




ed-Dürrü’l-Mensûr

1. kask — stanbul

Cilt 10

Kasm 2012

Özgün ad: ed-Dürrü’l-Mensûr fi't-tefaîr hi'l-me'sûr

Yazan: Celâleddîn es-Suyûtî, Ebu'1-Fadl Bekr Abdurrahman b. Muhammed
b. Ek Bekir (849-911 H./1445-1505 M.)

Arapça neir: Dr. Abdullah k Abdulmuhsin et-Türk tahkiki ile, Kahire’de

Dr. Ahdussind Haan Yemâme bakanlndaki Merkez Hecer lil-huhûs ved-

dirâsât el-arahiyye vel-islâmiyye destei ile 2003 ylnda yaynlanmtr.

SBN: 978-605-4659-04-3

Tercüme: Hüseyin Yldz

Redaksiyon: Yusuf Özhek

Kapak: Samet Özlük

Bask ve Cilt: Sistem Mathaacdk

Ylanl Ayazma Yolu No. 8 Zeytinhumu, STANBUL

Tel: 0212-4821101 Matk Sertifika No: 16086

steme ve Haberleme Adresi

www.ocakyayincilik.com

OCAK YAYINCILIK

Millet Cad. Gülsen Apt.

No. 19 Kat: 4 D. 7

Yusufpaa

Aksaray, stanbul

GSM: 05353107416



HADSLERLE KUR’AN TEFSR

ed-DÜRRÜ'L-MENSUR

fi't-Tefsîr bi'l-Me'sûr

SUYÛTÎ

Celâleddîn Ebu’l-Fadl

Abdurrahman b. Muhammed

b. Ebî Bekir e$-Suyûtî

(849 H./1445 M.-911H./1505 M.)

Cilt 10

19/Meryem 1

24/Nûr 26





çindekiler

19/MERYEM SERES

Meryem Sur. 1

Meryem Sur. 2 tfj Jjg ’/

i

Meryem Sur. 3 *Jû il

Meryem Sur. 4 \Z ^t)\ Jiiîij Ja püÜl Jl <j Ü&

Meryem Sur. 5, 6 $Ip J?

\

cJTj JÇj o* ^ Jfa

Meryem Sur. 7-9 *'*“* l S^iOj ^jS"j Ij

Meryem Sur. 10y 11 ^lîll |i£j V OJT Jli Z\ «4o

Meryem Sur. 12 lL^ j^Jl Ç>&3l jJ

Meryem Sur. 13-15 \lâJ ü\S~j J\SjJ ÜJ ^

Meryem Sur. 16 l$iil ^ oJLiül il <->1=531

Meryem Sur. 1 7 L>-jj Iglll Ll—<jü o JuAJlî

Meryem Sur. 18-23 I«J «IuT Ol OJL* ^c-I ^l cJli

Meryem Sur. 24 *ll=»»j OJjj J*4* o*- ^

Meryem Sur. 25 \ dlIU- JaiU-J l>»JI ^a>»j dil)| <5j*j

Meryem Sur. 26 jL3\ i* j*? ^J* çS^j

Meryem Sur. 27 ^ 5*



6 çindekiler

Meryem Sur. 28 ^JlfT Uj^ \}\ dj\ ÖT U OjjU dJ-t t 7̂

Meryem Sur. 29
5
JI ojliü 76

Meryem Sur. 30-33 Ol^Jl ^lîl <Ul jIp JU 77

Meryem Sur. 34-37 80

Meryem Sur. 38 O^lJOsJl UjjJU ^jj j-aJlj 82

Meryem Sur. 39 Û.^ ürf* ?s~^ ] fi 83

Meryem Sur. 41 015" J ^Uij 85

Merye/ Sur. 46-50 ^ fî J t arif «J* C-*tf 3ü 86

Meryem Sur. 51-53 OU'j OU' i\ ^ j^llj 88

Meryem Sur. 54, 55 J:>U» 015" £1 J-pUJ-1 yü£JI J jsTlj 91

Meryem Sur. 56, 57 Uj ULju<9 OU* tyUSÜl ^ jS".ilj 93

Meryem Sur. 58
f
S& # -J.^ &\ p! ^jji iwjt 103

Meryem Sur. 59 ti S^L^Jl I^pL^I *A>- °çjkJju ^jA 105

Meryem Sur. 59-63 5^-^aJl l^pUbl «IjP- j%-A-bu ^ ljJ>*i 108

Meryem Sur. 64 U
3
ijüî u J £jg /g N 112

Meryem Sur. 65 i U# Uj Ij oljllUl
*

115

Meryem Sur. 66, 67 116

Meryem Sur. 68-70 117



çindekiler 7

Meryem Sur. 71, 72 loJS Jd JlS" U^lj jl)

Meryem Sur. 73, 74 Jü oU UjUT
(

^p j£* ty

Meryem Sur. 75, 76 <5 i-ÜJi 015"

* i

Meryem Sur. 77-79 Uüjj NU Jlij &UI ^jjt

Meryem Sur. 80 \Y} ll/uj^ tf yj
«

Meryem Sur. <$2 l-W* ^^Jlp 0

Meryem Sür. 53, 54 jUjj; ^ISÜ» Jp ULj‘ fi >
:

JU*

Meryem Sur. 85 l3ij ^

Meryem Sur. 86 tajj
^
»4 >- j_^--’j

Meryem Sur. 87 JLp -Âjl ^ âpUJI öj£AÜj N

Meryem Sur. 88-90 jJj JtfJl IjJlj

Meryem Sur. % oUJdaJI l^Lpj yiT t^jjl Ol

Meryem Sur. 97 IjJ Uy a* 3^i ^ 3~^ »Ü^J UjU

Meryem Sur. 95 0^-1 ^^ ^ Oy ^ p-fc»

20/TÂHÂ SÛRES

Tdiuî Sur. 7-3 ^-L^J bTy2l djjî U «k

EdM Sur. 6 Uj U{£ Uj ^fl J lij ^ U 4J

^*3 3^ °J3

72i

732

134

135

137

138

139

141

145

146

149

151

154

155

157

158

163

TâhâSur. 7 165



8 çindekiler

Tâhâ Sur. 9-11 JJ.£ sLjJ- lît 167

Tâhâ Sur. 12 Jjü.j jijig ifi AtAü yJ-u lif; üt J 173

Tâhâ Sur. 14 îS&J' ^iîj û üt v) û\ i At üt J 176

Tâhâ Sur. 15 sî iu îpiiii 0
;

180

Tâhâ Sur. 16 Vl -il- 1- m U\] • * J**''Vll 182

Tâhâ Sur. 1 7-23 J-y't JjL; Uj 183

Tâhâ Sur. 25-35 J Itj Jlî 186

Tâhâ Sur. 39 $ J ^jfÛI J 4JÎI 0* 188

Tâhâ Sur. 4(146 Likj y J- j^Jat ‘Ja 3yzs ij 190

Tâhâ Sur. 47 ^ iü ijç Vy/, fi yji 209

Tâhâ Sur. 48 j>j *Ûâ ûî O^ jî fil 209

Tâhâ Sur. 50 (_5J> <l>- c^-î- JS" Japt Ü?j 3^ 210

Tâhâ Sur. 51, 52 J/\ 0/J\ 3ü lii Jli 212

Tâhâ Sur. 53,54 ^ L4J 2JLj \j&
1
j£S 213

Tâhâ Sur. 55 fce l&M-î ^3 ^3 & 214

Tâhâ Sur. 58
•

\s*s Çj ug ^iii 42 iliim 215

Tâhâ Sur. 59 i-ö oîj JL> fi firlfi 3li 215

Tâhâ Sur. 61-64 ITfT Jjl Ji. \/JjS V
j

’JÜj^ ^ Jtf 217



çindekiler 9

Tâhâ Sur. 69 \y^> UjI 1 U lülî J U Jlj

Tâhâ Sur. 72, 73 L>i çs-ülj oUÜl ^ U J ijü

9

Tâhâ Sur. 74 c-y
.

i

^ ^ ûU li Jîj ol’ y 4j|

7d£d Sur. 75 lUjli oUJLJI Jy Ü Iji yj

7dAd Sur. 77-82 û* Jl l^-jl jÜj

Toto* Sur. 83-97 y-y L ü* &&*1 U

Tâhâ Sur. 98-104 y S/l «Jl ^ ^JJl Al j£jj| UjJ

m* Sur. 105-1SS &J
Jj

IjL-.j Jü JW1 y L'iJ^Jj

Tâhâ Sur. Ü, 112 lük^ y yU- Ij ^1 eyjjl c^j

TdAd Sur. 113 Ju*jJI y aJ l^j liy bT> SlIJJil llJjlj

Tâhâ Sur. 114 J y oT>L
;

Sfj JjAJlO 4 Ju£

7dfcâ Sur. 115 I> J yJ j^ Ji y fSF Jl Ly ûüj

Tâhâ Sur. 116-119 yll S] yiLii Ijlll iSO^UJJ uB l}

Tâhâ Sur. 120 l'£± JÜÎ fST L 3li OlkJl l y^-ji

Tâhâ Sur. 121 ûLU^J Ûj U*jT> U4J li 1*1 SSTü

Tâhâ Sur. 123 jl- yiJ ULy- 1*1 ilil JU

Tâhâ Sur. 124-126 ISH ily ü Jü y- y>yl yj

râAd Sur. 127-129 £ 0$ yj,
J

jjj 3yl ^ y;JJ Jjlj

219

220

221

222

22-#

22#

240

242

246

248

249

250

254

255

257

258

259

264



10 çindekiler

Tâhâ Sur. 130 3? di u jp
*

266

Tâhâ Sur. 131 u-'jj' ^ üL u J; igp o!dj Vj 265

Tâhâ Sur. 132 Ûjj JÎliJ ^ L^llp ^k^'j ö^kaJL liiiî 3^3 270

\ i * f

Tâhâ Sur. 133-135 Z^ jjjl £ cl £ji' VjJ »Jlij 273

21/ENByA SÜRES 274

Enbiyâ Sur. 1-9 275

Enbiyâ Sur. 10 jjtiZj yu
fi'/?

<j j&j djj! jlj 270

Enbiyâ Sur. 11-15 ISjî Uj£* tfojîjJ UlST0 ^ 279

Enbiyâ Sur. 16 lij tLfJl LiU UJ 202

Enbiyâ Sur. 1 7 UT jj U-ü ^ Jl>cJ Jl U jjl 202

Enbiya Sur. 18-20 U 204

Enbiyâ Sur. 21, 206

Enbiyâ Sur. 23 j/; jkj 3*5* i^ 3ii N 207

Enbiyâ Sur. 24, 25 '/i IA jJCü# lyU Î^T^ ^ f
î 290

Enbiyâ Sur. 26-29 öy'^ ^ ^ jU^ laJj jL«I IjJlij 291

Enbiyâ Sur. 30 UÎ3 löisr ^$13 oijuu ûî ijj2r ^jj\ 3* jjjî 293

Enbiyâ Sur. 31 **5~" û' ^-<133
v/

5j'^'
_sî

^>-3 296

Enbiyâ Sur. 32 üj*JpjÂ* L^jUI ^jp Üj>^jcO lÂÂk- 296



çindekiler 11

Enbiyâ Sur. 33 j-iJij J JU- ^jj 207

Enbiyâ Sur. 34 OjjJl^Jl cJ» üül jd»Jl wlili j liiüf- UJ 200

Enbiyâ Sur. 35 >Jlj jillj (jTjiSj o>JI Sli^ $ 301

Enbiyâ Sur. 36 IJLil IJ^a Nj wüjj>o 0^ ijJ^"" li^j 301

Enbiyâ Sur. 37 JAp *ja jL-j'jl jk- 302

Enbiyâ Sur. 39 o* ^ y o*? $ 303

Enbiyâ Sur. 4246 fi 3? ^)\ i, ^ Jî
304

Enbiyâ Sur. 47 iLiil Jxl»Â1 ^siaij 305

Enbiyâ Sur. 48 ^ 308

Enbiyâ Sur. 49, 50 ûjÂiuiJl ie-LJl
3^* p-*J (4?3 309

Enbiyâ Sur. 5i-53 \2rj 3$ ^ olij u5 îiJj 310

Enbiyâ Sur. 57-67 1 »JjS ûî ûlf «Îltîj 312

Enbiyâ Sur. 65-70 0! 1^15 316

Enbiyâ Sur. 7-73 ^JUJ ** us>; Jl Jl lljj il&Jj 322

Enbiyâ Sur. w, 75 Siyil ^ SE~j liifj tiki SUS Û^j 325

Enbiyâ Sur. 75-50 4>>Jl J l ûUdij SjjlSj 326

Enbiyâ Sur. 5, 52 j/$\ Jl oj £Jü UIp £#1 0U±JJ 336

Enbiyâ Sur. «3, S"# çt->-jl ^2aJl ^ iS^ Çj^J 339



12 çindekiler

Enbiyâ Sur. 85 £ % J5Ü1 5j ^Ij ^UJ.13

Enbiyâ Sur. 87, 88 jîu ^ Ol U/»Ui U~aS Sj 0_>3l Sj

Enbiyâ Sur. 89, 90 ^ £j\j lS> ^Jü V 4/, $£ <j;S0 l ü/jj

£nW)« Sur. 92 ^ I4J l^ui l^> ^Ij

Enbiyâ Sur. 92-95 ö/j£\

i

ülj SU^Ij ot j^Sl »j£ Oj

o o

EnZujâ Sur. 96 ^Uj £^-U lll JU-

Enbiyâ Sur. 97 jUl ^-li ^ lltt jJl Jiijl 0>lj

jEhfriyd Sur. 9S-05 jUiî 411 ûjl ^ 0>^ Uj j^ül

ish&^â Sur. 204 US' vJS ^JLlI^ tUUl^ j£

Enbiyâ Sur. 105, 106 jpj\ Ol /lil -U; ^ ^ lüJ

j

* *

£hWyd Sur. 207 ^JUÜ iJ-j Nl iiuL^Î Uj

-s ,< .

£nfr»3«2 Sur. 209 4^iî ^li Öl$ f.1^ j£ Ijjj; jÜ

Enbiyâ Sur. 111 ^ J\ j fi3d &J tfjll ûl$

En&iyâ Sur. 222 OULlijl ^JJl jiJl, ^1 3 3^

22/HAC SÛRES

Hac Sur. 2, 2 ^-JâP % pIJI jJj Ol j&j IjSl £.0)1 1*5 U

Hac Sur. 3,4 0^ ^ ^ >, -fa ^ Û*W ^ «/*

Hac Sur. 5 UÜ viJuîl ^^ ^ '^k Ol £-&i l*î U

554

560

56#

572

572

575

5S4

5S4

592

597

402

404

404

405

407

409

426

427



çindekiler 13

Hac Sur. 6, 7 4Jj ^îpJl âj JjpJl ^ ûl* 422

Hac Sur. 8 ^ & J ^ ^.Ûl iy 423

Hac Sur. 9 <£« p S â' Pr ^ «W 423

Hac Sur. 11-14 îUpS öj J* Al Ja ^-Ûl 426

Hac Sur. 15 Ö^Vlj b-ÜI ^ Al J ol ^iâj ^ 429

Hac Sur. 17 ^jJlJ \y*\ Oj 431

Hac Sur. 18 ty j c,j »'j^ j ^ ij^ â OÎ >- p 432

Hac Sur. 19-22
J^ÎJ J OU-Ui OU 434

Hac Sur. 23 oUJiiii ijL^j ijlA^jj A oi 443

Hac Sur. 24 ^î^5
' Jj bAj s)^ 1

(1^ y-51 Jl b-^i 444

Hac Sur. 25 A
J-y J* b^ 1 ûj 445

Hac Sur. 26 l\jlj v oî ^i bsbi j^>;v uij; I13 454

Hac Sur. 27 J*j cr'Al ^ Oilj 459

Hac Sur. 28 oiiji^ ^ A p i£f.iij ^5 b-4^! 467

Hac Sur. 29 lyjüj jJ^Ü I^Jj^ 1^ ^ 471

Hac Sur. 30 ^ 5* cT &* 479

Hac Sur. 32, 33 y^iîl 431 3^ dJ ^ 483

Hac Sur. 34 J* A p ij^Jd 15^; d Jkjj 485



14 çindekiler

Hac Sur. 35 ^lMj silTj l jfi 131 ^ jjl

Hac Sur. 56 I4J j^3 -li JU. ^ jjd Ullki- o!lj

Hac Sur. 37 UjUo Nj l J

Hac Sur. 5S ' l Ol iyi^l y £jljtf l ol

Hac Sur. 39 J2-
l Olj l^i Ojîl' ^J 03'

* i

^ J i . t

Hac Sur. 40, 41 l^jÇ ûl ji-^ jL^lo ^ ^JJl

Hac Sur. 45 ^ iJÜ» U13&! 0 ^ JÎÖ

Hac Sur. 46 ûji# 4^2 0_£» ^$1 ^ pî

Hac Sur. 41 oJlpj <1)1 vLâ1>J

Hac Sur. 49-5/ ^-4 ^Jü Û lil ^.lJl U
[fi

Hac Sur. 52-55 131 ^1 Vj ^ JÜ ^ uLjî Uj

Hac Sur. 58, 59 lyU jl \jâ p l J-y ^ Ijyli ^JJlj

4SS

4S9

500

502

502

505

509

5/0

511

513

515

527

Hac Sur. 60, 62 Op J p * s^iy U jL, OJIp yj *UJ3

Hac Sur. 65 Ülj y$l ^ lî ^3 l Ol >' jjl

Hac Sur. 66 OL-Wl Ol ^ j^LJ
JÎ
plyl ^l y)

Hac Sur. 67, 6S vi&j£ Si Sjk-ü y ISL-^ di». ol

Hac Sur. 70 JJ3 Ol yjVlj frU-Ul ^ U j&î l Ol jÜ p

Hac Sur. 72 JJl oy-J ^ <—iyi
|>4^ -J 3jj

52S

529

550

550

552

555



çindekiler 15

Hac Sur. 73, 74 Oyûî ^JÜI
ö\

& Iji+ZZ.Û ^-ât I4 U

Hac Sur. 75 SLij «SsfttÜl ^ ^iL.U; ilil

Hac Sur. 77 Ijiiilj 1^1 l_£f ^JJl L^ U

//ac Sur. 7$ > oL^- -JUl J IjAaU-J

23/MÜ’MMIN SÛRES

Mü’minûn Sur. 1 j _li

Mü’minûn Sur. 2 O^LiU- ji_i ^ÜJl

Mü'minûn Sur. 3-9 yJJl ^^ ^ »- *

Mü’mimm Sur. 10, 11 öyj\yJl p-* *1^3'

Mü’mimm Sur. 12-14 ^ ^ ûtu'jîl lliii- jJjj

Mü’minûn Sur. 17 & Uj jil>^ IIÜ^ ÛJj

Mü’mimm Sur. 18, 19 ^ alilli jJuL *U «.UJl

Mü ’mimm Sur. 20 jAL c4^ ^

Mü’minûn Sur. 21, 22 tyJa J ^LfJ 5^J J ö
[

j

Mü’mimm Sur. 27 UJ-jj lÛÜl j! Jl

Mü’minûn Sur. 29 p- cJj lST;i£ N>i ^>1 i* Jij

Mü’minûn Sur. 30 ÎS” O^j JJJi ^ Jl

^ : i,- ;

Mü’minûn Sur. 31 ^ GliJl p



16 çindekiler

Mü’minûn Sur. 36 jjJ-

y

UJ ol^'Jb 0I4I 578

Mü’minûn Sur. 41 ^ IjU£& ^UiAi L^ll j^J^U 578

Mü’minûn Sur. 44 oi tU- U ^ l>- UU.3 U/j 579

Mü’minûn Sur. 46 lylffj AiUj jl 580

Mü’minûn Sur. 50 /) oli #£, Jj Uljfj T olj ^1 llL-j 580

Mü’minûn Sur. 51, 52 UJl^ ^ I^IfT l*î U 505

Mü’minûn Sur. 53, 54 j^JjJ U*^ JfT 1>j 587

Mü’minûn Sur. 55, 56 Jl> ^ UjI 589

Mü’minûn Sur. 57-61 J^LLl U-—=* ^ ^ 0|
590

Mü’minûn Sur. 63 Ju^î ili ^ ^ 594

'{•" •? im Vu »T*: 1 î »Ti *-*Mü ’minun Sur* 64-67
j*-* ^ li! ^i>

Mü’minûn Sur. 68-75 I jU*W oi jj 1$ jj 3)ijl tjjîtf

Mü’mmûn Sur. 76, 77 UJ U «^jljüJL j*>\3û>-l JJiJj

Mü’minûn Sur. 8489 0̂ U; Ol I4J frfs jÂ Ji

Mü’minûn Sur. 96 Uj ^IpI Â~Ul £i.5 l

Mü’minûn Sur. 97, 98
(

jA»\lLS\ o'ji-i ^ JL i^pl «i* J*j

Mü’minûn Sur. 99, 100 öy*rj\ Jj Jli 0>3l jUl^ Uj Jk

Mü’minûn Sur. 101 UjJ Ç-UJ ^ UU 611



çindekiler 17

Mü ’minûn Sur. 104 jU»j jll'l jUf* ^l;

Mü’minûn Sur. 106 l*y lüîfj HIp ç..dp I^Jl

Mü’minûn Sur. 108 djüikj Vj Jl

Afü ’minûn Sur. 110
L^- p-®

Mü’minûn Sur. 112, 115 Sop ^ ^
Mü’minûn Sur. 115 Û_^y V di J^oîj Uj

Mü’minûn Sur. 117 V IJJl *1)1 ^Ju
Jâ'j

Mü’minûn Sur. 117 ^^Çlt oJlj jU-jlj vj Jij

24/NÛR S t)RES

Nûr Sur. 1 oUT l*j UJ>!j UlL^j Uljjî 5^

Nur Sur. 2 fjJJ- «U U& Jt>-lj J5r IjU-Ü J#lj ÜljJI

Nur. Sur. 3 [jJJZ bfyj ST^ jî blj Nl N jljl

Nûr Sur. 4, 5 fcJLji ÜJjt l/ü ^ oll^ül ûjiJ ^JÜIj

Mir Sur. 6-9 JLjJ jUj Ûj£ ^j
Mir Sur. 11-26 V j&S ilU* dJVL IjjU- J

614

615

616

620

621

622

625

624

625

626

627

650

657

645

657



MERYEM SERES
Nehhâs ve ibn Merduye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Meryem Sûresi,

Mekke’de nazil oldu" demitir .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr: "Meryem Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Meryem Sûresi, Mekke'de

nazil oldu" demitir.

Taberânt ve Ebû Nuaym, Ebû Bekr b. Abdillah b. Ebî Meryem el-

assânî’den, o babasndan, o da dedesinden bildirir: Resûlullah'a (saiiaiishu nieyto

vBseHem) gelip: "Dün gece bir kzm oldu" dediimde: "Bana da dün gece Meryem

Sûresi nazil oldu. Kznn adn Meryem koy " buyurdu .

2

Ahmed, bn Ebî Hatim ve Beyhakî Deldirde Ümmü Seleme'den bildirir:

Necâî, Cafer b. Ebî Tâlib'e: "Hz. Peygamber'in vahiy olarak getirdii eyden

yannda bir ey var m?” diye sorunca, Câfer: "Evet, var!" dedi ve ona

Meryem Sûresi'nin balanndan baz âyetleri okudu. Necâî bunlan duyunca

sakallan slanacak kadar alad. Yannda duran piskoposlar da Câferiin

okuduunu duyunca alamaya baladlar ki yalanndan ellerindeki Mushaflar

sland. Sonrasnda Necâî: "Senin okuduunla Mûsa'nn getirdii ayn

kandilden çkmadr" dedi .
3

bn Ebî eybe, Muvarrik el-clî’den bildirir: "bn Ömer'in arkasnda öle

namazn kldmda Meryem Sûresi’ni okudu."4

’ Nehhâs (sh. 555).

1 Taberân 22/332 (834) ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife 5/29 (7030). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâicfde (8/55) der ki: "snadnda metrûk biri olan Süleymân b. Seleme el'Habâirî

vardr."

3 Ahmed 3/263, 37/170 (1740, 22498) ve Beyhakî (2/301). Müsned'in muhakkikleri:

"snad hasendir" demilerdir.

*
îbn Ebî cybc (1/356).



Âyet: 1 19

bn Ebî eybe, Mücâhid'den bildirir: "bn Ömer’in öle namaznda

Meryem Sûresi’ni okuduunu iittim .”

1

bn Sa'd, Hâim b. Âsim el-Eslemî'den, o da babasndan bildirir:

"Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellem) Mekke'den Medine'ye hicret ederken amîm'e*

ulatnda yanna Bureyde b. el-Hasîb geldi ve Müslüman oldu.” Hâim der

ki: “Münzir b. Cehdam'n bana bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aleyhi veseiiem) o

görümede Bureyde'ye Meryem Sûresi'nin bandan baz âyetleri

öretmiti.”

3

bn Sa'd, Ebû Hureyre'den bildirir. “Medine'ye gittiimde Resûlullah MaflBhu

aleyhi resefem) Hayberide idi. Sabah namaznda ifâr kabilesinden bir adamn

namaz kldrdn gördüm. lk rekatta Meryem Sûresi’ni, ikinci rekatta ise

Mutaffifîn Sûresi’ni okuduunu iittim.”1

"Kâf, Hâ. Yâ, Ayn, Sâd." (Meryem Sur. l)

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

Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî el-Esmâ ve's-Siföfda ve

Diyâ el-Muhtâre'de bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu: "Kebîr,

Hadi, Emîn, Azîz, Sâdk” eklinde açklamtr. Baka bir lafzda 'Kebîr' yerine

‘Kef demitir.

6

Abdurrezzâk, Âdem b. Ebî yâs, Osmân b. Saîd ed-Dârimî Tevhîd’de, bn
Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-

Esmâ ve's-Sifat’öa bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu

açklarken öyle demitir: "Kef harfi (Yüce Allah’n isimlerinden) Kerim'in, Hâ

1 bn Ebî eybe (1/356).

1 amm: Medine yaknlarnda bir yerdir.

3 bn Sa'd (4/242).

4 bn Sa'd (4/325).

5 Meryem Sur. 1

6 bn Cerîr (15/443-447, 449, 450), Hâkim (2/372, "sahîh"), Beyhakî, (165, 166) ve Diyâ

10/56 (48). el-Esmâ ve's-Sifât'm muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

7 Meryem Sur. 1
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harfi Hâdi'nin, Yâ harfi Hakîm’in, Ayn harfi Alîm'in, Sâd harfi de Sâdk'n

harfidir."

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd ve sahabelerden bazlan:

buyruunu açklarken öyle demilerdin "Bunlar mukatta'a

harflerdendir. Kef harfi (Yüce Allah'n isimlerinden) Melik'in, Hâ harfi Allah'n,

Yâ ile Ayn harfleri Azîz’in, Sâd harfi de Musavvir'in harfidir.”

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Kelbî'ye: “,>mu*S
"

3

buyruu sorulunca

öyle demitir Ebû Sâlih’in Ümmü Hâni'den bildirdiine göre Resûlullah

{saiBlehu aleyhi vgsBüem) bunu: “Kâfi, Hadi, Âlim, Sâdk" eklinde açklamtr.

Osmân b. Saîd ed-Dârimî, bn Mâce ve bn Cerîr, Ali'nin kz Fâtma'dan

bildirir Hz.Ali: “Ey Kef Hâ Yâ Ayn Sâd! Beni bala!” diye dua ederdi/

Ebu'-eyh Azame’de ve bn Merdûye, Kelbî vastasyla bildirdiine göre

Ebû Sâlih:
“
L^*Î*S

'"5 buyruunu açklarken öyle demitir: Kef harfi (Yüce

Allah'n isimlerinden) Kâfi'nin, Hâ harfi Hâdi'nin, Ayn harfi Âlim'in, Sâd harfi

de Sâdk'n harfidir. Onlara yeterli, onlar hidayete erdiren, onlar bilen ve

sözünde sadk olan anlamndadr.” Baka bir lafzda: “(Sözünde sadk yerine)

sözünde duran” demitir.

6

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir, Süddî'den bildirir bn Abbâs:

ve “o-j” gibi ifadeler hakknda: “Bunlar, Yüce Allah'n sm-i Â’zam’dr”

demitir.

1

Abdurrezzâk (2/3), Âdem (Tefsîru Mücâhid, sh. 453), Dirimi, er-Red Ala’l-Mureysî (sh.

11), bn Cerîr (15/444-450), Hâkim (2/371, 372) ve Beyhakî (164).

1 Meryem Sur. 1

3 Meryem Sur. 1

* Dirimi, er-Red Ala Bir el-Mureysî (sh. 11), Tehzîbu'l-Kemâl'de (29/284) geçtii üzere

bn Mâce ve bn Cerîr (15/451).

5 Meryem Sur. 1

6 Ebu'-eyh (188).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu

açklarken: “Yüce Allah’n yeminlerinden biridir. Ayn zamanda Allah'n

isimlerindendir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: buyruunu açklarken

öyle demitin Yüce Allah burada: "Ben Kebîr'im, Hâdi'yim, Ali/yim, Emîn'in,

Sâdk'm" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b:

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bunlar mukatta’a harflerdendir. Kef

harfi (Yüce Allah'n isimlerinden) Kâfi isminin, Hâ harfi Hâdi isminin, Ayn harfi

Âlim isminin, Sâd harfi de Sâdk isminin ilk harfidir.''

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: buyruunu

açklarken: “Ey herkesin kendisine snd, ancak birine snmaya ihtiyac

olmayan, anlamndadr" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “
l
^”5

buyruunu açklarken: “Kuriân'n isimlerinden biridir" demitir.

6

o»Up sLj
s

"Bu, Rabbinn kulu Zekcrfya'ya olan rahmetini anmadr."
(Meryem Sur. 2)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer bu âyeti: “ elij ^j
ÇjS) ûjup" lafzyla okumu ve açklarken öyle demitir. “Zekeriya mihraba Hz.

Meryem'in yanna yazn girdii zaman k meyvesini, kn girdii zaman da

yaz meyvesini görürdü. Bundandr “Kulu Zekeriya, Rabbinin rahmetini and"

demitir.

*

’ Meryem Sur. 1

J Meryem Sur. 1

3 Meryem Sur. 1

4 Meryem Sur. 1

* Meryem Sur. 1

6 Abdurrezzâk (2/3).
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Ahmed, Ebû Ya'lâ, Hâkim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bieyhi vaseiiem): "Zekeriya marangozdu"

buyurmutur .

1

shâk b. Bir ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirin “Hz. Yahya'nn babas

Zekeriya b. Dân, vahyi Beytu'l-Makdis'te yazan peygamberlerin oullarndan

biriydi."
2

*

"O, Rabbine içinden yalvarmt." (Meryem Sur. 3)

bnu'l-Miinzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "O Rabbine içinden

yalvarmt"3 âyetini açklarken: “Gösteri yapmadan, riyakarla bulamadan

içinden gizlice yalvarmt” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O Rabbine içinden

yalvarmt "4
âyetini açklarken: “Gizlice yalvarmt. Zira Yüce Allah ksk sesi,

temiz kalbi sever" demitir.

Hâkim, bn Mes’ûd'dan bildirir: srail oullarnn son peygamberlerinden

biri de Hz. Yâkub’un soyundan olan Yahya b. Edin b. Müslim'dir. Hz. Yahya:

"Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayflad, saçlarm aard. Rabbim! Sana

yalvarmakla imdiye kadar bedbaht olup bir eyden mahrum kalmadm.

Dorusu, benden sonra yerime geçecek yaknlarmn iyi hareket

etmeyeceklerinden korkuyorum. Karm da ksrdr. Katndan bana bir oul
bala ki, bana ve Yakub oullarna mirasç olsun ..."5 diye dua etmiti.

Burada mirasç olunacak konu da peygamberliktir. Bu duasna da: "Mabedde

namaz klarken melekler ona seslendiler ..."
6
eklinde cevap verildi. Ona

seslenen melek de Cebrâil idi ve: “Yüce Allah, Yahya adnda bir oulun

1 Ahmed 13/329 (7947), 15/47 (9257), Ebû Ya'lâ (6426), Hâkim (2/590, "sahîh") ve

Müslim (2379).

1 bn Asâkir (19/48, 49).

3 Meryem Sur. 3

4 Meryem Sur. 3

5 Meryem Sur. 4-6

6
Âl-i mrân Sur. 39
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müjdesini veriyor” diyerek bir olunun olaca müjdesini vermiti. Yahya bu

cevab iitince hemen eytan yanna geldi ve: “Ey Yahya! 8u duyduun ses

Allah’tan deil, eytandan gelen bir ses ve seninle alay ediyor” dedi.

eytann bu sözü üzerine Hz. Yahya bir an üpheye dütü ve: "...Ben artk

iyice kocam, karm da ksrken nasl olum olabilir?"' dedi. Yüce Allah da

buna: "...Daha önce, sen hiçbir ey deilken seni de yaratmtm"

1

karln verdi.
3

ini

"öyle demiti: “Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayflad,

saçlanm aard. Rabbim! Sana yalvarmakla imdiye kadar

bedbaht olup bir eyden mahrum kalmadm." (Meryem Sur. 4)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “JL ^kii jiî"

4

buyruunu: “Kemiklerim zayflad” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “ ^kii ^3
JJ* buyruunu açklarken: “Kemiklerin incelip zayf dümesidir” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "...Sana yalvarmakla imdiye kadar bedbaht olup bir eyden

mahrum kalmadm"6 buyruunu açklarken: “Daha önce ettiim tüm

dualara icabet etmitin ve beni de buna altmtn” demitir.
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Uyeyne: "...Sana yalvarmakla

imdiye kadar bedbaht olup bir eyden mahrum kalmadm"® buyruunu

1 Meryem Sur. 8

2 Meryem Sur. 9

3 Hâkim (2/590, "sahîh").

* Meryem Sur. 4

3 Meryem Sur. 4

6 Meryem Sur. 4

7 Abdurrezzâk (2/4).

s Meryem Sur. 4
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açklarken: "Dualarma icabet etmesen de ben sana dua etmekle mutluyum"

demitir.

CÎOJ * ^ 44i IjÎIp çJlsrj cJ>

^3 ^ drf ^Jd3 ^Jd * ^
"Dorusu ben, arkamdan i bana geçecek olan

yaknlarmdan endie ediyorum. Karm da ksrdr.
Tarafndan bana bir veli ver. Ki bana ve Yakub oullarna
mirasç olsun. Rabbim! Onun, nzan kazanmasn da sala."

(Meryem Sur. 5, ö)

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. el-Âs'tan bildirir:

Osmân b. Affân bu âyeti bana yazdrrken bizzat kendi azyla: oU
(Yaknlarm azald)” eklinde yazdrd.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Dorusu ben, arkamdan i

bana geçecek olan yaknlarmdan endie ediyorum ...'
1 buyruunu

açklarken: "Buradaki yaknlardan kast ana-baba ile çocuklardr" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu ben, arkamdan i

bana geçecek olan yaknlarmdan endie ediyorum ...'
2 buyruunu

açklarken: "Buradaki yaknlardan kast, kiinin baba tarafndan akrabalan

olan asabesidir” demitir.

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Dorusu ben, arkamdan i bana geçecek olan

yaknlarmdan endie ediyorum ..."3 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Burada yaknlardan kast Yakub oullarnn asabesidir. Daha sonra bir olu

olan Zekeriya da Yakub’un soyundan geliyordu." Baka bir lafzda: "Eyyûb’un

soyundan geliyordu" eklinde geçer.

1 Meryem Sur. 5

1 Meryem Sur. 5

3 Meryem Sur. 5
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Fiyâbî, bn Abbâs’tan bildirin Zekeriya'nn çocuklan olmuyordu. Bunun

için Rabbine: “Rabbim! ‘Tarafndan bana bir veli ver. Ki bana ve Yakub

oullarna mirasç olsun..."
1

diye dua etti. Bu da: “Benim malma, Yakub

oullannn da nübüvvetine mirasç olsun" anlamndadr.

bn Ebî eybe'nin ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid ile krime:

"Bana ve Yakub oullarna mirasç olsun..."
2 buyruunu açklarken: “Benim

malma, Yakub oullannn da nübüvvetine mirasç olsun" demilerdir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Salih: "Dorusu ben, arkamdan i

bana geçecek olan yaknlarmdan endie ediyorum...” 3 buyruunu

açklarken: “Yaknlardan kast çocuklandr" demitir. "Bana ve Yakub

oullarna mirasç olsun...”
4 buyruunu açklarken de: “Benim malma,

Yakub oullannn da nübüvvetine mirasç olsun" demitir.

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

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bana ve Yakub oullarna mirasç

olsun..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: “lmine ve nübüvvetine

mirasç olmasdr. Bu konuda Resûlullah (oiMhh bM« «ailem) öyle buyurmutur:

"Allah, kardeim Zekeriya'ya rahmet etsin! Kendisine kimin mirasç

olacandan sorumlu deildi. Allah, Lût’a da merhamet etsin. O da salam bir

yere snm, srtn vermiti."
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Bana ve Yakub oullanna

mirasç olsun..."7 buyruunu açklarken: “Hem benim, hem de Yakub

oullannn nübüvvetine mirasç olsun” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Salih: "Bana ve Yakub oullarna

mirasç olsun. buyruunu açklarken: "Nübüvvete mirasç olmasdr. Yani

babas gibi onun da peygamber olmasdr" demitir.

’ Meryem Sur. 5, 6

J Meryem Sur. 6

5 Meryem Sur. 5

* Meryem Sur. 6

5 Meryem Sur. 6

6 Abdurrezzâk (2/3) ve bn Cerîr (15/459, 460).

7 Meryem Sur. 6
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bana ve Yakub oullarna

mirasç olsun..."
2 buyruunu açklarken: "Benim ve Yakub oullarnn

sünneti ile ilmine mirasç olsun, anlamndadr" demitir.

Saîd b. Mansûr ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer,

Meryem Sûresi'nin 5. âyetini: “Jlj5 ^ ciî- jj 3 (=Arkamdan gelecek olan

yaknlanm azald)" lafzyla okumutur. Bu ssûrenin 6. âyetini ise: " i»jl5

jî (=0 bana mirasç olsun, Yakub oullan içinde de ben ona mirasç

olaym)"3 lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: " JT ^
O3; (Bana ve Yakub oullarna mirasç olsun)"4 eklinde okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "GyU; JÎ

(Bana ve Yakub oullanna mirasç olsun)"5 eklinde okurdu.

ibn Ebî Hatim, Muhammed b. Ka'b'dan bildirir: Hz. Dâvud: "Rabbim! Bana

bir oul ver" diye dua edince Yüce Allah ona bir oul ihsan etti. Ancak bu

olu kendisine isyan edince Hz. Dâvud üzerine bir ordu gönderdi ve: “Onu

sa olarak yakalarsanz bana yüzünde neeyi görebileceim birini gönderin.

ayet onu öldürürseniz bana yüzünden kötülüü görebileceim birini

gönderin" dedi. Yaplan savata olu öldürülünce ona siyah bir adam

gönderdiler. Hz. Dâvud adam görünce olunun öldürüldüünü anlad ve:

"Rabbim! Bana bir oul ihsan etmeni diledim. Bana bir oul ihsan ettin ama o

da bana isyan etti” dedi. Yüce Allah: “Çünkü bunu isterken istisnâda

bulunmadn” karln verdi. Muhammed b. Ka'b der ki: Hz. Dâvud, Hz.

Zekeriya gibi: "...Rabbim! Onun, rzan kazanmasn da sala"
6
eklinde dua

etmemiti.

’ Meryem Sur. 6

1 Meryem Sur. 6

* Ebû Hayyân der ki: "O benim nübüvvetime mirasç olsun. Benden önce ölmesi

halinde ise ben onun malna mirasç olaym, anlamndadr." (Bahru'I-Muhît, 6/174).

4 Meryem Sur. 6

5 Meryem Sur. 6

6 Meryem Sur. 6
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JÜ * J 4J JijJ ,Ü^ ÜJ-I^ Ü*£ lS| 15/j L;

* »t* j^5 ?^ Jj* J
te & jii j? *** Jüj#^ Jb^ J«

"Allah: «Ey Zekeriyal Sana, Yahya isminde bir olan
müjdeliyoruz. Bu ad daha önce kimseye vermemitik»

buyurdu. Zekeriya: «Rabbim! Kanm ksr, ben de son derece

kocamken nasl olum olabilir?» dedi. Allah: «Rabbin
böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydr, nitekim sen yokken

daha önce seni yaratmtm» dedi." (Meryem Sur. 7-9)

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: Hz. Zekeriya kendisine bir oul ihsan

etmesi için Yüce Allah’a dua edince Cebrâil indi ve Hz. Yahya’nn müjdesini

verdi. Hz. Zekeriya bunu duyunca kocamln ve karsnn ksrln dile

getirerek: "...Rabbim! Karm ksr, ben de son derece kocamken nasl

olum olabilir?'” dedi. Bunun üzerine Cebrâil kuru bir dal ald; onu Hz.

Zekeriya'nn avucuna koydu ve: “Onu avuçlannn içinde döndür” dedi. Hz.

Zekeriya bunu yapnca kuru daln ucunda iki yaprak çkt ve bu yapraklardan

su damlamaya balad. Sonra Cebrâil ona: “Bu kuru daldan yapraklan çkaran

zat, elbette ki senin sulbünden ve ksr olan kanndan bir oul çkarmaya da

kadirdir” dedi.

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Munzir, bn Ebî Hâtim ve

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu ad daha önce kimseye

vermemitik"
2 buyruunu açklarken: “Daha önce hiç kimseye Yahya ismini

vermemitik” demitir.

3

1 Meryem Sur. 108

1 Meryem Sur. 107

5 Talîkfde (4/33) geçtii üzere Firyâbî, bn F.bî eybe (11/560), Fethu’l-BârTde (6/468)

geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/372).



28 3 Meryem Sûresi fc

Abdurrezzâk, Ahmed Zühd’öe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre

Katâde: "...Bu ad daha önce kimseye vermemitik'1 buyruunu açklarken:

“Daha önce hiç kimseye Yahya ismini vermemitik” demitir.
1

Ahmed Zühd’de ikrime’den aynsn zikreder.

bnu'l-Munzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ iJ jipJ jJ

J5”3 buyruunu: “Daha önce hiçbir ksr kadn onun gibi bir çocuk

dourmu deildir" eklinde açklamtr.

Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, bnu'l-Munzir ve ibn Ebî hâtim'in

bildirdiine göre Miicâhid: “l ^ 4J jiâü jj”
4 buyruunu: “Daha önce

onun gibisini yaratm deiliz” eklinde açklamtr.

Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd, bnu'l-Munzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr Jâ ^ J jiiî ^J”
5 buyruunu: “Daha

önce onun benzerini yaratm deiliz” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, Atâ'dan aynsn zikreder.

Buhârî'nin Târih'de bildirdiine göre Yahya b. Hallâd ez-Zurakfnin bir olu

olunca Hz. Peygambere (sallallahü Beyti mekm) geldi. Resûlullah (saJlallehu aleyhi «senam)

çocuun azna ezilmi hurma koyduktan sonra: "Ona, Yahya b. Zekeriya'dan

sonra hiç kimsenin kullanmad bir ismi koyacam" buyurdu ve çocuun

adn Yahya koydu.
6

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Cerîr, Hâkim ve

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «»ilam) Meryem

’ Meryem Sur. 107

3 Abdurrezzâk (2/4).

3 Meryem Sur. 107

4 Meryem Sur. 107

5 Meryem Sur. 107

6 Buhârî (8/269, 270)
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Sûresi’nin 8. âyetini “ili" lafzyla m yoksa “L-i-" lafzyla m okuduunu

bilmiyorum.
1

bnu'l-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ’da ve Hâkim, Meymûn b. Mihrân’dan

bildirir. Nâfi’ b. el*Ezrak, bn Abbâs'a: “&t j$j\ cJd1 âli"
1
buyruundaki

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca bn Abbâs u karl verdi:

“Yalanp kocam kii anlamndadr. air de bu konuda:

"Henüz çocuk olan kiiler ma2ur görülür de

Uzun bir zaman yaam olanlar mazur görülmez
”
demitir.3

Abd b. Humeyd, bnuM-Munzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: “lt jSJ ^ cJÜ âli”
4 buyruunu: “Son derece kocam ve

kemiklerim zayf dümüken... " eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'I-Munzir ve bn Ebî Hâtim'în

bildirdiine göre Katâde: “lt $}\ 5- âli"
5 buyruunu açklarken öyle

demitir “Yann an bir ekilde ilerlemi olduunu ifade etmitir. Bana

bildirilene göre de o zamanlar Hz. Zekeriya yetmi küsur yandayd."6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ: “lt jS\ r.ifi âli"
7 buyruunu:

“Çok yal dütüm" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: “lt j&j ^ âli"
8 buyruunu:

"Çok yal düüp kocadm” eklinde açklamtr.

' Bu âyeti FCisâ, Hafs ve Âsim lafzyla, dierleri ise
"

1I
3
I" lafzyla okumulardr,

lafz ise âz bir kraattir. Hadisi Ahmed 4/112, 172 (2246, 2332), Ebû Dâvud (809),

bn Cerîr (15/465) ve Hâkim (2/244, "sahîh") rivayet etmilerdir. Müsned'in

muhakkikleri: "Buhârî'nin artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
1 Meryem Sur. 8

J Hâkim (2/372).

4 Meryem Sur. 8

5 Meryem Sur. 8
6
Abdurrezzâk (2/4).

7 Meryem Sur. 8

8 Meryem Sur. 8
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: j&Jl ^ cJJ âi*"
1

buyruunu açklarken öyle demitir: ifadesi çocuk yapmaktan ümidini

kesen, artk çocuunun olmayacam düünen yal kii anlamndadr.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim, Sevrî’den bildirir: “Bana bildirilene göre

Hz. Zekeriya bu müjdeyi aldnda yetmi yalarndayd."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bnü'l-Mübârek: "...Rabbim! Karm ksr,

ben de son derece kocamken nasl olum olabilir?"
1 buyruunu

açklarken: "O zamanlar Hz. Zekeriya altm yandayd” demitir.

Ramahurmuzî'nin Emsal 'de bildirdiine göre Vehb b. Münebbih:

"...Rabbim! Karm ksr, ben de son derece kocamken nasl olum
olabilir?"3 buyruunu açklarken: "Hz. Zekeriya bunu dediinde altm veya

altm be yandayd" demitir.4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lafzyla

okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Vessâb, Meryem Sûresi’nin 8.

âyetini “lt" lafzyla, 70. âyetini ise "1L0
1" lafzyla okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Akîl bu âyeti: " cJJl jl*

ll-i j£]” lafzyla okumutur.

Çjlj * JU l.'K J.Ü\ $$ Nî JM jlî -4 ^ Jüui-l Oj Jli

# y* ûî v'jM 5- vJ*>
“«Rabbim! Öyleyse bana bîr alamet ver» dedi. Allah: «Senin

alametin, salam ve shhatli olduun halde uç gün üç gece

insanlarla konuamamandr» buyurdu. Bunun üzerine

’ Meryem Sur. 8

J Meryem Sur. 108

3 Meryem Sur. 108

4 Ramahurmuzî (sh. 64).
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mihraptan çkp milletine: «Sabah akam Allah' tebih

edin» diye iarette bulundu/' (Meryem Sur. 10, l)

Abd b. Humeyd, bnuM-Munzir ve Hâkim’in bildirdiine göre Nevf:

"Rabbim! Öyleyse bana bir alamet ver../
1 buyruunu açklarken: “Benim

duama icabet ettiine dair bana bir alamet ver, anlamndadr" demitir.

"...Senin alametin, salam ve shhatli olduun halde üç gün üç gece

insanlarla konuamamandr" 2 buyruunu açklarken de öyle demitir:

“Bunun üzerine Hz. Zekeriya'nn herhangi bir hastalk ve rahatszl olmad
halde diline mühür vuruldu ve bu ekilde insanlarla üç gün boyunca

konuamad ."

3

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Senin alametin, salam ve

shhatli olduun halde üç gün üç gece insanlarla konuamamandr"*

buyruunu açklarken: “Bunun üzerine bu yönde herhangi bir hastal

olmadan dili tutuldu" demitir.

5

bnuTMunzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Üç gün

üç gece insanlarla konuamamandr'’6 buyruunu açklarken: “Dili

tutulmadan üç gün üç gece insanlarla konumamasdr" dermitir .

7

Abd b. Humeyd, krime ile Dahhâk'tan aynsn zikreder.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Üç gün üç gece

insanlarla konuamamandr"8 buyruunu açklarken: “Konumasna engel

olacak herhangi bir hastal olmadan, salam ve shhatli iken

konumamasdr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Zeyd bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Hz. Zekeriya'nn dili tutuldu ve kimseyle konuamad. Ancak Allah'

1 Meryem Sur. 10

J Meryem Sur. 10

5 Hâkim (2/591).

4 Meryem Sur. 10

5 bn Cerîr (15/468).

6 Meryem Sur. 10

7 el-tkân 'de (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

® Meryem Sur. 10
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tebih edip Tevrat' okuyabiliyordu. nsanlarla konumak istedii zaman ise

bunu yapamyordu."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Bunun üzerine mihraptan

çkp ..."

1

buyruunu açklarken: "Burada mihraptan kast namazgâhdr"

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sabah akam Allah'

tebih edin, diye iarette bulundu" 1 buyruunu açklarken: "aretten

(vahiyden) kast onlara bu yönde bir yaz yazmasdr" demitir.

bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Sabah akam Allah'

tebih edin, diye iarette bulundu"3 buyruunu açklarken: "Bunu yere

yazarak onlara anlatt" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Sabah akam Allah' tebih

edin, diye iarette bulundu"4 buyruunu açklarken: "aretten (vahiyden)

kast, onlara bu yönde bir yaz yazmasdr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Nevf: "...Sabah akam Allah' tebih

edin, diye iarette bulundu"5 buyruunu açklarken: "iaretten (vahiyden)

kast, onlara bu yönde bir yaz yazmasdr" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hakem: "...Sabah

akam Allah' tebih edin, diye iarette bulundu"6 buyruunu açklarken:

"aretten (vahiyden) kast onlara bu yönde bir yaz yazmasdr" demitir.

7

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

bildirdiine göre Mücâhid: "^lij buyruunu: "Zekeriya onlara iaret

etti" eklinde açklamtr.

1 Meryem Sur. 1

1

1 Meryem Sur. 1

1

} Meryem Sur. 11

4 Meryem Sur. 11

s Meryem Sur. 11

6 Meryem Sur. 11

7 Abdurrezzâk (2/5).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka’b: “I5- ‘J buyruunu: "Zekeriya tebih

etmelerini onlara iaretle anlatt" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

buyruunu: "Bunu onlara imayla anlatt" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sabah akam

Allah' tebih edin, diye iarette bulundu"4 buyruunu açklarken: "Sabah

akam onlara namaz emretti" demitir. 5

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Sabah

akam Allah' tebih edin, diye iarette bulundu" 6 buyruunu açklarken:

"Sabah akam onlara namaz emretti" demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Sabah akam Allah'

tebih edin, diye iarette bulundu"* buyruunu açklarken: "Sabah tebihi

sabah namaz, akam tebihi ise ikindi namazdr" demitir.

I iliSl
a*| " • ^ •

"«Yahya! Kitaba Kuvvetle sani» dedik ve henüz çocukken

ona hikmet verdik." (Meryem Sur. 12)

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Yahya! Kitaba kuvvetle sarl ..."9 buyruunu

açklarken: "Vargücünle ve ciddiyetle sarl, anlamndadr" demitir. "...Henüz

1 Meryem Sur. 11

1 Meryem Sur. 11

3 Meryem Sur. 11

4 Meryem Sur. 11

s Hâkim (2/372, "sahih").

6 Meryem Sur. 1

1

1 Abdurrezzâk (2/4).

8 Meryem Sur. 11

9 Meryem Sur. 12
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çocukken ona hikmet verdik"’ buyruunu açklarken: “Hikmetten kast,

anlay ve kavrama gücüdür" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Yahya! Kitaba kuvvetle

sarl ..."
2 buyruunu açklarken: "çindeki bütün farz ve emirleri yerine getir,

anlamndadr"’ demitir.

bnu'l-Munzir, Mâlik b. Dinar'dan bildirir: krime’ye: "...Henüz çocukken

ona hikmet verdik
"3 buyruunu sorduumuzda: "Verilen hikmet akl ve

anlama gücüdür" dedi.

Ebû Nuaym, bn Merdûye ve Deylemî, bn Abbâs'tan bildirir: "...Henüz

çocukken ona hikmet verdik
"4 buyruu konusunda Hz. Peygamber (sailaiiahj aieyti

veseliem): "Yahya'ya kavrama gücü ve ibadet henüz yedi yandayken verildi"

buyurmutur.

5

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "...Henüz çocukken ona hikmet verdik
"6 buyruunu

açklarken: "Henüz üç yanda iken verilmitir" demitir.

Ahmed Zühd’öe, bnu'l-Munzir, bn Ebî Hâtim, Harâitî ve bn Asâkiriin

bildirdiine göre Ma’mer b. Râid: "...Henüz çocukken ona hikmet verdik
"7

buyruunu açklarken öyle demitir: Bana bildirilene göre çocuklar Yahya b.

Zekeriya’ya: "Hadi gidip oynayalm” deyince, Hz. Yahya: "Ben oyur için

yaratlmadm" karln vermitir. te: "...Henüz çocukken ona hikmet

verdik
"8 buyruunda ifade edilen budur.

9

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Ma’mer vastasyla Katâde'den bildirir:

Çocuklar Yahya b. Zekeriya’ya: "Yanmza çk da oynayalm" deyince, Hz.

' Meryem Sur. 12

1 Meryem Sur. 12

3 Meryem Sur. 12

* Meryem Sur. 12

5 Deylemî (7371).

6 Meryem Sur. 12

7 Meryem Sur. 12

8 Meryem Sur. 12

9 Ahmed (sh. 76, 90) ve bn Asâkr (64183).
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Yahya: "Ben oyun için yaratlmadm" karln verdi. Bu konuda Yüce Allah:

"...Henüz çocukken ona hikmet verdik
"1

âyetini indirdi .

2

bn Asâkir ayn hadisi Muâz b. Cebel'den merfû olarak rivayet etmitir .
3

Hâkim Târih’de Nehel b. Sa'd vastasyla Dahhâk’tan o da bn Abbâs’tan

bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Çocuklar Yahya b.

Zekeriya'ya: «Hadi gidip oynayalm» deyince,
Hz. Yahya: «Oyun için

yaratlmadk. Hadi gidip namaz klalm» karln verdi, ite: «...Henüz

çocukken ona hikmet verdik»4 buyruunda ifade edilen budur.

"

bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îmat’da bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem): "Henüz ihtilam görmeden önce Kur'ân'

i

okuyan kii, Yüce Allah'n kendisine çocukken hikmet verdii kimselerden olur"

buyurmutur.

5

bn Ebî Hâtim aynsn bn Abbâs'tan mevkuf olarak rivayet eder.

p i *
* *

^ fJU {JtJ f.
Ji

'Tarafmzdan ona kalp yumuakl ve temizlik de verdik.

O, çok saknan bir kimse idi. Ana-babasna çok iyi

davranrd o, isyankâr bir zorba deildi. Doduu gün,

ölecei gün ve diri olarak kabirden kaldrlaca gün ona
Selam OSUn!" (Meryem Sur. 13-15)

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-

Munzir, bn Ebî Hâtim, Zeccâcî ÂmâlVde, Hâkim ve Beyhakî el-Esmâ ves-

Sifâ t’da krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "lîtlâ-S
"6

ifadesi

1 Meryem Sur. 12

1 Abdurrezzâk (2/4, Ma'mer'in sözü olarak).

’ bn Asâkir (64/183).

4 Meryem Sur. 12

s Beyhakî (1949).

6 Meryem Sur. 13
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konusunda: “Ne anlama geldiini kesin olarak bilmiyorum ama sanrm Yüce

Allah'n kuluna kar olan efkat ve rahmeti anlamna gelmektedir" demitir.
1

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr'den bildirin "bn Abbâs'a: “lfcs.3"
1

ifadesinin

anlamn sorduumda herhangi bir ey söylemedi.”3

bnu'l-Munzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali b. Ebî Talha vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: “lîÜ buyruunu: “Tarafmzdan bir rahmet verdik"

eklinde açklamtr. 5

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “CiJ ly> lîlîi-j"
6

buyruu ne anlama gelmektedir?" diye sorunca bn Abbâs: “Tarafmzdan bir

efkat, anlamndadr" karln verdi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi

ki?" diye sorunca da bn Abbâs öyle dedi: “Evet, bilirler. Tarafe b. el-Abd’in:

Ebû Müniir! efkatinden az bize de btrak

Zira bazlarmzn durumu dierlerinden daha iyi ola bilir" sözünü iitmedin

mi?"7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “lîjJ fej”8 buyruunu

açklarken: “Rabbinin ona olan efkatidir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “iÎjJ ^ ÎLi-3"9

buyruunu: “Tarafmzdan bir rahmet verdik" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî': “lîjj Ûlli-S"
1 buyruunu

açklarken: “Ona, bizden baka hiç kimsenin veremeyecei bir rahmet

verdik" demitir.

’ bn Cerir (15/477), Hâkim (2/372) ve Bcyhakî (141).

1 Meryem Sur. 13

5 bn Cerîr (15/478).

4 Meryem Sur. 13

5 el-tkâride (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6 Meryem Sur. 13

7
el-tkâride (2/70) geçtii üzere Tastî.

8 Meryem Sur. 13

9 Meryem Sur. 13
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Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Ma'bed el-Cühenî: “lîoJ 0125.$”*

buyruunu açklarken: “Âyette zikredilen ‘henân’ sevilmek anlamndadr”

demitir. 3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “ lîjj ^
buyruunu açklarken: “Katmzdan bir rahmet ve sadaka verdik”

demitir. 5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Sis:]*”
6

ifadesini bereket

olarak açklamtr, “Iîâ5 buyruunu açklarken de: “Temizlendii için

hiçbir günaha bulamad” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne'ye: “Çî

buyruunun anlam sorulunca: “Hiçbir günaha bulamam ve böylesi bir

eye kalkmamtr, anlamndadr” dedi.

Abdurrezzâk, Ahmed Zühd’öe , Abd b. Humeyd ve Ibnu'l-Munzir’in

bildirdiine göre Katâde: "...O, isyankâr bir zorba deildi*9 buyruunu

açklarken öyle demitir Hz. Peygamber (ssiiBiiBhu aleyhi vmiim):
"
Yahya b. Zekeriya

dnda, kyamet gününde Allah'n huzuruna günahsz bir ekilde çkan olmaz"

buyurdu. Katâde der ki: Hasan’n bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMehu aieyht

vESEBin): "Yahya b. Zekeriya asla bir günah ilememi ve hiçbir kadnla ilikiyi

düünmemitir" buyurmutur.10

shâk b. Bir ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu, Rabbinin

kulu ZekeriyaVa olan rahmetini anmadr. O Rabbine içinden yalvarmt.

öyle demiti: "Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayflad, saçlarm aard.

' Meryem Sur. 13

1 Meryem Sur. 13

5 Hakîm et-Tinnizî (2/226).

4 Meryem Sur. 13

9 Abdurrezzâk (2/4, 5).

8 Meryem Sur. 13

7 Meryem Sur. 13

* Meryem Sur. 13

9 Meryem Sur. 14

,0 Abdurrezzâk (2/6) ve Ahmed (sh. 90).
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Rabbim! Sana yalvarmakla imdiye kadar bedbaht olup bir eyden

mahrum kalmadm. Dorusu ben, arkamdan i bana geçecek olan

yaknlarmdan endie ediyorum. Karm da ksrdr. Tarafndan bana bir veli

ver. Ki bana ve Yakub oullarna mirasç olsun. Rabbim! Onun, rzan

kazanmasn da sala. Allah: «Ey Zekeriya! Sana, Yahya isminde bir olan
müjdeliyoruz. Bu ad daha önce kimseye vermemitik» buyurdu. Zekeriya:

«Rabbim! Karm ksr, ben de son derece kocamken nasl olum olabilir?»

dedi. Allah: «Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydr, nitekim sen

yokken daha önce seni yaratmtm» dedi. Rabbim! Öyleyse bana bir

alamet ver" dedi. Allah: «Senin alametin, salam ve shhatli olduun halde

üç gün üç gece insanlarla konuamamandr» buyurdu. Bunun üzerine

mihraptan çkp milletine: «Sabah akam Allah' tebih edin» diye iarette

bulundu. «Yahya! Kitaba kuvvetle sarl» dedik ve henüz çocukken ona

hikmet verdik. Tarafmzdan ona kalp yumuakl ve temizlik de verdik. O,

çok saknan bir kimse idi. Ana-babasna çok iyi davranrd o, isyankâr bir

zorba deildi. Doduu gün, ölecei gün ve diri olarak kabirden

kaldrlaca gün ona selam olsun !"
1

âyetlerini açklarken öyle demitin Bu,

Yüce Allah'n dua eden Zekeriya'y rahmeti ile anmasdr. Zira Zekeriya gece

vakti kimsenin duymayaca, sadece kendisinin duyaca ksk bir sesle

Rabbine dua ederken öyle dedi: "Rabbim! Kemiklerim zayflayp saçlarma

aklar dütü. imdiye kadar ettiim hiçbir duay karlksz brakmadn ki

bundan sonra karlksz brakasn. Daha önce ettiim dualardan yana nasl

bedbaht olmadmsa bundan sonra edeceim dualar konusunda da bedbaht

olmayacam. Zira beni, dualarma karlk vermeye altrdn. Benden sonra

bana varis olacak bir çocuumun olmamasndan ve yaknlanmn bana mirasç

olmasndan korkuyorum. Onun için katndan bana bir oul ihsan et. Hem

mabedime, âsama, kurban pelerinime ve vahyi yazdm kalemime hem de

Yakup oullarnn nübüvvetine mirasç olsun. hsan edecein bu oul da nzan

için çalan ve salih amellerde bulunan biri olsun."

Yüce Allah da onun bu duasna icabet etti. O zamanlarda da Zekeriya ile

kars yal kiilerdi. Zekeriya namazgâhnda kurban kestii yerde namaza

durmuken beyazlar çinde Cebrail yanna geldi ve: "Ey Zekeriya! Yüce Allah

sana Yahya adnda bir oulu müjdeliyor" dedi. Yahya da Allah'n isimlerinden

' Meryem Sur. 2-15
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biridir ve "Yâ Hayy" isminden türemitir. Yüce Allah, Ar'nn üzerinde ona bu

ismi vermitir. Cebrail devamen: "Daha önce de hiç kimseye böylesi bir isim

verilmedi" dedi. Bu âyetin benzeri: “Sen O'nun için hiçbir nazir bilir misin?"’

âyetidir. Yani O'nun olu yoktur ki Zekeriya'nn da önceden olu yoktu. Daha

önce Yahya ismini kullanan hiç kimse de olmamt. Yüce Allah, Sârre'ye Hz.

shak' ihsan ettiinde Sârre'nin ad Yasâre idi. Yasâre de ksr olup çocuk

dourmayan kadnlara verilen bir isimdi. Sârre ise ksr olmayan dourgan

olan kadnlara verilen bir isimdir. Hz. shak'n doumundan sonra Yüce Allah

onun adn Sârre olarak deitir. Daha önceki ad olan Yasâre'nin banda ki

‘Yâ’ harfini, 'Hayy' isminin bana getirdi ve bu ekilde Zekeriya'nn oluna

Yahya ismini koydu.

Böylesi bir müjdeyi iiten Zekeriya ksr olan karsnn çocuk

dourmayacandan endie ettii için: "Rabbim! Kanm ksr iken nasl

olum olabilir?” dedi. Cebrâil: "Rabbin böyle diledi!” karln verdi. Yüce

Allah da ona: "Bu benim için pek kolay bir eydir. Yahya'y henüz sana ihsan

etmemiken ve sen yokken nasl seni yarattysam ayn ekilde kocam biri ile

ksr birine çocuk ihsan ederim” buyurdu. Hemen blis yanna gelip: "Ey

Zekeriya! Sen ki gizlice dua ettin. Oysa duana ince bir sesle icabet edildi ve

yüksek bir sesle de sana oul müjdesi verildi. Bu ses Cebrâil’in sesi veya

Allah'n katndan gelen bir ses deil eytann sesidir” diyerek ona vesvese

verdi. Zekeriya: "Rabbim! Bana bir alamet ver ki bu müjdenin senin katndan

olduunu bileyim” deyince, Yüce Allah: "Senin alametin, dilsiz ve hasta

olmadn halde insanlarla üç gün boyunca konuamamandr” buyurdu.

Sonrasnda Zekeriya'nn kans hayz gördü. Temizlenince Zekeriya onunla

birlikte oldu ve bu birliktelikten hamile kald. Sabah olduunda da artk

konuamaz hale geldi. Tebih edip namaz klaca zaman Yüce Allah onun

dilini çözüyor, insanlarla konumak istedii zaman ise dili tutuluyor ve

konuamyordu. Bu da, kendisine oul müjdesi verildii zaman sesin Allah

dnda birinden geldiinden endie edip: "Nasl olum olabilir?" demesinin

bir cezasyd. Daha sonra namaz kld namazgâhndan danya kavminin

yanna çkt ve "Sabah ile ikindi vakitlerinde namaz kln” eklinde yazd bir

yazy iaretle onlara gösterdi.

1 Meryem Sur. 65
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Yüce Allah’n müjdeledii gibi takval ve salih bir peygamber olarak Yahya

dünyaya geldi. Yahya’ya da kitaba smsk sanlp içindekileri yerine getirmesi,

onunla amel etmesi, bu yönde çalp ükretmesi emredildi. Yahya’ya henüz

küçükken de hikmet verilmiti. Zira akran olan ve sahilde çamur ile suyla

oynayan çocuklarla karlanca: “Ey Yahya! Gel de birlikte oynayalm”

demiler, Yahya ise: “Sübhânallah! Biz oyun için mi yaratldk!" karln
vermiti. Ayn ekilde Yahya sevgi, efkat sahibi klnd ve Zekeriya'ya sadaka

olarak verildi. Yahya temiz kalpli ve Allah'a itaatkâr birisiydi. Anne babasna

kar çkmaz, onlara iyilikle muamele ederdi. Yüce Allah’n haram kld cana

da asla kymazd. Rabbine kar asi birisi deildi. Yüce Allah doduu, ölecei

ve diriltilecei günde ona esenlik ihsan etmitir.

1

bn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Kasm vastasyla Mâlik’ten bildirir: Bana

bildirilene göre sa b. Meryem ile Yahya b. Zekeriya teyze çocuklanyd ve

anneleri onlara ayn zamanda hamile kalmlard. Yine bana bildirilene göre

Hz. Yahya’nn annesi Hz. Meryem'e: “Rüyamda karnmdakinin senin kamnda

bulunana secde ettiini görüyorum" demitir. Sannm bu da Yüce Allah'n

Hz. sa'y dierinden daha üstün klmasndan olaydr. Zira Hz. sa’y ölüleri

diriltir, körlerin gözlerini açar ve alaca hastalarn iyiletirirdi. Hz. Yahya da

yerin bitirdiklerinden baka bir yiyecei olmazd. Allah korkusundan dolay

öyle alard ki ayet yanana katran konulsayd onu eritirdi. Hz. Yahya'nn

alamaktan yüzünde yanklar açlmt.

bnu'l-Munzir, bn Ebî Hâtim, bn Huzeyme, Dâraktnî el-Efrâd’da, Ebû

Nasr es-Siczî el-îbâne*de, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Hz.

Peygamberim (saflBnahu aleyhi «selem) Mescidi’nde bir halkada oturmu

peygamberleri konuuyorduk. Hz. Nûh’un çokça ve uzunca yapt
ibadetlerini, Hz. brâhîm’i, Hz. sa’y ve Resûlullah' (taHdUm aleyhi «enlem) zikredip

müzakere ettik. Bu srada Resûlullah (saiieiiehu aleyhi vasBM yanmza çkt ve:

"Aranzda neyi müzakere ediyorsunuz?" diye sordu. Konutuumuz koruyu

ona söylediimizde öyle buyurdu:
"
Hiç kimse Yahya b. Zekeriya’dan ilaha

hayrl olamaz. Yüce Allah'n Kur'ân'da onu: «Yahya! Kitaba kuvvetle sarl”

dedik ve henüz çocukken ona hikmet verdik. Tarafmzdan ona kalp

yumuakl ve temizlik de verdik. O, çok saknan bir kimse idi»' eklinde

1 bn Asâkir (64/169-173).

* Meryem Sur. 12, 13



Âyet: 13-15 • Hz. Zekeriya 41

vasflandrdn görmez misiniz? Yahya asla bir kötülük yapmam ve yapmay

da düünmemitir."'

bn Asâkir, bn ihâb'dan bildirin Hz. Peygamber MaMu deyi» mailem) bir gün

peygamberlerin fazilet ve üstünlüklerini müzakere eden ashâbnn yanna

çkt. Biri: "Yüce Allah, Mûsa ile bizzat konutu" dedi. Biri: "sa, Yüce Allah'n

ruhu ve kelimesi'dir" dedi. Bir bakas da: “brâhîm Halîlullah'tr" deyince, Hz.

Peygamber (seiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
ehit olu ehit olan, kldan giysiler giyen

,

günaha karma korkusuyla sadece yerin bitirdikleriyle beslenen Yahya b.

7Hceriya'yv neden zikretmiyorsunuz?" buyurdu.

1

Ahmed, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de, Hâkim ve bn Merdûye'nin

bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiehu aleyhi vesilem) öyle

buyurmutur: "Yahya b. Zekeriya dnda Âdem oullan içinde günah

ilemeyen veya onu ilemeyi düünmeyen hiç kimse yoktur. Yahya b. Zekeriya

ise ne bir günah ilemi, ne de ilemeyi düünmütür."

3

bn shâk, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (eaiiaiiahu aleyhi meflem): "Kyamet gününde insanlardan her biri huzura bir

günaha bulam olarak çkar. Yahya b. Zekeriya hariç! O günahsz bir ekilde

huzura çkar" buyurmutur/

Ahmed Zühd’de ve bn Asâkiriin Yahya b. Ca'de'den bildirdiine göre

Resûlullah (eaiiaiiahu aleyhi meiiem) öyle buyurmutur: "Hiç kimsenin: «Ben Yahya b.

Zekeriya'dan daha hayrlym !» deme hakk yoktur. Zira ne bir günaha

bulam, ne de bir kadm aklna getirmitir 3

bn Asâkir'ln Damra b. Habîb'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (salBlahu

aleyhi milim) öyle buyurmutur: Bir kadndan dünyaya gelmi olan hiç kimsenin:

1 Taberânî 12938). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (8/209) der ki: "snadnda çounluk

tarafndan zayf görülen Alî b. Zeyd b. Cud'ân vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."

1 bn Asâkir (64/190, "mürsel").

5 Ahmed 4/144, 145 (2294) ve Hâkim (2/591). Müsned'in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir,

4 bn Kesîr, Tefsir'de 5/212) geçtii üzere bn shâk ve Hâkim (2/373).

* Ahmed (sh. 76) ve bn Asâkir (64/191, "mürsel").
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"«Ben Yahya b. Zekeriya'dan daha hayrlym!» deme hakk yoktur. Zira Yarya

b. Zekeriya ne bir hataya bulam, ne de bulamay düünmütür

bn Asâkir'in Ali b. Ebî Talha'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu

Biey*. «sellem) öyle buyurmutur: "Bir kadnn rahmine dümü olan hiç kimsenin:

«Ben Yahya b. Zekeriya'dan daha hayrlym!» deme hakk yoktur. Zira Yahya

b. Zekeriya ne bir hataya bulam, ne de bulamay düünmütür

Abdurrezzâk, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî

Hatim, Hasan(- Basrî)‘den bildirir: Hz. sa ile Hz. Yahya karlanda Hz. Yahya

Hz. Isa'ya: “Sen benden üstünsün, bana balama dile” dedi. Hz. sa da:

“Aksine sen benden üstünsün. Yüce Allah'tan sana selamet diliyorum. Allah

bana da selamet versin” karln verdi. Vallahi Hz. sa daha üstün olann

dierine balanma dilemesi gerektiini bilmitir .

3

Ahmed, Eb Ya'lâ, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Diyâ’nn Ebû Saîd'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aioYti vaseiiam):
"Haan ile Hüseyin, teyze oullan

olan sa b. Meryem ile Yahya b. Zekeriya dndaki Cennet gençlerinin

efendileridir" buyurmutur .

4

Hâkim, Semure vastasyla Ka'b'dan bildirir. "Hz. Yahya kadnlara

yaklamaz ve can kadn çekmezdi. Güzel yüzlü, yumuak tenli, seyrek saçl,

ksa parmakl, uzun burunlu, bitiik kal, ince sesli, çok ibadet eden ve Allah'a

itaatta azimli bir gençti .”5

Beyhakî uab'da ve bn Asâkir, Ubey b. Ka’b'dan bildirir: Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi »eseiiem): "Dünyann Allah katnda deersizliini gösteren eylerden biri

de Yahya b. Zekeriya y bir kadnn öldürmü olmasdr" buyurduunu iittim .

6

1 bn Asâkir (64/194, 195).

1 bn Asâkir (64/195).

5 Abdurrezzâk (2/4), Ahmed (sh. 76) ve bn Cerîr (15/482).

4 Ahmed 17/31, 18/138, 161, 301 (10999, 11594, 11618, 11777), Ebû Ya'lâ (1169), bn

Hibbân (6959), Taberânî (2610), Hâkim (3/166, 167) ve Diyâ, el-Muhtâre (1/99). Müsned'in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

* Hâkim (2/591).

6
Beyhakî (10474, "zayf") ve bn Asâkir (64/206). Zayf hadistir (Bakn: Elbârû,

Da'îfu'l-Câmi'

,

2015).
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Hâkim, Abdullah b. ez-Zübeyriden bildirir: “mtihan ve belay inkar edenler

varsa da ben inkar etmem. Zira bana söylendiine göre Yahya b. Zekeriya bir

fahie yüzünden öldürülmütür." 1

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Yâkub el-Kûfî kanalyla, Amr b. Meymûn'dan, o

da babasndan, o da bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah Maiah aleyhi meiiem) sra

gecesi götürüldüünde semada Hz Zekeriya'y gördü. Ona: "Ey Yahya'nn

babas! Nasl öldürüldüünü ve srail oullarnn seni neden öldürmek

istediklerini anlat" deyince, Hz. Zekeriya öyle dedi: “Ey Muhammedi Olum
Yahya zamannn en hayrl, en güzel ve en güler yüzlü kiisiydi. Yüce Allah’n

da belirttii gibi "...Bir efendi, nefsine hakim ..."
1

birisiydi. Kadnlara da

ihtiyaç duymazd. srail oullarnn kralnn zinakâr olan kars bir defasnda

onunla birlikte olmak istedi ve onu yanna çartt. Ancak Yüce Allah, Yahya'y

bu iten korudu ve kadnla birlikte olmaktan uzak durdu. Kraln kars bu

ekilde reddedilince de onu öldürmeye karar verdi.

O zamanlar srail oullarnn her yl toplanp kutladklar bir bayramlar

vard. Bu bayramda adet üzere kral sözler verir, ancak verdii bu sözleri

bozmaz ve yalan söylemezdi. Kral bayramda insanlann arasna çknca kars

kalkp ona refakat etti ki daha önce ona hiç refakat etmemiti. Kral da bu

kansndan holanr ve onu severdi. Kans ona bu ekilde refakat edince kral

ona: “ste! Bu gün benden istediin eyi sana vereceim" dedi. Kars ona:

"Yahya b. Zekeriya'nn kann istiyorum” karln verdi. Kral: “Benden

bundan baka bir ey iste" deyince, kars: “Sadece bunu istiyorum"

karln verdi. Kral da: “Bu istein yerine getirilecek" dedi. Sonrasnda kral

korumalarn Yahya'ya gönderdi. Yahya namazgâhnda namaz klyordu. Ben

de yannda durmu namaz klyordum. Gelen korumalar bir leenin içinde

Yahya’y kesip öldürdüler, kan ile ban da kraln karsna götürdüler."

Resûlullah (sailailahu aleyhi vesellem), Hz. Zekeriya'ya: "Buna kar sabrn nasld?"

diye sorunca, Hz. Zekeriya öyle dedi: “Onu keserlerken ben namazm
bozmayp klmaya devam ettim. Yahya'nn kesilen ba götürülüp kraln

kansnn önüne konuldu. O günün akamnda da Yüce Allah kral, ailesini ve

çevresinde bulunanlan yerin dibine geçirdi. Sabah olunca srail oullan:

’ Hâkim (3/555, "sahih").

J

Âl-i mrân Sur. 39
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“Zekeriya'nn ilah Zekeriya'ya öfkelendi. Celin biz de kraln adna Zekeriya’ya

öfke duyalm ve onu öldürelim" demeye baladlar. Sonrasnda beni

öldürmek üzere aramaya çktlar. Ancak elçi gelip durumu bana bildirince

onlardan kaçtm. blis de yerimi göstermek üzere srail oullannn önünde

gidiyordu. Onlardan kurtulamayacam anladmda bir aaç önüme çkt ve:

"Bana doru gel” diye seslendi. Gövdesi yanlnca da aacn içine girdim.

Aacn gövdesi kapanmadan blis giysimin ucundan tutabildi. Aacn
gövdesini kapatnca giysim gövdenin dnda kald. srail oullan yetiince

blis onlara: "Bu aacn içine girdiini görmüyor musunuz? Giysisinin ucu da

ite elimdedir. Sihir yaparak aacn içine girdi" dedi. Isrâil oullan: "Aac
yakalm" dediklerinde, blis: "Aac testere ile keselim" karln verdi. Bu

ekilde de testereyle beni kestiler.”

Resûlullah (sa^Jaiiahu aJeyh< veseiiem): "Ey Zekeriya! Testerenin sana dediini veya bir

ac hissettin mi?" diye sorunca, Hz. Zekeriya: "Hayr, hissetmedim! Testereyi

ve acy hisseden o aaç oldu, zira Yüce Allah ruhumu aaca verdi" dedi .

1

bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'ten bildirir Hz. Zekeriya kaçp da aacn
içine girdiinde srail oullar testereyi aaca dayadlar ve aac ikiye biçtiler.

Testere Hz. Zekeriya'nn srtna deince inledi. Bunun üzerine Yüce Allah ona:

"Ey Zekeriya! Ya inlemekten vazgeçersin ya da yeryüzünü içindekilerle

birlikte ters yüz ederiz!" diye vahyetti. Hz. Zekeriya da iki parçaya kesilene

kadar susup sesini çkarmad .

1

Ahmed Zühd'de ve bn Asâkir, Yezîd b. Meysere'den bildirir: Yayha b.

Zekeriya'nn yiyecei çekirge ile yaban balyd. Bundan dolay da: "Ey Yahya!

Senden daha bol nimetler içinde olan varm ki? Zira çekirge ile bal yiyorsun"

derdi .

3

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd*de ve bn Asâkir, Ebû drîs el-Havlânî'den

bildirir: "Yahya b. Zekeriya, yaam ve geçimlerinde dier insanlara kanmak

çekincesiyle yabani hayvanlar gibi krlardan beslenirdi."
4

’bn Asâkir (19/55).

1 bn Asâkir (19/54, 55).

5 bn Asâkir (64/197).

4 bn Ebî eybe (13/216, 546) ve bn Asâkir (64/198).
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Mâlik, bnu’l-Mübârek, Ahmed Zühd'de ve Ebû Nuaym, Mücâhid’den

bildirin “Yahya b. Zekeriya'nn yiyecei yabani otlard. Allah korkusuyla öyle

bir alard ki gözlerine zift konulsa onu yakabilirdi. Yüzünde de

gözyalanndan dolay yanklar olumutu .” 1

bn Asâkir, Yunus b. Meysere’den bildirir: Yahya b. Zekeriya bir dinar

görünce: “Allah bu yüzünü çirkin klsn ey dinar! Ey kullann kulu! Ey özgürleri

kul eden!” dedi .

2

Beyhakî uabu'l-îman’da ve bn Asâkir, Mücâhid’den bildirin Yahya b.

Zekeriya, Rabbine: “Ey Rabbim! Beni insanlarn dillerinden koru. Benim

hakkmda hayrdan baka bir ey demesinler!” diye bir istekte bulununca

Yüce Allah ona: “Ey Yahya! Böyle bir eyi kendim için bile yapmamken senin

için nasl yapaym” diye vahyetti .

3

Ahmed, Beyhakî uabu'l-îman’da ve bn Asâkir, Sâbit el-Bünânî'den

bildirir: Bize bildirilene göre blis, Yahya b. Zekeriya'ya görününce, Yahya

onun üzerinde her bir eyin asl olduunu gördü. Ona: “Bunlar da ne?” diye

sorunca, blis: “Bunlar insanolunu kandnp saptrmak için kullandm

arzulardr” dedi. Hz. Yahya: “Bunlar içinde benim için de bir eyler var m?”

diye sorunca, blis: “Hayr!” karln verdi. Hz. Yahya: “Peki içlerinde beni

de düürdüün bir eyler var m?” diye sorunca, blis: “Doyduun zaman

namaz ile zikre kar seni tembel ve yava kldmz olmutur” karln
verdi. Hz. Yahya: "Bundan bakas var m?” diye sorunca, blis: “Hayr!”

karln verdi. Bunun üzerine Hz. Yahya: “Bundan sonra asla tok

olmayacam!” dedi .

4

bn Asâkir, Ali b. Zeyd b. Cud’ân vastasyla Ali b. Hüseyn'den, o da Hüseyn

b. Ali'den bildirin Kraln biri geride kans ile kzn brakarak öldü. Krallna

kardei varis oldu. Yeni kral kardeinin karsyla evlenmek istedi ve bunu

Yahya b. Zekeriya'ya dant. Zira o zamanlar krallar peygamberlerin emirleri

dorultusunda hareket ederlerdi. Hz. Yahya da ona: “Onunla evlenme, zira

kadn zinakâr biri” karln verdi. Kadn Hz. Yahya'nn bu sözünden

’ bnu'l-Mübârek (Zevâidu Nuaym, 177), Ahmed (sh. 90) ve Ebû Nuaym (3/290).

J bn Asâkir (64/199).

3 Beyhakî, nz-Zühdü'l-Kebîr (167).

4 Ahmed, Zühd (sh. 76), Beyhakî (5700) ve bn Asâkir (64/203).
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haberdar olunca: "Yahya ya öldürülecek ya da bu krallktan çkanlacak!"

dedi. Sonrasnda kadn kzn iyice süsledi ve öyle dedi: "Amcan ülkenin ileri

gelenlerinin banda bulunduu srada yanna git. Seni böyle görünce yanma

çagnp kucanda oturtacak ve: "Ne istein varsa benden iste. Zira benden

istediin eyi yerine getireceim" diyecek. Böyle dedii zaman sen:

"Yahya'nn bandan baka senden bir ey istemiyorum" de." O zamanlar

krallar ülkenin ileri gelenlerinin yannda bir eylerin sözünü verdii zaman o

sözü yerine getirmeleri gerekiyordu. Aksi halde krallk ellerinden alnrd. Kral

kzn bu istei üzerine Hz. Yahya’y öldürmekten dolay maruz kalaca ölüm

ile kralln elinden alnmas sonucu maruz kalaca ölümü düünmeye

balad. Sonunda krall tercih edip Hz. Yahya'y öldürttü. Onu öldürünce de

bölge ahalisiyle birlikte yerin dibine geçirildi.

Ravi bn Cud'ân der ki: Bu rivayeti bnu'l-Müseyyeb’e aktardmda bana:

"Ali, Hz. Zekeriya'nn nasl öldürüldüünü de anlatmad m?" diye sordu.

"Hayr, anlatmad" karln verdiimde de öyle dedi: "Hz. Zekeriya, olu

Hz. Yahya öldürülünce kaçmaya balad. srail oullan da peine dütüler.

Büyük gövdesi bulunan bir aacn yanna geldiinde aaç onu kendisine

çard. Hz. Zekeriya gelince de aaç onu içine alp saklad. Ancak giysisinin

püskülü darda kald ve rüzgarda sallanmaya balad. srail oullan aacn

yanna vardklannda aaçtan itibaren izlerin kesildiini gördüler. Aaçtaki

püskülü görünce de testere getirdiler ve aaçla birlikte Hz. Zekeriya'y ikiye

biçtiler."
1

bn Asâkir, bn Ömer'den bildirir: Hz. Yahya'y öldürten kadn babasndan

kalan kralln bana geçen bir kadnd. Kadn yatandayken Hz. Yahya'nn

kesik ba getirilince yere: "Kadn içine al!" denildi. Bunun üzerine ver

yatayla birlikte kadn içine ald.
1

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Abdullah b. ez-Zübeyriden bildirin Kraln biri

kardeinin kzyla evlenmek istedi ve bu konuda Yahya b. Zekeriya'ya dant.

Hz. Yahya: "Kadn sana helal olmaz" karln verdi. Bunun üzerine kz onu

öldürmeyi istedi ve bililerini göndererek namazgahnda namaz klan Hz.

1 bn Asâkir (64/206).

1 bn Asâkir (64/208).
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Yahya'y öldürttü. Ba da kesilip krala getirildi. Ancak kraln önünde duran

kesik ba da: “stediin ey sana helal deildir" demeye balad .

1

bn Asâkir, bn evzeb'den bildirir: Yahya b. Zekeriya gelip de ban
kesmek isteyen adama: “Benim bir peygamber olduumu bilmiyor musun?”

diye sorunca, adam: “Biliyorum, ama emir kuluyum" karln verdi .

2

Hâkim ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah, Muhammed'e

(saliailahu aleyhi vesellem): “Yahya b. Zekeriya'nn öldürülmesine karlk yetmi bin kiiyi

öldürdüm. Kznn olunun öldürülmesine karlk ise yüz krk bin kiiyi

öldüreceim" diye vahyetti .
3

bn Asâkir, imr b. Atiyye'den bildirir: “Beytü'l-Makdis'teki kayann

üzerinde yetmi bin peygamber öldürüldü. Bunlardan biri de Yahya b.

Zekeriya idi."
4

bn Asâkir, Kurra'dan bildirin “Gökyüzü Yahya b. Zekeriya ile Hüseyn b. Ali

dnda hiç kimsenin ölümüne alam deildir. Göün krmzl da onun

alamas demektir.”5

Ahmed Zühd!de Hâlid b. Sâbit er-Rabeî’den bildirir: srail oullannn

günahkârlan Yahya b. Zekeriya’y öldürünce, Yüce Allah onlardan bir

peygambere, srail oullarna iletmesi için öyle vahyetti: “Daha ne zamana

kadar bu ekilde cüret edip bana isyan edecek ve elçilerimi öldüreceksiniz?

Sizler bu ekilde cüretkâr davranp bana isyan ederken daha ne zamana

kadar bir tavuun yavrulann himaye etmesi gibi sizleri himaye edip

koruyacam? Dikkat edin de Yahya b. Zekeriya’nn kan ile insanlar arasnda

dökülen her bir damla kandan sizleri sorumlu tutmayaym! Dikkat edin de

sîzlerden yüz çevirmeyeyim, zira sizlerden yüz çevirirsem kyamet gününe

kadar bir daha dönüp de sîzlere bakmam!"

1 bn Asâkir (64/214, 215).

'bn Asâkir (64/211).

J Hâkim (2/290, 291, 292) ve bn Asâkir (64/216). Hâkim: "snad ve metni garîbtir"

derken, Zehebî: "Metni çok münkerdir" demitir.

4 bn Asâkir (64/217).

5 bn Asâkir (64/217).
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Ahmed, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Hz. Yahya öldürüldüü zaman

arkadalarndan biri dierine: "Bana Yahya’nn gömleini gönder de onu

koklayaym" dedi. Arkada ona gömlei gönderince, gömlein enine ve

boyuna ilenen iplerinin liften olduunu gördü .

1

Hakîm et-Tinmizî Nevâdiru'l-UsûVöe Yunus b. Ubeyd'den bildirir Bize

bildirilene göre ahalisine zulmedip haklanna tecavüz eden bir kral vard. Bir

gün kentin ahalisi onunla savamak üzere bir araya geldiler. "AllaVn

peygamberi Zekeriya aramzda, gidip bu konuda ona danalm" deyip Hz.

Zekeriya'nn evine gittiler. Eve vardklannda güzelliiyle evi aydnlatan bir

kadnla karlatlar. Ona: "Sen kimsin?” diye sorduklannda, kadn: "Ben

Zekeriya'nn hanmym" karln verdi. Bunun üzerine kendi aralannda:

"Biz Allah'n peygamberi Zekeriya'y dünyadan yüz çevirmi biri olarak

bilirdik. Oysa kendine çok güzel bir kadn alm" demeye baladlar. Sonra

kadna: "Zekeriya nerede?" diye sorunca, kadn: "Filan kiilerin bahçesinde

çalyor" dedi. Söz konusu bahçeye gittiklerinde Hz. Zekeriya'nn ücretle

bahçe sahiplerinin yannda çaltn gördüler.

Öle yemei vakti geldiinde Hz. Zekeriya iki ekmei yanna ald ve yanna

gelenlerden kimseleri davet etmeden onlan yedi. Yemekten sonra kalkp

iine devam etti. ini bitirdikten sonra terliklerini, küreini ve giysisini

omzuna alp yanlanna geldi ve: "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Bir i için

sana geldik, ancak gördüümüz eyler yüzünden neredeyse vazgeçiyorduk”

karln verdiler. Hz. Zekeriya: "Söyleyin" deyince: "Evine geldiimizde çok

güzel bir kadnla karlatk. Oysa biz Allah'n peygamberinin dünya peinde

olabileceini düünmüyorduk" karln verdiler. Hz. Zekeriya da: "Ben çok

güzel bir kadnla gözlerimi haramdan saknmak ve iffetimi koruyup zinaya

bulamamak için evlendim" diyerek bu sözlerini boa çkard. Sonra: "Bunun

yannda iki ekmei tek bana yiyip bizleri davet etmediini de gördük"

dediler. Hz. Zekeriya da: "Bunlar beni ücret karlnda bir i için tuttular. Bu

i karsnda zayf dümek istemedim. Aynca ayet benimle birlikte

yeseydiniz bu iki ekmek ne size, ne de bana yeterdi" diyerek bu sözlerini

boa çkard. Sonra: "Aynca terliklerini, küreini ve giysini de omuzuna

aldn gördük" dediklerinde, Hz. Zekeriya: "Bu yeni bir arazidir. Bu arazinin

1 Ahmed (sh. 76).
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toprann da baka bir araziye tanmasn istemedim” diyerek bu sözlerini

de boa çkard.

Onlar: "Bizim kralmz haklarmza tecavüz edip bizlere zulmediyor. Biz de

onunla savama karar aldk” dediklerinde, Hz. Zekeriya: "Ey insanlar! Bunu

yapmayn! Zira bir da kökünden sökmek henüz zaman gelmeyen bir kral

yerinden etmekten daha kolaydr” karln verdi.’

s>i I15Ü 4U& câs k\& yö3 j &\

j

"Kitap ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden aynlarak dou
tarafnda bir yere çekilmiti/' (Meryem Sur. 16)

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

bildirdiine göre Katâde: "...Hani o, ailesinden ayrlarak dou tarafnda bir

yere çekilmiti
"

1

âyetini açklarken: "Tek bana dou tarafnda tenha bir

vadiye çekilmiti” demitir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hani o, ailesinden

ayrlarak dou tarafnda bir yere çekilmiti
"4

âyetini açklarken: "Kimselerin

göremeyecei ekilde güne tarafndan gölgelendii bir yere çekilmiti”

demitir.

Firyâbî, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Meryem'in ailesinden aynlarak dou
tarafna bir yere çekilmesi dolaysyla Hristiyanlar dou tarafn kble

edinmilerdir. Hz. sa'nn doum yerini kendilerini kble edinmilerdir.

Yahudiler de da onlann üzerine düecek gibi olduu zaman korku içinde

yana doru çekilerek ve daa bakarak namaz klmaya balamlard. Bu korku

içinde Yüce Allah'n raz olaca ekilde secde etmilerdir ki sonradan daa
doru namaz klmay adet edinmilerdir.”5

1 Hakim et-Tirmizî (2/60, 150).

1 Meryem Sur. 16

1 Abdurrezzâk (2/6).

4 Meryem Sur. 16

5 bn Cerîr (10/543, 15/484) ve bn Ebî Hâtim (5/1111).
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bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Önceleri Ehl-i Kitâb Kâbe'ye doru

namaz klar ve oray haccederlerdi. Bundan vazgeçmelerinin sebebi Yüce

Allah'n: "...Hani o, ailesinden ayrlarak dou tarafnda bir yere çekilmiti
"1

âyetinde zikrettii gibi Hz. Meryem'in dou tarafna bir yere çekilmesidir.

Bundan sonra günein doduu yer olan dou tarafna namaz klmaya

balamlardr.

bn Asâkir, Davud b. Ebî Hind vastasyla Saîd b. Cübeyriden, o da bn
Abbâs'tan bildirir: Hz. Meryem bulu çana erdikten sonra bir defasnda

ailesinden ayr bir evdeyken yanna izin istemeden bir adam (Cebrail) girdi.

Hz. Meryem ona saldnr endiesiyle korktu ve: "Eer Allah'tan saknan bir

kimse isen, senden Rahman'a snrm" 3
dedi. Adam: "Ben ancak Rabbinin

elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk balamak için gönderildim
"3 karln

verdi. Hz. Meryem: "Bana hiçbir insan dokunmad ve iffetsiz bir kadn

olmadm hâlde, benim nasl çocuum olabilir?"
4

diye sorunca, adam:

"Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydr. Onu insanlara bir

mucize, katmzdan bir rahmet klmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten

(ezelde) hükme balanm bir itir
"5 karln verdi. Sonrasnda Cebrail ayn

eyleri dedikçe Hz. Meryem de: "Bana hiçbir insan dokunmad ve iffetsiz

bir kadn olmadm hâlde, benim nasl çocuum olabilir?"
6

diye

soruyordu. Daha sonra Cebrâil onun üzerine eildi. Gömleinin yakasnn

içine üfledikten sonra üzerinden çekildi. Çekildikten sonra da Hz. Meryem

hamile kald.

Hz. Meryem'in hamilelii devam ederken: "ayet batya doru çkarsam

insanlar oraya dönerek namaz kldklar için beni görebilirler. Kimselerin beni

görmemesi için dou tarafna çkaym" dedi ve douya doru çkp gitti. Bu

ekilde yol alrken doum sanclan balad. Saklanp görünmemek için bir yer

arad, ancak hurma aacnn gövdesinden baka bir ey bulamad. "Bu hurma

aacnn arkasna saklanarak insanlann beni görmelerinden kurtulurum"

’ Meryem Sur. 16

1 Meryem Sur. 18

J Meryem Sur. 19

* Meryem Sur. 20

5 Meryem Sur. 21

6 Meryem Sur. 20
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dedi. Aacn altndan da bir nehir akyordu. Hurma aacnn arkasna geçti ve

doumu yapt. Hz. sa dounca Yüce Allah dnda douda ve batda ne varsa

ona hürmeten secdeye kapand. Bunun gören blis endieye kapld ve ne

olduunu anlamak için yüksek bir yere çkp etrafa bakt. Ancak olaan d
bir ey göremedi. Douya gitti, olaand bir ey göremedi. Yerin altna girip

bakt, yine olaand bir ey göremedi. Artk bir ey göremeyene kadar yerin

altnda derinlere indi. Daha sonra batya gitti. Yine olaan d bir ey
göremedi. Bu ekilde dolap dururken o hurma aacnn yanndan geçti.

Orada bir kadn ve yeni domu olunu gördü. Melekler de aaçla birlikte

anne ve olunu kuatm çevrelerini sarmlard. blis bunu görünce: "te ne

olduysa burada oldu!” dedi ve yanlarna doru yöneldi. Onlara: “Burada ne

oldu?” diye sorunca, melekler: “Bir erkek (baba) olmadan bir peygamber

dodu” karln verdiler. Bunun üzerine blis: “Vallahi bununla insanlardan

birçounu saptracam!” dedi.

Onunla Yahudileri saptnnca Yahudi'ler onu inkar ettiler. Hristiyanlar

saptrnca: “sa, Allah'n oludur” demeye baladlar. Daha sonra bir melek

aacn altndan Hz. Meryem'e: "...Rabbin, senin altndan bir rmak aktt" 1

diye seslendi. blis de: “imdiye kadar haberim olmadan hiçbir kadn hamile

kalmad. Her bir kadn da eliminde için doumunu yapt. Ancak bu çocua

annesi ne zaman hamile kald ve ne zaman onu dourdu hiç haberim olmad”

dedi .

2

Hâkim, Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât ’da ve bn Asâkir, Süddî vastasyla Ebû

Mâlik’ten, o da bn Abbâs'tan; yine Muma vastasyla bn Mes’ûd'dan bildirir:

Hz. Meryem hayz olunca mihrabndan ayrlp bir kenara gitti. Hayzlk

dönemi bitip de temizlendii zaman "...O, kendisine tastamam bir insan

eklinde göründü "3 âyetinde zikredildii gibi karsna bir adam çkt. Ondan

korkup: "Eer Allah'tan saknan bir kimse isen, senden Rahman'a

snrm"4
dedi. Sonrasnda darya çkt. Üzerinde cilbab vard. Adam onun

kolundan tuttu ve önden yrtk olan gömleinin içine üfledi. Üfürüü

gösüne doru girince de Hz. Meryem hamile kald. Bir gece kz kardei olan

1 Meryem Sur. 24

1 bn Asâkir (70/81-83).

3 Meryem Sur. 17

4 Meryem Sur. 18
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Hz. Zekeriya'nn kars yanna geldi. Hz. Meryem ona kapy açt ve içeriye

girdiler. Hz. Zekeriya'nn kans ona: “Ey Meryem! Hamile olduum bana

bildirildi” deyince, Hz. Meryem: "Bana da hamile olduum bildirildi”

karln verdi. Hz. Zekeriya’nn kans ona: "Kammdaki çocuun senin

kamndaki çocua secde ettiini gördüm” dedi. te: "...Allah sana, kendisi

tarafndan gelen bir Kelime’yi tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir

peygamber olarak Yahya’y müjdeler
"1

âyetinde kastedilen de budur.

Hz. Zekeriya'nn kans Hz. Yahya’y dourdu. Hz. Meryem'in de doumu
yaklanca mihraptan aynlp bir kenara çekildi. Bu durum "Doum sancs

onu bir hurma aacna yöneltti. «Keke bundan önce ölseydim de

unutulup gitmi olsaydm!» dedi. Bunun üzerine (Cebrail) aacn altndan

ona öyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafnda bir dere aktt" 2

âyetleriyle dile getirilir. Doum yapnca da eytan, srail oullanna gitti ve Hz.

Meryem’in doum yaptn haber verdi. srail oullan bu konuda onunla

konumak isteyince de Hz. Meryem, Hz. sa'ya iaret etti. Hz. sa da: "Ben

üphesiz Allah’n kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yapt,

nerede olursam olaym beni mübarek kld. Yaadm müddetçe namaz

klmam, zekat vermemi ve anneme yi davranmam emretti. Beni bedbaht

bir zorba klmad. Doduum günde, öleceim günde, dirileceim günde

bana selam olsun
" 3 dedi. Hz. sa doduu zaman yeryüzünde ne kadar put

varsa hepsi yüzüstü yere dütü .

4

shâk b. Bir ve bn Asâkiriin Cüveybir vastasyla Dahhâk’tan bildirdiine

göre bn Abbâs: "Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrlarak dou
tarafnda bir yere çekilmiti... Hakknda üpheye dütükleri hak söze göre

Meryem olu Isa ite budur"5
âyetlerini açklarken öyle demitir: Yüce

Allah, Hz. Peygamberim (»Mu ahyt» ««»em) Hz. Meryem kssasn Yahudi,

Hristiyan ve mürik Araplara anlatmasn istemitir. Yüce Allah, Hz.

Meryem'in deerini yükseltmek ve sa'nn müjdesini vermek istedii zaman

'

Âl-i mrân Sur. 39

1 Meryem Sur. 23, 24

3 Meryem Sur. 30-33

4 Hâkim (2/593, "sahih") ve Beyhakî (773). Beyhaki' nin muhakkiki: "isnad zayftr"

demitir.

5 Meryem Sur. 16-34
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Hz. Meryem, Beytu'l-Makdis’ten çkp dou tarafna gitti. Hz. Meryem

hayzndan ykanp temizlendikten sonra dou tarafnda bir yere çekildi ve

insanlarla arasna bir da perde olarak edindi. Ardna gittii bu da da

Beytu’l-Makdis ile oturduu yer arasnda kalyordu. Daha sonra âyette

"Ruhumuz" olarak dile getirilen Cebrâil sapa salam, beyaz tenli, kvrck

saçl, byklan henüz yeni terlemi bir insan suretinde kendisine geldi.

Hz. Meryem onu karsnda dikilmi görünce: “Eer Allahtan saknan bir

kimse isen, senden Rahman'a snrm"

1

dedi. Zira onu daha önceden

gördüü ve ayn yerde yaad Yusuf adnda bir gence benzetmiti. Yusuf,

srail oullanndan biriydi ve Beytu’l-Makdis’in hizmetkârtanndand. Hz.

Meryem, eytan'n onu kandrm olabileceinden endie edince kendisine:

“Eer Allahtan saknan bir kimse isen, senden Rahman'a snrm" 3

demitir. Buna karlk Cebrâil mütebessim bir ekilde Allah'a itaat eden bir

elçi olduunu ve insan olmadn dile getirerek: "Ben, yalnzca, sana

tertemiz bir erkek çocuk balamam için Rabbinin bir elçisiyim
" 3 cevabn

verdi. Hz. Meryem: "Bana bir insan eli demedii, iffetsiz de olmadm
halde benim nasl çocuum olabilir?"

4 deyip evli olmad ve kocas

bulunmad halde böyle bir eyin nasl olabileceini sorunca, Cebrâil: "Evet,

öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydr. Onu insanlara bir mucize,

katmzdan bir rahmet klmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde)

hükme balanm bir itir
"5 karln verdi. Yüce Allah burada Hz. sa’y

özelde inanan insanlar için bir ibret ve Resûlullah' (niiBiiahu ateyhi meltem) tasdik

edenler için bir rahmet klmak istediini bildirmitir. Bunun da bir insana veya

kocaya ihtiyaç duyulmadan ezelden takdir edildiini ifade etmitir.

Daha sonra Cebrâil ona yaklat ve yakasndan içeriye doru üfledi.

Üfürüü Hz. Meryem’in içine girdi ve kadnn rahimde ve döl yatanda

hamile kalmas gibi hamile kald. Normal kadnlar gibi de doumunu yapt.

Doumdan sonra susaynca Yüce Allah, Ürdün nehrinden ona bir kanal aktt.

1 Meryem Sur. 18

1 Meryem Sur. 18

3 Meryem Sur. 19

4 Meryem Sur. 20

5 Meryem Sur. 21
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"...Rabbin, senin altndan bir su ark aktt" 1 buyruundan kast da budur. Su

ark aknca ayn anda hurma aac taze, olgun hurmalarla doluverdi.

Ardndan Cebrail aacn altndan ona: "Hurma aacn kendine doru silkele

k sana taze hurma dökülsün
"2

diye seslendi. Oysa aaçta dal namna bir ey
yoktu ve uzun bir zamandr kuruyup kalmt. Ancak Yüce Allah onu Hz.

Meryem için ihya etti. "Hurma aacn kendine doru silkele ki sana taze

hurma dökülsün
" 3 âyetinden kast da budur.

Daha sonra Cebrail ona: "Ye iç, gözün aydn olsun ..."4 demitir. Bununla

da hurma aacndan yemesi, su arkndan içmesi ve doan çocuktan dolay

sevinmesi istenmitir. Hz. Meryem: “Bu çocuun nerden ve kimden olduu

bana sorulursa ne yapaym?” diye sorunca, Cebrâil: "...nsanlardan birini

görecek olursan «Ben Rahman için oruç adadm, bugün hiçbir insanla

konumayacam» de"5 karln vermitir. nsanlardan onun bu durumunu

soran biri olduu zaman, bu konuda bizzat çocuun kendisi açklama

yapncaya kadar konumamas söylendi.

srail oullan Hz. Meryem'i mihrabnda göremeyince ona ne olduunu

Yusufa sordular. Yusuf: "Onun hakknda bir bilgim yok. Mihrabn anahtar da

Zekeriya'da bulunuyor” dedi. Hz. Zekeriya'y arayp buldular ve anahtar

ondan aldlar. Mihrab açp baktklarnda Hz. Meryem’i göremeyince bu

konuda Hz. Zekeriya'y suçladlar. Onu yakalayp azarladlar. Adamn biri:

"Meryem’i filan yerde gördüm” deyince Hz. Meryem'in peine dütüler. Hz.

Meryem’in altnda bulunduu hurma aacnn üstünde bir saksaan sesi

duyunca sese doru yöneldiler. Hz. Meryem halknn kendisine doru

geldiini görünce çocuu kucana alp onlara doru gitti. "Kucanda

çocuu ile halknn yanna geldi ..."
6 buyruunda anlatlan da budur.

Burada, bu konuda herhangi bir endie tamamas ve suçlanmaktan

korkmamas istenmitir.

1 Meryem Sur. 24

2 Meryem Sur. 25

3 Meryem Sur. 25

4 Meryem Sur. 26

5 Meryem Sur. 26

6 Meryem Sur. 27



Âyet: 16 • Hz. Meryem 55

Onu bu ekilde gördüklerinde babas, erkek kardeleri ve Zekeriya’nn

ailesi giysilerini yrtp balarna toprak saçmaya baladlar ve: "...Ey Meryem!

Çok çirkin bir ey yaptn. Ey Hârun'un kz kardei! Senin baban kötü bir

kimse deildi. Annen de iffetsiz deildi" 1

dediler. Hz. Meryem, Harun’un

ailesinden birisiydi. Ona: "Salih bir erkek kardein, bir baban ve bir annen var

iken nasl böyle bir eyi yaparsn?" demek istemilerdir. Bunun üzerine Hz.

Meryem, çocua iaret ederek onunla konumalarn istemitir. Zira bu

konuda: "...Ben Rahman için oruç adadm, bugün hiçbir insanla

konumayacam " 1

demesi istenmiti. Hz. Meryem çocua iaret etti ve:

"Bu konuda kendisi sizinle konuacak, durumumu size açklayacak ve sizler

için bir ibret olacaktr" dedi. Onlar: "...Beikteki bir bebekle nasl

konuuruz?" diye sordular. Henüz kundak içinde sarl olan bir bebekle nasl

konuacaklann sorup Hz. Meryem'in bu tavrna arnca Yüce Allah, Hz.

sa'ya konumay ihsan etti. O da annesinin durumunu anlatt ve bu ekilde

onlara bir ibret oldu. Dile gelince onlara: "Ben üphesiz Allah’n kuluyum.

Bana kitap verdi ve beni peygamber yapt, nerede olursam olaym beni

mübarek kld. Yaadm müddetçe namaz klmam, zekat vermemi ve

anneme iyi davranmam emretti. Beni bedbaht bir zorba klmad.

Doduum günde, öleceim günde, dirileceim günde bana selam olsun
"3

dedi.

Hz. sa böyle deyince henüz üç yanda olan Hz. Yahya da dile geldi ve:

“Senin Allah’n kulu ve Resûlü olduuna ehadet ediyorum" dedi. Bu ekilde

de ona ilk iman edenlerden oldu. Bununla da Yüce Allah’n: "...Allah sana,

kendisi tarafndan gelen bir Kelime’yi tasdik edici, efendi, iffetli ve

sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya’y müjdeler
"4

âyetini dorulad. Hz.

Peygamber (saiialiahu aleyhi vesellem) de:
"
Yüce Allah'n sa'ya bahettii bereket, gittii

her yerde öreten ve terbiye eden birisi olmasyd " buyurmutur. Hz. sa:

"...Anneme iyi davranmam emretti ..."5 deyince, Hz. Zekeriya: “Allahu

Ekber!” dedi ve ona sarlp banna bast. Bu ekilde de babasz bir ekilde

yaratldn anladlar. Yüce Allah bu konuda: "Hakknda üpheye dütükleri

’ Meryem Sur. 27, 28

1 Meryem Sur. 26

1 Meryem Sur. 30-33

4
Âl-i mrân Sur. 39

5 Meryem Sur. 30-33
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hak söze göre Meryem olu sa ite budur"

1

buyurmutur. Bunu da

Yahudilere söylemitir. Daha sonra Hz. sa normal insanlarda olduu gibi

büyüyene kadar konumamtr.

2

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym, Mücâhid'den bildirir: Hz.

Meryem: “Yalnz kaldmda kammda bulunan sa benimle konuurdu.

nsanlann içinde olduum zamanlarda ise kammda tebih eder ve tekbirler

getirirdi. Ben de sesini duyardm" demitir.
3

Abdurrezzâk, Firyâbî, ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs, Hz. Meryem konusunda: “Hamile kalmas ile

doum yapmas ayn zamanda oldu" demitir.

4

bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildirir: “Bana bildirilene göre Meryem yedi

veya dokuz saatlik bir zaman kadar hamile olarak kalm ve ayn gün içir de

doum yapmtr."5

bn Asâkir, krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: “Meryem hamileliinin

sekizinci aynda doum yapt. sa’dan dolay Meryem'e dil uzatlmasn diye de

sekiz aylk iken doan her çocuk yaamaz, ölür."
6

Hâkim’in bildirdiine göre Zeyd el-Amiy: “Hz. sa, Âura gününde docu"
demitir.

7

Abdullah b. Ahmed Zühd'öün zevaidi olarak Nevf’ten bildirir: Hz.

Meryem iffetli, bakire (betül) birisiydi. Kzkardeinin kocas olan Hz. Zekeriya

bakmn üstlenmiti ve onun gözetiminde yayordu. Hz. Zekeriya orun

yanma girip selam verdiinde kn yaz meyveleri, yazn da k meyveleri

önüne getirilirdi. Bir defasnda yine bu ekilde Hz. Meryem'in yanna

girdiinde söz konusu ekilde önüne meyveler getirildi. Ona: "Ey Meryem, bu

1 Meryem Sur. 34

2 bn Asâkir (47/347, 348, 70/95, 96).

3 bn Ebî eybe (11/544, 13/196) ve Ebû Nuaym (3/294).

* Abdurrezzâk (2/7) ve bn Cerîr (15/497).

3 bn Asâkir (47/352).

6 bn Asâkir (70/92).

7 Hâkim (2/593).
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sana nereden geliyor?"
1

diye sorunca, Hz. Meryem: "Bu, Allah tarafndandr.

Allah, dilediine saysz rzk verir
" 2 karln verdi. Sonras âyetlerde:

"Orada Zekeriya Rabbine dua etti: «Rabbim! Bana katndan temiz bir nesil

bahet. üphesiz sen duay hakkyla iitensin» dedi. Zekeriya mabedde

namaz klarken melekler ona, «Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi

(Isa'y) dorulayc, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber

olarak Yahya'y müjdelen) diye seslendiler. Zekeriya, «Ey Rabbim! Bana

ihtiyarlk gelip çatm iken ve karm da ksr iken benim nasl çocuum
olabilir?» dedi. Allah, «öyledir, ama Allah dilediini yapar» dedi. Zekeriya,

«Rabbim! (çocuum olacana dair) bana bir alâmet ver» dedi. Allah da

öyle dedi: "Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuamaman, ancak

iaretleebilmendir. Ayrca Rabbini çok an, sabah akam tebih et
" 3

eklinde anlatlr. Âyetlerde diline mühür vurulaca ve üç tam gün boyunca

insanlarla konuamayaca bildirilmitir ki bu durum ayn ekilde: "...Allah:

«Senin alametin, salam ve shhatli olduun halde üç gün üç gece

insanlarla konuamamandr» buyurdu. Zekeriya bunun üzerine mabedden

çkp milletine: «Sabah akam Allah' tebih edin» diye iarette bulundu"4

âyetleriyle zikredilir. Burada namaz konusunda iaret etmesinden kast bunu

yazyla onlara bildirmesidir.

Hz. Meryem evinde otururken perdeleri ap gelen bir adamn karsnda

dikili olduunu gördü. Hz. Meryem onu görünce: "Eer Allah'tan saknan bir

kimse isen, senden Rahman'a snrm"5
dedi. Cebrâil, Hz. Meryem'in

Rahmân adn zikretmesi üzerine ürktü ve: "Ben, yalnzca, sana tertemiz bir

erkek çocuk balamam için Rabbinin bir elçisiyim
"6 karln verdi.

Sonras: "Meryem: «Bana bir insan eli demedii, iffetsiz de olmadm
halde benim nasl çocuum olabilir?» dedi. Cebrâil: «Evet, öyle. Rabbin

diyor ki: O benim için çok kolaydr. Onu insanlara bir mucize, katmzdan

1

Âl-i mrân Sur. 37
2
Âl-i imrân Sur. 37

3 Âl-i imrân Sur. 38-41

4 Meryem Sur. 10. 11

5 Meryem Sur. 18

* Meryem Sur. 19
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bir rahmet klmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme

balanm bir itir» dedi"' eklinde dile getirilir.

Daha sonra Cebrail, yakasndan içeri üfürünce Hz. Meryem hamile kald.

Yükü artnca normal hamile kadnlar gibi sanclanmaya balad. Bir

peygamberin evinde olduu için, içinde bulunduu durumdan utand ve

kavminden kaçp dou tarafna gitti. Kavmi de peinden çkt ve

karlatklarna: “öyle öyle olan bir kz gördünüz mü?" diye sormaya

baladlar. Ancak kimseler ondan bir haber veremedi. "Doum sancs onu

bir hurma aacna yöneltti ..."
3

Bu hurma aacna yaslandktan sonra da:

"...Keke bundan önce ölseydim de unutulup gitmi olsaydm !"3 dedi.

Sanclanp kan akmaya balaynca, vadinin uzak bir köesinden Cebrail ona:

"...Üzülme

1

. Rabbin, senin altndan bir su ark aktt. Hurma aacn kendine

doru silkele ki sana taze hurma dökülsün"4 diye seslendi. Cebrâil kendisine

böyle deyince hurmadan yedi, sudan içti. Bedeni güçlendi, içi rahat etti.

Doumu yaptktan sonra da çocuun göbek ban kesti. Onu bir kuma
parçasyla sanp kucana ald.

Kavmi onu ararken srlann otlatan bir çobanla karlatlar. “Ey çoban!

öyle öyle bir kz gördün mü?" diye sorduklarnda: “Hayr! Ancak

srlanmda daha önce hiç karlamadm bir durum gördüm" dedi. Onlar:

“Onlarda ne gördün?" diye sorduklarnda: “Gece boyu u vadiye doru secde

ettiklerini gördüm" dedi. Ardndan çobann söyledii yere gittiler. Hz.

Meryem onlar görünce oturdu ve Hz. sa'y emzirmeye balad. Gelip banda

durdular ve: "...Ey Meryeml Çok çirkin bir ey yaptn ..."5 dediler. Hz.

Meryem, çocua iaret ederek onunla konumalarn istedi. Buna karlk:

"...Beikteki bir bebekle nasl konuuruz?" dediler. Beikten kastettikleri

annesinin kucayd. Hz. sa bu dediklerini duyunca annesinin gösünü

brakt. Sa tarafna yaslanp öyle dedi: "Ben üphesiz Allah'n kuluyum.

Bana kitap verdi ve beni peygamber yapt, nerede olursam olaym beni

mübarek kld. Yaadm müddetçe namaz klmam, zekat vermemi ve

1 Meryem Sur. 21

1 Meryem Sur. 23

5 Meryem Sur. 23

* Meryem Sur. 24, 25

5 Meryem Sur. 27
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anneme iyi davranmam emretti. Beni bedbaht bir zorba klmad.

Doduum günde, öleceim günde, dirileceim günde bana selam olsun
" 1

Sonrasnda insanlar onun hakknda ihtilafa dütüler.

4jr* UU*>- p-HJ-5 cyt

"Meryem, onlarla kendi arasna bir perde edinmiti. Derken,

biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir

insan eklinde göründü." (Meryem Sur. 1 7 )

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, Ömer b. el-Hattâb'a:

"Hristiyanlar neden dolay kurban yerlerinde perde edinmeyi daha iyi

gördüler?” diye sorunca, Ömer u karl verdi: "Hristiyanlarn kurban ve

ibadet yerlerinde perde edinmeyi ho görmeleri: "Meryem, onlarla kendi

arasna bir perde edinmiti ..."
2
âyetinde belirtilen sebepten dolaydr.

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

Salih: "...Biz ona ruhumuzu gönderdik..."3 buyruunu açklarken: "Yüce

Allah ona bir melek gönderdi. Bu melek de onun yakasndan içeriye üfürdü.

Üfürüü de rahmine ulat” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Biz ona ruhumuzu

gönderdik ..."4 buyruunu açklarken: "Ruhtan kast Cebrâil'dir” demitir.

Saîd b. Mansûrve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Biz

ona ruhumuzu gönderdik ..."5 buyruunu açklarken: "Cebrail onun

gömleinin içine üfürünce bu üfürük Yüce Allah’n diledii yere kadar ulat”

demitir.

bn Ebî Hâtim, Atâ b. Yesâr'dan bildirin "Cebrâil, Hz. Meryem'in yanna bir

adam suretinde geldi. Perdeyi açnca Hz. Meryem korkup ondan Allah'a

snd. Sonrasnda Cebrâil onun giysisinin bir kenanndan içeriye doru

1 Meryem Sur. 30-33

1 Meryem Sur. 17

3 Meryem Sur. 17

4 Meryem Sur. 17

5 Meryem Sur. 17
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üfledi. Bu üfürük ulamas gereken yere ulat. Hz. Meryem'in hamile kalmas

ehirde dile düünce ehir ahalisi Hz. Zekeriya'dan uzaklatlar. Daha önceleri

de insanlar yanna gelir, ona danr fetva isterlerdi, öyle bir duruma gelci ki

bazen birine selam verdii zaman selam alnmaz, onunla konuulmazd."

bn Ebî Hâtim, Hâkim, Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifâföa ve bn AsâkiHin

bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: "...O, kendisine tastamam bir insan eklinde

göründü"' buyruunu açklarken: "Hz. sa’nn ruhu ona bir insan suretinde

göründü" demitir. "Meryem ona hamile kald ..."
2 buyruunu açklarken de:

"Hz. Meryem içine yerletirilen ve azna giren zata (ruha) hamile kald"

demitir .

3

4Ü3 Üt UJJ jlî * 01 ÜL. i>t
J,}

cJli

j JÎ fij lip.J cJu * UîÜ d) ÇJ-H

lij-jj î iLiJJj &p > 4Ü3 jî düjs Ji * ~ *JÎ

U.U-ü * liyj Û&i*j oiSlî ükiü * ItÂ I3Î ÖISTJ ili

Ljj cJrj IJU Jd vL. ü; dJl ÜJI pr J\ j>d-ül
*

"Eer Allah tan saknan bir kimse isen, senden Rahman’a
snrm, dedi. Ruh, «Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana

tertemiz bir çocuk balamak için gönderildim» dedi.

Meryem, «Bana hiçbir insan dokunmad ve iffetsiz bir

kadn olmadm hâlde, benim nasl çocuum olabilir?»

dedi. Ruh, «Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok

kolaydr. Onu insanlara bir mucize, katmzdan bir rahmet

klmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme
balanm bir itir» dedi. Meryem ona hamile kald. Bunun
üzerine onunla (karnndaki çocukla) uzak bir yere çekildi.

’ Meryem Sur. 17

1 Meryem Sur. 22

3 Hâkim (2/373, "sahih”), Beyhakî (785) ve bn Asâkir (47/349). bn Kesir, Tefsb'de

(5/214): "Son derece garib ve münker bir rivayettir. srâiliyyaltan bir rivayet gibi

görünmektedir'' demitir. el-Esmâ ve’s-Sifât’m muhakkiki de: "snâd zayftr” demiti".
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Doum sanas onu bir hurma aaana yöneltti. «Keke
bundan önce ölseydim de unutulup gitmi olsaydm!»

dedi." (Meryem Sur. 18-23)

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

Vâil: "Eer Allah'tan saknan bir kimse isen, senden Rahman'a snrm,
dedi

" 1

âyetini açklarken: “Hz. Meryem, takva sahibi birinin çirkin bir eyi

yapmaktan uzak duracan bildii için böyle dedi" demitir.

2

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer Allah'tan saknan bir

kimse isen, senden Rahman'a snrm, dedi
"3 âyetini açklarken: "Hz.

Meryem gelen kiinin kendisini arzulam olduundan çekindii için böyle

dedi" demitir. "Ruh, «Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir

çocuk balamak için gönderildim» dedi
"4 âyetini açklarken de:

"Söylediklerine göre bu ruh Hz. Meryem'in gömleinin yakasnn ve kolunun

içine üflemitir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ bu âyeti: "dJ ÇJ&"5 lafzyla

(hemze ile) okumutur. Abdullah ise bunu: "dJ lafzyla, *V' harfiyle

okumutur .

6

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: “lj 1Ü"7
ifadesini: “Salih bir çocuk" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...iffetsiz bir kadn

olmadm hâlde ..."
1

buyruunu açklarken: "ffetli olmaktan kast, zinaya

bulamam olmaktr” demitir.

1 Meryem Sur. 18

1
Fethu'l-Bârî'de (6/479) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve Talîk'de (4/37) geçtii üzere

bn Ebî Hâüm.
3 Meryem Sur. 18

4 Meryem Sur. 19

5 Meryem Sur. 19

6 Atâ'nn kraatiyle yan ile bn Kesir, bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâ, Halef ve Ebû

Cafer okumutur. Abdullah gibi
"
4

"
harfi ile de Ebû Amr, Yakub ve Ver okumulardr.

(en-Ner, 2/238).

7 Meryem Sur. 19
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bn Cerhin bildirdiine göre bn Abbâs: "l!*£ 6&i"

2 buyruunu: "Uzak bir

mekan" olarak açklamtr.

3

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

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "lLo* buyruunu: "Uzak bir

mekan" olarak açklamtr. " ifadesini de: "Sancs onu (aaca

yönelmeye) mecbur kld" eklinde açklamtr.

Tastînin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "jolkJ li.te-U"
6

ifadesinin ne anlama geldiini söyle” deyince, bn Abbâs: "Sancnn cnu

(aaca yönelmeye) mecbur klmasdr" karln verdi. Nâfi': "Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet,

bilirler. Hassân b. Sâbit'in:

"ayet ciddi bir ekilde hamle yaparsak

Shleri dan eteklerine mecbur klarz
"
dediini iitmedin mi?”

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: Jl ifadesini:

"Sancs onu (aaca yönelmeye) mecbur kld" eklinde açklamtr.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk:

li.iâ-U”
9

ifadesini: "Sancs onu (aaca doru) yöneltti” eklirde

açklamtr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Doum sancs

onu bir hurma aacna yöneltti ..."
1 buyruunu açklarken: "Aacn gövdesi

kurumutu" demitir.
2

1 Meryem Sur. 20
1 Meryem Sur. 22

J bn Cerîr (15/492).

1 Meryem Sur. 22

5 Meryem Sur. 23
6 Meryem Sur. 23

7 el-tkân’da (2/71) geçtii üzere Tast.

8 Meryem Sur. 23

9 Meryem Sur. 23
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Abd b. Humeyd’in Hilâl b. Habbâb vastasyla bildirdiine göre Ebû

Ubeydillah: "Doum sancs onu bir hurma aacna yöneltti ..." 3 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Kurumu bir hurma aac gövdesiydi. Beytu Lahm

adnda bir evin inasndan kullanlmak üzere getirilmiti. Hz. Meryem onu

hareket ettirince de hurma aacna dönütü."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Kudâme: "Bana bildirilene göre Hz.

Meryem'in, doum yapan kadnn baka bir kadna tutunmas gibi doum
annda tutunduu bir hurma aac vard" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Unutulup

gitmi olsaydm"4 buyruunu açklarken: "Keke hiç yaratlmasaydm ve

hiçbir ey olsaydm, anlamndadr" demitir .

5

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

bildirdiine göre krime: "...Unutulup gitmi olsaydm "6 buyruunu

açklarken: "Atlm bir kan damlas olsaydm, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Unutulup gitmi olsaydm "7 buyruunu açklarken: "Atlm bir kan

damlas olsaydm, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Nevf el-Bikâlî ve Dahhâk: "...Unutulup

gitmi olsaydm"8 buyruunu açklarken: “Atlm bir kan damlas olsaydm,

anlamndadr" demilerdir.

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

bildirdiine göre Katâde: "...Unutulup gitmi olsaydm"9 buyruunu

1 Meryem Sur. 23

2 bn Cerir (15/511)

5 Meryem Sur. 23

4 Meryem Sur. 23

5 bn Cerîr (15/499)

6 Meryem Sur. 23

7 Meryem Sur. 23

* Meryem Sur. 23

’ Meryem Sur. 23
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açklarken: "Tanmmasaydm ve kimse benim kim olduumu bilmeseydi,

anlamndadr" demilerdir.'

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî’: "...Unutulup

gitmi olsaydm " 2 buyruunu açklarken: "Keke domadan düük olarak

ölüp gitseydim, anlamndadr" demitir.

Lj u •

"Bunun üzerine altndan ona öyle seslendi: «Üzülme!
Rabbin, senin altndan bir rmak aktt.»" (Meryem sur. 24)

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

göre Alkame bu âyeti: “i*îpü > (=Altndaki ona seslendi)” lafzyla

okumutur. 3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Bunun üzerine altndan ona öyle seslendi..." âyetini açklarken:

"Seslenen kii Cebrâil’dir. Zira Hz. Meryem oluyla birlikte kavminin yanna

gelene kadar Hz. sa konumu deildi" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Ona seslenen kii Cebrâil'di"

demitir.

Abd b. Humeyd, Dahhâk ve Amr b. Meymûn'den aynsn zikreder.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Berâ: "Bunun üzerine altndan ona

öyle seslendi..." âyetini açklarken: "Seslenen kii bir melekti" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Bunun üzerine

altndan ona öyle seslendi..." âyetini açklarken: "Seslenen kii Cebrail'di.

Vadinin alt tarafndan ona seslenmiti" demitir.

1 Abdurrezzâk (2/6).

1 Meryem Sur. 23

* Ebû Ubeyd, Fadâilu'l-Kur'ân (sh. 176).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Bunun üzerine altndan ona öyle seslendi..." âyetini açklarken:

“Seslenen kii Hz. sa’yd” demitir.

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

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bunun üzerine altndan ona öyle

seslendi..." âyetini açklarken: “Seslenen kii Hz. sa’yd” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: “Seslenen kii Hz.

Meryem'in kamnda tad, azndan içine giren kiiydi" demitir.

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Zir b. Hubey bu âyeti:

“t#o liSUs (=Altndaki ona seslendi)” lafzyla okumutur.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Bunun üzerine altndan ona öyle seslendi..." âyetini açklarken:

“Hurma aacnn altndan bir melek ona seslendi” demitir.’

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Bu âyeti: ^ USlU” lafzyla

okuyanlara göre seslenen kii Cebrail'dir, ^” lafzyla okuyanlara göre

ise seslenen kii Hz. sa'dr.

Abd b. Humeyd, Ebû Bekr b. Ayyâ'tan bildirir: Âsim b. Ebi'n-Necûd bu

âyeti mansûb olarak: lilSH (=Altndaki ona seslendi)” lafzyla

okumu ve öyle demitir “Bu ifadeyi mansûb olarak okuyanlara göre

seslenen kii, Hz. sa'dr. Esre ile okuyanlara göre ise seslenen kii,

Cebrâil'dir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “lî/, dîiJ dlj âl
”

1

âyetini açklarken: “Altnda bir Peygamber kld ki o da sa’dr, anlamndadr”

demitir.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Cerîr b. Hâzim’den bildirir:

Muhammed b. Abbâd b. Cafer bana: “Arkadalannz: “l\jL jUj dlîj Jii- âl
"3

buyruunu nasl açklyorlar?” diye sorunca: “Katâde, seriy kelimesinin su ark

1 Abdurrezzâk (2/6).

J Meryem Sur. 24

3 Meryem Sur. 24



66 S Meryem Sûresi 8t

olduunu söyledi” karln verdim. Bunun üzerine Muhammed bana: “O

zaman benim adma Katâde'ye bildir. Kur'ân bizim lehçemizle nazil oldu.

Seri

y

de kiiler için kullanlr” dedi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “l5^i d3 Jie- la”
2

buyruunu açklarken: "Âyetteki seriy'den kast Yüce Allah'tr. Zira an
ondan daha yüce biri mi vardr?” demitir. Kendisine: “Seriy kelimesinin

deniz (rmak) anlamna geldiini söyleyenler var” denilince de u karl
vermitir: “Öyle deildir! ayet bu anlamda olsayd bu rmak altnda deil

yannda olurdu.”

Taberânî, bn Merdûye ve tanu'n-Neccârin bn Ömer’den bildirdiine

göre Resûlullah(*8iiai«hu aleyhi veseiimr) öyle buyurmutun "Seriy, Yüce Allah'n: " 3i

l dlj ji»"

3

buyruunda zikrettii gibidir. Yüce Allah'n, Hz. Meryem'e

su içmesi için aktt bir rmaktr.''*

Taberânî M. es-Sair*de ve bn Merdûye, Berâ b. Âzib'den bildirir. Hz.

Peygamber (ssy^u aleyh nntm): "lî^ Ji- 3i”5 buyruunu açklarken:

"Seriy ifadesi rmak anlamndadr" buyurmutur. 6

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib: " jip- 3i

1

Kurtubî, Tefsir (11/94). Kiinin 'Seriy' olmas güçlü kuvvetli, an yüce olmas

anlamna gelir.

J Meryem Sur. 24

3 Meryem Sur. 24

A Taberânî (13303) ve Fethu'l-Bârî'de (6/479, 480) geçtii üzere ibn Merdûye. îbn Kesîr,

Tefsir (5/219): "Bu kanaldan çok garîb bir hadistir" demitir. Heysemî de tAecmau'z-

Zeuâidde (7/55): "snadnda zayf biri olan Yahya b. Abdillah el-Bâbelluö vardr"

demitir.

s Meryem Sur. 24

6 Taberânî (1/243, 244). Heysemî, Mecmau’z-Zeoâid'de (7/54) der ki: "snadnda zayf

biri olan Muâviye b. Yahya es-Sadefî vardr."
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l!_pi dî)”
1 buyruunu açklarken: “Seriy ifadesi su ark anlamndadr.

Küçük rmak anlamna da gelir" demitir .

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "...Rabbin,

senin altndan bir rmak aktt"3 buyruunu açklarken: "Bu rmak Hz. sa'nn

rmadr" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Osmân b. Muhsin'den

bildirir Adamn biri bn Abbâs'a: ifadesini sorunca u karl verdi:

"Su ark anlamndadr. âirin:

“Kovayla su çekecek kii onu düzgün tutmad zaman

Su arkna salnan kova rldayp dökülerek geri çkar
"
dediini iitmedin

mi?"

bnu'l-Enbârî el-Vakfda veTastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn

Abbâs'a: ifadesi ne anlama gelmektedir?" diye sorunca, bn Abbâs:

“Küçük rmak, su kanal anlamndadr” karln verdi. Nâfi’: “Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs öyle dedi: "Evet, bilirler.

airin:

”Hogörü sahibi daima kazanr ve istediine nail olur

Derelerle beslenen küçük bir rmak gibi dediini iitmedin mi?”
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "tî>"7
ifadesini: "Su kanal"

eklinde açklamtr.

’ Meryem Sur. 24

1 Abdurrezzâk (2/6, 7), Fethu'l-Bârfde (6/479) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim

(2/373), Tahrîcu'l-Keâfda (2/322), Fethu'l-Bân de (6/479) ve Talîk’de (4/38) geçtii üzere

bn Merdûye.

3 Meryem Sur. 24

4 Meryem Sur. 24

5 Meryem Sur. 24

6
el-tkâride (2/85) geçtii üzere Tast.

7 Meryem Sur. 24
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Abd b. Humeyd, Amr b. Meymûn ile brâhîm en-Nehaî'den aynsn

zikreder.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirin Bir defasnda Hasan(- Basri), yannda

Humeyd b. Abdirrahman el-Himyeri de varken: “l^. Jv j*"
1

ayetini

okudu ve: “sa pek seri]/ (an yüce) ve kerim biriydi" dedi. Humeyd: “Ey Ebû

Saîd! Ama seriy su kanal anlamna geliyor" karln verince, Haan:

“Bundan dolay seninle oturmay seviyoruz. Ancak yanna gelen yöneticiler

buna frsat brakmyor" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Seriy su anlamna geliri'

demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “lî /,"
3

ifadesi

Süryanice'de rmak anlamndadr" demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr “l

î

^"4
ifadesi, Nebat

*

dilinde rmak anlamndadr" demitir.

5

bn Asâkir, Süfyân b. Hüseyn'den bildirir: Hasan(- Basri): “ fij J«- jJ

âyetini okudu ve: “Vallahi sa pek seriy (an yüce) biriydi" dedi. Hâlid b.

Safvân kendisine: "Ey Ebû Saîd! Araplar su kanalna seriy derler" deyince,

Haan: “Doru söyledin" karln verdi .

7

’ Meryem Sur. 24

1 Meryem Sur. 24

5 el-tkâride (2/134) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Meryem Sur. 24

5 d-tkûride (2/134) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

6 Meryem Sur. 24

7 bn Asâkir (16/104).
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JoîU; li^l^ 4»S»1

"Hurma aaan kendine doru silkele ki sana taze hurma
dökülsün." (Meryem Sur. 25)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “iIîÛJl diij

buyruunu: “Hurma aacn kendine doru salla" eklinde açklamtr.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî, Mesâhiföe

bildirdiine göre Mücâhid: "Hurma aacn kendine doru silkele..."

1

buyruunu açklarken: “Bu hurma aac acve aacyd” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Berâ bu âyeti: “d* kâllj"

lafzyla, 'V' harfiyle okumutur.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “diU. kili;"

lafzyla, "j" harfiyle okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mesrûk bu âyeti: “ddc kiLLî" lafzyla,

“o" harfiyle okumutur/*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “ksUi" lafzyla, “o”

harfiyle ve eddeli (musakkel) olarak okumutur.

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak bildirdiine göre Talha el-Yâmî

bu âyeti: "kiiis" lafzyla, eddeli (musakkel) olarak okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Nehîk bu âyeti: “t&j eUi kal:»”

lafzyla okumutur.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: lij
” 5

ifadesini: “Taze bir

ekilde... " eklinde açklamtr.

1 Meryem Sur 25

2 Meryem Sur. 25

} bn Cerîr (15/513).

4 Bkz: Bahru’l-Muhît (6/184).

5 Meryem Sur. 25
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Hatîb Tâli't-Talhîs’de bildirdiine göre bn Abbâs: day JaiLj

”

1

buyruunu açklarken: "Üzerindeki tozla birlikte dökülsün” demitir .

1

Ibnu'l-Enbârî ve Hatîb, Ebû Cenâb’dan aynsn zikreder.

5

bn Ebî Hatim, Ebû Ravk'tan bildirir: "Hz. Meryem üst taraf olmayan bir

aaç gövdesinin yanna ulat. Yüce Allah o aaç gövdesinin üstünü yaratt.

Üstünde de taze hurma, koruk hurma ve muz varetti. Hz. Meryem bu aac
sallaynca üzerindeki tüm meyvelerden dökülmeye balad.”

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak Ebû Kudâme'den bildirir "Hz.

Meryem için, doum srasnda bir kadnn baka bir kadna tutunmas gibi

doum yapaca esnada tutunmas için bir aaç yaratld.”

Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hatim, bnu's-Sünnî at-Tibbu'n-NebevTde, Ebû Nuaym

at-Tibbu'n-NebevTde, Ukaylî, bn Adiy, bn Merdûye ve bn Asâkir, Hz. Ali'den

bildirin Resûlullah (»immiu aleyhi veseiism): "Halemiz mesabesindeki hurma abacna

gereken deeri veriyi, zira bu aaç Âdem'in yaratld çamurdan yaratlmtr.

Aaçlar içinde onun gibi alanan baka da bir aaç yoktur

"

buyurdu. Yine

öyle buyurmutun "Doum yapacak kadnlarnza hurma yedirin Taze

hurma yoksa da kuru hurma yedirin. Allah katnda mrân'n kz Meryem'in

altnda konaklad aaçtan daha deerli bir aaç yoktur."*

bn Asâkir, Ebû Saîd el-HudrTden bildirin Resûlullah’a (ratiaflahu aleyhi «senem):

"Hurma neyden yaratld?” diye sorduumuzda: "Hurma, nar ve üzüm

aaçlan, Âdem'in yaratld çamurun artndan yaratld" buyurdu .

5

bn Asâkiriin Seleme b. Kays'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaUahu aleyh

yeeUem) öyle buyurmutun "Lohusa dönemlerinde kadnlannza hurma yedirin.

1 Meryem Sur. 25

1 Hatîb (1/263).

3 Hatîb, Târihu Badâd (13/285).

4 Ebû Ya'lâ (455), bn Kesîr, Tefsir
1de (5/219) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ukaylî

(4/256), bn Adiy (6/2424, 2425) ve bn Asâkir (7/381, 382, 70/92). bn Adiy Ue bn Kesîr

hadisi münker görmülerdir. Elbân, es-Silsiletu'd-Da’îfe’de (263) hadisin uydurma

olduunu söylemitir.

5 bn Asâkir (7/382). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe’de (262) hadisin çok zayf olduunu

söylemitir.
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Zira lohusa döneminde hurma yiyen kadnn çocuu yumuak huylu biri olur.

Meryem’in sa'y dourduunda yemei yine hurma idi. Yüce Allah da Hz.

Meryem için hurmadan daha iyi bir yiyecein olduunu görseydi ona bunu

yedirirdi."'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre akîk: “ayet Yüce Allah lohusa

kadnlar için hurmadan daha yararl bir meyvenin olduunu görseydi Hz.

Meryem'e onu yemesini söylerdi” demitir.

Abd b. Humeyd, Amr b. Meymûn'dan bildirir: Lohusa kadnlar için taze

veya kuru hurmadan daha iyisi yoktur. Yüce Allah da: "Hurma aacn
kendine doru silkele ki sana taze hurma dökülsün"

2 buyurmutur.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Rabî':

“Benim yanmda lohusa kadnlar için hurmadan, hasta olanlar için de baldan

daha iyi bir deva yoktur" demitir.

bn Asâkir, a'bî'den bildirir Kayser (Bizans Kral), Ömer b. el-Hattâb'a

öyle bir mektup yazd: “Senin yannda gelen elçilerimin bana söylediine

göre sizin yörede kendisinden daha iyisi olmayan bir aaç bulunuyormu.

Bata eekkulaklan gibi çkar sonra beyaz inciler gibi görünürmü. Meyvesi

önce yeil zümrüt, daha sonrasnda ise krmz yakut gibi olurmu. Yumuak
olarak çkar sonradan olgunlap sertleirmi. Bu ekilde helvadan daha tatl

bir hale gelirmi. Kuruduktan sonra da kiiler için besin kayna, yolcular için

de azk olurmu. ayet elçilerim bu konuda doru söylüyorlarsa bu aaç
Cennet aaçlarndan biridir demektir.” Bunun üzerine Ömer ona: “Elçilerin

doruyu söylemi! Yöremizde böylesi bir aaç var. Bu aaç Yüce Allah'n Hz.

sa'y douran Hz. Meryem'e yerden bitirdii bir aaçt" eklinde bir cevap

yazd .
3

’ îbn Asâkir (70/93, 94).

1 Meryem Sur. 25

3 bn Asâkir (47/353).
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"Ye iç, gözün aydn olsun. nsanlardan birini görecek

olursan «Ben Rahman için oruç adadm, bugün hiçbir

insanla konumayacam» de." (Meryem Sur. 26)

bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ben Rahman için oruç adadm..." buyruunu açklarken: "Oruçtan kast

konumamaktr" demitir.
1

Abd b. Humeyd, a'bî'den aynsn zikreder.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bnu’l-Enbârî

Mesâhifde ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik bu âyeti: " J
lLa o)lî (=Rahman için konumamak üzere oruç adadm)” lafzyla

+ *

okurdu.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

ojlî »i
”
3 lafz|y|a okumutur. Bu orucun susup kimseyle

konumamak olduunu da belirttikten sonra: "Hz. Meryem'in hamile kalmas

ile doumu yapmas ayn zamanda oldu" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Ben Rahman için oruç

adadm..." buyruunu açklarken: "Önceleri srail oullarndan biri ibadet

etmek istedii zaman yemekte olduu gibi konuma konusunda da oruç

tutard. Bu sürede de Allah' zikretme dnda hiç konumazd" demitir.

bn Ebî Hâtim, Hârise b. Mudarrib'den bildirin Abdullah b. Mes’ûd'un

yanndayken iki adam geldi. Biri selam verirken dieri vermedi. Her ikisi de

oturduktan sonra oradakiler gelenlerden birine: "Arkadann neyi var selam

vermedi?" diye sordular. Adam: "Allah'a oruç adad. Bu gün hiç kimseyle

konumayacak" karln verdi. Bunun üzerine Abdullah bunu yapana öyle

1 bn Asâkir (70/91).

1 âz bir krattr.

3 Meryem Sur. 26
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dedi: "Ne kötü bir ey adamsn! Bunu yapan kii bir kadnd. Bunu da

çocuu konusunda kendisine sorulduu zaman bir mazereti olsun diye

yapmt. Zira onlar kadnn kocas olmadan bir çocuk sahibi olmayacan,

olmusa da bunun ancak zinayla olacan düünüyorlard. Sana gelince

konu! yilii emredip kötülükten alkoy. Bu senin için daha hayrldr."

bnu'l-Enbârî, a'bî'den bildirir: Bu âyet Ubey b. Ka'b'n kraatinde: "
jj

ilk-© \1'^> Cjjiî (=Rahman için konumamak üzere oruç adadm)"

eklindedir.
1

JlI ^ \ Lp

y

5i C*îti

"Kucanda çocuu ile halknn yanma geldi. Onlar öyle
dediler: «Ey Meryem! Çok çirkin bir ey yaptn!»"

(Meryem Sur. 27)

Saîd b. Mansûr ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kucanda

çocuu ile halknn yanna geldi ..."
2 buyruunu açklarken: "Doumdan krk

gün sonra, lohusa dönemini bitirdikten sonra yanlanna gitti" demitir. 3

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

bildirdiine göre Mücâhid: ‘*y lllî cJU- jJÜ"

4

buyruunu: "Büyük bir ey

yaptn" eklinde açklamtr.

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak bildirdiine göre Katâde: " ÜU

y IL buyruunu: "Büyük bir ey yaptn” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Abdilazîz'den bildirir: "srail oullan zamannda

Beytu'l-Makdis'teki Ayn Selvân mntkasnda bir pnar vard. Bir kadn suç

iledii zaman bu pnara getirilir onun suyundan içirirlerdi. Kadn ayet

suçsuz ise bu su ona zarar vermez, suçlu ise de ölürdü. Hz. Meryem bu

ekilde hamile kalnca onu da bir katra bindirip pnara getirdiler. Yolda katr

1

Bkz: Kurtubî, Tefsîr (11/97).

2 Meryem Sur. 27

3 bn Asâkir (70/96).

* Meryem Sur. 27

5 Meryem Sur. 27
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tökezledi. Tökezleyince Hz. Meryem ksr kalmas için Yüce Allah'a dua etti.

Bu duas da kabul görüp o günden sonra ksr kald. Pnara geldiklerinde onun

suyundan içti ve hayrdan baka bir ey görmedi. Orada hiçbir mümin kadnn

bu sudan dolay rezil olmamasn diledi. Bu duadan sonra da bu pnarn suyu

kurudu."

liiu iul oJiif Uj \jÂ i] jiif u

"Ey Hârûn'un kz kardei! Senin baban kötü bir kimse
deildi. Annen de iffetsiz deildi." (Meryem Sur. 28 )

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânl, bn Merdûye ve Beyhakî

DelâiVde Muîre b. u’be'den bildirin Resûlullah («iaiiahu aleyhi veullem) beni Necrân

ahalisine gönderdiinde Necrânllar bana: "Sizde Hz. Meryem hakknda "Ey

Hârûn'un kz kardei..."
1

diye bir âyet var. Oysa Hz. Mûsa, Hz. sa'dan u u
kadar zaman önce yaamtr?" dediler. Geri dönüp bunu Resûlullah'a (saiiaiiahu

aleyti vesilem) zikrettim. Allah Resûlü (saiBiahu aleyhi vesefiam): "Kendilerinden önce gelen

peygamberler ve salih kimselere nisbet edildiklerini söyleseydin yal " buyurdu.
2

Hatîb ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Mücâhid: "Ey Hârûn'un kz

kardei..."3 buyruunu açklarken öyle demitir: "srail oullannda Harun

adnda salih bir adam vard. Öldüünde cenazesine kendisinden baka

isimleri Harun olan krk bin kii katld."4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Ey Hârûn'un

kz kardei..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: srail oullanndan

Harun adnda salih bir adam vard. Onlar da salih biri olmas bakmndan Hz.

' Meryem Sur. 28

J bn Ebî eybe (14/551, 552), Ahmed 30/141 (18201), Müslim (2135), Tirmizî (3155),

Nesâî, S. el-Kübrâ (11315), bn Hibbân (6250), Taberânî 20/411 (986) ve Beyhakî (5/392,

393).

* Meryem Sur. 28

4 Hatîb (1/382) ve bn Asâkir (70/98).

* Meryem Sur. 28
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Meryem'i bu adama benzetmiler ve: "Ey iyilikte Harun’un benzeri!" demek

istemilerdir.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Ey Harun'un kz kardei ..."
2

buyruunu açklarken öyle demitir: "Hz. Meryem kötü olarak deil iyi

olarak bilinip tannan bir ailedendi. nsanlardan bazlan iyilikle bilinir ve bunu

sonradan gelen nesillerine de aktarrlar. Ayn ekilde bazlar kötülük ve

fesatlkla bilinir ve bu özelliklerini nesillerine de aktarrlar. Hz. Meryem’in

kendisine nisbet edildii Harun da Hz. Musa'nn kardei Harun deil baka bir

Harun'dur. Bu Harun da aireti içinde salih olarak bilinen ve sevilen birisiydi.

Bize bildirilene göre vefat ettiinde cenazesine srail oullarndan isimleri

Harun olan krk bin kii katlmtr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "Ey Hârûn'un kz kardei ..." 3

buyruunu açklarken: "Duyduumuza göre bu Harun (Hz. Musa'nn kardei)

Hz. Harun'la ayn ismi tayan bir kiidir" demitir.

bn Ebî Hâtim, bn Sîrîn'den bildirir: "Bana bildirilene göre Ka'b: "Ey

Hârûn'un kz kardei ..."4 buyruunda söz konusu olan Harun Hz. Mûsa'nn

kardei Harun deildir” demitir. Hz. Âie ona: "Yalan söylüyorsun!"

karln verince de öyle demitir: "Ey müminlerin annesi! Eer bu

Harun'un o Harun olduunu Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem) söylediyse o

benden daha iyi bilir ve benden daha hayrldr. Ancak o söylemediyse ben

Hz. Meryem ile Hz. Hârun arasnda altyüz yllk bir sürenin olduunu

öngörüyorum." Bunun üzerine Hz. Âie sustu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Talha: "Ey Hârûn'un kz

kardei ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Ayn soydan geldii için

Hârun b. mrân'a nisbet edilmitir. Bu da birine: "Ey Ensânn kardei!"

denilmesi gibidir.

1 Abdurezzâk (2/7, 8).

2 Meryem Sur. 28

3 Meryem Sur. 28

4 Meryem Sur. 28

5 Meryem Sur. 28
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bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirin Hz. Meryem, Hz. Harun'un soyundand.

Bunun için kendisine: "Ey Hârûn'un kz kardei ..."
1

denilmi onun soyuna

nisbet edilmitir. Bu da birinin dierine: “Ey Leys oullarnn kardei” veya:

“Ey filan oullannn kardei" demesi gibidir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ey Hârûn'un kz

kardei ..."
2 buyruunu açklarken: “Harun kötü ve zina eden bir kavimcendi.

Bundan dolay Hz. Meryem’i ona nisbet etmilerdir” demitir.

bn Ebî Hâtim, Ebû Bekr b. Ayyâ'tan bildirir: Ubey'yin kraatinde bu âyet:

“4I tâ l>ll» (=Ey kucanda çocuu olan, dediler) eklindedir.

4+Jl j ûtf cji IjJli 4\ öjLl

"Meryem çocuu gösterdi. «Biz beikteki çocukla nasl
konuabiliriz?» dediler." (Meryem Sur. 29)

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Meryem çocuu
gösterdi ..."3 buyruunu açklarken: “Onunla konuun maksadyla ona iaret

etti, anlamndadr” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Meryem çocuu gösterdi ..."
4

buyruunu açklarken: "Çocukla konumalann söyledi, anlamndadr”

demitir. Âyetteki j
"5 ifadesini de ‘kucaktaki’ olarak açklamtr.

Abd b. Humeyd, Amr b. Meymûn'den bildirir: "Hz. Meryem doum
yaptktan sonra çocuuyla birlikte kavminin yanna geldi. Kavmi onu

talamak üzere ta toplamaya balaynca Hz. Meryem kucandaki çocua

iaret etti. Hz. sa konuunca da onu talamaktan vazgeçtiler."

1 Meryem Sur. 28

1 Meryem Sur. 28

3 Meryem Sur. 29

4 Meryem Sur. 29

5 Meryem Sur. 29
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Âyette geçen 'mehd' ifadesi

'mirbâd' anlamndadr" demitir. brâhim de: “Mirbâd, sallanabilen beik

anlamndadr" demitir.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Hilâl b. Yisâf'tan bildirir: "Beikte iken

sadece üç kii konumutur. Biri Hz. sa'dr. kincisi (srail oullarndan)

Cüreyc'in ksasnda zikredilen çocuktur. Üçüncüsü de Habeli kadnn

ksasnda zikredilen çocuktur."'

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildirir: “Beikte iken dört kii

konumutur. Bunlardan biri Hz. sa, dieri Yusuf kssasndaki çocuk, dieri

Cüreyc kssasndaki çocuk, bir dieri de Firavn'un kznn saçlarn tarayan

kadnn çocuudur."

U ISjLi ^

fi cJ* U SlS’JJIj j\j

^ fyJ fjü fyi^ ^
"Çocuk: «Ben üphesiz Allah'n kuluyum. Bana kitap verdi ve

beni peygamber yapt, nerede olursam olaym beni mübarek
kld.Yaadm müddetçe namaz klmam, zekat vermemi
ve anneme iyi davranmam emretti. Beni bedbaht bir zorba

klmad. Doduum günde, öleceim günde, dirileceim

günde bana selam olsun» dedi." (Meryem Sur. 30.33)

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

Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Çocuk: «Ben üphesiz Allah'n kuluyum.

Bana kitap verdi ve beni peygamber yapt» dedi"
2
âyetini açklarken: “Yüce

Allah böyle olmam takdir etti, anlamndadr" demitir .

3

' bn Ebî eybe (11/545). Burada 'Habeli kadn kssas' yerine 'Yusuf'un kssas'

ifadesi geçer.

* Meryem Sur. 30

5 Abdurrezzâk (2/9).
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bn Ebî Hâtim, Enes'ten bildirir: Hz. sa henüz annesinin kamnda iken

ncil'i iyice örenip kavramtr. "Ben üphesiz Allah'n kuluyum. Bana kitap

verdi ve beni peygamber yapt"1 buyruunda ifade edilen de budur.

smâîîî Mu'cem’de, Ebû Nuaym Hilye’de, bn Lâl Mekârimu'l-Ahlâk1

da, bn

Merdûye ve bnu’n-Neccâr Târih’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Msiiahu aleyh reseiM öyle buyurmutur: sa'nn: "Nerede olursam

olaym beni mübarek kld ..."
2
sözü: "Her nereye yönelirsem yöneleyim beni

insanlarafaydal biri kld " anlamndadr.

3

bn Adiy ve bn Asâkir, bn Mes'ûd’dan bildirir: Hz. Peygamber Mafiah aleyhi

vesEiiam): "Nerede olursam olaym beni mübarek kld..."
4 âyetini açklarken:

"Beni bir öretmen ve terbiyeci kld, anlamndadr" buyurdu .

5

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Nerede olursam olaym beni mübarek

kld..."
6
âyetini açklarken: "Hayn öreten biri kld" demitir.

bnu’l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: "nsanlara hayn öreten kiye,

denizdeki bala kadar tüm hayvanlar balanma diler."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Beni mübarek kld ..."
7

buyruunu açklarken: "Hidayete eren ve erdiren biri kld" demitir.

Beyhakî uab’da ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Beni

mübarek kld..."® buyruunu açklarken: "nsanlara faydal biri kld"

demitir.
9

’ Meryem Sur. 30

* Meryem Sur. 31

5 smâîlî (245) ve Ebû Nuaym (3/35).

8 Meryem Sur. 31

s bn Adiy (5/1781) ve bn Asâkir (47/360).

6 Meryem Sur. 31

7 Meryem Sur. 31

8 Meryem Sur. 31

9 Beyhakî (7661) ve bn Asâkir (47/360).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Nevf: "Anneme iyi davranmam

emretti ..."

1

buyruunu açklarken: "Çünkü babam yok, anlamndadr”

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Beni bedbaht bir zorba

klmad " 3 buyruunu açklarken: "Beni asi biri klmad, anlamndadr”

demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "Bedbaht zorba, öfkelendii

zaman öldüren kiidir” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Awâm b. Haveb: "Anne babasna asi

olan birinin zorba biri olduunu da göreceksin” dedi ve: "Anneme iyi

davranmam emretti. Beni bedbaht bir zorba klmad"4
âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim, a'bî’den bildirir: Biri doduunda, biri öldüünde, biri de

tekrar dirildiinde de olmak üzere insanolunun üç önemli durumu vardr.

Bunlar da "Doduum günde, öleceim günde, dirileceim günde bana

selam olsun
"5 âyetinde Hz. Isa’nn zikrettii eylerdir.

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, Mücâhid vastasyla bn

Abbâs'tan bildirin "Hz. sa dier akranian gibi konumaya balayana kadar

zikredilen âyetlerden baka bir ey söyleyip konumu deildir ."6

bn Asâkir, Ebû Saîd el-Hudrî ile Ebû Hureyre’den bildirir: Yüce Allah

bundan baka Hz. sa’nn dilini bir daha açm ve henüz çocukken üç defa

konumutur. Büyüyüp dier akranian gibi konumaya balayana kadar da

bir daha konumamtr. Yüce Allah dilini açp konumasna izin verdii

zaman Hz. sa, benzerini hiçbir kulan duymad bir ekilde Allah'a

hamdedip öyle demitir: "Allahm! Sen tüm yüceliine ramen bizlere pek

yaknsn. Tüm yaknlna ramen de pek yücesin. Yarattn tüm eylerden

ulusun. Mahlûkatn her eyiyle gören sensin. Sana yönelmeyen tüm gözlerin

1 Meryem Sur. 32

1 Meryem Sur. 31

3 el-tkân'da (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Meryem Sur. 32

5 Meryem Sur. 33

6 bn Ebî eybe (1 1/545) ve bn Asâkir (47/362).
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bak anr. Gözler sen olmadan görmez olur. Yüksekler seninle nurla dolar.

Uzak ve ulalmaz görülen yerler seninle parldar. Koyu karanlklan nuruyla

aydnla kavuturan, nuruyla zifiri karanlklar aydnlatan sensin. Azametinle

Ar'nn direkleri nurla ll parldar. Hiç kimse seni hakkyla vasfedemez. Ey

her eyi yaratan Allahm! zzetinle pek yücesin. Hikmetinle her ii çekip

çevirensin. Azametinle her eyi yoktan ve benzersiz bir ekilde varedensin.”

Daha sonra Yüce Allah onun dilini tuttu ve bulua erene kadar bir daha

konuamad .

1

Ol 4ii OlS U * 0jj^ ^

y

U Op oJZ? 'M &
^ ^ ±\pi\ J&ü * i^ ili ijlpii

pi 44-1* ^ jjjji

“Hakknda üpheye dütükleri hak söze göre Meryem olu
sa ite budur. Allah'n çocuk edinmesi düünülemez. O f

bundan yücedir, uzaktr. Bîr ie hükmettii zaman ona

sadece «ol» der ve o da oluverir. üphesiz, Allah, benim de

Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. Bu,

dosdoru bir yoldur. Sonra gruplar kendi aralarnda
ayrla dütüler. Büyük güne ahit olunduu zamanda vay

o kâfirlerin haline!" (Meryem sur. 34-37)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hakknda

üpheye dütükleri hak söze göre ...'

2

buyruunu açklarken: “Burada

hak'tan kast Yüce Allah'tr” demitir.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Hakknda

üpheye dütükleri hak söze göre Meryem olu Isa ite budur"* buyruunu

açklarken öyle demitir: srail oullar bir araya geldiler ve her bir kavimden

en âlimi seçmek suretiyle aralarndan dört kii çkardlar. Bu dört kii de Hz.

1 bn Asâkir (47/362).

1 Meryem Sur 34

3 Meryem Sur. 34
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sa'nn vefatndan sonra onun hakknda tartmaya baladlar. çlerinden biri:

"O Allah’t. Yeryüzüne inip dirilecekleri diriltti, ölecekleri de öldürdü. Daha

sonra da tekrar semaya çkt" dedi. Bunlar Yakubîlerdir. Adamn bu sözü

üzerine dier üç kii: "Yalan söyledin!" karln verdiler. Sonra dier üç

kiiden ikisi dierine: "Bu konuda sen fikrini söyle" dediklerinde adam: "O,

Allah'n oludur" dedi. Bu görüte olanlar da Nasturîlerdir. Adamn bu sözü

üzerine adamn fikrini soran iki kii: "Yalan söyledin" karln verdiler. Bu iki

kiiden biri dierine: "Sen bu konudaki fikrini söyle" deyince, adam: "O, üç

ilahtan biridir. Bu ilahlardan biri Allah, dieri sa, bir dieri de annesidir” dedi.

Bu görüte olanlar da srailîlerdîr. Adamn bu söz üzerine fikrini söylemeyen

dördüncü kii: "Yalan söyledin! O, Allah'n kulu, Resulü, ruhudur ve O’nun

sözüdür" karln verdi. Bu görüte olanlar da Müslümanlardr. Bu dört

adamdan her birinin de bu konudaki düüncesine göre taraftarlan oldu.

Bunlar birbirleriyle savatlar. Sonuçta Müslümanlar galip geldi.

"...nsanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azab

müjdele''

1

âyetinde bahsedilen de budur.

Yüce Allah bunlar hakknda yine: "Sonra gruplar kendi aralarnda ayrla

dütüler..."
1 buyurmutur. Hz. sa hakknda ihtilafa düüp frkalara aynldlar.

Konuyu tartrken Müslüman olan kii onlara: "Doruyu söyleyin! sa'nn

yemek yediini, ama Yüce Allah'n yemek yemeyeceini biliyorsunuz deil

mi?" diye sorunca, onlar: "Allah için söylemek gerekirse evet, biliyoruz”

dediler. Müslüman olan kii: "sa'nn uyuduunu, ama Yüce Allah'n

uyumadn da biliyorsunuz deil mi?" diye sorunca, onlar: "Allah için

söylemek gerekirse evet, biliyoruz" dediler. Müslümanlar bu konuda onlarla

bu ekilde tartnca birbirleriyle bir savaa girdiler. Bize anlatlana göre o

zamanlar Müslümanlar yenilip Yakubîler galip gelmiti. Yüce Allah da bu

konuda Kur'ân'da: "...Büyük güne ahit olunduu zamanda vay o kâfirlerin

haline!"3 buyurmutur.*

1

Âl-i mrân Sur. 21

1 Meryem Sur. 37

3 Meryem Sur. 37

* Abdurrezzâk (2/8).
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Abd b. Humeyd, bnuM-Münzir ve bn Eb? Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Sonra gruplar kendi aralarnda ayrla dütüler..."' buyruunu

açklarken: "Bunlar Ehl-i kitâb’dan olanlardr” demitir.

"Bize geldikleri gün neler görüp neler iitecekler! Ama
zalimler bugün apaçk bir sapklk içindedirler.”

(Meryem Sur. 38)

bnu'l-Miinzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bize

geldikleri gün neler görüp neler iitecekler ..."
2 buyruunu açklarken öyle

demitir: "O günde kafirler herkesten çok iitir, herkesten çok görürler.

Bugün ise ne iitir, ne de görürler.”3

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Bize geldikleri

gün neler görüp neler iitecekler...'"’ buyruunu açklarken: "Bu gün

kyamet günüdür. Böylesi bir günde de herkesten çok iitir, herkesten çok

görürler” demitir.

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Bize geldikleri gün neler

görüp neler iitecekler..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Vallahi bu

gün kyamet günüdür. Artk iitmenin fayda vermedii bu günde iitir,

görmenin kâr etmedii bu günde de görürler.”

' Meryem Sur. 37

1 Meryem Sur. 38

3 Talîku't-Ta'lîk'de (4/248) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Meryem Sur. 38

5 Abdurrezzâk (2/8).

6 Meryem Sur. 38
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"Hâlâ gaflet içinde bulunanlar ve hâlâ inanmayanlar iin

bitmi olaca o hasret günü ile uyar." (Meryem Sur. 39)

Saîd b. Mansûr, Hennâd, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî,

Nesâî, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân ve bn Merdûye,

Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu Bieyhi veseiiem) öyle buyurdu:

"Cennetlikler Cennete, Cehennemlikler de Cehenneme girdikten sonra ölüm boz

renkli bir koç suretinde getirilip Cennet ile Cehennem arasnda durdurulur.

Cennettekilere: «Ey Cennet ahalisi! Bunu tanyor musunuz?» diye sorulur.

Cennettekiler balarn kaldrp bakarlar ve: «Evet, bu ölümdür» karln
verirler. Hepsi de onu görür. Sonra Cehennemdekilere: «Ey Cehennem ahalisi!

Bunu tanyor musunuz?» diye sorulur. Cehennemdekiler balarn kaldrp

bakarlar ve: «Evet, bu ölümdür» karln verirler. Onlarn da hepsi onu

görür. Sonrasnda verilen emirle bu koç kesilir ve: «Ey Cennet ahalisi! Artk

ölüm yok ebedilik var! Ey Cehennem ahalisi! Artk ölüm yok ebedilik var!» diye

seslenilir." Sonrasnda Resûlullah (aiieiiahu aleyhi malim): "Hâlâ gaflet içinde

bulunanlar ve hâlâ inanmayanlar iin bitmi olaca o hasret günü ile

uyar
" 1

âyetini okudu ve eliyle iaret ederek: "Dünya ahalisi gaflet içinde"

buyurdu.
2

Nesâî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: "Hâlâ

gaflet içinde bulunanlar ve hâlâ inanmayanlar iin bitmi olaca o hasret

günü ile uyar
"3 âyeti konusunda Resûlullah (sBiaiiehu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:

"Kyamet gününde Cennettekilere seslenilince balarn kaldrp bakarlar.

Cehennemdekilere de seslenilince balarn kaldrp bakarlar. Boz bir koç

suretinde getirilen ölüme iaret edilerek: «Bunu tanyor musunuz?» diye

sorulunca: «Evet, bu ölümdür» karln verirler. Sonrasnda bu koç tutulup

kesilir ve: «Ey Cennet ahalisi! Artk ölüm yok ebedilik var! Ey Cehennem

1 Meryem Sur. 39

1

Fethu'l-Bâftde (8/428) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Hennâd, Zühd (213), Ahmed

17/120 (11066), Abd b. Humeyd, {Muntehab, 912), Buhârî (4730), Müslim (2849), Tinnizî

(3156), Nesâî, S. el-Kübrâ (11316), Ebû Ya'lâ (1175) ve bn Hibbân (7474. hadisin

akabinde).

3 Meryem Sur. 39
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ahalisi! Artk ölüm yok ebedilik var!» denilir." Daha sonra ResûlullahMaHek aleyhi

veseiiem): "Hâlâ gaflet içinde bulunanlar ve hâlâ inanmayanlar iin bitmi

olaca o hasret günü ile uyar
"1

âyetini okudu .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hâlâ gaflet içinde bulunanlar

ve hâlâ inanmayanlar iin bitmi olaca o hasret günü ile uyar
"3 âyetini

açklarken öyle demitir: “Kyamet gününde ölüm boz bir koç suretinde

getirilip kesilir. Bu ekilde Cehennemlikler çok temenni ettikleri ölümden

umutlarn keserler. Atete ebedi kalacaktan için de bir pimanln çine

girerler.”4

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Hâlâ

gaflet içinde bulunanlar ve hâlâ inanmayanlar iin bitmi olaca o hasret

günü ile uyar
"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Cennetlikler Cennete,

Cehennemlikler de Cehenneme girdikten sonra ölüm boz renkli bir koç

suretinde getirilip Cennet ile Cehennem arasnda durdurulur. Sonra birisi

Cennettekilere: “Ey Cennet ahalisi! te dünyada iken insanlar öldüren ölüm

budur!” diye seslenir. Bu seslenme üzerine Cennetin en üst derecesinde

bulunandan en aa derecesinde bulunana kadar herkes koç suretindeki

Ölüme bakar. Ayn kii bu sefer Cehennemdekilere: “Ey Cehennem ahalisi!

te dünyada iken insanlan öldüren ölüm budur!” diye seslenir. Bu seslenme

üzerine Cehennemin en yüzeyinde bulunandan en dibinde bulunana kadar

herkes koç suretindeki ölüme bakar. Daha sonra bu koç Cennet ile

Cehennem arasnda kesilir. Kesildikten sonra: “Ey Cennet ahalisi! Artk sizin

için ebediyen hayat vardr! Ey Cehennem ahalisi! Siz de ebediyen diri

kalacaksnz!” diye seslenilir. Bu söz üzerine Cennettekiler öyle bir sevinir ki

ayet sevinçten dolay ölünebilseydi ölürlerdi. Cehennem ahalisi de öyle bir iç

çekerler ki ayet iç çekmeden ölünebilseydi kendileri bu iç çekiten ölürlerdi.

te: "Hâlâ gaflet içinde bulunanlar ve hâlâ inanmayanlar iin bitmi

Meryem Sur. 39

Nesâî, S. el-Kübrâ (11317).

Meryem Sur. 39

bn Cerîr (15/546).

Meryem Sur. 39
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olaca o hasret günü ile uyar
"1

âyetinde anlatlan budur. Âyette iin

bitmesinden kast, koç suretindeki ölümün kesilmesidir .

1

bn Cerîr'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hasret günü ..."3

ifadesini açklarken: “Kyamet gününün isimlerinden biridir" dedi ve:

"Kiinin: «Allah'a kar ar gitmemden ötürü bana yazklar olsun.

Gerçekten ben alaya alanlardandm» diyecei günden saknn"4
âyetini

okudu .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz, Kûfe'deki valisine

öyle bir mektup yazd: “Bilmelisin ki Yüce Allah mahlûkatn yaratrken

onlara ölümü de takdir etti. Sonunda dönecekleri yeri de yine kendi kat kld.

Bundan dolay dönüp gelecekleri yer ölüm olacaktr. lmiyle koruduu ve

yaratmasnda melekleri de ahit tuttuu dosdoru kitabnda da en sonunda

yeryüzüne ve onun üzerinde bulunan her eye kendisinin varis olacan, her

eyin en sonunda kendisine döneceini bildirmitir."
6

d 5sr AJJ ^14 yisfli ^ jSrsj

"Kitap 'ta brâhîm'e dair anlattklarmz da an. O, dosdoru
bir peygamberdi/' (Meryem Sur. 4i)

Ebû Nuaym ve Deylemî’nin Enes'ten bildirdiine göre ResûlullahMaiiahuaieY+n

veseiiam) öyle buyurmutur: "Babann çocuu üzerindeki haklarndan biri de onu

çarrken ismiyle deil, brahim'in (Beytmeian) babasna seslenmesi gibi:

«Babacm» diye çarmasdr."7

’ Meryem Sur. 39

1 bn Kesir, Tefsîr’de (5/228) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

) Meryem Sur. 39

4 Zümer Sur. 56

5 bn Cerîr (15/547).

6 bn Kesir, Tefsîr'de (5/229) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Kenzu'l-Ummâl ’de (45513) geçtii üzere Deylemî.
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“Babas, «Ey brâhîm! Sen benîm ilâhlarmdan yüz mü
çeviriyorsun? Eer vazgeçmezsen, mutlaka seni taa

tutarm. Uzun bir süre benden uzakla!» dedi. brâhîm,

öyle dedi: «Selam sana! Senin için Rabbimden af

dileyeceim. 0 , bana kar pek lütufkârdr. Sizi ve Allah tan

baka taptklarnz terk ediyor ve Rabbime ibadet

ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz
olmayacam umuyorum.» brâhîm, onlar da onlarn

taptklarn da terk edince, ona shak ile Yakub'u baladk
ve her birini peygamber yaptk. Onlara rahmetimizden

bata bulunduk. Onlarn her dilde üstün ekilde

anlmalarn saladk." (Meryem Sur. 40-50)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî HâtînVin bildirdiine göre bn Abbâs: “

illi buyruunu: “Sana kötü sözler söyleyeceim! Bir süre de benden

uzak dur” eklinde açklamtr .

2

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

“llo buyruunu: “Henüz salamken benden uzakla” eklinde
*

*v*

açklamtr .

4

' Meryem Sur. 46

1
Talîku't-Ta'lîkfde (4/248) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.

3 Meryem Sur. 46

4 bn Cerîr (15/554) ve el-tkân’de (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “liu buyruunu:

“Seni cezalandrmadan henüz salamken benden uzakla" eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

“liii buyruunu: “Bir süre benden uzak dur" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, krime'den aynsn zikreder.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “tflâ i
" 3

buyruunu: “Henüz salamken benden uzakla" eklinde açklamtr.

4

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den aynsn zikreder.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “lîli buyruunu:

“Bir süre benden uzak dur" eklinde açklamtr.

bnu'l-Enbârî el-Vakföa bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

“IU buyruundaki 'rne/iy' ifadesi ne anlama geliyor?" diye sorunca,

bn Abbâs u karl verdi: “Uzun bir süre anlamndadr. Bu konuda el-

Muhelhel:

Dalarn zirveleri alad vefatna

Dul kadnlar da uzun kir süre alad ona
"
demitir.

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

“liür ^ iîj
"7 buyruunu: “O, bana kar pek lütufkârdr" eklinde

açklamtr.

8

’ Meryem Sur. 46

1 Meryem Sur. 46

3 Meryem Sur. 46

3 Abdurrezzâk (2/9).

5 Meryem Sur. 46
h Meryem Sur. 46

7 Meryem Sur. 47
8 bn Cerîr (10/614, 15/556) ve bn Ebî Hatim (5/628).



88 3 Meryem Sûresi &
Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...O bana

kar pek lütufkârdr
"1 buyruunu açklarken: “Dua ve isteklerime karlk

vermeye altrmtr, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona Ishak ile Yakub'u

baladk ..."
2 buyruunu açklarken: “Olu olarak Yakub'u, torun (olunun

olu) olarak da shak' baladk" demitir.

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

“l!lfc jio jLJ Hi-i
"5 buyruunu açklarken: “Güzel bir ekilde anlma ann

saladk" demitir.

4

oüjoüj lij nj-ij o\Sj jis ij)
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'Kitap ta Musa'ya dair anlattklarmz da an. O, bir resul

bir nebi idi. Ona, Tûr dann sa tarafndan seslendik ve

kendisi ile gizlice konumak için kendimize yaklatrdk.
Rahmetimizden, kardei Harun'u bir peygamber olarak ona

bahettik." (Meryem Sur. 51-53)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “llÂ eklinde

“lam” harfini nasbederek okurdu .

6

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

Mücâhid: "...O, bir resul, bir nebî idi
"7 buyruunu açklarken: “Nebî, Allah

tarafndan kendisiyle konuulan, vahiy alan ancak kendisine müstakil bir

’ Meryem Sur. 47
1 Meryem Sur. 49

5 Meryem Sur. 50

4 bn Cerîr (15/557) ve el-tkân'de (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 Meryem Sur. 51

k Lam harfini bu ekilde nasbederek Asm, Hamza, Kesâî ve Halef okumulardr.

Lam harfini esre ile de Âmir, bn Kesîr, Ebû Cafer, Ebû Amr, Nâfi' ve Yakub

okumulardr. (en-Ner, 2/221).

7 Meryem Sur. 51
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kitap inmeyen kiidir” demitir. bn Ebî Hâtim'in lafz ise öyledir:

“Peygamberler, kendilerine risalet verilmeyen, vahiy almalanna ramen

kimselere resul olarak gönderilemeyen kiilerdir. Resuller, kendilerine hem

vahiy inen ve risaletle (kitapla) bir toplulua gönderilen peygamberlerdir.”

Abdurrezzâk, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

“llj illimi *$1 jjLi ^ âyetini açklarken: “Ona sadaki dan bir

tarafndan seslendik ve doruluundan dolay kendisi ile konumak için bize

yaklatrdk” demitir.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-ÂIiye: "...Kendisi ile gizlice

konumak için kendimize yaklatrdk"3 buyruunu açklarken: “Kalemin

gcrtsn duyacak kadar kendisine yaklatrd” demitir.

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

göre Meysere: "...Kendisi ile gizlice konumak için kendimize yaklatrdk"4

buyruunu açklarken: “Öyle bir yaklatrld ki levhalara Tevrat’ yazan

kalemin gcrtsn bile duydu” demitir.

5

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "...Kendisi ile gizlice konumak için kendimize yaklatrdk"6

buyruunu açklarken: “Öyle bir yaklatrld ki kendisi için Tevrat' yazan

kalemin gcrtsn bile duydu” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Kendisi ile gizlice konumak

için kendimize yaklatrdk"7 buyruunu açklarken: “Gökyüzüne çkarld ve

kendisiyle orada konuuldu” demitir.

bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh Azame ’de ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifat ’da

bildirdiine göre Mücâhid: "...Kendisi ile gizlice konumak için kendimize

’ Meryem Sur. 52

2 Abdurrezzâk (2/9).

} Meryem Sur. 52

4 Meryem Sur. 52

5 Hennâd (150, 153).

6 Meryem Sur. 52

7 Meryem Sur. 52
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yaklatrdk"1 buyruunu açklarken öyle demitir: Yedinci kat gök ile A''n

göü arasnda yetmi bin tane perde vardr. Bu perdeler, biri nur biri karanlk,

biri nur biri karanlk eklinde sralanmlardr. Hz. Mûsa, Yüce Allah'la

arasnda tek bir perde kalncaya kadar yaklatrld. Yüce Allah'n yeri ile

(Tevrat') yazan kalemin gcrtsn iitince: "...Rabbim! Bana görün, sana

bakaym...
wJ

dedi .

3

Firyâbî, bn Ebî eybe Musannefte, Hennâd Zühd’e, Abd b. Humeyd bn

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

"...Kendisi ile gizlice konumak için kendimize yaklatrdk"4 buyruunu

açklarken: "Öyle bir yaklatrld ki levhalara (Tevrat') yazan kalemin

gcrtsn bile duydu” demitir.
5

Deylemî aynsn bn Abbâs’tan merfû olarak zikreder .

6

bn Ebî Hâtim, Amr b. Ma'dikerib'den bildirir Kendisiyle konumak için

Yüce Allah, Hz. Musa'y Turu Sina dana yaklatnnca ona öyle buyurdu: "Ey

Musa! ayet sana ükreden bir kalp, zikreden bir dil ve hayrl ilerde sana

yardmc olacak bir hanm yaratmsam bil ki hayrdan hiçbir eyi

tutmammdr. Birini bunlardan mahrum etmisem de bil ki ona hayrdan

hiçbir ey bahetmemiimdir.”7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Rahmetimizden, kardei Harun'u bir peygamber olarak ona bahettik
"8

âyetini açklarken: "Harun, Musa’dan daha büyüktü, ancak Yüce Allah

Harun’un kendisini deil peygamberliini Hz. Musa'ya bahetti" demitir .
9

’ Meryem Sur. 52

J
A'râf Sur. 143

5 Ebu'-eyh (282, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (855). el-E$mâ ve's-Sifâfm

muhakkiki: "snad sahihtir" demitir.

4 Meryem Sur. 52

5 bn Ebî eybe (11/533), Hennâd (149), bn Cerîr (15/559, 560) ve Hâkim (2/373,

"sahîh").

6 Deylemî (71%).

7 bn Kesîr, Tefsîr'de (5/533) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

8 Meryem Sur. 53

9 bn Cerîr (15/561) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (5/233) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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'Kitap'ta smail’e dair anlattklarmz da an. Çünkü o

sözüne sadkt, resul ve nebi idi. Ailesine namaz ve zekât

emrederdi. Rabbinin katnda da honutlua ulamt/'
(Meryem Sur. 54, 55)

Hâkim, Semure vastasyla Ka’b’dan bildirir: “Yüce Allah’n sözüne sadk

biri olarak isimlendirdii Hz. smail sert mizaçl biriydi ve Allah dümanlaryla

mücadele ederdi. Yüce Allah da ona yardm eder ve dümanlarna kar

muzaffer klard. Hz. smail kafirlere kar çok çetin bir ekilde savar ve Allah

yolunda kimselerin knamasndan çekinmezdi. Ba küçük, boynu kaln, el ve

ayaklan uzundu. Öyle ki ayakta iken bile elleriyle dizlerine vurabilirdi. Küçük

gözlü, uzun burunlu, geni omuzlu, yüz hatlar keskin ve güçlü kuvvetli

birisiydi. Kafirlere kar oldukça sertti. Ailesi ve halkna namaz ile zekat

emrederdi. O zamanlar da zekatlan, mallann Allah'a kurban olarak sunmalan

eklindeydi. Verdii her sözde durup ifa ettii için de Yüce Allah onu sözüne

sadk anlamnda “Sâdiku'l-Va'di" olarak isimlendirmitir."
1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...O sözüne sadkt../
2

buyruunu açklarken: “Rabbine bir söz verdii zaman bu sözü mutlaka

yerine getirirdi” demitir.

bn Ebî Hâtim, Süfyân es-Sevrî'den bildirin Bana anlatlana göre Hz. smail

ile bir arkada bir defasnda bir köye geldiler. Arkada ona: “Ya ben burada

oturaym, sen köye girip azk olarak gerekli yiyeceimizi satn alrsn, ya da

sen burada otur ben gidip bu ii yapaym" deyince, Hz. smail: “Sen köye git

ben burada oturup seni beklerim” karln verdi. Arkada köye girdikten

sonra Hz. smail'i unuttu. Adam dier yl o köyün oradan geçerken Hz.

smail’le karlat. Ona: “Sen o zamandan bu saate burada m bekledin?"

diye sorunca, Hz. smail: “Sen gelene kadar buradan ayrlmayacam

’ Hâkim (2/553). Zehebî: "snad zayftr" demitir.

’ Meryem Sur. 54
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söylemitim!” karln verdi. Yüce Allah da onun hakknda: "Kitap'ta

smail'e dair anlattklarmz da an. Çünkü o, sözüne sadkt ..."

1

buyurdu.

bn Cerîr, Sehl b. Akîl'den bildirir: Hz. smail bir yerde bulumak üzere bir

adamla sözleti. Kendisi o mekana gelirken dier adam unutup gelmedi. Hz.

smail ikinci günün sabahnda adam gelene kadar orada bekledi. Adam:

"Dünden beri buradan hiç ayrlmadn m?” diye sorunca, Hz. smail: "Hayr!”

karln verdi. Adam: “Ben gelmeyi unuttum” deyince, Hz. smail: "Sen

buraya gelene kadar buradan ayrlacak deildim!” karln verdi. te
bundan dolay sözüne sadk biri olarak anlmtr.3

Müslim'in Vâsile’den bildirdiine göre Resûlullah (saffaiUu aleyh ««ten) öyle

buyurmutur:
"
Yüce Allah, brahim'in oullan içinden smail'i, smail oullan

içinden de Kinâne'yi seçti."3

Ebû Nuaym DelâiVde Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah isriailhu

aleyhi ««*tom) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde on iki peygamber arasnda

mahlukatn efendisi ben olacam. brahim, smail, shak, Yakun bu

peygamberlerden bazdandr."

Hâkim ve Beyhakî uab’da bn Abbâs’tan bildirir: "Arapça’y ilk konuan,

kendi az ve lehçesiyle yazya döken, "p-e-jJi f— eklinde bitiik

olarak yazan kii Hz. smail'dir. Daha sonralan ise oullan baka dil ve

lehçeleri kullanmlardr.”4

bn Sa'd, Ukbe b. Beîriden bildirir: Muhammed b. Ali'ye: "Arapça'y ilk

olarak konuan kii kimdir?” diye sorduumda: "Ibrâhim'in olu smail'dir ve

ilk konutuunda henüz on üç yandayd” dedi. "Daha önce insanlar hangi

dili konuuyordu?” diye sorduumda da: "branice konuuyordu" dedi. 5

1 Meryem Sur. 54

1 bn Cerîr (15/561, 562).

3 (7/605)'de geçti.

* Hâkim (2/552, 553) ve Beyhakî (161 7). Hâkim der ki: "snad sahihtir, ancak Buhârî

ile Müslim bunu rivayet etmemilerdir."

5 bn Sa'd (1/50).
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bn Sa’d, Vâkidî'den, o da bir çok âlimden bildirdiine göre Hz. smâil'e

doar domaz Arapça ilham edildi. Hz. brahim'in dier çocuklar babalarnn

dilini (branice'yi) konuuyorlard .

1

bn Sa'd'n Ali b. Rebâh el-Lahmî'de bildirdiine göre Resûlullah (uiUitfu aleyhi

vasaiam): "Bütün Araplar smail'in saymdandr" buyurmutur .

2

bn Sa'd'n bildirdiine göre shâk b. Abdillah b. Ebî Ferve: “Hz. smail'in

mezar, Rükn ile Beyt arasndaki oluun altndadr" demitir .

3

l£U Ül& illiijj * lii liis? b\s Û\ £i\j

"Kitap ta dris'i de an. üphesiz of doru sözlü bir kimse,

bir nebî idi. Onu yüce bir makama yükselttik."

(Meryem Sur. 56, 57)

Hâkim, Semure'den bildirin Hz. dris beyaz tenli, uzun boylu, göbekli,

geni omuzlu, beden kl az ve saçlan youn biriydi. Bir gözü dierinden daha

büyüktü. Gösünde beyaz bir leke vard, ancak vücudu lekeli deildi. Yüce

Allah yeryüzü insanlannn zulümlerini ve emirlerine kar isyanlanm görünce

Hz. dris'i altnc kat semaya yükseltti. "Onu yüce bir makama yükselttik
"4

âyetinde bahsedilen de budur .

5

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Amr b. el*Âs'tan bildirir: "Hz. dris, Hz. Nuh'tan

daha öncedir. Yüce Allah onu kavmine göndermi ve: “Lâ ilâhe illallah"

dedikten sonra istedikleri eyi yapabileceklerini söylemitir. Ancak onlar

buna da yanamaynca Yüce Allah onlar helak etti ."
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Onu yüce bir makama

yükselttik
"7 âyetini açklarken öyle demitir: Hz. dris terziydi. nesini her

’ bn Sa'd (1/50/51).

1 bn Sa'd (1/51). Elbânî, es-SiIsiletu'd-Da’îfe’dc (1942) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

3 bn Sa'd (1/52).

* Meryem Sur. 57

» Hâkim (2/349).

6 bn Kesîr, Tefsir*de (5/237) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

7 Meryem Sur. 57
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saplaynda da mutlaka "Sübhânallah!” derdi. Akam bulduunda

yeryüzünde ondan daha iyi amelde bulunan baka biri daha olmazd. Bir

defasnda meleklerden biri Yüce Allah'a: "Rabbim! Bana izin ver de dns'in

yanna ineyim” diyerek bu yönde izin istedi. Yüce Allah izin verince melek Hz.

dris'in yanna indi. Ona selam verip: "Sana hizmet etmek için geldim” dedi.

Hz. dris: "Sen bir melek, ben ise bir insanken bana nasl hizmet edeceksin?”

karln verdi ve: "Ölüm meleiyle bir yaknln var m?” diye sordu. Melek:

"O da melek kardelerimden biridir” dedi. Hz. dris: "Ölüm annda bana

faydas dokunabilir mi?” diye sorunca, melek: "Ecelini öne alma veya

erteleme konusunda elinden bir ey gelmez. Ama senin için onunla

konuaym da ölüm annda sana efkatli davransn” karln verdi ve:

"Srtma bin" dedi. Srtna binince melek onu (dördüncü kat) semaya

yükseltti. Hz. dris'i srtnda tayan melek ölüm melei ile karlat. "Senden

bir isteim var” deyince, ölüm melei: "steini biliyorum. dris hakknda

benimle konuacaksn. Ancak onun ismi hayat sahifesinden silindi. Bir göz

krpmas kadarlk da bir ömrü kald” karln verdi. Hz. dris bu ekilde

melein srtnda, kanatlan arasnda vefat etti .

1

bn Ebî eybe Musarrefte ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: Kab'a,

Hz. dris'in yüce bir makama yükseltilmesi hadisesini sorduumda öyle dedi:

"Hz. dris çok takval bir kuldu. lahi huzura kendisinden çkan ameller, kendi

zamannda hiç kimseden çkmazd. Amellerini huzura çkaran melek bu

durumu çok beendi ve kendisinin yanna inmek için Rabbinden: "Rabbim!

izin ver de u kulunu ziyaret edeyim" diyerek izin istedi. zin verilince de indi.

Ona: "Ey dris! Müjde! Senden, huzura öyle salih ameller çkarlyor ki yeryüzü

ahalisi içinde ameli bu ekilde çkarlan hiç kimse yoktur” dedi. Hz. dris ona:

"Nereden biliyorsun?” diye sorunca, melek: "Ben bir meleim!” karln
verdi. Hz. dris: "Melek olabilirsin, ama bunu nerden biliyorsun?” diye

sorunca, melek: "Çünkü senin amellerinin çkt kapda ben duruyorum”

dedi.

Hz. dris, melee: "Ölüm melei için bana arac olsan da daha fazla ükür

ve ibadette bulunmam için ecelimi geciktirse” deyince, melek: “Yüce Allah,

eceli gelen bir nefsi geciktirmez” karln verdi. Hz. dris: "Biliyorum ama

benim için bu daha güzeldir” deyince melek onu kanatlan üzerine alp

1 bn Kesîr, Tefsîr'âe (5/236) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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semaya çkard. Ölüm meleine varp: "Ey ölüm melei! Bu takval bir kuldur

ve peygamberdir. Kendisinden buraya çkan ameller, yeryüzü ahalisi içinde

baka hiç kimseden çkmamaktadr ve bu durumunu da çok beendim.

Rabbimden izin isteyip kendisini ziyaret ettim. Bu durumunu kendisine

müjdelediimde, daha fazla ükür ve ibadette bulunmak için ecelinin

geciktirilmesi yönünde senin yannda arac olmam istedi" dedi. Ölüm melei:

"Bu kim?" diye sorunca, melek: "drîs” dedi. Bunun üzerine ölüm melei

kendisinde bulunan kitab inceledi. Hz. dris’in ismiyle karlanca: "Vallahi

drîs’in ecelinden bir ey kalmam” dedi ve oradan ismini sildi. Hz. drîs

orackta oldu.’

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onu yüce

bir makama yükselttik
"2

âyetini açklarken: "Altnc kat semaya yükseltildi ve

orada öldü” demitir .

3

Tirmizî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Katâde: "Onu

yüce bir makama yükselttik
"4 âyetini açklarken öyle demitir: Enes’in bize

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUaiiahu aleyhi veseM: "sra gecesi göe

çkartldmda dördüncü kat semada dris'i gördüm " buyurdu .
5

bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: "Onu yüce bir makama

yükselttik
"6

âyetindeki makam konusunda Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayhi vasaiiem):

"Dördüncü kat semadr" buyurdu.

Abd b. Humeyd, Mücâhid ile Rabî'den aynsn zikreder.

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

bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: "Hz. dris ölmedi, o da Hz. sa

gibi göe yükseltildi" demitir.

1

1 bn Ebî eybe (1 1/549) ve bn Kesîr, Tefsir'de (5/236) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. ibn

Kesîr der ki: "Bu, KaT> el-Ahbâr'n srailiyattan olan rivayetlerindendir ki bunlardan

bazlan münkerdir. Dorusunu Allah bilir."

1 Meryem Sur. 57

1 Tahricu Ahâdîsi‘1-Keafda (2/328) geçtii üzere bn Merdûye.

* Meryem Sur. 57

5 Tirmizî (3157, "sahîh). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2524).

6 Meryem Sur. 57
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bn Ebî Hâtim'in hasen bir senedle bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Hz. Idris,

lyâs denilen kiidir” demitir.

2

bnuM-Münzir’in ufra'nn azatls Ömer’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (lallafehu aiayhi vaeiiem) öyle buyurmutur: dris takual tertemiz bir

peygamberdi. Zamann ikiye ayrmt. Haftann üç gününde insanlara hyn
iyilii öretir, kalan dört günde de yeryüzünde seyahat eder, Allah'a ibadet

etmenin gayreti içine girerdi. Sadece kendisinden semaya çkan hayrl eyler

tüm insanlardan çkan ameller kadar olurdu. Ölüm melei de Allah için

kendisini sevdi ve seyahata çkmak üzereyken yanna gelip: «Ey Allah'n

Peygamberi! Sana yolda olmam için bana müsaade etmeni istiyorum» dedi.

dris, onu tanmad için: «Bana yolda olmaya gücün yetmez » karln
verince, ölüm melei: «Yapabilirim! Yüce Allah'n bu yönde beni güçlü

klacan umuyorum» dedi. Ayn günde de dris'le birlikte yola çkt. Gün

bitmek üzereyken bir koyun çobanyla karlatlar, ölüm melei, dris'e: « Ey

Allah’n Peygamberi! Akam nerede edeceimizi bilmiyoruz. Akam yemei

için bu sürüden bir olak alsan olmaz m?» deyince, dris: «Bir daha bana

böylesi bir teklifte bulunma! Bize ait olmayan bir eyi almam m istiyorsun?

Akam nerede edersek Yüce Allah orada bize rzkmz verecektir/» karln
verdi.

Akam olduunda Yüce Allah daha önce kendisine hep gönderdii rzk yine

gönderdi, ölüm meleine: «Yakla da ye!» deyince, melek: «Hayr! Sana

peygamberlii bahedene yemin olsun ki itahm yok» karln verdi. dris

yemei yedikten sonra her ikisi de namaza kalktlar. dris bir zaman sonra

namazdan dolay yoruldu, bitkin dütü ve uykusu geldi. Ölüm melei ise ne

yoruldu, ne bitkin dütü ve ne de uykusu geldi. dris onun bu durumuna

arp kendi kendine: «nsanlar içinde ibadete benden daha fazla gücü yeten

biri yok diye düünürdüm. Ama bu adam bu konuda benden daha güçlüymü»

dedi. Melein bu ekilde ibadetini görünce de kendi ibadetini deersiz görmeye

balad.

1 bn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye (1/235) der ki: "Eer Hz. dris'in u ana kadar

ölmedii ve hâlâ hayata olduu kastediliyorsa gözden geçirilmesi gereken bir rivayet

olur. Ancak diri olarak göe yükseltildikten sonra orada ruhunun alnd kastediliyorsa

bu durumda Ka'b el-Ahbâr'n bu yönde daha önce geçen rivayetiyle çelimez."

J bn Ebî Hâtûn 4/1336 (7556).
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Sabah olduunda tekrar yola dütüler. Akam yaklatnda bir üzüm

bahçesiyle karlatlar, ölüm melei, dris'e: «Akam nerede edeceimizi

bilmiyoruz. Bu üzümlerden birkaç salkm alsak olmaz m?» deyince, dris:

«Böylesi bir teklifi bana bir daha yapma demedim mi? Akam nerede bulursak

Yüce Allah ikimize de rzkmz gönderecektir» karln verdi. Akam
olduunda Yüce Allah daha önce kendisine hep gönderdii rzk yine gönderdi.

dris yemeye balad ve ölüm meleine: «Gel sen de ye!» dedi. Melek: «Hayr!

Sana peygamberlii bahedene yemin olsun ki itahm yok» karln verdi.

dris onun bu haline ard. Yemek sonras namaza kalktlar. Bir zaman sonra

idris yine yorulup uzand, ölüm melei ise ne yoruldu, ne bitkin dütü ne de

uykusu geldi. dris bunu görünce ona: «Canm elinde olana yemin olsun ki sen

bir insan deilsin!» dedi. Melek: «Evet! nsan deilim» karln verince,

dris: «O zaman sen kimsin?» diye sordu. Melek: «Ben ölüm meleiyim» dedi.

dris: «Bana yönelik bir emir mi aldn?» diye sorunca, melek: «ayet öyle bir

emir alm olsaydm seni bu zamana kadar bekletmezdim. Ben Allah için seni

sevdim ve bundan dolay sana yolda oldum» karlm verdi. dris: «Ey ölüm

melei! Gecesi gündüzüyle üç gündür benimle berabersin. Bu süre içinde de

mahlûkattan hiç kimsenin ruhunu almadn» deyince, melek: «Hayr, aldm!

Sana peygamberlii bahedene yemin olsun ki beni gördüün ilk andan itibaren

yeryüzünün dousu ve batsnda ruhunu almam emredilen her bir nefsin

ruhunu alyordum. Tüm dünya benim yanmda kiinin önünde duran ve elini

uzatp istediini alan yemek sofras gibidir» karln verdi.

dris: «Ey ölüm melei! Beni kendisi için sevdiin ey akna senden bir ey
isteyeceim ve bu isteimi yerine getir» deyince, melek: «Ey Allah'n

Peygamberi! Dile benden ne dilersen» karln verdi. dris: «Bana ölümü

tattrman, ölümün tadna varmak için ruhumla cesedimi birbirinden ayrman,

daha sonra da ruhumu bana geri vermeni istiyorum » deyince, melek:

«Rabbimden bu konuda izin almadan bunu yapamam» karln verdi. dris:

«O zaman Rabbinden izin al» dedi. Ölüm melei Rabbinin katna çkt ve bu

konuda izin istedi. Rabbi ona izin verince, ölüm melei dris'in ruhu ile cesedini

birbirinden ayrd. dris ölü bir ekilde yere ylnca Yüce Allah ruhunu ona

geri verdi, ölüm melei de dris'in yüzünü silmeye ve: «Ey Allah'n

Peygamberi! Yoldalmdan dolay bana böylesi bir eyin gelmesini

istemezdim» demeye balad. dris kendine gelince melek ona: «Ey Allah'n

Peygamberi! Nasl buldun?» diye sordu. dris: «Ey ölüm melei! Bu konuda
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bana bir eyler anlatlm bir eyler duymutum, ancak anlatlandan ve

iittiimden daha büyük bir eymi» karln verdi.

Sonrasnda: «Ey ölüm melei! Senden bir isteim daha var» dedi, ölüm

melei: «Nedir?» diye sorunca, dris: «Bana Cehennemi göster, az da olsa nasl

bir ey olduunu görmek istiyorum» dedi, ölüm melei: «Cehennem ateini

görüp de ne yapacaksn? Onu ne görmeni, ne de ahalisinden bin olmam

isterim» karln verdi. dris: «Hayr, görmek isterim ki ondan daha fazla

korkup daha fazla uzak duraym» deyince, ölüm melei Cehennem kaplanndan

birine gitti ve bekçilerine seslendi. Bekçiler: «Kim o?» diye sorunca, melek: «Ben

ölüm meleiyim» dedi. Bekçiler onun geldiini görünce korkudan titremeye

baladlar ve: «Bize yönelik bir emir mi aldn?» diye sordular. Melek: «ayet bu

yönde bir emir alsaydm sizleri bir an bekletmezdim. Allah'n Peygamberi dris

kendisine Cehennemden bir parça göstermenizi istiyor» dedi. Bunun üzerine

Cehennem bekçileri Cehennemden ine delii kadar bir delik açtlar. Bu

delikten gelen scaklk, alev ve esintiyle dris kendinden geçip yere yld, ölüm

melei bekçilere: «Kapatn!» deyince delii geri kapattlar. Ölüm melei,

dris'in yüzünü silmeye ve: «Ey Allah'n Peygamberi ! Yoldalmdan dolay

bana böylesi bir eyin gelmesini istemezdim» demeye balad. dris kendine

gelince melek ona: «Ey Allah'n Peygamberi! Nasl buldun?» diye sordu. dris:

«Ey ölüm melei! Bu konuda bana bir eyler anlatlm bir eyler duymutum,

ancak anlatlandan ve iittiimden daha büyük bir eymi» karln verdi.

Sonrasnda dris: «Ey ölüm melei! Geriye senden sadece bir isteim kald»

dedi. Melek: «Nedir?» diye sorunca, dris: «Az da olsa bana Cennetten bir

parça göstermeni istiyorum» karln verdi. Ölüm melei: «naallah

Cennettekilerin en iyilerinden biri olacaksn ve inallah oras senin meskenin ve

dönü yerin olacak» deyince, dris: «Ey ölüm melei! Onu görmek istiyorum!

Belki onu daha fazla arzu etmeme, istememe ve onun için daha çok çalmama

vesile olur» diye srar etti. Bunun üzerine melek Cennet kaplarndan birine

gitti ve bekçilerine seslendi. Bekçiler: «Kim o?» diye sorunca, melek: «Ben ölüm

meleiyim » dedi. Bekçiler onun geldiini görünce korkudan titremeye baladlar

ve: « Bize yönelik bir emir mi aldn?» diye sordular. Melek: «ayet bu yönde bir

emir alsaydm sizleri bir an bekletmezdim. Allah'n Peygamberi dris kendisine

Cennetten bir parça göstermenizi istiyor. Kapy açn» dedi. Bekçiler ka^ny

açnca Cennetin serinlii, güzellii ve kokusu dris'in akln bandan ald. «Ey

ölüm melei! Cennete girip meyvelerinden yemeyi, içeceklerinden içmeyi
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istiyorum. Belki onu daha fazla arzu etmeme, istememe ve onun için daha çok

çalmama vesile olur» dedi. Ölüm melei ona: «Gir!» deyince, dris içeriye

girip meyvelerinden yedi, içeceklerinden içti. Sonrasnda ölüm melei ona: «Ey

Allah'n Peygamberi! Geri çk! stediini elde ettin. Naslsa Yüce Allah kyamet

gününde dier peygamberlerle birlikte seni içeriye alacak» dedi.

Ancak dris Cennetteki bir aacn gövdesine sarld ve: «Buradan çkmam!

stersen de bu konuda seninle tartrm!» dedi. Yüce Allah da ölüm meleine:

«Tartmay kabul et» diye vahyedince melek, dris'e: «Ey Allah'n Peygamberi!

Benimle nasl tartacaksn?» diye sordu. dris öyle dedi: «Yüce Allah: "Her

canl ölümü tadacaktr..."

1

» buyurmutur. Ben de Yüce Allah'n mahlûkatna

takdir ettii ölümü bir defa tattm. Yine: «Sizden Cehenneme uramayacak

yoktur. Bu, Rabbinin yapmay üzerine ald kesinlemi bir hükümdün»

3

buyurmutur. Ben de Cehenneme uradm. Yüce Allah, mahlûkatna

Cehenneme bir defa uramay yazmken ben iki defa m urayacam ? Yine

Cennet ahalisine: «...Oradan çkarlmayacaklardr»»
3 buyurmutur. Yüce

Allah'n beni soktuu bir yerden mi çkarlacam?"

Bunun üzerine Yüce Allah, ölüm meleine: «Kulum dris tartmada seni

yendi! zzetim ve celalime yemin olsun ki onu yaratmadan önce öldüü bu

ölümden baka bir ölümü tatmayacan takdir edip yazmtm. Cehenneme bu

uramasndan baka bir daha urayacak deildir. Ayn ekilde Cennete girmi

olduu anda gireceini ve oradan çkarlmayacan yazmtm. Ey ölüm

melei! Onu brak! Çok güçlü kantlar getirerek tartmada seni yendi!»

buyurdu.

dris bu ekilde Cennette kalmaya karar verince. Yüce Allah da herkesten

önce onun Cennete girmesini takdir edince dier melekler hayretler içinde

kaldlar ve: «Rabbimiz! Bizleri dris'ten u kadar bin yl önce yarattn. Bir an

bile de sana kar gelmedik. dris'i ise az bir zaman önce yarattn. Nasl olur da

onu bizden önce Cennete soktun» dediler. Yüce Allah onlara cevaben öyle

vahyetti: «Ey meleklerim! Ben sizleri bana ibadet etmeniz, tebih edip

zikretmeniz için yarattm. Sizler için lezzeti de bunlarda kldm. Bunlardan

baka yiyecek ve içeceklerde sizler için herhangi bir lezzet klm deilim. Bu

1

Âl-i mrân Sur. 185

1 Meryem Sur. 71

* Hicr Sur. 48
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yönde sizlere gereken güç ve imkan da verdim. Süsü, ehveti, lezzeti, isyan ve

günahlar ise yeryüzündekiler için yarattm. dris benim için tüm bunlardan

uzak durdu. steklerimi kendi isteklerine, nza ve sevgimi kendi rza ve sevgisine

tercih etti. çinizden dris'in girdii yere girmek isteyen varsa da yeryüzüne

insin ve onun gibi bana ibadet etsin, onun amelleri gibi amelde bulunsun. ayet

dris gibi amel ederse onun da dris'in girdii yere sokarm. Ancak istediim

eylerden baka bir ey yapar, yolumdan baka bir yola girerse o zaman onu

zalimlerin girdii yere sokarm.» Bunun üzerine melekler: «Rabbimiz! Senden

ne mükâfat, ne de ceza istiyoruz. Bize bahettiin konuma ve yere razyz»

dediler.

Ancak meleklerden Hamt, Mamt ve baka biri daha öne çkp bu teklife raz

oldular. Yüce Allah bu üçüne de öyle vahyetti: «Madem öyle bir karar aldnz,

o zaman sizi uyaraym ki belki saknr, faydalanrsnz. Bilin ki benim yanmda

en büyük günahlar dört tanedir. ayet bu dört tane günah dnda bir ey

yaparsanz onlar balarm. Ancak bunlar yapmanz halinde sizieri

balamam.» Bu üç melek: «Bunlar nedir?» diye sorduklarnda. Yüce Allah:

«Puta tapmak, haksz yere cana kymak, içki içmek ve size haram olan biriyle

ilikiye girmektir» buyurdu.

Bu artlar üzerine üç melek yeryüzüne indi. Yeryüzünde de dris'in yapt
gibi haftann dört günü seyahat ediyor, kalan üç günde de insanlara hayn

öretiyorlar, onlar Allah'a ibadet ve itaat etmeye davet ediyorlard. Ancak Yüce

Allah onlar kadnlarn en güzellerinden biri olan Zühre ile snad. Onu

gördüklerinde fitneye kapldlar. Yüce Allah da zaten bunu önceden takdir edip

bildirmi ve piman olacaklarn ifade etmiti. Yüce Allah'n bu yöndeki

uyanlarn unuttular ve Zühre ile birlikte olmak istediler. Zühre: «Sizinle

birlikte olurum. Ancak benim bir kocam var, onu öldürmeden bu istediiniz

eyi yapamam. Onu öldürmeniz halinde sizin olurum» karln verdi. Buna

karlk biri dierine: «Haksz yere cana kymamamz ve bize haram olan biriyle

ilikiye girmemiz emredildi. Fakat imdilik her ikisini yapalm sonra hepsi için

tövbe ederiz» dedi. Üçüncü kii fitneye düeceklerini anlaynca Yüce Allah onu

korumak için semay aralad. O da semadan içeriye girince fitneye dümekten

kurtuldu. Harut'la Marut ise Yüce Allah'n kendilerine takdir ettii gibi

yeryüzünde kaldlar.



Âyet: 56, 57 • Hz. dris 101

Harut'la Marut, Zühre'nin kocasna saldrp öldürdüler. Zühre ile birlikte

olmak isteyince, bu defa: «Benim taptm bir putum var. Ona kar gelmek

istemem. sterseniz siz de ona bir defa secde edin» dedi. çine dütükleri fitne ile

bunu da yapmak istediler. Biri dierine: «Puta tapmamamz emredildi» deyince,

dieri: «Haksz yere cana kymamamz ve zina etmememiz de emredilmiti.

Ancak bunu da yapalm sonra hepsine bir tövbe ederiz» karln verdi.

Sonrasnda o puta secde ettiler. Bir daha onunla birlikte olmak için hazrlannca

Zühre: «Sizden bir isteim daha var» dedi. «Nedir?» diye sorduklarnda:

«Bende bir içecek var. O olmadan hiçbir eyden zevk almyorum» dedi. «Bu

içecek nedir?» diye sorduklarnda : «çki» dedi. çine dütükleri fitne ile bunu da

yapmak istediler. Biri dierine: «çki içmememiz emredildi» deyince, dieri:

«Haksz yere cana kymamamz ve zina etmememiz de emredilmiti. Ancak

bunu da yapalm sonra hepsine bir tövbe ederiz» karln verdi. Sonrasnda

içkiyi içtiler. Zühre ile beraber olmaya hazrlannca «Sizden bir isteim daha

olacak» dedi. «Nedir?» diye sorduklarnda: «Semaya çkmak için kullandnz

sözleri bana da öretin» dedi. Bu sözleri ona örettiler. Zühre bu sözleri

söyleyince semaya doru yükseldi. Ulanca da yldza dönütü.

Harut'la Marut bu ekilde snandktan sonra semaya çkmak istediler. Ancak

semann kaplan yüzlerine kapand. Kendilerine de: «Semaya günah ileyenler

giremez!» denildi. Semaya bu ekilde girileri engellenince, snanp fitneye

dütüklerini de görünce pimanlk içinde Yüce Allah'a yalvanp yakarmaya

baladlar. Yüce Allah onlara öyle vahyetti: «Size sunulan teklifi kabul

etmenizden dolay öfkemi ve cezam kokettiniz! Oysa meleklerimin arasnda

bana itaat ve ibadet ediyordunuz. Ancak isyan ettiniz, emirlerimi de yerine

getirmediiniz için bunlar banza geldi. Artk ya dünya azabn, ya da Shiret

azabn seçin!» Dünya azabnn ne kadar uzun sürse de bir gün biteceini,

âhiret azabnn ise sonunun olmadn bildikleri için dünya azabn seçtiler.

imdi onlar Babil'de birbirlerine bal bir ekilde ayaklarndan aaya
aslmlardr ve kyamete dek öyle kalacaklardr."

bn Ebî Hâtim, Dâvud b. Ebî Hind'den o da baz arkadalarndan bildirir:

Ölüm melei Hz. dris’in dostu di. Bir gün Hz. dris ona: "Ey ölüm melei!"

diye seslenince, melek: "Buyur!" karln verdi. Hz. dris: "Beni öldür de

ölümün nasl bir ey olduunu göreyim" deyince, melek: "Sübhânallah ey

dris! Gökyüzü ve yeryüzü ahalisi ölümden kaçarken sen nasl olduunu

göstermemi mi istiyorsun?" karln verdi. Hz. dris: "Nasl bir ey olduunu
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görmek istiyorum" deyip bu konuda srar edince, melek: "Ey dris! Ben de

senin gibi emir kuluyum ve bu konuda elimden bir ey gelmez" dedi. Daha

sonra ölüm melei semaya çkt ve: "Rabbim! Kulun, ölümün nasl bir ey
olduunu kendisine göstermemi istiyor" dedi. Yüce Allah ona: "Onu öldür!"

buyurdu. Ölüm melei, Hz. dris'e bir daha: "Ey dris! Tüm mahlukat ölümden

kaçyor" deyince, Hz. dris: "Bana ölümü göster” karln verdi. Hz. idris bu

ekilde öldürülünce ölüm melei ruhunu ona geri veremeden öylece kald.

Sonra: “Rabbim! dris’in içinde bulunduu durumu görüyorsun" deyince,

Yüce Allah ona ruhunu geri döndürdü.

Hz. dris bir süre bu ekilde yaadktan sonra yine bir gün: "Ey ölüm

melei! Beni Cennete sok da içine bakaym!" dedi. Melek: “Ey dris! Ben de

senin gibi emir kuluyum. Bu konuda elimden bir ey gelmez" karln verdi.

Hz. dris bu konuda srar edince, melek, Yüce Allah'a öyle dedi: "Rabbim!

Kulun dris Cenneti görmek istiyor ve kendisini içeriye sokmam için srarlarda

bulundu. Ancak kendisine emir kulu olduumu ve bu konuda bir ey
yapamayacam söyledim.” Yüce Allah: "Onu Cennete sok” buyurdu. Melek

kendi kendine: "Yüce Allah, dris hakknda benim bilmediimi biliyor" dedi ve

onu alp Cennete soktu. Cennette bir süre kaldktan sonra ölüm melei ona:

“Haydi artk çkalm" dedi. Hz. dris u karl verdi: "Hayr, çkmam. Yüce

Allah insanlann ilk ölümden baka bir ölümü görmeyeceklerini bildirdi. Yine:

"...Oradan çkarlmayacaklardr"
1 buyurmutur. Bundan dolay buradan

çkmayacam!" Ölüm melei: "Rabbim! Kulun dris'in ne dediini duyuyor

musun!" deyince, Yüce Allah: "Kulum doru söyledi ve o senden daha iyi

biliyor. Onun için onu içerde brakp çk" karln verdi. Yüce Allah da bu

konuda: "Onu yüce bir makama yükselttik
"1

buyurdu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Kitap'ta Idris'i de an. üphesiz

o, doru sözlü bir kimse, bir nebî idi. Onu yüce bir makama yükselttik.* 3

buyruunu açklarken öyle demitir: Hz. dris, Yüce Allah'n yeryüzüne

gönderdii ilk nebî idi. Kendisinden semaya yükselen amel dier tüm

insanlardan yükselen amelin yans kadar çkard. Meleklerden biri de onu çek

sevmiti. Yüce Allah'tan, yanna inmesi izin isteyince, Allah ona bu yönde izin

’ Hicr Sur. 48

1 Meryem Sur. 57

* Meryem Sur. 56, 57
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verdi. Melek, Allah katndaki deerini Hz. dris'e anlatnca: "Ey melek! O

zaman ömründen geriye ne kadar kaldn bana söyle! Belki Allah'a daha çok

amelde bulunurum" dedi. Melek: "Ey dris! Bunu ancak Allah bilir" karln
verdi. Hz. dris: "Yüce Allah'n hükümranln görmek ve ona daha fazla

amelde bulunmak için beni semaya çkarabilir misin?" diye sorunca, melek:

"Hayr! Yapamam ancak arac olurum” dedi. Melek buna arac olup Yüce

Allah'tan izin isteyince onu kanatlar altnda semaya çkartmas emredildi.

Bunun üzerine melek onu kanatlarnn altnda tayp semaya çkard. Altnc

kat semaya vardklannda Yüce Allah'n katndan inmekte olan ölüm

meleiyle karlatlar. Melek: "Ey ölüm melei! Nereye gidiyorsun?" diye

sorunca, ölüm melei: "dris'in ruhunu almaya gidiyorum” dedi. Melek:

"Ruhunu nerede alman emredildi?" diye sorunca, ölüm melei: "Altnc kat

semada almam emredildi" dedi. Onu tayan melek Hz. dris'e baknca

ayaklannn titrediini ve vefat ettiini gördü. Bunun üzerine onu altnc kat

semada brakt.

fiT 53» & j&l\ ji il pü oeJJl ldj

ob;T^ lal ü^-lj IL;JU 4*4 53i #3

lj>^1
"te bunlar Allah'n kendilerine nimetler sunduu
peygamberler; Âdem'in soyundan, Nuh ile beraber

tadklarmzdan; brahim ve srail'in neslinden ve doru
yola erdirdiimizden, seçip beendiklerimizdendirler.

Rahmann âyetleri onlara okunduu zaman alayarak
secdeye kapanrlard." (Meryem Sur. 58)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "te bunlar Allah’n kendilerine

nimetler sunduu peygamberler; Adem’in soyundan, Nuh ile beraber

tadklarmzdan; Ibrâhîm ve smail'in neslinden ve doru yola

erdirdiimizden, seçip beendiklerimizdendirler ..."
1

âyetini açklarken

öyle demitir: "Zikredilen peygamberlerin isimlendirilmesi bu ekilde

olmutur. Âdem'in soyundan olanlar dris ile Nuh'tur. Nuh ile birlikte

1 Meryem Sur. 58



104 3 Meryem Sûresi El

tananlardan kast brâhîm'dir. brâhîm’in neslinden olanlar smail, shak ve

Yakub'tur. srail'in neslinden olanlar da Musa, Harun, Zekeriya, Yahya ve

sa'dr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "U^f*"
1

ifadesini: “hlasl

kldmz" eklinde açklamtr.

2

Abd b. Humeyd, Kays b. Sa'd'dan bildirir: bn Abbâs cemaatle sohbet ecip

eski kssalan anlatan Ubeyd b. Umeyr'in yanna gelip banda durdu. Umevr:

"Kitap'ta Ibrâhîm'e dair anlattklarmz da an. O, dosdoru bir

peygamberdi'1 âyetinden balayarak, “Kitap'ta smail'e dair anlattklarmz

da an. Çünkü o sözüne sadkt... Kitap'ta dris'i de an... te bunlar Allah n
kendilerine nimetler sunduu peygamberler; Âdem'in soyundan, Nuh ile

beraber tadklarmzdan; brâhîm ve smail'in neslinden ve doru yola

erdirdiimizden, seçip beendiklerimizdendirler ...*4 âyetlerini okuyunca,

bn Abbâs ona: "Yüce Allah'n bu kullarn hatrlat ve Allah'n övdüü kiileri

sen de güzel bir ekilde öv" dedi.

bn Ebid'd-Dünya el-Bükâ’da, bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-

bnarida bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, Meryem Sûresi'ni okuduktan

sonra secde etti. Daha sonra: "Secdeyi yaptk da alama nerede kald?"

dedi .
5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Peygamberim (sanoflahu aleyhi ««im ei

Safiyye, secde âyetini okuduktan sonra secde eden kiilerle karlarca

onlara: "Secdenizi ve duanz ettiniz, peki alamanz nerede?" diye seslend .

6

’ Meryem Sur. 58

1 bn Ebi'd-Dünya (418), bn Cerir (15/566), bn Kesir, Tefsl/de (5/238) geçtii üzere

bn Ebl Hâtim ve Beyhakî (2059).

’ Meryem Sur. 41

4 Meryem Sur. 54-58

5 bn Ebi'd-Dünya (418), bn Cerir (15/566), bn Kesir, Tefsir'de (5/238) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (2059).

6 bn Ebî eybe (14/8).
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üJaL O^JÜI I ö^LJajl 1_^pU^Î pjkJjû ^jA (taâîUo

"Onlarn ardndan namaz heba eden f ehvetlerine uyan bir

nesil geldi. te bunlar azgnlklarnn karln
göreceklerdir." (Meryem sur . 50)

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Onlarn ardndan namaz heba

eden, ehvetlerine uyan bir nesil geldi..."
1

âyetini açklarken: "Bunlar

Yahudi ile Hristiyanlardr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlarn ardndan namaz

heba eden, ehvetlerine uyan bir nesil geldi..."
2

âyetini açklarken öyle

demitir: “Bunlar bu ümmetten çkan bir nesildir. Hayvanlar gibi yollarda

birbirlerinin üzerine aarlar. Ne yerdeki insanlardan utanr ne semadaki

Allah'tan korkarlar."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlarn ardndan namaz

heba eden, ehvetlerine uyan bir nesil geldi..."3 âyetini açklarken öyle

demitir: "Kyamet kopmaya yakn bu ümmetin salih insanlan gider. Geriye

kalanlar sokaklarda birbirlerinin üzerine ap zina ederler.”

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî:

"...Namaz heba eden..."4 buyruunu açklarken: "Namaz brakrlar,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Onlarn ardndan

namaz heba eden, ehvetlerine uyan bir nesil geldi..."5 âyetini açklarken

öyle demitir: "Namaz heba etmeleri onu brakmalan deildir. Zira kii

brakmad bir eyi de heba etmi olabilir. Burada heba etmeden kast

namazlann vaktinde klmamalandr."

1 Meryem Sur. 59

1 Meryem Sur. 59

} Meryem Sur. 59

4 Meryem Sur. 59

5 Meryem Sur. 59
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Saîd b. Mansur’un bildirdiine göre brâhim: "...Namaz heba eden ..."

1

buyruunu açklarken: "Namazlan vaktinde klmazlar" demitir.

bnu'l-Miinzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Kâsm b. Muhaymire:

"...Namaz heba eden ..."
2 buyruunu açklarken: "Namaz vaktinde klmayp

geciktirirler. Zira namaz brakmalar halinde kafir olurlar" demitir.

bn Ebî Hatim ve Hatîb el-Muttefik ve'l-Müfterik’de bildirdiine göre Ömer

b. Abdilazîz: "...Namaz heba eden ..."3 buyruunu açklarken: "Namaz heba

etmeleri, onu brakmalar deil onu vaktinde klmamalandr.” demitir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'b: "Vallahi Tevrat'ta münafklann

özelliklerini öyle bulmaktaym: Bunlar içki içerler, ehvetlerinin peine

düerler. Zar (kumar) oynarlar, yats namaz vakitlerinde uyumay tercih

ederler. Sabah namazlann çokça kaçnrlar. Namazlan sk sk terk edip Curra

namazlanna katlmazlar" dedi ve: "Onlarn ardndan namaz heba eden,

ehvetlerine uyan bir nesil geldi ..."5 âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim, Ebu'l-E'as'tan bildirir. "Kalpleri dünya ehvetlerine bal
olanlann akllan ile aramda perde vardr."

Beyhakî uabu'l-îman ’da Abdullah b. Âmir b. Rabîa’dan bildirir Bir adamla

birlikte ayn yerde ykanyorduk. Ömer b. el-Hattâb ykanrken birbirimize

baktmz görünce öyle dedi: "Yüce Allah’n, haklannda: "Onlarn ardndan

namaz heba eden, ehvetlerine uyan bir nesil geldi. te bunlar

azgnlklarnn karln göreceklerdir
"6 buyurduu kimselerden

olmanzdan korkarm." 7

Ahmed, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman ’da Ebü Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah'n (saiiaiuhu

aleyhi vBseiiem): “'Onlarn ardndan namaz heba eden, ehvetlerine uyan bir nesil

' Meryem Sur. 59

1 Meryem Sur. 59

3 Meryem Sur. 59

* Hatîb 1/197, 198 (59).

5 Meryem Sur. 59

6 Meryem Sur. 59

7 Beyhakî (7789).
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geldi...'*' âyetini okuduktan sonra öyle buyurduunu iittim: "Benden altm

yl sonra namaz heba eden ve ehvetlerinin peinde giden bir nesil gelecektir.

Bunlar bu azgnlklarnn karln göreceklerdir. Bunlarn da ardndan

Kur’ân okuyan, ancak okuduklar grtlaklarndan aa inmeyen bir nesil

gelecektir. Kur'ân' da mümin, münafk ve günahkâr olmak üzere üç kii

okur."
2

Ahmed ve Hâkim, Ukbe b. Âmir'den bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Ümmetimden kitap ehli ile süt ehli3 helak olacaklardr" buyurduunu iittim.

"Yâ Resûlallah! Kitap ehlinden kastettiin kimlerdir?" diye sorduumda:

"Kur'ân', müminlerle tartmak için örenen kimselerdir" buyurdu. “Peki, süt

ehli dediin kimlerdir?" diye sorduumda ise: "ehvetlerinin peinden gidip

namazlarn heba edenlerdir" buyurdu .

4

bn Ebî Hâtim, Ibn Merdûye ve Hâkim’in bildirdiine göre Hz. Âie

sadakasn sadakay datacak olanlara verir ve öyle derdi: Bunu Berberi

olan erkek veya kadna vermeyin. Zira Resûlullah’n (»iaiiahu slayt» «s*iem) onlar

hakknda öyle buyurduunu iittim: "Bunlar Yüce Allah'n, haklarnda:

«Onlarn ardndan namaz heba eden, ehvetlerine uyan bir nesil geldi. te
bunlar azgnlklarnn karln göreceklerdir»5 buyurduu kimselerdir."

6

bn Merdûye, bn Ömer’den bildirir: Resûlullah (saUaNhu aleyhi «seller»):

"Ümmetimden öfkeyle birini öldüren, yönetici olduu zaman rüvet yiyen,

1 Meryem Sur. 59

J Ahmed 17/440 (11340), bn Ebî Hâtim 5/1606 (8488) muhtasar bir ekilde, yine tam

metniyle bn Kesîr, Tefsir'de (5/239) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, bn Hibbân (755),

Hâkim (2/374, 4/547, "sahîh") ve Beyhakî (2626). Müsned'm muhakkikleri: "Hasendir"

demilerdir.

3 bnu'l-Esîr, en-Nihâye'de (4/228) bu ifade için el-Harbî'nin öyle dediini zikreder:

"Sanrm burada Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bu ifadeyle ehirlerden ayrlp

cemaat namazlarndan uzak duran, bedevilerin olduu ve sütün bol bulunduu

mekenlara ve yaylalara çkanlar kastetmitir."

4 Ahmed 28/555, 636 (17318, 17421) ve Hâkim (2/374). Müsned'in muhakkikleri:

"Hasendir" demilerdir.

5 Meryem Sur. 59

6 bn Kesîr, Tefsir'de (5/239) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/244). bn Kesîr:

"Garîb hadistir" demitir.
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namazlarm heba eden, ehvetlerinin peinden giden ve muhaliflerine galip

gelen kiiler olacaktr" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Bunlar mümin mi?” diye

sorulunca da: "man ettiklerini söylerler" karln verdi.

Oj-l OjjJÜI lyCj\j I^pL^Î k_Â>- çJkJJu ^4 v—iL>0

Vj LÜI o viijji UJU> j ol: ji V| * p
Otf iîj jUp JiPj OÖP o&r * iLÎ ^>ûki

'te* |*4*.jj j*4^j UîLi Ijk! l+J ü_)«« V * IÎjU i^pj

lî? âl* Ji & ^jy Jb «ili? *

* o
«•

p

"Nihayet onlann peinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar

namaz braktlar; nefislerinin arzularna uydular. te
bunlar azgnlklarnn karln göreceklerdir. Ancak tövbe

eden, iman eden ve iyi davranta bulunan kimseler

hariçtir. Bunlar, hiçbir hakszla uratlmakszn cennete,

çok merhametli olan Allah'n, kullarna gyaben vaad ettii

Adn cennetlerine girecekler. üphesiz O'nun vaadi yerini

bulacaktr. Orada bo söz iitmezler, sadece "selam"

iitirler. Orada nzklann sabah akam hazr bulurlar.

Kullarmzdan, takva sahibi kimselere vereceimiz Cennet

te budur." (Meryem Sur. 59-63)

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

l£”' buyruunu: "Orada hüsrana urayacaklardr” eklinde açklamtr. 2

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

bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî el-Ba’s’da deiik kanallardan

bildirdiine göre bn Mes'ûd: buyruunu açklarken öyle

demitin "ay, Cehennemde irinle dolu olan bir nehir (veya vadi)dir. Çok

’ Meryem Sur. 59

* Talîk (3/509) ve el-tkân 'de (2/26) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Meryem Sur. 59
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derin olup pis bir tad vardr. ehvetlerinin peinde koanlar onun içine

atlrlar."
1

bnu'l-Münzir ve Beyhakî el-Ba's’de bildirdiine göre Berâ b. Âzib bu âyeti

açklarken: "ay, Cehennemde derin ve pis kokulu bir vadidir*
1
demitir.

2

bn Cerîr, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's*da Ebû Umâme'den

bildirir. Resûlullah (saMahu aiayhi veteiiam): "On gebe deve (veya at) arlndaki bir

kaya Cehennemin, kenarndan aaya atlacak olsa yetmi yl boyunca iner de

dibine ulamaz. Sonrasnda ay ile Esâm'a ular"
buyurdu. Ona: "ay ve

Esâm nedir?" diye sorduumda da öyle buyurdu: ",Bunlar Cehennemin

dibinde bulunan iki nehirdir. Cehennemliklerin kan ve rinleri buraya akar. Bu

ikisini Yüce Allah: «...Bunlar da a/y boylayacaklardr»3 âyeti ile

«...Bunlan yapan Esâm'la karlar»4 âyetinde zikretmitir.

//5

bn Merdûye, Nehel'den, o Dahhâk'tan, o da bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (uJUtahu «M* «»Hem): "ay, Cehennemde bir vadidir"

buyurmutur.

Buhârî'nin Târih
1öe bildirdiine göre Hz. Âie: “Çî"6

ifadesini açklarken:

"Cehennemde bir vadidir*’ demitir.

bnu'l-Münzir, ufey b. Mâti’den bildirin "Cehennemde, ay isminde bir

vadi vardr. Bu vadi kan ile irin eklinde akar ve kendisi için yaratlmlann

yeridir."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...te bunlar <ja/y

boylayacaklardr. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranta bulunan

kimseler hariçtir..."
7 buyruunu açklarken öyle demitin "Namazlarn

' Hennâd (276), bn Cerîr (15/572, 573), Taberânî (9108-9114), Hâkim (2/374, "sahîh")

ve Beyhakî (518, 519).

* Beyhakî (517).

3 Meryem Sur. 59

4 Furkân Sur. 68

s bn Cerîr (15/571, 572), Taberânî (7731) ve Beyhakî (522). bn Kesîr, Tefsîr (5/241):

"Garîb bir hadistir ve merfû olarak rivayeti münkerdir" demitir.

6 Meryem Sur. 59

7 Meryem Sur. 59, 60
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heba edip ehvetlerine uyanlar bunun karlnda kötü bir duruma

düeceklerdir. Ancak günahndan dolay tövbe eden, Rabbine iman eden ve

kendi ile Allah arasnda salih amellerde bulunanlar bunun dndadr."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Orada bo
söz iitmezler..."’ buyruunu açklarken: "Batl söz iitmezler" demitir.

1

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

göre Mücâhid: “Orada bo söz iitmezler ..."

3

buyruunu açklarken: "Orada

birbirlerine dil uzatmazlar" demitir. “...Orada rzklarn sabah akam hazr

bulurlar
"1 buyruunu açklarken de: "Cennette sabah ve akam diye bir ey

yoktur. Dünyada iken alm olduklan ve canlarnn çektii zamanlarda

rzklar yanlanna getirilir" demitir.

5

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

bildirdiine göre bn Abbâs: “...Orada rzklarn sabah akam hazr

bulurlar
"6 buyruunu açklarken: "Ahirette rzklar, dünyada iken yanlanna

geldii zaman aralklan ile gelir" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Velîd b. Müslim’den bildirir:

Züheyr b. Muhammed'e: "...Orada rzklarn sabah akam hazr bulurlar
"7

buyruunun açklamasn sorduumda öyle dedi: “Cennette ne gece ne

güne ne de ay vardr. Cennettekiler daimi olan bir nurun içindedirler. Ancak

yine de gece ile gündüz gibi zaman aralklan vardr. Gece zamann perdelerin

inmesi ve kaplarn kapanmasndan anlarlar. Gündüz zamann da perdelerin

kaldnlp kaplann açlmasyla anlarlar ."
8

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru’l-Usûl’de Abân vastasyla Haan ve Ebû

Klâbe'den bildirir Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Cennette gece olacak m?"

1 Meryem Sur. 62

1
el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Meryem Sur. 62

1 Meryem Sur. 62

5 Hennâd (59).

6 Meryem Sur. 62

7 Meryem Sur. 62

a bn Cerîr (15/576).



Âyet: 56-63 111

deyince, Allah Resûlü (»iaiiahu aleyhi vesellem): "Böylesi bir soruyu sormana sebep olan

nedir?" diye sordu. Adam: “Yüce Allah'n Kur'ân’da: "...Orada rzklarn

sabah akam hazr bulurlar"' buyurduunu iittim. Sabah ve akam

dendiine göre gece vardr diye düündüm" karln verdi. Bunun üzerine

Resûlullah Msiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: “Orada gece yoktur. Daimi bir

aydnlk ve nur vardr. Sabah akamlarn, akamlarn üzerine gelir. Hediye ve

nzklan Yüce Allah tarafndan dünyada iken kldklar namaz vakitlerine göre

yanlarna gelir. Melekler de onlara esenlik dilerler."

Ibnu'l-Münzir, Yahya b. Ebî Kesîr'den bildirir Âyetin nazil olduu

zamanlarda Araplar günde sadece bir öün yemek yerlerdi. ki öün yemek

yiyen kii "varlkl" diye isimlendirilirdi. Yüce Allah da kullarn katndaklere

tevik etmek için: "...Orada rzklarn sabah akam hazr bulurlar"
2

buyurdu.

bn Ebî Hâtim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaiiahu

aieyf veseHon) öyle buyurdu:
"
Cennetten her bir sabah -ki Cennette zaman hep

sabahtr- Yüce Allah'n dostlan bir huriyle gerdee girerler. Hurilerden

yaratl olarak en aa derece olanlar bile za’firandan yaratlmtr." 3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim: "...Vereceimiz Cennet ite

budur"4 âyetini: &J db” lafzyla okurdu .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn evzeb: "Kullarmzdan, takva

sahibi kimselere vereceimiz Cennet ite budur"
6
âyetini açklarken öyle

demitir "Dünyadaki her bir kiinin Cennette bir evi ve hanm olur. Kyamet

gününde ise Yüce Allah mümin kullarna kafirlerin evlerinden u u kadar

verir. Âyetteki "Kullarmzdan" ifadesinden kast da budur."

1 Meryem Sur. 62

2 Meryem Sur. 62

3 bn Kesir, Tefsir'de (5/243) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Ebî Hatim: "Münker

hadistir" demitir.

1 Meryem Sur. 63

5 Rüveys dndaki tüm imamlar âyeti bu lafzla okumulardr. Sadece Rüveys bunu

"Jjy" lafzyla okumutur. (en-Ner, 2/239).

6 Meryem Sur. 63



112 M Meryem Sûresi 8El

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dâvud b. Ebî Hind: "Kullarmzdan,

takva sahibi kimselere vereceimiz Cennet ite budur"
1

âyetini açklarken

"Takva sahiplerinden kast, muvahhid olanlardr" demitir.

* A

* +
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"Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamzda
ve bunlar arasnda olan her ey O na aittir. Senin Rabbin

unutkan deildir." (Meryem Sur. 64)

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

bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî Delâil’de bn Abbâs'tar

bildirir: Resûlullah (saiialiehu aleyhi vasBlem), Cebrâil’e: "Bizi neden daha fazla ziyaret

etmiyorsun?" diye sorunca: "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz ..."
2
âyeti

nazil oldu. bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim rivayeti: “Muhammedi

(sadafehuateyhiyeseiiem) sorusunun cevab bu oldu" ziyadesiyle zikretmilerdir.

3

bn Merdûye, Enes'ten bildirin Hz. Peygambere (aUUu aleyhi resellem): "Yüce?

Allah'n en çok sevdii ile en çok öfke duyduu bölgeler hangileridir?" diye

sorulunca: "Cebrail'e sormadan bilemem

"

karln verdi. Cebrâil de yanna

geldii zaman aradan baya bir zaman geçmiti. Ona: "O kadar geç geldin ki

Rabbimin bana kzdn düünmeye baladm

"

deyince, Cebrâil: 'Biz ancak

Rabbinin emri ile ineriz ..."
4 karln verdi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ikrime'den bildirir: Cebrâil krk gün

boyunca Hz. Peygambere (saiiaiiahu aleyhi veellem) uramad. Geldiinde ona: "O

kadar uzun bir süre geçti ki seni özledim" deyince, Cebrâil: "Ben seni daha

fazla özlemitim, ama emir kuluyum" karln verdi. Bunun üzerine Yüce

’ Meryem Sur. 63

1 Meryem Sur. 64

3 Ahmed 3/481, 482, 502, 5/363 (2043, 2078, 3365), Buhârî (3218, 4731, 7455), Tirmizî

(3158), Nesâî, S. el-Kübrâ (11319), bn Cerîr (15/579), bn Kesir, Tefsîr’de (5/243) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/611) ve Beyhakî (7/60).

A Meryem Sur. 64

5 Fethu’l-Bârfde (8/429) geçtii üzere bn Merdûye.
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Allah, Cebrail'e vahyederek: “Ona "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz..."
1

de" buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Cebrâil'in uzun bir süre inmemesi

üzerine Resûlullah {uJWWu «hyhi mailem) çok üzüldü ve anna gitti. Durumu Hz.

Hatice'ye aktannca, Hz. Hatice: “Belki Rabbin seni terk etmitir veya sana

darlmtr" dedi. Bunun üzerine: "Rabbin seni terk etmedi, sana darlmad

da
"3 âyeti nazil oldu. Allah Resulü (laiiaiiahu *yhi milim): “Ey Cebrâil! O kadar uzun

bir süre yanma gelmedin ki kötü zanda bulunmaya baladm" deyince,

Cebrâil: "Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz..."4 karln verdi.

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: Cebrâil on iki gün boyunca Hz.

Peygamber'e (saiieiiahu aleyhi veseBem) uramad. En son geldiinde ona: "Gelmen o

kadar uzun sürdü ki mürikler her türlü eyi düünmeye haladlar" deyince

de bu âyet nazil oldu .
5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Mücâhid'den bildirir: Cebrâil, Hz. Peygamber'e (»iaiiahu aleyhi veseiiem) gelmekte

gecikti. Daha sonra geldiinde Allah Resûlü (sdiaiiahu aleyh meiM ona: "Bana

gelmene engel olan nedir?" diye sordu. Cebrâil: “Tmaklannz kesmez,

parmaklannzn arasndaki kiri temizlemez, byklarnz ksaltmaz ve misvak

kullanmazken yannza nasl gelelim?" karln verdi ve: "Biz ancak

Rabbinin emri ile ineriz ..."
6
âyetini okudu .

7

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Cebrâil uzun bir zaman Hz.

Peygamber'e (sajyBhu aleyhi ve«iem) gelmeyince, Allah Resûlü (uiuiahu Bieyh mailem) bundan

dolay sklp üzüldü. Daha sonra Cebrâil yanna geldi ve: "Biz ancak Rabbinin

emri ile ineriz. Önümüzde, arkamzda ve bunlar arasnda olan her ey O'na

' Meryem Sur. 64

1

Fethu'l-Bârfde (8/429) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve Fethu’l-Bârî (8/429) ile bn
Kesîr, Tefsir

1de (5/244) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

i Duhâ Sur. 3

4 Meryem Sur. 64

5 bn Cerîr (15/581).

6 Meryem Sur. 64

7 bn Kesîr, Tefsir'de (5/244) geçtii üzere bn Ebî Hâlim.
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aittir..."
1

dedi. Burada önde olandan kast âhiret, arkada olandan kast da

dünyadr .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "...Önümüzde, arkamzda ve

bunlar arasnda olan her ey O'na aittir ..."
3 buyruunu açklarken: “Önde

olandan kast dünya, arkada olandan kast ise âhirettir” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Biz ancak Rabbinin

emri ile ineriz, önümüzde, arkamzda ve bunlar arasnda olan her ey O'na

aittir ..."
4 âyetini açklarken öyle demitir: “Önde olandan kast âhiret,

arkada olandan kast ise dünyadr. Bunlar arasnda olan eyden kast da

dünya ile âhiret arasndaki eylerdir.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Bunlar arasnda olan her

ey ..."5 buyruunu açklarken: “Bundan kast, Sûr’a iki üfürü arasdr”

demitir.

Hennâd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Bunlar

arasnda olan her ey ..."
6 buyruunu açklarken: “Bundan kast, Sûr’a iki

üfürü arasdr” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Senin Rabbin unutkan

deildir
"7 buyruunu açklarken: "Ey Muhammedi Rabbin seni unutacak

deildir, anlamndadr” demitir.

Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye, Beyhakî

Sünen'de ve Hâkim’in Ebu’d-Derdâ’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu aisytu

vesellem): "Yüce Allah’n Kitâb’nda helal kld helal, haram kld haramdr.

Hakknda hüküm belirtmedii eyler de sizler için bir batr. Yüce Allah’n bu

' Meryem Sur. 64

1
Fethu'l-Bârî'dc (8/429) geçtii üzere bn Merdûye.

5 Meryem Sur. 64

* Meryem Sur. 64

5 Meryem Sur. 64

6 Meryem Sur. 64

7 Meryem Sur. 64
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bam kabul et, zira Yüce Allah herhangi bir eyi unutacak deildir
"
buyurdu

ve: "...Senin Rabbin unutkan deildir"
1

âyetini okudu.
2

bn Merdûye, Câbir vastasyla aynsn zikreder.

Hâkim, Selmân'dan bildirir: Resûlullah'a (saiioiiahu aleyhi ««iem) ya, peynir yeme

ile kürk giymenin hükmü sorulunca:
"
Yüce Allah’n Kitâb'nda helal kld

helal, haram kld haramdr. Hakknda hüküm belirtmedii eyleri de size

brakmtr"
buyurdu. 3

Û fi* J* Uj oljUJJl 4*j

"0, göklerin, yerin ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidir.

Öyleyse Ona ibadette sabrl ol. Hiç O'na benzeyen bir ey
bilir misin?" (Mcrvcm Sur. 65)

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

uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs: “llo-i Ü ^1*5 buyruunu:

“Rabbine benzer veya e olan bir eyi bilir misin?" eklinde açklamtr.*

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin

uabu'l-îman'öa bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hiç O'na benzeyen bir ey
bilir misin?"

6 buyruunu açklarken: "Allah'tan baka Rahmân olarak

isimlendirilen yoktur" demitir.7

’ Meryem Sur. 64

1 Bezzar (Kefu'l-Estar, 123, 2231) bn Kesîr, Tefsîr'de (5/245) geçii üzere bn Ebî

Hâtin, Mecmu 'da (1/171) geçtii üzere Taberânî, Beyhakî (10/12) ve Hâkim (2/375,

"sahîh"). Heysemî: "snâd hasen, ravileri güvenilirdir" demitir.

* Hâkim (4/115).

* Meryem Sur. 65

5 bn Cerîr (15/585), Fethu'l-BârTde (6/468) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Tulîk'de

(4/34) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (122).

6 Meryem Sur. 65

7 Hâkim (2/375, "sahîh") ve Beyhakî (123).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: Ü <LIi3 ji”

1 buyruum,

açklarken: “Ey Muhammedi lahnn hiç çocuu var m, anlamndadr1

demitir.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “l^. Ü j&” :

buyruunun ne anlama geldiini bana söyle" deyince, bn Abbâs: “Semy’den

kast çocuktur” karln verdi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

“Sen çocuklar çoaltmaya bak

Zira mal dediin gelip gider
”
dediini iitmedin mi?"3

L 0UJ)1k ij\ * 12*- JjJ U liî! OUjyi jjkj

14i L;j j & ilîiü

"nsan, «Öldüümde gerçekten diri olarak (topraktan)

çkanlacak mym?» der. nsan, daha önce hiçbir ey deil
iken kendisini yarattmz düünmez mi?"

(Meryem Sur. 66, 67)

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "nsan, "öldüümde

gerçekten diri olarak (topraktan) çkarlacak mym?"4
âyetini açklarken:

“Bunu diyen Âs b. VâTdi" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "...Çkarlacak mym?"5

buyruunu: lafzyla, 'Elif harfini raf' ile okumutur. "...Düünmez

’ Meryem Sur. 65

1 Meryem Sur. 65

3 el-tkân 'de (2/101) geçtii üzere Tast.

4 Meryem Sur. 66

5 Meryem Sur. 66
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mi?"
1 buyruunu da: lafzyla, 'Yâ' harfini üstün, 'Kef harfini de ötre ile

okumutur.

2

ZjA pÂ-fâp*'*» > iîî$ î^r? j* W ,SM

«Ö-f 4i Jj' ^
"Rabbine and olsun ki Biz onlan mutlaka uyduklan
eytanlarla beraber haredeceîz. Sonra cehennemin

yannda diz çöktürerek hazr bulunduracaz. Sonra her bir

topluluktan, Rahman'a kar en isyankâr olanlar mutlaka

çekip ayracaz. Sonra, oraya girmeye en layk olanlar

muhakkak ki en iyi biz biliriz." (Meryem Sur. 68-70)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini: "Oturtarak”

eklinde açklamtr, "fct
”4

ifadesini ise: "syankâr” olarak açklamtr.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "&*”5
ifadesini ise: "syankâr”

olarak açklamtr.

6

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamberin (roiiaJishu aiertn «leilem) bu

âyetlerdeki "t^” ifadesi ile “ili»” ifadesini nasl okuduunu bilmiyorum. Ama

her ikisi de ötrelidir.

7

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak ve Beyhakî'nin el-Ba's ’da

Abdullah b. Bâbâh’den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu ^ mailem):

1 Meryem Sur. 67
s Meryem Sûresi'nin 67. âyetini Nâfi', bn Âmir ve Âsim da bu ekilde okumutur.

Ancak bn Kesîr, Ebû Cafer, Ebû Amr, Hamza, Kisâî, Yâkub ve Halef âyeti lafzyla

okumulardr. (et-Ner, Z/239).

J Meryem Sur. 68

4 Meryem Sur. 69

5 Meryem Sur. 69

6 bn Cerîr (15/588).

7 Hâkim (2/244).
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"Cehennemin yannda diz çökmü bir ekilde toplanm olduunuzu görür

gibiyim

"

buyurmutur.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyetleri, “Lt" 'Ayn' harfini

ötre ile, 'Cim' harfini ötre ile, "l 'Sad' harfini ötre ile okumutur.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "lIIp-"
3

ifadesini: "Ayakta

durdurarak" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: jLî
”4 buyruunu:

"Sonra, balarz..." eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Sonra her bir topluluktan,

Rahman'a kar en isyankâr olanlar mutlaka çekip ayracaz"5 âyetini

açklarken: "Her bir din topluluunun kötülükte liderini ve ileri gelenlerini

çekip çkanrz" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Rahman'a kar en isyankâr

olanlar ..."
6

âyetini açklarken: "Dünyada iken Rahman'a kar isyankâr

olanlar" demitir.

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

göre Ebu’l-Ahvas: "Sonra her bir topluluktan, Rahman'a kar en isyankâr

olanlar mutlaka çekip ayracaz"7 âyetini açklarken: "Suçlan en büyükten

balamak üzere srasyla suçlan en küçüe doru isyankar olanlar çekilip

çkanlrlar" demitir.

8

’ Fethu'l-Bârfde (11/405) geçtii üzere Beyhakî.

1 Âsm'dan u'be, bn Âmir, bn Kesîr, Ebû Câfer, Ebû Amr, Nâfi', Yakub ve Halef de

bu ekilde okumulardr. Hamza, Kisâî ve Âsm'dan Hafs bu kelimelerin ilk harflerini

esre ile okumulardr. (en-Ner, 2/238).

3 Meryem Sur. 68

4 Meryem Sur. 69

5 Meryem Sur. 69

6 Meryem Sur. 69

7 Meryem Sur. 69

8 Hennâd (258).
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bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin el-Ba's ’da bildirdiine göre bn Mes’ûd:

“nsanlar önceki sonraki diye baklmadan diriltilirler. Diriltme ii bittikten

sonra tüm insanlar bir yerde toplanr ve suçu en büyük olandan balamak

üzere isyankâr olanlar çekilip çkarlrlar” dedi ve: "Rabbine and olsun ki Biz

onlar mutlaka uyduklar eytanlarla beraber haredeceiz. Sonra

cehennemin yannda diz çöktürerek hazr bulunduracaz. Sonra her bir

topluluktan, Rahman'a kar en isyankâr olanlar mutlaka çekip ayracaz"'

âyetlerini okudu.

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Mücâhid: "Sonra her bir topluluktan, Rahman'a kar en

isyankâr olanlar mutlaka çekip ayracaz"2
âyetini açklarken: “Her

ümmetten Yüce Allah'a kar küfründe iddetli olanlan çekip ayracaz”

demitir.

bnul-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Sonra, oraya girmeye en

layk olanlar muhakkak ki en iyi biz biliriz
"3 âyetini açklarken:

“Cehennemde ebedi olarak kalmaya kimlerin daha fazla layk olduunu

biliriz” demitir.

Hâris b. Ebî Usâme ve hasen bir senedle bn Cerîr, bn Abbâs’tan bildirir:

Kyamet günü dünya, deri parças gibi açlp aynlr ve u u kadar daha

geniletilir. Ardndan insanndan cinine kadar tüm mahlukat bir yerde

toplanr. Böylesi bir günde dünya semas olan birinci kat sema yanlr ve içinde

bulunan herkes yeryüzüne saçlp dalr. Sadece dünya semasnda

bulunanlar yeryüzünde bulunan tüm insan ve cinlerin iki kat çkarlar. Dünya

semasndakiler bu ekilde yeryüzüne saçlnca yeryüzündekiler onlar görüp

büyük bir korkuya kaplrlar ve onlara: “Rabbimiz içinizde mi?” diye sorarlar.

Dünya semasndan düenler de onlarn bu sorulanndan korkarlar ve:

“Rabbimizi tenzih ederiz! çimizde deil, ama gelecek!” derler.

Daha sonra ikinci kat sema yanlr ve içinde bulunan herkes yeryüzüne

saçlp dalr. Sadece ikinci kat semada bulunanlar, dünya semasnda

bulunanlar ile insan ve cini ile yeryüzünde bulunanlarn iki kat çkarlar. kinci

1 Meryem Sur. 68, 69

1 Meryem Sur. 69

1 Meryem Sur. 70
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kat semada bulunanlar bu ekilde yeryüzüne saçlnca yeryüzündekiler onlan

görüp büyük bir korkuya kaplrlar ve onlara: "Rabbimiz içinizde mi?" diye

sorarlar. kinci kat semadan düenlerde onlarn bu sorulanndan korkarlar ve:

“Rabblmizi tenzih ederiz! çimizde deil ama gelecek!" derler. Daha sonra

dier semalar da srasyla yarlp içindekiler yeryüzüne dalp saçlrlar. Her

bir kat sema da altndaki tüm semalarn ve yeryüzü ahalisinin iki kat

kadardrlar. Her bir kat semada bulunanlar bu ekilde yeryüzüne saçlnca

yeryüzü ahalisi onlardan korkup ayn soruyu sorarlar. Onlar da dier kat

semalarda bulunanlann verdii cevab verirler.

Sonunda yedinci kat sema da yarlr ki yedinci kat sema dier alt kat

semada bulunanlar ile yeryüzünde bulunanlann tümünün iki kat kadar

çkarlar. Yüce Allah da içlerinde bulunur. Tüm mahlûkat diz çökmü bir

ekilde dururken bir münadi: "Bu gün kimlerin kerem sahibi olduunu

göreceksiniz! Her halleri için Allah'a hamdetmi olanlar kalksn!" diye

seslenir. Her halleri için Allah'a hamdetmi olanlar kalkp Cennete doru

giderler. Sonra bir daha: "Bu gün kimlerin kerem sahibi olduunu

göreceksiniz! Korku ve ümit içinde geceleri Rablerine dua edenler ve uyku

yüzü görmeyenler, kendilerine verdiimiz rzklardan infak edenler nerede?"

diye seslenir. Bunlar da kalkp Cennete doru giderler. Sonra bir daha: "Bu

gün kimlerin kerem sahibi olduunu göreceksiniz! Ticaretleri ve alverileri

kendilerini Allah'n zikrinden, namazdan ve zekattan alkoymayan, kalplerin

ve baklann dönütürülecei günden korkanlar nerede?" diye seslenir.

Bunlar da kalkp Cennete doru giderler.

Bu üç grup aynlp Cennete girdikten sonra Cehennemden, gören gözleri

ve konuan dili olan bir ate alevi çkp geriye kalan mahlukatn üzerinde

durur. "Sizden üç tür insandan sorumlu tutuldum. Biri de inatç zorbadr!"

dedikten sonra inatç zorbalan saflann arasndan bir kuun susam tanesini

gagasyla almas gibi seçip alr ve götürüp Cehennemin içine koyar. Sonra bir

daha çkp: "çinizde Allah'a ve Resûlüne eziyet edenlerden sorumlu

tutuldum!" dedikten sonra bunlan saflarn arasndan bir kuun susam

tanesini gagasyla almas gibi seçip alr ve götürüp Cehennemin içine koyar.

Üçüncü defa çkp: “çinizde resim yapanlardan sorumlu tutuldum!" dedikten

sonra bunlan da saflann arasndan bir kuun susam tanesini gagasyla almas

gibi seçip alr ve götürüp Cehennemin içine koyar. Üç grup Cennete üç grup
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da Cehenneme bu ekilde seçilip alndktan sonra amel defterleri açlp hesap

için mizan kurulur. Daha sonra geriye kalanlar hesap için çarlr .

1

\jZ\ i mü- ip j* oisr UJJ H\ psa op

Ifci P-Jlkjl jîp

"Sizden Cehenneme uramayacak yoktur. Bu, Rabbln için

kesinlemi bir hükümdür. Sonra Allah'a kar gelmekten

saknanlar kurtarrz da zalimleri orada diz üstü çökmü
hâlde brakrz/' (Meryem sur . 71, 72)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’da Ebû Sümeyye’den bildirir: Bu

âyette geçen “Vurûd" lafznn anlam üzerinde ihtilafa dütük. Bazlanmz:

“Cehenneme mümin olan girmez" derken, bazlar da: “Bütün herkes

Cehenneme girer, ancak daha sonra Yüce Allah içlerinden takva sahibi

olanlan oradan kurtarr" diyordu. Câbir b. Abdiilah ile karlatmda bu

durumu ona anlattm. Câbir parman kulana götürdü ve öyle dedi:

“Resûlullah'n (sallallahu aiayh vessilem): «Ne kadar iyi ve kötü insan varsa hepsi

Cehenneme girecektir. Ancak ate, mümin için brahim'e olduu gibi serinlik ve

esenlik olacaktr. Öyle ki serinlikten dolay Cehennemden sesler yükselir. Daha

sonra Yüce Allah takva sahibi olanlan kurtarr, zalimleri de orada diz üstü

çökmü hâlde brakr» buyurduunu duymadysam u kulaklanm sar
olsun!”*

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

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-Ba’s’da Mücâhid'den bildirir: Nâfi' b. el-

Ezrak bu âyetteki “Vurûd” lafznn anlam konusunda bn Abbâs'la tartt.

bn Abbâs: “Vurûd girmek anlamndadr" deyince, Nâfi': “Hayr! Bu anlamda

deildir” karln verdi. Bunun üzerine bn Abbâs: "Siz ve Allah'n dnda

1

Haris b. Ebî Usâme (Buye, 1129) ve bn Cerîr (24/384).

2 Ahmed 22/396 (14520), Abd b. Humeyd (Müntehab, 1106), Hakîm et-Tirmizî (1/127),

Hâkim (4/587, "sahih"), Tahrîcu'l-Keafda (2/333) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî,

uab (370). Müsned’in muhakkikleri: "Ravi Ebû Sümeyye'nin meçhul oluu dolaysyla

isnad zayftr" demilerdir.
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taptnz eyler cehennem yaktsnz. Siz oraya gireceksiniz*

1

âyetini

okudu ve: "Buradaki 'Vurûd’ girmek midir deil midir?" dedi. Sonra: "Firavun,

kyamet gününde milletine öncülük eder, onlar cehenneme götürür.

Gittikleri yer ne kötü yerdir!"
2
âyetini okudu ve öyle dedi: "Buradaki 'Vurûd'

girmek midir deil midir? Bize gelince ise ben de, sen de oraya gireceiz. Sen

oradan geri çkacak myz, çkamayacak myz ona bak."3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizden

Cehenneme uramayacak yoktur...”4 âyetini açklarken öyle demitir: yi

veya kötü herkes oraya urayacaktr. "Yüce Allah'n: "Firavun, kyamet

gününde milletine öncülük eder, onlar cehenneme götürür. Gittikleri yer

ne kötü yerdir!*5 buyurduunu iitmez misin? Bu yönde yine: "Günahkârlar

da susuz olarak cehenneme süreriz*
6 buyurmutur.

Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes’ûd'a: "Sizden Cehenneme

uramayacak yoktur...*7 âyeti sorulunca: "çinizden oraya girmeyecek olan

yoktur, anlamndadr" demitir.
8

BeyhakîYin el-Ba's 'da bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken:

"Cehenneme girmeyen hiç kimse kalmaz" demitir.

Hennâd ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Sizden

Cehenneme uramayacak yoktur...*9 âyetini açklarken: "Uramaktan kast

Srat'tan geçmektir" demitir.
10

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebî Hatim, Hâkim, Beyhakîe/-BoVda,

bnu'l-Enbârî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Sizden

’ Enbiyâ Sur. 98

1 Hûd Sur. 98

3 Abdurrezzâk (2/11), Hennâd (229), bn Cerîr (15/590, 591) ve bn Ebî Hatim (6/2080).

4 Meryem Sur. 71

5 Hûd Sur. 98

6 Meryem Sur. 86

7 Meryem Sur. 71

' Hâkim (4/587).

9 Meryem Sur. 71

10 Hennâd (232) ve Taberârû (9084, 9121).
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Cehenneme uramayacak yoktur..."

1

âyetini açklarken öyle demitir: "Bu

konuda Resûlullah (sailaUahu aleyhi «estsiietn) öyle buyurdu: "Bütün insanlar Cehenneme

urar. Ancak daha sonra amellerine göre oradan çkarlacaklardr. Oradan ilk

çkanlar imek hznda çkarlar. Sonrakiler rüzgar, sonrakiler atn komas,

sonrakiler bineine binmi kii, sonrakiler kiinin komas, sonrakiler de kiinin

yürüyüü hznda çkarlar."
1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd öyle demitir: "Bütün insanlar Srat'tan

geçeceklerdir. Âyette bahsedilen uramadan kast, Cehennemdeki atein

çevresinde dikilmeleridir. Daha sonra herkes ameline göre Srat’tan

geçecektir. Buna göre kimisi imek hznda, kimisi rüzgar hznda, kimisi ku

hznda, kimisi iyi cins olan at hznda, kimisi iyi cins deve hznda, kimisi kiinin

komas hznda geçer. En sonunda geçecek olan kiinin de ayak

parmaklarnn ucunda bir nur olur ve Srat’tan o nurun nda geçer .’’3

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

bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Sizden Cehenneme uramayacak yoktur ..."4

âyetini açklarken öyle demitir: Cehennem üzerinde Srat klçtan daha

keskindir. lk tabakada olanlar imek gibi, ikinci tabakada olanlar rüzgar gibi,

üçüncü tabakada olanlar en iyi atlar hznda, dördüncü tabakada olanlar da

en iyi develer ve hayvanlar hznda üzerinden geçerler. Daha sonra da artk

herkes kendi tabakas ve konumuna göre üzerinden geçer. nsanlar bu

ekilde geçerlerken de melekler: "Rabbim! Selametle geçir! Selamete erdir!”

derler.
5

1 Meryem Sur. 71

2 Ahmed 7/206, 207 (4141), Tirmizî (3159), Hâkim (2/375, "sahîh") ve Beyhak (657).

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2526).

3 bn Kesir, Tefsir*ûe (5/249) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* Meryem Sur. 71

s bn Cerîr (15/595) ve Hâkim (2/375, 376, "sahîh").
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bn Ebî eybe ve Hâkim'in Muîre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiallsu

aleyhi veseüon) öyle buyurmutur: “Kyamet gününde müminlerin Srat üzerindeK

slogan: «Allahm! Selamete erdir! Sa salim geçir!» eklindedir."
1

bn Merdûye’nin EbO Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (nflahhu bM'

milini) öyle buyurmutur "Sizden Cehenneme uramayacak yoktur..."
2

âyetinde kastedilen herkesin içinden geçip gideceidir."

Hennâd Zühd’de ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime bu âyeti

açklarken: “Cehennemin üzerindeki Srat’tan geçeceklerdir” demitir.
3

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî ve bnu’l-Enbârî

Mesâhiföe Hâlid b. Ma'dân'dan bildirin Cennet ahalisi Cennete girdii

zaman: “Rabbimiz! Bizlere Cehenneme urayacamz söylememi miydin?”

diye sorarlar. Yüce Allah da: “Evet, söylemitim. Ancak Cehennem sönükken

siz üzerinden geçtiniz” karln verir.

4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Enbârî ve Beyhakî'nin el-Ba's’da bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Sizden Cehenneme uramayacak yoktur..."5 âyetini

açklarken: “Uramaktan kast, içine girmeden üzerinden geçip gitmektir”

demitir.

Abdunrezzâk ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: "Sizden

Cehenneme uramayacak yoktur..."
6

âyetini açklarken: "Uramaktan

kast, üzerinden geçip gitmektir” demitir.

7

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Ebû Nadra: "Sizden Cehenneme

uramayacak yoktur..."
8
âyetini açklarken öyle demitir: nsanlar, donmu

1 bn Ebî eybe (12/505) ve Hâkim (2/375, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da’îfe'dc (1973

hadisin zayf olduunu söylemitir.

J Meryem Sur. 71

3 Hennâd (233).

4 bn Ebî eybe (13/561), Hennâd (231) ve Tahrîcu Ahâdîsi’l-Keâfda (2/232) geçtii

üzere Hakîm et-Tirmizî.

5 Meryem Sur. 71

b Meryem Sur. 71

7 Abdurrezzâk (2/10).

* Meryem Sur. 71
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ya gibi olan Srat'tan Cehenneme doru sürülürler. Srat bir tarafa eilince

Yüce Allah, Cehenneme: "Kendi dostlann al, benim dostlanm da bana

brak" buyurur. Sonrasnda Cehennemlikler aa doru batarken müminler

kurtulur. '...Doru yolu bulmaya kouurlar, ama nasl görecekler ki?"
1

buyruunda ifade edilen de budur.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ebu’l-Avvâm'dan bildirir:

Ka'b: "Sizden Cehenneme uramayacak yoktur ..."
2
âyetindeki uramann

(vurûd) ne anlama geldiini biliyor musunuz?” diye sorunca, oradakiler:

“Cehenneme uramay onun içine girme olarak düünüyoruz" karln
verdiler. Bunun üzerine Ka'b öyle dedi: "Hayr, öyle deil. Cehenneme

uramak öyle olur: Cehennem donmu yan yüzü gibi olur. yisi ve

kötüsüyle tüm mahlukat onun üzerinde durduu zaman bir münadi

Cehenneme: "Kendi dostlann alp benim dostlanm bana brak" diye

seslenir. Bunun üzerine Cehennem kendi dostlann batnr ki Cehennem kendi

dostlann bir babann kendi çocuunu tanmasndan daha iyi bir ekilde

tanyp bilir. Müminler ise sadece giysileri az bir nemlenmi bir ekilde

kurtulurlar. Cehennem zebanilerinden her birinin iki omuz aras da bir yllk

yolculuk mesafesi kadardr. Elinde demirden iki dili bir direk olur. Onu bir

sallayta dokuz yüz bin kiiyi Cehennem ateine döker."3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Sizden Cehenneme

uramayacak yoktur..."4 âyetini açklarken öyle demitir Müslümanlann

uramas, onun üzerindeki köprüden geçip gitmesidir. Müriklerin uramas

ise içine girmeleridir. Melekler de bu köprünün her iki tarafnda dururlar ve:

"Allahm! Selamete erdir! Sa salim geçir!” diye dua ederler.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: "Cehennemin

yanndan geçmek ona uramaktr" demitir.

bnu'l-Enbârî Mesâhiföe Merzûk b. Ebî Selâme'den bildirir: Nâfi' b. el-

Ezrak, bn Abbâs'a: "Âyette bahsi geçen Vurûd ’un anlam nedir?" diye

sorunca, bn Ab'âs: "çine girmedir" karln verdi. Nâfi': “Hayr, Vurûd’un

1 Yasn Sur. 66

J Meryem Sur. 71

3 bn Ebî eybe (13/169).

4 Mervem Sur. 71
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anlam içine girmek deil, kenannda durmaktr” deyince de bn Abbâs u
karl verdi: “Vay sana! Yüce Allah'n: "Yine de onlar Firavun'un emrine

uydular. Oysa Firavun'un emri hiç de doru deildi. Firavun, kyamet

gününde milletine öncülük eder, onlar cehenneme götürür. Gittikleri yer

ne kötü yerdir!"
1 buyruunu iitmedin mi? Sence Firavun onlan Cehennemin

kenannda m durdurmutur? Oysa Yüce Allah, Firavun hakknda:

"...Kyametin kopaca günde de, «Firavun ailesini azabn en iddetlisine

sokun" denilecektir»
2
buyurmutur."

Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebû Eyyûb'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiBiahu aleyhi veselM öyle buyurmutur: "Kyamet gününde ilk olarak kan kocann

davalan görülür. Bu davada ne erkein, ne de kadnn dilleri konuur. Elleri ve

ayaklan birbirlerinin aleyhinde tanklk ederler. Kadnn elleri ve ayaklan

kocasndan gizli olarak yapt eyleri dile getirirken, erkein de elleri ve

ayaklan eine kar yapt hakszlktan dile getirirler. Daha sonra kiinin

köleleri, mallan, hizmetçileri getirilir ve ayn ekilde davalan görülür. Daha

sonra da çar esnaf hesaba çekilir. Bu hesaplamada kiiden ceza olarak ne

para, ne de mal alnr. Bunun yerine kiinin iyiliklerinden alnp hakk olan

dierine verilir veya birinin kötülüklerinden alnp kendisine hakszlk eden

birine yüklenir. Sonrasnda zorba olanlar demirden sopalarla getirilip âlemlerin

Rabbi olan Allah’n huzurunda durdurulurlar. Yüce Allah da: «Onlan

Cehennem ateine doru sürün!» buyurur. Artk Cehenneme girerler mi yoksa

«Sizden Cehenneme uramayacak yoktur...»
3 âyetinde ifade edildii gibi

oraya sadece urarlar m, bilmiyorum.
"4

bn Sa'd, bn Abbâs'tan bildirir. Ömer b. el-Hattâb sûikastte saldrya

urayp yaraland zaman: “Vallahi yeryüzünde ne varsa benim olsayd

kyamet günündeki o korkudan kurtulmak için hepsini feda ederdim"

deyince, kendisine u karl verdim: “Vallahi bu korkuyu Yüce Allah’n:

’ Hûd Sur. 97, 98

3 Mü'min Sur. 46

3 Meryem Sur. 71

4 Taberânî (3969) ve Kcnz'de (38998) geçtii üzere bn Merdûye. Ukayl ile ZeFcbî:

''Münker hadistir" demilerdir.



Âyet: 71, 72 • Cehennem 127

«Sizden Cehenneme uramayacak yoktur...»' âyetinde belirttii kadaryla

görmeni umuyorum ." 2

Hakîm et-Tirmizî, Taberânî, bn Merdûye, Beyhakî uab'da ve Hatîb'in

Ya'lâ b. Münye’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saKaiiehu aleyhi «ueiim) öyle

buyurmutur: "Kyamet gününde Cehennem, mümine: «Geçip git ey mümin!

Zira nurun benim alevimi söndürdü» diyecektir."3

bn Sa'd, Ahmed, Hennâd, Müslim, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, bnu'l-Enbârî, Taberânî ve bn Merdûye, Ümmü Mübeiriden bildirir:

Resûlullah (sakllahu aleyhi «setleri): "Bedir sava ile Hudeybiye'de bulunanlardan hiç

kimse Cehenneme girmez

"

buyurunca, Hafsa: “Ama Yüce Allah: «Sizden

Cehenneme uramayacak yoktur ...»

4

buyurmuyor mu?" dedi. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi reseliem) de:
"Ama sonrasnda

:

«Sonra Allah'a kar gelmekten

saknanlar kurtarrz da zalimleri orada diz üstü çökmü hâlde brakrz»s

buyurduunu iitmez misin?" karln verdi .

6

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «selleri):

“(Bulua ermemi) üç çocuu ölen bir müslümann Cehenneme uramas,

ancak Yüce Allah’n ettii yeminin gerçeklemesi içindir" buyurmutur.

Sonrasnda ravi Süfyân: "Sizden Cehenneme uramayacak yoktur ..."7

âyetini okudu .

8

Taberânî’nin Abdurrahman b. Beîr el-Ensârfden bildirdiine göre

Resûlullah («lUiahu aleyh reseH«n):
"Bulua ermemi üç çocuu ölen bir Müslüman

1 Meryem Sur. 71

1 bn Sa'd (3/352).

5 Hakîm et-Tirmizî (1/128, 2/306), Taberânî 22/258, 259 (668), Beyhakî (375) ve Hatîb

(5/194).

A Meryem Sur. 71

5 Meryem Sur. 72

6 bn Sa'd (2/100, 101), Ahmed 44/36, 590 (26440, 27042), Hennâd (230), Müslim

(2496), bn Mâce (4281) ve Taberânî 23/206-207, 208 (358, 363), 25/102 (266).

7 Meryem Sur. 71

* Buhâri (1251), Müslim (2632), Tirmizî (1060), Nesâî, S. el-Kübrâ (11320) ve bn Mâce

(1603).



128 Ji Meryem Sûresi &
Cehenneme sadece oradan geçerken urar" buyurmutur. Oradan geçerken

uramaktan kast, Srat üzerinden geçmektir.’

Ahmed, Buhârî Târih’de, Ebû Ya'lâ, Taberânî ve Ibn Merdûye'nin Muâz b.

Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiefehu aleyhi vesdM öyle buyurmutur:

"Allah yolunda yöneticinin görevlendirmesi ile deil de gönüllü olarak

Müslümanlarn ardn koruyan kimse, Yüce Allah’n ettii yeminin

gerçeklemesi dnda gözüyle Cehennem ateini görmez. Çünkü Yüce Allah:

«Sizden Cehenneme uramayacak yoktur...»
2
buyurur."3

ibn Cerir, ibn Ebî hâtim, bnu'l-Enbârî ve Beyhakî'nin el-Ba's' da

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "Onlardan yani kafirlerden Cehenneme

uramayacak yoktur" anlamna gelecek ekilde "uSjb ^ jjj" lafzyla

okumu ve: "Mümin olan biri oraya uramaz" demitir.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime bu âyeti: "Onlardan Cehenneme

uramayacak yoktur" anlamna gelecek ekilde "uSji* bi| ^ J3" lafzyla

okumu ve: "Onlardan kast zalimlerdir. Bu âyeti bu ekilde okurduk"

demitir.5

bnu'l-Mübârek, Ahmed Zühd’âe ve bn Asâkir, Bekr b. Abdillah el-

Müzenî'den bildirin "'Sizden Cehenneme uramayacak yoktur...''
6

âyeti

nazil olduu zaman Abdullah b. Revâha evine gitti ve alamaya balad. Kars

gelip onu böyle görünce o da alamaya balad. Hizmetçisi gelip onu beyle

görünce o da alamaya balad. Sonra dier ev ahalisi gelip onu alar

görünce onlar da alamaya baladlar. Alamaktan gözyalar tükenince

Abdullah onlara: “Ey ev ahalisi! Neden alyorsunuz?" diye sordu. Onlar:

"Bilmiyoruz! Seni alarken görünce biz de alamaya baladk” karln
verince Abdullah öyle dedi: "Resûlullah'a (nflaiiehu aleyhi ven-iem) bir âyet indi ve bu

' Mecmau'z-Zevâid'de (3/6, 7) geçtii üzere Taberânî.

1 Meryem Sur. 71

3 Ahmed 24/379 (15612), Buhârî (3/443, 444), Ebû Ya'lâ (1490) ve Taberânî 2C/185

(402). Müsned'in muhakkikleri: "Isnâd zayftr" demilerdir.

4 bn Cerîr (15/596).

5 bn Kesîr, Tefsir'de (5/248) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Meryem Sur. 71
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âyette Rabbim Cehenneme gireceimi bildirdi. Ancak oradan geri çkp

çkmayacam bildirmedi. te bundan dolay alyordum."

1

Ebû Nuaym Hilye’de Urve b. ez-Zübeyriden bildirir: bn Revâha, Mûte'ye

doru gitmek üzere am'dan çkarken, vedalamak için Müslümanlar yanna

geldi, ibn Revâha alayarak öyle dedi: "Vallahi ne dünyay sevdiimden, ne

de sîzleri özleyeceimden alyorum. Ama Resûlullah'n {sbIIbIIbHu aiayhi veseiiem):

"Sizden Cehenneme uramayacak yoktur. Bu, Rabbin için kesinlemi bir

hükümdür

*

âyetini okuduunu iittim. Benim de atee gireceimi örendim,

ama atee girdikten sonra nasl çkacam bilemiyorum, onun için

alyorum."

3

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Hennâd, bnu's-

Seriy Zühd’öe, Abd b. Humeyd, Hâkim ve Beyhakî el-Ba's 'da Kays b. Ebî

Hâzm'dan bildirir: Abdullah b. Revâha alaynca kars ona: "Neden

alyorsun?" diye sordu. Abdullah: "Cehenneme gireceim bildirildi, ancak

oradan geri çkacam bildirilmedi" karln verdi/

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Resûlullah’n (saiieiiahu aleyhi veseiiem)

ashâb birbirleriyle karlatklar zaman biri dierine: "Cehenneme girecein

sana bildirildi mi?” diye sorard. Kardaki: "Evet, bildirildi" karln verince:

"Peki, oradan çkacan bildirildi mi?" diye sorard. Kardaki: "Hayr,

bildirilmedi" karln verince, bu kez: “O zaman gülmek neden?" derdi .
5

bnu'l-Mübârek ve Hennâd'n bildirdiine göre Ebû Meysere yatana

girince: "Keke annem beni dourmasayd" dedi. Kars: “Ama Yüce Allah

sana ihsanlarda bulunup slam'la müerref kld" deyince, Ebû Meysere:

"Öyle ama Yüce Allah Cehenneme gireceimizi bildirdi, ancak oradan

çkacamz bildirmedi" karln verdi .

6

1 bnu'l-Mübârek (309) ve bn Asâkir (28/106).

1 Meryem Sur. 71

J Ebû Nuaym (1/118).

4 bnu'l-Mübârek (310), bn Ebî eybe (13/357), Ahmed (sh. 200), Hennâd (227) ve

Hâkim (4/588).

5 bn Ebî eybe (13/500).

6 bnu'l-Mübârek (312) ve Hennâd (228).
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bnu’l-Mübârek, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Adamn biri kardeire:

"Cehenneme girecein sana bildirildi mi?" diye sordu. Kardei: "Evet,

bildirildi" dedi. “Peki, oradan çkacan bildirildi mi?" diye sorunca, kardei

"Hayr, bildirilmedi” karln verdi. Bunun üzerine adam: "O zaman gülmek

neden?" dedi. Bu söz üzerine adamn kardeinin ölene kadar bir daha

güldüü hiç görülmedi.’

Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Yüksek ate, her

bir müminin Cehennem ateinden olan paydr" dedi ve: "Sizden Cehenneme

uramayacak yoktur ..."
2
âyetini okudu .

3

bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildirir: "Dünyada maruz kalnan yüksek ate

her bir müminin âhiretteki vurûd’dan (Cehenneme uramadan) olan

paydr."

Beyhakî’nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken: "Müslümanlardan stmaya yakalanan kii, Cehenneme uram
saylr" demitir .

4

bn Cerir, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah (vMtinu sM radM ile birlikte

hastalanp atei çkm bir adam ziyarete gittik. Resûlullah <niWWw afeyiM «mM
adama öyle buyurdu:

"
Yüce Allah: «Bu ate benim ateimdir. Ahirette

Cehennem ateinden pay olsun diye onu mümin kuluma musallat ederim»

buyurur."5

Hatîb Tâli't-Talhîs'de bildirdiine göre krime: "Sizden Cehenneme

uramayacak yoktur. Bu, Rabbin için kesinlemi bir hükümdür"6 âyetini

açklarken: "Uramaktan kast içine girmektir. Kesinlemi hükümden kast

da yerine getirilmesi gereken bir yemin olduudur1
’ demitir.

7

1 bnu'l-Mübârek (311).

1 Meryem Sur. 71

3 bn Cerir (15/597).

4 Beyhakî (374).

5 bn Cerîr (15/597). Elbânî, es-Silsiletu’s-Sahîha'da (557) hadisin sahih olduunu

söylemitir.

6 Meryem Sur. 71

7 Hatîb (144).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Kesinlemi bir hükümdür"

1

buyruunu

açklarken: "Yüce Allah'n takdiridir" demitir.

bnu’l-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ'da ve Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b.

el-Ezrak, ibn Abbâs'a: "Bana "iLâiu ifadesinin anlamn söyle" deyince,

bn Abbâs: “Hatrnen ifadesinden kast gerekliliktir" karln verdi. Nâfi':

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. Umeyye b. Ebi's-Salt'n:

Kullarn günah ilerler ama sen Rab sn

Öldürmek de ce2ay\ gerekli klma da elindedir
"

dediini iitmedin mi?3

bnu'l-Enbârî, Ebû Selâme'den bildirir: bn Abbâs, "Sonra Allah'a kar

gelmekten saknanlar kurtanrz..."4 âyetini: "^ ^iJi jw" lafzyla, "O”

harfini ötreli olarak okumutur.

bnu'l-Enbârfnin bildirdiine göre bn Abbâs, "Sonra Allah'a kar

gelmekten saknanlar kurtarrz..."5 âyetini: "^ j jL5" lafzyla, "O"

harfini fethal okumutur.6

bnu’l-Enbârî’nin bildirdiine göre bn Ebî Leylâ, "Sonra Allah'a kar

gelmekten saknanlar kurtannz..."7
âyetini: '%&! jL5" lafzyla okur

ve: "Bir önceki âyette geçen Vurûd ifadesi, girmek anlamndadr" derdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, Meryem Sûresi'nin 72.

âyetini: "lîi?- ilili jlîS” lafzyla okur ve: "Zalimleri orada (Cehennemde)

temelli olarak brakrz" eklinde açklard.

1 Meryem Sur. 71

2 Meryem Sur. 71

3 el-tkâride (2/96) geçtii üzere Tastî.

4 Meryem Sur. 72

5 Meryem Sur. 72

âz bir kraattir.

7 Meryem Sur. 72
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Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "ilip- ^ikl jjS}"’

buyruunu: "Zalimleri orada diz üstü çökmü halde brakrz" eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle

demitir: ifadesi kötü bir oturutur. Kii de ancak büyük bir sknt

annda bu ekilde oturabilir."

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

bildirdiine göre Katâde: "ilip-"
3 ifadesini: "Diz üzerine çökmek" eklinde

açklamtr .

4

<JJ ijfcT j,jh ijjisr *jî Jiî uiL;T^J ip

lîlîi ^ üjî ^ ls£W (tfj * lîjj isli! 3*

"Âyetlerimiz Kendilerine apaçk okunduu zaman inkar

edenler inananlara: «Bu iki takmn hangisinin makam
daha iyi ve yeri daha güzeldir?» derler. Onlardan önce nice

nesilleri yok ettik ki, onlar varlkça ve gösteriçe bunlardan

daha ÜStÜndUler." (Meryem Sur. 73, 74)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Bu iki takmn hangisinin makam daha iyi ve yeri daha güzeldir,

derleri
*5 buyruunu açklarken: "Bunu Kureyliler, kendileri ve Muhammed'in

(sdMtahu ieyti vtseiiam)ashâb için söylüyorlard" demitir.

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "IÎjs jr"* buyruunu:

1 Meryem Sur. 72

1 Meryem Sur. 72

3 Meryem Sur. 72

4 Abdurrezzâk (2/10).

5 Meryem Sur. 73
*

6 Meryem Sur. 73
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“Meskeni daha iyi, meclisi daha güzel” eklinde açklamtr. “öjs

buyruunu da: “Malca ve görünüçe daha üstün” eklinde açklamtr. 2

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana Yüce

Allah'n: “l!aî J”

3

buyruunun ne anlama geldiini söyle” deyince, bn

Abbâs: “et-Nâdî

,

yaslanarak oturulan meclislerdir” karln verdi. Nâfi':

“Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: “Evet, bilirler. airin:

ki ffunumuz var ki kiri konaklt’ama ve mec

,

•lislerde oturmadir

Dieri ise düman üzerine gün koyu yol almadr” dediini iitmedin mi?”

Nâfi': “Bana: “Üjî 56f'
H buyruunun ne anlama geldiini söyle” deyince,

ibn Abbâs: “Esâs mal, eya anlamndadr. Reyy ise içecek anlamndadr”

karln verdi. Nâfi': “Araplar öylesi ifadeleri bilir mi ki?” diye sorunca, bn

Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

Sakak vurduklar yüke kaklnca

Sanki güzel içeceklerden de eyalardan da kaçmlard " dediini iitmedin

mi?”5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "lijj lilii jj^”
6

buyruunu: “Meclis ve makamlan daha iyi" eklinde açklamtr. “
ûtfl

öjj”7 buyruunu da: “Malca ve görünüçe daha üstün” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “ ^3—^3 loÜLo jj*

lîoî”
8 buyruunu: “Mesken ve mesdisleri daha iyi” eklinde açklamtr.

1 Meryem Sur. 74

1 bn Cerîr (15/608, 609, 611) ve Talîku’t-TaTk (4/248, 249), Fethul-Bârî (8/427) ile el-

itkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

J Meryem Sur. 73

4 Meryem Sur. 74

5 el-tkân'de (2/71) geçtii üzere Tast
6 Meryem Sur. 73

7 Meryem Sur. 74

8 Meryem Sur. 73
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"Üji l5l5 j-Li-l"

1

buyruunu da: "Malca daha çok, görünüçe daha güzel"

eklinde açklamtr. 1

bjdi-jj u \j\j iîj 1li y iJuii ^jLji j\s ji ji

* \ÂJr Jiij ^ djilJL- ^LUI [i[j Oliil UJ

IjI^Î cjj Jlip ol>JLkJl oLîUlj (^Jük ljJ>l ^JJl Ü)l JuJjJ

3
’ '

"De kî: «Kim sapklk içinde ise Rahmân onlara, istenildii

kadar sure versin!» Nihayet kendilerine vaad olunan azab,
ya da kyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymü,
kimin taraftarlar daha zayfm bilecekler. Allah doru
yolda olanlarn doruluunu artrr. Baki kalacak yararl

iler Rabbinin katnda sevap olarak da daha iyidir, sonuç

olarak da daha iyidir." (Meryem Sur. 75, 76 )

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Kim sapklk içinde ise Rahmân onlara,

istenildii kadar süre versin ..." 3 âyetini açklarken: "Yüce Allah ona

isyankarl ve azgnl içinde braksn, anlamndadr" demitir.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Habîb b. Ebî Sâbit'ten

bildirir: Ubey'yin kraatinde bu âyet: î& tl>j> ÂJiLüi j j\S j* (=De ki:

“Kim sapklk içinde ise Allah onun sapkln arttnr... ) eklindedir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî': "Allah doru yolda olanlarn

doruluunu artrr..."4 buyruunu açklarken: "Allah onlann ihlasn arttnr,

anlamndadr” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Baki kalacak yararl

iler Rabbinin katnda sevap olarak da daha iyidir, sonuç olarak da daha

1 Meryem Sur. 74

3 Abdurrezzâk (271 1).

3 Meryem Sur. 75

* Meryem Sur. 76
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iyidir
'' 1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Karlk olarak müriklere

verilecek karlktan daha iyidir. Sonuç olarak da mürikler Cehenneme

gidecei için yararl iler yapanlarn akbeti daha iyi olacaktr."

Jiol pî JÜJJ VU V J(j lJü'C ^JUl

I Jla JLttJJ Jjjâj U Jjjp

"Âyetlerimizi inkar eden ve «Bana elbette mal ve çocuk

verilecektir» diyeni gördün mü? Gaybt m görüp bilmi,

yoksa Rahmân'dan bir söz mü alm? Hayr, söylediini

yazacaz ve onun azabn uzattkça uzatacaz/'
(Meryem Sur. 77-79)

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Bezzâr,

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, bn Merdûye ve

Beyhakî Delâil ’de Habbâb b. el-Eret'den bildirir: Demircilik yapyordum ve Âs

b. Vâil’den bir alacam vard. Yanna gidip bunu istediimde bana: “Vallahi

Muhammed'i inkar etmedikçe alacan sana vermem" karln verdi. Ben:

"Vallahi sen ölüp tekrar dirilsen de ben Muhammed’i inkar etmem!"

dediimde: "Ben ölüp tekrar dilrildiim zaman malm ve çocuklanm olacak.

O zaman alacan sana veririm" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Âyetlerimizi inkar eden ve «bana elbette mal ve çocuk verilecektir» diyeni

gördün mü? Gayb m görüp bilmi, yoksa Rahmân'dan bir söz mü alm?
Hayr, söylediini yazacaz ve onun azabn uzattkça uzatacaz. Onun

söyledikleri eye biz mirasç olacaz ve o yalnz bana bize gelecektir
" 2

âyetlerini indirdi .

3

Taberânî, Habbâb'dan bildirir Âs b. VâTe bir i yapmtm. Ücretimi almak

için yanna gittiimde: "Sizler öldükten sonra geri mallannza ve

çocuklannza kavuacanz söylüyorsunuz. Ben de öldükten sonra

' Meryem Sur. 76

1 Meryem Sur. 77-80

J Ahmed 34/546, 547 (21068), Buhârî (2091, 2275, 2425, 4732, 4733, 4735), Müslim

(2795), Tirmizî (3162), Bezzâr (2124), bn Cerîr (15/617, 618), Fethu’l-Bârfde (8/430) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim, bn Hibbân (4885), Taberânî (3651, 3653), Fethu'l-BârTde (8/429)

geçtii üzere ibn Merdûye ve Beyhakî (2/280, 281).
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mallanma ve çocuklanmza kavuacam. O zaman yanma geldiince

ücretini veririm" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ayetlerimizi inkar eden ve

«Bana elbette mal ve çocuk verilecektir» diyeni gördün mü? Gayb m
görüp bilmi, yoksa Rahmân'dan bir söz mü alm?" 1

âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir Hz. Peygamberi n

(sBBiahu aleyhi vesailem) ashâbndan bazlan bir alacaktan için Âs b. Vâil'e geldiler. Âs:

“Cennette altn, gümü, ipek ve her türlü meyvenin bulunduunu söylemiyor

musunuz?" deyince, ashâb: "Evet, söylüyoruz” karln verdiler. Âs: "O

zaman âhirette gelin de borcumu ödeyeyim. Vallahi o zaman bana da mal,

çocuk ve sizin kitabnz gibi de bir kitap verilecek" deyince Yüce Allah:

"Ayetlerimizi inkar eden ve «Bana elbette mal ve çocuk verilecektir» diyeni

gördün mü? Gayb m görüp bilmi, yoksa Rahmân'dan bir söz mü alm?
Hayr, söylediini yazacaz ve onun azabn uzattkça uzatacaz. Onun

söyledikleri eye biz mirasç olacaz ve o yalnz bana bize gelecektir
"3

âyetlerini indirdi.

Saîd b. Mansûr, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Hz. Peygamberim Mallahu aleyhi

««Hem) ashabndan bir adamn müriklerinden bir adamdan alaca vard.

Adamn yanna gelip de borcunu isteyince, mürik: "Sen o adamla

(Muhammed’le) birlikte deil misin?" diye sordu. Sahabi: "Evet" karl n
verdi. Mürik: "Âhirette Cennet, Cehennem, mal ve çocuk olacan

söylemiyor mu?" deyince, sahabi: "Evet, söylüyor” karln verdi. Mürik:

"O zaman alacan da orada sana veririm" deyince, Yüce Allah:

"Ayetlerimizi inkar eden ve «Bana elbette mal ve çocuk verilecektir» diyeni

gördün mü? Gayb m görüp bilmi, yoksa Rahmân'dan bir söz mü alm?
Hayr, söylediini yazacaz ve onun azabn uzattkça uzatacaz. Onun

söyledikleri eye biz mirasç olacaz ve o yalnz bana bize gelecektir
"4

âyetlerini indirdi.

1 Meryem Sur. 77

1 Taberârû (3652).

5 Meryem Sur. 77-80

* Meryem Sur. 77-80
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Gayb m görüp bilmi, yoksa

Rahmân'dan bir söz mü alm?'’ 1

âyetini açklarken öyle demitir. “Yüce

Allah ona gayb m göstermi? Yoksa yapt salih bir amel karlnda bu

yönde bir söz mü alm, anlamndadr.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Yoksa Rahmân'dan bir

söz mü alm?"2 buyruunu açklarken: “Lâ ilâhe illlah demi de bunun mu

karln bekliyor” demitir.

3

"Onun söyledikleri eye biz mirasç olacaz ve o yalnz
bana bize gelecektir." (Meryem Sur. so)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onun

söyledikleri eye biz mirasç olacaz..."

4

buyruunu açklarken: “Söyledii

eylerden kast mallan ve çocuklardr” demitir.

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

Mücâhid: "Onun söyledikleri eye biz mirasç olacaz ..."3 buyruunu

açklarken: “Söyledii eylerden kast mallan ve çocuklandr. Söyleyen kii de

Âs b. Vâil'di" demitir.

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

"Onun söyledikleri eye biz mirasç olacaz ..."
6 buyruunu açklarken öyle

demitin “Söyledii eylerden kast sahip olduu eylerdir ki bunlar da:

"...Bana elbette mal ve çocuk verilecektir..."
7 buyruunda dile getirilmitir.

bn Mes’ûd'un kraatinde ise bu âyet: Ljfcj ei* l» (=Onun sahip
” •*

1 Meryem Sur. 78

1 Meryem Sur. 78

3 el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Meryem Sur. 80

5 Meryem Sur. 80

6 Meryem Sur. 80

7 Meryem Sur. 77
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olduu eylere biz mirasç olacaz ve yalnz bana bize gelecektir)" lafzyla

okumu ve: “Bize geldiinde ne mal, ne de çocuu olacaktr" demitir.’

SLmj
• + •

"Hayr! Onlarn ibadetlerini tanmayacaklar ve onlara hasm
olacaklar." (Meryem Sur. 82)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Nehîk bu âyeti:

lafzyla, 'Kef harfini ötre ile okumu ve: “Taptklan bütün putlar onlarn bu

ibadetlerini tanmayacaklardr" eklinde açklamtr.

2

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

ila
”3 buyruunu: “Taptklan putlar, onlara hasm olacaklardr" eklinde

açklamtr .

4

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

bildirdiine göre Mücâhid: “ila i buyruunu açklarken öyle

demitin “Taptklan putlar kyamet gününde kendileri için yaplan tapnmay

inkar edecek ve kendilerine tapan kiilerle Cehennemde hasm olup onlarla

çekieceklerdir."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: “ila ojSjfe
”

6

buyruunu açklarken: “Taptklan, onlann piman olmalanna sebep

olacaklardr" demitir.

bn Ebî Hâtim, krime’den aynsn zikreder.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: “ila fcfe buyruunu açklarken: “Cehennemde birbirlerine

1

Abdurrezzâk (2/12). bn Mes'ûd'un kraati âz bir kraattir.

1 âz bir kraattir.

3 Meryem Sur. 82

* el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 Meryem Sur. 82

6 Meryem Sur. 82

7 Meryem Sur. 82
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arkada olurlar. Birbirlerine lanet eder, birbirlerinden beri olduklarn dile

getirirleri' demitir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: “lö buyruunu:

“Birbirlerine düman olurlar" eklinde açklamtr.

bnu’l-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ’öa bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn

Abbâs'a: ’Mju» üys&î
” 3 buyruundaki: “lö” ifadesinin anlam ne?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Yük olmak anlamndadr. Bu kelimeye

yönelik de Hamza b. Abdilmuttalib:

"Eer onlara yük olursanz hiz de size yükleniriz

Gece karanln andran devasa develerle " demitir.
»4

i \ t ' *

Ijlp^ jlAJ UJJ

''Kafirlerin üzerine onlan kkrtan eytanlar

gönderdiimizi bilmiyor musun? Öyle ise onlar hakknda
acele etme. Biz onlar için teker teker sayyoruz/7

(Meryem Sur. 83, 84)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kafirlerin

üzerine onlar kkrtan eytanlar gönderdiimizi bilmiyor musun?"3 âyetini

açklarken: “Onlara günah ve azgnla tahrik eden eytanlar göndeririz"

demitir.

6

' Abdurrezzâk (2/12).

1 Meryem Sur. 82

} Meryem Sur. 82

* el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 Meryem Sur. 83

6
el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kafirlerin üzerine onlar

kkrtan eytanlar gönderdiimizi bilmiyor musun ?"

1

âyetini açklarken:

"Mürikleri, MuhammedtsaiiBiiBhuuieyiiyBiBflemive ashâbna kar kkrtan” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini: "Onlan

kkrtp tahrik eden” eklinde açklamtr.

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

bildirdiine göre Katâde: "...Onlar kkrtan ..."3 buyruunu açklarken:

"Allah'a isyan konusunda onlan harekete geçirip teviklerde bulunan”

demitir.

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’den bildirir: "Kafirlerin üzerine onlar kkrtan

eytanlar gönderdiimizi bilmiyor musun?"4 buyruu, Yüce Allah'n: "Kim

Rahmân' zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir eytan ona

musallat ederiz
"

5

buyruu gibidir.

Ibnu'l-Enbârî el-Vakfu ve'l-îbtidâ’öa bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn

Abbâs'a: "Ijî ifadesinin anlam ne?” diye sorunca, bn Abbâs u
karl verdi: "Onlan kkrtp tahrik eden, anlamndadr. Bu kelimeye

yönelik de air

Mir bal, güvenilir ve söylentilere aldrmaz

insanlar onu kkrtsa da azn açp konumaz
’’

demitir.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Biz onlar

için teker teker sayyoruz"7 buyruunu açklarken: "Dünyada iken aldkian

nefesleri bile yllan ve ömürleri gibi teker teker saymaktayz” demitir.
8

1 Meryem Sur. 83

1 Meryem Sur. 83

} Meryem Sur. 83

4 Meryem Sur. 83

s Zuhruf Sur. 36

6 Meryem Sur. 83

7 Meryem Sur. 84

a
el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu Câfer Muhammed b. Ali: "...Biz

onlar için teker teker sayyoruz"’ buyruunu açklarken: "Aldklan nefese

varana dek her eylerini teker teker saymaktayz” demitir.

"0 gün takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'n huzuruna
toplayacaz/' (Meryem Sur. 85)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-Ba's ’da bildirdiine

göre bn Abbâs: "O gün takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'n

huzuruna toplayacaz"2 buyruunu açklarken: "Bineklere binmi vaziyette

huzurda toplanz” demitir .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Ebû Hureyre:

"O gün takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'n huzuruna toplayacaz"4

buyruunu açklarken: "Develere binmi vaziyette huzurda toplanz”

demitir.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Saîd: "O gün takva sahiplerini,

heyet olarak Rahmân'n huzuruna toplayacaz"6 buyruunu açklarken:

"Zümrüt, yakut ve her türlü renkten süslerle süslenmi asil develer üzerinde

huzurda toplarz” demitir.

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "O gün takva

sahiplerini, heyet olarak Rahmân'n huzuruna toplayacaz"7
âyetini

açklarken: "Cennete doru gitmek üzere Rahman'n huzurunda toplanz”

demitir.

8

1 Meryem Sur. 84

1 Meryem Sur. 85

5 bn Cerîr (15/630), Taliku't-Ta'lîk'de (3/509) geçtii üzere bn Eb! Hatim ve Beyhakî,

uabu'l-îman (1/317).

4 Meryem Sur. 85

5 bn Ebî eybe (13/119) ve bn Cerîr (15/629, 630).

6 Meryem Sur. 85

7 Meryem Sur. 85

8 Abüurrezzâk (2/13).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî': "O gün takva sahiplerini, heyet

olarak Rahmân'n huzuruna toplayacaz"1

âyetini açklarken: "Heyetler

halinde konuk olarak Rablerinin huzuruna gelirler. Rableri de onlara

ikramlarda bulunur, mükâfatlar verir. En iyi ekilde karlanrlar ve

bakalarna da efaatçi klnrlar" demitir.

Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Merdûye'nin Ebu Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiaiu sieyti yeseiian) öyle buyurmutun "nsanlar üç grup olarak

haredilirler. Birinci grup baz eylerin arzusu , baz eylerin de korkusu içinde

haredilirler. kincisi, ikisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü bir

deve üzerinde, onu bir deve üzerinde olacak ekilde haredilirler. Geriye

kalanlar ise ateler içinde haredilirler ki bu ate, onlarn dinledikleri yerde

yanlarnda dinlenir, geceledikleri yerde onlarla geceler."
2

bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: "O gün takva sahiplerini, heyet olarak

Rahmân'n huzuruna toplayacaz"3 âyeti hakknda Hz. Peygamber (saüai ahu

aleyhi veniiem) öyle buyurdu: "Vallahi takva sahipleri ayaklarnn üzerinde

haredilmez, sürülerek de götürülmezler. Hiçbir mahlukatn benzerini

görmedii, eyerleri altndan, dizginleri zebercetten Cennet develeri üzerine

binerler ve bu ekilde gidip Cennetin kapsn çalarlar."

bn Ebî eybe, Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevâid olarak, bn Cerîr, ibnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî el-Ba’s'da bildirdiine

göre Hz.Ali: "O gün takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'n huzuruna

toplayacaz"4 âyetini okudu ve öyle dedi: "Vallahi takva sahipleri

ayaklarnn üzerinde haredilmez, sürülerek de götürülmezler. Hiçöir

mahlukatn benzerini görmedii, eyerleri altndan, dizginleri zebercetten

Cennet develeri üzerine binerler ve bu ekilde gidip Cennetin kaplarn

çalarlar."
5

1 Meryem Sur. 85

1
Buhârî (6522), Müslim (2861) ve Nesâî (2084).

3 Meryem Sur. 85

4 Meryem Sur. 85

5 bn Ebî eybe (13/119), Abdullah b. Ahmed 2/447 (1333), bn Cerîr (15/629),

Tahrîcu 'l-Keâfda (2/338) geçtii üzere bn Ebî Hatim ile bn Merdûye, Hâkin (4/565,

"sahih") ve Beyhakî, uab (358). Müsned'm muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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bn Ebi'd-Dünya Sifatu'l-Cenne’öe, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye deiik

kanallarla Hz. Ali'den bildirir: "O gün takva sahiplerini, heyet olarak

Rahmân'n huzuruna toplayacaz"
1

âyeti hakknda Allah Resûlü’ne: "Yâ

Resûlallah! Âyette vefd (heyet) olarak gelecekleri bildiriliyor. Vefd de binekli

olmaz m?” diye sorduumda u karl verdi: "Canm elinde olana yemin

olsun ki onlar kabirlerinden çktklar zaman eyerleri altndan , kanatl beyaz

develerle karlanrlar. Ayakkablarnn tasmas parldayan bir nur gibidir. Bu

develer bir admda gözün görebildii en uzak noktaya kadar ularlar ve bu

ekilde Cennetin kapsna varrlar. Cennet kapsnda altn levhalar üzerinde

krmz yakuttan bir halka görürler. Cennet kapsnn yannda da dibinden iki

pnar fkran bir aaç vardr. Bu pnarlarn birinden içtikleri zaman

midelerinde ne kadar pislik varsa temizlenir. Dier pnardan da ykanrlar ki

artk ne saçlar bir daha tozlanr, ne de tenleri bir daha solar. Açlmas için de

kapnn halkasn o altndan levha üzerine vururlar. Tokman o altn levha

üzerinde çkard sesi bir duysaydn ey Ali! Kap bu ekilde açlnnca

Cennetteki her bir huriye müstakbel einin geldii haberi ular. Her bir huri de

aceleyle kapy açmas için hizmetçisini gönderir. Hizmetçi kapy açp da

mümin onu görünce secdeye kapanr. Hizmetçi de: «Ban kaldr! Ben senin

emrine tahsis edilmi hizmetçinim!» der. Sonrasnda mümin, hizmetçiyi takip

eder.

Müminin ei olacak huri de aceleyle inci ve yakuttan yaplm olan

çardandan çkar. Eine sarlr ve: «Sen benim sevdiimsin! Ben de senin

sevdiinim! Ben ki senden raz olan ve asla gücenmeyecek biriyim. Ben ki sana

kar hep güleryüzlü olacak ve asla surat yapmayacak biriyim! Ben ki senin için

hep hayatta kalacak ve ölmeyecek biriyim! Ben ki hep yannda kalacak ve senden

asla ayrlmayacak biriyim!» der. Sonrasnda mümin, yer ile tavannn aras yüz

bin arn olan, hiç biri bir dierine benzemeyen kimisi krmz kimisi yeil,

kimisi san yakut ve inciden yaplm bir eve girer. Bu evde yetmi divan, her bir

divann üzerinde yetmi yatak, her bir yatak üzerinde yetmi e ve her bir einin

üzerinde de yetmi kat giysi vardr. Einin, giysilerinin ardndan bile

bacaklanmn ilii görülebilir. Mümin kii u anki günlerinizden bir günlük bir

zamanda bütün bu eleriyle birlikte olur.

1 Meryem Sur. 85
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Altlarndan da suyunun tad ve rengi bozulmayan, asla bulanmayan ve hep

berrak kalan rmaklar akar. Ayn ekilde tad asla bozulmayan ve hayvan

memesinden de çkmam olan sütten rmaklar akar. Yine ayaklarla ezilmeden

elde edilen, içene apayr bir lezzet veren içeceklerden rmaklar akar. Yine

arlarn yapmad süzme baldan rmaklar akar. Tatl meyveleri can çektii

zaman ister ayakta, ister oturarak, ister yaslanarak yer. Can yemek çektii

zaman beyaz bir ku gelip kanatlarn kaldrr. Mümin kii de bu kuun

yanlarndan diledii tür yemei yer. Sonrasnda ku uçup gider. Daha sonra

melek içeri girip: «Size selam olsun! te dünyada iken yaptklarnza karlk

size miras olarak verilen Cennet budurl » der

}

bn Ebî Hâtim, Mesleme b. Câfer el-Becelî vastasyla Muâz el-BasrTden, o

da Hz. Ali’den bildirin ResûlullahMailahu aleyhi «stHem) öyle buyurdu: "Canm elinde

olana yemin olsun ki onlar kabirlerinden çktklar zaman eyerleri altndan,

kanatl beyaz develerle karlanrlar. Ayakkablarnn tasmas parldayan bir

nur gibidir. Bu develer bir admda gözün görebildii en uzak noktaya kaaar

ularlar. Bu ekilde dibinden iki pnar fkran bir aacn yanna varrlar. Bu

pnarlarn birinden içtikleri zaman midelerinde ne kadar pislik varsa temizlenir.

Dier pnardan da ykanrlar ki artk ne saçlar bir daha tozlanr ne de tenleri

bir daha solar. Nimetin parltlar da yüzlerinden akar. Cennetin kapsna

geldiklerinde altn levhalar üzerinde krmz yakuttan bir halka görürler.

Açlmas için kapnn halkasn o altndan levha üzerine vururlar. Tokman o

altn levha üzerinde çkard ses Cennetteki her bir huriye müstakbel einin

geldii haberini verir. Her bir huri de kapy açmas için hizmetçisini gönderir.

Hizmetçi kapy açp da mümin onu görünce secdeye kapanr. Hizmetçi de:

«Bam kaldr! Ben senin emrine tahsis edilmi hizmetçinim!» der. Sonrasnda

mümin o hizmetçiyi takip eder.

Müminin ei olacak huri de aceleyle inci ve yakuttan yaplm olan

çardandan çkar. Eine sarlr ve: «Sen benim sevdiimsin! Ben de senin

sevdiinim! Ben ki senin için hep hayatta kalacak ve ölmeyecek biriyim! Ben ki

sana kar hep güleryüzlü olacak ve asla surat yapmayacak biriyim! Ben ki

senden raz olan ve asla gücenmeyecek biriyim. Ben ki hep yannda kalacak ve

senden asla ayrlmayacak biriyim!» der. Sonrasnda mümin, yer ile tavannn

aras yüz bin arn olan, hiç biri bir dierine benzemeyen kimisi san kimisi

1 bn Ebi'd-Dünya (7).
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krmz kimisi yeil yakut ve inciden yaplm bir eve girer. Bu evde yetmi

divan, her bir divann üzerinde yetmi yatak, her bir yatak üzerinde yetmi e
ve her bir einin üzerinde de yetmi kat giysi vardr. Einin, giysilerinin

ardndan bile bacaklarnn ilii görülebilir. Mümin kii u anki günlerinizden

bir günlük bir zamanda bütün bu eleriyle birlikte olur.

Altlarndan da deiik rmaklar akar. «...Orada bozulmayan su rmaklar,

tad deimeyen süt rmaklar, içenlere zevk veren arap rmaklar ve

süzme bal rmaktan vardr...»

1

Bu rmaklarn suyu durudur, hiç bulanmaz.

Sütü hayvanlarn memesinden çkm deildir. araplar ayaklarla ezilip

çkarlm deildir. Bal da anlar tarafndan imal edilmi deildir. Tatl

meyveleri can çektii zaman ister ayakta, ister oturarak, ister yaslanarak yer .

"

Daha sonra Resûlullah »wuu *yhi mailin):
*
Üzerlerine cennetin gölgeleri

sarkm, cennetin meyveleri yaknlatrlarak hazrlanmtr

*

âyetini

okuduktan sonra öyle devam etti: "Can yemek çektii zaman beyaz (veya

yeil) bir ku gelip kanatlann kaldnr. Mümin kii de bu kuun yanlanndan

diledii tür yemei yer. Sonrasnda ku uçup gider. Daha sonra melek içeri

girip: «Size selam olsun! te dünyada iken yaptklannza karlk size verilen

Cennet budur!» der

}

&JJ Jl cMj
"Günahkârlar da susuz olarak cehenneme süreriz/'

(Meryem Sur. 86)

bn Certr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin el-Ba's’da

bildirdiine göre bn Abbâs: "lîjj âyetini: “Günahkârlar

susuz bir ekilde Cehennem süreriz" eklinde açklamtr.

5

1 Muhammed Sur. 15

} nân Sur. 14

3 bn Kesîr, Tefsirde (5/259) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, bn Kesîr: "Çok garib bir

hadistir" demitir.

* Meryem Sur. 86

4 bn Cerîr (15/631), Talîk (3/509), Felhu'l-Bân (8/427) ile et-tkân'da (2/27) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uab (1/317).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde :

u *LÎ3

3 far Jl"
1

âyetini: “Günahkârlan susam bir ekilde Cehennem ateine

süreriz" eklinde açklamtr. 2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: far jj i*^S"
3

âyetini açklarken: "Günahkârlar, susuzluktan boyunlar parçalanm bir

ekilde Cehenneme süreriz" demitir.4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “1S33 fa^ 3Ü3"5

âyetini: “Günahkârlan susuz bir ekilde Cehennem süreriz” eklinde

açklamtr.

Hennâd, Hasan(- Basrî)'den aynsn zikreder.
6

1 -4* ji
* *

“Rahman n katnda söz alm olanlardan bakalar efaat
hakkna sahip olmayacaklardr/' (Meryem Sur. 87)

ibn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve’s-Sifât'ia

bildirdiine göre bn Abbâs: "Rahmân'n katnda söz alm olanlardan

bakalar efaat hakkna sahip olmayacaklardr" 7 âyetini açklarken öyle

demitir: “Rahmân’n katnda söz almak, Allah'tan baka ilah olmadna
ehadet etmen, güç ve kudretin ancak Allah'n olduunu ikrar etmen ve

Allah'tan baka kimseden bir ey ummamandr." 8

mui bJiij v

1 Meryem Sur. 86

1 Abdurrezzâk (2/13).

* Meryem Sur. 86

4 Fethu'l-Bârîde (6/332) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

s Meryem Sur. 86
6 Hennâd (286, 287).

7 Meryem Sur. 87

* bn Cerir (15/633), el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (206).
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bnu'l-Münzirln bildirdiine göre bn Cüreyc: "Rahmân'n katnda söz

alm olanlardan bakalar efaat hakkna sahip olmayacaklardr
"

1

âyetini

açklarken: “O günü müminler birbirlerinin efaatçisi olacaklardr" demitir.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "Rahmân'n

katnda söz alm olanlardan bakalar efaat hakkna sahip

olmayacaklardr
" 3

âyetini açklarken: "Buradaki söz’den kast iyi amellerde

bulunmaktr" demitir.

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Rahmân'n katnda söz

alm olanlardan bakalar efaat hakkna sahip olmayacaklardr
"

4

âyetini

açklarken: "Allah'a irk komadan ölen kii Cennete girer" demitir.

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

«Kilem) öyle buyurmutur:
"
Bir müminin kalbine sevinci sokan kii beni

sevindirmi olur. Beni sevindiren kii de Rahmân'n katnda söz alm olur.

Rahmân'n katnda söz alm kiiye de Cehennem atei dokunmaz, zira Yüce

Allah verdii sözden dönmez."’’

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Rahmân'n katnda söz alm olanlardan

bakalar efaat hakkna sahip olmayacaklardr"6 âyetini okudu ve öyle

dedi: "Yüce Allah kyamet gününde: «Her kimin benim katmda bir sözü varsa

kalksn!» buyurur. Bunun üzerine dünyada iken sadece öyle demi olanlar

kalkar: "Ey gökleri ve yerleri yaratan, görüneni de gayb da bilen Allahm! Bu

dünyada iken ahdim olsun! ayet beni amelimle ba baa brakrsan kötülüe

yaklatnp hayrdan uzaklatrm olursun. Ama ben ancak senin rahmetine

1 Meryem Sur. 87
1 Meryem Sur. 87

5 bn Ebî eybe (13/573, bu söz 'namaz'dr lafzyla).

4 Meryem Sur. 87

5 Zehebi, Mîzânu’l-'tidûl (2/103): "Metin olarak batl bir rivayettir" demitir.

6 Meryem Sur. 87
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güveniyorum. Bunu, karln âhirette vermek üzere katnda bir ahid olarak

kl ki sen verdiin sözden caymazsn .”1

Taberânî M. el-Evsafta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(uHatahu aleyhi w»flem) öyle buyurmutur: “Kyamet gününde be vakit namazn

,

abdestlerini güzelce alm, vaktinde klm, rükû ve secdelerini güzelce yapm
ve hiçbir eyini eksik etmeden ifa etmi bir ekilde gelen kii, Allah katnda azap

görmeyeceine dair bir söz alm olarak huzura çkar. Bunlardan bir eyi eksik

yaparak huzura gelen kiinin ise Allah katnda bir sözü olmaz. Böylesi bir kiiye

Yüce Allah dilerse merhamet eder, dilerse de onu cezalandrr."
2

Hakîm et-Tirmizî’nin Ebû Bekr es-Sddîk’ten bildirdiine göre Resûlullah

(nUafahu aleyhi vereten) öyle buyurmutun "Kii her namazn ardndan selam

verdikten sonra baz sözleri söyledii zaman bir melek bu sözleri bir kada
yazp mühürler ve kyamet günü için kaldrr. Yüce Allah bu kiiyi diriltip

mezarndan çkard zaman bu melek yannda yazd bu katla gelir ve: «Söz

sahipleri nerede?» diye seslenir. Sonrasnda hepsine bu sözlerini tek tek verir.

Bu sözler de unlardr: «Ey gökleri ve yerleri yaratan, görüneni de gayb da

bilen, Rahman ve Rahim olan Allahm! Beni kendimle ba baa brakma ki bmi

kendimle ba baa braktn zaman beni kötülüe yaklatrp iyilikten

uzaklatrm olursun. Ben sadece senin rahmetine güveniyorum. Rahmetini

bana âhirette vermek üzere katnda bir ahid olarak kl ki sen verdiin sözden

caymazsn.»" Tâvus'tan bildirilene göre kendisi (Tâvus) bu sözlerin

yazlmasn ve gömülürken kefeninin içine konulmasn söylemi ve bu istei

yerine getirilmitir.
3

’ bn Ebî eybe (10/329, 330), bn Kesîr, Tefsîr'de (5/260) geçtii üzere îbn Ebî Hâlim,

Taberânî (8918) ve Hâkim (1/377). Heysemt Mecmau ’z-Zevâd'de (10/184) der ki:

"isnadnda güvenilir olan, ancak son zamanlarnda kartrmaya balayan el-Mes'ûdî

vardr. Geri kalan ravileri de güvenilirdir."

1 Taberânî (4012).

3 Tahricu'l-Keâfde (2/340) geçtii üzere Hakim et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl.
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oljU-Dl fâ *
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"Onlar, «Rahmân, bir çocuk edindi» dediler. Andolsun, siz

çok çirkin bir ey ortaya attnz. Bundan dolay, neredeyse

gökler çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir!"
(Meryem Sur. 88-90)

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

"...Siz çok çirkin bir ey ortaya attnz'*1 buyruunu açklarken: "Büyük ve

ar bir ey söylediniz" demitir. "Bundan dolay, neredeyse gökler

çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir!" 2

âyetini açklarken de

öyle demitir: "nsanlar ve cinler haricinde gökler, yerler, dalar ve bütün

mahlukat irkten çekinip korkar. Yüce Allah'n azametinden dolay da irkten

neredeyse yok olup gidecek gibi olur. Nasl mürik birinin irkinden dolay

iyilikleri kabul görmüyorsa ayn ekilde muvahhid olanlann günahlannn Yüce

Allah tarafndan balanmasn umanz."3

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh Azame'de, Taberânî ve Beyhakî uabu'l-îman’da Avn

vastasyla bn Mes'ûd'dan bildirin Bir da dier bir daa ismiyle: "Ey filan

da! Bugün Allah' anan biri yanndan geçti mi?" diye seslenir. Seslendii da
een "Evet, geçti" derse buna sevinir.” Sonrasnda Avn: "Dalar kötü olan

bir eyi duyacaklar da iyi olan bir eyi mi duymayacaklar! Tabi ki iyi olan bir

eyi daha iyi duyacaklardr” dedi ve: "Onlar, "Rahmân, bir çocuk edindi"

dediler. Andolsun, siz çok çirkin bir ey ortaya attnz. Bundan dolay,

1 Meryem Sur. 89

2 Meryem Sur. 90

3 bn Cerîr (15/635. 637, 639) ve Talîku’t-Ta'lîk (4/249, 251) ve el-tkân 'de (2/27) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim.
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neredeyse gökler çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir!"

1

âyetlerini okudu/

Ebu'-eyh Azame’de Muhammed b. el-Münkedir'den bildirir: Bana

bildirilene göre sabah olduu zaman bir da dierine ismiyle: “Ey filan da!

Bugün Allah’ anan biri yanndan geçti mi?" diye seslenir. Dier: “Evet, geçti"

karln verince, soran da: “Allah seni mutlu klm. Ancak bugün Allah'

zikreden biri benim yanmda geçmedi" der. 3

Hâkim, Ebû Umâme'den bildirin Resûlullah (uiiaiiahu atay* nakm): "...Neredeyse

gökler çatlayacak ..."4 buyruunu “ojkaij 0 I3U-JI îsa" lafzyla ’V' ile “j"

harfleriyle; "...Dalar yklp düecektir"5 buyruunu da “ju«i ^3" lafzyla,

"o" harfiyle okudu. 6

bnu'l-MünziHin bildirdiine göre Mücâhid, Meryem Sûresi’nin 90. âyetini,

“4^ lafzyla okumu ve: “infitâr, yarlp yrtlma anlamndadr"

demitir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk, Meryem Sûresi’nin 90. âyetini,

üjkAj 0I3U-JI âlSd" lafzyla okumu ve: “Allah’n azametinden dolay

dalar yarlp çatlayacak gibi olur" eklinde açklamtr. 7

bnu'l-Münzir, Hârun’dan bildirir: bn Mes’ûd’un kraatinde Meryem

Sûresi’nin 90. âyeti, “o» 0I3U-JI âfo" lafzyla, “” harfiyledir.

1 Meryem Sur. 88-90

1

bnu'l-Mübârek, Zühd (333), bn Eb eybe (13/305), bn Kesir, Tefsir 'de (5/261, 262)

geçtii üzere bn Eb Hâtim, Ebu'-eyh (1185), Taberânî (8542) ve Beyhak (537, 538,

691).

J Ebu'-eyh (1186).

4 Meryem Sur. 90

5 Meryem Sur. 90

6 Hâkim (2/245, "sahih").

7 Ebu'-eyh, Azame (76).
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"nanp salih ameller ileyenler için Rahman, (gönüllere)

bir sevgi koyacaktr." (Meryem Sur. 90)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre

Abdurrahman b. Avf Medine'ye hicret edince eybe b. Rabîa, Utbe b. Rabîa

ve Umeyye b. Halef gibi Mekke'de kalan arkadalarndan ayn kalmasna

üzüldü. Bunun üzerine Yüce Allah: "nanp salih ameller ileyenler için

Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktr"1

âyetini indirdi .

2

bn Merdûye ve Deylemî, Berâ’dan bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyhi vBseiBm),

Hz.Ali'ye: "Allahm! Bana katnda bir söz kl. Bana katnda bir sevgi kl.

Müminlerin kalbinde de bana kar bir sevgi kl, de" buyurunca Yüce Allah:

"nanp salih ameller ileyenler için Rahman, (gönüllere) bir sevgi

koyacaktr" 3
âyetini indirdi. Bu âyet Ali hakknda nazil oldu .

4

Taberânî ve bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirir: "nanp salih ameller

ileyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktr"5 âyeti Ali b. Ebî

Talib hakknda nazil oldu. Âyette de Ali'ye kar müminlerin gönüllerinde bir

sevgi klnaca bildirildi .

6

Hakîm et-Tirmîzî ve bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Allah Resûlü'ne:

"...Rahmân bir sevgi koyacaktr"7 âyetindeki sevginin ne olduunu

sorduumda u karl verdi: "Bu sevgi kiiye kar müminlerin , meleklerin

ve Allah'a yakn olan kiilerin gönüllerinde olan sevgidir. Ey Ali! Yüce Allah

1 Meryem Sur. 96

1 bn Cerir (15/644).

3 Meryem Sur. 96

4 Tahrîcu’l-Keâfda (2/341, 342) geçtii üzere bn Merdûye ve Deylemî (1932).

5 Meryem Sur. 96
6 Taberânî (12655). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (7/56) der ki: "snadnda zayf biri

olan Bir b. Umâre vardr."

7 Meryem Sur. 96
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insana bu yönde üç özellik vermitir. Biri sevgi ve muhabbettir. Dieri cana

yaknlktr. Bir dieri de salih kiilerin gönüllerinde kendisine kar saygdr."'

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn

Abbâs: 'nanp salih ameller ileyenler için Rahmân, bir sevgi koyacaktr"

âyetini açklarken: "Dünyadayken onlara kar insanlann içinde bir sevgi

klacaktr" demitir.

3

Hennâd'n bildirdiine göre Dahhâk: 'nanp salih ameller ileyenler için

Rahmân, bir sevgi koyacaktr
"4 âyetini açklarken: "Müminlerin gönüllerinde

onlara kar bir sevgi klacaktr" demitir.

5

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

bildirdiine göre bn Abbâs: 'nanp salih ameller ileyenler için Rahmân, oir

sevgi koyacaktr"6 âyetini açklarken: "Rahmân onlar sever, onlar da

Rahmân' severleri' demitir.
7

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn

Merdûye ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifat*da Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (»iww«j aleyh mdM öyle buyurmutun Yüce Allah bir kulu

sevdii zaman Cebrail'e: «Ben filan kiiyi sevdim, sen de onu sev» diye seslenir.

Cebrail de bunu semada herkese ilan eder. Daha sonra bu sevgi yeryüzüne iner

ve yeryüzündeki herkes onu sevmeye balar. te: «nanp salih ameller

ileyenler için Rahmân, bir sevgi koyacaktr» 8
âyetinde kastedilen budur.

Yüce Allah bir kula da öfke duyduu zaman Cebrail'e: «Ben filan kiiye kar
öfkeliyim, sen de ona öfke duy» diye seslenir. Cebrail de bunu semada herkese

’ Hakîm et-Tinnizî (2/226).

1 Meryem Sur. 96

5 Abdurrezzâk (2/14).

4 Meryem Sur. 96

5 Hennâd (479).

5 Meryem Sur. 96

7 bn Ebî eybe (13/373) ve Hennâd (478).

8 Meryem Sur. %
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ilan eder. Daha sonra bu öjke yeryüzüne iner ve yeryüzündeki herkes ona kar

nefret duyar.'

bn Merdûye'nin Sevbân’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ntlallhu aieyiu

vesellem) öyle buyurmutur: "Kul Yüce Allah'n rzasn arar da devaml bu

rzann peinde koarsa Yüce Allah, Cebrail'e: «Filan kulum benim rzamn

peinde kouyor. Bil ki ben de ondan razym» buyurur. Cebrail: «Allah'n

rahmeti filann (onun) üzerine olsun!» der. Ayn eyi Ar' t tayan melekler,

sonra onlardan sonra gelenler söylemeye balar ki bu ekilde srayla yedi kat

semada bulunan herkes bunu söylemi olur. Sonrasnda o kula kar olan bu

rahmet yeryüzünde bulunanlarn gönüllerine düer. te: «nanp salih ameller

ileyenler için Rahmân, bir sevgi koyacaktr»
1
âyetinde kastedilen budur. Bir

kul da Yüce Allah'n öfkesini celbedecek eyler yapar durur da sonunda Yüce

Allah, Cebrail'e: «Filan kulum benim öfkemin peinde kouyor. Bil ki ben de ona

kar öfkeliyim» buyurur. Cebrail: «Allah'n öfkesi filann (onun) üzerine

olsun!» der. Ayn eyi Ar' tayan melekler, sonra onlardan sonra gelenler

söylemeye balar ki bu ekilde srayla yedi kat semada bulunan herkes bunu

söylemi olur. Sonrasnda o kula kar olan bu öfke yeryüzünde bulunanlarn

içlerine düer."

Abd b. Humeyd, Ka'b’dan bildirir: Tevrat’tan örendiime göre

yeryüzünde bulunan birine kar olan sevgi, mutlaka Yüce Allah tarafndan

balatlm, katndan yeryüzündeki insanlarn gönüllerine indirilmi olur.

Daha sonra Kuriân' okuduumda bu konuda: "nanp salih ameller

ileyenler için Rahmân, bir sevgi koyacaktr
"3 âyetini buldum.

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de zayf bir senedle bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu uieyht «selim): "Yüce Allah (sevgi konusunda)

insana üç özellik vermitir. Biri muhabbettir. Dieri cana yaknlktr. Bir dieri

de salih kiilerin gönüllerinde kendisine kar sevgidir" buyurdu ve: "nanp

salih ameller ileyenler için Rahmân, bir sevgi koyacaktr"4 âyetini okudu.
1

’ Buhârî (3209, 6040, 7485), Müslim 2637 (157), Tirmizî (3161, lafz kendisinindir), bn
Kesîr, Tefsîr'de (5/263) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (446, 1040).

3 Meryem Sur. 96

3 Meryem Sur. 96

4 Meryem Sur. 96
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Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifât’da Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan bildirir

Ebu'd-Derdâ, Mesleme b. Muhalled'e öyle bir mektup yazd: “Allah'n selam

üzerine olsun! Bilmelisin ki kul, Yüce Allah'a itaata yönelik amellerde

bulunduu zaman Allah da onu sever. Yüce Allah da bir kulu sevdii zaman

onu kullarna sevdirir. Kul, Yüce Allah’a isyana yönelik amellerde bulunduu

zaman Allah ona kar öfke duyar. Yüce Allah da bir kula öfke duyduu

zaman kullann da ondan nefret ettirir.’’

2

Hakim et-Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saliilehu

aleyhi vsseilem) öyle buyurmutur: "Her kulun (Allah katnda) bir nam vardr. Eer
kul, hayrl biri ise bu nam yeryüzüne indirilip yaylr. Eer kötü biri st de

yine bu nam yeryüzüne indirilip yaylr."*

Ahmed ve Hakim et-Tirmizi'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (taU^iahu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: “Sevgi Allah’tandr. Nam da

semada balar. Yüce Allah bir kulu sevdii zaman Cebrail'e: «Filan kiiyi

seviyorum » buyurur. Bunun üzerine Cebrail: «Rabbiniz filan kiiyi seviyor, siz

de onu sevin» diye seslenir. Sonrasnda ona kar olan bu sevgi yeryüzünieki

insanlarn gönüllerine de iner. Yüce Allah bir kula öfke duyduu zamar. da

Cebrail'e: «Filan kiiye kar öfkeliyim» buyurur. Bunun üzerine Cebrail:

«Rabbiniz filan kiiye kar öfkeli, siz de ona öfke duyun» diye seslenir.

Sonrasnda ona kar olan bu öfke yeryüzündeki insanlarn içlerine de iner."
4

|J! Ujî 4j jtij 4j

"Biz Kur'ân' Allah'a kar gelmekten saknanlar
müjdelemen ve inatç milleti uyarman için senin dilinde

indirerek kolaylatrdk." (Meryem Sur. 07)

1 Hakîm et-Tirmizî (27141).

1 Beyhakî (1041).

3 Hakîm et-Tirmizî (2/226).

* Ahmed 36/603, 604 (22270) ve Hakîm et-Tirmizî (2/225). Müsned' in muhakkikleri:

"Hasen liayrihi hadistir. Ravi erik dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “IjJ ^ buyruunu:

"Günahkar bir kavmi uyarman için" eklinde açklamtr.

1

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

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "IjJ buyruunu: "Sar bir kavim"

olarak açklamtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "IjJ
”4

ifadesini:

“Hasm" olarak açklamtr.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "IjJ Up”5

buyruunu: "Bâtlda hasmlar" olarak açklamtr .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...natç milleti uyarman

için ..."7 buyruunu açklarken: "Bunlardan kast Kureylilerdir" demitir.

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

Mücâhid: "IjJ
"8

ifadesini: "Doru yola gelmeyen" olarak açklamtr.

“Onlardan önce nice nesilleri yok ettik, imdi onlardan
hiçbirini hissediyor veya bir ses iitiyor musun?"

(Meryem Sur. 98)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...imdi onlardan

hiçbirini hissediyor musun ?"9 buyruunu açklarken: "Onlardan hiçbirini

görüyor musun, anlamndadr" demitir.

1 Meryem Sur. 97

1 bn Cerîr (15/645).

J Meryem Sur. 97

4 Meryem Sur. 97

5 Meryem Sur. 97

6 Abdurrezzâk (2/14).

7 Meryem Sur. 97

s Meryem Sur. 97

9 Meryem Sur. 98
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lU”

1

lafzyla,

“o" harfini ötre ile, “ç” harfini esre ile, harfini de ötre ile okumutur.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “^ i*

(£> {4* ^ buyruunu: “Onlardan hiçbirini görüyor veya onlardan

bir ses iitiyor musun?" eklinde açklamtr.3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

“Ölüp gittiler de onlardan geriye ne bir ses, ne de bir görüntü kald" demitir.

bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Çs/’
4

ifadesini: “Ses" olarak açklamtr.5

Tastfnin Mesâi/’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a “ÇSj"
6

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Ses" anlamna gelir" dedi. Nâfi':

“Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs öyle dedi:

“Evet, bilirler. airin:

'Sesini net bir ekilde hissettiler

Usta avcnn hafif hir tkrt çkarmasyla" dediini iitmedin mi?"7

1 Meryem Sur. 98

1 Meryem Sur. 98

5 Abdurrezzâk (2/14).

4 Meryem Sur. 98

5 el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

6 Meryem Sur. 98

7 el-tkân'de (2/98) geçtii üzere Tastî.



TÂHÂ SÛRES
Nehhâs ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Tâhâ Sûresi,

Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyn "Tâhâ Sûresi, Mekke'de

nazil oldu” demitir.

Dârimî, bn Huzeyme Tevhîd’de, Ukaylî ed-Du'afa’da, Taberânî M. el

-

Evsafta, bn Adiy, bn Merdûye ve Beyhakî’nin uab’öa Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah [saiUahu defa nnkm) öyle buyurmutun "Yüce Allah

gökler ve yeri yaratmadan iki bin yl önce Tâ}â ile Yâsît surelerini okudu.

Melekler okunan bu Kuran iitince: «Kendilerine bunlarn nazil olaca

ümmete ne mutlu! çinde bunlar tayacak olan kalplere ne mutlu! Ne mutlu

bunlarla konuacak dillere!» dediler.

l

DeylemT de Enes vastasyla Peygamberimizden (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) aynsn

zikreder.

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

resellem) öyle buyurmutur: "Bana, ilk dönemlerde nazil olan vahiylerinden,

içinde hayvanlarn zikredildii sûre (En'âm Sûresi), Mûsa'nn levhalarndan

Tâhâ Sûresi ile Tavâsin'ler (u'arâ, Nemi, Kasas sûreleri), Ar'n altndan da

Kur'ân’n ilk âyetleri (Fatiha Sûresi) ile Bakara Sûresinin son âyetleri verildi.

Bunlarn yannda hediye olarak da Mufassal (Hucurât Sûresi'den Nâs

Sûresine kadar olan ksa) sûreler verildi."

bn Merdûye'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (lafeHahu

aleyhi vaseiiam) öyle buyurmutur: "Cennette iken Tâhâ ile Yâsîn sûreleri dnda
Kur'ân'n kalan ksm kaldrlr. Cennettekiler sadece bu iki sûreyi okurlar."

1 Nehhâs (sh. 555).

1

Dârimî (2/456), bn Huzeyme (236), Ukaylî (1/66), Taberânî (4876), bn Adiy (1/218)

ve Beyhakî (2450). Elbânî, es-Silsiletu 'd-Da'/fde (1248) hadisin münker olduunu

söylemitir.
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"Tâ hâ. Kur'ân' sana skntya döesin diye indirmedik.

Ancak korkanlara bir öüt olsun diye indirdik."

(Tâhâ Sur. 1-3)

bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Beyhakî uabu'l-îman ’da ve ibn Asâkir, bn

Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (salaiiahu Bieyhi nsefcm), vahyin ilk nazil olduu

dönemlerde ayaklannn ön tarafna basarak namaz klard. Bunun üzerine

Yüce Allah: 'Tâ hâ. Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik
"1

âyetlerini indirdi .

2

bn Cerir ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Mürikler, Hz. Peygamber

(saiisiiatu aleyhi raniiam) için: “Adam Rabbinden dolay çok sknt çekecek!" deyince

Yüce Allah: 'Tâ hâ. Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik"3

âyetlerini indirdi .

4

bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah tsBiiaiiahu aleyhi vasaRam) gece

namazna kalkt zaman uyuyup dümemek için kendini bir iple balard.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Tâ hâ. Kur'ân’ sana skntya düesin diye

indirmedik"3 âyetlerini indirdi .

6

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: Hz. Peygamber (saiubhu deyin «»imO gece

namazna kalkt zaman uyuyup dümemek için kendini bir iple balard.

Ayn ekilde yorulan ayan dierinin üzerine koyard. Sonunda: "Tâ hâ.

Kur'ân’ sana skntya düesin diye indirmedik
"7

âyetleri nazil oldu.

Bezzâr hasen bir senedle Hz. Ali'den bildirir: Hz. Peygamber (saiuiahu jieyfi

vesaiiot) namaz klarken yorulan ayaklann dinlendirmek için srasyla

1 Tâhâ Sur. 1, 2

1

Beyhakî (1497) ve bn Asâkir (4/144).

J Tâhâ Sur. 1,2

A bn Cerir (16/5).

5 Tâhâ Sur. 1, 2

6 bn Asâkir (4/143).

7 Tâhâ Sur. 1, 2



Âyet: 1-3 159

ayaklarndan birini kaldnp dierinin üzerinde duruyordu. Sonunda: "Tâ hâ.

Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik"' âyetleri nazil oldu .

2

bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirin "Ey örtünüp bürünen! Gecenin biraz

müstesna kalk
"3

âyetleri nazil olduu zaman Hz. Peygamber (uiiafahu Eyhi veuilem)

gece boyu namaz kld. Bundan dolay ayaklan iince dinlendirmek için

srayla ayaklanndan birini kaldnp dierinin üzerinde durmaya balad. Bunun

üzerine Cebrâil indi ve “Ey Muhammedi ki ayanla yere bas anlamnda: “Ak"

dedi. Ardndan: “Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik"* dedi.

Bunun yannda: "...Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun ..."5 âyetini de

indirdi .

6

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Rabî’ b. Enes'ten bildirir: Hz. Peygamber

(sailallahu aleyhi veseliem) namaz klarken yorulan ayaklann dinlendirmek için srasyla

ayaklanndan birini kaldrp dierinin üzerinde duruyordu. Bunun üzerine

Yüce Allah: “Ey Muhammedi ki ayanla yere bas anlamnda: “Ak” buyurdu.

Ardndan: "Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik
"7 âyetini indirdi .

8

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Tâ hâ "9
ifadesini açklarken

öyle demitir: Resûlullah (saiiaiiahu Beyhi veseliem) bazen namaz klarken Kuriân'n

tümünü okurdu. Bunu da tek ayak üzerinde yapt da olurdu. Bunun üzerine

Yüce Allah: “ki ayanla yere bas anlamnda: “Ak” buyurdu. Ardndan:

"Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik"
10

âyetini indirdi .

11

’ Tâhâ Sur. 1, 2

1

Bezzâr (926).

1 Müzzemmil Sur. 1,

2

4 Tâhâ Sur. 2

5 Müzzemmil Sur. 20

6
Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/348) geçtii üzere bn Merdûye.

7 Tâhâ Sur. 2

* Kâdi yâd, ifâ (1/56), bn Kesîr, Tefsir (5/266) ve Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/347)

geçtii üzere Abd b. Humeyd.

* Tâhâ Sur. 1

"> Tâhâ Sur. 2

1

Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/348) geçtii üzere bn Merdûye.
1
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bn Ebî Hatim, Dahhâk'tan bildirir. Kuriân, Hz. Peygambere (nitiiahu eyhi

vesailam) nazil olduu zaman ashabyla birlikte gereklerini yerine getirmeye

baladlar. Kurey kafirleri: “Bu Kurbân, Muhammed’e («Mat* »M» «adim) sknt

çekmesi için nazil oldu” deyince Yüce Allah: Tâ hâ. Kuriân’ sana skntya

düesin diye indirmedik"
1

âyetlerini indirdi.

bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"«üs
”2

ifadesini açklarken: “Ey adam, anlamndadr” demitir.

3

Hâris b. Ebî Usâme ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "ab”4

ifadesini açklarken: “Nebat dilinde «Bas ey adam» anlamndadr* demitir.

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “cL”

ifadesini açklarken: “Birine 'Yap!* demen gibidir* demitir.

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “4b”
6
ifadesini

açklarken: “Nebat dilinde «Ey adam» anlamndadr' demitir.

7

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre krime: “ah"
6

ifadesini açklarken:

“Nebat dilinde «Ey adam» anlamndadr' demitir .

9

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre Dahhâk: “ab”
10

ifadesini açklarken:

“Nebat dilinde «Ey adam» anlamndadr’ demitir."

'Tâhâ Sur. 1,2

1

Tâhâ Sur. 1

5 bn Kesîr, Tefsîr
1

de (5/266) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Taberânî (12249).

Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (7/56) der ki: "snadnda metruk biri olan Muhammedi b.

es-Sâib vardr."

4 Tâhâ Sur. 1

5 Haris b. Ebî Usâme (Buye, 717) ve Talk'de (4/253) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

6 Tâhâ Sur. 1

7
ibn Cerîr (16/5).

8 Tâhâ Sur. 1

9 bn Ebî eyhe (10/472).

,0 Tâhâ Sur. 1

" bn Ebî eybe (10/472).
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bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken: "Nebat

dilinde ‘Ey adam' anlamndadr" demitir.
2

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "4b”3 ifadesini açklarken: "Habe

dilinde ‘Ey Muhammedi' demen gibidir" demitir.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Salih: ‘‘.tb''
5
ifadesini açklarken:

"Baka dilden Arapça'ya girmi (muarreb) bir ifadedir" demitir.
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "<d>"
7

ifadesini açklarken:

"Sûrelerin açln yapan ifadelerden (mukata’a harflerden) biridir" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: “4i.''
8

ifadesini

açklarken: "Tâ harfi, Yüce Allah’n isimlerinden biri olan Zu't-Tavli (Lütuf

sahibi) isminden bir harftir."

bn Merdûye, Ebu't-Tufayl'dan bildirir: Resûlullah (saiialMu aleyhi rceilem):

"Rabbimit katnda on tane adm vardr" buyurdu. Bunlardan sekiz tanesi

aklmda kald. Onlar da Muhammed, Ahmed, Ebu'l-Kâsm, el-Fâtih, el-Hâtim,

el-Mâhî, el-Âkib ve el-Hâir isimleridir.” Ravi Seyf'in dediine göre de Ebû

Câfer: “Kalan dier iki isim de Tâhâ ve Yâsîn isimleridir" demitir.

Hâkim ve bn Merdûye, Ziriden bildirir: Adamn biri bn Mes'ûd'un yannda

bu âyeti "it"9 eklinde, "b” harfini fetha ile okuyunca, Abdullah bunun "ib”

eklinde,
"b” harfinin esre ile okunmas gerektiini söyledi. Adam: "Ama

burada, «Ayan yere koy» demek istemektedir" deyince, Abdullah:

’ Tâhâ Sur. l

1 bn Cerîr (16/6).

J Tâhâ Sur. 1

4 Hâkim (2/378).

5 Tâhâ Sur. 1

6 bn Ebî eybe (10/470) ve el-tkân'de (2/136) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

7 Tâhâ Sur. 1

a Tâhâ Sur. 1

9 Tâhâ Sur. 1
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"Resûlullah (seiy^ aieyt» rtseiierr) bunu bu ekilde okudu. Cebrail de bunu ou

ekilde indirdi" karln verdi.'

bn Asâkir, Hz. Âie'den bildirir. Kur'ân'dan örendiim ilk sûre Tâhâ

Sûresi'dir. "Tâ hâ. KuKân’ sana skntya düesin diye indirmedik
" 2 dediim

zaman da Hz. Peygamber (saiiailahu aleyhi vesellem):
"Sknt çekmeyesin ey Âie!"

buyururdu. 1

Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Tâ hâ. KuKân' sana

skntya düesin diye indirmedik
"4 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Ey Adam! Biz Kuriân' sana güçlük ve sknt çekesin diye indirmedik,

anlamndadr. Zira gece boyu ayaklannn üzerinde durur namaz klard.

"Tâhâ, Akk kabilesi lehçesiyle olan bir kelimedir. Zira Akk’l olan birine:
4 Yâ

recül (Ey adam)" diye seslensen, anlamad için dönüp de bakmaz. Ancak:

"Tâhâ!" diye seslensen dönüp bakar. 5

Abd b. Humeyd, Humeyd b. Kurra'dan bildirir Mâzin b. Mâlik oullanndan

Kuriân hafz ve air olan bir adam: "Kur'ân’da bilmediim bir ey yoktur"

deyince, Dahhâk adama: "O zaman "Tâhâ"6 ifadesinin ne anlama geldiini

söyle!" dedi. Adam: "7a Sfn Mfm, Hâ Mîm gibi Yüce Allah'n güzel

isimlerinden biridir" karln verince, Dahhâk: "Deil! Tâhâ, Nebat dilinde

«Ey adam» anlamndadr" dedi.
7

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Tâhâ
"8

ifadesini açklarken: "Yüce Allah'n yeminlerinden biridir. Aynca Yüce Allah'n

isimlerinden biridir" demitir.

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

Mücâhid: "Kur'ân' sana skntya düesin diye indirmedik"9 âyetini

’ Hâkim (2/245, "sahîh").

1 Tâhâ Sur. 1, 2

* bn Asâkir (18/121, 63/404).

9 Tâhâ Sur. 1,2

5 Beyhak (1/158, 159).

4 Tâhâ Sur. 1

7 Fethu'l-Bûri'de (8/432) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

* Tâhâ Sur. 1

9 Tâhâ Sur. 2
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açklarken öyle demitin "Namaz konusundaki sknty dile getirmitir. Bu

âyet: "...Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun ...”
1

âyeti gibidir. Zira öyle çok

namaz klarlard ki artk dümemek için göüslerini iple bir yere balarlard.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Kuriân'

sana skntya düesin diye indirmedik”2
âyetini açklarken: "Deil! Vallahi

Allah, Kuriân' sknt deil rahmet, nur ve Cennete doru yol gösterici kld”

demitir. “Ancak korkanlara bir öüt olsun diye indirdik” âyetini açklarken

de öyle dedi: "Yüce Allah kullarna rahmet olarak kitabn indirip elçilerini

gönderdi ki kullan öüt alsnlar ve Allah'n Kitâb'ndan duyduklan eylerden

faydalansnlar. Kur'ân da Yüce Allah'n helal ile haramlann bildirmek üzere

indirdii bir kitaptr.”

"Göklerde, yerde ve ikisi arasnda bulunan eyler île

topran altnda olanlar hep O'nundur." (Tali Sur. e)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: “...Topran

altnda olanlar...”3 buyruunu açklarken: "Yedi kat yerin altndakilerdir”

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "jjUi” ifadesi slak ve nemli olan

her eydir” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Topran altnda olanlar...”4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bundan kast, yerin yedinci

tabakasnn altndaki kayadr. Bu kaya Siccîn de denilen yeil bir kayadr ki

kafirlerin amellerinin yazld yerdir.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: yerden kazlan slak ve

nemli topraktr” demitir.

1 Müzzemmil Sur. 20

2 Tâhâ Sur. 2

3 Tâhâ Sur. 6

4 Tâhâ Sur. 6
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Ebu Ya’lâ, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah’a (saMiahu aleyhi mM: "Bu

yerin altnda ne var?" diye sorulunca: "Su var" karln verdi. "Suyun

altnda ne var?" diye sorulunca:
"
Karanlk var" karln verdi. "Karanln

altnda ne var?" diye sorulunca: "Hava var" karln verdi. "Havann altnda

ne var?" diye sorulunca: "Toprak var" karln verdi. "Topran altnda ne

var?" diye sorulunca da:
"Yaratcnn ilminin yannda yaratlmlarn bilgisi

burada bitmitir

"

karln verdi.’

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirin Tebûk savanda Resûlullah

(laflaBahu aleyhi raeüem} ile beraberdim. Bir ara yanna uzun boylu bir adam geldi.

Yaklap bineinin dizginlerinden tuttu ve: "Muhammed sen misin?" diye

sordu. Allah Resûlü (niuhhu aleyhi veulim): "Evet, benim " karln verdi. Adam:

"Cevabn yeryüzünde sadece bir iki kiinin bilebilecei baz eyler

soracam" deyince, Allah Resûlü (uiyiaiu aleyh mailem): "stediini sor" buyurdu.

Adam: "Ey Muhammed! Yerin altnda ne var?" diye sorunca, Allah Resûlü

(uSaUahj aleyhi «sefan): "Mahlûkat var" karln verdi. Adam: "Onlann altnda ne

var?" diye sorunca, Allah Resûlü (seiiaiiahu aleyh naM: "Yer var" karln verdi.

Adam: "Onun altnda ne var?" diye sorunca, Allah Resûlü (tallaiiehu aleyh veseiem):

"Mahlûkat var" karln verdi. Adam: "Onlann altnda ne var?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yer var" karln verdi. Bu ekilde

srasyla sorarak yerin yedinci tabakasna kadar ulat. Adam: "Yedinci

tabakann altnda ne var?" diye sorunca, Allah Resûlü (sdidfehu aleyh «selem): "Kaya

var" karln verdi. Adam: "Kayann altnda ne var?" diye sorunca, Allah

Resûlü (saiiaiihu aleyh verfem): "Balk var" karln verdi. Adam: "Baln altnda ne

var?" diye sorunca, Allah Resûlü (saiMahu aleyh «seiiem): "Su var" karln verdi.

Adam: "Suyun altnda ne var?" diye sorunca, Allah Resûlü (»ialiahu aleyhi w*lem):

“Karanlk var" karln verdi. Adam: "Karanln altnda ne var?" diye

sorunca, Allah Resûlü Maiiahu aleyh vasaflem):
"
Hava var" karln verdi. Adam:

"Havann altnda ne var?" diye sorunca, Allah Resûlü (aaiuiahu aleyh «selem):
"
Sera

(toprak) var" karln verdi. Adam: "Serâ'nn altnda ne var?" diye sorunca

Resûlullah’nisdiaiitBu aleyhi yeseiiem) gözleri yaanp alamaya balad ve: "Yaratcnn

ilminin yannda yaratlmlarn bilgisi burada bitmitir. Ey soru soran kii Bu

konuda kendisine soru sorulan soran kiiden daha bilgili deil" buyurdu.

1 bn Kesir, Tefsîr'de (5/268, 269) geçtii üzere Ebû Ya'lâ. bn Kesir: "Garîb (tek

kanall) bir hadistir" demitir.
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Bunun üzerine adam: “Doru söyledin! Ey Muhammedi ehadet ederim ki

sen Allah'n Resulüsün. ayet serâ'nn altnda herhangi bir eyin olduunu

söyleseydin senin için: «Yalanc bir sihirbaz!» derdim. ehadet ederim ki sen

Allah’n Resulüsün” dedi.

Adam dönüp gittikten sonra Resûlullah (uiMiahu aleyhi veseiiem): "Ey insanlar!

Onun kim olduunu biliyor musunuz ?" diye sordu. Ashâb: “Allah ve Resûlü

daha yi bilirler” deyince, Allah Resûlü (sallallahu diyhi vtalBm] (saVahhu alayhi vasallam): "Bu

adam Cebrail'di

"

buyurdu.

"Sen sözü istersen aça vur. üphesiz O, gizliyi de gizlinin

gizlisini de bilir." (Tâki Sur. 7)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sifafda

bildirdiine göre bn Abbâs: "...O, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir"’

buyruunu açklarken öyle demitir: “Gizliden kast, insanolunun içinde

gizledii eylerdir. Gizlinin gizlisi ise insann ilerde yapaca, ancak henüz

yapmadan önce bunun bilgisine sahip olmad eylerdir. Yüce Allah bunlann

hepsini de bilir. Geçmie yönelik her eyi bildii gibi gelecee yönelik de her

eyi bilir. Geçmiin de gelecein de bilgisi bu bakmdan kendisi için birdir.

Onun yannda tüm mahlûkat tek bir kii gibidir ki, "Sizin yaratlmanz ve

öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insan yaratmak ve

diriltmek gibidir ..."
2
âyetiyle bu durum dile getirilmitir.3

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O, gizliyi de gizlinin gizlisini de

bilir
"4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Gizliden kast senin bildiin

eylerdir. Gizlinin gizlisinden kast ise Yüce Allah'n kalbine koyduu, ancak

senin bilmediin eylerdir.”5

’ Tâhâ Sur. 7

* Lokman Sur. 28

J Beyhaki (73).

4 Tâhâ Sur. 7

5 Hâkim (2/378, 379, "sahîh").
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Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak, Ebu'-eyh Azame’de ve

Beyhakî ayn rivayeti: “çinde gizlediini bildii gibi yann yapacan da bilir"

lafzyla zikretmilerdir.'

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...O, gizliyi

de gizlinin gizlisini de bilir
" 2 buyruunu açklarken öyle demitir. “Yüce

Allah kendi kendine düündüün eyleri bildii gibi daha sonra yapacan

ancak henüz düünmediin eyleri de bilir."
5

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

Mücâhid: "...O, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir
"4 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Bunlardan kast vesvese, srlar ve kiinin dier insanlardan

saklad eylemleridir."

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

"Gizliden kast, kiinin bakasyla paylat srdr. Gizlinin gizlisinden kast ise

kiinin kimseye söylemedii ve içinde saklad eylerdir"' demitir.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu

âyeti açklarken: "Gizliden kast kiinin dier insanlardan saklad ve içinde

tuttuu eylerdir. Gizlinin gizlisinden kast ise, kiinin henüz yapmad, ancak

ilerde yapaca olan eylerdir"' demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir"in bildirdiine göre krime: “...O, gizliyi

de gizlinin gizlisini de bilir
"5 buyruunu açklarken: "Gizliden kast, kiinin

sadece ailesi ve eiyle paylat eylerdir. Gizlinin gizlisinden kast ise, kiinin

kimseye söylemedii ve içinde saklad eylerdir" demitir.

Ebu’-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...O, gizliyi de

gizlinin gizlisini de bilir
"6 buyruunu açklarken öyle demitir "Yüce Allah

’ Ebu'-eyh (172) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Si/St (238).

1 Tâhâ Sur. 7

5 Abdurrezzik (2/15).

4 Tâhâ Sur. 7

* Tâhâ Sur. 7

6 Tâhâ Sur. 7
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kullarn gizli saklsn bilir. Ancak kendi smn saklad için hiçbir kul onu

bilemez.”'

»jis \Jiü\ tâ Jj k *^^ 3Ü

b Ubl UÜ ^1+ jUl^ jl
(J7& Ijli

"Mûsâ'nn haberi sana ulat m? O, bir ate görmütü de,

ailesine: «Durun, ben bir ate gördüm, ya ondan size bir kor

getirir, ya da atein yannda bir yol gösteren bulurum»
demiti. Musa atein yanna gelince: «Ey Musa!» diye

seslenildi." (Tâlâ sur . «- i)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Ijlî 6-UÎ j|"
2 buyruunu: "Gözüme bir ate iliti” eklinde

açklamtr, jllii JZ ;I”

3

buyruunu da: "Bana yolu gösterecek birini

bulurum” eklinde açklamtr/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jü, jû JZ p- 1
j!"5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Belki orada yolu bana gösterecek

birini bulurum, anlamndadr. Zira kt ve yollann kaybetmilerdi.”
6

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "jÛâ jll JZ âJ jt”
7

buyruunu: "Bana yolu gösterecek birini bulurum” eklinde açklamtr.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: jû JZ jl”' buyruunu: "Bana yolu gösterecek birini

bulurum” eklinde açklamtr.

1 Ebu'-eyh (170).

2 Tâhâ Sur. 10

3 Tâhâ Sur. 10

4 Abdurrezzâk (2/15) ve bn Ebî Hâtim 9/2842, 2972 (16115, 16872).

5 Tâhâ Sur. 10

6 bn Ebî Hatim 9/2972 (16874).

7 Tâhâ Sur. 10
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: jliJI Ji. 1^1 j
Ml

buyruunu: "Bana suyun yerini gösterecek birini bulurum" eklinde

açklamtr.

Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Vehb b.

Münebbih'ten bildirir: Hz. Musa uzaktan atei görünce ona doru yöneldi.

Ona yakn bir yerde durunca çok büyük bir ate olduunu gördü. Bu ate

Ullayk (böürtlen) denilen ve yemyeil olan bir aaçtan çkyordu. Gördüü

kadaryla da bu ate gittikte alevlenip çoalyordu. Ateler içinde bu ekilde

yanmasna ramen de aaç giderek yeillenip güzelleiyordu. Durup

izlemeye balad ki aacn bu durumunu neye yoracan da bilmiyordu.

Daha sonra aacn bir ekilde yandn veya ona deen bir ate sonucunda

bu ekilde tututuunu, tamamen yanp kül olmasna engel olan eyin de

art yeillii, suyunun çokluu, yapraklannn younluu ve gövdesinin

kalnl olduunu düündü. Aacn durumunu bu ekilde kendine izah etti.

Aacn yannda durdu ve almak için bir ate parçasnn dümesini bekledi.

Ancak uzun bir süre durup da aacn üzerinden yere hiç ate dümeyince

eline ald bir tutam otu aaca yaklatrp ateten bir parça almak istedi. Hz.

Mûsa bir tutam otu aaca yaklatrnca aaç da onu yakacak gibi üzerine

doru eildi. Hz. Mûsa korku içinde geri çekildi. Sonra bir daha yaklap az Dir

ate alabilmek için aacn çevresinde dolamaya balad. Ancak o, aaçtan

ate almak istedikçe aaç da onu yakacak gibi üzerine doru eiliyordu.

Hz. Mûsa bu ekilde urarken bir anda ate söndü. O anda onun bu

durumuna ard ve aacn bu halini düünmeye balad. “Bata yanna

yaklalmayacak kadar büyük bir ateti. Ancak bir aacn içinde yanmasna

ramen bu aac yakmyordu ve böyle büyük bir ateken bir anda sönüverdi.

Bunda bir i var" diye düünmeye balad. Atein bu durumunu, atein buna

memur olduuna veya sahte olduuna, onu memur klann kim olduunun,

ona verilen emrin ne olduunun veya onu sahte bir ekilde yapann kim

olduunun bilinmediine yordu. akn bir ekilde kalaym m, geri mi

döneyim diye düünürken gözü aacn dallanna iliti. Dallan olabildiince

taze ve yeildi. Bu yeillik göe doru uzanyordu ve gecenin karanln

yrtyordu. Bu yeillik bazen san, bazen beyaz bir ekilde uzayp durdu.

1 Tâhâ Sur. 10

1 Tâhâ Sur. 10
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Sonunda yerden göe kadar nurdan bir sütun gibi oldu. Bu sütunun

baucunda da güne gibi parlayan, bakann gözlerini alan birk vard. Hz.

Mûsa ne zaman ona bakacak olsa gözleri kamayordu.

Hz. Mûsa bu durumu görünce endiesi ve korkusu artt. Elleriyle gözlerini

kapatt ve yere kapand. Yerde iken yaknlarda bir yerden bir ses iitti. Ancak

bu ses daha önce hiç kimsenin duymad türden bir sesti. Hz. Mûsa bu

ekilde sknt ve endie içindeyken aacn yanndan biri: “Ey Mûsa!” diye

seslendi. Hz. Mûsa hemen: “Buyur!” karln verdi. Sesin kimden geldiini

bilmiyordu, ancak bir insanla karlam olmann rahatln hissetmek için bu

sese hemen cevap verdi. Bunun için birkaç defa: “Buyur!” dedi ve: “enini

duyuyor, seni hissediyorum, ancak nerede olduunu bilmiyorum.

Neredesin?” diye sordu. Sesin sahibi: “Ben senin üstündeyim, seninle

beraberim! Önündeyim, arkandaym ve sana kendinden daha yaknm!”

karln verdi.

Hz. Mûsa bunlar duyunca ses sahibinin ancak Rabbi olabileceini anlad

ve ona olan iman daha da artt. “Rabbim! Sen dediin gibisin. Ama senin

sesini mi iitiyorum, yoksa elçinin sesini mi?” deyince, Allah: “Seninle

konuan benim! Yanma yakla!” karln verdi. Hz. Mûsa ellerini asasnda

birletirdi ve ona dayanarak ayaa kalkt. Ancak ayaa kalkar kalkmaz

korkudan tir tir titremeye balad. Ayaklan tutmaz oldu, dili tutuldu, kalbi

yerinden çkacak gibi oldu. Sanki her bir kemii dierinden aynlmt. Hâlâ

hayat belirtisi gösteren bir ölü gibi olmutu. Bu korku içinde sürüne sürüne

sesin geldii aacn yanna kadar yaklaabildi. Aacn yanna gelince, Allah:

“Ey Mûsa! u sa elindeki ne?” diye sordu. Hz. Mûsa: “Bu benim âsam” dedi.

Allah, cevabn ondan daha iyi bilmesine ramen: “Bu âsayla ne yapyorsun?”

diye sordu. Hz. Mûsa: “Bunu dayanmak için, koyunlanma yaprak silkelemek

için bir de senin de bildiin dier ihtiyaçlarm görmek için kullanyorum”

dedi.

Hz. Mûsa âsasn birçok ey için kullanrd. Asann ucuna yakn yeri çatal

gibiydi. En ucu da kanca gibi eriydi. Yüksek bir dal olduu zaman bu kanca

gibi olan ucuyla onu çekip eerdi. Dal krmak istedii zaman çatal olan

ksmyla sktrr ve çevirip krard. Asay yaslanmak ve koyunlann sürmek

için de kullanrd. stedii zaman da âsay omzuna atar, ucuna yayn,

sapann, heybesini ve varsa azn asard. Koyunlann gölgenin olmad bir
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yere otlatmaya çkard zaman bu asay yere diker, çataln her bir ucundan

yere kadar bir tel çeker ve giysisini üzerine atp gölgelik yapard. pi ksa olan

bir kuyuya geldii zaman da asasn ipe ekleyerek suyunu çekerdi. Bunun

yannda âsay, koyunlarn vahi hayvanlara kar korumak için de kullanrd.

Rabbi ona: "Ey Mûsa! Âsay at!" deyince, Hz. Mûsa bunu, "Bu âsay at ve

artk kullanma" gibi anlad ve bu niyetle de onu att. Bir ara asaya baknca

benzeri görülmemi büyük bir ylana dönütüünü gördü. Ylan bir eyi aryor

gibi dolanyordu. Deve kadar olan bir kayayn yanna gidip onu yutuyor,

aacn gövdesine dilerini geçirince kökünden onu söküyordu. Ylann

gözlerinden ate çkyordu. Asann kanca gibi olan ucu ylann yelesi olmutu

ve her bir kl mzrak gibiydi. Asann çatal olan ksm da her biri su kanaln

andran ve slk çalan dilere dönümütü. Hz. Mûsa ylan bu ekilde görünce

arkasna bakmadan kaçmaya balad. Ylann kendisine yetiemeyeceine

kanaat getirinceye kadar uzaklat. Sonra Rabbi aklna gelince mahçup bir

ekilde durdu. Sonrasnda kendisine: "Ey Mûsa! Buraya geri dön!" diye

seslenildi. Hz. Mûsa korku içinde geriye döndü. Rabbi ona: "Âsay sa elirle

al! Korkma onu eski haline getireceiz" dedi.

Hz. Mûsa'nn üzerinde önü açk kollan bol, yünden bir giysi vard. Bu giysi

de dal ve dikenlerden dolay yrtlp delinmiti. Hz. Mûsa âsay giysisinin bir

ucuyla tutmak isteyince, bir melek: "Ey Mûsa! ayet Yüce Allah bu sakndn
eyi yapmas için ylana izin verecek olsa bu giysinin sana bir faydas olacak

m?” dedi. Hz. Mûsa: "Olmayacak ama zayfm ve zayf olarak yaratldm"

karln verdi. Sonrasnda giysiyi brakt ve elini ylann azna doru uzatt.

Ylann dilerinin sesini duyuyordu. Elini kapatp tutunca ylan yere att âsa

olmutu. Tuttuu yer de yaslanrken elini koyduu o çatal olan ksma

dönütü.

Rabbi ona: "Yakla!” dedi. Hz. Mûsa bu ekilde yaklaa yaklaa sonunda

srtn o aacn gövdesine dayayp durdu. Ellerini âsasnda birletirdi, ba m

da önüne edi. Rabbi ona öyle dedi: "Bu gün sen öyle bir makamda durdun

ki senden sonra hiçbir insan böylesi bir makama gelemez. Sesimi duyacak

kadar seni yaklatrp yakn tuttum. Bana olabilecek en yakn bir yerde

durdun. Sana vereceim bu mesaj yerine ulatr. Gözüm kulam üzerinde,

yardmm ve desteim yannda olacak. Sana hükümranlmdan bir giysi

giydiriyorum, onunla emrimi uygularken gücüne güç katasn. Güç
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bakmndan ordulanmdan büyük bir ordu gibisin. Seni kullarmdan zayf

birine gönderiyorum. Bu kii verdiim nimetlerle mard ve kibirlendi.

Cezamdan yana kendini güven içinde hissetti. Dünya onu aldatt ki bundan

dolay hakkm olan da Rabliimi de inkar etti. Benden bakasna kul oldu,

ona tapt. Beni de tanmadn söyledi. zzetime yemin olsun ki kullarm ile

arama koymu olduum söz ile süre olmasayd onu öyle bir yere çalardm ki

gökler, yer, dalar ve denizler benim bu öfkemle birlikte ona öfke duyard.

Göe emretsem üzerine ta yadrr, yere emretsem onu içine alp yutar,

denizlere emretsem onu boar, dalara da emretsem onu ezer darmadan

ederdi. Ancak benim çin artk bir deeri kalmad ve gözümden dütü.

Hogörüm onu da kapsad. Ona da ihtiyacm yok, zira asl varlkl olan benim,

benden baka da varlkl olan kimse yoktur. Ona bu mesajm ulatr. Onu,

bana kul olmaya, ihlas içinde tek ilah olarak beni kabul etmeye davet et. Ona

günlerimi hatrlat. Öfkem ve cezamdan yana onu ikaz et. Öfkemin karsnda

hiçbir eyin duramayacan ona bildir.

Bunlar söylerken de ona kar yumuak bir dil kullan ki belki kendine gelir

benden saknr. Affetme ve balamaya öfke ve cezalandrmadan daha yakn

durduumu ona ilet. Dünyalk olarak ona verdiim eyler de seni ürkütmesin.

Kontrolü tümden elimdedir ve iznim olmadan ne göz krpabilir ne konuabilir

ne de nefes alabilir. Ona öyle de: “Rabbinin bu çansna icabet et! Zira

mafireti genitir. Sana dört yüz yl mühlet veriyor. Bu süre içinde hep ona

kar bir sava ve mücadele içinde olacaksn. Bu süre içinde hep kendini onun

yerine koyup rab olduunu söyleyeceksin. Kullarn onun yolundan

çevireceksin. Oysa o senin için gökten yamuru indirecek, yerden bitkileri

bitirecektir. Bu süre içinde sakatlanmayacak, ihtiyarlamayacak, fakir

dümeyecek ve yenilgiye uramayacaksn. Bunu yapmay dilese veya bunlan

tümden elinde almay istese buna muktedirdir. Ancak hilim sahibidir ve çok

büyük bir hogörüye sahiptir."

Kardeinle birlikte ona kar mücadele edin, zira ona kar mücadeleden

sorumlusunuz. ayet istesem ona kar koyamayaca ordular gönderirdim.

Ancak kendini beenen ve askerlerine güvenen o zayf kul bilsin ki az bir

topluluk -ki benim yanmda az yoktur* iznimle çok kalabalk bir topluluu

yener. çinde bulunduu güzellikler ile nimetlere gpta etmeyin. Bu tür

eylerde de gözünüz olmasn. Zira bu tür eyler dünya hayatnn güzellii,

servet sahiplerinin süsüdür. Yoksa sîzleri de bu tür eylerle süslemek istesem
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Firavun size bakt zaman ne kadar aciz olduunu ve size verilen eylere

sahip olmaya asla güç yetiremeyeceini anlard. Bu tür eyleri sizden uzak

tutuyorum ki ben dostlanma öyle yapar öyle davrannm. Daha önceki

dostlanma da bunu seçmiimdir. Çobann koyunlann tehlikeden uzak

tutmas gibi ben de dostlanm dünya nimetlerinden ve rahatlktan uzak

tutanm. Çobann develerini pis yerlerden uzak tutmas gibi ben de dostlanm

dünya nimetleri içinde refah içinde yaamaktan uzak tutanm. Bunu yapmam

onlann yanmdaki deersizliinden deildir. Aksine dünya tarafndan her

hangi bir yara almadan, nefsi arzulara bulamadan keremimden nasiplerini

tam ve yeteri düzeyde almalar içindir.

Bilmelisin ki kullanm bana kar zühdden daha iyi bir süsle süslenemezler.

Zira zühd takva sahibi olanlann süsüdür. Bunlann üzerinde sükûnet ve

hayetten bir giysi olur. Secde izlerinden dolay yüzlerinden tannrlar. te
benim gerçek dostlarm bunlardr. Bunlarla karlatn zaman onlan himaye

et, kalbini onlara aç, dilinle gönüllerini al. Bil ki dostlanmdan birini küçük

düüren veya onu korkutan kii bana kar sava açm, bana meydan

okumu ve cann ellerime vermi olur. Ben de dostlarma yardm

geciktirmem. Bana kar sava açan kii karmda durabileceini mi

zannediyor? Bana düman kesilip meydan okuyan kii beni aciz

brakabileceini mi zannediyor? Bana kar çkan kii benden kaçabileceini

mi zannediyor? Dünyada da, âhirette de dostlarmn intikamn alp bunu

baka kimselere brakmazken bunu nasl yapabilirler?"

Sonrasnda Hz. Musa, Firavun'un bulunduu ehre gitti. Firavun ehrin

etrafn kendi ektirdii ormanlarla çevirmiti. çinde terbiyecileriyle birlikte

aslanlar vard. Bu aslanlar birilerinin üzerine braktklar zaman onlan yer

bitirirlerdi. Ormanlardan ehre açlan dört tane kap vard. Hz. Mûsa,

Firavun'un da görebilecei en büyük ve geni yoldan ehre girdi. Aslanlar

onu gördüklerinde tilki gibi barmaya baladlar. Terbiyecileri onlann bu

haline ardlar ve Firavun’un duymasndan da korktular. Hz. Mûsa,

Firavun'un ardndan bulunduu kapya vannca asasyla kapya vurcu.

Üzerinde de yünden bir giysi ve alvar vard. Kapc onu görünce onun bu

cesaretini beendi, ancak yine de içeri almad. Ona: “Kimin kapsn çaldn
biliyor musun? Efendin olan kiinin kapsn çalyorsun" deyince, Hz. Mûsa:

“Sen de ben de Firavun da Rabbimin kullanyz. Ona yardm için geldim"

karln verdi. Birinci kapda duran kapc bunu dier kapclara bildirdi ki bu
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ekilde yetmi tane kap vard. Her kapcnn elinin altnda da kalabalk bir

ordu bulunuyordu.

Haber Firavun'a kadar ulanca: “Onu yanma sokun" dedi. Görevliler Hz.

Mûsa'y içeri sokunca Firavun ona: “Seni tanyor muyum?" diye sordu. Hz.

Musa: “Evet!" karln verdi. Firavun: “Çocukken beslediimiz kii sen deil

misin?” diye sorunca Hz. Musa ayn ekilde cevap verip onu onaylad. Bunun

üzerine Firavun, askerlerine: “Bunu yakalayn!" dedi. Ancak Hz. Musa asasn

yere braknca büyük bir ylana dönütü. Orada bulunanlara saldrnca hepsi

kaçmaya balad. Bu saldnda onlardan yirmibe bin kii öldü. Çou da

kaçrken ezilerek öldü. Firavun da kaçp odasna girdi. Oradan: “Ey Mûsa!

Bana zaman tan bu zaman içinde düüneyim sonra tekrar görüelim"

deyince, Hz. Mûsa: “Bana bu yönde bir emir verilmedi. Bana verilen emir

seninle mücadele etmemdir. Onun için ayet sen dar çkmazsan ben içeri

yanna gireceim!" karln verdi. Ancak Yüce Allah, Hz. Musa'ya: “Ona

istedii süreyi ver. Süreyi de kendisinin belirlemesini söyle" diye vahyetti. Hz.

Mûsa bunu bildirince Firavun: “Bana krk gün süre ver, bu süre sonunda

tekrar görüelim" dedi. Hz. Mûsa da bunu kabul etti.

Önceleri Firavun helâya krk günde bir çkard. Bu olaydan sonra artk

günde krk defa helâya çkmaya balad. Bu olanlardan sonra Hz. Mûsa

ehirden çkt. Aslanlarn yannda geçerken kuyruklarn bacak aralanna

aldlar ve ona elik ettiler. ehir dna çkana kadar ne aslanlar ne de srail

oullanndan biri kendisine dokunabildi.
1

"Muhakkak ki ben, senin Rabbinim! Hemen pabuçlarn
çkar! Çünkü sen kutsal vadi Tuvâ'dasn!" (Takâ Sur. 12)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Ali: "...Hemen pabuçlarn çkar..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

1 Ahmed (sh. 61-66) ve bn Ebî Hatim 9/2843, 2844, 2847-2849, 2852 (16122, 16140,

16144, 16148, 16165).

1 Tâhâ Sur. 12
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"Papuçlan ölmü bir eek derisinden olduu için ona: "Papuçlann çkar:”

denilmitir.”
1

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirin "Namazda papuçlan neden

çkaralm ki? Musa'ya papuçlann çkarmasnn emredilmesi ölmü eek

derisinden olduklan içindi.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ka'b: "...Hemen pabuçlarn çkar ..."
2

buyruunu açklarken öyle demitir: "Hz. Musa'nn papuçlan ölmü eek

derisinden yaplmt. Yüce Allah mukaddes vadinin bereketi tümüyle ora

desin diye papuçlann çkarmasn istemitir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zührî: "...Hemen pabuçlarn çkar ..."3

buyruunu açklarken: "Hz. Mûsa'nn papuçlan ehli eek derisinden

yaplmt” demitir.

bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildirir: "Hz. Mûsa'nn çkartmas emredilen o

papuçlan domuz derisinden yaplmlard.”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Hemen

pabuçlarn çkar ..."4 buyruunu açklarken: "Ayaklann bu temiz, bereketli

topraa desin diye çkar” demitir.

Taberânî, Alkame'den bildirir: bn Mes'ûd, Ebû Musa el-E'arî’nin yanna

evine gitti. Namaz vakti gelince Ebû Mûsa ona: "Ey Ebû Abdirrahman! Bizden

daha büyük ve daha bilgilisin. Öne geç de namaz kldr” dedi, ibn Mes’ûd ise:

"Hayr! Öne sen geç, zira biz senin evine geldik” karln verdi. Bunun

üzerine Ebû Mûsa öne geçti, papuçlann çkanp namaz kldrd. Namaz

sonras bn Mes'ûd ona: "Papuçlann neden çkardn? Kendini mukaddes

vadide mi sandn? Resûlullah'n Maiiehu deyhi »eseiiem) mestleri ve papuçlanyia

namaz kldn gördüm” dedi .
5

’ Abdurrezzâk (2/16).

1 Tâhâ Sur. 12

3 Tâhâ Sur. 12

4 Tâhâ Sur. 12

5 Taberânî (9262) vc Ahmed 7/404, 405 (4397). Muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "...Çünkü

sen kutsal vâdi Tuvâ'dasn"
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Vadinin

kutsallndan kast mübarek olmasdr. Tuvâ da vadinin ismidir.”
2

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Çünkü sen kutsal vâdi

Tuvâ'dasn"3 buyruunu açklarken: "Vadinin kutsallndan kast temiz

olmasdr” demitir.

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Çünkü sen kutsal

vâdi Tuvâ'dasn"4 buyruunu açklarken: “Tuvâ, Filistin'de bir vadidir ve iki

defa kutsal klnmtr” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: açh/'5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Kutsal vadiden kast mukaddes topraklardr.

Vadiden gece vakti geçtii için, gece geçildii anlamna gelen “^” ifadesi

kullanlmtr. Zira kii: “IJ5 dedii zaman, bu: “Filan vadiyi gece

vakti geçtim” anlamndadr. Vadiden geçen de Hz. Mûsa'dr. Vadiyi geçip üst

tarafna çkmtr.”

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

Mücâhid: "...Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasn"6 buyruunu açklarken

öyle demitin “Vadinin kutsallndan kast mübarek olmasdr. Tuvâ da

vadinin ismidir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mübeir b. Ubeyd bu âyeti: “s$k”

lafzyla, tenvinsiz okumu ve: “Eyle’de 7
bir vadidir. Söylenene göre bu vadi iki

defa bereketli klnmtr” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken:

“Vadiyi katetmek, anlamndadr” demitir.
2

’ Tâhâ Sur. 12

1 Talîk (4/256) ve el-tkân ’de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Tâhâ Sur. 12

< Tâhâ Sur. 12

5 Tâhâ Sur. 12

6 Tâhâ Sur. 12

7
Eyle: Msr ile Mekke arasnda bir sahil kentidir.
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ebî

Necît: ifadesini açklarken: “Kabe'ye yalnayak girilmesi gibi

bereketinden dolay vadiyi yalnayak katetmek anlamndadr" demitir. Saîd

b. Cübeyr'in de bu ifade hakkndaki görüü budur. Mücâhid ise:

ifadesini açklarken: “Vadinin addr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Çünkü sen kutsal vadi

Tuvâ'dasn"5 buyruunu açklarken: “ki defa mukaddes klnm bir vadidir

ve ismi de Tuvâ'dr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lafzyla, “1”

harfini ötre ile,
“
3
" harfini de tenvinli okumutur.7

bUJ I

"üphe yok ki ben Allah'm. Benden baka hiçbir ilah

yoktur. 0 halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz
kil." (Tâhâ Sur. 14)

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (nUslahu aleyhi w«IM

öyle buyurmutur: "Cennetin kapsnda: «üphe yok ki ben Allah'm. Bendim

baka ilah yoktur! Bunu itirafedip söyleyeni de cezalandrmam» yazldr."

bn Sa'd, Ebû Ya'lâ, Hâkim ve Beyhakî DelâiVde Enes’ten bildirir Hz.Ömer

klcn kuanm bir ekilde evden çknca yolda Zühre oullanndan bir

adamla karlat. Adam ona: “Ey Ömer! Nereye gidiyorsun?” diye sorunca,

Ömer. “Muhammed’i öldürmeye gidiyorum" dedi. Adam: “Bunu yaparsan

Zühre oullan ile Hâim oullanndan nasl kurtulacaksn?" diye sorunca,

’ Tâhâ Sur. 12

1 bn Cerîr (16/29).

3 Tâhâ Sur. 12

4 Tâhâ Sur. 12

5 Tâhâ Sur. 12

‘Tâhâ Sur. 12

7 Bu kelimeyi tenvinli olarak Asm, ibn Amir, Hamza, Kisâî ve Halef okumutur.

Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, Ebû Cafer ve Yâkub ise tenvinsiz okumulardr. (en-Ntr

,

2/240).

yi â Vi û{ V â üt J\
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Ömer: “Sannm sen de dininden çkp yeni dine girdin!" eklinde çkt. Adam

ise: "Sana ilginç bir eyi söyleyeyim! Kzkardein ve eniten de dinlerini

brakp yeni dine girdiler" dedi. Bunun üzerine Ömer kzgn bir ekilde

kzkardeinin evine gitti. Kzkardei ile enitesinin yannda Habbâb da vard.

Habbâb, Ömer'in sesini iitince evde bir yerde sakland. Ömer içeri girdi ve:

"Dardan iittiim ve mrldandnz ey de ne?" diye sordu. Zira Ömer

girmeden içerde Tâhâ Sûresi'ni okuyorlard. Kzkardei ile enitesi: "Bir

konuda konuuruyorduk, o kadar" karln verdiler. Ömer: “Yoksa siz de mi

yeni dine girdiniz!" deyince, enitesi: “Ey Ömer! Ya hak olan din senin

dininden baka bir din ise?" diye sordu. Bu söz üzerine Ömer enitesinin

üzerine atlad ve onu ayaklanmn altnda çinedi. Kans araya girip kocasn

ondan kurtarmak isteyince Ömer ona bir tokat att. Bu tokattan dolay da

kzkardeinin yüzü kanad.

Ömer "Yannzda bulunan kitab (yazl âyetleri) bana verin de okuyaym!"

deyince, kzkardei: "Sen pissin ve ona temiz olanlardan bakas dokunamaz.

Bunun için kalk ve abdest al!" karln verdi. Ömer kalkp abdest ald.

Abdest aldktan sonra getirdikleri kitab alp Tâhâ Sûresi'ni okumaya balad.

"üphe yok ki ben Allah'm. Benden baka hiçbir ilah yoktur. O halde bana

ibadet et ve beni anmak için namaz kl"’ âyetine ulanca: “Bana

Muhammed'in yerini söyleyin" dedi. Habbâb, Ömer'in bu sözünü duyunca

sakland yerden çkt ve öyle dedi: “Sevin ey Ömer! Perembe gecesi

Resûlullah (sallailehu aleyhi «sdlem): "Aliahimi slam' Ömer b. el-Hattâb veya Amr b.

Hiârn ile aziz kl " diye dua etmiti. Umanm bu dua senin için yaplmtr.”

Sonrasnda Ömer evden çkp Resûlullah'n (saiiaiiahu skyti veseiiem) yanna gitti ve

orada Müslüman oldu .

2

Ebû Nuaym Hilye’de Ali b. EbîTâlib'den bildirir: Resûlullah Mai^u aleyhi vmiiem)

Cebrail'den naklen bize buyurdu ki: "Yüce Allah öyle buyurur: «üphe yok

ki ben Allah'm. Benden baka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve

beni anmak için namaz kl .»
3 hlas içinde 'Lâ ilahe ilallah' sözüyle huzuruma

’ Tâhâ Sur. 14

2 bn Sa'd (3/267, 268), Hâkim (4/59) ve Beyhakî (2/219, 220).

3 Tâhâ Sur. 14
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çkan kii himayeme girmi demektir. Himayeme giren kii de azabmdan emin

olur."'

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

bildirdiine göre Mücâhid: “...Beni anmak için namaz kl"
J buyruunu

açklarken: “Kul namaz kld zaman Rabbini zikretmi olur" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “jJoJ oSL^ çâV'
3

buyruunu açklarken: “Aklna geldiim zaman namaz kl, anlamndadr"

demitir.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve bn Merdûye’nin

Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiaKu aleyh» meHem) öyle buyurmutur:

"Biriniz namaz klmadan uyuduu veya unutarak klamad zaman aklna

geldiinde bu namaz klsn. Zira Yüce Allah: “...Beni anmak için namaz kl
"4

buyurur."*

Tirmizî, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân ve bn

Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah (ufeleiu bMu maton) Hayber sava

dönüünde gece boyu yol ald. Yorulunca da dinlenmek ve uyumak için

devesini çöktürüp mola verdi. Bilâl'e de: "Ey Bilâl! Bu gece nöbeti sen tut"

buyurdu. Bilâl de yats namazn kldktan sonra devesine yasland ve sabah

namazn beklemeye koyuldu. Ancak gözleri uykuya yenilince uyuyakald.

Güne üzerlerine vuruncaya kadar da içlerinden uyanan olmad. lk uyanan

kii Resûlullah (sauaiiahu aleyh» vesdiem) oldu. "Ey Bilâl!" diye seslenince, Bilâl: “Anam

babam sana feda olsun yâ Resûlallah! Uykusuzluk sende olduu gibi beni de

yenmi ve uyumuum” karln verdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (sailaiiahu aiyhi

mailem) (sailaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Bu namaz kaza edin!" buyurdu. Bir sonraki konaklama

yerinde de devesini çöktürüp abdest ald. Sonra kamet getirtip vaktinde klar

gibi acele etmeden sabah namazn kld. Namazn ardndan da: "Namaz

' Ebû Nuaym (3/191, 192). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'tfu'I-Câmi', 4047).

1 Tâhâ Sur. 14

3 Tâhâ Sur. 14

A Tâhâ Sur. 14

5 Ahmed 20/255 (12009), Buhâri (597), Müslim (684) ve Ebû Dâvud (442).

178
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klmay unutan kii aklna gelince onu klsn. Zira Yüce Allah: "...Beni anmak

için namaz kl
"1
buyurur" dedi/' bn ihâb bu âyeti: lafzyla okurdu/

Taberânî ve bn Merdûye, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirir: Resûlullah'a

(sailaRahu lyh vesellem) güne doana veya batana kadar namaz unutan kiinin buna

karlk kefaretinin ne olmas gerektii sorulunca öyle buyurdu: "Allah'a

yönelir. Bunun için güzelce abdestini alr, ardndan da güzelce namazn klar.

Unuttuu için de Allah'tan balanma diler. Bundan baka da kefareti yoktur.

Zira Yüce Allah: «...Beni anmak için namaz kl»3 buyurur."*

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Semure b. Yahya'dan bildirir: Yats

namazn klmay unuttum ve sabah oldu. Erkenden bn Abbâs'a gidip

durumu anlattmda: "Kalk ve imdi kl" dedi ve: "...Beni anmak için namaz

kl"5 âyetini okudu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir vakit namazn klmay

unuttuunda aklna geldii zaman onu kaza et" demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a'bî ve brâhîm: "...Beni anmak için

namaz kl
"6 buyruunu açklarken: "Bir vaktin namazn ayet unutmusan

hatrladn zaman onu kl" demilerdir.

7

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirir: Kii uyuyakalp veya unutup

bir namaz kaçrd zaman güne doarken veya batarken olsa dahi

hatrlaynca onu klsn. Yüce Allah: "...Beni anmak için namaz kl
"8

buyurur.

’ Tâhâ Sur. 14

1
Tirmizî (3163), bn Mâce (697), bn Hibbân (2069) ve Müslim (680). bn ihâb'n

kraati âz bir kraattir.

3 Tâhâ Sur. 14

* Mecma'de (1/323) geçtii üzere Taberânî. Heysem der ki: "snadnda shâk b. Yahya

vardr. shâk, Ubâde'yi görmemitir, Mûsa b. Ukbe dnda da kendisinden rivayette

bulunan olmamtr."
5 Tâhâ Sur. 14

6 Tâhâ Sur. 14

7 bn Ebî eybe (2/65).

* Tâhâ Sur. 14
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Onun için unuttuun bir vakit namazn hatrlaynca istediin saatte

klabilirsin .

1

bn Ebî eybe, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir Hudeybiye dönüü
Resûlullah (laiiaiiehu aleyhi «seiiem) ile birlikte kumluk bir yerde konakladk. Allah

Resûlü (saiieiiahii aleyhi veseHem): "(Namaza kaldrmak için) Kim nöbet tutar?" diye

sorunca, Bilâl: “Ben tutanm" dedi. Bunun üzerine herkes uykuya geçti.

Uyandklarnda ise güne domutu. Uyandktan sonra Resûlullah (saiiaJUu aterfi

»eseliem): "Namaz normal vaktinde klar gibi imdi kln. Uyuyakalp veya unutup

namaz kaçran kii de bu ekilde yapsn" buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Ebû Cuhayfe'den bildirin Resûlullah (saMahj afeyfc mefem), güne

doana kadar uyuyup da namaz kaçrdklar o yolculuu srasnda öy e

buyurmutu: "Sizler ölmütünüz de Yüce Allah ruhlarnz tekrar size

döndürdü. Uyuyakalp veya unutup namaz kaçran kii, onu uyand veya

hatrlad zaman klsn."3

“Kyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peine kotuu
eyin karln bulsun diye neredeyse onu gizleyeceim/'

(Tâhâ Sur. 1 5)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Neredeyse onu

gizleyeceim
*4 buyruunu açklarken: “Benim dmda kimseye onun

bilgisini vermeyecektim" demitir.
5

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

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Neredeyse onu gizleyeceim*6 buyruunu

açklarken: “Neredeyse kendimden bile gizleyecektim" demitir.

1 bn Ebî eybe (2/65).

1 bn Ebî eybe (2/64) ve Ahmed 7/426, 427 (4421). Muhakkikleri: "snad basendir"

demilerdir.

3 bn Ebî eybe (2/64) ve Ebû Ya'lâ (895). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerd r.

4 Tâhâ Sur. 15

5 el-tkân'de (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

6 Tâhâ Sur. 15
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî’nin Mesâhiföe bildirdiine göre Mucâhid:

"...Neredeyse onu gizleyeceim'" buyruunu açklarken: "Neredeyse

kendimden bile gizleyecektim” demitir.

bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

^ Sisi (=Neredeyse kendimden bile gizleyecektim)”
2

lafzyla

okumu ve: "Zira Allah’tan hiçbir ey ebediyen gizli kalmaz” demitir.

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: Yüce Allah göklerde ve yerde bulunan

herkesten kyamet saatini gizli tutmutur. bn Mes’ûd bu âyeti: " ^ Sisi

(=Neredeyse kendimden bile gizleyecektim)” lafzyla okumu ve:

"Kyametin saatini tüm mahlûkattan gizledim. Hatta kendimden

gizleyebilsem onu da yapardm” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Bu âyet

baz kraatlerde: ^ Sisi (=Nereseyde kendimden bile

gizleyecektim)” eklindedir. Ömrüme andolsun ki Yüce Allah kyamet

saatinin bilgisini kendine en yakn olan meleklerden ve Resul ile

peygamlerlerden gizlemitir.3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "...Neredeyse onu

gizleyeceim"4 buyruunu açklarken: “Neredeyse kendimden bile

gizleyecektim” demitir.

bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî, Verkâ'dan bildirir. Saîd b. Cübeyr bu âyeti

bana: alS” lafzyla "1” harfini nasb, "»J” harfini de esre ile okudu ve

öyle dedi: "Neredeyse herkese bildirip gösterecektim, anlamndadr. airin:

iki ay ve üstüne tam bir ay boyunca

Erik de amîr bitkisini gösterip durdular" dediini duymaz msn?” 5

1 Tâhâ Sur. 15

2 âz bir kraattir.

3 Abdurrezzâk (2/16).

* Tâhâ Sur. 15

s bn Kesîr, Tefs/öe (5/272) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bnu'l-Enbârî, Ferrâ'dan bildirin Ubey b. Ka'b'n kraatinde bu âyet: " k>1

>js l^-l” (=Neredeyse kendimden bile gizleyecektim,

size nasl bildireyim)" eklindedir.

1

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Herkes

peine kotuu eyin karln bulsun diye..."
J buyruunu açklarken:

"Herkes yapt amelin karln alsn diye" demitir.

"Buna inanmayan ve hevesine uyan kimse seni ondan
alkoymasn, yoksa helak olursun." fraka Sur. 1 6 )

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a'bî ile bn übrüme: "0I5 çil3 ’
3

buyruunu açklarken: "Buna 'hevâ' denmesinin sebebi kiiyi Cehennem

ateine doru (havalandrp) savurduu içindir” demilerdir.

CJJÜ 14JJlp i* JUîj \«U fcjâ ^ ju *

u

UUÜ Uc?

^-w9j UjLaU Vj Uâi jli * <>-

lyt &£ * <Jj£ l/t

"«u sa elindeki nedir, ey Musa?» Musa dedi ki: «O benim
deneimdir. Ona dayanrm, onunla koyunlarma yaprak

silkelerim. Onunla baka ilerimi de görürüm.» Allah, «Onu
yere at ey Mûsa!» dedi. Braknca, denek hzla akan bir

ylan oluverdi. Allah öyle dedi: «Tut onu. Korkma! Biz, onu

yine eski durumuna döndüreceiz. Bir de elini koltuunun
altna sok ki, bir baka mucize olmak üzere o, kusursuz ve

1

Firâ, Meâni'l-Kur'ân (2/176). âz bir kraattir.

1 Tâhâ Sur. 15

5 Tâhâ Sur. 16
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lekesiz beyazlkta çksn. Böylece sana en büyük
mucizelerimizden bazlarn gösterelim.»" (TâkâSur. 17-23)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, Hz. Mûsa'nn asas

konusunda öyle demitir: "Bu asay ona meleklerden bir melek verdi. Hz.

Mûsa, Medyen’e giderken bu asa gece vakti önünü aydnlatrd. Onunla yere

vurduu zaman da yerden bitki biterdi. Bu asayla da koyunlanna aaç
yapra silkelerdi .”

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "O benim deneimdir. Ona

dayanrm..." 2 buyruunu açklarken: "Koyunlanyla birlikte yürüdüü zaman

ona dayanrd" demitir.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"...Onunla koyunlarma yaprak silkelerim..."3 buyruunu açklarken:

“Sopamla aaçlara vurur, koyunlarmn yemesi için yaprak silkelerim"

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr b. Meymûn: Ji. jutfj
”4

buyruunu açklarken: “He ifadesi, aaçlann yapraklann düürmek için

kiinin sopasyla aaca vurmasdr" demitir.

bn Ebî Hâtim, Meymûn b. Mihrân'dan bildirir: “He ifadesi, aaçlann

yapraklarn düürmek için kiinin sopasn iki dal arasna sokmas ve

sallamasdr. Habt ise yapraklann dümesi için aacn dallanna sopayla

vurmadr."

bn Ebî Hâtim, Mâlik b. Enes’ten bildirir: “He ifadesi, aaçlarn

yapraklann ve meyvesini düürmek için kiinin eri bal sopasn dala takp

sallamasdr. Böylesi bir durumda sopayla aaç dallanna vurulmaz."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: Ji- buyruunu açklarken: "Koyunlanma yaprak

1 bn Ebî Hâtim 9/2647 (16141). bn Kesir, Tefsir (5/273) der ki: "Bütün bunlar

srâiliyyattan olan haberlerdir."

1 Tâhâ Sur. 18

3 Tâhâ Sur. 18

4 Tâhâ Sur. 18
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yedirmek için sopamla aaç dallanna vururum” demitir, v/2 y$”
J

buyruunu açklarken de: "Baka ilerde kullanr ondan faydalannm"

demitir.

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: " vjU yj

buyruunu açklarken: "Baka ihtiyaçlanm için onu kullannm"

demitir. 5

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

bildirdiine göre Mücâhid: “^1 4yi;”
6 buyruunu sçklsrkcn ,*B3k3

ihtiyaçlsnm için kullanr, ondan faydalanrm" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: t «lyli”
7 buyruunu

açklarken: "Su tulumunu ve azm tama gibi baka ihtiyaçlanm için de

kullannm" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "^>1 yj"
8 buyruunu

açklarken: "Bu asa gece vakti onun önünü aydnlatrd. Ayn zamanda bu asa

Hz. Âdem'in de asasyd" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Braknca, denek hzla

akan bir ylan oluverdi
"9

âyetini açklarken öyle demitir: Daha önce hiç

ylana dönümemiti. Ylana dönüünce karlat bir aac yedi, gördüü

bir kayay yuttu. Hz. Mûsa kaya parçasnn onun midesine düme sesini

iitince dönüp kaçmaya balad. Arkasndan: "Ey Mûsa! Asan al!" diye

seslenildi, ancak Hz. Mûsa onu almad. kinci defa: "Onu al ve korkma!" diye

1 Tâhâ Sur. 18

3 Tâhâ Sur. 18

3 Abdun-ezzâk (2/16).

4 Tâhâ Sur. 18

s Talîk'de (3/149) geçtii üzere bn Ebî Hâtim (3/149).

6 Tâhâ Sur. 18

7 Tâhâ Sur. 18

8 Tâhâ Sur. 18

9 Tâhâ Sur. 20
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seslenilince yine almad. Üçüncüsünde: "Sana güvence verildi" denilince de

ald.
1

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

j^"2 buyruunu açklarken: "Onu ilk hali olan asaya geri çevireceiz"

demitir.3

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

Mücâhid: "
1 buyruunu açklarken: "Onu ilk hali olan asaya

geri çevireceiz" demitir. “^>1 SîT ^ »üûî

buyruunu açklarken: "Elini koltuunun altna koy, alaca hastal gibi bir

hastalk olmamasna ramen elin bembeyaz bir ekilde çksn" demitir.
6

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kusursuz ve

lekesiz beyazlkta çksn " 7 buyruunu açklarken: "Alaca hastal gibi bir

hastalk olmamasna ramen elin bembeyaz bir ekilde çksn" demitir.
8

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Hz. Mûsa elini geri çkardnda

lamba gibi parlyordu. te o zaman Rabbiyle görütüünü anlad. Bundan

dolaydr ki Yüce Allah: "Böylece sana en büyük âyetlerimizden bazlarn

gösterelim
" 9 buyurmutur.

* c/t jk-'J * ^ >rÜ * t ^ VJ dü

âül * t/t ^

' bn Kesîr, Tefsir'de (5/274) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Tâhâ Sur. 21

J el-tkâride (2/27) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Tâhâ Sur. 21

5 Tâhâ Sur. 22
6 bn Ebî Hâtim (9/2851, muallak olarak 16160. hadisin hemen akabinde).
7 Tâhâ Sur. 22

8 bn Cerîr (16/50).

’ Tâhâ Sur. 23
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* ij^sr üj-rij * ij^r ^UJ ^ ^ ispij * ^J
.

,, ^ K,
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"Musa: «Rabbm! Gösümü genilet iimi kolaylatr,

dilimin düümünü çöz ki sözümü iyi anlasnlar. Ailemden

kardeim Harun'u bana vezir yap, beni onunla destekle, onu
görevimde ortak kl ki seni daha çok tebih edelim ve çokça

analm. üphesiz sen bizi görmektesin» dedi."

(Tâhâ Sur. 25-35)

bnu'I-Münzir, Hatîb ve bn Asâkir, Esmâ binti Umeys'ten bildirir:

Resûlullah' aleyhi »eseiiem) Sebîr
1 dann karsnda durmu öyle derken

iittim: "Ey Sebîr! Artk güne üzerine dosun! Ey Sebîr! Artk aydnlar!

Allahm! Ben de kardeim Musa'nn senden istediklerini istiyorum. Gösümü
geniletmeni, iimi kolaylatrman, dilimin düümünü çözmeni, sözümün iyi

anlalmasn diliyorum. Ailemden de kardeim Ali'yi bana vezir yap, beni

onunla destekle, onu görevimde ortak kl ki seni daha çok tebih edelim ve çokça

analm. üphesiz sen bizi görmektesin ."2

es-Silef et-Tuyûriyyât ’ta zayf bir senedle Ebû Cafer b. Muhammed b.

Ali'den bildirir: "Ailemden kardeim Harun'u bana vezir yap, beni onunla

destekle
*3 âyetleri nazil olduu zaman Resûlullah (saHaiisUj aleyhi ««Hem) bir dan

üzerindeydi. Sonrasnda: "Allahm! Beni kardeim Ali ile destekle!" diye dua

edince Yüce Allah bu duasna icabet etti.

Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Dilimin düümünü çöz
*4 âyetini açklarken öyle demitin hz.

Mûsa henüz çocukken Firavun’un sakalndan tutup çekmi, Firavun da: “Hu

benim dümanmdr" demiti. Firavun'un kars da Hz. Mûsa’y cezadan

kurtarmak için: “Henüz akl yetmiyor" demitir. Akl yetmediini göstermek

için de Hz. Musa'ya bir hurma ile bir kor parças gösterilince kor parçasn alp

azna atmtr. Bundan dolay da dilinde bir kekemelik hasl olmutu.

’ Sebîr: Mekke'de bir dadr.
1 bn Asâkir (42/52).

3 Tâhâ Sur. 29-31

4 Tâhâ Sur. 27
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ailemden kardeim

Harun'u bana vezir yap"
1

âyetlerini açklarken: “Hârun, Mûsa'dan yaça daha

büyüktü” demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: "Beni onunla

destekle
"2

âyetini açklarken: "Onunla srtm kuvvetlendir, daha güçlü kl”

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Beni onunla destekle
" 3

âyetini açklarken: "Onunla iimi salamlatr, gücümü arttr. Zira o gücüme

güç katar" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onu görevimde ortak kl
"4

âyetini açklarken öyle demitir: "Bundan dolaydr ki Hz. Musa'ya

peygamberlik verildii anda Hz. Harun'a da peygamberlik verilmitir.”5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie, bir adamn: "Dünyada

kardeine en faydal olan kardein kim olduunu biliyorum. Bu kii kardeine

de peygamberlii isteyen Hz. Mûsa'dr” dediini iitince: "Vallahi doru

söyledi” dedi .

6

Hâkim, Vehb b. Münebbih'den bildirir: "Hz. Harun'un düzgün bir dili vard,

ar ar ve duru bir ekilde konuurdu. Bilgiyle ve hogörüyle sözlerini

söylerdi. Boy olarak Hz. Mûsa'dan daha uzun, ya olarak da ondan daha

büyüktü. Hz. Mûsa'dan daha kilolu ve teni daha beyaz, omuzlan da daha

geniti. Hz. Musa kvrck saçl ve esmerdi. Sanki enûe kabilesinin adamlan

gibi uzun boylu birisiydi. Yüce Allah’n gönderdii peygamberlerin hepsinde

olduu gibi Hz. Mûsa'nn da sa kolunda peygamberlik beni vard. Sadece

Hz. Peygamber Muhammed'inMaflahu aleyhi vesefcm) beni iki kürei arasndayd .”7

’ Tâhâ Sur. 29, 30

3 Tâhâ Sur. 31

3 Tâhâ Sur. 31

4 Tâhâ Sur. 32

5 bn Ebî Hâtim 9/2977 (16904).

6 bn Kesîr, Tefsir'de (5/277) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

7 Hâkim (2/577).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim b. Ebi'n-Necûd: "

IL cJî âyetlerindeki fiillerin harflerini nasb ile

okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A’me: " iL iC dilli ‘J

^ai"
2
âyetlerindeki fiiilerin "d" harflerini cezm ile okumutur.

J& iiit: J- ;̂ $ uiiii pjl AJÛ OjJÛI ^ 4-ÜI ûî

**> dâitj « jfcj

"Musa'y bir sanda koy da suya brak; su onu kyya atar.

Bana da, ona da düman olan biri onu alr. Ey Musa!

Gözümün önünde yetiesin diye seni sevimli kldm."
(Tâhâ Sur. 39)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Suya brak...*3 buyruunu

açklarken: "Sudan kast Nil nehridir" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Seni

sevimli kldm"3 buyruunu açklarken: “Bundan dolaydr ki Hz. Mûsa'y kim

görse ona kar bir sevgi duyard" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Seleme b. Kiiheyl:

"...Seni sevimli kldm"6 buyruunu açklarken: "Seni kullanma sevdirdim"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "...Seni sevimli kldm"7

buyruunu açklarken öyle demitir: Âsiye, Hz. Mûsa'y görünce onda bir

1 Tâhâ Sur. 33-35

1 Tâhâ Sur. 33-35

3 Tâhâ Sur. 39

4 bn Ebî Hatim 9/2942 (16686).

s Tâhâ Sur. 39

6 Tâhâ Sur. 39

7 Tâhâ Sur. 39
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güzellik ve tatllk buldu. te o zaman: "...Benim ve senin için göz

aydnldr..."
1

demitir.

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Ebû Recâ: "...Seni sevimli kldm" 2

buyruunu açklarken: “Sevimli ve cana yakn kldm” demitir.

bn Asâkiriin bildirdiine göre Katâde: "...Seni sevimli kldm"3

buyruunu açklarken: “Hz. Musa'da klnan bir sevimliliktir. Zira kim ona

baksa mutlaka onu severdi” demitir .

4

bnu’i-Münzir, Mücâhld'den bildirir Bir defasnda Abdullah b. Ömer ile

birlikteydim. Onu gören insanlar selam veriyorlar, sevgiyle yaklayorlar,

güzelce övüyorlar ve ona hayr duada bulunuyorlard. bn Ömer de bunlara

tebessümle karlk veriyordu. Yalnz kaldmzda bana döndü ve: “nsanlar

beni öyle bir seviyorlar ki ayet onlara altn ile gümü versem daha fazla

sevemezlerdi” dedi. Sonra: "...Seni sevimli kldm"5 âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Nehîk: Ji. glisJ$”
6 buyruunu

açklarken: “Benim gözetimimde büyüyesin, anlamndadr” demitir.

IbnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî:

gLiîJj
”7 buyruunu açklarken: “Allah'n gözetiminde yetiesin,

anlamndadr” demitir.

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

Js. çL^” 8 buyruunu açklarken: “Benim gözetimimde beslenip

yetiesin, anlamndadr” demitir .
9

’ Kasas Sur. 9

1 Tâhâ Sur. 39

* Tâhâ Sur. 39

4 bn Asâkir (43/80, 61/23).

5 Tâhâ Sur. 39

6 Tâhâ Sur. 39

7 Tâhâ Sur. 39

8 Tâhâ Sur. 39

s Abdun-ezzâk (2/17).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Annen seni önce sanda sonra da suya brakt zaman,

kzkardein de: “...Ona bakacak birini size göstereyim mi?*' dedii zaman

hep gözetimimdeydin.”

JM Jl Hto+f üj&csJ* > jJZ &Û k

dlii Ûy iliÜj Jül j, JUiîiî d3j üjiî V

j

* > ? l: ». J>lj jü J*- ci> (iî Jiî ^
Ji o>ji Jl UI * J ui Nj JÜt 3>ij ci vii'

* / * X fc * /

Ji ot JUJ uij vû * jl Ji ü-j vj y vJî *
^

^jîj ^^J»î lUmJ V JIS öî 3^ Iaip

"Kzkardein Firavun un sarayna giderek: «Ona bakacak
birini size göstereyim mi?» diyordu. Böylece, annen

üzülmesin, sevinsin diye, seni ona iade etmitik. Sen bir

cana kymtn, seni üzüntüden kurtarm ve seni birçok

musibetlerle denemitik. Bunun için yllarca Medyen halk
arasnda kaldn. Sonra takdire göre geldin ey Mûsa! Seni,

kendim için elçi seçtim. Sen ve kardein, âyetlerimle gidin;

beni anmakta gevek davranmayn. Firavun'a gidin. Çünkü
o, iyiden iyiye azd. Ona yumuak söz söyleyin. Belki öüt
alr, yahut korkar. Mûsa ve kardei: «Rabbimiz! Onun bize

kötülük etmesinden veya azgnlnn artmasndan
korkarz» dediler. Allah, öyle dedi: «Korkmayn, çünkü ben

sizinle beraberim. itirim ve görürüm.»" (TaKa Sur. 40 -46 )

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Hatîb, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah n
(sa iBiiah j aleyhi veseiiem} öyle buyurduunu iittim: “Mûsa, Firavun ailisenaen

öldürdüü adamt hata ile öldürmütü. Yüce Allah da bu konuda: “...Sen bir

cana kymtn, seni üzüntüden kurtarmtk..."
2
buyurmutur."'

1 Tâhâ Sur. 40

2 Tâhâ Sur. 40
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Seni üzüntüden kurtarm ve seni birçok musibetlerle

denemitik ..."
2 buyruunu açklarken: “Birini öldürmü olmann skntsndan

kurtarm ve musibetlerle snayp halis bir kul yapmtk” demitir.

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

bildirdiine göre bn Abbâs: Jlîâj
"3 buyruunu: "Seni musibetlerle

denemitik” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “lî^s Jüâj"4 buyruunu:

“Seni nimetlerle denemitik” eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: dftj&j
"5

buyruunu: “Seni snayp denedik” eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Seni birçok musibetlerle

denemitik ..."7 buyruunu açklarken öyle demitin “Bu musibetler önce

sanda konulup sonra suya salnmas, ardndan Firavun ailesinin onu almas,

sonrasnda ise yakalanma korkusuyla ehirden çkmasdr.”

bn Ebî Ömer el-Adenî Müsned'de, Abd b. Humeyd, Nesâî, Ebû Ya’lâ, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyr’den

bildirin Abdullah b. Abbâs’a: "...Seni birçok musibetlerle denemitik..."
8

buyruundaki musibetler ile imtihan sorduumda: “Ey bn Cübeyr! Gündüzü

bekle. Çünkü bu mesele uzun bir meseledir” dedi. Sabah olunca bu meseleyi

bana açklayacana dair verdii sözü yerine getirmesi için Abdullah b.

Abbas'n yanna gittim. Abdullah b. Abbâs öyle dedi: “Bir gün Firavun ve

adamlar, Allah’n, brâhîm’e (aleyhisuian), onun soyundan peygamberler ve

’ Hatîb (12/492) ve Müslim 2905 (50).

1 Tâhâ Sur. 40

1 Tâhâ Sur. 40

* Tâhâ Sur. 40

5 Tâhâ Sur. 40

6
el-tkâride (2/28) geçtii üzere îbn Ebî Hatim.

7 Tâhâ Sur. 40

8 Tâhâ Sur. 40
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idareciler göndermeyi vaadetmesi meselesini görütüler. çlerinden bazlar

öyle dedi: “srailoullan hâlâ bunu bekliyorlar, bundan üphe etmiyorlar.

Onlar önceleri vaadedilen kimsenin, Yakub'un olu Yusuf olduunu

sanyorlard. Yusuf ölünce: "brâhîm'e vaad edilen bu deildi" dediler."

Firavun: "O halde ne diyorsunuz?" diye sordu. Müzakereler sonucunda

Firavun ve adamlar baz adamlarna bçaklar vererek srailoullannn

bulunduklan yerlerde gezip dolamalar ve yeni domu tüm çocuklan

öldürmeleri karanna vardlar. Bu karan da uyguladlar. Fakat neticede

srailoullannn yallannn ecelleriyle öldüklerini, küçük çocuklann da

kesildiklerini görünce kendi kendilerine öyle dediler: "Nerdeyse

srailoullannn sonu gelecek. Böyle giderse onlann yaptklan içilii ve

hizmetleri bizzat sîzler yapmak zorunda kalacaksnz. Bu sebeple doan
erkek çocuklan bir yl öldürün ertesi yl öldürmeyin. Böylece saylan azalm

olur. Kz çocuklanna ise dokunmayn. Böylece ölen büyük erkeklerin yerini

yetiecek erkek çocuklar tutmu olur. Sa brakm olduunuz çocuklar,

kendilerinden korkulacak bir çounluk oluturamazlar. Bu ekilde

srailoullannn tamamen sonu gelmemi olur, siz de ihtiyaçlannz karlam
olursunuz." srailoullann öldürme kararlann da bu görüe göre verdiler.

Mûsa'nn annesi, Mûsa'nn kardei Harun'u, erkek çocuklann kesilmedii

ylda dourdu. Bu sebeple onu güven içinde ve açkça besleyip büyüttü.

Çocuklann kesildii ertesi yl ise, Hz. Musa'ya hamile kald ve kalbine üzüntü-

ler dolmaya balad. Ey bn Cübeyr, Hz. Mûsa annesinin kamnda iken,

annesinin daha sonra çocuunun bana gelecekleri düünmesi,

imtihanlardan biridir. Bunun üzerine Yüce Allah ona: “...Korkma, üzülme

üphesiz ki biz onu sana iade edeceiz ve onu peygamberlerden

klacaz..."
1

diye vahyetti. Doum yapt zaman onu sanda koyup suya

atmasn emretti. Hz. Musa'nn annesi doum yapnca kendisine söyleneni

yapt. Musa'y tayan sandk suyun üzerinde annesinin gözünden

kaybolunca eytan ona vesvese vermeye balad. Kadn kendi kendine: "Ben

çocuuma ne yaptm? Gözümün önünde kesilseydi de ben onu elimle

kefenleyip kabre koysaydm. Böyle yapmam çocuumun balklara yem

olmasndan daha iyi olurdu" demeye balad. Su Mûsa'y alp götürdü.

Firavun'un hanmnn cariyelerinin su aldklar bende brakt. Cariyeler sand

' Tâhâ Sar. 40
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görünce onu aldlar ve kapan açmak istediler. Sonra onu açmaktan

çekindiler ve birbirlerine: “Bunun içinde para var. Eer biz bunu açarsak

Firavun'un hanm içinde bulduumuz eyler konusunda bize inanmaz"

dediler. Böylece sand olduu gibi alp içini açmadan Firavun'un hanmna

götürdüler. Firavun'un hanm sand açnca çocuu gördü. Allah, Firavun'un

hanmnn kalbine Hz. Musa'y öyle bir sevme duygusu verdi ki ondan önce

hiçbir kimseye kar öyle bir duygu hissetmemiti.

Dier taraftan Mûsa'nn annesinin gönlünde evladndan baka hiçbir ey
yoktu. Sadece evladn düünüyordu. Cellatlar bir çocuk bulunduunu

duyunca bçaklarn alarak Firavun'un hanmnn yanna gittiler ve çocuu

kesmek istediler. Ey bn-Cübeyr! te bu da imtihanlardan biridir. Firavun'un

hanm cellatlara: “Onu brakn. Çünkü bu bir tek çocuk srailoullannn

saysn artrmaz. Ben, Firavun'a gidip onu bana balamasn isteyeceim.

Eer bana balarsa bir iyilikte bulunmu olursunuz. ayet kesilmesini

emrederse size diyeceim kalmaz" dedi. Firavun'a gidip: "Bana da sana da

nee kayna olacak sevimli bir çocuk ..."
1

deyince Firavun: “Senin olsun!

Benim buna ihtiyacm yok" karln verdi. Bu konuda Resûlullah (saiiaiiahu aiayti

»eseflen) öyle buyurdu:
"Adna yemin edilen Allah'a yemin olsun ki, ayet

Firavun da kars gibi, çocuun kendisi için bir sevinç kayna olduunu kabul

etseydi, Allah'n kadm hidayete erdirmesi gibi onu da hidayete erdirirdi. Fakat

Allah, Firavun
1

u bundan mahrum etti."

Firavun'un hanm Musa'ya bir sütanne seçmek için çevresindeki sütü olan

bütün kadnlan çard. Hangi kadn Musa'y emzirmek istediyse Mûsa onu

emmedi. Firavun’un hanm çocuun kimseden emmeyerek açlktan

ölmesinden korktu. Bu olay onu çok üzmütü. Kadn, Mûsa'nn, insanlann

çokça bulunduu pazar yerine götürülmesini ve orada kendisi için bir

sütanne aranmasn emretti. Mûsa yine de kimsenin memesini emmedi. Dier

taraftan Mûsa’nn annesi yanp yaklyordu. Mûsa’nn kz kardeine: “Sen bir

aratr, sor belki ondan bir haber alrsn. Olum diri mi yoksa onu su

hayvanlan ve balklar m yedi?" dedi. Mûsa'nn annesi, Allah'n kendisine

vermi olduu vaadi unutmutu. Mûsa'nn kz kardei onu Firavun'un ve

adamlarnn göremeyecei bir yerden izlerken onu cariyelerin bulduunu

gördü. Firavun'un adamlan sütanne bulmaktan aciz kalnca, kzkardei sevinç

1 Kasas Sur. 9
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içinde onlara: "Sizin için ona bakp yetitirecek ve efkatli davranacak bir

aile göstereyim mi?"’ dedi Firavun'un adamlan kz yakalayp: "Bulacan

ailenin ona iyi davranacan ne biliyorsun? Yoksa onlar bu çocuu tanyorlar

m?” diye sordular ve Mûsa hakknda üpheye dütüler. Ey bn Cübeyr, ite

bu da imtihanlardan biridir. Kz ise Firavun'un adamlarna "Bulacam ailenin

ona iyi davranmas ve efkat göstermesi, kraln saraynda sütanne olmak

istemeleri ve kraldan faydalanmay ummalar sebebiyledir
1

’ cevabn verdi.

Bunun üzerine Firavun'un adamlan kz braktlar.

Kz annesine geldi ve ona olup bitenleri anlatt. Musa'nn annesi geldi.

Mûsa'y kucana alr almaz memesine sanld ve emerek iyice doydu.

Müjdeciler Firavun'un hanmna koarak: “Oluna sütanne bulduk” diye

müjdeyi verdiler. Firavun'un hanm, Musa'nn annesine adam göndererek

yanna çartt. Mûsa’nn, annesini nasl emdiini görünce: “Benim yanmda

kal ve olumu emzir. Ben bunun kadar hiçbir eyi sevmemitim” dedi.

Mûsa'nn annesi ise: "Ben evimi ve çocuklarm brakarak onlar heba

edemem. ayet bu çocuu bana emanet ederseniz onu da alp evime götürü-

rüm. Benimle beraber kalr. Elimden gelen hiçbir iyilii ondan esirgemem. Bu-

na raz olmazsanz ben, evimi ve çocuklanm brakamam” karln verdi.

te bu srada Mûsa'nn annesi, Allah'n kendisine verdii sözü hatrlad.

Firavun'un hanmna kar diretti. Allah'n, sözünü mutlaka yerine ge

tireceine inanyordu. Mûsa'nn annesi o günden itibaren çocuunu alp

evine götürdü. Böylece Allah, Mûsa'y güzel bir ekilde yetitirdi ve

hakkndaki hükmü gerei onu muhafaza etti. ehrin bir tarafnda toplu halde

yaamakta olan srailoullan, Hz. Mûsa'y vasta klarak Firavun'un kavminin.

kendilerine yapm olduklar zulüm ve hakszlklardan kurtulmaya

çalyorlard. Mûsa büyümeye balaynca Firavun'un hanm Mûsa'nn

annesine: “Çocuumu görmem için bana getir” dedi. Mûsa'nn annesi,

çocukla birlikte Firavun’un hanmn ziyaret edecei bir gün tayin etti.

Firavun'un hanm, muhafzlanna, sarayda bulunan sütannelerine ve özel

dostlanna: "Sizden hiçbir kimse olumu, hediye ve bahile karlamaktan

geri durmasn. Ben de sizin ne yaptnza bakmas için muhafzm

göndereceim” dedi. Mûsa, annesinin evlndai^çkp Firavun'un hanmnn

evine gelinceye kadar görüme yerine hediyeler#>ahiler ve kymetli eyalar

Tâhâ Sur. 40
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yld. Mûsa kadnn yanna girince kadn eyalan ona verdi, ona ikramda

bulundu ve çok sevindi. Kadnn kendisine güzel davran Musa'nn houna

gitti. Kadn: “Onu Firavun'a götürün o da hediyeler verip ikramda bulunsun”

dedi.

Mûsa'y Firavun'un yanna götürünce Firavun onu kucana ald. Mûsa,

Firavun'un sakalndan tutup öyle bir çekti ki sakalnn uçlan yere dedi.

Orada bulunan Allah dümanlarndan biri: “Görmüyor musun? Allah'n,

peygamberi ibrâhîm'e vaad ettii ite budur. Bu sana galip gelecek ve seni

yok edecek” dedi. Bunun üzerine Firavun, Mûsa'y kesmeleri için cellattan

çard. Ey bn Cübeyr, Mûsa'nn urad bütün imtihanlardan sonra bir

imtihan da ite bu idi. Bu olay üzerine Firavun'un hanm koarak Firavun'un

yanna vard ve ona “Bana hediye ettiin bu çocuk hakknda sana ne oluyor?”

dedi. Firavun: “Görmüyor musun bu adam bu çocuun bana galip geleceini

ve beni öldüreceini söylüyor” karln verince kadn: “Bunun doru

olduunu anlamak için bir ey yapalm. Mesela, iki parça köz iki tane de inci

getir onlan çocua yaklatr. Eer incileri tutup közden kaçnrsa aklnn

erdiini anlarsn. ayet közleri tutar da incilere bakmazsa bil ki akl olan biri

incileri brakp ta közü tercih etmez” dedi. Bunun üzerine Firavun, kadnn

söyledii eyleri getirip Mûsa'ya yaklatrd. Mûsa eliyle közleri tuttu. Firavun,

elini yakmasn diye onlan çekip elinden ald. Firavun'un hanm: “Görmüyor

musun ne yapyor?” dedi ve böylece Allah, Mûsa'y öldürmeyi düünen

Firavunun errini Mûsa'dan uzaklatrd. Zira Allah, Mûsa hakkndaki takdirini

yerine getirecekti.

Hz. Mûsa ergenlik çana eriip büyük insanlann arasna katlnca artk

Firavun'un adamlarndan herhangi biri srailoullarndan kimseye zulmedemi-

yor ve onlan angarya ilerde çaltramyord. te bu dönemde Hz. Mûsa

ehrin bir tarafnda gezerken srailoullanndan bir adamla Firavun'un

taraftarlanndan bir adamn birbirlerini öldürmeye çaltklarn gördü.

srailoullanndan olan kii Firavun'un taraftarlarndan olan kiiye kar

Mûsa'dan yardm istedi. Mûsa çok kzd. Zira Firavun'un taraftarlanndan olan

kii, Musa'nn, srailoullann himaye ettiini bilmesine ramen o kiiye

saldrmt. Bundan dolay Mûsa an derecede öfkelenmiti. Mûsa'nn

annesinden baka dier insanlar, Mûsa'nn, srailoullann niçin himaye

ettiini bilmiyorlard. Sadece süt emmeden dolay olduunu sanyorlard.

Ancak Allah, Mûsa'ya, bakalanna bildirmedii bir eyi ilham etmi olabilirdi.
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Musa, Firavun'un taraftarlarndan olan adama bir yumruk vurdu ve adam

öldürdü. Mûsa ile ölen adam Allah'tan ve srailoullanndan olan adamdan

baka kimse görmemiti. Mûsa adam öldürdükten sonra kendi kendine: "Bu

yaptm eytann iidir. O, gerçekten insan saptran apaçk bir düman-

dr"’ dedi. Sonra Yüce Allah'a: "Rabbim, dorusu ben kendime zulmettim.

Bala beni ..."

2

eklinde yalvard. Ardndan etraftan gelecek haberleri

bekledi.

Durum Firavun'a intikal ettirildi ve: “srailoullanndan bir adam Firavun

taraftarlanndan birini öldürdü. Onlardan hakkmz al. Bu hususta onlara

müsamaha gösterme" denildi. Firavun: “Bana katili ve olayn ahitlerini

bulun. Zira ahitsiz, ispatsz hüküm vermek doru olmaz" deyince katili

aratrmaya baladlar. Onlar aratrmalanna devam ediyorlard ve henüz bir

delil bulamamlard. Bu srada Mûsa daha dün kendisinden yardm isteyen

srailoullanndan olan kii bugün baka bir Firavun taraftan ile dövüüyor ve

yine kendisinden yardmna komasn istiyordu. Mûsa bir gün önce

yaptndan piman olmutu. Bu sebeple görmü olduu yeni olay houna

gitmedi ve kzd. Elini uzatp Firavun'un taraftan olan kiiyi yakalamak istedi

ve srailoullanndan olan adama: "...Anlalan sen, apaçk bir azgnsn..."'

dedi. srailoullanndan olan kii Mûsa'ya baktnda bir gün önce Firavur

taraftann öldürdüü andaki gibi kzgn olduunu gördü. srailoullanndan

olan kii Mûsa'nn kendisine "...Anlalan sen, apaçk bir azgnsn. ..**

demesinden sonra bu sefer de kendisini yakalamasndan korktu. Bundan

dolay kendisiyle kavga eden adam Mûsa'nn önüne sürerek kendisi onun

arkasna geçti ve: "Ey Mûsa, dün birini öldürdüün gibi imdi de beni mi

öldürmek istiyorsun?"5 dedi. Bu ekilde kavga edenler aynldlar. Firavun'un

tarafndan olan adam gidip srailoullanndan olan adamdan duyduklanm

anlatt. Bunun üzerine Firavun cellatlann gönderdi. Cellatlar Mûsa'y bulmak

maksadyla ehrin en büyük caddesini yürümeye baladlar. Cellatlar,

Mûsa'nn ellerinden kaçacana ihtimal vermiyorlard. Mûsa’nn

taraftarlanndan bir adam ehrin en uzak yerinden kestirme yoldan koarak

1
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cellatlardan önce Mûsa’ya yetiip durumu ona bildirdi. Ey bn Cübeyr!

Mûsa'nn urad imtihanlardan biri de buydu. Bunun üzerine Mûsa, korku

içinde Medyen tarafna doru yola çkt. Bu olaydan önce hiçbir sknt çek-

memiti. Yol hakknda hiçbir bilgisi yoktu. Ancak Rabbine inanc tamd.

Medyen’e doru yöneldiinde: "Rabbimin bana doru yolu

göstereceini umarm"1

dedi. "Medyen suyuna geldiinde, davarlarn

sulayan bir insan topluluu buldu. Onlardan baka, hayvanlarn sudan

alkoyan iki kadn gördü ...*
2
Onlara: “Derdiniz nedir, bir tarafa çekilmi

hayvanlannz sulamyorsunuz?” diye sorunca, onlar da: “Çobanlar sulayp

çekilmeden biz sulamayz. Zira biz, onlarla itiecek güce sahip deiliz. Aynca

babamz da oldukça yal bir adamdr. Biz, onlardan artan sularla

hayvanlanmz suluyoruz" cevabn verdiler. Bunun üzerine Mûsa onlann

hayvanlann sulayverdi. Mûsa, su kovalann dolu dolu çekti ve bütün

çobanlardan önce o kadnlann koyunlann sulad. Kadnlar sürüleriyle birlikte

dönüp babalarna gittiler. Mûsa ise oradan aynlp bir aacn gölgesine çekildi

ve: "Rabbim, ben, gönderdiin her hayra ve rzka çok muhtacm*3 diye dua

etti. Kadnlann babas, kzlarnn, koyunlan suya doymu olarak ve acele bir

ekilde geri getirmelerinden kukuland. Onlara: “Sizde bugün bir hal var”

dedi. Onlar da babalarna, Mûsa'nn kendilerine yapt yardm anlattlar.

Babalan, kzlanndan birine Mûsa'y çarmasn söyledi.

Kz gidip Mûsa'y çard. Mûsa, kzlann babas olan uayb ile konuunca

uayb ona: "Korkma artk zalim kavimden kurtuldun .*4 Firavun ve kavminin

bizim üzerimizde herhangi bir nüfuzu yoktur. Biz onun ülkesinde

yaamyoruz” dedi. Kzlardan biri: "Babacm onu ücretle çaltr. Çünkü o,

ücretle tuttuklarnn en hayrls, güçlü ve güvenilir bir adamdr*3
deyince,

uayb kznn bu sözlerine kar kskançlk içinde: “Onun güçlü ve güvenilir

biri olduunu nereden biliyorsun?" diye sordu. Kz u karl verdi: “Güçlü

olduunu, koyunlanmz sularken kovayla su çekmesi srasnda gördüm. Ben

bugüne kadar su çekmekte bundan daha güçlü olan görmedim.

’ Kasas Sur. 22
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Güvenilirliine gelince, ben yanma gidip karsna dikildiimde bana bakt,

kadn olduumu anlaynca ban edi. Senin sözlerini ona söyleyip

tamamlayncaya kadar ban kaldrmad. Sonra bana: "Sen arkamdan yürü

yolu bana tarif et” dedi. te ancak güvenilir bir insan böyle yapar.” Kz, bu

sözleriyle babasn rahatlatt. Babas kza inand ve söylediklerinin doru
olduuna kanaat getirerek Musa'ya öyle dedi: "Bana sekiz yl çalman
artyla seni bu iki kzmdan biriyle evlendirmek istiyorum. Eer bunu on

yla tamamlamak istersen o da senden bir lütuftur. Fakat seni zora komak
ta istemem. nallah beni sabredenlerden bulacaksn ."1 Bu anlamaya göre

sekiz yl hizmet etmek Musa'nn üzerine borç oldu. ki yl da, Allah'n

kendisine takdir ettii süre olarak tamamlad. Böylece uayb’n yannda on yl

geçirmi oldu.”

Saîd b. Cübeyr der ki: "Hristiyan âlimlerinden biri yanma gelip: "Hz.

Mûsa’nn iki süreden hangisini tamamladn biliyor musun?” diye sorunca,

ben: "Hayr” cevabn verdim. O zaman ben hangi süre olduunu

bilmiyordum. bn Abbâs’ bulup kendisine anlattmda: "Sekiz yln, Allah'n

peygamberinin hizmet yapmas gereken süre olduunu ve Hz. Musa'nn

bundan bir ey eksiltemeyeceini, Allah'n da Musa’ya takdir ettii müddet

olan on yl tamamladn bilmiyor musun?” cevabn verdi. Ben o Hristiyan

bulup kendisine bunlar söyleyince: "Sorduun ve bunun cevabn sana

bildiren kii bu konuyu senden daha iyi biliyor” dedi. Ben: "Evet. Benden

daha iyi biliyor” karln verdim.”

bn Abbâs öyle devam etti: "Bundan sonra Mûsa, ailesiyle birlikte yola

çkt zaman, asasnn ylana dönümesi, Kuriân'da zikredildii gibi elinin

koynundan bembeyaz çkmas mucizeleri meydana geldi. Mûsa,

srailoullarndan birini öldürdüü için onlardan olan korkusunu, dilinir

kekeme olmasn ikayet etti. Mûsa’nn dilinde rahat konumasna engel olar

kekemelik vard. Bu sebeple, Yüce Allah'tan kendisini kardei Hârun’le

desteklemesini, ona kalkan olmasn ve dilinin kekeme olmas sebebiyle

yerine konumasn istedi. Yüce Allah, Mûsa’nn dilindeki kekemelii giderd

ve Harun'a vahiy verdi. Mûsa'ya, Harun'la görümesini emretti. Mûsa asasyla

yola çkp Harun'u buldu. kisi birlikte Firavun'a gittiler, ancak girmelerine izir

verilmedii için kapsnda bir müddet beklediler. Sonra onlara görüme izni

’ Kasas Sur. 27
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verildi. Firavun'a varp: “üphesiz ki biz, Rabbinin peygamberleriyiz”

dediklerinde, Firavun: “Rabbiniz de kim?” diye sordu.

Musa ve Harun, Kur'ân'm sana anlatt ekilde Firavun'la konutular.

Firavun onlara: “Ne istiyorsunuz?” diye sorup, Mûsa'ya adamlanndan birini

öldürdüünü hatrlatnca, Musa özür diledi ve Firavun'a: “Allah'a iman

etmeni ve srailoullarnm bizimle birlikte gitmeleri için serbest brakman

istiyoruz” dedi. Firavun bunu kabul etmedi ve Mûsa'ya: “Eer doru

söyleyenlerden isen bunu gösteren bir delil getir” dedi. Musa, asasn yere

braknca asa, Firavun'un üstüne hzla yürüyen az açk bir ylana dönütü.

Firavun asann bu ekilde kendisine yöneldiini görünce korktu. Tahtndan

kalkp Mûsa'dan onu durdurmasn istedi. Mûsa da onu durdurdu. Sonra

koynundan elini çkannca Firavun, onun gözleri kamatracak kadar beyaz

olduunu gördü. Sonra eli tekrar eski haline geldi. Bunun üzerine Firavun,

ileri gelenleriyle istiarede bulundu. leri gelenleri ona: "Bunlarn ikisi de

sihirbazdan baka bir ey deildir. Sizi sihirleriyle ülkenizden çkarmak,

dosdoru dininizi ortadan kaldrmak istiyorlar" dediler. Mûsa'ya istediklerini

vermeyi kabul etmeyip, Firavun'a: “Sen bunlara kar sihirbazlan topla. Senin

ülkende çokça sihirbaz var” dediler.

Firavun bütün ehirlere adamlar gönderip ileri gelen bütün sihirbazlan

toplad. Sihirbazlar onun huzuruna gelince Musa’y kastederek: “Bu nasl bir

sihir yapyor?” diye sordular. Firavun'un adamlan: “O, ylanla sihir yapyor”

diye cevap verdiler. Sihirbazlar: “Vallahi yeryüzünde ylanlarla, iplerle ve asa

ile bizim kadar sihir yapan hiçbir kimse yoktur. Eer biz galip gelirsek

mükâfatmz ne olacaktr?” diye sorunca, Firavun: “Sizler benim yaknlanm ve

özel adamlarm olacaksnz. stediiniz her eyi yapacam” cevabn verdi.

Bunun üzerine Mûsa ile Firavun ve taraftarlan bayram gününde, kuluk

vaktinde bir araya gelmeyi kararlatrdlar.

Saîd der ki: “bn Abbâs'n bana anlattna göre bayram günü, yüce

Allah'n Mûsa'y Firavun’a ve sihirbazlara kar galip yapt gündür. O da

Aura günüdür.”

bn Abbâs öyle devam etti: “O gün insanlar bir meydanda toplandklan

zaman: “Durun bakalm bu iki sihirbaz (Mûsa ve Harun) galip gelirse, belki

onlara tâbi oluruz” diye alay ediyorlard. Sihirbazlar sihir konusunda
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kendilerinden o kadar emindi ki: “Ey Mûsa, ya sen ilk olarak maharetini

ortaya koy veya biz koyalm” dediler. Mûsa: “Siz koyun” karln verince

onlar sihir iplerini ve deneklerini atp: "Firavun hakk için mutlaka galip

gelecek olan biziz
"1

dediler. Mûsa, sihirbazlarn sihrini görünce içine bir

korku dütü. Allah da ona: “Sen de asan at” dedi. Mûsa asasn atnca o asa

az açk büyük bir ejderhaya dönütü. Sonra ipleri ve denekleri toplayp

yuttu. Sihirbazlar bunu görünce: “Eer bu, sihir olsayd hiçbir zaman bizim

sinirimize ulaamazd. Fakat bu, Allah tarafndan bir itir. Biz, Alaha ve

Mûsa'nn Allah katndan getirdiklerine iman ettik. Bundan önceki

durumumuzdan dolay Allah'a tövbe ederiz” dediler, ite burada Allah,

Firavun'un ve taraftarlarnn belini krd. Hak galip geldi. "Onlarn yaptklar

ise boa çkt. Orada malup oldular. Zelil olarak geri döndüler."2

Firavunun kars ise perian bir halde ortaya çkm Allah'a dua ediyor,

Mûsa'nn Firavun ve adamlanna galip gelmesini niyaz ediyordu. Firavun'un

taraftarlanndan onu görenler, onun, Firavun ve taraftarlan için perian

olduunu sanyorlard. Hâlbuki onun üzüntü ve endiesi Mûsa içindi. Mûsa

her mucize getirdiinde Firavun ona srailoullann kendisiyle birlikte serbest

brakacana dair yalan vaadlerde bulunuyor sonradan vaadini bozup:

“Rabbin bundan baka bir ey yapabilir mi?” diyordu. Öyle ki Allah,

Firavun'un kavmine, tufan, çekirge, haerat, kurbaa ve kan gibi felaketler

gönderdi. Bunlann her biri geldiinde Firavun, Mûsa'ya bavuruyor, bunlann

kaldnlmasn istiyor ve karlnda srailoullann serbest brakacan vaad

ediyordu. Bu belalar bandan kalknca da sözünden dönüyor, vaadim

bozuyordu. Allah, nihayet Mûsa'ya, kavmiyle birlikte Firavun'un diyanndan

çkmasn emretti. Mûsa geceleyin kavmiyle birlikte yola çkt. Sabah olunca

Firavun onlarn gitmi olduklann gördü. ehirlere adamlar göndererek

büyük bir ordu toplatt ve Mûsa'y takibe çkt. Allah denize: “Kulum Mûsa

asasyla sana vurduunda on iki parçaya bölün ki Mûsa ve beraberindekiler

içinden geçsinler. Sonra Mûsa'nn arkasndan gelen Firavun ve taraftarlannr

üzerine kapan” diye emretti. Fakat Mûsa asasyla denize vurmay unuttu

Denizin önüne geldiinde deniz ikiye ayrlmti. Zira o, Mûsa gelip kendisine

asa ile vurduunda yanlamayacandan ve böylece Allah'a isyan etmi

1 uarâ Sur. 44
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olacandan korkuyordu.

ki topluluk birbirini görüp yaknlanca Mûsa'nn arkadalar: "üphesiz ki

bize yetiecekler. Ey Musa, Rabbinin sana emrettiini yap. Zira ne senin

Rabbin yalan söyler, ne de sen” dediler. Mûsa da: "Rabbim bana vaadetti ki

denize vardmda o deniz on iki parçaya ayrlacak ben de ondan geçeceim”

karln verdi Bundan sonra asasn hatrlad. Firavun ordusunun öncüleri,

Mûsa ile giden srailoullardan en arkada bulunanlara yetitii srada o asay

denize vurdu. Allah'n emrettii ekilde deniz parçalara ayrld. Mûsa ve

taraftarlannn hepsi denizi geçip karya çktlar. Firavun taraftarlan ise

denizin içine daldklan bir srada Allah'n emrettii ekilde deniz onlarn

üzerine kapanverdi. Mûsa'nn kavmi denizi geçtikten sonra: "Biz Firavun'un

boulmadndan korkuyoruz. Biz onun helak olduuna inanmyoruz”

deyince, Mûsa Rabbine dua etti. O da Firavun'un cesedini onlann gözünün

önüne çkard. Böylece Firavun'un öldüüne kesin olarak inandlar.

Sonra Mûsa ve kavmi kendilerine ait putlara secde eden bir kavme

rastladlar. Mûsa'ya: "Ey Mûsa, bunlann nasl ilahlar varsa bize de öyle ilah

yap” deyince, Mûsa onlara: "üphesiz ki siz, cehalete düen bir kavimsiniz.

Çünkü u gördüünüz putlara ibadet edenlerin içinde bulunduklan din,

yklmaya mahkûmdur ve yaptklar ameller bâtldr. bretlerden de yeteri

kadarn görüp yeteri kadarn duydunuz” karln verdi. Sonrasnda Mûsa,

kavmini, konaklayacaklan bir yerde durdurdu ve onlara: "Siz Harun'a itaat

edin. Zira ben onu, kendi yerime size halife tayin edip Rabbime gidiyorum”

dedi.

Mûsa, Allah ile otuz gün konumalarda bulunup sonra kavmine dö-

neceini söyledi ve onlardan aynlarak Rabbi ile konumaya gitti. Mûsa

Rabbine gidip onunla otuz gün konuaca zaman bu otuz günün gündüzünü

ve gecesini oruçlu geçirdi. Az oruçtan dolay kokarken Rabbiyle konumay
kerih gördüü için yerden bir bitki alp çinedi. Rabbinin huzuruna gittiinde

Yüce Allah: "Neden orucunu bozdun?" diye sordu. Mûsa: "Ey Rabbim!

Seninle konuurken az kokumun güzel olmasn istedim” dedi. Yüce Allah:

"Ey Mûsa! Oruçlunun az kokusunun misk kokusundan daha güzel

olduunu bilmiyor musun? Geri dön ve on gün oruç tut, sonra bana gel”

buyurdu. Mûsa geri dönüp kendisine emredileni yapt. Mûsa'nn kavmi

söyledii zaman zarfnda dönmediini gördüklerinde Harun onlara hutbe
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verip öyle dedi: “Msr'dan çktnzda yannzda Firavun'un kavminin

elbiseleri ve emanetleri vard. Size ait olan benzer eyler de onlarda kalmt.

Ben, onlarda kalan mallarnzn sevabn Allah'tan beklemeniz görüündeyim.

Yannzda olan onlara ait emanetler ise size helal deildir. Bu emanetleri

onlara geri iade edecek durumda da deiliz, ama bunlan yanmzda da

brakmayz." Harun bunlan söyledikten sonra bir çukur kazp emanet mallan

veya süs eyalan olanlann bunlar getirip çukura atmalann söyledi. Sonra

bunlan atee verip yakt ve: “Bunlar artk ne bizim, ne de onlanndr” dedi.

Samiri, srailoullannn komusu olan inee tapan bir toplumdand ve

srailoullanndan deildi. Musa ve srailoullan yola çknca kendisi de

onlarla çkmt. Yüce Allah'n takdiriyle, bir ayak izi görünce ondan bir avuç

ald. Harun'la karlanca, Harun ona: "Ey Samiri! Elindekini atmayacak

msn?" dedi. Samiri ald bir avuç topra elinde tutmu ve bu müddet

zarfnda elindekini kimse görmemiti. Samiri: “Bu, sizi denizden geçirer

elçiden (Cebrail'in atnn ayak izinden) bir parçadr. stediim eyin olmas;

için Allah'a dua etmedikçe bunu brakmam" dedi. Elindekini braknca Harar-

da ona dua etti. Samiri: “Çukurdakilerin buza olmasn istiyorum" deyince

çukurdaki süs eyalan, bakr veya altnlar bir araya gelip içi bo cansz bir

buzaya dönütü.

Hayr vallahi! Bu buzann sesi yoktu. Rüzgar buzann arkasndan girip

azndan çkyordu. Rüzgâr bu heykelin azndan girip arkasndan çktkça,

böürür gibi bir ses meydana getiriyordu. Orada srailoullan frkalara

ayrldlar. Bir frka: “Ey Samiri! Gerçi bunun ne olduunu sen daha iyi

biliyorsun ama bu nedir?" diye sorunca, Samiri: “Bu sizin Rabbinizdir! Mûs.a

da görümek üzere yanl yere gitti" dedi. Baka bir frka ise: "Musa bize

dönene kadar biz bunu yalanlamayz. Eer gerçekten bu rabbimizse onu

kaybetmemi ve gördüümüz zaman da acizlie dümemi oluruz. Eer bu

buza rabbimiz deilse o zaman Musa'nn sözüne uyanz" dediler. Baka bir

frka: “Bu eytann iindendir ve bu buza rabbimiz deildir. Buna ne inanr

ne de tasdik ederiz" dedi. Buzann sevgisi kalblerine ileyenler dini açkça

yalanlamaya kalktlar. Harun onlara: “Ey kavmim! Siz bu buza heykeli ile

imtihan edildiniz. Rabbiniz, ancak Rahman olan Allah’tr ve böyle bir ey
deildir" dedi.
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Sonra: “Musa'ya ne oldu? Otuz gün sonra gelecei sözünü verdi, ancak

sözünü tutmad. Aradan krk gün geçti ama hâlâ gelmedi” demeye baladlar.

çlerinden beyinsiz olanlar ise: “Belki de o, Rabbini kaybetti! Onu aryor ki

onun peinden gitsin” dediler. Yüce Allah, Mûsa ile konuup söyleyeceklerini

söyledii zaman, kendisinden sonra kavminin ne yaptn da haber verdi.

Mûsa, kavmine kzgn ve üzgün olarak döndü. Onlara, Kur'ân'da da bu yönde

zikredilen eyleri söyledi. Elindeki levhalar yere att ve kardei Harun'un

bandan tutarak sürümeye balad. Sonra onu mazur görüp onun için

balanma diledi. Daha sonra Samiri'ye gidip: “Neden böyle yaptn?” diye

sordu. Samiri: "Onlarn görmediklerini ben gördüm ve elçinin izinden bir avuç

toprak alp onu erimi mücevheratn içine attm. Nefsim böyle yaptrd”

karln verdi. Mûsa: "Defol! Dorusu artk hayatta, "Bana dokunmayn!”

demenden baka yapacan yoktur. Senin için asla kaçamayacan bir ceza

daha vardr. Durup üzerinde titrediin tanrna bak, onu yakacaz, sonra

denize dökeceiz" 1

dedi. Dedii gibi de eer o ilah olsayd sonu bu ekilde

olmazd.

Bunun üzerine srailoullar maruz kaldklan fitnenin farkna vardlar ve

görüleri Harun'un görüüyle ayn olan kiilere gpta etiler. Mûsa'ya: “Ey

Mûsa! Rabbine yalvar da bizim için tövbe edecek bir kap açsn. Tövbe edelim

de yaptklanmz balasn" deyince, Mûsa, buzaya tapmayan,

srailoullarnn önde gelenlerinden yetmi kiiyi seçip tövbe etmeye gittiler.

Vardklar yerde bir sarsntya yakalandlar. Bunun üzerine Mûsa kavminin

yaptklanndan dolay utand ve: "...Rabbim! Dileseydin daha önce beni ve

onlar yok ederdin, aramzdaki beyinsizlerin yaptklarndan ötürü bizi yok

eder misin?"
2

dedi. Aralarnda buzaya tapan ve sevgisi kalplerine ileyenler

de vard. Yüce Allah onlan görüyordu. Bu sebeple yeryüzü sarslmt. Yüce

Allah, Mûsa'ya: "...Rahmetim hereyi kaplamtr; bunu Allah'a kar
gelmekten saknanlara, zekat verenlere, âyetlerimize inanp, yanlarndaki

Tevrat ve Incil'de yazl bulduklan, okuyup yazmas olmayan peygambere

uyanlara yazacaz ..."3 karln verdi. Mûsa: “Ey Rabbim! Kavmimi

balaman istediimde, onu kavmimden bakas için yazdn buyurdun.

’ Tâhâ Sur. 97
1

A'rafSur. 155

5 A'râf Sur. 156, 157
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Keke beni sonraya brakp da o rahmete urayan adamn ümmeti arasnda

yaratsaydn” deyince, Yüce Allah: “Bunlann tövbeleri, içlerinden her birinin

önüne geleni, baba-oul demeden klçla öldürmesi ve kimin öldürüldüüne

bakmamasyla olacaktr” buyurdu. Mûsa ve Harun'un bilmedii buzaya

tapan bu kiiler geldiler ve günahlann itiraf edip kendilerine emredileni

yaptlar. Yüce Allah da hem öldüreni, hem öleni balad.

Daha sonra Mûsa, kavmiyle birlikte Kudüs topraklanna doru yürüyüp

gitti. Sakinleince yere atm olduu levhalan ald ve onlan kavmine tebli

etti. Bu emirler ise onlara ar geldi ve bunlar kabul etmemekte direttiler

Bunun üzerine Allah da onlann üzerine bir bulut gibi kaldrd ve onlara

yaklatrd. srailoullan, dan üzerlerine düecei korkusuyla ilahi emirlerir

yazl olduu levhalan salanna alp sra eklinde, dan üzerlerine

dümesinden korktuklanndan ona bakarak mukaddes topraklara gittiler. O

topraklarda zorba, acayip ekilli bir kavmin yaadn gördüler. Mûsa'ya: “Ey

Mûsa! Orada zorba bir topluluk var. Bizim onlara gücümüz yetmez. Bunlar bu

topraklarda olduu müddetçe biz oraya girmeyiz. Eer oradan çkarlarsa

gireriz" dediler. O zorbalarn içinden gelen iki kii: “Mûsa'ya iman ettik”

dedikten sonra Mûsa'nn yanna gittiler ve: “Biz kavmimizi daha iyi biliriz.

Eer bunlann cüsselerinden ve saylannn çok olmasndan korkuyorsanz,

bunlann hiç cesareti yoktur ve kendilerini savunacak durumda deiller.

Onlara kapdan giriniz. Eer girecek olursanz siz galip geleceksiniz” dediler.

Ravi der ki: “Bazlan ise bu iki kiinin Mûsa'nn kavminden yani

srailoulanndan olduunu söyler. Sâid ise bu iki kiinin sonradan Mûsa'ya

iman eden iki zorba olduunu söyler ve onlann durumunu: "Korkanlarn

içinden Allah'n kendilerine nimet verdii iki adam ..."

1

eklinde ifade eder.

Ancak burada kimin korktuunu açklarken, “srailoullannn kendilerinden

korktuu iki kii" der.”

bn Abbâs öyle devam eder: srailoullan: "Ey Mûsa! Onlar orada

oldukça biz asla oraya girmeyeceiz. Sen ve Rabbin gidin savan, dorusu

biz burada oturacaz"3
deyince, Mûsa'y kzdrdlar ve Mûsa onlara beddua

edip fask olduklann söyledi. Halbuki daha önce isyan etmelerine ve kötülük

1 Maide Sur. 23

J Mâide Sur. 24
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yapmalarna ramen o güne kadar onlara beddua etmemiti. Allah, Musa’nn

duasn kabul etti. Mûsa'nn kendilerine vermi olduu fasklar adn onlara

verip mukades topraklan krk yl kendilerine haram kld. Bu sebeple onlar

çöllerde akn vaziyette krk yl dolatlar. Sabahtan akama kadar yol

yürüyor akamleyin bulunduklar yerde konaklyorlard. Allah, sraioullarna

bu krk yl içinde de çeitli nimetler ihsan etti. Onlan çölde bulutla

gölgelendirdi. Gökten üzerlerine kudret helvas ve bldrcn eti indirdi.

Kendilerine eskimeyen ve kirlenmeyen elbiseler ihsan etti. Önlerinde

dörtgen eklinde bir ta yaratp Musa'ya asasyla ona vurmasn emretti.

Mûsa vurunca da her bir kenarnda üçer tane olmak üzere tatan on iki pnar

fkrd. Her bir kola da bu pnariann içinden hangisinden içeceklerini bildirdi.

Onlar nereye vanp konaklarlarsa o ta orada ilk haliyle olduu gibi

buluyorlard.

bn Abbâs bu hadisi Resûlullah’a (niiaiiahu aieyt» «ratan) dayandrmtr ki bu

rivayeti benim yanmda dorudur. Zira Muâviye b. Ebî Süfyân bu hadisi bn

Abbâs'tan iittiinde, Mûsa'nn adam öldürdüünü ifa eden kiinin

Firavun'un tarafndan olan kii olduunu kabul etmedi ve: "Bunu ifa eden

kii Israilli olan kiidir" dedi. Bunun üzerine bn Abbas, Muaviye'nin elini tuttu

ve onu Sa'd b. Mâlik ez-Zührfye götürdü. Sa’d’a: "Ey Ebû shâk! Hz.

Peygamberim (saRaiiahu aleyhi veseiiem), Mûsa'nn, Firavun ailesinden olan kiiyi

öldürülmesini anlatt günü hatrlyorsun deil mi? Mûsa’nn srrn

srailoullanndan olan kii mi, yoksa Firavun'un tarafndan olan kii mi ifa

etti?" diye sordu. Sa'd: "Firavun’un tarafndan olan kii ifa etti. Bunu da

olayn olduu srada orada bulunan srailoullanndan bir kiiden duyarak

söyledi" karln verdi .

1

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: “...Bunun çin yllarca Medyen halk arasnda

kaldn. Sonra takdire göre geldin ey Musa !"2 buyruunu açklarken öyle

demitir. "Medyen halk arasnda yirmi yl kald. Söz konusu takdir de risâlet

1 Nesâ, S. el-Kübrâ (11326), Ebû Ya'lâ (2618), bn Cerîr (16/64-69, 18/220, 221, 225) ve

Târih 'de (1/392, 396, 399), ibn Ebî Hatim 5/1567, 1568 (8986), 9/2942-2944, 2946, 2948-2950,

2953-2955, 2957, 2960) ve bn Kesîr, Tefsir (5/279-286).

1 Tâhâ Sur. 40
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ile peygamberliktir."
1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sonra takdire göre geldin..."
2

buyruunu açklarken: "Takdir edilen zamanda geldin" demitir. 3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Eb? Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Sonra takdire göre geldin..."
4 buyruunu açklarken: "Takdir

ettiimiz ve belirlediimiz bir zamanda geldin" demitir.

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

göre ibn Abbâs: "...Beni anmakta gevek davranmayn *5 buyruunu

açklarken: "Beni anmay ihmal etmeyin ve bu konuda gevek davranmayn"

demitir.
6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn zikreder. 7

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den aynsn zikreder.®

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana " j l~3 VS

jii"9 buyruunun ne anlama geldiini söyle" deyince, bn Abbâs:

"Emirlerimi ifa etmede gevek davranmayn, anlamndadr" demitir. Nâfi':

"Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. airin:

"Atana andolsun ki bu konuda gevek davranmyorum

Onu kurtarmak için de ker türlü yolu deniyorum
"
dediini iitmedin mi?”

10

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "1^5

1 Abdurrezzâk (2/17).

1 Tâhâ Sur. 40

3 bn Cerîr (16/71).

4 Tâhâ Sur. 40

5 Tâhâ Sur. 42

6
Fethu'l-Bârfde (8/434) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (16/73).

7 Abdurrezzâk (2/17) ve Fethu'l-Bûri'de (8/434) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
8
Fethu'l-BârTde (8/434) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

9 Tâhâ Sur. 42

el-tkân’de (2/72) geçtii üzere Tastî.
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buyruunu: "Gevek davranmayn” eklinde açklamtr.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz.Ali: "Ona yumuak söz söyleyin ..."3

buyruunu açklarken: "Ona künyesiyle hitap edin” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ona

yumuak söz söyleyin ..."4 buyruunu açklarken: "Ona künyesiyle hitap

edin” demitir.

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

es-Sevrî: "Ona yumuak söz söyleyin..."5 buyruunu açklarken: “Ona Ebû

Murra künyesiyle hitap edin” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Ona yumuak söz söyleyin ..."
6

buyruunu açklarken: "Yumuak sözden kast «Lâ ilahe illallah» sözüdür”

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Ona yumuak söz

söyleyin ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: Öldürülen adamdan dolay

mazeretlerinizi gösterin ve: "Senin bir Rabbin var. Sonunda ona döneceksin.

lerde senin için ya Cennet, ya da Cehennem olacak” deyin.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fadl b. sa er-Rakkâî, "Ona yumuak
söz söyleyin ...*

8
âyetini okudu ve: "Ey dümanlarna bile sevgiyle yaklaan!

Seni dost bilip sana seslenenlere tavrn nice olur?" dedi.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: iîi

J

*” 9

buyruunu: "Öüt alr m?” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onun bize kötülük

’ Tâhâ Sur. 42

1

Fethu'l-Bârî (8/434) ve el-lkân 'de (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Tâhâ Sur. 44

4 Tâhâ Sur. 44

s Tâhâ Sur. 44

6 Tâhâ Sur. 44

7 Tâhâ Sur. 44

8 Tâhâ Sur. 44

9 Tâhâ Sur. 44
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etmesinden veya azgnlnn artmasndan korkarz'" âyetini açklarken:

“Acele davranp bize saldrmasndan korkanz” demitir.

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

Mücâhid: “...Onun bize kötülük etmesinden veya azgnlnn artmasndan

korkarz
"2

âyetini açklarken: “Bizi cezalandrmasndan korkanz” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Korkmayn, çünkü ben

sizinle beraberim. itirim ve görürüm"3 âyetini açklarken öyle demitir:

“Söyleceklerini iitir, size verecei cevaplan da görürüm. Bundan dolay size

vahyeder, siz de ona cevabn verirsiniz, anlamndadr.”

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim ceyyid bir senedle bn Mes’ûd’dan bildirir:

Yüce Allah, Mûsa'y Firavun'a gönderdiinde, Mûsa: “Rabbimî Ona ne

diyeyim?” diye sordu. Yüce Allah da: “Ona 'La lyi La' de” buyurdu.

A'me der ki: Bu cümle: “Her eyden önce diri olan ve her eyden sonra

diri kalan” anlamna gelmektedir .

4

Ahmed Zühd 'de bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah, Mûsa ile Harun'u

Firavun’a gönderdii zaman onlara öyle buyurdu: “çinde bulunduu

güzellikler ile nimetleri sizi aldatmasn. Onun kontrolü elimdedir. znirr

olmadan ne tek kelime edebilir, ne de göz krpabilir. Dünyalk olarak ona

verdiim eyler ile serveti sîzleri aldatmasn. Yoksa sîzleri de bu tür eylerle

süslemek istesem Firavun size bakt zaman ne kadar aciz olduunu ve size

verilen eylere sahip olmaya asla güç yetiremeyeceini anlard. Bunu sîzlere

vermemem yanmda deersiz olduunuz anlamna gelmez. Bunu yapmam,

dünya tarafndan herhangi bir eksiltmeye maruz kalmadan keremimden

nasibinizi tam ve yeteri düzeyde almanz içindir. Çobann koyunlann

tehlikeden uzak tutmas gibi ben de dostlanm dünya nimetlerinden ve

rahatlktan uzak tutarm. Çobann develerini pis yerlerden uzak tutmas gibi

ben de dostlanm dünya nimetleri içinde refah bir ekilde yaamaktan uzak

’ Tâhâ Sur. 45

2 Tâhâ Sur. 45

3 Tâhâ Sur. 46

* bn Ebî eybe (10/396) ve bn Kesîr, Tefsî/de (5/289) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn
Kesîr: "snad ceyyid olmakla birlikte garîb bir hadistir" demitir.
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tutarm. Bu ekilde onlann gönüllerini aydnlatr, kaplerini temiz klarm.

çlerinin güzellii yüzlerine vurur da yüzlerinden tannrlar ve bu durumdan

dolay övünürler. Bil ki benim dostum olan birini korkutan kii, dümanca

bana meydan okumu demektir. Kyamet gününde de dostlarmn

intikamlann ben alacam!"’

& jsîlr-l •'2^

\ jâ J* ^LÜIj p M

%

Ona gidin ve öyle deyin: "üphesiz biz Rabbinin elçileriyiz.

srailoullann bizimle gönder. Onlara ikence etme. Sana
Rabbinin katndan bir mucize getirdik. Selâm, doru yola

uyanlara olsun." (Tâkâ Sur. 47)

Abdurrezzâk Musannefde, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, bn Abbâs

vastasyla Ebû Süfyân b. Harb'dan bildirir: Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi veseiiem), Hirakl'e:

"
Allah'n Resulü Muhammed'den, Rum kral Hirakl'e! Selâm hidayete tâbi

olana olsun!" eklinde bir mektup yazd .

2

Abdurrezzâk Musannefde ve Beyhakî uab'da Katâde'den bildirir: Ehl-i

Kitâb'dan olanlara selam verme, evlerine girdiin zaman: "Selâm hidayete

tâbi olana olsun" demendir.
3

cJyj 4^ <y J* 4^* ^ ^ ^1

"üphesiz bize, azabn yalanlayan ve yüz çevirenlere

olaca vahyolundu." (Tâki Sur. 48)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz bize, azabn

yalanlayan ve yüz çevirenlere olaca vahyolundu"4 âyetini açklarken:

"Allah'n Kitab'n yalanlayan ve Allah'a itaatten yüz çevirenlerdir" demitir.

' Ahmed (sh. 61).

1 Abdurrezzâk (9724), Buhârî (4553) ve Müslim (1773).

3 Abdurrezzâk (9841) ve Beyhakî (8907).

4 Tâhâ Sur. 48
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"Mûsâ, «Rabbimiz, her eye hilkatini veren, sonra onlara yol

gösterendir» dedi." (Talin sur. 50)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-Esnâ ve's-Sifât’da bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Her eye hilkatini veren, sonra onlara yol gösterendir
" 1

âyetini açklarken öyle demitin "Yüce Allah her eyin ruhunu yaratm ve

evlenme, yeme, içme, mesken gibi eylerin nasl olacan kendisine

göstermitir."2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Her eye hilkatini veren,

sonra onlara yol gösterendir
"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Burada

hilkatten kast, erkee kadn, erkek eee dii eek, erkek koyuna dii koyun

gibi her eyin kar cinsten bir benzerini yaratmasdr. Yol göstermesi de bu

çiftler arasndaki cinsel ilikidir."

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansur, Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünziKin

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Her eye hilkatini veren, sonra onlara

yol gösterendir
" 4

âyetini açklarken öyle demitin "Her eye kendisi için

faydal olan yaratm ve onlan buna doru yönlendirmitir."5

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

Mücâhid: "...Her eye hilkatini veren, sonra onlara yol gösterendir
" 6

âyetim

açklarken öyle demitir: "Her bir can güzelce yaratm ve bu hayvana

faydas olacak eyleri öretip ona yöneltmitir. Ancak bu yaratmada ne

insanlan hayvanlar gibi, ne de hayvanlan insanlar gibi yaratmtr. "...O, her

eyi yaratm ve yaratt o eyleri bir ölçüye göre takdir etmitir."7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Her eye hilkatini

1

Tâhâ Sur. 50

1
el-tkân'dc (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (139).

3 Tâhâ Sur. 50

“ Tâhâ Sur. 50

s Abdurrezzâk (2/17).

6 Tâhâ Sur. 50

7 Furkân Sur. 2
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veren, sonra onlara yol gösterendir"
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Her

bir canlya yaratl üzere kendisine faydas olacak eyleri de yaratmtr.

Ancak insan hayvan gibi, deveyi köpek gibi, köpei de koyun gibi yaratm

deildir. Bunun yannda üreme konusunda da her bir canlya eini vermi,

bunun için gerekli artlan yaratmtr. Davranlannda, huyunda, rzknda ve

üremesinde de her bir türü dier bir türden farkl klmtr. Her bir türü de

rzkna ve eine yönlendirmitir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her eye hilkatini veren,

sonra onlara yol gösterendir"
2
âyetini açklarken öyle demitir “Her eye

suretini güzelce vermi ve onu nzkna doru yönlendirmitir."

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"...Her eye hilkatini veren, sonra onlara yol gösterendir
"3 âyetini

açklarken öyle demitir “Devenin, sahibi gelene kadar nasl da durup

beklediini görmez misin? te bu, Yüce Allah’n yol göstenmesiyledir."

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Onlara yol gösterendir
"4

âyetini açklarken: “Erkein diiye nasl

yaklaacan gösterendir" demitir.

bn Ebî Hâtim, bn Sâbit'ten bildirir: “Hayvanlar hayvan olarak yaratlm

olsalar da dört eyi bilirler: Yüce Allah'n Rableri olduunu bilirler. Erkein

diiye yaklaacan (üremeyi) bilirler. Karnn doyurmak için ne yapmalan

gerektiini bilirler. Ölümden de korkarlar."

1 Tâhâ Sur. 50
1 Tâhâ Sur. 50

3 Tâhâ Sur. 50

4 Tâhâ Sur. 50
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i *

^J ^ J^î

"Firavun: «Öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor?»

dedi. Musa: «Onlann bilgisi Rabbimin katnda yazldr.
Rabbim armaz ve unutmaz.» dedi." (T«Kâ Sur. 5 1 , 52)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Öyleyse önceki nesillerin

durumu ne oluyor..."
1

buyruunu açklarken: "Bizden önceki kuaklann hali

ne olacak, anlamndadr” demitir.

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

"...Rabbim armaz ..."
2 buyruunu açklarken: "Rabbim hata yapmaz,

anlamndadr” demitir. 3

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Rabbim armaz ve unutmaz"* buyruunu

açklarken: "Her ikisi de ayn anlamdadr ve tek bir eydir” demitir.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Rabbim armaz ve

unutmaz" 6 buyruunu açklarken: "Rabbim katnda yazd kitapta armaz
ve içinden hiçbir eyi unutmaz” demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Melîh’ten bildirir: nsanlar ilmi yazya

dökmemizden dolay biz knyorlar. Oysa Yüce Allah: "Onlarn bîlgis=

Rabbimin katnda yazldr ..."7 buyurur.

bn Sa’d, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hilâl’den bildirir Katâde'nir

yannda bulunuyorduk. Bazlar ilmi yazya dökme konusunu dile getirdiler v€-

bunu Katâde'ye sordular. Katâde u karl verdi: "Bunda herhangi bir

’ Tâhâ Sur. 51

J Tâhâ Sur. 52

3 bn Cerîr (16/83) ve el-tkân 'de (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Tâhâ Sur. 52

5 bn Cerîr (16/83).

6 Tâhâ Sur. 52

7 Tâhâ Sur. 52
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saknca yok. Her eyi bilen Allah: "Firavun: «öyleyse önceki nesillerin

durumu ne oluyor?» dedi. Musa: «Onlarn bilgisi Rabbimin katnda

yazldr. Rabbim armaz ve unutmaz» dedi
"1

buyurmuyor mu?"
2

*ujji jjüj ^ JiUj lifi

o[ j^iUl l^pjlj Ijte cj\Z JÂ &Tj

J*
"O ,

yeri size beik yapan ve onda size yollar açan, gökten de

su indirendir. Onunla biz çeitli bitkilerden çiftler çkardk.
Yiyin, hayvanlarnz yayn. üphesiz bunda akl sahipleri

için deliller vardr/' (Tâkâ Sur. 53, 54)

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onunla biz çeitli

bitkilerden çiftler çkardk" 3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yerde

biten her tür bitkiyi çift olarak yaratmtr. Hurma türünü çift olarak, üzüm

türünü çift olarak çkarmtr. 8u ekilde yerden biten her bir bitki türü çift

klnmtr."

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

“JÜ old j^”4 ifadesini: "Deiik türlerde bitkiler" olarak açklamtr. “

^"5
ifadesini ise: “Takva sahipleri için” eklinde açklamtr. 6

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "^1 J$"
7
ifadesini: “Akl ve

anlay sahipleri için" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: “^Ji ifadesini: “Akl

’ Tâhâ Sur. 51, 52

2 bn Sa'd (7/230).

5 Tâhâ Sur. 53

< Tâhâ Sur. 53

5 Tâhâ Sur. 54
6 bn Cerîr (16/86).

7 Tâhâ Sur. 54

8 Tâhâ Sur. 54



214 8 Tâhâ Sûresi &

sahipleri için" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “j£i\ ifadesini: "Allah'tan

korkanlar için" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süfyân: "^ jjS"
2
ifadesini: "Bir yasak

konulduu zaman bu yasaa uyanlar için" eklinde açklamtr.

"Sz yerden yarattk, oraya döndüreceiz, sîzi tekrar

oradan çkaracaz." (Tâkâ Sur. 55)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Atâ el-HorasânTden bildirir: Kii rahme

düecei zaman melek gidip üzerinde ölecei topraktan az bir ey alr ve

gelip henüz nutfe halinde iken üzerine serper. Bu ekilde kii topraktan ve

nutfeden yaratlm olur. "Sizi yerden yarattk, oraya döndüreceiz..."3

âyetinde anlatlan da budur.

Ahmed ve Hâkim, Ebû Umâme’den bildirin Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi «seUem;

kz Ümmü Gülsüm vefat edip de kabrine konulduu zaman Allah Resûlü

(saiiaiiahu aleyh, yenilen} öyle dedi: "Sizi yerden yarattk, oraya döndüreceiz, sizi

tekrar oradan çkaracaz."4 Allah'n adyla! Allah'n yolunda ve Resulünün

dini üzerinde biri olarak seni gönderiyoruz

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "^>1

ifadesini: "Tekrar" eklinde açklamtr.

’ Tâhâ Sur. 54

J Tâhâ Sur. 54

} Tâhâ Sur. 55

4 Tâhâ Sur. 55

5 Ahmed 36/524 (22187) ve Hâkim (2/379). Müsned' ir» muhakkikleri: "Çok zayftr '

demilerdir.

6 Tâhâ Sur. 55
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"Biz de mutlaka sana kar onun gibi bir sihir yapacaz.
Bunun için seninle bizim aramzda; uygun bir yerde, senin

de, bizim de caymayacamz bir buluma vakti belirle."

(Tâhâ Sur. 58)

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

Mücâhid: iSlSU”' ifadesini açklarken: “Her iki taraf için ayn uzaklkta bir

yer” demitir.

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

ifadesini açklarken: “Her ikimiz için de ayn mesafede olan bir yer" demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: Cl£s
"4

ifadesini açklarken:

“Her ikimiz için de uygun bir yer" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: bili
" 5

ifadesini açklarken

öyle demitir: “Bütün insanlann bizleri rahatça görebilecei tümseklii

olmayan düz bir yer anlamndadr."

s

"Musa: Buluma zamannz, bayram gönü, kuluk vaktinde

insanlann toplanma zaman olsun, dedi." (TâKa Sur. 59)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Buluma zamannz, bayram günü ..."
6 buyruunu açklarken: “Bu

gün Âûre günüdür" demitir.

1

Tâhâ Sur. 58

2 Tâhâ Sur. 58

3 Abdurrezzâk (2/17).

4 Tâhâ Sur. 58

5 Tâhâ Sur. 58

6 Tâhâ Sur. 59
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bnu'l-Münzir, Abdullah b. Amr'dan bildirir: Resûluilah (saiisiiahu aleyhi vuiiam)

öyle buyurdu: "Bayram (zîne) gününde oruç tutan kii o yln tutamad

oruçlar tutmu saylr. Bu günde sadaka veren kii de o yln veremedii tüm

sadakalarn vermi saylr." Resûlullah'n Maliahu aleyhi vasdiem) bayram gününden

kast da Aûre günüdür.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Buluma

zamannz, bayram günü ..."

1

buyruunu açklarken: "O zamanlarda bayram

diye kutladklar bir gündü" demitir.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Buluma zamannz,

bayram günü ..."3 buyruunu açklarken: "O zamanlarda bayram diye

kutladktan günlerden bir gündür” demitir.

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

Cübeyr: "Buluma zamannz, bayram günü ..."4 buyruunu açklarken: "Bu

günden kast pazann kurulduu gündür” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Buluma zamannz, bayram

günü ..."5 buyruunu açklarken öyle demitin "Bayram günü insalann ii

gücü brakp bu olay seyretmek ve görmek üzere toplandktan gündür.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Kuluk vaktinde insanlarn

toplanma zaman ..."
6 buyruunu açklarken: "Sözleilen o zamanda

insanlann toplanmasdr” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Nehîk bu âyeti: J^Ul jU

(=insanlan kuluk vakti toplarsn)” lafzyla okumu ve açklarken: "Sözleiler

günde Firavun'un kavminin söz konusu yerde toplamasdr” demitir.

1 Tâhâ Sur. 59

1 Abdurrezzâk (2/17).

3 Tâhâ Sur. 59

* Tâhâ Sur. 59

3 Tâhâ Sur. 59

4 Tâhâ Sur. 59
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jîj^ ^ Jii

Oli* ‘ü\ \J[i * ^>*1)1 ij^Îj^ ^>1
1

>jlüi * 6p\ ^ uU

^J^T f^-f jf d ^jd Ûl^LJ

JULM ^ pJl jjîî JLJ ll> 1^1 ^ I
J^-Ü JikJI

"Musa onlara: «Size yazklar olsun! Allah'a kar yalan

uydurmayn, yoksa sizi azabla yok eder. Allah'a iftira eden
hüsrana urar» dedi, sihirbazlar, ilerini kendi aralarnda

tarttlar ve konumalarn gizli tuttular. öyle dediler: «Bu
iki sihirbaz, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çkarmak, sizin en

üstün dininizi ortadan kaldrmak istiyorlar; onun için

tuzaklarnz biraraya getirin, sonra srayla gelin. Bugün
üstün gelen baarya erecektir» dediler." (Tâl>â Sur. 6i-64)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “ptinL’A”'

ifadesini: “Sizi helak eder" eklinde açklamtr. 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: 4s”

3

ifadesini açklarken

öyle demitir: “Sizi öyle bir helak eder ki kökünüzü kazr ve sizden geriye

hiçbir ey kalmaz.”

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde:

ifadesini: "Kökünüzü kazr” eklinde açklamtr.

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih:

ifadesini: “Sizi kesip helak eder” eklinde açklamtr.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Sihirbazlar, ilerini kendi

1 Tâhâ Sur. 61

1
cl-tkân 'de (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

J Tâhâ Sur. 61

4 Tâhâ Sur. 61

5 Abdurrezzâk (2/18).

6 Tâhâ Sur. 61
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aralarnda tarttlar ve konumalarn gizli tuttular"
1

âyetini açklarken: “Hz.

Musa ile Hz. Harun'dan gizlediler” demitir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-

Kurazî: "Sihirbazlar, ilerini kendi aralarnda tarttlar ve konumalarn

gizli tuttular"
2

âyetini açklarken öyle demitir: Sihirbazlar kendi aralannda:

"ayet bu bir sihir ise, okumas olan kiinin önündeki metni okumas gibi biz

de bunu bilirdik. Ancak bu yaptklar sihir deildir” dediler ve Firavun'a kar

peygamberlerin taknd tavn takndlar.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Konumalarn gizli

tuttular"3 buyruunu açklarken öyle demitir. Sihirbazlar kendi aralannda:

“ayet bu yaptklan gerçekten bir sihir ise onu yeneriz. Ancak bu yaptklan

semadan olan bir ey ise o zaman bunda baka bir i var demektir” dediler.

bnu'l-Enbârî Mesâhifde A'me'den bildirir. Abdullah’n kraatinde Tâhâ

Sûresi'nin 63. âyeti: yj jii* j|” lafzyladr.
4

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

"JLÜI liijj”5 buyruunu açklarken öyle demitin “nsanlan kend

dinlerine doru çeker yönlendirirler, anlamndadr. Müsle, Süryani'ce bir

ifadedir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre klime: "Jüj

buyruunu açklarken: "çinizden en iyi adamlan yanlanna alacaklar,

anlamndadr” demitir.

bnui-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ Uâjj
»

JÜ j&Ljkj” 7 buyruunu açklarken: "srailoullanndan örnek ahsiyetleri

yanlanna alacaklar, anlamndadr" demitir.

’ Tâhâ Sur. 62

1 Tâhâ Sur. 62

J Tâhâ Sur. 62

4 âz bir kraattir.

5 Tâhâ Sur. 63

6 Tâhâ Sur. 63

7 Tâhâ Sur. 63
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “JÜJI Lioii”
1 buyruunu açklarken: “çinizden en akll en

seçkin ve yal kiileri yanlanna alacaklar, anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Vekf el-Curafde bildirdiine göre Ebû

Sâlih: “JLÜI buyruunu açklarken: “çinizden en seçkin

olanlan yanlanna alacaklar, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “Jiij LajJs"
3

buyruunu açklarken: “Üzerinde bulunduunuz dini yok edecekler,

anlamndadr “demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “JiLll ,> ^1 £s1 13”4

buyruunu: “Bu gün galip gelen baanya erecektir" eklinde açklamtr.

• -

Hj x I UJj IyL*> U kJua;

“Sa elindekint at ki onlarn yaptklarn yutsun. üphesiz
yaptklar bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa

kurtulua eremez." (Tâli» Sur. oo)

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “...Onlarn

yaptklarn yutsun ..."5 buyruunu açklarken: "Hz. Mûsa elindeki asay

atnca bir ylana dönütü ve sihirbazlarn yere attklar ipleri ile yaptklar

dier numaralan yuttu" demitir.
6

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Cündeb b. Abdillah el-Becelî'den bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu atey+i ««Ham): "Sihirbazlk yapan birini yakaladnzda öldürün"

'

Tâhâ Sur. 63

J Tâhâ Sur. 63

J Tâhâ Sur. 63

4 Tâhâ Sur. 64

s Tâhâ Sur. 69

6 Abdurrezzâk (2(19).
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buyurdu ve: "... Sihirbaz ise nereye varsa kurtulua eremez"
1

âyetini okudu.

Bundan kast da hiçbir yerde sihirbazn kendini güvende hissetmemesidir.

1

u ^ii tfjjli & fc* u Ji. iljîj; J>
Uj U3 tsl U[ Lj-lll ,JL» ^.^â“ UJ[

Jih& ^^
"man eden sihirbazlar dediler ki: Seni, gelen apaçk

mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacaz. Ne hüküm
vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya hayatna

hükmedebilirsin. Dorusu biz, yanlmalarmz ve bize zorla

yaptrdn sihri balamas için Rabbimize iman ettik.

Allah hem daha hayrl, hem daha bakidir." (Tâhâ Sur. 72, 73)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime’den bildirir:

Firavun'un sihirbazlar dokuz yüz kiiydi. Bunlar Firavun'a: "ayet bu ikisi

gerçekten sihirbaz ise biz onlar yeneriz, zira bizden daha iyi sihirbaz yok.

Ancak yapacaklan ey âlemlerin Rabbi tarafndan ise bizim gücümüz

âlemlerin Rabbine yetmez” dediler. Ancak olanlar olup da sihirbazlar

secdeye kapannca, Yüce Allah secdede iken bunlara gidecekleri yeri de

gösterdi. Bunun üzerine: "Seni, gelen apaçk mucizelere ve bizi yaratana

üstün tutmayacaz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya

hayatna hükmedebilirsin. Dorusu biz, yanlmalarmz ve bize zorla

yaptrdn sihri balamas için Rabbimize iman ettik. Allah hem daha

hayrl hem daha bakidir
"3

dediler.

bn Ebî Hâtim, Kâsm b. Ebî Bezze'den bildirir: Sihirbazlar secdeye kapanp

Cennetlikler ile Cehennemlikleri, her ikisine de yaptklar amellere nasl br

karlk verildiini gördüklerinde, Firavun'a: "Seni, gelen apaçk mucizelere

’ Tâhâ Sur. 69

1 bn Kesîr, Tefsir'de (5/296) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Tirmizî (1460). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da’f Sünen et-Tirmizî, 244).

J Tâhâ Sur. 72, 73
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ve bizi yaratana üstün tutmayacaz..."' dediler.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bize zorla yaptrdn
sihri balamas için ..."

1 buyruunu açklarken öyle demitir: Firavun, srail

oullarndan krk çocuk ald ve Feremâ3 kentinde bunlara sihir öretilmesini

söyledi. Görevlilere de: “Bunlar sihri öyle bir öretin ki dünya üzerinde bu

konuda kimse onlar yenemesin” dedi. te sonradan Hz. Musa'ya iman eden

ve: "Dorusu biz, yanlmalarmz ve bize zorla yaptrdn sihri balamas
için Rabbimize iman ettik ..."4 diyenler bunlard .

5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî: "...Allah hem daha hayrl, hem daha bâkidir
"6 buyruunu

açklarken: “Kendisine itaat edilmesi halinde senden daha hayrl, kendisine

isyan edilmesi durumunda ise verecei ceza senin verecein cezadan daha

fazla ve kalcdr” demitir.

"Rabbine günahkâr olarak gelen bilsin ki, cehennem onun
içindir. Orada ne ölür, ne yaar." (T&kâ sur . 74)

Müslim, Ahmed, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirin Resûlullah <s Bwiahu aierh* YeMiiem) bir hutbe srasnda: “Rabbine günahkâr

olarak gelen bilsin ki, cehennem onun içindir. Orada ne ölür, ne yaar" 7

âyetine geldii zaman öyle buyurdu:
"
Cehennemi hakeden ve ahalisi olanlar

orada ne ölür, ne de yaarlar. Ancak Cehennem ahalisi olmayanlara gelince ate

onlan bir defalna öldürür. Daha sonra efaatçiler kalkp onlara efaat ederler.

Bunlar gruplar halinde adna «Hayat» veya «Canlanma» rma denilen bir

rmaa götürülürler. Sel sularyla toplanan ynlarn içinde bitip çkan

’ Tâhâ Sur. 72

1 Tâhâ Sur. 73

3 Feremâ: Msr'da Ar kenti yaknlarnda bir sahil kasabasdr.

A Tâhâ Sur. 73

s bn Kesir, Tefsir'dv (5/298) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Tâhâ Sur. 73

7 Tâhâ Sur. 74
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salatalk gibi yeniden biterler."'

JlI OU-3JLI ^ JJLsJjÜ oUJUJI J*p JLÎ iLfii <?t;

Her kim de O'na salih ameller ilemi bir mümin olarak

varrsa, ite onlar için en yüksek dereceler vardr."
(Tahi Sur. 75)

Taberânî’nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (nhlUn aleyhi «selM

öyle buyurmutur: "Üç ey bir kiide bulunuyorsa bu kii yüksek derecelere

ulaamaz. Bu üç eyden birincisi kiinin kahinlik yapmasdr. kincisi fal

bakmasdr. Üçüncüsü ise yolculuundan vazgeçecek kadar bir eyi uursuz

saymasdr."2

Isbehânî et-Terîb'de Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: Resûlullah'n (saiyahu aleyh

veseiiam) öyle buyurduunu iittim: "Hayrl bir konuda yöneticinin yannda

kardeine arac olan veya yöneticiden yana kendisine gelecek bir kötülüü

defeden kiinin Yüce Allah derecesini yükseltir."3

bnu'l-Mübârek Zühd'âe ve Ebû Nuaym Hi/ye'de Avn b. Abdillah’tan

bildirir: Yüce Allah kullanndan bazlann Cennete koyar ve onlara ihsanlarda

bulunur. Bunlann da üzerlerinde yüksek derecelerde bulunan kiiler olur.

Alttakiler üstte olanlara baknca onlan tanrlar ve: “Rabbimiz! Dünyada iken

bu kardelerimizle beraberdik. Burada neden onlan bizden üstün kldn?"

diye sorarlar. Yüce Allah: “Heyhat ki heyhat! Siz tok gezerken bunlar aç

kalrd. Sizler içecee kanmken bunlar susuz kalrlard. Sizler uyurken bunlar

gece namazna dururlard. Sizler evlerinizde otururken bunlar cihada çkard’

karln verir.
4

Ahmed Zühd *de bn Ömer'den bildirir. Bazen kii kölesiyle birlikte

Cennete girer de içerde kölesi ondan daha üst bir derecede olur. Efendi olan:

’ Müslim (185), Ahmed 17/134, 135 (11077) ve bn Kesîr, Tefsir'de (5/299) geçtii üzere

bn Ebî Hatim.

1
Taberânî, M. el-Evsat (2663). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (2161) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

3 Çok zayftr (Bakn: Elbânî, Da'tfu't-Tergîb. 1580).

4 bnu'l-Mübârek (99) ve Ebû Nuaym (4/247).
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“Rabbim! Bu adam dünyada iken benim kölemdi!” deyince, kendisine: “Ama

Yüce Allah’ senden daha fazla zikrederdi" karl verilir.

Ebû Dâvud ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (»iiiahu aleyh. veseiiam) öyle buyurmutur:
"
Cennette yüksek derecelerde

olanlar daha altta olanlar, imdi sizin ufukta parlak yldzlar görmeniz gibi

görürler. Ebû Bekr ile Ömer de bunlardandr ve hatta daha iyi durumda

olacaklardr."'

<» / <

4^*^ Vj V Lig *

u *^ uj 03i o>_>i j-iij Aî j-5'pl 4^

tfLaij ^Jl^ 1^3 j>M 44U- 4*3^ *4

* CSJ 4^ 5a u^ ^
^3* üi <4*

,14u 4^ 0^ c/P

tSJsk\p

“And olsun ki Musa'ya: «Kullarm geceleyin yürüt, denizde

onlara kuru bir yol aç, batmaktan ve dümanlarn
yetimesinden korkma, endie etme» diye vahyettik. Bunun
üzerine Firavun, askerleri ile birlikte onlarn peine dütü.
Deniz onlar gömüp bouverdi. Firavun, kavmini saptrd,

onlara doru yolu göstermedi. Ey srailoullan! Sîzleri

dümannzdan kurtardk, Tûr'un sa yann size vaad ettik

ve üzerinize kudret helvasyla bldrcn indirdik. Size

verdiimiz nzklann temizlerinden yiyin, bunda an
gitmeyin ki gazabm haketmeyesiniz. Gazabm hakeden

kimse muhakkak mahvolur. Dorusu ben, tövbe edip inanan

1 Ebû Dâvud (3987). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 857).
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ve salih ameller ileyen, sonra da doru yol üzere devam
eden kimse için son derece affediciyim/' (TâU Sur. 77.82)

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

Muhammed b. Ka'b: '...Denizde onlara kuru bir yol aç../' buyruunu

açklarken: “Suyu da, çamuru da olmayan kuru bir yol” demitir.

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

Mücâhid: ifadesini: “Kuru” eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Hz. Musa'nn yanndakiler; "Firavun

ve adamlan bize yetiti, deniz de önümüzde” dediklerinde, Yüce Allah:

"...Batmaktan ve dümanlarn yetimesinden korkma, endie etme"*

buyurdu. Burada Firavun'un adamlanndan korkmamalar, denizde boulma

veya çamura batmadan yana da endie etmemeleri gerektii bildirildi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ Jlîâ J

y^”
4 buyruunu açklarken: “Firavun’un adamlanndan korkma, denizde

boulurum diye de endie etme” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “^i buyruunu

açklarken: “Yemm , ifadesinden kast denizdir” demitir.

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “

<us
”7 buyruunu: “Bu konuda zulmetmeyin” eklinde açklamtr.

*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Bunda an gitmeyin ..."
8

buyruunu açklarken: “Bu konuda an gitmek, onu helal olmayan yoldan

elde etmektir" demitir.

’ Tâhâ Sur. 77

1 Tâhâ Sur. 77

3 Tâhâ Sur. 77

4 Tâhâ Sur. 77

5 Tâhâ Sur. 78

6 Fethu'l-Bârfde (8/434) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Tâhâ Sur. 81

8 Tâhâ Sur. 81
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: S***”' buyruunu: "Azabm üzerinize iner” eklinde

açklamtr.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A’me: ,>3”* buyruunu:

"Gazabm hakeden kii" anlamna gelecek ekilde, 'lâm' harfini esre ile

okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Miclez: "...Gazabm hakeden

kimse muhakkak mahvolur"

4

buyruunu açklarken: "Yüce Allah'n gazab

da yaratklarndan biridir. Yeri gelir onu çarr ve onunla konuur" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: iîs''
s

buyruunu: "Bedbaht olur" eklinde açklamtr. 6

bn Ebî Hâtim, üfey b. Mâti'den bildirin Cehennemde öyle bir saray vardr

ki üst tarafndan kafir biri aaya atld zaman Cehennemin dibine ulamas

krk yl sürer. te: "...Kimi de gazabm çarparsa artk o uçuruma

dümütür" 7 buyruunda ifade edilen budur.
8

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu

ben, tövbe edip inanan ve salih ameller ileyen, sonra da doru yol üzere

devam eden kimse için son derece affediciyim
"9 âyetini açklarken öyle

demitir: "irkten tövbe edip Allah’ birleyen, sorumlu tutulduu farzlan

yerine getiren, sonra üpheye bulamayan kiiye kar son derece

affediciyimdir."

Saîd b. Mansûr ve Firyâbî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu ben,

tövbe edip inanan ve salih ameller ileyen, sonra da doru yol üzere

1 Tâhâ Sur. 81

1 Abdurrezzâk (2/18).

3 Tâhâ Sur. 81

4 Tâhâ Sur. 81

5 Tâhâ Sur. 81

6
Talîku't-TaTîk (4/256) ile el-tkân 'de (2/28) geçtii üzere îbn Ebî Hatim.

7 Tâhâ Sur. 81

8 bn Kesîr, Tefsîr (5/301) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

9 Tâhâ Sur. 82
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devam eden kimse için son derece affediciyim
" 1

âyetini açklarken öyle

demitir: "Burada affedileceklerden kast, iledii günahtan dönüp tövbe-

eden, irkten uzaklap Allah'a iman eden, Rabbi ile arasnda olan konularda

iyi eyler yapan, yapt amellerin de bir karlnn olacan bilenlerdir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “^öü ^" 2 buyruunu

açklarken: "Doru yol üzere devam eden, sünnetten ve cemaatten

ayrlmayan, anlamndadr" demitir.

Deylemî, Ali b. Zem’a'dan bildirir. Dünya yaratlmazdan dört bin yl önce

Ar'n etrafnda: "Dorusu ben, tövbe edip inanan ve salih ameller ileyen,

sonra da doru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim
* 3

yazlyd .

4

j ^ jt jlî cLU>*pÎ Uj

^ i» |1 hJJo y Ly lii JLâ Jli k»j »ilil}

fj» ^ lL oUp J ç*-ji

O* ck*d i>î fi fÖ* <JÜaiT

^ ijijjî ilki- üsüj uülî u ^ii * ^ji piülii

<j lii- ^ * fam i^ kuj&i uuiiiî fjii oj

V ûj>: ^ ûp k >s 313i

p3* itj o? r«J Jiî ââij * idî *j> ^ *j^
JI* * 1^4*1 *i (•—*M

il kuü U 5jjU l; JÛ * > jâtt <jp

Nj j&, iî V iî jil b jli * c.,:..Â«^ Yî * iJU
• / » * / / »

1 Tâhâ Sur. 82

1 Tâhâ Sur. 82

* Tâhâ Sur. 82

« Deylenü (6378, Ali b. Ebî Tâlib'ten).
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* yÜ* V*jî fîJ j=?W ÛÎ C-ii ylj ^jj

4 ./i . Ç-^lJÜ 4j IjjJa^ #*J Lij kZjyJaj Jli J; U >;L>- U»J Jli

Ü ty CJoli ju *^ J>
J> ÜJj I4Ü Jj^JI )\ 'Ja

Ajti>j ^0 JU&j^ Ü ü^j 'if JjJj jî ©u>«Ji ^
^ " " •

iLü ^Jl <y iLiJ p &pâ lfTU dUÜ ^JI

“Seni acele ile kavminden ayrlmaya sevkeden nedir, ey

Musa! Musa: «Onlar ardmdadr, Rabbim! Honut olman için

Sana acele geldim" dedi. Allah: «Dorusu biz, senden sonra

milletini snadk; Samiri onlar saptrd» dedi. Musa,

milletine kzgn ve üzgün olarak döndü. «Ey milletim!

Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad m? Uzun bir

zaman m geçti, yoksa Rabbinizin gazabna m uramak
istediniz de bana verdiiniz sözden caydnz?» dedi. öyle
dediler: «Sana verdiimiz sözden kendi isteimizle caym
deiliz. Fakat biz Msr halknn mücevheratndan yüklü

miktarlarda taknmtk. te onlar atee attk. Sâmirî de

ayn ekilde att.» Bunun üzerine Samiri onlara böüren bir

buza heykeli ortaya koydu. O ve adamlar: «Bu sizin de

Musa'nn da tanrsdr, ama o unuttu» dediler. O eyin,

kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceini,

kendilerine ne bir zarar, ne de bir fayda vermek gücünde
olmadn görmezler mi? And olsun ki, Harun da onlara

önceden: «Ey milletim! Siz bu buza ile snanyorsunuz.
Sizin gerçek Rabbiniz Rahman dr. Bana uyun, emrime itaat

edin» demiti. «Musa bize dönene kadar buna sarlmaktan
vazgeçmeyeceiz» demilerdi. Musa gelince: «Harun!

Onlarn sapttn görünce seni benim yolumdan gitmekten

alkoyan nedir? Benim emrime kar m geldin?» dedi.

Hârûn: «Ey anam olu! Saçm sakalm çekme. üphesiz
ben, srailoullarnn arasn açtn, sözüme uymadn
demenden korktum» dedi. Musa: «Ey Samiri! Ya senin

yaptn nedir?» dedi. Samiri: «Ben onlarn görmedii eyi
gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladm da onu attm.
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Böyle yapmay bana nefsim güzel gösterdi» dedi. Musa:

«Defol! Dorusu artk hayatta, 'Bana dokunmayn!'
demenden baka yapacan yoktur. Senin için asla

kaçamayacan bir ceza daha vardr. Durup özerinde

titrediin tanrna bak, onu yakacaz, sonra denize

dökeceiz» dedi.” (Tâkâ Sur. 83-97)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Beyhakî uabu'l-îman’öa mrân b.

Meymûn vastasyla Resûlullah'n (saMahu aleyh veseiiem; ashabndan birinden bildirir:

Mûsa, Rabbine gelmede acele edince. Yüce Allah: "Seni acele ile kavminden

ayrlmaya sevkeden nedir, ey Musa!"

1

diye sordu. Musa: "Onlar ardmdadr,

Rabbim! Honut olman için sana acele geldim** karln verdi. Mûsa,

Ar’n gölgesinde bir adam gördü ve durumunu çok beendi. “Rabbim! B j

kim?" diye sorunca, Yüce Allah öyle buyurdu: “Sana kim olduun j

söyleyeceim, ancak onda bulunan u üç özellii de bildireyim. Bu kii hiç

kimseye Allah'n kendilerine ihsan ettii eylerden dolay haset etmezdi.

Anne babasna kar deildi. Dedikodu da yapmazd." 3

bn Merdûye'nin Ka’b b. Mâlik’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (t^iaiisu

aleyhi vaseiiem) öyle buyurmutun Yüce Allah, Musa'ya konuacam söyleyince,

Musa vaad edilen zamanda söz konusu yere gitti ve Allah ile gizlice konumaya

balad. Bu ekilde konuurken arkasndan bir ses iitti. «Allahm! Arkamda bir

ses iitiyorum» deyince, Yüce Allah: «Sanrm kavmin yoldan çkt» karln
verdi. Mûsa: «Rabbim! Onlar kim yoldan çkard?» diye sorunca, Yüce Allah:

«Samiri onlar yoldan çkard» buyurdu. Mûsa: «Ne ile yoldan çkard?» diye

sorunca, Yüce Allah: «Onlara böürebilen bir buza heykeli yapt» buyurdu.

Mûsa: «Allahm! Samiri onlara heykelden bir buza yapt da ruhu içinde kim

üfledi ki bu heykel böürebiliyor?» diye sorunca, Yüce Allah: «Ben üfürdüm»

karln verdi. Mûsa: «zzetine yemin olsun ki onlar yoldan çkaran senden

bakas deil!» deyince, Yüce Allah : «Doru söyledin ey bilgeler bilgesi! Hiçlnr

bilge de senin kadar hikmet sahibi olamaz!» buyurdu .

4

1

Tâhâ Sur. 83

J Tâhâ Sur. 84

} bn Ebî eybe {9/91, 93) ve Beyhakî (6625, 11118).

4 Kurtubî de buna benzer bir rivayet zikrettikten sonra: "çinde Kueyi?nin de

belirttii gibi saçma ifadeler vardr" demitir. (
Kurtubî, Tefsir, 7/285)
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bn Cerîr Tehzîb ’de Râid b. Sa’d’dan bildirir: Mûsa, Rabbinin yanma gittii

zaman kavmine krk gün sonra yanlanna döneceini söyledi. Görüme

esnasnda Yüce Allah ona: "Kavmin sen aynldktan sonra fitneye düüp

saptlar" buyurunca, Mûsa: "Rabbim! Sen onlar Firavun'dan, denizde

boulmaktan kurtarmken, onlara nimetler verip ihsanlarda bulunmuken

nasl saptabilirler?" diye sordu. Yüce Allah: "Ey Mûsa! Senden sonra

böürtüsü de olan buza heykelini tann edindiler" karln verdi. Mûsa:

"Rabbim! Bu heykelin içine ruhu kim koydu?" diye sorunca, Yüce Allah: "Ben

koydum" karln verdi. Mûsa: “Rabbim! O zaman onlan sen saptrdn"

deyince, Yüce Allah: "Ey Müsa! Ey peygamberlerin ba! Ey bilgelerin babas!

Ben bunu kalplerinde gördüm ve sadece yolu onlara kolaylatrdm"

karln verdi.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, Hz.

Ali'den bildirir Mûsa aceleyle Rabbinin yanna gidince geride olan Samiri

srailoullannn süs eyalanndan toplayabildii kadar altn toplad ve bunlar

dökerek bir buza heykeli yapt. Elçinin izinden de bir avuç alarak bu

heykelin içine koyunca böüren bir buzaya dönütü. Sonrasnda Samiri,

srailoullanna: "...Bu sizin de, Musa'nn da tanrsdr ..."
1

dedi. Harun da

buna karlk: "...Ey milletim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad

m?"J
dedi. Mûsa geri dönüp de durumu görünce öfkeyle kardei Harun'un

saçlanndan tuttu. Harun da ona âyetlerde zikredilen eyleri söyledi. Musa,

Samiri'ye: "Peki sen neden öyle bir eyi yaptn?" diye sorunca, Samiri:

"Elçinin izinden bir avuç alp erittiim altnn içine attm. Bu ekilde yapmay

nefsin bana söyledi” karln verdi. Bunun üzerine Musa törpü ile bu

heykeli törpülemeye balad. Bu ii bir rman kenarnda yapt için o

buzaya tapm olanlardan rman suyundan içen her bir kiinin yüzü altn

gibi sarard. Daha sonra Musa'ya: "Bundan dolay nasl tövbe edebiliriz?" diye

sorduklannda, Musa: "Tövbeniz, birbirinizi öldürmenizdir” dedi. Bu söz

üzerine bçaklan aldlar ve birbirlerini öldürmeye baladlar. Kii kardei,

babas, olu artk önüne kim çktysa kim olduuna aldrmadan öldürüyordu.

Bu ekilde yetmi bin kii öldü. Daha Sonra Yüce Allah, Musa'ya: "Onlara

söyle artk öldürmeyi braksnlar! Zira öldürülenleri baladm, geriye

’ Tâhâ Sur. 88

1 Tâhâ Sur. 86
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kalanlarn da tövbelerini kabul ettim" diye vahyetti.’

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: Firavun ile adamlar, Musa’nn ardndan

denizin içine doru hücuma geçtiklerinde Firavun'un at ürküp denize girmek

istemedi. Firavun o zaman kara bir erkek ata binmiti. At ürküp suya

girmeyince Cebrâil dii bir atn üzerinde denizde göründü. Firavun'un at

denizin içindeki dii at görünce peinden suya dald. Samiri de Cebrail'i

görünce onu tand. Zira Firavun erkek çocuklan öldürme emri verdiinde

annesi öldürülür korkusuyla Samiri’yi bir maaraya koyup maarann giriini

de kapatt. Samiri maarada bulunduu süre zarfnda Cebrail yanma gelip

parmaklanyla onu beslerdi. Cebrail’in parmaklannn birinden süt, birinden

bal, birinden de ya akard. Büyüyünceye kadar da Cebrail onu bu ekilde

besleyip durdu. Bundan dolay Samiri denizin içinde görünen Cebrail’i tand.

Cebrail’in atnn bast yerden de bir avuç toprak ald. Zira Samirinin içine:

"Bu topra bir eyin üzerine attn zaman o ey istediin eye dönüür"

düüncesi atld.

Denizi geçinceye kadar da bu topra elinden brakmad. Musa ile

srailoullan denizi ap, Yüce Allah Firavun ile askerlerini denizde bounca,

Musa kardei Harun’a: "...Kavmimin içinde benim yerime geç, onlar slah

et, bozguncularn yoluna uyma"* dedi. Daha sonra da Rabbiyle sözletii

gibi görümeye gitti. srailoullannda da Firvavun ve adamlanndan aldktan

taktlar vard. Bunu tamakla günaha girdiklerini düündüler ve gökten atein

inip yemesi için onlan çkanp bir yerde ydlar. Taklan bu ekilde bir yerde

ynca Samiri elindeki topra taklann üzerine savurdu ve: "Böürmesi olan

buza heykeli ol!" dedi. Taklar böürmesi olan bir buza heykelini dönütü.

Rüzgar bu heykelin arkasndan geçip azndan çkarken içinden bir ses

geliyordu. Taklar bu ekilde heykele dönüünce Samiri, srailoullanra:

"...Bu sizin de Musa'nn da tanrsdr..."3 dedi. srailoullan da bu buzaya

tapmaya baladlar. Bunu gören Harun: "Ey kavmim! Siz bu buza ile

snanyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dr. Bana uyun, emrime

itaat edin
"4

dedi. Ancak srail oullan: "Musa bize dönene kadar buna

1 bn Ebî Hatim 1/111 (532) ve Hâkim (2/379. 380. "sahîh").

2
A'râf Sur. 142

3 Tâhâ Sur. 88

4 Tahâ Sur. 90
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sarlmaktan vazgeçmeyeceiz" 1 karln verdiler.
2

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Samiri,

ineklere tapan Bacerma ahalisinden biriydi. çinde ineklere tapma sevgisi

mevcuttu, ancak srailoullan içinde kendini Müslüman biri olarak

gösteriyordu. Musa, Rabbiyle görümeye gittikten sonra Harun, srail

oullanna: “Firavun ve ailesinden elde ettiiniz süs eyalan, taklar ve dier

eyler sizler için bir yüktür. Bunlardan temizlenin, zira pislikten baka bir ey

deiller" dedi. Sonra bir ate yakarak: “Yannzda bulunan bu tür eyleri

atee atn!" dedi. Bunun Ü7erine srailoullan yanlannda bulunan bu süs

eyalan ve taklan getirip atee atmaya baladlar. Daha öncesinde Samiri,

CebrâTin atnn ayak izinden bir avuç toprak almt. O da atein yanna

gelince, Harun’a: “Ey Allah'n Peygamberi! Ben de elimdekini ataym m?"

diye sordu. Harun, onun da dierleri gibi elinde süs eyalar ile tak

bulunduunu düünerek: “Evet, at" karln verdi. Bunun üzerine Samiri

elindeki topra atee att ve: “Böüren bir buza heykeli ol!" dedi. Dedii

gibi de oldu. Ancak bunun böyle olmas da srailoullan için bir imtihand.

Tak ve süs eyalan bu ekilde buzaya dönüünce, Samiri: "...Bu sizin

de, Musa'nn da tanrsdr..."3 dedi. srailoullan da bu buzaya tapnmaya

baladlar ve onu öyle sevdiler ki daha önce hiçbir eyi bu kadar sevmi

deillerdi. Yüce Allah, Samiri konusunda: "Unuttu
"4 buyurarak geçmiini yani

Müslümanln braktn bildirmitir. Sonrasnda buza ve srailoullan

hakknda: "O eyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceini,

kendilerine ne bir zarar, ne de bir fayda vermek gücünde olmadn
görmezler m?"5 buyurdu.

Samiri’nin ad Musa b. Zafer idi. Msr bölgesine gelince srailoullanna

katlmt. Harun, Samiri’nin bu yaptn ve srailoullannn içine dütükleri

durumu görünce: "Ey kavmim! Siz bu buza ile snanyorsunuz. Sizin

gerçek Rabbiniz Rahman'dr. Bana uyun, emrime itaat edin
"6

dedi. Ancak

1 Tâhâ Sur. 91

J bn Cerîr (1/669, 670).

5 Tahâ Sur. 88

* Tâhâ Sur. 88

5 Tâhâ Sur. 89

‘Tâhâ Sur. 90
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srailoullan: "Musa bize dönene kadar buna sarlmaktan

vazgeçmeyeceiz"' karln verdiler. Sonrasnda Harun, buzaya

tapmayan dier Müslümanlarla bir arada kalrken, buzaya tapanlar da bir

yerde toplandlar. Harun, yanndaki Müslümanlarla birlikte dierlerinden

aynlmak istemedi. Zira daha sonra Musa'nn: "Sözümü dinlemedin ve?

srailoullann böldün" demesinden çekiniyordu. Harun da Musa'dan

çekinen ve sözlerini dinleyen birisiydi .

2

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Harun, buza heykelini yontan

Samiri’yle karlanca: "Ne yapyorsun?" diye sordu. Samiri: "Zaran olup da

faydas dokunmayan bir ey yapyorum" karln verdi. Harun da: "Allahn-!

Niyetine göre onun istediini ver" diye dua etti ve yanndan ayrld. Samiri

yontma iini bitirdikten sonra: "Allahm! Bu buzann böürmesini

istiyorum" deyince, buza böürmeye balad. srailoullan da bu buza
böürünce secdeye kapanyor, bir daha böürünce de balann

kaldnyorlard .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: israiloullan

Kbtilerden ödünç olarak süs eyalan ve taklar almlard. Msr'dan çkarken

de bunlan yanlannda götürdüler. Daha sonra Musa gidince, Harun: "Musa

göe çkt. Siz bu süs eyalan ile taklan toplayn, Musa gelince onlan ne

yapacana karar versin” dedi. Bunun üzerine eritilmek üzere bunlar

topland. Samiri bu eriyiin içine o bir avuç topra atnca böürmesi olan

heykelden bir buzaya dönütü. srailoullanna da: "...Bu sizin de, Musa’nn

da tanrsdr ..." 4 dedi. Musa, Rabbiyle görümeye gitti, ancak yolunu anp
yerini kaybetti. te rabbi budur!"

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Hz. Ali'den bildirir: "Cebrail

yere inip Musa'y semaya çkard zaman insanlann içinden bir Samiri oru

fark etti. Giderken de Cebrail'in atnn ayak izinden bir avuç toprak ald.

Cebrail, Musa’y atnn arkasna alp göe yükseldi. Semann kapsna geldii

zaman Musa tek bana çkt. Yüce Allah levhalan yazarken Musa kalemlerin

’ Tâhâ Sur. 91

1 bn Cerîr (1/672, 673), Târih'de (1/424, 425) ve bn Ebî Hâtim 5/1567 (8986).

5 bn Ebî Hâtim 5/1568 (8991).

4 Tâhâ Sur. 88
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levhalar üzerinde çkard sesi bile duyuyordu. Allah, ardnda kalan kavminin

saptn kendisine bildirince Musa aaya indi. Buzay alp yakt ."1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Samiri, Kirmân ahalisinden

biriydi" demitir.

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Musa, Rabbiyle konumak üzere

gittiinde Rabbi: "Seni acele ile kavminden ayrlmaya sevkeden nedir, ey

Musa !"2 diye sordu. Musa: "Onlar ardmdadr, Rabbim! Honut olman için

sana acele geldim
"3 karln verdi. Sonrasnda Rabbi ona: "Dorusu Biz,

senden sonra milletini snadk; Samiri onlar saptrd "4
dedi. Musa bunun

haberini alnca: "Rabbim! Samiri, buzay tanr edinmelerini söyledi. Peki, bu

buzann içine ruhu kim üfürdü?" diye sordu. Rabbi: "Ben üfürdüm"

karln verince, Musa: "Rabbim! O zaman onlar saptran sensin" dedi.

Daha sonra Musa, "Milletine kzgn ve üzgün olarak döndü. «Ey milletim!

Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad m? Uzun bir zaman m geçti,

yoksa Rabbinizin gazabna m uramak istediniz de bana verdiiniz

sözden caydnz?» dedi ."5 Onlar: "Sana verdiimiz sözden kendi bamza
caymadk. O milletin ziynet eyasndan bize yükler dolusu tatld. Biz

onlar atee attk, ayn ekilde Samiri de att
"6

dediler. Bu ziynet eyalar da

Kbtîlerden alnmt. "Samiri onlara böüren bir buza heykeli ortaya

koydu ..."7 Onlar da ona yönelip tapmaya baladlar. Bu buza hem

böürüyor, hem de yürüyebiliyordu. Bunu yaptnda Harun: "Ey kavmim! Siz

bu buza ile snanyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman’dr. Bana

uyun, emrime itaat edin
"8

demiti. Musa: "Ey Samiri! Ya senin yaptn
nedir?"9 deyince, Samiri: "Ben onlarn görmedii eyi gördüm. Elçinin

1 bn Kesir, Tefsir
1

de (5/306) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Kesir: "Garib hadistir"

demitir.

1 Tâhâ Sur. 83

3 Tâhâ Sur. 84

4 Tâhâ Sur. 85

5 Tâhâ Sur. 86

6 Tâhâ Sur. 87

7 Tâhâ Sur. 88

8 Tâhâ Sur. 90

9 Tâhâ Sur. 95
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izinden bir avuç avuçladm da onu attm. Böyle yapmay bana nefsim güzel

gösterdi"' karln verdi. Bunun üzerine Musa: "Defol! Dorusu artk

hayatta, «Bana dokunmayn!» demenden baka yapacan yoktur. Senin

için asla kaçamayacan bir ceza daha vardr. Durup üzerinde titrediin

tanrna bak, onu yakacaz, sonra denize dökeceiz"

1

dedi.

Sonrasnda Musa bu buzay törpüyle parçalad ve denize saçt. O

zamanlarda ne kadar rmak varsa bu saçlandan nasibini ald. Musa, buzann
tozunu bu ekilde saçtktan sonra: “Bu sudan için!" dedi. srailoullan da

sudan içtiler. çince içinde buzaya kar sevgisi olan herkesin byna
buzann altnndan bulat. "...Buza kalplerine içirilmiti ..."3 buyruuyla

ifade edilen de budur. Musa geldikten sonra srail oullan yaptklanndan

dolay piman olup, gerçekten sapm olduklann görünce: "...Eer

Rabbimiz! Bize acmaz ve bizi balamazsa, mutlaka ziyana urayanlardan

oluruz
"4

dediler. Ancak Yüce Allah onlann tövbesini, ancak onlann holanna

gitmeyen bir eyi yapmalan halinde kabul edebileceini söyledi. Zira bazlan

buzaya tapmaya balaynca dierleri onlarla savamay istememiti. Musa

onlara: "Ey kavmim! Buzay tanr olarak benimsemekle kendinize yazk

ettiniz. Yaratannza tövbe edin ve nefislerinizi öldürün, bu Yaratannz

katnda sizin için hayrl olur ..."5 dedi.

Bu çarnn ardndan buzaya tapanlar ile tapmayanlar klçlan çekp

birbirlerine girdiler. Her iki taraftan da öldürülenler ehit sayld. O kadar çok

kii öldü ki neredeyse toptan yok olacaklard. Bu ekilde srailoullanndan

yetmi bin kii öldü. Musa ile Harun: “Rabbimiz! srailoullan yok olacak!

Rabbimiz! Kalanlar da gitmesin" diye dua edince Yüce Allah artk silahlann

brakmalann emretti ve tövbelerini kabul etti. Bu ekilde ölenler ehit

saylrken kalanlar da yaptklannn kefaretini ödemi oldular. "...Böylece

Allah tövbenizi kabul etti. Çünkü O tövbeleri kabul eden ve çok

1 Tâhâ Sur. 96

J Tâhâ Sur. 97

3 Bakara Sur. 93

4 A'râf Sur. 149

5 Bakara Sur. 54
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merhametli olandr
"

1

buyruunda kastedilen de budur.

Daha sonra Yüce Allah, Musa’ya, buzaya tapmalanndan dolay

kendisinden özür dilemek üzere yetmi kiiyle beraber yanna gelmesini

istedi. Musa, israiloullarndan yetmi kii seçti ve özür dilemek üzere

gittiler. Yüce Allah'n huzuruna geldiklerinde bu yetmi kii Musa'ya: “Allah'

açkça görmedikçe sana iman etmeyiz! Madem onunla konutun o zaman

onu bize de göster" dediler. Ancak bir yldnmla hepsi de öldü. Yetmi kii bu

ekilde ölünce Musa alayarak: “Rabbim! srailoullarnn yanna döndüüm
?aman onlara ne diypceim, 7ra seçkin kiilerinden yetmi kiiyi yok ettin!

"...Rabbim! Dileseydin onlar da beni de daha önce helak ederdin,

içimizden birtakm beyinsizlerin iledii yüzünden hepimizi helâk edecek

misin?"* demeye balad. Yüce Allah da Musa'ya: “O yetmi kii buzaya

tapnlard" diye vahyetti. te orada Musa: "...Bu i, senin imtihanndan

baka bir ey deildir. Onunla dilediini saptrrsn, dilediini de doru
yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bala ve bize ac! Sen

balayanlarn en iyisisin !"3 dedi .

4

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

Mücâhid: j&lc. jliâl
"5 buyruunu: “Bu sözün gerçeklemesi size çok mu

uzak göründü?" eklinde açklamtr. fJjîlUl
"6 buyruunu: “Bana

verdiiniz sözden caydnz" eklinde açklamtr. “lifti UÜi- li
" 7

buyruunu: “Sana verdiimiz sözden kendi isteimizle caym deiliz"

eklinde açklamtr. “^LUl Jül «*üj& liüiais çjiîl iLj ^ ijijjl lili- lft$"
8

buyruunu: “Firavun ailesinden ödünç olarak aldmz ziynet eyalanndan

arlklar yüklenmitik. Onlar attk, Samiri de bizim gibi att" eklinde

1

Bakara Sur. 54

J

A'râfSur. 155

3 A'râf Sur. 155

4 bn Ebî Hatim 1/111, 113, 176 (533, 545, 933), 5/1569 (8993).

5 Tâhâ Sur. 86
4 Tâhâ Sur. 86

7 Tâhâ Sur. 87

1 Tâhâ Sur. 87
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açklamtr. “ SJ \JLi- W. buyruunu açklarken de öyle

demitir: “Burada buzann böürtüsünden kast, içinden geçen havann

hafifçe çkard sestir. Âyetteki ‘d’ ifadesi de inein yavrusu olan

buzadr.” 2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: JjçjZ liAU-l lâ
”3 buyruunu: “Sana verdiimiz sözden kendi

isteimizle caym deiliz” eklinde açklamtr.

4

bn Ebî Hâtim, SüddTden aynsn zikreder.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), Tâhâ Sûresi'nin 87.

âyetini âyetini: “U£i” lafzyla okumu ve: “Kendi isteimizle (caym deiliz'”

eklinde açklamtr.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Yahya,
,
Tâhâ Sûresi'n n

87 . âyetini âyetini okurken: “u ile “Lili” ifadesi ayn anlamdadr”

demitir.

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

Abbâs: "...Bu sizin de, Musa’nn da tanrsdr, ama o unuttu
*5 buyruunu

açklarken: “Musa, bu buzann sizin ilahnz olduunu söylemeyi unuttu”

demitir.

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

Mücâhid: "...Ama o unuttu
*6 buyruunu açklarken: “srâiloullannn

dediine göre burada unutan kii Musa'dr. Asl rabbi bu buza iken o

bakasn aramaya çkmtr, anlamndadr” demitir. "Sözlerine karlk

vermediini, kendilerinden hiçbir zarar uzaklatramayacan! ve onlara

hiçbir fayda salayamayacan görmezler mi?*7 âyetini açklarken: “Burada

1

Tâhâ Sur. 88

J bn Ebî Hâtim 1/109 (524).

3 Tâhâ Sur. 87

1 Abdurrezzâk (2/18).

5 Tâhâ Sur. 88

6 Tâhâ Sur. 88

7 Tâhâ Sur. 89
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söz konusu olan kii buzadr. Bahsedilen zarar da insanlan saptrmasdr"

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: ^ >Ü> U"'

buyruunu: "Saptklarn gördüün zaman onlar brakp bana uymana ne

engel oldu?" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Neden bana uymadn?

Emrime kar m geldin ?"
2
âyetini açklarken öyle demitin "Musa, Harun'a

srailoullann slah etmesini ve fesatçlara uymamasn emretmiti. Harun’un

yapt slah da buzay reddetmesiydi. Musa'nn Harun'a böyle çkmas
bundan dolayyd."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...srailoullar arasna

ayrlk koydun... demenden korktum ..." 3 buyruunu açklarken:

"Bazlannn peimden gelip baztlannn da geride kalmasndan çekindim"

demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "... israiloullar arasna ayrlk

koydun... demenden korktum ..."4 buyruunu açklarken: "Zira daha

önceden gelen salih insanlar ayrl kerih görmülerdi" demitir.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "jj! ps"
5 buyruunu:

"Benim bu konuda ne diyeceimi beklemedin” eklinde açklamtr. bn

Abbâs ise: Ç& fJj"
6 buyruunu açklarken: "Sözümü dinlemedin"

demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Ya senin derdin neydi ey

Sâmirî, dedi"7 âyetini açklarken: "Samiri onun asl ad deildir. Sâmire adnda

bir kasabadan olduu için bu isimle anlmtr" demitir. "Ben onlarn

’ Tâhâ Sur. 92, 93

1 Tahâ Sur. 93

3 Tâhâ Sur. 94

4 Tâhâ Sur. 94

5 Tâhâ Sur. 94
6 Tâhâ Sur. 94

7 Tâhâ Sur. 95



238 S Tâhâ Sûresi &

görmedii eyi gördüm..."’ buyruunu açklarken de: "Burada gördüü ey

Cebrail'in atyd" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "Ben onlann görmedii eyi

gördüm... âyetini “*>
jü li" lafzyla, 'V' harfi ve "j©" harfini ötreli

olarak okumutur.

3

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

Mücâhid: "...Elçinin izinden bir avuç avuçladm da onu attm ...*

4

buyruunu açklarken öyle demitir. "Cebrail'in atnn ayak izinden bir avuç

aldm ve srailoullannn atete eriyen ziynet eyalarnn içine attm. Atnca

da buza heykeline döndü."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Elçinin izinden bir avuç

avuçladm...
*s buyruunu açklarken öyle demitir. "Samiri, Cebrail'in atnn

izinden bir avuç toprak ald ve giysisinde saklad.”

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

göre Hasan(- Basrî): "...Elçinin izinden bir avuç avuçladm ..."
6 buyruunu,

cJuis” lafzyla, "jo” harfiyle okumu ve: "Kabs’ ifadesi parmak uçlanyla

almadr" demitir .

7

Abd b. Humeyd, Ebu’l-Eheb’den bildirir: Hasan(- Basrî), "...Elçinin

izinden bir avuç avuçladm ..."
6 buyruunu, "LaJ c-Lü” lafzyla,

harfiyle okur ve:
"Kabs ' ifadesi parmak uçlanyla almadr" derdi. Ebû Recâ

ise: "Ââ cJ lafzyla okur ve buradaki almann tüm avuçla olduunu

söylerdi.

1 Tâhâ Sur. 96

2 Tâhâ Sur. 96

5 Ayeti bu lafzla Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, bn Âmir, Âsim, Ebû Cafer ve Yakub

okumulardr. Kisâî ile Halef ise lafzyla okumulardr. (en-Ner

,

2/241).

4 Tâhâ Sur. 96

5 Tâhâ Sur. 96

6 Tâhâ Sur. 96

7 bn Cerîr (16/151).

8 Tâhâ Sur. 96
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bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildirin ifadesi avuçlamaktr. "joJ"

ifadesi parmak uçlaryla almadr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Elçinin zinden bir avuç

avuçladm ..."
1 buyruunu "U4I cJ^üs" lafzyla okumutur.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "iliü ^ d j[3 J.LL» < j$£ jl 3L£j j dJ buyruunu: "Hayatta

ceza olarak ‘Bana dokunmayn!' demenden baka yapacan yoktur. Senin

için asla kaçamayacan bir ceza daha vardr" eklinde açklamtr. 3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: " d^Jj J| '^3

iLlî jLl £ 4*a r .:j fi
USIp <& cJt ^ûîl"4 buyruunu: "u ibadet edip

durduun ilâhna bak! Biz onu elbette atele yakacaz ve onu toz halinde

denize savuracaz" eklinde açklamtr.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Biz onu elbette atele

yakacaz ..."
6 buyruunu: lafzyla okur öyle derdi: "Altn ile gümü

direkt atete yaklmazlar. Ancak törpü ile knnt haline getirildikten sonra

toza dönüürler."

bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Baz kraatlerde Tahâ Sûresi'nin 97.

âyeti: "Biz onu kesip yakacaz" anlamna gelecek ekilde: "aliydi ^ aL^jdJ"

lafzyladr. Zira bu buza etten kemikten bir buzayd.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Nehîk el-Ezdî: "...Biz onu elbette

atele yakacaz ..."7 buyruunu: “alîydi" lafzyla okumutur.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: “^Ji" ifadesi deniz anlamna gelir.
8

’ Tâhâ Sur. 96

* Tâhâ Sur. 97

3 Abdurrezzâk (2/19).

4 Tâhâ Sur. 97

s el-tkâride (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Tâhâ Sur. 97

7 Tâhâ Sur. 97

6
el-tkân'de (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Ebî Hatim, Hz. Ali'den bildirin "jLj" ifadesi rmak anlamna gelir.

U* fl/ J5T j > VI iil V ^JJI l UÎJ

^ üp»î j- *# ûjJ ^ ÜtoT jîi^iüu *ui iuu-

fiî * fjî
(i-JJ 0*4^ * 'jjj îilefl' f J**"

f4~î
* üjj •i~iü o^^iJI >ü*5j j_>-i)l

U>; Sl| ”45 01 ii> (4Î j>; J öj>; U; (4U * l>ii V|

“Sizin ilâhnz, yalnzca, kendisinden baka ilâh olmayan
Allah'tr. O'nun ilmi her eyi kuatmtr. Geçmi olaylar

sana böyle anlatrz. Katmzdan sana da bir zikir verdik.

Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kyamet günü bir yük

tayacaktr. Devaml bu günahn azabnda kalacaklar.

Kyamet günü onlar için ne kötüdür bu yük! Sura üflendii

gün, ite o gün, suçlular gözleri korkudan göermi olarak

toplarz. Aralarnda birbirlerine «Sadece on (gün) kaldnz »

diye gizli gizli konuurlar. Aralarnda konutuklarn Biz

daha iyi biliriz. En aklllar: «Bir günden fazla kalmadnz»
der. (Tâlâ Sur. 98- 104)

bn Ebî Hâtim'n bildirdiine göre Katâde: “£it j§ ^-î"
1

buyruunu:

“lmiyle her yeri doldurmutur'' eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'n bildirdiine göre bn Zeyd: "...Katmzdan sana da bir

zikir verdik
" 2 buyruunu açklarken: “Zikir'den kast Kur'ân'dr” demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'n bildirdiine göre

Mücâhid: .Kyamet günü bir yük tayacaktr" 3 buyruunu açklarken: “ Bu

yük, günahlardan bir yüktür" demitir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'n bildirdiine göre bn Abbâs: “
fj ^

’ Tâhâ Sur. 98

1 Tâhâ Sur. 99

3 Tâhâ Sur. 100
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iLka- üUid”
1 buyruunu: "Kyamet günü onlar için ne kötüdür bu yük” eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: iiliij ^$ .U-3 (Kyamet

günü onlar için ne kötüdür bu yük)"
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

“J4Î
ifadesinin eklinde bitiik deil ayn yazlmas gerekir. Zira

bitiik yazlmas halinde anlam kapal kalr. Burada tadklar bu kötü yükten

dolay da içinde ebedi olarak kalacaklan Cehenneme gidecekleri bildirilmitir.

Zira bu kötü yük, sahibini Cehennem ateine götürür. Bu anlam da vermesi

için bu ifadesinin belirtigimiz gibi ayr yazlmas gerekir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre adamn biri bn Abbâs'a geldi ve öyle

dedi: "Yüce Allah bir âyette: "Sura üflendii gün, ite o gün, suçlular

gözleri korkudan göermi olarak toplarz
"4 buyuruyor. Ancak dier bir

âyette: "...Biz onlar kyamet günü yüzükoyun, körler, dilsizler ve sarlar

olarak harederiz..."3 buyurur. Bu konuda ne dersin?” ibn Abbâs: "Kyamet

gününün deiik halleri olur. Bunlar da bir halde gözleri göermi olurken

baka bir halde kör olurlar” karln verdi.

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

6
buyruunu: "Aralannda gizlice konuurlar” eklinde açklamtr.7

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

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "'iLJo j[”
s buyruunu: "En aklllar

der ki... ” eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn " jyu al

j4ÎÜ»!”
9 buyruunu: "Kendini en iyi bilenleri der ki...” eklinde

’ Tâhâ Sur. 101

1 Tâhâ Sur. 101

3 Tâhâ Sur. 101

4 Tâhâ Sur. 102

5 srâ Sur. 97

6 Tâhâ Sur. 103

7 el-tkân 'de (2/28) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8 Tâhâ Sur. 104

9 Tâhâ Sur. 104
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açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...En aklllar: «Sadece bir gün

eletiniz» der"' buyruunu açklarken öyle demitir: "çlerinde dünya

hayat o kadar küçük ve ksa bir yer tutar ki kafirlerden en olgun olanlar:

"Dünyada sadece bir gün kaldnz" der.”

V ÂJaaJp IpIÎ UjJui LaJJ J>j jii JL>JI <^p JjJjjLiJj

c. AJ ^Jp V ^pJÜI JJU lil Vj l^-j^

"Sana dalan sorarlar. De ki: “Rabbim onlan ufalayp

savuracak, yerlerini düz, kuru bir toprak haline getirecek;

orada ne çukur, ne tümsek göreceksin. O gün, hiçbir tarafa

sapmadan bir davetçiye uyarlar. Sesler Rahmann
heybetinden kslmtr. Artk hafif bir sesten bakasn

iitemezsin." (TaU Sur. os-ss)

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Kureyliler: "Ey Muhammedi

Kyamet gününde Rabbin bu dalan ne yapacak?" diye sorunca, "Sana

dalar sorarlar. De ki: "Rabbim onlar ufalayp savuracak, yerlerini düz,

kuru bir toprak haline getirecek; orada ne çukur, ne tümsek göreceksin"
3

âyetleri nazil oldu.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: " £i lijiî

lliuLi
"3 âyetini: "Bitkisiz, çplak kalacak bir ekilde dümdüz ederi' eklinde

açklamtr, "lîit V
"4

âyetini de: "Orada artk ne bir çukur, ne de

bir tümseklik görebilirsin" eklinde açklamtr .

5

' Tâhâ Sur. 104

J Tâhâ Sur. 105-107
4

3 Tâhâ Sur. 106

« Tâhâ Sur. 107

5 Talîku’t-Ta'lîk (4/255) ile el-tkân'de (2/29) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: itil lÂjJul”

1

âyetin ne anlama gelmektedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Ka, pürüzsüz yer

demektir. Safsaf ise düz yer anlamndadr" karln verdi. Nâfi’: "Araplar

öylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet,

bilirler. airin:

"Müfrezenin öyle çok silahlan var ki

Radva'nml tepesine saldracak olsalar onu dümdü2 ederler” dediini

iitmez misin?"

3

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

krime’ye: "lül % L-^t ^i sj> llâLâ itis”
A buyruunun anlam sorulunca öyle

dedi: "Bu konuda bn Abbâs: «Çukuru veya tümseklii bulunmayan dümdüz

arazidir» derdi."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "LJüâ itil"
5 buyruunu:

"Bitkisiz ve dümdüz eder" eklinde açklamtr, "ilil if^t tf"
6
âyetini

de: "Orada artk ne bir çukur, ne de bir tümseklik görebilirsin" eklinde

açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "lL^Li itil"

7

buyruunu: "Dümdüz arazi" eklinde açklamtr. " $

ilil $3 lf$t âyetini de: "Orada artk ne bir çukur, ne de bir tümseklik

görebilirsin" eklinde açklamtr.9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "ilil % lâ-^t I4J& tf"
10

âyetini:

1 Tâhâ Sur. 106

1 Radvâ, Medine'de bir dadr.
5 el-tkân 'de (2/71) geçtii üzere Tast.

4 Tâhâ Sur. 106, 107

5 Tâhâ Sur. 106

6 Tâhâ Sur. 107

7 Tâhâ Sur. 106

8 Tâhâ Sur. 107

9 Abdurrezzâk (2/19, 20).

10 Tâhâ Sur. 107



244 -9 Tâhâ Sûresi &

“Orada artk ne bir ini, ne de bir yank görebilirsin" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: " l^i ^ i

IÜ % âyetini: “Orada artk ne bir ini ne de bir yoku görebilirsin"

eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "ilil"
2

ifadesi çukur

anlamndadr" demitir.

bnu'l-Enbârî'nin el-Vakfu ve'l-btidâ'da bildirdiine göre Nâfi' b. el*Ezrak,

ibn Abbâs'a: "liil 14-5C. gy tf"
3 âyetindeki "üEil" ifadesinin anlam nedir?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Yere göre yüksek olan

tümsekliktir. Ka'b b. Züheyr bu konuda:

"Ne tümsei, ne tepesi olan ss2 bir arazide

Gözlerim iri bir tavann bana iliti” demitir.”

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-KurazPden bildirin Yüce Allah

kyamet gününde insanlar karanlkta hareder. Zira o günde gök dürülür,

yldzlar saa sola saçlr, güne ile ay giderler. Bir münadi de seslenince tüm

insanlar sesi takip edip peinden giderler. te: “O gün, hiçbir tarafa

sapmadan bir davetçiye uyarlar ..."4 âyetinde ifade edilen de budur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: “O gün, hiçbir tarafa

sapmadan bir davetçiye uyarlar ..."5 buyruunu açklarken: “Davetçinin bu

sesinden baka bir tarafa sapamazlar" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “*J y"6
ifadesini: “Ondan

sapamazlar" eklinde açklamtr.

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

’ Tâhâ Sur. 107

1 Tâhâ Sur. 107

3 Tâhâ Sur. 107

4 Tâhâ Sur. 108

5 Tâhâ Sur. 108

6 Tâhâ Sur. 108
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oi^l"1

buyruunu; “Sesler susmutur" eklinde açklamtr. “ bS

illâ
"2 buyruunu da: “Fsltdan baka bir ey duyamazsn" eklinde

açklamtr .

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Artk hafif

bir sesten bakasn iitemezsin"4 buyruunu açklarken: “Bundan kast ayak

sesleridir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Artk hafif bir sesten

bakasn iitemezsin
"5 buyruunu açklarken: “Bundan kast ayak sesleridir”

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime ile Saîd: "Artk hafif bir sesten

bakasn iitemezsin
"6 buyruunu açklarken: “Bundan kast ayak

sesleridir" demilerdir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Artk hafif bir sesten

bakasn iitemezsin
"7 buyruunu açklarken: “Bundan kast ayak sesleridir"

demitir.

Abd b. Humeyd, Husayn b. Abdirrahman'dan bildirir: a'bî ile otururken

önümüzden kireç ta yüklenmi develer geçti. Yüklerini indirdikten sonra

ayak seslerinden baka bir ey duyulmaz oldu. Bunun üzerine a’bî: "Hems

denen ite bu sestir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Artk hafif

bir sesten bakasn iitemezsin
" 8 buyruunu açklarken: “Konuurken sesi

ksmaktr. Dil ve dudaklann oynamasna ramen sesin iitilmemesidir"

demitir.

1

Tâhâ Sur. 108

1 Tâhâ Sur. 108

3 el-tkân 'de (2/29) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Tâhâ Sur. 108

5 Tâhâ Sur. 108
6 Tâhâ Sur. 108

7 Tâhâ Sur. 108

8 Tâhâ Sur. 108
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Artk hafif bir sesten

bakasn iitemezsin
" 1 buyruunu açklarken: “Hafif sesten kast, sessizce

konumak ve ayak sesleridir" demitir.

*

uju> U* cUo Ia'& jAj oUJUI

"Yüzler, diri ve her an yaratklann gözetip duran Allah'a

boyun emitir. Yükü zulüm olan kimse ise hüsrana
uramtr. Mümin olarak yararl iler ileyen kimse,

hakszlktan ve hakknn yeneceinden korkmaz."
(Tâhâ Sur. 111, 112)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:
“

;^l"2 buyruunu: "Yüzler boyun emitir" eklinde açklamtr.

3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde’den aynsn zikreder.

4

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

Mücâhid: oi£.$"5 buyruunu: “Yüzler boyun emitir" eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Yüzler, diri ve her an

yaratklarn gözetip duran Allah'a boyun emitir..."
6
âyetini açklarken:

“Artk tüm insanlar orada esir gibidirler" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: ol^" 7 buyruunu:

“Yüzler boyun emitir" eklinde açklamtr.

’ Tâhâ Sur. 108

'Tâhâ Sur. 111

* el-tkâride (2/29) geçtii üzere bn Ebî Hatun.

* Abdurrezzâk (2/19).

5 Tâhâ Sur. 111

6 Tâhâ Sur. 111

7 Tâhâ Sur. 111
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: olti'”

ifadesi ne anlama geliyor?” diye sorunca, bn Abbâs: "Kyamet gününde

bütün yüzler Allah'a teslim olmu ve boyun emitir, anlamndadr”

karln verdi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca, bn

Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

Derdine boyun emi her bir kii alasn

Kusay ailesi de zengini ve fakiriyle alasn
"
dediini iitmez misin?”

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: " c-üj

;^l”3 buyruunu açklarken: "Bundan kast rüku’ ile secdeye gitmeleridir”

demitir.

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

bildirdiine göre Talk b. Habîb: 'Yüzler, diri ve her an yaratklarn gözetip

duran Allah'a boyun emitir..." 8
âyetini açklarken: "Secdede alnn,

avuçlann, dizlerini ve ayaklannn ucunu yere koymandr” demitir .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Yükü zulüm olan kimse

se hüsrana uramtr"* buyruunu açklarken: "Bu zulümden kast irktir”

demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Yükü

zulüm olan kimse ise hüsrana uramtr"7 buyruunu açklarken: "Bu

zulümden kast irktir” demitir. "...Hakszlktan ve hakknn yeneceinden

korkmaz"
8 buyruunu açklarken de: "Hakszlktan kast kiinin kötülüklerinin

arttnlmasdr. Hakknn yenmesinden kast ise iyiliklerinin eksiltilmesidir”

' Tâhâ Sur. 111

1
el-tkât'de (2/93) geçtii üzere Tast.

3 Tâhâ Sur. 111

* Tâhâ Sur. 111

3 bn Ebî eybe (1/261).

6 Tâhâ Sur. 111

7 Tâhâ Sur. 111

8 Tâhâ Sur. 112
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demitir.

1

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

"...Hakszlktan ve hakknn yeneceinden korkmaz"2 buyruunu

açklarken: "Kötülüklerinin arttnlmasndan veya iyiliklerinin eksiltilmesinden

korkmaz" demitir .

3

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

Mücâhid: "...Hakszlktan ve hakknn yeneceinden korkmaz"4 buyruunj

açklarken öyle demitir: "Kötülüklerinin, olduundan daha fazla

arttrlmasndan veya iyiliklerinin eksiltilmesinden korkmaz."

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Cii tfi
"

5

ifadesini: "Hakszla uramaktan..." eklinde açklamtr.

#rii

"te böylece b'z onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik ve

Allah'a kar gelmekten saknsnlar yahut onlara bir uyan
versin diye onda tehditleri teker teker sraladk."

(Tâhâ Sur. 113)

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

bildirdiine göre Katâde: buyruunu açklarken:

"Kendilerine gelip belki korkarlar diye, anlamndadr" demitir.
7

Uî> l-Jjîî «JÜJLSTJj\ iiyCj O-Ppl ja aJ &

J

1 Abdurrezzâk (2/19).

2 Tâhâ Sur. 112

3 el-tkân’de (2/29) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Tâhâ Sur. 112

5 Tâhâ Sur. 112

6 Tâhâ Sur. 113

7 Abdurrezzâk (2/19).
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*k ûî£ & j*Aî Vj JJl diiJl il Juii

l/Â) yj J*J

"Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi

tamamlanmadan önce Kur'ân'da acele etme. «Rabbim!

lmimi arttr» de." (TâkâSur. m)

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiBhu aleyhi vesellem), Cebrâil

kendisine Kur'ân âyetleriyle geldii zaman onu ezberlemek için acele

davranr ve bu yüzden sknt içine girerdi. Zira inen Kur'ân' iyice

ezberlemeden Cebrail'in geri gitmesinden ve bu ekilde inen âyetleri

unutmaktan çekinirdi. Bunun üzerine Yüce Allah kendisine: "...Sana

vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'ân'da acele etme ..."
1

buyurdu. Bu

yönde yine: "Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kmldatma " 2

buyurmutur.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sana vahyedilmesi

tamamlanmadan önce Kur'ân'da acele etme ..." 3 buyruunu açklarken:

"Sana onu açklayana kadar Kur’ân'da (hüküm vermekte) acele etme"

demitir.

Firyâbî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hasan(-

Basrî)'den bildirir: Adamn biri karsna tokat att. Kadn da Hz. Peygamber'e

(sallallahu aleyhi vtellem) gelip kocasndan kisas stedi. Hz. Peygamber (sellalWu aleyhi vesellem)

kadnn kocasna ksas uygulamas hükmünü verdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'ân'da acele etme.

"Rabbim! lmimi arttr" de"

4

âyetini indirdi. Bu âyetin nazil olmasyla Hz.

Peygamber isBiiaiBhu aleyhi vesellem) ksas durdurup bekledi. Beklemesi sonucunda da:

"Erkekler, kadnlarn koruyup kollayclardrlar ..."3 âyeti nazil oldu .

6

1 Tâhâ Sur. 114

1 Kyâme Sur. 16

3 Tâhâ Sur. 114

4 Tâhâ Sur. 114

5 Nisâ Sur. 34

6 bn Cerîr (6/688) ve bn Ebî Hâtim 3/940 (5246).
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Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu

âyeti: “‘£0-3 dJi jl JJ ^ (Biz sana vahyedilmesini tamamlamadan...)"

lafzyla okumutur .

1

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

Mücâhid: “...Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'ân'da acele

etme ..."
1 buyruunu açklarken: "Vahyediliini sana tamamlayana kadar

bakasna okuma, anlamndadr” demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Sana

vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'ân'da acele etme ..."3 buyruunu

açklarken: “Sana onu açklayana kadar Kur'ân'da (hüküm vermekte) acele

etme” demitir.
4

Tirmizî ve bn Mâce, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah (uiyUm aleyhi venflem):

"
Allahm ! Örettiin ilmi bana faydal kl. Bana faydal olan eyleri öret.

lmimi arttr. Her halükârda Allah'a hamdolsun" diye dua ederdi .

5

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes'ûd:

“Allahm! manm, anlaym, yakinimi ve ilmimi artr” diye dua ederdi.

u> 5J fi^ j cyt fi

“Andolsun, bundan Önce biz Âdem'den söz almtk. O ise

bunu unutuverdi. Onda azim de bulmadk." (Tak* Sur. 115)

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

Taberânî M. es-Saîr'de, bn Mende Tevhîd’de ve Hâkim'in bildirdiine göre

bn Abbâs: “nsana, verdii sözü unuttuu (=nisyân) için 'nsan' ismi

1 Bu ekilde sadece Ya'kûb okumutur.
3 Tâhâ Sur. 114

3 Tâhâ Sur. 114

* Abdurrezzâk (2/20).

5 Tirmizî (3599) ve bn Mâce (251, 3833). Sahih hadistir (Bakn; Elbânî, Sahih Sûrum et-

Tirmizi, 2845).
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verilmitir" demitir .

1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir, Ebû Umâme el-

Bâhilî’den bildirir ayet Âdem’in yaratlmasndan kyamet gününe kadar

gelen insanlarn hilmi bir kefeye, Âdem'in de hilmi bir kefeye konulacak olsa

Âdem'in hilmi daha ar basard. Buna ramen Yüce Allah onun için: "...Onda

azim ve kararllk bulmadk"’ buyurmutur.

3

Ebu'-eyh Azame ’de Hasan(- Basrî)'den bildirir: Âdem’in akl kendisinden

sonra gelen tüm nesillerin aklnn toplamna denkti. Bunu ramen Yüce Allah

onun için: "...O ise bunu unutuverdi. Onda azim ve kararllk bulmadk"4

buyurmutur.

5

Abdulanî b. Saîd Tefsir*de bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun,

bundan önce biz Âdem'den söz almtk. O ise bunu unutuverdi. Onda

azim ve kararllk bulmadk"6
âyetini açklarken öyle demitir: "Aaca

yaklamayacana dair ondan söz almtk. Ancak o bu sözünü tutmad.

Aaçtan uzak durmaya yönelik onda bir azim ve kararllk da görmedik."

bn Cerîr ve bn Mende’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onda azim

bulmadk"7 buyruunu açklarken: "Verdii sözü tutmaya yönelik bir azim

bulamadk" demitir.

8

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

dJ fi ^I
»"9 buyruunu açklarken: "Verdii sözü unuttu. Biz de onda

' Abdurrezzâk (2/19), bn Cerîr (16/183), bn Kesîr, Tefsir'de (5/313) geçtii üzere bn

Ebî Hâtim, Taberânî (2/55), bn Mende 1/210 (77), er-Red Ala'l-Cehmiyye de (18) ve Hâkim

(2/380).

1 Tâhâ Sur. 115

J bn Cerîr (16/185) ve bn Asâkir (7/444).

4 Tâhâ Sur. 115

5 Ebu'-eyh (1032).

6 Tâhâ Sur. 115

7 Tâhâ Sur. 115

8 bn Cerîr (16/184) ve bn Mende, er-Red Ala'l-Cehmiyye (20).

9 Tâhâ Sur. 115
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bir azim klmadk” demitir.

1

Zübeyr b. Bekkâr Muvaffakiyâ?ta bn Abbâs'tan bildirin Ömer b. el-

Hattâb'a: "Ey iman edenler! Size açkland takdirde, sizi üzecek olan

eylere dair soru sormayn..."* âyetini sorduumda öyle dedi:

“Muhacirlerden bazlan soylan konusunda baz üpheleri vard. Bir gün:

“Vallahi soyumuz konusunda Yüce Allah'n âyet indirmesini isterdik”

dediklerinde ite bu okuduun âyet nazil oldu.” Sonrasnda Ömer bana öyle

dedi: “Sizin de u adamnz (Ali b. Ebî Tâlib) ayet baa geçecek olsa bu

konuda zahidçe davranacan biliyorum. Ancak u kendini beenmiliinin

zühdünü yok etmesinden çekiniyorum.” Kendisine: “Ey müminlerin emiri! Bu

arkadamz sen de iyi bilirsin. u ana kadar dini yönden ne deimi, ne de

bir eyi deitirmitir. Resûlullah'a (laHBiahu aleyhi «s«iem) sahabelii boyunca da

Allah Resûlünü öfkelendirmi deildir” dediimde: “Fâtma’mn üzerine Ebû

Cehil'in kzn almay düünmesinde de mi öfkelendirmi deildir?” karln
verdi. “Yüce Allah, Âdem'in kendisine kar gelmesi konusunda: "...Onda

azim ve kararllk bulmadk"3 buyurmutur. Bizim arkadamz da

Resûlullah' (uUiah aleyhi «ellen) kzdrma konusunda azmetmi deildir. Ancak

bilirsin ki bu tür eyler insann içinden geçer ve kii bunlar defedemez. Ayn

eyler Yüce Allah'n dinini ve emirlerini çok iyi bilen fakih birinde de olabilir.

Ancak uyarld zaman bunlar brakp Allah'a yönelir” dediimde, Ömer “Ey

bn Abbâs! Sizinle tartmaya girebileceini düünen kii derinlere daldkça

bu konuda ne kadar aciz olduunu da görecektir!” karln verdi.

Hakim et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl'de bildirdiine göre bn Abbâs, Ömer b.

el-Hattâb'a: “Ey müminlerin emiri! Kii neden hatrlar ve neden dolay

unutur?” diye sorunca, Ömer u karl verdi: “Kalbin üst tarafnda sknt ve

üzüntüden bir perde vardr. Bu perde kalbin üzerine çöktüü zaman kii

bildii eyi de unutur. Bu perde çekildii zaman da unuttuu eyi tekrar

hatrlar.”
4

bn Ebî eybe, bn Abbâs'tan bildirir: “Sol elinizle yiyip içmeyin. Zira Âdem

’ bn Cerîr (16/1&4).

2 Mâide Sur. 101

3 Tâhâ Sur. 115

4 Hakim et-Tirmizî (1/169).
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sol eliyle yiyince unuttu. Bu unutkanl da kendisinden sonra gelen nesillere

geçti.'”

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

bildirdiine göre Atiyye: "...Onda azim ve kararllk bulmadk"

1

buyruunu

açklarken: “Kendisine verilen emri yerine getirmede kendisinde bir kararllk

göremedik” demitir.

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

Katâde: "...Onda azim ve kararllk bulmadk"3 buyruunu açklarken:

“Aaca yaklamama konusunda kendisinde bir sabr bulamadk” demitir.

bnu'l-Münzir, Muhammed b. Ka'b'dan bildirir: “Âdem'in hilmi ile dier

tüm insanlarn hilmi ölçülecek olsa birbirine denk gelirdi.”

bn Ebî Hatim, Ubeyd b. Umeyriden bildirin “Âdem, ulu'l-azm olan

peygamberlerden deildi.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...O ise bunu

unutuverdi ..."4 buyruunu açklarken öyle demitin “Unutmadan kast,

kendisine verilen emri yerine getirmemesidir. Gerçek mânâda unutma

olsayd o zaman bir sorumluluu olmamas gerekirdi. Zira Yüce Allah

müminleri unutarak ve hatayla yaptklar eylerden sorumlu tutmamtr.

Burada Âdem aaçtan yememe konusunda kendisine verilen emri terk

etmitir.”

0[ fi l; dii * J Sil IJjJ^.\ li fi

Sl Jdii <LÜI y. U&-M * disrjjij jU jip lii

iû Vj Uj V Nj ^
"Hani meleklere, «Âdem'e secde edin» demitik de, blis ten

baka melekler hemen secde etmilerdi. blis bundan

1 bn Ebî eybe (8/104).

2 Tâhâ Sur. 115

} Tâhâ Sur. 115

4 Tâhâ Sur. 115
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Kaçnmt. Bunun üzerine öyle dedik: Ey Âdem! üphesiz
bu, hem senin, hem de ein için bir dümandr. Sakn sizi

cennetten çkarmasn; sonra mutsuz olursun. üphesiz
senin için orada aç kalmak, çplak kalmak yoktur. Orada ne

susuzluk çekersin, ne de scaktan bunalrsn/'
(Taka Sur. 1 16-1 19)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan '

Basrî): "...Sakn sizi cennetten çkarmasn; sonra mutsuz olursun
" 1

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bundan kast dünya hayatndaki

mutsuzluktur. Bundan dolaydr ki dünyada mutsuz olmayan ve sknt

çekmeyen insan göremezsin ."2

bn Ebî Hâtim, Süfyân b. Uyeyne'den bildirir: Burada Yüce Allah "kiniz de

mutsuz olursunuz" dememitir. Zira Âdem'in ei de onunla birlikte cennete

girmiti. Burada mana hem Âdem ile Havva’ya, hem de onlardan gelecek

nesillere yöneliktir. Bu da tpk: "Ey peygamber! Kadnlar boamak
istediinizde ..." 3 âyetindeki, veya: "Ey peygamberi Elerinin rzasn

arayarak, Allah'n sana helâl kld eyi niçin sen kendine haram

ediyorsun? Allah çok balayandr, çok merhamet edendir. Allah,

(gerektiinde) yeminlerinizi bozmanz size meru klmtr...

âyetlerindeki üslup gibidir. Burada da direkt muhatap sadece Hz. Peygamber

(saiiaiiehu aM' veseHem) olmasna ramen mana olarak dier tüm Müslümanlar bu

hitabn kapsamna girmilerdir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym Hilye 'de ve :bn

Asâkir, Saîd b. CübeyHden bildirir: Âdem Cennetten çkarld zaman

dünyada ona alacal bir öküz verildi ve ona: “Bununla çal" denildi.

Sonrasnda Âdem alnndan terini silmeye ve: "Rabbimin: "...Sakn sizi

cennetten çkarmasn; sonra mutsuz olursun
"5 buyruunda bana dedii ite

buydu" demeye balad. Sonra eine: "Havvâ! Beni bu duruma düüren

endin!" diye bard. Bundan dolaydr ki öküzle çalan her bir insan ona:

’ Tâhâ Sur. 117

}
ibn Ebi eybe (13/528, 529).

5 Talâk Sur. 1

4 Tahrim Sur. 1, 2

'Tâhâ Sur. 117
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“Ho!” der. Bu da dier insanlara Âdem'den kalmadr.’

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

Ulû dSl*"’ buyruunu: “Orada ne susuzluk çeker, ne de

scaktan bunalrsn" eklinde açklamtr.

Tastî’nin Mesâil’e bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “ %
>Jü"

3

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Günein

scandan dolay terlemezsin, anlamndadr" demitir. Nâfi’: “Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl vermitir: “Evet,

bilirler. airin:

“Kadn öyle bir adam gördü ki güne altnda terler

Akam olunca da üümeye balard” dediini iitmez misin?"*

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

bildirdiine göre krime: “,>Jü ifadesini: “Güne üzerine gelmez"

eklinde açklamtr.

6

Jlp dJiî Ji joT b jli OlkJl
*

"Nihayet eytan ona vesvese verip: «Ey Âdem! Sana ebedîlik

aacn ve yok olmayan bir saltanat göstereyim mi?» dedi."

(TaJâ Sur. 120)

Ahmed, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sBiaiiahu lyii vsseiiam) öyle buyurmutun "Cennette öyle bir

aaç vardr ki binekli bir kii gölgesinde yüz yl yol alr da onu katedemez. Bu

1 Ebu Nuaym (4/282) ve bn Asâkir (7/412).

1 Tâhâ Sur. 118

3 TâhâSur. 118

* el-tkân'de (2/71) geçtii üzere Tasfi.

s Tâhâ Sur. 118

6 Abdurrezzâk (2/20).
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aaç ‘Ebediyet Aac'dr."'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih'ten

bildirir: Yüce Allah, Âdem ile eini Cennete koyduktan sonra aaçtan uzak

durmalar emrini verdi. Bu aacn dallan birbirine dolanm ve olabildiince

yükselmiti. Bu aacn da bir meyvesi vard ki melekler ebedi olarak kalmak

için bu meyvelerden yerlerdi. Yüce Allah, Âdem ile eine bu meyveden

yemelerini yasaklamt. blis de onlarn ayaklann kaydrmak isteyince

Cennete girmek için bir ylann içine girip sakland. Ylan da önceleri dc>rt

ayaklyd ve yaratlm en güzel develeri andnyordu. Ylan Cennete girdii

zaman blis içinden çkt. Yüce Allah'n Âdem ile eine yasaklam olduu

aacn meyvesinden bir tane alp Havva'nn yanna geldi. Ona: "u meyveye

bak! Kokusu, tad, rengi ne kadar da ho!" deyince, Havva bu meyveyi alp

yedi.

Sonrasnda Havva bu meyveyi alp Âdem'in yanna gitti. Ona: "u
meyveye bak! Kokusu, tad, rengi ne kadar da ho!" dedi. Âdem de bu

meyveyi alp yiyince her ikisinin avret yerleri göründü. Âdem bunun utanc ile

aacn içine girip sakland. Rabbi kendisine: "Neredesin?” diye seslenince,

Âdem: "Rabbim! te buradaym” dedi. Rabbi: "Neden çkmyorsun?" diye

sorunca, Âdem: "Rabbim! Senden utanyorum" dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Yeryüzüne in!" buyurdu. Havva'ya da: "Ey Havva! Benim kulumu rnu

kandrdn! Bilki ne zaman hamile kalsan istemeyerek onu tayacaksn! Onu

dourmak istediin zaman da birkaç kez ölümü tadacaksn!" buyurdu. Ylana

da öyle buyurdu: "Kulumu kandrmak için o melun blis senin içinde mi

Cennete girdi! Sen de devaml olarak lanetli kalacaksn! Ayaklann kamnn
içinde olacak. Topraktan baka bir yiyecein olmayacak! Sen insanlarn

düman olacaksn, insanlar da senin dümann olacaklar. Ne zaman

insanlardan birini görsen topuuna saldracaksn, ne zaman da bir insan seni

görse ban parçalayacak!"

Ravi der ki: Vehb'e: "Melekler de yer miydi ki?" diye sorulunca, Vehb:

’ Ahmed 12/465 (7498), 15/136, 243, 407, 517, 537 (9243, 9417, 9650, 9832, 9870), 16/93,

94, 180, 181 (10065, 10259), Abd b. Humeyd, Muntehab (1457), bn Kesir, Tefsir'de (8/5)

geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Buhârî (4881) ve Müslim (2826).
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"Yüce Allah dilediini yapar” karln verdi.
1

Hakîm et-Tirmizî, Alkame’den bildirir: "Gördüünüz her ylan öldürün.

Ancak mil gibi olan ylanlara dokunmayn, zira onlar ylanlann cinidirler. Kii

kafir de olsa, Müslüman da olsa ylan öldürmeden dolay sorumlu

tutulmaz."
2

i>Jl <3jj {j* jLuâiu li»

j

U^j'I U4J cjJlj I4?
^ j 'T , ' <

"Bunun üzerine ikisi de o aacn meyvesinden yedi, ayp
yerleri görünüverdi. Cennet yapraklaryla örtünmeye
koyuldular. Âdem, Rabbine asi olup yolunu ard."

(Tâhâ Sur. 12l)

Beyhakî uabu'l-îman ’da Ebû Abdillah el-Maribî'den bildirir: Hz. brâhîm,

Hz. Âdem’in durumu üzerinde düündü ve: "Rabbimî Onu kendi ellerinle

yarattn, ruhundan ona üfledin ve melekleri de ona secde ettirdin. Sonra bir

suçtan dolay insanlann az dolusu: "Âdem, Rabbine asi olup yolunu

ard"3 demelerine sebep oldun" dedi. Yüce Allah da, brahim’e: "Ey

brâhîm! Sen de bilirsin ki sevgilinin sevgiliye kar çkmas pek ar olur" diye

vahyetti/

’ Abdurrezzâk (1/226, 227), Hakîm et-Tirmizî (1/203, 204), îbn Cerîr (1/561, 562) ve îbn

Ebî Hatim 1/87 (382), 5/1449 (8285, 8309).

1 Hakîm et-Tirmizî (1/207).

’Tâhâ Sur. 121

4 Beyhakî (482).
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Cr* ^ l^r ^ ^k\

Jk Nj J^i * c$üi
fi?»

"Buyurdu ki: Birbirinize düman olarak hepiniz oradan inin.

Benden size bir hidayet eritiinde benim doru yoluma
uyan kimse asla sapmaz ve bedbaht da olmaz."

(Tâhâ Sur. 123)

Taberânî, Hatîb el-Muttefik ve'l~Müfterik’âe ve bn Merdûye, Ebu't-

Tufayl'den bildirin Hz. Peygamber (uilaiiahu aleyh malln) bu âyeti: "£iü £31 ^ jl*.

(Benim doru yoluma uyan kimse)”

1

lafzyla okudu .

1

bn Ebî eybe, Taberânî, Ebu Nuaym Hilye’de ve bn Merdûye'nin bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah MaiMu ^ vauiiem) öyle buyurmutur:
"
Allah'n kitabna uyan kiiyi Yüce Allah dünyada dalâletten hidayete erdirir.

Ahirette de kötü bir hesaptan korur. Zira Yüce Allah: ”... Benim doru yoluma

uyan kimse asla sapmaz ve bedbaht da olmaz* buyurur.

4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Muhammed b.

Nasr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman’da bn

Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah Kuriân'n yolundan gidenleri dünyada

sapmaktan, âhirette ise bedbaht olmaktan korur, Zira: '...Benim doru

yoluma uyan kimse asla sapmaz ve bedbaht da olmaz”3 buyurmutur ki bu

da dünyada iken sapmaz, âhirette de bedbaht olmaz anlamndadr.

6

1 Tâhâ Sur. 123

1 Mecmeu'z-Zevâid'de (7/67) geçtii üzere Taberânî ve Hatîb 1/561 (308).

3 Tâhâ Sur. 123

4 bn Ebî eybe (13/371. 372), Taberânî (12437) ve Ebû Nuaym (9/34). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (1/169, 7/67) der ki: "snâdnda çok zayf biri olan Ebû eybe ile zayf

biri olan Ebû mrân vardr."

5 Tâhâ Sur. 123

6 bn Ebî eybe (10/467), Hâkim (2/381, "sahih") ve Beyhakî (2029).
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"Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona
dar bir geçim vardr. Bir de onu kyamet gününde kör

olarak harederiz. O: «Rabbim! Beni niçin kör olarak

harettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!» der. Allah:

«Böyledir, âyetlerimiz sana gelmiti de sen onlar

unutmutun, bugün de öylece unutulursun» der."

(TâKâ Sur. 124-126)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Müsedded Müsned’öe, Abd b. Humeyd, Ibn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Azâbu'l-

Kabr*de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: "...Ona dar bir geçim vardr..."’ (

iSü), buyruu konusunda Hz. Peygamber (ssiiaiishu aleyhi midem):
"
Bundan kast

kabir azabdr" buyurmutur. Abdurrezzâk’n lafz: "Kaburgalar darmadan

olacak ekilde kabri daraltlr" eklindedir. bn Ebî Hâtim'in lafz ise: "Bundan

kast kabrin sktrmasdr" eklindedir.
1

Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir "Burada dar geçimden (Li> Ly)
kast, kiiye kabirde etini kopanp yiyen doksan dokuz ejderhann musallat

edilmesidir."3

Bezzâr ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre’den bildirir: "...Ona dar bir geçim

vardr..."4 buyruu konusunda Hz. Peygamber (sellaliahu Bieyh veseiM öyle

buyurmutur "Burada Yüce Allah'n zikrettii dar geçim (\LJ> lly), kiiye

kabirde kyamet gününe kadar etini kopanp yiyen doksan dokuz ylann

’Tâhâ Sur. 124

1

Abdurrezzâk (2/21, mevkuf olarak), Fethu'I-Bârî'de (8/433) geçtii üzere Saîd b.

Mansûr, el-Metâlibu'l-Âliye’de (4040) geçtii üzere Müsedded, bn Cerîr (16/196-198,

mevkuf olarak), bn Kesîr, Tefsir" de (5/316) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/381,

“sahih") ve Beyhakî (71).

3 Beyhakî (74).

4 Tâhâ Sur. 124
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musallat edilmesidir.
,n

bn Ebî eybe, Bezzâr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye

ve Beyhakî baka bir kanalla Ebû Hureyre'den bildirir: "...Ona dar bir geçim

vardr..."
2

(isLlî buyruu konusunda Hz. Peygamber MaUatu aJeytw vesciietr):

"Bundan kast kabir azabdr" buyurmutur .
3

bn Ebi'd-Dünya Zikru'l-Mevfde, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû

Hureyre’den bildirin Resûlullah (s&Mu aleyhi «selem): "Mümin kii kabrinae

yemyeil bir bahçede gibidir. Kabri yetmi arn geniletilir ve ayn ondördü

gibi aydnlk olur

"

buyurdu ve: "...Ona dar bir geçim vardr..."4 âyetinin ne

hakknda nazil olduunu biliyor musunuz ?" diye sordu. Ashâb: "Allah ve

Resûlü daha iyi biliri' dediklerinde Allah Resûlü (niidirfuaityfc «efem) öyle buyurdu:

"Kafirin kabirdeki azab hakknda nazil oldu. Kafire kabrinde doksan dokuz

ejdarda musallat edilir. Bu ejdarhalar nedir bilir misiniz? Bunlar her biri yedi

bal olan ylanlardr. Tekrar haredilene kadar onu srr; sokar, üfürür ve

parçalarlar."
5

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî Azâbu'l-Kabr*de bn Mes’ûd'dan

bildirir: Size bir ey anlattm zaman mutlaka onu Allah'n Kitabyla da

dorularm. Mümin kabrine konulduktan sonra sorgu için oturtulur ve:

"Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim?" diye sorulur. Yüce Allah da onu

sapasalam tutaca için: "Rabbim Allah'tr, dinim slam'dr, peygamberim de

Muhammed'dir” cevabn verir. Sonrasnda kabri geniletilip içinde rahat

ettirilir. Yüce Allah bu yönde: "Allah salam sözle iman edenleri hem dünya

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2233, 'yetmi yedi ylan' lafzyla). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de

(7/67) der ki: "snadnda tanmadm bir ravi vardr."

1 Tâhâ Sur. 124

} bn Ebî eybe (3/383, 384, mevkûf olarak), bn Kesir, Tefsir'de (5/317) geçtii üzere

Bezzâr, Hâkim (1/381, mevkûf olarak) ve Beyhakî, Azâbu'l-Kabr (70). bn Kesîr: "snâc

ceyyiddir" demitir.

A Tâhâ Sur. 124

5 Hakim et-Tirmizî (2/101), Ebû Ya'lâ (6644), bn Cerir (16/198, 199), bn Kesîr,

Tefti/de (5/316, 31 7) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, bn Hibbân (3122) ve Beyhakî, Azâbu'i-

Kabr (80). bn Hibbân'm Sfl/ö'inin muhakkikleri. "snâd hasendir" demilerdir.
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hayatnda, hem de âhirette sapasalam tutar...”' buyurmutur. Kafir kii de

kabrine konulduktan sonra sorgu için oturtulur ve: "Rabbin kim? Dinin ne?

Peygamberin kim?” diye sorulur. Kafir. "Bilmiyorum” karln verir. Bunun

üzerine kabri daraltlr ve içinde azaba maruz kalr. Bu yönde de Yüce Allah:

"Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim

vardr ..."
2 buyurmutur .

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: âi.™”4

buyruunu: "Skntl bir hayat” eklinde açklamtr.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona dar bir geçim

vardr ..."
6 buyruunu açklarken: "Cehennem ateinde skntl bir yaam

vardr" demitir.

Tast^nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "ed-Dank

,

her yönden

zor olan anlamndadr” karln verdi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir

mi ki?" diye sorunca da ibn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

"Atllar bhe 2orlu bir geçitte yetiti

Her iki taraf tehlikeli ve önü çetin bir yerdi" dediini itmez misin?”
8

Hennâd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Ona dar bir geçim vardr ..."9 buyruunu

açklarken: "Bundan kast kabir azabdr” demitir .

10

’ brahim Sur. 27

* Tâhâ Sur. 124

3 Taberânî (9145) ve Bcyhakî (9). Heysemî, Mecmuu ’z-Zev&id'de (3/54): "snad

hasendir" demitir.

4 Tâhâ Sur. 124

* Tatîk'de (4/256) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6 Tâhâ Sur. 124

7 Tâhâ Sur. 124

8
el-tkân'de (2/93) geçtii üzere Tastî.

9 Tâhâ Sur. 124

10 Hennâd (352), Taberânî (9143) ve Beyhakî, Azâbu’l-Kabr (75).
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bn Ebî eybe ve Beyhakî, Ebû Saîd'den aynsn zikreder.

1

Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Ebû Sâlih ile Rabî'den aynsn zikreder.

1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Âyette

zikredilen dar geçim Cehennemdir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona dar bir geçim

vardr..."3 buyruunu açklarken öyle demitir: Yüce Allah burada:

“Kullanmdan herhangi birine az veya çok bir mal verdiimde bu mal bana

kar takval olmada kullanmad zaman bu maldan ona bir hayr gelmez. Dar

geçim de budur" demek istemitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: LL*;"4 buyruunu:

“Skntl bir yaam" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Ona dar bir geçim vardr ..." 5

buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah kuluna hayatnda bolluk

verir. Ardndan geçimini haram yoldan kazanmaya yöneltir. Buna karlk

Cehennem ateinde ona skntlar hazrlar."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mâlik b. Dînan "...Ona dar bir geçim

vardr ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah kendisini nzkn

haram yoldan kazanmaya sevkeder. Bu ekilde ölene kadar haram yer durur.

Bundan dolay da Cehennemde onu azaba maruz brakr."

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Ona dar

bir geçim vardr ..."7 buyruunu açklarken: “Bundan kast kötü amel ile pis,

haram olan nzktr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Ona dar bir geçim

’ bn Ebî eybe (13/392).

1
Beyhakî, AzÂbu'l-Kabr (76).

1 Tâhâ Sur. 124

4 Tâhâ Sur. 124

5 Tâhâ Sur. 124

6 Tâhâ Sur. 124

7 Tâhâ Sur. 124



Ayet: 124-126 • Kabir Azab 263

vardr..."

1

buyruunu açklarken öyle demitir: “Cehennemde onun için

yiyecek olarak diken, zakkum, içecek olarak da yanan insanlardan akan irin

ve kan vardr. Bu yönde ne kabirde, ne de dünyada onun için böylesi bir

yaam olmaz. Zikredilen dar geçim ve yaam âhirette olacaktr."

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Ona dar bir geçim vardr ..."

3

buyruunu açklarken: "Bundan kast kabrinin daraltlmasdr" demitir .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir:

Yüce Allah: "Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir

geçim vardr. Bir de onu kyamet gününde kör olarak harederiz"'’ buyurur.

Burada kör olmaktan kast, delil getirmekten aciz olmaktr. O: "Rabbim! Beni

niçin kör olarak harettin? Oysa ben, hakikaten görür idim !"5 deyip

dünyada iken gördüünü ve neden kör olarak haredildiini sorunca, Yüce

Allah: "Âyetlerimiz sana gelmiti de sen onlar unutmutun, bugün de

öylece unutulursun
"6 karln verir ve onu Cehennemde unutur.

jbn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "...Onu kyamet gününde

kör olarak harederiz
"7 buyruunu açklarken: “Delil getirmekten aciz bir

ekilde harederiz" demitir.

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

göre krime: "...Onu kyamet gününde kör olarak harederiz
"8 buyruunu

açklarken: “Cehennem dnda gözleri hiçbir eyi görmez olur. Cehennem

ateinden baka bir eyi göremez” demitir .

9

Hennâd’n bildirdiine göre Mücâhid: "Rabbim! Beni niçin kör olarak

harettin?"
10 buyruunu açklarken: “Neden durumum için delil

1

Tâhâ Sur. 124

1
Tâhâ Sur. 124

3 Beyhakî, Aâbu'l-Kabr (78).

4 Tâhâ Sur. 124

5 Tâhâ Sur. 125

6 Tâhâ Sur. 126

7 Tâhâ Sur. 124

“Tâhâ Sur. 124

9 Hennâd (225).

w
Tâhâ Sur. 125
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getiremiyorum” demitir.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Âyetlerimiz sana gelmiti de

sen onlar unutmutun, bugün de öylece unutulursun" 2
âyetini açklarken:

"Sen nasl dünyada iken âyetlerimizi brakp onlarla amel etmediysen imci

de sana hiçbir iyilik yaplmayacak ve öylece terk edileceksin" demitir.

Hennâd'n bildirdiine göre krime: "...Bugün de öylece unutulursun
” 3

buyruunu açklarken: "Cehennem ateinde unutulursun" demitir. 4

J üj>il ^ (44; lifâit (4^-4:^ * J$j

ûiö ip W * J*\ jJi otff iu> ^ S

"Haddi aan ve Rabbi'nin âyetlerine inanmayanlar ite

böyle cezalandrrz. üphesiz âhiret azab daha iddetli ve

daha kalndr. Onlar yerlerinde gezdikleri, kendilerinden

önce yok etmi olduumuz bunca nesiller doru yola

sevketmedi mi? Dorusu bunlarda akl sahipleri için ibretler

vardr. Eer Rabbinin verilmi bir sözü ve tayin ettii bir

süre olmasayd, hemen azaba urarlard." (Tâha sur. 127-1291

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "Haddi aan ve Rabbi'nin

âyetlerine inanmayanlar ite böyle cezalandrrz ..."5 buyruunu

açklarken: "Haddi amaktan kast irktir" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Doru

yola sevketmedi mi?" buyruunu açklarken: "Bunlar onlara açklamadk

m?" demitir.

' Hennâd (226).

1 Tâhâ Sur. 126

3 Tâhâ Sur. 126

Hennâd (222).

3 Tâhâ Sur. 127
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Onlar yerlerinde gezdikleri,

kendilerinden önce yok etmi olduumuz bunca nesiller doru yola

sevketmedi mi?"' âyetini açklarken: "Âd, Semûd ve daha önce yaam dier

milletleri nasl helak ettiimizi onlara açklamadk m, anlamndadr1
' demitir.

"Eer Rabbinin verilmi bir sözü ve tayin ettii bir süre olmasayd, hemen

azaba urarlard"

2

âyetini açklarken de: "Burada konumada takdim ve

tehir söz konusudur. ayet daha önceden Yüce Allah’n vermi olduu bir söz

ve takdir etmi olduu bir vade olmasayd annda cezalarn görürlerdi"

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Eer Rabbinin verilmi bir sözü

ve tayin ettii bir süre olmasayd, hemen azaba urarlard"9 âyetini

açklarken öyle demitir "Eer öylesi bir söz ve vade olmasayd onlann

cezasn hemen verirdi. Ancak bu söz ve vadeden dolay onlar Bedir savana

kadar bekletmitir. Cezalarn görme de budur. Burada takdim tehir söz

konusudur."

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: "Tayin

edilen süreden kast, Yüce Allah’n daha önce vermi olduu sözdür"

demitir.

Ebû Nasr es-Siczî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Eer Rabbinin verilmi

bir sözü ve tayin ettii bir süre olmasayd, hemen azaba urarlard'4 âyetini

açklarken: "Tayin edilen süre dünya hayatdr" demitir.

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

"...Hemen azaba urarlard"5 buyruunu açklarken: "Bu azaptan kast

ölümdür" demitir.

1 Tâhâ Sur. 128

1 Tahâ Sur. 129

5 Tâhâ Sur. 129

4 Tâhâ Sur. 129

5 Tâhâ Sur. 129
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“Onlarn dediklerine sabret; günein domasndan ve

batmasndan önce Rabbini hamd ile tebih et Gece

saatlerinde ve gündüzün uçlarnda tebih et ki Rabbinin

rzasna eresin." (Tâhâ Sur. 1 30)

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

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Günein domasndan ve batmasndan

önce Rabbini hamd ile tebih et ..."
1 buyruunu açklarken: “Bundan kast

farz namazlardr” demitir.

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî HâtinVin bildirdiine göre

Katâde: "...Günein domasndan ve batmasndan önce Rabbini hamd ile

tebih et. Gece saatlerinde ve gündüzün uçlarnda tebih et ..." 3 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Günein domasndan önceki tebih sabah

namazdr. Günein batmasndan önceki tebih, ikindi namazdr. Gece

saatlerindeki tebih, akam ile yats namazlardr. Gündüzün uçlanndaki

tebih de öle namazdr.”4

Taberânî, bn Merdûye ve bn Asâkir, Cerîr'den bildirir: "...Günein

domasndan ve batmasndan önce Rabbini hamd ile tebih et..."5

buyruu konusunda Hz. Peygamber (sabRahu aleyhi veseilem) öyle buyurmutur:

"Günein domasndan önceki tebih, sabah namazdr. Günein batmasndan

önceki tebih, ikindi namazdr."6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Günein domasndan ve

1 Tâhâ Sur. 130

1 Abdurrezzâk (2/21) ve bnu'l-Münzir, el-Evsat (2/324).

3 Tâhâ Sur. 130

4 Abdurrezzâk (2/21) ve bn Cerîr (16/211).

5 Tâhâ Sur. 130

6 Taberânî, M. el-Evsat (7014), Fethu'l-Bârî'de (2/33) geçtii üzere bn Merdûye ve bn

Asâkir (41/248). Heysemî, Mecmau ’z-Zeuâid'de (7/67, 112) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Saîd el-Attâr ve metruk biri olan Dâvud ez-Zibirkânî vardr."
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batmasndan önce Rabbini hamd ile tebih et..."
1 buyruunu açklarken:

"Bu durum be vakit namazn farz klnmasndan önceydi" demitir.

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr,

bn Huzeyme, bn Ebî Hatim, bn Hibbân ve bn Merdûye, Cerîrîden bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, »eseiiam): "Rabbinizi u Ay' gördüünüz gibi görecek ve

görme konusunda herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. Onun için güne

domadan önceki namaz ile güne batmadan önceki namaz elinizden geldii

kadar kaçrmayn ve klmaya çaln " buyurdu ve: "...Günein domasndan

ve batmasndan önce Rabbini hamd ile tebih et ..."
2
âyetini okudu .

3

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Umâra b. Ruveyba'dan

bildirir: Resûlullah'n (ulUlahu aleyh. mailem): "Güne domadan önceki namaz ile

güne batmadan önceki namaz klan kii, Cehennem ateine girmez

"

buyurduunu iittim .

4

Hâkim, Fadâle b. Vehb el-Leysî'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vtsellem)

bana: "ki serinlik namazn klmaktan geri durma" buyurdu. "ki serinlik

namaz da ne?" dediimde: "Günein douundan ve batndan önce klnan

(sabah ve ikindi) namazlardr" buyurdu .
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "...Gece saatlerinde ve

gündüzün uçlarnda tebih et..."
6 buyruunu açklarken: “Günein

dousundan sonra (öle) ile günein batndan sonra (akam) klnan

namazlardr" demitir.

’ Tâha Sur. 130

1 Tâhâ Sur. 130

1 Ahmed 31/256 (19190), Buhârî (554, 573, 4851), Müslim 633 (211), Ebû Dâvud (4729),

Tirmizî (2551), Nesâî, S. el-Kübrâ (7762), bn Mâce (1 77), bn Cerîr (16/210), bn Huzctme,

Tevhîd 238 (11) ve bn Hibbân (7442, 7443).

4 bn Ebî eybe (2/386), Müslim 634 (213, 214), Ebû Dâvud (427), Nesâî (470) ve

Hâkim (1/20, 199, 3/628). Elbânî, es-Sibiletu ’s-Sahîha'da (1813) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.

5 Hâkim (1/20, 199, 3/628). Elbânî, es-Silsiletus-Sahihada (1813) hadisin sahîh

olduunu söylemitir.

‘Tâhâ Sur. 130
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Rabbinin rzasna eresin"'

buyruunu alklarken: “Bunun sevabn alasn ve Yüce Allah sana daha

fazlasn versin" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Abdirrahman bu âyeti: eilij

(Raz edilesin)" lafzyla “o” harfini ötre ile okumutur.

3

,4^ uAji ?*J pk ^ u Ji
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"Onlardan baz kesimlere, kendilerini snamak için dünya
hayatnn süsü olarak verdiimiz eylere gözünü dikme.

Rabbinin nzk daha hayrl ve daha kabadr." (T«k« Sur. 1311

bn Ebî eybe, bn Râhuyeh, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk'da ve Ebû Nuaym el-

Ma’rife’de Ebû Râfi'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesaliem) bir misafir

arlamt. Ancak kendisine ikram edecek bir eyi olmadndan, Recep

aynn banda ödenmek üzere borca veya ödünç olarak un almak için beni

bir Yahudiye gönderdi. Yahudi: “Rehin olmadan vermem!" dedi. Hz.

Peygamberce (saiialUm aleyhi yneiBm) gelip durumu bildirdiimde: "Vallahi ben gökte

emin olduum gibi yerde de emin biriyim. ayet borca satm olsa veya ödünç

olarak verseydi kesinlikle ödemesini ona yapardm. Rehin olarak demirden

zrhm götürüp ver" buyurdu. Ancak henüz yanndan çkmamtm ki Allah

Resûlü'nü dünya nimetlerinden yana teselli eder gibi: "Onlardan baz

kesimlere, kendilerini snamak için dünya hayatnn süsü olarak verdiimiz

eylere gözünü dikme. Rabbinin rzk daha hayrl ve daha kalcdr"3 âyeti

nazil oldu .

4

’ Tâhâ Sur. 130

1
Kisâî ve Âsim bu ekilde okumulardr. Dierleri ise matbu nüshadaki gibi

okumulardr. (en-Ner, 2/242).

3 Tâhâ Sur. 131

3 el-Metâlibu ’l-Âliye'de (1601, 4045) geçtii üzere bn Ebî eybe, el-Metâlibu 'l-Âliye'de

(1600, 1602) geçtii üzere bn Râhûye, Bezzâr (3862), el-Metâlibu'l-Âliye'de (1603) geçtii

üzere Ebû Ya'lâ, îbn Cerir (16/214), bn Kesîr, Tefsir
1de (4/466) geçtii üzere bn Ebî



Âyet: 131 269

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "Onlardan baz kesimlere,

kendilerini snamak için dünya hayatnn süsü olarak verdiimiz eylere

gözünü dikme..."
1

âyetini açklarken: "Bu âyet Hz. Peygambere (seiialiahu aleyhi

rodam) bir teselli mahiyetindedir" demitir.

bn Ebî Hâtim, Ebû Saîd'den bildirin Resûlullah(s«M*u8ieyto metan): "Sizin için

en çok kurtuum ey, Yüce Allah'n dünya süsünün kaplarm sizlere

açmasdr" buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Düna süsleri dediin ey nedir?"

diye sorunca, Allah Resûlü (sellallshu Beyhi mailem) (sallallahu aleyhi vesellem): "Yeryüzünün

nimetleri, bereketleridir" karln verdi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "UijJi teJ û>j"3 buyruunu:

"Dünya hayatnn süsü, güzellii” eklinde açklamtr. "aJ jflffij
"4

buyruunu: "Kendilerini snamak için" eklinde açklamtr. " *£ dj Jjji

Jufe"
5 buyruunu açklarken de: "Rabbinin verecei rzk, onlara verilen

dünya süsü ve güzelliklerinden hem daha hayrl, hem de daha kalcdr"

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Rabbinin rzk daha hayrl ve

daha kalcdr"6 buyruunu açklarken: "Bu rzk, Cennette verilecek olan

nzktr" demitir.

el-Murhibî Fadlu'l-lm’de, Hatîb, Deylemî ve bn AsâkVin Ziyâd es-

Sudâfden bildirdiine göre Resûlullah (aUMu aleyhi metan): "lim örenme peinde

olan kiinin rzkna Allah kefildir" buyurmutur.7

Hâtim, Tahrîcu Ahâdisi’l-Keâfda (2/354, 355) geçtii üzere ibn Merdûye ve Ebû Nuaym

1/241 (865). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi’, 1349.

1 Tâhâ Sur. 131

1 bn Kesîr, Tefsîr'de (5/320, 321) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Müslim 1052 (122,

uzunca bir metinle).

3 Tâhâ Sur. 131

4 Tâhâ Sur. 131

5 Tâhâ Sur. 131

b Tâhâ Sur. 131

7 Hatîb (3/180), el-Cimi' li Ahlâki'r-Ravt (69) ve bn Asâkir (41/232). Elbânî, es-

Silsiletu'd-Dalfe'de (4620) hadisin uydurma olduunu söylemitir.
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Ukaylî ve el-Murhîbî’nin Ebû SaTd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(sallallehu aleyhi »eseiiam) öyle buyurmutun "lim peinde yola düen kiiye melekler

gölge eder, yaam bereketli olur, rzkndan hiçbir ey eksilmez ve bu rzk

kendisine bereketli klnr.

iiuiij stûjjî üjj jjuLjj y 14U «üjl iiiî
/ / /

"Ehline namaz klmalann emret kendin de onda devaml
oL Biz senden nzk istemiyoruz, sana nzk veren biziz.

Güzel sonuç takvâ iledir." (Tâki Sur. 1 32)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Ehline

namaz klmalarn emret ..."
2 buyruunu açklarken: "Kavmine namaz

klmalarn söyle, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî: "...Biz senden nzk

istemiyoruz ..."3 buyruunu açklarken: "Biz senin nzk peinde koman
istemiyoruz, anlamndadr"' demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve, dünya peinde

olanlarn içine girip de onlarn sahip olduktan dünyalktan görünce, eve

döndüünde: "Onlardan baz kesimlere, kendilerini snamak için dünya

hayatnn süsü olarak verdiimiz eylere gözünü dikme. Rabbinin rzk

daha hayrl ve daha kalcdr. Ehline namaz klmalarn emret, kendin de

onda devaml ol. Biz senden nzk istemiyoruz, sana nzk veren biziz. Güzel

sonuç takvâ iledir
"4

âyetlerini okur ve: "Allah’n rahmeti üzerinize olsun.

Namaza! Namaz kln!” derdi .

5

bn Merdûye, bn Asâkir ve bnu’n-Neccâr, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir:

‘ Ukaylî. ed-Du’afâ (1/77). Ukaylî: "Batl bir hadistir ve asl yoktur" demitir.
2 Tâhâ Sur. 132

3 Tâhâ Sur. 132

4 Tâhâ Sur. 131, 132

5 bn Kesîr, Tefsir'de (5/321) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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"Ehline namaz klmalarn emret ..."

1

âyeti nazil olduktan sonra Hz.

Peygamber (»yiiu aleyhi veseiiem) sekiz ay boyunca sabah namazna kaldrmak

üzere Hz.Ali’nin kapsna kadar gider ve:
"
Allah'n rahmeti üzerinize olsun!

Namaza! «...Ey Ehl-i Beyti Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi

tertemiz yapmak istiyor»
1 " diye seslenirdi .

3

bn Merdûye, Ebu'l-Hamrâ’dan bildirir: "Ehline namaz klmalarn

emret..."'* âyeti nazil olduktan sonra Hz. Peygamber (saiialBhu Beyh «seiien) HzAli'nin

kapsna kadar gider ve: "Allah'n rahmeti üzerinize olsun! Namaza! «...Ey

Ehl-i Beyt! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz

yapmak istiyor»
5 " diye seslenirdi .

6

Ahmed Zühd’de, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-fman'da Sâbit'ten

bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu eiayhi vaseiiem) ailesinin bana kötü bir durum geldii

zaman:
"
Ey ev halkm! Namaz kln! Namaz kln!" buyururdu. Peygamberler

de balanna bir i geldii zaman namaza snrlard .

7

Abdurrezzâk Musannefte ve Abd b. Humeyd, Ma’mer vastasyla Kureyli

bir adamdan bildirin Hz. Peygamber Mailahu aleyhi ««ilam), ailesi nzk konusunda bir

sknt yaadklan zaman onlara namaz emreder ve: "Ehline namaz

klmalann emret, kendin de onda devaml ol. Biz senden rzk istemiyoruz,

sana nzk veren biziz. Güzel sonuç takvâ iledir
"8

âyetini okurdu .

9

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, Taberânî M. el-Evsat’ta, Ebû

Nuaym Hilye’de ve Beyhakî uabu'l-fman’da sahih bir senedle Abdullah b.

Selâm'den bildirir: Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiM, ailesi bir skntya veya

darla dütüü zaman onlara namaz emreder ve: “Ehline namaz klmalarn

1

Tâhâ Sur. 132

1 Ahzâb Sur. 33

3 bn Asâkir (42/136).

< Tâhâ Sur. 132

5 Ahzâb Sur. 33

6 Abd b. Humeyd (474). Muhakkiki: "Çok zayftr" demitir.

7 Ahmed (sh. 110), bn Kesîr, Tefsirde (5/321) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî

(3185).

8 Tâhâ Sur. 132

s Abdurrezzâk (4744).



272 & Tâhâ Sûresi &

emret, kendin de onda devaml ol. Biz senden rzk istemiyoruz, sana rzk

veren biziz. Güzel sonuç takvâ iledir

*

âyetini okurdu .

2

Mâlik ve Beyhakî, Eslem’den bildirir: Ömer b. el-Hattâb gece namazna

kalkar ve diledii kadar klard. Gece sonuna geldii zaman: "Namaza!

Namaza!" diyerek ailesini de namaza kaldnr ve: "Ehline namaz klmalarn

emret..." 3 âyetini okurdu .

4

bn Ebî eybe, Hiâm b. Urve’den bildirir: Babam bizlere öyle dedi:

"Biriniz bakasnn elinde dünya süsü ve güzelliinden bir ey gördüü

zaman ailesine gelip onlara namaz emretsin ve kendisi de namaz klarak

durumuna sabretsin. Zira Yüce Allah, Hz. Peygamber'e (aMaiu ak^ meiien):

"Onlardan baz kesimlere, kendilerini snamak için dünya hayatnn süsü

olarak verdiimiz eylere gözünü dikme. Rabbinin rzk daha hayrl ve

daha kalcdr. Ehline namaz klmalarn emret, kendin de onda devaml ol.

Biz senden rzk istemiyoruz, sana rzk veren biziz. Güzel sonuç takvâ

iledir
"5 buyurmutur .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Güzel sonuç takvâ iledir
"7

buyruunu açklarken: "Bu da Cennettir" demitir.

jb * pM jüjl
o*, Mî VjJ Ijilij

M vilijî Vjî 12) I jjuüduî U

ji I>AîjS JS- jî * JjS ûî J yi
X

tfâîil ^3 4-Uw.I

1 Tâhâ Sur. 132

J Taberânî (886), Ebû Nuaym (8/176) ve Beyhakî (3180, 9705). Heysemî, Mccmau'z-

Zevâid'de ( 7/67) der ki: "Ravileri güvenilirdir."

3 Tâhâ Sur. 132

4 Malik (1/119) ve Beyhakî (3086).

5 Tâhâ Sur. 131, 132

6 bn Ebî eybe (13/536).

7 Tâhâ Sur. 132
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"nanmayanlar, «Doru söylediine dair bize Rabbinden
açk bir delil getirse yaJ» dediler. Önceki kitaplarda

olanlarn apaçk delili onlara gelmedi mi? Eer biz onlar o

Kur'an'dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, «Ey

Rabbimiz! Keke bize bir peygamber gönderseydin de

alçalp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydk» derlerdi. De
ki: "Herkes gözlemektedir, siz de gözleyin. üphesiz düz

yolun sahiplerinin kimler olduunu ve kimlerin doru yolda

bulunduunu bileceksiniz." (Tâkâ Sur. 133135)

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Önceki kitaplarda olanlarn apaçk delili

onlara gelmedi mi?"’ buyruunu açklarken: “Önceki kitaplardan kast Tevrat

ile ncil’dir” demitir.
2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atiyye: “Herhangi bir peygamberin

olmad bir dönemde (fetret döneminde) helak olan kii veya akl gitmi kii

veya henüz ergen olmam kii: “Rabbim! Bana ne bir kitap, ne de bir elçi

geldi!” der” dedikten sonra: "Eer biz onlar o Kur'an'dan önce bir azap ile

helâk etseydik mutlaka, «Ey Rabbimiz! Keke bize bir peygamber

gönderseydin de alçalp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydk» derlerdi
"3

âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Südcfî: "...üphesiz düz yolun

sahipleri. buyruunu açklarken: “Doru ve adil olan yolun sahipleri,

anlamndadr” demitir.

1 Tâhâ Sur. 133

1 bn Ebî eybe (14/120).

3 Tâhâ Sur. 134

A Tâhâ Sur. 135



ENBYÂ SÛRES
Nehhâs Nâsih ’de ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Enbiyâ

Sûresi, Mekke’de nazil oldu” demitir.’

Buhârî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr: "Enbiyâ

Sûresi, Mekke'de nazil oldu” demitir.

Buhârî ve bnu'd-Durays, bn Mes'ûd’dan bildirir: "srâ, Kehf, Meryem,

Tâhâ ve Enbiyâ sûreleri ilk dönemde, Mekke döneminde nazil olan ve benim

de ilk ezberlediim sûrelerdendir.”
2

bnuM-Münzir, Ebû Nuaym Hilye’de ve bn AsâkVin bildirdiine göre Âmir

b. Rabîa'ya Araplardan bir adam misafir oldu. Âmir onu en güzel bir ekilde

arlad ve onu Resûlullah’la (aiUMu deyt* «»hm görütürdü. Adam Resûlullah'Ia

(uiahdu aleyhi «selim) görütükten sonra Âmirim yanna geldi ve: "Bu gün

Resûlullah’tan (»iiiahu aleyhi vereitem) kta olarak öyle bir vadi aldm ki Arap

bölgesinde ondan daha iyi bir vadi yok. O vadiden sana da bir parça vermek

isterim. Ondan hem sen, hem de senden sonra gelecek neslin faydalanr”

dedi. Ancak Âmir ona öyle karlk verdi: "Bana verecein toprak parçasna

ihtiyacm yok! Zira bu gün: "nsanlarn hesaba çekilmeleri yaklat. Hâlbuki

onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler
"3 âyeti nazil oldu ki tüm dünyadan

bizleri souttu!”4

1

Nehhâs (sh. 555).

2 Buhârî (4739) ve bnu'd-Durays (210).

1 Enbiyâ Sur. 1

4 Ebû Nuaym (1/179) ve bn Asâkir (25/327).
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\j\s jj * j^ui U-Ui ^ Jjü (Uid y53
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“nsanlarn hesaba çekilmeleri yaklat. Hâlbuki onlar

gaflet içinde yüz çevirmekteler. Ne zaman Rablerinden

kendilerine yeni bir ihtar gelse onu elenerek dinlerler.

Kalpleri hep oyalanmadadr. Zulmedenler aralannda
gizlice: «Bu zat sizin gibi bir insandan baka bir ey midir?

Siz, göz göre göre sihre mi uyarsnz?» diye konuurlar.

Peygamber: «Benim Rabbim gökte ve yerde söyleneni bilir.

O, iitendir, bilendir» dedi. Onlar: «Hayr, bunlar saçma
sapan rüyalardr; bilakis onu kendisi uydurmutur; belki de

o, airdir. Deilse bize hemen, öncekilere gönderilenin

benzeri bir âyet getirsin» dediler. Onlardan önce helâk

ettiimiz hiçbir memleket halk iman etmedi de imdi
bunlar m iman edecekler? Biz, senden önce de, kendilerine

vahiy verdiimiz kiilerden bakasn peygamber olarak

göndermedik. Eer bilmiyorsanz bilenlerden sorunuz. Biz,

onlar yemek yemez bir beden yapsnda yaratmadk. Onlar

ölümsüz de deillerdi. Sonra onlara verdiimiz sözü yerine

getirdik. Kendilerini ve dilediimiz kimseleri kurtardk.

Haddi aanlar ise helâk ettik." (Enbiyâ Sur. 1-9)

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: "nsanlarn hesaba çekilmeleri

yaklat. Hâlbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler
"1

âyeti hakknda Hz.

Peygamber (ssUaiiehu Bieybi ««im: "Dünya da gaflet içinde bundan yüz

çevirmekteler" buyurmutur.

’ Enbiyâ Sur. 1
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bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "nsanlarn

hesaba çekilmeleri yaklat..."' buyruunu açklarken: “Kendilerine vaad

edilen ey yaklat" demitir.
2

Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Ne zaman

Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse ..."3 âyetini açklarken: “Ne

zaman kendileri hakknda Kur’ân’da bir ey nazil olsa, anlamndadr"

demitir. "Kalpleri hep oyalanmadadr ..."4 buyruunu açklarken: “Kalpleri

hep gaflet içindedir” demitir. "Zulmedenler aralarnda gizilce... diye

konuurlar"5 âyetini açklarken de: “Zalim olanlar kendi gizli toplantlannda

konuurlar" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Zulmedenler aralarnda gizlice:

«Bu zat, sizin gibi bir insandan baka bir ey midir? Siz, göz göre göre sihre

mi uyarsnz?» diye konuurlar"6 âyetini açklarken öyle demitir:

Zulmedenler kendi aralannda yaptktan gizli toplantlarda: “Muhammed

bizim gibi bir insandan baka bir ey deildir. Ona tâbi olarak yapt sihrin

peinden mi gideceksiniz?” diye konuurlar. “j^âJi jU» Jj ji"7
ifadesini

açklarken: “De ki Rabbim gayb bilir, anlamndadr" demitir. “ iül ^îia j
çte-1"

8 buyruunu da: “Bunlar batl, anlam olmayan rüyalardan ibarettir,

anlamndadr" demitir.

bn Mende, Ebû Nuaym el-Ma'rife’de, Beyhakî Sünet’de ve bn Asâkirin

bildirdiine göre Cündeb el-Becefî, Vefîd b. Ukbe'nin yannda bulunan bir

1 Enbiyâ Sur. 1

1 bn Ebî eybe (14/51).

3 Enbiyâ Sur. 2

4 Enbiyâ Sur. 3

5 Enbiyâ Sur. 3

8
Enbiyâ Sur. 3

7 Enbiyâ Sûresi'nin 4. âyetini bu ekilde "ji" lafz ile Nâfi', bn Kesîr, Ebû Anr,

Âsm'dan Ebû Bekr, bn Amir, Ebû Câfer ve Yakub okumulardr. Âyeti "jiî" lafz ile dc

Hamza, Kisâ, Âsm'dan Hafs ve Halef okumulardr. (en-Ner, 2/243).

8
Enbiyâ Sur. 5
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sihirbaz öldürdükten sonra oradakilere: "Göz göre göre sihire mi

kaplacaksnz?" demitir.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Onlar. "Hayr,

bunlar saçma sapan rüyalardr; bilakis onu kendisi uydurmutur; belki de

o, airdir. Deilse bize hemen, öncekilere gönderilenin benzeri bir âyet

getirsin" dediler. Onlardan önce helâk ettiimiz hiçbir memleket halk

iman etmedi de imdi bunlar m iman edecekler?"
2
âyetlerini açklarken

öyle demitir: "Bu zalimler vahye yönelik: "Bunlar kendi gördüü

rüyalardan baka bir ey deildir. Hatta kendisi air birisidir, bunlar kendisi

uydurmutur. Eer dedii gibiyse o zaman Mûsa, Isa ve benzeri elçiler gibi

kendisi de bu yönde bize bir mucize göstersin" dediler. Buna karlk Yüce

Alah da: "Daha önceki elçiler de kendi kavimlerine mucizeler gösterince yine

inanmamlard. Buna karlk da helak edilmilerdi. imdi bunlara mucize

gösterilse inanacaklarm ki?" karln vermitir.

bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Mekke ahalisi, Hz. Peygambere (uiMthu aleyhi

veseliem): "ayet dediklerin doru ise ve sana iman etmemizi istiyorsan o zaman

Safâ tepesini altna çevir" dediler. Bunun üzerine Cebrâil geldi ve: "Kavminin

senden istedii eyi istersen yerine getireyim. Ancak yine de iman

etmezlerse bekletilmeden helak edilirler. stersen de yine onlan helak

etmem, beklerim" dedi. Allah Resulü (sBiMiahu aleyhi veeiiem): "O zaman kavmime

mühlet ver" buyurunca, Yüce Allah: "Onlardan önce helâk ettiimiz hiçbir

memleket halk iman etmedi de imdi bunlar m iman edecekler?"3 âyetini

indirdi .

4

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bunlarm
iman edecekler?"5 buyruunu açklarken: "Bunlar m senin dediklerine

inanacaklar, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz, onlar yemek yemez

bir beden yapsnda yaratmadk ..."
1

âyetini açklarken: "Biz daha önceki

1 Ebû Nuaym 1/471 (1594), Beyhakî (8/136) ve bn Asâkir (11/309).

1

Enbiyâ Sur. 5, 6

3 Enbiyâ Sur. 6

4 bn Cerîr (14/636). Daha önce (9/387)'de geçmiti.

5 Enbiyâ Sur. 6
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peygamberleri yemek yemeyecek ekilde bir bedenle yaratmadk. Senden

önceki peygamlerleri de senin gibi yemee ihtiyac olan bir bedenle yarattk”

demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlar

ölümsüz de deillerdi
"2 buyruunu açklarken: “Onlar da herkes gibi zaman

gelince ölmülerdir” demitir. “Sonra onlara verdiimiz sözü yerine

getirdik. Kendilerini ve dilediimiz kimseleri kurtardk. Haddi aanlar ise

helak ettik
"3 âyetini açklarken de: “Haddi aanlardan kast müriklerdir”

demitir.

3 4-3 ISlsS' U UÎ jl23

"Andolsun, size, içinde zikriniz bulunan bir kitap indirdik.

Hâlâ akllanmaz msnz?" (Enbiyâ Sur. o)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’mn

uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun, size, içinde zikriniz

bulunan bir kitap indirdik ..."4
âyetini açklarken: “Zikriniz ifadesinden kast,

erefiniz ve onurunuzdur” demitir.5

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

bildirdiine göre Mücâhid: "çinde zikriniz bulunan bir kitap ..."
6 buyruuru

açklarken: “Zikriniz ifadesinden kast sizden bahseden, sizi konu edendir”

demitir.

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

n

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "çinde zikriniz bulunan bir kitap ...'7

buyruunu açklarken: “çinde dininizin emirleri bulunan bir kitap indirdk.

Yüce Allah bu kitapta sîzlere dininizi öretmitir” demitir.

1

Enbiyâ Sur. 8

1 Enbiyâ Sur. 8

3 Enbiyâ Sur. 9

4 Enbiyâ Sur. 10

5 Beyhakî (1616).

5
Enbiyâ Sur. 10

7 Enbiyâ Sur. 10
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Siiddî: "çinde zikriniz bulunan bir

kitap ..."
1 buyruunu açklarken: Sizi ilgilendiren durumlar, âhiretiniz ve

dünyanz ile ilgili konular vardr" demitir.

Uli «*>! Uji LJju Üti/îj cJlf Âjji U ./i<

pji! u J| i * # ^ î; iLt^
oJlj ui * jjJÜ» Ö Û|

liLj L; IjJl * ojJL (Udiî ^L-ij v*

|^JhLA>- jjj

"Halk zalim olan nice kasabalan krp geçirdik ve onlardan

sonra baka milletler varettik. Onlar azabmz hissedince,

hemen oradan kaçmaya koyuluyorlard. «Koup kaçmayn!
Size nimet verilen yere, yurtlarnza dönün, belki

sorulacaksnz» dedik. «Eyvah bizlere! Bizler gerçekten

zalim kimseler idik» dediler. Biz onlar biçilmi ekin,

sönmü ate gibi yapncaya kadar bu feryatlar devam etti."

(Enbiyâ Sur. 1 1-15)

bn Merdûye, Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: Yüce Allah, Himyerilerden uayb adnda bir peygamber

gönderdi. Ancak kölenin biri ona saldrp sopasyla vurdu. Daha sonra

Buhtunnasr üzerlerine yürüyüp hepsini öldürdü. Onlardan geriye tek bir kii

bile brakmad. Yüce Allah onlar hakknda: "Halk zalim olan nice kasabalar

krp geçirdik ve onlardan sonra baka milletler varettik. Onlar azabmz
hissedince, hemen oradan kaçmaya koyuluyorlard. «Koup kaçmayn! Size

nimet verilen yere, yurtlarnza dönün, belki sorulacaksnz» dedik. «Eyvah

bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik» dediler. Biz onlar biçilmi

ekin, sönmü ate gibi yapncaya kadar bu feryatlar devam etti
"2

âyetlerini

indirdi.
3

1

Enbiyâ Sur. 10

1

Enbiyâ Sur. 11-15

5 Fethu'l-BârTde (8/436) geçtii ü/ere bn Merdûye.
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelb':

"Halk zalim olan nice kasabalar krp geçirdik ..."
1

âyetini açklarken: "Bu

kasabalardan kast, Ezd oullan kasabalandr"
2
demitir .

3

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

bildirdiine göre Mücâhid: j* LLil ^S
"4

ifadesini: "Kaç kasabay hela<

ettik" eklinde açklamtr. y
"5

ifadesini: "Kaçmayn" eklinde

açklamtr. ^J" 6
ifadesini de: "Belki anlarsnz" eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim, Rabî'den bildirir: Kendilerine gelen ve onlan uyaran elçileri

yalanlayp, elçiler de aralarndan çktktan sonra gelen azab hissettiklerinde

tekrar imana dönmek için azaptan kaçmaya balarlard. Ancak kendilerine:

"Koup kaçmayn! Size nimet verilen yere, yurtlarnza dönün, belki

sorulacaksnz"

7

denilince bu azaptan kaçp kurtulamayacaklanrn

anlamlardr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: ^ buyruunu:

"Hemen oradan (azap yerinden) kaçmaya balarlard" eklinde açklamtr.

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

"Koup kaçmayn! Size nimet verilen yere, yurtlarnza dönün, belki

sorulacaksnz"9 âyetini açklarken öyle demitir: “Kendileriyle alay

edilircesine: "Sizlere nimetler verilen yurtlannza geri dönün, belki sizden bir

ey istenir" denmitir." "...Bu feryatlar devam etti
"10 buyruunu açklarken

de öyle demitir: "Azabn geldiini gördüklerinde ise: "Bizler gerçekten

1

Enbiyâ Sur. 1

1

1 Bu kasabalar Yemen bölgesindedir.

5 Abdurrezzâk (2/22).

4 Enbiyâ Sur. 11

s Enbiyâ Sur. 13

b Enbiyâ Sur. 13

7 Enbiyâ Sur. 13

* Enbiyâ Sur. 12

9 Enbiyâ Sur. 13

10
Enbiyâ Sur. 15
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zalim kimseler idik"’ eklinde feryat etmekten baka bir çareleri kalmad.

Ancak Yüce Allah onlan yerler bir edip helak etti."
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Size nimet verilen

yere, yurtlarnza dönün..."3 âyetini açklarken: "Evlerinize ve mallannza

geri dönün, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz onlar biçilmi ekin,

sönmü ate gibi yapncaya kadar bu feryatlar devam etti"

4

buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bunlar kaleleri olan bir kavimdi. Peygamberlerini

öldürünce Yüce Allah da onlarn üzerine Buhtunassarri gönderdi. O da

hepsini öldürmeye balad. Bata onlar kaçmaya balaynca da geri dönene

kadar melekler klçlarla onlarn yüzlerine vurup durdu."

bn Ebî Hâtim, bn Vehb'den bildirin Cezîrelilerden bir adam bana öyle

anlatt: Yemen'de Hadûr ve Klâbe adnda iki kasaba vard. Bu iki kasabann

halk bol nimetler içinde o kadar mardlar ki artk kaplarn dahi kapatmaz

oldular. Bu ekilde refah içinde yaarlarken Yüce Allah onlara bir peygamber

gönderdi, ancak onlar bu peygamberi öldürdü. Bunun üzerine Yüce Allah,

Buhtunasar'n içine bunlarn üzerine savaa çkma düüncesini düürdü.

Buhtunasar bir ordu hazrlayarak üzerlerine gönderdi, ancak yaplan savata

ordusu yenilgi alarak geri döndü. Buhtunassar ilk ordudan daha büyük ve

daha donanml bir ordu daha hazrlayarak üzerlerine gönderdi. Ancak ilkinde

olduu gibi ordusu yine hezimete urad. Bu durumu gören Buhtunassar

bizzat kendi komutasnda bir orduyla üzerilerine gitti. Bu kez onlan yendi. Bu

iki kasaba halk kasabalanndan kaçarak çktlar. Arkalanndan: "Koup

kaçmayn! Size nimet verilen yere, yurtlarnza dönün!"3 eklinde bir ses

duyunca geri döndüler. Döndükten sonra bu kez: "Peygamberlerin intikam

için!" eklinde bir ses iittiler. Bu sesin ardndan da klçlarla öldürüldüler.

"Halk zalim olan nice kasabalar krp geçirdik ve onlardan sonra baka

milletler varettik. Onlar azabmz hissedince, hemen oradan kaçmaya

1

Enbiyâ Sur. 14

1 Abdurrezzâk (2/22).

3 Enbiyâ Sur. 13

4 Enbiyâ Sur. 15

5 Enbiyâ Sur. 13
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koyuluyorlard. «Koup kaçmayn! Size nimet verilen yere, yurtlarnza

dönün, belki sorulacaksnz» dedik. «Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim

kimseler idik» dediler. Biz onlar biçilmi ekin, sönmü ate gibi yapncaya

kadar bu feryatlar devam etti
" 1

âyetlerinde anlatlan da budur.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: jLo» J*-" 1

buyruunu: "Sonunda onlan biçilmi ekin, sönmü ate gibi yaptk" eklinde

açklamtr.

Tastî’nin bildirdiine göre NâfT b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “,^u£" 3

ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "Ölüler, anlamndadr ’

dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs u
karl verdi: "Evet, bilirler. Lebîd b. Rabîa’nn:

"Giysilerini avretlerinin üzerine çektiler

Oysa onlar evlerinin içinde ölü gibidirler" dediini itmez misin?"*

fei Uj «yjShj »ujüi lüU uj

“Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasndakileri oyun olsun diye

yaratmadk." (Enbiyâ Sur. e)

Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Biz gökleri,

yeri ve ikisinin arasndakileri oyun olsun diye yaratmadk"* âyetini

açklarken: “Biz bunlan bo yere ve amaçsz yaratmadk" demitir.

US UjÜ -bici öî üijî jî

“Eer bir elence edinmek isteseydik, onu kendi katmzdan
edinirdik. Ama böyle bir ey yapmayz."

(Enbiyâ Sur. 17)

’ Enbiyâ Sur. 11-15

1 Enbiyâ Sur. 15

* Enbiyâ Sur. 15

4 el-tkân ' de (2/89) geçtii üzere Tast.

5 Enbiyâ Sur. 16
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"Eer bir elence edinmek isteseydik..."
1 buyruunu açklarken: “Bu

elenceden kast çocuktur” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Eer bir elence edinmek

isteseydik, onu kendi katmzdan edinirdik..."
2
âyetini açklarken: “ayet bir

çocuk edinecek olsaydm bunu meleklerden edinirdim” demitir.

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

bir elence edinmek isteseydik..."3 buyruunu açklarken: “Bu elenceden

kast kadndr” demitir.

bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)'den bildirir:
“Lehv, Yemen dilinde kadn

anlamndadr.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Eer bir

elence edinmek isteseydik, onu kendi katmzdan edinirdik. Ama böyle

bir ey yapmayz"4
âyetini açklarken öyle demitir: “Âyette geçen ‘Lehv

’

ifadesi Yemen dilinde kadn anlamndadr. Ancak Yüce Allah böyle bir eyi

edinmeyeceini ve böylesi bir eyin olamayacan bildirmitir.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: "Eer bir elence

edinmek isteseydik, onu kendi katmzdan edinirdik..."5 âyetini açklarken

öyle demitir: “Elenceden kast kadndr. Yüce Allah burada: “ayet öyle

bir ey yapacak olsaydk -ki yapmayz- onu hurilerden edinirdik” demek

istemitir.”

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “Lehv

ifadesi oyun, elence anlamndadr” demitir.

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

Mücâhid: "Eer bir elence edinmek isteseydik, onu kendi katmzdan

1

Enbiyâ Sur. 17

1 Enbiyâ Sur. 17

5 Enbiyâ Sur. 17

*
F.nbiyâ Sur. 17

* Enbiyâ Sur. 17
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edinirdik. Ama böyle bir ey yapmayz"' âyetim açklarken öyle demitir

"ayet bir elence edinecek olsaydk onu katmzdan edinir ve Cennet

Cehhennem, ölüm, tekrar diriltme, hesap gibi eyler yaratmazdk

anlamndadr. Kur'ân’da geçen bütün "j” ifadeleri olumsuzlatrma

anlamnda kullanlrlar.”

J* ^ Jl»Ül

f V^ oljU-Ul

v ji^ij jJji * 0j>^: Vj a*up

"Gerçei batln bana çarparz ve onun beynini parçalar;

böylece batl ortadan kalkar. Yaktrdklarnzdan ötürü

yazklar olsun size! Göklerde ve yerde kimler varsa O'na

aittir. O'nun huzurunda bulunanlar. O na ibadet hususunda
kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece gündüz durmadan

tebih ederler." (Enkiyâ Sur. 1 8-20)

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

bildirdiine göre Katâde: "Gerçei batln bana çarparz ve onun beynini

parçalar; böylece batl ortadan kalkar ..."
2

âyetini açklarken: "Kuriân'

üphelerin tepesine bindiririz de onu yok eder” demitir .

3

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

Beyhakî'nin uabu'l-îman'öa bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Yaktrdklarnzdan ötürü yazklar olsun size
"4 buyruunu açklarken:

"Vallahi bu hitap, kyamet gününe dek her türlü yalan yaktrmada

bulunanlar içindir” demitir .

5

’ Enbiyâ Sur. 17

1
Enbiyâ Sur. 18

3 Abdurrezzâk (2/23).

4 Enbiyâ Sur. 18

5 bn Ebî eybe (13/506, 507) ve Beyhakî (4907, 5022).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...O'nun huzurunda

bulunanlar..."

1

buyruunu açklarken: “Bunlar meleklerdir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: 43
"J buyruunu:

“(badetten) geri durmazlar" eklinde açklamtr.

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

Mücâhid: 4$"

3

buyruunu: “(badetten) yorulmazlar" eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: 4i'"* buyruunu:

“(badetten) yorulmazlar" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: 4i"
5 buyruunu:

“badetten geri durmazlar" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh Azame’de ve Beyhakî uabu'l-

îmatt’da Abdullah b. Hâris b. Nevfel'den bildirin Ka’b'a: “Yüce Allah: "...Gece

gündüz durmadan tebih ederler"
6
buyuruyor. Peki, bu melekleri, mesaj

iletme gibi dier iler de hiç megul etmez mi?" diye sorduumda u karl
verdi: “Yüce Allah onlar için tebihi sizin nefes alp vermeniz gibi klmtr.

Sen de yiyip içerken, gidip gelirken veya konuurken nefes almaz msn?

Onlar için de tebih bu ekildedir."7

Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Hasan(- Basrl): "...Gece gündüz

durmadan tebih ederler"
8 buyruunu açklarken: "Nefes alp vermeleri

kendileri için tebih klnmtr" demitir. 9

1

Enbiyâ Sur. 19

* Enbiyâ Sur. 19

J Enbiyâ Sur. 19

9 Enbiyâ Sur. 19

5 Enbiyâ Sur. 19

6 Enbiyâ Sur. 20

7 Ebu'-eyh (322) ve Beyhakî (161).

a
Enbiyâ Sur. 20

9 Ebu'-eyh (321).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr: "Yüce Allah melekleri

içsiz yaratmtr, içleri yoktur” demitir.

1

li V} J# 5? Î*JT Ij fi

Ojâ./ai U-*1 Oj ^ pl>wli IjJLJJj

"Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakm ilâhlarm
edindiler? Eer yerde ve gökte Allah'tan baka ilâhlar

olsayd, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu, Ar'n
Rabbi olan Allah, onlarn vasflandrdklarndan

münezzehtir." (Enbiyâ Sur. 21, 22)

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

bildirdiine göre Mücâhid: ^ -> lji«l çf"
1
âyetini: "Yoksa

yerden, ölüleri diriltecek ilahlarm edindiler” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "j3^j jj>$\ ,> ^Jj çl”
3

âyetini: "Yoksa ölüleri yerden, kabirlerinden diriltecek ilahlar m edindiler”

eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Yoksa

yerden, ölüleri diriltebilecek birtakm ilâhlar m edindiler?"
4 âyetiri

açklarken: "Bunlar tatan ve tahtadan edindikler putlardr" demitir. "Eer

yerde ve gökte Allah'tan baka ilâhlar olsayd, kesinlikle ikisinin de düzeni

bozulurdu. Ar'n Rabbi olan Allah, onlarn vasflandrdklarndan

münezzehtir"5 âyetini açklarken de öyle demitir. "ayet Allah ile birlikte

baka ilahlar da bulunsayd yer ile göklerin düzen ve dengesi mutlaka

bozulurdu, anlamndadr. Âyetin sonunda Yüce Allah kendisi için böylesi

iftiralarda bulunanlann bu iftiralarndan münezzeh olduunu ifade etmitir."

1 Ebu'-eyh (316)

J Enbiyâ Sur. 21

1 Enbiyâ Sur. 21

4 Enbiyâ Sur. 21

4 Enbiyâ Sur. 22
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5jJLj ç+j Up jLi V

"O, yaptndan dolay sorgulanamaz, fakat onlar

sorgulanrlar/' (Entiyâ Sur. 23)

bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "O,

yaptndan dolay sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanrlar
"1

âyetini

açklarken: “Yüce Allah, kullarna yaptndan dolay hesaba çekilemez, ancak

kullar yaptklarndan dolay hesaba çekilip sorgulanrlar" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "O, yaptndan dolay

sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanrlar
"2

âyetini açklarken öyle demitir:

“Yaratc, yarattklar üzerindeki tasarruf ve takdirlerinden dolay hesaba

çekilemez. Ancak yaratlanlar yaptklarndan dolay hesaba çekilip

sorgulanrlar."

Saîd b. Mansûr ve bnu’I-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: Yeryüzünden

Kaderîyye'den* olanlardan daha çok öfke duyduum kimseler yoktur. Zira

Allah'n kudretini bilmemektedirler. Oysa Yüce Allah: "O, yaptndan dolay

sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanrlar
"4 buyurmutur.

bn Merdûye’nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu

aleyhi vaseflem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah'n daha önceki kitaplarda indirdii

baz vahiylerden biri de öyleydi: «Allah benim! Benden baka da ilah yoktur.

Hayr da erri de takdir eden benim. Hayr yapmasn takdir ettiim ve bunu

ona kolaylatrdm kiiye ne mutlu! erri yapmasn takdir ettiim ve bunu

ona kolaylatrdm kiinin de vay haline! Allah benim! Benden baka da ilah

’ Enbiyâ Sur. 23

1 Enbiyâ Sur. 23

3 Kaderiyye: Kader konusuna dalp sonunda onu inkar edenlerin temsil ettii akm.

Sahabelerin son dönemlerinde, hicri 80 ylnda öldürülen Ma'bed el-Cühenî

öncülüünde balamtr. Zira kader konusunda bu yönde ilk tartan kii kendisidir ve

bu fikri Susan adnda Irakl Hristiyan bir adamdan almtr. Abdullah b. Ömer, F.bû

Hureyre ve bn Abbâs gibi sahabeler bunlardan uzak durmular, kendilerinden sonra

gelenlere de bu mezhepten olanlara selam vermemeleri, cenaze namazlarn klmamalar

ve hastalarn ziyaret etmemelerini öütlemilerdir.

4 Enbiyâ Sur. 23
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yoktur. Yaptklarmdan hesap sorulmaz, ancak kullarm bu yönde hesao

verirler. Buna ramen: «Nasl? Nasl?» diye soranlarn vay haline!»"

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifafde Meymûn b. Mihrân'dan

bildirin Yüce Allah, Musa’y peygamber olarak gönderdii zaman onunla

konumu ve kendisine Tevrat' indirmitir. Mûsa: "Allahm! Sen ki Yüce bir

Rabsn! ayet sana itaat edilmesini dileseydin herkes sana itaat ederdi. ayet

sana isyan edilmemesini dileseydin hiç kimse sana isyan etmezdi. Oysa ser,

sana itaat edilmesinden holanyorsun ve bu konuda sana isyan ediliyor.

Rabbim bu nasl oluyor?” diye sorunca, Yüce Allah ona: "Ben yaptklanmdan

dolay sorgulanamam, ancak onlar sorguya çekilirler” diye vahyetti.
1

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Nevf el-Kelbî'den bildirir: Üzeyr, Rabbiyle

konutuu zamanlarda: "Rabbim! Sen ki insanlan yaratyor sonra dilediini

saptryor, dilediini de hidayete erdiriyorsun” derdi. Kendisine Allah

tarafndan: "Ey Üzeyr! Bunu sorgulamaktan vazgeç!" denildi. Ancak Üzeyr

yine ayn eyleri sordu. Bunun üzerine kendisine: "Ya bu sorgulamadan

vazgeçersin ya da seni peygamberlikten silerim. Zira ben yaptklanmda

dolay sorgulanamam, ancak onlar sorguya çekilirler” diye vahyedildi.
2

Beyhakî, Dâvud b. Ebî Hind’den bildirir: Üzeyr, Rabbine kader konusunu

sorunca, Yüce Allah: "Bana sadece benim bilebileceim bir eyi iri

soruyorsun? Ceza olarak peygamberler arasnda senin adn anmayacam!”

karln verdi.

Taberânî, Meymûn b. Mihrân vastasyla bn Abbâs'tan bildirin Yüce Allah,

Mûsa’y gönderip de ona Tevrat' indirdii zaman, Mûsa öyle dedi: "Allahm!

Sen ki Yüce bir Rabsn! ayet sana itaat edilmesini dileseydin herkes sana

itaat ederdi. ayet sana isyan edilmemesini dileseydin hiç kimse sana isyan

etmezdi. Oysa sen, sana itaat edilmesinden holanyorsun ve bu konuda sana

isyan ediliyor. Rabbim bu nasl oluyor?" Bunun üzerine Yüce Allah ona öyle

vahyetti: "Benim yaptklanm sorgulanamaz, ama onlar yaptklanndan dolay

sorguya çekilecekler!” Mûsa da bu cevapla yetindi.

1

Beyhakî (368). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

1 Beyhakî (369).
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Yüce Allah, srail oullarndan Tevrat' çekip aldktan sonra Üzeyr'le

beraber tekrar geri gönderdi. Ancak srâîloullanndan bazlar nihayetinde:

“Üzeyr Allah’n oludur!" demeye baladlar. Bunun üzerine Üzeyr: "Allahm!

Sen ki Yüce bir Rabsn! ayet sana itaat edilmesini dileseydin herkes sana

itaat ederdi. ayet sana isyan edilmemesini dileseydin hiç kimse sana isyan

etmezdi. Oysa sen, sana itaat edilmesinden holanyorsun ve bu konuda sana

isyan ediliyor. Rabbim bu nasl oluyor?" diye sordu. Yüce Allah da ona:

"Benim yaptklarm sorgulanamaz, ama onlar yaptklarndan dolay sorguya

çekilecekler!" diye vahyetti. Ancak bu cevap Üzeyr'i tatmin etmedi ve ayn

soruyu tekrar sordu. Yüce Allah yine: “Benim yaptklarm sorgulanamaz ama

onlar yaptklarndan dolay sorguya çekilecekler!” karln verdi. Üzeyr yine

tatmin olmad ve ayn eyi bir daha sordu. Bunun üzerine Yüce Allah ona: "Bir

kesenin içine Güne’ten bir parça koyabilir misin?” diye sordu. Üzeyr:

"Hayr!" dedi. Yüce Allah: "Rüzgardan bir miktar getirebilir misin?" diye

sordu, Üzeyn "Hayr!" dedi. Yüce Allah: "Iktan bir miskal getirebilir misin?"

diye sordu. Üzeyr "Hayr!" dedi. Yüce Allah: "Iktan bir krat getirebilir

misin?" diye sorunca, Üzeyr yine: "Hayr!" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Ayn ekilde sorduun sorunun cevabna da (anlamaya) gücün yetmez.

Benim yaptklanm sorgulanamaz, ama onlar yaptklarndan dolay sorguya

çekilecekler! Bundan dolay seni, adn peygamberlerin adlannn arasndan

silerek cezalandracam ve onlarla birlikte anlmayacaksn!" buyurdu. Bunun

üzerine Yüce Allah onun adn peygamberlerin adlannn içinden sildi. O da

peygamber olduu halde peygamberlerin adlannn içinde anlmaz oldu.

Sonra Yüce Allah, sa'y gönderdi. Ona Kitab', hikmeti, Tevrat ve ncil'i

öretti. Körleri ve alaca hastalann iyiletirmeyi, ölüleri diriltmeyi öretti. sa

bunlardan yola çkarak Yüce Allah'n katndaki deerini görünce: "Allahm!

Sen ki Yüce bir Rabsn! ayet sana itaat edilmesini dileseydin herkes sana

itaat ederdi. ayet sana isyan edilmemesini dileseydin hiç kimse sana isyan

etmezdi. Oysa sen, sana itaat edilmesinden holanyorsun ve bu konuda sana

isyan ediliyor. Rabbim bu nasl oluyor?" diye sordu. Yüce Allah ona öyle

vahyetti: "Benim yaptklanm sorgulanamaz, ama onlar yaptklanndan dolay

sorguya çekilecekler! Sen benim kulum ve elçimsin. Meryem'e braktm
Kelime'msin. Sen benden bir ruhsun. Seni topraktan yarattm ve: "Ol!"

dedim, sen de oldun. ayet bu sorulardan geri durmazsan senden önce gelen

arkadana (Üzeyr'e) yaptm sana da yapanm! Benim yaptklanm
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sorgulanamaz, ama onlar yaptklarndan dolay sorguya çekilecekler!" Bunun

üzerine sa, kendisine tâbi olanlan toplad ve onlara: "Kader, Yüce Allah’n bir

simdir, onun için ne olduunu örenmeye girimeyin!" dedi.’

<S> 4? Crf p'
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"Yoksa o ndan baka birtakm tanrlarm edindiler? De ki:

«Haydi delillerinizi getirin! te benimle beraber olanlarn

Kitab' ve benden öncekilerin Kitab'.» Hayr, onlarn çou
hakk bilmezler; bu yüzden de yüz çevirirler. Senden önce

gönderdiimiz bütün peygamberlere, «üphesiz, benden
baka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin» diye

vahyetmiizdir." (Enbiyâ Sur. 24, 25)

bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Yoksa O ndan

baka birtakm tanrlar m edindiler7 De ki: «Haydi delillerinizi getirin! te
benimle beraber olanlarn Kitab' ve benden öncekilerin Kitab'.» Hayr,

onlarn çou hakk bilmezler; bu yüzden de yüz çevirirler"
2

âyetini

açklarken öyle demitin "Allah’tan baka ilahlar m edindiler. O halde iddia

ettiiniz ey konusunda elinizde ne kant var getirin. te içinde hem helal ve

haramlann bulunduu, önceki ümmetlerin durumlarm, Allah’n onlara

yaptklarn ve akibetlerini anlatan Kuriân burada. Ancak insanlann çou
hakk bilmez ve hak olan Kur’ân’dan yüz çevirirler." "Senden önce

gönderdiimiz bütün peygamberlere, «üphesiz, benden baka hiçbir ilâh

yoktur. Öyleyse bana ibadet edin» diye vahyetmiizdir*3 âyetini açklarken

de öyle demitir: "Bütün peygamberler temelde Allah’ tevhîd etme ve ihlas

ile ona yönelme üzerine gönderilmilerdir. Bütün insanlann da bunu ifade

1 Taberânî (10606). Heysemî, Mecmau ‘z-Zevâidde (7/200) der ki: "snadnda

çounluun yannda zayf biri olan Ebû Yahya el-Fettât vardr. Ancak bn Maîn bir

rivayette onu güvenilir bulurken baka bir rivayette zayf olduunu söylemitir. Rav

Mus'ab b. Sivâr' ise tanmyorum. Dier raviler Sahîh'in ravileridir."

1

Enbiyâ Sur. 24

3 Enbiyâ Sur. 25
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edip kabul etmeleri gerekir. eriatler ise deiiktir. Helal ile haramlara

yönelik Tevrat'ta bir eriat, Incil'de bir eriat, Kuriân'da da baka bir eriat

vardr. Bütün bunlarn da tevhîd ve ihlas temeli üzerinde yaplmas gerekir."

CyA Vl Uj U ûjÂi p*j
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"«Rahmân çocuk edindi» dediler. O, bundan münezzehtir.

Hayr, melekler erefli klnm kullardr. Onlar Allah'tan

önce söz söylemezler ve hep O'nun emriyle i görürler.

Allah, onlarn önlerindekini de, arkalanndakini de bilir.

Onlar, O'nun raz olduu kimselerden bakasna efaat
etmezler ve hepsi O'nun korkusuyla titrerler. çlerinden her

kim, «Allah'tan baka ben de üphesiz bir ilâhm» derse,

böylesini cehennemle cezalandrrz. te biz zalimleri böyle

cezalandrrz." (Enbiyâ Sur. 26-2»)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: Yahudiler: "Yüce Allah

cinlerle bir evlilik yapt ve bu evlilikten melekler varoldu" deyince, Yüce Allah

onlan yalanlama babnda: "...Melekler erefli klnm kullardr. Onlar

Allah'tan önce söz söylemezler ve hep O'nun emriyle i görürler. Allah,

onlarn önlerindekini de, arkalanndakini de bilir. Onlar, O'nun raz olduu

kimselerden bakasna efaat etmezler"
1

buyurdu. Yani melekler iddia

etikleri gibi gelmi deildirler. Onlar Yüce Allah'n kendilerine ikramda

bulunduu kullandr. Allah'tan önce söz söylemezler, diyerek de Yüce Allah

onlar övmütür. Ayrca Yüce Allah burada kyamet gününde meleklerin,

Allah'n kendilerinden raz olduunu bildirdii tevhîd ehlinden baka

kimselere efaatçi olamayacaklann bildirmitir.

1

Enbiyâ Sur. 26-28
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...O'nun raz olduu kimselerden bakasna efaat etmezler
" 1

buyruunu açklarken: “Meleklerin efaatine nail olabilecekler Allah'n

kendilerinden raz olduu kimselerdir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...O'nun raz olduu

kimselerden bakasna efaat etmezler
"2 buyruunu açklarken: “Raz

olduu kimselerden kast ‘Lâ ilâhe illallah' diyenlerdir" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Ba's’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...O'nun raz olduu kimselerden bakasna

efaat etmezler
"3 buyruunu açklarken: “Raz olunan kiiler, ‘Lâ ilâhe illallah'

deyip de Allah'n bunu kendilerinden kabul ettii kiilerdir" demitir .

4

Hâkim ve Beyhakî el-Ba’s’de Câbiriden bildirir Resûlullah (saMahu deytu veuHen):

"...O'nun raz olduu kimselerden bakasna efaat etmezler* âyetini okudu

ve:
"
Benim efaatim ümmetimden büyük günah ileyenler içindir" buyurdu .

6

bn Ebî Hâtim'in Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (oüaiUu aleyhi

veseHan) öyle buyurmutur.
"
srâ (Miraç) gecesinde semaya çkarldm zaman

meleklerin gidebilecei en üst makamda Cebrail'i gördüm. Allah korkusuyla

eskimi bir bez parças gibi yerde duruyordu."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "çlerinden her kim, «Allah'tan

baka ben de üphesiz bir ilâhm» derse ..."7 âyetini açklarken öyle

demitir “Meleklerden hiç kimse böyle bir eyi demi deildir. Bunu

söyleyen de sadece blis’tir ki o da kendine kullua çarm ve küfrün yolunu

açmtr."

1

Enbiyâ Sur. 28

1 Enbiyâ Sur. 28

3 Enbiyâ Sur. 28

< bn Cerîr (16/252) ve Beyhakî (2).

5 Enbiyâ Sur. 28

6 Hâkim (2/382, "sahih") ve Beyhakî (1). Elbânî, Zilâlu'l-Cennc’de (sh. 385) hadisin

sahîh olduunu söylemitir.

7 Enbiyâ Sur. 29



Âyet: 30 293

Abdunrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"çlerinden her kim, «Allah'tan baka ben de üphesiz bir ilâhm» derse..."’

âyetini açklarken: "Bu hitap blis’e yönelik bir hitaptr" demitir.

1

-Lcç-j üiij 6sr oijUJJi ot 1
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"nkâr edenler görmediler mi ki göklerle yer bitiikken biz

onlar yarp ayrdk. Diri olan her eyi sudan meydana
getirdik. Hâlâ inanmayacaklar m?" (Enbiyâ Sur, 30)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât*da

bildirdiine göre bn Abbâs: "Göklerle yer bitiikken, biz onlar yarp

ayrdk..."3 buyruunu açklarken: "Gök yamur ile yer ise bitki ile

yanlmtr" demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Göklerle yer bitiikken, biz

onlar yarp ayrdk..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Önceleri yer

ile gökten bir ey çkmazd. Ancak sonradan gök yamurla, yer ise bitkiyle

yanlmtr."

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym Hilye’öe Abdullah b.

Ömer'den bildirir Adamn biri bn Ömer'e geldi ve "Göklerle yer bitiikken,

biz onlar yarp ayrdk..."
6
âyetinin anlamn sordu. bn Ömer (bn Abbâs'

iaret ederek): "uradaki ihtiyarn yanna gidip ona sor. Sonra yanma gel ve

sana verdii cevab bana da söyle" dedi. Adam bn Abbâs'n yanna gidip bu

âyeti sordu. bn Abbâs u karl verdi: "Evet, ifade edildii gibi önceleri

gökler bitiik idi ve yamur yamazd. Yer de bitiikti ve içinde bitki bitmezdi.

Ancak Yüce Allah yeryüzünde yaayacak olanlan yaratt zaman göü yarp

bu yamuru indirdi, yeri de yanp bu bitkileri çkard." Adam bu cevab alnca

1

Enbiyâ Sur. 29

1 Abdun-ezzâk (2/23).

3 Enbiyâ Sur. 30

4 Hâkim (2/382, "sahîh") ve Beyhakî (39).

5 Enbiyâ Sur. 30

6
Enbiyâ Sur. 30
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bn Ömer'e gitti ve bn Abbâs'n verdii bu cevab kendisine iletti. Bunun

üzerine bn Ömen “te imdi bn Abbâs’a Kur'ân konusunda ilim verildiini

tam olarak anladm. bn Abbâs doru söylemi, zira gerçekten de öyle oldu"

dedi.’

bn CerVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Göklerle yer bitiikken ...''
2

buyruunu açklarken: “Göklerle yer birbirine yapkt" demitir .

3

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

krime'den bildirir: bn Abbâs'a: “Gece mi, yoksa gündüz mü daha önce

oldu?" diye sorulunca u karl verdi: "Gece önce oldu. Yüce Allah:

"Göklerle yer bitiikken, biz onlar yarp ayrdk ..."4 buyurur. Bunlar

bitiikken ikisi arasnda karanlktan baka bir ey mi vard?"5

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

eyh'in Azamide bildirdiine göre Mücâhid: "Göklerle yer bitiikken, biz

onlar yarp ayrdk..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yeri yarp

ondan alt kat yer daha çkard. Bu ekilde üst üste yedi kat yer oldu. Ayn

ekilde göü yanp ondan alt kat gök daha çkard. Bu ekilde üst üste yedi

kat gök oldu. Yarp ayrmadan kast budur. Yoksa göklerle yer bitiik iken

birbirine yapk deildi ."7

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

bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Göklerle yer bitiikken, biz onlar yarp

ayrdk..."
8 buyruunu açklarken öyle demitin “Gök bir tane idi, Yüce

Allah onu yanp ayrarak yedi kat gök yapt. Yer de bir tane idi. Yüce Allah onu

da yanp ayrarak yedi kat yer yapt."9

1 bn Kesîr, Tefsirde (5/332) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym (1/320).

2
Enbiyâ Sur. 30

J bn Cerir (16/255).

4 Enbiyâ Sur. 30

5 Abdurrezzâk (2/23).

6 Enbiyâ Sur. 30

7 Ebu'-eyh (544).

8
Enbiyâ Sur. 30

9 Ebu'-eyh (543).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile

Katâde: "Göklerle yer bitiikken, biz onlar yarp ayrdk..."
1 buyruunu

açklarken: “Göklerle yer bitiik idi. Yüce Allah onlar hava ile birbirinden

ayrd" demilerdir.

Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Önceleri gökler ile yer birbirine

bitiikti. Yüce Allah göü yerden aynp yükselttii zaman hem gök, hem de

yerde zikrettii gibi yamur ile bitkileri çkard."2

Ahmed, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-

Esmâ ve's-ifa t'de Ebû Hureyre'den bildirir: “Yâ Resûlallah! Seni görünce

huzur buluyor ve rahatlyorum. Bana ‘her ey’den haber ver" dediimde:

"Her ey sudan yaratld

"

buyurdu .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-

Sifâfde bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Diri olan her eyi sudan meydana

getirdik..."4 buyruunu açklarken: “Bu sudan kast erkein menisidir"

demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Diri olan her eyi

sudan meydana getirdik..."
6 buyruunu açklarken: “Her ey sudan

yaratld. Su her eye hayat veren eydir" demitir.

’ Enbiyâ Sur. 30
1 Ebu'-eyh (571).

3 Ahmed 13/314, 14/49, 16/252 (7932, 8295, 8296, 10399), bn Kesîr, Tefsî/de (5/333)

geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (4/129, 160, "sahîh") ve Beyhakî (808). Müsned’in

muhakkikleri: "Isnâd sahihtir" demilerdir.

4 Enbiyâ Sur. 30

5 Beyhakî (826).

6 Enbiyâ Sur. 30
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'Onlar sarsmasn diye yere de sabit dalar yerletirdik ve

yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana
getirdik/' (Enbiyâ Sur. 3 1

)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yol

bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik
"

1

buyruunu

açklarken: "Dalann arasnda yollar ve geçitler yaptk" demitir/

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "iL:

buyruunu: "aretler ve yollar" eklinde açklamtr.

0 |V>j U

l
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"Gökyüzünü de korunmu bir tavan yaptk. Onlar ise

oradaki delillerden yüz çevirmektedirler." (Enbiyâ Sur. 32)

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Ebu'-eyh Azame’de bn Abbâs'tan

bildirin Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Bu gök denen ey nedir?" diye sorunca,

Allah Resûlü (sBiaiiahu aieyti veseiiem): “Gök, size ulamas engellenmi bir dalgadr

"

karln verdi .
4

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Gökyüzünü de

korunmu bir tavan yaptk. Onlar ise oradaki delillerden yüz

çevirmektedirler
"5 âyetini açklarken öyle demitin "Gökyüzü yükseltilip bir

1

Enbiyâ Sur. 31

2 bn Cerîr (16/262).

3 Enbiyâ Sur. 31

4 bn Kesîr, Tefsir'de (5/334) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh (541).

5 Enbiyâ Sur. 32
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tavan yaplmtr. Ancak yine de Güne, Ay, yldzlar gibi gökte Allah’n

varln gösteren âyet ve delillerinden yüz çevirmektedirler.”
1

üj^- 4L ^ }*j

"O, geceyi, gündüzü, Güne'i ve Ay' yaratandr. Her biri bir

yörüngede yüzmektedirler." (Enbiyâ Sur. 33)

bn Ebî Hâtim, krime'den bildirir: Yahudi'ler, Hz. Peygambere (salUlahu aleyhi

vesellem): "Cuma günü nedir?” diye sorunca, Allah Resûlü (sallallahu aleyhi yesellem) (sallallahu

aleyhi meltem): "Yüce Allah bu güttün iki anndan gece ile gündüzü yaratmtr"

karln verdi.

bn Cerir, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’ir bildirdiine göre bn Abbâs:

“0*^4^ j j^”1
buyruunu: “Her biri bir yörüngede yüzmektedir” eklinde

açklamtr.3

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Azame'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Her biri bir yörüngede yüzmektedirler"4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Felek, kirmen ara (yün ii ba)
gibidir. Güne ve Ay da aran, kirmenin içinde dönmesi gibi semada

dönüp dururlar.”5

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Her biri bir yörüngede yüzmektedirler"
6 buyruunu

açklarken: "Bu yörüngeden kast semadaki yörüngedir” demitir.7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Hassân b. Atiyye'den bildirir: "Güne, Ay ve

yldzlar, sema ile yer arasnda olan bir yörüngede dönmektedirler.”
1

’ bn Cerir (16/263, 264) ve Ebu'-eyh (559).

1 Enbiyâ Sur. 33

3 bn Cerir (19/441), Fethu'l-BârTde (8/346) geçtii üzere bnu'l-Münzir ve el-tkân'de

(2/29) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Enbiyâ Sur. 33

s bn Cerir (19/440, 441) ve Ebu'-eyh (654).

6
Enbiyâ Sur. 33

7 bn Cerir (16/265).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "clü j jS"
2

buyruunu açklarken: "Burada felek, yldzlarn, Güne'in ve Ay'n sema ile

yer arasnda döndükleri yörüngedir" demitir. 3

Abdurrezzâk ve bnuM-Münzir, Kelbî'den bildirir: “Bir düzen içinde dönen

her eyfelek’tir."
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her biri bir

yörüngede yüzmektedirler"5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Her biri

ifadesinden kast; yldzlar, Güne ve Ay'dr. Bunlarn yörüngede dönüleri

kirmen ara veya el deirmenindeki mil gibidir. Arak, kirmen olmadan

dönmez, kirmen de arak olmadan i görmez. Yine el deinmeni orta mil

olmadan dönmez. Orta mil de deirmenin ta olmadan i görmez. Ayn

ekilde yldzlar, Güne ve Ay da bu felek (yörünge) olmadan dönemezler.

Yörünge de bunlar olmadan varlk bulamaz. Sonuç olarak el deirmeni de

felek de ayn döngüye sahiptirler. Sadece orta milin el deirmenindeki

görevi, aran kirmendeki görevi gibidir."
6

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

bildirdiine göre Mücâhid: '...Her biri bir yörüngede yüzmektedirler
*7

buyruunu açklarken: “Felek, el deirmeninde ortada bulunan ve talann

çevresinde döndüü mil gibidir" demitir.
8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

"...Her biri bir yörüngede yüzmektedirler
"9 buyruunu açklarken:

"Gördüün gibi semadaki yörüngede dönmektedirler" demitir.
10

1 Ebu'-eyh (636).

1 Enbiyâ Sur. 33

3 bn Cerîr (16/266, 267).

4 Abdurrezzâk (2/23, 24).

5 Enbiyâ Sur. 33

6 Ebu'-^eyh, Aznme (685).

7 Enbiyâ Sur. 33

* bn Cerîr (16/264, 265) ve Fethu'l-BârTde (8436) geçtii üzere bnu l-Münzir.

9 Enbiyâ Sur. 33
10
Abdurrezzâk (2/23, 24) ve bn Cerîr (16/266).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "...Her biri bir yörüngede

yüzmektedirler"
1 buyruunu açklarken: "Yüzmekten kast yol almadr"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her biri bir yörüngede

yüzmektedirler
" 2 buyruunu açklarken: "Aran kirmen içinde dönmesi

gibi dönmektedir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Her biri bir yörüngede

yüzmektedirler"3 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüzmekten kast yol

alma, akp gitmedir. Bu âyet de Abdullah’n kraatinde i JS (=Her

biri bir yörüngede çalmaktadr)" lafzyladr."4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her biri bir yörüngede

yüzmektedirler"5 buyruunu açklarken: "Yüzmekten kast yol almadr"

demitir.

6

ÖjJüuJi (4 d
*

"Senden önce de hiçbir insan ölümsüz klmadk, sen

ölürsün de onlar baki kalr m?" (Enbiyâ Sur. 34)

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Cebrail, Hz. Peygamber’e Mailahu aleyhi

veseiiem) ölecei haberini verince: "Rabbim! Ümmetimin hal ne olacak?" diye

sordu. Bunun üzerine: "Senden önce de hiçbir insan ölümsüz klmadk, sen

ölürsün de onlar baki kalrm?" 7 âyeti nazil oldu.

bn Ebî eybe, bn Ömer’den bildirir: Resûlullah (saiieiia^u aleyhi vesilem) vefat ettii

zaman Ebû Bekr, Medine'nin baka bir yerinde bulunuyordu. Hemen gelip

ResÛlullah'in (sallatBu aleyhi vesallem) yanna girdi. Allah Resulü (sallalBhu Beyh vejellem)

' Enbiyâ Sur. 33

’ Enbiyâ Sur. 33

3 Enbiyâ Sur. 33

4 Eldeki Mushafn metnine muhalif olduu için âz bir kraattir.

5 Enbiyâ Sur. 33

6 bn Cerîr (16/267).

7 Enbiyâ Sur. 34
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kefenlenmiti. Ebû Bekr, Allah Resûlü'niin Mafahu«mM alnndan öptü ve

alayarak: “Annem babam sana feda olsun! Diriyken de temizdin, ölüyken de

temizsin" dedi. Oradan çkt zaman insanlara: “Resûlullah (niMiahu aferhr metien]

ölmedi! Münafklan öldürmeden ve Allah münafklar hüsrana uratmadan da

ölmeyecektir!” diye baran Ömer b. el-Hattâb'la karlat. Zira münafklar

ölüm haberini alm ve ba kaldrmlard. Ebû Bekr onun bu ekilde

konutuunu iitince: "Kendine ge! be adam! Bil ki Resûlullah (»Biiahu Beyh* vRsdiem)

vefat etti! Yüce Allah'n: "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler*’

buyurduunu bilmez misin? Yine: "Senden önce de hiçbir insan ölümsüz

klmadk, sen ölürsün de onlar baki kalrm?”’2 buyurduunu iitmez misin!"

diye çkt. Daha sonra bir konuma yapmak üzere minbere çkt. Yüce

Allah'a hamdu senada bulunduktan sonra: "Ey insanlar! ayet kendisine

kulluk ettiiniz ilahnz Muhammed (sbIIbHbImj aleyhi veseliem) ise bilin ki Muhammed
(saiMiahu aleyhi veseliem) ölmütür. Ancak kendisine kulluk ettiiniz ilahnz semadaki

ilah ise bilin ki o ölmez” dedi ve: "Muhammed ancak bir peygamberdir.

Ondan önce de peygamberler geçmiti. Ölür veya öldürülürse geriye mi

döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah

ükredenlerin mükafatn verecektir
"3

âyetini okudu. Bu âyeti okuduktan

sonra da minberden indi. Bu konumay dinleyen Müslümanlar mutlu olup

sevinirken münafklarn sknts daha da artt. Vallahi bu konumadan sonra

Müslümanlarn sanki yüzlerinde bir perde vard da kalkm gibi oldu .

4

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiVde Hz. Âie’den bildirin

Resûlullah (uIIbIUiu aleyhi msaiiam) vefat ettii zaman Ebû Bekr yanna girip alnndan

öptü ve: “Ah peygamberim! Ah dostum! Ah kardeim!” demeye balad.

Sonrasnda: "Senden önce de hiçbir insan ölümsüz klmadk, sen ölürsün

de onlar baki kalr m?*5 âyeti ile "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da

ölecekler
"6

âyetini okudu .

7

1 Zümer Sur. 30

1 Enbiyâ Sur. 34

3 Âl-i mrân Sur. 144

4 bn Ebî eybe (14/552, 553).

5 Enbiyâ Sur. 34

6 Zümer Sur. 30

7 Beyhakî (7/213-215, uzun bir metinle).
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"Her nefis ölûmû tadacaktr. Sizi bir imtihan olarak hayr ile

de, er ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz."

(Enbiyâ Sur. 35)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Lâlekâî’nin Stfnne'de bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Sizi bir imtihan olarak hayr ile de er ile de

deniyoruz..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Biz sizleri yokluk ve

bolluk ile, salk ve hastalk ile, zenginlik ve fakirlik ile, helal ve haram ile,

itaat ve isyan ile, hidayet ve dalâlet ile deneriz.”
2

(J*j
(

d£4JÎ jsrl; ^JÎl Ûiî VI i>l l

l

>\j

^ Jüt

"nkâr edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alrlar.

«Bu mu ilâhlarnz diline dolayan?» derler. Hâlbuki

kendileri Rahmân'n kitabn inkâr ediyorlar." (Enbyi Sur. 36)

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Hz. Peygamber Maiianu ieyt mallan),

aralannda muhabbet eden Ebû Süfyân ile Ebû Cehil'le karlat. Ebû Cehil

onu görünce gülerek Ebû Süfyân'a: “Abdimenâf oullannn peygamberi

gelmi” dedi. Ebû Süfyân ise Ebû Cehil'e kzarak: “Abdimenâf oullannn bir

peygamberinin olmasnn neyine kar çkyorsunuz?" karln verdi. Hz.

Peygamber (aWWu dert» mailem) onlann bu dediklerini iitince Ebû Cehil’in yanna

döndü. Ona ar laflar ederek uyard ve:
"Sanrm amcann bana gelenler

senin de bana gelmeden bu tur eylerden vazgeçmeyeceksin!" buyurdu. Sonra

Ebû Süfyân'a dönerek: "Sen de bu sözü sadece akrabalk bandan dolay

söyledin
!"

buyurdu. Sonrasnda da: "nkâr edenler seni gördükleri zaman

ancak alaya alrlar. «Bu mu ilâhlarnz diline dolayan?» derler. Hâlbuki

kendileri Rahmân'n kitabn inkâr ediyorlar
"3 âyeti nazil oldu.

1

Enbiyâ Sur. 35

3 bn Cerîr (16/269) ve Lâlekâî (1007).

3 Enbiyâ Sur. 36
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* j)\ füjL. j,

'insan çok aceleci yaratlmtr. Size yaknda âyetlerimi

göstereceim. imdi acele etmeyin." (Enkiyâ Sur. 37)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime'den bildirir:

Âdem’in içine ruhu üfürülüp de bana ulat zaman haprd ve:

"Elhamdülillah!" dedi. Melekler: "Yerhamükallah!" eklinde karlk verdiler.

Ancak ruhu henüz ayaklanna yetimeden ayaa kalkmak isteyince yere

dütü. Yüre Allah da: "nsan çok aceleci yaratlmtr..."’ buyurdu.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken öyle demitir: Âdem'in ilk önce bana sonra da dizlerine ruh

üfürüldü. Dizlerine üfürüldükten sonra hemen ayaa kalkmaya çalnca Yüce

Allah: "nsan çok aceleci yaratlmtr ..."
2

buyurdu .
3

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

Ebu’-eyh Azame’de bildirdiine göre Mücâhid: "insan çok aceleci

yaratlmtr ..."

4

buyruunu açklarken öyle demitin "Buradaki insandan

kast Âdem’dir. Yüce Allah her eyi yarattktan sonra akama doru da onu

yaratt. çine üfürdüü ruh gözleri, dili ve bana ulanca henüz aaya
inmeden: "Rabbim! Acele et de güne batmadan önce yaratlm tamamla!"

demeye balad .
3

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Yüce Allah, Âdem'in bana ruhu

üfürünce görmeye balad, ancak henüz akl bana oturmad. Ruh kalbine

ulat zaman Cenneti gördü. Cenneti görünce kalkmas halinde içine

girebileceini düündü. Ancak ruh henüz aa taraflarna ulamamken
hareket etmeye çalt. te: "nsan çok aceleci yaratlmtr ..."

6 buyruunda

anlatlan budur.

1

Enbiyâ Sur. 37
2
Enbiyâ Sur. 37

»bn Cerir (16/271).

4 Enbiyâ Sur. 37

5 bn Ebî eybe (14/115), bn Cerir (16/272) ve Ebu'-eyh (1026).

6
Enbiyâ Sur. 37
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Abdunrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:
u^

Jii oUijJl"

1

buyruunu: “nsan aceleci yaratlmtr” eklinde açklamtr. 1

"nkar edenler atei yüzlerinden ve srtlarndan
savamayacaklan ve yardm da göremeyecekleri zaman

keke bilseler.” (Enilîyu Sur. 39)

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve bn Mâce'nin Adiy b. Hâtim’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUUtu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"Kyamet gününde Yüce Allah herkesle konuacak bu konumada arada ne bir

perde, ne de bir tercüman olacaktr. Yüce Allah: «Dünyada sana mal vermedim

mi?» diye sorunca, insan: «Evet, verdin» diyecek. Yüce Allah: «Sana elçi

göndermedim mi?» diye sorunca, insan: «Evet, gönderdin» diyecek. Ancak

sana baknca Cehennem ateinden baka bir ey görmez. Soluna baknca

Cehennem ateinden baka bir ey görmez, önüne de baknca Cehennem

ateinden baka bir ey görmez. Onun için kii yarm hurmayla da olsa dahi

(sadaka olarak verip) kendini ateten korusun. Buna imkan yoksa da

karsndakine güzel bir söz söylesin

}

fi Jj ir? jl^lj jÂ â* S*

ili pi j f*Jîî jM V llyi & (4A4S i+iî^ fU
Ijî öjjj

j
ti c- Jll jiA.UÎj liili ji *

-A^ LÜl Jî * ,4il L*I> +^ü >jV JÜ

^ Ui; * uIjjli U lî} »UJI (tül £Ui Vj

1

Enbiyâ Sur. 37
J Abdurrezzâk (2/24) ve bn Cerîr (16/271).

3 Ahmed 3/180, 32/116 (18246, 19373), Buhârî (1413, 3595, 6539, 7443, 7512), Müslim

(1016), Tirmizî (2415) ve bn Mâce (185, 1843).
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\Is' UJ lUij U vibj

"De ki: «Allah'a kar sizi gece gündüz kim koruyacak?»

Buna ramen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Yoksa

kendilerini bize kar savunacak tanrlar m var?

Kendilerine bile yardm edemezler Katmzdan da dostluk

görmezler. Biz bunlara ve babalanna geçimlikler verdik de

ömürleri uzad; imdi memleketlerini her yandan
eksilttiimizi görmüyorlar m? Üstün gelen onlar mdr? De

ki: "Ben, sadece, vahiy ile sizi uyaryorum. Fakat, sar
olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çary duymazlar.

Rabbinin azabndan onlara bir esinti dokunsa: «Vah bize!

Dorusu biz hakszdk» derler." (Enbiyâ Sur. 42-46)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: Jâ”
1

buyruunu: "De ki: Onlar kim koruyacak" eklinde açklamtr. " C, tfj

j
” 1 buyruunu da: "Katmzdan yardm da görmezler" eklinde

açklamtr. 3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: jl"
4 buyruunu: "De

ki: Onlar kim koruyacak" eklinde açklamtr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “
53^4 & tfi"'

buyruunu da: "Katmzdan himaye de görmezler" eklinde açklamtr. 6

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

buyruunu da: "Katmzdan koruma da görmezler" eklinde açklamtr. 8

’ Enbiyâ Sur. 42

' Enbiyâ Sur. 43

1 bn Cerîr (16/278, 280) ve Fethu'l-BârVde (8/436) geçtii üzere bnu’l-Münzir.

* Enbiyâ Sur. 42

5 Enbiyâ Sur. 43
6 bn Cerîr (16/280, 281) ve Talîku't-Ta'lîk’de (4/258) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Enbiyâ Sur. 43

8
Fethu'l-BârTde (8/436) geçtii üzere bnu’l-Münzir.
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bn Cerîr ve bn Ebt Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Yoksa kendilerini

bize kar savunacak tanrlar m var? Kendilerine bile yardm edemezler.

Katmzdan da dostluk görmezler
"1

âyetini açklarken: "Kendilerine bile

yardm edemeyenler edindikleri tannlardr. Buna karlk Yüce Allah katnda

bunlar hayr namma hiçbir yardm görmeyeceklerdir” demitir. "...imdi

memleketlerini her yandan eksilttiimizi görmüyorlar m? Üstün gelen

onlar mdr?"* âyetini açklarken öyle demitir: “Haan bu âyeti açklarken:

"Hz. Peygamberim (safaiiahu aleyhi «»M kendisiyle savaanlar yenmesi, bölge

bölge onlarn alanlann daraltmas ve toplum toplum onlar azaltmasdr”

der. Bunlar da galip gelemezler, galip gelen ve gelecek kii Allah Resülüdür.”

"De ki: "Ben, sadece, vahiy ile sizi uyaryorum. Fakat, sar olanlar, ikaz

edildikleri zaman bu çary duymazlar"3 âyetini açklarken de öyle

demitir: "Burada vahiyden kast Kuriân'dr. Ancak kafir, Allah'n Kitab'na

kar sardr onu iitemez, ondan faydalanamaz ve dier müminler gibi onu

anlayamaz.” "Rabbinin azabndan onlara bir esinti dokunsa ..."4 âyetini

açklarken de: “Burada azaptan bir esinti'den kast cezadr” demitir.
5

J1& 'ü\s ö]j IsÂ ULiîl pj L-ljill

* ^

"Kyamet günü adalet terazileri kuranz. Artk hiç kimse
hiçbir hakszla uratlmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile

yaplan ortaya koyanz. Hesap gören olarak biz yeteriz.”

(Enbiyâ Sur. 47)

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr Tehztb’de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn

Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’öa Hz. Âie'den bildirir: Adamn biri Allah

Resûlü’ne (ssiiaiiahu alerji veseiicm) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Bana hiyanet eden, yalan

söyleyen ve asi olan iki tane kölem var. Buna karlk ben de onlar dövüyor

ve sövüp sayyorum. Bu yaptmdan dolay hesapta benim durumum nedir?”

’ Enbiyâ Sur. 43

1 Enbiyâ Sur. 44

3 Enbiyâ Sur. 45

A Enbiyâ Sur. 46

5 bn Cerîr (13/575. 16/279- 2S4).
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diye sordu. Allah Resûlü (sBiiafahu aleyhi meiiem) u karl verdi: "Sana olan

hyanetleri, isyanlar ve yalanlan ile buna karlk onlara verdiin ceza

hesaplanacak
,
ayet verdiin ceza onlann suçlanna oranla daha az ise senin

onlardan alacan olur. Verdiin ceza onlann suçlanna denk ise hesabnz ba

baa gelecek ne lehinde, ne de aleyhinde bir durum olacaktr. Ancak verdiin

ceza suçlanna oranla daha fazla ise ksas yaplarak bu fazlalk senden

alnacaktr." Bu cevab duyan adam feryat figan alamaya balaynca,

Resûlullah (jaBdiahu aleyh «eselim):
"
Allah'n Kitâb'nda: «Kyamet günü adalet

terazileri kurarz. Artk hiç kimse hiçbir hakszla uratlmaz. Hardal tanesi

kadar olsa bile yaplan ortaya koyarz. Hesap gören olarak biz yeteriz»
1

âyetini okumaz msn?" buyurdu. Bunun üzerine adam: “Yâ Resûlallah!

Onlardan aynlmadan baka bir çözüm görmüyorum. Sen de ahit ol ki artk

özgürdürler” dedi .

2

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de ve bn Ebî Hâtim, Rifâ'a b. Râfi' ez-

Zurakî’den bildirir: Adamn biri: “Yâ Resûlallah! Kölelerimizi bazen dövmemiz

konusunda ne dersin?” diye sorunca, Allah Resûlü (sailaHahu Beyto rasadm) (saiiaiMu aleyhi

veseiiem): "Suçlan ve onlara verdiiniz ceza teraziye vurulur. ayet cezanz

onlann iledii suçtan daha ar gelirse haklanm sizlerden alrlar" buyurdu.

Adam: “Onlara sövmemiz konusunda ne dersin?” diye sorunca, Allah Resûlü

(saflaiahu »leyi» vesBiiem): "Suçlan ve onlara verdiiniz eziyet teraziye vurulur. ayet

eziyetiniz onlann iledii suçtan daha ar gelirse haklanm sizlerden alrlar"

buyurdu. Adam: “Yâ Resûlallah! Peki, çocuklarmz bazen dövmemiz

konusunda ne dersin?” diye sorunca, Allah Resûlü (niiaiiahu deyh veseiem) (saiidiafa deyh.

veseiiem): "Çocuklann konusunda knanacak deilsin! Zira sen tok bir ekilde

rahatken onlann aç kalmasna, sen güzel giysiler içinde iken onlann çplak

olmasna gönlün raz olacak deildir" buyurdu .

3

Hakîm et-Tirmizî, Zeyd b. Eslem’den bildirir: Adamn biri: “Yâ Resûlallah!

Kölelerin dövülmesi konusunda ne dersin?" diye sorunca, Allah Resûlü (saMdu

aleyhi vesellem): "ayet hokediyorlarsa ve yerinde ise dövülebilir, aksi taktirdi kyamet

gününde ksasla hakkn sizlerden alr" buyurdu. Adam: “Yâ Resûlallah! Onlara

1

Enbiyâ Sur. 47

2 Ahmed 43/406 (26401), Tirmizî (3165) ve Beyhaki (8586). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2531).

* Hakîm et-Tirmizî (1/113, 114).
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sövülmesi konusunda ne dersin?" diye sorunca, Allah Resulü (saiiaiiahu bM» vesellem)

(saJLaüahu aleyhi mailem): "Bunda da ayn ey geçerlidir" karln verdi. Adam: "Yâ

Resûlallah! Ama kendi çocuklanmz da cezalandnyor veya onlara

sövüyoruz" deyince, Allah Resûiü (sBlallahu aleyhi vesellem) (sallallahu aleyhi vesellem):

"Kölelerinizin durumu çocuklarnz gibi deildir. Zira bu konuda

çocuklarnzdan dolay knayacak deilsiniz " buyurdu.'

Hakîm et-Tirmizî, Ziyâd b. Ebî Ziyâd'dan bildirir: Adamn biri: "Yâ

Resûlallah! Benim malm da, hizmetçilerim de var. Bazen kzyorum ve bu

hizmetçilere saldrp sövüyor ve dövüyorum” deyince, Allah Resulü («llallahn aleyh,

mailem) (ssiiaUahu aleyhi «eseiiem): "Bu hizmetçinin suçu ile ona verdiin ceza tartlr. ayet

eit çkarlarsa ne lehine, ne de aleyhine bir durum olur. Ancak verdiin ceza

onun suçundan daha ar gelirse kyamet gününde bu fazlalk senin

iyiliklerinden alnarak karlanr" buyurdu. Adam: "Vay bana! Eyvah bana!

Benim iyiliklerimden mi allanacak! Yâ Resûlallah! Sen de ahit ol ki bütün

kölelerim artk hürdür. Zira kyamet gününde beni iyiliklerimden edecek

hiçbir eyi elimde tutmam!” deyince, Allah Resûiü (saiisUahu aleyhi vesellem) (ssiyiahu aleyhi

meltem): "Yüce Allah'n: «Kyamet günü adalet terazileri kurarz. Artk hiç

kimse hiçbir hakszla uratlmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yaplan

ortaya koyarz. Hesap gören olarak biz yeteriz»

1

dediini iitmez misin?"

buyurdu.*

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de ve Beyhakî el-Ba's’de bn Mes'ûd'dan

bildirir: "Kyamet gününde tüm insanlar hesap için mizana getirildiinde

orada çok çetin bir ekilde birbirleriyle mücadele edip çekiirler.”
4

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: "Kyamet günü adalet terazileri

kurarz..."5
âyeti, "O gün tart tam hakkyla yaplacaktr..."

6
âyeti gibidir.

7

1 Hakîm et-Tirmizî (1/113, 114).

1

Enbiyâ Sur. 47

1 Hakîm et-Tirmizî (1/114).

< bn Ebî eybe (13/178).

* Enbiyâ Sur. 47

6
A'râf Sur. 8

7 bn Cerîr (16/285).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid bu âyeti: “& töî ,> 5^- jûi» ûli”’ lafzyla, “LjI"

kelimesindeki “î" harfini çekerek okumu ve: “Hardal tanesi kadar olsa bile

karln veririz" eklinde anlamlandrmtr.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Âsim b. Ebi’n-Necûd bu âyeti: “
öj

3

I ,> îlp- jul.” lafzyla, “Lûl" kelimesindeki “1" harfini çekmeden

okumu ve: “Hardal tanesi kadar olsa bile getirip ortaya koyanz" eklinde

anlamlandrmtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: jüi*"3 ifadesini: “Tane

arlnda" eklinde açklamtr. IL ^3"4
ifadesini de: “Hesap gören

olarak biz yeteriz" eklinde açklamtr.

jjLÜ \&j *Lj>j 6l>l JjjUj \if\ JLÜ

j

"Andolsun biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için birk
ve öüt olarak Furkân' verdik." (Eni>iyâ Sur. 48 )

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

“»U-a jiiyü 03JI3 ll jiJi" lafzyla okumu ve: “Furkân ile Diyâ arasndaki

‘Vav' harfini alp: "nsanlar onlara: «Dümannz olan insanlar size kar bir

ordu topladlar, onlardan korkun» dediler. Bu, onlarn imann artrd da:

«Allah bize yeter. O ne güzel Vekildir' dediler»5 âyetinin bana koyun"

demitir.

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

Abbâs: “.lifi 6^1 jsj&s töî ÂaJ’3
"6

âyetini açklarken: “Furkân ile Diyâ

arasndaki 'Vav' harfini alp: "Ar’ yüklenen ve bir de onun çevresinde

1 bn Abbâs, Saîd b. Cübeyr, AJâ b. Seyâbe, Cafer b. Muhammed ve bn Süreye el-

Isbehânî'de bu ekilde okumulardr.
1 bn Cerîr (16/286).

3 Enbiyâ Sur. 47

3 Enbiyâ Sur. 47

5 Âl-i mrân Sur. 173

6 Enbiyâ Sur. 48
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bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tebih ederler..."' âyetinin bana
koyun” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Salih: "Andolsun biz, Musa ve

Harun'a, takva sahipleri için birk ve öüt olarak Furkân' verdik
" 2

âyetini

açklarken: “Furkân'dan kast Tevrat'tr” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun biz, Musa ve Harun'a,

takvâ sahipleri için bir k ve öüt olarak Furkân' verdik
"3 âyetini

açklarken: “Furkân'dan kast Tevrat’tr. Helal ile haram, hak ile batl

birbirinden ayrd içinde bu ekilde zikredilmitir” demitir.

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Andolsun biz, Musa ve Harun'a,

takvâ sahipleri çin bir k ve öüt olarak Furkân' verdik
"3

âyetini

açklarken: “Burada Furkân’dan kast, Mûsa ile Harun’a verilen hak

(Tevrat)'tr. Yüce Allah, Mûsa ve Harun ile Firavun'un arasn bu hak ile

ayrmtr” demi ve: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki

topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz ..."
6

âyetini okumutur. Bu âyette zikredilen ve hakk batldan ayran bu gün

konusunda da: “Bedir savadr” demitir.

7

BjU jfc lij * öjJdj. j*Ul # fijvA r& *>^4 &&
bj& û jtiîUT illimi

"Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar; kyamet
saatinden de titrerler, te bu da bizim indirdiimiz

mübarek bir öüttür. imdi siz bunu mu inkâr

ediyorsunuz?" (Enbiyâ Sur. 49, so)

’ Mü'min Sur. 7
2

Enbiyâ Sur. 48

3 Enbiyâ Sur. 48

4 bn Cerîr (16/288).

5 Enbiyâ Sur. 48

6
Enfâl Sur. 41

7 bn Cerîr (16/288).
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Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl'de Hasan(-r Basrî)’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiatu aleyh, rtseiiem) öyle buyurmutur: Yüce Allah buyurur ki

"zzetime andolsun ki kuluma iki korkuyu yaatmam. Ayn ekilde iki güven:

de yaatmam. Bunun için dünyada iken benden korkan kiiyi âhirette güven

içinde klarm."'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "te

bu da bizim indirdiimiz mübarek bir öüttür ..."
3

âyetini açklarken

“Mübarek öütten kast Kuriân'dr" demitir .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân

“ki eyde bereket vardr. Bunlardan biri Kuriân, dieri de yamurdur" demi;,

ve: "Gökten bereketli bir su indirdik..."

4

âyeti ile, "te bu da bizim

indirdiimiz mübarek bir öüttür ..."3 âyetini okumutur.

U oyj JI il * «( vîsrj J w Jlj ^14 llf\ Üj

4 Ü.UÎ ülfj \JU * ojkU 4J p:i Js jjuill .1*

“Andolsun biz brahim'e daha önce rödünû vermitik. Biz

onu iyi tanrdk. Hani o, babasna ve kavmine, «Kendilerine

balandnz bu heykeller nedir?» demiti. «Babalanmz
onlara tapar bulduk» demilerdi." (Enbyâ Sur. 51-53)

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun biz brâhîm'e daha önce rüdünü

vermitik ..."
6

âyetini açklarken: “Henüz küçükken ona doru yolu

gösterdik" demitir. "Kendilerine balandnz bu heykeller nedir?"
7

buyruunu açklarken de: “Heykelden kast putlardr" demitir.

8

1 Hakîm et-Tirmizî (3/242).

1
Enbiyâ Sur. 50

} bn Cerîr (16/290).

4 Kâf Sur. 9

5 Enbiyâ Sur. 50
6 Enbiyâ Sur. 51

7 Enbiyâ Sur. 52

8 bn Cerîr (16/290, 291).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun biz brahim’e daha önce

rüdünü vermitik ..."
1

âyetini açklarken: “Ona hidayeti vermitik” demitir.

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Kendilerine

balandnz bu heykeller nedir?"3 buyruunu açklarken: “Kendilerine

taptnz, anlamndadr" demitir. "Babalarmz onlara tapar bulduk"

buyruunu açklarken de: “Biz babalarmz bir dinin üzerinde bulduk ve bu

din üzerinde onlara tâbi olacaz” demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya Zetntnu'l-Melahi’âe,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin uab ’da bildirdiine göre Hz. Ali

satranç oynayan bir toplulukla karlanca onlara: “Kendilerine yöneldiiniz

bu heykeller de ne oluyor? Sizden birinin ateten bir kor parçasn sönene

kadar elinde tutmas bunlara dokunmasndan daha iyidir” dedi .

4

bn Asâkiriin bildirdiine göre Hz. Ali: “Zar ile satranç oynayanlara selam

verilmez” demitir.

5

Ij~£ ISübf- {jijtJj* I <bî Jüu hüIJ

* 5-JUÜI& ili tetik ûi j*» &W * ^
u-û &\ J* a., ijîii * ^\y\ ii ji; ^1; J ik~ ijiiî

iki
Jî

jli J^J i 14#JL ili dik dit IIjiû Ojiti; ,4LJ

ikdi ijJiîi Jl jk-> * ojîkî ijîis' ol ^Jkk i>

Ojiki ti kJ tjk I

J

-*^ (i OjiJUâlI

1

Enbiyâ Sur. 51

2 bn Cerîr (16/291).

3 Enbiyâ Sur. 52

4 bn Ebî eybe (8/550), bn Ebi'd-Dünya (93) ve Beyhakî (65618). bn Ebi'd-

Dünya'nn muhakkiki: "snad çok zayftr" demitir.

5 bn Asâkir (50/322).
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liJj oî *)Jj iLi-i ^£.nj£j V U <Ull jji {ja OjwLlil>î J1

e)^iJ âlI öj$ * CljJLZiü

“Allah'a yemin ederim kî, siz ayrlp gittikten sonra,

putlarnza bir tuzak kuracam! Derken brahim, onlar

parça parça etti; ancak dönüp bavururlar diye (putlarn)

en büyüünü krmad. «Bunu tanrlarmza kim yapt?

Muhakkak o, zalimlerden biridir» dediler. (Bazlar),

«brâhîm denilen bir gencin onlar diline doladn
duyduk» dediler. «0 halde onu hemen insanlarn gözü
önüne getirin, belki ahitlik ederler» dediler. «Bunu

ilâhlarmza sen mi yaptn ey brâhim» dediler. «Belki onu
u büyükleri yapmtr, konuabiliyorlarsa onlara sorun»

dedi. Bunun üzerine birbirlerine dönüp, «Hiç üphesiz asl

zalimler sizsiniz» dediler. Sonra eski inanç ve inatlarna

döndüler ve, «Andolsun, bunlarn konumayacan sen de

bilirsin» dediler. brâhîm: «Öyle ise siz Allah' brakp da,

size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek eylere mi

tapacaksnz? Size de, Allah' brakp taptklarnza da

yazklar olsun! Akletmiyor musunuz?» dedi."

(Enbiyâ Sur. 57-67)

bn Ebî Hatim, bn Mes'ûd'dan bildirir: brahim'in kavmi bayram için

çkarken brahim'le karlatlar ve ona: “Ey brahim] Sen bizimle çkmayacak

msn?" dediler. brahim: “Hastaym" karln verdi. Ancak bir gün

öncesinde: "Allah'a yemin ederim ki, siz ayrlp gittikten sonra, putlarnza

bir tuzak kuracam !" 1

demiti. Kavminden de bazlar bunu derken kendisini

iitmilerdi. Herkes bayram için çknca brahim eve gidip yemek ald ve

kavminin putlarnn yanna geldi. Yemei onlara yaklatnp: “Yesenize!"

dedikten sonra en büyükleri hariç hepsini krp parçalad. Kulland keseri de

krmayp brakt bu en büyük putun eline balad. Bayram dönüü

puthaneye uradklarnda tüm putlannn krlp parçalandn, keserin de

salam duran en büyük putun elinde olduunu gördüler. "Bunu

1 Enbiyâ Sur. 57
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tanrlarmza kim yapt?" 1

diye sorduklarnda, brahim'in yeminler ederek

putlara tuzak kuracan söylerken onu iitenler: "Ibrâhîm denilen bir gencin

onlar diline doladn duyduk" 2
dediler. Sonrasnda da brâhîm söz konusu

tartmay onlarla yapmtr.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah'a yemin ederim ki, siz ayrlp gittikten sonra,

putlarnza bir tuzak kuracam !"3 âyetini açklarken öyle demitir: Bu sözü

brâhîm, kavmi kendisini bayrama çkmaya çardklan zaman söylemitir.

Çardklarnda da: “Hastaym" diyerek mazeret göstermiti. Ancak bayrama

çkmada biraz geç kalan birisi onlann putlanna yönelik brâhîm’in bu sözünü

iitti. "brâhîm denilen bir gencin onlar diline doladn duyduk"4
diyen

kii de buydu. brâhîm putlan krdktan sonra elindeki baltay salam brakt
en büyük putun gösüne dayayp brakt .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir, krime'den bildirir: brâhîm'in babas

ufak putlar yapar, yapt putlan bir ipe balar, brâhîm’i de omuzuna alp bu

putlar ona verirdi. Bu ekilde de dolap onlar satard. Bu ekilde gezerken

adamn biri gelip bir put almak istedi. brâhîm ona: “Bunu satn alp da ne

yapacaksn?" diye sorunca, adam: “Ona secde edip tapacam” karln
verdi. brâhîm de ona: “Sen ihtiyar ve büyük bir adamsn. Bu ufack eye mi

secde edeceksin. Oysa küçük olann büyük olana secde etmesi gerek!" dedi.

te o zaman: "brâhîm denilen bir gencin onlar diline doladn duyduk"6

dediler.

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Hz.brâhîm

kimsenin duymayaca bir ekilde: "Allah'a yemin ederim ki, siz ayrlp

gittikten sonra, putlarnza bir tuzak kuracam !"7 dedi. Sonrasnda: “Onlar

parça parça etti; ancak dönüp bavururlar diye en büyüünü krmad."8 Bu

1

Enbiyâ Sur. 59

2
Enbiyâ Sur. 60

3 Enbiyâ Sur. 57

A Enbiyâ Sur. 60

5 bn Cerîr (16/293, 296).

6
Enbiyâ Sur. 60

7 Enbiyâ Sur. 57

1
Enbiyâ Sur. 58
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büyük put da onlarn en çok deer verdii, en güzel putlaryd. Belk

kendilerine gelir de hakikati görürler diye de bu en büyük putu salam

brakt. Putlarn bu ekilde paramparça olduunu görüp de bunu brâhîm'in

yaptn örenince: "O halde onu hemen insanlarn gözü önüne getirin,

belki ahitlik ederler
" 1

dediler. Çünkü herhangi bir kant olmadan onu

yakalamak istemediler. Sonrasnda ona: "Bunu ilâhlarmza sen mi yaptn ey

Ibrâhîm
" 2

diye sordular. brahim: "Belki onu u büyükleri yapmtr,

konuabiliyorlarsa onlara sorun
" 3 karln verdi. Bunun üzerine birbirlerine

dönüp: "Hiç üphesiz asl zalimler sîzsiniz
"4

dediler. brahim’in de en bata

kastettii tuzak da buydu. Sonra bu aknlkla: "Bunlarn konumayacan

sen de bilirsin
"5 demeye baladlar .

6

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

"iSljuJ-”
7
ifadesini: “Paramparça" olarak açklamtr .

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abbâs: “laiii-"
9
ifadesini: “Parça parça"

olarak açklamtr.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Belki onu u
büyükleri yapmtr..."

10 buyruunu açklarken: “Putlann içinde en

büyükleri” demitir.”

Ebu Dâvud, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sBiyahu aleyhi vbseIIcti) öyle buyurmutun

brahim üç konu dnda asla yalan söylemi deildir. Bu üç yalan da Allah

'

Enbiyâ Sur. 61

1 Enbiyâ Sur. 62

* Enbiyâ Sur. 63

4 Enbiyâ Sur. 64

5 Enbiyâ Sur. 65

6 bn Cerîr (16/293, 295, 299, 300, 302) ve Talîku’t-Ta'lVCde (4/257) geçtii üzere bn

Ebî Hâtûn (muhtasar olarak).

7 Enbiyâ Sur. 58

* bn Cerîr (16/294) ve el-tkân'de (2/29) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

* Enbiyâ Sur. 58

10 Enbiyâ Sur. 63

” bn Cerîr (16/2%).
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için söylemitir. Biri: "Ben hastaym''

1

demesi, dieri ei Sâre'nin kzkardei

olduunu söylemesi, üçüncüsü de: "Belki onu u büyükleri yapmtr..."1

demesidir .

3

Ebû Ya'lâ'nn Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Msllshu aieytu

vBteiiem) öyle buyurmutur:
"
Kyamet gününde insanlar brahim'e gelip:

«Rabbinin katinda bize efaatçi ol» derler. brahim ise: «Ben üç tane yalan

söyledim» karln verir. Ancak brahim bu yalanlarn üçünde de Allah'n

dinine muhalifbir ey yapm deildi. Bunlardan biri: «Ben hastaym»* demesi,

dieri: «Belki onu u büyükleri yapmtr...»5 demesi, üçünciisii de ei

Sâre'nin kzkardei olduunu söylemesidir. "

6

bn Cerîr ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Jk+Jb! jj

buyruunu: “Birbirlerine baktlar" eklinde açklamtr.8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: Jî \*1S jLÎ"
9

buyruunu: “Sonra eski görülerine döndüler" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "vjl"
10

ifadesini açklarken:

“Kötü bir sözden rahatszl ifade eder" demitir.

1

Sâffât Sur. 89

1

Enbiyâ Sur. 63

* Ebû Dâvud (2212) ve Tirmizî (3166). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâuud, 1932).

9 Sâffât Sur. 89

5 Enbiyâ Sur. 63

6 Ebû Ya'lâ (1040). Muhakkiki: "Ravi bn Zeyd'in (Ebû Cud'ân) zayfl dolaysyla

isnâd zayftr. Ancak Buhârî ile Müslim'de Ebû Hureyre'den gelen rivayet bu rivayeti

desteklemektedir" demitir.

7 Enbiyâ Sur. 64
8 bn Cerîr (16/301, 302).

9 Enbiyâ Sur. 65

10 Enbiyâ Sur. 67
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'*>: jlî «t El* *6^ ÛJ J>Üj iji> IjJlS

^1 ^ * Ijiijîj * P**I4> u^bj

"Onlar: «Bir ey yapacaksanz, unu yakn da tanrlarnza
yardm edin» dediler Biz: «Ey atei brâtînTe kar serin ve
zararsz ol» dedik. Ona düzen kurmak istediler fakat biz

onlan hüsrana urattk." (Enbiyâ Sur. 68-70)

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirin Bu âyeti
1

Abdulah b. Ömer'e okuduumda
bana: “Ey Mücâhid! brâhîm'in atete yaklmas fikrini onlara kim verdi biliyor

musun?” diye sordu. “Hayr, bilmiyorum" karln verdiimde: “Pers

bedevilerinden kürt bir adam verdi" dedi .

2

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir Hz.brâhîm için odunlar toplanp da

atee atld zaman yamurdan sorumlu melek: “Yamuru brakmam için ne

zaman emir gelecek!” demeye balad. Ancak Yüce Allah'n bu konuda emri

daha hzl oldu ve: "Ey ate! Ibrâhîm'e kar serin ve zararsz ol
"3 buyurdu. Bu

emirle yeryüzünde sönmeyen tek bir ate dahi kalmad.

Ahmed, bn Mâce, bn Hibbân, Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Hz.

Âie'den bildirir: Resûlullah (saiiBiiahu aierhî vesellem):
"
brahim atee atld zaman keler

dnda yeryüzünde ne kadar hayvan varsa bu atei söndürmeye çalt. Ama
keler daha çok yanmas için atee üflüyordu" Bundan dolay Resûlullah uaiiaiiahu

BeyhvasBian) kelerin öldürülmesini söylemitir.

4

bn Merdûye, Ümmü erik'den bildirir: Hz. Peygamber (sbIIsIIbHu eieyhi vesellem)

kelerin öldürülmesini emretti ve:
"
Keler brahim'in daha çok yanmas için

atee üflüyordu" buyurdu.

1

Enbiyâ Sur. 68

1 bn Cerir (16/305).

3 Enbiyâ Sur. 69

4 Ahmed 41/80, 81, 294, 42/430, 43/24 (24534, 24780, 25643, 25827), bn Mâce (3231),

bn Hibbân (5631), Ebû Ya'lâ (4357), bn Kesir, Tefsirde (5/346) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim ve Taberânî, M. el-Evsat (6973). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 2616).
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Abdurrezzâk Musannefde Ma'mer vastasyla Katâde’den o da baz

sahabelerden bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaHahu aleyhi veseiem): "Kurbaa

brahim'in yanmamas için atei söndürmeye çalrken keler daha çok yanmas

için atee üflüyordu" buyurdu ve kurbaann öldürülmemesi, kelerin ise

öldürülmesi emrini verdi.
1

bnu'l-Münzir de aynsn zikreder ve yine Ebû Saîd e-âmî vastasyla

Abân'dan o da Enes'ten naklen Resûlullah'n Usfiaiiahu aleyhi «kM öyle

buyurduunu bildirir "Kurbaalara kötü laflar etmeyin. Zira onu sesi tebih,

takdîs ve tekbir'dir. brâhîm atee atld zaman tüm hayvanlar atei

söndürmek için Rablerinden izin istediler. Yüce Allah da kurbaaya izin verdi.

Kurbaalar üst üste atae atlaynca Yüce Allah atein scakln onlar için

suya çevirdi."

Ebû Ya'lâ, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Hatîb’in Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (niuuu aleyhi «alfan; öyle buyurmutur: brahim atee

atld zaman: «Allahm! Sen ki semada teksin! Ben de yeryüzünde yalnzm

ve sana kulluk ediyorum» dedi."
2

bn Ebî eybe Musannefde ve bnu'l-Münzir, bn Ömer'den bildirir:

"Ibrâhîm atee atld zaman sözledii ilk söz "Hasbunallah ve ni'me'l vekîl

(=Allah bize yeter. O en güzel vekildir)" sözü idi."

3

bn Ebî eybe, bnCerîrve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ka'bu'l-ahbâr:

"Ate Ibrâhîm'in bal olduu iplerden baka bir ey yakmad” demitir/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Minhâl b. Amridan bildirir Bana bildirilene göre

Hz.brâhîm atein içinde elli veya krk gün kald. Daha sonra da: "Atete

geçirdiin gün ile gecelerden daha güzel günler geçirmi deilim. Hayatmn

tümünün atein içinde geçirdiim o günler gibi olmasn isterdim" demitir.5

1

Abdurrezzâk, Tefsir (2/25).

1 bn Kesîr, Tefsir'de (5/345) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, Ebû Nuaym (1/19) ve Hatîb

(10/346).

J bn Ebî eybe (11/522).

4 bn Ebî eybe (11/520) ve bn Cerîr (16/307).

5 bn Cerîr (16/307) ve bn Kesîr, Tefsir'de (5/346) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîden bildirir Allah'n dostu brâhîm atee atld
zaman yamurdan sorumlu melek, kendisine izin verilir de yamuru gönderir

umuduyla: "Rabbim! Dostun brâhîm!" demeye balad. Ancak Yüce Allah'n

bu konuda emri daha hzl oldu ve: "Ey ate! Ibrâhîm'e kar serin ve zararsz

ol
"1

buyurdu. Bu emirle yeryüzünde sönmeyen tek bir ate dahi kalmad .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, uayb el-Cebâî'den bildirin brâhîm için:

"...unu yakn ..."3 diyen kii Hezan adnda biriydi. Yüce Allah da onu yerin

dibine geçirdi. Kyamet gününe kadar da yerin dibine battkça batacaktr."4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Ey ate! Ibrâhîm'e

kar serin ve zararsz ol
"5 buyruunu açklarken: "Atee bu ekilde seslenen

kii Cebrail'di" demitir.

5

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir

"Atee serin olmasnn yannda zararsz olmas da emredilmeseydi brâhîm

onun soukluunda ölebilirdi. Verilen bu emirle yeryüzünde ne kadar ate

varsa kendisine söylenmi zannederek söndü." 7

Firyâbî, bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Ali: "Ey atei Ibrâhîm'e kar serin ve

zararsz ol
"8 buyruunu açklarken: "Atee serin olmas emrinden sonra

zararsz olmas da emredilmeseydi bu serinlik onu öldürebilirdi" demitir .

9

bn Ebî Hâtim, imr b. Atiyye’den bildirir: Allah'n dostu brâhîm atee

atld zaman yamurdan sorumlu melek, kendisine izin verilir de yamuru

gönderir umuduyla: "Rabbim! Dostun brâhîm!" demeye balad. Yüce Allah:

’ Enbiyâ Sur. 69

2 bn Cerîr (16/308).

3 Enbiyâ Sur. 68

4 bn Cerîr (16/305).

5 Enbiyâ Sur. 69

6 bn Cerîr (16/306).

7 bn Cerîr (16/306).

8
Enbiyâ Sur. 69

’ bn Ebî eybe (11/519, 520), Ahmed (sh. 79) ve bn Cerîr (16/307).
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"Ey ate! Ibrâhîm'e kar serin ve zararsz ol"' buyurunca da yeryüzünde

serin olmayan tek bir ate dahi kalmad.

Ahmed Zühd’de ve Abd b. Humeyd, Ebû Hilâl vastasyla Bekr b. Abdillah

el-Müzenî’den bildirir: brahim'i atee atmak istediklerinde ne kadar mahluk

varsa gelip: "Rabbim! Dostun atee atlyor! zin ver de atei söndürelim"

dediler. Yüce Allah da: "O benim dostumdur ve yeryüzünde ondan baka

dostum yoktur. Ben de onun ilahym, benden baka ilah yoktur. ayet

sizden yardm isterse ona yardm edin, istemedii taktirde ona karmayn"
karln verdi. Yamurdan sorumlu melek de geldi ve: “Rabbim! Dostun

atee atlyor! zin ver de yamurla bu atei söndüreyim" dedi. Yüce Allah

yine: "O benim dostumdur ve yeryüzünde ondan baka dostum yoktur. Ben

de onun ilahym, benden baka ilah yoktur. ayet senden yardm isterse ona

yardm et, istemedii taktirde ona karma" karln verdi. brâhîm atee

atlnca bir dua etti. (Ravi Ebû Hilal bu duay unutmutur.) Bunun üzerine

Yüce Allah: "Ey ate! Ibrâhîm'e kar serin ve zararsz ol*
1
buyurdu. Bu emirle

douda ve batda ne kadar ate varsa serinledi ve o günü bir hayvan paças

bile piemedi .
3

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’de bildirin Ka'b: "O

günü yeryüzünde hiç kimse ataten faydalanamad. brâhîm’in içine atld
ate de onun balanndan baka bir eyi yakamad" dedi. Ayrca o günü keler

dnda gelen bütün hayvanlar atei söndürmeye çalt .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Bazlarnn dediine göre

Cebrâil de atein içinde Ibrâhîm’le beraberdi ve onun alnndan terini

siliyordu.”

bn Ebî Hâtim, Atiyye'den bildirir: "Hz.brâhîm atee atld zaman içinde

oturdu. Onu görenler krallarna haber saldlar. Kral gelip hayretler içinde onu

izlerken ateten sçrayan bir kvlcm gelip ayak baparmana dütü. Bu

kvlcmla da kral, yün parçasnn tutumas gibi tutuup yand."

' Enbiyâ Sur. 69
1
Enbiyâ Sur. 69

3 Ahmed (sh. 79, 80).

4 Abdunrezzâk (2/24, 25) ve bn Cerîr (16/309).
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bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: "Hz.brâhîm atein içinden terlemi

bir ekilde çkt. Ate onun balarndan baka bir eyi yakmamt. Atei

denemek için içlerinden bir ihtiyar tutup attklarnda adam yand."

Abd b. Humeyd, Hz. Peygamber'i (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) gönmü biri olan

Süleymân b. Surad'dan bildirir: brahim'i atee atmak istediklerinde odun

toplamaya baladlar. htiyar bir kadn da srtnda odun tayordu. Ona:

"Nereye götürüyorsun?" diye sorduklarnda: “u ilahlanmz diline dolayan

adama götürüyorum" karln verdi. Onu atee atmak üzere

götürdüklerinde brâhîm: "Ben Rabbime gidiyorum. O bana doru yolu

gösterecektir"’ dedi. Atee atldnda da: "Hasbiyallah ve ni’me'l-vekîl

(=Allah bana yeter. O en güzel vekildir)" dedi. Yüce Allah da: "Ey ate!

ibrâhîm'e kar serin ve zararsz ol"* buyurdu. Ate onu yakmaynca amcas

olan Ebû Lût: "Bana yaknlndan dolay ate onu yakmad "dedi. Yüce Allah

o atein içinden bir alevi ona doru yollaynca amcasn yakt.

Firyâbî, bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: Yüce Allah:

"Ey ate! Ibrâhîm'e kar serin ol ...
3 buyurunca ate o kadar soudu ki

neredeyse brâhîm'e zarar verecekti. Sonrasnda: "...Ve zararsz ol
"4

buyurunca ona herhangi bir zarar vermedi .

5

Firyâbî ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: “ayet yüce Allah: "...Ve

zararsz ol
"6 da buyurmasayd Hz.brâhîm souktan ölebilirdi."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebû Zurîa vastasyla Ebû Hureyre’den bildirir.

brâhîm'in babas, atein içinde bulunan olunun üzerinden kapa kaldnp

da brâhîm'in sadece terlediini görünce söyledii en güzel söz: "Ey brâhîm!

En güzel Rab senin Rabbindir!" sözüydü .

7

’ Sâffât Sur. 99

1 Enbiyâ Sur. 69

3 Enbiyâ Sur. 69

A Enbiyâ Sur. 69

s bn Cerîr (16/307).

6 Enbiyâ Sur. 69

7 bn Cerîr (16/308).
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bn Cerîr, uayb el-Cebâî'den bildirir: "Hz.brâhîm atee atldnda on alt

yandayd. shak kurban edildiinde ise yedi yandayd."1

bn Cerîr, Mu'temir b. Süleymân et-Teymî'den o da bir arkadandan

bildirin Cebrail, atee atlmak üzere balanan brahim'in yanna geldi ve: "Ey

brâhîm! Bir ihtiyacn var m?" dedi. brâhîm: "Sana ihtiyacm yok" karln
verdi .

2

bn Cerîr, Erkam'dan bildirir: brâhîm, atee atmak üzere kendisini

balarlarken: "Ey âlemlerin Rabbiî Senden baka ilah yoktur. Seni her türlü

eksiklikten tenzih ederim. Hamd enindir, hükümranlk senin! Senin ortan

yoktur" dedi .

3

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Ey ate! brâhîm'e kar serin ve

zararsz ol"* buyruunu açklarken öyle demitir: "Zararsz olmas atein

serinliinin ona zarar vermemesidir. Zira "...Ve zararsz ol
"5 denmesiydi

atein serinlii scaklndan daha çok zarar verirdi .

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ona düzen kurmak istediler,

fakat biz onlar hüsrana urattk"7
âyetini açklarken öyle demitir:

"brâhîm atete yanmaynca içlerinden ihtiyar bir adam atee attlar ve onun

da kurtulmasn umdular. Ancak ihtiyar adam atee atlnca yand ." 8

* %
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1 bn Cerîr (16/308).

1 bn Cerîr (16/309).

5 bn Cerîr (16/309).

* Enbiyâ Sur. 69

5 Enbiyâ Sur. 69

6 bn Cerîr (16/309).

7 Enbiyâ Sur. 70

•bn Cerîr (16/310).
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"Onu Lût ile beraber kurtarp, içinde âlemler için bereketler

kldmz yere ulatrdk. Ona, shak' ve fazladan birba
olmak özere Yakub'u lütfettik; herbirini sâlih insanlar

yaptk. Onlar bizim emrimizle doru yolu gösteren önderler

yaptk ve kendilerine hayrlar ilemeyi, namaz dosdoru
klmay, zekât vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet

eden kimselerdi/' (Enbiyâ Sur. 71.73)

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...çinde âlemler için

bereketler kldmz yere ulatrdk" 1 buyruunu açklarken: “Bu yer

am'dr1
' demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: "...çinde âlemler için

bereketler kldmz yere ulatrdk"3 buyruunu açklarken öyle demitin

“Bu yer am'dr. Aynca dünya üzerinde ne kadar tatl su kayna varsa hepsi

de Beytu'l-Makdis’teki kayann altndan gelmektedir. S—nadan bu kayaya

inen su oradan tüm yeryüzüne dalr."

bn Asâkir, Abdullah b. Selâm’dan bildirir: “am bölgesinde bin yediyüz

tane peygamber mezan bulunmaktadr. Dimak (am) da ahir zamandaki

fitnelerden snma yeri olacaktr."4

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Lût, brâhîm'in erkek kardeinin

oluydu" demitir .

5

bn Sa'd'n Kelbî vastasyla Ebû Salih’ten bildirdiine göre bn Abbâs öyle

demitin “Hz.brâhîm, ateten kurtulduktan sonra Kûsâ'dan
6 kaçp çktnda

Süryanice konuuyordu. Harran'da Frat nehrini geçtikten sonra Yüce Allah

onun dilini deitirip branice yapt. Nehri amak anlamna gelen ‘Abere’

fiiline nisbeten bu dil branice eklinde isimlendirilmitir. Nemrut da peinden

askerlerini gönderdi ve: “Süryanice konuan kimi bulursanz onu yakalayp

’ Enbiyâ Sur. 71

1 bn Ebî eybe (12/192).

3 Enbiyâ Sur. 71

4 bn Asâkir (2/411).

5 Hâkim (2/561, "sahîh").

6
Kûsâ: Irak'ta, Hz. brâhîm'in doduu mntkann addr. [Mütercim]
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yanma getirin!" emrini verdi. Askerler brâhîm'le karlatlar, ancak branice

konutuu için onu tanyamadlar ve braktlar."
1

bn Asâkir, Hassân b. Atiyye'den bildirir "Nabat kral Lut’a saldrd ve

ailesiyle birlikte onu esir ald. brâhîm bundan haberdar olunca, Bedir

savana katlan Müslümanlann says da olan üçyüz onüç kiilik bir birlikle

onu aramaya çkt. Ya'fûr çölünde Nabat kralyla kar karya geldi. brâhîm

ordusunu sa sol ve orta olmak üzere üç gruba ayrd. Savata bu ekilde bir

düzenleme yapan ilk kii de brahim'dir. Yaplan savata brâhîm, Nabat

kraln yendi ve Lut île ailesini elinden kurtard "2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "Onu Lût ile beraber

kurtarp, içinde âlemler için bereketler kldmz yere ulatrdk"3 âyetini

açklarken öyle demitir: "Lut ile birlikte kurtanlan kii brâhîm’dir. Bereketli

klnan yer de Beytu'l-Makdis'tir. Çünkü yeryüzünde bulunan bütün tatl

sulann kayna buradaki kayann altdr. Gökyüzünden bu kayann altna inen

su buradan yeryüzünün dier yerlerine dalr."

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkiriin bildirdiine

göre Katâde: "Onu Lût ile beraber kurtardk..."4 âyetini açklarken öyle

demitin "Irak bölgesindeyken onu kurtanp am bölgesine çkardk. Denilirdi

ki: "am, hicret için merkezi bir yerdir. Yeryüzünde eksiltilen bir ey am'a
ilave edilir. am'dan eksiltilen ey de Filistin’e eklenir." Yine öyle denilir:

"am, kyamet gününde insanlann kabirlerinden çkp toplanacaklan yerdir.

Ayn ekilde sa b. Meryem gökten oraya inecektir. Yüce Allah dalaletin ba
Mesih Deccal’i de orada helak edecektir."

bnu'l'MünzVin bildirdiine göre Mücâhid: "...çinde âlemler için

bereketler kldmz yere ulatrdk"s buyruunu açklarken: "Bu yer

am'dr" demitir

’bnSa'd (1/46).

2 bn Asâkir (2/326, 50/307).

1 Enbiyâ Sur. 71

* Enbiyâ Sur. 71

s Enbiyâ Sur. 71
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka’b: "...çinde âlemler için bereketler

kldmz yere ulatrdk"1 buyruunu açklarken: "Bu yer Harran'dr"

demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ona, Ishak' ve fazladan bir

ba olmak üzere Yakub'u lütfettik..."
2 buyruunu açklarken: "Oul olarak

Ishak’, torun olarak da Yakub'u lütfettik" demitir.

3

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Ona, Ishak' ve fazladan bir ba olmak üzere

Yakub'u lütfettik ..."
4 buyruunu açklarken: "shak’ oul olarak verdik,

buna ilaveten hediye olarak da Yakub'u bahettik" demitir.

5

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî: "Ona, Ishak' ve

fazladan birba olmak üzere Yakub'u lütfettik ..."
6 buyruunu açklarken:

"brâhim çocuk için dua edince kendisine icabet edildi ve oul olarak shak

verildi. Onun üzerine hediye olarak da Yakub verildi" demitir .

7

bn Ceririin bildirdiine göre Katâde: "Âyette zikredilen ba ve hediye

Yakub’tur" demitir.

8

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

"Onlar bizim emrimizle doru yolu gösteren önderler yaptk ..."

9

âyetini

açklarken öyle demitir: "Allah'n emirleri konusunda kendilerine tâbi

olunan önderler kldk" demitir.’
0

1

Enbiyâ Sur. 71

1 Enbiyâ Sur. 72

i bn Cerir (16/315, 316).

4 Enbiyâ Sur. 72

i bn Cerîr (16/316).

6 Enbiyâ Sur. 72

7 Abdurrezzâk (Z'25).

8 bn Cerîr (16/316).

9 Enbiyâ Sur. 73

10 bn Cerîr (16/317).
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"Lut'a da hüküm ve ilim verdik. Onu, çirkin iler ileyen

kasabadan kurtardk. Dorusu onlar yoldan çkm kötü bir

milletti. Onu rahmetimizin içine aldk; dorusu o

sâlihlerden idi." (Enbiyâ Sur. 74, 75)

bn Asâkir, Ebû Umâme el-Bâhilî'den bildirir. “Lut kavminin, kendileriyle

bilinip tannd on özellikleri vard. Bunlar: Güvercinlerle oynama, avda

kurutulmu çamurdan talar kullanma, slk çalma, parmaklar arasndan ufak

ta frlatma, saçlarn düzleme, sakz çineme, giysi eteklerini yerlerde

sürüme, gömleklerini pantolon içine koyma, erkek erkee cinsel ilikiye

girme ve ar bir ekilde içki içmeleridir. Ancak bu ümmet bunlarn daha

fazlasn yapacaktr.”’

bn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-Melâhî'de ve bn Asâkir, Ali b. Ebî Tâlib’den

bildirin “Bu ümmette Lut kavminin özelliklerinden alt tane özellik vardr.

Bunlar Sapan kullanma, sapan için kurutulmu çamurdan ta edinme, slk

çalma, parmaklar arasndan ufak ta frlatma, gömlek kemerini salma ve

sakz çinemektir.”
2

shâk b. Bir, Hatîb ve ibn Asâkir'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Resûlullah (sJaMu Beyh ve selleri) öyle buyurmutur: "Lut kavmi on eyi yapt için

helak olmutu. Ümmetim ise bunlara baka bir ey daha ekleyerek yapacaktr.

Bunlar: Erkek erkee cinsel ilikiye girmeleri, sapan kullanmalar, parmaklarla

ufak ta frlatmalar, güvercinlerle oynamalar, tef çalmalar, içki içmeleri,

saçlarn ksa tutmalar, byklarn uzatmalar, slk çalmalar, el çrpp alk

tutmalar ve ipek giymeleridir. Ümmetim de bunlara lezbiyenlii (kadn kadna

ilikiyi) ekleyerek yapacaktr."3

Ebû Nuaym Ma'rife’de, âî ve bn Asâkir’in bnu’z-Zübeyr'den bildirdiine

göre Resûlullah (ssiiaiiahu Bieyti veseiiem! öyle buyurmutur: "Lut kavminin

1 bn Asâkir (50/321).

1 bn Ebi'd-Dünya (151) ve bn Asâkir (50/321, 322).

5 bn Asâkir (50/322).
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adetlerinden üç tanesi dnda geriye bir ey kalmamtr. Bu üç ey de klç
knlarm yerde sürüme; trnaklan boyama ve avret yerlerini açmadr."'

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onu rahmetimizin içine aldk..."

2

buyruunu açklarken: "Rahmetten kast slam'dr” demitir .

5
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"Dâvud ile Süleyman' da hatrla. Hani bir ekin tarlas

hakknda hüküm veriyorlard. Çünkü halkn koyunlan o

ekine girmiti. Biz de hükümlerine ahit olmutuk. Biz

hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmtk. Zaten her birine

hükümranlk ve ilim vermitik. Dâvud ile birlikte, Allah'

tespih etmeleri için dalan ve kulan onun emrine verdik.

Bunlar yapan bizdik. Ona, sava skntlannzdan sizi

korumas için zrh yapmay örettik. Artk ükredecek
misiniz?" (Enbiyâ Sur. 78-80)

Hâkim, Vehb’den bildirin "Dâvud b. îâ b. Uveyd b. Bâ’ir, Yahûza b.

Yakub'un soyundandr. Hz. Dâvud ksa boylu, mavi gözlü, seyrek saçl ve

temiz kalpli birisiydi .”
4

bn Ceririin bildirdiine göre Murra: "...Bir ekin tarlas hakknda hüküm

veriyorlard ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: Bu ekinler henüz yeni filiz

vermiti. Koyunlar da gece vakti bunun içinde yaylmlard. Ekin sahibi ile

sürü sahibi Hz. Davud'un huzurunda davalanca Hz. Dâvud sürünün ekin

1 Ebû Nuaym 1/129 (451), âî (49) ve bn Asâkir (50/221). Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da’îfe'de (2056) hadisin uydurma olduunu söylemitir.

1 Enbiyâ Sur. 75

1 bn Cerîr (16/319).

4 Hâkim (2/585).

* Enbiyâ Sur. 78
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sahibine verilmesine hükmetti. Hz. Süleyman ile karlatklannda durumu

ona anlattlar. Hz. Süleyman: “Sürü tamamen ekin sahibine verilmez. Bunun

yerine ekin sahibi sürüyü, sürü sahibi de ekinleri alr. Ekinler eski haline

geldii zaman onu sahibine teslim ederler. Bu süre içinde de ekin sahipleri

sürüden faydalanrlar” deyince, "Biz hüküm vermeyi Süleyman'a

kavratmtk ..."

1

âyeti nazil oldu.'

bn Cerîr, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen’de bildirdiine göre bn

Mes’ûd: "Davud ile Süleyman' da hatrla. Hani bir ekin tarlas hakknda

hüküm veriyorlard. Çünkü halkn koyunlar o ekine girmiti ..."3 âyetini

açklarken öyle demitir: Bu ekin henüz yeni salkm vermi bir bad. Bir

koyun sürüsü de bu baa girip zarar vermiti. Görülen davada Hz. Davud

sürünün ba sahibine verilmesine hükmetti. Hz. Süleyman: "Ey Allah’n

peygamberi! Bu konudaki hüküm bu deildir” deyince, Hz. Davud: "Bunun

hükmü nedir?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Süleyman öyle dedi: "Ba,

koyun sahiplerine teslim edilir. Bunlar da eksi haline getirene kadar bala

ilgilenir onun bakmn yaparlar. Koyunlar da ba sahibine verilir. Ba eski

haline dönene kadar bu koyunlardan faydalanrlar. Ba eski haline dönünce

koyunlar sahiplerine teslim ederler, kendileri de ba teslim alrlar." te: "Biz

hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmtk ..."4 âyetinde ifade edilen budur.

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mesrûk’tan

bildirir. Koyunlann girip de telef ettii bu ekinler bir üzüm ba idi. Koyunlar

bu baa girince ne bir yaprak ne de bir üzüm salkm braktlar, hepsini

yediler. Ba sahipleri konuyu Hz. Davud'a intikal ettirince tazminat olarak

koyun sürüsünü onlara verdi. Hz. Süleyman ise bu konuda öyle dedi: "Bu

durumda ba sahibine koyunlann yannda hem tarlann kendisi, hem de

üzüm aaçlan kald. Oysa bu durumda koyunlar ba sahibine, ba da koyun

sahiplerine teslim edilir. Koyunun asl sahipleri ban bakmn yapp eski

haline getirmek için çalrken bu süre zarfnda ba sahipleri teslim aldklan

koyunlann sütü, yünü ve dier eylerinden faydalanrlar. Ba yaylmadan

1

Enbiyâ Sur. 79

1 bn Cerîr (16/320, 324).

3 Enbiyâ Sur. 78

4 Enbiyâ Sur. 79

5 bn Cerîr (16/321, 322), Hâkim (2/588) ve Beyhakî (10/118).
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önceki haline geri döndüü zaman onu asl sahiplerine teslim ederler, ba
sahipleri de koyunlan asl sahiplerine verirler.

1

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Dâvud ile Süleyman' da hatrla.

Hani bir ekin tarlas hakknda hüküm veriyorlard. Çünkü halkn koyunlar

o ekine girmiti. Biz de hükümlerine ahit olmutuk" 2

âyetini açklarken

öyle demitir: Biri ekin sahibi biri de koyun sahibi olmak üzere iki adam

davalamak üzere Hz. Davud'un huzuruna çkt. Ekin sahibi: "Bu adam

koyunlann benim ekinlere sald. Koyunlan da ekinlerimden geriye bir ey
brakmadlar" dedi. Hz. Davud da: "Bu durumda koyunlan al, hepsi enindir"

diyerek bu ekilde davay hükme balad. Koyun sahibi, Hz. Süleyman ile

karlanca Hz. Davud'un verdii bu hükmü ona aktard. Hz. Süleyman, Hz.

Davud'un yanna girdi ve: “Ey Allah'n peygamberi! Bu davada hüküm senin

verdiin ekilde deildir" dedi. Hz. Davud: "Ya nasldr?" diye sorunca, Hz.

Süleyman: "Ekin sahibi bu ekinlerin yllk ne kadar ürün verdiini bilir. Bir yllk

ürüne karlk koyunlann yavrular, kl ve yününden faydalanr. Zira koyunlar

da her yl yavru veriyorlar" karln verdi. Bunun üzerine Hz. Davud:

"sabetli bir görü! O zaman hüküm de senin verdiin ekilde olsun" dedi.

Hz. Süleyman'a bu ekilde hüküm vermeyi de Yüce Allah öretmiti .
3

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir. "Hz. Davud bu davada

ekin sahibine telef olan ekinlerine karlk koyunlan verdi. Hz. Süleyman ise

ekin sahibine ekinleri eski halini alana kadar sadece koyunlann yünü ve

sütünden faydalanma hakkn verdi. Bu süre zarfnda da onu koyunlann

bakmndan sorumlu tuttu. Ekinleri de bakmn yapmak ve eski haline

döndürmek üzere koyun sahibine verdi. Buna göre koyun sahibi, ekinler

yayld günkü halini aldnda onu sahibine teslim edecek ve koyunlann

geri alacakt ."4

bn Cerîr, Katâde'den bildirir ‘Nef’ gece yaylmas, ’Mehel' ise gündüz

yaylmasdr. Bize anlatlana göre adamn koyunlan dierinin ekinlerine gece

vakti girmilerdi. Dava Hz. Davud'a intikal edince koyunlann ekin sahiplerine

1 Abdurrezzâk (2/26, 27) ve bn Kesîr, Tefsir
1

de (5/250) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

2 Enbiyâ Sur. 78
*

5 bn Cerîr (16/322, 323).

4 Abdurrezzâk (18435) ve bn Cerîr (16/323, 324).
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verilmesine hükmetti. Ancak Hz. Süleyman: “Hüküm böyle deildir" diyerek

verilen hükme itiraz etti ve u ekilde hüküm verilmesi gerektiini söyledi:

“Ekin sahibi, dier yl ekinleri yenildii günkü haline gelene kadar bu

koyunlann yavrulan, sütü ve yününü alr. Dier yl ekinler eski haline geldii

zaman koyunlan sahibine teslim eder ve ekinlerini alr." Bu konuda da Yüce

Allah: "Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmtk ..."
1 buyurmutur .

2

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Katâde ile Zührî'den bildirir: Bir koyun sürüsü

birinin ekinlerine girip içinde yayld. Hz. Davud dava kendisine intikal edince

ekin sahibinin koyunlan almasna hükmetti. Ancak Yüce Allah bu konudaki

hükmü Hz. Süleyman'a kavratt. Hz. Davud'un verdii hükmü duyunca da:

“Hayr, hükmü bu deildir. Telef edilen ekinlerinize karlk bu koyunlan bir

yllna alrsnz. Dier yl ekinleriniz eski haline gelene kadar bunlarn sütü,

yavrular ve yünleri sizin olur" dedi .
3

bn Ebî eybe Musannefde, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, bn

Abbâs'tan bildirir: srailoullannda kendini ibadete veren ve erkeklerden

uzak duran bir kadn vard. Bu kadnn da çok güzel iki cariyesi bulunuyordu.

Kadn bu ekilde kendini ibadete verip erkeklerden uzak durunca

cariyelerden biri dierine: “Bizim bu skntmz pek uzun sürdü. Bu kadn

erkek istemiyor ve biz yannda durdukça da erkek yüzü görmeyeceiz. ayet

zinayla rezil edersek recmedilir biz de istediimiz erkee gideriz” dedi.

Sonrasnda yumurta ak getirdiler ve kadn secdede iken giysisini açp arka

tarafna bu yumurta akn serptiler. Sonra da: “Kadn zina yapt!" diye

barmaya baladlar. O zamanlarda da zina eden kii recmedilirdi. Kadnn

davas Hz. Davud'a intikal etti. Hz. Davud kadnn üzerindeki slakl görünce

recmetmek istedi. Ancak Hz. Süleyman: “Bana ate getirin! ayet bu slaklk

erkein suyu (meni) ise dalr. Yumurta ak ise de toplanp donar" dedi. Hz.

Süleyman getirilen atei üzerine tutunca slaklk toplanp dondu. Bu ekilde

de kadn recmedilmekten kurtarm oldu. Bu olay üzerine Hz. Davud, Hz.

Süleyman'a yaknlk duydu ve onu sevdi.

’ Enbiyâ Sur. 79

1 bn Cerîr (16/325).

5 Abdurrezzâk (2/25), Musannefde (18432) ve bn Cerîr (16/326).
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Daha sonra da ekin sahibi ile koyun sahibi arasndaki söz konusu dava

oldu. O davada Hz. Davud koyun sürüsünün ekin sahibine verilmesine

hükmetti. Yanndan çktklarnda sürü çobanlan yanlannda sadece sürünün

köpekleriyle birlike çktlar. Hz. Süleyman onlara: "Aranzda nasl bir hüküm

verdi?" diye sorunca verilen hükmü ona söylediler. Hz. Süleyman: "ayet bu

davaya ben bakm olsaydm farkl bir hüküm verirdim" dedi. Hz. Davud'a:

"Süleyman böyle böyle diyor" denilince, onu çard ve: "Sen aralannda nasl

hüküm verirsin?” diye sordu. Hz. Süleyman u karl verdi: "Ben olsam bir

yllna bu koyunlar ekin sahibine verirdim. Bu bir yl boyunca yavrulan,

yalan, sütleri ve dier getirileri onlarn olur. Koyun sahipleri de ekin

sahiplerinin tarlasn eker, bakmn yaparlar. Ekinler yenildii günkü hale

geldikleri zaman ekin sahipleri ekinlerini, koyun sahipleri de koyunlann geri

alr."
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "öüj"1

ifadesini: "Yaylmt" eklinde açklamtr.
3

Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "ola"’4

ifadesi ne anlama geliyor?" diye sorunca, bn Abbâs: "Yaylma, anlamndadr"

karln verdi. Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn

Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Lebîd'in:

Hayvanlar bolca yaylmadan sonra ktla

Uzunca bir geviten sonra di artna kaldlar
"
dediini iitmez misin?"5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ma’merîden

bildirdiine göre Zührî: ‘Ne/’ sadece gece olan yaylmadr. ‘Me/e/’ ise

gündüz yaylmasdr" demitir.

6

' bn Ebî eybe (1 1/554-558) ve bn Cerîr (16/323, sadece ikinci kssa).

1

Enbiyâ Sur. 78

5 bn Cerîr (16/327) ve Talîk (4/258) ile Fethu'l-Bâr?de (8/436) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.

* Enbiyâ Sur. 78

5 el-tfcân'de (2/97) geçtii üzere Tast.

6 Abdurrezzâk (2/24) ve bn Cerîr (16/326).
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvud, bn Mâce, bn Cerîr, bnuTMünzir ve bn Merdûye, Harâm b.

Muhayyisa'dan bildirir: "Berâ b. Âzib'in devesi bir bahçeye girip ekinlere

zarar verdi. Bunun üzerine Resulullah (»aiiaHahu aleyh, vesilem) gündüz vakti bahçenin

korunmasnn bahçe sahibine ait olduuna, sürünün ise gece verdii

zarardan sürü sahiplerinin sorumlu olduuna hükmetti."
1

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: Berâ b. Âzib’in devesi gündüz vakti

birilerinin bahçesine girip ekinlere zarar verdi. Davalamak üzere Hz.

Peygamber'e (sallallahu Bipyh. ««efem) geldiklerinde:
"Gündüz vakti bahçenin

korunmas bahçe sahibine aittir. Gece vakti de sürü sahiplerinin sürülerine

sahip çkmalar gerekir" buyurdu. Sonra: "Dâvud ile Süleyman' da hatrla.

Hani bir ekin tarlas hakknda hüküm veriyorlard. Çünkü halkn koyunlar

o ekine girmiti. Biz de hükümlerine ahit olmutuk" 1
âyetini okudu ve:

"Koyunlar gece vakti ekine girmiti" buyurdu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime Enbiyâ Sûresi'nin 79. âyetini:

"üLJu, lafzyla okumutur.3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Bu davada sonuçta Hz.

Süleyman'n verdii hüküm geçerli sayld. Hz. Dâvud da bu hükme kar

çkmad" demitir.4

Abdurrezzâk, krime'den bildirir: Resûlullah (saiisUahu BiByhi veseiiem):
"
Cehennem

ahalisinden azab en hafif olan kii bir ate koruna basar ve scaklndan beyni

bile kaynar

"

buyurdu. Ebû Bekr es-Sddîk: "Yâ Resûlallah! Bu adamn suçu

neydi ki?" diye sorunca, Allah Resûlü (saiieiishu aleyh, »eseiiem) öyle buyurdu: "Bir

sürüsü vard ve bakalarnn ekinlerinde yayar onlara zarar verirdi. Oysa Yüce

Allah kiinin ekiniyle birlikte bir ok atm çevresini de bakasna haram

'

Abdurrezzâk, Musannef (18437), Ahmed 39/97 (23691), Ebû Dâvud (3569, 3570), bn
Mâce (2332) ve bn Cerîr (16/327). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud,

3047).

1 Enbiyâ Sur. 78

3 âz bir kraattir.

4 bn Cerîr (16/328).
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klmtr. Onun için kii dünyadayken malm haram klmamaya, bunun

sonucunda âhirette kendini helak etmemeye dikkat etmelidir."'

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (niMahu Bhytu «sdM öyle buyurmutur: ki kadn ve her birinin yannda

bir olu vard. Kurt gelip çocuklardan birini kapp götürdü. Geriye kalan çocuk

konusunda anlaamaynca Hz. Davud'un huzurunda davalatlar. Hz. Davud

çocuu büyük olan kadna verdi. Oradan çknca Hz. Süleyman onlar çard
ve: «Bana bir bçak getirin de çocuu aralarnda paylatraym» dedi. Küçük

kadn: «Allah sana merhamet etsin! Çocuu kesme, çocuk onundur» deyince

Hz. Süleyman çocuu küçük olan kadna verdi."
2

bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirir: srailoullannda çok güzel bir kadn

vard. leri gelenlerden dört adam bu kadnla birlikte olmak istedi, ancak

hiçbiriyle birlikte olmay kabul etmedi. Bunun üzerine adamlar kendi

aralannda anlatlar ve Hz. Davud'un huzurunda bu kadnn kendi köpeiyle

ilikiye girdiine, köpei de buna altrdna ehadet ettiler. Hz. Davud da

kadnn recmedilmesi emrini verdi. O günün akamnda Hz. Süleyman kendisi

gibi birkaç çocukla birlikte bir araya geldi. Kendisi hakim olurken, dört çocuk

o dört adamn yerine, bir çocuk da o kadnn yerine geçti. Çocuklardan dördü

kadnn yerine geçen dier çocuun kendi köpeiyle ilikiye girdiine dair

tanklk ettiler. Hz. Süleyman: “Bu dört kiiyi birbirinden ayrn” dedi. Sonra

ilk çocua: "Köpein rengi neydi?” diye sordu. Çocuk: "Siyaht” karln
verdi. O çocuu aynp dier çocuklardan birini çard ve ona da köpein

rengini sordu. Çocuk: “Krmzyd” karln verdi. Dierine sorunca: “Kül

rengiydi” dedi. En son çocua sorunca, o da: “Beyazd” karln verdi.

Bunun üzerine Hz. Süleyman bu dört çocuun öldürülmesini emretti. Bu

yapt Hz. Davud’a zikredilince hemen o dört kiiyi yanna çard ve tek tek

köpein rengini sordu. Her biri farkl bir renk söyleyince de öldürülmelerini

emretti .

3

1 Abdurrezzâk (2/201), Musannefde (18447), Buhârî, Sahih (6562) ve Müslim (212,

213).

2 Ahmed 14/32, 184 (8280, 8480), Buhârî (3427, 6769), Müslim (1720) ve Nesâî (5417,

5418, 5419).

3 bn Asâkir (22/232, 233, uzun bir metinle).
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Ahmed Zühd’öe Ibn Ebî Necîh'den bildirir: Hz. Süleyman öyle dedi: “Bize

insanlara verilen de verilmeyen de verildi. Bunun yannda insanlara öretilen

de öretilmeyen de bize öretildi. Tüm bunlarn sonunda üç eyden daha

hayrlsn görmedik. Bunlar: Öfke annda da nza annda da hak olan sözü

söylemek, darlkta da bollukta da iktisatl olmak, gizliden de açktan da

Allah'tan korkmaktr/’
1

Ahmed, Yahya b. Ebî Kesîriden bildirir: Hz. Süleyman, oluna öyle bir

nasihatta bulundu: “Evladm! Zalim olan bir hükümdar kzdrmaktan sakn!

Zira böylesi bir hükümdarn kzmas ölüm meleinin kzmas gibidir."

bn Ebî eybe ve Ahmed, Hayseme’den bildirir: Hz. Süleyman öyle

demitir “Geçimi, darl ve bolluuyla her türlü denedik de asgari imkanlann

da geçim için insana yeterli olabileceini gördük/’
2

ibn Ebî eybe ve Ahmed, Yahya b. Ebî KesVden bildirin Hz. Süleyman,

oluna öyle nasihatta bulundu: “Evladm! Eine kar fazla kskanç olma ki

senden dolay masum olduu halde kötü bîr iftiraya maruz kalr. Evladm!

Utanmann bir ksm zayflk iken bir ksm da Allah için vakardr. Evladm!

Dümann öfkelendirmek istersen çocuunun üzerinden sopay eksik etme,

terbiyesini iyi ver. Evladm! Kazk nasl iki ta arasna girerse, ylan nasl iki ta
arasnda girerse bil ki hata da bir satta iki tarafn arasna bu ekilde girer."

3

Ahmed, Mâlik b. Dinar'dan bildirir: Bize ulaana göre Hz. Süleyman,

oluna: “Aslann peinden git, ama kadnn peinden gitme!” demitir/

Ahmed, Yahya b. Ebî Kesîriden bildirir: Hz. Süleyman, oluna: "Evladm!

Hayatn en kötü yanlanndan biri de bir evden dier bir eve tanmaktr"

demitir. Yine öyle demitin “Evladm! Allah'tan korkman tavsiye ediyorum.

Zira Allah korkusu her eyin üstesinde gelir."
5

Ahmed, Bekr b. Abdillah'tan bildirir: Hz. Davud, olu Hz. Süleyman’a: “En

souk olan ey, en güzel olan ey, en yakn olan ey, en uzak olan ey, en az

1 Ahmed (sh. 39).

1 bn Ebî eybe (13/205) ve Ahmed (sh. 39).

3 Ibn Ebî eybe (8/415, 13/206) ve Ahmed (sh. 40).

* Ahmed (sh. 40).

5 Ahmed (sh. 41).
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olan ey, en çok olan ey, kiiye en iyi arkada ve en büyük yalnzlk nedir?”

diye sorunca, Hz. Süleyman öyle dedi: "En güzel olan ey Yüce Allah’n

kullar arasndaki rahmeti, ruhudur. En souk (serinlik, rahatlk veren) ey
Allah'n kullanm affetmesi ile kullarn birbirlerini affetmeleridir. Kiiye en iyi

arkada bedenindeki ruhudur. En büyük yalnzlk ruhun bedenden

ayrlmasdr. En az olan ey yakîn, en çok olan ey üphedir. En yakn olan ey
âhiretin dünyaya olan yaknldr. En uzak olan ey ise dünya hayatnn âhiret

hayatna uzakldr.”

1

Ahmed, Yahya b. Ebî Kesîr'den bildirir: Hz. Süleyman, oluna: "Doru yolu

gösteren birine danmadan bir konuda kesin karar alma. Dantktan sonra

da yapacan eyden dolay üzülme” demitir. Yine oluna öyle demitir:

"Evladm! En çirkin hata, miskinlikle birlikte yaplan hatadr. Hidayetten sonra

da dalâlete dümekten daha çirkin bir ey yoktur. Bundan da çirkini abid olan

birinin Rabbine ibadet etmeyi brakmasdr.” 1

Ahmed, Katâde'den bildirir: Hz. Süleyman öyle demitin "Tüccar kiinin

nasl kurtulacana hayret ediyorum. Zira gündüzlerini yeminlerle, gecelerini

de (ibadet etmeden) uykuyla geçiriyor.” 5

Ahmed, Yahya b. Ebî Kesîriden bildirir: Hz. Süleyman, oluna: "Evladm!

Dedikodudan uzak dur! Zira dedikodu keskin bir klç gibidir” demitir/

bnu'l-Münzir, bn Cerîr Tehzîbu'l-Âsâr’da, bn Ebî Hatim ve bn Asâkir,

Hammâd b. Seleme vastasyla Humeyd et-Tavîl'den bildirir yâs b. Muâviye

kad olarak tayin edildikten sonra bir ara yanna Haan geldi. yâs' üzgün ve

dertli gördü. Bir ara yâs alaynca, Haan ona: "Neden alyorsun?” diye

sordu. yâs u karl verdi: "Ey Ebû Saîd! Bana ulaana göre üç çeit kad

vardr. Biri içtihat edip içtihadnda hatal olan kiidir ki Cehenneme gider.

Dieri de hüküm verirken arzularna meyleder ki bu da Cehennemdedir.

Üçüncüsü ise içtihat edip içtihadnda isabet eden kiidir. Bu da Cennete

girer.” Buna karlk Haan öyle dedi: "Yüce Allah'n zikrettii Davud kssas

bu dediini geçersiz klyor. Yüce Allah: "Dâvud ile Süleyman' da hatrla.

1 Ahmed (sh. 40).

1 Ahmed (sh. 41).

* Ahmed (sh. 40).

A Ahmed (sh. 91).
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Hani bir ekin tarlas hakknda hüküm veriyorlard. Çünkü halkn koyunlar

o ekine girmiti. Biz de hükümlerine ahit olmutuk. Biz hüküm vermeyi

Süleyman'a kavratmtk. Zaten her birine hükümranlk ve ilim

vermitik..."' buyurur. Burada verilen hüküm konusunda Süleyman’ överken

Davud'u knam deildir. Yüce Allah kadlardan üç ey istemitir. Az bir

deer karlnda hüküm satmamalar, arzularnn peinde gitmemeleri ve

hükümlerinde insanlardan korkmamalardr. Yüce Allah bu konuda: "Ey

Davudi Seni üphesiz yeryüzünde hükümran kldk, o halde insanlar

arasnda adaletle hükmet, hevese uyma yoksa seni Allah'n yolundan

saptrr. Dorusu, Allah'n yolundan sapanlara, onlara, hesap gününü

unutmalarna karlk çetin azap vardr"2
buyurur. Yine: "...nsanlardan

korkmayn, benden korkun. Ayetlerimi hiçbir deerle deitirmeyin "3

buyurur.”4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim ve

Ebu’-eyh’in Aame’öe bildirdiine göre Katâde: "...Dâvud ile birlikte,

Allah' tespih etmeleri için dalar ve kular onun emrine verdik
"5

buyruunu açklarken: “Tebihten kast, namaz kld zaman dalar ile

kulann da Davud’la beraber namaz klmalandr. "Ona, sava

skntlarnzdan sizi korumas için zrh yapmay örettik ..."
6

âyetini

açklarken de öyle demitin “Önceleri savalarda kullanlan zrhlar düz

levhalar eklindeydi. Onu halkalar eklinde diken ve giyilecek ekle sokan ilk

kii Davud idi.”
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “^$Ü”
8

ifadesini: “Demirden

zrh” olarak açklamtr. “Ona, sava skntlarnzdan sizi korumas için zrh

’ Enbiyâ Sur. 78, 79

1
Sâd Sur. 26

3

4

5

6

Mâidc Sur. 44

bn Kesir, Tefstr'de (5/350) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir (10/25, 26).

Enbiyâ Sur. 79

Enbiyâ Sur. 80

7 Abdurrezzâk (2/27), bn Cerîr (16/328, 329) ve Ebu'-eyh (1167).

8
Enbiyâ Sur. 80
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yapmay örettik"' buyruunu açklarken: "Silahlarn sizi yaralamasndan

korumas için" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, Enbiyâ Sûresi’nin 80. âyetini:

(Sizi korumamz için)" lafzyla, "j" farfiyle okumutur. 2

Firyâbî, Süleymân b. Hayyân'dan bildirir: "Hz. Davud frsat bulduu zaman

tebih etmeleri için dalara emir verirdi. Onlar da Hz. Davud bir daha

isteyene kadar tebih ederlerdi."

bn Cbî eybe Musannefte bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiBiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurmutur. "Âdem'in ömrü bin yl, Davud'un ömrü

ise altm yld. Âdem: «Rabbim! Benim ömründen onun ömrüne krk yl kat»

deyince, Yüce Allah Âdem'in ömrünü yine bin yla, Davud'un ömrünü de yüz

yla tamamlad ."3

bn Ebî eybe Musannefte, bn Ebi’d-Dünya Zikru'l-Mevfte ve Hâkim, bn

Abbâs'tan bildirin "Hz. Davud bir Cumartesi günü aniden vefat etti. Kular da

üzerinde toplanp ona gölge yaptlar."4

4c»^ J| c^jVl JlAM *4* «5» 1

m / / * / V»* x

rV ^
"Süleyman'n emrine de kasrga rüzgân verdik; onun

emriyle içinde bereketler yarattmz yere doru eserdi. Biz

hereyi biliriz. Dalgçlk yapan ve bundan baka iler de

gören eytanlardan da onun buyruu altna verdik. Onlann
hepsini gözetiyorduk." (Enbiyâ Sur. s, 82)

1

Enbiyâ Sur. 80

1 Asm'dan Ebû Bekr'in ve Yakub'dan Rüveys'in okuyuu da bu lafzladr. Ebû Cafer,

bn Âmir ve Âsm'dan Hafs bu âyeti lafzyla okumulardr. Ebû Amr, Hamza,

Kisâî, Halef ve Yakub'dan Ravh ise âyeti lafzyla okumulardr. (tn-Ner, 2/243).

3 bn Ebî eybe (13/60) ve Ahmed 4/127, 128, 5/446, 447 (2270, 2713, 3519).

< ibn Ebî eybe (11/559) ve Hâkim (2/433, "sahîh").
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bn Ebî eybe ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildirin "Hz. Süleyman için altyüz

bin tane taht hazrlanrd. Sonra insanlarn ileri gelenleri gelip önündeki

tahtlara, cinlerin ileri gelenleri de gelip onlarn önündeki tahtlara otururlard.

Sonra kulan çanr onlara gölge yaparlard. Sonra rüzgar çanr, rüzgar da

gelip onlan tard. Bir günde bir aylk mesafeye kadar onlan götürürdü .” 1

Hâkim, Muhammed b. Ka'b’dan bildirir: Bize ulaana göre Hz. Süleyman’n

yüz fersah büyüklüünde bir ordusu vard. Bunlardan yirmi be fersah

insanlardan, yirmi be fersah cinlerden, yirmi be fersah vahi hayvanlardan

ve yirmi be fersah da kulardan oluuyordu. Tahtalar üzerinde camdan

oluan bin tane evi vard. Bu evlerde üçyüz tane ei bin tane de hizmetçisi

vard. Hz. Süleyman kasrga gibi esen rüzgara emrederek bu evi tayp
götürdü. Yüce Allah da ona: "Hükümranlna bir de birisi bir ey konutuu

zaman rüzgarn onu sana ulatrmas gücünü de ekledik” diye vahyetti .

2

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Ubeyd b. Umeyriden bildirir: Hz. Süleyman

rüzgara emir verince rüzgar da gibi bir yerde toplanr. Sonra emir vererek

hals bu dan en tepesine serilir. Daha sonra kanatl bir at getirtir ve srtna

binerek dan en tepesine, halnn yanna çkar. Daha sonra verdii emirle

rüzgar onu semann altndaki en yüksek yere çkanr. Hz. Süleyman, Allah'n

hükümranlnn yannda kendi hükümranlnn küçüklüünü bildiinden

dolay Yüce Allah'a sayg babndan ban önünde tutar, saa sola bakmaz.

Sonrasnda rüzgar onu diledii yere kadar götürüp koyard."

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'den bildirir: "Hz. Süleyman'n tahtadan bir binei

vard. Bu binein bin tane aya ve her ayanda da bin evi vard. Bu binee

onunla birlikte insanlar ve cinler binerlerdi. Ayaklarn her birinin altnda

binei kaldrmak için bin tane eytan bulunurdu. eytanlar binei kaldnnca

yumuak bir rüzgar gelip onu içindekilerle birlikte uçurup götürürdü.

Dümanlar ne olup bittiini anlamadan Hz. Süleyman ile ordusu bir gölge gibi

üzerlerine düerlerdi.”

bn Asâkir bildirdiine göre Süddî: "Süleyman'n emrine de kasrga

rüzgân verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattmz yere doru

’ bn Ebî eybe (11/536) ve Hâkim (2/405, 589).

J Hâkim (2/589).
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eserdi ..."
1

âyetini açklarken: "Kasrga rüzgarndan kast sert esen rüzgardr.

çinde bereketler yaratlan yer de am bölgesidir” demitir .

2

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Süleyman'n emrine de kasrga rüzgâr verdik; onun emriyle içinde

bereketler yarattmz yere doru eserdi ..."3 âyetini açklarken öyle

demitir "Yüce Allah, Hz. Süleyman' Hz. Davud'a varis kld. Yüce Allah, Hz.

Süleyman’a onun peygamberlii ve hükümdarlna varis klarken bunun

yannda rüzgar ve eytanlan da emrine verdi .”

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti: "£^JI

lafzyla: "Sülayman'n emrine rüzgar verdik” anlamna gelecek ekilde

okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Dalgçlk yapan ve bundan

baka iler de gören eytanlardan da onun buyruu altna verdik ..."
6

âyetini açklarken: "Suya dalan eytanlar verdik, anlamndadr” demitir.

Taberânîve Deylemî, bn Mes'ûd’dan bildirir: Hz. Peygamberim (salisilata aleyhi

vesBiiem) yannda ylan sokmasna kar yaplan rukyeden söz edildi. Allah Resûlü

(salisilata dsytu rEssiiem): "Oku bakalm, naslm" buyurunca: "Bismillah! eccetün

karaniyyetün milhetun bahrâ katafâ
”7 eklinde okudum. Bunun üzerine:

"Bunlar Süleman b. Davud'un zehirli hayvanlardan ald sözlerdendir ve

yaplmasnda bir saknca görmüyorum" buyurdu .

8

1

Enbiyâ Sur. 81

1 bn Asâkir (1/143).

3 Enbiyâ Sur. 81

4 bn Cerîr (16/332).

5 Enbiyâ Sur. 81

6
Enbiyâ Sur. 82

7 Hakîm et-Tirmizî de Nevâdiru'l-Usûl'de (1/406) Cabir kanalyla bu hadisi

zikretmitir. Rivayetin sonunda da: "Himyer dilinde söylenmi bir sözdür" ifadesi

vardr.

* Taberânî (10050), M. el-Evsat (5276) ve Deylemî (6956). Heysemî, Mecmuu z-

Zevâifde (5/111) der ki: "snadnda tanmadm ravi vardr."
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Hâkim, a'bî'den bildirin "shâk oullan, Hz. Süleyman'a kadar olan

dönemde tarihi kullanrken Hz. Mûsa’nn peygamber olarak gönderildii

tarihi balangç noktas kabul etmilerdir.”
1

UftÂilî * p- cJtj jSi\ J «j tfilî il

lS&j ^-4* ir* ^ ö* Li lÛÜS

"Eyyûb'u da (an). Hani Rabbine: «Bama bu dert geldi. Sen,

merhametlilerin en merhametlisisin» diye niyaz etmiti. Biz

de onun duasn kabul etmi ve bana gelenleri

kaldrmtk. Katmzdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir

hatra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir

mislini daha vermitik." (EnUâ Sur. »3, 84)

Hâkim, Semure vastasyla Ka'b’dan bildirir: "Allah'n sabr sahibi

peygamberi Eyyûb b. Emûs uzun boylu, kvrck saçl, iri gözlü ve güzel yüzlü

birisiydi. Alnnda da: «Denenip sabreden (kul)» yazs yazlyd. Boynu ksa,

omuzlan geni, kol ve bacaklar kalnd. Dul kadnlara yardmda bulunup

giyecek verir, Allah yolunda çabalayp nasihatler ederdi.”*

Hâkim, Vehb'den bildirir: "Hz. Eyyûb'un ad Eyyûb b. Emûs b. Zerâh b. îs b.

shâk b. brahim'dir.” 3

bn Sa'd, Kelbî'den bildirir: "lk gönderilen peygamber dris (aieyhssetam), sonra

Nûh (aleyhisselam), SOnra brâhm (aleyhisselam], SOnra smail (Beyhsselam) ve shâk (aleyhisselam),

sonra Yakub (aleyhisselam), SOnra Yûsuf (aleyhisselam), SOnra LÛt (aleyhisselam), SOnra HÛd

(aleyhisselam), SOnra Sâlh (aleyhisselam), SOnra uayb (aleyhisselam), SOnra MÛSa (aleyhssalam) ve

Hânn (aleyhisselam), sonra flyâs (aleyhisselam), sonra Elyesa (aleyhisselam), sonra Yûnus

(aieyhsseian), ondan sonra da Hz. Eyyûb’tür.”4

’ Hâkim (2/588, 589).

s Hâkim (2/580, 581).

3 Hâkim (2/581).

4 bn Sa'd (1/54).
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bn Asâkir, Vehb'den bildirir: “Hz. Eyyûb, zamannn en dindar ve en

zengin kiisiydi. Aç olan doyurmadan kendisi asla doymaz, çplak olan

giydirmeden de kendisi asla yeni giysiler edinmezdi. blis de kendisini

saptrmak için çok uram ve bundan dolay bitkin dümütü. Hz. Eyyûb

masum bir kuldu.”
1

Ahmed Zühd’de, Hatîb el-Muttefik ve'l-Mufterik’de ve bn Asâkir'in

bildirdiine göre Vehb'e: “Hz. Eyyûb'un kavminin eriat neydi?” diye

sorulunca: "eriatleri tevhid ve insanlann arasn slah idi. Bir ihtiyaçlar

olduu zaman da secdeye kapanr ve ihtiyaçlarn Allah'tan isterlerdi" dedi.

“Hz. Eyyub’un mal ne kadard?" diye sorulunca da öyle dedi: “Hz. Eyyûb'un

yannda üç bin çift sr, her snn yannda bir köle, her kölenin yannda bir

cariye, her bir cariyenin yannda da bir merkep vard. Bunlann yannda da

ondört bin küçükba hayvan vard. Buna ramen kapsna nöbetçi dikerek

uyuduu tek bir gecesi dahi olmamtr. Yannda bir yoksul da bulunmadan

asla tek bana yemek yemezdi .”1

Beyhakî'nin uab’da bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî: “blis, hastal

srasnda Hz. Eyyûb'den inleme dnda bir ey elde edemedi” demitir.

3

bn Asâkir, Deylemî ve bnu'n-Neccâr*n Ukbe b. Âmir'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (»»ishu bM' wwiiwn) öyle buyurmutur "Yüce Alah, Eyyûb’e:

«Hangi suçundan dolay seni bu belaya maruz braktm biliyor musun?» diye

sorunca, Eyyûb: «Haytr, bilmiyorum ey Rabbim!» karlm verdi. Yüce Allah:

«Çünkü Firavunun yanna girdiin zaman onu iki güzel sözle övdün»

buyurdu.
"4

bn Asâkir'in Cüveybir vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: “Yoksulun biri urad bir zulümden dolay kendisinden

yardm istemi, ancak Hz. Eyyûb yardm etmemi, kendisine zulmeden kiiye

’ bn Asâkir (10/59).

3 Ahmed (sh. 42), Hatîb (1/260) ve bn Asâkir (10/59).

3 Beyhakî (10077).

4 bn Asâkir (10/59, 60) ve Deylemî (3/174).
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de iyilii emredip bu zulümden kendisini alkoymamt. Bundan dolay Yüce

Allah, Hz. Eyyûb'u bu ekilde belaya maruz brakt ."
1

Ibn Asâkir, Leys b. Sa'd'dan bildirir: Hz. Eyyûb, baz insanlarla birlikte

kavminin kralnn yanna girdi. Bu kral zorba birisiydi. Yanndakiler sert bir

dille kraln yapt zulmü knarken Hz. Eyyûb ekinlerine zarar gelir korkusuyla

krala kar yumuak eyler söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah ona: "Ekinlerine

zarar gelmesinden korktuun için mi bu kulumdan çekindin!" buyurdu ve

ona söz konusu belay gönderdi. Hz. Eyyûb'un belaya maruz kalmasnn tek

sebebi buydu .

2

bn Asâkir, Ebû drîs el-Havlânî'den bildirir: am'da kuraklk ba gösterince

Firavun, Hz. Eyyûb'e bir mektup yazarak: "Yanmza gel, burada bolluk

göreceksin" dedi. Bunun üzerine Hz. Eyyûb atlar, sürüsü ve oullaryla

birlikte Firavun'un yanna geldi. Firavun da ona arazi tahsis etti. Hz. uayb,

Firavun'un yanna girip: "Ey Firavun! Yüce Allah'n, gökler, yer, dalar ve

denizlerin de öfkesini getirecek ekilde sana öfkelenmesinden korkmuyor

musun!" dedi. Hz. Eyyûb ise içerde hiçbir ey konumayp sustu. Dar
çktklannda Yüce Allah: "Ey Eyyûb! Topraklarnda bulunduun için mi

Firavun'un karsnda sustun! O zaman belaya hazr ol!" buyurdu. Hz. Eyyûb:

"Rabbim! Dinim ne olacak?" diye sorunca, Yüce Allah: "Dinini salam

brakacam" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Eyyûb: "O zaman belaya

aldrmam" dedi .

3

bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Yezîd b. Meysere'den bildirir:

Yüce Allah, Hz. Eyyûb'u mal, ailesi ve çocuklaryla snaynca geriye sahip

olduu hiçbir eyi kalmad. Buna ramen âlemlerin rabbine hamdederek

öyle dedi: "Rabbim! Bana iyilikte bulunduun için sana hamdederim. Daha

önce bana mal ve çocuk vermitin ki bu ikisi kalbimin her yerine girmilerdi.

imdi onlar benden aldn ve kalbimi bunlardan arndrdn. Artk seninle

aramza girebilecek bir ey kalmad. ayet blis bana yaptn bu iyilii

’bn Asâkir (10/60).

i bn Asâkir (10/61).

3 bn Asâkir (10/60, 61).
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bilseydi bana haset ederdi.” Oysa blis bunun Hz. Eyyûb için daha kötü

olacan düünüyordu, fakat kendisi holanmayaca bir durumla karlat .

1

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym Hilye'de Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr'den

bildirir. Hz. Eyyûb'un iki tane erkek kardei vard. Bir gün yanna geldiler,

ancak kokusundan dolay yanna yaklaamadlar. Uzakta bir yerde durup biri

dierine: "ayet Yüce Allah, Eyyûb'de bir hayr görseydi ona böylesi bir bela

vermezdi” dedi. Hz. Eyyûb bu sözlerine öyle bir üzüldü ki daha önce hiç bu

kadar üzülmü deildi. Sonra: "Allahm! Sen de biliyorsun ki bir yerde aç

birinin bulunduunu biliyorken tek bir geceyi dahi tok geçirmi deilim.

Doru dediimi onayla!” deyince, semadan bu dedii onayland ve kardeleri

de bu onay duydu. Sonra: “Allahm! Sen de biliyorsun ki bir yerde çplak

birinin bulunduunu biliyorken yeni bir gömlek giymi deilim. Doru

dediimi onayla!” deyince, semadan bu dedii onayland ve kardeleri de bu

onay duydu. Sonra secdeye kapand ve: "Allahm! zzetine andolsun ki bu

belay benden almadan bam kaldrmayacam!” deyince, üzerindeki bela

kaldnld .

1

bn Asâkir, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Hz. Eyyûb, ailesi ve malnn gitmesi

gibi bela üstüne belaya maruz kaldktan sonra en son bedeninde belaya

maruz kald. Bu bela da öyle bir dereceye ulat ki en son srailoulannn bir

çöplüüne atld. Ancak tüm bunlara ramen bir gün bile bu belay kaldrmas

için Allah'a dua etmedi. Bunun yerine maruz kald belalara sabretti ve

karln Allah’tan bekledi. Bir gün oradan iki adam geçti. Biri dierine

"ayet Yüce Allah'n bununla bir ii olsayd bütün bunlar bana gelmezdi'

dedi. Hz. Eyyûb bunu duyunca çok gücüne gitti ve: "Rabbim! "...Bama bu

dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin
"3 diye dua etti. Yüce

Allah da bu duasn kabul ediini: "Biz de onun duasn kabul etmi ve bana
gelenleri kaldrmtk. Katmzdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatra

olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha

1 Ebû Nuaym (5/239, 240) ve bn Asâkir (10/6162).

2 bn Ebî eybe (14/13, 14), Ahmed (sh. 42), bn Cerîr (16/363), bn Kesîr, Tefsirde

(5/356) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym (3/355).

3 Enbiyâ Sur. 83
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vermitik
" 1

eklinde dile getirmitir. Dünyadayken ailesinin tekrar ona

verildii ifade edilirken, âhirette de onlarla birlikte bir benzerlerini de

vereceini bildirmitir.

2

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

göre Mücâhid: "...Ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha

vermitik"3 buyruunu açklarken öyle demitir: Hz. Eyyûb'e: “Ey Eyyûb! u
an ailen Cennette, ayet istersen onlar sana getiririz. stersen de onlar yine

senin için Cennette brakr bu dünyada onlann yerine benzerlerini sana

veririz” denilince: “Aksine Cennette kalsnlar” karln verdi. Bunun üzerine

ailesi Cennette brakld ve dünyadayken onlann yerine kendisine benzerleri

verildi .

4

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Nevf el-Kelbî: "...Ona

tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik"5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Âhirette müfakatlar verilirken dünyada da

benzerleri Hz. Eyyûb'e verilmitir.” Ravi der ki: Nevfin bu sözü Mutarrif'e

zikredilince: "imdiye kadar bunun bu anlama geldiini düünmemitim”

dedi.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî, Dahhâk’tan bildirir:

bn Mes’ûd’a, Mervân’n: "...Ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir

mislini daha vermitik"6 buyruunu: “Ona baka bir aile verildi” eklinde

açklad söylenince: "Öyle deil! Bizzat kendi ailesi ve bunun yannda

onlann bir benzeri verildi” dedi .

7

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan( Basrî): "...Ona tekrar ailesini

ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik"
8 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Ailesi ölmü deildi. Yüce Allah onlar Hz. Eyyûb’a göstermemiti.

’ Enbiyâ Sur. 84

1 bn Asâkii (10/63).

3 Enbiyâ Sur. 84

1 bn Cerir (16/367).

4 Enbiyâ Sur. 84
s Enbiyâ Sur. 84

7 bn Cerîr (16/366) ve Taberânî (9085).

8
Enbiyâ Sur. 84
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Sonrasnda Yüce Allah dünyada iken ailesini, âhirette de benzerlerini

vereceini bildirdi."

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Ona tekrar

ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik"’ buyruunu

açklarken: “Onlan diriltip bir benzerleriyle birlikte Hz. Eyyûb'e vermitir"

demitir.

2

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile Katâde: "...Ona tekrar

ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik"3 buyruunu

açklarken: "Ailesini diriltip bir benzerleriyle birlikte Hz. Eyyûb'e vermitir"

demilerdir .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ona tekrar ailesini ve

kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik
"5 buyruunu açklarken: "Onlann

soyundan bir benzerlerini kendisine vermitir" demitir.

6

Ahmed Zühd’öe Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Hz. Eyyûb'un maruz kald
belada sadece gözleri, dili ve kalbi salam kalmt. Kurtlar ve böcekler

bedenin üzerinde gezip dolarlard. Çöplükte de yedi küsur yl kald ." 7

Ahmed, Nevf el-BikâlTden bildirir: srailoullanndan bir grup Hz. Eyyûb'un

yanndan geçerken: "ledii büyük bir günahtan dolay bu belaya maruz

kald" dediler. Hz. Eyyûb bunu duyunca: "...Bama bu dert geldi. Sen,

merhametlilerin en merhametlisisin
"8

diye dua etti. Zira daha önce belann

kaldrlmas için dua etmi deildi .
9

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Hz. Eyyûb çöplükte yedi küsur yl

kald. Bu süre boyunca belann kalkmas için Yüce Allah'a dua etmedi.

1

Enbiyâ Sur. 84

3 bn Cerîr (16/366).

} Enbiyâ Sur. 84

1 bn Cerîr (16/366).

5 Enbiyâ Sur. 84

6 bn Cerîr (16/367).

7 Ahmed (sh. 41, 42).

8
Enbiyâ Sur. 83

9 Ahmed (sh. 43).
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Yeryüzünde de (Allah katnda) Hz. Eyyûb'den daha deerli biri yoktu.

Söylendiine göre bazlan onun bu durumunu görünce: "ayet Rabbinin

onunla bir ii olsayd onu bu duruma getirmezdi" dediler. te Hz. Eyyûb bu

sözü duyduktan sonra belann kalkmas için Rabbine dua etti .

1

bn Cerîr, Vehb b. Münebbih'ten bildirir: "Hz. Eyyûb'un bedeninde kurt

çkm deildir. Sadece vücudunda kadn memesine benzer sivilce gibi eyler

çkar ve bunlar patlayp akard .”2

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bama bu dert geldi. Sen,

merhametlilerin en merhametlisisin
"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Hz.

Eyyûb belaya maruz kaldnda Yüce Allah belann kaldnlmas yönünde dua

etmeyi ona unutturdu. Ancak Hz. Eyyûb bu durumdayken de Allah’ çok

zikrediyor ve maruz kald belalar onun imann daha da arttnyordu.

mtihan süresi dolup da Yüce Allah bu belay ondan kaldrmay takdir

ettiinde dua etmesine izin verdi ve bunu ona kolaylatrd. Zira daha

öncesinde Yüce Allah: "Kulum Eyyûb'un bana dua etmesi halinde duasna

karlk vermemem bana yakmazd" buyuruyordu. Hz. Eyyûb dua edince

Yüce Allah duasna icabet etti ve kaybettii her eyi misliyle ona geri verdi.

Ailesini de misliyle birlikte ona iade etti ve onu: "...Gerçekten biz Eyyûb'u

sabrl bulmutuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi
"4 diyerek övdü .

3

bn Cerîr, Leys’ten bildirir: Mücâhid, Kasm adnda birini krime’ye

gönderdi ve ona: "...Ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha

vermitik
"6 buyruunun anlamn sormasn istedi. krime u karl verdi:

Hz. Eyyûb’e: “Ailen âhirette sana verilecek. Ancak istersen dünyada iken

onlan sana veririz, istersen de âhirette vermek üzere kalsnlar; onlann yerine

benzerlerini dünyadayken sana verelim” denilince, Hz. Eyyûb: "Âhirette bana

’ bn Cerîr (16/359).

2 bn Cerîr (16/360).

3 Enbiyâ Sur. 83

4 Sâd Sur. 44

s bn Cerîr (16/365).

6
Enbiyâ Sur. 84
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verilsinler. Dünyada iken de bana benzerleri verilsin” karln verdi. Kasm

gelip Bunu Mücâhid'e iletince, Mücâhid: “Doru anlam” dedi .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "...Katmzdan

bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatra olmak üzere ona tekrar ailesini ve

kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik" 2
âyeti ile, "Biz ona tarafmzdan

bir rahmet ve akl sahiplerine bir öüt olmak üzere ailesini ve onlarla

birlikte bir o kadarn bahettik
"3 âyetini açklarken öyle demitir: Bana bir

musibet ve bela gelen kii, Hz. Eyyûb'u hatrlamal ve: “Benden daha hayrl

ve peygamberlerden bir peygamber olan kii bile belaya maruz kald”

demelidir.

4

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bildirin “Hz. Eyyûb, Israiloullannn bir

çöplüünde yedi yl ve birkaç ay kald. Bu süre zarfnda kurt ve böcekler

bedeninde gezip dolarlard.” 5

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bildirir. Yüce Allah, Hz. Eyyûb'e bolca mal ve

çocuk verdi. Onu varlkl biri kld. Çok miktarda keçisi, koyunu, devesi ve sr
vard. Allah düman blis'e: “Eyyûb'u saptrabilir misin?” diye sorulunca, blis

“Rabbim! Eyyûb'un çok miktarda mal ve çocuu var. Bunlara karlk sana

ükretmeden duramaz. Ama beni onun mal ile çocuklarna musallat klarsan

nasl bana itaat edip sana kar geleceini göreceksin” dedi. Bunun üzerine

blis onun mal ile çocuklarna musallat edildi. Sonrasnda blis, Hz. Eyyûb'ün

sürüsüne gelip koyunlann atele yakyor, namaz klan Hz. Eyyûb'un yanna

koyun çoban klnda geliyor ve: “Ey Eyyûb! Rabbine namaz m klyorsun!

Oysa Allah koyunlardan geriye bir ey brakmad, hepsini atele yakt! Ben de

yakn bir yerdeydim sana haber vermeye geldim” diyordu. Ancak Eyyûb:

“Allahm! Veren sen alan da sensin. Geriye hiçbir ey kalmasa da güzel bir

belaya maruz braktn için yine sana hamdederim” karln verirdi. Bu

ekilde blis hedefledii eyden bir ey elde edemezdi.

1 bn Cerîr (16/365, 366).

1

Enbiyâ Sur. 84

3 Sâd Sur. 43

4 bn Cerîr (16/368).

5 bn Cerîr (16/359).
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Daha sonra sr sürüne gelip atele onlan yakard. Ardndan Hz. Eyyûb'e

gelir ve ayn eyi söylerdi. Hz. Eyyûb da ona ayn karl verirdi. blis ayn eyi

develere de yapt. Bu ekilde sürü namna hiçbir ey brakmad. Bunlar fayda

etmeyince bu sefer evi çoculannn bana ykt ve Hz. Eyyûb'e gelip: "Ey

Eyyûb! Allah binlerini gönderip evi çocuklarnn bana yktrd, hepsi öldü"

dedi. Hz. Eyyûb yine ayn karl verdi. Bütün bunlar olduktan sonra Hz.

Eyyûb öyle dedi: "Rabbim! te imdi bana yaplabilecek en büyük iyilii

yaptn. Zira daha önceleri gündüzleri mallanm, geceleri de çocuklanma olan

sevgi ve efkatim beni hep megul ediyordu. Ama artk bundan sonra

gündüz ve geceleri kulak ile gözlerimi tümüyle seni zikretmeye, sana

hamdetmeye, seni kutsayp tevhid etmeye ayrabilirim." blis bu ekilde

hiçbir ey elde edemeden yanndan ayrld.

Yüce Allah, blis'e: "Eyyûb'u nasl buldun?" diye sorunca, blis: "Eyyûb mal

ile çocuklarn ona geri vereceini biliyor. Fakat beni onun bedenine musallat

et. ayet bedenine bir zarar gelirse ite o zaman bana itaat edip sana kar

gelecek" dedi. Bunun üzerine blis, Hz. Eyyûb'un bedenine musallat klnd.

blis onun bedenine öyle bir üfledi ki bandan ayaklanna kadar tüm vücudu

yara bere içinde kald. Sonrasnda da bela üstüne belaya maruz kald. En

sonunda götürülüp srailoullanna ait olan bir çöplüe atld. Ne mal ne

çocuu, ne de arkada kald, «ansndan baka da yanna kimseler

yaklamad. Kars ise bu duruma sabredip onunla ilgileniyor, yemek getirip

onunla birlikte Allah'a hamdediyordu. Hz. Eyyûb da içinde bulunduu bu

duruma ramen Allah’ zikretmekten, ona hamdu senada bulunmaktan bir

an bile geri durmuyor, Allah'n kendisine verdii bu belaya sabrediyordu.

blis, Hz. Eyyûb’un bu sabn karsnda öyle bir feryat etti ki yeryüzünün

dousu ve batsnda bulunan tüm ordulan yanna geldiler ve: "te gelip

toplandk. Seni bu kadar üzen, yoran ey ne?" diye sordular. blis: "u kul

beni yordu bitirdi. Zira Rabbimden beni onun mal ile çocuklanna musallat

klmasn istedim. Musallat klnnca da mal ve çocuk namna ona bir ey
brakmadm. Ancak bu, onun sabnn ve hamdetmesini arttrmaktan baka bir

ie yaramad. Sonra bedenine musallat klndm. Yara bere içinde

srailoullannn bir çöplüüne atlmasn saladm. Yannda kansndan baka

kimseler kalmad. Ama yine de ie yaramad. Rabbime kar rezil oldum.

Yardmnz almak üzere sizi buraya topladm" dedi. Onlar: "Peki tuzaklann

nerede? Daha önceki insanlar helak ettiin o bilgin nerede?" diye
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sorduklarnda, blis: "Eyyûb'un karnda bütün bunlar tuz buz oldu” dedi ve:

"Ne yapmam tavsiye edersiniz” diye sordu. Onlar "Ne yapacan

söyleyelim. Âdem'i Cennetten çkanrken ona nereden yanatn?”

dediklerinde, blis: "Kans tarafndan yanatm” karln verdi. "O zaman

Eyyûb'e de kans tarafndan yaklaacaksn, zira ona kar gelemez ve ondan

baka yanna yaklaan da yok” dediklerinde, blis: "Doru söylediniz”

karln verdi.

Bunun üzerine blis bir adamn suretinde Hz. Eyyûb’a götürmek üzere bir

eyler hazrlayan kansnn yanna geldi. Ona: "Ey Allah'n kulu! Kocan

nerede?” diye sorunca, kadn: “te orada yaralann kayor. Kurtlar da her

tarafn sard” karln verdi. blis, kadnn bu tarzda cevap verdiini

görünce durumdan ikayetçi olabileceini düündü ve kalbine vesvese verdi.

Ona daha önce içinde bulunduklan nimetleri, mallar, sürüleri, Hz. Eyyûb'un

önceki güzelliini, gençliini ve imdi içinde bulunduu durumu hatrlatt. Bu

belann da kendilerinden asla gitmeyeceini söyledi. Bunlann düünen Hz.

Eyyûb'un kans bir çlk att. Kadn çlk atnca blis onun bu durumdan

ikayetçi olduunu anlad ve ona bir keçi getirerek: "Eyyûb bunu benim

adma kessin, o zaman iyileecek” dedi. Kadn bara bara geldi ve: "Ey

Eyyûb! Ey Eyyûb! Rabbin daha ne zamana kadar sana böyle eziyet edecek:

Artk merhamet etse ya! Mallann nerede? Gençliin nerede? Çocuklanr

nerede? Arkadalann nerede? imdi solup küllere dönen o güzel tenir

nerede? imdi kurtlar tarafndan yenen, delik deik edilen o güzel bedenin

nerede? Bu keçiyi kes de bunlardan kurtul!” dedi.

Hz. Eyyûb: "Allah'n düman yanna gelip sana vesvese vermi. Sen de

ona kar yumuak bir yüz gösterip dediine kanmsn. Yazk sana! Ardndan

aladn o bolluk, mal, çocuk, shhat ve gençlii bize kim verdi?” deyince,

kans: "Allah verdi” karln verdi. Hz. Eyyûb: "Bizleri bunlardan ne kadar

faydalandrd?” diye sorunca, kans: "Seksen yl” dedi. Hz. Eyyûb: "Yüce

Allah'n bize verdii bu bela kaç zamandr üzerimizde?” diye sorunca, kans :

"Yedil yl ve birkaç ay" karln verdi. Bunun üzerine Hz. Eyyûb öyle ded::

"Yazk sana! Adil ve insafl davranmadn! çinde bulunduumuz bu belann

yaadmz o bolluk zaman gibi seksen yl sürmesini bekleyip sabretseydin

ya! Allah'tan bakas adna keçiyi kesmeyi söylediin için vallahi ayet Yüce

Allah bana ifa verirse sana yüz denek atacam! Bunlan bana dedikten

sonra da artk getirecein yemekler ve içecekler bana haram olsun!
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Yanmdan git! Bir daha seni görmeyeyim!" Hz. Eyyûb onu bu ekilde kovunca

kadn oradan ayrld. eytan da: "Bu adam içinde bulunduu belann seksen

yl sürmesini mi istiyor!" diyerek bozguna urad.

Hz. Eyyûb kansn yanndan kovunca artk ne yemek vereni, ne su içireni

ne de bir dostu kald. Bu durumdayken yanndan iki adam geçti -ki vallahi o

zamanlarda Yüce Allah katnda Hz. Eyyûb'den daha deerli biri yoktu- ve biri

dierine: “ayet Yüce Allah'n artk bununla bir ii olsayd bu duruma

gelmezdi" dedi. Hz. Eyyûb ömrü boyunca bundan daha ar bir söz iitmi

deildi. te orada: "...Bama bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en

merhametlisisin"
1

dedi. Bunun üzerine kendisine: "Ayan yere vur! te
ykanacak ve içilecek souk bir su

"2 karl verildi. Hz. Eyyûb ayan yere

vurunca bir su çkt. Bu suyla ykannca üzerinde görünen ne kadar yara varsa

yok olup iyileti. Yüce Allah ondaki her türlü hastalk ile acy yok etti.

Eskisinden daha güzel ve genç hale geldi. Ayayla bir daha yere vurunca bir

su daha çkt. Bu sudan içince içinde ne kadar hastalk varsa hepsi çkt ve

iyileti.

Sapa salam bir duruma gelince kendisine güzel bir giysi giydirildi.

Etrafna baknca daha önce kaybettii aile ve maln Yüce Allah tarafndan

katyla kendisine verildiini gördü. Hatta bize bildirilene göre ykand o su

altndan çekirgelere dönüüp gösüne doru sçramaya balad. Hz. Eyyûb

onu toplamaya çalnca Yüce Allah ona: “Ey Eyyûb! Buna ihtiyacn olmayacak

kadar seni varlkl klmadn m?" diye vahyetti. Hz. Eyyûb: “Öyle ama bu senin

bereketindir ve böylesi bir bereketten hiç doyulur mu?" karln verdi.

Sonrasnda gidip yüksek bir yerde oturdu.

Kans kendi kendine: “Bu adam beni kovdu ama ona kim bakacak?

Brakaym da açlktan m ölsün? Vahi hayvanlar m yesin? Yanna geri

döneceim!” dedi ve döndü. Ancak o yere gittiinde orada ne bir çöplük

vard, ne de baka bir ey. Her ey deimiti. Çöplüün olduu yerde dolap

alamaya balad. Hz. Eyyûb da onu görüyordu. Kadn da bu güzel giysili

adamn yanma gidip de kocasn sormaya çekindi. Ancak Hz. Eyyûb onu

yanna çard ve: “Ey Allah’n kulu! Ne istiyorsun?" diye sordu. Kadn,

1

Enbiyâ Sur. 83

J
Sâd Sur. 42
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alayarak: “Belaya maruz kalp da çöplüe atlm olan adam anyorum. Öldü

mü ne oldu bilmiyorum" cevabn verdi. Hz. Eyyûb: “O adam neyin olurdu?"

diye sorunca, kadn: “Kocam olurdu. Onu gördün mü?” dedi. Hz. Eyyûb:

“Görsen onu tanr msn?" diye sorunca, kadn: “Onu o haliyle görüp de

tanmayacak biri olur mu ki?” karln verdi. Kadn çekinerek ona iyice

baknca ve: “Salklyken sana çok benziyordu" dedi. Bunun üzerine Hz.

Eyyûb: “eytan adna kurban kesmesini istediin Eyyûb benim! Oysa ben

Allah'a itaat edip eytana kar çktm. Yüce Allah'a dua edince de bu

gördüün eyleri bana verdi" dedi. Sonrasnda Yüce Allah bu belaya

kocasyla birlikte gösterdii sabr yüzünden kadna acd ve bir tutam dal ile

ceza olarak ona bir defa vurmasn istedi. Cezasnn bu ekilde hafifletilmesi

de gösterdii sabr içindi .

1

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

bn Asâkir, Vehb'den bildirir: “Hz. Eyyûb'un bana gelen cüzzam hastal

deil ondan daha ar bir eydi. Kadn memesine benzer çbanlar çkar sonra

patlayp akard ." 1

Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildirin Hz. Eyyûb,

üzerinden düen kurdu tekrar alp yerine koyar ve: “Allah'n nzkndan ye"

derdi .
3

Hâkim, Beyhakî uabu'l-îmart’da ve bn Asâkir, Katâde’den bildirir. “Hz.

Eyyûb maruz kald bela ile Beytu'l-Makdis'teki bir çöplüün içinde yedi yl

boyunca kald.”4

bn Ebî Hâtim, Hâkim, Beyhakî uabu'l-îman'da ve bn Asâkir, bn

Abbâs’tan bildirir: Hz. Eyyûb'un kans: “Vallahi o kadar çok sknt ve yokluk

içindeyim ki saçlarm bir ekmek karlnda satp sana yiyecek olarak

getirmek isterdim. Sen ki duas kabul edilen birisin, Allah'a dua et de sana

’ bn Cerîr (16/360-365).

2 Abdurrezzâk (2/167), bn Cerîr (16/360) ve bn Asâkir (10/65).

3 Ebû Nuaym (6/194, 195) ve bn Asâkir (10/64).

4 Hâkim (2/582), Beyhakî (9793) ve bn Asâkir (10/64).
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ifa versin” deyince, Hz. Eyyûb: “Yazk sana! Yetmi yl boyunca bolluk içinde

yaadk. Oysa bela içinde sadece yedi yl geçirdik” karln verdi.’

bn Ebi’d-Dünya, Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevâid olarak ve bn Asâkir,

Talha b. Musarrif’ten bildirir: blis öyle demitir: “Eyyûb'ten beni

sevindirecek tek bir ey bile etmi deilim. Sadece inlediini iittiim zaman

ona ac verdiimi bilirdim .”
2

shâk b. Bir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Mücâhid: “Çiçek hastalna

yakalanan ilk kii Hz. Eyyûb’tur” demitir .

3

bn Ebi'd-Dünya, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ruyânî, bn Hibbân,

Hâkim ve bn Merdûye’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aiayhi

vesaJiem) öyle buyurmutur Eyyûb, maruz kald belay on sekiz yl boyunca

çekti. Bu süre zarfnda kardelerinden iki adam dnda yakn ve uzak tüm

çevresi ondan uzaklat. Bu iki kii de kendisine en yakn olan kiilerdi. Bunlar

sabah akam yanma gelip ziyaret ederlerdi. Bir gün bu iki kiiden biri dierine:

«Biliyor musun, Eyyûb hiç kimsenin ilemedii büyük bir günah iledi» dedi.

Dieri: «Neden?» diye sorunca, adam: «Çünkü on sekiz yldr Yüce Allah

kendisine acyp bu belay kaldrm deil» dedi. Eyyûb'un yanna gittiklerinde

adam sabredemedi ve arkadana söyledii eyi Eyyûb’e de dedi. Eyyûb u
karl verdi: «Senin söylediin ekilde bir günah ilediimi bilmiyorum.

Ancak Allah da biliyor ki çekien ve çekiirken Allah'n adn da anan iki kiiyle

karlatmda hak olmayan bir eyde Allah’n adnn anlmasndan

holanmadm için eve gittiimde onlar adna yaptklarnn kefaretini

verirdim.»

Eyyûb bu belaya maruz kalmken helaya çktnda ihtiyacn giderdikten

sonra yerine gidinceye kadar kars elinden tutar ona yardmc olurdu. Yine bir

gün bu ekilde helaya çkt, ancak gen gelmede gecikti. Yüce Allah, Eyyûb'

e

bulunduu yerde: «Ayan yere vur! te ykanacak ve içilecek souk bir

su»4
diye vahyetti. Kans onun geciktiini görünce ona doru gitti. Ancak

Eyyûb karsna çktnda Yüce Allah o belay kendisinden kaldrm ve

’ Hâkim (2/581), Beyhakî (9794) ve bn Asâkir (10/64).

1 bn Ebi'd-Dünya, es-Sabr (66), Abdullah b. Ahmed (sh. 89, 90) ve bn Asâkir (10/66).

3 bn Asâkir (10/71).

4 Sâd Sur. 42
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eskisinden daha güzel olmutu. Kars onu görünce tanmayamad ve: «Allah

sana bereketler versin! Allah'n belaya uram peygamberini gördün mü?

Vallahi salkl iken senden daha fazla ona benzeyen birini görmü deilim»

dedi. Eyyûb da: «O kii benim!» karln verdi.

Eyyûb’un biri buday biri de arpa olmak üzere iki tane harman vard. Yüce

Allah iki tane bulut gönderdi. Bu bulutlar gelip her biri bir harmann üzerinde

durdu. Budayn üzerindeki bulut dolup tancaya kadar harmana altn

yadrd. Dier bulut da dolup tancaya kadar arpa harmannn üzerine

gümü yadrd.'

bn Merdûye ve bn Asâkir'in Cübeybir vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine

göre bn Abbâs öyle demitir. Hz. Peygamber*e (saflrfahu aleyhi venRam): "...Ona

tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermitik
”2 buyruunun

anlamn sorduumda öyle buyurdu: "Yüce Allah, Eyyûb'e karsn daha

gençlemi bir ekilde geri verdi. Eyyûb ondan yirmi alt erkek çocuk yapt.

Ayrca ona bir melek göndermi, bu melek: «Ey Eyyûb! Yüce Allah belaya

gösterdiin sabrdan dolay sana selam ediyor ve harmanna çkman istiyor»

dedi. Harmana çktklarnda Yüce Allah krmz bir bulut gönderdi. Bu krmz
buluttan da harmana altndan çekirgeler inmeye balad. Eyyûb, harman dna
çkan çekirgeleri takip edip onlar geri harman yerine atnca melek: «Ey Eyyûb!

Harmandakilerden doymadn da harman dndakilerin peinden m
kouyorsun?» diye sordu. Eyyûb: «Bu Rabbimin bereketindendir ve onun

bereketine doyum olmaz» karln verdi."3

Ahmed, Buhârî, Nesâî ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifâfde Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHaliahu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Eyyûb

çplak bir ekilde ykanrken üzerine altndan çekirgeler yamaya balad. Eyyûb

bunlar toplayp giysilerinin içine doldurmaya çalnca, Rabbi ona: «Ey Eyyûb!

Seni bunlara ihtiyacn olmayacak bir ekilde varlkl klmadm m?» diye

seslendi. Eyyûb: «zzetine yemin olsun ki evet kldn, ancak senin bereketine her

1 Ebû Ya'lâ (3617), bn Cerîr (20/109, 110), bn Kesîr, Tefsir (5/356) ile el-Bidâye ve n-

Nihfye'de (1/510, 511) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Hibbân (2898) ve Hâkim (2/581

582, "sahih").

* Enbiyâ Sur. 84

i bn Asâkir (10/77). Dahhâk, bn Abbâs'tan hadis iitmi deildir.
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zaman ihtiyacmz vardr» karln verdi.'*

Ibn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi vesilem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah,

Eyyûb'u iyiletirdikten sonra üzerine altndan çekirgeler yadrd. Eyyûb de

onlar toplayp giysilerinin içine koymaya balad. Yüce Allah kendisine: «Ey

Eyyûb! Doymaz msn?» deyince, Eyyûb: «Lütfün ve kereminden kim doyar

ki?» karlm verdi."
2

shâk b. Bir ve bn Asâkir'in Cüveybir vastasyla Dahhâk’tan bildirdiine

göre bn Abbâs öyle demitir: “Hz. Eyyûb maruz kald beladan

kurtulduktan sonra Rum topraklannda yetmi yl boyunca hanif biri olarak

yaad ve hanif biri olarak da vefat etti. Daha sonrakiler ise daha öncekilerin

yapt gibi hem deitiler, hem de Hz. brâhîm'in dinini deitirdiler."3

Hâkim, Vehb’den bildirir: “Hz. Eyyûb doksan üç yl yaad. Vefat srasnda

da olu Havmel'e vasiyette bulundu. Hz. Eyyûb'den sonra Yüce Allah

peygamber olarak olu Bir b. Eyyûb'u gönderdi ve Zülkifl olarak

isimlendirdi. Zülkifl de yetmi be yanda iken vefat edinceye kadar am
bölgesinde yaad. Vefat srasnda da olu Abdân’a vasiyette bulundu. Yüce

Allah onlardan sonra Hz. uayb' peygamber olarak gönderdi."4

bn Asâkir, Ebû Abdillah el-CedelPden bildirir: Hz. Eyyûb öyle dua ederdi:

"Allahm! Gözü beni gören, kalbi beni gözeten, yaptm iyilikleri gizleyip

hatalanm ifa eden bir komudan sana snrm."5

Ahmed Zühd’de ve Beyhakî uabu'l-îman’da Mücâhid’den bildirir:

“Kyamet gününde zengin, hasta ve köle olmak üzere üç kii huzura getirilir.

Zengin olana: “Bana ibadet etmene engel olan ey nedir?" diye sorulunca,

zengin kii: “Rabbim! Bana bolca mal verdiin için ben de saptm" karln
verir. Bunun üzerine Yüce Allah, Hz. Süleyman’ tüm mülküyle birlikte getirtir

1 Ahmed 13/496 (8159), Buhârî (279, 3391, 7493), Nesâî (407) ve Beyhakî (442).

J Hâkim (2/582, "sahîh").

3 bn Asâkir (10/77, 78).

4 Hâkim (2/582, 583). Zehebî der ki: ''snadnda hadis uydurmada itham edilen

Abdulmun'im b. drîs vardr."

3 bn Asâkir (10/83).
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ve zengin olan kiiye: "Sen mi daha çok meguldün, yoksa bu mu?" diye

sorar. Zengin olan kii Hz. Süleyman’ kastederek: "Tabi ki bu benden daha

fazla megul olmutur"' der. Yüce Allah da: "Ama onun bu meguliyeti bana

ibadet etmesine engel olmad" buyurur. Sonrasnda hasta olan kii getirilir.

Yüce Allah ona: "Bana ibadet etmene engel olan ey nedir?" diye sorunca,

hasta kii: “Hasta olan bedenimle urap durdum" karln verir. Bunun

üzerine Yüce Allah, Hz. Eyyûb'u maruz kald belasyla birlikte getirtir ve

hasta olan kiiye: "Senin durumun mu daha kötüydü yoksa bunun mu?" diye

sorar. Hasta olan kii Hz. Eyyûb'u kastederek: "Tabi ki onun durumu benden

daha kötüydü" der. Yüce Allah da: "Ama onun bu durumu bana ibadet

etmesine engel olmad” buyurur. Daha sonra köle olan kii getirilir. Yüce

Allah ona: "Bana ibadet etmene engel olan ey nedir?" diye sorunca, köle

olan kii: "Bana malik olan efendiler kldn" karln verir. Bunun üzerine

Yüce Allah, Hz. Yusufu köleliiyle birlikte getirtir ve köleye: "Senin köleliin

mi daha ard, yoksa bunun mu?" diye sorar. Köle, Hz. Yusufu kastederek:

"Tabi ki onun kölelii benimkinden daha ard" der. Yüce Allah da: "Ama

onun bu durumu bana ibadet etmesine engel olmad" buyurur.

1

t,

OüfUJ* # J* irtAi JrfMi

"smail'i, dris'i ve Zulkifl'i de hatrla. Bunlarn hepsi

sabredenlerdendi/' (Enbiyâ Sur. 85 )

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Zulkifl'i de hatrla ../
2 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Zülkifl peygamber olmayan salih bir adamd. Kavminin

peygamberine kendisinden sonra dini ikame edecei, yolunu devam

ettirecei ve insanlar arasnda adil bir ekilde hüküm vereceine dair kefil

olduu ve bunu ifa ettii için kendisine (kefalet sahibi anlamna gelen) Zülkifl

ad verilmitir." 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirin Elyesa ihtiyarlaynca:

"Henüz ben hayattayken yerime birini tayin etsem de insanlar nasl idare

1

Beyhakî (9999).

1 Enbiyâ Sur. 85

1 bn Cerîr (16/371).
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edeceini görsem” diye düündü ve insanlan toplayp: "Gündüzleri oruç

tutmak, geceleri ibadet etmek ve öfkelenmemek üzere kim bana üç konuda

güvence verir de onu yerime halife tayin edeyim?” diye sordu. nsanlar

arasnda çok da deerli görülmeyen bir adam kalkt ve: "Ben veririm” dedi.

Elyesa ona: "Sen gündüzleri oruç tutuyor, geceleri ibadet ediyor ve

öfkelenmiyor musun?” diye sorunca, adam: "Evet” karln verdi. Elyesa

günün kalan ksmnda ayn çary yapt. kinci gün de ayn çany yapt ve her

seferinde insanlar sessiz kalrken o adam kalkyor ve: “Ben yaparm” diyordu.

Bunun üzerine Elyesa o adam yerine tayin etti. Bu seçim üzerine blis,

eytanlara: "Hedefiniz filan kiidir" dedi. Ancak eytanlar onu saptrmaktan

aciz kalnca blis: "Onu bana brakn” dedi.

blis adama yal ve fakir biri suretinde geldi. Adam da ksack süren

kaylûle vaktinden baka ne gece ne de gündüz uyumazd. Yine öle uykusu

için yatana uzannca blis kapy çald. Adam: "Kim o?” diye sorunca, blis:

"Mazlum yal biri!” karln verdi. Adam kalkp kapy açt. blis içeri

girdikten sonra: "Kavmimle aramda bir husumet vard. Ancak onlar bana

zulmetti, öyle yapt, böyle yapt” diyerek hikayesini anlatmaya balad.

Ancak laf o kadar çok uzatt ki akam yaklat ve kaylûle vakti de gitti. Adam:

"Akam vakti olunca yanma gel sana onlardan hakkn alaym” dedi ve kalkp

gitti. Akamdan sonra meclisinde otururken gözleri bu yal adam arad, ama

bulamad. Kalkp onu arad, ama yine bulamad. kinci gün insanlar arasnda

hüküm verirken yine bu yal adamn gelmesini bekledi. Ancak yal adam

gelmedi. Bir önceki gün gibi öle vakti kaylûlesîni yapmak üzere yatana

uzannca yine kap çalnd. Adam: "Kim o?” diye sorunca, blis: "Mazlum yal

biri!” karln verdi. Adam kalkp kapy açt ve: "Akamdan sonra mecliste

oturduum zaman yanma gel demedim mi?” diye sordu. blis: "Onlar

gördüüm en sinsi kavimdir! Senin hüküm vermek üzere oturduunu

gördüklerinde bana hakkm vereceklerini söylediler. Ancak sen kalktktan

sonra yine hakkm inkar ettiler" karln verdi. Adam yine akamdan sonra

hüküm vermek üzere mecliste oturduumda yanma gel” dedi. Bu arada o

gün de kaylûle vakti gelmi yine uyuyamamt.

Akamdan sonra oturunca yine gözleri yal adam arad. Uyku da

bastrmt. Ailesinden bazlarna: "Çok uykum geldi. Az bir uyuyaym.

Uyanncaya kadar da kimseyi bu kapya yaklatrmayn” dedi. Bu esnada blis

kapda göründü. Adamn kapya diktii kii: "Geri dön!” diye onu uyard. blis:
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“Ben dün yanna gelmi ve durumumu anlatmtm” deyince, kapdaki adam:

“Hayr! Vallahi yanna kimseyi yaklatrmamamz istedi” karln verdi. blis

uralarna ramen giremeyince evin bir kenarnda ufak bir delik gördü.

Trmanp o delikten atlaynca kendini evde buldu. çerden kapy çalnca

uyuyan adam uyand ve kapya diktii kiiye: “Ey Filan! Ben içeri kimseyi

almaman söylemedim mi?” dedi. Kapdaki: “Vallahi kapdan içeri kimseyi

alm deiliz. Sen onun nereden girdiine bak!” karln verince, adam

kalkp kapya bakt. Kap en son brakt gibi kapalyd, ama yal adam içerde

yanndayd. te o zaman onun kim olduunu anlad ve: “Sen Allah’n

düman deil misin?” diye sordu, iblis: “Evet! Beni aciz braknca seni

öfkelendirmek için bu yolu denedim!” dedi. te Yüce Allah, Elyesa'nn

artlann yapmaya kefil olup bunlan yerine getirdii için bu adama (kefalet

sahibi anlamna gelen) Zülkrfl adn vermitir .

1

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir. srailoullanndan bir hâkim vefat an

gelince: “Öfkelenmemek art ile kim benim yerimi alr?” diye sordu. Adamn

biri: “Ben yapanm” dedi ve bundan dolay Zülkifl olarak isimlendirildi. Zülkrfl

tüm gecesini ibadetle geçirir sabaha da oruçlu balard. Gün boyu da insanlar

arasnda hükmü verirdi. Gündüz vakti uyuyup dinledii bir saati vard. Bir gün

bu vakitte uyurken eytan geldi. Zülkifl'in arkadalan ona: “Neyin var?” diye

sorunca, eytan: “Ben miskin bir adamm. Birinden alacam vard, ama bana

hakktm vermiyor” dedi. Adamlar “Uyanana kadar bekle” dediler. eytan:

“O yukarda uyuyor mu?” dedi ve onu uyandrp kzdrmak için kasten banp
çarmaya balad. Zülkifl sesine uyannca: "Neyin var?” diye sordu. eytan:

“Ben miskin bir adamm ve birinde bir hakkm vard” karln verince,

Zülkifl: “Git ve sana hakkn vermesini söyle!” dedi. eytan: “Ama adam

hakkm inkar ediyor” deyince, Zülkifl: “Sen gidip hakkn iste!” karln
verdi.

eytan gitti, ancak ikinci gün yine geldi. Zülkifl ona: "Ne oldu?” diye

sorunca, eytan: “Adama gittim ve senin gönderdiini söyledim. Ama kulak

asmad” karln verdi. Zülkifl yine: “Git ve sana hakkn vermesini söyle!”

dedi. eytan tekrar gitti, ama dier gün yine Zülkifl'in uyku saatinde geldi.

Zülkifl'in arkadalan: “Git buradan! Allah belan versin! Her gün onun uyku

’ bn Cerîr (16/369, 37D), ve bn Kesîr, Tefsir (5/358) ile el-Bidâye ve'n-Nihâye'de (1/517,

518) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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saatinden geliyor ve uyku uyutmuyorsun!” diye çknca eytan: “Yoksul biri

olduum için mi böyle davranyorsunuz! ayet zengin olsaydm böyle

yapmazdnz!” diye çarp barmaya balad. Zülkifl yine sesine uyannca:

“Neyin var?” diye sordu. eytan: “Adama gittim, ama o beni dövdü”

karln verince, Zülkifl: “Yürü, yanna beraber gidelim” dedi. Zülkifl,

eytann elinden tuttu ve yola dütüler. eytan onun gitmekte kararl

olduunu görünce elini onun elinden kurtarp kaçt .

1

Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünya Zemmu'l-adab'da, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim, Abdullah b. el-Hâris'ten bildirir: Peygamberlerden

biri yanndakilere: “çinizden kim gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle

geçireceine ve öfkelenmeyeceine dair güvence verirse benimle birlikte ve

benim konumumda olur” dedi. çlerinden genç biri kalkp: “Ben veririm”

dedi. Peygamber bir daha ayn eyi söyleyince yine o genç kalkp: “Ben!”

dedi. Peygamber ayn eyi bir daha söyleyince yine o genç kalkt ve: “Ben!”

dedi. Peygamber ölünce de o genç adam onun yerine geçti. Bunun üzerine

eytan geldi ve onu öfkelendirmek için bir dava varm gibi bir yere çard.

Genç adam birini yanna vererek: “Onunla gidip ne olmu bakn!” dedi. Bir

süre sonra gönderdii adam geri geldi ve bir ey görmediini söyledi. eytan

bir daha ayn ey için gelince genç adam yanna bakasn verip gönderdi. O

da geri dönünce bir ey görmediini söyledi. eytan bir daha gelince bu sefer

genç adamn kendisi onunla gitmek istedi. eytann elinden tutunca da

eytan elini kurtarp kaçt. Öfkelenmeyeceine dair kefil olduu için de ona

(kefalet sahibi anlamna gelen) Zülkifl ad verilmitir.

2

Ebû Saîd en-Nekkâ el-Kudâfta bn Abbâs'tan bildirir. Peygamberlerden

biri kavmini toplad ve: “Öfkelenmemek art ile ümmetim arasnda kim

yerime hüküm vermeyi üzerine alr?” diye sordu. Bir genç kalkp: “Yâ

Resûlallah! Ben üzerime alnm” dedi. Peygamber bir daha ayn eyi

söyleyince genç adam bir daha: “Ben üzerime alnm” dedi. Peygamber

üçüncü kez: “Öfkelenmemek art ile ümmetim arasnda kim yerime hüküm

vermeyi üzerine alr?” diye sorunca, o genç yine: “Ben alnm” dedi. Bunun

üzerine peygamber de genç adam yerine tayin etti. Bu genç adam sabahtan

öle vaktine kadar insanlar arasnda hüküm verir, öle vakti az bir dinlenip

1 bn Kesîr, Tefsir"de (5/358, 359) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

J bn Cerir (16/368, 369).
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uyuduktan sonra da tekrar hüküm vermeye balard. Bir zaman sonra öle

vakti kendisi uykudayken eytan yanna geldi Ona seslenerek uykusundan

uyandrd ve bir davas olduunu söyledi. Genç adam bir yaz yazarak onu

hasmna gönderdi. eytan iki veya üç defa bu ekilde geri döndü ve:

"Hasmm, gönderdiin yazya kulak asmad" dedi. En sonunda genç adam

onun elinden tutup hasmnn yanna gitmek üzere yola dütü. Bir süre

gittikten sonra eytan onun ciddi olduunu gördü ve elini elinden kurtararak

kaçt. Onun için bu adama (kefalet sahibi anlamna gelen) Zülkifl ad

verilmitir.

bn Ebî Hâtim, bn Huceyre el-Ekberiden bildirin Bana ulatna göre

sraîloullarnn krallarndan biri yalanp vefat an yaklanca Israiloullanmn

önde gelenleri yanna gelip: "Bamza bir kral tayin et de senden sonra onun

himayesine girelim" dediler. Bir zaman sonra bu adamlar toplad ve: "Üç

konuda biri bana güvence versin onu yerime kral yapaym" dedi. çlerinden

sadece genç biri kalkt ve: "Ben veririm" dedi. Kral ona: "Otur’' dedikten

sonra ayn eyi bir daha sordu. Ancak o genç dnda yine sesini çkaran

olmad. "Sana krallm veririm, ama üç konuda bana güvence verir misin?"

diye sorunca, genç adam: "Evet, veririm" karln verdi. Kral: "Gece boyu

ibadet edip hiç uyumayacaksn. Bütün gündüzlerini oruçlu geçireceksin.

Hiçbir zaman da öfkelenmeden hüküm vereceksin" deyince, genç adam:

"Tamam” karln verdi. Bunun üzerine kral da: "O zaman ben de seni

benden sonra kral yapyorum” dedi.

Genç adam kralln bana geçince gecelerini ibadetle, gündüzlerini

oruçla geçirmeye balad. Hüküm verirken de acele davranmyor ve

öfkelenmiyordu. Sabah vakti gidip hüküm vermek üzere makamna oturuyor,

öle vakti olunca da az bir dinlenip uyumak için evine dönüyordu. Kaylûlesini

bitirdikten sonra yine hüküm vermek üzere makamna gidiyordu. Bir gün

eytan bir adamn suretinde, kraln uyku vaktinde yanna geldi ve: "Bana

zulmeden bir adamdan hakkm al" dedi. Zülkifl (kral) de olaya bakmas içir

bir adamn onunla birlikte gönderdi. Adam eytanla birlikte dolarker

Zülkifl de onlan beklemeye koyuldu. Beklerken de uyku vakti geçti. eytan

da kalabalk bir yerde yanndaki adamdan kurtulup kaçt. Adam ZülkifPe gelip

durumu anlatnca Zülkifl uyumadan tekrar hüküm vermek üzere insanlarn

karsna geçti. eytan da: "Öle vakti uyumad, belki bu gece uyur" diye
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düünmeye balad. Gece olunca Zülkifl her zamanki gibi namaz klarak

sabah etti.

kinci gün yine öle vakti Zülkifl'in kaylûle saatinde eytan geldi ve: "Bana

zulmeden bir adamdan hakkm al” dedi. Zülkifl olaya bakmas için bir

adamn onunla birlikte gönderdi. Kendi de onlan beklemeye koyuldu. Ancak

dönmeleri gecikince yine uyku saati geçti. Gönderdii adam gelip durumu

haber verince Zülkifl uyumadan tekrar hüküm vermek üzere yerine gitti.

eytan: "Bu gece kesin uyur” diye düündü. Ancak Zülkif her zamanki gibi

gecesini namazla geçirdi. Dier günü yine öle vakti eytan çkageldi. Kendi

kendine: "Ona yaptklarmdan dolay belki bana öfkelenir” diye düündü.

Geldiinde: "Bana zulmeden bir adamdan hakkm al” dedi. Zülkifl: "Seninle

birlikte bir adam göndermedim mi?” diye sorunca, eytan: "Gönderdin, ama

onu kaybettim” karln verdi. Bunun üzerine Zülkifl: "Yürü beraber

gideceiz” dedi ve ikisi birlikte yola dütüler. Giderken eytan ona: "Benim

kim olduumu biliyor musun?” diye sordu. Zülkifl: "Hayr, bilmiyorum”

karln verince, eytan: "Ben eytanm! Sen önceki krala bir konuda

güvence vermi kefil olmutun. Kefil olduun eyin birazn da olsa brakman

istedim, ancak Allah seni korudu” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim,

Ebû Mûsa el-E’arî’den bildirin "Zülkifl peygamber deildi. srailoullanndan

günde yüz vakit namaz klan salih bir adam vard. Ölmeden önce, Zülkifl onun

yolunu devam ettirmek üzere kefil olup güvence verdi. Bundan dolay o da

günde yüz vakit namaz klard. Zülkifl (kefalet sahibi) adn almas da bu

yüzdendi.”
1

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Hibbân, Taberânî,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da Talha’nn azatls Sa'd

vastasyla bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah MaiMu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutun el-Kif, srail oullarndan günah ilemekten çekinmeyen bir

adamd. Bir gün yanna gelen bir kadna kendisiyle ilikiye girmek üzere altm
dinar verdi. Sonrasnda o kadnla ilikiye girmek üzere hazrlannca kadn

ürperdi ve alamaya balad. el-Kifl: «Neden alyorsun? Seni buna zorladm

’ Abdurrezzâk (2/27), bn Cerîr (16/373) ve bn Kesir, Tefsîr'de (5/359) geçtii üzere

bn EM Hâtim.
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m?» diye sorunca, kadn: «Hayr, ama bu ii (zinay) daha önce hiç yapmadm

ve sadece muhtaç olduumdan dolay bu ii yapmak zorundaym» karln
verdi. el-Kifl de: «Sen bunu daha önce hiç yapmadn halde ihtiyaçtan dolay

m yapacaksn! Gidebilirsin, sana verdiim para da senin olsun. Allah'a yemin

olsun ki artk asla ona kar isyan etmeyeceim!» dedi ve o gecesi öldü. Sabah

olduunda el-Kifl'in kapsnn üzerinde: «Yüce Allah, el-Kifl'i balamtr»
yazyordu."'

bn Merdûye de Nâfi' vastasyla bn Ömer'den bu hadisi “el-Kifl" yerine

"Zülkifl" lafzyla zikretmitir.

jt ouiki yi düiii 4* J ot ij oijîJi lij

yi 4J * jsJ&Jl in^ ^t VJ 4J
N

ÜJSj pjJl

"Zünnûn'u da hatrla. Hani öfkelenerek gitmiti de

kendisini asla sktrmayacamz sanmt. Derken

karanlklar içinde, «Senden baka hiçbir ilâh yoktur. Seni

eksikliklerden uzak tutarm. Ben gerçekten zulmedenlerden

oldum» diye dua etti. Biz de duasn kabul ettik ve kendisini

üzüntüden kurtardk. te biz mü'minleri böyle kurtarrz."
(F.nkiyâ Sur. 87. 88)

bn Cerîr ve Beyhakî'nin el-Esmâ vc's-Sifât’de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Zünnûn'u da hatrla. Hani öfkelenerek gitmiti de kendisini asla

sktrmayacamz sanmt ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Zünnûn kavmine öfkelenip çekip gitmiti. Ancak kavmine öfkelenip de çekip

gitmesinden dolay kendisini cezalandrmayacamz, belaya maruz

brakmayacamz m zannetti. Cezas da baln onu yutmas oldu .”3

1 bn Eb eybe (13/182, 183), Ahmed 8/369 (4747), Tirmizî (2496, "hasen"), bn

Hibbân (387), Hâkim (4/254, 255) ve Beyhakî (7108, 7109). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Da'tf Sünen et-Tirmizî, 448).

J
Enbiyâ Sur. 87

J bn Cerîr (16/374) ve Beyhakî (1077).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Dahhâk: "Zünnûn'u da hatrla. Hani öfkelenerek gitmiti ...
01

buyruunu açklarken: "Zünnûn kavmine öfkelenip çekip gitmiti" demitir.

2

bn Ebî Hâtim, Amr b. Kays'tan bildirir Bazen peygamberler topluluu

olur ve balarnda da bir peygamber bulunurdu. Bu peygambere de: "Filan

filan oullarna gönder" eklinde vahiy inerdi. Yüce Allah'n: "...Hani

öfkelenerek gitmiti..."3 buyruunda kastettii de Zünnûn'un ite bu

peygambere öfkelenip gitmesidir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifâfde

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendisini asla sktrmayacamz
sanmt..."4 buyruunu açklarken: "Bana söz konusu ceza ve azabn

gelmeyeceini sanmt" demitir.

5

Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "...Hani öfkelenerek gitmiti de kendisini asla

sktrmayacamz sanmt..."6 buyruunu açklarken öyle demitin

"Öfkelenerek kaçp gitti. Ancak daha önce salih amelleri olduu için Yüce

Allah onu kendi haline brakmamtr."

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

Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifat’de bildirdiine göre Mücâhid: "...Kendisini asla

sktrmayacamz sanmt..."7 buyruunu açklarken: "Bu yaptndan

dolay kendisini cezalandrmayacamz sand" demitir.

8

1 Enbiyâ Sur. 87

1 bn Cerîr (16/374).

3 Enbiyâ Sur. 87

4 Enbiyâ Sur. 87

5 bn Cerîr (16/378, 379), el-Itkân'de (2/29) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî

(1076).

6 Enbiyâ Sur. 87

7 Enbiyâ Sur. 87

4 bn Cerîr (16/379) ve Beyhakî (1080).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: "...Kendisini asla

sktrmayacamz sanmt ..."

1

buyruunu açklarken: "Kendisini

cezalandrmadan brakacamz sand" demitir.

f bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kendisini asla

I sktrmayacamz sanmt ..."
1 buyruunu açklarken: "Kavmine

/ öfkelenip brakp gitmesinden dolay kendisini cezalandrmayacamz ve

y
belaya maruz brakmayacamz sand" demitir.

3

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Hâris'ten bildirir: "Balk Hz. Yunus'u yuttuu

zaman onu denizin dibine götürdü. Hz. Yûnus orada yerin tebih ettiini

iitince orada dua etmeye balad."

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât’de bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Kendisini asla sktrmayacamz sanmt. Derken karanlklar içinde,

«Senden baka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben

gerçekten zulmedenlerden oldum» diye dua etti
”4

âyetini açklarken öyle

demitin "Hz. Yunus öfke ile çekip gidince kendisinin cezalandrlmayacan

sand. Buradaki karanlklardan kast, gece karanl, denizdeki karanlk ve

baln içindeki karanlktr. Hz. Yunus dua edince de melekler "Yabanc bir

bölgeden tandk bir ses" dediler.

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katide: "...Kendisini asla

sktrmayacamz sanmt ..."
6 buyruunu açklarken: "Kendisini

cezalandrmayacamz sand" demitir.

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde ve Kelbî: "...Kendisini asla

sktrmayacamz sanmt ..."
8 buyruunu açklarken: "Bundan dolay

kendisini cezalandrmayacamz sand" demitir .

1

1

Enbiyâ Sur. 87

1 Enbiyâ Sur. 87

3 bn Cerir (16/380).

4 Enbiyâ Sur. 87

5 Beyhakî (1079).

6 Enbiyâ Sur. 87

7 bn Cerîr (16/379).

8 Enbiyâ Sur. 87
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jbn Cerîr'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Karanlklar içinde öyle yakarmt ..."

2

buyruunu açklarken: "Bu

karanlklar; gece karanl, denizdeki karanlk ve baln içindeki karanlktr"

demitir .

1

ibn Cerîr de Muhammed b. Ka'b, Amr b. Meymûn ve Katâde’den aynsn

bildirir .

4

Ahmed Zühd’öe Saîd b. Cübeyrîden aynsn bildirir.

Ahmed Zühd*de, bn Ebi'd-Dünya el-Ferec Ba'de'-idde’dc, bn Ebî Hatim

ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Karanlklar içinde öyle

yakarmt ..."5 buyruunu açklarken: “Bu karanlklar; gece karanl, baln
içindeki karanlk ve denizdeki karanlktr" demitir.

6

bn Cerîr, Sâlim b. Ebi'I-Ca'd'dan bildirir: Yüce Allah bala vahyederek Hz.

Yunus'un etine ve kemiine zarar vermemesini söyledi. Ancak Hz. Yûnus'un,

içinde bulunduu bal baka bir balk yutunca, "...Karanlklar içinde öyle

yakarmt ..." 7 buyruunda ifade edildii gibi dua etmeye balad. Buradaki

karanlklardan kast, ilk baln sonra ikinci baln içindeki karanlk ile denizin

dibindeki karanlktr.

8

bnu’l-Münzir, Dahhâk'tan bildirin Kur'ân'da: "...Seni tesbîh ederim.

Gerçekten ben zalimlerden oldum !"9 âyeti dnda zikredilen tüm “Tebih”

ifadeleri namaz anlamndadr.

Zübeyr b. Bekkâr el-Muvaffakiyâfta Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten bildirir:

Bir gün Muâviye, bn Abbâs'a: “Dün gece Kur'ân âyetlerinden iki tanesi beni

dalga gibi çarpt ve nasl yorumlayacam bilemedim” dedi. bn Abbâs:

1 bn Cerîr (16/379).

1

Enbiyâ Sur. 87

J bn Cerîr (16/382).

4 bn Cerîr (16/382, 383).

5 Enbiyâ Sur. 87

6 bn Ebi'd-Dünya (sh. 13) ve Hâkim (2/383, "sahih'').

7 Enbiyâ Sur. 87

* bn Cerîr (16/383).

9 Enbiyâ Sur. 87
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“Hangileri?" diye sorunca, Muâviye öyle dedi: “Biri: "...Kendisini asla

sktrmayacamz sanmt ...'’
1

âyetidir. Yani burada Hz. Yûnus, Yüce

Allah kendisini istedii halde ondan kaçabileceini mi düünüyor? kincisi ise:

"...Peygamberler ümitsizlie düüp, yalanlandklann sandklar bir srada

onlara yardmmz gelmitir...
wî

âyetidir. Bu nasl olabilir? Yani Yüce Allah'n

vaad ettii yardm konusunda kendilerine yalan söylendiini mi zannettiler?"

bn Abbâs öyle cevap verdi: “lk âyette Hz. Yûnus, iledii bu hatadan dolay

Yüce Allah'n kendisini cezalandrmayacan zannetmiti. Yoksa Yüce

Allah’n istemesi halinde buna muktedir olmas konusunda herhangi bir

üphesi yoktu. Dier âyete gelince de, peygamberler kavimlerinin

kendilerine iman etmesi konusunda ümitsizlie dümülerdi. Zira maruz

kaldklar musibetler o kadar uzun sürdü ki görünüte onlan kabul edenlerin

gerçekte onlan yalanlayacaklarn düünmülerdir. Yoksa Allah’n yardm

konusunda kesinlikle ümitsizlie dümemi, vaad etttikleri konusunda

kendilerine yalan söylediini düünmemilerdir." Muâviye bunlar duyunca:

“Ey bn Abbâs! Skntm giderdin, Allah senin de skntn gidersin" dedi.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Yûnus kavmine beddua edince

Yüce Allah, azabn sabah vakti kendilerine geleceini vahyetti. Hz. Yûnus

onlara bunu bildirince, kavmi: “Yûnus hiç yalan söylemedi ve sabah vakti

azap üzerimize inecek. Celin her bir canlnn yavrusunu çocuklarmzn

arasna katalm ve yalvarmaya çkalm. Belki Yüce Allah bize merhamet eder"

dediler. Sonrasnda kadnlarn çocuklanyla, develerini yavrulanyla, srlar

buzalaryla, koyunlan kuzularyla birlikte çkanp önlerine koydular. Azap da

kardan göründü. Azab gördüklerinde Yüce Allah yalvarp yakarmaya

baladlar. Kadnlar alamaya, develer yavrulanyla birlikte böürmeye,

srlar buzalanyla birlikte barmaya, koyunlar kuzulanyla birlikte

melemeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah onlara acd ve azabn onlardan

uzaklatrd. Hz. Yûnus bunu kzarak: “Yalanc çktm!" dedi, "...öfkelenerek

gitmiti... buyruunda ifade edilen de budur.

Hz. Yûnus kavminden ayrlp denize doru gitti. Sahilde demir atm bir

gemi gördü. Gemi sahiplerine: “Beni de götürün" deyince onu gemiye aldlar.

1

Enbiyâ Sur. 87

1 Yûsuf Sur. 110

* Enbiyâ Sur. 87
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, Hz. Yûnus tama ücreti vermek istedi, ancak onlar almay kabul etmediler.

Hz. Yûnus: “O zaman haracnz ben veririm" deyince kabul ettiler. Gemi yola

koyulunca denizde frtna koptu ve dalgalar yükseldi. Hz. Yûnus: “Beni denize

atarsanz kurtulursunuz" deyince, onlar: “Aksine seni yanmzda tutarsak,

ancak kurtuluruz" karln verdiler. Hz. Yûnus: “O zaman kimi atacanz

konusunda kura çekin" deyince, üç defa kura çektiler ve her birinde kurada

kendisi çkt. Yüce Allah, adna Hint okyanusunda ’Necm’ denilen bir bala

vahyederek Yûnus'u almak üzere denizleri amasn, ancak Yûnus’un onun

için bir yem olmadn, kamnn onun için bir zindan olacan ve onun için ne

etine, ne de kemiine herhangi bir zarar vermemesini söyledi. Balk denizleri

ap bu geminin yanna kadar geldi. Üçüncü kurada yine kendisi çkt zaman

suya atlad. Suya atlaynca da balk onu yuttu ve denizleri aarak Atlas

okyanusuna kadar götürdü.

I bn Ebî eybe ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Balk Hz. Yûnus’u

yutunca onu alp yedinci kat yerin altna kadar indirdi. Hz. Yunus orada yerin

tesbîh ettiini görünce ona da tebih etme evki geldi ve: "Senden baka

> hiçbir lâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben gerçekten

zulmedenlerden oldum"1

diye dua etti. Sonrasnda balk onu henüz yeni

i
domu bir bebek gibi saçsz ve tmaksz bir ekilde sahile att. Sahilde

kendisi için bir aaç bitirildi. Hz. Yûnus bu aacn altnda gölgeleniyor ve

altnda bulunan böceklerden yiyip besleniyordu. Bir ara altnda uyurken

aacn kuruyan yapraklan dümeye balad. Bundan dolay Rabbine ikayette

bulununca, Allah ona: “Kuruyan bir aaç için üzülüyorsun da azaba maruz

kalacak altyüzbinden fazla kiiye üzülmüyorsun!" karln verdi .

2

bn Ebi'd-Dünya, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah Malisini deyhi milem) öyle buyurmutur: Yûnus,

baln karnndayken Yüce Allah'a dua etmek istediinde: «Allahm! Senden

baka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben gerçekten

I

zulmedenlerden oldum» eklinde dua etti. Bu dua yükselip de Ar’a deince

\ melekler: «Rabbimiz! Tanmadk bir bölgeden gelen tamdk ve clz bir ses!»

dediler. Yüce Allah: «Bu sesin sahibini tanmadnz m?» diye sorunca,

' melekler: «Rabbimiz! Kimin sesi?» dediler. Yüce Allah: «Kulum Yûnus'un

' Enbiyâ Sur. 87

2 bn Ebî eybe (13/578, 579).
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sesi» buyurunca, melekler: «Amelleri hâlâ katma yükselen ve dualarna icabet

|

edilen Yûnus kulun mu?» dediler. Yüce Allah: «Evet!» karln verince,

1 melekler: «Rabbimiz! Henüz belaya maruz kalmadan yaptklarndan dolay

imdi ona acsan da içinde bulunduu bu musibetten kurtarsan olmaz m?»
i dediler. Yüce Allah da: «Olur» karln verdi ve bala emrederek onu sahile

att. Sahilde de Yüce Allah onun için bir balkaba bitirdi.
,n

bn Ebî eybe Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve bn Asâkir'in

Hz.Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiMu aleyhi «s»«n) öyle buyurmutun

"Hiçbir kula: «Ben Yûnus b. Mettadan daha hayrlym» demesi uygun

dümez. Zira o karanlklar içinde Allah' tebih etmitir."
2

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-UsûVöe, Bezzâr, bn

Cerîr, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da Sa’d b.

Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaiiaN nUyt* mdkm) öyle

buyurmutur:
"Zünnûn'un baln kamndaki iken duas: «Senden baka

hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben gerçekten

zulmedenlerden oldum»3 eklindeydi. Bir Müslüman da bununla Rabbine dua

ettii zaman mutlaka duasna icabet edilir."*

bn Cerîr, Sa’d'dan bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh, meiiem): "Yüce Allah'n,

i kendisiyle dua edildii zaman kabul gördüü, kendisiyle bir ey istenildiinde

verdii dua. Yûnus b. Metta’nn ettii duadr" buyurduunu iittim. “Yâ

\ Resûlallahî Bu dua Yûnus’a has bir dua m, yoksa bütün Müslümanlar için de
i

geçerli mi?" diye sorduumda, Allah Resulü (niiaiiafo aleyh. «»fen) öyle buyurdu:

"Bu dua, Yûnus'a has bir duadr. Ancak bununla dua etmeleri halinde tüm

müminler için de geçerlidir. Yüce Allah'n: «...te biz müminleri böyle

' bn Ebi'd-Dünya, el-Ferec Ba'de’-idde (sh.12), bn Cerîr (19/628, 629) ve bn Kesir,

Tefsîr (5/362) ile el-Bdâye ve'n-Nihâye'de (2/22, 23) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

1 bn Ebî eybe (11/540).

1 Enbiyâ Sur. 87

4 Ahmed 3/65 (1462), Tirmizî (3505), Nesâî, S. el-Kübrâ (10491, 10492), Hakîm et-

Tirmizî (2/24), Bezzâr (1163), bn Cerîr (16/386), Hâkim (1/505, 2/382, 383), Tahricu

Ahâdîsiî-Keâfda (2/369) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (620, 10224). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2785).
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kurtarrz»
1 buyurduunu iitmez misin? Bu, Yüce Allah'n dua edenler için

koyduu kabul artdr." 2

bn Merdûye ve Deylemî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Miaiiahu aleyhi vsjeiiem) öyle buyurmutur: "«Senden baka hiçbir ilâh

yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben gerçekten zulmedenlerden

oldum»

3

âyeti peygamberlerin sma olan bir âyettir. Baln kamndaki

karanlkta Yûnus bununla Yüce Allah'a seslenmiti

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Yüce Allah'n, kendisiyle dua

edildii zaman kabul gören, bir ey istenildiinde de verilen sm-i A'zam':

"Senden baka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben

gerçekten zulmedenlerden oldum"5 sözüdür .

6

Hâkim'in Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayhi

»esellem) öyle buyurmutur: "Size Yüce Allah'n sm-i A'zam'n söyleyeyim mi?

«Senden baka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. Ben

gerçekten zulmedenlerden oldum»

7

eklindeki Yûnus'un duasdr.

Müslüman kii, hastal srasnda krk defa bu duay ettii zaman ayet ölürse

kendisine ehit sevab verilir. yileirse de balanm bir ekilde iyilemi

olur.
"B

Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Mallatu aleyhi veseiM öyle buyurmutur: "Ben Yûnus b. Metta'dan

daha hayrlym diyen kii yalan söylüyor demektir."*

1 Enbiyâ Sur. 88

1 bn Cerîr (16/386).

) Enbiyâ Sur. 87

9 Deylenû (6959).

5 Enbiyâ Sur. 87

6 bn Kesîr, Tefsir'de (5/364) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

7 Enbiyâ Sur. 87

“ Hâkim (1/505, 506). Elbârû, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (2775) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

9 Tirmizî (3245), bn Mâce (4274) ve Hâkim (2/583, 584). Hasen sahih hadistir (Bakn:

Elbârti, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2587).
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Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (»uiahu aleyhi veseiiem) tepenin birine

urad. "Bu hangi tepe?" diye sorunca, ashâb: “Filan tepe" dediler. Bunun

üzerine: "Yûnus'u, yular hurma lifinden olan devesinin üstünde yünden

cübbe giymi bir ekilde «Lebbeyk Allahumme lebbeyk!» derken görür gibiyim"

buyurdu.
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve bn
Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (ssHaiiahu aleyhi mellem): "Hiç kimsenin:

«Ben Yûnus b. Metta'dan daha hayrlym» demesi uygun dümez. Zira bir

hata ilemi, ancak Yüce Allah yine onu kendine seçmitir

"

buyurdu. Allah

Resûlü, Yûnus'u babas olan Metta'ya nisbet etmitir.
1

Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî ve bn Merdûye'nin bn Mes'ûd’dan

bildirdiine göre Resûlullah CsBiiaiiBhu aleyhi veaeiiem): "çinizden hiç kimse: «Ben Yûnus

b. Metta'dan daha hayrlym» demesin" buyurmutur. 3

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiiaiiahu aleyh» ««ten): "Hiç kimsenin: «Ben Yûnus b. Metta'dan daha

hayrlym» demesi uygun dümez" buyurmutur.4

« H ^ 40 aî3 \\ /jj

"Zekeriya'y da hatrla. Hani o, Rabbine, «Rabbim! Beni tek

bama brakma. Sen varislerin en hayrlssn» diye dua
etmiti. Biz de ona icabet ederek, Yahya'y bahetmi, eini

de iyiletirmitik. Dorusu onlar iyi ilerde yanyorlar,
umarak ve korkarak bize yalvanyorlard. Bize kar
gönülden sayg duyuyorlard/' (Enbiyâ Sur. 89 , 90)

' Hâkim (2/584, "sahih").

1 Abdurrezzâk (1/299), Buhârî (3395, 3413, 4630, 7539), Müslim (2377) ve Ebû Dâvud

(4669).

3 Buhârî (3412) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (11167).

4 Buhârî (3416) ve Müslim (2376).
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Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eini de iyiletirmitik ..."
1

buyruunu açklarken: “Hz. Zekeriya'nn karsnn dili uzundu, olur olmaz

eyler konuurdu. Yüce Allah onun bu dilini düzeltti" demitir.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Harâitî Mesâviu'l-

Ahlâk’ts ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh: "...Eini de

iyiletirmitik..."

3

buyruunu açklarken: “Hz. Zekeriya'nn karsnn kötü bir

huyu vard. Aynca dili uzundu, olur olmaz eyler konuurdu. Yüce Allah onun

bu huyunu da, dilini de düzeltti" demitir.'*

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Muhammed b.

Ka'b el-Kurazî: "...Eini de iyiletirmitik ..."5 buyruunu açklarken: “Hz.

Zekeriya’nn kansnn kötü bir huyu vard, bu huyu düzeltildi" demitir.
6

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

Saîd b. Cübeyr: "...Eini de iyiletirmitik..."7 buyruunu açklarken: “Hz.

Zekeriya’nn kansnn çocuu olmazd. Doum yapmaya elverili hale

getirildi" demitir.
8

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

"...Eini de iyiletirmitik ..."9 buyruunu açklarken: “Hz. Zekeriya’nn kars

ksrd. Doum yapmaya elverili hale getirildi" demitir. "...Bize kar
gönülden sayg duyuyorlard

"10 buyruunu açklarken: “Bize gönülden

boyun emilerdi" demitir.
11

1

Enbiyâ Sur. 90

1 Hâkim (2/383).

3 Enbiyâ Sur. 90

4 Harâitî (54) ve bn Asâkir (19/53).

5 Enbiyâ Sur. 90

6 bn Asâkir (19/53).

7 Enbiyâ Sur. 90

* bn Cerîr (16/388) ve bn Asâkir (19/53).

9 Enbiyâ Sur. 90

10
Enbiyâ Sur. 90

” bn Cerîr (16/388).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Umarak ve korkarak bize yalvaryorlard ..."
1 buyruunu açklarken:

“Allah'n rahmetini umarak ve azabndan korkarak bize yalvaryorlard"

demitir .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Umarak ve

korkarak bize yalvaryorlard ..."3 buyruunu açklarken: “Rahmeti umurak

ve azaptan korkarak, anlamndadr ki bunlarn biri dierinden ayn olamaz”

demitir.

4

bnu’l-Mübârek'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Umarak ve

korkarak bize yalvaryorlard. Bize kar gönülden sayg duyuyorlard"5

buyruunu açklarken: “Kalplerinde daimi bir korku tarlar" demitir.

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Umarak ve

korkarak bize yalvaryorlard ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir

“Rablerinden yana bir korku kalplerinden hiçbir zaman eksik olmaz.

Rahmete yönelik içlerine bir umut dütüü zaman bunun Yüce Allah

tarafndan verilen bir istidrâc olmasndan korkarlar. çlerine azaptan yana bir

korku dütüü zaman da geçmi günahlarndan dolay Yüce Allah'n onlan

sorumlu tutmasndan endie ederler."

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah'a Maiiahu aleyhi wseiiem),

"...Umarak ve korkarak bize yalvaryorlard ..."
8 buyruunun anlam

sorulunca, ellerini ilkinde yere doru, kincisinde de yukan doru açarak:

"Umarak öyle, korkarak da böyle yapmalardr" buyurmutur.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym Hilye
f

de, Hâkim

ve Beyhakî uabu'l-îman’âa Abdullah b. Ukeym'den bildirin Ebû Bekr es-

' Enbiyâ Sur. 90

J bn Cerîr (16/389, 390).

J Enbiyâ Sur. 90

4 bn Cerîr (16/390).

5 Enbiyâ Sur. 90

6 bnu'l-Mübârek, Zühd (168).

7 Enbiyâ Sur. 90
8
Enbiyâ Sur. 90
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Sddlk bize bir hutbe verdi. Hutbesinde Allah'a hamdu senada bulunduktan

sonra öyle dedi: “Allah'a kar takval olmanz, laykyla kendisini övmenizi,

umutla korkuyu ayn anda tamanz tavsiye ediyorum. Zira Yüce Allah,

Zekeriyâ ile ailesini överken: «...Dorusu onlar iyi ilerde yaryorlar,

umarak ve korkarak bize yalvaryorlard. Bize kar gönülden sayg

duyuyorlard»
1 buyurmutur.''2

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Bize kar gönülden sayg duyuyorlard
" 3

buyruunu açklarken: “Bize kar itaat içinde boyun emilerdi" demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "...Bize kar gönülden sayg

duyuyorlard
"4 buyruunu açklarken: “Allah'a kar boyun emilerdi"

demitir.
5

"ffetini korumu olan kadn da (Meryem'i de) hatrla. Ona
ruhumuzdan üflemitik. Kendisini de, olunu da âlemlere

(kudretimizi gösteren) birer delil yapmtk." (Enkiyâ Sur. 91)

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Kayser, Muâviye'ye: “Bana Allah

katnda en deerli erkek ile en deerli kadnn kim olduunu söyle" eklinde

bir mektup yazd. Muâviye’de bana bir mektup yazarak konuyu sordu.

Cevaben ona öyle yazdm: “Allah'n katnda en deerli erkek Âdem’dir. Zira

onu kendi elleriyle yaratm ve tüm isimleri ona öretmitir. Allah katnda en

deerli kadn ise iffetini koruyan mrân'n kz Meryem'dir."

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Ona

ruhumuzdan üflemitik..."’ buyruunu açklarken: “Onun giysisinin

yakasndan içeriye üfledi" demitir .

1

'

Enbiyâ Sur. 90

1 bn Ebî eybe (13/258), bn Kesîr, Tefsîr'de (5/365) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ebû

Nuaym (1/35), Hâkim (2/383, 384, "sahih") ve Beyhakî (10593, 10594).

5 Enbiyâ Sur. 90

4 Enbiyâ Sur. 90

5 bn Ebî eybe (13/580).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil bu âyeti açklarken: "Onun

cinsel organna üflemiti" demitir.

^
I'jJlLâJj d)jJjpl Üîj ÜÎ oJlâ o[

olj^ jij oUJUJI Jüj

6>^>1 v u&uî âjJ Jlp
f>j * 6jgisr û up

"üphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de
Rabblnizflm. Onun için sadece bana kulluk edin. Ama

insanlar aralarndaki bu birlii paramparça ettiler. Hepsi de

bize döneceklerdir. u hâlde, kim mümin olarak bir salih

amel ilerse, çabas asla inkâr edilmez, üphesiz biz onu
yazmaktayz. Helâk ettiimiz bir memleket halknn bize

dönmemeleri imkanszdr." (Enkiyâ Sur. 92-95)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz sizin

bu ümmetiniz bir tek ümmettir ..."3 buyruunu açklarken: "Sizin dininiz tek

bir dindir, anlamndadr" demitir .

4

bn Cerîr, Mücâhid’den bu yorumun aynsn bildirir.

5

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

Katâde: "üphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir ..."
6 buyruunu

açklarken öyle demitir "Dinizin bir, Rabbiniz bir, ancak eriatleriniz

farkldr."

1

Enbiyâ Sur. 91

1 Abdurrezzâk (Z/303).

5 Enbiyâ Sur. 92

4 bn Cerîr (16/392).

5 bn Cerîr (16/392).

6 Enbiyâ Sur. 92
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Kelbî: "üphesiz sizin bu ümmetiniz

bir tek ümmettir..."’ buyruunu açklarken: “Sizin diliniz tek bir dildir"

demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Ama insanlar aralarndaki bu

birlii paramparça ettiler ..."
2 buyruunu açklarken: “Tek olan dinlerinde

ihtilafa düüp bölündüler" demitir.3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Helak ettiimiz kasaba

halkna da haramdr. Onlar geri dönmezler"4 âyetini:
“
2^* JZ ft lafzyla
*

okumutur.

Abd b. Humeyd, bnu’z-Zübeyr'den bildirir: Baz çocuklar, "Helak

ettiimiz kasaba halkna da haramdr. Onlar geri dönmezler"5
âyetini:

“

jbj Js." lafzyla okuyorlar oysa bu âyet: “i# JZ fl>S" lafzyla okunur.
*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), ‘Helak ettiimiz

kasaba halkna da haramdr. Onlar geri dönmezler"6 âyetini: JZ ^>3"
*

lafzyla,
1Haram ' kelimesini med ile okumutur.7

Firyâbî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uab ’da bildirdiine

göre bn Abbâs, Enbiyâ Sûresi'nin 95. âyetini: “
y ^ Le>usCU>l Jj. ^3

lafzyla okumu ve: “Helaki kendilerine vacip kldmz bir memleket

için artk tövbe yoktur" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Helak ettiimiz kasaba

halkna da haramdr. Onlar geri dönmezler"8 âyetini açklarken: “Yerle bir

1

Enbiyâ Sur. 92

J Enbiyâ Sur. 93

J bn Cerîr (16/393).

4 Enbiyâ Sur. 95

* Enbiyâ 5ur. 95

8 Enbiyâ Sur. 95

1 Cumhûrun da kraati bu ekildedir.

8
Enbiyâ Sur. 95
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ettiimiz bir memleket ahalisi artk dünya hayatna bir daha dönemezler”

demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Enbiyâ Suresi’nin 95. âyetini:

"

öyvr’Â $ IaLSaÎ Js." lafzyla okumu ve: “Helaki kendilerine vacip

kldmz bir memleket için artk hayata geri dönü yoktur” eklinde

açkladktan sonra öyle demitir: Bu âyet: "Kendilerinden önce nice

nesilleri helâk ettiimizi; onlarn artk kendilerine dönmeyeceklerini

görmediler mi?*1
âyeti gibidir.

”

J

Abd b. Humeyd, krime ile Saîd b. Cübeyr'den yorumun aynsn zikreder.

bn Cerîr'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, Enbiyâ

SûresiYin 95. âyetini: Js. }'j^a
n

lafzyla okumutur. Ravi der ki: Saîd'e:

“Hirmun lafzyla kastedilen ey nedir?” diye sorulunca: “Kesin karar,

anlamndadr" demitir. 3

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime, Enbiyâ Sûresi'nin 95. âyetini:

“byur'A U.LSJ 4j^s Js ^>3” lafzyla okumu ve: “Dinlerinde helaki

kendilerine vacip kldmz bir memleket için artk içinde bulunduklan

durumdan bir dönü yoktur” eklinde açklamtr. 4

bn Ebî Hâtim, krime'den bildirir: “^>3” ifadesi Habe dilinde: “Gerekli

oldu” anlamndadr. 5

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

Sûresi'nin 95. âyetini: Js. ^>5” lafzyla okumu ve: “Helaki kendilerine

gerekli kldmz bir memleket ahalisi için artk dünya hayatna dönü

yoktur” eklinde açklamtr.

’ Yâsîn Sur. 31

1
Fethu'l-Bârî'de (11/503) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim.

3 bn Cerir (16/395).

4 Bu âyetin okunuu konusunda krime'den, "f>“ ,"f>" ve "£*" olmak üzere

dört farkl kraat zikredilmitir. Bkz: el-Muhtesab (2/65), Kurtubî, Tefsir (11/340), Buhru'l-

Muhit (6/338) ve Fethu'l-Bârî (11/503).

s Talîk (5/191) ve Fethu'l-Bârfde (11/503) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Ojkrri ^ ^
"Nihayet Yecûc ve Mecûc'ûn önû açld zaman her tepeden

akn ederler." (Enbiyâ Sur. »e)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: " OI3 IJ

çyrl*?’' lafzyla, 'FutiheV ifadesini eddesiz, Yecûc ile Mecûc isimlerini de

hemze ile okumutur.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: “ _.lo- J?

o3i r :j”3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yecûc ve Mecûc'ün önü

açld zaman insanlar yeryüzünün dört bir tarafndan akn ederler. Bu

insanlarn geldikleri her bir yer 1

hadeb

’

olarak ifade edilmitir."4

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: " ^3
üi-yû $ >"5 buyruunu açklarken: “nsanlar her bir tepeden akn edip

gelirler" demitir.
6

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

“05 <^i
"7 buyruunu açklarken: “nsanlar her bir tepeden akn

edip gelirler
1
’ demitir.

8

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “ j£ ö* ^“3

oJLmj”
9 ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Yeryüzünün her

bir tarafndan kalkp gelirler, anlamndadr” dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir

1

Enbiyâ Sur. 96

1 Ebû Âmir, Ebû Cafer ve Yakub bu âyeti lafzyla, eddeli bir ekilde

okumulardr. bn Kesir, Âsim, Ebû Amr, Hamza, Nâfi', Kesâî ve Halef ".Liâ" lafzyla,

eddesiz olarak okumulardr. Asm ifadesini bu ekilde hemze ile okurken,

dierleri "çy-Uj çyC” eklinde hemzesiz okumulardr. Bkz: en-Ner (2/194, 243).

3 Enbiyâ Sur. 96

4 bn Cerîr (16/405).

5 Enbiyâ Sur. 96

6 Abdurrezzâk (2/27) ve bn Cerîr (16/407).

7 Enbiyâ Sur. %
8 bn Cerîr (16/407).

9 Enbiyâ Sur. %
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ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler.

Tarafe'nin:

“Pek kara hitr gun yaamlarlard

Herkir taraftan ahinler onlara saldrmlard
"
dediini itmez misin?"

1

bn Çerimin bildirdiine göre bn Zeyd: "Nihayet Yecûc ve Mecûc'ün önü

açld zaman ..."
2

âyetini açklarken: “Bu, kyametin balangcdr"

demitir.

3

Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: “ (ja lijs j

J| yJii-Si (...Bir de bakarsn, kabirlerden çkm, Rablerine doru

akn akn gitmektedirler)"4 âyetinde olduu gibi: jS >" lafzyla, “ç" ve

“vb" harfleriyle okumutur .

5

Ahmed, bn Mâce, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, ibn Hibbân, Hâkim

ve bn Merdûye’nin Ebû Saîd el-Hudri’den bildirdiine göre Resûlullah (saiyafa

Bisyh vrarfem) öyle buyurmutur "Yecûc ile Mecûc'un önü açlnca Yüce Allah'n

da zikrettii gibi: «...Her tepeden akn ederler»
6

ve insanlara musallat

olurlar. Müslümanlar, hayvan sürülerini de yanlarna alarak onlardan kaçp

kendi kasabalar ile kalelerine snrlar. Yecûc ve Mecûc karlatklar tüm

sulan içerler. Hatta yanndan geçtikleri bir nehrin suyunu içip kuruturlar.

Onlardan sonra bakalan oradan geçtii zaman: «Eskiden burada su

bulunurdu» demeye balarlar. Yeryüzünde bulunan tüm insanlar kendi

kasabalan ile kalelerine çekilip ortalkta kimseler kalmaynca, Yecûc ile

Mecûc'ün sözcüleri: «Yeryüzünde bulunanlann iini bitirdik. Geriye gökyüzü

ahalisi kald» derler. Askerleri mzraklann göe doru frlatnca bir imtihan ve

fitne vesilesi olarak bu mzraklar kana bulanm bir ekilde geri iner. Onlar bu

haldeyken Yüce Allah boyunlarnda, çekirgelerin boynunda çkan çekirge

1 Mesâüu Nâfi' (234).

1 Enbiyâ Sur. 96

J bn Cerîr (16/408).

4 Yâsîn Sur. 51

5 Hâkim (2/245).

6 Enbiyâ Sur. %
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kurtçuklar gibi kurtçuklar çkaracak ve bunlar ses seda veremeyen ölülere

dönecekler.

Müslümanlar «Birisi bizim için kendini feda etse de gidip bu dümanlarn

ne yaptna baksa» deyince, birisi kendini feda edecek, kendini ölülerden biri

sayacak ve kaleden aaya inecek. nince de onlarn üst üsteylm bir ekilde

ölü olduklarn görecek. Onlarn bu durumunu görünce de: «Ey Müslümanlar!

Müjdeler olsun! Yüce Allah dümanz yok etti» diye seslenecek. Bunun

üzerine Müslümanlar kasaba ile kalelerinden çkacaklar, hayvanlarn da

salacaklar. Bu hayvanlar, onlarn etlerinden baka bir yiyecee ihtiyaç

duymayacaklar. Daha önce yedikleri otlarla semizlemelerinden daha iyi bir

ekilde onlarn etlerinden yiyince semizleyeceklerdir.'*

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiiBiahu aiayh vBseiM öyle buyurmutur: "srâ (Miraç) gecesi

götürüldüüm zaman brâhîm, Musa ve sa ile karlatm. Onlar aralarnda

kyametin vaktini müzakere ettiler ve onu brahim'e sordular. brahim: «Bu

konuda bir bilgim yoktur» deyince, Musa'ya sordular. O da: «Bu konuda bir

bilgim yoktur» deyince, sa'ya sordular. sa da öyle dedi: «Kyametin zamann

Allah'tan baka kimse bilmez. Rabbimin bana ahdettiine göre Deccâl çkaca
zaman benim elimde iki keskin klç olacaktr. O beni gördüü zaman kurunun

erimesi gibi eriyecek ve Allah onu helak edecektir.» Hatta o zaman talar ve

aaçlar: «Ey Müslüman! Altmda kafir biri var! Gel ve onu öldür» diyecekler.

Yüce Allah onlar helak ettikten sonra insanlar kasabalarna ve yurtlarna

döneceklerdir. te o zaman Yecûc ve Mecûc çkacak ve her yerden hzlca inerek

ehirleri istila edeceklerdir. Nereye giderlerse oray yerle bir edecek, uradklar

her suyu da içeceklerdir. nsanlar bu konuda bana ikâyete gelecekler ve ben

Allah'a dua edeceim. Allah onlar helak edip öldürecek, yeryüzü onlarn le

kokusuyla dolacaktr. Allah yamuru indirecek ve cesetlerini denize dökecektir.

Yine bana Rabbimin verdii ahidlerden bir tanesi, bunlar olduktan sonra

kyametin artk hamilelikte gününü dolduran kadn gibi olmasdr. Artk

kadnn ailesi, kadn doumu gece mi yoksa gündüz mü yapacan bilemezler."

’ Ahmed 18/256-258 (11731), bn Mâce (4079), Ebu Ya'lâ (1144, 1351), bn Cerîr

(15/399, 400, 16/406), bn Hibbân (6830) ve Hâkim (2/245, 4/489, 490, "sahih"). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3297).



378
-S Enbiyâ Sûresi g

bn Mes’ûd der ki: Yüce Allah'n Kitâb'ndaki: "Nihayet Yecûc ve

Mecûc'ün önü açld zaman her tepeden akn ederler. Gerçek vaad

(kyametin kopmas) yaklar..."
1 buyruunun da bunu onayladn gördüm.

Kyamet gününde insanlann toplanmak üzere geldikleri her yer, âyette

zikredildii gibi HadeVdir.

2

Ahmed, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hâlid b. Abdillah b. Harmele'den, o

da teyzesinden bildirir: Bir defasnda Resûlullah (saiiaJiahu aleyhi «senem) bizlere bir

hutbe verdi. Parma akrep tarafndan sokulduu için de onu sarmt.

Hutbesinde öyle buyurdu:
"Dümannzn olmadn söylüyorsunuz! Oysa

Yecûc ve Mecûc ortaya çkana kadar savap duracaksnz. Bunlar da geni

yüzlü, küçük gözlü, siyaha çalan krmz saçl olurlar. Her bir tepeden akn edip

gelirler. Yüzleri iki kat deriden yaplm kalkanlar andrr."3

bn Cerîr, Ubeydullah b. Ebî Yezîd'den bildirin bn Abbâs birbirlerinin

üzerine atlayarak oynayan çocuklar görünce: "Yecûc ve Mecûc de ite bu

ekilde ortaya çkar" dedi.

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, ibn Cerîr, ibnu'l-

Münzir ve Beyhakl el-Ba's’da Nevvâs b. Sem'ân'dan bildirir. Bir sabah

Resûlullah (saiiailahu aleyhi vaseiiam) Deccâl’den bahsetti. Ancak ondan bahsederken

sesini bazen alçaltp bazen de yükseltmesi üzerine Deccâl'in (Medine'deki)

hurmaln içinde olduunu zannettik. Resûlullah (ufalUu aleyh «efem) öyle

buyurdu: "Sizin için korktuum ey Deccâl'den bakasdr. ayet ben

aranzdayken Deccâl çkacak olsa ben sizin de yerinize delillerimle onu malup

ederim. Ancak ben içinizde yokken çkacak olursa artk herkes kendi delilleriyle

onu yenmeye çalacaktr. Benden sonra Yüce Allah yerime her müslümann

vekilidir. Deccâl genç, ksa knrck saçl ve bir gözü darya çkm biridir. am
ile Irak arasnda bir yerden çkacak ve saa sola satamaya balayacaktr. Ey

Allah'n kullan! Onun karsnda sebat gösterin!"

Ona: “Yâ Resûlallah! Yeryüzünde ne kadar kalacak?" diye sorduumuzda:

"Krk gün kalacak. Ancak bu krk günün bir günü bir yl kadar, bir günü bir ay

kadar, bir günü bir hafta kadarken dier günler de sizin bu günleriniz

1 Enbiyâ Sur. 96, 97

1
(9/205, 206)'da tahriri yapld.

3 Ahmed 37/19 (22331). Muhakkikleri: "isnad zayftr" demilerdir.



Âyet: 96 • Yecûc ve Mecûc 379

uzunluunda olacaktr" buyurdu. Ona: “Yâ Resûlallah! O bir yl gibi olan

günde, klacamz bir günlük namaz bizim için yeterli olacak m?" diye

sorduumuzda: "Hayr! Ama zamann uzunluuna göre vakitleri siz

ayarlarsnz

"

buyurdu.

Ona: “Yâ Resûlallah! Deccâl'in yeryüzündeki hz nasl olacaktr?" diye

sorduumuzda öyle buyurdu: "Rüzgar tarafndan sürüklenen bir bulut

hznda olacak. Bir toplulua gelip onlar davet edecek, onlar da ona iman edip

davetine icabet edecekler. Göe emrettii zaman yamur yaacak, yere emrettii

zaman da ekinler yeerecek. Hayvan sürüleri her zamankinden daha çok

yavrulayacak, her zamankinden daha çok süt verecek ve her zamankinden daha

çok doyacaklar. Sonra baka bir toplulua gelecek ve onlar da davet edecek.

Ancak onlar, onun sözlerini kabul etmeyecekler. Deccâl de oradan ayrlnca

mallan da onun peinden gidecek. Sabah olduunda o topluluk, mal namna

ellerinde bir eyin kalmadn göreceklerdir.

Harabelik bir yere urad zaman ona: «Hâzinelerini çkar!» diyecek, harabe

de içinde bulunan hâzineleri çkaracak. Çkan hazineler Deccâl'in peinden

anlann birbirlerini takip etmeleri gibi gideceklerdir. Sonra bir adam çarp
klçla vurup ikiye ayracak ve her bir parças bir ok atml bir mesafeye

düecektir. Sonra onu çardnda tekrar yanna gelecektir. Deccâl bu

haldeyken Yüce Allah, Meryem olu Mesih'i gönderecek. Mesih de am'n
dousundaki beyaz minarenin yanna, iki güzel giysi içinde, ellerini iki melein

kanatlarna koymu bir ekilde inecek. Deccâl'in peine düüp onu Lüd

kapsnda yakalayacak ve orada öldürecektir. Mesih bu haldeyken Yüce Allah,

sa'ya: «Kendileriyle savamaya kimsenin gücünün yetmeyecei baz kullarm

(dierlerinden) ayrmtm. Onlar al ve Tür dana git!» diye vahyedecek.

Sonra Yüce Allah, Yecûc ve Mecûc'ü gönderecek. Bunlar da âyette zikredildii

gibi «...Her tepeden akn ederler.»
1

sa ve yanndakiler Yüce Allah'a dua edince, Yecûc ve Mecûc kavminin

boyunlarndan kurtçuklar bitecek ve hepsi birden tek bir kiinin ölümü gibi

ölecek, yok olup gideceklerdir. Daha sonra sa ve yanndakiler dadan inip

yeryüzüne dalacaklar. Ancak yeryüzünde Yecûc ile Mecûc kavminin

lelerinin kokusunu duyacaklardr. sa ve arkadalar Yüce Allah'a dua

' Enbiyâ Sur. 96
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ettiklerinde ise Yüce Allah deve boynu gibi büyük kular gönderecek, bu kular

o leleri alp Yüce Allah'n diledii yere götürüp atacaklardr. Sonra Yüce Allah

krk gün boyunca yaan bir yamur gönderecek ki ehirlerde ve yaylada ne

kadar ey varsa hepsi bu yamurdan nasibini alacak
;
yeryüzü tertemiz olacak

ekilde ykanacaktr.

Sonra yere: «Ürünlerini bitir!» denilecek. O günü birkaç kii bir nardan

yiyecek ve nar kabuunun altnda da gölgeleneceklerdir. Hayvanlara bir bereket

gelecek. Öyle ki yeni domu bir devenin eti kalabalk bir toplulua yetecektir.

Yeni domu bir srn eti kalabalk bir toplulua yetebilecektir. Yeni domu
bir koyun dahi bir aileye yetecektir. nsanlar bu durumdayken Yüce Allah güzel

kokulu bir rüzgar gönderecek, bu rüzgar koltuk altlarndan tutup her mümin ve

müslümann cann alacaktr. Geriye sadece merkepler gibi tepinen insanlarn

en kötüleri kalacaktr. Kyamet de ite onlarn üzerine kopacaktr.'*

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Bize bildirilene göre Hz. Peygamber

(nUsNahuaMrivraHam) öyle buyurmutur: "Yecûc ve Mecûc'un çkt zamanda bir at

yavrusu doacak olsa henüz binilecek çaa gelmeden kyamet kopar .

"

bn Cerîr, Huzeyfe b. el-Yemân'den bildirin Resûlullah (s^iaiiatu aiertu maBem) öyle

buyurdu: "Kyametin ilk alametleri Deccâl, sa'nn inmesi, Aden-i Ebyen’in

(Yemen'de bir ada) diplerinden bir atein çkmasdr ki bu ate insanlar maher

yerine sürer. Onlarn konaklad yerde de durup onlar bekler. Dier alametler

de Dumann çkmas, Dabbe'nin görünmesi ve Yecûc ile Mecûc'un

salnmasdr." Ona: “Yâ Resûlallah! Yecûc ile Mecûc nedir?” diye sorduumda

da öyle buyurdu: "Yecûc ile Mecûc insan topluluklardr. Her bir topluluk

dört yüz bin topluluktan olumaktadr. çlerinden biri kendi soyundan bin

kiiyi görmeden ölmez. Hepsi de Âdem oullanndandr ve dünyann harap

olmas için urarlar. O kadar kalabalk olurlar ki balan am'da arka taraflan

Irak’ta olur. Yeryüzünde bulunan rmaklardan geçerler. Geçerken Frat, Dicle

ve Taberiyye gölünü içip bitirirler. Sonunda Beytu'l-Makdis'e gelirler ve:

«Dünya ahalisini öldürüp yok ettik. imdi gökyüzündekileri öldürme zaman!»

derler. Oklann gökyüzüne attklannda bu oklar kana bulanm bir ekilde geri

iner. Oklar kanl bir ekilde inince : «Gözyüzünde olanlan da öldürdük» derler.

1 Ahmed 29/172-175 (17629), Müslim (2937), Ebû Dâvud (4321), Tirmizî (2240), Nesâî,

S. el-Kübrâ (8024, 10783), bn Mâce (4075) ve bn Cerir (16/403, 404).
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Bu srada sa ile Müslümanlar Tur-i Sina danda olurlar. Zira Yüce Allah,

sa'ya: «Kullarm Tur da ile Kudüs'ün arka taraflarnda saklayp muhafaza

et» diye vahyeder. Sonrasnda sa ellerini gökyüzüne kaldrp dua eder.

Müslümanlar da ettii dualara âmin derler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara

reaf denilen bir böcek türü gönderir. Bu böcek onlarn burunlarndan girince

am'dan Irak'a kadar hepsi de ölürler. Lelerinden tüm yeryüzü kokar. Yüce

Allah gökyüzüne emir verince tulumdan boanrcasna yamur yamaya

balar. Bu yamur onlarn leleri ile kokularn ykar götürür. te o zaman

Güne batdan doar."'

bn Cerîr, bn Mes'ûd’dan bildirir: “Yecûc ve Mecûc çktklar zaman

yeryüzünde dolap her yeri talan ederler. Yüce Allah'n da belirttii gibi:

"...Her tepeden akn ederler."1 Daha sonra Yüce Allah onlara neaf'e benzer

bir böcek gönderir. Bu böcek burun ve kulaklarndan girerek hepsini öldürür.

Lelerinden tüm yeryüzü kokar. Yüce Allah bir yamur göndererek

yeryüzünü onlann pisliklerinden ykayp arndrr."3

bn Cerîr, Atiyye vastasyla Ebû Mes'ûd'dan bildirir. Yecûc ile Mecûc

çktklan zaman kalelerde saklananlar dnda yeryüzünde bulunan tüm

insanlan öldürürler. Yanndan geçtikleri göletleri içip kuruturlar. Hatta

bakalan oradan geçerken: “Eskiden burada su vard" derler. Yüce Allah

onlan knp yok etmek için üzerlerine neaf denilen bir hayvan gönderir. Bu

hayvandan dolay hepsi de çlgna döner. Kalelerde saklananlar “Allah'n

dümanlar helak oldu!" derler. Adamn birini, henüz ölmemilerse geri

çekmek üzere iple balayp aaya sarktrlar. Adamaa inince hepsinin de

helak olduunu görür. Sonrasnda Yüce Allah bir yamur göndererek

hepsinin lelerini denize döker ve yeryüzünü onlardan temizler. Onlardan

sonra insanlar aaçlar, hurmalar ekerler. Yer, Yecûc ile Mecûc'ün zamannda

olduu gibi yine meyve vermeye balar/

bn Cerîr, Ka'b'dan bildirir: Yecûc ile Mecûc'ün çk zaman yaklat
zaman eddi delmek için kazmaya balarlar. Yaknlarda bulunanlar onlann

kazma seslerini duyarlar. Gece olduu zaman da birbirlerine: “Yann gelip

’ bn Cerîr (16/397, 398).

1
Enbiyâ Sur. 96

3 bn Cerîr (16/406).

4 bn Cerîr (16/400).
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tamamlar ve çkarz" derler. Ancak gece vakti Yüce Allah eddi eski haline

çevirir. kinci gün sabahtan gelip yine kazmaya balarlar. Yaknlarda

bulunanlar onlann kazma seslerini duyarlar. Gece olduu zaman da

birbirlerine: "Yann gelip tamamlar ve çkarz" derler. Ancak dier gün sabah

geldiklerinde Yüce Allah'n, eddi eski haline çevirdiini görürler. Yine

kazmaya balarlar. Yaknlarda bulunanlar onlann kazma seslerini duyarlar.

Gece olduu zaman Yüce Allah içlerinden birinin diline: "Yann gelip

tamamlar ve inallah çkarz" sözünü düürür. Dier gün sabah geldiklerinde

(inallah dedikleri için) bu sefer eddi braktklan gibi bulurlar. eddi kazp

delerler ve çkarlar. Yeryüzünde dolarken onlardan bir grup bir göletin

yanndan geçerken tüm suyunu içerler. kinci grup o göletin yanndan

geçerken kalan çamurunu yalayp bitirirler. Üçüncü grup o göletin yanndan

geçerken: "Bir ara burada su vard" derler. Karlannda kimseler duramad
için insanlar onlardan kaçarlar. Oklann gökyüzüne attklan zaman bu oklar

kana bulanm bir ekilde geri döner. Sonra: "Yeryüzü ahalisini de gökyüzü

ahalisini de yendik" derler.

sa b. Meryem: "Allahm! Onlara kar koyacak, onlan yenecek gücümüz

yok. Dilediin ekilde bizi onlardan kurtar" diye dua eder. Yüce Allah da

neaf denilen bir kurt türünü onlara musallat eder. Bu kurtlar boyunlann

kracak kadar inceltir. Sonrasnda onlann üzerine ku gönderir. Bu kular

gagalaryla onlan alp denize döker. Daha sonrasnda Yüce Allah adna

'Hayat' denilen bir su kayna çkartr ki onlardan geriye kalan bütün le ile

kokulan temizler. Böylesi bir ortamda bir nar ‘Sikn’ denilen bir topluluu

doyurabilir." Ravi der ki: "Ka’b'a: "Sikn nedir?” diye sorulunca: "Aile,

anlamndadr” dedi ve öyle devam etti: "nsanlar bu haldeyken bir ses:

"nce bacakl adam (Zu's-Suveykateyn) Kâbe'yi ykmak üzere yola çkt" diye

seslenir. Bunun üzerine Hz. Isa saylan yedi yüz veya yedi yüz ile sekiz yüz

arasnda olan bir öncü birlik gönderir. Bu öncü birlik yolun bir yerinde iken

Yüce Allah, Yemen taraflarndan ho kokulu bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar

mümin olan her bir kiinin cann alr. Geriye insanlan en rezilleri kalr ki

bunlar da hayvanlar gibi birbirleriyle çiftleirler. te o andan itibaren

kyametin kopma zaman artk kiinin doum yapmak üzere olan atnn

etrafnda dolamas gibidir. Her an olabilir."
1

Ibn Cerîr (16/402, 493).
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bn Ebî Hatim, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirir: Dünya yaratld

yaratlal her yüz yln banda mutlaka önemli bir ey olur. Yecûc ile

Mecûc'ün önü açlnca, Yüce Allah'n da belittii gibi "...Her tepeden akn

ederler." 1

Bu topluluktan ilk grup suyu bol olan ve çaldayarak akan bir

rman yanna geldiklerinde suyun hepsini içer geriye tek damla dahi

brakmazlar. En son grup geldii zaman ise: "Bir ara burada su vard" derler.

Bunlar yeryüzünü darmadan ederler ve Müslümanlar da Kudüs'te

muhasara altna alrlar. En sonunda: "Yeryüzünden kesip öldürmediimiz

kimse kalmad. Hadi imdi gökyüzünde olanlan öldürelim” derler ve

gökyüzüne doru ok atmaya balarlar. Attklan oklar kana bulanm bir

ekilde yere düer. Oklann üzerindeki kan görünce: "Yeryüzünde ve

gökyüzünde öldürmediimiz kimse kalmad" derler. Müminler, Hz. sa'ya:

"Ey Ruhullah! Onlar için Allah’a dua etsene" dediklerinde Hz. sa onlara dua

eder. Bunun üzerine Yüce Allah onlann kulaklanna neaf denilen böcei

gönderir. Bu böcek hepsini bir gecede öldürür. Yeryüzü onlarn leleriyle

kokmaya balar. Müminler: "Ey Ruhullah! Allah'a dua etsene! Bu lelerin

kokusundan dolay ölmekten endie ediyoruz" dediklerinde, Hz. sa, Allah'a

dua eder. Bu dua üzerine Yüce Allah gökyüzünden bir yamur gönderir. Bu

yamur sele dönüüp lelerini denize döker.

bn Cerîr, Huzeyfe'den bildirir "Yecûc ve Mecûc'un çkt zamanda kii

bir at yavrusunu sütten kesecek olsa henüz ona binemeden kyamet kopar.”2

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Ebû Ya'lâ ve Ibnu'I-MünzVin Ebû Saîd'den

bildirdiine göre Resûlullah (seNeiUm aleyhi «Kilem):
"
Yecûc ile Mecûc'üt çkndan

sonra bu ev (Kabe) haccedilecek ve umre de yaplacak" buyurmutur.

3

1

Enbiyâ Sur. 96
1 bn Cerîr (16/409).

3 bn Ebî eybe (15/163, 164), Ahmed 17/316, 18/38, 39, 160 (11217, 1119, 11455, 11617),

Buhârî (1593) ve Ebû Ya'lâ (1030).
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"Gerçek vaad yaklar, bîr de bakarsn inkâr edenlerin

gözleri açlp donakalmtr. «Eyvah bizlere! Dorusu biz

bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermiiz» derler.”

(Enbiyâ Sur. 07)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Gerçek vaad yaklar...**

buyruunu açklarken: "Kyamet günü yaklar, anlamndadr"’ demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî': "Gerçek vaad yaklar..."
2

buyruunu açklarken: "Kyametleri kopar, anlamndadr" demitir.
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"Siz ve Allah'n dnda taptnz eyler, cehennem
yaktsnz. Siz oraya gireceksiniz. Eer bunlar tann olsayd

cehenneme girmezlerdi; hepsi orada temelli kalacaktr.

Onlann orada derin bir iç çekileri vardr! Onlar orada

hiçbir ey iitmezler. Tarafmzdan kendilerine güzellik

takdir edilmi olanlara gelince, ite bunlar cehennemden
uzak tutulurlar. Bunlar onun uultusunu duymazlar;

gönüllerinin diledii nimetler içinde ebedî kalrlar. En

büyük korku bile onlar üzmez. Melekler kendilerini: «Size

söz verilen gün ite bugündür» diye karlarlar."
(Enbiyâ Sur. 98-103)

1

Enbiyâ Sur. 97

1 Enbiyâ Sur. 97



Âyet: 98-103 385

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud Nâsih'de, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye deiik kanallarla bn Abbâs'tan bildirir. "Siz

ve Allah'n dnda taptnz eyler, cehennem yaktsnz. Siz oraya

gireceksiniz
"1

âyeti nazil olduu zaman, mürikler: "Allah dnda melekler,

sa ve Üzeyrîe tapyordu. Bunlar da m Cehennemde olacak" demeye

baladlar. Bunun üzerine: "Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi

olanlara gelince, ite bunlar cehennemden uzak tutulurlar
"2

âyeti nazil

oldu. Kendilerine güzellik takdir edilenlerden kast da sa, Üzeyr ve

meleklerdir.
3

bn Merdûye ve Diyâ el-Makdisî el-Muhtâre’de bn Abbâs'tan bildirir:

Abdullah b. ez-Zeb'arî, Hz. Peygambere foiiaHahu aleyhi vbsbIIbitO geldi ve: "Allah'n

sana "Siz ve Allah’n dnda taptnz eyler cehennem yaktsnz. Siz

oraya gireceksiniz
"4 âyetini indirdiini söylüyorsun. Oysa Güne, Ay,

melekler, Üzeyr ve sa b. Meryem'e de tapld. lahlarmzla birlikte bunlar da

m Cehennemde olacak?" dedi. Bunun üzerine: "Meryem olu misal

verilince senin kavmin barmaya balad. «Bizim tanrlarmz m hayrl,

yoksa sa m?» dediler. Bunu sadece seninle tartmak için ortaya attlar.

üphesiz onlar kavgac bir toplumdur"5 âyetleri ile, "Tarafmzdan

kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite bunlar

cehennemden uzak tutulurlar
"6

âyeti nazil oldu .

7

Ebû Dâvud Nâsih’de, Ibnu’l-Münzir, Taberânî ve (baka bir kanaldan) bn

Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "Siz ve Allah’n dnda taptnz eyler,

cehennem yaktsnz. Siz oraya gireceksiniz
"8

âyeti nazil olduunda Mekke

’ Enbiyâ Sur. 98

1 Enbiyâ Sur. 101

3 bn Cerîr (16/418, 419), bn Kesîr, Tefsîr'de (5/375) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

Taberânî (12739) ve Hâkim (2/384, 385, "sahih"). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/69) der

ki: "snadnda bazlar tarafndan güvenilir, bazlan tarafmdan da zayf görülen Âsim b.

Behdele vardr."

* Enbiyâ Sur. 98

5 Zuhruf Sur. 57, 58

6
Enbiyâ Sur. 101

7 bn Kesir, Tefsir (5/374, 375) ile Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/370) geçtii üzere bn
Merdûye ve Diyâ (10/304).

8
Enbiyâ Sur. 98
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ahalisinin gücüne gitti ve: “lahlarmza dil mi uzatyor!" demeye baladlar.

bnu'z-Zeb’arî: “Sizin için Muhammed’le ben tartnn, Onu bana çann"
dedi. Hz. Peygamber (sbIIsMu aleyhi veseiiem) geldiinde, bnu'z-Zeb'arî: “Ey

Muhammedi Bu âyetle kastedilen sadece bizim ilahlar m, yoksa Allah dnda
kendilerine taplan her ey mi?" diye sordu. Allah Resûlü(uiiaiiah/aityt»meiian)(saiiaiW)u

aleyhi veseJiem): "Allah dnda taplan her ey" karln verdi. bnu’z-Zeb'arî: “O

zaman Kabe'nin rabbine andolsun ki yenik dütün! Ey Muhammedi sa'nn

salih bir kul olduunu, Üzeyrîin salih bir kul olduunu, meleklerin de salih

kullar olduklarn sen söylemiyor muydun?" deyince, Allah Resûlü (saiisiiahu aleyhi

«senem) (saiiaiiahu aieyt vesellem):
"
Eozt, söylüyordum" karln verdi. bnu’z-Zeb'arî;

“Hristiyanlar sa'ya, Yahudiler Üzeyrîe, Muleyh oullan da meleklere

tapyorlar (bu durumda sa, Üzeyr ve melekler Cehennem de olmuyor mu)"

deyince Mekkeliler sevinç içinde banmaya baladlar. Bunun üzerine:

"Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite

bunlar cehennemden uzak tutulurlar
"

1

âyeti nazil oldu. Kendilerine güzellik

takdir edilenlerden kast da sa, Üzeyr ve meleklerdir. Yine: "Meryem olu

misal verilince senin kavmin barmaya balad"3
âyeti nazil oldu .

3

Bezzâr, Ibn Abbâs’tan bildirin "Siz ve Allah'n dnda taptnz eyler,

cehennem yaktsnz. Siz oraya gireceksiniz
"4

âyetini daha sonra nazil olan:

"Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite

bunlar cehennemden uzak tutulurlar
"5 âyeti neshetti .

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "Siz ve Allah'n dnda taptnz
eyler cehennem yaktsnz. Siz oraya gireceksiniz

"7 âyetini açklarken:

“Allah dnda taplan ilahlar ile ona tapanlar Cehennem yakt olacaklardr"

demitir.
8

1

Enbiyâ Sur. 101

1 Zuhruf Sur. 57

3 Taberânî (12739).

A Enbiyâ Sur. 98

5 Enbiyâ Sur. 101

6
Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (2234).

7 Enbiyâ Sur. 98

8 bn Cerîr (16/411).
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bn Cerîr'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: 4*-^”

ifadesini: “Cehennem yakt" olarak açklamtr.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: “Cehennem aaçlar" olarak açklamtr. 4

bnu’l-Munzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: Ç*^”5

ifadesini açklarken: “Zencî dilinde Cehennem odunu, anlamndadr"

demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre krime:

ifadesini: “Cehennem odunu" olarak açklamtr. 8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bunun aynsn zikreder.

9

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

bildirdiine göre Katâde: ifadesini açklarken: “Cehenneme

atlacaklardr, anlamndadr” dedi.
11

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: Ç-ü-” 12

ifadesini açklarken: “Hasb, atmak anlamndadr. Âyette de onlann

Cehenneme atlacaklar ifade edilmitir" demitir.
13

1

Enbiyâ Sur. 98

1 bn Cerîr (16/411).

3 Enbiyâ Sur. 98

4 bn Cerîr (16/411) ve el-tkâride (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 Enbiyâ Sur. 98

8
el-tkân'de (2/32) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

7 Enbiyâ Sur. 98

8 bn Cerîr (16/412).

9 bn Cerîr (16/411, 412).

10
Enbiyâ Sur. 98

” Abdurrezzâk (2/30) ve bn Cerîr (16/412).

,J Enbiyâ Sur. 98

13 bn Cerîr (16/412).
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bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini: "Cehennem

odunu" olarak açklam ve öyle demitir: "Baz kraatlerde -Hz. Âie gibi- bu

âyet: "^p- ÇJ*- (=Cehennem odunu)"
1
eklindedir."3

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs, Enbiyâ Sûresi'nin 98. âyetini:

vl-ip- (=Cehennem yakt)" lafzyla, harfiyle okumutur.4

Abd b. Humeyd, ibn Ebi'd-Dünya Sifatu'n-Nâr’da, bn Cerîr, bn EbîHâtim,

Taberânî ve Beyhakî'nin el-Ba's’da bildirdiine göre bn Mes’ûd:

"Cehennemde (dierleri cezasn çekip) geriye sadece ebedi Cehennemlikler

kald zaman bunlar demirden tabutlara konulur ve bu tabutlar demirden

çivilerle çaklr. Bu tabutlar demirden baka bir tabutun içine daha konulur.

Buraya da konulduktan sonra Cehennemin dibine atlrlar. Orada herkes

sadece kendisinin azap çektiini sanr" dedi ve: "Onlarn orada derin bir iç

çekileri vardrl Onlar orada hiçbir ey iitmezler"5 âyetini okudu.6

ibn Ebî Hatim, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz. Peygamber (siiiBhu aiayhi mHim):

"Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite

bunlar cehennemden uzak tutulurlar
"7 âyetini açklarken: "Kendilerine

güzellik takdir edilenlerden kast sa, Ûzeyr ve meleklerdir" buyurmutur.
8

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre ibn

Abbâs: "Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince,

ite bunlar cehennemden uzak tutulurlar
"9 âyetini açklarken: "sa b.

Meryem ile Üzeyr hakknda nazil oldu" demitir.

' Enbiyâ Sur. 98

1 âz bir kraattir.

3 bn Cerîr (16/412).

8 bn Cerir (16/413). âz bir kraattir.

3 Enbiyâ Sur. 100

6 bn Ebi'd-Dünya (103), bn Cerir (16/415), bn Kesir, Tefsir
1

de (5/372) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim, Taberânî (9087) ve Beyhakî (656).

7 Enbiyâ Sur. 101

8 bn Kesir, Te/sîride (5/374) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn Kesir: "Çok garîb (tek

kanall) bir hadistir" demitir.

1 Enbiyâ Sur 101
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Tarafmzdan kendilerine güzellik

takdir edilmi olanlara gelince, ite bunlar cehennemden uzak tutulurlar"'

âyetini açklarken: “Kendilerine güzellik takdir edilenlerden kast sa, Üzeyr

ve meleklerdir" demitir.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Salih: "Tarafmzdan kendilerine

güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite bunlar cehennemden uzak

tutulurlar"3 âyetini açklarken: “Kendilerine güzellik takdir edilenlerden kast

da sa, sa'nn annesi, Üzeyr ve meleklerdir" demitir .

4

bn Ebî Hâtim’in Asba vastasyla bildirdiine göre Ali: "Tarafmzdan

kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite bunlar

cehennemden uzak tutulurlar"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Güne,

Ay ve sa dnda Allah'tan baka taplan her ey, Cehennemdedir."6

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

"Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite

bunlar cehennemden uzak tutulurlar"7 âyetini açklarken öyle demitir:

“Bunlar Allah’n dostlandr. Srat’tan da imekten daha hzl bir ekilde

geçerler. Cehennem atei onlara dokunmaz ve uultusunu duymazlar.

Kafirler ise Cehennemde çöküp kalrlar.”

bn Ebî Hâtim, bn Adiy, bn Merdûye ve liârî Fadâilu's-Sddîk’ta Nu’mân

b. Beîr'den bildirir: Ali b. EbîTâib: "Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir

edilmi olanlara gelince, ite bunlar cehennemden uzak tutulurlar"
8
âyetini

okudu ve öyle dedi: “Ben onlardan biriyim. Ebû Bekr onlardan biridir. Ömer

onlardan biridir. Osman onlardan biridir. Zübeyr onlardan biridir. Talha

1

Enbiyâ Sur. 101

1
îbn Cerir (16/416).

3 Enbiyâ Sur. 101

4 bn Cerir (16/417).

5 Enbiyâ Sur. 101

6 bn Kesîr, Tefsir
1de (5/374) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesîr: "snad zayftr"

demitir.

1 Enbiyâ Sur. 101

8
Enbiyâ Sur. 101



_ -11 Enbiyâ Sûresi g-

onlardan biridir. Sa'd b. Mâlik onlardan biridir. Abdurrahman da onlardan

biridir.”’

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

Osman en-Nehdî: jyülJ v
”

1

buyruunu açklarken öyle demitin

"Srat'ta bulunan ylanlar geçenleri snrlar. Isrlanlar da acyla inleyerek ‘has

has
’

3

diye ses çkanrlar.”

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz. Peygamber (ssUailehu aleyhi vesdi«m): " îj

t

^
’’* .r t ^ buyruunu açklarken: "Bunlar sratta ‘has has' diye ses

çkaran ylanlardr" buyurmutur.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: 'Tarafmzdan

kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince ...*5 âyetini açklarken:

"Bu güzellikten kast saadettir” demitir.

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Muhammed b. Hâtib'den

bildirir: Hz. Ali'ye: 'Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara

gelince ...*7 âyetinde kastedilen kiiler sorulunca: "Bunlar Osman ile

arkadalandr” dedi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Bunlar onun

uultusunu duymazlar ...'9 buyruunu açklarken: "Cennetlikler Cennete

yerletikleri zaman Cehennemden gelen uultuyu iitmezler" demitir.

10

1 bn Kesîr, Tefsîr (5/373) ile Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/371) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, bn Adiy (3/986) ve Tohncu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/371) geçtii üzere bn Merdûye.
1 Enbiyâ Sur. 102

3 Has (Hain): Kiinin aa veya yanma annda söyledii bir sözdür.

9 Enbiyâ Sur. 102

5 Enbiyâ Sur. 101

6 bn Cerîr (16/420).

7 Enbiyâ Sur. 101

8 bn Ebî eybe (12/51, 52) ve bn Cerîr (16/415).

9 Enbiyâ Sur. 102

,0 bn Cerîr (16/421).



Ayet: 98-103 391

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

Süfyân: "IjZ+mZ 5$*^ buyruunu: “Cehennemin sesini iitmezler"

eklinde açklamtr.

bn Cerîr, krime ile Haan el-Basrî’den bildirir: Yüce Allah, Enbiyâ

Sûresi’inde: "Siz ve Allah'n dnda taptnz eyler cehennem yaktsnz.

Siz oraya gireceksiniz. Eer bunlar tanr olsayd cehenneme girmezlerdi;

hepsi orada temelli kalacaktr. Onlarn orada derin bir iç çekileri vardr!

Onlar orada hiçbir ey iitmezler"
2
buyurur. Ancak Allah dnda melekler,

Üzeyr ve sa’ya da tapld için: "Tarafmzdan kendilerine güzellik takdir

edilmi olanlara gelince, ite bunlar cehennemden uzak tutulurlar
"3

istisnasnda bulunmutur.4

bn Cerîr, Dahhâk'tan bildirir: nsanlardan bazlar: Tarafmzdan

kendilerine güzellik takdir edilmi olanlara gelince, ite bunlar

cehennemden uzak tutulurlar
"5 âyetinin genel olduunu sanmaktadrlar

ancak öyle deildir. Bundan kast kendileri Allah'a itaatkâr bir kul iken

insanlarn onlar putlatrd sa, sa'nn annesi, Üzeyr ve melekler gibi

kiilerdir. Yüce Allah bu tür kiileri istisna ederek kendilerine taplan dier

ilahlarla kendilerine tapanlann Cehennem ateinde olacaklann bildirmitir.
6

bn Ebi'd-Dünya Sifatu'n-Nâr
1da bildirdiine göre bn Abbâs: "En büyük

korku bile onlan üzmez ..."7 buyruunu açklarken: "Bu büyük korku

Cehennemin, Cehennemliklerin üzerine kapanmas anndaki korkudur"

demitir.
8

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "En büyük korku bile onlar üzmez ..."9 buyruunu

’ Enbiyâ Sur. 102

1

Enbiyâ Sur. 98-100

3 Enbiyâ Sur. 101

9 bn Cerîr (16/416).

5 Enbiyâ Sur. 101

6 tbn Cerîr (16/418).

1 Enbiyâ Sur. 103

8
ibn Ebi'd-Dünya (134).

9 Enbiyâ Sur. 103
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açklarken: “Bu büyük korku Sûrîa ikinci defa üfürüldüü zaman yaanan

korkudur” demitir.

1

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

göre Saîd b. Cübeyr: "En büyük korku bile onlar üzmez ..."
2 buyruunu

açklarken: “Bu büyük korku Cehennemin, Cehennemliklerin üzerine

kapanmas anndaki korkudur1
' demitir .

3

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "En büyük

korku bile onlan üzmez..."4 buyruunu açklarken: “Bu büyük korku

Cehennemin, kafirlerin üzerine kapanmas anndaki korkudur” demitir.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "En büyük

korku bile onlar üzmez..."
6 buyruunu açklarken: “Cehenneme

götürülmesi emredilen kulun giderken yaad korkudur” demitir .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "En büyük korku bile onlar

üzmez ...*
8 buyruunu açklarken: “Bu büyük korku Cehennemin,

Cehennemliklerin üzerine kapanmas anndaki korkudur” demitir. Yine:

“Ölümün kesilip öldürüldüü zaman yaanan korkudur” demitir.
9

Bezzâr ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah {sallalishu aleyhi reseilem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde

muhacirlerin,
büyük korkudan yana emin bir ekilde üzerine oturduklar

altndan tahtlar olur."'
0

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

malan) öyle buyurmutun "Gecenin karanlklarnda ibadete kalkanlar kyamet

’ bn Cerir (16/422).

2
Enbiyâ Sur. 103

* bn Cerîr (16/421).

4 Enbiyâ Sur. 103

5 bn Ebî eybe (14/38).

6 Enbiyâ Sur. 103

7 bn Cerîr (16/422).

* Enbiyâ Sur. 103

9 bn Cerîr (16/421, 422).

10
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1753). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi', 4754).
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gününde nurdan minberlerle müjdele! Kyamet gününde insanlar korkuya

kaplrken onlar korkmazlar."
1

Taberânî'nin M. el-Evsa?ta Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiaftahu dayU «eflem) öyle buyurmutun "Allah için birbirlerini sevenler, Allah'n

gölgesinden baka hiçbir gölgenin bulunmad bir günde nurdan tahtlar

üzerinde bu gölgenin altnda olacaklardr. O günde insanlar korkuya kaplrken

onlar korkmazlar .

"

1

Ahmed ve Tirmizî’nin bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah MbMu eieyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde üç kii misk ynlarnn
üzerinde bulunur ve o büyük korkuyu yaamazlar. Bunlardan biri bir toplulua

kendilerinin rzasyla imam olan kiidir. Dieri, gecesi ve gündüzüyle her gün

müezzinlik yapan kiidir. Bir dieri de Allah'n hakk ile efendisinin haklarn

yerine getiren köledir."
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Melekler onlar

karlar...'4 buyruunu açklarken öyle demitir: "Dünyadayken devaml

olarak onlarla beraber olan melekler kyamet gününde kendilerini karlar ve:

"Biz dünyada da, âhirette de sizlerin dostunuzuz. Cennete girene kadar da

yannzdan aynlmayz” derler.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Size söz verilen gün ite

bugündür"5 buyruunu açklarken: "Bunu henüz Cennete girmeden önce

melekler kendilerine söyler” demitir.
6

’ Taberânî (7633, 7634, 8125).

1

Taberânî (1328). Heysem!, Mecmuu ’z-Zevâid'de (10/277) der ki: "snadnda

tanmadm raviler vardr."

3 Ahmed 8/417 (4799) ve Tirmizî (1986, 2566). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Datf

Sünen et-Tirmizî, 339, 470).

4 Enbiyâ Sur. 103

5 Enbiyâ Sur. 103

6 bn Cerîr (16/423).
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\S>j Jjî ÜÎJü liS l,^JJ ^S’ ^U-lîl jLj çjj

jj^\i te u Uip

“Göü, kitap dürer gibi düreriz. Tpk ilk yaratmaya
baladmz gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu,)

üzerimize aldmz bir vaad oldu. Biz, (vaadettiimizi)

yapariZ." (Enbiyâ Sur. 104)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ali: “JpJji £LS"' buyruunu açklarken:

“Sicili bir melektir" demitir .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atiyye: "Âyette zikredilen ‘Sicili’

kelimesi bir melein addr" demitir .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ibn Ömer: aS
"4

buyruunu açklarken öyle demitir: “Sicili bir melektir. Kiinin yapt
istifar, göe yanna çkt zaman: “Bunu onun için bir nur olarak kayda

geçin" der."5

bn Ebî Hatim ve bn Asâkir, Ebû Câfer el-Bâkr'dan bildirir: Sicili bir

melektir. Hamt ile Marut da onun yardmclanndand. Sicill'in her gün üç defa

Ümmü'l-Kitâb'a bakma hakk vard. Bir defasnda hakk olmad halde

Ümmü'l-Kitâb'a bakt ve bu bakta Âdem'in yaratl ile daha sonra olacak

olaylardan bazlanm gördü. Bunu da Hamt ile Mamt'la paylat. Bundan

dolaydr ki Yüce Allah: "Ben yeryüzünde bir halife var edeceim"6

buyurduu zaman melekler: "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek

1

Enbiyâ Sur. 104

3
Fethu'l-Bârfde (8/437) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

) Fethu'l-Bâri'de (8/437) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

4 Enbiyâ Sur. 104

5 bn Cerîr (16/423) ve bn Kesîr, Tefsirde (5/377) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

6
Bakara Sur. 30
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birini mi yaratacaksn"' demilerdir. Zira bunun olacan söz konusu o

baktan örenmilerdi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Suddî’den bildirir.
"
Sicili, kiilerin amel

defterlerinden sorumlu olan melektir. Kii öldüü zaman bu defteri Sicili

meleine teslim edilir. O da bu defteri dürüp kyamet gününde açlmak üzere

kaldrr."3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: “ Sicili ifadesi sahife anlamndadr" demitir.

4

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn

Mende el-Ma'rife’de, bn Merdûye, Beyhakî Sünen *de ve bn Asâkir, Ebu'l-

Cevzâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "
Sicili

,
Hz. Peygamberim (saUaiiahu

Bleyhi vBsaiiem) vahiy katiplerinden biridir" demitir .

5

bnu'l-Münzir, bn Adiy ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyh vbjeIIbiti) Sicili adnda bir vahiy katibi vard.
“

»U-lJi ^
_»U£U" buyruunda da deinilen budur. Sicill'in vahyi yazd sahifeleri

dürmesi gibi göü düreriz, anlamndadr .

6

bn Mende es-Sahâbe’de, Ebû Nuaym el-Ma'rife’de, bn Merdûye, Hatîb

Târih ’de ve bn Asâkir, Nâfi' vastasyla bn Ömeriden bildirin Hz.

Peygamberim («iaiiahu aleyhi veseiiefn) Sicili adnda bir vahiy katibi vard. Yüce Allah:

1 Bakara Sur. 30

1 bn Kesîr, Tefsir"de (1/102, 5/377) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir (4/333).

bn Kesîr, Tefsir (1/102): "arîb bir rivayettir. Ebû Cafer Muhammed b. Ali b. Hüseyn el-

Bâkr'dan gelmesi shhatli olsa dahi Ebû Cafer bunu Ehli kitab'tan naklen aktarmtr ve

reddedilmesi gereken bir haberdir" demitir.

} bn Cerîr (16/423).

4 bn Cerîr (16/425).

5 Ebû Dâvud (2935), Nesâî, S. el-Kübrâ (11335), bn Cerîr (16/424), bn Kesîr, Tefsr'de

(5/378) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî (12790), el-sâbe (3/33) ile Fethu'l-BârTde

(8/437) geçtii üzere bn Merdûye, Beyhakî (10/126) ve bn Asâkir (4/332). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen £W Dâvud, 630). bn Kesîr de: "Sahîh deildir. Hadis

imamlarndan bir grup açkça bunun uydurma olduunu söylemilerdir" demitir.

4 bn Adiy (7/2662) ve bn Asâkir (4/332).
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“^USLU JpJji ^JoS ;UJi ^ (=Sicill'in kitab dürmesi gibi göü dürdüümüz

gün)" âyetinde ona gönderme yaplmtr.’

Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye ve bn Asâkir, Ebu'l-Cevzâ

vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: “Sicili adam anlamndadr." bn Merdûye

bunu: "Habe dilinden bir kelimedir" ziyadesiyle rivayet eder .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

jeJJi buyruunu: "Katibin sahifeyi dürmesi gibi" eklinde

açklamtr .

3

bn Cerîrîin Avfî kanalyla bildirdiine göre bn Abbâs: '...Tpk ilk

yaratmaya baladmz gibi onu tekrar o hale getiririz ...'
4 buyruunu

açklarken: "lk bata nasl idiyse her eyi tekrar yine yok ederiz” demitir .

5

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

göre Mücâhid: '...Tpk ilk yaratmaya baladmz gibi onu tekrar o hale

getiririz ..."
6 buyruunu açklarken: "lk bata olduu gibi yalnayak, çplak ve

sünnetsiz hale getiririz" demitir.

7

bn Cerîr, Hz. Âie'den bildirir: Bir defasnda Resûlullah (ubUahu aleyhi ««M
yanma girdiinde evde yal bir kadn bulunuyordu. Allah Resûlü (mUMiu aleyhi

veaeflem) (taUaHahu aleyhi «sillem): "Ey Âie! Bu ihtiyar kim?" diye sorunca:

"Teyzelerimdem biri" dedim. Yal kadn ona: "Allah’a dua et de beni

Cennetine koysun" deyince, Allah Resûlü (uihiiahu aleyhi mailem): "Cennete ihtiyar

olanlar girmez " karln verdi. Bu cevap üzerine yal kadn çok üzüldü.

Sonrasnda Resûlullah (aelieirahu aleyhi mailem): "Yüce Allah yahlan olduklarndan

' Ebû Nuaym 2/550 (3700), el-sâbe
1

de (3/34) geçtii üzere bn Merdûye, Hatîb (8/175)

ve bn Asâkir (4/332). bn Kesîr, Tefsir (5/378): "Münker bir hadistir ve sahih deildir"

demitir.

J
Nesâî, S. el-Kübrâ (11336), bn Cerîr (16/424), bn Kesîr, Tefsir

1

de (5/377) geçtii üzere

bn Ebî Hatim, Talîku’t-TaTüdde (4/259) geçtii üzere bn Merdûye ve bn Asâkir

(4/332).

3 bn Cerîr (16/424, 425) ve el-tkân’de (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Enbiyâ Sur. 104

5 bn Cerîr (16/431).

6 Enbiyâ Sur. 104

7 bn Ebî eybe (14/120) ve bn Cerîr (16/427).
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daha farkl bir ekilde tekrar yaratr. Onlar yalnayak, çplak ve sünnetsiz bir

ekilde yaratr" buyurdu. Yal kadn: “Haa! Allah bunu yapmaz” deyince,

Resûlullah (sailailahu aleyh, veseiiem) öyle buyurdu: "Yapar! Zira: «...Tpk ilk

yaratmaya baladmz gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu,) üzerimize

aldmz bir vaad oldu. Biz, (vaadettiimizi) yaparz»
1

buyurur. lk olarak

giysi giydirilecek kii de Halîlurrahman olan brahim'dir."
J

0>JUkJl «JiU 4v: ûi/M üt jj#'

Ot-k}* ^ i/

"Andolsun zikirden sonra Zebufda da: «Yeryüzüne salih

kullanm vâris olacaktr» diye yazmtk. te bunda, âbid bir

kavim için bir mesaj vardr/' (Enbiyâ sur . ios, oe)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun Zikir’den sonra

Zebur'da da: «Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye yazmtk" 3

âyetini açklarken: “Zikr'den kast Kur'ân'dr. Yeryüzü denilen yer de

Cennettir” demitir.

bn Çengin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Andolsun Zlkir'den sonra

Zebur'da da: «Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye yazmtk"4

âyetini açklarken: “Tevrat'tan sonra Kur'ân'da yazdk, anlamndadr. Yeryüzü

denilen yerde Cennettir” demitir. s

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Andolsun Zikirden sonra Zebur'da

da: «Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye yazmtk"6
âyetini

açklarken: “Zikr'den kast Tevrat'tr. Zebur'dan kast da Tevrat’tan sonra

gelen kitaplardr” demitir.

7

’ Enbiyâ Sur. 104

1 bn Cerîr (16/429)

1 Enbiyâ Sur. 105

4 Enbiyâ Sur. 105

s bn Cerîr (16/435)

6
Enbiyâ Sur. 105

7 bn Cerîr (16/433)
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bn Çerimin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun

Zikir'den sonra Zebur'da da: «Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye

yazmtk" 1

âyetini açklarken: “Zebûndan kast nazil olan kitaplardr.

Zikriden kast ise Tevrat'tr" demitir.

2

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye’nin Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: “Zebur'dan kast Tevrat,

ncil ve Kur'ân'dr. Zikriden kast ise bu kitaplann alnd ve semada bulunan

asl nüshadr. Yeryüzünden kast ise Cennettir.”

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden aynsn zikreder.

Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

"Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: «Yeryüzüne salih kullarm vâris

olacaktn» diye yazmtk"3 âyetini açklarken: “Zebur'dan kast Tevrat, ncil

ve Kur'ân'dr. Zikriden kast ise bu kitaplann alnd ve semada bulunan asl

nüshadr" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken: “Zebur'dan kast nazil olan kitaplardr. Zikriden kast ise Allah'n

katnda bulunan Ümmü'l-Kitâb’tr. Bahsedilen yeryüzü de Cennettir"

demitir.
5

bn Ceririin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: “Zebur'dan

kast, peygamberlere nazil olan kitaplardr. Zikriden kast ise içinde her eyin

daha önceden yazld Ümmü'l-Kitâb’tr" demitir.

6

Firyâbî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Yeryüzüne iyi kullarm vâris olacaktr ..."7 buyruunu açklarken: “Bu yer

Cennettir" demitir .

1

1

Enbiyâ Sur. 105

J bn Cerîr (16/433).

J Enbiyâ Sur. 105

* Hennâd (160) ve bn Cerîr (16/432).

5 bn Cerîr (16/432, 436).

6 bn Cerîr (16/432).

7 Enbiyâ Sur. 105
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: «Yeryüzüne salh

kullarm vâris olacaktr" diye yazmtk»
2
âyetini açklarken: “Yüce Allah,

Tevrat ile Zebur'da, gökleri ve yeri yaratmadan önceki ilminde Muhammed

(saiiaiiahu aleyhi veseHem) ümmetini yeryüzüne varis klacan ve onlan Cennete

koyacan haber vermitir. Salih kullardan da kast oniardr” demitir. "te

bunda, âbid bir kavim için bir mesaj vardr"3 âyetini açklarken de: “Âbid

olan topluluktan kast âlimlerdir" demitir.
4

Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun

Zikir'den sonra Zebur'da da: «Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye

yazmtk"5 âyetini açklarken: “Be vakit namaz cemaatle klanlar

yeryüzünün varisi olacaklardr" demitir. "te bunda, âbid bir kavim için bir

mesaj vardr"6 âyetini açklarken de: “Be vakit namaz cemaatle klanlar için

bunda bir mesaj vardr" demitir .

7

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

Hâkim'in bildirdiine göre a'bî: "Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da:

«Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye yazmtk"8
âyetini

açklarken öyle demitir: “Davud'a inen Zebur’da sonrasnda da Mûsa'ya

inen Zikrîde yani Tevrat'ta bunu yazdk, anlamndadr. Varis olunacak yerden

kast da Cennettir."9

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, krime'den bu yorumun aynsn

zikreder.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Yüce Allah

bunu Tevrat'tan sonra Dâvud’a indirdii Zebur'da yazd” demitir.

’ bn Cerîr (16/434, 435).

1 Enbiyâ Sur. 105

3 Enbiyâ Sur. 106

4 bn Cerîr (16/435, 439).

5 Enbiyâ Sur. 105

6
Enbiyâ Sur. 106

7 Beyhakî (2912).

8
Enbiyâ Sur. 105

5 bn Ebî eybe (10/555), bn Cerîr (16/433, 434) ve Hâkim (2/587).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu’I-Âliye: "...Yeryüzüne salih kullarm

vâris olacaktr ..."
1

âyetini açklarken: “Bu yerden kast Cennettir" demitir .

2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Yeryüzüne salih kullarm vâris

olacaktr ..."3 âyetini açklarken: “Bu yerden kast Cennettir"' dedi. Sonra:

"Onlar öyle derler: "Hamd, bize olan vaadini gerçekletiren ve bizi

cennetten dilediimiz yere konmak üzere bu yurda varis klan Allah'a

mahsustur. Salih amel ileyenlerin mükâfat ne güzelmi!"4 âyetini okuyup

öyle dedi: “Cennet'in balangc yerdir. Daha sonra basamak basamak

yukanya doru çklr. Cehennemin de balangc yerdedir. Cennet ile

Cehennem arasnda bir perde, bir sur vardr ki bu surun ne olduunu kim

bilebilir? Yüce Allah bu konuda: "...Nihayet onlarn arasna, içinde rahmet,

dnda azap bulunan kapl bir sur çekilir
"5 buyurur. Cehennemin

basamaklan yerin dibine doru iner. Cennetin basamaklar ise yukanya,

semalara doru uzanr.

6

bn Cerîr, Safvân'dan bildirin Âmir b. Abdillah'a (Ebu'l-Yemân):

“Müminlerin ruhlarnn toplanaca bir yer olur mu?” diye sorduumda u
karl verdi: “Yüce Allah’n: "Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da:

«Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr» diye yazmtk"7 âyetinde

bahsettii bu yer, herkes dirilinceye kadar mümin kullann ruhlarnn

topland yer olacaktr."8

Buhârî Târih ’de ve bn Ebî Hâtim, Ebu’d-Derdâ’dan bildirin "Yüce Allah:

"...Yeryüzüne salih kullarm vâris olacaktr..."9 buyurur ki bu salih kullar

bizleriz ."
10

’ Enbiyâ Sur. 105

1 bn Cerîr (16/435).

9 Enbiyâ Sur. 105

* Zümer Sur. 74

5 Hadîd Sur. 13

6 bn Cerîr (16/436).

7 Enbiyâ Sur. 105

8 bn Cerîr (16/436, 437).

9 Enbiyâ Sur. 105

Buhârî (7/375, 376).
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bn Cerîr ve bnuM-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "te bunda,

âbid bir kavim için bir mesaj vardr"
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Bu

Kur'ân'n tümü için geçerlidir ve: “Bu sûrede, bu Kur'ân'da âbid kullar için

mesajlar vardr" denilebilir."
2

ibn Cerîrîin bildirdiine göre bn Zeyd: "te bunda, âbid bir kavim için bir

mesaj vardr"3
âyetini açklarken öyle demitir: “Bu Kur'ân'da âbid kullar için

faydalar ve bilgiler vardr. Mesajdan kast budur."4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ka’bu’l-Ahbâr: "te bunda, âbid bir kavim

için bir mesaj vardr"5 âyetini açklarken: “Âbid kavimden kast, Muhammed

(selBlahu aleyhi vasellem) Ümmetidir” demitir.

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ka'b: te bunda, âbid bir kavim için bir

mesaj vardr"7
âyetini açklarken: “Mesajdan kast, Ramazan orucu ile be

vakit namazdr" demitir .

8

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: te
bunda, âbid bir kavim için bir mesaj vardr"9 âyetini açklarken: “Be vakit

namazda yeterli mesaj vardr" demitir.

bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Deylemî, Enes'ten bildirir: Resûlullah (salisilahu

aleyhi mellem), "te bunda, âbid bir kavim için bir mesaj vardr"
10

âyetini

açklarken: "Be vakit namazda ibadet için yeterince meguliyet vardr"

buyurmutur.

1

Enbiyâ Sur. 106

1 bn Cerir (16/439)

i Enbiyâ Sur. 106

4 bn Cerîr (16/439)

5 Enbiyâ Sur. 106

6 bn Cerîr (16/438)

7 Enbiyâ Sur. 106

8 bn Cerîr (16/438)

9 Enbiyâ Sur. 106

10
Enbiyâ Sur. 106
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bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah («yiehu aleyni veseltem), "te

bunda, âbid bir kavim için bir mesaj vardr"
1

âyetini okudu ve: "Bu mesajdan

kast, Mescid-i Haram'da cemaatle klnan be vakit namazdr" buyurdu.

bn Ebî eybe Musanneföe bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b: "te

bunda, âbid bir kavim için bir mesaj vardr"2 âyetini açklarken: "Bu

mesajdan kast, be vakit namazdr" demitir.
3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "te bunda, âbid bir kavim

için bir mesaj vardr"4
âyetini açklarken: "Bu kavimden kast, be vakit

namaz klanlardr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "te bunda, âbid bir

kavim için bir mesaj vardr"5 âyetini açklarken: "Bu kavimden kast, be
vakit namaz devaml olarak cemaatle klanlardr"' demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "te bunda, âbid bir kavim için

bir mesaj vardr"
6

âyetini açklarken: "Âbid kavimden kast salih amel

ileyenlerdir" demitir.

v iuLijî uj
*

"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."

(Enbiyâ Sur. 107)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî Deldirde

bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak

gönderdik"7 âyetini açklarken öyle demitir: "Hz. Peygamber (yuttu aleyhi

veselEm),iman edenlere hem dünya, hem de âhirette bir rahmet olacaktr. man

1

Enbiyâ Sur. 106

J Enbiyâ Sur. 106

3 bn Ebî eybe (2/386).

A Enbiyâ Sur. 106

5 Enbiyâ Sur. 106

6 Enbiyâ Sur. 106

7 Enbiyâ Sur. 107
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etmeyenler ise bu rahmetten dolay dier ümmetlerin urad yerle bir

olma, hayvanlara dönüme ve suda boulma gibi cezalara maruz

kalmayacaklardr.”

1

Müslim, Ebû Hureyre'den bildirir: Allah Resûlü’ne (salliiahu aleyhi vesellem): “Yâ

Resûlallah! Müriklere beddua et!” denilince: "Ben lanet okuyucu olarak deil

rahmet olarak gönderildim" karln verdi.
1

Tayâlisî, Ahmed, Taberânî ve Ebû Nuaym Delâil’de Ebû Umâme'den

bildirdiine göre Resûlullah(sJaiBhUBJer4.«sdiEm): "Yüce Allah beni âlemlere rahmet,

takva sahipleri için de yol gösterici olarak gönderdi " buyurmutur.3

Ahmed, Ebû Dâvud ve Taberânî'nin Selmân'dan bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu aleyhi «Kilem) öyle buyurmutun
"
Her kime öfkeli anmda

sövmü veya lanet okumusam bilsin ki ben de bir insanm ve herkes gibi

öfkelenirim. Yüce Allah beni âlemlere rahmet olarak gönderdi. Onun için kime

böylesi bir ey yapmsam bu, onun için kyamette bir dua gibi olacaktr
"4

Beyhakî’nin Delâil’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uhkhu

eiayhi veseilem): "Ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim " buyurmutur. 5

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: Allah Resûlü'ne: “Yâ Resûlallah! Sana

yaptklanna karlk Kureylilere beddua et!” denilince öyle karlk verdi:

"Ben lanet okuyucu olarak deil rahmet olarak gönderildim. Yüce Allah: «Biz

seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik»
6
buyurur."

1

îbn Cerir (16/440), bn Kesîr, Tefsîr'de (5/382) geçtii üzere bn Eb! Hâtim ve

Taberânî (12358).

1 Müslim (2599).

3 Tayâlisî (1230), Ahmed 36/551, 646 (22218, 22307), Taberânî (7803) ve Ebû Nuaym

(1). Müsned'in muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.

4 Ahmed 39/110, 126, 127 (23706, 23721), Ebû Dâvud (4659) ve Taberânî (6156). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbârû, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3894).

5 Beyhakî (1/158). Elbârû, es-Sil$iletu s-Sahîha'di (490) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.

6 Enbiyâ Sur. 107
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"Eer yüz çevirirlerse de ki: (Bana emrolunan) hepinize

açkladm. Artk size vâdolunan ey (maherde toplanma
zamannz) yakn m uzakm r bilmiyorum." (Enbiya Sur. 100)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: a»ry J*."' ifadesini: "Acele

etmeden, iyice" eklinde açklamtr.

op

"Bilmem; belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar

geçindirmek içindir." (Enbiyâ Sur. 111)

bn Ebî Hayseme ve bn Asâkir, Rab? b. Enes’ten bildirir: Hz. Peygamber

(saiiaüahu aie^i «-senem), srâ (Miraç) gecesi götürüldüü zaman (gelecee yönelik)

Umeyye oullarndan birinin yönetici olarak minber üzerinde hutbe verdiini

gördü ve bu durum anna gitti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bilmem; belki

bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir"
2
âyetini

indirdi .

3

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Taberânî ve Beyhakî Delâil’de a'bî'den bildirir:

Hz. Haan hilafet iini Muâviye'ye teslim edince, Muâviye ona: "Kalk ve bu

yönde bir konuma yap" dedi. Bunun üzerine Hz. Haan minbere çkt,

Allah'a hamdu senâda bulunduktan sonra öyle dedi: “Yönetim iini,

Müslümanlann slah ve kan dökülmesini önlemek amacyla Muâviye'ye

braktm. "Bilmem; belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar

geçindirmek içindir"
4 Daha sonra istifar edip minberden indi .

5

Beyhakî, Zührî'den bildirin Hz. Haan yapt konumada öyle dedi: "Ey

insanlar! Yüce Allah, bizden önce gelenle (Allah Resulü ile) sizleri hidayete

erdirdi, sonradan gelenimizle (benimle) de kanlannzn akmasn önledi. Bu

’ Enbiyâ Sur. 109

1

Enbiyâ Sur. 111

3 bn Asâkir (57/341).

* Enbiyâ Sur. 111

5 bn Ebî eybe (11/142, 15/100), Taberânî (2559) ve Beyhakî (6/444).
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yönetim iinin bir müddeti vardr. Dünya da el deitirir. Yüce Allah,

peygamberine: "Bilmem; belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye

kadar geçindirmek içindir"
1

buyurur."
1

Ibnu'l-Münzir, krime'den bildirir: Kur'ân’da geçen “j*- (süre)"

ifadelerinden bazlannn kesin bir snn yoktur. Yüce Allah: "Bilmem; belki bu

gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir"
5 buyurur ki

buradaki süre tüm zaman içine alr. Baka bir yerde: "nsann üzerinden,

henüz kendisinin anlan bir ey olmad uzun bir süre geçmedi mi?"4

buyurur. Baka bir yerde: "Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini

verir, öüt alsnlar diye Allah insanlara misaller getirir"5 buyurur. Buradaki

süre hurmann meyve vermesinden toplanmasna kadardr. Baka bir yerde

de: "Sonra onlar, Yûsufun suçsuzluunu ortaya koyan delilleri gördükten

sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmay uygun buldular"
6

buyurur.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bilmem; belki

bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir"
7
âyetini

açklarken: "Size vaad ettiim azabn ertelenmesi belki de snanmanz

içindir" demitir.

8

âjL*; U Ji liLlÜl Uijl! JiJL JIS
^ -

"Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin

nitelemelerinize kar yardm istenecek olan Rahmân'dr"
dedi, (hnltûyâ Sur. 112)

’ Enbiyâ Sur. 111

1 Beyhakî (6/444, 445).

* Enbiyâ Sur. 111

4 inân Sur. 1

5 brahim Sur. 25

6 Yûsuf Sur. 35

7 Enbiyâ Sur. 111

8 bn Cerîr (16/443).
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bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey Rabbim! Hak

ile hüküm ver ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah her

zaman hak ile hüküm verir. Ancak burada peygamberin istedii, kavmine

yönelik bu hükmün erkene alnp dünyada iken verilmesidir."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den

bildirir: Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi mailem) bir savaa katld zaman: "Ey

Rabbim! Hak ile hüküm ver. .."3 derdi .

4

bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: Peygamberler "...Rabbimiz! Bizimle

kavmimiz arasnda hak ile hükmet! Sen hükmedenlerin en hayrlssn"5

derlerdi. Yüce Allah, Hz. Peygambere (sahMu aieytn madam) de: "Ey Rabbim! Hak ile

hüküm ver..."
6
demesini emretti. Resûlullah Maiiahu aleyhi useiiem) kendisinin hak

yolda, dümanlannn ise batl yolda olduunu biliyordu. Bunun için dümanla

karlat zaman: "Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver ..."7 derdi.

’ Enbiyâ Sur. 112

1 bn Cerîr (16/443).

3 Enbiyâ Sur. 112

* Abdurrezzâk (2/30) ve bn Cerîr (16/444).

5 A'râf Sur. 89

b Enbiyâ Sur. 112

7 Enbiyâ Sur. 112



HAC SÛRES
bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Hac Sûresi, Medine'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Hac Sûresi,

Medine'de nazil oldu” demitir.

bnu’l-Münzir, Katâde'den bildirir: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî

göndermedik ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu

temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini

giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, eytann verdii bu vesveseyi,

kalplerinde hastalk bulunanlar ile kalpleri kat olanlara bir imtihan vesilesi

klmak için böyle yapar. Hiç üphesiz ki o zalimler, derin bir aynlk

içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmi olanlar onun, Rabbinden gelen

hak olduunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri

ona sayg duysun diye Allah böyle yapar. Hiç üphe yok ki Allah, iman

edenleri doru yola iletir. nkâr edenler, kendilerine kyamet anszn

gelinceye yahut da onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek o

Kur'ân'dan bir üphe içinde kalrlar
" 1

âyetleri dnda Hac Sûresi’nin tamam

Medine'de nazil oldu. Sadece bu dört âyet Mekke’de nazil olmutur.

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen'de

Ukbe b. Âmir'den bildirir: “Yâ Resûlallah! çinde bulunan iki secde âyetinden

dolay m Hac Sûresi dier sûrelerden daha deerli klnmtr?" diye

sorduumda: "Evet! Bunun için bu iki secdeyi yapmayacak olan kii bu iki

âyeti de okumasn" buyurdu .

2

1 Hac Sur. 52-55

1 Ahmed 28/593 (17364, 17412), Ebû Dâvud (1402), Tirmizî (578), Hâkim (2/390) ve

Beyhakî (2/317). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 303).
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Ebû Dâvud Merâsîl'de ve Beyhakî'nin Hâlid b. Ma'dân'dan bildirdiine

göre Resûlullah (salisilata aleyhi vesellem): "Hac Sûresi, içinde bulunan iki secde

âyetinden dolay dier sûrelerden deerli klnmtr" buyurmutur.

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, smâîfi, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Hz. Ömer, Hac Sûresi'nde bulunan secde âyetlerini okuduu
zaman secde eder ve: "Bu sûre, içinde bulunan iki secde âyetinden dolay

dier sûrelerden deerli klnmtr" derdi.
1

Ebû Dâvud, bn Mâce, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Amr b. el-Âs’tan

bildirin "Resûlullah (saiiaiiahu aJeyh vesellem) bana Kuriân'da on be secde âyeti okuttu.

Bunlardan üçü Mufassal sûrelerdeydi. kisi de Hac Sûresi'ndeydi."3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali ile Ebu'd-Derdâ, Hac Sûresi'ni

okurken iki yerde secde etmilerdir.
4

bn Ebî eybe'nin Ebu'l-Âliye vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Hac

Sûresi'nde iki secde (âyeti) vardr" demitir. 5

bn Ebî eybe'nin Ebu’l-Uryân el-Mucâiî vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Hac Sûresi'nde bir secde (âyeti) vardr" demitir.
6

bn Ebî eybe, brahim'den bildirir: "Hac Sûresi'nde sadece bir secde

(ayeti) vardr. O da ilk âyetteki (18. âyet) secdedir" demitir.7

1 Ebû Dâvud sh. 99 (5) ve Beyhakî (2/317). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaTfu'l-Câmi',

3983).

1 bn Ebî eybe (2/11), bn Kesîr, Tefsî/de (5/400) geçtii üzere smâîlî ve Beyhakî

(2/317).

3 EbÛ Dâvud (1401), bn Mâce (1057), Hâkim (1/345) ve Beyhakî (2/314, 316), uabu'l-

tman (2108). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 301).

4 bn Ebî eybe (2/11).

5 bn Ebî eybe (2/11).

5 bn Ebî eybe (2/12).

7 bn Ebî eybe (2/12).
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"Ey insanlar! Rabbinize kar gelmekten saknn. Çünkü

kyamet sarsnts çok büyük bir eydir. Kyameti gören her

emzikli kadn emzirdiini unutur, her hamile kadn
çocuunu düürür. nsanlar sarho gibi görürsün oysa

sarho deildirler, fakat bu sadece Allah'n azabnn çetin

olmasndandr." (Hac Sur. , 2)

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûye'nin Haan ve bakalarndan

bildirdiine göre mrân b. Husayn öyle demitir: "Ey insanlar! Rabbinize

kar gelmekten saknn. Çünkü kyamet sarsnts çok büyük bir eydir.

Kyameti gören her emzikli kadn emzirdiini unutur, her hamile kadn

çocuunu düürür, insanlar sarho gibi görürsün oysa sarho deildirler,

fakat bu sadece Allah'n azabnn çetin olmasndandr"1

âyetleri nazil

olduunda Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem) bir yolculuktayd. Ashâbna: "Bu günün

nasl bir gün olduunu biliyor musunuz?" diye sorunca, ashâb: “Allah ve

Resûlü daha iyi bilir" dediler. Resûlullah (saiiailahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "O

günü Yüce Allah, Âdem'e: «Cehennemin payn Cehenneme gönder» buyurur.

Âdem: «Rabbim! Cehennemin pay ne kadardr?» diye sorunca. Yüce Allah:

«Her bin kiiden dokuz yüz doksan dokuzu Cehenneme, biri de Cennetedir»

karln verir." Bunu duyan Müslümanlar alamaya balaynca, Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem): "Orta yolu tutup Allah'a yönelin. Her bir peygamber bir

cahiliye döneminden sonra gönderilir. Onun için Cehennemin bu pay cahiliye

insanlarndan alnr. Say eksik kalrsa münafklardan tamamlanr. Önceki

ümmetlere nazaran sizin orannz da binein ayak trnandaki çknt veya

devenin bir yanndaki ben kadardr" buyurdu. Sonra öyle devam etti:

"Cennetliklerin dörtte biri kadar olmanz ümit ediyorum." Müslümanlar bunu

duyunca tekbîr getirdiler. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem}: "Cennetliklerin üçte biri

kadar olmanz ümit ediyorum" buyurunca bir daha tekbir getirdiler.

’ Hac Sur. 1,

2
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Resûlullah (saiisiUm aleyhi veseiiem): "Cennetliklerin yans kadar olmanz ümit

ediyorum" buyurunca bir daha tekbir getirdiler. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi mOm)

“üçte ikisi" deyip demediini ise bilmiyorum.
1

Tirmizî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, mrân b. Husayn’dan bildirir: Bir

yolculukta Resûlullah (safaiahu aleyhi «iemi ile beraberdik. Yolculuk srasnda

bazlar öne geçmi bazlar arkadan geliyordu. Resûlullah (saiyiahu aleyhi veseiiem)

yüksek bir sesle: "Ey insanlar! Rabbinize kar gelmekten saknn. Çünkü

kyamet sarsnts çok büyük bir eydir. Kyameti gören her emzikli kadn

emzirdiini unutur, her hamile kadn çocuunu düürür. nsanlar sarho

gibi görürsün oysa sarho deildirler, fakat bu sadece Allah'n azabnn

çetin olmasndandr"2
âyetlerini okudu. Ashâb bu sesi duyunca Resûlullah'n

(afieiiahu aleyhi «fen) bir ey söyleceini anladlar ve geride olanlar daha da

hzlandlar. Herkes bir araya gelince Resûlullah Maiietu deyt» medeni): "O gün nasl

bir gün olacak biliyor musunuz?" diye sordu. Ashâb: “Allah ve Resûlü daha iyi

biliri' dediler. Resûlullah aleyhi «fen) öyle buyurdu: "O gün öyle bir

gündür ki Yüce Allah, Âdem'e: «(Soyundan) Cehennemin payn gönder1» diye

seslenecek. Âdem: «Rabbim! Cehennemin pay ne kadar?» diye sorduunda,

Yüce Allah: «Her bin kiiden dokuz yüz doksan dokuzu Cehennemlik birisi de

Cennetliktir» buyuracak." Bunun üzerine orada bulunanlar umutsuzlua

kapldlar ve yüzlerinde needen bir iz kalmad. Resûlullah (safeiahu aleyhi «Nem),

ashâbnn bu durumunu görünce: "Siz amel edip rahat olun! Muhammed'in

can elinde olana yemin olsun ki sizler mahlukattan iki toplulukla beraber

olacaksnz ve bu iki topluluk her kiminle beraber olurlarsa onu çoaltrlar.

Bunlar da Yecûc ve Mecüc ile Âdem'in ve blis'in soyundan olup ölenlerdir"

buyurdu. Ashâb bunu duyduklannda skntlar biraz hafifledi. Sonra

Resûlullah (ufeMu deyfc nallan) öyle buyurdu: "Amel edin ve birbirinizi

müjdeleyin! Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki dier insanlara

' Ahmed 33/114, 115, 134-136 (19884, 19901, 19902), Tirmiri (3168, "sahîh", lafz

kendisinindir), Nesâî, S. el-Kübrâ (11340), ibn Cerîr (16/450), bn Kesir, Tefsir'de (5/387)

geçtii üzere bn Eb Hâtin ve Hâkim (1/28, 29, 2/233, 234, 385). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2534).

* Hac Sur. 1, 2
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göre orannz, devenin yan tarafndaki ben veya binein ayak trnandaki

çkntnn deveye oran kadardr."'

ibn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Resûlullah (seyiahu aieytî veseiim) Tebûk

sava dönüü ashâbyla birlikte Medine srtlanna ulatnda bazlan öne

geçmi bazlan arkadan geliyordu. Resûlullah (saUsnahu aieytu venHam) yüksek bir sesle:

"Ey insanlar! Rabbinize kar gelmekten saknn. Çünkü kyamet sarsnts

çok büyük bir eydir" 2
âyetini okudu...” Ravi sonrasnda bir önceki rivayetin

aynsn u ziyadeyle zikreder: "Her iki peygamber arasnda mutlaka bir

cahiliye dönemi olmutur. Bu dönemin insanlar Cehennemliktir. Sizler de öyle

büyük iki topluluk arasnda olacaksnz ki bunlar bulunduklar yerin saysn

çoaltrlar. Bu iki topluluk Yecûc ile Mecûc'tür ve bunlar da Cehennemliktir.

Ama bunlar da Cehennemin saysn tamamlamazlarsa say münafklardan

tamamlanr."3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, ibn

Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir. "Ey insanlar! Rabbinize

kar gelmekten saknn. Çünkü kyamet sarsnts çok büyük bir eydir.

Kyameti gören her emzikli kadn emzirdiini unutur, her hamile kadn

çocuunu düürür. nsanlar sarho gibi görürsün oysa sarho deildirler,

fakat bu sadece Allah'n azabnn çetin olmasndandr"4 âyetleri nazil

olduunda Resûlullah (uilaiBhu aleyhi «eseiM bir yolculuktayd. Allah Resûlü (Beiisiiahu aByhi

«enlem) bu âyetleri yüksek bir sesle okuyunca ashâb aceleyle etrafnda

topland. Onlara: "O gün nasl bir gün olacak biliyor musunuz? O gün Yüce

Allah, Âdem'e: «Ey Âdem! (Soyundan) Cehennemin payn, her bin kiiden

dokuz yüz doksan dokuz kiiyi gönder!» diye seslenecek" buyurunca bu durum

Müslümanlann ann gitti. Sonrasnda Hz. Peygamber Mailehu dayh «eailem) öyle

buyurdu: "Amel edin, Allah'a yönelin ve rahat olun! Canm elinde olana yemin

olsun ki dier insanlara göre orannz, devenin yan tarafndaki ben veya binein

ayak trnandaki çknt kadardr. Sizler mahlukattan iki toplulukla beraber

olacaksnz ve bu iki topluluk her kiminle beraber olurlarsa onu çoaltrlar.

' Tirmizî (3169, "sahih") ve bn Cerîr (16/499, 500).

1 Hac Sur. 1

J bn Cerîr (16/450, 451).

4 Hac Sur. 1, 2
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Bunlar da Yecûc ve Mecûc ile cinlerin ve Âdem'in soyundan kafir olarak

ölenlerdir.
,n

Bezzâr, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi vaniiam) ashâbnn yannda: "Ey insanlar! Rabbinize

kar gelmekten saknn. Çünkü kyamet sarsnts çok büyük bir eydir" 2

âyetini okudu ve: "Bu günün nasl bir gün olduunu biliyor musunuz?" diye

sordu. Ashâb: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dediler. Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi

«iBlem) öyle buyurdu: "O gün öyle bir gündür ki Yüce Allah, Âdem'e:

«(Soyundan) Cehennemin payn gönder!» diye seslenecek. Âdem: «Rabbim!

Kaçta kaç gidecek?» diye sorduunda, Yüce Allah: «Her bin kiiden dokuz yüz

doksan dokuzu Cehennemlik, birisi de Cennetliktir» buyuracak." Bu durum

ashâbn gücüne gidince, Resûlullah UMaiu aleyhi mM: "Cennetliklerin üçte biri

kadar olmanz ümit ediyorum" buyurdu. Sonra öyle devam etti: "Siz amel

edip rahat olun! Sizler orada mahlukattan iki toplulukla beraber olacaksnz ve

bu iki topluluk her kiminle beraber olurlarsa onu çoaltrlar. Bunlar da Yecûc

ve Mecûc'tür. Dier insanlara göre orannz devenin yan tarafndaki ben veya

binein ayak trnandaki çknt kadardr. Benim ümmetim bin bölüm içinden

sadece bir bölümdür."*

bn Merdûye'nin Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten bildirdiine göre bn

Abbâs öyle demitir: Resûlullah cssiiaOahu eiayh w»»n), Mustalik oullan gazvesine

giderken yolda Yüce Allah: "Ey insanlar! Rabbinize kar gelmekten saknn.

Çünkü kyamet sarsnts çok büyük bir eydir. Kyameti gören her emzikli

kadn emzirdiini unutur, her hamile kadn çocuunu düürür. nsanlar

sarho gibi görürsün oysa sarho deildirler, fakat bu sadece Allah'n

azabnn çetin olmasndandr"4 âyetlerini indirdi. Bu âyetler nazil olunca

Allah Resûlü (saiiBiiahuBieyhiveseiiem) devesinin üzerinde bunlan yüksek sesle ashâbna

okudu. Sonra onlara: "Bu günün nasl bir gün olduunu biliyor musunuz?"

' Abdurrezzâk (2/31), Abd b. Humeyd, Mutüehab (1185), bn Cerîr (16/452, 453), bn
Kesîr, Tefsirde (5/387) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Hibbân (7354) ve Hâkim (1/29,

4/566, "sahih").

1 Hac Sur. 1

3 Bezzâr, Kefu’l-EstâT (2235), bn Cerir, Tehzîbu’l-Âsâr sh. 396 (Müsned bn Abbâs, 16),

bn Kesîr, Tefsirde (5/387) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (4/568).

4 Hac Sur. 1, 2
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diye sordu. Ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dediler. Resûlullah (otlaMu

Mi «alimi) öyle buyurdu: "O gün öyle bir gündür ki Yüce Allah, Adem'e

:

«(Soyundan) Cehennemin payn gönder!» diye seslenecek. Âdem: «Rabbim!

Kaçta kaç gidecek?» diye sorduunda, Yüce Allah: «Her bin kiiden dokuz yüz

doksan dokuzu Cehennemlik birisi de Cennetliktir» buyuracak." Bunu duyan

Müslümanlar hüngür hüngür aladlar ve büyük bir endieye kapldlar.

Bunun üzerine Resûlullah (uJUhhu aleyhi «altn) öyle buyurdu: "Muhammed'in can

elinde olana yemin olsun ki sizler say olarak siyah bir koyundaki bir beyaz bir

kl gibisiniz. Cennetliklerin yans kadar olmanz ümit ediyorum. Hatta

Cennetliklerin üçte ikisi kadar olmanz ümit ediyorum. "*

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Mûsa: "Resûlullah {uIIbIIbIni aleyhi mailem)

bir yolculuunda iken... " demi ve bir önceki rivayetin aynsn zikretmitir.

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve

Beyhakî el-Esmâ ve's-Siföfta Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Resûlullah {uMahu

aleyhi vaseiiem) öyle buyurdu:
"
Yüce Allah kyamet gününde: «Ey Âdem!» diye

seslenince, Âdem: «Rabbim! Huzurunda ve emrindeyim!» karln verir.

Yüce Allah: «Rabbin zürriyetinden Cehennemin payn göndermeni istiyor»

buyurunca, Âdem: «Rabbim! Cehennemin pay ne kadar?» diye sorar. Yüce

Allah: «Her bin kiiden dokuz yüz doksan dokuz kii» karln verir. te o

zaman çocuk bile ihtiyarlar, «...Her emzikli kadn emzirdiini unutur, her

hamile kadn çocuunu düürür. nsanlar sarho gibi görürsün oysa

sarho deildirler, fakat bu sadece Allah’n azabnn çetin olmasndandr.»
2

Bu durum Müslümanlara ar gelince: "Yâ Resûlallah! Her bin kiiden dokuz

yüz doksan dokuz kii Cehenemde, geriye bir kii kalyor. Dierlerinin

yannda bir kii ne ki?" dediklerinde Resûlullah (saUaiiehu aleyhi vesellem) öyle buyurdu:

"Yecûc ve Mecûc'den her bin kiiye karlk sizden bir kii olur. Dier

ümmetlere nazaran sizin saynz beyaz srdaki siyah bir kl veya siyah

srdaki beyaz bir kldan baka bir ey midir?"*

1

Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/378) geçtii üzere bn Merdûye.
1 Hac Sur. 1, 2

5 Ahmed 17/384 (112&4), buhâri (3348, 4741, 6530. 7483). Müslim (222), Nesâî, S

Kiibrâ (1 1339), bn Cerir (16/451, 452) ve Beyhakî (471)
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Alkame: "...Kyamet sarsnts çok büyük bir eydir"1

âyetini açklarken: “Kyamet öncesi olan bir sarsntdr1
’ demitir.

1

bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre a’bî: "Ey insanlar!

Rabbinize kar gelmekten saknn. Çünkü kyamet sarsnts çok büyük bir

eydir. Kyameti gören her emzikli kadn emzirdiini unutur, her hamile

kadn çocuunu düürür, insanlar sarho gibi görürsün oysa sarho

deildirler, fakat bu sadece Allah'n azabnn çetin olmasndandr"3

âyetlerini okudu ve: “Bunlar dünyada iken olur ve kyametin de

alametlerindendir” dedi .

4

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr bu

âyetleri açklarken: “Bunlar, henüz dünyada iken kyamet kopmadan önce

gerçekleen eylerdir” demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Kyamet

sarsnts kyametinin alametlerinden biridir" demitir.

5

ibn Cerîrîin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Kyamet sarsnts çok büyük

bir eydir"6 âyetini açklarken: “Bu sarsnt kyametin balangcdr"' demitir.

"...Her emzikli kadn emzirdiini unutur ..."7 buyruunu açklarken de:

“Bana gelen musibetten dolay kendi bebeini bile brakr” demitir .

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: "...Her emzikli kadn

emzirdiini unutur ..."9 buyruunu açklarken: “Emzikli kadn kendi

bebeiyle dahi ilgilenemez olur” demitir.

’ Hac Sur. 1

1 bn Ebî eybe (13/410), bn Cerîr (16/446) ve bn Kesir, Tefsir'de (5/384) geçtii üzere

bn Ebî Hatim.

J Hac Sur. 1, 2

1 bn Cerîr (16/447).

5 bn Cerîr (16/447).

6 Hac Sur. 1

7 Hac Sur. 1,2

* bn Cerîr (16/453, 454, 456).

9 Hac Sur. 1,2
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Her emzikli kadn

emzirdiini unutur, her hamile kadn çocuunu düürür. nsanlar sarho

gibi görürsün oysa sarho deildirler...'” âyetini açklarken öyle demitir:

"O günün iddetiyle anne, henüz sütten kesmedii bebeini unutur. Gebe

kadnlar kamndaki bebekleri henüz günü gelmeden düürürler. nsanlar

sarho edecek bir ey içmedikleri halde korkudan sarho olurlar.”
1

Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Ebu’l-Hasan Ahmed b. Yezîd el-

Havlânî'nin el-Hurûföe bildirdiine göre mrân b. Husayn, Hz. Peygamber’in

(saiidiahu akytu va«eiium) bu âyeti: “
(-* k3 syz' lafzyla okuduunu

iitmitir. 3

bn Merdûye, Ebu'l-Hasan Ahmed b. Yezîd el-Havlânî el-Hurûföe ve Hafz

Abdulanî b. Saîd, Îdâhu’l-kâl’öe Ebû Saîd'den bildirir Resûlullah (saiiaMahu aleyhi

Yesdiem) bu âyeti: L«3 J.UI lafzyla okudu. A’me der ki: "Bu,

bizim de kraatimizdir."
4

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Huzeyfe bu âyeti: “ ^ J.UI

”
lafzyla okumutur.

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti: " U3 $£1. 3

pjb” lafzyla okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Nehîk bu âyeti: "^UJl lafzyla

okumu ve öyle demitir "fade nasb ile yani eklinde olsayd o zaman

gerçekten sarho olduklan anlamna gelirdi. Ancak ötre ile yani "^35” lafzyla:

"Sarho olduklann sanrsn" anlamn vermektedir."

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

"...nsanlar sarho gibi görürsün oysa sarho deildirler..."
5 buyruunu

açklarken öyle demitir "Bunlar kyamet annda olan eylerdir. Kyamet

’ Hac Sur. 1, 2

1 bn Cerîr (16/456).

5 Taberânî 18/141 (298) ve Hâkim (2/385, 386, "sahih").

* A'me§'in kraati için el-thâfe (sh. 191, 192) baklabilir.

s Hac Sur. 1,2
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öncesi o büyük dehette büyükler sarho olur, küçükler ihtiyarlar, gebe

kadnlan çocuklarn düürür."

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...nsanlar

sarho gibi görürsün oysa sarho deildirler..."

1

buyruunu açklarken:

"Onlar, sarho edici bir ey içmiler gibi sarho olarak görürsün,

anlamndadr" demitir.

1

AjjÎ üÜap çjZJ çi* jüt 4)1 ^ jiUJ Jk 'j,Û1 jaj

Ul ^p Jl jj+iü iLai 4Ü ^ 4Î CP

“nsanlardan kimi vardr ki, hiçbir bilgisi olmad hâlde,

Allah hakknda tartmaya girer ve her azgn eytann
ardna düer. Onun hakknda öyle yazlmtr: 0 kendisini

dost edinen kimseyi saptrr ve alevli azaba götürür."

(Hoc Sur. 3. 4)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "nsanlardan kimi vardr ki,

hiçbir bilgisi olmad hâlde, Allah hakknda tartmaya girer ve her azgn

eytann ardna düer" 3 âyetini açklarken: "Nadr b. el-Hâris hakknda nazil

oldu" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bu yorumun aynsn zikreder.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Her azgn eytann ardna

düer"4 buyruunu açklarken: "Allah’a isyan konusunda azgnlam
eytann peine düer" demitir.

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

bildirdiine göre Katâde: "Onun hakknda öyle yazlmtr ..."5 buyruunu

açklarken: "eytann hakknda yazlmtr" demitir .

1

1 Hac Sur. 1, 2

1 bn Cerîr (16/458).

3 Hac Sur. 3

4 Hac Sur. 3

5 Hac Sur. 4
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bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî HâtinVin

bildirdiine göre Mücâhid: Onun hakknda öyle yazlmtr: Onu dost

edinen kimseyi saptrr..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: “eytann

hakknda: «Ona tâbi olanlan saptrr» yazlmtr.” 3

öf p y>jî ji ty 4^i ^y> j ol j.&\ 4|î 4

jpi ö*. p ir- p fa

p sit pJr p jL-i jp J1 u
f
u-j,Si

fa Orî Jjjl Jl O Ö' (*^ÎJ c*.# o*

^ ci^b ö>l *uil 4^ djît lili LuU jijSl M
44 '

"Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten üphede
iseniz bilin ki, ne olduunuzu size açklamak için, biz sizi

topraktan sonra nutfeden, sonra phtlam kandan, sonra

da yaps belli belirsiz bir çinem etten yaratmzdr.
Dilediimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarz; sonra

sizi çocuk olarak çkartrz, böylece yetiip erginlik çana
varrsnz. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena

zamanna ulatrlr ki, bilirken birey bilmez olur.

Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz ona su

indirdiimiz zaman harekete geçer, kabarr, her güzel

bitkiden çift çift yetitirir." (Hac Sur. 5 )

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-îman’öa Abdullah b. Mes'ûd’dan

bildirir. Doru olan ve doruluu tasdik edilen Resûlullah (saiisüahu aleyhi veseiiem) bize

öyle anlatt: “Birinizin anne kamnda bir araya getirilmesi tam krk gün

sürer. Bu krk günde nutfe halinde olur. Sonra bir krk günlük daha zaman

’ AbdurrezzAk (2/32) ve bn Cerir (16/459).

1 Hac Sur. 4

i bn Cerîr (16/460).
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içinde kan phts halini alr. Sonra yine krk günlük süre içinde de et parças

haline gelir. Sonra Yüce Allah ona bir melek gönderir. Bu melek ona ruhunu

üfürürken (kaderi yönünde) dört eyi yazmas emredilir. O anda rzk, eceli,

ameli ve mutlu mu, mutsuz mu olaca yazlr. Kendisinden baka ilah

olmayana andolsun ki biriniz Cennetliklerin amellerini yaparak nihayet

Cennetle arasnda bir arnlk bir mesafe kalr. te o zaman yazgs (kaderi) öne

geçip (ölmeden önce) Cehennemliklerin amelini yapar ve bu ekilde Cehenneme

girer. Yine biriniz Cehennemliklerin amellerini yaparak nihayet Cehennemle

arasnda bir arnlk bir mesafe kalr. te o zaman yazgs (kaderi) öne geçip

(ölmeden önce) Cennetliklerin amelini yapar ve bu ekilde Cennete girer."'

Ahmed ve bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(uiiaUshu aleyhi «sellere) öyle buyurmutur: "Nutfe rahimde krk gün boyunca ayn

halde kalr. Üzerinden krk gün geçtikten sonra kan phts haline gelir. Bir krk

gün sonrasnda da et parças halini alr. Krk gün sonrasnda kemikleri

olumaya balar. Yüce Allah onun yaratln belirlemeyi takdir ettii zaman

bir melek gönderir. Melek: «Rabbim ! Erkek mi, dii mi olacak? Mutlu mu

mutsuz mu (cennetlik mi cehennemlik mi) olacak? Uzun mu ksa m olacak?

Eksik mi tamam m olacak? ömrü ne kadar olacak? Salam m sakat m
olacak ?» diye sorar ve en batan bunlarn hepsi yazlr/'

2

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-üsûVöe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn

Mes'ûd'dan bildirin Nutfe rahimde yerletii zaman bir melek onu eline alr

ve: “Rabbim! Yaratlmas tamamlanacak m, tamamlanmayacak m?" diye

sorar. Yüce Allah: “Tamamlanmayacak” dedii zaman bu nufteye can

verilmez ve kan eklinde rahimden dan atlr. Eer: “Tamamlanacak" derse,

melek: “Rabbim! Erkek mi dii mi olacak? Mutlu mu mutsuz mu (cennetlik mi

cehennemlik mi) olacak? Ömrü ne kadar olacak? Nerede yaayacak? Rzk

nasl olacak? Nerede ölecek?" diye sorar. Nutfe'ye: “Rabbin kim?" diye

sorulunca, nutfe: “Rabbim Allah'tr” der. Ona: “Sana nzk veren kim?" diye

sorulunca, nutfe: “Allah'tr" karln verir. Bunun üzerine melee:

“Ümmü'l-Kitâb'a git! Bu nutfe hakknda her eyi orada göreceksin" denilir.

1 Ahmed 6/125, 7/48, 49 (3624, 3934), Buhârî (3208, 3332, 6594, 7454), Müslim (2643),

Ebû Dâvud (4708), Tirmizî (213T), Nesâî, S. el-Kübrâ (11246), bn Mâce (76) ve Beyhakî

(187).

1 Ahmed 6/13, 14 (3553). Muhakkikleri: 'snad zayf ve kesiktir" demilerdir.
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Nutfe insan olarak dünyaya geldikten sonra kendisine takdir edilen ömrü

yaar. Kendisine takdir edilen nzk yer, kendisine takdir edilen yerde yaar.

Eceli geldii zaman da ölür ve takdir edilen yerde gömülür.

1

bn Cerîr, bn Mes'ûd'dan bildirin Nutfe kadnn rahmine dütüü zaman

Yüce Allah ona bir melek gönderir. Melek: "Rabbim! Yaratlmas

tamamlanacak m, tamamlanmayacak m?" diye sorar. Yüce Allah:

"Tamamlanmayacak” dedii zaman bu nufte kan eklinde rahimden dar
atlr. Een "Tamamlanacak" derse, melek: "Rabbim! Bu nutfenin cinsi ne

olacak? Dii mi erkek mi? Rzk nasl olacak? Ömrü ne kadar olacak? Mutlu mu
mutsuz mu (cennetlik mi cehennemlik mi) olacak?" diye sorar. Bunun

üzerine Yüce Allah ona: "Ümmü’l-Kitâb'a git ve bu nutfenin bu yöndeki

özelliklerini ören" der. Melek de gider ve bunlar oradan örenip alr. Kii bu

yöndeki son aamasn da yaayana kadar melek hep yannda kalr .

2

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât’de Enes’ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiriu aleyh, nuiim) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah, kiinin doaca rahme bir melei görevlendirir. Melek srasyla:

«Rabbim ! Nutfe haline geldi. Rabbim! Kan phts haline geldi. Rabbim! Et

parças haline geldi» eklinde oluumunu bildirir. Yüce Allah artk onun

yaratlmasn takdir ettii zaman da, melek: «Rabbim! Mutlu mu mutsuz mu,

erkek mi dii mi olacak? Rzk ve ömrü ne kadar olacak?» diye sorar. Bütün

bunlar kii henüz annesinin karnndayken yazlr.”*

Ahmed, Müslim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifâfde Huzeyfe b. Esîd el-

ifârî'den bildirir u kulaklanmla Resûlullah’n (oiiaiiahu aleyh. malam):
"
Nutfe ana

rahminde (nutfe olarak) krk gün boyunca kalr" buyurduunu iittim .
4

Baka bir lafzda öyledir
"
Nutfe rahimde krk iki gün kaldktan sonra Yüce

Allah bir melek göndererek bu nutfeye bir ekil verir. Kulaklarn, gözlerini,

tenini, etini ve kemiklerini yaratr. Daha sonra melek: «Rabbim! Bu, erkek mi

1 Hakîm et-Tinnizî (1/267, 278) ve bn Kesîr, Tefsir’de (5/391) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
1 bn Cerîr (16/461, 462).

J Ahmed 19/201, 482 (12157, 12499, 12500), Buhârî (318, 3333, 6595), Müslim (2646) ve

Beyhakî (284).

4 Müslim 2645 (4).
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dii mi olacak?» diye sorar. Yüce Allah ne olaca konusunda takdirini yapnca

melek bunu kayda geçer ve: «Rabbim! Ömrü ne kadar olacak?» diye sorar. Yüce

Allah ne olaca konusunda takdirini yapnca melek bunu kayda geçer ve:

«Rabbim! Rzk ne kadar olacak?» diye sorar. Yüce Allah rzknn ne olaca

konusunda takdirini yapnca melek bunu da kayda geçer. Daha sonra melek bu

yazdklaryla çkar ki Yüce Allah'n kendisine söyledikleriyle ne ekleme yapar, ne

de onlardan bir ey çkarr.

Baka bir lafzda öyledir. "Nutfe rahimde krk veya krk be gün kaldktan

sonra melek gelir ve: «Rabbim! Bu, mutlu mu mutsuz mu (cennetlik mi

cehennemlik mi) olacak?» diye sorar. Yüce Allah'n takdirine göre ne olaca

yazldktan sonra bir daha: «Rabbim! Erkek mi dii mi olacak?» diye sorar. Bu

konuda da Yüce Allah'n takdir ettiini yazar. Amelini, ömrünü ve rzkn da

yazdktan sonra yazlan sahife dürülüp kaldrlr. Artk ona ne bir ey eklenir,

ne de ondan bir ey çkarlr.

"

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "iüi^ js.'9 âüfci"3 buyruunu

açklarken: “Muhallake canl olarak kalandr. ayri muhallake ise düük

olandr" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime'den bildirin “Alake

kan phts, muda et parças, muhallake yaratl tamamlanm, ayri

muhallaka ise düük olan demektir."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

m4« Âikl"4 buyruunu açklarken: “Muhallake yaratl tamamlanm,

ayri muhallaka ise yaratl eksik olandr" demitir.5

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “iîlü

buyruunu açklarken: "Düük, anlamndadr"' demitir.7

’ Müslim (2645) ve Beyhaki (283).

1 Ahmed 26/64 (16142) ve Müslim (2644).

3 Hac Sur. 5

A Hac Sur. 5

s Abdurrezzâk (2/32) ve bn Cerîr (16/462).

6 Hac Sur. 5

7 bn Cerir (16/463).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, a'bî'den bildirir: "Nutfe rahimde dördüncü

aamaya geçtii zaman muhallaka (=yaratl tamamlanm) olur. Ancak bu

aamadan önce rahim onu kan olarak darya atarsa gayri muhallaka olur."’

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

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: iLki”
2 buyruunu

açklarken: "Yaratl tamamlanm veya tamamlanmam olsa da düük

olmasdr” demitir. "...Dilediimizi belli bir süreye kadar rahimlerde

tutarz ..."3 buyruunu açklarken de: "Yaratl tamamlanp yaamas takdir

edilmi, anlamndadr” demitir.4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Dilediimizi

belli bir süreye kadar rahimlerde tutarz ..."3 buyruunu açklarken:

"Doumu gerçekleinceye kadar rahimde tutulmasdr” demitir.
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Dilediimizi belli bir süreye

kadar rahimlerde tutarz ..."7 buyruunu açklarken: "Kiinin, düük olmadan

tam olarak domasdr” demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Ne

olduunuzu size açklamak için ..."
8 buyruunu açklarken: "Annenizin

karnnda hangi aamalardan geçtiinizi açklyoruz” demitir.

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Yeryüzünü görürsün ki

kupkurudur ..."9 buyruunu açklarken: "Yeryüzünün bitksiz olduunu

görürsün” demitir.
10

’ bn Cerîr (16/463).

2 Hac Sur. 5

3 Hac Sur. 5

4 bn Cerîr (16/462-464).

5 Hac Sur. 5

6 bn Cerîr (16/464).

7 Hac Sur. 5
8 Hac Sur. 5

9 Hac Sur. 5

10 bn Cerîr (16/466).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz

ona su indirdiimiz zaman harekete geçer, kabarr, her güzel bitkiden çift

çift yetitirir
"1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yeryüzünün kuru, tozlu

ve ie yaramaz olduunu görürsün. Ancak yamurun inmesiyle yeerip geliir

ve çifter çifter güzel bitkilerden vermeye balar.” 2

bn Ebî Hatim, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs:
Mp p'j"3 buyruunu: “Güzel bitkilerden çifter çifteri’ eklinde açklamtr .

4

^ Jk ü]j olj JiJl ul jl ltt}
m ^ • y /

Jj£\ J> JAM il d\j 443 V i pLDI

"Bunlar, yalnz Allah'n gerçek olduunu, ölüleri dirilttiini,

gücünün hereye yettiini, üphe götürmeyen kyamet
saatinin geleceini, Allah'n kabirlerde olan dirilteceini

gösterir." (hac Sur. 6, 7)

Abdullah b. Ahmed Zühd’e zevâid olarak Muâz b. Cebel’den bildirir

“Yüce Allah’n hak olduunu, kyamet saatinin üphesiz bir ekilde geleceini

ve Allah'n kabirlerde olan dirilteceini bilip buna inanan kii Cennete girer.”
1
'

Hatîb ve bn Asâkir, Hz. Âie vastasyla Ebû Bekr es-Sddîk’tan bildirir:

Resûlullah'n (sBUaUahu aiey+ ws*»M sabah namazndan sonra öyle dediini iitim:

"Yeni güne merhaba! Amellerimizi yazan ve onlara ahit olanlara (meleklere

)

da merhaba! Yazn! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan baka ilah

olmadna, Muhammed'in onu resulü olduuna ehadet ederim. Dinin,

Allah'n anlatt ekilde, Kur'ân'n indirdii ekilde olduuna ehadet ederim.

’ Hac Sur. 5

1 Abdurrezzâk (2/32, 33, 188) ve bn Cerir (16/466, 467, 20/438, 439).

3 Hac Sur. 5

* bn Cerir (21/409) ve el-tkâride (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 180).
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Kyamet saatinin üphesiz bir ekilde geleceine ve Allah'n kabirlerde olan

dirilteceine ehadet ederim."'

Hâkim’in Târih ’de Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyh. veseiM

öyle buyurmutur: "Her gün dört defa: «Yüce Allah'n apaçk hak olduuna,

ölülen dirilttiine, her eye kadir olduuna, kyamet saatinin üphesiz bir

ekilde geleceine ve Allah'n kabirlerde olan dirilteceine ehadet ederim»

diyen kiiden kötülük defedilir."

jr* çM dr* <ir?J

“Bilmeden, doruya götüren bir rehberi olmadan,

aydnlatn bir kitab da bulunmadan Allah hakknda
tartan insan vardr." (Hac Sur. 8)

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Bilmeden, doruya götüren

bir rehberi olmadan, aydnlatc bir kitab da bulunmadan Allah hakknda

tartan insan vardr"2
âyetini açklarken: "Böylesi bir kii, tek olan bir eyi

daha fazla gösterir” demitir.

uLai
fjj

kÂjjlj ç uilîi ^ i] 4li AiLp^

“Kaslarak Allah yolundan saptrmak için bunu yapar. Onun
için dünyada bir rezillik vardr; kyamet gününde ise ona

yakc azab tattracaz." (I iac Sur. 0 )

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

bildirdiine göre Katâde: t jl5"3 buyruunu: "Boynunu yana eerek”

eklinde açklamtr."1

' Hatîb (3/48) ve bn Asâkir (13/401).

1 Hac Sur. 8

3 Hac Sur. 9

1 Abdurrezzâk (2/33) ve Fethu'l-Bârî'de (10/490) geçtii üzere ibn Ebî Hatim.
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "<ûke. buyruunu açklarken:

"Kibir içinde, kaslarak ve bir eyden yüz çevirme anlamnda tek taraftan

bakmadr" demitir .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd:
* ”

buyruunu açklarken: "Denileni dinlemek istemeyip ban yana eerek bir

eyden yüz çevirme, uzak durmadr" demitir.

4

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

göre Katâde: "<ûkp buyruunu: "Boynunu yana eerek" eklinde
s "

açklamtr.

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kaslarak ..."7 buyruunu

açklarken: "Haktan yüz çevirerek, anlamndadr" demitir. "...Onun çin

dünyada bir rezillik vardr..."
8 buyruunu açklarken de: “Bu rezillik, Bedir

savanda öldürülmedir" demitir .

9

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

göre Mücâhid: "aâkc. jli
"10 buyruunu: "Boynunu yana eerek" eklinde

açklamtr.

11

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kaslarak Allah yolundan

saptrmak için bunu yapar ..."
1

âyetini açklarken: "Nadr b. el-Hârîs hakknda

nazil oldu" demitir.

1

1 Hac Sur. 9

1
Fethu'l-Bârî'de (10/490) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

J Hac Sur. 9

4 bn Cerîr (16/470).

* Hac Sur. 9

6 bn Cerîr (16/470).

7 Hac Sur. 9

a Hac Sur. 9

9 bn Cerîr (16/470, 471).

10 Hac Sur. 9

” bn Cerîr (16/469).
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kaslarak Allah yolundan

saptrmak için bunu yapar ..."3
âyetini açklarken: "Abduddâr oullarndan

bir adam hakknda nazil oldu" demitir. Ravi der ki: bn Abbâs’a: "Bu kii

eybe mi?" diye sorduumda: "Hayr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kaslarak..."4

buyruunu açklarken: "Kuriân’dan yüz çevirerek, anlamndadr" demitir .

5

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

"Kaslarak ..."
6 buyruunu açklarken: "Büyüklenerek, kibir içinde,

anlamndadr" demitir.

7

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Bana ulaana göre bunlardan

biri (Cehennemde) günde yetmi bin defa yaklr."

* Öl>^Ul j» vii}) UJI J* ÇÂZ\ ca
A

jl*JI «JJi aJuLj V UJ o^-âj V L* 4i)l jj* {ja _^pJü

M 01 * >1AI J>Jl & 4.3 sp^
•* / /

Crf <4^ Lr,^~

iyi U jiuL; »I

"nsanlardan öylesi de vardr ki, Allah'a kydan kenardan
kulluk eder. Eer kendisine bir hayr dokunursa, gönlü

onunla ho olur. âyet bana bir kötülük gelirse,

gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyay da kaybetmitir.

’ Hac Sur. 9

J

Fethu'l-BârTde (10/490) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

J Hac Sur. 9

4 Hac Sur. 9

5 bn Cerîr (16/470).

6 Hac Sur. 9

7 bn Cerîr (16/469), Fethu'l-Bârî'de (10/441) geçtii üzere bnu'l-Münzir ve Fethu’l-Bârî

(10/490) ile el-tkâride (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hâtim
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âhireti de. te bu apaçk ziyann ta kendisidir. Allah'

brakp, kendisine fayda da zarar da veremeyen eylere

yalvarr. te derin sapklk budur. Kendisine zarar
faydasndan daha yakn olana yalvarr. Yalvard ey ne

kötü yardmc ve ne kötü yoldatr! Muhakkak ki Allah, iman
edip salih ameller ileyenleri içinden rmaklar akan

cennetlere koyacaktr. üphesiz Allah, dilediini yapar."
(I lac Sur. 1 1 - 14 )

Buhârî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"insanlardan öylesi de vardr ki, Allah'a kydan kenardan kulluk eder ...”
1

buyruunu açklarken öyle demitir: “Kii Medine'ye geldiinde, eer kars

erkek çocuk dourur, at da yavrularsa: «Bu din güzel bir dindir» derdi. Ancak

kans (erkek) dourmaz, at da yavrulamazsa: «Bu din kötü bir din» derdi .” 2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye sahîh bir senedle bn Abbâs'tan bildirir:

Baz bedeviler Hz. Peygamber'e (sallallehu aleyh* vesellem) gelip Müslüman olurlar,

sonrada yurtlarna gen dönerlerdi. ayet o yl yamurlu, bereketli ve

hayvanlar yönünden bol yavrulu geçerse: “Bizim bu dinimiz pek güzelmi”

derlerdi. Ancak o yl yamursuz, kurak, bereketsiz ve hayvanlar yönünden

doumu az bir yl olursa: “Bizim dinimizde bir hayr yokmu” derlerdi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "insanlardan öylesi de vardr ki, Allah'a kydan

kenardan kulluk eder. Eer kendisine bir hayr dokunursa, gönlü onunla

ho olur. ayet bana bir kötülük gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O

dünyay da kaybetmitir, âhireti de. ite bu apaçk ziyann ta kendisidir
"3

âyetini indirdi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"nsanlardan öylesi de vardr ki, Allah'a kydan kenardan kulluk eder ..."5

buyruunu açklarken öyle demitir: Bazlan Müslüman olup veba bölgesi

olan Medine'ye yerleirdi. ayet Medine'de bedeni salkl kalr, at yavrular

ve kars da erkek çocuk dourursa dininden yana içi rahat eder ve:

1 Hac Sur. 11

1 Buhâri (4742) ve Fethu'l-Bârtde (10/443) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

3 Hac Sur. 11

4 bn Kesîr, Te/sîr"de (5/396) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 Hac Sur. 11
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"Müslüman olduumdan beri hayrdan baka bir ey görmedim" derdi.

Ancak sal bozulur, kars kz çocuu dourur, datlan sadakada da bir

gecikme olursa eytan gelip vesvese vererek ona: "Vallahi Müslüman

olduundan beri kötülükten baka bir ey görmü deilsin" derdi. te âyette

bahsedilen fitne de budur.

1

bn Merdûye, Atiyye vastasyla Ebû Saîd’den bildirir: Yahudi'lerden bir

adam Müslüman olduktan sonra gözlerini, maln ve çocuunu kaybetti.

Müslüman oluunu uursuz sayarak Hz. Peygamber’e (sailaiiafu aleyhi veseiiem) geldi

ve: "Müslümanlm iptal et" dedi. Hz. Peygamber M»lJ*hu «Kyhi mellm): "slam,

dediin gibi iptal edilmez" karln verdi. Adam: "Bu yeni dinden hiç de

hayr görmedim, zira gözlerim ve malm gitti, çocuum da öldü" deyince,

Allah Resûlü (suMahu aleyhi vesellem): "Ey Yahudi! Ate nasl demirin, altnn ve

gümüün kirini giderirse slam da kiinin kirini giderir

"

buyurdu. Sonrasnda:

"nsanlardan öylesi de vardr ki, Allah'a kydan kenardan kulluk eder. Eer
kendisine bir hayr dokunursa, gönlü onunla ho olur. ayet bana bir

kötülük gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyay da kaybetmitir,

âhireti de. te bu apaçk ziyann ta kendisidir
" 3

âyeti nazil oldu .

3

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

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlardan öylesi de vardr ki,

Allah'a kydan kenardan kulluk eder. Eer kendisine bir hayr dokunursa,

gönlü onunla ho olur. ayet bana bir kötülük gelirse, gerisingeri (küfre)

dönüverir... âyetini açklarken öyle demitir: "Bazlar üphe içinde Allah'a

kulluk ederler. Bolluk ve afiyet bulduklan zaman bu kulluktan yana içleri

rahat olur. Ancak balanna bir musibet geldii zaman geri eski dinine

dönerek kafir olur."5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "nsanlardan öylesi de

vardr ki, Allah'a kydan kenardan kulluk eder ..."
6 buyruunu açklarken

’ bn Cerîr (16/472, 473).

1 Hac Sur. 11

3 Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/379) geçtii üzere bn Merdûye. bn Hacer, Fethu'I-

BârTde (8/443) hadisin zayf olduunu söylemitir.

4 Hac Sur. 11

5 bn Cerîr (16/473) ve Fethu'l-Bâri’de (8/442) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Hac Sur. 11
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öyle demitin Kii Müslüman olup Medine'ye hicret ederdi. ayet

Medine’de salkl olur, datlan sadakalardan pay devaml olarak gelir,

kars erkek çocuu dourur, at da yavrularsa: “Vallahi bulduum en güzel

din Muhammed'in dinidir! Zira Müslüman olduumdan beri bedenimde

salk, çocuklarmda art gördüm” derdi. Ancak hastalanr, sadakadan pay

gelmez, at düük yapar, muhtaç duruma düer, kars da kz çocuu

dourursa: “Vallahi Muhammed'in dini en kötü dinmi! Zira Müslüman

olduumdan beri hastalk peimi brakmad, ailem, çocuklanm ve mallarmda

hep bir eksilme oldu” derdi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: nsanlardan öylesi de vardr ki, Allah'a kydan kenardan

kulluk eder. Eer kendisine bir hayr dokunursa, gönlü onunla ho olur.

âyet bana bir kötülük gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyay

da kaybetmitir, âhireti de ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: nsanlardan

bazlan hayatnda istedii gibi bolluk ve refah bulduu zaman

müslümanlndan yana içi rahat olur ve: “Benim dinim hak bir dindir ve nasl

bir dine inandm biliyorum" der. Ancak bana bir musibet geldii zaman

hak olarak bildii dinini ve bu dine yönelik bildiini de inkar eder. Sonuçta da

kendisi için üzülen, kendisi için sevinen, tek derdi ve megalesi olan, peinde

koup durduu dünyasn kaybederken âhirete de karln alaca hiçbir

iyilii olmadan çkar. te âyette de ifade edildii gibi gerçek ziyan ve kayp

budur.
2

bn EbF Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Allah' brakp, kendisine fayda

da zarar da veremeyen eylere yalvarr. te derin sapklk budur. Kendisine

zarar faydasndan daha yakn olana yalvarr. Yalvard ey ne kötü

yardmc ve ne kötü yoldatr"3 âyetlerini açklarken öyle demitir: “Kar

gelmesi halinde dünyada iken kendisine bir zarar veremeyecek, itaat etmesi

halinde de kendisine bir faydas dokunmayacak eylere snp yalvanr. Oysa

âhirette verecei zarar dünyada iken verecei faydadan daha yakndr.

Yalvard bu putlar kendisi için pek kötü bir yolda, arkadatr.”

’ Hac Sur. 1

1

1 Abdurrezzâk (2/33) ve bn Cerîr (16/355).

* Hac Sur. 12, 13
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Yalvard ey ne kötü yardmc ve ne kötü yoldatr"’

âyetini açklarken: “Yardmc ve yoldatan kast yalvard putlardr
1 ’

demitir.

2

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

Katâde: l jJUj
”3

ifadesini: “Ne kötü bir dosttur” eklinde açklamtr.

îJuJû uiJü j, ii ijj* ji ol jk ^
i ' ^

Lmj u s l^jki; ji p -ujJi

"Allah'n ona dünyada ve âhirette yardm etmeyeceini

sanan kimse, yukar balad bir ipe kendini asp, bosun;
bir düünsün bakalm, bu hilesi kendisini öfkelendiren eye

engel olabilir mi?" (i Uc Sur. 15)

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

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n ona dünyada ve

âhirette yardm etmeyeceini sanan kimse, yukar balad bir ipe kendini

asp, bosun ..."4 âyetini açklarken öyle demitir: “Her kim Yüce Allah'n

dünyada da âhirette de Muhammed'e (saiiaiiahu Bieyhi vussiiem) yardm etmeyeceini

düünüyorsa evinin tavanna bir ip balasn ve kendisini asarak öldürsün .”5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n

ona dünyada ve âhirette yardm etmeyeceini sanan kimse, yukar

balad bir ipe kendini asp, bosun; bir düünsün bakalm, bu hilesi

kendisini öfkelendiren eye engel olabilir mi?"6 âyetini açklarken öyle

demitir: “Her kim Yüce Allah'n dünyada da, âhirette de kendisini

nzklandrmayacan düünüyorsa evinin tavanna bir ip balasn ve kendisini

’ Hac Sur. 13

1 bn Cerîr (16/477).

3 Hac Sur. 13

A Hac Sur. 15

5 Felhu'l-Bârî'de (8/441) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (16/480), Talik’de

(4/260) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/386, "sahih").

6 Hac Sur. 15
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asarak öldürsün. Bakalm bunu yapmas kendisine yarayacak m veya bunu

yapmakla kendisine rzk gelecek mi!"

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Allah'n ona dünyada ve âhirette yardm etmeyeceini sanan kimse,

yukar balad bir ipe kendini asp, bosun; bir düünsün bakalm, bu

hilesi kendisini öfkelendiren eye engel olabilir mi?"’ âyetini açklarken

öyle demitir: "Her kim Yüce Allah'n dünyada da, âhirette de kendisini

rzklandrmayacan düünüyorsa evinin tavanna bir ip balasn ve kendisini

asarak öldürsün. Kiinin böyle yapmas da nzk gelmemesi ve yoksul düme
korkusu dolaysyladr."

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle

demitin "Yüce Allah'n, peygamberine yardm etmeyeceini düünen ve

kendisine nazil olan vahyin kesilmesini isteyen kii bunu kökten halletsin.

Vahyin kayna semadadr. ayet elinden geliyorsa semaya, yukarya çksn ve

vahyin nazil olmasna engel olsun."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti

açklarken öyle demitin "Yüce Allah’n, Muhammed'e (aMBhu wsefcm)

yardm etmeyeceini düünen kii evinin tavanna bir ip balayp kendini

asarak öldürsün. Bakalm bunu yapmakla kendinden bakasna zarar

verebilecek mi!"

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Allah'n ona dünyada ve âhirette yardm etmeyeceini sanan

kimse, yukar balad bir ipe kendini asp, bosun ..."3 âyetini açklarken

öyle demitir: "Yüce Allah'n, dinine yardm etmeyeceini düünen kii

evinin tavanna bir ip balayarak kendini assn. Bakalm bunu yapmakla eline

ne geçecek?"4

1 Hac Sur. 15

1 bn Cerîr {16/482).

3 Hac Sur. 15

4 Abdurrezzâk (2/33) ve bn Cerîr (16/479).



Âyet: 17 431

ij^u jjij i^üT ol
•*

?<>" er*-* f
ji p-4i J-**d ^1

"Dorusu, inananlar ve Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar,

Mecusiler, ortak koanlar arasnda, kyamet günü Allah

kesin hüküm verecektir. Dorusu Allah hereye ahiddir."
(Hac Sur. 1 7)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Dorusu, inananlar ve Yahudiler, Sabiiler, Hristiyan la r,

Mecusiler, ortak koanlar arasnda, kyamet günü Allah kesin hüküm

verecektir ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: "Sabiîler meleklere ibadet

eden, kbleye doru namaz klp Zebur okuyan bir topluluktur. Mecusiler

Güne'e, Ay'a ve atee tapan bir topluluktur. Mürikler ise putlara taparlar.

Yüce Allah bunlar arasnda kyamet gününde hükmünü verecektir. Dinler alt

tanedir. Bei eytann biri, ise Allah’ndr."
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Dorusu, inananlar ve

Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler, ortak koanlar arasnda,

kyamet günü Allah kesin hüküm verecektir..." 3 âyetini açklarken öyle

demitir: "Yüce Allah kyamet gününde bunlar arasnda hükmünü verecek,

beini bir sayarken bu ümmeti de onlardan ayr klacaktr."

bn Ebî Hatim, krime’den bildirir: Yahudiler: "Üzeyr, Allah'n oludur"

dediler. Hristiyanlar: "Mesih sa, Allah'n oludur" dediler. Sâbiîler: "Bizler

Allah dnda meleklere taparz" dediler. Mecûsiler: "Biz Allah dnda
Güne'e ve Ay'a tapanz" dediler. Mürikler de: "Biz Allah dnda putlara

tapanz" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah onlann bu sözlerini yalanlamak

adna Peygamberimize (saiianahu Bieyt meiie-n): "De ki: O, Allah birdir. Allah

sameddir. O, dourmam ve domamtr. Onun hiçbir dengi yoktur
"4

âyetlerini indirdi. Yine: "Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte orta olmayan,

zillet ve Acizliin gerektirdii bir yardmcya ihtiyac bulunmayan Allah'a

1 Hac Sur. 17

1 Abdurrezzâk (2/39), ibn Cerîr (16/485, 486) ve bn Ebî Hatim 4/1176 (6628).

* Hac Sur. 17

4 hlâs Sur. 1-4
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mahsustur" de ve O'nu tekbir ile yücelt"’ âyeti ile "Dorusu, inananlar ve

Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler, ortak koanlar arasnda,

kyamet günü Allah kesin hüküm verecektir ..."
2
âyetini indirdi .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitin “Âyette ‘Hâdû’ olarak zikredilenler Yahudilerdir. Sahillerin kitab

yoktur. Mecusiler putperesttir. Mürikler ise Arap Hristiyanlandr."

j oijuu ^ jâ û jükJj m ö\ jî jüî

IJ U Jki il ol & Û Ui il jji 'jij 4»liil

“Göklerde ve yerde olanlarn, Güne, Ay, yldzlar, dalar,

aaçlar, hayvanlarn ve insanlarn birçounun Allah'a secde

ettiklerini görmüyor musun? nsanlarn birçou da azab
hak etmitir, Allah'n alçaltt kimseyi yükseltebilecek

yoktur. Dorusu Allah ne dilerse yapar." {Ha* Sur. s)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Göklerde ve yerde olanlarn, Güne, Ay, yldzlar, dalar, aaçlar,

hayvanlarn ve insanlarn birçounun Allah'a secde ettiklerini görmüyor

musun? nsanlarn birçou da azab hak etmitir... âyetini açklarken

öyle demitir: “Bütün bunlar gölgeleriyle Allah'a secde ederler. nsanlann

birçoundan kast müminlerdir. Azab hakeden insanlann çoundan kast

kafirlerdir. Bunlar da kendileri istemese de gölgeleri Allah'a secde eder/'5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Âyette belirtilen her eyin secde etmesi gölgeleriyledir. Dalar da

gölgeleriyle Allah’a secde ederler.”

’ srâ Sur. 111

1 Hac Sur. 17

5 bn Ebî Hatim 6/1782 (10046).

4 Hac Sur. 18

5 bn Cerîr (16/487, 488).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “Giysiler de secde eder"

demitir.

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

“Semada bulunan Güne, Ay ve yldzlar batp kaybolacaklar zaman secdeye

kapanrlar ve kendilerine izin verilmeden secdeden kalkmazlar. Bir daha

doup ortaya çkana kadar da sa tarafta beklerler.”’

bn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bildirir: “Gölge ortaya çkt zaman

yeryüzünde ne kadar ku ve hayvan varsa Allah'a secdeye kapanr.”

bn Ebî Hâtim, Amr b. Dînar'dan bildirir: Bir adamn Kâbe'yi tavaf ederken

aladn da iittim. Baktmda Tavus olduunu gördüm. Bana: “Alamama

ardn m?” diye sorunca: “Evet!” karln verdim. Bunun üzerine: “Bu

yapnn (Kâbe'nin) Rabbine andolsun ki u Ay da hiçbir günah olmad halde

Allah korkusundan alar” dedi.

Ahmed Zühd’âe bn Ebî Müleyke'den bildirir: Adamn biri, Hicride secdeye

kapanm alayan Abdullah b. Amr'a rastlad. Abdullah ona: “u Ay bile Allah

korkusuyla alarken benim Allah korkusundan dolay alamama m
anyorsun!” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Tâvus bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Secde konusunda Yüce Allah zikrettiklerinde hiçbir istisnâda bulunmazken

insana gelince: "...Ve insanlarn birçounun Allah'a secde ettiklerini

görmüyor musun?"* buyurup istisnâda bulunmutur. En fazla ükretmesi

gerekenlerin en fazla küfre bulaanlar olduklarn görüyoruz.”

bn Ebî Hâtim, Lâlekâî Sünne’de ve el-Hila7 Fevâid 'de bildirdiine göre Hz.

Ali'ye: “urada adamn biri irade konusunda tartyor” denilince, Hz. Ali

adamn yanna gitti ve: “Ey Allah'n kulu! Allah seni diledii gibi mi yaratt,

yoksa senin dilediin gibi mi?” diye sordu. Adam: “Tabi ki diledii gibi yaratt”

dedi. Hz. Ali: “Peki, diledii zaman m seni hasta klar, yoksa sen dilediin

zaman m hastalanrsn?” diye sorunca, adam: “Tabi ki diledii zaman beni

hasta klar" dedi. Hz. Ali: “Diledii zaman m sana ifa verir, yoksa sen

’ bn Cerîr (16/487).

1 Hac Sur. 18
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dilediin zaman m iyileirsin?" diye sorunca, adam: “Tabi ki diledii zaman

ifa verir, iyileirim" dedi. Hz. Ali: “Peki, diledii yere mi seni koyar yoksa

senin istediin yere mi?" diye sorunca, adam: “Tabi ki diledii yere beni

koyar" kaln verdi. Bunun üzerine Hz. Ali: “Vallahi ayet bunlardan farkl

bir cevap verseydin u gözlerini tayan ban klçla vururdum" dedi .

1

jû cJü IyJ6 ^JJI ^3 J \ üU-^ jlli

* r+îj* t/ ^ Jj* &
^ LU*” Crf p-fjj

OP lyjij

"te Rableri hakknda tartmaya giren iki taraf! Bunlardan
inkâr edenler için ateten giysiler biçilmitir. Balarnn
üstünden de kaynar su dökülür. Onunla, karnlarnn

içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden
topuzlar vardr. Orada, uradklar gamdan ne zaman
çkmak isteseler her defasnda oraya geri çevrilirler ve:

«Yakn azab tadn» denir." (Hac sur . 19-22)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî,

bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin DelâiVde bildirdiine göre Ebû Zer yeminler ederek: "ite Rableri

hakknda tartmaya giren iki taraf! Bunlardan inkâr edenler için ateten

giysiler biçilmitir
"2

âyeti ile "Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller

ileyenleri içinden rmaklar akan cennetlere koyacaktr. üphesiz Allah,

dilediini yapar
" 3 âyetinin Bedir savanda karlkl teke tek dövüen alt kii

hakknda nazil olduunu söylerdi ki bunlar da (Müslümanlardan) Hamza b.

’ bn Kesîr, Tefsir
1de (5/399) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Lâlekâî (1310).

1 Hac Sur. 19

3 Hac Sur. 14



Âyet: 19-22 435

Abdilmuttalib, Ubeyde b. el-Hâris, Alî b. Ebî Tâlib, (müriklerden) Utbe b.

Rabîa, eybe b. Rabîa ve Veîîd b. Utbe'dir.

1

Abd b. Humeyd, Hâkim ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: "te

Rableri hakknda tartmaya giren iki taraf! Bunlardan inkâr edenler için

ateten giysiler biçilmitir
" 1

âyeti, Bedir savanda karlkl teke tek dövüen

Hamza, Ali, Ubeyde ile Utbe b. Rabîa, eybe b. Rabîa ve Velîd b. Utbe

hakknda nazil oldu. Kyamet gününde (müriklerle) davalamak için Allah'n

huzurunda ilk diz çöken kii ben olacam!”3

bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî, bn Cerîr ve Beyhakî'nin Kays b. Ubâd

vastasyla bildirdiine göre Hz.Ali: “Kyamet gününde (müriklerle)

davalamak için Rahmân (olan Allah)'n huzurunda ilk diz çöken kii ben

olacam!” dedi. Kays der ki: "ite Rableri hakknda tartmaya giren iki

taraf! Bunlardan inkâr edenler için ateten giysiler biçilmitir
"4

âyeti, Bedir

savanda karlkl teke tek dövüen Hamza, Ali, Ubeyde ile Utbe b. Rabîa,

eybe b. Rabîa ve Velîd b. Utbe hakknda nazil oldu .”5

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Müslümanlardan Ali, Hamza ve

Ubeyde ile müriklerden Utbe, eybe ve Velîd karlkl teke tek dövümek

için çktklarnda mürikler: “Kim olduunuzu söyleyin de bilelim!” dediler.

Ali: “Ben Ali'yim! Bu da Hamza, u da Ubeyde!” karln verdi. Mürikler:

“Bize denk ve deerli kiiler!” dediler. Ali: “Sîzleri Allah’a ve Resulünün

yoluna davet ediyorum” diyerek onlan slam'a davet etti, ancak Utbe: “Hadi

dövüelim!” karln verdi. Sonrasnda Ali, eybe ile dövütü ve çok

geçmeden onu öldürdü. Hamza da dövütüü Utbe'yi öldürdü. Ubeyde ise

Velîd ile karlat. Ubeyde onun karnda az zayf düünce Ali yardma gelip

Vetîd’i öldürdü. Bunun üzerine Yüce Allah: "ite Rableri hakknda tartmaya

1 bn Ebî eybe (14/365), Fethu’l-Bâri'de (8/444) geçtii üzere Abd b. Humeyd, Buhâri

(3966, 3968, 3969, 4743), Müslim (3033), bn Mâce (2835), bn Cerîr (16/489, 490), Taberânî

(2953) ve Beyhakî (3/72).

J Hac Sur. 19

3 Hâkim (2/386, "sahîh").

« Hac Sur. 19

5 bn Ebî eybe (9/427), Buhâri (3965, 4744), Nesâî (8650), bn Cerîr (16/490, daha önce

zikredilen Ebû Zer'in rivayetinin bir bölümü olarak) ve Beyhakî, Delâil (3/73).
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giren iki taraf! Bunlardan inkâr edenler için ateten giysiler biçilmitir
*1

âyetini indirdi.

bn Ebî Hatim, Ebu'l-Âliye’den bildirir: Bedir savanda iki taraf kar

karya geldii zaman Ube b. Rabîa yanndaki müriklere: "Bu adamla

savamayn! ayet dedii gibi peygamberse peygamberliiyle en fazla

sevinmesi gereken sîzlersiniz. Yok, eer bu konuda yalan söylüyorsa onun

kann dökmeme en fazla size yakr" dedi. Ebû Cehl b. Hiâm, Utbe'ye:

"Korkuyla dolmusun!” diye çknca, Utbe: "Bu gün kavmini fesada

sürükleyen ödlein kim olduunu göreceksin!" karln verdi. Sonrasnda

Utbe b. Rabîa, eybe b. Rabîa ve Velîd b. Rabîa teke tek dövümek için

meydana çktlar ve Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyhi «sdiem) ile ashâbna doru: "Bize

denk olan kiileri gönder de onlarla dövüelim!" diye seslendiler. Bu çan
üzerine Ensâr’dan, Hazrec kabilesinden baz gençler hemen frlad. Ancak

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesdiem): "Sizler oturun! Ey Hâim oullan! Sizler kalkn!"

buyurdu. Bunun üzerine Hamza b. Abdilmuttalib, Ali b. EbîTâlib ve Ubeyde b.

el-Hâris kalkp müriklerin karsna çktlar. Utbe: "Konuun da sizleri

tanyalm!" diye seslenince, Hamza: "Ben Allah'n aslan, Resûiullah'n (saüanahu

•leyh veseiiem) aslan Hamza b. Abdilmuttalib’im!" karln verdi. Buna karlk

Utbe: "Bize denk ve deerli biri!" dedi. Ali b. Ebî Tâlib: "Ben Ali'yim!"

deyince, Utbe: "Bize denk ve deerli biri!" dedi. Ubeyde de: "Ben Ubeyde b.

el-Hâris'im!" deyince, Utbe yine: "Bize denk ve deerli biri!" dedi.

Sonrasnda Hamza, eybe b. Rabîa'yla karlat. Ali b. Ebî Tâlib, Utbe b.

Rabîa’yla karlat. Ubeyde b. el-Hâris'de Velid'in karsna geçti. Hamza

hemen eybe'yi öldürdü. Ali bir iki klç sallamadan sonra Utbe'yi öldürdü.

Ubeyde, Velîd'le çarprken ayandan yaraland. Hamza ile Ali yardmna

gelip Velîd'i öldürdüler. Müriklerden bu üç kii ölünce Ebû Cehil ile

arkadalar: "Bizim Uzza'mz var, ama sizin Uzza'nz yok!" diye bardlar.

Resûiullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) münadisi de: "Bizim dostumuz Allah'tr! Oysa

sizin dostunuz yoktur!" karln verdi. Resûiullah'n (ssiyahu Bayhi «saltam)

münadisi yine: "Bizim ölülerimiz Cennete, sizin ölüleriniz ise Cehenneme

gidecek!" diye seslendi. Bunun üzerine Yüce Allah: "te Rableri hakknda

436

Hac Sur. 19
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tartmaya giren iki taraf! Bunlardan inkâr edenler için ateten giysiler

biçilmitir"' âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, Lâhik b. Humeyd'den bildirir: "te Rableri hakknda

tartmaya giren iki taraf! Bunlardan inkâr edenler için ateten giysiler

biçilmitir
" 2

âyeti, Bedir sava srasnda Utbe b. Rabîa, eybe b. Rabîa ve

Velîd b. Utbe hakknda nazil oldu. "Muhakkak ki Allah, iman edip salih

ameller ileyenleri içinden rmaklar akan cennetlere koyacaktr. üphesiz

Allah, dilediini yapar"3 âyeti ile "Onlar hem sözün ho olanna

ulatrlmlar, hem de övgüye lâyk olan Allah'n yoluna iletilmilerdir"4

âyeti de, Ali b. EbîTâlib, Hamza ve Ubeyde b. el-Hâris hakknda nazil oldu.

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

göre Mücâhid: "te Rableri hakknda tartmaya giren iki taraf!"5 âyetini

açklarken: “ki hasmdan kast öldükten sonra tekrar dirilme konusunda

tartan mümin ile kafirdir” demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, Atâ b. Ebî Rebâh ve Haan bu âyeti

açklarken: “Müminler ile kafirler Rableri konusunda birbirleriyle

tartmlardr” demilerdir.

7

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "te Rableri

hakknda tartmaya giren iki taraf!"
8

âyetini açklarken öyle demitir:

Bunlar Ehl-i Kitâb'dr. Zira müminlere: “Biz Allah'a sizden daha yaknz.

Kitabmz sizin kitaptan daha eski, peygamberimiz de sizin peygamberden

daha önce gelmitir” deyince, müminler: “Biz Allah’a sizden daha yaknz!

Zira biz hem Muhammed'e (saiiaiiahu aleyhi vssellem) hem sizin peygamberinize iman

ederiz. Bunun yannda Yüce Allah’n indirdii tüm kitaplara da inanrz. Siz ise

kitabmz ve peygamberimizi bilmenize ramen hasedinizden dolay ondan

1 Hac Sur. 19

5 Hac Sur. 19

* Hac Sur. 14

4 Hac Sur. 24

5 Hac Sur. 19

6 bn Cerîr (16/492).

7 bn Cerîr (16/492).

8 Hac Sur. 19
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uzak durup inkar ettiniz" karln verdiler. te Rableri konusunda

tartmalan budur .

1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Katâde'den bildirir:

Müslümanlarla Ehli Kitâb'dan olanlar tartmaya girdiler. Ehl-i Kitâb'dan

olanlar: "Bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden önce gelmitir.

Bunun yannda bizim kitabmz sizin kitaptan daha eskidir. Bu yüzden biz

Allah’a sizden daha yaknz" deyince, Müslümanlar. "Bizim kitabmz dier

tüm kitaplan hükümsüz klmtr. Dolaysyla biz Allah'a sizden daha yaknz"

karln verdiler. Yüce Allah da Müslümanlan hasmlanna kar galip

gitirmi ve bu konuda: "te Rableri hakknda tartmaya giren iki taraf!

Bunlardan inkâr edenler için ateten giysiler biçilmitir
"2

âyetini indirmitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "te Rableri hakknda tartmaya

giren iki taraf."3 âyetini açklarken öyle demitir: Burada iki taraftan kast

Cennet ile Cehennemdir. Cehennem: "Yüce Allah beni azab için yaratt"

derken, Cennet de: "Yüce Allah beni rahmeti için yaratt" demitir.

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bunlardan inkâr edenler için

ateten giysiler biçilmitir"* buyruunu açklarken öyle demitir: "Kafirler

için ateten giysiler kesilip hazrlanmtr. Müminlere gelince ise Yüce Allah

onlar, altndan rmaklar akan Cennete koymutur."6

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

göre Saîd b. Cübeyr: "...Bunlardan inkâr edenler için ateten giysiler

biçilmitir. Balarnn üstünden de kaynar su dökülür. Onunla, karnlarnn

içindekiler ve derileri eritilir
"7 buyruunu açklarken öyle demitir: "Onlara

bakrdan giysiler biçilir ki atete kzdnldmda bakrdan daha fazla yüksek s
veren bir ey yoktur. Ceza olarak bakr bunlann balannda eritilir.

’ bn Cerir (16/491).

2 Hac Sur. 19

3 Hac Sur. 19

4 bn Cerir (16/493).

5 Hac Sur. 19

6 bn Cerir (16/494).

7 Hac Sur. 19, 20
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Barsaklar karnlarndan darya akar. Derileri eriyip dökülür de tüm

organlan ortala saçlr."'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brahim et-Teymî: "...Bunlardan inkâr

edenler için ateten giysiler biçilmitir
" 2 buyruunu okudu ve: "Ateten

giysiler biçen Allah' tebih ederim" dedi.

Ebû Nuaym Hilye’de Vehb b. Münebbih'ten bildirir: "Cehennemliklere

giysiler giydirilir, oysa çplak kalmalar kendileri için daha iyidir. Yine onlara

ebedi hayat verilir, oysa ölmeleri onlar için daha iyidir."
3

Abd b. Humeyd, Tirmizî, Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevâid olarak, bn

Cerir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, Ebû Nuaym Hilye’öe ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ebû Hureyre, "...Bunlardan inkâr edenler çin ateten

giysiler biçilmitir. Balarnn üstünden de kaynar su dökülür. Onunla,

karnlarnn içindekiler ve derileri eritilir
"4 buyruunu okudu ve öyle dedi:

Resûlullah'n (saiiaibhu Beyfi vesdM öyle buyurduunu iittim:
"
Cehennemde kaynar

sular (hamim) balarna döküldüü zaman bu su önce kafataslann delip eritir,

oradan içine girer, içinde ne varsa parçaladktan sonra ayaklarna kadar iner.

te bahsedilen eritme (sahr) budur. Bu ekildeki bir erimeden sonra bedeni

tekrar eski haline döner."5

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. es-Serfden bildirir: "Scaklndan dolay melek

kab ancak maalarla tayarak gelir. Bu kab dökmek için yüzüne yaklatrd

zaman kafir bundan tiksinir. Melek elindeki demirden topuzla bana vurup

beynini boaltr. Sonrasnda kab bann içine döker. Bu ekilde bandan

karnna kadar ular. "Onunla, karnlarnn içindekiler ve derileri eritilir
" 6

âyetinde ifade edilen de budur."7

’ bn Cerir (16/494).

1 Hac Sur. 19

) Ebû Nuaym (4/71).

4 Hac Sur. 19. 20

s Tirmizî (2582, "sahîh"), Abdullah b. Ahmed (sh. 20), bn Cerir (16/495), bn Kesîr,

Tefsir*de (5/402) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/387, "sahîh") ve Ebû Nuaym

(8/182, 183). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/ Sünen et-Trmizî, 476).

6 Hac Sur. 20

7 bn Kesir, Tefsir*de (5/402) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Abd b. Humeyd, bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym Hilye'de Saîd b.

Cübeyr'den bildirir: “Cehennem ehli acktklar zaman zakkum aacna

koarlar ve ondan yerler, derileri ve yüzleri dökülür. Eer onlan tanyan biri

yanlanndan geçecek olsa dökülen derilerini ve yüzlerini tanr. Sonra

susuzlua maruz kalr ve su isterler. Onlara irine benzeyen, scaklnn son

derecesine gelmi kaynar bir su verilir. Suyu azlanna yaklatrdklannda

scaklndan derileri dökülmü olan yüzleri pier ve kannlannda ne varsa

erir. Yürürlerken bütün barsaklan ve derileri dökülür. Sonra demir sopalarla

dövülürler ve bütün uzuvlar dökülür. O kadar ikence çekerler ki feryat figan

içinde helak olmay isterler.”
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onunla, karnlarnn

içindekiler ve derileri eritiliri
"2

âyetini açklarken: “Yürürken barsaklar ve

derileri yerlere dökülür” demitir. "Onlar çin bir de demirden topuzlar

vardr"3 âyetini açklarken de: “Bu topuzlarla onlara vurulduu zaman her bir

organlan bir yere düer. O kadar ikence çekerler ki feryat figan içinde helak

olmay isterler” demitir.

bnu'l-Enbârî ve Tastî'nin Mesâil*de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn

Abbâs'a: "^w”4
ifadesinin anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Hamîm

denilen içecei içtikleri zaman kannlannda bulunanlann erimesidir” dedi.

Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca, bn Abbâs u karl
verdi: “Evet, bilirler. airin5

:

"içi kaynayp eriyince duman çkt

Bu kaide kovann içinde dönüp dolat" dediini iitmez misin? Yine öyle

demitin

"Onu yakp eritecek günei gözleyip durdu

1 bn Cerir (15/251, 252, 16/497), bn Kesîr, Tefsir’de (7/18) geçtii üzere bn Ebî Hâtim

ve Ebû Nuaym (4/285).

1 Hac Sur. 20

J Hac Sur. 21

4 Hac Sur. 20

5 Tarmâh b. Hakîm, Divan (sh. 145).
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Batmaya yüz tutunca da yola koyuldu.”'

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Onunla, karnlarnn içindekiler

ve derileri eritilir"

2

âyetini açklarken: “Öyle bir su içirllirler ki bu su

kannlanna girince derileriyle birlikte içerde ne varsa hepsini eritiri’ demitir.

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

göre Mücâhid: ifadesini: “Eritir” eklinde açklamtr/

bn Ebî eybe, Dahhâk’tan aynsn bildirir .

5

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: “^”6
ifadesini:

“Eritir" eklinde açklamtr.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: “<u ^”8 buyruunu

açklarken: “Yan erimesi gibi eritir” demitir.

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

Dahhâk: “ç*Ül ^i”9 buyruunu: “Onlar için çekiçler vardr” eklinde

açklamtr.

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Onlar için bir de

demirden topuzlar vardr"
11

âyetini açklarken: “Bu topuzlarla onlara öyle bir

vurulur ki organlanndan her biri bir tarafa dalr” demitir.

1

el-tkân'de (2/101) geçtii üzere Tast.

I Hac Sur. 20

} Hac Sur. 20

4 bn Cerîr (16/496).

5 bn Ebî eybe (13/580).

6 Hac Sur. 20

7 Abdurrezzâk (2/34) ve bn Cerîr (16/497).

8 Hac Sur. 20

9 Hac Sur. 21

1ft bn Ebî eybe (13/166).

II Hac Sur. 21
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bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)'den bildirin bn Ömer: "Cehennemi çokça

ann! Zira çok yakc bir atei, çok derin bir dibi ve demirden topuzlar vardr"

derdi.'

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin el-

Ba's‘de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (saÜallahü aleyhi vesel(em)

öyle buyurmutur: "
Cehennemde bulunan topuzlardan biri yeryüzüne

konulacak olsa, insanlar ve cinler bir araya gelseler dahi onu yerinden

oynatamazlard. ayet bu topuzla bir daa vurulacak olsa onu paramparça eder

sonra eski haline dönerdi.
"2

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd,

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

"Cehennem atei kapkaradr. Ne alevi, ne de koruk veriri' dedi ve: "Orada,

uradklar gamdan ne zaman çkmak isteseler her defasnda oraya geri

çevrilirler: «Yakc azab tadn" denir» 3
âyetini okudu.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Câfer el-Kârî: "Orada, uradklar

gamdan ne zaman çkmak isteseler her defasnda oraya geri çevrilirler:

«Yakc azab tadn" denir»3 âyetini okuyup alad ve: "Bu âyet konusunda

Zeyd b. Eslem’in bana bildirdiine göre Cehennemdekiler nefes bile

alamazlarm" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fudayl b. yâd: "Orada, uradklar

gamdan ne zaman çkmak isteseler her defasnda oraya geri çevrilirler..."*

âyetini açklarken öyle demitir: "Ayaklan prangal, elleri de bal olduu için

oradan çkmak isterler. Ancak atein alevi onlar yukanya frlatrken demir

topuzlar onlan geri aaya indirir."

1 bn Ebî eybe (13/164).

1 Ahmed 17/334 (11233), Ebû Ya'lâ (1388), Hâkim (4/600, "sahîh"), Tahrîcu'l-Keâ/da

(2/380) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (590). Müsned'in muhakkikleri: "isnad

zayftr" demilerdir.

J Hac Sur. 22

* bnu'l-Mübârek (Zevâid Nuaym b. hiammâd, 310), bn Ebî eybe (13/152), Hennâd

(248), bn Cerîr (16/498) ve Hâkim (2/387, "sahîh'
,
).

5 Hac Sur. 22

6 Hac Sur. 22
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^jA ^y*j ob>- oUJLsaJl IjJ\ ^JJI ^ o|

jd>- 4î! (5-f^yj $jb <>? j4&1
t '

“Dorusu Allah, inanp yararl i ileyenleri, içlerinden

rmaklar akan cennetlere koyar. Orada altn bilezikler ve

inciler taknrlar. Oradaki elbiseleri de ipektendir."

(Hac Sur. 23)

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, Ebû Avâne ve Tahâvî'nin

Hz.Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi «nUan): "Dünyada iken

ipei giyen kii onu âhirette giyemez" buyurmutur.’

Nesâî ve Hâkim, Ebû Hureyre’den bildirir: Hz. Peygamber (saflaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurdu: "Dünyada iken ipei giyen kii onu âhirette giyemez. Dünyada

iken içki içen kii onu âhirette içemez. Dünyada iken altn veya gümü kaplarla

içeceini içen kii âhirette bu kaplarla bir ey içemez." Sonra öyle buyurdu:

"pek Cennetliklerin giyeceidir. çki Cennetliklerin içeceidir. Altn ve gümü
de Cennetliklerin içecek kaplandr."

2

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen 1de bnu'z-Zübeyr'den

bildirin Resûlullah MaJiahu aleyhi ™seM: "Dünyada iken ipei giyen kii onu âhirette

giyemez" buyurdu. bnu'z-Zübeyr der ki: Âhirette de ipek giyemeyen kii

Cennete giremez. Zira Yüce Allah: "...Oradaki elbiseleri de ipektendir
"3

buyurur/

Nesâî, Tahâvî, bn Hibbân ve Hâkim'in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Dünyada iken ipei giyen

' Ahmed 1/364 (251), Buhârî (5734), Müslim (2069), Tirmizî (2817), Nesâî, S. el-Kübrâ

(11343), Ebû Avâne (8498, 8499, 8511-8513) ve Tahâvî, erh Mükili’l-Âsâr (4843).

1

Nesâî, S. el-Kübrâ (6869) ve Hâkim (4/141). Elbânî, es-Silsüetus-Sahîha'da (384)

hadisin sahîh olduunu söylemitir.

J Hac Sur. 23

4 Beyhakî (2/422), Buhârî (5834) ve Müslim (2069).
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kii onu âhirette giyemez. Cennete girse dahi Cennettekiler ipek giyer, ancak

kendisi yine giyemez.
,n

"Onlar, sözün en güzeline yöneltilmiler, övgüye lâyk olan

Allah'n yoluna iletilmilerdir." (Hac Sur. 24 )

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

"Onlar, sözün en güzeline yöneltilmilerdir ...'
2 buyruunu açklarken:

"Sözün en güzelini söyleme onlara ilham edilmitir" demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Onlar, sözün en güzeline

yöneltilmilerdir ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Müslümanlann,

Müslüman olmayanlarla husumetlerinde: «Bizim dostumuz Allah'tr. Oysa

sizin dostunuz yoktur» demeleridir."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre smail b. Ebî Hâlid:

"Onlar, sözün en güzeline yöneltilmiler, övgüye lâyk olan Allah'n yoluna

iletilmilerdir
"5 âyetini açklarken: "Sözün en güzelinden kast Kur'ân,

övgüye layk olan Allah’n yolundan kast da slam’dr" demitir .

6

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk:

"Onlar, sözün en güzeline yöneltilmiler, övgüye lâyk olan Allah'n yoluna

iletilmilerdir
"7 âyetini açklarken: “Sözün en güzelinden kast; ihlas, övgüye

layk olan Allah’n yolundan kast da slam'dr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onlar, sözün en güzeline

yöneltilmilerdir ...'
0 buyruunu açklarken öyle demitir: Bu sözden kast:

1

Nesâî, S. el-Kübrâ (9607-9611), Tahâvî (4/246), bn Hibbân (5437) ve Hâkim (4/191).

bn Hibbân'n muhakkiki: "Ravileri güvenilirdir" demitir.

1 Hac Sur. 24

J bn Cerîr (16/500) ve el-tkân'de (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Hac Sur. 24

5 Hac Sur. 24

6
Fethu'l-Bârî’de (8/441) geçtii üzere bnu'l-Münzir.

7 Hac Sur. 24

3 Hac Sur. 24
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"Allah'tan baka ilah yoktur. Allah büyükler büyüüdür. Hamd ancak "Güzel

sözler ancak O'na yükselir
"

1

buyuran Allah'adr" sözüdür.

ollLu^ ^JJl

t*

"Dorusu inkar edenleri, Allahn yolundan, yerli ve yolcu

bütün insanlar için eit klnan Mescid-i Haram dan
alkoyanlar ve orada zulüm ile ilhada yeltenenleri can

yakc bir azaba uratrz/' (Hac Sur. 25)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Harem bölgesinin tümü,

Mescid-i Haram saylr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yerli ve yolcu bütün

insanlar için eit klnan. .."
1 buyruunu açklarken: "Orada Allah'n tüm

kullan eittir" demitir.

bn Ebîeybe, Saîd b. Cübeyr'den bu yorumun aynsn zikreder .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yerli ve yolcu bütün

insanlar için eit klnan ..."4 buyruunu açklarken öyle demitin "Eit

klnmalan tek bir eriata sahip olmalandr. Yerli ifadesinden kast, hac

mevsiminde Mekke'de bulunan Mekke ahalisidir. Yolcu olanlardan kast da

Mekke'nin yerlisi olmayan baka bölgelerden buraya hac için gelenlerdir.

Dandan Mekke'ye gelenlerin Mekkelilerle eit olduklan, hac mevsiminde

ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için Mekke yerlilerinin onlara gerekli

imkan salamalan gerektii ifade edilmitir."

^ ü* \jji& J&Ü\ 0\

S
J>m

A 'y-M

1

Fâtr Sur. 10

2 Hac Sur. 25

3 bn Ebî eybe (4/79).

« Hac Sur. 25
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “Mekke

yerlisi ve yabancs Harem bölgesinde oturma ve konaklama konusunda eit

konumdadrlar" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid ile Atâ: "... Yerli

ve yolcu bütün insanlar için eit klnan ..."
1 buyruunu açklarken: “Harem

bölgesinin kudsiyetini koruma ve gerekli ibadetleri ifa etme noktasnda

Mekke'nin yerlisi ve yabancs birdir, eittir" demitir.

3

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'da bildirdiine göre Katâde:

"...Yerli ve yolcu bütün insanlar için eit klnan. .." î buyruunu açklarken

öyle demitir: “Mekke ahalisi ile Mekke dndan gelenler Harem bölgesinde

yerleme, ibadetleri ifa etme ve bölgenin haraml konusunda eittirler."
4

Abd b. Humeyd, Ebû Hasîn'den bildirir: Saîd b. Cübeyrie: “Mekke'de

itikafa gireyim mi?” diye sorduumda u karl verdi: “Hayr, girmene

gerek yok, zira orada ikamet ettiin sürece itikattasn demektir. Yüce Allah:

"...Yerli (âkif) ve yolcu bütün insanlar için eit klnan ..."5 buyurur.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken öyle demitir: “nsanlar Mekke'de eittirler. Mekke'de bulunan

evlerde kimse kimseden daha fazla hak sahibi deildir ."6

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Abdullah b. Amridan bildirin “Mekke'de

bulunan evlerden kira ücreti alp yiyen kii, midesine ate indiriyor

demektir."7

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ, Mekke'deki

evlerin satlmas veya kiraya verilmesini kerih görürdü.

’ Hac Sur. 25

5 bn Cerîr (16/503).

J Hac Sur. 25

4 Beyhakî (4015).

5 Hac Sur. 25

6 bn Ebî eybe (4/79).

7 bn Ebî eybe (4/371).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî), Mekke’deki evlerin

kiraya verilmesini kerih görürdü.

Abd b. Humeyd, bn Ömer’den bildirir: “Hz.Ömer, Mekke’deki evlerin

kaplarnn kapal tutulmasn yasaklamt. Dardan gelen insanlar Mekke'de

kalacaklar süre içinde bu evlerde kalrlard. Hatta bazlar bu evlerin

bahçelerinde çadr kurarlard.”

bn Sa'd'n bildirdiine göre adamn biri Merve tepesinin yannda Ömer b.

el-Hattâb'a: “Ey müminlerin emiriî Benim çocuklarma kta olarak bir yer ver”

deyince, Ömer ondan yüz çevirdi ve öyle dedi: “Bölge Yüce Allah’n haram

bölgesidir ki: ".. .Yerli ve yolcu bütün insanlar için eit klnan ..."
1

buyurmutur.”2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Mekke evlerinin kiraya

verilmesi helal deildir” demitir .

3

bn Ebî eybe, bn Cüreyc’den bildirir. “Ömer b. Abdilazîz'in Mekke'deki

ev ve meskenlerin kiraya verilmesini yasaklayan yazsn bizzat kendim

okudum ."

4

bn Ebî eybe, Kâsm'dan bildirin “Mekke'deki evlerin kirasndan bir ey
yiyen kii, ate yiyor demektir."s

bn Ebî eybe, Atâ'dan bildirir: “Hz.Ömer, hac için dardan gelen

insanlann konaklayabilmesi için Mekke ahalisinin evlerinin bahçe ve

arsalanna kap koymalarn yasaklad .”6

bn Ebî eybe, Cafer'den, o da babasndan bildirir: “Mekke'de evlerin (d)

kaps yoktu. Msr ile Irak'tan gelenler bu evlere girebilirlerdi.”
7

1 Hac Sur. 25
1

îbn Sa'd (5/465).

1 bn Ebî eybe (4/370).

4 bn Ebî eybe (4/371).

5 bn Ebî eybe (4/371).

6 bn Ebî eybe (4/371).

7 bn Ebî eybe (4/371).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Sâbit: "...Yerli ve yolcu bütün

insanlar için eit klnan ..."

1

buyruunu açklarken öyle demitir. “Hacdan

dönenler ile Mekke yerlileri Mekke'deki evler konusunda eittirler. Dardan

gelenler istedikleri evlerde oturabilirler. Yerliler de evlerinden

çkarlmazlar."1

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye -sahih bir senedle- bn Abbâs'tan

bildirir: "...Yerli ve yolcu bütün insanlar için eit klnan ..."

3

buyruu

konusunda Resulullah (»Biaiiahu aleyhi vesBiam):
"
Mekke'nin yerlisi de, yabancs da

Harem'de birdir" buyurmutur/

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

"...Yerli ve yolcu bütün insanlar için eit klnan ..."5 buyruunu açklarken:

“Mekke'nin yerlisi de yabancs da Mescid-i Haram'da konaklamada birdirler"

demitir.

6

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Mekke herkese açk bir yerdir. Evleri ne satlr, ne de kiraya verilir"

buyurmutur.

bn Ebî eybe ve bn Mâce, Alkame b. Nadle'den bildirir “Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi «reseiiem), Ebû Bekriin ve Ömer'in dönemlerinde Mekke'de evler sâibe

(ihtiyaç sahiplerine braklm) olarak isimlendirilirdi ki her üçü de vefat

ettiklerinde Mekke evleri bu isimle anlrd. htiyac olan bu evlerde oturur,

ihtiyac olmayan da oturmas için bakasna verirdi ."
7

1 Hac Sur. 25

1 bn Ebî eybe (4/371).

5 Hac Sur. 25

* Taberânî (12496). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/70) der ki: "snadnda zayf biri

olan Abdullah b. Müslim b. Hürmüz vardr."

s Hac Sur. 25

6 bn Cerîr (16/502).

7 bn Ebî eybe (4/372) ve bn Mâce (3107). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/ Sütten

bn Mâce, 663).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ömer: “Ey Mekke

ahalisi! Evlerinize kap yapmayn! Dardan gelenler istedii evde konaklasn"

derdi .

1

Dârakutnî'nin bn Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiam):

"
Mekke'deki evlerden kira ücreti yiyen kii ate yemi demektir" buyurmutur.

1

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Râhûye, Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, Ebû

Ya’lâ, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim ve bn

Merdûye, bn Mes’ûd'dan bildirir: "...Orada zulüm ile ilhada yeltenenleri

can yakc bir azaba uratrz"

3

buyruu konusunda Resûlullah (saHaiiahu aleyh,

veseliem):
"
Mescid-i Haram'da biri ilhada kalksa, Aden-i Ebyen'de* olsa dahi

Yüce Allah ona çetin azabm tattrr!" buyurmutur.

5

Saîd b. Mansûr ve Taberânî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Orada

zulüm ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz"6 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Kabe’nin (Mescid-i Haram'n) dnda bir yerde bir

günaha niyet edip de onu yapmayan kiiye, bu günah ilemedikçe aleyhine

yazlmaz. Ancak Kâbe’de bir günaha niyet eden kiiye, Yüce Allah çetin

azabn tattrmadan cann almaz."7

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: Bu âyet Abdullah b. Uneys hakknda

nazil oldu. Resûlullah (uHüiishu aleyhi vmiieno onu, biri Muhacirlerden, biri de

Ensâr'dan olmak üzere iki kiiyle bir yere göndermiti. Birbirlerine kar

soylaryla övünürken Abdullah kzd ve Ensâr’dan olan adam öldürdü.

Sonrasnda slam'dan çkp Mekke'ye kaçt. Bunun üzerine: "...Orada zulüm

1 Abdurrezzâk (9211).

1
Dârakutnî (2/299, 300, 3/57). Dârakutrû: "Dorusu mevkuf (sahabi sözü) olmasdr"

demitir.

3 Hac Sur. 25

4 Aden-i Ebyen: Yemen'de bir adadr.

5 el-Metâlibu'l-Âliye'de (4046) geçtii üzere shâk b. Râhûye, Ahmed 7/155 (4071),

Bezzâr (2024), Ebû Ya'lâ (5384), bn Cerir (16/508), bn Kesîr, Tefsir'de (5/407) geçtii

üzere ibn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/388, "sahîh).

6 Hac Sur. 25

7 Taberânî (9078).
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ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz" 1

âyeti nazil oldu. Yani

kim slam'dan saparak Harem bölgesine snrsa can yakc azab tadacaktr .

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-îmatt'da bildirdiine göre

Katâde: "...Orada zulüm ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba

uratrz"

3

buyruunu açklarken öyle demitir: “irk komak üzere Harem

bölgesine gelen kiiyi Yüce Allah yakc azab tattrr.”'’

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

göre bn Abbâs: "...Orada zulüm ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba

uratrz"1
’ buyruunu açklarken: “Zulüm ile ilhattan kast irktir" demitir.

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Orada zulüm ile ilhada

yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz"7 buyruunu açklarken: “Zulüm

ile ilhattan kast, Harem'de Allah’tan bakasna tapmaktr" demitir .

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orada zulüm ile ilhada

yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz"9 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Harem bölgesinde, çirkince laflar etme, hakkn olmad halde

birine zulmetme veya haksz yere birini öldürme gibi Allah'n haram kld bir

yasa çineyen kii çetin azab haketmi demektir.''10

bn Cerîr'in bildirdiine göre Habîb b. Ebî Sâbit: "...Orada zulüm ile ilhada

yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz"11 buyruunu açklarken: “Zulüm

1 Hac Sur. 25

J bn Kesîr, Tefsir"de (5/408) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Hac Sur. 25

9 Abdurrezzâk (2/34), bn Cerîr (16/507) ve Beyhakî (4015).

5 Hac Sur. 25

6
tbn Cerîr (16/507).

7 Hac Sur. 25

6 bn Cerîr (16/507).

9 Hac Sur. 25

10 bn Cerîr (16/507).

” Hac Sur. 25
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ile ilhada yeltenenlerden kast, Mekke'de yiyecek stoku yapanlardr"

demitir.

1

Abd b. Humeyd, Buhârî Târih’âe, Ebû Dâvud, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim

ve bn Merdûye'nin Ya'lâ b. Umeyye’den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiiahu

aieyü mailem): "Harem bölgesinde yiyecek stoku yapmak orada ilhad yapmak

demektir

"

buyurmutur.

2

Saîd b. Mansûr, Buhârî Târih’de ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz.

Ömer b. el-Hattâb: "Mekke'de yiyecek stoku yapmak orada zulüm ile ilhad

yapmak demektir" demitir .

3

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

"Mekke'de yiyecek sat yapmak ilhad yapmak demektir" demitir.

Beyhakî'nin uabu'l-îman’öa bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah

InHaMu aleyhi meUem):
"
Mekke'de yiyecek stoku yapmak orada ilhad yapmak demektir

"

buyurmutur.
4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Menî\ Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Mücâhid’den bildirir: Abdullah b.

Ömer'in, biri Harem'de biri de Harem dnda iki çadn vard. Namaz klmak

istedii zaman Harem içindeki çadnnda klard. Ailesine sitem de bulunmak

istedii zaman ise Harem dndaki çadrda bunu yapard. Neden öyle yapt
sorulunca da u karl verdi: "Harem'de: 'Hayr vallahi! Evet vallahi!'

demenin de ilhaddan sayld bize söylenirdi.”5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken:

"Harem bölgesinde kiinin hizmetçisine sövmesi ve daha basiti bile

zulümdür" demitir.

1 bn Cerîr (16/509).

J Buhârî (7/255), Ebû Dâvud (2020) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (5/408) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen Ebî Dâvud, 439).

3 Buhârî (7/255, 256).

4 Beyhak (11221).

5 bn Ebî eybe (4. cilt, sh 285), el-Metâlbu’l-Âliye'de (4047) geçtii üzere bn Menî' ve

bn Cerîr (16/510).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildirir

Harem içinde yalan yere: “Hayr vallahi! Evet vallahi!" demen ilhaddr.

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

bildirdiine göre bn Abbâs: “Hac emirinin Mekke'de ticaret yapmas

ilhaddr" demitir.

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Tubba’ (Yemen kral) Kabe'yi ykmak üzere

yola çkt. Kurâu'l-Öamîm’e ulat zaman Yüce Allah üzerlerine bir rüzgar

gönderdi. O kadar sert bir rüzgard ki kii ayakta zor durabiliyor, ayakta olan

kii de oturmaya çalnca yere seriliyordu. Rüzgann bu durumu uzun

sürünce Tubba’ iki piskoposunu çard ve: “Bu üzerimize çöken bela da

ne?" diye sordu. Piskoposlar “Diyeceklerimizden dolay bize eman verir

misin?” deyince, Tubba': “Eman verdim" karln verdi. Piskoposlar “Yüce

Allah'n koruduu bir evi ykmak istiyorsun" dediklerinde, Tubba': “Bu bela

bamzdan nasl gider?" diye sordu. Piskoposlar: "Sadece iki parçalk giysi

(ihram) giyer ve ’Lebbeyk Allahumme lebbeyk!' dersin. Sonra Kâbe’ye gidip

onu tavaf edersin. Kâbe’de bulunanlardan hiç kimseye de kanmazsn"

dediler. Tubba': “Bu dediklerinizi aynen yaparsam bu rüzgar üzerimden gider

mi?" diye sorunca, piskoposlar "Evet, gider" dediler. Bunun üzerine Tubba'

iki parçalk bir giysi giyip telbiye getirdi. Tubba' bunlan yaptktan sonra da

rüzgar koyu gece karanl gibi çekilip gitti .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes: "...Orada zulüm ile ilhada

yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz" 2 buyruunu açklarken öyle

demitir Muhacir ile Ensâria yetien bir adam onlardan naklen bana öyle

dedi: “Fil ashâbnn yapmaya çaltklar eyi (Kâbe'yi ykmay) isteyen kiilere

cezalan dünyada iken verilir. Harem'in kutsalln çineyecek olanlar da yine

Harem'in ahalisi olacaktr.” Yine onlardan naklen bana öyle anlatt:

“Mekke’de iki yaz bulundu. Birinde öyle yazyordu: "Bismillah! Bereket

yörenin üzerine olsun! Ben evimi Mekke’de kldm. Mekke ahalisinin yiyecei

et, ya ve hurmadr. Mekke’ye giren kii güvende demektir. Mekke'nin

kutsiyetini de Mekke ahalisi çineyecektir." Rabî* der ki: Sonra adam bana

öyle dedi: “ayet senin de bildiin o olay (Fil vakas) Mekke ahalisi yapm

1 Hâkim (2/388, "sahih").

1 Hac Sur. 25
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olsayd onlarn da cezas dünyada iken verilirdi. Mescid-i Haram'n

kutsallnn çinenip söz konusu cinayetlerin ilenmesinden önce Abdullah

b. Amr b. el-Âs: "Önceki kitaplarda Abdullah’n Harem’de öldürüleceinin

yazdn gördüm" demiti. Bunu derken Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb ile

Abdullah b. Zübeyr de yanndayd. Bu sözün ardndan Abdullah b. Amr b. el-

Âs ile Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb: "Vallahi hac ve umre için olmadkça

Mescid-i Haram'a asla yaklamam!" dediler. Abdullah b. Zübeyr ise susup bir

ey demedi. Daha sonralan da Abdullah b. Zübeyr Mescid-i Haram'da

öldürüldü ve mekann kutsiyeti çinendi.

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

bn Mes’ûd’dan bildirir: "Kii günah olan bir eye niyetlenip de onu

yapmad zaman aleyhine yazlmaz. Ancak Aden-i Ebyen’de biri Kâbe'de

ilhaha niyetlense ve bunu yapamadan ölse bundan dolay Yüce Allah ona

çetin azab tattnr. Kâbe'de ilhad da orada Yüce Allah'n yasaklad herhangi

bir eyi yapmaktr." 1

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk:

"...Orada zulüm ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz"2

buyruunu açklarken öyle demitir: "Kii baka bir bölgede yaayp da

Mekke'de bir günah ilemeye niyetlense bunu yapmasa da aleyhine yazlr."3

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

göre Mücâhid: "...Orada zulüm ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba

uratrz"4 buyruunu açklarken: "Orada kötü bir i yapan çetin bir azaba

uratnz, anlamndadr" demitir.
5

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: "Mekke’de iyiliklerin

katyla karlk bulmas gibi kötülüklerin de günah ve cesas katyla olur."

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Atâ

b. Ebî Rebâh: "...Orada zulüm ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba

' bn Cerîr (16/508).

1 Hac Sur. 25

} bn Cerîr (16/508, 509).

* Hac Sur. 25

5 bn Cerîr (16/508).
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uratrz”' buyruunu açklarken: “Zulüm ve ilhaddan kast, öldürme ile

irktir"' demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ebî Müleyke'ye, "...Orada zulüm

ile ilhada yeltenenleri can yakc bir azaba uratrz”2 buyruu sorulunca

öyle demitir: “Bizim bu zulüm ile ilhadn normal günahlar olduu

konusunda üphemiz yoktu. Ancak Basra’dan sakall adamlar Kûfe'den

sakall adamlann yanna geldiklerinde bundan kastn irk olduunu

söylediler."

Abd b. Humeyd, krime’den bildirir: “Kul bir günaha niyetlendii zaman

bunu ilemedikçe Yüce Allah onu bundan sorumlu tutmaz. Ancak Kabe'ye

yönelik bir kötülüe yeltenen kiiye Yüce Allah cezasn bu dünyada iken

verir.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Haccâc bu âyeti açklarken: “Kii

Mekke'de bir günah ilemeyi düünse bile Yüce Allah bunu onun hanesine

ilenmi gibi yazar” demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir Abdullah b. Amri

Arafat'ta gördüm. Evi Harem dnda, namazgâh ise Harem'in içindeydi. Ona:

“Neden öyle yapyorsun?" diye sorduumda: “Çünkü Harem’de amel etmek

daha üstün, günah ilemek de daha ardr" karln verdi .
3

' ût Odl frflj# ih »P

"Bana hiçbir eyi ortak koma; tavaf edenler, orada kyama
duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için evimi temiz

tut, diye brâhîm'e Kâbe'nin yerini hazrlamtk"
(Hac Sur. 2ö)

bn Adiy, Ebu’-eyh ve Deylemî -zayf bir senedle- Hz.Âie'den

bildirdiine göre Resûlullah (sdiaiiahu aleyhi veseftem): "Kabe'nin yeri gizli tutulduu

1 Hac Sur. 25

1 Hac Sur. 25

} Abdurrezzâk (8870).



Âyet: 26 455

için Hûd ile Salih peygamberler oray haccedemediler. Daha sonra ise Yüce

Allah onu brahim için hazrlad" buyurmutur.

1

bn Cerîr ve Hâkim, Harise b. Mudarrib vastasyla Hz. Ali'den bildirir:

Hz.brâhim'e Kabe'yi ina emri verildii zaman olu smail ve hanm Hacer ile

yola dütüler. Mekke’ye geldiklerinde brahim bann üzerinde buluta

benzer bir ey gördü. Onun da içinde bir kafa: "Ey brahim! Benim gölgemde

(veya gölgem kadanyla) evi ina et; ama ne daha küçük, ne de daha büyük

olsun" dedi. brâhim Kâbe'yi ina ettikten sonra orada smail ile Hacerii

brakp Mekke’den ayrld. te: "brâhîm'e Kabe'nin yerini hazrlamtk"2

buyruunda bahsedilen de budur .

3

Abdurrezzâk Musannefte Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Atâ b. Ebî

Rebâh'tan bildirir: Yüce Allah, Âdem’i yeryüzüne indirdii zaman ba
semada, ayaklan ise yerdeydi. Bundan dolay semada bulunanlann konuma

ve dualann iitir, onlarla yalnzln giderirdi. Ancak melekler ondan

korkunca dua ve namazlarnda bu konuyu Yüce Allah'a ikayet ettiler. Yüce

Allah da boyunu ksaltp yeryüzüne yakn tuttu. Âdem boyu ksalp da

semadakilerin artk konuma ve dualann iitemeyince kendini yalnz hissetti.

Bu yalnzln da dua ve namazlannda Allah’a ikayet etti. Yüce Allah da onu

Mekke’ye yönlendirdi. Âdem'in bast yer bir kasaba kadar, iki adm aras da

bir çöl kadard. Mekke'ye ulatnda Yüce Allah Cennetteki yakutlardan bir

tanesini u an Kâbe’nin bulunduu yere indirdi. Nuh tufanna kadar da

insanlar bu yakutun etrafnda tavaf etti. Tufan srasnda bu yakut tekrar

semaya çkanld. Yüce Allah, ibrâhim’i gönderince de Kâbe ina edildi, ite:

"brahim'e Kabe'nin yerini hazrlamtk"* buyruunda bahsedilen de

budur .

5

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ma’mer vastasyla

Katâde’den bildirir: "Yüce Allah, Âdem'i yeryüzüne indirdii zaman Kâbe'yi

de ayn zamanda indirdi. Âdem yeryüzünde Hindistan bölgesine indirildi ve

1 bn Adiy (1/250) ve Deylemî 2/342 (2895). Çok zayftr (Bakn: Elbânî, Da'tfu'l-Câmi',

2958).

1 Hac Sur. 26

3 bn Cerîr (2/560, 561), Târih'de (1/252) ve Hâkim (2/551).

4 Hac Sur. 26

5 Abdurrezzâk (9090).
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ba semada, ayaklar da yerde olacak ekildeydi. Ancak melekler ondan

korkunca Yüce Allah onun boyunu altm arna indirdi. Boyu altm arna

inen Âdem buna çok üzüldü, zira daha önceki boyuyla meleklerin sesini ve

tebihlerini iitiyordu. Bu yalnzlndan yana Allah’a ikayette bulununca

Yüce Allah: “Ey Âdem! Ar’mn etrafnda tavaf edildii gibi tavaf edilecek,

Ar'mn yannda namaz klnd gibi yannda namaz klanacak bir ev

indirdim, ona git" buyurdu. Âdem de bu eve doru yola çkt. Admlan da

uzatlnca her bir admda bir çölü katetti. At o çöller hâlâ imdiye kadar

durmaktadr. Âdem bu eve gelip tavaf etti. Ondan sonra gelen peygamberler

de onu tavaf ettiler."

Ma’mer der ki: “Abân'n bana söylediine göre Kabe, tek bir yakut veya

tek bir inci parças olarak yeryüzüne indirildi. Yine bana bildirilene göre

Nûh’un gemisi Kâbe'yi yedi defa tavaf etti. Yüce Allah, Nuh'un kavmini suda

helak edince Kâbe de gitti, ancak temelleri kald. Daha sonra Yüce Allah,

brâhim için onu hazrlad ve bu ekilde ina edildi. te: "Ibrâhîm'e Kabe'nin

yerini hazrlamtk" 1 buyruunda bahsedilen de budur."

Ma'mer bildiriyor: bn Cüreyc öyle dedi: “Bazlannn dediine göre Yüce

Allah içinde kafa olan bir bulut gönderdi. Bu kafa da: “Ey brâhim! Rabbin

ina edecein evin büyüklüünü bu bulut kadar yapman emretti” dedi.

Bunun üzerine brâhîm buluta bakp Kâbe'nin mesafesini ölçmeye balad.

Kafa: “Ölçüyü aldn m?" diye sorunca, brâhim: “Aldm" dedi. Kafa yükselip

gittikten sonra brâhim ald ölçüye göre Kâbe'nin temellerini att."

bn Cüreyc der ki: Mücâhid öyle dedi: “Hz.brâhim, am bölgesinden

Mekke’ye geldii zaman yannda bir melek, ankuu ve sekîne de gelmiti.

Mekke'ye ulatklannda sekîne: “Ey brâhim! Kâbe'yi üzerime ina et" dedi.

Bundandr bedevi olsun krallardan biri olsun Kâbe'yi tavaf ettii zaman onun

güven ve vakar (sekîne) içinde olduunu görürsün."

bn Cüreyc der ki: bnu’l-Müseyyeb, Ali b. Ebî Tâlib’ten u sözünü bildirir:

Yüce Allah, Rükn'ü (Haceru'l-Esved'i), Ebû Kubeys dana emaneten

brakmt. brâhim, Kâbe'yi ina etmeye baladnda Ebû Kubeys da: “Ey

brâhim! Rükn bende, gelip al!” dedi. brâhim daa gidip oray kazd ve

Rükn'ü alp yerine yerletirdi. brâhim, Kâbe’nin inasn bitirdii zaman:

1 Hac Sur. 26
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"Rabbim! Dediin gibi yapy bitirdim. imdi burada yapacamz ibadetleri

bize öret, açkla ve gösteri' dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Cebrâil'i

gönderdi. Cebrâil haccn nasl yaplacan gösterip öretmek için brâhim'le

birlikte haccetti. brahim, hac srasnda Arafat' görünce bildim, tandm

anlamnda: "Areftü” dedi. Zira daha öncesinden oraya gelmiti. Bundan

dolay bu mntka 'Arafat' ismini almtr. Bu hac esnasnda Kurban günü

olunca karsna eytan çkt. Cebrâil: "Onu tala!” deyince, brâhim, eytana

yedi tane ta att. Kurbann ikinci ve üçüncü günü de ayn eyi yapt. blis de

iki dan arasn kapatmt. Hac esnasnda eytan talama da buradan

gelmektedir. Cebrâil: "Sebîr dana çk!” deyince, brâhim dan üzerine çkt

ve: “Ey Allah'n kullan! Allah'n davetine icabet edin!” diye seslendi. Yedi

denize kadar kalbinde zerre kadar iman bulunan herkes bu davete icabet

etti. Hac esnasnda 'Lebbeyk Allahumme Lebbeyk' eklinde telbiye

getirilmesi bundan dolaydr. Yeryüzünde de her zaman en yaz yedi

Müslüman bulunur. Zira bunlar da olmasa yeryüzü içindekilerle birlikte yok

olup gider.”
1

bn Ebî Hâtim, Ka'bu'l-Ahbâridan bildirir: "Yeryüzü yaratlmadan krk yl

önce Kâbe su üzerinde bir köpük idi. Yeryüzü de oradan yaylp açlmtr.”2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî DelâiVde Süddî'den bildirir: Yüce Allah,

brahim'e olu smâil ile birlikte Kâbe’yi ina etmelerini emredince brâhim

oluyla birlikte Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldiklerinde eline kazmay ald,

ancak Kâbe'nin nerede olduunu bilmiyorlard. Bunun üzerine Yüce Allah

adna Hacûc denilen, iki kanad ve ylana benzeyen ba olan bir rüzgar

gönderdi. Bu rüzgar Kâbe'nin bulunduu yeri süpürüp tozunu topran

temizleyince Kabe’nin ilk temelleri ortaya çkt. brâhim de elindeki kazmayla

kazmaya balad ve Kâbe'nin temelleri atld. te: brâhîm'e Kabe'nin yerini

hazrlamtk"3 buyruunda bahsedilen de budur.

Kâbe'nin duvarlarn da örüp Haceru'l-Esved'in yerine geldiklerinde

brâhim, smail'e: "Bana güzel bir ta bul da uraya koyalm” dedi. smâil:

’ Abdurrezzâk (9094-9096, 9099), bn Cerîr (2/551, 552, 16/511) ve Fethu'l-Bânde

(6/409) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

1 bn Ebî Hâtim 1/232 (1235).

3 Hac Sur. 26
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"Yorgun ve bitkinim!” karln verince, brahim: "Dediimi yap!” dedi.

smail kalkp ta aramaya koyuldu. Bulduu bir ta getirdi, ancak brahim

bunu beenmedi ve: "Bundan daha güzel bir ta getir” dedi. smail baka bir

ta aramaya gitti. Bu arada Cebrâil, brahim'e Hind bölgesinden bir ta

getirdi. Bu ta Suâme’ bitkisini andracak ekilde bembeyaz bir yakut

parçasyd. Âdem Cennetten çkarlp yeryüzüne indirilince bu ta parças da

kendisiyle birlikte indirildi. nsanlann günahlarndan dolay da bembeyazken

siyaha dönütü. smail bulduu bir tala gelince babasnn yannda Haceru'l-

Esved'i gördü. Ona: "Babacm! Bu ta sana kim getirdi?" diye sorunca,

brâhim: "Senden daha dinç olan biri getirdi" dedi. Sonrasnda Yüce Allah’n,

brâhim’i snam olduu kelimelerle dua ederek Kâbe'nin inasn bitirdiler.

Bitirdiklerinde Yüce Allah, brâhim'e: ‘'nsanlar hacca çar..."
2
emrini verdi .

3

ibn Ebî Hatim, Haveb b. Akîl'den bildirir: Muhammed b. Abbâd b. Cafer’e:

"Kâbe ne zaman ina edildi?" diye sorduumda: "Aylar onun için yaratld”

dedi. Ona: "brâhim ina ettiinde Kâbe'nin yükseklii ne kadard?” diye

sorduumda: "On sekiz arnd” dedi. Ona: "Bu gün yükseklii ne kadardr?”

diye sorduumda: "Yirmi alt arn” dedi. Ona: “brâhim'in kulland

talardan geriye bir ey kald m?” diye sorduumda: "Kâbe'nin dolgusunda

kullanld. Sadece Hicriin yannda iki tane ta kald” dedi.

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah, peygamberi brâhim'e: "...Tavaf

edenler, orada kyama duranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için

evimi temiz tut ..."4 buyurdu. Onun içindir ki (hacda) tavaf namazdan önce

gelir. ResûlullahlsallaiiihuBBYhvESBiemjde: "Kabe'yi tavafetmek namaz klmak gibidir.

Sadece Yüce Allah bunu yaparken konumay helal klmtr. Onun için tavaf

esnasnda konuacak olan kii hayrdan baka bir ey konumasn

"

buyurmutur.
5

’ Suâme: Meyvesi de çiçei de beyaz olan bir bitki.

J Hac Sur. 27

3 bn Cerir (2/557, 558, 16/512), bn Ebî Hatim 1/232, 233 (1237) ve Beyhakî (2/53).

* Hac Sur. 26

5 Hâkim (2/267, "sahih"). Elbânî, el-n?â‘da (1/157) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Atâ: "...Tavaf edenler, orada kyama duranlar..."' buyruunu

açklarken: "Kâbe'yi tavaf edenler ile Kâbe'nin yannda namaz klanlar,

anlamndadr" demitir.

2

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Orada kyama

duranlar ..."3 buyruunu açklarken: "Orada namaz klanlar, anlamndadr"

demitir .

4

"nsanlar hacca çar; yürüyerek veya binekler üstünde

uzak yollardan sana gelsinler." (Hac Sur. 27)

bn Ebî eybe Musanneföe, bn Meni', bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Hâkim ve Beyhakî Süncn'de bn Abbâs'tan bildirir: Hz.brâhim,

Kâbe'nin inasn bitirdikten sonra: "Rabbim! Bitirdim" dedi. Yüce Allah: "O

zaman insanlara hac için ilan yap" buyurdu. brâhim: "Rabbim! Sesimi

insanlara nasl ulatracam?" diye sorunca, Yüce Allah: "Sen ilan yap, sesini

ben ulatrrm" buyurdu. brâhim: "Rabbim! Ne diyeyim?" diye sorunca,

Yüce Allah: "Ey insanlar! Beytu’l-Atîk'i haccetmeniz sîzlere farz klnd, diye

seslen" buyurdu. brahim'in bu çarn da gök ile yer arasnda bulunan

herkes iitti. Yeryüzünün en uzak diyarlanndan insanlann telbiye ederek nasl

geldiklerini görmez misin ?
5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirir:

Hz.brâhim, Kâbe'yi ina edip bitirdii zaman Yüce Allah kendisine

vahyederek haccn ilann yapmasn emretti. Bunun üzerine brâhim:

1 Hac Sur. 26

2 bn Cerîr (16/513) ve bn Ebî Hatim 1/228 (1209).

i Hac Sur. 26

1 Abdurrezzâk (2/36) ve bn Cerîr (16/513).

5 bn Ebî eybe (11/518), el-Metâlbu ’l-Âliye (1196) ile Fethu'l-BârTde (3/409) geçtii

üzere bn Menî', bn Cerîr (16/514, 515), Fethu'l-Bârî'de (3/409) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Hâkim (2/388, 389, "sahîh") ve Beyhakî (5/176, lafz kendisinindir).
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"Rabbiniz kendine bir ev edindi ve sizin de onu haccetmenizi emretti" diye

seslendi. Bu çary iiten da, ta, aaç, toprak ne varsa: "Lebbeyk

Allahummme Lebbeyk!” diyerek buna çarya icabet ettiler .

1

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: Yüce Allah, Hz.brâhim'e haccn

ilann yapmasn emredince brâhim, Ebû Kubeys dana çkt ve: "Ey

insanlar! Yüce Allah sîzlere hacc farz kld. Ona icabet edin!” diye seslendi. Bu

çanya erkeklerin sulbü ile kadnlarn rahimlerinde bulunanlarn tümü telbiye

le icabet etti. Bu davete ilk icabet edenler de Yemen ahalisi oldu. Bundan

dolay bu çannn yapld günden kyametin kopmasna kadar hacca

gidenlerin tümü o gün yaplan çanya icabet edenlerdendir.

Deylemî'nin Hz.Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBiiahu Beyhi meiM öyle

buyurmutun "brahim hac için çar yapnca tüm mahlukat bu çanya telbiye

getirerek icabet etti. Bu çan esnasnda bir defa telbiye getiren bir defa haccetti.

ki defa telbiye getiren iki defa haccetti. Daha fazla telbiye getiren de getirdii

kadanyla haccetti."
2

bn Cerîriin bildirdiine göre ibn Abbâs: "nsanlar hacca çar..."3

buyruunu açklarken öyle demitir: Hz. brâhim bir tan üzerine çkp: "Ey

insanlar! Hac üzerinize farz klnd!” diye seslendi. Bu çany da erkeklerin

sulbü ile kadnlann rahminde olanlara bile ulatrd. Yüce Allah’n ezeli

ilminde iman edip haccedecek olanlarn tümü bu çanya: "Lebbeyk

Allahumme Lebbeyk!” diyerek icabet etti .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "nsanlar hacca çar..."5

buyruunu açklarken: "Bu çan erkek kadn her bir kiinin kalbine ulat”

demitir .

6

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Hz. brâhim, Kâbe'yi ina edip

bitirdii zaman Yüce Allah kendisine vahyederek haccn ilann yapmasn

1 bn Cerir (16/515), Hâkim (2/552) ve Beyhakî (5/176), uab (3998), Delâil (2/54).

1 Deylemî (5303).

3 Hac Sur. 27

4 bn Cerîr (16/515).

5 Hac Sur. 27

6 bn Cerîr (16/515).
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emretti. Bunun üzerine brâhim: “Ey insanlar! Rabbiniz kendine bir ev edindi

ve sizin de onu haccetmenizi emretti" diye seslendi. Bu çany iiten insan,

cin, aaç, tepe, toprak, da, su ne varsa: “Lebbeyk Allahummme Lebbeyk!"

diyerek buna çarya icabet ettiler.

1

Ebu'-eyh, el-Ezârida Abdullah b. Zübeyr’den bildirir: “Ezan (namaz

çars), Hz. brahim'in, "nsanlar hacca çar ..."
1 buyruunda da ifade

edilii gibi hac için yapt çandan alnmtr. Hac için yaplan bu çany
Resûlullah (salisliahu aieyt veseiiem) namaz için de kullanmtr."

bn Ebî Hâtim, Ubeyd b. Umeyriden bildirir: Hz. brâhim insanlar Allah'a

(hacca) davet etme emrini ald zaman dou tarafna dönüp bu çany yapt.

Sonra bat tarafna dönüp bu çany yapt. Sonra am tarafna dönüp bu

çany yapt. Daha sonra Yemen tarafna dönüp ayn çany yapt. Bu

çanlanna da: “Lebbeyk! Lebbeyk!" eklinde icabet edildi.

bn Ebî Hâtim, Ali b. Ebî Talha'dan bildirir: Yüce Allah, Hz.brâhim'e

insanlan hacca çarmasn emretti. Bunun üzerine brâhim bir tan üzerine

çkp: “Ey insanlar! Yüce Allah sîzlere hacc emrediyor" diye seslendi. Bu çan
üzerine o günü domu olan, henüz erkeklerin sulbünde ve kadnlarn

rahminde bulunan, denizlerde olan ne varsa: “Lebbeyk Allahummme

Lebbeyk!" diyerek bu çanya icabet ettiler.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir Yüce Allah, Hz.brâhim'e: "nsanlar

hacca çar ..."3 buyurunca, brâhim: “Nasl bir çan yapaym?" diye sordu.

Yüce Allah: “Ey insanlar! Rabbinizin çarsna icabet edin, diye seslen"

buyurdu. brâhim bu çany üç defa yapnca insanlar buna: "Lebbeyk

Allahumme Lebbeyk! Rabbena! Lebbeyk Lebbeyk! Allahumme Rabbena

Lebbeyk!" eklinde icabet ettiler. O günü brâhim'in çansna icabet eden

herkes haccetti.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: brâhim ile smail, Kâbe'nin yapmn
bitirdikten sonra brâhim'e hac için çan yapmas emredildi. Bunun üzerine

brâhim, Safâ tepesine çkt ve: “Ey insanlar! Rabbinizin çansna icabet

’ bn Cerîr (16/516).

1 Hac Sur. 27

3 Hac Sur. 27
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edin!” diye seslendi ki dou ile bat arasnda bulunan herkes bu çansn iitti.

Henüz babalarnn sulbünde bulunanlar dahi: "Lebbeyk!" diyerek bu çarya

icabet ettiler. Bu gün haccedenler o gün henüz babalarnn sulbünde iken

brâhim’in bu çarsna icabet edenlerdir.

bn Ebî Hatim, Mücâhid’den bildirir: Hz.brâhim: "Ey insanlar! Rabbinizin

çansna icabet edin!” diye seslenince yeryüzünde kuru ya ne kadar ey
varsa bu çarya icabet etti.

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî uabu'l-îman’öa

Mücâhid'den bildirir: Hz.ibrâhim'e insanlara hac için çar yapmas

emredilince Makâm’da durdu ve dou ile batda bulunanlann hepsinin

duyaca bir sesle: "Ey insanlar! Rabbinizin çansna icabet edin!" diye

seslendi .

1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-îtnan’da

Mücâhid'den bildirir Yüce Allah'n hac için çan yapma emri karsnda

brâhim: "Nasl bir çanda bulunaym?” diye sorunca, Yüce Allah: "Ey

insanlar! Rabbinizin çansna icabet edin, eklinde seslen” buyurdu. brahim

bu ekilde seslenince Yüce Allah'n yaratt da, aaç itaat eden ne varsa:

"Lebbeyk Allahumme Lebbeyk!” eklinde cevap verdiler. Daha sonralar

telbiye de bu ekilde yaplr oldu .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir Hz.brâhim hac için

çan yapmak üzere Makâm'da durunca en yüce dadan daha yüksekte

olacak ekilde Makâm yükseldi. Orada ibrâhim hac için çansn yapt ve yedi

denizin altndakilere bile sesini duyurdu. Onu iitenler de: “Lebbeyk! taat

ettik! Lebbeyk! cabet ettik!” demeye baladlar. O günden sonra kyamet

gününe dek haccedecek olanlar ite o günde telbiye ile bu davete icabet

edenlerdir.

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildirir Hz.ibrâhim'e: "Hac için insanlar

çar” denilince: "Rabbim! Ne diyeceim?” diye sordu. Kendisine: "Lebbeyk

Allahumme Lebbeyk, de” denildi. Bu ekilde ilk telbiye eden brâhim

olmutur.

’ Beyhakî (4000).

1 Beyhakî (3999).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime'den bildirir: Hz.brahim’e hac için

çar yapmas emredilince Makâm'da durup: "Rabbiniz kendine bir ev edindi

ve onu haccetmenizi emretti!" diye seslendi ki yeryüzünde bulunanlarn

tümü bu çarsn iitti. Yüce Allah da brâhim'in üzerine çkp bu çary
yapt kayada onun ayak izini brakt.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Atâ’dan bildirir: Hz. brahim, Safa

tepesine çkt ve: "Ey insanlar! Rabbinizin çarsn icabet edin!" diye

seslendi. Bu çansnda sesini o günü erkeklerin sulbünde canl olan herkese

iittirdi.

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildirin "brahim hac için yapt
çanya bütün insanlar, cinler, aaçlar ve talar icabet etti."

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî uabu'l-Iman’da bn

Abbâs'tan bildirir: Hz.brâhim'e hac için insanlara çan yapmas emri

verildiinde dalar onun önünde alçald, yerler ise yükseldi. Bunun üzerine

brahim durup: "Ey insanlar! Rabbinizin davetine icabet edin!" diye seslendi .

1

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Hz.brahim, Ebû Kubeys dana çkt

ve: "Allahu Ekber! Allahu Ekber! ehadet ederim ki Allah'tan baka ilah

yoktur ve brahim, Allah'n Resulüdür! Ey insanlar! Yüce Allah hac için

insanlara çan yapmam emretti. Ey insanlar! Rabbinizin bu davetine icabet

edin!" diye seslendi. Bu çar üzerine, Yüce Allah'n kyamet gününe kadar

hac için kendisinden söz ald herkes icabet etti.

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlar hacca çar ..."
1

buyruunu açklarken öyle demitir: "Burada insanlardan kast kble ehlidir.

Yüce Allah'n: "üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette

Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kayna olarak kurulan Kâbe'dir.

Orada apaçk deliller vardr, Ibrâhîm'in makam vardr; kim oraya girerse,

güvenlik içinde olur ..."3 buyurduunu iitmez misin? Burada 'oraya

' bn Cerîr (16/516, 517), Taberânî (10628) ve Beyhakî (4077). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid’de (3/259) der ki: "Raviler güvenilirdir."

2 Hac Sur. 27

3 Âl-i mrân Sur. 96, 97



Ü & Hac Sûresi^

girenlerden kast kendilerine hac için çan yaplan ve haccn üzerlerine farz

klnd insanlardr .

1

bn CenVin bildirdiine göre Ibn Abbâs: " ^ j£ Ji-'3 d^b

v
3^i"1 buyruunu: "Yaya olarak ve develer üzerinde binerek uzak yerlerden

sana gelsinler’ eklinde açklamtr .

3

Hatîb Târih’de Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin bn Abbâs'n

öyle dediini iittim: "Yaya olarak hacca gitmediime üzüldüüm kadar

baka bir eye üzülmü deilim. Zira Yüce Allah: "...Yürüyerek... sana

gelsinler
"4 buyurur.” Muhammed der ki: "bn Abbâs bu âyeti: "tflö-j d^t”

lafzyla okurdu .

5

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî, ibn Abbâs’tan bildirir: "Bu ihtiyar yama gelene dek yaya

olarak hacca gitmediime üzüldüüm kadar baka bir eye üzülmü deilim.

Oysa Yüce Allah: "...Yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana

gelsinler
"6 buyurmu ve yürümeyi binmekten önce zikretmitir.

7

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildirin "Hz. brâhim ile Hz. smail

yürüyerek haccetmelerdir.”
8

bn Huzeyme, Hâkim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah'n

(salialiahu aieyfi vesaM: "Hac için Mekke’ye yürüyerek giden ve yine yürüyerek dönen

kiiye Yüce Allah her bir admnda Harem iyiliklerinden yediyüz iyilik sevab

'bn Cerîr (16/517).

1 Hac Sur. 27

3 bn Cerîr (16/518, 519).

4 Hac Sur. 27

5 Hatîb (7/404, 405).

‘ Hac Sur. 27

7 bn Ebî eybe (4/97, 98), bn Cerîr (16/518), Fethu'l BârTde (3/379) geçtii üzere bn

Ebî Hâtim ve Beyhakî (4/331), ua#da (3980).

8 bn Ebî eybe (4/98) ve bn Cerîr (16/518).
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yazar" buyurduunu iittim. Ona: “Harem iyilikleri de ne oluyor?” diye

sorulunca:
"
Harem'in her bir iyilii yüz bin iyilik deerindedir

"

buyurdu .

1

bn Sa'd, Ibn Merdûye ve Diyâ el-Muhtâre’de bn Abbâs'tan bildirir

Resûlullah’n Mailahu aleyhi veseiiem): "Hacca binek ile giden kiiye bineinin her bir

admnda yetmi iyilik sevab, yürüyerek giden kiiye ise her bir admnda

Harem iyiliklerinden yediyüz iyilik sevab yazlr" buyurduunu iittim. Ona:

“Harem iyilikleri de ne oluyor?” diye sorulunca: "Harem'in her bir iyilii yüz

bin iyilik deerindedir" buyurdu .

2

Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah [saiiaiiahu aleyhi vasaiiam):

"Melekler hacca binekli gidenlerin ellerini skarak, yürüyerek gidenleri ise

kendilerine sarlarak karlar" buyurmutur.

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “ y J2T ^li. j!
-

buyruunu: “Yaya olarak ve develer üzerinde binerek uzak yerlerden
0 *

sana gelsinler” eklinde açklamtr.

5

Abdurrezzâk ve ibn Cerir, Mücâhid'den bildirir. Önceleri hacca giderken

yanlannda azk olarak bir ey almazlard. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Kendin ize azk edinin ..."
6
âyetini indirdi. Yine önceleri hacca giderlerken

binek kullanmazlard. Bu konuda da Yüce Allah: "...Yürüyerek veya binekler

üstünde uzak yollardan sana gelsinler
"

7

âyetini indirdi. Bu ekilde azk

edinmelerini emrederken hacca gidite yaya veya binekli olma konusunda

onlan muhayyer brakt .

0

1 bn Huzeyme (2791), Hâkim (1/460, 461, "sahih") ve Beyhakî (4/331, 10/78), uab’da

(3981). Elbânî, es-Silsletu'd-Dalfe’de (495) hadisin zayf olduunu söylemitir.

1
Diyâ 10/51 (45, 47). Elbânî, es-Silsiletu 'd-Da 'i/e'de (496) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

» Beyhakî (4099, "zayf")- Uydurma hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu’l-CSmi', 1788).

4 Hac Sur. 27

5 bn Cerîr (16/518, 519).

6
Bakara Sur. 197

7 Hac Sur. 27
8 Abdurrezzâk (1/77) ve bn Cerîr (16/519).
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Tastî’nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " ^
Js

" 1

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Uzak yol, anlamndadr"

dedi. Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca da bn Abbâs u
karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

“Ailelerinden geçip uzak yollan atlar

Kanatl ordularla birlikte" dediini iitmez misin?"
2

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: djjSlî
"3

buyruunu açklarken: "Bundan kast yaya ile binekli olarak gelmedir"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: " JS Js.'3

jaL>”* buyruunu açklarken: "Uzun yol alp yorgun dümü binek,

anlamndadr" demitir.

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

Mücâhid: ga $ ö*”
5 buyruunu: "Uzak yollardan" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan bu yorumun aynsn zikreder.

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: " £» jfc o?”
6 buyruunu:

"Uzak yerlerden” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Katâde'den bunun aynsn zikreder.

7

Abdurrezzâk Musannefte Ubeyd b. Umeyr’den bildirir: Ömer b. el-Hattâb

binekler üzerinde Kâbe'ye doru yol alan bir kafile ile karlanca: "Siz

kimsiniz?" diye sordu. çlerinden yaça en genç olan: "Allah'n Müslüman

kullanyz" karln verdi. Ömer: "Nereden geliyorsunuz?" diye sorunca,

’ Hac Sur. 27

2
el-tkâride (2/93) geçtii üzere Tast.

3 Hac Sur. 27

4 Hac Sur. 27

5 Hac Sur. 27

6 Hac Sur. 27

7 Abdurrezzâk (2/36) ve bn Cerîr (16/519).
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genç: "Uzak bir yoldan geliyoruz” karln verdi. Ömer: "Nereye

gidiyorsunuz?” diye sorunca, genç: "Beytu’l-Atîk'e (Kâbe'ye) gidiyoruz”

karln verdi. Bunun üzerine Ömer, kendi kendine: "Allah'a andolsun ki bu

genç emir olmay hakkediyor” dedi ve onlara: "Emiriniz kim?” diye sordu.

Genç içlerinden yal bir adam gösterince, Ömer o genci kastederek: "Hayr!

Emirleri sensin!” dedi.’

& (4 oUjbtS pli! ^ ^Jl p-M ^
\j+jykAj \j\& pUiSll

"Gelsinler ki kendilerine ait birtakm menfaatlere ahit

olsunlar ve Allah'n kendilerine nzk olarak verdii

(kurbanlk) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'n adn
ansnlar. Artk onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de

yedirin." (i ac Sur. 2»)

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

"Kendilerine ait birtakm menfaatlere ahit olsunlar..."
2 buyruunu

açklarken: "Menfaatlerden kast o zamanlar ticaret yaptklar çar ve

pazarlardr. Yüce Allah'n burada zikrettii menfaatler dünya menfaatleridir”

demitir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendilerine ait birtakm

menfaatlere ahit olsunlar..."
4 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Menfaatlerden kast, dünya ve âhiretteki menfaatlerdir. Ahiretteki

menfaatler Allah’n rzasdr. Dünyadaki menfaatler ise hac esnasnda

kestikleri kurbanlklardan elde ettikleri etler ile çarlarda yaptklan

ticarettir.”

' Abdurrezzâk (3813).

1 Hac Sur. 28

3 bn Cerîr (16/520).

4 Hac Sur. 28
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Abd b. Humeyd ve bn CeVin bildirdiine göre Mücâhid: "Kendilerine ait

birtakm menfaatlere ahit olsunlar ..."
1 buyruunu açklarken:

“Menfaatlerden kast, âhiretteki sevap ile dünyadaki ticarettir” demitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "...Allah'n adn ansnlar ..." 3

buyruunu açklarken: “Kurban olarak kesecekleri hayvanlarn üzerine

Allah'n adn ansnlar, anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n

adn ansnlar..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: Denilirdi ki hac

esnasnda kurban kesecein zaman: "Bismillah! Allahu Ekber! Allahm, bu

senden geldi ve filan kiinin adna yine sana gidecektir” de; sonra da hem sen

ye hem de Yüce Allah'n emrettii ekilde komuna ve en yaknndan

balamak üzere akrabalanna dat.

Ebû Bekr el-Mervezî el-îdeyn ’de ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: “Âyette bahsedilen belli günler, Zilhicce'nin ilk on günüdür

(=eyyâmu’l-ar)” demitir.

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

Abbâs: “Âyette bahsedilen belli günler, Kurban günü ile bu günden sonraki

üç gündür" demitir.
5

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Belli günlerde ..."
6 buyruunu

açklarken: “Bu günler Terik günleridir” demitir.
7

bn Ceririin bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n kendilerine rzk olarak

verdii hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'n adn ansnlar..."
8

’ Hac Sur. 28

1 bn Cerîr (16/521).

3 Hac Sur. 28

4 Hac Sur. 28

5 bn Ebî Hâlim 2/361 (1895).

6 Hac Sur. 28

7 bn Cerîr (16/522, 523).

8 Hac Sur. 28



Âyet: 28 469

buyruunu açklarken: ‘‘Terik günlerinde kurbanlk hayvanlar üzerine

Allah'n adn ansnlar" demitir.’

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildirin “Belli ve sayl

günlerin tamam dört gündür. Belli günler Kurban bayram günü ile sonraki

iki gündür. Sayl günler de Kurban bayram gününden sonraki üç gündür."2

bnu'l-Münzir, Hz. Ali'den bildirin “Belli günler, Kurban bayram günü ile

sonraki üç gündür."

Abd b. Humeyd ve bru'l-Münzir'ir bildirdiine güre bn Abbâs: "...Belli

günlerde../

3

buyruunu açklarken: “Belli günler tevriye gününün bir gün

öncesi, tevriye günü ve tevriye gününden bir sonraki gün olan Arafe

günüdür" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ ile Mücâhid: “Belli günler, Zilhicce

aynn ilk on günüdür (=eyyâmu'l-ar)” demilerdir.

Abd b. Humeyd de Saîd b. Cübeyr ile Hasan(- Basrî)'den bunun aynsn

zikreder.

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

Hâtim, brâhim’den bildirir: “Önceleri mürikler hacda kestikleri kurbanlann

etinden yemezlerdi. Sonradan: "...Artk onlardan siz de yiyin, yoksula fakire

de yedirin"* âyeti nazil oldu. Bu âyetle Müslümanlara, kestikleri kurbanlann

etinden yeme konusunda ruhsat verildi. Dileyen yiyebilir, dileyen de yemez.

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Artk onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de

yedirin
"5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Âyet Müslümana, kestii

1 bn Cerîr (16/523).

1 bn Kesîr, Tefsîr'de (5/412) geçtii üzere bn Ebî Hâöm. bn Kesîr: "isnad sahihtir"

demitir.

J Hac Sur. 28

A Hac Sur. 28

5 Hac Sur. 28
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kurbann etine yönelik bir ruhsat vermitir. Dilerse yer, dilerse de yemez.

Hükmü "...ihramdan çktnzda avlann ..."

1

âyetindeki hüküm gibidir .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "Kii dilerse kestii kurbann

etinden yer dilerse yemez" demitir.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "...Artk onlardan siz de yiyin,

yoksula fakire de yedirin
"4 buyruunu açklarken: "Kurban kestiiniz zaman

kendiniz yiyin ve bakalanna da yedirin. Yannda fazla et tutmayn" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Sâlih el-Hanefî: "...Artk onlardan

siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin"5 buyruunu açklarken: "Kurban etleri

hakkndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Artk onlardan siz de

yiyin ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: bn Mes'ûd, kurbanln

kendisiyle birlikte Mekke’ye gönderecei kiiye: "Üçte birini sen ye, üçte

birini sadaka olarak dat, kalan üçte birini de Utbe'nin ailesine hediye olarak

ver" derdi.

bn Ebî Hatim, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: "Resûlullah Mailahu aleyhi veseiiem)

altm alt, Hz.Ali de otuz dört tane deveyi kurban olarak kesti. Daha sonra

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) kurban edilen her bir deveden bir parçann

alnmasn söyledi. Alnan bu parçalar bir tencerede toplanp piirildi.

Pitikten sonra Resûlullah (ssMbHu aleyhi yemim ile Ali bu etten yiyip suyundan

içtiler." Ravi Süfyân der ki: "Bunu yapmalarnn sebebi Yüce Allah'n: "...Artk

onlardan siz de yiyin ...'7 buyurmasdr."

1 Mâide Sur. 2

1 bn Cerîr (16/523, 524) ve Beyhakî (5/241).

3 Fethu'l-Bârî'de (3/558) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
4 Hac Sur. 28

5 Hac Sur. 28

6 Hac Sur. 28

7 Hac Sur. 28
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bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "j-jd buyruunu

açklarken: “Müzmin hastal olana yedirin, anlamndadr" demitir.

2

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Bâis, fakirlikten dolay

yiyecek bir eyi olmayan yoksul kiidir” dedi. Nâfi': “Araplar böylesi bir

ifadeyi bilir mi?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler.

Tarafe'nin:

“Yanlarna sefalet içindeki yoksul da, misafir de gelir

Hemen yan taraflarnda bulunan komu da
"
dediini itmez misin?"

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime ile Mücâhid: “Bâis, el açp

insanlardan dilenen kiidir" demilerdir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime’den bildirir: “Bâis, skntda olan ve

muhtaç durumda bulunan kiidir. Fakîr ise maddi durumu zayf olan kiidir."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: J-ldi
"5 buyruunu

açklarken: "kisi de ayn anlamdadr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “'jniaj j-îldl
” 6 buyruunu

açklarken: "Hem fakir, hem de müzmin hastal olan kiidir" demitir.

p

"Sonra kirlerini gidersinler, adaklarn yerine getirsinler ve

Beyt-i Atik' i (Kâbe'yi) tavaf etsinler." (i ac Sur. 2»)

’ Hac Sur. 28

1 bn Cerir (16/524, 525).

} Hac Sur. 28

4 el-lkât'de (2/77) geçtii üzere Tast.

5 Hac Sur. 28

6 Hac Sur. 28
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir*in bildirdiine

göre bn Ömer: “Tefes (dû), hacda yaplmas gereken bütün vazifelerdir*'

demitir.

1

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

bildirdiine göre bn Abbâs: 1 buyruunu açklarken: “Haccn

bütün vaziflerini yerine getirmek anlamndadr*’ demitir.

3

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

bn Abbâs’tan bildirir. “Tefes (^3), ba tra etme, sakallan ksaltma, koltuk

altlar ile kaklan tra ederek temizleme, Arafat’ta vakfe yapma, Safa ile

Merve arasnda sa'yetme, cemreleri atma, trnaklar ile byklan kesip

temizleme ve kurban kesmedir.*'

4

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

1333^3 >Jkj buyruunu açklarken öyle demitin “Tefes,

ihramdan çktktan sonra ba tra etme, giysi giyme, trnaklan kesme gibi

eylerdir. Adaklar yerine getirmeden kast ise kurbanlk olarak adanan

hayvanlann kesilmesidir.”
6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ikrime: I393J3 ^S”
7

buyruunu açklarken öyle demitin “Tefes ifadesinden kast, hac esnasnda

haram olan her eydir. Yerine getirilmesi istenen adak ise haçtr.”

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

bildirdiine göre Mücâhid: “fasÜ 1^3££ j^”
8 buyruunu açklarken

öyle demitin “Tefes, ba tra etme, koltuk altlan ile kaklan tra ederek

1 bn Ebî eybe (4/84) ve bn Cerîr (16/526).

1 Hac Sur. 29

3 bn Ebî eybe (4/85), bn Cerîr (16/528) ve el-tkân'de (2/30) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.

4 bn Cerîr (16/526).

s Hac Sur. 29

6 bn Cerîr (16/528) ve cl-tkâride (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

7 Hac Sur. 29

8 Hac Sur. 29
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temizleme, btyk ile trnaklan kesme, eytanlan talama ve sakallan

ksaltmadr. Yerine getirilmesi istenen adak; hac, kurban ve kiinin hacda iken

adad dier eylerdir."
1

bn Ebî eybe, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'den bildirir:
"
Tefes,

kaklan

ve koltuk atlann kesip temizleme, byklar ksaltma ve trnaklan kesmedir."
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "...Adaklarn yerine getirsinler

ve Beyt-i Atik'i (Kabe'yi) tavaf etsinler
"3 buyruunu:

lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Tavaf

etsinler
"4 buyruunu açklarken: "Bundan kast, Kurban bayram günü

yaplmas vacip olan tavaftr" demitir.

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Tavaf

etsinler
"5 buyruunu açklarken: "Bundan kast, ziyaret tavafdr" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Tavaf

etsinler
"6 buyruunu açklarken: "Bundan kast, Kabe'yi ziyaret etmektir"

demitir. bn Cerîrîin lafz ise: "Bundan kast, Kurban bayram günü yaplan

ziyaret tavafdr" eklindedir.

7

Buhârî Târih'âe, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin DelâiVde Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiinhu aleyhi istilam) öyle buyurmutun "Yüce Allah'n Kabe'yi 'Beytu'l-Atîk

(=korunmu ev)' diye adlandrmasnn sebebi oray zorbalara kar korumu

1 bn Ebî eybe (4/84) ve bn Cerîr (16/527, 529).

J bn Ebî eybe (4/84).

3 Hac Sur. 29

4 Hac Sur. 29

5 Hac Sur. 29

6 Hac Sur. 29

7 bn Cerîr (16/532).
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olmasndan dolaydr. Bundan dolaydr ki hiçbir zorba oraya hakim

olamamtr

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Beytu'l-

Atîk (-korunmu ev) zorbalardan korunmutur” demitir.

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

Mücâhid'den bildirir: “Kabe'nin ‘Beytu'l-Atîk (=korunmu ev)' diye

adlandrmasnn sebebi, onun zorbalardan korunmu olmasndan dolaydr.

Bundan dolaydr ki hiçbir zorba orada hak iddia edemez.” Baka bir lafzda:

"Yeryüzünde Kâbe'nin kendisinin olduunu söyleyen hiçbir zorba yoktur”

eklindedir.
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: “Kâbe'ye 'Beytu’l-

Atîk (=korunmu ev)' denmesinin sebebi, oraya kötülüe kasteden herkesin

helak olmasndan dolaydr.”

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: “Kâbe'ye

‘Beytu'l-Atîk (=korunmu ev)' denmesinin sebebi Nûh tufan srasnda su

altnda kalmaktan korunmasdr.”

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir. “Kabe’ye ‘Beytu’l-Atîk (=eski

ev)’ denmesinin sebebi, yeryüzünde yaplan ilk ev olmasndan dolaydr.”

bn Merdûye’nin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (uMehu aleyhi mailem)

öyle buyurmutun "Kabe'yi tavaf etmek snak klnmtr. Zira Yüce Allah,

Âdem'i yarattnda blisin ona secde etmesini emretmi, ancak iblis bu emre

kar gelince Rahman olan Allah ona öfkelenmiti. Melekler de Yüce Allah'n

öfkesi dinene kadar Kâbe'ye snmlard."

1 Buhârî (1/201), Tirmizî (3170, "hasen"), bn Cerîr (16/529, 531), Taberânî (262),

Hâkim (2/389, "sahih") ve Beyhakî (1/125). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-

Tirmizî, 619).

1 bn Ebî eybe (4/111) ve bn Cerîr (16/530).
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bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin "...Beyt-i Atîk'i

(Kâbe'yi) tavaf etsinler
"1

âyeti nazil olduu zaman Resul ullah (»iaiiahu aleyhi veseiiem)

tavafn Hicriin arkasndan yapt .”1

Süfyân b. Uyeyne, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirin Hicr

de Kâbe'den bir parçadr. Zira Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi vesellem) tavafn Hicr’in

arkasndan yapmtr. Yüce Allah da: "...Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler
" 3

buyurmutur.

4

bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirir: “Veda tavaf vaciptir. Zira Yüce Allah:

"...Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler
"5 buyurmutur.”

bn Ebî Hâtim, Ebû Hamza'dan bildirir: bn Abbâs bana öyle dedi: “Hac

Sûresi'ni okumuyor musun? Yüce Allah orada: "...Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf

etsinler
"6

buyurur. Bundan dolaydr ki hacda farzlann sonuncusu Kâbe'yi

tavaf etmektir.”7

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirin “Öncekleri Mina’dan ayrlp hacc bitirirlerdi.

Ancak Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vesellem) en sonunda Kâbe'yi tavaf etmelerini

söylemi, hayzl kadnlara da bu konuda ruhsat tanmtr.” 8

Beyhakî uabu'l-îman’öa Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirin “Tekbîr ve tehtîl

dnda baka bir ey konumadan yedi avt ile Kâbe’yi tavaf eden kii bir

köleyi azat etmi gibi sevap alr."9

bn Ebî eybe, Abdullah b. Ömer'den bildirin “Kâbe’yi yedi avt ile tavaf

ettikten sonra iki rekat da namaz klan kii anasndan yeni domu gibi

günahsz olur.”

’ Hac Sur. 29
1 bn Kesîr, Tefsîr'de (5/414) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

J Hac Sur. 29

4 Taberânî (10988), Hâkim (1/460, "sahih") ve Beyhakî (5/90).

5 Hac Sur. 29

6 Hac Sur. 29

7 bn Kesîr, Tefsifde (5/413) geçtii üzere bn Ebî Hâtim
8 Hâkim (1/476, "sahîh") ve Buhâri (1755).

5 Beyhakî (4048).
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Ibn Ebî eybe, Abdullah b. Amr'dan bildirir: "Kâbe'yi tavaf eden kii bir

köle azat etmi gibi sevap alr.”

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman’âa bn Ömer'den

bildirdiine göre Resûlullah MbIIbHu aleyhi veseM öyle buyurmutur: "Kâbe'yi yedi

avt ile güzelce tavaf eden kiiye Yüce Allah her admnda bir iyilik sevab

yazar, bir kötülüünü de siler. Derecesi bir derece yükseltilirken bir köle azat

etmi gibi sevap alr.

bn Adiy ile Beyhakî, Ebû kâl’den bildirir: Enes’le birlikte yamur altnda

tavaf yaptm. Enes bize öyle dedi: "Amelinize devam edin ve bilin ki

günahlarnz balanmtr! Ben de böylesi bir havada Resûlullah (saUsllahu aieyh>

rasellam) le birlikte tavaf ettim. O zaman Allah Resûlü (saflalahu aleyhi maileni) (sallallahu aleyhi

vesellem) de bize: "Amelinize devam edin ve bilin ki günahlarnz balanmtr"
buyurmutu ."2

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Muhammed b. el-Münkediriden, o da

babasndan naklen bildirdiine göre Resûlullah Miaiiahu aleyhi mailem) öyle

buyurmutur "Bo eyler konumadan Kabe'nin etrafnda yedi defa dönen kii,

bir köleyi azat etmi gibi olur."*

bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildirir: "Kâbe'yi elli avt ile tavaf eden kii,

anasndan yeni domu gibi günahsz olur." 4

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Dârimî, bn

Huzeyme, Tahâvî, Ebû Va'lâ, bn Hibbân, Dârakutnî, Taberânî, Beyhakî ve

Hâkim'in Cübeyr b. Mut'im'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

veseM öyle buyurmutur: "Ey Abdimenâf oullan! Gece veya gündüz hangi

vakitte olursa olsun Kâbe'yi tavafedip namaz klacak olanlara engel olmayn!"5

' bn Ebî eybe (4/78), Hâkim (1/489, "sahih" ve Beyhakî (4041). Elbârû, el-Mikât'da

(2580) hadisin sahih olduunu söylemitir.

2 bn Adiy (3/960) ve Beyhakî (4043).

3 bn Ebî eybe (4/78) ve Beyhakî (4049).

* bn Ebî eybe (4/78). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'

,

5682).

5 bn Ebî eybe (4/149, 160), (14/257), Ahmed 27/297 (16736), Ebû Dâvud (1894),

Tirmizî (868, "hasen sahih"), Nesâî (584, 2924), bn Mâce (1254), Dârimî (2/70), bn

Huzeyme (1280), Tahâvî, erh Meâni'I-Âsâr (2/186), Ebû Ya'lâ (7396, 7415), bn Hibbân
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ, ikindiden sonra Kâbe'yi

tavaf etti ve iki rekat namaz kld. Neden öyle yapt kendisine sorulunca da:

“Zira bu bölge, dier yerler gibi deildir" dedi .

1

Hâkim, bn Ömer'den bildirir: "Hz. Peygamber (ssiiaiiahu eieyhr remDen») Kâbe’yi

tavaf ettii zaman her avtta Haceru'l-Esved ile Rükn’ü selamlard."
2

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Ömer b. el-Hattâb'n, Haceru'l-Esved’i öpüp

alnn üzerine koyduunu gördüm. Sonra da: "Resûlullah'n(BaiiBBahuBisyh'vBuHBm)de

böyle yaptn gördüm" dedi .

3

Hâkim, bn Abbâs’tan bildirir: "Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi reselM Rüknü’l-

Yemâni’yi öpüp yanan üzerine koydu ."4

Hâkim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: bn Abbâs öyle derdi: u hadisi iyice

aklnzda tutun! Resûlullah Msdahu aleyhi «sellem) iki Rükn arasnda ellerini kaldnr ve:

"Rabbim! Beni, verdiin nzklara kar kanaatkar kl! Bu nzklar bana bereketli

kl ve ondan gidenin yerine daha hayrlsn ver" diye dua ederdi .

5

Tirmizî ve Hâkim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ullallahu

aleyhi rerallem) öyle buyurmutun "Kabe'yi tavaf etmek, namaz klmak gibidir.

Sadece bunu yaparken konumanza izin verilmitir. Onun için tavafesnasnda

konuacak olan kii hayrdan baka bir ey konumasn ."6

Hâkim, bn Abbâs’tan bildirir: "Hz. Peygamber Mailahu aleyhi resellem) tavaf

esnasnda su içti ."
7

bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî uabu'l-îman’da Abdula’lâ et-Teymî’den

bildirir: Hz. Hatice: "Yâ Resûlallah! Kâbe'yi tavaf ederken ne diyeyim?" diye

(1553), Dârakutnî (1/423), Taberânî (1600), Beyhakî (2/461, 5/92) ve Hâkim (1/448,

"sahih").

1 bn Ebî eybe (4/161).

1 Hâkim (1/456, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu'I-Câmi', 4627).

3 Hâkim (1/456).

« Hâkim (1/456, "sahih").

5 Hakim (1/455, "sahih").

6 Tirmizî (960) ve 1 îâkim (1/459, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmizi, 767).

7 Hâkim (1/460, "sahîh").
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sorunca, Allah Resulü (uiiaiMu airyt <wfa) Meiiah aleyh meflem) öyle buyurdu: "öyle

de: Allahm! Hatayla ve kastl bir ekilde ilediim günahlarm, ilerimde an
gitmelerimi bala! Zira beni balamazsan helak edersin.

,n

Ahmed ve Hâkim, bn Cüreyc'den bildirir: Atâ'ya: "bn Abbâs’n Kâbe'yi

tavafn emredildiini, ancak içine girmenin emredilmediini söylerken iittin

mi?” diye sorduumda u karl verdi: “bn Abbâs içine girmekten bizi

alkoymazd. Ancak Usâme b. Zeyd’den naklen öyle dediini iittim: "Hz.

Peygamber (saiiaiiahu Bieytu vessiiem) Kâbe'nin içine girdi. Dar çktktan sonra da

Kâbe'ye doru dönüp iki rekat namaz kld. Daha sonra: «Kble budur!»

buyurdu.”

2

Hâkim, Hz. Âie’den bildirin Resûlullah (alUbhu aleyh «sefam) mutlu ve neeli bir

ekilde yanmdan çkt, ancak üzgün bir ekilde geri döndü. Ona: "Yâ

Resûlallah! Yanmdan çktnda öyle öyleydin, ne oldu?” diye sorduumda

öyle buyurdu: "Kâbe'nin için girdim, ancak keke girmeseydim. Zira benden

sonra gelen ümmetime (aynsn yaparlar diye) bu konuda sknt vermi

olmaktan endie ediyorum."*

Hâkim’in bildirdiine göre Hz. Âie öyle derdi: "Müslüman kiinin

durumuna hayret ediyorum. Zira Kâbe'nin içine girdii zaman ban kaldnp

tavana bakar, Allah'a sayg ve tazim için bu âdetini brakmaz. Oysa Resûlullah

Maflahi aleyhi venHem) Kâbe'ye gidii zaman geri çkana kadar gözlerini secde

yerinden ayrmazd."4

f lifti cJLj Çj 1* s yj.# 4>l ouy- piii vim

jjjj' Jji ûlîjSl ij» \jfr\ u *

»uu ja y- u&3 4iii iljlijija yk k *&.
/ /

1 Beyhakî (4044).

J Ahmed 36/87, 92 (21754, 21759), Hâkim (1/479, "sahih"), Buhâri (398) ve Müslim

1330 (395).

3 Hâkim (1/479, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi', 2085).

4 Hâkim (1/79, "sahih"). bn Ebî Hâlim, lci (1/298): "Münker hadistir" demitir.
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"te böyle. Kim Allah'n hürmet edilmesini istedii eylere

sayg gösterirse, bu Rabbinin Katnda Kendi iyiliinedir.

Size oKunanlar dnda Kalan hayvanlar, size helal Klnd. O
halde pis putlardan ahmn; yalan sözden Kaçnn. Allah

için, ona irh Komayan hanîfler olun. Kim Allah'a ortah

Koarsa, sanKi gökten dümü de Kendisini Kular Kapyor
veya rüzgâr onu uzah bir yere sürühlüyor gibidir."

(Hac Sur. 30)

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Kim Allah'n hürmet edilmesini istedii eylere

sayg gösterirse ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: "Hürmet edilmesi

istenen eylerden kast; Mekke, hac, umre ve Allah'n haram kld her türlü

masiyettir."*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ ile krime: "Kim Allah'n hürmet

edilmesini istedii eylere sayg gösterirse ..."3 buyruunu açklarken:

"Hürmet edilmesi istenen eylerden kast, Allah'a masiyet olan her türlü

eydir
1
' demilerdir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Kim Allah'n hürmet edilmesini

istedii eylere sayg gösterirse ..."4 buyruunu açklarken öyle demitin

"Hürmet edilmesi istenen eylerden kast; Me'ari'l-Haram, Beytu'l-Harâm,

Mescid-i Harâm ve Haram beldedir.” s

bn Ebî eybe, bn Mâce ve bn Ebî Hâtim'nin Ayyâ b. Ebî Rabîa el-

Mahzûmî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber MaMu aleyhi »aseiiem) öyle

buyurmutur: "Bu ümmet, kendisine hürmet edilmesi istenen eye (Mekke'ye

)

’ Hac Sur. 30

1 bn Cerîr (16/534).

3 Hac Sur. 30

4 Hac Sur. 30

5 bn Cerîr (16/534).
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gereken saygy gösterip yücelttikleri müddetçe hayrdadr demektir. Ancak bu

sayg ve hürmeti heba ettikleri zaman helak olurlar.
,n

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Pis putlardan saknn; yalan

sözden kaçnn" 2 buyruunu açklarken öyle demitir: “Putlara tapmak

suretiyle eytana itaat etmekten saknn! Allah adna iftiralar atp onu

yalanlamaktan da kaçnn!”3

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Eymen b.

Hureym'den bildirir: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi vmefcm) verdii bir hutbede üç defa:

"Ey insanlar! Yalan yere ahitlik Allah'a irk komakla e tutulmutur

"

buyurdu ve: "...Pis putlardan saknn; yalan sözden kaçnn"4
âyetini

okudu .

5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da Hureym b.

Fâtik el-Esedî’den bildirir: Resûlullah (ssüdistru aleyhi vesdiem) sabah namazn kldrp

bitirdikten sonra ayaktayken üç defa:
"
Yalan yere ahitlik Allah'a irk

komakla e tutulmutur

"

buyurdu ve: "...Pis putlardan saknn; yalan

sözden kaçnn. Allah için, ona irk komayan hanifler olun ..."
6
âyetlerini

okudu .

7

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Tirmizî, Ebû Bekre'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu

Beyt» vesellem): "En büyük günahn ne olduunu size söyleyeyim mi?” diye sorunca,

biz: “Tabi ki söyle yâ Resûlallah!” dedik. Allah Resûlü (saUBlahu aleyhi vbebIIehi} (sallallahu Beyh

reseiiem): "Allah’a irk komak ve anne babaya asi olmaktr” buyurdu. Sonra

1 bn Ebî eybe (4/284) ve bn Mâce (3110). Zayf hadistir ( Elbânî, Da'

f

Sünen bn

Mâce, 664).

1 Hac Sur. 30

3 bn Cerîr (16/535, 536).

4 Hac Sur. 30

* Ahmed 29/145, 580, 31/199 (17603, 18044, 18902), Tinnizî (2299) ve bn Cerîr

(16/537). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/Sünen et-Tirmizî, 399).

6 Hac Sur. 30, 31

7 Ahmed 31/194 (18898), Ebû Dâvud (3599), bn Mâce (2372), bn Cerîr (16/537),

Taberânî (4162) ve Beyhakî (4861). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâa,
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oturduu yerden dorulup: "Bilin ki yalan söylemek de ayn ekildedir. Bilin ki

yalana ahitlik de ayn ekildedir
!"

buyurdu. Son sözünü o kadar çok

tekrarlad ki içimizden: "Keke artk sussa" demeye baladk.
1

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

Münzir, Taberânî, Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk*da ve Beyhakî uabu’l-1man ’da

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Yalan yere ahitlik, Allah'a irk komakla etir"

dedi ve: "...Pis putlardan saknn; yalan sözden kaçnn"2
âyetini okudu. 3

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

göre Mücâhid: buyruunu açklarken:
"Kavlu'z-Zûr

ifadesinden kast yalandr" demitir.5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil: “.
3^\ buyruunu

açklarken: “Kavlu'z-Zûr ifadesinden kast sözlerle irk komaktr. Zira

önceleri mürikler Kâbe'yi tavaf ederken: "Lebbeyk! Senin ortan yoktur!

Sadece bir ortan vardr ve o da enindir. Hem ona, hem de onun sahip

olduklarna sahipsin!" eklinde telbiye getirirlerdi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah için,

ona irk komayan hanifler olun ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Allah için, ona irk komayan haclar olun. Zira cahiliye döneminde insanlar

birer mürik olarak haccederlerdi. Yüce Allah, slam dinini gönderince

Müslümanlara: «imdi Allah'a irk komadan haccedin» buyurdu."

’ Ahmed 34/22, 36 (20385, 20394), Buhârî (5976, 6273, 6919), Müslim (87) ve Tirmizî

(1901,2301, 3019).

J Hac Sur. 30

3 Abdurrezzâk, Musannef (15395), bn Cerîr (16/536), Taberânî (8569) ve Beyhakî

(4862). Heysemî, Mecmau'z-Zeuâd'de (4/200, 201) der ki: "snad hasendir."

4 Hac Sur. 30

5 bn Cerîr (16/536).

6 Hac Sur. 30

7 Hac Sur. 31
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bn Ebî Hatim, Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirin Daha önceleri insanlar

mürik olarak haccederler ve "hanif haclar” eklinde isimlendirilirlerdi. Bu

konuda da: "Allah için, ona irk komayan hanifler olun ..."

1

âyeti nazil oldu.

bn Eb? Hatim, Ebû Bekr es-Sddîk’in azatls Abdullah b. Kâsm’dan bildirir:

Mudar ile dier kabilelerden bazlan mürik olarak haccederierdi. Mürik

olup da haccetmeyenler ise: "Kendiniz için hanîf deyin" derlerdi. Bu konuda

da Yüce Allah: "Allah için, ona irk komayan hanifler olun ../
1

âyetini

indirdi ve irk komadan haccetmelerini istedi.

bnu’l-Münzir, Süddî'den bildirir: "Kur'ân'da genel anlamda geçen hanîf

ifadelerinden kast Müslümanlardr. Müslümanlardan hanîf olanlar

hakkndaki ifadelerden kast da haclardr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah için, ona irk

komayan hanifler olun../3 buyruunu açklarken: "irk komayan haclar

olun, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan bu yorumun aynsn bildirir.

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

Mücâhid: "Allah için, ona irk komayan hanifler olun ...*4 buyruunu

açklarken: “Hanîf ifadesinden kast, Allah’n yoluna tâbi olmaktr" demitir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Kim Allah'a ortak koarsa, sanki gökten dümü de kendisini kular

kapyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir
*5 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu, Yüce Allah'n kendisine ortak koanlarn

doru yoldan ne kadar uzak olduunu ve nasl helak olacaklann anlatmak

için verdii bir örnektir."
6

1

Hac Sur. 31

J Hac Sur. 31

3 Hac Sur. 31

4 Hac Sur. 31

5 Hac Sur. 31

6 Abdurrezzâk (2/38) ve bn Cerîr (16/538, 539).



Âyet- 32, 33 483

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

göre Mücâhid: “,3^ ifadesini: “Uzak bir yer” eklinde açklamtr.

1

*

J1 glü IjJ f& * ^ l«2j *l fJüJ ^3 aJJS

J^ oJ J *L- fi^
“Durum öyledir. Her kim Allah'n nianelerine sayg
gösterirse üphesiz bu, kalplerin takvâsndandr. Bu

nianelerde sizin için belli bir sûreye kadar faydalar vardr.

Sonra varacaktan yer Beyt-i Atik'tir." (Hac Sur. 32, 33)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Her kim Allah'n

nianelerine sayg gösterirse ..."3 buyruunu açklarken: “Niânelerden kast

kurbanlklardr” demitir.

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

göre bn Abbâs: "Her kim Allah'n nianelerine sayg gösterirse ..."4

buyruunu açklarken: “Nianeye (kurbanla) saygdan kast onu semiz,

güzel ve iri olanndan seçmektir” demitir. "Bu nianelerde sizin için belli bir

süreye kadar faydalar vardr..."5 buyruunu açklarken: “Bu süre onu

kurbanlk olarak belirleyinceye kadardr” demitir.

6

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Her kim Allah'n nianelerine sayg

gösterirse ..."7 buyruunu açklarken: “Bundan kast kurbanl iri, semiz ve

güzelinden seçmektir” demitir. "Bu nianelerde sizin için belli bir süreye

kadar faydalar vardr. Sonra varacaklar yer Beyt-i Atik'tir
"8 buyruunu

' Hac Sur. 31

J bn Cerîr (16/539).

* Hac Sur. 32

4 Hac Sur. 32

5 Hac Sur. 33

6 bn Ebî eybe (4/294), bn Cerîr (16/540) ve bn Kesîr, Tefsir'de (5/416) geçtii üzere

bn Ebî Hatim.

7 Hac Sur. 32
8 Hac Sur. 33
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açklarken de öyle demitin "Kurbanlk olarak belirleninceye kadar ona

binebilir, sütünden, klndan, tüyünden ve yününden faydalanabilirsiniz.

Ancak kurbanlk olarak belirlendii zaman artk bu tür faydalanmalar biter ve

kesilmek üzere Kâbe'ye doru gönderilir."
1

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

bildirdiine göre Dahhâk ile Atâ öyle demilerdir: "Âyette zikredilen

faydalardan kast; ihtiyaç duyulduunda kurbann üzerine binme, klndan ve

sütünden faydalanmadr. Zikredilen belirli süreden kast da kurbanlk

seçilerek iaretlenmesidir. aretlendikten sonra, "...Sonra varacaklar yer

Beyt-i Atik'tir
"2 buyruunda da zikredildii gibi Kurban gününde Minâ'da

kesilmek üzere gönderilir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ikrime: "...Sonra

varacaklar yer Beyt-i Atik'tir
"3 buyruunu açklarken: "Kurbanlk Harem

bölgesine girdii zaman varaca yere varm olur" demitir.

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

bildirdiine göre Muhammed b. Ebî Musa: "Durum öyledir. Her kim Allah'n

nianelerine sayg gösterirse üphesiz bu, kalplerin takvâsndandr. Bu

nianelerde sizin için belli bir süreye kadar faydalar vardr. Sonra

varacaklar yer Beyt-i Atik'tir
"4

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Arafat'ta

vakfe, Müzdelife'de vakfe, kurbanlklar, eytanlar talama, hacda saçla-

tra etme gibi eylerin tümü Allah'n nianelerindendir. Kiinin bunlara

gereken sayg ve özeni göstermesi kalbinin takval olduunu gösterir. Birini

bitirip dierine geçene kadar da her bir nianede sizler için baz faydalar

vardr. Bu nianaler ile vazifeler de en son Kabe’yi tavaf etmekle nihayet

bulur."5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ'ya Allah'n nianelerinin ne olduu

sorulunca öyle demitir: "Yüce Allah'n hürmet edilmesini istedii eyler,

’ bn Ebî eybe (4/295) ve bn Cerîr (16/540, 543, 548).

1 Hac Sur. 33

* Hac Sur. 33

4 Hac Sur. 32, 33

5 bn Ebî eybe (4/294, 295) ve bn Cerîr (16/541, 546, 548).
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Allah'n öfkesine sebep olacak eylerden uzak durma ve ona itaat ederek

yolundan gitme gibi eyler hep Allah’n nianelerinden olan eylerdir.”
1

4)1 pl

iLiî ili
X

"Her ümmet için bir mensek kldk ki Allah'n kendilerine

nzk olarak verdii hayvanlar üzerine ismini ansnlar. te
sizin ilâhnz bir tek ilâhtr.u hâlde yalnz O vna teslim

olun. Alçak gönüllüleri müjdele!" (Hac Sur. 34)

ISL-i. IU». ii\ JÜj
X

U < I _ t *
> M

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Her ümmet için bir mensek

kldk..."
2 buyruunu açklarken: “Mensek'den kast bayramdr” demitir .

3

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Her ümmet için bir mensek kldk..."4

buyruunu açklarken: “Mensek 1den kast kan aktmak (kurban)dr”

demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Her ümmet için bir mensek

kldk..."
6 buyruunu açklarken: “Mensek'den kast kurban kesmektir”

demitir.

Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim, Abdullah b. Amridan bildirir: Adamn biri

Resûluilah'a (salBlahu aleyhi mellem) geldi. Allah ReSÛlÜ (salleJlahu aleyhi veseHem) adama:

"Kurban bayramn kutlamakla emredildim" buyurdu. Adam: "Kurbanlk

olarak sadece kendisinden faydalanmak üzere bana verilen bir hayvandan

baka bir ey bulamasam onu keseyim mi?" diye sorunca, Allah Resûlü <&atiaiiahu

aleyhi vesellem) (sailallahu aleyhi «seiiem): "Hayr! Sen trnaklarn kes, byklarn ksalt ve

1 bn Ebî eybe (4/295).

'Hac Sur. 34

3 el-tkân'de (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Hac Sur. 34

5 bn Cerîr (16/550).

6 Hac Sur. 34
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avret yerlerini kesip temizle. Yüce Allah katnda senin kurbann sadece bu

kadardr" buyurdu.'

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir: Cebrâil inince Allah Resulü (nflriahu^i «udimi

ona:
"Bayrammz nasl buldun?" diye sordu. Cebrâil u karl verdi: “Gök

ahalisi sizin bu bayramnzla övündü. Bil ki ey Muhammedi Kurbanlk olarak

genç bir keçi yal bir keçiden daha iyidir. Kurbanlk olarak genç bir sr yal

bir srdan daha iyidir. Kurbanlk olarak genç bir deve yal bir deveden daha

iyidir. ayet genç bir hayvandan daha hayrls olsayd Yüce Allah kurbanlk

olarak brâhim'e onu verirdi .'' 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Her ümmet için bir

mensek kldk..."3 buyruunu açklarken: “Menselden kast Mekke'dir. Yüce

Allah, Mekke’den baka bir mensek (kurban yeri) klm deildir" demitir.

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, Câbir b. Abdillah'tan

bildirin Resûlullah MaHaht aieytn meilem) Kurban gününde bayram namazn kldrd.

Namaz ile hutbeyi bitirdikten sonra bir koç getirtti ve kendi eliyle onu kesip

kurban etti. Keserken: "Bismillahi Vallahu Ekber! Allahm! Bu kurban benim

ve ümmetimdem kurban kesmeyenler içindir" buyurdu .

4

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman’da CâbVden bildirin Bir bayram gününde Resûlullah

(laHdUu aleyhi «seiiem) iki koç kurban etti. Kurban etmek üzere onlar kbleye

çevirdiinde de: "Yönümü, gönülden, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ki ben

müriklerden deilim. Namazm, ibadetlerim, yaamm ve ölümüm âlemlerin

rabbi olan ve orta bulunmayan Allah içindir. Ben bununla emredildim ve ben

buna teslim olanlardanm! Allahm! Bu kurban endendir ve Muhammed ile

1 Ebû Dâvud (2789) ve Nesâî (4377, lafz kendisinindir). Zayf hadistir (Bakn: Elb.inî,

Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 595).

1 Hâkim (4/222, 223, "sahih"). Zehebî hadisi zayf bulmutur.

3 Hac Sur. 34

4 Ahmed 23/133, 134, 170-172 (14837, 14893, 14895), Ebû Dâvud (2810), Tirmizî (1521)

ve Hâkim (4/229, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2436)
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ümmeti adna yine sana gitmektedir" buyurdu. Sonra Besmele ve tekbirlerle

onlar kesti .

1

bn Ebî Hâtim, bn Ebi’d-Dünya el-AdâhVde ve Beyhakî’nin uabu'l-

îman’da bildirdiine göre Hz. Ali kurban keserken: "Yönümü, gönülden,

gökleri ve yeri yaratana çevirdim ki ben müriklerden deilim. Namazm,

ibadetlerim, yaamm ve ölümüm âlemlerin rabbi olan ve orta bulunmayan

Allah içindir. Ben bununla emredildim ve ben buna teslim olanlardanm"

dedi .

2

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce, Enes'ten bildirir: "Resûlullah

Isaiiaiiahu aleyhi rtsaiiem) boynuzlu semiz iki tane koçu Besmele ve tekbirler eliinde

kurban olarak kesti ."
3

bn Ebi'd-Dünya’nn bildirdiine göre bn Ömer kurban kesecei zaman:
<f
Bismillahi Vallahu Ekber! Allahm! Sen verdin ve yine senin için kesiliyor.

Allahm! Bunu benden kabul buyur” derdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "...Yalnz O'na teslim olun..."4

buyruunu açklarken: "Samimi bir ekilde ve ihlas içinde sadece ona yönelin,

anlamndadr*' demitir.

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

göre Mücâhid: jlj”5 buyruunu açklarken: "Mutmain olanlan

müjdele, anlamndadr” demitir.

6

Saîd b. Mansûr, ibn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-

adab’da, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’öa

• Ahmed 23/267 (15022), Ebu Dâvud (2795), bn Mâce (3121), Hâkim (1/467, "sahîh")

ve Beyhakî (7324). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen Ebî Dâoud, 597, Dalf Sünen

bn Mâce, 669).

1 Beyhakî (7339).

* Ahmed 19/24 (11960), Buhârî (5558), Müslim (1966), Nesâî (4397, 4399, 4429, 4430)

ve bn Mâce (3120).

« Hac Sur. 34

5 Hac Sur. 34

6
ibn Cerîr (16/551) ve Fethu'I-Bârfde (8/438) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
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bildirdiine göre Amr b. Evs: “^-kü buyruunu açklarken öyle

demitin “Muhbet ifadesi, insanlara zulmetmeyen, zulme uradklar zaman

da bakalarndan yardm istemeyen kimseler anlamna gelir.”
2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk:

Aîs”

3

buyruunu: “Alçak gönüllü (mütevaz) olanlar müjdele”

eklinde açklamtr/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: buyruunu:

“Allah'tan kalbi titreyenleri müjdele!” eklinde açklamtr.

bn Sa'd ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd, Rabî b

Haysem'i gördüü zaman: "...Alçak gönüllüleri müjdele!"6 diyerek onu

karlar ve: “Ne zaman seni görsem aklma alçak gönüllüler gelir” derdi .

7

p4iU, u Ji. ioUJij r+.Ji dUj mJ lij *j5i

îjj ttfj 5>LkJl

"Onlar öyle kimseler ki r Allah anld zaman kalpleri titrer;

balarna gelene sabrederler, namaz klarlar ve kendilerine

nzk olarak verdiimiz eylerden intak ederler" (Hac Sur. 35

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil: "Onlar öyle kimseler ki, Allah

anld zaman kalpleri titrer; balarna gelene sabrederler, namaz

klarlar ..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir: “Onlar Allah'n azabna

yönelik uyarlp korkutulduklar zaman kalpleri titrer. Balanna gelen

musibetlere sabrederler ve Yüce Allah'n da lütfuyla namazlann devaml

olarak klarlar.”

1 Hac Sur. 34

1 bn Ebî eybe (13/578) ve Beyhakî (8088).

J Hac Sur. 34

* bn Ebî eybe (13/580) ve Fethu'l-Bâr?de (8/438) geçtii üzere bnu’l-Münzir.

5 Hac Sur. 34

6 Hac Sur. 34

7 bn Sa'd (6/183) ve bn Ebî eybe (13/584, uzun bir metinle).

8 Hac Sur. 35
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Ljit 4)1 ^1

1

jjS»Ü yj. 4-i (Uâ 4>l jU ^^ Uliii*- 5Ju5ij

ÜJ5T 3=i-ÜlJ gliil Ijii’U 4. IjÜCi c_>-j IS^ Jl>>

(

^Lj^ uu>

"te kurbanlk (deve ve sr)lan Allah'n size olan

nianelerinden kldk. Onlarda sizin için hayr vardr. Bal
halde keserken üzerlerine Allah'n adn ann. Yan üstü

düüp ölünce onlardan yiyin, kanaat edene ve isteyene de
yedirin. ükredersiniz diye onlan böylece sizin

buyruunuza verdik." (i {ac Sur. 36)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lafzyla

eddesiz olarak okumutur.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdullah b. Ömer

“Biz
1büdn (bedene

)'
ifadesinin ancak (kurbanlk) deve ile sr olduunu

biliriz" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer: “Büdn, iri gövdeli hayvan

anlamna gelir” demitir.

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

Mücâhid: “Büdn ancak develerden olur" demitir.

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

Abdulkerîm’den bildirir: Atâ ile Hakem, büdn ifadesinin ne anlama geldii

konusunda ihtilaf ettiler. Atâ bunun deve ile sr anlamna geldiini

söylerken, Hakem: “Sadece deve anlamna gelir" demitir .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: “Büdn,

(kurbanlk) deve ve sr anlamna gelir" demitir .

3

1 Hac Sur. 36

1 bn Ebî eybe (4/367).

3 bn Ebî eybe (4/367).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Büdn, (kurbanlk) sr
anlamna gelir

1
' demitir.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Süleyman b. Yakub er-Riyâhî’den, o da

babasndan bildirir: Adamn biri onun adna bir bedene (deve) kesmem için

bana vasiyette bulundu. Daha sonra bn Abbâs’a geldim ve: "Adamn biri

onun adna bir bedene (deve) kesmem için bana vasiyette bulundu. Onun

yerine bir sr kessem bu vasiyeti yerine getirmi olur muyum?" diye

sordum. bn Abbâs: "Evet, olur" dedi. Sonra bana: "Vasiyette bulunan kii

kimlerden?" diye sorunca: "Riyâh oulanndan" karln verdim. Bunun

üzerine bn Abbâs öyle dedi: “Riyâh oullan ne zamandan beri deve yerine

sr edinmeye baladlar ki? O zaman önceki cevabmda yanlmm! Zira

sadece Esed ile Abdulkays oullan bedene ’ yi sr anlamnda kullanrlar."
1

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Hayvana büdn (bedene) denilmesi semizlii

dolaysyladr" demitir.

2

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

brâhim: .Onlarda sizin için hayr vardr...*3 buyruunu açklarken:

"Onlardan kast, kurban edilecek büyük ba hayvanlardr. htiyaç

duyulduunda bunlara binilir ve sütünden faydalanlabilinir" demitir.

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarda sizin için hayr vardr..."4 buyruunu

açklarken: "Bu hayvanlarda sizler için (âhirette) ecir ve (dünyada) faydalar

vardr" demitir.

5

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Mâce, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-

îman’da Zeyd b. Erkam’dan bildirir: Yâ Resûlallah! Bu kurbanlar nedir?" diye

soduumuzda: "Atanz brahim'in sünnetidir" karln verdi. "Yâ

Resûlallah! Kestiimiz kurbanlara karlk bize ne vardr?" diye

’ bn Ebî eybe (4/367).

1 bn Ebî eybe (4/112).

i Hac Sur. 36

4 Hac Sur. 36

s bn Cerîr (16/554).
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sorduumuzda: "
Kurban ettiiniz hayvann her bir klna karlk size bir iyilik

sevab vardr" karln verdi. “Kurbanmz yünlü ise ne vardr?" diye

sorduumuzda da:
"
Her bir yünü için size bir iyilik sevab vardr" buyurdu.'

bn Adiy, Dârakutnî, Taberânî ve Beyhakî'nin uabu'l-îmarida bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu Bieyi» veaiiem): "Gümü para bayram

gününde kurban edilmek üzere bir hayvan almadan daha güzel bir yerde

harcanamaz" buyurmutur.
2

Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

(saUaiiahu aleyhi «seOem) öyle buyurmutun "Âdemolu Kurban bayram gününde

Allah katnda kurban kesmekten daha iyi bir amelde bulunamaz. Kestii kurban

kyamet gününde boynuzlan, trnaklan ve kllanyla getirilecektir. Kiinin

kestii kurbann kan henüz yere ulamadan Allah katna ulap kabul görür.

Bundan dolay kurban keserek gönüllerinizi ho tutun ." 3

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

Resûlullah (salialiahu aleyhi vesaiien): "Kurban kesmeye imkan bulup da kurban kesmeyen

kii namazgahmza yaklamasn" buyurmutur.1

bn Ebî Hâtim, Mâlik b. Enes’ten bildirir: Saîd b. el-Müseyyeb haccettii

zaman onunla birlikte bn Harmele de haccetti. Saîd bir koç satn alp kurban

olarak keserken, bn Harmele alt dinara bir deve satn alp onu kurban etti.

Saîd ona: “Bu konuda bizi örnek aisaydn ya!" deyince, bn Harmele u
karl verdi: “Yüce Allah’n: «te kurbanlk (deve ve sr)lar Allah'n size

olan nianelerinden kldk. Onlarda sizin için hayr vardr»buyurduunu

’ Ahmed 32/34 (19283), Abd b. Humeyd, el-Muntehab (259), bn Mâce (3127), Taberânî

(5075), Hâkim (2/389, "sahîh") ve Beyhakî (7337). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf

Sünen bn Mâce, 672).

1 bn Adiy (1/228), Dârakutnî (4/282), Taberânî (10894) ve Beyhakî (7334). Heysemî,

Meanau'z-Zeoâidde (4/17) der ki: "snadnda zayf biri olan brâhim b. Yezîd el-Hûzî

vardr."

3 Tirmizî (1493), bn Mâce (3126) ve Hâkim (4/221, 222, "sahîh"). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 253).

* bn Mâce (3123), Hâkim (4/232, "sahîh") ve Beyhakî (9/260). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2532).
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iittim. Ben de hayn Yüce Allah'n belirttii yerden almak istedim." Saîd, bn

Harmele'nin bu cevabn çok beendi ve bakalarna da bu dediini anlatt.

Ebû Nuaym Hilye’de bn Uyeyne'den bildirir: Safvân b. Süleym

haccettiinde yannda yedi dinar vard. Bu yedi dinarla da kurbanlk ald.

Kendisine: “Yedi dinardan baka paran yok ve sen bununla kurbanlk m
alyorsun!" denildiinde: “Yüce Allah'n: «...Onlarda sizin için hayr

vardr...» buyurduunu iittim" karln verdi.’

Kâsm b. Asba ve bn Abdilber Temhtd'de bildirdiine göre Hz. Âie öyle

demitin “Ey insanlar! Kurban kesin ve kabulü konusunda gönlünüzü ho*

tutun! Zira Resûlullah’n (sailsJlahu aleyhi vesel Ihti; öyle buyurduunu iittim: “Ki

hayvan kbleye çevirip kurban ettii zaman bu hayvann kant, boynuzu ve

yünü kyamet gününde terazisinde iyilik olarak yerini alr. Kurban ettii

hayvann kan topraa akt zaman bu kan, karl kyamet gününde sahibine

verilmek üzere Yüce Allah'n gözetiminde saklanr." Resûlullah (raHdiahu afcrfc w*efc*r)

yine: "Az amel edin karln fazlasyla alini" buyurmutur.

1

Ahmed, Ebu'l-Eedd es-Sülemî'den, o babasndan, o da dedesinden

bildirdiine göre Resûlullah (Miiaiiahu aleyhi veseiiem): "En iyi kurbanlk, en pahal ve

semiz olan kurbanlktr” buyurmutur .

3

bn Ebî eybe, Tâvus'tan bildirin “Akrabalk ban gözetmek amacyla

ihtiyac olan bir yakna yaplan harcamadan sonra Kurban gününde kesilmek

üzere bir hayvan almak için yaplan harcamadan daha büyük sevab olan bir

harcama yoktur."

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarda sizin için hayr

vardr..." buyruunu açklarken öyle demitir: “Kii kurban olarak kesecei

hayvann sütüne ihtiyac olursa sütünden içer. Üzerine binme ihtiyac olduu

zaman biner. Yününe ihtiyac olursa da yününü kullanr."4

’ Ebû Nuaym (3/160).

1 Temhîd (23/193).

3 Ahmed 24/250 (15494). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

4 bn Ebî eybe (4/412).
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bn Ebî eybe, Ikrime’den bildirir: Adamn biri bn Abbâs’a: "Kii kurban

edecei hayvana binebilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Ona fazla arlk

vermeden binebilir" dedi. Adam: "Sütünü sap içebilir mi?" diye sorunca,

bn Abbâs: "An olmamak kaydtyla sütünden faydalanabilir" dedi.’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz.Ali: "Kii kurbanlna anya

kaçmadan binebilir"' demitir .

2

bn Ebî eybe ve bn Hibbân'n Câbir"den bildirdiine göre Resûlullah

(sailallahu aleyhi «alfan): "Baka bir binek bulana kadar kurbanlk hayvannza arya
kaçmadan binin" buyurmutur .

3

bn Ebî eybe, Atâ’dan bildirir: "Hz. Peygamber (jaUaRahu aleyhi «satiam) ihtiyaç

duymamz halinde kurbanlk develerimize binmemize ruhsat verdi."
4

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Ebû

Hureyre’den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiehu »leyh manam) adamn birinin kurbanlk

devesini sürdüünü görünce ona: "Üzerine bin" buyurdu. Adam: "Ama deve

kurbanlk" deyince, Allah Resulü (saiistiahu aieyh> veseiiem) (ssUeiiBhu eieyhi vesenem): "Yazk sana!

Üzerine bin!" karln verdi .

5

bn Ebî eybe, Enes’ten bildirir: Hz. Peygamber (soUsiiehu aleyhi vesdiem) adamn

birinin kurbanlk devesini sürdüünü görünce ona: "Üzerine bin" buyurdu.

Adam: "Ama deve kurbanlk” deyince, Allah Resûlü (seiidiahu deytu mailem):

"Kurbanlk olsa da bin!” karln verdi.

6

Abd b. Humeyd, ibn Ebi'd-Dünya el-AdâhVde, bnu'l-Münzir, ibn Ebî

Hâtim, Hâkim ve Beyhakî Sünen 1de Ebû Zabyân'dan bildirin bn Abbâs'a:

"...Bal halde keserken üzerlerine Allah'n adn ann..." buyruunu

sorduumda öyle dedi: "Kurbanlk deveyi (veya sr) kesecein zaman

' bn Ebî eybe (4/410).

1 bn Ebî eybe (4/41 1).

1 bn Ebî eybe (4/411) ve bn Hibbân (4015). Sahih hadistir (Bakn: Elbân, Sahîhu'l-

Câmi', 920).

4 bn Ebî eybe (4/412).

* Mâlik (1/377), bn Ebî eybe (4/412), Buhârî (1689), Müslim (1322), Ebû Dâvud

(1760) ve Nesâî (2798).

6 bn Ebî eybe (4/412), Buhârî (1690, 2745, 6159) ve Müslim (1323).
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bal bir ekilde üç aya üzerinde ayakta durdur ve: «Bismillahi Vallahu

Ekber! Allahm! Sen verdin yine sana gidiyor» de ."

1

Firyâbî, Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini:

"Bal bir ekilde ayakta iken" eklinde açklamtr.

3

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Ömer devesini kurban ederken ön ayaklanndan birini balayp ayakta

durdurdu ve: "Yüce Allah’n da buyurduu gibi sawâfb\v ekilde kesiyorum"

dedi.

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre bn Ömer adamn

birinin kurban edecei devesini yere yatrdn görünce: “Onu bala ve

ayakta kes! Muhammed'inlsaiiaiiahu aleyhi vBseiiem) sünneti bu ekildedir" dedi .

4

bn Ebî eybe, bn Sâbit'ten bildirin "Resûlullah'n Mallahu aleyhi *e«lM ashâb

kurbanlk devenin sol ön ayan baladktan sonra dier ayaklan üzerinde

durdurarak ayakta keserlerdi ."5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer kurbanlk devesinin sa ön

ayan balar ve öyle keserdi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre kurbanlk devenin nasl kesilecei

konusunda Hasan(- Basrî): “Sol ön aya balanr ve sa ön aya tarafndar

kesilir" demitir .

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid kurbanlk devesini kesecei

zaman onun sol ön ayan balard .

8

1 Hâkim (2/389, 4/233) ve Beyhakî (5/237, 9/287).

2 Hac Sur. 36

’ Talîku 't-Ta'lîk' de (3/92) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, îbn Ebî eybe (4/83) ve

Talîku't-Ta'lîk'de (3/92) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
4 bn Ebî eybe (4/83) ve Buhâri (1713) ve Müslim (1320).

s bn Ebî eybe (4/206).

6 bn Ebî eybe (4/206).

7 bn Ebî eybe (4/207).

8 bn Ebî eybe (4/206, 207).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ: "Kurbanln kesecein zaman ön

ayaklanndan hangisini istersen balayabilirsin" demitir.
1

bnu'l-Enbârî Mesâhifde ve Diyâ Muhtâre ’de bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyeti: I4JL& «> p-i Ij^Silâ” lafzyla okumutur. 2

bnu’l-Enbârî’nin bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini: "Bal ve üç

ayak üzerinde dururken" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî, Katâde'den bildirir:

Abdullah b. Mes'ûd bu âyeti, ‘Bal bir ekilde ayakta dururken' anlamna

gelecek ekilde: <i (LJ lafzyla okurdu. 3

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Meymûn b. Mihrân'dan

bildirir. bn Mes'ûd bu âyeti ‘Ayakta dururken” anlamna gelecek ekilde:

lafzyla okumutur.4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti:

lafzyla okur ve öyle derdi: "bn Ömer'i, kurbanlk devesini keserken

gördüm. Deve üç ayak üzerinde ayakta duruyordu."

Abdurrezzâk, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn EbîHâtim

ve Beyhakî Sünen ’de Mücâhid'den bildirir: "Bu âyeti “^^" lafzyla

okuyanlara göre anlam «Bal olarak» eklindedir. lafzyla okuyanlara

göre ise anlam: «Hayvann önünde durmaktr» eklindedir."

Abd b. Humeyd'in lafz ise öyledir Bu âyeti “ol^” lafzyla okuyanlara

göre anlam: "Hayvann ön ayaklar bal bir ekilde ayakta durmas"

eklindedir, lafzyla okuyanlara göre ise anlam "Ayakta bal bir

ekilde durmas" eklindedir.

1 bn Ebî eybe (4/206).

1 Diyâ (7). âz bir kraattir.

3 Abdurrezzâk (2/38).

4 Ebû Ubeyd (sh. 178).
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bn Ebî eybe'nin lafz ise öyledin “cî$â»" lafz hayvann dört ayak

üzerinde durmas anlamna gelir, lafz ise hayvann üç ayak üzerinde

durmas anlamndadr.”’

Abdurrezzâk, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bnu’l-Enbârî

Mesâhifde ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti:

" lafzyla okur ve öyle derdi: “Sadece Allah'a adayarak, ona has klarak

anlamndadr. Zira önceleri mürikler putlan adna kurban keserlerdi.”

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b.

Elem bu âyeti: l <ul lafzyla okumu ve öyle demitir

“irkten uzak bir ekilde sadece Allah’a has klarak, anlamndadr. Çünkü

cahiliye döneminde mürikler kurbanlarn keserken irk koarlar, putlan

adna da kurban keserlerdi.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: “d-^-i &J”
2

ifadesini: “Hayvan kesilip yan tarafna dütüü zaman” eklinde açklamtr. 3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “d*^$ la)*"
4

ifadesini:

“Kesildii zaman” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: “ laj»

1&£"S
ifadesini: “Kesilip yere dütüü zaman” eklinde açklamtr.

Ebû Dâvud, Nesâî, Hâkim ve Ebû Nuaym Delâil’de Abdullah b. Kurt’tan

bildirir: Resûlullah'n («y^u aityhi »esellem) yanna be veya alt tane kurbanlk deve

getirildi. Develer kesime ilk önce kendilerinden balanmas için de ona

yaklayorlard. Kesilip yanlan yere düünce de Resûlullah (taiiaiiahu aiayhi vesellem):

"Dileyen bunlardan et kesip alabilir" buyurdu.
6

’ bn Ebî eybe (4/82) ve Beyhakî (5/237).

2 Hac Sur. 36

3 Fethu'l-Bârtde (3/537) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

« Hac Sur. 36

s Hac Sur. 36

6 Ebû Dâvud (1765), Nesâî (4098) ve Hâkim (4/221, “sahih"). Sahih hadistir (Bakr:

Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1552).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer kurbanlk devesini kestikten

sonra kendi yemeden önce bakalanna yedirir ve öyle derdi: "Yüce Allah:

"...Onlardan yiyin ve yedirin... buyurur ki her ikisi de birdir."

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirin "Önceleri (Sahabe ve Tâbiûn)

Allah için adadklar bir eyden yemezlerdi. Daha sonra ise hacda kesilen

kurbanlar, dier kurbanlar ve benzeri eylerden yemelerine ruhsat verildi."
2

bn Ebî eybe, Hz. Ali'den bildirir: "Kii adak olarak kestii hayvann

etinden, hacda avlanmann kefareti olarak kestii hayvann etinden ve

yoksullara vakfettii bir maldan yiyemez."3

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyriden bildirir: “Kii adak olarak kestii

hayvann etinden, kefaret olarak Ödedii bir maldan ve yoksullara vakfettii

bir eyden yiyemez."4

bn Merdûye, Muâz'dan bildirir: "Resûlullah (saliaUahu aleyf vesellem) kurban

etlerinden komuya, isteyene ve iffetinden dolay istemeyene yedirmemizi

emretti.”

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer, Minâ’da iken: "...Onlardan

yiyin, kanaat edene ve isteyene de yedirin ..." 5 buyruunu okudu ve

yanndaki hizmetçisine: "Kanaat edenden kast, ona verdiin eyle kanaat

edendir" dedi.
6

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "güü" ifadesi, iffetinden dolay el

açp istemeyen kii anlamndadr, "‘/illi" ifadesi ise, el açp isteyen kii

anlamndadr.7

1 Hac Sur. 36
J bn Ebî eybe (4/153).

3 bn Ebî eybe (4/153).

4 bn Ebî eybe (4/153).

i Hac Sur. 36

6 bn Ebî eybe (4/72).

7 el-tkân'de (2/30) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan bildirin "£jlül” ifadesi, kendisine verilenle

kanaat eden kii anlamndadr, ifadesi ise, dolap dilenen kii

anlamndadr.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "^üü" ifadesi, evinde oturup

kimselere el açmayan kii anlamndadr."

Tastî’nin Mesâl’âe bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " ^UJi

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "^U" ifadesi,

kendisine verilenle kanaat eden kii anlamndadr. ifadesi ise, kaplan

dolap dilenen kii anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar bu ifadeleri bilir mi?"

diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

“Varlkl olanlarda dilenenlerin hakk vardr

Hogörü ve cömertlik ise kanaatkar olanlardadr" dediini itmedin m?" 2

ibn Ebîeybe, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

3

bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: ifadesi, dilenip isteyen kii

anlamndadr. ifadesi ise, dilenmeyen ama kendisine vermen için

karna çkan kii anlamndadr.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “giU" ifadesi dilenip

isteyen kii anlamndadr" dedi ve u iiri okudu:

“Kii malyla kem kendini slak eder

Hem de dilenenler gibi el açmayanlarn ihtiyaçlarn karlar. ”4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’den bildirin "çilâir

ifadesi, kendisine verdiinle kanaat eden kii anlamndadr, ifadesi ise

kendisine vermen için karna çkan kii anlamndadr."

1 Hac Sur. 36

1
el-tkân'de (2/72) geçtii üzere Tasti.

3 bn Ebî eybe (4/72).

4 bn Ebî eybe (8/516, 10/475).
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bn Ebî eybe’nin lafzt ise öyledir: j” ifadesi ise senden direkt

istemeyen, ancak kendisine vermen için karna çkan kii anlamndadr." 1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî Sünen 'de Mücâhid’den bildirir:

"çiGüi” ifadesi senden istemeyen, ancak elinde bulunandan yana bir beklenti

içinde olan kii anlamndadr. “’/JiLjl” ifadesi ise kendisine vermen için karna

çkan ve senden isteyen kii anlamndadr."2

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildirir: “güü" ifadesi dolamadan el

açp isteyen kii anlamndadr. “^siij” ifadesi ise dolap el açan kii

anlamndadr.”

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: “güü” ifadesi Mekke ahalisi,

ifadesi ise dier insanlar anlamndadr.”

bn Ebîeybe, Mücâhid’den bu yorumun aynsn zikreder .

3

bn Ebîeybe, Mücâhid’den bildirir: “£iüü” ifadesi senden isteyen,

ifadesi ise istemeyen, ancak verilmesi için kurban etinin yannda dolaan kii

anlamndadr.”

Beyhakî Sünen'de Mücâhid'den bildirir: el açp dilenen kiidir.

“£üü” komun gibi kestiin kurbandan bir eyler vermeni bekleyen kiidir.

“0jZÜ" ise istemeyen, ancak verilmesi için karna çkan kiidir.”4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Kasm b. Ebî Bezze'ye kesilen kurban

etinden ne kadar yenilecei, isteyen ve istemeyene ne kadar verilecei

sorulunca: “Kestiin kurban etini üç parçaya bölersin” karln verdi.

Kendisine: ““^lîjl” ifadesinden kast kimdir?” diye sorulunca: “Çevrende

bulunan kiidir” dedi. “Peki ya o da kurban kesmise?” diye sorulunca da

öyle demitir. “Kesmi olsa da yine verirsin. ise sana gelip isteyen

kiidir.”

’ bn Ebî eybe (4/72).

1 Abdurrezzâk (2/38), Fethu'l-Bûr?de (3/536) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve Beyhakî

(9/294).

J bn Ebî eybe (4/72).

4 Beyhakî (9/294).
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U «JUJl5f l$}j&\ <ÎUj U3I0 Nj Lfij>^ iül JIj ^

^J ^üu> u> il Ij3^3^
"Onlarn ne etleri ve ne de kanlan Allah'a ulaacaktr.

Allah'a ulaacak olan ancak sizin takvanzdr. Size doru
yolu gösterdiinden, Allah' yüceltmeniz için onlan böylece

sizin buyruunuza vermitir. yilik yapanlara müjde et"
(Hac Sur. 37)

Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Önceleri mürikler

kurban kestikleri zaman akan kanlan Kâbe'ye doru serperlerdi.

Müslümanlar da ayn eyi yapmak isteyince Yüce Allah: "Onlarn ne etleri ve

ne de kanlar Allah'a ulaacaktr. Allah'a ulaacak olan ancak sizin

takvanzdr. Size doru yolu gösterdiinden, Allah' yüceltmeniz için onlar

böylece sizin buyruunuza vermitir. yilik yapanlara müjde et
" 1

âyetini

indirdi.

bn Ebî Hâtim, bn Cüreyc'den bildirir: Cahiliye insanlar kurban ettikleri

hayvanlarn kan ile etlerini Kâbe'ye doru serperlerdi. Hz. Peygamberim

(sailallahu aleyhi veseiiem) ashâb: "Biz bunu yapmaya onlardan daha layz"

dediklerinde Yüce Allah: "Onlarn ne etleri ve ne de kanlar Allah'a

ulaacaktr. Allah'a ulaacak olan ancak sizin takvanzdr. Size doru yolu

gösterdiinden, Allah' yüceltmeniz için onlar böylece sizin buyruunuza

vermitir. yilik yapanlara müjde et
"2

âyetini indirdi .

3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirin Nusb (ensâb, dikili

talar) put deildir. Zira putlann bir sureti olur ve nakldr. Ensâb ise dikili

tatan öte deildir ve bu talardan Kâbe'de üç yüz altm tane vard. Cahiliye

insanlar kurban kestikleri zaman kanlann Kâbe'ye doru seperlerdi. Yine bu

hayvanlann etlerini parçalar ve bu talarn üzerine koyarlard. Daha sonralar

Müslümanlar "Yâ Resûlallah! Cahiliye insanlan kurbanlarnn kanlan ile

Kâbe'yi yüceltirlerdi. Biz bunu yapmaya onlardan daha layz” dediler. H2.

Peygamber (sailallahu aleyhi veseilem) onlarn bu isteklerini kötü görmeyecek gibi oldu

’ Hac Sur. 37

1 Hac Sur. 37

5 bn Kesîr, Tefsîr'dc (5/428) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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ama Yüce Allah: "Onlarn ne etleri ve ne de kanlar Allah'a ulaacaktr ..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân: "Onlarn ne etleri ve

ne de kanlar Allah'a ulaacaktr ..."3 buyruunu açklarken öyle demitir

“Kurban ettiiniz hayvanlarn ne etleri, ne de kanlan Yüce Allah katna

çkacak deildir. Ancak kurban kesme, kiinin Allah’a kar olan takvasn ve

itaatini gösterir. Yüce Allah katna çkacak olan da kiinin salih amelleri ile

takvasdr."

Abd b. Humeyd, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

brâhîm(-i Nehaî): "...Allah'a ulaacak olan ancak sizin takvanzdr ..."4

buyruunu açklarken: “Allah rzasn umarak yaptnz eylerdir" demitir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'a ulaacak olan ancak

sizin takvanzdr ..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir: Yüce Allah

burada: “ayet bu kurbanlklannz helal ve temiz ise, siz de samimi iseniz

amelleriniz katma ular ve onlan sizden kabul ederim" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Size doru yolu

gösterdiinden, Allah' yüceltmeniz için onlar böylece sizin buyruunuza

vermitir ..."
6
âyetini açklarken: “Doru yolu göstermesi hac günlerinde bu

hayvanlannz kurban etmenizi sizlere bahetmesidir" demitir.

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’öa Haan b. Ali'den bildirir:

“ResûlullahlsBBishu aleyhi vesei«m) bayram gününde en güzel giysilerimizi giymemizi,

en güzel kokulanmz sürünmemizi ve kurbanlk olarak en semiz

hayvanlanmz kesmemizi emretti. Bir srda yedi, bir devede de yedi kii

ortak olup kurban kesecebileceimizi, tekbîrlerimizi sükûnet ve vakar içinde

getirmemizi söyledi.
“ 7

’ Hac Sur. 37

3 bn Cerîr (8/70).

* Hac Sur. 37

4 Hac Sur. 37

s Hac Sur. 37

6 Hac Sur. 37

7 Hâkim (4/230, 231) ve Beyhakî (3715).
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"Allah üphesiz inananlan savunur. Dorusu Allah hainleri

ve nankörleri hiç sevmez." (i ac Sur. 38 )

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lafzyla, "l

(med)" harfiyle ve ‘V’ harfini ötreli bir ekilde okumutur.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Allah üphesiz inananlar

savunur ..."
1 buyruunu açklarken: "Yüce Allah dinine sahip çkan,

gereklerini yerine getirmeye çalan birini heba edip savunmasz brakacak

deildir" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: "...Dorusu Allah hainleri ve

nankörleri hiç sevmez"2 buyruunu açklarken: "Bunlara yaklamaz"

demitir.

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: "Kuriân'da geçen bütün

ifadelerinde kastedilen kafirlerdir.”

>.JÜ Ju k bii \ji& bjtâ

"Kendilerine sava açlan müslümanlara, zulme uramalar
sebebiyle izin verildi. üphe yok ki Allah'n onlara yardm

etmeye gücü yeter." (Hac sur. 39)

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Bezzâr,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî DelâiVde bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber tsaiiaiiahu

aleyhi veseiiem) Mekke'den çkartld zaman, Ebû Bekr: "Peygamberlerini

çkardlar! nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Mutlaka helak olacaklardr!" dedi.

Bunun üzerine: "Kendilerine sava açlan müslümanlara, zulme uramalar

sebebiyle izin verildi. üphe yok ki Allah'n onlara yardm etmeye gücü

’ Hac Sur. 38

1 Hac Sur. 38
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yeter"’ âyeti nazil oldu. Ebû Bekr bu âyetin nazil olmasndan sonra: “Arada

bir sava olacan biliyordum!" demitir.

Ravi der ki: bn Abbâs bu âyeti: “jii" lafzyla okumu ve: “Bu âyet sava

hakknda inen ilk âyettir" demitir.

2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî

Delâil’öe Mücâhid’den bildirir: Baz müminler Mekke’den Medine’ye hicret

ederken Kurey kafirleri pelerinden çktlar. Yüce Allah da: "Kendilerine

sava açlan müslümanlara, zulme uramalar sebebiyle izin verildi ..."3

âyetini indirerek onlarla savamalanna izin verdi. Müminler de bu kafirlerle

savatlar.

4

ibn Ebî Hâtim, Urve b. ez-Zübeyr’den bildirir: Mekke'de Müslümanlar,

slam dininden döndürülmek için kabile ve airetleri tarafndan bask

gördüler. Müslümanlara kar bir araya gelip yardmlatlar ve onlar

yurtlarndan çkardlar. Bunun üzerine sava hakkndaki ilk âyet olan:

"Kendilerine sava açlan müslümanlara, zulme uramalar sebebiyle izin

verildi. üphe yok ki Allah'n onlara yardm etmeye gücü yeter
"5 âyeti nazil

oldu. Bu âyetle Yüce Allah, Allah Resûlü'ne hicret izni verirken kafirlerle

savama izni de verdi.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Zührî’den bildirir: Sava hakknda ilk nazil

olan âyet: "Kendilerine sava açlan müslümanlara, zulme uramalar

sebebiyle izin verildi. üphe yok ki Allah'n onlara yardm etmeye gücü

yeter
"6

âyetidir.

1 Hac Sur. 39

1 Abdurrezzâk (2/39), Ahmed 3/359 (1865), Nesâî (3085), Bezzâr (16), bn Cerir

(16/573), bn Kesîr, Tefsir'de (5/431) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, bn Hibbân (4710),

Taberânî (12336), Hâkim (3/7, 8, "sahîh") ve Beyhakî (2/529). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2535).

3 Hac Sur. 39

4 Beyhakî (2/579).

5 Hac Sur. 39

6 Hac Sur. 39
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Kendilerine sava açlan

müsiümanlara, zulme uramalar sebebiyle izin verildi ..."

1

âyetini

açklarken: "Müslümanlann on y! boyunca savatan uzak durmalan

istendikten sonra sonunda bu âyetle savamalanna izin verildi" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kendilerine sava

açlan müsiümanlara, zulme uramalar sebebiyle izin verildi ..."
1
âyetini

açklarken öyle demitir: "Peygamber (»iiiahu aleyh' «selim) ile arkadalanna,

Mekkeliler tarafndan yurtlarndan çkarlp zulme uramalan sebebiyle

savama izni verildi."

bn Ebî eybe, Muhammed b. Sîrîn'den bildirir: Hz. Osman, evi muhasara

altnda tutulduu zamanlarda evin üst tarafndan aada bulunanlara: "Bana

Allah'n Kitab'n okuyan birini getirin" dedi. Bunun üzerine Sa'sa'a b. Sûhân'

getirdiler. Sa'sa'a, oradakilerle bir eyler konutuktan sonra: "Kendilerine

sava açlan müsiümanlara, zulme uramalar sebebiyle izin verildi ..."

3

âyetini okudu. Bunun üzerine Hz. Osmân ona: "Yalan söylüyorsun! Bu âyet

senin ve arkadalarn hakknda deil, benim ve arkadalanm hakknda nazil

oldu!" dedi/

^>1 VjJj liîj \Jj2j O <> 6*4^

4^ (
4~"

oj jjJ il ^ m
Ju

;

i
*jsfj «Un ijiiît j

"Onlar haksz yere ve «Rabbimiz Allah'tr» dediler diye

yurtlarndan çkarlmlardr. Allah insanlarn bir ksmn
dieriyle savmasayd, manastrlar, kiliseler, havralar ve

1 Hac Sur. 39

1 Hac Sur. 39

3 Hac Sur. 39

4 bn Ebî eybe (14/594, 15/203).
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içinde Allah'n ad çok anlan camiler yklp giderdi. And
olsun ki Allah'a yardm edenlere O da yardm eder. Dorusu

Allah kuvvetlidir. Aziz dir. Onlar biz yeryüzüne

yerletirirsek namaz klar, zekât verirler, iyilii emreder ve

kötülükten nehyederler. lerin sonu Allah a varr."

(Mac Sur. 40, 4l)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar

haksz yere ve «Rabbimiz Allah'tr» dediler diye yurtlarndan

çkarlmlardr..."

1

buyruunu açklarken: "Muhammed (uiiaiiahu aleyhi vesellem) ve

ashâb haksz yere Mekke'den çkarlmlar, Medine’ye hicret etmek zorunda

kalmlardr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Osman b. Affân’dan

bildirir: "Onlar haksz yere ve «Rabbimiz Allah'tr» dediler diye yurtlarndan

çkarlmlardr. Allah insanlarn bir ksmn dieriyle savmasayd,

manastrlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'n ad çok anlan camiler

yklp giderdi. And olsun ki Allah'a yardm edenlere O da yardm eder.

Dorusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Onlar biz yeryüzüne yerletirirsek

namaz klar, zekât verirler, iyilii emreder ve kötülükten nehyederler.

lerin sonu Allah'a varr
" 1

âyetleri bizim hakkmzda nazil oldu. Zira haksz

yere yurtlarmzdan çkanldk. Daha sonra yeryüzünde bizlere iktidar ve

imkan verilince namaz kldk, zekat verdik, iyilii emredip kötülükten

sakndrdk. Bu âyetler benim ve arkadalarm hakknda nazil oldu.

bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Sâbit b. Avsece el-

Hadramî’den bildirir: Hz.Ali ile Abdullah'n örencilerinden, içlerinde Lâhik b.

el-Akmar, Ayzâr b. Cervel ve Atiyye el-Kurazî'nin de bulunduu yirmi yedi

kiinin bana bildirdiine göre Hz.Ali öyle demitir: "...Allah insanlarn bir

ksmn dieriyle savmasayd, manastrlar, kiliseler, havralar ve içinde

Allah'n ad çok anlan camiler yklp giderdi. And olsun ki Allah'a yardm

edenlere O da yardm eder. Dorusu Allah kuvvetlidir, Azîz'dir."3 âyeti,

Muhammed'in (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam) ashab hakknda nazil oldu. ayet

1 Hac Sur. 40

1 Hac Sur. 40, 41

1 Hac Sur. 40
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Muhammed'in (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) ashabyla kötülüü onlara tâbi olanlardan

savmasayd manastrlar, kiliseler, havralar ve camiler yklp giderdi .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim: "...Allah insanlarn bir ksmn
dieriyle savmasayd ..."

2 buyruunu all lafzyla, "£aS"

ifadesinde 'Elif (med)' harfi olmadan okumutur .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Allah insanlarn bir ksmn
dieriyle savmasayd ..."4 buyruunu açklarken: "ayet sava ve cihad

olmasayd, anlamndadr" demitir.

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah insanlarn bir ksmn
dieriyle savmasayd. .."5buyruunu açklarken: "ayet Müslümanlarla

müriklerin kötülüü savlmasayd, anlamndadr" demitir.

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah insanlarn bir ksmn dieriyle

savmasayd..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin "nsanlann bir

ksmnn dieriyle savlmas ehadet, hak ve bu yönde olan eylerledir. ayet

bunlar olmasayd manastrlar ve dier zikredilen eyler yklp giderdi."

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "

jufULij Ju>3 gJj*"7 buyruunu açklarken öyle demitin “Savâmi'

rahiplerin mabedi olan manastrlardr. Biya Yahudilerin mabetleridir. Salavât,

Hristiyanlann kiliseleridir. Mesâcid de Müslümanlarn mescidleridir.”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirin
u
Biya’ Hrsitiyanlann

mabetleri olan kiliselerdir. Salavât ise Yahudilerin mabetleridir."*

1 bn Cerîr (16/578, 579).

J Hac Sur. 40

J bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde

okumulardr. Ebû Cafer ve Yâkub ise "fciij" lafzyla okumulardr.
(
en-Ner, 2/173).

4 Hac Sur. 40

5 Hac Sur. 40

6 Hac Sur. 40

7 Hac Sur. 40

• bn Cerîr (16/583).
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bn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bildirir: “Salavât, Yahudilerin kiliseleridir. Zira

onlar kiliselere Sulût derler.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Âsim el-Cahderî bu âyeti:

lafzyla okumu ve öyle demitir: "Sulût manastarn daha küçük olandr.

Yoksa namaz (salavât) nasl yklr ki?”

Abd b. Humeyd, Ebu’l-Âliye’den bildirir: "Biya' Hristiyanlann kiliseleridir.

Salavât ise Sulûfun çouludur. Sulût Hristiyanlarda kilisenin küçüü olan

mabetlerdir.”

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-

Âliye: "ju?-u-S oi^L>3 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Savâmi' rahiplerin mabedi olan manastrlardr. Biya' Hrsitiyanlann

kiliseleridir. Salavât, Sâbiîlerin tapnaktandr, zira onlar tapnaklarn Salavât

olarak isimlendirirler.”

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

oljiii buyruunu açklarken öyle demitir:

"Savâmi’, Sâbiîlerin tapnaklardr. Biya’, Hristiyanlann kiliseleridir. Salavât,

Yahudilerin mabetleridir. Mesâcid ise Müslümanlann mabetleridir.”3

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

bildirdiine göre Mücâhid: 0I3LJ ^5 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Savâmi', rahiplerin mabetleridir. Biya',

Hristiyanlann kiliseleridir. Salavât ise Ehli Kitâb ile Müslümanlann yol

üzerinde bulunan mabetleridir.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "oljiij” ifadesini açklarken

öyle demitin "Namazlar manasndadr. Dümanlar Müslümanlann

topraklanna girdii zaman bu namazlar kesilir. Mecsitlerde yaplan ibadetler

de kesilir.”

’ Hac Sur. 40

* Hac Sur. 40

3 Abdurrezzâk (2/39).

4 Hac Sur. 40
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...çinde Allah'n ad çok

anlan ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “çinde Allah'n adnn

zikredildii manastrlar, kiliseler, havralar ve mescidler yklp giderdi. Bütün

bunlann içinde Yüce Allah'n ad çokça anlr. Bu anma da sadece mescidlere

has klnmamtr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Onlar biz yeryüzüne

yerletirirsek ..."
2 buyruunu açklarken: "Onlardan kast Muhammed'in

(sallallshu aleyhi vesellem) ashabdr” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Onlar biz

yeryüzüne yerletirirsek ..."3 buyruunu açklarken: “Onlardan kast

idarecilerdir" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd

b. Elem: "Onlar biz yeryüzüne yerletirirsek namaz klar, zekât verirler,

iyilii emreder ve kötülükten nehyederler. lerin sonu Allah'a varr
"4

âyetini açklarken öyle demitir: “Onlan Medine'de yerletirdiimiz zaman

farz olan namazlar klar, farz klnan zekat verirler. Lâ ilâhe illallah sözünü

emreder, Allah’a irk komaktan sakndnrlar. Bu yaptklarnn karl ve

mükafat da Allah katindadr."

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

Âliye: "...iyilii emreder ve kötülükten nehyederler..."5 buyruunu

açklarken öyle demitin “yilii emretmeleri insanlan bir tek olan ve orta

bulunmayan Allah'a kulluk etmeye davet etmeleridir. Kötülükten

nehyetmeleri de eytan ile putlara ibadetten sakndrmalandr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar biz yeryüzüne

yerletirirsek ..."
6 buyruunu açklarken: “Bu, Yüce Allah'n bu ümmete olan

bir kouludur" demitir.

’ Hac Sur. 40

1 Hac Sur. 41

1 Hac Sur. 41

4 Hac Sur. 41

5 Hac Sur. 41

6 Hac Sur. 41
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Ai j* e# &* ir.

"Nice kasabalarn halkn hakszlk yaparken yok ettik. Artk

çatlan çokmu, kuyular metruk, görkemli saraylar vardr/'
(Hac Sur. 45)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Katâde: "...Artk çatlar çökmü, kuyular metruk, görkemli saraylar

vardr"
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Artk duvarlan yklp bombo

harabeye dönmü, kuyular sahipleri tarafndan kullanlmayp terk edilmitir.

Salam bir ekilde ina ettikleri saraylan da terk edip helak olmulardr." 2

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: “âjLm ^S
" 3

ifadesini: “Sahipleri tarafndan terk edilmi, sahipsiz kalm kuyular" eklinde

açklamtr.

4

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

Abbâs: “j-il ifadesini: “Alçyla kaplanm kökleri’ eklinde
" m

açklamtr.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

ifadesinin anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Alç ve tulalarla

kaplanm kökler anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir

mi?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Adiy b.

Zeyd'in:

"Mermerle kaplanm kireçle svanmtr

' Hac Sur. 45

1 Abdurrezzâk (2/40).

3 Hac Sur. 45

< bn Cerîr (16/591).

5 Hac Sur. 45

6 Hac Sur. 45
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Üstünde kular için de yuvalar vardr" dediini iitmedin mi?”'

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: “+.±1 ifadesini:
" 0

"Alçyla kaplanm kökler" eklinde açklamtr.

3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ:
0

ifadesini: “Alçyla kaplanm kökler" eklinde açklamtr. 5

5iT j\ t* öJjj. ^ J
jjjuki j J\ yiAi jâj juSi JJS i

"Yeryüzünde gezip dolamadlarm Ki, düünecek kalpleri,

iitecek kulaktan olsun? Çünkü gerçekte gözler deil,

göüslerdeki kalpler kör olur." (Hac Sur. 46)

bn Ebi’d-Dünya Tefekkürde Mâlik b. Dinar'dan bildirir: Yüce Allah, Hz.

Musa’ya: “Demirden bir çift naln ile bir asa edin ve yeryüzünde dolamaya

çk. Nalnlar yrtlp asa knlncaya kadar yeryüzünde bulunan kalntlar ile

ibretlerin peine dü” eklinde variyetti.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Gerçekte gözler deil,

göüslerdeki kalpler kör olur
"7 buyruunu açklarken öyle demitir. “Bata

bulunan gözlerde insan için çeitli faydalar vardr ve bu gözlerle insan görme

ihtiyacn karlar. Ancak kii için asl faydal olan görme, kalblerin görmesidir.

Bize söylenene göre bu âyet Abdullah b. Zâide yani bn Ümmü Mektûrr

hakknda nazil olmutur."

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de, Ebû Nasr es-Siczî el-bâne ’de

Beyhakî uabu'l-îman'da ve Deylemi Müsnedu'l-Firdevs’te Abdullah b

1

el-tkân'de (2/72) geçtii üzere Tast.

1 Hac Sur. 45

5 Talîku't-TaTîk’de (4/260) geçtii üzere Abd b. Humeyd.

< Hac Sur. 45

5 Abdurrezzâk (2/39).

b
ibn Kesîr, Tefsîr'de (5/435) geçtii üzere bn F.bi'd-Dünya.

1 Hac Sur. 46
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Cürâd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Asl kör, gözleri

görmeyen deil basireti kör olandr

"

buyurmutur.

1

ciJuj JûP Ujj oJlPj JJ ^

j

c-j! JlhJIj
/ > / / /

OjJjJ LLi jj—

"Onlar senden azabn çabuk gelmesini istiyorlar. Allah

vaadinden asla dönmez, muhakkak ki, Rabbinin nezdinde

bir gün sizin saymakta olduklarnzdan bin yl gibidir."

(I Iac Sur. 47)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar senden

azabn çabuk gelmesini istiyorlar ..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: "Bu

ümmetin cahillerinden bazlar: "Allahm! Eer bu Kitap senin katndan

gelmi bir gerçekse üzerimize gökten ta yadr, yahut bize elem verici bir

azap getir
"3 demilerdi ."4

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

göre bn Abbâs: "...Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta

olduklarnzdan bin yl gibidir
"5 âyetini açklarken: "Bu günden kast, Yüce

Allah’n gökler ile yeri yaratt alt günden her bir gündür" demitir.

6

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime: "...Rabbinin nezdinde bir gün

sizin saymakta olduklarnzdan bin yl gibidir
" 7

âyetini açklarken: "Bu

günden kast, kyamet günündeki bir gündür" demitir.

bn Ebî Hâtim, brâhim’den bildirir: "Allah katndaki bu gün, uzunluuna

ramen müminin yannda sabah namaz ile ikindi namaz aras kadardr."

’ Hakim et-Tirmizî (1/211), Beyhakî (1372) ve Deylemî (5227, lafz kendsinindir).

Zayf hadistir (Bakn: Elbân, Dalfu'l-Câm', 4879).

1 Hac Sur. 47

3 Enfâl Sur. 32

4 bn Cerîr (11/145, 146) ve Beyhakî 5/1690 (9010).

5 Hac Sur. 47

6 bn Cerîr (16/596, 597) ve bn Kesîr, Tefsirde (5/437) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

7 Hac Sur. 47
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bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "Dünyann ömrü, âhiretteki

haftalardan sadece bir hafta kadarlktr. Ahirette bir hafta da yedi bin yldr.

Dünyann ömründen de alt bin yl geçmitir."

ibn Ebi'd-Dünya Ksar el-Emel'de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"Dünyann ömrü, âhiretteki haftalardan sadece bir hafta kadarlktr"

demitir.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Muhammed b. îrîn

vastasyla Ehl-i kitâb’dan sonradan Müslüman olan bir adamdan bildirir:

"Yüce Allah gökler ile yeri alt günde yaratt. Rabbinin katnda bir gun de sizin

saydnz günlerden bin yla eittir. Dünyann ömrünü de kendi katndaki

günlerden alt gün olarak belirledi ve kyameti de yedinci günde takdir etti.

Dünyann ömründen alt gün geçmitir. Sîzler imdi yedinci gündesiniz.

Dünyann zaman olarak u an ki durumu artk ayna giren hamile kadnn

durumu gibidir. Ayna girdikten sonra artk ne zaman doumu yapsa

zamannda yapm olur.”

bn Ebi’d-Dünya, Safvân b. Süleym'den bildirin Resûlullah (ssJlafishu deyt* veseiiem):

"Müslümanlarn fakirleri zenginlerinden yarm gün önce Cennete girer"

buyurdu. "Bu yanm gün ne kadarlk bir zamandr?" diye sorulunca da Allah

ReSÛlÜ (sallnllshu aleyt vtsellerr) (sallallahu aleyhi vasallem): "BeyÜZ yilllk bir zamandr" buyurdu

ve: "...Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarnzdan bin yl

gibidir
"1

âyetini okudu.

bn Cerîr ve bn Merdûye, Sümeyr b. Nehârîdan bildirin Ebû Hureyre:

“Müslümanlarn fakirleri zenginlerinden yarm gün önce Cennete girer” dedi.

Ona: "Bu yanm gün ne kadarlk bir zamandr?” dediimde, Ebû Hureyre:

"...Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarnzdan bin yl

gibidir
" 1

âyetini okumadn m?" karln verdi .
3

Ahmed Zühd1de Sümeyr b. Nehâr vastasyla Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi vasallem):
"Ümmetimin fakirleri zenginlerinder;

’ Hac Sur. 47
1 Hac Sur. 47

3 bn Cerîr (16/597).
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yarm gün önce Cennete girer" buyurdu ve: "...Rabb'nin nezdinde bir gün

sizin saymakta olduklarnzdan bin yl gibidir
''1

âyetini okudu .

2

Beyhakî uabu'l-îman’öa bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah'n (saliallahu aleyhi

veseiiem): "Kim birinin cenaze namazn kldktan sonra defin ilemi bitmeden

ayrlrsa kendisine bir krat sevap verilir. Defin ilemleri bittikten sonra

ayrlmas halinde ise iki krat sevap verilir. Bir krat da kyamet gününde

Allah'n tartsnda Uhud da kadardr" buyurduunu iittim. Bir günü bizim

bin ylmz kadar olan Yüce Allah’n elbette ki krat da Uhud da kadar

olacaktr3

bn Adiy ve Deylemî, Enes’ten bildirir: Resûlullah (»iaiiahu deyt «allem):

"Dünyann tüm ömrü, ahiret günlerinden sadece yedi günlüktür" buyurdu.

Öyledir, zira Yüce Allah: : "...Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta

olduklarnzdan bin yl gibidir
" 4

buyurur.'’

clfljÎ

"«Ey insanlar! Ben sîzin için ancak apaçk bir uyanaym»
de. îman edip sâlil ameller ileyen kimseler için mafiret

ve bol nzk vardr. Âyetlerimizi tartarak bozmaa
uraanlar, ite onlar cehennemliklerdir." (Hac Sur. 4e-5i)

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den bildirir: Yüce Allah’n:

*

»Sjj (Bol rzk)"6 dediini iittiinde bil ki bu rzktan kast Cennettir."

' Hac Sur. 47

J Ahmed, Müstted 16/425, 426 (10730). Muhakkikleri: "Sahih hadistir, ancak bu isnâd

zayftr" demilerdir.

3 Beyhakî (9245).

4 Hac Sur. 47

5 Deylemî (3970). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi
1

, 3014).

6 Hac Sur. 50
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ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs Kuriân’daki bütün "jjj-lü"
1

ifadelerini bu ekilde 'Elif (med)' ile okumu ve: "Muhalefet etmek,

dümanca yaklamak" eklinde anlam vermitir.
2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini:

"Muhalefet etmek, dümanca davranmak" eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr:

"Ayetlerimizi tartarak bozmaa uraanlar..."4
âyetini: " sbî j

lafzyla okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr: "Âyetlerimizi

tartarak bozmaa uraanlar..."5
âyetini: &bî lafzyla

okuyanlara anr ve öyle derdi: ifadesi, Araplann kulland bir

ifade deildir. Dorusu: eklinde olmaldr.

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

bildirdiine göre Mücâhid, Hac Sûresi'nin 51. âyetini: tabî j" lafzyla

okumu ve öyle demitir: "Muaccizîn ifadesi yavalatmak anlamna gelir ki

Hz. Peygamber'in(saiiaii8huaiertn«s6iiBm) peinden gidenleri yavalatmak isterlerdi."

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

"Âyetlerimizi tartarak bozmaa uraanlar..."6
âyetini açklarken öyle

demitin "Allah'n âyetlerini yalanlayarak Yüce Allah’ aciz brakacaklarn

zannediyorlar, ancak bunu yapamazlar."7

j ilisin Ji ij V}^ ij â-jt uj

* in\j aîüT â p 6\L u £>

' Hac Sur. 51

1 bn Cerîr (16/601).

3 Hac Sur. 51

4 Hac Sur. 51

5 Hac Sur. 51

6 Hac Sur. 51

1 Abdurrezzâk (2/40).
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6* # > .'L *

îi-ÜJlj^ (Myiî ^ Oi^J ^ ûU*i)l^ li

Öf J^ 1 ^ 'jjJ bi^ 1 * J*K 4^? Sf^ ^4

Jfl>? Jl l>T öeJüi ,l«J M ö[j ^jü « vi^ii o üp

jî& Uu jiigb Ijjîsr o*J Jiji tfj *

fjd 4^ (*4î^

"Senden önce hiçbir resûl ve nebi göndermedik ki, bir ey
temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair

vesvese vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini

giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr. Allah,

hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah,

eytann verdii bu vesveseyi, kalplerinde hastalk

bulunanlar ile kalpleri kat olanlara bir imtihan vesilesi

klmak için böyle yapar. Hiç üphesiz ki o zalimler, derin bir

ayrlk içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmi olanlar

onun, Rabbinden gelen hak olduunu bilsinler, böylece ona
iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona sayg duysun diye

Allah böyle yapar. Hiç üphe yok ki Allah, iman edenleri

doru yola iletir. nkâr edenler, kendilerine kyamet anszn
gelinceye yahut da onlara ksr bir günün azab gelip

çatncaya dek onun hakknda bir üphe içinde kalrlar."

(Hac Sur. 52-55)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî Mesâhifde Amr b. Dinâr'dan bildirir: bn

Abbâs, Hac Sûresi'nin 52. âyetini: ^4 J^j ^ dLi ^ UU3 U3

(=Senden önce hiçbir resûl, nebî veya muhaddes 1 göndermedik ki...)''

eklinde okurdu.
2

bn Ebî Hatim, Sa’d b. brahim b. Abdirrahman b. Avf'tan bildirir: Yüce

Allah'n indirdikleri arasnda: "!»jA ^3 ilj ^ JLs j* L43I U3 (=Senden

1

Allah tarahndan ilham alan kii.

’ Talîku't-Ta'lîk'de (4/65) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve Kurtubî, Tefsîr'de (12/80)

geçtii üzere bnu'l-Enbârî.
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önce hiçbir resul, nebî veya muhaddes göndermedik ki...)" âyeti de vard.

Ancak "Muhaddes" ifadesi neshedildi, resûl ile nebî ifadeleri kald. Bilinen

Muhaddes'ler de Yasin kssasnda ehrin bir ucunda koarak gelen kii,

Lokmân, Firavun ailesinden olan mümin adam' ve Hz. Musa’nn yol arkada

olan kiidir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid’den bildirir: "Nebî, Yüce Allah’n

kendisiyle konutuu, kendisine vahiy indirdii ancak bir kitapla

göndermedii kiidir.”

Abd b. Humeyd, Süddî vastasyla Ebü Sâlih'ten bildirir "Resûlullah (uiiaiiahu

aleyhi vEseiiem) konumak üzere kalknca mürikler: "ayet bizim ilahlanmz hayrla

anarsa biz de onun ilahn hayrla anarz" dediler. Resûlullah'n (nihbhu aleyhi »eafcm)

de temennisinin içine: "Gördünüz mü Lât’ ve Uzza’y? Üçüncüleri olan

Menat’? Bunlar yüce kuu kulardr ve efaatleri umulur" vesvesesi

düürüldü. Bunun üzerine Yüce Allah: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî

göndermedik ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu

temennisine dair vesvese vermi olmasn. .
." J

âyetini indirdi.” bn Abbâs der

ki: "Resûlullah'n (»BiBiehu aleyhi vEseiMtemennisi kavmiyle uzlap barmakt."

Bezzâr, Taberânî, bn Merdûye ve Diya el-Muhtâre’de -ravileri güvenilir

olan bir senedle- Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah

(ssiiBiiahu aiByhi veseiier): "Gördünüz mü Lât’ ve Uzza’y? Üçüncüleri olan Menat'i;

Bunlar yüce kuu kulardr ve efaatleri umulur" deyince, bunu duyar

mürikler çok sevindiler ve: "lahlanmz and!" demeye baladlar. Bunun

üzerine Cebrail, Hz. Peygambefe Uafotbhu aleyhi nufc-n) geldi ve: "Sana getirdiim

âyeti bana oku!" dedi. Hz. Peygamber faiidishu sieyhi nnUem): "Gördünüz mü Lâf ve

Uzza’y? Üçüncüleri olan Menafi? Bunlar yüce kuu kulardr ve efaatleri

umulur" deyince, Cebrail: "Ben sana bunu getirmedim! Bu dediin

eytandandr" karln verdi. Yüce Allah da: "Senden önce hiçbir resûl ve

nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu

temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini

’ Mü'min Sur. 28

3 Hac Sur. 52
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giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir*' âyetini indirdi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim -sahih bir senedle- Saîd b.

Cübeyfden bildirin Resûlullah (oMahu rfeyb «senem) Mekke’de Necm Sûresi’ni

okudu. "Gördünüz mü o Lât' ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü Menâfi?* 3

âyetlerine ulat zaman eytan onun diline: "Bunlar yüce kuu kulandr ve

efaatleri umulur" sözünü de düürdü. Mürikler de bunu duyunca: "imdiye

kadar ilahlanmz hiç hayrla anmamt!” dediler ve bunun sevinciyle secdeye

kapandlar. Ancak Cebrâil, Hz. Peygambere Maiiahu aleyhi meiiam) geldi ve: “Sana

getirdiim âyetleri bana oku!" dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiehu aleyhi vesaiiem) âyetleri

okurken: "Bunlar yüce kuu kulandr ve efaatleri umulur” deyince, Cebrâil:

"Ben sana bunu getirmedim! Bu dediin eytandandr” karln verdi. Yüce

Allah da: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir ey
temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi

olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini

salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
*4

âyetini

indirdi .
5

bn Cerîr ve bn Merdûye, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Hz.

Peygamber (sanHahuBieyhiveseiiem) namaz klarken, mürik Araplarn ilahlann anlatan

âyetler nazil oldu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seHem) bu âyetleri okurken

mürikler onu iitti ve: "lahlanmz hayrla andn duyuyoruz” demeye

baladlar. Dinlemek ve daha iyi duymak için yanna yaklatlar. Resûlullah

(saiiBiiahu aleyh, «»««i): "Gördünüz mü o Lât' ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü

Menâfi?*6
âyetlerini okuduktan sonra eytan onun diline: "Bunlar yüce kuu

kulandr ve efaatleri umulur” sözünü düürdü. Hz. Peygamber (saiiaiiahij aleyh

vBseiiem) bu cümleyi tekrar edip durunca Cebrâil indi. Bu sözü neshederek ona:

’ Hac Sur. 52

J

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2263), Taberâru' (12450), Fethu'l-BârTde (8/439) geçtii üzere bn

Merdûye ve Diyâ (10/234).

5 Necm Sur. 19, 20

4 Hac Sur. 52

5 bn Cerîr (16/60T), Fethu'l-BârTde (8/439) geçtii üzere bnu'l-Münzir ve Fethu l Bâr!

(8/439) ile bn Kesîr, Tefsir'de (5/439) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

h Necm Sur. 19, 20
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"Senden önce hiçbir resul ve nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii

zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama

Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr.

Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir"' dedi.*

bn Merdûye deiik kanallarla bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aiey^

vesailem) Mekke'de iken Necm Sûresi'ni okudu. "Gördünüz mü o Lât' ve Uzzâ'y

ve dier üçüncüsü Menât'?" 3
âyetlerini okuduktan sonra eytan onu diline:

“Bunlar yüce kuu kulardr ve efaatleri umulur" sözünü düürdü. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir

ey temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese

vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah,

âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir
"4

âyetini indirdi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Yûnus vastasyla bn ihâb'dan bildirin Ebû

Bekr b. Abdirrahman b. el-Hâris’in bize anlatna göre Resûlullah (saiidiahu aieyti

rtseiien) Mekke'de iken kendilerine Necm Sûresi'ni okudu. "Gördünüz mü o

Lât' ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü Menât' ?"6 âyetlerini okuduktan sonra da:

“Bunlar yüce kuu kulandr ve efaatleri umulur" dedi. Resûlullah (saiiallehu Heyhi

veseiiem) dalgnlkla bunu söyleyince mürikler buna çok sevindiler. Ancak

Resûlullah (saiiaiiBin. aleyhi veseiiBm): "Bilin ki bu son söylediim eytandan dolay; oldu!"

buyurdu. Yüce Allah da: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki,

bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese

vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah,

âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir. Allah, eytann verdii bu vesveseyi, kalplerinde hastalk

bulunanlar ile kalpleri kat olanlara bir imtihan vesilesi klmak için böyle

yapar. Hiç üphesiz ki o zalimler, derin bir ayrlk içindedirler. Bir de

kendilerine ilim verilmi olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduunu

1 Hac Sur. 52

1 bn Cerîr (16/607, 608) ve Tahrîcu'l-Keâfda (2/394) geçtii üzere bn Merdûye.

3 Necm Sur. 19, 20

4 Hac Sur. 52

3 Fethu'l-Bârî (8/439) ve Tahrîcu'l-Keâfda (2/394) geçtii üzere bn Merdûye.
fc Necm Sur. 19, 20
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bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona sayg

duysun diye Allah böyle yapar. Hiç üphe yok ki Allah, iman edenleri doru

yola iletir. nkâr edenler, kendilerine kyamet anszn gelinceye yahut da

onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek onun hakknda bir üphe

içinde kalrlar
" 1

âyetlerini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim, Mûsa b. Ukbe vastasyla bn ihâb'dan bildirir: Necm

Sûresi indirildiinde mürikler, Hz. Peygamber'i (saiiailahu aleyhi vesellem) kastederek:

“Bu adam ilahlanmz hayrla ansa hem kendisini, hem de arkadalarn tasdik

eder dorulardk. Ancak bizim ilahlarmz eletirip onlara dil uzatt gibi

kendi dininden olmayan Yahudi ile Hrsîtiyanlara ayn eletiriyi yapmyor ve

onlara bu ekilde kötü davranmyor" diyorlard. Kavminin hem kendisine,

hem de arkadalarna kar olan eziyetleri, yalanlamalar ve içinde

bulunduktan sapklk Resûlullah'n (saiiaiiahu sieyfi veseiiem) gücüne gidiyordu. Bundan

dolay da onlann doru yolu bulmasn temenni ediyordu. Yüce Allah, Necm

Sûresi'ni indirdikten sonra Resûlullah (satuishu aieyti «miimio: "Gördünüz mü o Lâf

ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü Menâfi?"3 âyetlerini okudu. Bu ekilde putlan

zikrederken de eytan onu diline baz sözleri düürdü ve bu âyetlerin

ardndan: “Bunlar yüce kuu kulardr ve efaatleri umulur" dedi. Bunlar da

eytann bir uydurmas, bir fitnesiydi. Âyetlerin ardndan söylenen bu sözler

Mekke'deki her bir müriin kalbine ulat. Bu sözleri dillerine doladlar ve:

“Muhammed eski dinine, kavminin dinine döndü!" diyerek birbirlerine müjde

vermeye baladlar. Resûlullah (»iaiiahu aleyhi *e$eiiem) bu sûrenin sonuna ulatnda

secdeye kapand. Onun secde ettiini gören müslüman, mürik herkes

secdeye kapand.

Putlar hakkndaki bu söz eytann da çabasyla dilden dile yayld. Sonunda

Habeistan'da bulunan Müslümanlarn da kulana gitti. Ancak Yüce Allah:

"Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii

zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama
Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr.

Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, eytann verdii

bu vesveseyi, kalplerinde hastalk bulunanlar ile kalpleri kat olanlara bir

1 Hac Sur. 52-55

2 bn Cerîr (16/608, 609).

3 Necm Sut. 19, 20
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imtihan vesilesi klmak için böyle yapar. Hiç üphesiz ki o zalimler, derin bir

ayrlk içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmi olanlar onun, Rabbinden

gelen hak olduunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da

kalpleri ona sayg duysun diye Allah böyle yapar. Hiç üphe yok ki Allah,

iman edenleri doru yola iletir. nkâr edenler, kendilerine kyamet anszn

gelinceye yahut da onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek onun

hakknda bir üphe içinde kalrlar
"1

âyetlerini indirdi. Yüce Allah, bu yöndeki

takdirini açklayp, Hz. Peygamber'i (saiiaiiahu aleyhi »eseIM eytann söz konusu

uydurmasndan beri klnca mürikler tekrar sapknlklanna dödüler ve

Müslümanlara kar dümanlklann daha da arttrdlar.
2

Beyhakî Delâil’de aynsn Mûsa b. Ukbe'den rivayet etmi, ancak bn

ihâb’ zikretmemitir.
3

Taberânî, Urve’den aynsn bildirir.

4

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ile Muhammed

b. Kays'tan bildirir: Resûlullah (saJiaiiahv aieytu v«eiiem) Kurey'in kalabalk meclislerden

birinde oturdu. Orada bulunanlar etrafndan dalmasn diye de o günü Allah

tarafndan kendisine hiçbir ey nazil olmamasn temenni etti. Bunun üzerine

Yüce Allah, Necm Sûresi’ni indirdi. Resûlullah (»iiiBhu aleyhi veseiiem) de bu sûreyi

okumaya balad. "Gördünüz mü o Lât' ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü

Menât'?"5
âyetlerini okuduktan sonra eytan onun diline iki cümle düürdü

ve: "Bunlar yüce kuu kulandrve efaatleri umulur*' dedi. Bu iki cümleyi de

söyledikten sonra sûreye devam edip sonuna kadar okudu. En sonunda da

secde edince orada bulunanlann hepsi secde etti ve söylediklerini kabul

ettiler. Akam olduu zaman Cebrâil geldi. Resûlullah (sdiatiahu aleyhi veseM cna

Necm Sûresi'ni okumaya balad. eytann diline düürdüü o iki cümleyi de

söyledi. Cebrâil: "Ben bu iki cümleyi sana getirmi deilim!” deyince,

Resûlullah (»isiiahu aleyhi vasaiiBm): “Yüce Allah'a iftirada bulunup söylemedii bir eyi

mi dedim!" karln verdi. Yüce Allah da: "Onlar, sana vahyettiimizden

* Hac Sur. 52-55

1 bn Kesir, Tefsîr'de (5/439) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 bn Kesîr, Tefsîr'de (5/440) geçtii üzere Beyhakî.

4 Taberânî (8316).

s Necm Sur. 19, 20
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bakasn bize kar uydurman için az kalsn seni ondan artacaklard.

(Eer böyle yapabilselerdi) ite o zaman seni dost edinirlerdi. Eer biz sana

sebat vermi olmasaydk, az kalsn onlara biraz meyledecektin. te o

zaman sana, hayatn da, ölümün de katmerli aclarn tattnrdk. Sonra bize

kar kendine hiçbir yardmc bulamazdn"' âyetlerini indirdi. Resûlullah

(sbIIbIIbHu aleyhi vEseilem) söyledii bu iki cümleden dolay bir süre üzgün ve dertli kald.

Sonunda: "Senden önce hiçbir resûl ve nebi göndermedik ki, bir ey
temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi

olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini

salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
"2

âyeti

nazil olunca üzüntüsü gidip rahatlad .

3

Ibn Cerîr, Dahhâk'tan bildirir: Hz. Peygamber (uiiMu aleyhi malam) Mekke'de

iken mürik Araplarn putlar hakknda âyetler nazil oldu. Resûlullah (saiiajiahu aie^

«seiiem): "Gördünüz mü o Lât' ve Uzzâ'y ?"4 âyetini çokça tekrar edip durunca

Mekke ahalisi putlarn bu ekilde anmasn iittiler ve buna çok sevindiler.

Yanna yaklap dinlemek istediler. Resûlullah (iBiiBiiahu aleyhi vesBiiem) bu sûreyi

okurken de bu âyetlerden sonra eytan onu diline: “Bunlar yüce kuu
kulandr ve efaatleri umulur" cümlesini düürdü. O zaman Hz. Peygamber

(saiiBBhu Bieyh «sBlem) sûreyi bu ekilde okumutu. Ancak Yüce Allah: "Senden önce

hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan

onun bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama Allah, eytann

vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir"* âyetini indirdi .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim -sahih bir senedle- Ebu’l-

Âliye’den bildirir: Mürikler, Allah Resûlü'ne {saiiaiiahu aleyhi veseiiem): “Konuurken

ilahlarmz da zikretsen seninle birlikte otururduk. Ancak yannda toplumun

en deersiz ve zayf kimseleri bulunuyor. Senin yannda oturduumuzu

görürlerse insanlarn diline düer ve herkes yanna gelmeye balar" dediler.

’ srâ Sur. 73-75

J Hac Sur. 52

3 bn Cerîr (16/603, 604).

4 Necm Sur. 19

5 Hac Sur. 52

6 bn Cerîr (16/608).
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Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) namaz klmaya kalktnda Necm Sûresi'ni

okudu. "Gördünüz mü o Lâf ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü Menâfi ?"1

âyetlerini okuduktan sonra: "Bunlar yüce kuu kulardr. efaatleri umulur.

Onlar gibileri de unutulmaz" sözünü de âyetlerin içinde okudu. Sûreyi

bitirince de secdeye kapand. Allah Resûlü (sailallahu aleyhi veseliem) secde edince

Müslümanlar ile mürikler de secdeye kapandlar. Olay, Habeistan'a

önceden hicret etmi olan Müslümanlara, "Mekke mürikleri Müslüman

oldu" eklinde ulat. Ancak bu durum Resûlullah'n (saiieHahu aleyhi vesellem) gücüne

gidince Yüce Allah: "Senden önce hiçbir resul ve nebî göndermedik ki, bir

ey temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese

vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah,

âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir. Allah, eytann verdii bu vesveseyi, kalplerinde hastalk

bulunanlar ile kalpleri kat olanlara bir imtihan vesilesi klmak için böyle

yapar. Hiç üphesiz ki o zalimler, derin bir ayrlk içindedirler. Bir de

kendilerine ilim verilmi olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduunu

bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona sayg

duysun diye Allah böyle yapar. Hiç üphe yok ki Allah, iman edenleri doru
yola iletir. nkâr edenler, kendilerine kyamet anszn gelinceye yahut da

onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek onun hakknda bir üphe
içinde kalrlar

" 2
âyetlerini indirdi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye’den bildirir: Necm

Sûresi Mekke'de nazil oldu. Mürikler: "Ey Muhammedi Seninle fakir ve

yoksul insanlar oturuyor. Deiik bölgelerden insanlar da yanna geliyor.

ayet ilahlanmz hayrla anarsan biz de seninle otururuz" deyince Resûlullah

(sailallahu aleyhi vesellem) Necm Sûresi’ni okudu. "Gördünüz mü o Lâf ve Uzzâ'y ve

dier üçüncüsü Menâfi ?"4
âyetlerini okuduktan sonra eytan onun diline:

"Bunlar yüce kuu kutandr ve efaatleri umulur" sözünü düürdü. Sûreyi

bitirdikten sonra da secdeye gitti. Allah Resûlü (sailallahu aleyhi vesaiiem) secdeye

gidince Ebû Uhayhe Saîd b. el-Âs dnda orada bulunan tüm Müslümanlar ile

mürikler secdeye gittiler. Ebû Uhayhe ise yerden ald bir avuç topra

’ Necm Sur. 19, 20

1 Hac Sur. 52-55

3 bn Cerir (16/606) ve bn Kesîr, Tefsir"de (5/439) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

« Necm Sur. 19, 20
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alnna götürerek secdesini yapt ve Hz. Peygamber'i (saiiatiehu Beyhi veseiiem)

kastederek: "bn Ebî Kebe'nin ilahlarmz hayrla anmasnn zaman

gelmiti" dedi. Olay, Habeistan’a önceden hicret etmi olan Müslümanlara,

"Kureyliler Müslüman oldu” eklinde ulanca geri dönmek istediler.

eytann da böylesi bir sözü Allah Resûlü'nün diline düünmesi hem

Resûlullah'n MaMu ah-yt. resellem) hem de ashâbnn gücüne gidince Yüce Allah:

"Senden önce hiçbir resul ve nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii

zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama
Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr.

Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir"' âyetini indirdi.’

bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirin Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

Makâm’n yannda namaz klarken uyku bastrd. Bu arada da eytan diline bir

söz düürdü. Resûlullah (seliaiiahu aleyhi veseiiem) bu sözü söyleyince mürikler duydu.

Resûlullah (saiialiehu aleyhi veseiiem) Necm Sûresin'deki: "Gördünüz mü o Lâf ve

Uzzâ'y ve dier üçüncüsü Menât' ?" 3
âyetlerini okuduktan sonra uyku

bastranca eytan onun diline: "Bunlarn efaatleri umulur. Bunlar yüce kuu
kulandr” sözünü düürdü. Mürikler bu sözünü duyunca hemen

ezberlediler. eytan da Hz. Peygamberim (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle bir ey dediini

haber verince dilden dile dolamaya balad. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir ey temenni ettii

zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama
Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr.

Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
"4

âyetini indirdi. Yüce

Allah bu âyetle eytann oyununu bozdu, Hz. Peygamber’e (saiiaiishu aleyhi veseiiem) de

bu konuda hüccetini vermi oldu.

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildirir: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, veseiiem) Necm

Sûresi’ni okuyunca eytan onu diline malum sözleri düürdü. Allah Resulü

(sBiidishu aleyhi veseiiem) ile birlikte de tüm Müslümanlar secdeye gitti. Ancak daha

sonra Yüce Allah, eytann bu sözünü neshedip kendi âyetlerini sabit brakt.”

1 Hac Sur. 52

1 bn Cerîr (16/606, 607) ve bn Kesîr, Tefsir'de (5/439) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

J Necm Sur. 19, 20

4 Hac Sur. 52
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Abd b. Humeyd, krime'den bildirin Bir gün Resûlullah (nMahu aleyhi «seiism):

"Gördünüz mü o Lâf ve Uzzâ'y ve dier üçüncüsü Menâfi? Demek erkek

size, dii O'na öyle mi? öyle ise bu çok insafszca bir paylatrmadr"’

âyetlerini okudu. Bunlan okuduktan sonra eytan onun diline: "O zaman

bunlar yüce kuu kulardr ve efaatleri de umulur" cümlesini de düürcü.

Allah Resûlü (Miiaitahu aleyhi veseiiem) bu söyledii eyden korkup endie edince Yüce

Allah: "Allah, dilediine ve honut olduuna izin vermedikçe, göklerde

bulunan nice meleklerin efaati bir eye yaramaz"2
âyetini indirdi. Sonra da

bu yöndeki skntsn gidermek için: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî

göndermedik ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu

temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini

giderir. Sonra Allah, âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir
"3

âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirin Hz. Peygamber (»isiMu aleyhi «saltam) Kabe'ye

namaz için gitti. Necm Sûresi'nden: "Gördünüz mü o Lât' ve Uzzâ'y ve

dier üçüncüsü Menâfi?"4
âyetlerini okuduktan sonra eytan onun diline:

"Bunlar yüce kuu kulandr ve efaatleri umulur" sözünü düürdü. Sûreyi

tamamen okuyup bitirince de secdeye kapand. Onunla birlikte ashâb da

orada bulunan ve ilahlannn anldn iiten mürikler de secdeye kapandlar.

Resûlullah (saltanata aleyhi vçsellem) ban secdeden kaldnnca mürikler onu

omuzlarna alp Mekke sokaklannda: "Abdumenâf oullannn peygamber !"

nidalanyla dolatrmaya baladlar. Daha sonra Cebrâil yanna geldi. Allah

Resûlü (saiiaiiahu aiayth «saltam) ona Necm Sûresi'ni okurken o cümleye ulatnda
Cebrâil: "Bu sözleri sana söylemi olmaktan Allah’a snrm!" dedi. Bu

durum Hz. Peygamber'in (seitailahu aleyhi mâ\m) çok anna gitti, ancak Yüce Allah

gönlünü rahatlatmak için: "Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik

ki, bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese

vermi olmasn. Ama Allah, eytann vesvesesini giderir. Sonra Allah,

’ Necm Sur. 19-22

* Necm Sur. 26

3 Hac Sur. 52

1 Necm Sur. 19, 20
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âyetlerini salamlatrr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir
"1

âyetini indirdi .

2

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

"...Bir ey temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese

vermi olmasn ..."3 buyruunu açklarken: “Bir ey konutuu zaman eytan

baz eyleri onun sözleri arasna katar, anlamndadr" demitir .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Bir ey temenni ettii

zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi olmasn. Ama
Allah, eytann vesvesesini giderir ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Peygamber bir ey okuduu zaman eytan onun okuduu eylerin, içine bir

eyler katar. Ancak Yüce Allah’n emriyle Cebrâil, Peygamberin diline

eytann bu kattn siler."

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bir ey
temenni ettii zaman, eytan onun bu temennisine dair vesvese vermi

olmasn ..."
6 buyruunu açklarken: “Bir ey konutuu zaman eytan baz

eyleri onun sözleri arasna katar, anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah, eytann verdii bu

vesveseyi, kalplerinde hastalk bulunanlar ile kalpleri kat olanlara bir

imtihan vesilesi klmak için böyle yapar ..." 7 buyruunu açklarken:

“Kaplerinde hastalk bulunanlardan kast münafklardr. Kalpleri kat

olanlardan kast da müriklerdir" demitir. "Bir de kendilerine ilim verilmi

olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduunu bilsinler ...*
6 buyruunu

açklarken: “Rabbimizden gelen bu hak’tan kast Kur'ân’dr” demitir. "nkâr

edenler, kendilerine kyamet anszn gelinceye yahut da onlara ksr bir

’ Hac Sur. 52

1 bn Kesîr, Tefsir'de (5/439) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Hac Sur. 52

4 bn Cerîr (16/609, 610) ve Talîku't-Ta'lik’de (4/260) geçtii üzere bn Ebî Hâtm.
5 Hac Sur. 52
6 Hac Sur. 52

7 Hac Sur. 53

4 Hac Sur. 54
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günün azab gelip çatncaya dek onun hakknda bir üphe içinde kalrlar
' 1

âyetini açklarken de: “Ksr günden kast, gecesi olmayan bir gündür.

Hakknda üphe tadklan ey de Kuriân’dr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onun hakknda bir üphe

içinde kalrlar"* buyruunu açklarken: “blis'in araya katt bu sözler onlann

kalplerinden çkmaz ve sapklklann da daha da arttnr" demitir.

bn Merdûye ve Diyâ el-Muhtâre’de bildirdiine göre bn Abbasi

"...Onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek ..."3 buyruunu

açklarken: “Bu günden kast Bedir savadr"' demitir.'*

bn Merdûye, Ubey b. Ka’b’dan bildirir: Dört âyet Bedir savayla ilgilidir.

Birincisi: "...Onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek..."5 âyetidir ki

bu gün Bedir savann yapld gündür. kincisi: "...Öyle ise azap kaçnlmaz

olacaktr
"6

âyetidir ki bu azap da Bedir savanda kendilerine tattnlmtr.

Üçüncüsü: "Fakat biz büyük bir iddetle yakalayacamz gün, kesinlikle

intikammz alnz"7
âyetidir. Bu intikam da Bedir savanda alnmtr.

Dördüncüsü de: "Andolsun, dönsünler diye biz onlara (âhirettek) en büyük

azaptan önce (dünyadaki) yakn azab elbette tattracaz"8
âyetidir. Yakn

azap da Bedir savanda kendilerine tattnlmtr.

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

Cübeyr: "...Onlara ksr bir günün azab gelip çatncaya dek ..."9 buyruunu

açklarken: “Bu günden kast Bedir savadr" demitir.

bn Ebî Hâtim, krime'den bu yorumun aynsn bildirir.

’ Hac Sur. 55

1 Hac Sur. 55

J Hac Sur. 55

4 Diyâ (10/89, 90).

5 Hac Sur. 55

6
Furkân Sur. 77

7 Duhân Sur. 16

8
Secde Sur. 21

9 Hac Sur. 55
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlara ksr bir günün

azab gelip çatncaya dek..."’ buyruunu açklarken: "Bu günden kast,

kyamet günüdür ki o günün gecesi yoktur” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyr’den bunun aynsn

bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Dahhâk'tan bunun aynsn bildirir.

lîL ün y&’yj j! \j* ij>u ^JJij

“I ûp sU-âi & jV âl ojj

"Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmü veya ölmü
olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir nzk

verecektir. üphe yok ki Allah, nzk verenlerin en

hayrlsdr. Elbette onlan honut olacaklar bir yere

sokacaktr. üphesiz Allah hakkyla bilendir, Halîm'dir."

(Hac Sur. 58. 59)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Selmân el-Fârisî'den bildirir: Resûlullah'n

(saiiafahu aleyhi meflon): "Yüce Allah nöbette iken ölen kiinin sevabm kyamet gününe

kadar devam ettirir. Kabrinde rzkn verir ve sorgu meleklerinden yana

kendisini emin klar" buyurduunu iittim. sterseniz de bu konuda: "Allah

yolunda hicret edip de sonra öldürülmü veya ölmü olanlara gelince,

Allah onlara muhakkak güzel bir nzk verecektir. üphe yok ki Allah, nzk

verenlerin en hayrlsdr. Elbette onlar honut olacaklar bir yere

sokacaktr. üphesiz Allah hakkyla bilendir, Halîm'dir
"2

âyetlerini okuyun .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ensâridan ve sahabelerden biri

olan Fadâle b. Ubeyd’den bildirir: Rodos'tayken biri öldürülmü, biri de

normal bir ekilde vefat etmi iki cenaze getirdiler. nsanlar öldürülmü olan

kiinin cenazesine daha çok ilgi gösterince: "nsanlar neden unu brakp da

1 Hac Sur. 55
2 Hac Sur. 58, 59

3 bn Kesîr, Tefsîfde (5/444) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Müslim (1913) ve Nesâî

(3167).
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bunun cenazesinde toplandlar?” diye sordum. “Çünkü bu adam Allah

yolunda öldürüldü" karln verdiler. Bunun üzerine öyle dedim: “Vallahi

ben olsam hangisinin mezarndan çkarlacama aldtn etmezdim. Zira Yüce

Allah Kitâb'nda: "Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmü veya

ölmü olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rzk verecektir.

üphe yok ki Allah, rzk verenlerin en hayrlsdr"' buyurur .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Elbette onlar honut olacaklar

bir yere sokacaktr ..." 3 buyruunu açklarken: “Bu yer Cennettir" demitir.

» ty & 4* #k * Jî* ^
ülj <-) oîj 3* ^ ötj viiJS •

• jjÂp
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"Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle

karlk verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette

Allah ona yardm eder. Hiç üphesiz ki Allah çok affedendir,

çok balayandr... Keza Hak yalnz Allah'tr. O'nu brakp
taptklar sadece batldr. Dorusu Allah yücedir, büyüktür."

(Hac Sur. 60 , 62 )

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil: "Bu böyle. Bir de kim

kendisine verilen eziyetin dengiyle karlk verir de sonra yine kendisine

zulmedilirse, elbette Allah ona yardm eder. Hiç üphesiz ki Allah çok

affedendir, çok balayandr"4 âyetini açklarken öyle demitir: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) Muharrem aynn bitimine iki gün kala bir müfreze gönderdi.

Bu müfreze müriklerle karlat. Mürikler birbirlerine: “Muhammed'in

arkadalaryla hemen savan, zira haram aylarda onlar savamay helal

görmüyorlar" dediler. Müslümanlar ise Allah adna bu günlerde kendileriyle

savamamalarn istediler. Haram aylarda da ancak kendilerine bir saldr

olmas halinde karlk verip savaacaklarn bildirdiler. Mürikler saldrya

’ Hac Sur. 58

1 bn Cerîr (16/619) ve bn Kcsîr, Tefsir'de (5/444) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

1 Hac Sur. 59

4 HYac Sur. 60
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geçince de Müslümanlar haram aylarda onlarla savatlar. Bu savata da Yüce

Allah Müslümanlar muzaffer kld.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bu böyle. Bir de kim

kendisine verilen eziyetin dengiyle karlk verir de sonra yine kendisine

zulmedilirse, elbette Allah ona yardm eder. Hiç üphesiz ki Allah çok

affedendir, çok balayandr"' âyetini açklarken öyle demitin “Mürikler

birbirleriyle yardmlaarak Hz. Peygamberi (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ve ashâbn

Mekke'den çkardlar. Yüce Allah da Müslümanlara yardm edecei sözünü

verdi. Âyet ayn ekilde ksas hakkndadr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...O'nu brakp taptklar

sadece batldr..."
2 buyruunu açklarken: “Taptklar eyden kast

eytandr" demitir.

/ / 1» * /

^-IJL ul ol
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"Görmüyor musun Ki, Allah bütün yerdekileri ve emri

uyarnca denizde akp gitmekte olan gemileri sizin

hizmetinize vermitir zni olmakszn yerin üzerine

dümesin diye göü O tutuyor. üphesiz ki Allah, insanlara

kar çok esirgeyici, çok merhametlidir." (Mac Sur. 65 )

Taberânî, bn Abbâs’tan bildirir: Kendisinden ve sana bir zarar

dokunmasndan çekindiin bir yöneticinin yanna gittiin zaman üç defa

öyle de: “Allah büyükler büyüüdür. Allah bütün yaratklanndan daha

büyüktür. Allah, benim korktuum ve çekindiim her eyden daha büyüktür.

u kulun, askerlerinin, cinlerden ve insanlardan kendisine tâbi olanlarn

errinden, kendisinden baka ilah olmayan, iradesi olmadan yeryüzüne

dümemeleri için yedi göü tutan Yüce Allah'a snrm. Allahm! Bunlarn

^ u fi k oî jüî

VJ iiJLmAJJ

1 Hac Sur. 60

1 Hac Sur. 62
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errine kar benim koruyucum ol. Senin ann yücedir ve himayende olan kii

azizdir. smin kutludur ve senden baka ilah yoktur.'”

oujy' o p p£Lri p pnai ^ol

“O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da
diriltecek olandr. üphesiz, insan çok nankördür."

(Hac Sur. 66)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...üphesiz, insan çok

nankördür"

2

buyruunu açklarken: “Bana gelen musibetleri sayp aklnda

tutar da verilen nimetleri unutur” demitir.

bn Ebî Hatim, Mücâhid’den bildirir: Kur’ân'da geçen bütün: “

ifadelerinde kafirler kastedilir.”
4

Jl /i\ * ijM ^ uî j<q

"Biz her ümmet için uygulayaca bir mensek kldk. O
hâlde bu konuda seninle asla çekimesinler. Sen Rabbine

davet et. Çünkü sen hiç üphesiz hakka götüren dosdoru
bir yol üzerindesin. Eer seninle mücadele ederlerse: «Allah,

yapmakta olduunuzu daha iyi bilmektedir» de."

(Hac Sur. 67, 68)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Melîh: “Ümmet, krk ve üzeri

sayda olan topluluktur” demitir.

5

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman’da bildirdiine göre Ali b. Haan:

"Biz her ümmet için uygulayaca bir mensek kldk ..."
1 buyruunu

1

Taberânl (10599). Heysemî, Mecmau‘z-7*vâid'de (10/137) der ki: "Ravileri Sahih’. r\

ravileridir."

’ Hac Sur. 66

J Hac Sur. 66

4
38. âyette zikredildi.

5 bn Ebî Hâtim 1/246 (1321).
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açklarken öyle demitin Mensek"ten kast, kurbanlklarn kesmeleridir. Ebû

Râfi'nin bana anlattna göre Resûlullah (saiieiishu aleyhi »eseiiem) kurban kesecei

zaman güzelinden ve semizinden boynuzlu iki koç satn alrd. Bayram

hutbesini verip namazn da kldktan sonra koçlardan birini alr ve:
"
Allahm

!

Bu, senin bir olduuna, benim de risaleti tebli ettiime ehadet eden tüm

ümmetim içindir" buyururdu. Onu kestikten sonra ikinci koçu getirir ve:

"
Allahm ! Bu da, Mühammed ve ailesi içindir" buyururdu. Kestikten sonra da

onlarn etlerinden hem yoksullara yedirir, hem de ailesiyle birlikte kendisi

yerdi. Yllar boyu da Yüce Allah'n inayetiyle Haim oullar borca ve skntya

dümemi, kurban da kesmemi lerdir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz her ümmet için

uygulayaca bir mensek kldk. O hâlde bu konuda seninle asla

çekimesinler..."3 buyruunu açklarken öyle demitir. “Mensek"ten kast

kurbanlklann kesmeleridir ki ümmet bunu uygulamtr. Aynca kurban

konusunda da Müslümanlann Peygamberimizle (saiiaiiahu aleyhi meltem) çekimemesi

emredilmitir.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Biz her ümmet için

uygulayaca bir mensek kldk..."'4 buyruunu açklarken: “Her ümmetin ifa

edecei bir kurban ibadeti kldk, anlamndadr” demitir.

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Biz her ümmet için uygulayaca bir mensek

kldk..."5 buyruunu açklarken: “Bundan kast kurban kesmeleridir”

demitir.

1 Hac Sur. 67

1 Ahmed 39/285, 45/168 (23860, 27190), Hâkim (2/391, "sahîh") ve Beyhakî (7323).

Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

3 Hac Sur. 67

4 Hac Sur. 67

5 Hac Sur. 67
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Biz her ümmet için

uygulayaca bir mensek kldk ...''

1

buyruunu açklarken: “Bundan kast

kurban ile haçtr" demitir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...O hâlde bu konuda

seninle asla çekimesinler ..."
3 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Buradan çekienlerden kast müriklerdir. Zira: “Yüce Allah'n kendi eliyle

kestii kurbandan yemeyin. Ancak sizin elinizle kestiiniz kurbanlardan

yemeniz helaldir" diyorlard.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil: "...Sen Rabbine davet et.

Çünkü sen hiç üphesiz hakka götüren dosdoru bir yol üzerindesin. Eer

seninle mücadele ederlerse ..."3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Sen

onlar Rabbinin dinine davet et, zira dosdoru bir din üzerindesin,

anlamndadr. Burada mücadeleden kast da kurbanlklar hakknda

çekimeleridir."

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Eer seninle mücadele

ederlerse: «Allah, yapmakta olduunuzu daha iyi bilmektedir» de
"4

âyetini

açklarken: “Bizim yaptmz bize, sizin yaptnz da sîzedir, de

anlamndadr" demitir.

J 0} y->\s ^ jüî öl ^jSlj .U-Ul ^ U âl öl (tlii (ÜT
* .

55

"Gökte ve yerde olan Allah'n bildiini bilmez misin?

Bunlar hiç üphesiz Kitap'tadr ve üphesiz bunlar Allah'a

kolaydr." (hac Sur. 70)

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah, Levh-i

Mahfuz’u yüz yllk bir yolculuk uzunluunda yaratt. Mahlukat yaratmadan

önce de Ar' üzerindeyken kaleme: “Yaz” buyurdu. Kalem: “Neyi yazaym?"

1 Hac Sur. 67

’ Hac Sur. 67

’ Hac Sur. 67, 68

* Hac Sur. 68
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diye sorunca, Yüce Allah: "Kyamet kopana kadar yaratklanm hakkndaki

ilmimi yaz" buyurdu. Bunun üzerine kalem de kyamet kopana dek Allah'n

ilminde olacaklan yazd. te Yüce Allah'n Hz. Peygamber'e {saiiBiiahu aleyhi veseUem):

"Gökte ve yerde olan Allah'n bildiini bilmez misin? Bunlar hiç üphesiz

Kitap'tadr ve üphesiz bunlar Allah'a kolaydr"’ buyruu da bunu

anlatmaktadr. Yedi kat gök ile yedi kat yerde tüm olanlan Yüce Allah bilir.

Bunlann bilgisi henüz gökler ve yerler yaratlmadan Levh-i Mahfuz'da

yazlmt. Bu da Allah için pek kolay pek basit bir eydir .

2

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah {saiisiiahu aleyhi vwBiem)

öyle buyurmutur: "Âhir zamanda ümmetime kaderin kaps açlacak ve onu

hiçbir ey kapatamayacaktr. Böylesi bir durum karsnda da: «Gökte ve

yerde olan Allah'n bildiini bilmez misin? Bunlar hiç üphesiz Kitap'tadr

ve üphesiz bunlar Allah'a kolaydn»
3 demeniz yeterli olacaktr

Lâlekâî Sürmede baka bir kanalla Süleyman b. Hafs el-Kureî'den merfû

mürsel olarak aynsn bildirir/

îijm j -M *14- dtff# J* p
Uüij jûl J -jL' J IJUÎ OJd OiiJl; d

JrtJi ^iLj \j’j& M

"Onlara âyetlerimiz apaçk olarak okunduu zaman, inkar

edenlerin yüzlerinden inkarlarn anlarsn. Nerdeyse,

kendilerine âyetlerimizi okuyanlara saldracaklar. De ki:

Size bundan daha fenasn haber vereyim mi? Allah’n

inkarclara vaad ettii cehennem! Ne kötü bir dönütür!"
(Hac Sur. 72)

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

"OjLi: jsîlS:"
1 buyruunu: "Neredeyse saldracaklar” eklinde açklamtr.

2

’ Hac Sur. 70

1 bn Kesîr, Tefsir
1 de (5/448) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Hac Sur. 70

4 Lâlekâî (1016). Muhakkik: "snad zayjf murseldir" demitir.
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mucâhid: J3^’° buyruunu: "Neredeyse saldracaklar" eklinde

açklam ve: "Bunlardan kast Kurey kafirleridir" demitir. 4

J 4»l oji & öiiJl Û Jii J.Ü I U*|î U;
«* ^

il. ijJlLü V 14i 41ÜJI üp 4J
I
yuâH ai I

JjJP J;jJÜ li ül ojJLÎ ,3^* Ö Ijj- j clJUaJl

"Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, imdi onu dinleyin:

Sîzlerin Allah' brakp taptklarnz bir araya gelseler, bir

sinek bile yaratamyacaklardr. Sinek onlardan bir ey
kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de, istenen de aciz!

Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. üphesiz Allah

kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir." (Hac Sur. 73, 74)

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey insanlar! Bir misal

verilmektedir, imdi onu dinleyin..."5
âyetini açklarken: "Putlar hakknda

nazil oldu" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...steyen de,

istenen de aciz!"
6 buyruunu açklarken: "steyenden kast taptklar ilahlar,

istenenden kast ise sinektir" demitir.7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Sizlerin Allah' brakp

taptklarnz bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamyacaklardr. Sinek

onlardan bir ey kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de, istenen de aciz"
8

âyetini açklarken öyle demitir: "Allah' brakp taptnz bu putlar bir araya

1 Hac Sur. 72

1 bn Cerîr (16/633), Fethu'l-Bâr?de (8/441) geçtii üzere bnu'l-Münzir ve el-tkân'ce

(2/31) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Hac Sur. 72

* Fethu'l-Bârfde (8/440) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
5 Hac Sur. 73

6 Hac Sur. 73

7 bn Cerîr (16/636).

8 Hac Sur. 73
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gelseler bir sinei daha yaratamazlar. Putlara adanan yemeklerin üzerine bir

sinek konacak olsa bu putlar yemeklerinden yiyen bu sinei dahi kovmaktan

acizdirler. Bir sinei yaratamayan ve yemeine konsa onu bile kovamayacak

olan bu putlardan bir ey isteyenler aciz olduu gibi sinei yaratamayan ve

yemeini yiyen sinei kovamayan bu putlar da acizdir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "...Sizlerin

Allah' brakp taptklarnz bir araya gelseler, bir sinek bile

yaratamyacaklardr. Sinek onlardan bir ey kapsa, onu kurtaramazlar;

isteyen de, istenen de aciz"
1

âyetini açklarken: "Burada Allah' brakp

taplan eyler putlardr. Onu kurtaramazlar derken de sineklerin

yemeklerinden ald eyleri kurtaramazlar anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Allah'n kadrini gerei gibi

bilemediler..."
2 buyruunu açklarken: "Allah’ brakp bir sinei bile

defetmekten aciz olan putlara tapmalaryla Allah’n kadrini gerei gibi

bilememilerdir" demitir.

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de ve Beyhakî uabu'l-îman’da Tank b.

ihâb'dan bildirin Selmân: "Bir kii bir sinekten dolay Cennete girerken

baka biri de yine bir sinekten dolay Cehenneme girdi" dedi. Oradakiler:

"Sinek dediin nedir?" diye sorunca, Selmân birinin giysisinin üzerinde

gördüü bir sinei göstererek: "te budur" dedi. Ona: "Bu nasl oluyor?"

diye sorduklannda da öyle dedi: "ki Müslüman, bir puta tapan ve yanna

her gelilerinde kurbanlk olarak ona bir eyler sunan bir toplulua

rastladlar. Bu iki müslümana: "Siz de bizim putumuza bir eyler sunun!"

dediklerinde, müslümanlar: "Biz Allah'a irk komayz" karln verdiler.

Puta tapan o topluluk: "Bir sinek dahi olsa ona bir eyler sunun"

dediklerinde, Müslümanlardan biri dierine: "Ne dersin?” diye sordu. O:

"Allah'a hiçbir eyi ortak komam" deyince, o topluluk tarafndan öldürüldü

ve Cennete girdi. Dieri ise yüzüne konan bir sinei alp kurban niyetine

putun üzerine koydu. Böyle yapnca da onu braktlar. Ama bundan dolay

Cehenneme girdi ."3

1 Hac Sur. 73

1 Hac Sur. 74

3 bn Ebî eybe (12/358), Ahmed (sh. 15, 16) ve Beyhakî (7243).
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“Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da.

üphesiz Allah iitendir, görendir/' (Hac Sur. 75)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Yüce Allah'n

insanlardan seçtii elçiler peygamberlerdir" demitir.

Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (s^iaü^u aleyhi vesaiiem): "Yüce

Allah kendisiyle konumak için Musa'y, dostluk için de brahim'i seçti’’

buyurmutur.

1

Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sariaiiahu aleyhi veseiiem): "Musa

b. îmrân. Yüce Allah'n temiz klp seçtii (Safiyyullah) kiidir" buyurmutur/

Baavî Mu'cem’de, Bâverdî, bn Kâni', Taberânî ve bn Asâkir, Zeyd b. Ebî

Evfâ'dan bildirir: Medine mescidinde Resûlullah’n (ssiiaiiahu aleyhi veniiam) yanna

girdim. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseilem) (BaiiaHehu aleyhi vesellem): "Filan kii nerede? Falan

kii nerede?" diyerek herkesin nerede olduunu sordu. Orada

bulunmayanlarn peinden binlerini göndererek yanna çartt. Bütün ashâb

yannda toplandklar zaman: "Size bir eyi anlatacam. Bunu iyice örenio

aklnzda tutun ve sizden sonra geleceklere de anlatn. Yüce Allah

yarattklarndan bazlarn seçmitir" buyurdu ve: "Allah meleklerden de

elçiler seçer, insanlardan da. üphesiz Allah iitendir, görendir
"3 âyetini

okudu. Âyeti okuduktan sonra da öyle devam etti: "Bu seçtiklerini de

Cennetine sokar. Ben de sizlerin arasndan sevdiklerim baz kiileri seçecek ve

Yüce Allah'n melekleri birbirlerine karde kld gibi bu seçtiklerimi birbirine

karde klacam. Ey Ebû Bekr! Kalk!" Ebû Bekr ayaa kalknca Allah Resûlü

(sallailahu aleyhi vesellem) gelip önünde durdu ve: "Senin bana çok yardmlarn

dokunmutur ki Yüce Allah bunun mükâfatn sana verecektir. ayet (Allah'tan

1 Hâkim (2/575, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'îfe'de (3048) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

J Hâkim (2/576, "sahih"). Elbân, es-Silsiletu’s-Sahîha'da (2364) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

} Hac Sur. 75
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baka) dost edinecek olsaydm kendime seni dost edinirdim. Senin bana

yaknln gömleimin bedenime olan yaknl gibidir" buyurdu. Eliyle

gömleini hareket ettirdikten sonra da: "Ey Ömer ! Yakla!" buyurdu. Ömer

ayaa kalknca Allah Resûlü (saiiaiishu aicvt. veseilem) yanna yaklat ve: "Ey Ebû Hafs!

Sen önceleri bize kar çok öfkeli ve kinliydin. Ben de Yüce Allah'a dinini

seninle veya Ebû Cehille güçlü klmas için dua ettim. Yüce Allah da bunun

için seni seçti ki senin olmam ben de daha çok istiyordum. Bu ümmet içinde

benimle Cennette beraber olacak üç kiiden birisin" buyurdu. Daha sonra Allah

Resûlü Uaiiaiiahu aleyhi resdiem) az bir geriye çekilip Ebû Bekr ile Ömer'i karde kld.

Sonrasnda Osmân b. Affan' çard ve: "Ey Osmân yakla! Yakla ey

Osman!" dedi. Osmân da yaklaa yaklaa sonunda dizleri Allah Resûlü'nün

(sailallahu aleyhi mailim) dizlerine dedi. ReSÛlullah (rollaOahu aieyh. mellem) Önce Osmân'a

sonra da semaya bakarak üç defa: "Sübhanallahil-Azîm!" dedi. Bir daha

Osmân'a baknca gömleinin dümelerinin açk olduunu gördü. Allah

Resûlü (sailallahu aieyh- meltem) bizzat kendi elleriyle dümelerini ilikledikten sonra

öyle buyurdu: "Giysinin yakalarn kurban gibi kesilmek üzere topla. Sema

ahalisi içinde senin özel bir yerin var. Boyun damarlarndan kanlan akarak

Cennetteki havuzuma, yanma geleceklerden biri de sensin. «Bunu sana kim

yapt?» diye sorduum zaman da: «Filan ilefalan kiiler» diyeceksin. Cebrail'in

bana dedii budurki semadan: «Bilin ki Osmân, yorgun dümü, çaresiz kalm
olanlann emiridir» diye seslenmiti." Allah Resûlü (»iaiahu aleyhi mellem) (sailallahu Beyh.

mellem) daha sonra Abdurrahman b. Avf' çard ve: "Yakla ey Allah’n katnda

ve semada güvenilir olan kii! Yüce Allah maln sana hak yolda kullandnr.

Senin için bir duam vard ve onu etmemi geciktirmitim" buyurdu.

Abdurrahman: “Yâ Resûlallah! Hayrl olan sen bana seç" deyince, Allah

Resûlü (seHeiiahu aleyh, veseiiem): "Ey Abdurrahman! Bana bir emanet yükledin. Yüce

Allah maln bol klsn" buyurdu. Allah Resûlü (sailallahu aleyh, rtsellem) (sailallahu aleyh, mellem}

sonrasnda elini hareket ettirmeye balad ve az geri çekilip Abdurrahman ile

Osmân' birbirileriyle karde kld.

Talha ile Zübeyr, Mescid’e girince onlara: "Yanma gelin" buyurdu.

Yaklatklannda: "sa b. Meryem'in havarileri gibi siz de benim

havarilerimsiniz" buyurdu ve ikisini birbiriyle karde yapt. Sonra Sa’d b. Ebî

Vakkâs ile Âmmâr b. Yâsirii yanna çard. "Ey Ammâr! Seni azgn bir

topluluk öldürecektir" buyurduktan sonra ikisini birbiriyle karde kld. Sonra

Ebu'd-Derdâ ile Selmân el-Fârisî’yi çard. "Ey Selmân! Sen bizim Ehl-i



538 3 Hac Sûresi E-

beyt'mizdensin. Yüce Allah sana öncekilerin ve sonrakilerin ilmini, önceki

kitaplar ile en son kitabn ilmini verdi" buyurduktan sonra, Ebu’d-Derdâ'ya:

"Sana bir konuda doru olan eyi göstereyim mi?" diye sordu. Ebu’d-Derdâ:

“Tabi ki göster yâ Resûlallah!" deyince, Allah Resûlü (saiuiahu akyfn ««niiBn) (sdoiiahu aleyhi

n«fcm): "Sen bunlar eletirirsen onlar da seni eletirirler. Ancak sen onlar

brakrsan onlar seni brakmaz, sen onlardan kaçarsan onlar yine seni arar

bulurlar. Dar günlerin için maln ödünç olarak bunlara ver" buyurdu ve ikisini

karde kld.

Sonra ashâbnn yüzlerine bakt ve: "Sevinin ve içiniz rahat olsun!

Cennette havuzuma, yanma ilk sizler geleceksiniz. Cennette en yüksek evlerde

sizler bulunacaksnz" buyurdu. Sonra Abdullah b. Ömer'e bakt ve: "Dalalette

iken doru yola ileten Allah'a hamdolsun" buyurdu. Ali: “Yâ Resûlallah!

Benden baka dier ashabna bu yaptn görünce sevincim gitti, takatim

kesildi. ayet bana kzgnsan, nza da, deer vermek de ancak sana aittir"

deyince, Allah Resûlü (saliallahu aleyhi mailem) (saiiBiahu aleyhi «alem): "Beni hakla gönderene

yemin olsun ki seni en sona brakmam sadece kendime ayrdm içindir. Senin

yanmdaki konumun Harun'un Musa'nn yanndaki konumu gibidir ve sen

benim varisimsin" buyurdu. Ali: “Yâ Resûlallah! Senin neyine varis olacam?"

diye sorunca, Allah Resûlü (taflaiiahu aleyhi «saflan) iaiiaiiahu aleyhi veseflem): "Peygamberlerin

miras olarak brakt eylere" karln verdi. Ali: “Senden önceki

peygamberler miras olarak ne brakt ki?" diye sorunca, Allah Resûlü (hIIbIIhIiu

aleyh «ailem) (aflaiahu aleyh «ailem): "Allah'n kitab ile peygamberlerinin sünnetini

braktlar. Sen de Cennetteki kökümde kzm Fâhma ile birlikte benimle

olacaksn. Sen kardeim ve yoldamsn" buyurdu. Allah Resûlü («aiMiahu aleyhi «selem)

(saliallahu aleyhi «saltam) daha sonra: "...Onlar sedirler üzerinde, kardeler olarak

karlkl otururlar
"1

âyetini okudu ve: "Allah için beraber olanlar bu ekilde

karlkl birbirlerine bakarlar" buyurdu.
1

1

Hicr Sur. 47

1 bn Kani', Mu'cemu's-Sahâbe (1/225), Taberârü (5146) ve bn Asâkir (21/414). bn

Abdilber, sfiâb (2/537) ile bn Hacer, el-sâbe (2/591, 592) hadisin isnadn zayf

bulmulardr.
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(S&j ijUlj ^Sj JPJ >srji £T ^JÎ tf *

6>Ji;

“Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk

edin ve hayr ileyin ki kurtulua eresiniz.” (Hac sur. 77)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mucâhid: "Ey iman edenler! Rükû edin,

secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayr ileyin ki kurtulua eresiniz
" 1

âyetini açklarken: "Müslümanlara edebi öreten ve öütlerde bulunan bir

âyettir" demitir.

lir; ui^' t/ ’fö* J**- üJ !> 4>'
1/

î>M ^ ji prfijil r^j ÜS p*.

IjîTj ttÜAJI Ij^iU ^.Ûl Ji .14i IyyC-j f&U I4
Js^î» rJ J^ 1 sifrjj

“Allah urunda hakkyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde

üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanz brahim'in
milletine uyun. Daha önce ve bunda, peygamberin size ahit
olmas, sîzin de insanlara ahit olmanz için size müslüman
adn veren odur. Artk, namaz kln, zekat verin, Allah a

sanln. O sizin sahbinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel

yardmadr!” (Hac Sur. 78)

bn Merdûye, Abdurrahman b. Avf'tan bildirir: Hz.Ömer bana: "Daha önce

Kur'ân'da okuduklarmz için: “4J3] j US jLjj >1 j ^ 41 j 13.1*10-5

(=Bata yaptnz gibi daha sonra da Allah urunda hakkyla cihad edin)”

buyruu yok muydu?” diye sordu. "Evet, vard” karln verdim ve: "Peki,

bu ne zaman olacak ey müminlerin emiri?” diye sordum. Ömer: "Umeyye

oullan emir, Muîre oullan ise vezir olduu zaman” karln verdi.

’ Hac Sur. 77
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Beyhakî DelâiVde Misver b. Mahrame'den bildirir: "Ömer, Abdurrahman

b. Avfa öyle dedi... " Sonrasnda ravi bir öncekini zikreder .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah urunda hakkyla cihad

edin..."
J buyruunu açklarken: "slam dinine girene kadar Muhammed'in

(sBiiaiiahuaiBytimBiBn)dümanlanyla mücadele edin, anlamndadr" demitir.

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

Hasan(- Basrî): "Allah urunda hakkyla cihad edin ..." 3 buyruunu

açklarken: "Kii bazen tek bir klç darbesi vurmam olsa da Allah urunda

hakkyla cihad etmi olur" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "Allah urunda hakkyla cihad

edin ..."4 buyruunu açklarken: "Buradaki cihaddan kast ameldir. Elinizden

geldii kadar amel edin, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Allah urunda hakkyla cihad

edin ..."5 buyruunu açklarken: "Allah'a itaat edip O’na isyan etmemek,

anlamndadr" demitir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah urunda hakkyla

cihad edin. O sizi seçti ..."
6 buyruunu açklarken: "Allah yolunda hiç

kimsenin knamasndan çekinmeyin. Zira sîzleri dini için seçen Yüce Allah'tr"

demitir.

Tirmizî, bn Hibbân, bn Merdûye ve Askarî’nin Emsal’de Fadâle b.

Ubeyd'den bildirdiine göre Resûlullah (ibHbIMu aleyhi vsum:
"
Mücahid, Allah'a

itaat yolunda kendi nefsiyle mücadele eden kiidir" buyurmutur .

7

1 Beyhakî (6/422).

5 Hac Sur. 78

3 Hac Sur. 78

4 Hac Sur. 78

5 Hac Sur. 78

6 Hac Sur. 78

7 Tirmizî (1621, "hasen sahîh") ve bn Hibbân (4624, 4706, 4862). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1322).
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bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Hz. Peygambere

(sailellahu aleyhi »eseiem): "...Dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi ..."
1 buyruunu

sorduumda, güçlükten kastn sknt ve katlk olduunu söyledi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in deiik kanallardan bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi ..."3 buyruunu

açklarken: "Güçlükten kast sknt ve katlktr" demitir.

bn Ebî Hâtim, Muhammed'den bildirir: Ebû Hureyre, bn Abbâs’a:

"Hrszlk yapmamz veya zina etmemiz durumunda bizim için dinde bir sknt

domaz m?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet, doar" dedi. Ebû Hureyre:

"Ama Yüce Allah: "...Dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi ..."

4

buyuruyor' deyince, bn Abbâs: "Yüce Allah daha önce srail oullarna

yapt gibi sizlere ar bir sorumluluk yüklememitir" karln verdi.

bn Ebî Hâtim, bn ihâb'dan bildirir: bn Abbâs: "...Dinde üzerinize hiçbir

güçlük yüklemedi ..."3 buyruunu açklarken: "Bundan kast, Yüce Allah'n

tövbe ve kefaretler gibi slam dininde kld kolaylklardr’ derdi.

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

Yesâr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dinde üzerinize hiçbir

güçlük yüklemedi ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Ramazan hilali,

hac hilali, Kurban ve Ramazan bayramlar günü ve benzeri durumlar

konusunda üphe içinde olunduu zamanlar için tannan kolaylklardr."7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyrîden

bildirir: bn Abbâs'a ‘hared ifadesinin ne anlama geldii sorulunca: "Bana

Hüzeyl kabilesinden bir adam getirin" dedi. Hüzeyl kabilesinden bir adam

gelince de ona: "Sizde 'larec

i

kelimesi ne anlama geliyor?" diye sordu. Adam:

1 Hac Sur. 78

’ bn Cerîr (16/641, 642) ve Hakim (2/391, "sahîh").

’ Hac Sur. 78

4 Hac Sur. 78

5 Hac Sur. 78

6 Hac Sur. 78

7 bn Cerîr (16/643).
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“Üzerine çklacak bir yeri bulunmayan aaç anlamna geliyor” karln
verince, bn Abbâs: “te harec budur. Çk (çözümü) olmayan eydir” dedi.

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî Sünen ’de Abdullah b. Ebî

Yezîd’den bildirin bn Abbâs’a ‘harec’ ifadesinin ne anlama geldii sorulunca:

“Burada Hüzeyl kabilesinden biri var m?” dedi. Adamn biri: “Ben Hüzeyl

kabilesindenim” deyince, bn Abbâs ona: “Sizde ‘harec’ kelimesi ne anlama

geliyor?” diye sordu. Adam: “Sknt, darlk” karln verince, bn Abbâs:

“te harec budur” dedi .

1

bn Ebî Hatim, ikrime'den bildirir: "Harec, sknt ve darlktr. Ancak Yüce

Allah, slam dinini sizlere sknt ve güçlük dini deil kolaylk dini klmtr.

Kiinin, kadnlardan iki, üç, dört tanesiyle evlenmesini veya sahip olduu

cariyeyle yetinmesini helal klm; lei, kan ve domuz etini haram klmtr.”

Muhammed b. Yahya ez-Zühtî Zühriyyât ’ta ve bn Asâkir, bn ihâb'dan

bildirir: Abdulmelik b. Mervân, Ali b. Abdillah b. Abbâs'a: “ ^ÂJI j j&k j«-

j*” 2 buyruunda zikredilen harec ifadesini sorunca, Ali b. Abdillah öyle

dedi: “Harec’ten kast sknt ve güçlüktür. Ancak Yüce Allah kefaretleri bu tür

güçlüklerden bir çk bir kurtulu olarak klmtr. bn Abbâs'n böyle dediini

iittim .”3

Beyhakî Sünen’de Muhammed b. Zeyd b. Abdillah b. Ömer'den bildirir:

Ömer b. ei-Hattâb: ji? £j
”4 âyetini okuduktan sonra:

“Bana Müdlic oullanndan bir adam getirin" dedi. Müdlic oullanndan bir

adam getirilince ona: “Harec ifadesi sizde ne anlama geliyor?” diye sordu.

Adam: “Sknt, güçlük anlamndadr” dedi .

5

Ahmed, Huzeyfe b. el-Yemân'den bildirin Bir gün Resûlullah (afaiahu aey+

veseiiem) uzun bir süre görünmedi ve evinden dan çkmad ki artk o günü

yanmza çkmayacan düündük. Çktnda da öyle bir secdeye gitti ki

ruhunu teslim ettiini zannettik. Ban secdeden kaldrdnda öyle

’ Beyhakî (10/113).

1 Hac Sur. 78

’ bn Asâkir (43/51).

4 Hac Sur. 78

3 Beyhakî (10/112, 113).
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buyurdu: "Rabbim ümmetime ne yapaca konusunda bana dant. «Rabbim!

Dilediin eyi yap. Onlar senin yarattklarn ve kullarndr» dedim. kinci defa

bu konuda bana dannca yine ayn karl verdim. Bunun üzerine: «Ey

Muhammedi Ümmetin konusunda seni üzmeyeceim» buyurdu. Ayrca

benimle birlikte ümmetimden yetmi bin kiinin hesaba çekilmeden herkesten

önce Cennete girecei ve bu yetmi bin kiiden her bin kiinin yannda yetmi

bin kii daha olaca müjdesini verdi. Sonra bana bir elçi göndererek: «Dua et,

duana icabet edilsin. ste istediin verilsin» dedi. Elçiye: «Rabbim istediim

eyleri verecek mi?» diye sorduumda: «stediini sana verecei için beni sana

gönderdi» dedi. Bununla övünmüyorum ama ar yüce Rabbim bana

istediklerimi verdi. Henüz hayatta iken geçmi ve gelecek günahlarm balad.

Ümmetimin aç kalmayacan ve yenilmeyeceini bildirdi. Cennette havuzuma

doru akan bir rmak olan Kevser'i de bana bahetti. zzeti ve zaferi verdi.

Ümmetime, dümana kar bir aylk mesafeden korku salma özellii verdi.

Peygamberler içinde Cennete ilk önce benim gireceimi bildirdi. Bana da

ümmetime de ganimeti helal kld. Daha önceki ümmetlere yasak kld birçok

eyi de bizlere helal klp dinde bizlere hiçbir güçlük yüklemedi. Bütün bu

verdiklerine ükür olarak da gördüünüz bu secdeden baka bir ey

bulamadm

.

,n

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân: "...Dinde üzerinize

hiçbir güçlük yüklemedi..."
1 buyruunu açklarken öyle demitin Yüce

Allah bu dini bize zorlatrmam, slam’a girenler için kolaylklar salamtr.

Farz kld bütün eylerde de zaruri durumlarda ruhsatlar klmtr. Dindeki

bu ruhsatlar da Müslümanlara kld bir kolaylk ve rahmettir. Örnein Yüce

Allah mukîm olanlar için namaz dört rekat olarak farz klmken yolculuk

annda iki rekat, korku annda da bir rekat klmtr. Kble konusunda da

ruhsat klmtr ki kii hangi yöne doru yönelmi olursa olsun imayla

namazn klabilir. Unutma ve hatayla yaplan ilerde kiiyi sorumlu

tutmamas da bu kolaylklardandr. Yine abdest ve gusülde de ruhsat

klmtr. Kii su bulamad zaman temiz toprakta teyemmüm ile abdestini

veya guslünü alm olur. Orucu mukîm olanlar için farz klmken hasta ve

yolcu için baka günlerde tutma, tutma gücü olmayanlar için her bir güne

karlk bir yoksulu doyurma da bu ruhsat ve kolaylklardandr. Azk veya

1 Ahmed 38/361 (23336). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

1 Hac Sur. 78
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binek bulamama veya bir engelden dolay ulaamama durumunda da hac

konusunda ruhsat klmtr. Binek ve nafaka bulamama durumunda cihad

konusunda da ruhsat tanmtr. An açlk gibi zaruri durumlarda kiiye

açlktan ölmeyecek kadanyla ölü eti, kan ve domuz etinden yeme ruhsat

vermitir. Kur'ân'da bu yöndeki eyler Yüce Allah’n bu ümmete tand
ruhsat ve kolaylklardandr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Babanz Ibrâhîm'in milletine

uyun ..."
1 buyruunu açklarken: “Babanz brâhîm'in dinine uyun,

anlamndadr" demitir.

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

"...Size müslüman adn veren odur ..."
J buyruunu açklarken: “Size

Müslüman adn veren Yüce Allah'tr" demitir.

3

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Daha önce ve bunda... size müslüman adn
veren odur ..."4 buyruunu açklarken: “Daha önceki tüm kitaplarda ve

Tevrat'ta, imdi de Kur'ân'da size Müslüman adn veren Yüce Allah’tr"

demitir."

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Daha önce ve bunda, peygamberin size ahit olmas, sizin de insanlara

ahit olmanz için size müslüman adn veren odur..."* buyruunu

açklarken öyle demitir: “Daha önceki kitaplar ile imdiki kitabnzda size

Müslüman adn veren Yüce Allah'tr. Peygamberin ahit olmas risaleti sîzlere

tebli ettiine dair ahitlik etmesidir. Sizin insanlara ahitliiniz ise

peygamberlerinizin risaleti sizlere tebli ettiine dair ahitlik etmenizdir."
6

Abd b. Humeyd ve jönu'l-Münziriin bildirdiine göre Süfyân: "...Daha

önce ve bunda, peygamberin size ahit olmas, sizin de insanlara ahit

' Hac Sur. 78

1 Hac Sur. 78

5 bn Cerîr (16/644).

« Hac Sur. 78

5 Hac Sur. 78

6 Abdurrezzâk (2/42).



Âyet: 78 545

olmanz çin size müslüman adn veren odur ..."
1 buyruunu açklarken

öyle demitir. “Daha önce Tevrat ve ncil’de, imdi de Kuriân'da size

Müslüman adn veren Yüce Allah'tr ki, peygamberler sizlerin gerei gibi

amel ettiinize ahit olsun, sizler de peygamberlerinizin risaleti sizlere tebli

ettiine dair ahitlik edesiniz."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle

demitir "Yüce Allah bu ümmet dnda hiçbir ümmeti slam ve iman ile

birlikte zikretmi deildir. Bu ümmet hem slam, hem de iman ile

zikredilirken daha önceki ümmetlerden hem slam, hem de iman ile

zikredilen olmamtr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Size müslüman adn
veren odur ..."

J buyruunu açklarken öyle demitir: “Size Müslüman adn

veren brahim'dir. brahim'in: "Rabbimiz! Bizi sana teslim olmu iki

müslüman kl. Soyumuzdan da sana teslim olmu Müslüman bir ümmet

olutur. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü

sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansn"* dediini iitmez

misin?"

Tayâlisî, Ahmed, Buhârî Târih'de, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme,

bn Hibbân, Baavî, Bâverdî, bn Kâni’, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî uabu'l-îman’da Haris el-E'arî*den bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyhi

meltem): "Cahiliye dönemi adetlerine (asabiyete) davet eden kii Cehennemden bir

parça olur" buyurdu. Adamn biri: “Yâ Resûlallah! Bu kii oruç tutup namaz

klsa da m?" diye sorunca, Allah Resûlü (sellallahg aleyhi mellem) (sallallahu aleyhi mellen) Öyle

buyurdu: "Evet! Yüce Allah'n sîzleri Müslüman, mümin ve Allah'n kulu

eklinde isimlendirdii davaya davet edin."
4

’ Hac Sur. 78

1 Hac Sur. 78

5 Bakara Sur. 128

« Tayâlisî (1258), Ahmed 28/404 (17170), Buhâri (2/260), Tirmizî (2863, "sahîh"),

Nesâî, S. el-Kübrâ (8866), Ebû Ya'lâ (1571), bn Hüzeyme (483, 930, 1895), bn Hibbân

(6233), bn Kâni' (1/167, 168), Taberânî (3428, 3430, 3431), Hâkim (1/117, 236) ve Beyhakî

(539). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2298).
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bn Ebî eybe, Abdullah b. Yezîd el-Ensârî’den bildirir “Birbirinizi hanrflik,

slam, iman gibi Yüce Allah'n sizlere koymu olduu isimlerle ann ."1

bn Ebî eybe Musannefte ve shâk b. Râhûye Müsned’de Mekhûl'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiMiahu aleyhi vesefen) öyle buyurmutur "Yüce

Allah kendim iki isimle isimlendirmi ve bu iki ismi ümmetime de koymutur.

Allah, Selâm'dr ve ümmetimi Müslümanlar olarak isimlendirmitir. Yine

Allah, Mümin'dir ve ümmetimi müminler olarak isimlendirmitir."
2

1

ibn Ebî eybe (11/30).

1 bn Ebî eybe (11/511).



MÜ’MNÛN SÛRES
bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Mü'minûn Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

âfiî, Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed,

Buhârî Târih’de, Müslim, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Huzeyme, Tahâvî, bn

Hibbân ve Beyhakî Sünen’de Abdullah b. es-Sâib'den bildirir: "Hz. Peygamber

(uiuiahu aie^i ««M Mekke’de sabah namazn kldrrken Mü'minûn Suresi'ni

okumaya balad. Mûsa ile Hârun'un veya sa'nn zikredildii âyetlere ulat
zaman kendisini bir öksürük tuttu. Sonrasnda okumaya devam etmeyip

rükûya gitti.’”

'ojLjj jJi! Ji

"Müminler kurtulua ermilerdir.” (Mü’minûn Sur. l)

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir,

Ukaylî, Hâkim, Beyhakî Delâil’de ve Diyâ el-Muhtâre’de Ömer b. el-Hattâb’tan

bildirin Resûlullah'a (aüaüahu ieyt» yestitm) vahiy nazil olduu zaman yüzünün

çevresinde an uultusunu andran bir ses iitilirdi. Yine bir gün bu ekilde

kendisine vahiy nazil olurken bir süre bekledik. Vahiy nazil olma hali

üzerinden gidince kbleye dönüp ellerini kaldrd ve:
"
Allahm ! Bize

nimetlerini arttr eksiltme. erefli kl, zelil klma. Bize ihsanlarda bulun ve bizi

mahrum brakma. Bizleri gözet, bakalarm bize tercih etme. Bizden raz ol ve

bizi de raz kl" diye dua etti. Sonra: "Bana on âyet indirildi ki bu âyetlerin

gereini yerine getiren Cennete girer" buyurdu ve: "Müminler kurtulua

’ âfiî 1/207, 208 (ifâu'l-Ayy, 241), Abdurrezzâk (2707), bn Ebî eybe (14/505, 506),

Ahmed 24/114, 115, 116, 118 (15393, 15395, 15397), Buhârî (5/8, 9, 152), Müslim (455), Ebû

Dâvud (649), bn Mâce (820), bn Huzeyme (546), Tahâvî, erh Mcâni'l-Âsâr (1/347), bn

Hibbân (1815, 2189) ve Beyhakî (2/59, 389).
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ermilerdir"
1

âyetinden balamak üzere Mü'minûn Suresi’nin ilk on âyetini

okudu .

2

Beyhakî el-Edebu'l-Müfred’de, Nesâî, bnu'l-Münzir, Hâkim, Ibn Merdûye

ve Beyhakî DelâiVde Yezîd b. Bâbanûs’tan bildirin Hz. Âie'ye: "Resûlullah'n

(saiBiahu Beyhi vaseiiem) ahlâk nasld?” diye sorduumuzda: “Onun ahlâk Kuriân

ahlâkyd” dedi ve öyle devam etti: "Mü'minûn Sûresi’ni okumuyor musun?

Oku bakalm!” Bunun üzerine Mü'minûn Sûresi’ni okumaya baladm. lk on

âyetini bitirdiimde Hz. Âie: "te Resûlullah'n (nUttu deyh «tselM de böytesi bir

ahlâk vard” dedi .

3

bn Adiy, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Esmâ Ve's-Sifa?ta Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah <saiiaMu aleyhi vessiiem) öyle buyurmutun "
Yüce Allah, Adn

Cennetini yaratt ve aaçlarm kendi eliyle dikti. Ona: «Konu!» buyurunca,

Cennet: «Müminler kurtulua ermilerdir» dedi."*

Taberânî Sürme'de ve bn Merdûye, bn Abbâs vastasyla aynsn bildirir/

Abdurrezzâk ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Müminler

kurtulua ermilerdir"* âyetini açklarken öyle demitin Ka'b der ki: "Yüce

Allah kendi elleriyle sadece üç eyi yaratmtr. Âdem'i kendi elleriyle

yaratmtr. Tevrat da kendi elleriyle yaratmtr. Yine Adn Cennettindeki

aaçlan bizzat kendi elleriyle dikmi sonra Cennete: "Konu!” buyurmutur.

1 Mü'minûn Sur. 1

J Abdurrezzâk (6038), Ahmed 1/350 (223), Abd b. Humeyd (Muntehab, 15), Tirmizî

(3173), Nesâî, S. el-Kübrâ (1439), Ukaylî (4/460), Hâkim (2/392, "sahîh"), Beyhakî (7/55) ve

Diyâ (234). Zayf hadistir (Bakn. Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 620).

3 Beyhakî (308), Nesâî, S. el-Kübrâ (11350), Hâkim (2/392, "sahîh") ve Beyhakî (1/309).

Sahîh liayrihi hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu Edebi'l-Müfred, 234).

4 bn Adiy (5/1837), Hâkim (2/392 ve Beyhakî (691). Hâkim: "snad sahihtir, ancak

Buhârî ile Müslim bunu tahric etmemilerdir" demitir. Zehebî ise: "Aksine zayf bir

hadistir" demitir. Elbânî, es-Silsiletv'd-Da7fe'de (1283) hadisin zayf olduuru

söylemitir.

s Taberânî, M. el-Kebîr (11439). Elbânî, es-Silsiletu ’d-Da ‘fe’de (1284) hadisin za)if

olduunu söylemitir.

6 Mü'minûn Sur. 1
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Cennet tad deeri iyi bildiinden dolay da: "Müminler kurtulua

ermilerdir" demitir."
1

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir Yüce Allah, Cenneti yaratp içindekileri

diktikten sonra ona bakt ve: "Müminler kurtulua ermilerdir" buyurdu .

2

bn Cerîr, Ebu'l-Âliye'den bildirir Yüce Allah, Cenneti yaratt zaman:

"Müminler kurtulua ermilerdir" buyurdu ve bu konuda âyetler indirdi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Müminler kurtulua

ermilerdir"4 âyetini dçklarken: "Yüce Allah’a onu tevlid ederek iman eden

ve onu tasdik edenler saadete ermilerdir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Talha b. Musarrif bu âyeti: " £S i»

lafzyla, "çlâl” kelimesini merfû (=Eflehu) olarak okumutur .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "çii” lafzyla, mansub

(=Efleha) olarak okumutur.

Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " £îsl ^
âyetinin anlamn sorunca, bn Abbâs: "Kurtulup saadete erdiler,

anlamndadr" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca

da bn Abbâs öyle dedi: "Evet, bilirler, tebîd'in:

'Akln bana topla eer banda deilse

Zira akll olan kii ber zaman saadete erer" dediini iitmez misin?”
6

1 Abdurrezzâk (2/43) ve bn Cerîr (17/5).

1 bn Cerîr (17/6).

} bn Cerîr (17/6).

* Mü'minûn Sur. 1

5 âz bir kraattir.

6
el-tkân 'de (2/73) geçtii üzere Tast.
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"Onlar namazda huu içindedirler." (Mü'minûn Sur. 2)

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Beyhakî Sünen 1de Muhammed b. Sîrîn'den

bildirir: Bana ulatna göre önceleri Resûlullah (saHaiiahu aleyhi veseiJem) namaz

klarken ban kaldnp semaya bakarm. Bunun üzerine: "Onlar namazda

huu içindedirler
" 1

âyeti nazil olmutur.

2

Abdurrezzâk Musannefte bn Sîrîn'den bildirin “Önceleri Resûlullah (saiiaiiahu

Bieyti YBseiiem) namaz klarken ban kaldnp semaya bakard. Yüce Allah bu âyetle

ona huuyu emredince sonrasnda sadece secde yerine bakmaya balad.”3

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud MerâsiVde, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî Sünen "de bn Sîrîn'den bildirin “Önceleri Hz. Peygamber Mailahu ahyh

vesellem) namaza durduu zaman sana soluna da bakard. "Onlar namazda

huu içindedirler
"4

âyeti nazil olunca namazlannda ban önüne eer

oldu .” 5

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

Sîrîn'den bildirir: Resûlullah'n (siiaiiahu aleyhi vmiMashâb namaz klarken balarn

semaya doru kaldrrlar, saa sola baknrlard. Yüce Allah: "Müminler

kurtulua ermilerdir. Onlar namazda huu içindedirler"* âyetlerini

indirince namazlarda balarn önlerine aldlar, saa sola bakmaz oldular .

7

Abdurrezzâk ve ibn Ebî eybe, bn Sîrîn’den bildirin Resûlullah (saiaUu •«y*

«akm) namazda iken bazen bir eye bakar, ban semaya doru kaldrd da

olurdu. Ancak bir âyet nazil olunca namazda iken ban önünde tutar oldu.

’ Mü'minûn Sur. 2

1 bn Cerir (17/7) ve Beyhakî (2/283).

1 Abdurrezzâk (3261).

* Mü'minûn Sur. 2

s Ebû Dâvud (sh. 89) ve Beyhakî (2/283).

6 Mü'minûn Sur. 1, 2

7 bn Cerir (17/7).
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Bu nazil olan âyet de: "Onlar namazda huu içindedirler"' âyeti deilse

hangi âyettir bilmiyorum .

2

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünet’de Muhammed b. îrîn vastasyla

Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, veseiiRm) namazda iken bazen

ban semaya doru kaldrp bakard. "Onlar namazda huu içindedirler

7

' 3

âyeti nazil olunca namazlarnda ban önüne eer oldu .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Onlar namazda huu
içindedirler"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Öncekiler namaza

durduklan zaman tamamen kendilerini namazlanna verir, secde yerinden

baka bir yere bakmazlard. Çünkü bilirlerdi ki Yüce Allah namazda onlara

yönelir. Bundan dolay saa sola dönüp bakmazlard."

bnu'l-Mübârek Zühd'de, Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî Sünen ’de bildirdiine göre

Hz. Ali'ye: "Onlar namazda huu içindedirler"
6

âyeti sorulunca öyle

demitir: “Huu kalpte olur. Bunun yannda Müslüman kiiye kar yumuak

huylu olman ve namazlarnda etrafa bakmamandr.”7

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

"Onlar namazda huu içindedirler"
6
âyetini açklarken: “Korku ve sükûnet

içinde namaz klmaktr” demitir .

9

Hakîm et-Tirmizî ve Beyhakî uabu'l-îman’da Ebû Bekr es-Sddîk'ten

bildirin Resûlullah (uBahahu aleyhi vasaiiem): "Nifak olan huudan Allah'a snn"
buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah! Nifak olan huu nasl oluyor?" diye sorunca,

1 Mü'minûn Sur. 2

1 Abdurrezzâk (3262) ve îbn Ebî eybe (2/240).

3 Mü'minûn Sur. 2

4 Hâkim (2/393, "sahîh") ve Beyhakî (2/283).

5 Mü'minûn Sur. 2

6 Mü'minûn Sur. 2

7 bnu'l-Mübârek (1148), Abdurrezzâk (2/43), Hâkim (2/393, "sahîh") ve Beyhakî

(2/279).

8 Mü'minûn Sur. 2

9 bn Cerîr (17/10) ve el-tkân'de (2/31) geçtii üzere bn Ebî Hâhm.
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Allah Resûlü (saibflahu aleyh vadim): "Beden huu içinde olurken kalbin nifak içinde

olmasdr" karln verdi .

1

Ibnu'l-Mübârek, bn Ebî eybe ve Ahmed’in Zühd ’de bildirdiine göre

Ebu'd-Derdâ: “Nifak olan huudan Allah'a snn" dedi. Ona: “Nifak olan

huu nasl oluyor?" diye sorulunca, Ebu’d-Derdâ: “Kalp huu içinde deilken

bedenin huu içinde olmasdr" karln verdi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

“Huu kalpte olur. O da Allah korkusu ve namazda iken etrafa

baknmamaktr" demitir.
3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre brâhîm(-

Nehaî): "Onlar namazda huu içindedirler
"4 âyetini açklarken: “Huu kalpte

olur. Ayn zamanda sükûnettir" demitir .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlar

namazda huu içindedirler
"6

âyetini açklarken öyle demitir: “Öncekilerin

huusu kalplerindeydi. Bundan dolay baklann baka eylerden alkoyarak

ve tevazu içinde namazlarn klarlard .”7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Zührî: "Onlar namazda huu içindedirler
"8

âyetini açklarken: “Kiinin

namazdaki sükûnetidir" demitir .
9

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

Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: “Namazda huu, namaz sükûnet içinde

klmaktr" demitir.

1

1 Hakîm et-Tirmizî (2/1712) ve Beyhakî (6967).

1 bnu'l-Mübârek (143), bn Ebî eybe (14/59) ve Ahmed (sh. 142).

3 bn Cerîr (17/10).

4 Mü'minûn Sur. 2

s bn Ebî eybe (13/553) ve bn Cerîr (17/9).

6 Mü'minûn Sur. 2

7 bn Cerîr (17/8, 9).

8 Mü'minûn Sur. 2

9 bn Cerîr (17/8).
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bn Sa'd, bn Ebî eybe ve Ahmed Zühd’öe Mücâhid'den bildirir:

"Abdullah b. ez-Zübeyr namazda sopa gibi dümdüz dururdu. Ebû Bekr de

namazda öyle dururdu. Namazda huu da budur."2

Hakîm et-Tirmizî, Kâsm b. Muhammed vastasyla Esmâ binti Ebî Bekriden

o da Hz. Âie'nin annesi Ümmü Rumân’den bildirir: Ebû Bekr namazm

klarken saa sola eildiimi görünce beni öyle bir azarlad ki az daha namaz

bozuyordum. Sonrasnda bana dedi ki: "Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu iittim:
"
Biriniz namaza durduu zaman san solunu sabit

tutsun ve Yahudiler gibi saa sola sallanmasn. Namazda kiinin san solunu

sabit tutmas namaz tamamlayan unsurlardandr."3

Hakîm et-Tirmizî, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (salBlehu aleyhi vesellem)

namaz klarken sakalyla oynayan bir adam görünce: “Bu adamn kalbi huu

içinde olsayd uzuvlar da huu içinde olurdu

"

buyurdu .

4

bn Sa'd, Ebû Klâbe'den bildirir: Müslim b. Yesâria namazda huu

konusunu sorduumda: "Gözlerini secde yerine dikmendir" dedi .

5

bn Ebî eybe, Beyhakî, Ebû Dâvud ve Nesâî, Hz. Âie'den bildirir:

Resûlullah'a (saiiallahu aleyhi vesellem) namazda etrafa bakmay sorduumda: “Bu tür

eyler eytann, kulun namazndan çald anlardr" buyurdu .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre hastal srasnda öyle

demitir: "Beni oturtun! Beni oturtun! Zira Resûlullah’n {saiiallahu aleyhi vesellem) bana

brakt bir emaneti vard onu yerine getireyim. Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem):

“Kii namaznda etrafna baknmasn. ayet illa da baknacaksa bunu farz

olmayan namazlarda yapsn" buyurdu ."7

1 bnuT-Mübârek, Zühd (169, 1149), Abdurrezzâk, Musannef (3262) ve bn Cerîr (17/8).

3 bn Ebî eybe (2/340) ve Ahmed, Fadâilu's-Sahabe (230).

i Hakîm et-Tirmizî (2/171). Uydurma hadistir (Bakn: Elbânî, Da'tfu'l-Câmi', 614).

4 Hakîm et-Tirmizî (3/210), Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (110) hadisin uydurma

olduunu söylemitir.

5 bn Sa'd (7/186).

6 bn Ebî eybe (2/40), Buhârî (751, 3291), Ebû Dâvud (910) ve Nesâî (1195-1197).

7 bn Ebî eybe (2/41, 42).
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Abdurrezzâk ve ibn Ebî eybe, Atâ’dan bildirir: Ebû Hureyre'nin öyle

dediini iittim: "Namaz kldn zaman bil ki Rabbin önündedir ve sen

onunla konumaktasn. Onun için namazda etrafna bakma." Atader ki: Bana

bildirilene göre Rabbimiz: "Ey Âdem olu! Nereye baknp duruyorsun! Ben,

baknp durduun eylerden daha hayrlym" buyurur .

1

bn Ebî eybe, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: "Namazlarnzda sakn etrafnza

baknp durmayn. Zira etrafna baknanlann namaz olmaz. Nafile namazda

dayanamayp baknsanz bile farz namazlarda bunu yapmayn !”2

bn Ebî eybe, bn Mes'ûd'dan bildirir: "Kul namaznda içinden baka

eyler düünmedikçe ve etrafna baknmadkça Yüce Allah onun önünde

olur."

3

bn Ebî eybe, Abdullah b. Sa'd'dan bildirir: "Kii namaza durduu zaman

Yüce Allah da ona doru yönelir. Kii namazda etrafna baknd zaman ise

Yüce Allah ondan yüz çevirir.
,H

bn Ebî eybe, Ka'b'dan bildirir: "Kii namaza durduu zaman etrafna

baknmadkça Yüce Allah da ona doru yönelir.”5

bn Ebî eybe, Hakem'den bildirir: "Klnan namazn hakkyla klndnn
bir göstergesi de kiinin sanda ve solunda duranlann kim olduunu

bilmemesidir."6

Hâkim, Cübeyr b. Nüfeyr vastasyla Avf b. Mâlik'ten bildirir: Bir gür

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) semaya doru bakt ve: "lmin çekilip alnmasnn

vaktidir bu" buyurdu. Ensâr'dan bn Lebîd adnda biri: "Yâ Resûlallah! lim

kitaplarda yazl ve kalplerde yerlemi olmasna ramen nasl çekilip

alnabilir ki?" diye sorunca, Allah Resulü (saiiaiiahu aleyh, veseiiem): "Ben seni Medine

ahalisinin en anlayl adam sanrdm!" buyurdu ve Yahudi ile Hristiyanlarn,

Allah'n kitab ellerinde olmasna ramen nasl saptklarn anlatt.”

1

Abdurrezzâk (3270) vc bn Ebî eybe (2/41).

1

ibn Ebî eybe (2/41).

3 bn Ebî eybe (2/40).

4 bn Ebî eybe (2/41).

5 bn Ebî eybe (2/41).

6 bn Ebî eybe (2/42).
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Cübeyr der ki: eddâd b. Evs ile karlatmda ona bunu aktardm.

eddad: "Avf doru söylemi. lk çekilip alnacak eyin de ne olduunu sana

söyleyeyim mi?" dedi. "Tabi, söyle" karln verdiimde de: "lk çekilip

alnacak ey huudur. Öyle ki huu içinde tek bir kii bile göremezsin" dedi.
1

Hâkim, Cübeyr b. Nüfeyr vastasyla Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: Resûlullah

(saiiaiiahu aia»h. ««Hem) ile birlikte olduumuz bir srada gözlerini semaya dikti ve:

"lmin insanlar arasndan çekilip alnaca ve ondan hiçbir ey elde

edemeyecekleri an ite bu andr

"

buyurdu. Ziyâd b. Lebîd: "Yâ Resûlallah!

Kur'ân't okumuken ilim bizden nasl çekilip alnabilir ki? Vallahi onu hem biz

okuyacak, hem de kadnlanmz ile çocuklarmza okutacaz!” deyince, Allah

Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Ziyâd! Annen sensiz kala emi! Ben de seni Medine

ahalisinin fakihlerinden biri sanrdm! te Tevrat ile ncil de Yahudilerin ve

Hristiyanlarn ellerinde. Bu kitaplar onlarn ne iine yaryor ki?" buyurdu.

Cübey der ki: Ubâde b. es-Sâmit ile karlatmda ona: "Kardein Ebu'd-

Derdâ'nn ne dediini iittin mi?" dedim ve Ebu'd-Derdâ'nn sözkonusu bu

rivayetini ona da aktardm. Ubâde u karl verdi: "Doru söylemi!

stersen de insanlar içinden ilk çekilip alnacak olan ilmi sana söyleyeyim ki o

da huudur. Bir mescide girip de içinde huu sahibi tek bir kii bile

görememen pek yakndr."2

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’âe ve Hâkim, Huzeyfe’den bildirir: Dininizde

ilk kaybedeceiniz ey huu, en son kaybedip heba edeceiniz ey de

namazdr. slam'n emir ve hükümleri tek tek koparlp terk edilecektir.

Kadnlar hayz olduu halde namaz klacaklardr. Sizden öncekilerin geçtii

yollardan siz de geçecek adm adm onlar takip edeceksiniz. Onlarn geçtii

yoldan sapamayacak, ayn yolu takip edeceksiniz. Sonunda birçok frka

içinden sadece iki frka kalacak ve biri dierine: "Neden be vakit namaz?

Bizden öncekiler yollann armlar, zira Yüce Allah: "Gündüzün iki

tarafnda ve gecenin gündüze yakn vakitlerinde namaz kl ..."3 buyurur. Siz

de üç vakitten baka klmayn” diyecek. Dier frka da: "Bizler meleklerin

’ Hâkim (1/98, 99, "sahih") ve Ahmed 39/417 (33990). Muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.

1 Hâkim (1/99, "sahih") ve Tirmizî (2653). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmizî, 213T).

5 Hûd Sur. 114



556 S Mü'mittûn Sûresi£
iman gibi Allah'a iman ediyoruz. çimizde ne bir kafir, ne de bir münafk

bulunuyor. Bundan dolay Yüce Allah'n bizleri Deccâl ile haretmesi

gerekiyor” diyecek.'

Ahmed, Ebu'I-Yeser'den bildirin Resûlullah Malisini aleyhi vesellem):
"
Kiminiz

namazlarn tam olarak klar. Kiminiz yansn klar. Kiminiz üçte birini klar.

Kiminiz dörtte birini klar..." buyurdu ve ona bir’e ulaana kadar sayd .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Dârimî, Müslim, Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin Câbir

b. Semure'den bildirdiine göre Resûlullah isaiialiahu aleyhi vasaiiem) öyle

buyurmutur: "
Bazlan namazda iken ya gözlerini semaya dikmekter:

vazgeçecek ya da o gözler semadan kör bir ekilde geri dönecektir.
"3

bn Ebî eybe, Tayâlisî, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Dârimî, bn

Huzeyme ve bn Hibbân, Enes b. Mâlik’ten bildirir: Resûlullah (tailaliahu aleyhi vesellem):

“Bazlanna ne oluyor da namazda iken baklann semaya çeviriyorlar/"

buyurdu. Bu konuda o kadar srarc oldu ki sonunda: "Ya bundan vazgeçerler

ya da gözleri gider ve kör olurlar!" buyurdu .

4

bn Ebî eybe ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Bazlar

namazda iken ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçecek ya da o gözler

semadan kör bir ekilde geri dönecektir” demitir.

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe: "Kii namazda iken gözlerin

semaya diktikten sonra kör bir ekilde indirmekten korkmaz m?” demitir.

6

1 bn Ebî eybe (13/381, 382, muhtasar olarak), Ahmed (sh. 179, muhtasar olarak) vt

Hâkim (4/469, "sahih").

1 Ahmed 24/280 (15522). Muhakkikleri: "Sahihtir" demilerdir.

3 bn Ebî eybe (2/239), Ahmed 34/427, 489, 526 (20837, 20965, 21042), Dârimî (1/298)

Müslim (428), Ebû Dâvud (912) ve bn Mâce (1045).

" bn Ebî eybe (2/240), Tayâlisî (2131), Buhârî (750), Ebû Dâvud (913), Nesâî (1192),

bn Mâce (1044), Dârimî (1/298), bn Huzeyme (475, 476) ve bn Hibbân (2284).

5 bn Ebî eybe (2/240) ve Taberânî (9174, 9175).

‘ bn Ebî eybe (2/240).
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"Onlar bo eylerden yûz çevirirler Onlar zekatlarn
verirler. Onlar rzlarn korurlar. Ancak eleri ve ellerinin

altnda bulunanlar bunun dndadr, onlarla ilikilerinden

dolay knanmazlar. Bu snrlan amak isteyenler ite

bunlar an gidenlerdir. Onlar emanetlerini ve sözlerini

yerine getirirler Ve onlar ki namazlanna riayet ederler."

(Mü’minûn Sur. 3-9)

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

"Onlar bo eylerden yüz çevirirler"
1

âyetini açklarken: "Bo eylerden kast

batl olan eylerdir" demitir.

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Onlar bo eylerden yüz çevirirler"3 âyetini açklarken: "Bo
eylerden kast günah olan her eydir" demitir .

4

bnu'l-Mübârek'in bildirdiine göre Katâde: 'Onlar bo eylerden yüz

çevirirler"
5
âyetini açklarken öyle demitir: "Vallahi bununla kendilerini bat!

olan eylerden koruyacak olan Allah'n emri de gelmitir."
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Onlar zekatlarn

verirler. Onlar, eleri ve ellerinin altnda bulunanlar dnda, mahrem

yerlerini herkesten korurlar. Dorusu bunlar yerilemezler. Bu snrlar

amak isteyenler, ite bunlar ar gidenlerdir. Onlar emanetlerini ve

1 Mü'minûn Sur. 3

1 bn Cerîr (17/11).

J Mü'minûn Sur. 3

4 Abdurrezzâk (2/43) ve bn Cerîr (17/11).

5 Mü'minûn Sur. 3

6
bnu'I-Mübârek, Zühd (170, 801).
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sözlerini yerine getirirler"’ buyruunu açklarken öyle demitir: “Onlar

mallarnn zekatn verirler. Mahrem yerlerini çirkin eylerden korur ve zinaya

bulamazlar. Ancak eleri ve cariyeleriyle birlikte olmaktan dolay yerilmez ve

knanmazlar. Ei ve cariyesi varken hâlâ bakasnda gözü olan ve kendisine

helal olmayan bir eyi isteyen kiiler dinlerinde anya kaçm, haddi am
kiilerdir. Kendi aralannda veya baka dinlerden olan insanlar arasnda

emanetlerine riayet eder, verdikleri sözlerde dururlar."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ancak eleri ve ellerinin altnda

bulunanlar bunun dndadr..."
3

âyetini açklarken: “Nikahl eleri ile

cariyeleriyle girdikleri ilikilerden dolay knanmazlar” demitir.

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b'dan bildirin ki cinsel organ dnda her

türlü cinsel organ sana haramdr. Bunlar da: "Ancak eleri ve ellerinin

altnda bulunanlar ..."3 âyetiyle zikredilmitir.

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

Katâde: "Bu snrlar amak isteyenler, ite bunlar ar gidenlerdir
"4 âyetini

açklarken: “Kendisine helal olann ötesine gitmek isteyen harama olan bir

eye bular" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Abdirrahman: "Bu snrlar amak
isteyenler, ite bunlar ar gidenlerdir

"5 âyetini açklarken: “Snn amaktan

kast zinadr” demitir.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, bn Ebî Müleyke'den bildirir: Hz.

Âie’ye kadnlarla muta yapmay sorduumda u karl verdi: “Aramzda bu

konuda hükmü verecek olan Allah'n Kitab vardr. Yüce Allah: "Onlar, eleri

ve ellerinin altnda bulunanlar dnda, mahrem yerlerini herkesten

korurlar..."
6

buyurur. Yüce Allah'n kendisine e kldndan veya cariye

olarak verdiinden öteye geçmek isteyenler haddiam olurlar."

1

1 Mü'minûn Sur. 4-8

1 Mü'minûn Sur. 6

3 Mü'minûn Sur. 6

A Mü'minûn Sur. 7

5 Mü'minûn Sur. 7

6 Mü'minûn Sur. 5, 6
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Abdurrezzâk ve Ebû Dâvud Nâsih’öe bildirdiine göre Kasm b.

Muhammed'e muta konusu sorulunca: "Bunun Kur'ân’da haram klndn
görüyorum" dedi ve: "Onlar, eleri ve ellerinin altnda bulunanlar dnda,
mahrem yerlerini herkesten korurlar..."

2
âyetlerini okudu .

3

Abdurrezzâk, Katâde'den bildirir: Kadnn biri kölesini, ilikiye girmek için

kendine tahsis etti. Durumu Ömer’e anlatlnca, Ömer kadna: "Neden öyle

bir ey yaptn?" dedi. Kadn: "Erkee, elinin altnda bulunan cariyelerin helal

olmas gibi bu kölenin de bana helal olacan düündüm" karln verdi.

Ömer bu konuyu Hz. Peygamberin (sstistiahu akyh «»Hm) ashâbna dannca:

"Allah'n Kitabn yanl bir ekilde yorumlam" dediler. Bunun üzerine

Ömer, kadna: "Bu köleden sonra artk seni hür olan bütün erkeklere haram

klyorum" dedi. Ömer kadn bu ekilde cezalandrrken, ondan haddi

uzaklatrm oldu. Köleye de kadna yaklamamasn emretti .

4

Abdurrezzâk, Ebû Bekr b. Abdillah’tan bildirir Babamn öyle dediini

iittim: Ömer b. Abdilazîz'in bir davada hüküm vermesine ahit oldum.

Yanna, Rum bir köle satn alan Araplardan bir kadn getirildi. Kadn: "Bu

köleyi satn aldm, ancak amcam oullar ona yaklamama izin vermiyorlar.

Oysa erkee cariyesi ne ise ve nasl onunla ilikiye girebiliyorsa ben de bu

köleyle ayn eyi yapabilmeliyim. Onun için amcam oullarna benden uzak

durmalann söyle” dedi. Ömer, kadna: "Daha önce evlendin mi?" diye

sorunca, kadn: "Evet" karln verdi. Bunun üzerine Ömer: "Vallahi senin

cahil biri olduunu bilmesem talarla recmederdim!" dedi .

5

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Ömer'e, kadnn

kendi cariyesini kocasna helal klmas durumu sorulunca öyle demitir "Bir

fere (ein) dnda baka bir fere sana helal olmaz. Onun için einin verdii bu

cariyeyi ister satar, ister bakasna hibe eder, istersen de azat edersin ."6

’ Hâkim (2/305, 393).

’ Mü'minûn Sur. 5, 6

3 Abdurrezzâk (2/44).

* Abdurrezzâk, Musannef(12818).

5 Abdurrezzâk (12821).

6 Abdurrezzâk (12847) ve bn Ebî eybe (4/338).
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Abdurrezzâk, Saîd ile Vehb’den bildirir: Adamn biri Ömer'e geldi ve:

"Annemin bir cariyesi vard. Bu cariyeyi onunla ilikiye girmem için bana helal

kld" dedi. Ömer de: "Bu cariyeyi satn almadan veya annen sana hibe

etmeden onunla bu tür bir iliki sana helal olmaz" dedi .

1

Abdurrezzâk, bn Abbâs'tan bildirir: "Kiinin kars veya kz veya

kzkardei, kendilerine ait olan bir cariyeyi kendisine helal klmalan halinde

onunla ilikiye girecekse onlann cariyesi olarak ilikiye girmelidir."
2

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Tavus öyle demitir: "Böylesi bir cariye

kiiye yemekten daha fazla helal olur. Ancak iliki sonras çocuk gelmesi

halinde çocuk cariyenin kendisine helal klnd adamn, cariye ise ilk

efendinindir."3

Abdurrezzâk, Atâ'dan bildirir: "Önceleri böyle bir ey yaplrd. Kii

cariyesini oluna veya erkek kardeine veya babasna helal klard. Ayn

ekilde kadn da cariyesini kocasna helal klard. Ancak ben böyle bir eyin

yaplmasn istemem. Ancak güvenilir kiilerin bana bildirdiine göre

cariyesini misafirine helal klanlar da vard ."4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn îrîn: "Cinsel organ ödünç olarak

verilemez" demitir.

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Cinsel organ ödünç

olarak verilemez” demitir.

6

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

Katide "Onlar ki namazlarna riayet ederler
"7

âyetini: " Js. ^A. ^jJl3

lafzyla okumu ve: "Kldklan namazn abdestine, vakitlerine, rüku

ve secdelerine dikkat ederler" eklinde açklamtr.

1 Abdurrezzâk (12848).

1 Abdurrezzâk (12852).

3 Abdurrezzâk (12851).

4 Abdurrezzâk (12850).

5 bn Ebî eybe (4/339).

5 bn Ebî eybe (4/339).

7 Mü'minûn Sur. 9
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Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hatim, Mesrûk'tan bildirir: “Kuriân'da geçen

bütün ifadelerinden kast namaz vakitleridir.”
2

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

bildirdiine göre bn Mes'ûd'da: “Yüce Allah: "Onlar, namazlarna devam

eden kimselerdir" 3
ile "Onlar ki namazlarna riayet ederler* 4 âyetlerinde

olduu gibi namaz çokça zikretmitir” denilince: “Bundan kast namaz

vakitleridir” karln verdi. “Biz bunlarn namazn terk edilmemesine

yönelik olduunu sanyorduk” dediklerinde de bn Mes'ûd: “Namaz terk

etmek küfürdür” karln verdi. 5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Salih: "Onlar ki namazlarna riayet

ederler"
6

âyetini: Js. lafzyla okumu ve öyle

demitir: “Bu namazdan kast, farz namazlardr. Meâric Sûresi'nde
7

zikredilen namaz ise nafile namazdr.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Onlar ki namazlarna riayet

ederler*
8

âyetini: ^ ^jJi3
” lafzyla okumu ve: “Bu

namazdan kast, farz namazlardr” demitir.

jjJU (J. öjlji jiÂ * Û^JJI ^ lîljji

"ite varis olacaklar onlardr. onlar Firdevs cennetlerine

varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardr."
(Mü’minûn Sur. 10, l)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hâkim'in bildirdiine göre Ebû

Hureyre: "te varis olacaklar onlardr"9
âyetini açklarken öyle demitir:

1 Mü'minûn Sur. 9

1 bn Ebî Hatim 4/1346 (7621).

5 Meâric Sur. 23

A Mü'minûn Sur. 9

5 Taberânî (8938).

6 Mü'minûn Sur. 9

7 Meâric Sur. 23

4 Mü'minûn Sur. 9

9 Mü'minûn Sur. 10
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“Allah'a itaat etmeleri halinde hem kendileri için, hem de kardeleri için

hazrlanan meskenlere mirasç olurlar.”
1

Saîd b. Mansûr, bn Mâce, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn
Merdûye ve Beyhakî’nin el-Ba's’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahj aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Sizden her birinizin biri

Cennette, biri de Cehennemde olmak üzere iki evi olur. ayet ölür de

Cehenneme giderse Cennette kendisi için hazrlanan evine Cennetteki kardeleri

mirsaç olur. "te varis olacaklar onlardr"2 âyetinde ifade edilen de budur."3

Abd b. Humeyd ve TirmizT, Enes'ten bildirir: Nadrin kz Rübeyyi'in olu

Hâris b. Surâka, Bedir savanda nereden geldii belli olmayan bir okla

ölmütü. Sava sonras Rübeyyi’, Resûlullah’n (sBabhu aleyhi mellem) yanna geldi ve:

“Hârise'in sonunun ne olduunu bana söyle. Eer Cenneti hak ettiyse

karln Allah'tan bekleyip sabrederim. Ancak Cennete girmediyse onun

için elimden geldii kadaryla dua edeyim” dedi. Hz. Peygamber (saiiaiijhu aleyhi

kellem) u karl verdi: "Ey Hârise’nin annesi! Cennet içinde cennetler vardr.

Senin olun da en iyi olan Firdevs-i A'lâ cennetindedir. Firdevs cenneti de

Cennetin en havadar, en orta ve en güzel yeridir."*

jgi j\j J S& P * Ji^ lîsk jaij
0 * * #

LJÜPLÜ I LUo jJai LÜI liLU Îp ÜJjl liU p
iul iijLü j>-\ uU oüLLiî p

"And olsun Ki insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu
nutfe halinde salam bir yere yerletirdik. Sonra bu az suyu

«alaka» hâline getirdik. Alakay da «muda» yaptk. Bu
«muda»'y da kemiklere dönütürdük ve bu kemiklere de

et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak

' Abdurrezzâk (2/44), bn Cerir (17/15) ve Hâkim (2/393).

* Mü'minûn Sur. 10

3 bn Mâce (4341), bn Cerir (17/15), bn Kesir, Tefsîr"de (5/459) geçtii üzere bn Ebî

Hatim ve Beyhakî (266). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3503).

4 Tirmiz (3174, "Hasen Sahih arîb") ve Buhârî (2809).
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ortaya çkardk. Yaratanlann en güzeli olan Allah'n ân ne
yücedir!" (Mü’minûn Sur. 12-14)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "And olsun

ki insan süzme çamurdan yarattk..."’ âyetini açklarken: “Âdem'in yaratl

çamurdan olmutur" demitir. "Sonra onu nutfe halinde salam bir yere

yerletirdik"* âyetini açklarken de: “Nutfe olarak salam yere yerletirilenler

Âdem'in zürriyetidir" demitir.

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

Mücâhid: "And olsun ki insan süzme çamurdan yarattk ..."3 âyetini

açklarken öyle demitir: “Süzme çamurdan kast, eline alp sktn zaman

suyu parmaklannn arasndan akan slak çamurdur."

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

"And olsun ki insan süzme çamurdan yarattk ..."4
âyetini açklarken: “nsan

böylesi bir çamurdan süzülerek yaratlmtr" demitir.

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

“ÂbLl
l
>*" 5 ifadesini açklarken: “Sülâle, çocuun kendisinden olduu saf ve

ar sudur" demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "jÖLi j-"
7

ifadesini açklarken: “Sülâle’den kast Âdem'in menisidir" demitir .

8

bn Ebî Hâtim, Hâlid b. Ma'dân'dan bildirir. “nsan çamurdan yaratlmtr.

Bundan dolay kn kalpler yumuar."

' Mü'minûn Sur. 12

2 Mü'minûn Sur. 13

3 Mü'minûn Sur. 12

4 Mü'minûn Sur. 12

3 Mü'minûn Sur. 12

6 bn Cerîr (17/19).

7 Mü'minûn Sur. 12

• bn Cerîr (17/19).
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Abdurrezzâk ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "And olsun ki insan

süzme çamurdan yarattk ...''
1

âyetini açklarken: "Âdem süzme çamurdan,

zürriyeti ise basit bir sudan yaratld" demitir .

1

bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd’dan bildirin "Nutfe rahme dütüü zaman

kldan trnaa kadar her tarafa yaylr. Bu ekilde krk gün kaldktan sonra da

rahme tekrar geri döner ve kan phts halini alr." 3

Deylemî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah Msiiehu Beyh veseilemj

öyle buyurmutur:
"
Kendisinden çocuk yaratlacak olan nutfe rahme dümek

üzere erkekten çkt zaman uzuvlar ve sinirler kaslp sarslr.'"*

Abdurrezzâk, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildirir: bn
Abbls'a azil konusunu sorduumuzda: "Önce gidin bunu dier insanlara

sorun. Sonra gelip dediklerini bana söyleyin" dedi. Bu konuyu insanlara

sorduumuzda: "Azil diri diri gömmenin küçük bir eklidir" dediler. bn

Abbâs'a gelip insanlann bu dediklerini söylediimizde, bn Abbâs: "And

olsun ki insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu nutfe halinde salam

bir yere yerletirdik. Sonra bu az suyu 'alaka' hâline getirdik. Alakay da

'muda' yaptk. Bu 'muda'y da kemiklere dönütürdük ve bu kemiklere

de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya çkardk.

Yaratanlarn en güzeli olan Allah'n ân ne yücedir
"5

âyetlerini okudu ve

öyle dedi: "Bu aamalardan henüz geçmeden nasl diri diri gömülmü
saylabilir?"

6

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib'e azil konusu sorulunca:

"Diri diri gömmenin gizli eklidir" dedi .

7

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre bn Mes'ûd azil konusunda: "Diri diri

gömmenin gizli eklidir" demitir.

1

’ Mü'minûn Sur. 12

1 Abdurrezzâk (2/44) ve bn Cerîr (17/18).

1 Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hikem'de (1/112) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.

4 Uydurma hadistir. evkânî bunu Fevâidu'l-Mecmûa'da (sh. 238) zikretmitir.

5 Mü'minûn Sur. 12-14

6 Abdurrezzâk (12570).

1 Abdurrezzâk (12579).
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Taberânî, Ubeyd b. Rifâa'dan bildirir: çlerinde Ömer, Ali ve Rifâa b.

Râfi'nin de bulunduu bir topluluk azil konusunu konutular. Bazlan: “Azil

yapmada bir saknca yoktur" derken, bazlan: “Azil diri diri gömmenin küçük

eklidir" dediler. Ali b. EbîTâlib de öyle dedi: “Yedi aamadan geçmeden diri

diri gömme saylmaz. Zira Yüce Allah: "And olsun ki insan süzme çamurdan

yarattk. Sonra onu nutfe halinde salam bir yere yerletirdik. Sonra bu az

suyu 'alaka' hâline getirdik. Alakay da 'muda' yaptk. Bu 'muda'y da

kemiklere dönütürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu

bambaka bir yaratk olarak ortaya çkardk. Yaratanlarn en güzeli olan

Allah'n an ne yücedir
"2

buyurur." Ali'nin bu sözü üzerine oradan azil

yapmann bir sakncas yoktur görüü üzerinde daldlar.3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn

Abbâs "...Bu 'muda'y da kemiklere dönütürdük ..."4 buyruunu: “ lii&s

USlhp 4ÂJI" lafzyla okurdu.

bn Ebî eybe ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Katâde "...Bu

'muda'y da kemiklere dönütürdük ve bu kemiklere de et giydirdik ..."5

buyruunu: “lioJ LaL*â" lafzyla okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "...Bu 'muda'y da kemiklere

dönütürdük ve bu kemiklere de et giydirdik..."
6 buyruunu:

pkül U l&p" lafzyla okumutur.

i I ÛPrQ

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nihayet onu bambaka

bir yaratk olarak ortaya çkardk ..."7 buyruunu açklarken: “Bambaka

yaratktan kast, saçnn ve dilerinin çkmasdr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Nihayet

onu bambaka bir yaratk olarak ortaya çkardk..."’ buyruunu açklarken:

1 Abdurrezzâk (12580).

2 Mü'minûr Sur. 12-14

3 Taberânî (4536) ve Ahmed 35/21-23 (21096).

4 Mü'minûn Sur. 14

5 Mü'minûn Sur. 14

6 Mü'minûn Sur. 14

7 Mü'minûn Sur. 14



566 Mü'minûn Sûresi£
"Bambaka yaratktan kast saçnn çkmasdr” demitir. Haan ise: "Erkek

veya dii olmasdr1
' demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya çkardk ..."
2 buyruunu

açklarken: "Bambaka yaratktan kast, içine ruhun üfürülmesidir” demitir.

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Nihayet

onu bambaka bir yaratk olarak ortaya çkardk ..."4 buyruunu açklarken:

"Bambaka yaratktan kast, içine ruhun üfürülmesidir" demitir.
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid ile krime’den aynsn bildirir .

6

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

göre Mücâhid: "...Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya

çkardk ..."7 buyruunu açklarken: "Bu aamalardan geçtikten sonra genç

hale gelmesidir” demitir .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Nihayet onu bambaka

bir yaratk olarak ortaya çkardk ..."9 buyruunu açklarken: "Bambaka

yaratktan kast, saçnn ve dilerinin çkmasdr” demitir. Kendisine: "Çocuk

doarken banda saç olmuyor mu ki?” denilince de: "Koltuk alt ile

kasklarndaki kllar da m doarken çkm oluyor?” karln verdi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Salih Ebu'l-HalîTden

bildirir: "And olsun ki insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu nutfe

halinde salam bir yere yerletirdik. Sonra bu az suyu 'alaka' hâline

getirdik. Alakay da 'muda' yaptk. Bu 'muda'y da kemiklere

dönütürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir

' Mü'minûn Sur. 14

3 Mü'minûn Sur. 14

3 bn Cerîr (17/22).

4 Mü'minûn Sur. 14

5 bn Cerîr (17/23).

6 bn Cerîr (17/23).

7 Mü'minûn Sur. 14

a bn Cerîr (17/24).

9 Mü'minûn Sur. 14
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yaratk olarak ortaya çkardk ..."
1

âyetleri Hz. Peygamber'e (saiialBhu aleyhi veseiiem)

nazil olduu zaman Ömer: “Yaratanlarn en güzeli olan Allah'n an ne

yücedir” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieytu «seiiem): "Ey Ömer!

Canm elinde olana yemin olsun ki bu âyetler senin söylediin bu söz ile

bitirilmiti" buyurdu.

bn Ebî Hatim, Vehb b. Münebbih'ten bildirir: Üzeyr öyle dedi: “Rabbim!

Emrederek suyu havada dondurdun. Havay da yediye bölüp yedi gök olarak

isimlendirdin. Sonra suyun topra yrtp çkmasn emrettin. Sonra topran

sudan ayrlmasn istedin ki su ile toprak birbirinden aynldlar. Tüm topraklara

yerler, tüm sulara da denizler adn verdin. Sonra topraktan kör olan çkarp

görür yaptn. Sar olan çkarp duyar yaptn, ölü olan çkarp diri yaptn.

Tüm bunlan da tek bir sözle kldn. Bunlardan kiminin hayat suya balyken

kimi de suda dayanamaz. Yaplan, bedenleri ve renkleri farkl mahlûkatlar

yarattn ve bunlan tür tür, cins cins ve çift çift kldn. Yarattn her eye de

eini ilham ettin. Sonra topraktan ve sudan yeryüzünün canllarn,

hayvanlann ve böceklerini yarattn. Bunlardan kimisi kam üzerinde

sürünürken kimisi iki ayak üzerinde, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Kimi iri,

kimisi de küçüktür. Daha sonra kitaplann ve hikmetinle bunlara öütler verip

yol gösterdin. Sonra bunlara mutlak olan ölümü takdir ettin. Ölümden sonra

da ilk defasnda olduu gibi onlan diriltip eski haline çevireceksin.”

Yine öyle demitir: “Allahm! Tek sözünle tüm mahlûkat yarattn. Hepsi

de senin takdir ve dilemene boyun edi. Sonra tek bir sözle ayn toprakta

yetien ve ayn sudan sulanan her türlü bitkiyi bitirdin. Tüm bitkiler de senin

takdir ve dilemene boyun edi. Bu bitkilerden her birinin meyvesi, rengi, tad

ve kokusu farkl farkl oldu. Kimi tatl, kimi eki, kimi acdr. Kiminin kokusu

ho ve güzel iken kiminin kokusu ise pis ve tiksindiricidir."

Yine öyle demitir: “Rabbim! Biz senin yarattklarn ve elinin iiyiz.

Bedenlerimizi annelerimizin rahimlerinde yarattn ve bize dilediin, takdir

ettiin ekli verdin. Bize omurgalar ve kemikler kldn. Kulaklar ve gözler

ihsan ettin. Anne kamndaki o karanlktan sonra bizlere bir nur, o darlktan

sonra bize bir genilik ve o skntdan sonra bir ruh verdin. Sonra her birimize,

hayatmz devam ettirebilmemiz için nzklar takdir ettin. Tüm bunlar sana ne

Mü'minûn Sur. 12-14
1
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zor geldi, ne de seni yordu. Ar'n su üzerinde, karanlklar da havada idi.

Melekler Ar'n tayor, hamdinle seni tebih ediyordu. Tüm mahlukat sana

itaat etmekte, korku ile sana boyun emekteydi. Senin nurundan baka nur,

senin sesinden baka ses de yoktu. Sonrasnda nurun da karanln da

kaplann açtn. Artk emrinle bu ikisi yer deitirip gece ile gündüzü oluturur

oldular.”

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh Azeme’de Vehb b. Münebbih'ten bildirir: Yüce

Allah, Âdem'i diledii ekilde ve diledii eyden yaratt. "Yaratanlarn en

güzeli olan Allah'n ân ne yücedir."
1 Âdem toprak ile sudan yaratld.

Âdem'in saç, eti, kan, kemikleri ve bedeni bunlardan oldu. Yüce Allah’n

Âdem olunu ilk yaratmas ite bu ekilde olmutur. Sonra Yüce Allah onun

içine nefsi yerletirdi. Bu nefisle oturup kalkar, iitip görür, dier canllann

bildiini bilir ve dier canllann korktuu eyden korkar. Daha sonra onun

içine ruh yerletirildi. Bu ruhla hakk batldan, doruyu yanltan aynr. Bu

ruhla kendini gelitirir, giyinir, örenir ve tüm ilerini idare eder. Kuruluu

topraktan, slakl ise sudandr. Yüce Allah'n diledii ve takdir ettii ekilde

Âdem olunu ilk yaratmas ite bu ekilde oldu. Daha sonra ise Yüce Allah

Âdem oluna, bedenini ayakta tutan dört ana svy yerletirdi. Bunlar da

siyah safra, san safra, kan ve balgamdr. Bedenin kuruluu ve ss nefistendir

ve bunlann merkezi, yeri kandr. Bedenin soukluu da ruhtan dolaydr ve

bunun da merkezi, yeri balgamdr. Bu dört ana madde kiinin bedeninde eit

ve dengeli olduklan zaman her birinin bedendeki oran dörtte bir olur. Bu

ekilde dengeli olmalar halinde de kiinin bedeni salkl ve dinç olur. Ancak

biri dierlerinden daha fazla olunca fazla olan dierlerine üstün gelir ve kendi

tarafndan hastal bedene sokar. Ayn ekilde bunlardan biri dierlerinden

az olunca dierleri buna üstün gelip yok etmeye çalrlar. Bu ekilde de

kiinin bedeni, gücü zayflar, az olan madde tarafndan hastalk balar. Derdi

de devay da hakkyla bilen doktor hastaln kaynan, nereden geldiini, bu

dört maddeden az veya çok olan madde tarafndan kaynaklandn da bilir.”
2

bn Ebî Hâtim, Hz. Ali'den bildirir: "Nutfe rahimde dört ay boyunca kalp

gelitikten sonra bir melek gönderilir ve bu melek nutfenin her üç

aamasnda da ona ruhu üfler. te: "...Yaratanlarn en güzeli olan Allah'n

1 Mü'minûn Sur. 14

1 Ebu’-eyh, Azeme (1080).
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ân ne yücedir
"1 buyruunda kastedilen budur, yani nutfeye ruhun

üfürülmesidir."
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nihayet onu bambaka bir

yaratk olarak ortaya çkardk..."

3

buyruunu açklarken öyle demitir:

“Yaratldktan sonra annesinin karnndan çkar. lk aamadan sonra dier bir

yaratl da ses çkarmaya balamasdr. Bu yaratltan biri de annesinin

memesine yönlendirilmesidir. Dierleri de ayaklann uzatabilmesi, sonra

oturabilmesi, sonra emeklemesi, sonra ayaklannn üzerinde durabilmesi,

sonra yürüyebilmesi, sonra sütten kesilmesi, sonra nasl yiyip nasl içeceini

örenmesidir. Daha sonra ergenlie erip yeryüzünde istedii yerde

dolaabilmesidir."1

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: : "...Nihayet onu

bambaka bir yaratk olarak ortaya çkardk..."5 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Bazlan bundan kastn saçnn bitmesi olduunu söylerken,

bazlanna göre bundan kast içine ruhun üfürülmesidir."
6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Yaratanlarn en güzeli olan

Allah'n ân ne yücedir
"7 buyruunu açklarken: “Herkes bir eyler yapar,

Yüce Allah da bir ey yapar. Ancak Yüce Allah yapanlarn en hayrlsdr"

demitir .

8

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Yaratanlarn en güzeli olan

Allah'n ân ne yücedir
"9 buyruunu açklarken: “Zira sa b. Meryem de

yaratrd" demitir.

10

1 Mü'minûn Sur. 14

5 bn Kesîr, Tefsir
1de (5/461) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Mü'minûn Sur. 14

4 bn Cerîr (17/23, 24).

s Mü'minûn Sur. 14

6 Abdurrezzâk (2/44) ve bn Cerîr (17/24).

7 Mü'minûn Sur. 14

8 bn Cerîr (17/25).

9 Mü'minûn Sur. 14

,0 bn Cerîr (17/25).
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Tayâlisî, bn Ebî Hatim, ibn Merdûye ve bn Asâkir'in Enes'ten bildirdiine

göre Hz. Ömer öyle demitir: Rabbimle dört konuda tevafuk ettim. Birincisi,

Resûlullah’a (sallailaiu aleyhi veseliem): "Makâm'n arkasnda namaz klsak?” dedim.

Bunun üzerine: "...Siz de Ibrâhîm'in makamndan bir namaz yeri edinin..."’

âyeti nazil oldu. kincisi, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh. veseliem): "Yâ Resûlallah! Elerin

için bir perde edinsen,, zira yanna iyi olan da kötü olan da giriyor” dedim.

Bunun üzerine: "... Peygamberin elerinden bir ey isteyeceinizde onu

perde arkasndan isteyin ..."
2
âyeti nazil oldu. Üçüncüsü, Hz. Peygamberin

tsaiiaiiahu deytu veseliem) elerine (ar kskançlklanndan dolay): "ayet bundan

vazgeçmezseniz Yüce Allah sizin yerinize ona daha hayrl eler verecektir!”

dedim. Bunun üzerine: "Eer o sizi boarsa Rabbi ona, sizden daha iyi,

kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden,

oruç tutan, dul ve bâkire eler verebilir
"3

âyeti nazil oldu. Dördüncüsü, "And

olsun ki insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu nutfe halinde salam

bir yere yerletirdik. Sonra bu az suyu 'alaka' hâline getirdik. Alakay da

'muda' yaptk. Bu 'muda'y da kemiklere dönütürdük ve bu kemiklere

de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya

çkardk ..."4 âyetleri nazil olduu zaman: "Yaratanlarn en güzeli olan

Allah'n ân ne yücedir” dedim. Bunun üzerine: "...Yaratanlarn en güzeli

olan Allah'n ân ne yücedir
"5 buyruu nazil oldu .

6

bn Râhûye, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî M. el-Evsat ’ta ve bn

Merdûye, Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: Resûlullah (saUeHaiu aleyhi «seiion) bana: "And

olsun ki insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu nutfe halinde salam

bir yere yerletirdik. Sonra bu az suyu 'alaka' hâline getirdik. Alakay da

'muda' yaptk. Bu 'muda'y da kemiklere dönütürdük ve bu kemiklere

de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya

çkardk ..."7 âyetlerini yazdrd. Muâz b. Cebel bunlar duyup: "Yaratanlarn

1

Bakara Sur. 125

1 Ahzâb Sur. 53

i Tahrîm Sur. 5

* Mü'minûn Sur. 12-14

5 Mü'minûn Sur. 14

6
Tayâlisî (41), bn Kesîr, Tefsir'de (5/463) geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn Asâkir

(44/113). Buhârî (44B3).

7 Mü'minûn Sur. 12-14
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en güzeli olan Allah’n an ne yücedir" deyince Allah Resûlü (saiidiBtu aleyhi vesBlem)

güldü. Muâz: "Yâ Resûlallah! Neden güldün?" diye sorunca, Resûlullah (aaiiaiiahu

Beyhi vtseBem) öyle buyurdu: "Çünkü bu âyetler: "...Yaratanlarn en güzeli olan

Allah'nâm ne yücedir"' buyruuyla bitiyordu."
2

Taberânî, Ebû Nuaym Fadâilu's-Sahâbe'de ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir: "And olsun ki insan süzme çamurdan yarattk. Sonra onu nutfe

halinde salam bir yere yerletirdik. Sonra bu az suyu 'alaka' hâline

getirdik. Alakay da 'muda' yaptk. Bu 'muda'y da kemiklere

dönütürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir

yaratk olarak ortaya çkardk..."3 âyetleri nazil olduu zaman Hz.Ömer:

"Yaratanlarn en güzeli olan Allah'n âm ne yücedir" dedi. Bunun üzerine:

"...Yaratanlarn en güzeli olan Allah'n âm ne yücedir"4 âyeti nazil oldu .

5

jLÜ Hili jjij

"Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattk. Biz

yaratmaktan habersiz deiliz/' (Mü’minûn Sur. 17)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh Azeme’de

bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol

yarattk..."
6 buyruunu açklarken: "Bundan kast, yedi kat göktür"

demitir.
7

’ Mü'minûn Sur. 14

1

el-Metâlibu '/-Â/iye'de (4049) geçtii üzere bn Râhûye, bn Kesîr, Tefsîr'de (5/463)

geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî (4657). bn Kesîr der ki: "Ravi Câbir b. Yezîd el-

Cu'fi çok zayf biridir. Bu rivayetinde de kabul edilemeycek yönler vardr. Çünkü bu

sûre Mekkî bir sûredir. Zeyd b. Sabit ise Medine'de vahiy kâtiplii yapmtr. Ayn

ekilde Muaz b. Cebel de Medine döneminde Müslüman olmutur. Dorusunu da Allah

bilir."

J Mü'minûn Sur. 12-14

4 Mü'minûn Sur. 14

5 Taberânî (12244). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (9/68) der ki: "snadnda leyyin biri

olan Ebû Ubeyde b. Fudayl b. Iyâd vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."

b Mü'minûn Sur. 17

7 Ebu'-eyh (560).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Biz yaratmaktan habersiz

deiliz
-1
buyruunu açklarken öyle demitin “ayet Yüce Allah bir eyden

gafil ve habersiz olsayd rüzgann sildii ayak izlerinden gafil olurdu."

X J* tyi ü>jS I Jt •*» »lüll lîjiîj
- 0 ' » # /

Wji (üd Js« Jî olL.
Jj Ja üliîU * OjjiliJ

^ 4L.J

"Gökten suyu ölçülü indirdik de, onu yerde durdurduk,

üphesiz onu gidermeye de kadiriz. Onunla sizin için hurma
bahçeleri ve üzüm balan meydana getirdik. Bu ba ve

bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardr ve siz

onlardan yiyorsunuz." (Mü minûn Sur. 18, 19)

bn Merdûye ve Hatîb -zayf bir senedle- bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah, Cennetten

yeryüzüne be nehir indirmitir. Biri Seyhun'dur ve Hind bölgesinde bir

nehirdir. Dieri Ceyhun'dur ve Belh bölgesinde bir nehirdir. Dier ikisi Irak

bölgesinde olan Frat ile Dicle nehirleridir. Beincisi de Msr'da olan Nil

nehridir. Yüce Allah bu be nehri Cennetin en alt tabakasnda bulunan tek bir

kaynaktan Cebrail'in kanatlan üzennde yeryüzüne indirmitir. Bunlan dalara

emanet etmi, yeryüzünde aktmtr. Bunlarda insanlara türlü ileri ve

geçimlerinde faydalar klmttr. "Gökten suyu ölçülü indirdik de, onu yerde

durdurduk..."
2 buyruunda anlatlan budur. Yecûc ile Mecûc'un çk zaman

gelince Yüce Allah, Cebrail’i gönderecektir. Cebrail de yeryüzünden Kur'ân',

bütün ilmi, Hacer-i Esved'i, Makâm- brahim'i, içindekilerle birlikte Mûsa'nn

sandn (tabutu) ve bu be nehri gökyüzüne çkaracaktr. “...üphesiz onu

gidermeye de kadiriz** buyruunda anlatlan da budur. Bütün bunlar alnp

göe kaldrlnca yeryüzü ahalisi hem dünya, hem de âhiretin tüm

hayrlarndan mahrum kalacaktr."*

’ Mü'mnûn Sur. 17

2 Mü'minûn Sur. 18

* Mü'minûn Sur. 18

4 Hatîb, Târih (1/57, 58).
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bn Ebî Hâtim, Ebû Attâftan bildirir: “Yüce Allah, Dicle, Frat, Seyhûn ve

Ceyhûn olmak üzere dört nehri (Cennetten) indirdi. "Gökten suyu ölçülü

indirdik de, onu yerde durdurduk..."
1

âyetinde bahsedilen su bu

nehirlerdir/'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “ol^ (£3 diits”
1 buyruunu

açklarken: “Burada cennetlerden kast bahçelerdir" demitir.

"Yine o su ile Tûr-i Sina'da biten bir aaç yarattk ki hem
ya, hem de yiyenlere katk verir." (Mü’minûn Sur. 20)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Tûr-i Sîna'da

biten ..."3 buyruunu açklarken: “Tür, Nebat dilinde da anlamndadr. Sîna

da yine Nebat dilinde güzel anlamndadr" demitir/

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Tûr-i Sîna, Hz

Mûsa'nn kendisine seslenildii dan da kendisidir" demitir.5

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

bildirdiine göre Katâde: "Yine o su ile Tûr-i Sîna'da biten bir aaç yarattk

ki hem ya, hem de yiyenlere katk verir
"6

âyetini açklarken öyle demitir.

“Aaçtan kast zeytin aacdr. Tûr-i Sîna da güzel da anlamndadr. Yüce

Allah bu dada bitirdii zeytin aacnda insanlara hem ya, hem de katk

ihsan etmitir."7

jj» iri Çj**

’ Mü'minûn Sur. 18

1 Mü'minûn Sur. 19

3 Mü'minûn Sur. 20

4 bn Cerîr (17/30).

5 bn Cerîr (17/30).

6 Mü'minûn Sur. 20

1 Abdurrezzâk (2/45) ve bn Cerîr (17/29, 30).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “^jJb vlis .11^, J3k buyruunu açklarken:

“Mübarek olan Tûr danda insanlara ya veren bir aaç bitirdi" eklinde

açklamtr.*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "Yine o su ile Tûr-i

Sina'da biten bir aaç yarattk..."3 buyruunu açklarken: “Bu aaçtan kast,

zeytin aacdr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Yine o su ile Tûr-i Sina'da biten

bir aaç yarattk..."4 buyruunu açklarken öyle demitir “Bu aaç, zeytin

aacdr. Zeytin aacndan çkarlan yala da hem ya ihtiyac karlanr, hem

de yiyecek olarak kullanlr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye el-Avfî: “Sîna bir mntkann

addr" demitir.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: “Tûr da, Sîna ise ta

anlamndadr." Baka bir rivayette: “Sîna aaç anlamndadr" eklindedir.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Kelbî: "Tûr-i Sîna ..."5

buyruunu: “Aac bol bir da" eklinde açklamtr.6

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

“^ÂJb 6~5"7 buyruunu açklarken: “Dühn ifadesinden kast yadr. Hem
+ **

sürülür, hem de yenilir" demitir.
8

1 Mü'minûn Sur. 20

5 bn Cerîr (17/29, 32).

3 Mü'minûn Sur. 20

4 Mü'minûn Sur. 20

5 Mü'minûn Sur. 20

6 Abdurrezzâk (2/45).

? Mü'minûn Sur. 20

8 bn Cerîr (17/33) ve el-tkân de (2/31) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “ jâjül öö
buyruunu açklarken: “Onun yandan yer ve sürünürsünüz”

demitir .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “ölü «Ull

lafzyla okumutur.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Süleymân b. Abdilmelik bu âyeti: “ ölü

lafzyla okurdu.

o iÖÜLoÎI ^JIpj I41PJ j I4I4J

"Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardr. Onlann
içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha
birçok faydalar da vardr ve onlardan yersiniz de. Hem
onlann ve hem de gemilerin üzerinde tanrsnz."

(Mü’minûn Sur. 21, 22)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hayvanlarda sizin için

elbette bir ibret vardr... Onlarda sizin için daha birçok faydalar da

vardr ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Deve, sr, koyun keçi gibi

hayvanlarda sizler için ibretler olduu gibi bunlarda sizler için binmek için

kullanma, süt ve et gibi çeitli faydalar da vardr.”

' Mü'minûn Sur. 20

1 bn Cerîr (17/33).

3 bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî, Yâkûb ve Halef bu âyeti ".ol:" lafzyla

okumulardr. Nâfi', Ebû Câfer, bn Kesir ve Ebû Amr ise ".u-." lafzyla okumulardr.

Yine Nâfi', bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Rahv ve Halef bu âyeti "csj"

lafzyla okurken, bn Kesir, Ebû Amr ve Ruveys ise "c-3" lafzyla okumulardr, (rn-

Ner, 2/246).

4 Mü'minûn Sur. 21
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: “dilil JI3

" buyruunu

açklarken: “Fulk ifadesinden kast gemilerdir" demitir.

/ / /

-Jij ty\ .U- li^i ILi-jj l-^t diîll £^l ot 4\

VI dutj JÎI o^jj j* ^ Lfci duLiû

(*4J1 (**& Oi

1

^’ <J ^3

"Bunun üzerine ona öyle vahyettik: Nezâretimiz altnda ve
bildirdiimiz ekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de

sular coup yükselmeye balaynca her cinsten birer çift ile

daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmi olanlarn

dndaki aileni gemiye al. Zulmetmi olanlar konusunda
bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boulacaklardr."

(Mü’minûn Sur. 27)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “ jS ^ ^ ^-6

buyruunu açklarken: “Geminin içine her cinsten birer çift koy,

anlamndadr "demitir.3

cJj 15T3U Tp J-jt Oj jij

"De ki: Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en

iyisisin.” (Mü miûn Sur. 29)

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

bildirdiine göre Mücahid: "De ki: Beni mübarek bir yere indir ..."
4
âyetini

açklarken öyle demitin “Burada hitap Hz. Nuh’adr. Bunu da tufan sonras

geminin inecei yer konusunda söylemesi istenmitir."5

1 Mü'minûn Sur. 22

2 Mü'minûn Sur. 27

3 bn Cerîr (17/36).

3 Mü'minûn Sur. 29

s bn Cerîr (17/38).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lafzyla

okumutur .

1

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

göre Katâde: "De ki: Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en

iyisisin"
2
âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah bu ekilde gemiye

binerken veya inerken neler diyeceinizi sîzlere öretmektedir. Gemiye

bineceiniz zaman öyle dersiniz: “...Bunu bizim hizmetimize vereni tebih

ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. üphesiz Rabbimize

döneceiz."3 Yine bineceiniz zaman: "...Onun yüzüp gitmesi de, durmas

da Allah'n adyladr. üphesiz Rabbim çok balayandr, çok merhamet

edendir"4
dersiniz. Gemiden ineceiniz zaman da: "Beni mübarek bir yere

indir. Sen indirenlerin en iyisisin"5 dersiniz .

6

& ÛÜ lli ^ h\

"üphesiz bu olayda ibretler vardr. Biz gerçekten imtihan

ederiz." (Mü mnûn Sur. 30)

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

Katâde: "üphesiz bu olayda ibretler vardr. Biz gerçekten imtihan ederiz" 7

âyetini açklarken: "Sîzlerden önce de insanlar snayp denedik" demitir.

• /

üijr^ <yt P
"Sonra onlann ardndan baka bir nesil yarattk."

(Mü'minûn Sur. 3l)

1 Ebû Bekr'in rivayetinde Âsm'n kraati bu ekildedir. Ancak Nâfi', bn Kesîr, Ebû

Amr, bn Amir, Hafs'n rivayetinde Âsim, Hamza, Kisâ, Ebû Cafer, Yakub ve Halef

lafzyla okumulardr. (en-Ner

;

2/246).

1 Mü'minûn Sur. 29

1 Zuhruf Sur. 13, 14

4 Hûd Sur. 41

5 Mü'minûn Sur. 29

6 bn Cerîr (20/558, 559):

7 Mü'minûn Sur. 30
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: ifadesini: “Ümmet,

topluluk" eklinde açklamtr.

OjJLpy UJ 0I4IA 0I4A

"Hâlbuki bu size vaad olunan ey, ne kadar da uzak!"
(Mü minim Sur. 30)

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

buyruunu: "Uzak, pek uzak” eklinde açklamtr.

3

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

bildirdiine göre Katâde: "Hâlbuki bu size vaad olunan ey, ne kadar da

uzak!"4 âyetini açklarken: “Ölümden sonda tekrar dirilmeleri kendileri için

çok da uzak göründü" demitir .

5

jjJUüi çjjü liiû

"Derken onlan o korkunç ses, kaçnlmaz olarak kskvrak
yakalayverdi de kendilerini çor çöpyn hâline getirdik.

Zalimler topluluu, Allah'n rahmetinden uzak olsun!"

(Mü’minûn Sur. 4 1

)

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: “*IÎp buyruunu

açklarken: “Aaçlardan düen ve ie yaramayan yaprak, çer çöp

anlamndadr” demitir.

7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde:

1 Mü'minûn Sur. 31

1 Mü'minûn Sur. 36

’ bn Cerîr (17/42) ve Talîku’t-Ta'lik (4/263) ile el-tkân’de (2/31) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.

4 Mü'minûn Sur. 36

4 Abdurrezzâk (2/45), Fethu'1-BârTde (8/445) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn
Cerîr (17/42).

6 Mü'minûn Sur. 41

7 bn Cerîr (17/46).
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".l& jLilli»*”
1 buyruunu açklarken: "usâ

,
eskimi, ie yaramayan ey

anlamndadr" demitir.
2

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

göre Mücâhid: “•& buyruunu açklarken öyle demitir: "Onlar

sel suyuyla tanp gelen kül ynna çeviririz ki, Semûd kavmi de bu hale

gelmitir."
4

iAiÜ ijIjs I4Jji'j x\ *u- u jsr
1jg lbj Ljl ^

"Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik.

Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldii her

defasnda, onlar bu peygamberi yalanladlar; biz de onlar

birbiri ardndan yok ettik ve onlar ibret hikâyelerine

dönütürdük. Artk iman etmeyen kavmin can cehenneme!"
(Mü minun Sur. 44)

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

"rfi CLij jw”
5 buyruunu: "Peygamberlerimizi arka arkaya gönderdik"

eklinde açklamtr. Baka bir lafzda: "Peygamberlerimizi birbiri pei sra

gönderdik" eklindedir.
6

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

Katâde'den bu yorumun aynsn bildirir.
7

IjllSTj 6» Ji

"Firavun ve ileri gelenlerine de (gönderdik). Onlar ise kibire

’ Mü'minûn Sur. 41

1 Abdurrezzâk (2/45) ve bn Cerîr (17/47).

3 Mü'minûn Sur. 41

4 bn Cerîr (17/46, 47).

5 Mü'minûn Sur. 44

6 bn Cerîr (17/48, 49) ve el-tkân'dc (2/31) geçtii üzere bn F.bî 1 lâtim.

7 bn Cerîr (17/49).
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kapldlar ve ululuk taslayan bir kavim oldular/'

(Mü’minûn Sur. 46)

bn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlar ise

kiblre kapldlar ve ululuk taslayan bir kavim oldular
"1 buyruunu

açklarken: "Kendilerine gönderilen elçilere kar büyüklendiler ve Rablerine

kar geldiler" dedi ve: te âhiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük

taslamayan ve bozgunculuk çkarmayanlara has klarz ..."
2
âyetini okudu .

3

* ^ JiJ
4 *

"Meryem olu sa'y ve annesini büyük bir mucize kldk ve

her ikisini de oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere

yerletirdik." (Mü’minûn Sur. 50 )

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn EbîHâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Meryem olu Isa'y ve annesini büyük bir mucize

kldk..."4 buyruunu açklarken: "Zira annesi sa'y babasz bir ekilde

dourdu" demitir .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes: "Meryem olu Isa'y ve

annesini büyük bir mucize kldk ..."
6 buyruunu açklarken: “bret kldk

anlamndadr” demitir.

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

Hasan(- Basrî): "...Her ikisini de oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir

yere yerletirdik
"7 buyruunu açklarken: “kisinden kast, sa ile annesidir"

demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her ikisini de oturmaya

<Jl kî**,

1 Mü'minûn Sur. 46

1 Kasas 5ur. 83

3 bn Cerir (17/51).

4 Mü'minûn Sur. 50

5 Abdurrezzâk (2/46) ve bn Cerir (17/52).

6 Mü'minûn Sur. 50

7 Mü'minûn Sur. 50
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elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
"

1

buyruunu açklarken: “sa

ile annesinin otaJ
ile çevresine yerletirilmesidir” demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: " jl Uj#.GJT3

ola
”3 buyruunu açklarken öyle demitin “Rebve, düz arazidir.

* " **
"

Maîn ise akarsudur. Bu da Yüce Allah'n: "...Rabbin senin alt tarafnda bir

dere aktt"4 âyetinde bahsettii sudur .

5

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

Abbâs: j^a ol'i h&j jl IG5T3"6 buyruunu açklarken öyle demitin

“Rebve, yer seviyesinden daha yüksek ve bitkiler için elverili yerdir. Zâtu

karâr ifadesi bereketli yer, mam ifadesi ise akarsu anlamndadr.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

ol* y#j Jj
"7 buyruunu açklarken: “Düz ve suyu bol olan bir yer,

anlamndadr” demitir .

8

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle demitin “Rebve, yer seviyesinden

yüksek olan yerdir. Karâr, düz olan yerdir. Maîn ise akarsudur.”9

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve fanu'l-Münzirîm bildirdiine

göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitir: “Rebve, yer seviyesinden

yüksek olan yerdir ve bu yer de Beytu'l-Makdis’tir. Maîn ise akarsudur.”10

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Katâde: 3 oi 3> Jl \lk\Zfo”" buyruunu açklarken öyle demitir:

1 Mü'minûn Sur. 50

1 am bölgesinde bir vahadr.

1 Mü'minûn Sur. 50

4 Meryem Sur. 24

5 bn Cerîr (17/56, 57).

6 Mü'minûn Sur. 50

7 Mü'minûn Sur. 50

* bn Cerîr (17/56, 57).

9 bn Cerîr (17/57) ve bn Asâkir (1/209).

10 bn Cerîr (17/58).

" Mü'minûn Sur. 50
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“Rebve’n in Beytu’l-Makdis olduu bize söylenirdi. Zâtu Karâr, bol meyveli

olan yerdir. Mam ise akarsudur."

1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ibn Asâkiriin bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih: "...Her ikisini de oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere

yerletirdik
" 1 buyruunu açklarken: "Bu yer Msr'dr” demitir .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Her ikisini de

oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
"4 buyruunu

açklarken öyle demitin "Bu yer Msr'dr. Akarsulu yüksek yerler Msr'da

olur. Bu yüksek yerlerde de kasabalar kurulur. Bu yüksek yerler olmasayd

nehir suyunun yükseldii zamanlarda kasabalar su altnda kalrd .” 5

bn Asâkir'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Her ikisini de oturmaya

elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
"6 buyruunu açklarken: "Bu

yer skenderiye'dir” demitir.

7

bn Asâkir, Cüveybir vastasyla Dahhâk'tan, o da bn Abbâs'tan bildinr: sa

b. Meryem bebekken o konumay yaptktan sonra akranlan gibi konuma

yana gelmeden bir daha konumad. Daha sonra da Yüce Allah ona hikmetli

ve açklayc konumay ihsan etti. Yedi yana geldii zaman annesi dier

çocuklar gibi ilim örenmesi için onu bir adamn yanna verdi. Ancak

öretmeni ne zaman ona bir eyler öetmeye kalksa sa ondan önce davranr

ve o eyi öretmenine öretirdi. Öretmeni ona Ebu Ced'i (Ebced) öretti.

sa ona: "Ebû Ced nedir?” diye sorunca, öretmen: "Bilmiyorum” dedi. sa:

"Bilmediin bir eyi bana nasl öretiyorsun?” diye sorunca, öretmen: "O

zaman sen bana öret” karln verdi. sa: "Oturduun yerden kalk"

deyince öretmen yerinden kalkt. sa onun yerine oturdu ve öretmene:

"Sor” dedi. Öretmen: "Ebû Ced nedir?” diye sorunca, sa öyle dedi: "Elif,

Allah'n nimetleridir (Âlâu). Be, Allah'n güzelliidir (Behâu). Cîm ise Allah'n

1 Abdurrezzâk (2/45), bn Cerir (17/55, 58) ve bn Asâkir (1/212).

1 Mü'minûn Sur. 50

J bn Asâkir (1/212).

4 Mü'minûn Sur. 50

5 bn Cerîr (1 7/55).

6 Mü'minûn Sur. 50

7 bn Asâkir (1/212).



Âyet: 50 583

ihtiamdr (Behcetün)." Öretmen bunlar duyunca çok ard. Ebu Ced

(Ebced)'i ilk açklayan da sa olmutur. sa çocukluunda Yüce Allah'n

ilhamyla acayip eyler gösterirdi. Onun bu hali de Yahudilerin arasnda

yayld. sa geliip yetiince srail oullar onu öldürmenin çabas içine girdiler.

Annesi bundan korkunca Yüce Allah kendisine olunu alp Msr'a

götürmesini vahyetti. "Meryem olu Isa'y ve annesini büyük bir mucize

kldk..."’ buyruunda ifade edilen de budur."

Ravi der ki: bn Abbâs'a: "Bunlar iki mucize (ayet) iken bu âyette neden

‘bir muzice' olarak zikredilmi?” diye sorulunca, bn Abbâs öyle dedi: "sa

babasz bir ekilde annesinden dodu. Annesi onu dünyaya getirmede

kimseyle ortak olmad. Bu yüzden de ikisi bir mucize (=âyet) olarak zikredildi.

"...Her ikisini de oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
"

1

buyruunda bahsedilen yer de Msr bölgesidir.”3

Vekî’, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Temmâm er-Râzî Fadâilur-Rubuvve’öe ve bn Asâkir'in -sahih bir senedle-

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Her ikisini de oturmaya elverili, akarsulu

yüksek bir yere yerletirdik
"4 buyruunu açklarken: "Bize bildirdiine göre

bu yer Dimak'tr” demitir.

5

bn Asâkir'in bildirdiine göre Abdullah b. Selâm: "...Her ikisini de

oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik"
6 buyruunu

açklarken: "Bu yer Dimak'tr” demitir.

7

bn Asâkir'in bildirdiine göre sahabelerden Yezîd b. ecere: "Âyette

bahsedilen bu mübarek yer Dimak'tr” demitir.®

bn Asâkir -zayf bir senedle- Ebû Umâme'den bildirir: Hz. Peygamber

1 Mü'minûn Sur. 50

1 Mü'minûn Sur. 50

3 bn Asâkir (47/375, 376).

4 Mü'minûn Sur. 50

5 bn Kesîr, Tefsir"de (5/470) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve bn Asâkir (1/203).

6 Mü'minûn Sur. 50

7 bn Asâkir (1/204).

8 bn Asâkir (1/207).
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(sBiisiiatu aleyh. meiM: “...Her ikisini de oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir

yere yerletirdik
”1

âyetini okudu ve: “Bu yerin neresi olduunu biliyor

musunuz
?"

diye sordu. Ashâb: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dediklerinde,

Allah Resûlü (sbIIbIIbIkj aiByh veullem): “Buras am bölgesinde ota denilen mntkada

bulunan Dimak adnda bir ehirdir. Dimak, am bölgesinin en hayrl

ehridir

"

buyurdu .

2

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtin ve

bn Asâkir'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "...Her ikisini de

oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
”3 buyruunu

açklarken: “Bu yer Dimak'tr” demitir.

4

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Evsat'ta, bn Merdûye ve bn

Asâkir, Murra el-Behzî'den bildirir: Resûlullah’n (saUaUehu aleyhi ««Hem):
"
Rtbve

,

Remle denilen yerdir" buyurduunu iittim .
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Hâkim el-Künâ’da

ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Her ikisini de oturmaya

elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
”6 buyruunu açklarken: “Bu

yer Filistin’de Remle denilen bir yerdir” demitir .

7

bn Merdûye bu rivayeti Ebû Hureyre'den merfû olarak zikreder.

Taberânî, bnu's-Seken, bn Mende Ma'rifetu's-Sahâbe'de, Ebû Nuaym

Ma'rifetu's-Sahâbe’de ve bn Asâkir, Akra' b. ufeyy el-kkî'den bildirir:

Hastalandmda ResûlullahMBÜshuBeyhimdlerrObeni ziyarete geldi. Ona: “Sanrm

bu hastalmdan dolay öleceim” dediimde, Allah Resûlü Mallak aleyh, mailem):

"Hayr! yileecek ve am bölgesine hicret edeceksin. Filistin'de bulunan

bereketli bir yerde de ölüp gömüleceksin " buyurdu.

1 Mü'minûn Sur. 50

1 bn Asâkir (1/203).

3 Mü'minûn Sur. 50

4 Abdurrezzâk (2/45), bn Ebî eybe (12/190, 191), bn Cerîr (17/54), bn Kesîr,

Tefsir*de (5/470) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir (1/205).

s bn Cerîr (17/53, 54), bn Kesîr, Tefsir*de (5/470) geçtii üzere bn Ebî Hâtim,

Taberânî (6695) ve bn Asâkir (1/210). bn Kesîr: "Çok arîb bir hadistir" demitir.

6 Mü'minûn Sur. 50

7 Abdurrezzâk (2/46), bn Cerîr (17/54) ve bn Asâkir (1/212).
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Ravi der ki: "Akra', Hz.Ömer’in hilafeti döneminde vefat etti ve Remle’de

defnedildi."’

bn Asâkir'in Katâde vastasyla bildirdiine göre Hasan(- Basrî): : "...Her

ikisini de oturmaya elverili, akarsulu yüksek bir yere yerletirdik
"

1

buyruunu açklarken: "Buras bol aaçl ve sulu bir yer olan Dimak’tr"

demitir. Baka bir lafzda: "Buras meyvesi de, suyu da bol olan Dimak’tr"

eklindedir .

3

* j* öjLjc Uî uju, Ijlaij v^uLji & \Ji j^jji \$ u

djJb li ^ |»&*î oJLA d]_j

"Ey peygamberler! Temiz eylerden yiyiniz ve iyi ameller

ileyiniz. Dorusu ben, sizin yaptnz eyleri tamamen
bilirim. üphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben

de Rabbinizim. Öyle ise bana kar gelmekten saknn."
(Mü’minûn Sur. 51, 52)

Ahmed, Müslim, Tirmizt, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre’den

bildirir: Resûlullah (sallallahu aByhi resellem): "Ey insanlar! Allah temizdir ve kullarndan

ancak temiz olan eyleri kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettii eyleri

müminlere de emretti" buyurdu ve: "Ey peygamberler! Temiz eylerden

yiyiniz ve iyi ameller ileyiniz. Dorusu ben, sizin yaptnz eyleri

tamamen bilirim
"4

âyeti ile "Ey iman edenler! Size verdiimiz rzklarn

temiz olanlarndan yiyin ..."5 âyetini okudu. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem)

devamnda bir adamdan bahsederek öyle buyurdu: "Bu adam uzun bir

yolculua çkar, saç ba dank ve toz içindedir. Yedii haramdr, içtii

haramdr, giydii haramdr. Haram içinde yetiip büyümütür. Durumu bu

iken ellerini kaldrp: «Yâ Rab! Yâ Rab!» diye dua etmeye balar. Böylesi bir

1

el-sâbe"de (1/103) geçtii üzere bnu's-Seken ile bn Mende ve bn Asâkir (1/211).

1 Mü'minûn Sur. 50

} bn Asâkir (1/207, 208).

4 Mü'minûn Sur. 51

5 Bakara Sur. 172
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kiinin duasna nasl icabet edilsin?"'

Ahmed Zühd'de, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûye, eddâd b. Evs’in

kzkardei Ümmü Abdillah'tan bildirir: Oruçlu olan Hz. Peygamber’e (nlMlatn aleyhi

vestliem) iftar vaktinde biriyle bir kase süt gönderdim. Ancak Allah Resulü (s» aiiahu

aleyhi vejeiiem) gönderdiim kii araclyla bana: "Bu sütü nereden aldn?" diye

sordu. "Benim koyunumdan sadm” karln verdim. Adam bir daha bana

gönderip: "Bu koyunu nereden aldn?" diye sordu. “Kendi paramla satn

aldm” karln verdim. Bunun üzerine Allah Resûlü MaHahu aleyhi «selem) o sütü

içti. kinci gün Allah Resûlü'nün (saiiaMu aleyhi veseiiem) yanna gittim ve: “Yâ

Resûlallah! Sana biriyle süt göndermitim, neden sütü onunla birlikte geri

çevirdin?” dedim. Allah Resûlü («aMahu aleyhi vetdtem): "Peygamberlere sadece temiz ve

helal olan eylerden yemeleri ve sadece salih olan amelleri yapmalar

emredilmitir" karln verdi .

1

Abdân es-Sahâbe'de Hafs b. Ebî Cebele'den bildirir: *Ey peygamberler!

Temiz eylerden yiyiniz ve iyi ameller ileyiniz...*3 âyeti konusunda Hz.

Peygamber (seiieiiBhu aleyhi veseiien): “Bu sa b. Meryem'dir, zira sadece annesinin

eirdii yünlerin parasndan yerdi" buyurmutur. Mürsel bir hadistir, zira

Hafs tâbiîndendir .

4

Saîd b. Mansûr, Hafs el-Fezârî'den aynsn mevkuf olarak bildirir.

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

Hilye*de bildirdiine göre Ebû Meysere Amr b. urahbîl: "Ey peygamberler!

Temiz eylerden yiyiniz ve iyi ameller ileyiniz ...* 5 âyetini açklarken: ' sa b.

Meryem de sadece annesinin eirdii yünlerin parasndan yerdi” demitir .

6

Beyhakî uabu'l-îman’da Câfer b. Süleyman vastasyla Sâbit ile

Abdulvehhâb b. Ebî Hafs’tan bildirir: Hz. Dâvud'a oruç tuttuu bir günün

’ Ahmed 14/89, 90 (8348), Müslim (1015) ve Tirmizî (2989).

1 Ahmed (sh. 398), bn Kesir, Tefsir"de (5/471) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim

(4/125, 126, "sahîh").

3 Mü'minûn Sur. 51

4 el-sâbe'de (2/213) geçtii üzere Abdân.

5 Mü'minûn Sur. 51

6 bn Cerîr (17/59) ve Ebû Nuaym (4/144).
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akamnda iftarn açmak üzereyken bir kap süt getirildi. Getirenlere: "Bu

sütü nereden getirdiniz?" diye sorunca, sütü getirenler: "Onu

koyunumuzdan sadk" dediler. Hz. Dâvud: "Koyununuzun parasn nereden

buldunuz?" diye sorunca: "Ey Allah'n peygamberi! Bunlar neden

soruyorsun?" dediler. Hz. Dâvud: "Çünkü biz peygamberlere sadece helal

olan eylerden yememiz ve salih amellerde bulunmamz emredildi" karln
verdi.

1

Hakîm et-Tirmizî'nin Hanzala'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi

vesilem) öyle buyurmutur: "Cebrail ne zaman yanma gelmise bana u iki sözle

dua etmemi söylemitir: "Allahm ! Bana helal bir rzk ver ve salih amellerde

bulunmam ihsan et."
2

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ey peygamberler! Temiz

eylerden yiyiniz ve iyi ameller ileyiniz ..."3 âyetini açklarken öyle

demitin Yüce Allah bunu peygambelere söylemitir. Dier insanlara ise:

"üphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir ..."4 buyurmu, dinlerinin bir

olduunu ifade etmitir.

i/ <->y>r JS \£j \yl2.i1»

"lerini kendi aralarnda parça parça ettiler Her grup
kendinde bulunan ile sevinmektedir. Onlar bir sûreye

kadar sapklklaryla babaa brak." (Mü’minûn Sur. 53, 54)

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

bildirdiine göre Katâde: "lerini kendi aralarnda parça parça ettiler ..."
5

buyruunu açklarken: "Dinlerini kitaplara ayrdlar, anlamndadr" demitir.

’ Beyhakî (5769).

2 Hakîm et-Tirmizî (2/227).

> Mü'minûn Sur. 51

* Enbiyâ Sur. 92

5 Mü'minûn Sur. 53
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Hasan(- Basrî) ise: "Yüce Allah’n kitabn aralannda parça parça ettiler ve

onu deitirip tahrif ettiler” demitir .

1

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

göre Mücâhid: "lerini kendi aralannda parça parça ettiler. Her grup

kendinde bulunan ile sevinmektedir
*2

âyetini açklarken öyle demitir:

"Bunlar Ehl-i kitâb’dan olanlardr. Allah’n indirmi olduu kitaplar parça

parça ettiler. Her bir grup da elinde kalanla övünmeye balad."3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "lerini kendi

aralarnda parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile

sevinmektedir*4
âyetini açklarken öyle demitir: "Dinleri konusunda ihtilafa

düüp ayrldlar. Her bir grup da kendi görüüyle övünüp onu

beenmektedir.”5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: (LÂjoa
”6 buyruunu: "Onlan sapknlktan içinde brak”

eklinde açklamtr .

7

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

göre Mücâhid: " j fÂjis
”8 buyruunu: “Ölüm gelinceye kadar

onlan sapknlktan içinde brak” eklinde açklamtr.
9

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil: "Onlar bir

süreye kadar sapklklaryla babaa brak*10
âyetini açklarken: "Belirtilen

süreden kast, Bedir savadr” demitir.

’ Abdurrezzâk (2/46) ve bn Cerîr (17/62).

1 Mü'minûn Sur. 53

* bn Cerîr (17/62, 64).

4 Mü'minûn Sur. 53

* bn Cerîr (17/63).

6 Mü'minûn Sur. 54

7 Abdurrezzâk (2/46).

* Mü'minûn Sur. 54

9 bn Cerîr (17/64).

10 Mü'minûn Sur. 54
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•» ;> 4 /

Ojj*~i

"Kendilerine mal ve oullar vermekle, iyiliklerde onlar için

acele ettiimizi mi zannederler? Hayr, farknda deiller.”

(Mü’minûn Sur. 55, 56)

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

göre Mücâhid: "Kendilerine mal ve oullar vermekle, iyiliklerde onlar için

acele ettiimizi mi zannederler? Hayr, farknda deiller"

1

buyruunu

açklarken öyle demitir: “Bunlar Kureylilerdir. Onlara mallar, oullar

vermekle kendilerine iyilik yaptmz, kendileri için hayrlar düündüümüzü

mü zannediyorlar? Hayr! Bu eylerle onlar oyalyoruz, ancak onlar bunun

farknda deiller."
1

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

Katâde: "Kendilerine mal ve oullar vermekle, iyiliklerde onlar için acele

ettiimizi mi zannederler? Hayr, farknda deiller"3 buyruunu açklarken

öyle demitin "Vallahi onlara verilen mal ve çocuklar kendileri için bir

tuzaktr. Onun için insanlan mal ve çocuklarna göre deil, iman ve salih

amellerine göre deer verin."

bn Cerîriin bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Bekre "yiliklerde onlar

için acele davranmaktayz..."4
âyetini: "ol.çeJl j ^ (iyiliklerde onlar

için acele davranr)" lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî Sünen *de Hasan(- Basrî)'den

bildirin Kisra b. Hürmüz'ün mallar getirilip Ömer b. el-Hattâb'n önüne

konuldu. Ömer bu mallarn içinden iki bilezik ald ve orada bulunan Sürâka b.

Mâlik’in önüne att. Sürâka bu bilezikleri alp koluna taknca dirseklerine

kadar indiler. Sürâka bu durumu görünce öyle dedi: "Allah’a hamdolsun!

Kisrâ b. Hürmüz’ün bilezikleri Müdlic oullanndan bir bedevi olan Sürâka b.

1 Mü'minûn Sur. 55, 56

1 bn Cerîr (17/65).

J Mü'minûn Sur. 55, 56

4 Mü'minûn Sur. 56
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Mâlik b. Cu’um'un ellerinde! Allahm! Resûlünün, senin yolunda ve insanlar

için infak etmek üzere mal sahibi olmak istediini biliyorum. Ancak sen daha

hayrl gördüün için böylesi bir mal kendisine vermedin. Yine Ebû Bekriin,

senin yolunda ve insanlar için infak etmek üzere mal sahibi olmak istediini

biliyorum. Ancak ona da bu mal bahetmedin. Allahm! Ömer'in bu ekilde

mal datmasnn senin ona kurduun bir tuzak olmasndan sana snnm!”
Sonra da: "Kendilerine mal ve oullar vermekle, iyiliklerde onlar için acele

ettiimizi mi zannederler? Hayr, farknda deiller
" 1

âyetlerini okudu .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Meysere: "Yüce Allah’r

Musa'ya indirdikleri arasnda unlar vard: Mümin kulum benden uzak kalarak

dünya nimetlerini önüne sermemi ister mi? Mümin kulum bana yakn kalarak

dünya nimetlerini ondan uzak tutmamdan çekinir mi?" dedi ve: "Kendilerine

mal ve oullar vermekle, iyiliklerde onlar için acele ettiimizi mi

zannederler? Hayr, farknda deiller
" 3

âyetlerini okudu.

* ji * OjÂÂjJ ^|3 üj

|
mjîj 'y' ^ üyjti y p*

4] ^ «ilJjî öy*r\'j

"Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin

âyetlerine inananlar, Rablerine ortak komayanlar,
Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ûrpererek

verenler, ite bunlar hayr ilerine kouurlar ve o uurda
öne geçerler." (Mü’minûn Sur. 57-6 1)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Mümin iyilik ile

Allah korkusunu, münafk ise kötülük ile kendine güveni kendinde bir araya

getirmitir. Yüce Allah mümini tanmlarken: "Rablerinin azametinden

korkup titreyenler, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak

komayanlar, Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ûrpererek

1 Mü'minûn Sur. 55, 56

1

Beyhakî (6/358).

3 Mü'minûn Sur. 55, 56
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verenler"' buyurur. Münafk ise: "Bu servet ancak, bende mevcut bir

ilimden ötürü bana verilmitir..."’ der.

3

Firyâbî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünya

Na'tu'l-Hâifîn'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'da Hz. Âie'den bildirir: “Yâ Resûlallah!

"Rablerinin azametinden korkup titreyenler
"4

âyeti hrszlk yapan, zina

eden, içki içen; ama buna ramen Allah'tan korkan kiiler hakknda mdr?"

diye sorduumda, Allah Resûlü (saiiaUahu aleyh. »eseüem): “Hayr/ Burada bahsi geçen

kiiler; oruç tutan, namaz klan, zekat veren; ama bunlarn kendilerinden kabul

edilmeyecei korkusunu tayan kiilerdir

"

karln verdi .

5

bn Ebi'd-Dünya, bn Cerîr, bnu’l-Enbârî Mesâhifde ve bn Merdûye, Ebû

Hureyre'den bildirir: Hz. Âie: “Yâ Resûlallah! "Rablerinin azametinden

korkup titreyenler
"6

âyeti hata ileyip günaha bulaanlar hakknda mdr?"

diye sordu. Baka bir lafzda: “Allah’tan korkarak günah ileyen kiiler

hakknda mdr?" eklindedir. Allah Resûlü (niialiBhu aleyhi vesdiem): "Hayr! Bunlar

oruç tutan, zekat veren; ama buna ramen kalpleri korkup titreyenler

hakkndadr" karln verdi .

7

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Abbâs: “l^î li jjjjl*” buyruunu:

“(Kalpleri ürpererek) vereceklerini verenler" eklinde açklamtr.

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kalpleri ürpererek

verenler
"5 buyruunu açklarken: “Vermekten kast sadaka ve intaktr"

demitir.

1 Mü'minûn Sur. 57-60

1

Kasas Sur. 78

3 bn Cerîr (17/68).

4 Mü'minûn Sur. 57

5 Ahmed 42/156, 465 (25263, 25705), Tirmizî (3175), bn Mâce (4198), bn Cerîr (17/70,

71), bn Kesîr, Tefsir'de (5/474) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/393, "sahih") ve

Beyhakî (762). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3384).

6 Mü'minûn Sur. 57

7 bn Cerîr (17/70).

8 Abdurrezzâk (2/46).

9 Mü'minûn Sur. 60



592 ü Mü'minûn Sûresi£
bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"4p-3 ^3^3 ^T u 6^3i buyruunu: “Kalpleri ürpererek amelde

bulunanlar1
' eklinde açklamtr.2

Firyâbî ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Ömer "...Kalpleri ürpererek

verenler
"3 buyruunu açklarken: “Vermekten kast zekattr" demitir. 4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hz.

Âie: "...Kalpleri ürpererek verenler"5 buyruunu açklarken: “Bunlar,

Allah'tan korkanlar ve ona itaat edenlerdir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Kalpleri ürpererek verenler
"6 buyruunu açklarken: “Kyamet gününde

huzura çkma ve kötü bir hesaptan dolay kalpleri ürpererek vereceklerin

verirler" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Kalpleri

ürpererek verenler
*7 buyruunu açklarken: “Mümin kii kalbi ürpererek

vereceini verir" demitir.
8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) ile Katâde: "...Kalpleri ürpererek verenler
"9

âyetini okur ve: “Kalpleri

ürpererek hayrl amellerde bulunur, vereceklerini verirler" derlerdi.
10

bnu’l-Mübârek Zühd’âe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "...Kalpleri ürpererek verenler
"11 buyruunu açklarken:

1 Mü'minûn Sur. 60

2
îbn Cerîr (17/69) ve el-tkâride (2/31) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Mü'minûn Sur. 60

4 bn Cerîr (17/67).

s Mü'minûn Sur. 60

6 Mü'minûn Sur. 60

7 Mü'minûn Sur. 60

8 bn Cerîr (17/67).

9 Mü'minûn Sur. 60

10 Abdurrezzâk (2/46) ve bn Cerîr (17/67, 68).

” Mü'minûn Sur. 60
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“Öncekiler iyilik yaparlar, ancak yine de azaptan kurtulamama endiesi

duyup bundan kalpleri ürperirdi" demitir.
1

Abd b. Humeyd, bn Ebî Müleyke'den bildirir: Hz. Âie: “ayet okuduum

âyet anladm gibiyse bu benim için genç develere sahip olmamdan daha

iyidir" deyince, bn Abbâs ona: “Hangi âyet?" diye sordu. Hz. Âie:

"Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler
"2

âyetidir*' karln verdi.

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Resûlullah Mailahu Beyhi

vesBiiBm) bu âyeti 'gelirler' anlamna gelecek ekilde "I3ÎL jjJJIj" lafzyla

okudu.

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî Târih’de, bnuM-Münzir,

bn Ete, bnu'l-Enbâri Mesâhiföe, Dârakutnî el-Efrâd’da, Hâkim ve bn
Merdûye, Ubeyd b. Umeyriden bildirin Âie'ye: “Resûlullah Malishu aleyh veseM,

Mü'minûn Sûresi'nin 60. âyetini nasl okurdu? “l^T U 5^ lafzyla m
yoksa "lylu jjjJlj" lafzyla m?" dedim. Âie: “Hangisi daha çok houna

giderdi?" diye sorunca: “Canm elinde olana yemin olsun ki bu iki okuyutan

biri benim için dünya ve içindekilerden daha iyidir" dedim. "Hangisi?" diye

sorunca: “(Gelirler anlamnda olan) “I^L jjjJI/' lafz" karln verdim.

Bunun üzerine Âie: "ehadet ederim ki Resûlullah MbII^iu aleyhi naeiiem) de âyeti

bu ekilde okurdu ve bu âyet bu ekilde nazil oldu. Ancak harfler daha sonra

deitirildi" dedi.3

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

"te bunlar hayr ilerine kouurlar ve o uurda öne geçerler
"4

âyetini

açklarken: “Allah'tan gelecek olan saadete önceden nail olurlar" demitir.5

’ bnu'l-Mübârek (15) ve bn Cerîr (17/67).

1 Mü'minûn Sur. 60

J Ahmed 41/185, 42/51 (24641, 25115), Buhârî (9/28) ve Hâkim (2/246, "sahîh").

Müsnettin muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

4 Mü'minûn Sur. 61

* bn Cerîr (17/72) ve Felhu'l-BârTde (7/445) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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ûji & Juj> ,4jj j;

“Ama onlann kalpleri gaflet içindedir. Bundan baka da

onlarn yapageldikleri iler de vardr/' (Mü’minûn Sur. 63)

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

Abbâs: "Ama onlarn kalpleri bundan habersizdir. Bundan baka da onlann

yapageldikleri iler de vardr"

1

âyetini açklarken öyle demitir: "Gaflet

içinde olmaktan kast, küfür ile irktir. Ancak onlar küfür ile irkten daha

kötü amelleri vardr ve bu amelleri yapmaktan geri durmazlar.”

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Ama onlarn kalpleri bundan habersizdir.

Bundan baka da onlann yapageldikleri iler de vardr" 1
âyetini açklarken

öyle demitir: "Bunlann kalpleri bir körlük içindedir ve Kurîân'dan gafildir.

Ancak haktan olmayan baka hatalar da vardr ve bu hatalan yapmaktan geri

durmazlar.”3

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

bildirdiine göre Katâde: "Ama onlarn kalpleri bundan habersizdir. Bundan

baka da onlarn yapageldikleri iler de vardr1'4 âyetini açklarken öyle

demitir: "Kafirler, müminlerin amellerinden habersizdir. Bunun yannda

müminlerin amellerinden daha kötü amelleri vardr. Yüce Allah burada

Rablerinden korkan, kalpleri ondan ürperen gibi özelliklere sahip olan

müminleri zikrettikten sonra kafirler için: "Ama onlarn kalpleri bundan

habersizdir. Bundan baka da onlann yapageldikleri iler de vardr"5

buyurdu. Kafirlerin hem kalpleri gaflet içindedir, hem de amel bakmndan

müminlerin zikredilen amellerinden daha az amelleri vardr.”6

1 Mü'minûn Sur. 63

1 Mü'minûn Sur. 63

3 bn Cerîr (17/74-76).

4 Mü'minûn Sur. 63

5 Mü'minûn Sur. 63

6 Abdurrezzâk (2/47) ve bn Cerîr (17/75, 76).
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V ISI •—»likJb ÜJL ISJ

^ÜP Jp J^P J£ öjü> is * dj^j &

5î * OjJa&J

“Sonunda onlarn refahla maranlann azapla

yakaladmz zaman feryat ederler. Bouna feryat edip

durmayn buun. Zira bizden yardm görmeyeceksiniz.

Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz ona arkanz
dönüyordunuz. Orada büyüklük taslayp gece aznza

geleni söylüyordunuz." (Mu minûn Sur. 04-07)

Nesâî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonunda onlarn refahla

maranlann azapla yakaladmz zaman feryat ederler
"1

âyetini

açklarken: “Bunlar Bedir savana katlan müriklerdir" demitir .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebl Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Sonunda onlarn refahla maranlann azapla yakaladmz
zaman feryat ederler"3 âyetini açklarken: “Bize anlatlana göre bu âyet,

Bedir savanda Yüce Allah'n müriklerden öldürdüü kiiler hakknda nazil

olmutur" demitir .

4

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Sonunda onlarn refahla maranlann azapla

yakaladmz zaman feryat ederler
"5 âyetini açklarken: “Bedir savanda

mürikler klçlarla öldürüldüü zaman Mekke'de kalanlar feryat etmeye

baladlar” demitir.

6

1 Mü'minûn Sur. 64

1
Nesâî, S. el-Kübrâ (11353).

i Mü'minûn Sur. 64

4 Abdurrezzâk (2/47).

5 Mü'minûn Sur. 64

6 bn Cerîr (17/77, 78).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Sonunda onlarn

refahla maranlarn azapla yakaladmz zaman feryat ederler
"

1

âyetini

açklarken: “Bu azap, Bedir savanda klçla öldürülmeleridir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: ifadesini:

“Müstekbirleri” eklinde açklamtr.

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

“öjfe 6|"

3

buyruunu: “Yardm isterler" eklinde açklamtr. “

buyruunu: “Arkanz dönüyordunuz" eklinde açklamtr. "...Gece

aznza geleni söylüyordunuz"5 âyetini de OL-" lafzyla okumu ve:

“Gece vakti Kâbe’nin etrafnda toplanp olur olmaz eyler söylüyordunuz"

eklinde açklamtr.

6

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

ifadesini: “Geri duruyordunuz" eklinde açklamtr. 8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Orada büyüklük taslayp gece aznza geleni söylüyordunuz"9 âyetini

açklarken öyle demitir: “Kendilerine verilen emandan dolay

Mekkelilerden bu ekilde bilileri aleyhinde konumalar yapanlar herhangi bir

korku tamazd. Ancak dier Arap kabileleri birbirleri hakknda yaplan bu tür

konumalardan dolay bir birlerine saldrp savarlard. Mekke'de bulunan ve

bu tür konumalan yapanlar kendilerini güvende hisset ikerinden dolay da

gece vakti Kâbe ve haremde irk ve iftira yönünde sözler söylerlerdi." Haan

ise bu âyeti: “öâyrv lafzyla okumu ve: "Allah'n Kitab ile peygamberi

1 Mü'minûn Sur. 64

1 Mü'minûn Sur. 64

3 Mü'minûn Sur. 64

A Mü'minûn Sur. 66

s Mü'minûn Sur. 67

6 bn Cerîr (17/77, 80, 82, 85) ve el-tkân ’de (2/31) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Mü'minûn Sur. 66

8 bn Cerîr (17/79, 80).

9 Mü'minûn Sur. 67
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hakknda geceleri toplanp olur olmaz sözler söylerdiniz” eklinde

açklamtr .

1

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

göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: lafzyla okumu ve:

"Harem'de gece toplanp Kur'an, vahiy ve Allah Resûlü MaUshu ekyh «sallan)

hakknda olur olmaz eyler söylerdiniz” eklinde açklamtr .

2

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Orada

büyüklük taslayp ...” 3 buyruunu açklarken: “Bu yerden kast harem

bölgesidir. Harem bölgesi insanlan olduklar için kimselerin onlara üstün

gelemeyeceini söylerlerdi” demitir .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Orada büyüklük taslayp

gece aznza geleni söylüyordunuz
”5

âyetini açklarken: "Harem'de

büyüklük taslayarak geceleri toplanp söylememeniz gereken sözler

söylüyordunuz, anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Orada büyüklük taslayp gece aznza geleni söylüyordunuz
”6

âyetini

açklarken: "Mekke bölgesinde büyüklük taslar, gece meclislerinizde de

Kuriân hakknda çirkin sözler söylerdiniz, anlamndadr” demitir.

7

Tastî'nn bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “
osj*v £?Li

”8

buyruunu anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "Gece vakti oturup bo
eyler konumak, anlamndadr” karln verdi. Nâfi': "Araplar öylesi bir

ifadeyi bilir mi?” diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler.

airin:

“Bir da yolunda gece vakti sohbete daldlar

’ bn Cerir (17/81, 83, 86).

1 bn Cerir (17/81, 86).

3 Mü'minûn Sur. 67

4 bn Cerir (17/80).

s Mü'minûn Sur. 67
6 Mü'minûn Sur. 67

7 bn Cerir (17/81-83, 85).

8 Mü'minûn Sur. 67
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Ateleri ne zaman sönecek olsa yeniden karladlar

"

dediini itmez

misin?"
1

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hatim, Saîd b. Ciibeyr'den bildirin Kureyliler

gece vakti Kabe'nin çevresinde sohbet için toplanrlar. Kabe'yi tavaf etmez,

ancak harem ahalisi olmalanndan dolay övünürlerdi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Orada büyüklük taslayp gece aznza geleni söylüyordunuz"2

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn
Abbâs: "Orada büyüklük taslayp gece aznza geleni söylüyordunuz"3

âyetini açklarken: "Kureyliler Kâbe'nin çevresinde halkalar oluturup

sohbet ederlerdi” demitir.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn

Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "Resûlullah (saiieiiahu aleyh veseiiem) bu âyeti:

"

4i" lafzyla okurdu. Zira mürikler gece sohbetlerinde Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem» hakknda olur olmaz sözler söylerlerdi."

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "...Gece aznza geleni

söylüyordunuz" 3 buyruunu: “bsAv Ç>LL" lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime, "...Gece aznza geleni

söylüyordunuz
"

6

buyruunu: "j
3_^ lafzyla okumu ve: "Gece vakti

oturduklar zaman olur olmaz söyler söylerlerdi" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “o3y»£ buyruunu

açklarken: "Haktan yüz çevirip uzaklardnz" demitir.

Nesâî, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

"Orada büyüklük taslayp gece aznza geleni söylüyordunuz"
1
âyeti nazil

1

Mesâilu Nâfi‘ (242).

1 Mü'minûn Sur. 67

i Mü'minûn Sur. 67

4 Taberânî (11089) ve Hâkim (2/246, "sahîh").

5 Mü'minûn Sur. 67

5 Mü'minûn Sur. 67

7 Mü'minûn Sur. 67
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olduu zaman gece oturmalart Müslümanlar tarafndan kerih görüldü.

Mürikler önceleri "Biz Harem'in ahalisiyiz” diyerek Kabe’de büyüklük taslar,

ancak oray imar etmekten uzak dururlard.”
2
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"Onlar bu sözü hiç düünmediler mi? Yoksa kendilerine,

önceki atalarna gelmeyen bir ey mi geldi? Ya da onlar

henüz kendi peygamberlerini tanmadlar da o yüzden mi
onu inkâr ediyorlar? Yoksa onda bir cinnet olduunu mu

söylüyorlar? Hayr; o, kendilerine hakk getirmitir. Onlarn
çou ise haktan holanmamaktadrlar. Eer hak onlarn
heveslerine uysayd, gökler, yer ve onlarda bulunanlar

bozulup giderdi. Onlara, kendilerine öüt veren bir ey
getirdik; onlar ise öütlerinden yüz çevirirler. Yoksa sen

onlardan bir karlkm istiyorsun? Rabbinin karl daha
hayrldr. O. nzk verenlerin en hayrlsdr, üphesiz sen

onlar doru bir yola çaryorsun. Âhirete inanmayanlar ise

srarla yoldan çkmaktadrlar. Biz onlara ansak ve

balanndaki sknty gidersek bile, azgnlktan içinde

bocalayp kalrlar." (Mü minûn Sur. 68-75)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Onlar bu sözü hiç

düünmediler mi?" 1

âyetini açklarken öyle demitir: “ayet Kur'ân’

1

Mü'minûr» Sur. 67

1

Nesâî, S. el-Kübrâ (11351) ve Hâkim (2/394, "sahih").
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hakkyla düünüp akl etselerdi onda kendilerini Allah’a kar gelmekten

alkoyacak öütler de bulurlard.”

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

bildirdiine göre Ebû Sâlih: "Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini

tanmadlar da o yüzden mi onu inkâr ediyorlar?”
2
âyetini açklarken öyle

demitin "Onu tandlar, ancak haset ve kinlerinden dolay inkar ettiler”

demitir. "Eer hak onlarn heveslerine uysayd ...*3 buyruunu açklarken

de: “Burada Hak’tan kast Yüce Allah’tr” demitir .

4

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

"...Onlara, kendilerine öüt veren bir ey getirdik...*5 buyruunu

açklarken: “Bundan kast, kendilerine peygamber gönderilmesidir”

demitir.

6

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

bildirdiine göre Katâde: "...Onlara, kendilerine öüt veren bir ey
getirdik ...*7 buyruunu açklarken: “Bundan kast Kurîân’dr” demitir.

"Yoksa sen onlardan bir karlk m istiyorsun?"
8 buyruunu açklarken de:

“Kendilerine getirdiin bu risalete karlk onlardan bir ücret mi istiyorsun ki

sana inanmyorlar?” demitir.

9

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

Hasan(- Basrî): ifadesini ‘ücret’ olarak açklamtr.

11

’ Mü'minûn Sur. 68

1 Mü'minûn Sur. 69

3 Mü'minûn Sur. 71

4 bn Cerîr (17/89).

5 Mü'minûn Sur. 71

6 bn Cerîr (17/89).

7 Mü'minûn Sur. 71

8 Mü'minûn Sur. 72

9 Abdurrezzâk (2/48).

10 Mü'minûn Sur. 72

" Abdurrezzâk (2/48) ve bn Cerîr (17/90, 91).
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Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir: "Yoksa sen onlardan bir karlkm
istiyorsun?"

1

âyeti ile önceki âyetlerde söylenenler Kurey kafirleri

hakkndadr.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Yoksa sen onlardan bir karlk

m istiyorsun? Rabbinin karl daha hayrldr" 1
âyetinde ilk 'karlk'

ifadesini lafzyla elif'siz bir ekide, ikinci 'karlk' ifadesini ise elif ile

eklinde okumutur.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Yoksa

sen onlardan bir karlk m istiyorsun? Rabbinin karl daha hayrldr"3

âyetini dj lf> ft” lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz

sen onlar doru bir yola çaryorsun "4 âyetini açklarken öyle demitir:

"Erilii olmayan bir yola çaryorsun, anlamndadr. Bize anlatlana göre Hz.

Peygamber MaMu aleyhi «nriM karlat bir adama: ''Müslüman ol" deyince

Müslüman olmak adama zor geldi. Hz. Peygamber (sBBiahu aleyhi veseiiem) adama:

"Zor ve engebeli bir yolda olsan da karna soyunu nesebini bildiin biri çksa,

bu kii seni gittiin yoldan daha düzgün ve kolay olan bir yola davet etse onun

peinden gider miydin?" diye sorunca, adam: "Evet, giderdim” karln
verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saliaiBhu aleyhi vaseilem): "Muhammed'in can

elinde olana yemin olsun ki, ayet ayn ekilde devam edersen bilmelisin ki o

dediim yoldan daha çetin ve engebeli bir yolda olacaksn. Dediimi dinlersen

de seni o yoldan daha kolay ve rahat olan bir yola davet ediyorum" buyurdu.

Yine bize anlatlana göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesilem) karlat bir

adama: "Müslüman ol" deyince Müslüman olmak adama zor geldi. Hz.

Peygamber (niiiMn BByh vaseilem) adama: "Biri seninle konutuu zaman doruyu

konuan, verdiin emanete de riayet eden, biri de seninle konutuu zaman

yalan konuan, verdiin emanete de ihanet eden iki olun olsa hangisini tercih

ederdin
?"

diye sorunca, adam: "Benimle konutuu zaman doruyu

söyleyen, verdiim emanete de riayet eden olumu tercih ederim” dedi.

1 Mü'minûn Sur. 72
5 Mü'minûn Sur. 72

* Mü'minûn Sur. 72

4 Mü'minûn Sur. 73
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Bunun üzerine Allah Resûlü CsaJiallehu aleyhi veseilem): "Siz de Rabbirizin huzurunda ite

bunlar gibisiniz" buyurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ahirete inanmayanlar ise

srarla yoldan çkmaktadrlar" 1

âyetini açklarken: "Hak yoldan

sapmaktadrlar” demitir.

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

"...Yoldan çkmaktadrlar" 2
âyetini açklarken: "Hak yoldan sapmaktadrlar”

demitir .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Biz onlara acsak ve

balarndaki sknty gidersek ..."4 âyetini açklarken: “Balarndaki

skntdan kast, açlk ve ktlktr” demitir.

5

IJ Ji-*b Mj IIjlSLil U ^IaL Jj
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"And olsun ki biz onlar azabla yakalamtk, yine de
Rablerine boyun ememi ve yakarmamlard. Sonunda
onlara iddetli bir azap kaps açtmz zaman ümitsiz

kalverdiler/' (Mu minûn Sur. 76. 77)

Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî

Delâil'de bn Abbâs’tan bildirir: Ebû Süfyân, Hz. Peygamber’e (öiuiahu »M' «mIImi)

geldi ve: “Ey Muhammedi Allah ve aramzdaki akrabalk balan akna!

Açlktan yün ile kan kantrarak yemee baladk!” deyince, Yüce Allah: "And

olsun ki biz onlar azabla yakalamtk, yine de Rablerine boyun ememi
ve yakarmamlard"6

âyetini indirdi.’

' Mü'minûn Sur. 74

1 Mü'minûn Sur. 74

3 bn Cerîr (17/91, 92) ve el-tkân’de (2/31) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

4 Mü'minûn Sur. 75

5 bn Cerîr (17/92).

6 Mü'minûn Sur. 76
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bn Cerîr, Ebû Nuaym el-Ma'rife’de ve Beyhakî Delâil *de bn Abbâs’tan

bildirin Esir olan bn Usâl el-Hanefî, Hz. Peygamber'e M«iiahu aleyhi vereiM gelip

Müslüman olunca Allah Resûlü (uiiBbhu aleyhi veseiiem) onu serbest brakt. Bunun

üzerine bn Usâl, Yemâme’ye gitti ve Mekke ahalisine erzak ulamasna engel

oldu. Aç kalan Kureyliler yün ile kan kantrarak yemeye baladlar. Ebû

Süfyân, Hz. Peygamberce (aaiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelip: "Sen âlemlere rahmet olarak

gönderildiini söylemiyor musun?" diye sordu. Allah Resûlü (ahiiahu aleyhi vesellem):

"Evet, söylüyorum " karln verince, Ebû Süfyân: "Ama babalar klçla

çocuklan da açlkla öldürdün!" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "And olsun ki

biz onlar azabla yakalamtk, yine de Rablerine boyun ememi ve

yakarmamlard"2
âyetini indirdi .

3

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "And olsun ki biz onlar

azabla yakalamtk ..."4 buyruunu açklarken: "Azaptan kast açlk ve

ktlktr" demitir.

Askarî'nin Mevâiz 'de bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Rablerine boyun

ememi ve yakarmamlard*5 buyruunu açklarken: "Yüce Allah'a boyun

ememi ve tevazu içinde dua etmemilerdir. Oysa boyun eerek dua

etselerdi Yüce Allah onlann duasna icabet ederdi" demitir.

bn Ceririm bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "dareci tarafndan insanlara

bir musibet geldii zaman bu bir cezadr ve Allah'n bu cezasna öfkeyle

karlk vermeyin. Bunun yerine istifarda bulunun, boyun eerek Allah’a dua

edin" dedi ve: "And olsun ki biz onlar azabla yakalamtk, yine de

Rablerine boyun ememi ve yakarmamlard*6
âyetini okudu .

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sonunda onlara iddetli bir azap kaps açtmz zaman ümitsiz

1 Nesâ, S. el-Kübrâ (11352), bn Cerîr (17/93), bn Kesîr, Tefsir'de (5/480) geçtii üzere

bn Ebî Hatim, Taberânî (12038), Hâkim (2/394, "sahih") ve Beyhakî (2/328, 329).

1 Mü'minûn Sur. 76

3 bn Cerîr (17/93), Ebû Nuaym 1/423 (1424) ve Beyhakî (4/81).

4 Mü'minûn Sur. 76

5 Mü'minûn Sur. 76
6 Mü'minûn Sur. 76

7 bn Cerîr (17/93, 94).
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kalverdiler
"1

âyetini açklarken: "Bahsedilen bu azap gelip geçmitir ve Bedir

savanda olmutur" demitir.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "Sonunda onlara iddetli bir

azap kaps açtmz zaman ümitsiz kalverdiler
" 3

âyetini açklarken: "Bu

kap Bedir savanda açlmt" demitir/

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sonunda onlara iddetli bir azap

kaps açtmz zaman ümitsiz kalverdiler
" 5 âyetini açklarken: "Bu iddetli

azap Kureylilerin maruz kald açlktr. Daha önceki âyetlerde kendilerinden

sözedilenlerde Kureylilerdir" demitir .

6

k pî jj & jijSi pj ji
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"Biliyorsanz söyleyin, yer ve onda bulunanlar kimindir?"

de. «Allah'ndr» diyecekler. «Öyle ise siz hiç düünüp öüt
almaz msnz?» de. De ki: «Yedi kat göklerin Rabbi, büyük
Ar'n Rabbi kimdir?» «Allah'ndr» diyecekler. «Öyle ise

O'na kar gelmekten saknmaz msnz?» de. De ki: «Eer
biliyorsanz söyleyin: Her eyin hükümranl elinde olan,

kendisi koruyan, kendisine kar korunulamaz olan kimdir?»

«Allah'ndr» diyecekler. «Öyle ise nasl aldanyorsunuz?»

de." (Mü minûn Sur. 84-89)

’ Mü'minûn Sur. 76

} bn Cerîr (17/94).

3 Mü'minûn Sur. 76

* bn Cerîr (17/94, 95)

5 Mü'minûn Sur. 76

6 bn Cerîr (17/95).
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Abd b. Humeyd ve Ibnu'l Münzir, Hârun'dan bildirir “Ubey b. Ka’b'n

mushafnda “i ifadelerindeki Allah lafzlannn tümü Elifsizdir."*

Ebû Ubeyd ve Ibnu'l Münzir, Âsim el-Cahderfden bildirir “Osmân b.

Affân'n insanlar için yazdrd mushafta “i ifadelerindeki Allah

lafzlannn tümü Elifsizdir."

4

bn Ebî Dâvud Mesâhifde Esîd b. Yezîd’den bildirir: "Osmân b. Affân'n

mushafnda "i ifadelerindeki Allah lafzlannn tümü Elîf'sîzdir."
6

Abd b. Humeyd, Yahya b. Atîk'ten bildirir “Hasan'n mushafnda "

JL”

7

ifadelerindeki Allah lafzlannn tümünün Elifsiz olduunu gördüm."
*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim ifadelerindeki Allah
*

lafzlannn tümünü Elifsiz okumutur.

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

bildirdiine göre Mücâhid: $ 63&U ©ol j£"9 buyruunu: "De ki: Her

eyin hâzineleri elinde olan..." eklinde açklamtr.10

1 Mü'minûn Sur. 85, 87, 89

1 Ebû Ubeyd, Fadâilu'l-Kur'ân (sh. 177).

3 Mü'minûn Sur. 85, 87, 89

4 Ebû Ubeyd (sh. 178).

5 Mü'minûn Sur. 85, 87, 89

b bn Ebî Dâvud (sh. 38).

7 Mü'minûn Sur. 85, 87, 89
8 Mü'minûn Sur. 85, 87, 89

9 Mü'minûn Sur. 88
10 bn Cerîr (17/100).
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"Kötülüü, en güzel olan eyle uzaklatr. Biz onlann
yaktrmakta olduktan eyleri daha iyi biliriz."

(Mü’minûn Sur. 96)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’I-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Kötülüü, en güzel olan eyle uzaklatr ..."
1 buyruunu açklarken:

“Onlarn eziyetlerini görmezden gel, aldr etme, anlamndadr" demitir .

2

bn Ebî eybe, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ:

"Kötülüü, en güzel olan eyle uzaklatr ..."3 buyruunu açklarken:

“Kötülüü selamla defet, anlamndadr" demitir.

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

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir: “Mazlum olduun halde

yutacan ac bir lokmadan daha güzeli yoktur. Kii kötülüü iyilikle

savabiliyorsa bunu yapsn ve bilsin ki Allah'a dayanmayan hiçbir kuvvet

yoktur."4

bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym'n Hilye’de bildirdiine göre Enes:

"Kötülüü, en güzel olan eyle uzaklatr ..."5 buyruunu açklarken öyle

demitir: Kiinin bir bakasna kendisinde olmayan bir eyi söylemesi

durumunda onun da: “ayet yalan söylüyorsan Allah'tan seni balamasn
dilerim. Ancak doru söylüyorsan Allah'tan beni balamasn dilerim”

karln vermesidir.

6

Buhârî Edeb’de Ebû Hureyre'den bildirir: Adamn biri Hz. Peygamber’e

(sbIIbIIbIiu aleyhi vesellem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Benim akrabalanm var. Ben onlar

ziyaret ederim, onlar ise yanma uramazlar. Ben onlara iyilik yaparken onlar

bana kötü davranrlar. Ben onlara kar hogörülü olurken onlar beni

1 Mü'minûn Sur. 96

1 bn Cerîr (17/105).

3 Mü'minûn Sur. 96

4 bn Cerîr (6/58, 59).

5 Mü'minûn Sur. 96

6 Ebû Nuaym (8/253).
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görmezden gelirler” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (salialiahu aleyhi veselbn) adama:

"ayet dediin gibiyse onlara yaptn her bir iyilikle üzerlerine ate atar gibi

oluyorsun. Ancak sen bu ekilde devam ettikçe onlara kar Yüce Allah

tarafndan yardm göreceksin " buyurdu.'

"De ki: «Ey Rabbim! eytanlarn vesveselerinden sana

snrm. Rabbim! Yanmda bulunmalarndan da sana
snrm.»" (Mü’minûn Sur. 97 , 98 )

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî el-Esmâ ve's-

Sifât’de Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da dedesinden bildirir: Resûlullah

(salialiahu ale»hi vesellem) korkuyla uykumuzdan uyanmamamz için uyurken u duay

etmemizi öretirdi: "Bismillah! Yüce Allah'n gazabndan,

cezalandrmasndan, kullarnn errinden, eytanlarn bana gelip

ilimelerinden Allah'n eksiksiz ve mükemmel olan kelimelerinesnrm .''2

Ahmed, Velîd b. Velîd'den bildirir: “Yâ Resûlallah! Yalnz kaldm zaman

içimde bir korku hissediyorum” dediimde Allah Resûlü (salialiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurdu: "Yatana girdiin zaman : «Bismillah! Yüce Allah'n gazabndan,

cezalandrmasndan, kullarnn errinden, eytanlarn bana gelip

ilimelerinden Allah'n eksiksiz ve mükemmel olan kelimelerine snrm» de.

Böyle dediin zaman eytann sana bir zarar dokunmaz veya sana

yaklaamaz. "3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Rabbim! Yanmda
bulunmalarndan da sana snrm" 4 âyetini açklarken: “Herhangi bir

iimde yannda bulunmalarndan, anlamndadr” demitir.

1

Buhârî (52) ve Müslim, Sahih (2558).

1 bn Ebî eybe (7/397, 421), Ahmed 11/295, 296 (6696), Ebû Dâvud (3893), Tirmizî

(3528, "hasen"), Nesâî, S. el-Kübrâ (10601) ve Beyhakî (407). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3294).

3 Ahmed 27/108, 39/258 (16573, 22839).

4 Mü'minûn Sur. 98
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“Onlardan birine ölüm gelince: «Rabbim! Beni geri çevir,

belki, yapmadan braktm tamamlar, iyi i ilerim» der.

Hayr; bu söyledii sadece kendi lafdr. Tekrar

diriltilecekleri güne kadar arkalarnda geriye dönmekten
onlar alkoyan bir engel (berzah) vardr."

(Mü’minûn Sur. 99. 100)

bn Ebi'd-Dünya Zikru'l-Mevfte ve bn Ebî Hatim, Ebû Hureyre'den

bildirir: Kafir mezarna konulup da Cehennemdeki yerini gördüü zaman:

“Rabbim! Beni dünyaya geri gönder! Tövbe edip salih amellerde bulunaym"

der. Ancak kendisine: "Sana yeterince zaman ve ömür verilmiti" denilir.

Sonrasnda mezar olabildiince daraltlr. Hayvanlar tarafndan

parçalanaca için korku içinde yatar. Yattnda da ylan, akrep gibi yerdeki

hayvanlar ona doru yönelirler.

1

bn Ebî Hatim, Hz. Âie'den bildirir: "Kabir ahalisinden günahkar olanlarn

vay haline! Bu kiilerin mezarlarna kapkara ylanlar girer. Bir ylan baucunda,

bir ylan da ayak ucunda durur ve vücudunun ortasnda buluuncaya kadar

onu parçalayp dururlar. Yüce Allah'n: "Tekrar diriltilecekleri güne kadar

arkalarnda geriye dönmekten onlan alkoyan bir engel (berzah) vardr"2

âyetinde bahsettii berzah'taki azap da budur." 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Rabbim! Beni

geri çevir... der ..."4 buyruunu açklarken: "Kii bunu henüz ölmeden önce

can çekiirken söyler" demitir .

5

bn Cerîr ve bnuTMünzir, bn Cüreyc'den bildirir: Bize söylenene göre Hz.

Peygamber (saiiaHahu sM- ««iem), Hz. Âie’ye öyle buyurmutun "Ölüm melekleri

1 bn Kesîr, Tefsîr’de (5/487) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 Mü'minûn Sur. 100

J bn Kesîr, Tefsir'de (5/487, 488) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

A Mü'minûn Sur. 99

s bn Cerîr (17/107).
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müminin ruhunu aldklar zaman ona: «Seni dünyaya geri gönderelim mi?»

diye sorarlar. Mümin: «Dertlerin ve üzüntülerin diyarna m? Aksine ben

Allah'n huzuruna gitmek isterim» karlm verir. Kafire ise: «Seni geri

gönderelim mi?» diye sorduklar zaman: «Rabbiml Beni geri çevir, belki,

yapmadan braktm tamamlar, iyi i ilerim»
1

der.
"2

Deylemfnin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (niiiiahu aMu

vesellem) öyle buyurmutur: "Kiinin ölüm vakti geldii zaman kendisini haktan

alkoymu olan her ey bir araya getirilip gözlerini önüne konulur. te o

zumun: «Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan braktm tamamlar, iyi

i ilerim»3 der.

"

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

"Belki, yapmadan braktm tamamlar, iyi i ilerim ..."4 buyruunu

açklarken: "Belki Lâ ilâhe illallah derim, anlamndadr” demitir.

Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifat’te krime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Belki, yapmadan braktm tamamlar, iyi i ilerim ..."5 buyruunu

açklarken: "Belki Lâ ilâhe illallah derim, anlamndadr” demitir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân b. Hüseyn: "...Arkalarnda

geriye dönmekten onlar alkoyan bir engel (berzah) vardr"7 buyruunu

açklarken: "Önlerinde bir perde vardr, anlamndadr” demitir.

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerlr, bnu'l-Münzir ve Ebû

Nuaym Hilye’de bildirdiine göre Mücâhid: "...Arkalarnda geriye

dönmekten onlar alkoyan bir engel (berzah) vardr"8 buyruunu

’ Mü'minûn Sur. 99, 100

* bn Cerîr (17/107).

3 Mü'minûn Sur. 99, 100

A Mü'minûn Sur. 99, 100

5 Mü'minûn Sur. 99, 100

6 Beyhakî (205).

7 Mü'minûn Sur. 100

a Mü'minûn Sur. 100
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açklarken: "Berzah, ölüm anndan tekrar dirilinceye kadar kalacaklan yerdir"

demitir.

1

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Berzah, dünya ile âh ret

arasndaki engeldir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Arkalarnda

geriye dönmekten onlar alkoyan bir engel (berzah) vardr"
2 buyruunu

açklarken: "Ölü ile dünyaya geri dönmesi arasnda bir engel vardr,

anlamndadr” demitir.

3

bn Ebî Hatim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: "Berzah, dünya

ile âhiret arasnda bir yerdir. Burada bulunan kii, dünya ahalisinden de ldir

ki yiyip içsin. Ahiret ahalisinden de deildir ki amellerinin karln alabilsin.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

"Berzah, dünya ile âhiret arasnda bir yerdir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"Berzah, dünyadan geriye kalan bir yerdir" demitir .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Arkalarnda geriye

dönmekten onlar alkoyan bir engel (berzah) vardr"5 buyruunu

açklarken: "Kabir ahalisi, dünya ile âhiret arasnda olan bir berzah'tadr ve

tekrar dirilecekleri güne kadar orada kalrlar” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî’: "Berzah denilen ey kabir

hayatdr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sahr: "Berzah denilen ey kabir

hayatdr. Burada bulunanlar ne dünya, ne de âhiret ahalisindendir. Tekrar

dirilecekleri güne kadar orada kalrlar" demitir.

’ Hennâd (314), bn Cerir (17/110) ve Ebû Nuaym (3/290).

1 Mü'minûn Sur. 100

1 bn Cerîr (17/110).

4 Abdurrezzâk (2/48) ve bn Cerîr (17/110).

s Mü'minûn Sur. 100
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Semmûye'nin

Fevâid’de bildirdiine göre Ebû Umâme bir cenazede bulundu. Ölü

defnedildikten sonra da: “Buras, tekrar diriltilecei güne kadar kalaca

berzah'tr” dedi .

1

Hennâd, Ebû Muhallim’den bildirir: a'bî'ye: “Filan kii öldü" denilince:

“Artk o ne dünyada, ne de âhirettedir. O berzah'tadr” karln verdi .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Arkalarnda geriye

dönmekten onlar alkoyan bir engel (berzah) vardr"

3

buyruunu

açklarken: “Ölümden sonras hakknda olan bir durumdur” demitir .*1

N
j p-fe* tJLlîî jjJJI

"Sûra üflendii zaman artk aralannda akrabalk balan
kalmamtr; birbirlerini de arayp sormazlar."

(Mü’minûn Sur. 10i)

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

"Sûra üflendii zaman artk aralarnda akrabalk balar kalmamtr;

birbirlerini de arayp sormazlar"5 âyetini açklarken: “Sûra üflendii zaman

artk Allah'tan baka diri kalan olmaz” demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Sûra üflendii

zaman artk aralarnda akrabalk balar kalmamtr; birbirlerini de arayp

sormazlar
"

7

âyetini açklarken: “Bu, sûra ilk üfürülüten sonra olan bir

durumdur1
' demitir.

1 bn Cerîr (17/109).

J Hennâd (315).

3 Mü'minûn Sur. 100

4 bn Cerîr (17/109).

5 Mü'minûn Sur. 101

6 bn Cerîr (17/112).

7 Mü'minûn Sur. 101

8 bn Cerîr (17/111, 112).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Sura

üfürüldüü zaman artk hiç kimse soy veya akrabalna dayanarak bir ey
isteyip talep edemez” demitir.

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti açklarken: “Sûra

üfürüldüü zaman artk hiç kimse soyuna dayanarak bir ey isteyemez.

Binlerine akrabal da kendisine bir fayda salayamaz" demitir .

1

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

bildirdiine göre bn Abbâs'a: "...Artk aralarnda akrabalk balar

kalmamtr; birbirlerini de arayp sormazlar"
1
âyeti ile "Birbirlerine dönüp

soruurlar" 3
âyeti sorulunca öyle dedi: "Her bir âyet farkl bir aamadan

bahsetmektedir. Akrabalk balannn kalmayaca ve kimsenin kimseyi arayp

sormayaca aama, Sûra ilk üfürülü sonrasndaki çarplma anndadr. Bu

aamada arada bir akrabalk ba kalmaz. Sûra ikinci defa üfürüldüünde

yaadklan ikinci çarplmadan sonra ise kalkp birbirlerini sormaya balarlar.”

bn Cerîr ve Hâkim baka bir kanalla bildirdiine göre bn Abbâs'a bu iki

âyet sorulduunda öyle demitin "...Artk aralarnda akrabalk balar

kalmamtr; birbirlerini de arayp sormazlar"4 âyeti, Sûra ilk üfürülüten

sonra yeryüzünde canl hiçbir eyin kalmad zamanda olan bir durumu

anlatmaktadr. "Birbirlerine dönüp soruurlar"5 âyeti de Sûra ikinci defa

üfürüldüü zaman olan bir durumu anlatmaktadr ki bu üfürülüle herkes

tekrar dirildikten sonra birbirlerini sormaya balarlar."
6

bnu'l-Mübârek Zühd’öe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû

Nuaym Hilye’de ve bn Asâkir, bn Mes’ûd'dan bildirir: Kyamet gününde

Yüce Allah gelmi geçmi tüm insanlan bir araya toplar. Baka bir lafzda:

“Gelmi geçmi tüm insanlann önünde erkek veya kadnn elinden tutulur"

eklindedir. Sonra da bir münadi: “Bilin ki bu filan olu filandr! Her kimin

bunda bir hakk varsa gelip alsn!” diye seslenir. Baka bir lafzda: “Bu kii her

’ bn Cerîr (17/113).

J Mü’minûn Sur. 101

} Saffât Sur. 27

A Mü'minûn Sur. 101

5 Saffât Sur. 27

6 bn Cerîr (17/11 1) ve Hâkim (2/394, "sahih").
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kime bir hakszlk yapmsa gelsin ve ondan hakkn alsn” eklindedir. te o

anda vallahi mümin kii anne-babas veya çocuu veya ei üzerinde az da olsa

bir hakk olmasna sevinir. Bu durumu: “Sûra üflendii zaman artk

aralarnda akrabalk balan kalmamtr; birbirlerini de arayp sormazlar"
1

âyeti de dorulamaktadr.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Kyamet gününde kiinin en nefret

ettii ey, hakk olur da kendisinden alr diye tandk bir yüzle karlamaktr”

dedi ve: “O gün insan kendi kardeinden kaçar
"3 âyetini okudu .

4

Ahmed, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin Sünen'de Misver b.

Mahreme'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem): "Kyamet gününde

benim akrabalm ve hsmlm dnda tüm akrabalk ile hsmlklar kesilip

biter" buyurmutur.

5

Bezzâr, Taberânî, Ebu Nuaym, Hâkim, Beyhakî ve Diyâ el-Muhtâre’de

Ömer b. el-Hattâb'tan bildirir: Resûlullah’n (saiiBdahu aleyhi vnM: "Kyamet

gününde benim akrabalm ve hsmlm dnda tüm akrabalk ile hsmlklar

kesilip biter" buyurduunu iittim .

6

bn Asâkir’in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vueM:

"Kyamet gününde benim akrabalm ve hsmlm dnda tüm akrabalk ile

hsmlklar kesilip biter

"

buyurmutur.
7

1 Mü'minûn Sur. 101

1 bnu'l-Mübârek (Zevâidu'l-Mervezi, 1416), bn Cerir (17/112, 113), Ebû Nuaym

(4/201, 202) ve bn Asâkir (18/285).

5 Abese Sur. 34

4 bn Cerir (17/114).

5 Ahmed 31/207 (18907), Taberânî 20/25 (30), Hâkim (3/158) ve Beyhakî (7/64).

Müsned’in muhakkileri: "âhidleriyle birlikte hasendir" demilerdir.
b
Bezzâr (274), Taberânî (2634), Ebû Nuaym (2/34), Hâkim (3/142), Beyhakî (7/63, 64,

114) ve Diyâ (101,102).

7 bn Asâkir (67/21). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (2036) isnadnn çok zayf

olduunu söylemitir.
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\# ^3 yü\ çü
"Ate onlann yüzlerini yalar, dileri srtp kalr."

(Mü’minûn Sur. 104)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jliJI
<
14*3^3 buyruunu:

"Ate yüzlerini yalar" eklinde açklamtr.2

bn Merdûye ve Diyâ Sifatu'n-Nâr*da Ebu'd-Derdâ'dan bildirin "Ate

onlarn yüzlerini yalar ..."3 âyeti konusunda Resûlullah Mollohu aleyhi vcadicm): "A le
onlar öyle bir yalar ki derileri ayaklarnn ucuna düer" buyurdu.

4

bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Evsat’ta, bn Merdûye ve Ebû Nuaym

Hilye’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailallahu Beyhi veselem)

öyle buyurmutur: "Cehennemlikler Cehenneme doru sürüldüü zaman

atein içinden bir alev çkp onlar yalar. Bu yalamayla kemik üzerinde et

kalmaz, hepsi topuklarda toplanr."*

Ebû Nuaym'n Hilye’de bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Ate onlarn

yüzlerini yalar ..."
6

âyetini açklarken: "Ate onlan öyle bir yalar ki kemik

üzerinde et brakmaz, hepsini ayak uçlannda toplar" demitir.7

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Ebu'l-Hüzeyl'den bu yorumun aynsn

bildirir.
8

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebi'd-Dünyâ Sifatu’n-Nâfda, Edû

Ya’lâ, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym

1 Mü'minûn Sur. 104

2 bn Cerîr (17/115).

3 Mü'minûn Sur. 104

4 bn Kesîr, Tefsir'de (5/490, 491) geçtii üzere bn Merdûye.

5 bn Kesîr, Tefsi/de (5/490) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî (278, 9365) ve Ebû

Nuaym (4/363, 5/93). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (1/389) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Muhammed b. Süleyman b. el-Isbehârû vardr."

6 Mü'minûn Sur. 104

7 Ebû Nuaym (4/359, 360).

8 bn Ebî eybe (13/152).
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H'/yc’de Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: "Ate onlarn yüzlerini yalar..."
1

âyeti

konusunda Resûlullah Mailahu aleyhi veseiiam): "Ate onu öyle bir kavurur ki üst

duda bann yansna ular, alt duda da göbeine kadar sarkar" buyurdu .

3

bn Ebî eybe, Muîs b. Sümey'den bildirir: Kii Cehennemin yanna

getirildii zaman: “Bekle de ate seni bir yalasn!” denilir. Sonrasnda bir kase

siyah ve dier ylanlarn zehrinden getirilir. Bu kâse o kiinin azna
yaklatrldnda eti bir tarafa kemikleri bir tarafa ayrlr.” 3

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn
Ebî Hatim, Taberânî ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Ate onlarn

yüzlerini yalar, dileri srtp kalr"4
âyetini açklarken: “Atein yalamasyla

dudaklan büzülüp çekilir, dileri de açkta kalr” demitir.

5

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

“öjiJtf
” 6

ifadesini: “Somurtup kalrlar” eklinde açklamtr .

7

^JU U^î \lSj tijLl 14P Iyiî

"öyle derler: Rabbimiz! Bizi bedbahtlmz yenmiti; sapk
bir millet olmutuk." (Mü’mînûn Sur. 106)

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Rabbimiz! Bizi bedbahtlmz yenmiti..."
8 buyruunu açklarken:

' Mü'minûn Sur. 104

1 Ahmed 18/350 (11836), Tirmizî (2587, 3176, "sahih"), Ebû Ya'lâ (1367), Hâkim

(2/246, 395, "sahih") ve Ebû Nuaym (8/182). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-

Tirmzî, 483, 621).

3 îbn Ebî eybe (13/153).

4 Mü'minûn Sur. 104

5 Abdurrezzâk (2/48), bn Ebî eybe (13/174, 175), Hennâd (303, 304), bn Cerîr

(17/116), Taberânî (9121) ve Hâkim (2/395).

6 Mü'minûn Sur. 104

7 bn Cerîr (17/115, 116) ve Tatîku't-Ta'Iîk (4/263) ve el-tkân’de (2/31) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim.

* Mü'minûn Sur. 106
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“Çekmeleri kendilerine yazlan ve takdir edilen mutsuzluktan kendilerini

yenmitir” demitir.'

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “ LAs. cJ*

isiiiî" lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd, shâk’tan bildirir: Abdullah’n kraatinde bu âyet: “LJîlai”

lafzyladr.
2

<Jj+.1£j Vj Jl

"Buyurur ki: Sinin orada! Benimle konumayn!"
(Mü’minûn Sur. 108 )

Ibn Ebî eybe, Tirmizî, Ibn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’da Ebu’d-Derdâ’dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh* mellem) öyle buyurmutun "Cehennemliklere, azaplarna

denk düecek oranda açlk verilir. Yardm istediklerinde ise yiyecek olarak DarT

denilen, ne besleyen, ne de açl gideren kuru diken verilir. Bir daha yemek

istediklerinde onlara boazlarndan geçmeyen yiyecek verilir. Dünyadayken

boazlarnda duran yiyecekleri su ile geçirdiklerini hatrlayp bu kez su isterler.

Bunun üzerine demir kancalarla onlara kaynar sular ikram edilir. Bu

yüzlerine yaklat zaman yüzlerini kzartr. Karnlarna girdiinde içerde ne

varsa hepsini parçalar. Birbirlerine: «Cehennem bekçilerini çaralm» demeye

balarlar. Cehennem bekçilerine: «Rabbinize yalvarn da hiç deilse bir gün,

azabmz hafifletsin» 3 dediklerinde, Cehennem bekçileri: «Size

peygamberleriniz açk açk deliller getirmediler mi ?»
4
diye sorarlar. Onlar

' bn Cerîr (17/117) ve bn Ebî Hâdm (8/2508).

1 Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, on

Âmir, Âsim, Ebû Câfer ve Yakub ise lafzyla okumulardr. (en-Ner

,

2/247)

J Mü'min Sur. 49

* Mü'min Sur. 50



Âyet: 108 617

da: «Getirdiler»' cevabn verirler. Bekçiler de: «O halde kendiniz yalvarn"
2

derler. «Halbuki kâfirlerin yalvarmas bounadr.»"3

Sonra birbirlerine: «O zaman Mâlik'i çarn » derler. Mâlik geldiinde ona:

«Ey Mâlik! Rabbin bizim iimizi bitirsin!»

4

diye seslenirler. Mâlik: «Siz böyle

kalacaksnz!»3 karln verir. Sonra: «Rabbinize dua edin, zira Rabbinizden

baka kimsenin size bir hayr dokunmaz» derler ve: «Rabbimiz! Bizi

bedbahtlmz yenmiti; sapk bir millet olmutuk. Rabbimiz! Bizi buradan

çkar. Eer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artk belli ki biz zalim

insanlarz»6
diye seslenirler. Yüce Allah ise onlara: «Sinin orada! Benimle

konumayn»

7

karlm verir. îte o zaman artk kendilerine kar
yaplabilecek her türlü hayrdan ümitlerini keserler ve pimanlklar,

hayflanmalar içindeferyat etmeye balarlar."
6

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, Abdullah b. Ahmed Zühd’e

zevâid olarak, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî el-

Ba's’öa Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirir: Cehennem ahalisi Mâlik'e: "Ey

Mâlik! Rabbin bizim iimizi bitirsin!"
9 diye seslenirler. Mâlik krk yl boyunca

onlan bekletir ve bir cevap vermez. Krk yl sonrasnda da onlara: "Siz böyle

kalacaksnz!"
10

der. Sonrasnda: "Rabbimiz! Bizi buradan çkar. Eer bir

daha (ettiklerimize) dönersek, artk belli ki biz zalim insanlarz"
11

diye

seslenirler. Ancak Yüce Allah da dünyann ömrünün iki kat kadar bir süre

onlara cevap vermez. Daha sonra da: "Sinin oradal Benimle konumayn"12

1 Mü'min Sur. 50

I Mü'min Sur. 50

5 Mü'min Sur. 50

9 Zuhruf Sur. 77

5 Zuhruf Sur. 77

6 Mü'minûn Sur. 106, 107

7 Mü'minûn Sur. 108

8 bn Ebî eybe (13/155, 156), Tirmizî (2586), bn Cerîr (17/123, 124) ve Beyhakî (600,

lafz kendisinin dir). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'tfSünen et-Tirmizî, 482).

9 Zuhruf Sur. Tl

Zuhruf Sur. Tl
II Mü'minûn Sur. 107

,J Mü'minûn Sur. 108
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buyurur. Bu sözden sonra da artk feryat ve figandan baka tek bir söz dahi

etmezler.
1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî </-

Ba's ’da Muhammed b. Ka’b'dan bildirir: Kyamet gününde Cehennem

ahalisinin be tane istei olur. Yüce Allah bunlardan dört tanesine cevap

verir. Beincisini istedikten sonra da artk bir daha konuamazlar. lk olarak:

"Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarmz

kabulleniyoruz. imdi (bu ateten) bir çk yolu var m?"2
diye sorarlar.

Yüce Allah: ''Yalnz Allah çarld zaman inkar ederdiniz de, O'na e
koulunca inanrdnz. Bugün hüküm, yüce Allah'ndr"3 karln verr.

Sonra: "Rabbimiz! (Gerçei) gördük ve iittik. Artk imdi bizi (dünyaya)

döndür ki, salih amel ileyelim. Biz artk kesin olarak inanmaktayz"4
derler.

Yüce Allah: "Bugüne kavumay unutmanzn karln görün; dorusu Biz

de sizi unuttuk, yaptklarnza karlk ebedi azab tadn"5 karln verir.

Sonra: "Rabbimiz! Bizi yakn bir süreye kadar ertele de çarna gelelim,

peygamberlere uyalm"6
derler. Yüce Allah: "Siz daha önce de sonunuzun

gelmeyeceine yemin etmemi miydiniz?"7 karln verir. Sonra: "Ey

Rabbimiz! Bizi buradan çkar ki dünyada iken ilemekte olduumuzdan

baka ameller, salih ameller ileyelim"
8
diye seslenirler. Yüce Allah da: "Sizi,

düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt alabilecei kadar

yaatmadk m? Size uyarc da gelmiti. Öyle ise tadn azab. Çünkü

zalimler için hiçbir yardmc yoktur"9 karln verir. Sonra: "Rabbimiz! Bizi

bedbahtlmz yenmiti; sapk bir millet olmutuk. Rabbimiz! Bizi buradan

1 bn Ebî eybe (13/152. 153), Hennâd (214), bn Kesîr, Te/sîr
1de (5/492) geçtii üzere

bn Ebî Hatim, Mecmau 'z-Zeuâd'de (10/396) geçtii üzere Taberânî, Hâkim (2/395,

"sahih") ve Beyhakî (648).

2 Mü'min Sur. 11

3 Mü'min Sur. 12

9 Secde Sux. 12

5 Secde Sur. 14

6 brahim Sur. 44

7 brahim Sur. 44

8
Fâür Sur. 37

9 Fâür Sur. 37
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çkar. Eer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artk belli ki biz zalim

insanlarz
" 1

diye seslenirler. Yüce Allah da onlara: "Sinin orada! Benimle

konumayn" 2 karln verir. Bundan sonra da bir daha konumazlar .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Bize bildirilene göre

Cehennem ahalisi Cehennem bekçisine: "Rabbinize yalvarn da hiç deilse

bir gün, azabmz hafifletsin
"1 dediklerinde bekçiler bir süre onlara cevap

vermezler. Daha sonra da onlara: "Kendiniz yalvarn! Halbuki kâfirlerin

yalvarmas bounadr"5 eklinde karlk veriler. Daha sonra Cehennem

bekçine: "Ey Mâliki Rabbin bizim iimizi bitirsinl
" 6

diye seslenirler. Mâlik krk

yllk kadar bir süre onlar bekletir ve cevap vermez. Sonrasnda da onlara:

"Siz böyle kalacaksnz!" 7 karln verir. Daha sonra bedbahtlar, Rablerine:

"Rabbimiz! Bizi buradan çkar. Eer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artk

belli ki biz zalim insanlarz
"6

diye seslenirler. Ancak Yüce Allah dünyann

ömrünün iki kat kadar bir süre onlara cevap vermez. Daha sonra da: "Sinin

orada! Benimle konumayn"9 buyurur .

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(* Basrî) bu âyeti açklarken

öyle demitir: “Daha öncesi bir süre konuup tarttlar. En son kendilerine:

"Sinin orada! Benimle konumayn " 11

denilince baka bir ey demeleri

yasaklanm oldu."

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ziyâd b. Sa'd el-Horasânî: "Sinin orada! Benimle konumayn "12
âyetini

’ Mü'minûn Sur. 106, 107

I Mü'minûn Sur. 108

3 bn Cerîr (17/119-121) ve Beyhakî (660).

* Mü'min Sur. 49

s Mü'min Sur. 50
6 Zuhruf Sur. 77

7 Zuhruf Sur. 77

* Mü'minûn Sur. 107

9 Mü'minûn Sur. 108
10 bn Cerîr (17/118).

" Mü'minûn Sur. 108

II Mü'minûn Sur. 108
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açklarken: “Bu sözün ardndan Cehennem üzerlerine kapatlr. Sonrasnda

kendilerinden sadece tasn çnlamas gibi bir ses gelir" demitir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "3^i.”
J
ifadesini: “Alçaln!”

eklinde açklamtr.
3

bn Cerîr ve Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sifât*de bildirdiine göre ibn Abbâs:

"Sinin orada! Benimle konumayn ”4
âyetini açklarken: “Konumalarnn

kesilmesi üzerine Yüce Allah’n onlara söyledii bir sözdür” demitir.

5

bn Ebi’d-Dünya'nm S ifatu 'n-Nâr’da Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber MoMu aleyhi meltem) öyle buyurmutun "Yüce Allah, Cehennem

ahalisine: «Sinin orada! Benimle konumayn»
6 buyurduu zaman yüzleri

azsz ve burunsuz bir ekilde tek parça olur. Nefesleri de içlerinde dolanp

durur."7

Hennâd, bn Mes'ûd'dan bildirin "Sinin orada! Benimle konumayn”8

sözünden sonra artk oradan onlar için bir çk olmaz.”

‘A

“Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni

anmay unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz."
(Mü’minûn Sur. 110)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Siz ise onlarla

alay ediyordunuz ...”9 âyetini açklarken öyle demitir. ifadesi farkl

iki ekilde ve anlamda kullanlmaktadr. LÜ l*b”'0 buyruunda

’ Abdurrezzâk (2/49), bn Cerîr (17/125) ve bn Ebî Hatim (8/2509).

1 Mü'minûn Sur. 108

3 bn Ebî Hatim (8/2508).

4 Mü'minûn Sur. 108

5 bn Cerîr (7/125) ve Beyhakî (481).

6 Mü'minûn Sur. 108

7 bn Ebi'd-Dünya (96).

8 Mü'minûn Sur. 108

9 Mü'minûn Sur. 110

10 Zuhruf Sur. 32
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eklinde ve: “Çaltrma, i gördürme" anlamnda kullanlmken,

“ijk- il"
1 buyruunda “fjkJ’ eklinde ve: “Alay etme" anlamnda

kullanlmtr.

2

jbli ç>: JU it u>; isy Ijiû *^ il* ^jMl ^ pM £ Jû

îöl*j|

"«Yeryüzünde Kaç yl kaldnz?» diye sorar. «Bir gün veya
daha az bir süre kaldk, sayanlara sor» derler."

(Mü’minûn Sur. 112, 113)

bn Ebî Hâtim'in Eyfa' b. Abd el-Kilâî’den bildirdiine göre Resûlullah (sllallahu

aleyhi vweHem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah Cennetlikleri Cennete

,

Cehennemlikleri de Cehenneme koyduktan sonra Cennet ahalisine:

«Yeryüzünde kaç yl kaldnz?»3 diye sorar. Onlar da: «Bir gün veya daha az

bir süre kaldk»

4

karln verirler. Bunun üzerine onlara: «Bu bir veya daha

fazla sürede benimle pek iyi bir ticaret yaptnz. Buna karlk size rahmetim,

rzam ve Cennetim vardr. çinde ebedi bir ekilde kalnz» buyurur. Sonra

Cehennem ahalisine: «Yeryüzünde kaç yl kaldnz?»s diye sorar. Onlar da:

«Bir gün veya daha az bir süre kaldk»

6

karln verirler. Bunun üzerine

onlara da: «Bu bir veya daha fazla sürede benimle pek kötü bir ticaret yaptnz.

Buna karlk size öfkem ve ateim vardr. çinde ebedi bir ekilde kalnz»

buyurur.
’n

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

bildirdiine göre Katâde: "...Sayanlara sor"
8 buyruunu açklarken: “Bunun

hesabn yapanlara sor, anlamndadr” demitir.

1

1 Mü'minûn Sur. 110

1 bn Cerîr (17/127, 128) ve bn Ebî Hatim (8/2510).

3 Mü'mmûn Sur. 112

4 Mü'minûn Sur. 113

s Mü'minûn Sur. 112

6 Mü'minûn Sur. 113

7 bn Ebî Hâtûn (8/2511).

8 Mü'minûn Sur. 1 13
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Sayanlara sor
"2 buyruunu açklarken:

“Sayanlardan kast meleklerdir” demitir.
3

"Sizi bouna yarattmz ve bize tekrar

döndürülmeyeceinizi mi sandnz?" (Mü vnnûn Sur. 115)

Hakîm et-Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bnu’s-Sünnî

Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n Hilye’de

bildirdiine göre bn Mes’ûd rahatsz olan bir adamn kulana: "Sizi bouna

yarattmz ve bize tekrar döndürülmeyeceinizi mi sandnz?"4 âyetinden

balamak üzere sûreyi sonuna kadar okuyunca adam iyileti. Resûlullah (saiisJiahu

aleyh, veseiiem) ona: "Adamn kulana ne okudun?" diye sorunca, bn Mes’ûd ne

okuduunu söyledi. Bunun üzerine Allah Resûlü (saiiaDahu aleyhi vasaHem): "Canm
elinde olana yemin olsun ki kii inanarak bu âyetleri bir daa okusa da
yerinden oynard" buyurdu .

5

bnu's-Sünnî, bn Mende ve Ebû Nuaym el-Ma’rife’de -hasen bir senedle-

Muhammed b. Ibrâhîm b. el-Hâris et-Teymî'den, o da babasndan bildirir:

Resûlullah {uiiaiiahu aleyhi vesdiem) müfreze olarak bizi bir yere gönderdi ve sabah

akam: "Sizi bouna yarattmz ve bize tekrar döndürülmeyeceinizi mi

sandnz?"6
âyetini okumamz söyledi. Dedii gibi sabah akam bu âyeti

okuduumuzda hem ganimet elde ettik, hem de sa salim bir ekilde geriye

döndük.

7

1

Abdurrezzâk (2/49), bn Cerîr (17/132) ve bn Ebî Hatun (8/2511).

1 Mü'minûn Sur. 113

5 bn Cerîr (17/131) ve bn Ebî Hatim (8/2512).

4 Mü'minûn Sur. 115

s Hakîm et-Tirmizî (2/104, 3/172), Ebû Ya'lâ (5045), bn Ebî Hatim (8/2513), bnu's-

Sünnî (631) ve Ebû Nuaym (1/7). Ebû Ya'lâ'nm Müsned' inin muhakkiki: "isnad zayftr"

demitir.

s Mü'minûn Sur. 115

7 bnu's-Sünnî (77), Üsudu'l-âbe (1/51) ve el-sâbede (1/19) geçtii üzere ibn Mende

ve Ebû Nuaym 1/208 (728).
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"Kim, hakknda hiçbir delili olmad hâlde Allah ile birlikte

baka bir ilâha taparsa, onun hesab ancak Rabbi

katindadr. üphesiz kâfirler asla kurtulua eremezler/'

(Mü’minûn Sur. 117)

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

bildirdiine göre Mücâhid: "<o <J fay y”
1

buyruunu: “Hakknda herhangi bir

delili olmadan” eklinde açklamtr. 2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “<o Ü tf”

3

buyruunu:
*

“Hakknda elinde herhangi bir delili bulunmadan” eklinde açklamtr.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: “<u Ü jtf£î y’M buyruunu:
*

“Hakknda herhangi bir kant olmadan” eklinde açklamtr. 5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim: "...üphesiz kâfirler asla

kurtulua eremezler"6 buyruunu "SSj” lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...üphesiz kâfirler

asla kurtulua eremezler"7 buyruunu Qa> y iS” lafzyla, “S5
î”

ifadesiyle okumutur.8

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Onun

hesab ancak Rabbi katindadr. üphesiz kâfirler asla kurtulua eremezler"
1

1 Mü'minûn Sur. 117

J bn Cerîr (17/134).

3 Mü'minûn Sur. 117

4 Mü'minûn Sur. 117

5 bn Cerîr (17/134).

6 Mü'minûn Sur. 117

7 Mü'minûn Sur. 117
8 âz bir kraattir.
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buyruunu açklarken: "Kafirin Allah katndaki hesab bu ekildedir ve

muratlanna eremeyeceklerdir” demitir.

jtf. oJj ^j\j &\ Jj

“De ki: Rabbim! Bala, merhamet et Çünkü sen merhamet
edenlerin en hayrlssm!" (Mü rnlnûn Sur. 1 1 7)

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn
Huzeyme, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân ve Beyhakî, Ebû Bekr es-Sddîk'tan

bildirin “Yâ Resûlallah! Bana, namazlarmda edeceim bir dua öret”

dediimde, Allah Resûlü MaiHhu aW» «sdiem) öyle buyurdu: "öyle dua et:

«Allahm! Ben kendime pek çok zulmettim. Günahlar da senden baka hiç

kimse balayamaz. Senin katndan bir balanmayla beni bala ve bana

merhamet et. Zira affedici ve merhamet edici olan ancak sensin.»"
2

' Mü'minûn Sur. 117

1 bn Ebî eybe (10/269), Ahmed 1/187, 207 (7, 28), Buhârî (834, 6326, 7387, 7388),

Müslim (2705), Tirmizî (3531), Nesâî (1301), bn Mâce (3835), bn Huzeyme (845, 846),

bn Hibbân (1976) ve Beyhakî (2/154).



NÛR SÛRES
bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Nûr Sûresi, Medine’de nazil

oldu" demitir.

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr'den bunun aynsn bildirir.

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'da Hz. Âie'den bildirdiine

göre Resûlullah Meiiohu aleyhi vasBiem): "Onlun (kadnlar) herkese açk odalarda

oturtmayn ve onlara okuma yazma öretmeyin. Onlara yün eirme ile Nûr

Sûresi'ni öretin" buyurmutur.

1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin Mücâhid’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiialiahu aiayhi vasaiiam): "Erkeklerinize Mâide Sûresi'ni, kadnlarnza

da Nûr Sûresi'ni öretin" buyurmutur.

1

Ebû Ubeyd FadâiVde Hârise b. Mudarrib’ten bildirir: "Ömer b. el-Hattâb

bizlere Nîsa, Ahzâb ve Nûr sûrelerini örenmemiz konusunda bir mektup

yazd.”3

Hâkim, Ebû VâTden bildirir: ibn Abbâs’n hac emirliinde bir arkadamla

birlikte hacca gittim. bn Abbâs, Nûr Sûresi'ni okuyup açklamaya balad.

Bunun üzerine arkadam bana: "SübhânallahI Bu adamn azndan neler

çkyor öyle! ayet Türkler bunlan duysayd Müslüman olurlard" dedi .

4

bj£

Ü

(JdiJ oB otf 4J lîjltj Ulîijiî

;

"Bu, bizim indirdiimiz ve farz kldmz bir sûredir.

Düünüp öüt almanz için onda apaçk âyetler indirdik/'

’ Hâkim (2/396) ve Beyhakî (2453). Hâkim hadisi sahîh bulurken Zehebî:

"Uydurma dr’' demitir.

2
Beyhakî (2428).

3 Ebû Ubeyd (sh. 128).

4 Hâkim (3/537).
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(Nur Sur. l)

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

göre bn Abbâs: liUyil oj^"’ buyruunu: “Bu, bizim indirdiimiz ve

(içindeki hükümleri) açkladmz bir sûredir” eklinde açklamtr .

2

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

bildirdiine göre Mücâhid: "lÂlîi>s
"3 ifadesine: "Açkladk” eklinde anlam

vermi ve: "Helal olan emrettik, haram olan ise yasakladk” eklinde

açklamtr.
4

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

Katâde: "...Ve farz kldmz bir sûredir ..."5 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Yüce Allah bu sûrede hükümlerini farz klm, helal ve haram olan

eyleri belirlemi, cezalan bildirmi, kendisine itaati emrederek kar

gelmekten nehyetmitir.”
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) "...Ve farz kldmz bir

sûredir ..."7 buyruunu: eklinde eddesiz olarak okumutur.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Düünüp

öüt almanz için onda apaçk âyetler indirdik
"9 buyruunu açklarken:

"Apaçk âyetlerden kast helal, haram ve hadlerdir” demitir.

10

’ Nûr Sur. 1

5 bn Cerîr (17/138) ve bn Ebî Hâtim (8/2516).

J Nûr Sur. 1

4 bn Cerîr (17/137) ve bn Ebî Hâtim (8/2516).

5 Nûr Sur. 1

6 bn Ebî Hâtim (8/2516).

7 Nûr Sur. 1

8 bn Ebî Hâtim (8/2516). bn âmir. Âsim, Ebû Câfer, Hamza, Nâfi', Kesâî, Yâkub ve

Halef de bu ekilde okumulardr. bn Kesîr ve Ebû Amr ise "iLJJj" lafzyla

okumulardr.
9 Nûr Sur. 1

,0 bn Cerîr (17/138, 139).
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"Zina eden kadn ve zina eden erkekten her birine yüzer

denek vurun. Allah'a ve âhiret gününe inanyorsanz,

Allah'n dini konusunda onlara acyacanz tutmasn.

Müminlerden bir topluluk da onlann cezalandrlmasna
aht OlSUn." (Nûr Sur. 2)

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ: "...Allah'n dini konusunda onlara

acyacanz tutmasn..."
1 buyruunu açklarken: “Cezann iddeti

konusunda deil, cezann iptal edilmeyip uygulanmas konusunda kiiye

acmamadr" demitir.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Allah'n dini konusunda onlara acyacanz tutmasn..."3

buyruunu açklarken: “Cezay uygularken onlara kar içinizde bir acma

olmasn" demitir.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n dini konusunda

onlara acyacanz tutmasn..."5 buyruunu açklarken: “Onlara acyp da

cezay iptal etmeyin, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, mrân b. Hudeyrîden bildirir:

Ebû Miclez’e: “Yüce Allah: "...Allah'n dini konusunda onlara acyacanz
tutmasn..."6

buyuruyor. Bu, birine denek atarken veya elini keserken ona

acmamamz gerektii anlamna m geliyor?" diye sorduumda u karl

1 Nûr Sur. 2

1

Abdurrezzâk, Musannef (13503), bn Ebî eybe (10/63, 64), bn Cerîr (17/141, 142) ve

bn Ebî Hatim (8/2519).

i Nûr Sur. 2

4 Abdurrezzâk (2/50) ve bn Cerîr (17/142).

s Nûr Sur. 2

4 Nûr Sur. 2
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verdi: “Hayr öyle deil. Yetkili birine bir dava intikal ettii zaman bu

yetkilinin kendilerine had uygulanr diye acyp davay reddetmesidir.” 1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Allah'n dini konusunda onlara acyacanz tutmasn..."
2 buyruunu

açklarken: “Denei sert bir ekilde acmadan atma anlamndadr” demitir .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brahim ve Âmir: "...Allah'n dini

konusunda onlara acyacanz tutmasn..."4 buyruunu açklarken: “Zina

cezasn uygularken denei sert bir ekilde atmak ve her bir organa cezadan

hakkn vermektir” demilerdir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr, u'be’den bildirir. Hammâd'a:

“Zina eden kiiye cezas sert bir ekilde mi uygulanr?” dediimde u karl
verdi: “Evet sert bir ekilde uygulanr ve denek atlrken giysileri çkanlr.

Zira Yüce Alah: "...Allah'n dini konusunda onlara acyacanz
tutmasn..."5 buyurur.” Ben: “Bu acma konusu henüz hüküm aamasnda

olur” dediimde: “Hem hüküm aamasnda, hem de ceza annda olur”

karln verdi .

6

Abdurrezzâk'm Musannefte Amr b. uayb'dan bildirdiine göre

Resûlullah(saiyshu^«sBiem)öyle buyurmutun "ayet dört kii, iki bekarn zma

ettiine dair ahitlik ederlerse bu iki kiiye Yüce Allah'n da belirttii gibi yüz

denek atlr, baka bir memlekete bir yllna sürgün edilirler ve birbirlerinden

ayr tutulurlar."
7

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

Ubeydullah b. Abdillah b. Ömer'den bildirir: bn Ömer, zina eden bir

cariyesinin srtna ve ayaklarna denek att. Ona: “Yüce Allah: "...Allah'n

’ bn Cerîr (17/141).

1 Nûr Sur. 2

3 bn Cerîr (17/143).

4 Nûr Sur. 2

5 Nûr Sur. 2

6 bn Ebî eybe (9/527) ve bn Cerîr (17/143).

7 Abdurrezzâk (10270, 13318).
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dini konusunda onlara acyacanz tutmasn ..."
1

buyurur!” dediimde u
karl verdi: “Evladm! Ona acdm m sanyorsun? Yüce Allah bu

yaptna karlk onu öldürmemi veya denekleri bana atmam

emretmiyor. Vurduun yerlerini de acttm!”2

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

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu Berze el-Eslemî'ye ailesinden birine ait

olan ve zina eden bir cariye getirildi. Yannda da on kiiye yakn adam vard.

Ebû Berze emrederek cariye bir kenarda oturtuldu ve üzerine bir giysi atld.

Sonra kamçy bir adama verip: “Ona elli kamç at, ama göbek ksm ile avret

yerlerine vurma” dedi. Adam da kalkp cariyenin deiik yerlerine kamç ile

vurmaya balad. Ebû Berze de orada bulunanlara: "...Müminlerden bir

topluluk da onlarn cezalandrlmasna ahit olsun
"3 âyetini okudu .

4

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

Abbâs: "...Müminlerden bir topluluk da onlarn cezalandrlmasna ahit

olsun
"5 buyruunu açklarken: “Taife’den kast en az bir kii ve yukansdr”

demitir .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Müminlerden bir

topluluk da onlarn cezalandrlmasna ahit olsun
"7 buyruunu açklarken:

“Taife’den kast en az on kiidir” demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “ Taife birden

bin kiiye kadardr” demitir.

8

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

Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir: “Yüce Allah ibret, uyan ve gözda
olsun diye böylesi bir cezaya bir topluluun ahit olmasn emretmitir.”

1

1 Nûr Sur. 2

1 Abdurrezzâk (13537), bn Cerîr (17/140) ve bn Ebî Hatim (8/2518).

3 Nûr Sur. 2

4 bn Ebî eybe (10/61), bn Cerîr (17/148) ve bn Ebî Hatim (8/2520, lafz

kendisinindir).

5 Nûr Sur. 2

6 bn Ebî Hâtim (8/2520).

7 Nûr Sur. 2

•bn Cerîr (17/146).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: "Bu cezaya asgari

iki kii olmak üzere bir topluluk ahit olsun" demitir .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Zührî bu âyeti açklarken: “Taife en az üç kii

ve yukarsdr" demitir .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: "Taife dört

kiidir" demitir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Nasr b. Alkame: "...Müminlerden bir

topluluk da onlarn cezalandrlmasna ahit olsun"3 buyruunu açklarken:

"Bu topluluun ahit bulunmas cezalandnlan iki kiinin rezil olmas için

deil, tövbelerinin kabulü ve rahmet dilemeleri içindir" demitir .

6

bn Ebî eybe, eybânî'den bildirir: bn Ebî Evfâ'ya: “Resûlullah (sallallanu aeyhi

veseiiem) hiç kimseyi recmetti mi?" diye sorduumda: "Evet, recmetti" dedi.

"Nûr Sûresi’nin inmesinden sonra m önce mi?" diye sorduumda ise:

"Bilmiyorum" dedi .

7

j\ ülj VI 4A£L; V gljllj is^ii ji L;lj VJ V ^1jJl

ffi
"Zina eden erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan
bir kadnla evlenir. Zina eden bir kadnla da, ancak zina

eden veya Allah'a ortak koan bir erkek evlenir. Bu,

müminlere haram klnmtr." (Nûr. Sur. 3)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvud Nâsih’âe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Beyhakî Sünen 'de ve Diyâ el-

Makdisî el-Muhtâre'öe Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

’ bn Ebî Hâtim (8/2521).

1 bn Cerîr (17/147).

5 bn Cerîr (17/147).

4 bn Cerîr (17/148).

5 Nûr Sur. 2
6 bn Ebî Hâtim (8/5520).

7 ibn Ebî eybe (10/75), Buhârî (6813, 6840) ve Müslim (1702).
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“ijl} S) jÇj"

1

buyruunu açklarken: "Buradaki nikahtan kast, evlilik

deil cinsel ilikidir. Kii helali olmayan biriyle ilikiye girdii zaman bunu

ancak zani veya mürik biri olarak yapar" demitir. "...Bu, müminlere haram

klnmtr"1 buyruunu açklarken: "Haram klnan ey, zinadr" demitir. 3

bn Ebî Hatim, Mükâtil'den bildirir: Müslümanlar Mekke'den Medine'ye

hicret ettikleri zaman çok az hariç yokluk içindeydiler. O zamanlar

Medine’de fiyatlar yüksek, geçim de zordu. Medine sokaklannda Ehl-i

kitâb'dan olsun Ensâr’n cariyelerinden olsun açkça zina eden kadnlar da

vard. Bunlar arasnda Abdullah b. Ubcy’yin cariycsi Umcyyc vc Umcyyc'nin

kz Müseyke de vard ki Müseyke, Ensâr’dan bir adamn cariyesiydi. Zinayla

geçinen böylesi kadnlar da zina ettikerine dair kaplarna iaret koymulard.

Zina eden bu kadnlar da Medine'nin cömert ve hayr sahibi kimselerindendi.

Hicret eden Müslümanlardan bazlar içinde bulunduklan skntdan dolay bu

kadnlann kazançlarndan faydalanmak istediler. Birbirlerine: "Zina eden bu

kadnlarla evlensek de onlarn kazançlanndan biz de faydalansak" derken,

bazlan: "Bunu Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) soralm" dediler. Sonrasnda

Resûlullah'a(sBiiaiiahuBieyh.ffl*8iiem) geldiler ve: "Yâ Resûlallah! çinde bulunduumuz

yoksulluktan dolay büyük bir sknt içindeyiz. Yiyecek bile bulamyoruz.

Çarda da Ehl-i kitâb'dan veya onlarn ve Ensârin cariyelerinden zina eden

ve geçimini bu ekilde kazanan kadnlar var. Durumumuz düzelene kadar

onlarla evlenip kazançlanndan faydalanabilir miyiz? Kazançlanna ihtiyacmz

kalmad zaman da onlardan aynlnz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Zina eden erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla

evlenir ..."4 âyetini indirdi. Bu âyetle de Müslümanlarn açk bir ekilde zina

eden kadnlarla evlenmeleri haram klnd. 5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Zina eden erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla

1 Nûr Sur. 3

1 Nûr Sur. 3

3 Abdurrezzâk (2/51), bn Ebî eybe (4/272), bn Ebî Hatim (8/2521, 2522), Beyhak

(7/154) ve Diya el-Makdisî 10/150 (148).

4 Nûr Sur. 3

5 bn Ebî Hâtim (8/2522, 2523).
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evlenir...
01

âyetini açklarken öyle demitin "Cahiliye döneminde zinayla

geçinen fahie kadnlar vard. Bunlardan biri de Ümmü Mehzûl adnda bir

kadnd ve çok güzeldi. Müslümanlardan fakir olanlardan bazlan da

kazançlanndan faydalanmak için böylesi kadnlarla evlenirlerdi. Bu âyetle

Yüce Allah Müslümanlann böylesi kadnlarla evlenmesini haram kld.”

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Süleymân b. Yesâr: "Zina eden erkek

ancak, zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ..."3 âyetini

açklarken: "Cahiliye döneminde fahielik eden baz kadnlar vard. Yüce Allah

bu âyetle Müslümanlann böylesi kadnlarla evlenmesini haram kld”

demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Atâ'dan bildirir: "Cahiliye döneminde filan

oullannn fahieleri, filan oullannn fahieleri gibi açkça zina eden kadnlar

vard. Yüce Allah bu konuda: "Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a

ortak koan bir kadnla evlenir..."
4
âyetini indirdi. Yüce Allah slam dini ile bu

kadnlarla evlenmeye yönelik hükmünü vermi oldu. " Atâ'ya: "Bunu bn
Abbâs’a dayanarakm söylüyorsun?” diye sorulunca: "Evet!” dedi .

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla

evlenir..."
6

âyetini açklarken öyle demitin Baz erkekler cahiliye

döneminden beri açkça fahielik yapan kadnlarla zina etmek istiyorlard.

Kendilerine: "Yapmak istediiniz ey haramdr" denilince bu sefer onlarla

evlenmeyi istediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi ve onlarla

evlenmeyi haram kld .

7

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildirir: slam'n ilk dönemlerinde bazlan

zina ederlerdi. Zina haram klnnca bunlar: "Daha önce zina ettiimiz

kadnlarla evlenelim mi?” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Zina eden

1 Nûr Sur. 3

1 bn Ebî eybe (4/271, muhtasar olarak) ve bn Cerîr (17/152).

5 Nûr Sur. 3

4 Nûr Sur. 3

s bn Cerîr (17/154).

‘ Nûr Sur. 3

7 bn Ebî eybe (4/272, 273) ve bn Cerîr (17/153).
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erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ..."
1

âyetini indirdi.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Zina eden

erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir..."
2

âyetini açklarken: “Buradaki nikahtan kast, bilinen manasyla evlilik deil

zinadr1
’ demitir.

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: Zina eden

erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ..."4

âyetini açklarken: “Kii zina ettii zaman ancak kendisi gibi zinakâr veya

mürik olan birisiyle zina ediyor demektir1
' demitir .

5

bn Ebî eybe, krime'den bunun aynsn bildirir.

6

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

Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: “Kble ahalisinden zina eden bir

adam, ancak kendisi gibi kble ahalisinden olan zinakâr bir kadnla veya kble

ahalisinden olmayan mürik bir kadnla zina eder. Kble ahalisinden zina eden

bir kadn da ancak kendisi gibi kble ahalisinden olan zinakâr bir adamla veya

kble ahalisinden olmayan mürik bir adamla zina eder. Zina da müminlere

haram klnmtr."7

Saîd b. Mansûr, Mücâhid’den bildirir: Yüce Allah zinay haram kldnda
fahielik yapan baz kadnlar çok güzeldi. Bazlan: “O zaman biz de gider

onlarla evleniriz" deyince Yüce Allah: "Zina eden erkek, ancak zina eden

veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ..."
8
âyetini indirdi.

’ Nûr Sur. 3

J Nûr Sur. 3

} bn Ebî eybe (4/272).

4 Nûr Sur. 3

5 bn Cerîr (17/157,158).

b bn Ebî eybe (4/271).

7 bn Cerir (17/159), bn Ebî Hâtûn (8/2522, 2525, 2526) ve Beyhakî (7/154. muallak

olarak).

8 Nûr Sur. 3
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Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud Nâsih’de, Nesâî, Ibn Cerîr, ibnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen'de Abdullah b.

Amrîdan bildirir: Ümmü Mehzûl adnda bir kadn vard. Bu kadn binleriyle

dost hayat yaar, ancak dost edindii adamn masraflann karlama ann
da koard. Hz. Peygamberin (sailaiiahu aleyh. «»iem) ashabndan bir adam bu kadnla

evlenmek isteyince Yüce Allah: "Zina eden erkek, ancak zina eden veya

Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir..."’ âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Amr b. uayb'dan, o babasndan,

o da dedesinden bildirir: Mekke'den Medine'ye esir tayan Mersed adnda

biri vard. Mekke'de, Anâk adnda, Mersed'in dostu olan fahie bir kadn da

bulunuyordu. Mersed, Mekke esirlerinden birine, kendisini Mekke'ye

tayacana dair söz vermiti." Mersed öyle anlatr: "Mehtapl bir gecede

Mekke duvarlanndan bir duvarn dibine geldim. Anâk da gelip duvar

dibindeki karaltm görünce yanma geldi. "Mersed! Sen misin?” diye

seslenince: "Evet! Benim" karln verdim. Bunun üzerine bana: "Ho
geldin! Buyur bu gece bizde kal" dedi. "Ey Anâk! Yüce Allah zinay haram

kld" karln verdim. Bunun üzerine: "Ey oba halk! Bu adam sizin

esirlerinizi kaçryor!" diye barmaya balad. Bu barmas üzerine peimden

sekiz kii çkt. Handeme3 yolunu tutup bir yana veya maaraya vardm ve

içine girdim. Gelip baucumda durdular. Hatta bamn üzerine iediler, ancak

Yüce Allah bana kar gözlerini kör etti. Sonra da geri döndüler. Ben de

Medine’ye götürmeye söz verdiim kiinin yanna geldim onu tayp yola

koyuldum. Medine'ye ulatmda Resûlullah'n(oiyyuaieffvesEian) yanna geldim

ve: "Yâ Resûlallah! Anâk’la evlenebilir miyim?" diye sordum. Resûluliah (s^Uaiiehu

aleyhi veseiiam) bana hiçbir cevap vermedi. Ancak: "Zina eden erkek, ancak zina

eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ...”4 âyeti nazil olunca

Resûlullahtssftaiiahu aieyt vnellem) bana: "Ey Mersed! Zina eden bir erkek, ancak zitakâr

veya mürik olan bir kadnla evlenebilir. Zina eden bir kadn da ancak zinakâr

' Nûr Sur. 3

1 Ahmed 11/16, 669 (6480, 7099), Nesâî, S. el-Kübrâ (11359), bn Cerîr (17/150), bn Ebî

Hâtim (8/2525), Hâkim (2/193, 194) ve Beyhakî (7/153). MÜsned’in muhakkikleri:

"Hasen'dir" demilerdir.

* Mekke'de bir dan addr.
1 Nûr Sur. 3
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veya mürik olan bir erkekle evlenebilir. Yüce Allah da zinay müminlere haram

kld. Sen o kadnla evlenme
\"

buyurdu .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr: “Zina eden erkek, ancak

zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ..."
1
âyetini açklarken

öyle demitir: “Fahielik yaptklar bilinen baz kadnlar vard. Baz yoksul

Müslümanlar da böylesi kadnlarla evlenir, kadnlar onlarn geçimini

karlard. Yüce Allah da bu âyetle Müslümanlara böylesi bir evlilii

yasaklad."3

Ebû Dâvud Nâsih’öe, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve Beyhakî, bn Abbâs'tan

bildirir: “Cahiliye döneminde aleni bir ekilde fahielik yapan kadnlar

hakknda nazil oldu. Bunlar mürik fahielerdi. Yüce Allah müminlerin

bunlarla evlenmesini haram kld/14

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

bn Merdûye, bn Abbâs'n azatls u'be’den bildirir: bn Abbâs'n

yanndayken bir adam geldi ve öyle dedi: “Bir kadnn peine dütüm ve

onunla Yüce Allah'n bana haram kld bir ey (zina) yaptm. Ancak Allah’n

da ihsanyla tövbe ettim ve onunla evlenmek istedim. Fakat insanlar bana:

“Zina eden erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla

evlenir..."5 diyorlar." Bunun üzerine bn Abbâs u karl verdi: “Bu âyet

senin anlattn konu hakknda deildir. Açkça fahielik yapan ve insanlar

içinde tannmalar için kaplarna iaretler koyan kadnlar vard. Yüce Allah

onlar hakknda bu âyeti indirdi. Sen dediin kadnla evlenebilirsin ve bir

günah varsa benim boynumadr."6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Saîd b.

Cübeyrîden bildirir: “Cahiliye döneminde fahielik yapan baz kadnlar vard.

’ Ebû Dâvud (2051), Tirmizî (3177, "hasen"), Nesâî (3228), bn Cerîr (17/151, 152), bn

Ebî Hâtim (8/2526), Hâkim (2/166, "sahîh") ve Beyhakî (7/153). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1806).

1 Nûr Sur. 3

3 bn Cerîr (17/150, 151).

4 bn Cerîr (17/153) ve Beyhakî (7/154).

5 Nûr Sur. 3

6 bn Ebî eybe (4/272), bn Cerîr (17/153) ve bn Ebî Hâtim (8/2521).
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slam dini geldikten sonra Müslümanlardan bazlan böylesi kadnlarla evlenir,

kadnlar onlann geçimini karlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Zina eden

erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir ..."
1

âyetini indirdi .

2

Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Adiy, Hâkim ve bn

Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sai^u aier* «»iiht):

"Zina etmi ve ceza olarak denek yemi biri ancak kendisi gibi zina etmi ve

cezalandrlm biriyle evlenebilir" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Zina

eden erkek, ancak zina eden veya Allah'a ortak koan bir kadnla

evlenir..."
4
âyetini açklarken öyle demitin "Yapt zina gizli kalm olan

kii deil, zinadan dolay ceza yemi kii, ancak yine kendisi gibi

cezalandnlm biriyle evlenebilir."5

bn Ebî eybe, Saîd b. Mansûr ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre adamn

biri bir kadnla evlendi. Daha sonra zina etti ve had uygulanarak kendisine

denek atld. Bu adam Ali b. Ebî Tâlib’e getirdiklerinde adam karsndan

ayrd ve ona: "Ancak senin gibi zinadan dolay denek yemi birisiyle

evlenebilirsin" dedi .

6

Ahmed ve Nesârnin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (akfiaiu ieyhi

vesBiem) öyle buyurmutun "Yüce Allah kyamet gününde, anne babasna asi

olan kiiye, erkee benzemeye çalan kadna ve deyyus olana dönüp bakmaz. n

bn Mâce ve bn Adiy, Enes’ten bildirir Resûlullah'n (sa^iaiiahu aier^ vcseiiefTt): "Yüce

Allah'n huzuruna pak ve tertemiz bir ekilde çkmak isteyen kii hür (ve temiz)

kadnlarla evlensin
"
buyurmutur.

1

’ Nûr Sur. 3

1 bn Ebî eybe (4/272), bn Ebî Hatim (8/2525) ve Beyhakî (7/153).

} Ebû Dâvud (2052), bn Ebî Hatim (8/2524), bn Adiy (2/817) ve Hâkim (2/166). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1807).

4 Nûr Sur. 3

5 bn Ebî eybe (4/273).

‘ bn Ebî eybe (4/273).

7 Ahmed 10/321, 322 (6180) ve Nesâî (2561). Hasen sahih hadistir (Balon: Elbânî, Sahih

Sünen en-Nesâi, 2402).
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Ebû Ubeyd Nâsih’âe, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvud Nâsih’âe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Zina eden erkete ancak zina eden

veya Allah'a ortak koan bir kadnla evlenir..."
2
âyetini açklarken öyle

demitir: “Bu âyetin daha sonra gelen: "Sizden bekâr olanlar,

kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanlar evlendirin. Eer

bunlar yoksul iseler, Allah onlar lütfuyla zenginletirir. Allah, lütfü geni

olandr, hakkyla bilendir"3 âyetiyle neshedildii söylenir."
4

Iyt -yÂ Vl * b>LÜJl ^ h]j\j \'4 5SI4 1jL- Vj 5jJU-

jy* & \y*Lâ>\j viiJS kj Ija

"Namuslu kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit
getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk onlarn

ahitliini asla kabul etmeyin. te bunlar fâsk kimselerdir.

Ancak tövbe edip bundan sonra slah olanlar müstesnadr.

Çünkü Allah, çok balayandr, çok merhamet edendir."
(Nûr Sur. 4, 5)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Namuslu kadnlara zina

isnat edip sonra da dört ahit getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk

onlarn ahitliini asla kabul etmeyin. te bunlar fâsk kimselerdir"* âyetini

açklarken öyle demitin “Yetkili kiiye birine zina iftirasnda bulunan biri

getirildii zaman ona seksen denek atar. Bu cezadan sonra da hayatta

1 bn Mâce (1862) ve bn Adiy (3/1157). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen bn

Mâce, 410).

1 Nûr Sur. 3

3 Nûr Sur. 32

4 Ebû Ubeyd (129, 130), bn Ebl eybe (4/271), bn Cerîr (17/159, 160), bn Ebî Hâtim

(8/2524) ve Bcyhakî (7/154).

s Nûr Sur. 4
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olduu sürece onun ahitliklerini kabul etmez. Böylesi kiiler de söyledikleri

bu yalanlardan dolay Allah'a kar gelmi fask kimselerdir."
1

Ebû Dâvud Nâsih’de ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir Yüce Allah

önce: "Namuslu kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit

getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk onlarn ahitliini asla kabul

etmeyin. te bunlar fâsk kimselerdir
" 2

buyurdu. Daha sonra da: "Ancak

tövbe edip bundan sonra slah olanlar müstesnadr. Çünkü Allah, çok

balayandr, çok merhamet edendir
" 3 buyurarak bir istisnada bulundu. Bu

istisna da fasklklanndan dolay tövbelerinin kabulüne yöneliktir. Yoksa

ahitlikleri yine geçerli deildir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Namuslu kadnlara zina

isnat edip sonra da dört ahit getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk

onlarn ahitliini asla kabul etmeyin, ite bunlar fâsk kimselerdir. Ancak

tövbe edip bundan sonra slah olanlar müstesnadr. Çünkü Allah, çok

balayandr, çok merhamet edendir
"4 buyruunu açklarken: "Yüce Allah

burada hem ceza, hem de atlan iftiradan dolay tövbeyi indirmitir. Bunlarn

tövbeleri kabul edilebilir, ancak ahitlikleri artk geçerli saylmaz" demitir.

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hz. Ömer b. el-Hattâb,

böylesi bir durumda olan Ebû Bekre’ye: "ayet tövbe edersen ahitliini de

geçerli sayanm" demitir.

5

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir: "Ancak tövbe edip bundan sonra

slah olanlar müstesnadr. Çünkü Allah, çok balayandr, çok merhamet

edendir"6 âyeti konusunda Hz. Peygamber (sallailehu aleyhi «sellem): "Tövbeleri,

söylediklerini bu yalan yani kendi kendilerini yalanlamalar ile olur. Bunu

yapmalar halinde artk ahitlikleri geçerli saylr" buyurmutur.

’ bn Ebî Hatim (8/2530, 2531).

1 Nûr Sur. 4

3 Nûr Sur. 5

4 Nûr Sur. 4, 5

s bn Cerîr (17/163).

6 Nûr Sur. 5
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Ebû Dâvud Nâsih’öe bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah, Nûr Sûresi'nde

önce: "Namuslu kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit

getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk onlarn ahitliini asla kabul

etmeyin. te bunlar fâsk kimselerdir
" 1

buyurdu. Daha sonra da: "Elerine

zina isnat edip de kendilerinden baka ahitleri olmayanlara gelince,

onlarn her birinin ahitlii; kendisinin doru söyleyenlerden olduuna

dair, Allah adna dört defa yemin ederek ahitlik etmesidir
"2

buyurarak bir

istisnada bulundu. Her iki taraf da belirtildii gibi yemin ettikten sonra

birbirlerinden ayrlrlar. Yemin etmemeleri halinde artk durumlarna göre

denek veya recm ile cezalandrlrlar.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî Sünen ’de bn Abbâs'tan bildirir: Yüce

Allah önce: "Namuslu kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit

getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk onlarn ahitliini asla kabul

etmeyin, ite bunlar fâsk kimselerdir
"3 buyurdu. Daha sonra da: "Ancak

tövbe edip bundan sonra slah olanlar müstesnadr. Çünkü Allah, çok

balayandr, çok merhamet edendir
"4 buyurarak bir istisnada bulundu.

Bundan dolay tövbe edip slah olanlann Allah'n kitabna göre ahitlikleri

geçerli olur .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, bnu'l-Müseyyeb'den

bildirir: Üç kii Muîre b. u’be'nin zina ettiine dair ahitlik ettiler. Dördüncü

kii olarak Ziyâd bu ahitlie yanamaynca Ömer ahitlikte bulunan üç kiiyi

cezalandrd. Sonra onlara: “Tövbe edin ki bundan sonra ahitliinizi kabul

edeyim" deyince iki kii tövbe etti, ancak ahitlerden biri olan Ebû Bekre

tövbe etmedi. Tövbeyi kabul etmeyince de ahitlii geçerli saylmad. Ebû

Bekre, Ziyâd’la anneden bir kardeti. Ziyâd bu ekilde ahitlikten uzak

durunca Ebû Bekre onunla konumayacana dair yemin etti. Ölünceye kadar

da onunla konumad .

6

1 Nûr Sur. 4

2 Nûr Sur. 6

3 Nûr Sur. 4

* Nûr Sur. 5

5 bn Cerîr (17/172) ve Beyhakî (10/153).

6 Abdurrezzâk (2/52), Musannef (13564).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Atâ du

âyetleri açklarken: "Zina iftirasnda bulunan kii, tövbe edip yalan söylediini

itiraf ederse ahitlii geçerli saylr" demitir.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî, Zührî, Tâvus ve Mesrûk: "Zina

iftirasnda bulunan kii, tövbe ederse ahitlii geçerli saylr. Tövbe etmesi de

yalan söylediini itiraf etmesidir” demilerdir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb ve Hasan(- Basrî):

“Zina iftirasnda bulunan kii tövbe ederse bu tövbesinin kabul görüp

görmemesi Allah ile kendisi arasndadr. Ancak ahitlii artk geçerli

saylmaz" demilerdir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mekhûl: "Zina iftirasnda bulunan

kiinin tövbe etmesi halinde ahitlii geçerli saylmaz" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn: "Zina iftirasnda

bulunan kii tövbe ederse bu tövbesinin kabul görüp görmemesi Allah ile

kendisi arastndadr. Ancak ahitlii artk asla geçerli saylmaz" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Zina iftirasnda bulunan

kiinin tövbe etmesi halinde ahitlii geçerli saylmaz" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Saîd

b. Cübeyr: "Zina iftirasnda bulunan kii tövbe ederse azaba maruz kalp

kalmamas Allah ile kendisi arasndadr. Ancak ahitlii artk asla geçerli

saylmaz" demitir.

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

göre Katâde: "...Artk onlarn ahitliini asla kabul etmeyin ..."
1 buyruunu

açklarken öyle demitir: Haan bu konuda: "Zina iftirasnda bulunan kiinin

artk ahitlii geçerli saylmaz. Tövbe etmesi ise Allah'la kendisi arasnda olan

bir eydir" derdi .

3

' Abdurrezzâk (13561).

J Nûr Sur. 4

} Abdurrezzâk (2/52), Musannif (13572) ve bn Cerîr (17/171).
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Abdurrezzâk, Abd b. Htmeyd, bn Cerîr ve bnTI-Münzir, urayh'tan

bildirir: “Zina iftirasnda bulunan kii hariç, kendisine had uygulanan her bir

kiinin ahitlii geçerli saylr. Zina iftirasnda bulunan kiinin tövbesi ise

Allah’la kendisi arasnda olan bir eydir.'”

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

bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Zina iftirasnda bulunan kiinin artk

ahitlii geçerli saylmaz. Tövbe etmesi ise Allah'la kendisi arasnda olan bir

eydir” demitir.*

Abd b. Humeyd, sa b. Âsm’dan bildirir: “Ebû Bekre, kendisine biri gelip

de ahitlik etmesini istediinde: “Benden baka bir ahit bul! Zira

Müslümanlar beni fask çkardlar” derdi.

Abd b. Humeyd, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb'n
#

Muîre b. u'be'ye zina iftirasnda bulunanlan cezalandrmasna ahit oldum.

Bunlar arasnda Ebû Bekre, Nâfi' ve ibl de vard. Daha sonra Ömer, Ebû

Bekre’yi çard ve: “Eer yalan söylediini itiraf edersen bundan sonra

ahitliini geçerli sayanm” dedi. Ancak Ebû Bekre söylediini yalanlamad.

Sonrasnda Ömer b. el-Hattâb vefat edene dek onun ahitliini kabul etmedi.

"Ancak tövbe edip bundan sonra slah olanlar müstesnadr ..."

3

âyetinde

ifade edilen de budur. Bunlar tövbesi de yalan söylediklerini itiraf

etmeleridir.

Abdurrezzâk'n Amr b. uayb'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi

resellem) öyle buyurmutun "Yüce Allah ve Resulü, üç veya iki veya bir kiinin,

birinin zina ettiine dair ahitliinin geçerli saylmamasna hükmetti. Böylesi

bir ahitlikte bulunanlara da ceza olarak denek atlr. Tövbe edip

Müslümanlarn nazarnda slah olduklar belli oluncaya kadar baka konularda

da ahitlikleri geçerli saylmaz."*

Abd b. Humeyd, Câfer b. Burkân'dan bildirir: Meymûn b. Mihrân'a: “Yüce

Allah: "Namuslu kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit

1 Abdurrezzâk (13575) ve bn Cerîr (17/168-170).

1 Abdurrezzâk (13573) ve bn Ebî Hatim (8/2532).

3 Nûr Sur. 5

4 Abdurrezzâk (13571).
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getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk onlarn ahitliini asla kabul

etmeyin. te bunlar fâsk kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra

slah olanlar müstesnadr. Çünkü Allah, çok balayandr, çok merhamet

edendir"' buyurmu ve böylesi kiilere tövbe hakkn tanmtr. Ancak baka

bir âyette: "Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadnlara zina

isnâdnda bulunanlar, dünya ve âhirette lanetlenmilerdir. Onlar için çok

büyük bir azap vardr" 2
buyuruyor" dediimde u karl verdi: "lk

bahsettiin âyetlerde kendisine iftirada bulunulan kii zina etmi de olabilir.

Ancak sonra söylediin âyette iftiraya maruz kalm kii asla böylesi bir eye

yanamam kiidir.”

Ibn Merdûye, Enes’ten bildirir Resûlullah (saiiaMu aleyhi mailem) ile Mekke

mürikten arasnda yaplan anlamadan sonra Mekkeli baz kadniar

Medine’ye Hz. Peygamberim (»bIIbii^ Bie^ meiirm) yanna Müslüman olmak için

hicret ediyorlard. Ancak Mekkeli mürikler: "Bu kadnlar erkek bulmak için

Medine’ye gidiyorlar!" deyince Yüce Allah: "Namuslu kadnlara zina isnat

edip sonra da dört ahit getiremeyenlere seksen denek vurun. Artk

onlarn ahitliini asla kabul etmeyin. te bunlar fâsk kimselerdir" 3 âyet ni

indirdi.

Abdunrezzâk’n bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Zinann kendisi zina

iftirasnda bulunmaktan daha ardr. Zina iftirasnda bulunmak da içki

içmekten daha ardr" demitir.
1

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Atâ: "Zina için atlan denek zina

iftirasnda bulunma ve içki içmekten dolay atlan denekten daha ar olur.

Zina iftirasnda bulunmada atlan denek ile içki içmekten dolay atlan

denek birdir" demitir .

5

’ Nur Sut. 4, 5

1 Nûr Sur. 23

1 Nûr Sur. 4

1 Abdurrezzâk (13509).

5 Abdurrezzâk (13508).
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"Karlarna zina isnat edip de kendilerinden baka ahidleri

olmayanlarn ahitlii, kendisinin doru sözlülerden

olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur.

Beincisinde, eer yalanclardan ise Allah'n lanetinin

kendisine olmasn diler. Kocasnn yalanclardan olduuna
dair Allah' dört defa ahit getirmesi, beinci defada da eer
kocas doru söyleyenlerden ise Allah'n gazabnn kendi

üzerine olmasn dilemesi, kadndan cezay kaldrr."
(Nûr Sur. 6-9)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Âsim b. Adiy’den bildirir: "Namuslu

kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit getiremeyenlere seksen

denek vurun. Artk onlarn ahitliini asla kabul etmeyin. te bunlar fâsk

kimselerdir
"

1

âyeti nazil olduu zaman: “Yâ Resûlallah! Kii ahit olmalar için

dört kii bulup getirene kadar kansyla zina eden adam çkp gider” dedim.

Ancak birkaç gün geçmedi ki bir amcam olunu kans ve yannda bir oluyla

birlikte gördüm. Kadn: “Bu çocuk senden!” derken, amcam olu: “Hayr,

benden deil!" karln veriyordu. Bunun üzerine lanetleme (liân) âyeti

nazil oldu. Bu konuda ilk konuan bendim ve böylesi bir eye maruz kalan ilk

kii de yine ben oldum.
1

Tayâlisî, Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

"Namuslu kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit getiremeyenlere

seksen denek vurun. Artk onlarn ahitliini asla kabul etmeyin. te
bunlar fâsk kimselerdir

"3 âyeti nazil olduu zaman Ensâr'n önderlerinden

1 Nûr Sur. 4

J bn Ebî Hâtim (8/2528), Buhâri (4745, 5308) ve Müslim (1492).

3 Nûr Sur. 4
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biri olan Sa'd b. Ubâde: “Yâ Resûlallah! Âyet bu ekilde mi nazil oldu?" dedi.

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Ensâr! önderiniz olan u adamn ne dediini

duyuyor musunuz?" buyurunca, Ensârl Müslümanlan “Bu adam kskanç

biridir! Evlendii bütün kadnlar bakire olanlardan seçmitir. Kskançlndan

dolay da boad bir kadna içimizden hiç kimse cesaret edip talip

olamyor!” karln verdiler. Bunun üzerine Sa’d öyle dedi: “Yâ Resûlallah!

Bu âyetin hak olduunu ve Allah'tan geldiini tabi ki biliyorum! Ancak denilen

karsnda ardm. Zira bana ait bir kadn baka bir erkekle liki halinde

görsem dört ahit bulana kadar ona ne dokunabilir, ne de bir ey
yapabiliyorum. Vallahi ben bu dört ahidi bulana kadar adam iini bitirmi

olur."

Bu olay üzerinden çok bir zaman geçmedi ki (Tebûk savana katlmayp

sonradan) tövbeleri kabul edilen üç kiiden biri olan Hilâl b. Umeyye gece

vakti tarlasndan döndüü zaman karsnn yannda bir adam gördü. Onu

kendi gözleriyle gördü kendi kulaklaryla iitti. Ancak onlara dokunmad ve

sabaha kadar bekledi. Sabah Resûlullah'n (saüaJiahu aleyhi reseiiemiyanna geldi ve: “Yâ

Resûlallah! Gece vakti kanmn yanna geldiimde yannda bir adam buldum.

Olanlar gözümle gördüm, kulaklarmla iittim” dedi. Hilâl'in bu söylediklerim

Resûlullah isaiMshuaifYiivesdhm) hiç de ho karlamad ve bundan dolay can skld.

Ensâr toplanp: “Sa'd b. Ubâde’nin dedii bir durumun içine dütük. imdi

Resûlullah Maii^u ikyü vraiM, Hilâl b. Umeyye’ye ceza verecek ve müslümanlar

arasnda onun ahitliini iptal edecektir” dediler. Hilâl da: “Vallahi, Yüce

Allah'n bana bu konuda bir çk yolu göstereceini umuyorum” dedi. Daha

sonra Hilâl, Allah Resûlü'ne: “Yâ Resûlallah! Sana geldiim konu yüzünden

skntya dütüünü görüyorum, ama Allah da biliyor ki doru söylüyorum!"

dedi.

Vallahi Resûlullah Meiiahu aleyhi veceiM ona ceza uygulanmasn emretmek

üzereyken Yüce Allah Resûlullah’a fufalMu aleyhi meten) vahiy indirdi. Resûlullah'a

(sallaiiahu aleyhi veseiiem) vahiy indii zaman yanndakiler onun teninin bembeyaz

kesilmesinden anlarlard. Vahiy inii bitene kadar da onunla konumadlar.

te o srada: "Karlarna zina isnat edip de kendilerinden baka ahidleri

olmayanlarn ahidlii, kendisinin doru sözlülerden olduuna Allah' dört

defa ahit tutmasyla olur. Beincisinde, eer yalanclardan ise Allah'n
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lanetinin kendisine olmasn diler
"1

âyetleri nazil oldu. Resûlullah biiBiiahu aleyhi

mailemi kendine gelince: "Müjde ey Hilâl! Yüce Allah sana bir kurtulu ve çk
yolu kld" buyurdu. Hilâl da: “Bunu Rabbimden bekliyordum" diye karlk

verdi.

Daha sonra Resûlullah (uüaiiahu aleyhi nniivnK"Kadn çarn" buyurduu zaman

kadn çardlar. Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi mailem) ikisine de inen âyetleri okudu,

nasihat etti ve âhiret azabnn dünya azabndan daha ar olduunu söyledi.

Hilâl: “Yâ Resûlallah! Vallahi ben onun hakknda doru olan söyledim"

deyince, kadn: "Yalan söylüyor" karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah

(sailaUahu aleyhi vaseiiam): "Aralarnda Hân yapn" buyurdu. Hilâl'a “(Doruyu

söylediine dair) ehadet et" dediklerinde, Hilâl doru söylediine dair dört

defa ehadet etti. Beinci ehadeti edecei zaman onu: "Yüce Allah'tan kork!

Zira dünyadaki azap âhiretteki azaptan daha hafiftir! Bu beinci ehadet sana

azab getirebilecek olan ehadettir!" diye uyardlar. Fakat Hilâl: “Vallahi Yüce

Allah bundan dolay beni azaplandrmayaca gibi bana ceza da

uygulatmayacak" dedi ve: “Eer yalanclardan isem Allah'n laneti üzerime

olsun" eklindeki beinci ehadetini de etti.

Sonra kadna: “Kocann yalanclardan olduuna dair Yüce Allah adna dört

defa ehadet et" denildi. Kadn da bu yönde dört defa ehadet etti.

Beincisine geldii zaman onu: “Yüce Allah’tan kork! Zira dünyadaki azap

âhiretteki azaptan daha hafiftir! Bu beinci ehadet sana azab getirebilecek

olan ehadettir!" diye uyardlar. Kadn biraz durakladktan sonra: “Vallahi

ben kavmimi rezil etmem!" dedi ve: “Eer kocam doru söylüyorsa Yüce

Allah’n öfkesi benim üzerime olsun" eklindeki beinci ehadeti de etti.

Bunun üzerine Resûlullah (saiuishu toyt» vesaik) onlar ayrd. Bu be ehadet

yüzünden kadnn douraca çocuun baba ad ile anlmamasn, kadna

zinac ve çocuunun da veledi zina diye çarlmamasn emretti. Ortada bir

talak veya ölüm olmadan aynldklan için de erkein kadna ev ve nafaka

vermesi gerekmediine, kadnn da iddet beklememesine hükmetti.
1

’ Nûr Sur. 6, 7

1 Ahmed 4/33 (2131), Abdurcezzâk (12444), Tayâlisî (2789), Ebû Dâvud (12256), bn
Cerîr (17/180-182), Fethu'l-Bârrde (9/445) geçtii üzere bnul-Münzir ve bn Eb Hatim

(8/2533, 2534). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaIf Sünen Ebî Dâvud, 496).
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Buhârî, Tirmizî ve bn Mâce, bn Abbâs'tan bildirin Hilâl b. Umeyye

Resûlullah'n (s^^iahu aieyfn «mim) yannda kansn erik b. Sehmâ ile zinada

bulunmakla suçlad. Resûlullah (uiiaiiifa aleyhi »uiM ona: "Ya bu konuda delil

sunarsn
,

ya da srtna ceza uygulanr" buyurunca Hilâl: "Yâ Resûlallah!

Birimiz karsnn üzerine bir erkek görse bu konuda delil mi arar?" dedi. Ancak

Resûlullah {ssiiaiiettu aleyhi »esei«m)yine: "Ya bu konuda delil sunarsn, ya da srtna cezu

uygulanr

"

buyurdu. Bunun üzerine Hilâl: "Seni hakla gönderene yemin olsun

ki doru söylüyorum! Ve Yüce Allah benim srtm cezadan kurtaracak bir e>

indirecektir" dedi. Sonrasnda Cebrail indi ve: "Karlarna zina isnat edip de

kendilerinden baka ahdleri olmayanlarn ahitlii, kendisinin doru

sözlülerden olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur. Beincisinde,

eer yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn diler. Kocasnn

yalanclardan olduuna dair Allah' dört defa ahit getirmesi, beinci

defada da eer kocas doru söyleyenlerden ise Allah'n gazabnn kendi

üzerine olmasn dilemesi, kadndan cezay kaldrr"1

âyetlerini getirdi.

Âyetlerin inii bitince Hz. Peygamber (jbHbMu efeyi» n*iem) onlan çard.

Geldiklerinde Hilâl b. Umeyye kalkp iddiasnn doruluuna ehadet etti. Hz.

Peygamber (saMiahu aleyhi «senem) de onlara: "Yüce Allah ikinizden birinin yalan

söylediini biliyor. Onun için ikinizden tövbe edecek olan var m?"

buyuruyordu. Sonra kars kalkp ehadette bulundu. Beinci ehadete

gelince oradakiler kadn: "ayet yalan söylüyorsan bil ki bu söz azab

gerektirir" diye uyardlar. Bunun üzerine kadn biraz yavalayp duraklad.

Biz, kadn ehadetinden vazgeçecek sandk. Ama kadn: "Bu günden sonra

kavmimi rezil edecek deilim" dedi ve beinci ehadetini de etti. Sonunda

Hz. Peygamber Meiiehu aleyhi «senemi bize: "Bu kadn gözleyin. Eer gözleri sürmeli,

iri kalçal, kaln bacakl bir çocuk dünyaya getirirse bu çocuk erik b. Sehmâ'ya

aittir" buyurdu. Daha sonra kadn Hz. Peygamberiinbaiuiehuafeyhireaiienjdedii gibi

bir çocuk dourdu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiatiahu nfeY* nakmjc "Eer Yüce

Allah'n (Hân hakkndaki) hükmü infaz edilmemi olsayd bu kadna farkl bir

ekilde davranrdm" buyurdu.
2

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

Adamn biri Hz. Peygambere (niyiahu aleyh «sehem) geldi ve kansnn bir adamla zina

’ Nûr Sur. 6-9

1 Buharî (2671, 4747), Tirmizî (3179) ve bn Mâce (2067).
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ettiini söyledi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) adamtn bu söylediinden pek

holanmad, ancak adam Allah Resûlü'ne bu konuda o kadar gelip gitti ki

sonunda: "Karlarna zina isnat edip de kendilerinden baka ahidleri

olmayanlarn ahidlii, kendisinin doru sözlülerden olduuna Allah' dört

defa ahit tutmasyla olur. Beincisinde, eer yalanclardan ise Allah'n

lanetinin kendisine olmasn diler
" 1

âyetleri nazil oldu. Daha sonra haber

gönderip adamla karsn çard ve:
"
Yüce Allah hakknzda vahiy indirdi"

buyurdu. Sonra adama âyetleri okuyunca adam doruyu söylediine dair

dört defa Allah adna ahedet etti. Beincisinde Allah Resulü (saiiBiiahu aleyhi «sefam)

emrederek adamn az kapatld. Allah Resûlü Ueiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Her ey senin

için Allah'n lanetinden daha kolaydr" diyerek ona öütte bulundu. Sonra

adam brakmalann söyleyince adam: “Eer yalan söylüyorsam Allah'n laneti

üzerime olsun” diyerek beinci ehadetini etti. Allah Resûlü UaiiaJlahu aleyhi ««Hem)

daha sonra kadn yanna çard ve bu âyetleri kendisine okudu. Kadn da

kocasnn yalan söylediine dair dört defa Allah adna ehadette bulundu.

Beincisinde Allah Resûlü (nUaHahu aleyhi «tellen) emrederek kadnn az kapatld.

Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyh, «ailem):
"
Yazk sana! Her ey senin için Allah'n

öfkesinden daha kolaydr" diyerek ona öütte bulundu. Sonra kadn

brakmalann söyleyince kadn: “Eer kocam doruyu söylüyorsa Allah'n

laneti üzerime olsun” diyerek beinci ehadetini etti .

1

Buhârî, Müslim ve Ibn Merdûye, Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Ömer'den

bildirin Adamn biri Resûlullah’a (saiiBiiahu aleyhi «seiier) geldi ve: “Kanm zina etti”

dedi. Resûlullah (saüai^u aleyhi «tellen) yerde bir eyler eeler gibi ban önüne edi

sonra ban kaldnp: "Yüce Allah senin ve karn hakknda vahiy indirdi, onu

da getir gel" buyurdu. Adamn kans da gelince Allah Resûlü (asllallshu aleyhi «seiiem)

adama: "Kalk ve söylediin konuda dört defa Allah adna ahitlik et" buyurdu.

Adam da kalkp Allah adna dört defa doruyu söylediine dair ehadette

bulundu. Resûlullah Msiiahu aleyhi «alim) adama: "Yazk sana! Bir sonraki ehadetin

azab gerektirir!" buyurdu ancak adam: “Yalan söylüyorsam Allah'n laneti

üzerime olsun” diye beinci ehadetini de yapt. Adamdan sonra bu kez kans

kalkt ve Allah adna dört defa kocasnn yalan söylediine dair ehadet etti.

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi ««Hem) kadna: "Yazk sana! Bir sonraki ehadetin azab

' Nûr Sur. 6, 7
1 bn Eb Hatim (8/2534).
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gerektirir!" buyurdu, ancak kadn: "Kocam doru söylüyorsa Allah'n gazab

üzerime olsun" diye beinci ehadetini yapt. Bunun üzerine Allah Resulü

(saiiBiiahu aleyhi veseiiem) adama:
"
Gidebilirsin ! Artk kadn üzerinde herhangi bir hakkn

kalmad " buyurdu. Adam: "Ona verdiim malm?" diye sorunca, Allah Resûlû

(saiieiiuhu aisyhi veseiium): "Ondan alacak maln yok! ayet iddianda doruyu söylemisen

ona verdiin mal /ercinin karldr. Yok, eer yalan söylüyorsan zaten bu ma
sana daha uzak olur" buyurdu.'

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî ("sahih"), Nesâî, bn Cerîr ve br

Merdûye, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Lanetleen kan kocann birbirinden

aynlp aynlamayaca konusu bana sorulunca nasl bir cevap vereceimi

bilemedim. Yerimden kalkp bn Ömer'in evine gittim. "Ey Ebû Abdirrahman!

Lanetleen kan koca birbirinden aynlrlar m?” diye sorduumda öyle dedi:

"Sübhanallah! Evet, aynlrlar. Bu konuyu ilk soran kii de filann olu falan

kiiydi. Adam: "Yâ Resûlallah! Biri karsn çirkin bir durumda görse ne

yapmal? Zira konuursa büyük ve ar bir ey söylemi olur. Buna susarsa da

böylesi çirkin bir ey karsnda sessiz kalm olur" dedi. Resûlullah (uMMu ieyt»

veseiiem) de susup adama herhangi bir cevap vermedi. Adam daha sonra geldi

ve: "Daha önce sana sormu olduum ey bama geldi" dedi. Bunun üzerine

Yüce Allah, Nûr Sûresi’ndeki: "Karlarna zina isnat edip de kendilerinden

baka ahidleri olmayanlarn ahitlii, kendisinin doru sözlülerden

olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur. Beincisinde, eer
yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn diler. Kocasnn

yalanclardan olduuna dair Allah' dört defa ahit getirmesi, beinci

defada da eer kocas doru söyleyenlerden ise Allah'n gazabnn kendi

üzerine olmasn dilemesi, kadndan cezay kaldrr"2
âyetleri indirdi.

Bu âyetlerin nazil olmasyla Allah Resûlü (uiiiiahu aleyhi «mim önce adamdan

balayp ona nasihatlerde bulundu, dünyadaki cezann âhiretteki cezadan

daha kolay olduunu hatrlatt. Ancak adam: "Seni hakla gönderene yemin

olsun ki yalan söylemiyorum" dedi. Sonra ayn ekilde kadna nasihatlerde

bulundu, dünyadaki cezann âhiretteki cezadan daha kolay olduunu

hatrlatt. Kadn da: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki yalan söylüyor"

dedi. Sonrasnda adam dört defa doruyu söylediine dair Allah adna

1

Buhâri (5349, 5350) ve Müslim (1493).

1 Nûr Sur. 6-9
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ehadette bulundu. Beincisinde de: “Yalan söylüyorsam Allah'n laneti

üzerime olsun" dedi. Daha sonra kadn dört defa kocasnn yalan söylediine

dair Allah adna ehadette bulundu. Beincisinde de: “ayet doruyu

söylüyorsa Allah’n gazab üzerime olsun” dedi .

1

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Hibbân ve bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirir:

Cuma gecesi Mescid’de oturuyorduk. Ensârîdan bir adam: "Birimiz kansnn

bir adamla zina ettiini görüp de adam öldürse onu öldürürsünüz,

öldürmeyip bunu dile getirse ahit yetersizliinden iftirada bulundu diye

denek atarsnz. Sussa da öfke içinde susar. Vallahi sabaha sa çkarsam

bunu Allah Resûlü'ne soracam” dedi. Sabah olunca da Resûlullah'a bileiiehu

aleyhi vaseiBm): “Yâ Resûlallah! Birimiz karsnn bir adamla zina ettiini görüp de

adam öldürse onu öldürürsünüz. Öldürmeyip bunu dile getirse ahit

yetersizliinden iftirada bulundu diye denek atarsnz. Sussa da öfke içinde

susar. Yüce Allah bu konuda hükmünü versin” dedi. Bunun üzerine

lanetleme (liân) âyetleri nazil oldu. Böylesi bir eye maruz kalan ilk kii de

Ensâr'dan olan bu adam oldu.*

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî,

bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Taberânî, Sehl b. Sa'd'dan bildirir:

Uveymir, Âsim b. Adiy'ye geldi ve: “Adamn biri kansnn yannda baka bir

adam görse ve onu öldürse buna kar adam öldürülür mü? Veya bu durumda

bu adam ne yapmal? Bunu benim için Resûlullah’a beUUa aleyhi vesilem) sorsana”

dedi. Âsim bunu Resûlullah'a batuniahu sieyhi vesilem) sorduunda Allah Resûlü MüMu

aleyhi vuaNem) bunu ho görmedi ve bu tür sorulan knad. Daha sonra Uveymir,

Âsm'la karlanca ona: “Ne oldu?” diye sordu. Âsim: “Bana hayr

getirmedin, zira Resûlullah (saiieiiBhu aleyhi yeseiiem) kendisine sorduum soruyu ho
karlamad” diye cevap verdi. Uveymir de: “Vallahi Allah Resûlü'ne gidecek

ve bunu ona kendim soracam” dedi. Resûlullah'n (seUeiiehu aleyhi veseUem) yanna

gittiinde de söz konusu âyetler nazil olmutu. Âyetlerin nazil olmasyla Allah

Resûlü, Uveymir ile kansn yanna çard ve aralannda liân yapt.

’ Ahmed 8/319, 9/52 (4693, 5009), Tirmizî (1202, 3178), Nesâî (3473) ve bn Cerîr

(17/184). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî, 960).

1 bn Ebî eybe (9/405), Ahmed 7/105, 312 (4001, 4281), Müslim (1495), Ebû Dâvud

(2253), bn Mâce (2068), bn Cerîr (17/183) ve bn Hibbân (4281).



650 ü Nûr Sûresi &

Lanetlemeyi bitirdiklerinde Uveymir: "Yâ Resûlallah! Eer ben onu yanmda

tutacaksam o zaman onun hakknda yalan söylemi olacam” dedi ve

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, «selleri) söylemeden kendisi karsndan ayrld. Bu ekilde

de boanma lanetleenlerin âdeti oldu. Daha sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyh

reseiM: "Kadn gözleyin. ayet siyah tenli, kara gözlü ve iri kalçal bir çocuk

dourursa Uveymir doru söylemi olur. Ancak rengi kertenkele kzllnda
olursa Uveymir yalan söylemi demektir

"
buyurdu. Daha sonralan kadn

Uveymirii doru çkaracak özelliklerde bir çocuk dourdu .

1

Ebû Ya'lâ ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Hilâl b. Umeyye, kansn erik

b. Sehmâ ile zinada bulunmakla suçlad. Kans olay Resûlullah'a MaUaiu aleyh

vesefiem) intikal ettirince Allah Resulü (uUUhi aleyhi «senemi, Hilâl’a: "Ya bu konuda dört

ahit getirirsin ya da srtna ceza uygulanr" buyurdu. Hilâl da: "Yüce Allah

benim doru söylediimi biliyor ve srtm cezadan kurtaracak bir ey

indirecektir” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Karlarna zina isnat edip de

kendilerinden baka ahidleri olmayanlarn ahitlii, kendisinin doru

sözlülerden olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur. Beincisinde,

eer yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn diler. Kocasnn

yalanclardan olduuna dair Allah' dört defa ahit getirmesi, beinci

defada da eer kocas doru söyleyenlerden ise Allah'n gazabnn kendi

üzerine olmasn dilemesi, kadndan cezay kaldrr"
2
âyetlerini indirdi.

Âyetlerin nazil olmasndan sonra Resûlullah (saUBiiahu aleyhi «selfem), Hilâl'i çard
ve: "Karnn zina ettii konusunda doru söylediine dair Allah adna

ahadette bulun!" buyurdu. Hilâl bu yönde Allah adna dört defa ehadette

bulundu. Beincisinde ise Resûlullah (seiiaHahu aleyhi veeiiem) kendisine: "Kanm

hakknda söylediim ey konusunda yalanc isem Allah'n laneti üzerime olsun,

de" buyurunca Hilâl beinci defa bu ekilde ehadette bulundu. Daha sonra

Hilâl'in kansn çard ve ona da: "Kalk ve kocann zina ettii konusunda yalan

söylediine dair Allah adna ahadette bulun!" buyurdu. Kadn bu yönde Allah

adna dört defa ehadette bulundu. Beincisinde Resûlullah (laiiaiiahu aleyhi vasaiiam)

kendisine: "Zina ettiim konusunda kocam doru söylüyorsa Allah’n laneti

üzerime olsun, de" buyurunca kadn beinci defa bu ekilde ehadette

‘ Abdurrezzâk (12446), Ahmed 37/485 (22830), Buhârî (423, 5309), Müslim (1492), Ebû

Dâvud (2245), Nesâî (3402), bn Mâce (2066), bn Cerîr (17/186) ve Taberân (5674, 5678).

1 Nûr Sur. 6-9
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bulundu. Ancak kadn dördüncü veya beinci ehadetinde az bir

duraksaynca oradakiler onun vazgeçeceini zannettiler. Ancak kadn:

“Bugünden sonra ailemi rezil edecek deilim!" dedi ve ahadetine devam

etti.

Bu ekilde lanetletikten sonra Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem) onlar

birbirinden ayrd ve: "Kadn gözleyin. ayet kvrck saçl ve ince bacakl bir

çocuk dourursa bu çocuk erik b. Sehmamn demektir. Ancak beyaz tenli, düz

saçl ve bozuk gözlü bir çocuk gelirse Hilâl b. Umeyye'nin demektir" buyurdu.

Kadn dourduunda gelen çocuk Hilâl’in iddiasn dorulayacak ekilde

kvrck saçl ve ince bacaklyd. Bunun üzerine Resûlullah (sBiaiiBhu aleyh! veseiiam):

"Eer Yüce Allah'n (liân hakkndaki) hükmü infaz edilmemi olsayd bu kadna

farkl bir ekilde davranrdm (cezalandrrdm
)"

buyurdu .

1

Nesâî ve bn Merdûye, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden

bildirir: Ensâridan Zurayk oullanndan bir adam kansnn zina ettiini iddia

etti ve Hz. Peygamberce (saiiaiiahu aleyhi maM gelip bunu söyledi. Adam dört defa

gelip bu durumu söyleyince Yüce Allah lanetleme (liân) hakkndaki âyetleri

indirdi. Bu âyetler nazil olunca Resûlullah Maiiaim aleyhi vBsaiiem): "Bu konuyu soran

adam nerede ? Zira Yüce Allah bu konuda büyük bir ey indirdi" buyurdu. Bu

âyetler karsnda adam lanetlemekten baka bir eyi kabul etmedi. Kadn

da cezalandrlmay istemedii için karlkl lanetletiler. Lanetleme

sonrasnda Resûlullah MalUm aleyhi »eseiiem): "ayet kadn san benizli, ince kemikli,

çarpk bacakl bir çocuk dourursa bu çocuk kocasndan demektir. Ancak siyah

deve gibi esmer bir çocuk dourursa bu, kocasndan deil bakasndan

demektir" buyurdu. Kadn siyah deve gibi esmer tenli bir çocuk dourunca

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) çocuu getirtti ve onu annesinin asabesine teslim

etti. Sonra da: "ayet bu konuda daha önce âyetler nazil olmasayd kadna öyle

öyle yapardm/” buyurdu .

2

Bezzâr, Huzeyfe b. el-Yemân’dan bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyhi «»M, Ebû

Bekrie: “Ûmmü Rumân' yabanc bir adamla bulursan ne yaparsn?" diye

sorduunda Ebû Bekn “Vallahi ona kötü eyler yaparm!" dedi. Sonra

Ömer'e: "Ey Ömer! Sen böylesi bir durumda ne yapardn?" diye sorduunda,

' Ebû Ya'Iâ (2824) ve Müslim (1496).

1

Nesâî, S. el-Kübrâ (6362).
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Ömer: “Vallahi onu öldürürdüm!" dedi. Bunun üzerine: "Karlarna zina isnat

edip de kendilerinden baka ahidleri olmayanlarn ahidlii, kendisinin

doru sözlülerden olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur.

Beincisinde, eer yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn

diler"’ âyetleri nazil oldu.

Derim ki: “snadnn ravileri güvenilirdir. Ancak bazen Bezzâr ezberden

hadis aktanr ve hata yapard .'
0

bn Merdûye, Ebû Nuaym Hilye’de ve Deylemî bir önceki hadisi ayn

tarikle zikrederler. Ancak Ömer'in: “Onu öldürürdüm!" demesinden sonra

rivayeti u ekilde devam ettirirler: Sonra Resûlullah Msiiahu Beyhi vesellem): "Ey

Süheyl b. Beydâ! Ya sen?" diye sorduunda Süheyl: “Sözkonusu adama Allah

lanet etsin, zira o rezil biridir. Sözkonusu kadna da Allah lanet etsin! Zira o da

rezil biridir. Yüce Allah bunu bakasna aktaran üç kiiden (kan, koca ve

yabanc adamdan) ilk kiiye de lanet etsin!" dedi. Bunun üzerine Resûlullah

EsbIIbIMui aleyhi meflont "Ey tbn Beydâ! «Karlarna zina isnat edip de kendilerinden

baka ahidleri olmayanlann ahidlii, kendisinin doru sözlülerden

olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur. Beincisinde, eer

yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn diler»3
âyetlerini tevil

ettin!" buyurdu. Bu rivayet de Bezzârin bir önceki rivayetinden daha

sahihtir.

4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Zeyd b. Yusey'den bildirin Hz.

Peygamber (sBiieiishu aleyhi «selem), Ebû Bekrie: "Bir adam hanmnla birlikte

yakalasan ne yapardn?" diye sorunca, Ebû Bekn "Öldürürdüm!" karln
verdi. Ayn eyi Ömer'e sorunca o da ayn cevab verdi. Orada bulunanlann

hepsi de Ebû Bekr ile Ömer'in dedii eyi söylediler. Hz. Peygamber (jaMaBahu aleyhi

vesellem) ayn eyi Süheyl b. Beydâ'ya sorunca, Süheyl u karl verdi: “Kanma:

“Allah sana lanet etsin! Rezil biriymisin!" derdim. Yanndaki adama da:

“Allah sana lanet etsin! Sen de rezil biriymisin!" derdim. Sonra:

“Üçümüzden bu olay bakasna aktaracak olan ilk kiiye de Allah lanet

1 Nûr Sur. 6, 7

1 Bezzâr (2940). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/74) der k: "Ravileri güvenilirdir."

3 Nûr 5ur. 6, 7

4 Ebû Nuaym (9/237, 238) ve Deylemî (8263).
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etsin!" derdim." Bunun üzerine Resûlullah (salah» eieyhi mdim): "Ey bnu’l-Beydâ

!

Bu konuda Kur'ân' tevil ettin ! Zira onu öldürürsen buna karlk

öldürülürdün. Adama zina iddasnda bulunsan ceza olarak denek yerdin.

Karna zina iftirasnda bulunman halinde de onunla lanetleirdin " buyurdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kanlarna zina isnat

edip de kendilerinden baka ahidleri olmayanlarn ahidlii, kendisinin

doru sözlülerden olduuna Allah' dört defa ahit tutmasyla olur.

Beincisinde, eer yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn

diler"

2

âyetlerini açklarken öyle demitir Kii karsnn zina ettiini söyler de

kendisinden baka bir ahidi olmazsa konuyu yetkili birine intikal ettirir. Dava

aamasnda kadnn kocas namaz sonras mescidin içinde ayaa kalkar ve

Allah adna dört defa: "Bunun (kanmn) zina ettiine kendisinden baka ilah

olmayan Allah' ahit tutanm!" der. Beincisinde de: "ayet yalan

söylüyorsam Allah'n laneti üzerime olsun!" der. Bu durumda kadnn, davaya

bakan kiinin verecei cezadan kurtulmas için onun da kocasnn durduu

yerde durup dört defa Allah adna: "Zina etmediime ve kocamn yalan

söylediine kendisinden baka ilah olmayan Allah' ahit tutanm" der.

Beincisinde ise: "ayet kocam bu konuda doruyu söylüyorsa Allah'n

gazab üzerime olsun!” der .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Beincisinde, eer
yalanclardan ise Allah'n lanetinin kendisine olmasn diler. Kocasnn

yalanclardan olduuna dair Allah' dört defa ahit getirmesi, beinci

defada da eer kocas doru söyleyenlerden ise Allah'n gazabnn kendi

üzerine olmasn dilemesi, kadndan cezay kaldrr
"4

âyetlerini açklarken

öyle demitir: "Kocann beinci ehadetinden sonra eer kadn zina ettiini

itiraf ederse recmedilir. Ancak kocas gibi o da be defa ehadette bulunmas

halinde dünyada kendisine verilecek olan cezadan kurtulmu olur.

Lanetlemeden sonra da kan koca aynlr. Kadn da boanan kadnn iddetini

bekler."

1 Abdurrezzâk (12364).

1 Nûr Sur. 6,7

3 bn Ebî Hâtim (8/2532).

4 Nûr Sur. 7-9
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Lanetleen kan koca

bir daha asla bir araya gelemezler" demitir.

1

Abdurrezzâk, Hz. Ali ile bn Mes'ûd'dan bu ifadenin aynsn bildirir .

2

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre a'bî: "Lanetleme recmden daha

ardr” demitir.
3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Lanetlemede

yalan söyleyen taraf bu laneti hak eder" demitir.

4

Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk*ta Ebû Hureyre'den bildirir: Bu âyetler nazil

olduu zaman Sa'd b. Ubâde: "Kanm bir adamla birlikte görsem dört ahidin

gelmesini mi bekleyeceim?" dedi. Resûlullah (»falahu aleyhi «««ot): "Evet!"

buyurunca, Sa’d: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki böyle bir eyi görsem

adam hemen klçla vururdum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiieiiehu aleyhi

«tellim): "Ey Etsâr! Önderinizin dediine bakn! Sa'd pek kskanç biriymi. Oysa

ben ondan daha kskancm. Yüce Allah ise benden de kskançtr" buyurdu .

5

bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirin

Lanetleme âyetleri nazil olduu zaman ResûlullafVn («Haiiahu aleyhi ««Hem) öyle

buyurduunu iittim:
"
Bir kavme kendilerinden (meru) olmayan bir adam

dahil eden kadnn Yüce Allah (n dini) ile hiçbir alakas yoktur ve Yüce Allah

onu kesinlikle Cennetine koymayacaktr. Bile bile çocuunu kabul etmeyen bir

erkei de Yüce Allah kendisinden uzaklatracak, kyamet gününde de önceki ve

sonraki ümmetlerin önünde rezil edecektir
."s

J& 4& i* u

1 Abdurrezzâk (12433).

1 Abdurrezzâk (12434, 12436).

3 Abdurrezzâk (12460).

4 Abdurrezzâk (12461).

5 Müslim (1498).

6 bn Mâce (2743), bn Hibân (4108) ve Hâkim (2/202, 203, lafz kendisinindir). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 601).
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iftiray kendiniz için kötü bir ey sanmayn. Aksine o sizin
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için bir hayrdr. Onlardan her biri için, iledikleri günahn
cezas vardr. çlerinden o günahn büyüünü üstlenen için

ise ar bir azap vardr... Onu iittiiniz zaman, erkek kadn
müminlerin, kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da: «Bu
apaçk bir iftiradr» demeleri gerekmez miydi? Dört ahit

getirmeleri gerekmez miydi? te bunlar, ahit getirmedikçe

Allah katnda yalana olanlardr. Allah'n dünya ve âhirette

size lütuf ve merhameti olmasayd, o kötü sözü

yaymanzdan ötürü büyük bir azaba urardnz. Onu
dilinize dolamtnz. Bilmediiniz eyleri aznza

alyordunuz. Onu önemsiz bir ey sanyordunuz, oysa Allah

katnda önemi büyüktü. O'nu iittiinizde: «Bu konuda
konumamz yakk almaz; haa, bu büyük bir iftiradr»

demeniz gerekmez miydi? Eer mümin kiilerdenseniz,

Allah buna benzer bir eye bir daha dönmemenizi tavsiye

eder. Allah size âyetleri açkça bildirir. Allah bilendir,

Hakim'dir. Müminler arasndan hayâszln yaylmasn
arzu edenlere, ite onlara, dünya ve âhirette can yakn azap

vardr. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Allah'n size lütuf ve

merhameti bulunmasayd, Allah efkatli ve merhametli

olmasayd hemen cezanz verirdi. Ey inananlar! eytana
ayak uydurmayn. Kim eytann ardna taklrsa, bilsin ki, o,

hayâszl ve fenal emreder. Allah'n size lütuf ve

merhameti bulunmasayd, hiçbiriniz ebediyen temize

çkamazd. Fakat Allah dilediini temize çkarr. Allah iitir

ve bilir. çinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, yaknlarna,

dükünlere ve Allah yolunda hicret edenlere, vermemek için

yemin etmesinler, affetsinler, geçsinler. Allah'n sizi

balamasndan holanmaz msnz? Allah balayandr,
merhametli olandr. ffetli, habersiz, mümin kadnlara zina

isnat edenler dünya ve âhirette lanetlenmilerdir. Kendi

dilleri, elleri ve ayaklan, yapm olduklanna ahitlik

ettikleri gün onlar büyük azaba urayacaklardr.

O gün, Allah onlara kesinlemi cezalarn verecektir,

Allah'n apaçk hak olduunu bileceklerdir. Kötü kadnlar

kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadnlara yakrlar. yi
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Kadnlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadnlara

yakrlar. Bunlar, onlarn söylediklerinden uzaktrlar. te
bunlara mafiret ve cömertçe verilmi nzk vardr/'

(Nûr Sur. 1

1

-26 )

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da Hz. Âie'den

bildirin Resûlullah <sanaJiahu aieyt veseiiem)bir sefere çkaca zaman hanmlan arasnda

kura çeker, kurada çkan da yannda götürürdü. Bir gazveye çkaca srada

yine ayn ekilde aramzda kura çekti. Kurada ben çknca onunla beraber

yolculuu çktm. Bu olay örtünme ile ilgili âyetler nazil olduktan sonra

gerçekleti. Yolculuk srasnda hevdecin içinde kalr, konaklama yerlerinde de

hevdecimle birlikte indirilirdim. Resûlullah (jBiiaiiahu aie^ w*iem) çkt gazveyi

bitirince geriye dönü için yola koyulduk. Dönüte Medine’ye yakn bir yerde

konakladktan sonra Resûlullah (saJysiuj aleyhi »uiim) gece vakti yolculuk için çar
yaptrd. Yola çkmak üzere çan yaplnca kalktm ve bir ihtiyacmdam dolay

orduyu aana kadar yürüdüm. imi bitirip de geri konakladmz yere

döndüümde boynumu yokladm. Yemen boncuundan yaplm
gerdanlmn kopup dütüünü gördüm. Onu aramak için kafileden geri

kaldm. Beni tayanlar ise hevdecimi alp bindiim devemin üzerine

koymulard. Onlar benim hevdecin içinde olduumu zannediyorlard. Zira o

zamanlar kadnlar hafifti, az yemek yedikleri için de iman deillerdi.

Hevdecimi tayanlar onun hafifliini garipsememiler, kaldrp deveye

yüklemilerdi. O zamanlar ya küçük bir kzdm. Deveyi sürüp yola çktlar.

Ordu yol aldktan sonra ben de gerdanlm bulmutum. Konakladklan yere

geldiimde orada kimsenin olmadn gördüm. Konakladm yere gelip

beklemeye koyuldum. Naslsa benim yokluumun farkna varp geri almaya

gelecekler, diye düündüm.

Konakladm yerde oturmuken gözlerim uykuya yenik dütü ve uykuya

daldm. Safvân b. Muattal es-Sülemî ez-Zekvânî ordunun gerisinde kalan

eyleri toplayp sahiplerine geri iade etmekle görevliydi. Konaklama yerime

geldiinde uyuyan bir insan karalts gördü, beni görünce de tand. Zira

örtünme emri gelmemiken beni görmütü. Safvân'n beni tanyp, "nnâ

lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" demesi üzerine uyandm. Hemen örtümle yüzümü

kapadm. Vallahi onunla tek kelime bile konumadk. Ondan "nnâ lillâhi ve

innâ ileyhi râciûn" cümlesinden baka tek bir söz dahi duymadm. Safvân



658 3 Nur Sûresi g

devesinin ön ayana basp çöktürdü, ben de deveye bindim. Sonra bindiim

devenin dizginlerinden tuttu ve yola koyulduk. Öle vaktinin scanda
konaklamlarken orduya yetitik. Ancak alçak kiiler hakkmda diyeceklerini

demilerdi. Yalanla iftira atanlann ban Abdullah b. Ubeyy b. Selûl

çekiyordu.

Medine'ye döndükten hemen sonra bir ay boyunca hasta kaldm. ftira

sahiplerinin yalanlan ise bu arada insanlar arasnda dolayordu ve benim

bundan hiç haberim olmad. Ancak hastalm srasnda beni endielendiren

bir ey, daha önce hastalandm zaman Resûlullah'n uaiiBiiahu bM* vBsetietn) bana

gösterdii efkati görememem idi. Resûlullah Maiishu aleyhi meltem)yanma giriyor,

selam verip sadece: "Bu (hastanz) nasl oldu?" diye soruyor ve dönüp

gidiyordu. Beni üpheye düüren tek ey buydu ve darda dolaan

kötülükten haberim yoktu. yilemeye baladm zaman Ümmü Mistah ile

helâya çktm. Ev dnda olduundan ve bizi açkça gösterdii için ancak

geceden geceye helâya çkyorduk. Bu, helâlanmz eve yakn bir yerde

yapmamzdan önceydi. 0 zamanlar çöldeki eski Araplar gibiydik. htiyaç

annda ev dnda uzak bir yere giderdik. Helâlarmz eve yakn bir yere

yapmak da bize rahatszlk veriyordu. Ümmü Mistah'la beraber çktm.

htiyacmz giderdikten sonra evime doru gelirken Ümmü Mistah'n aya
çarafna taklp tökezledi. Tökezleyince de: “Kahrolas Mistah!" dedi.

Kendisine: “Ne kötü bir söz söyledin! Bedir savana katlan birine m
sövüyorsun?" diye çktmda, bana: “Ey saf kadn! Onun söylediklerim

iitmedin mi?" dedi. “Ne söylemi?" diye sorduumda, iftira atanlann

söylediklerini bana anlatt. Bunun üzerine hastalm bir kat daha artt.

Eve döndüümde Resûlullah fnMahu aleyhi meltem) yanma girdi. Selam verdi ve:

"Bu (hastanz) nasl?" diye sordu. Kendisine: “Anne babamn yanna

gitmeme izin verir misin?" diye sordum. Zira duyduklanmn doruluunu

onlardan örenmek istiyordum. Resûlullah Maiiahu aleyh, meltem) izin verince

yanlanna geldim ve anneme: “Anneciim! nsanlar neler konuuyor?" diye

sordum. Annem: “Kzcazm! Sen kendini üzme! Zira güzel bir kadn

kendisini seven bir kocann yanndaysa ve kumalar da varsa insanlar mutlaka

onun hakknda konuurlar" dedi. Ben: “Sübhânallah! nsanlar gerçekten

bunlar konuuyorlar m?" dedim ve sabaha kadar aladm. Gözüme uyku

girmedi. Sabah olduunda ben hâlâ alyordum.
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Bu konudaki vahiy gecikince Resûlullah (saibfiahu aleyhi »sillem), ei ile ayrlp

ayrlmama konusunda danmak üzere Ali b. Ebî Tâlib ile Usâme b. Zeyd'i

çard. Usâme, einin masum olduunu ve onun hakknda düündüklerini:

“Yâ Resûlallah! Elerin hakknda hayrdan baka bir ey bilmiyoruz" diyerek

ifade etti. Ali ise: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah bu konuda sana bir snrlama

getirmi deil. Ondan baka da evlenebilecein bir sürü kadn var. Onun

cariyesine de bunu sor. O sana bu konuda daha dorusunu söyler'' dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (salialiahu aleyhi «seiM, Berîre'yi çard ve: "Ey Berîre!

Âie'de üphe uyandracak bir eyler gördün mü?" diye sordu. Berîre: “Seni

hakla gönderene yemin olsun ki kendisini küçük düürecek herhangi bir

eyini görmü deilim. Ancak ya henüz küçük olduu için bazen ailesinin

hamurunu yaparken uyuklar, koyun da gelip o hamuru yerdi" karln verdi.

Sonra Resûlullah (sstiaiiahu aleyhi veseiiem) ayn gün minbere çkt, Abdullah b.

Ubeyy'den dolay maruz kald sknty anlatt ve öyle buyurdu: "Ey

Müslümanlar topluluu! Ailem hakknda bana sknt veren adam

cezalandrmada bana kim yardm eder? Vallahi ailem hakknda hayrdan baka

bir ey bilmiyorum. Ad iftiraya kartrlan bir adamdan söz ettiler. Onun

hakknda da hayrdan baka bir ey bilmiyorum ve ben olmadan ailemin yanna

asla girmez." Bunun üzerine Abdulehel oullannn kardei olan Sa'd b. Muâz

kalkt ve: “Yâ Resûlallah! Senin adna ben onu cezalandrrm! ayet o adam

Evs kabilesinden biriyse onun boynunu vururum. Yok, eer Hazredi

kardelerimizden biriyse, bize emir buyur ve emrini yerine getirelim!” dedi.

Bunu duyan Hazrec kabilesinin efendilerinden Sa’d b. Ubâde ayaa kalkt.

Sa'd b. Ubâde daha önce salih bir kiiydi. Ancak kabilevi duygulan ar basm
olacak ki Sa’d b. Muâz'a: “Allah'a yemin olsun ki yalan söylüyorsun! Zira sen

onu öldüremezsin! Buna gücün de yetmez!” eklinde çkt. Bunun üzerine

Sa'd b. Muâz'n amcas olu olan Useyd b. Hudayr ayaa kalkt ve Sa'd b.

Ubâde'ye: “Asl yalan söyleyen sensin! Allah'a yemin olsun ki onu öldürürüz!

Sen bir münafksn ve münafklan savunuyorsun!" karln verdi. Bu ekilde

Evs ve Hazrec kabileleri ayaklanp birbirlerine öldüresiye girdiler. Resûlullah

Maiata aleyhi meiiem) hâlâ minberin üzerindeydi. Durumu gören Resûlullah (uHafefe aleyhi

vb»Hem)onlar sakinletirip susturmaya çalt. Onlar susunca kendisi de sustu.

O gece ben yine sabaha kadar aladm ve gözüme uyku girmedi. Annem

ve babam da yanmda sabahladlar. Bir gün iki gece boyunca aladm. Ne

gözümün ya kesildi, ne de az bir uyku uyuyabildim. Öyle ki alamaktan
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dolay cierimin parçalanacan zannettim. Annem babam yanmda

oturuyorlarken ve ben de alyorken Ensâridan bir kadn girmek için izin

istedi. Ona izin verince de geldi ve benimle birlikte alamaya balad. Bizler

bu durumdayken yanmza Resûlullah (ssiiaiBhu aleyhi «ailem) girdi, selam verdi ve

oturdu. ftira olaylar ortaya çktktan sonra Resûlullah (saiisiiahu aleyhi «sellem

yanmda hiç oturmamt. Bir ay geçmi olmasna ramen durumum hakknda

da vahiy nazil olmamt. Resûlullah öan»iaiu eieyfi «*efc«D)otururken ehadet getirdi,

sonra da: "Ey Aiel öyle öyle yaptn bana ulat. ayet masumsan Yüct

Allah senin masumiyetini ortaya koyacaktr. Ama eer öyle bir suç ilediysen

Yüce Allah'tan mafiret dile ve tövbe et. Zira kul suçunu itiraf edip lövbt

ederse Yüce Allah onun tövbesini kabul eder" buyurdu.

Resûlullah feaiyiahu aleyhi mailem) sözlerini bitirince gözyalanm bitti ve artk

aktacak tek damla dahi kalmamt. Babama: “Benim yerime, söyledikleri için

Resûlullah'a Maflahu aleyhi «eseflen) sen cevap veri' dedim. Babam ise: “Vallahi

Resûlullah'a (ufaUu *yt» vesefem) ne diyeceimi bilemiyorum!" karln verdi

Anneme: “Resûlullah'n (uüaiiahu aleyhi mailem) dediklerine sen cevap veri’

dediimde, o da: “Vallahi Resûlullah'a Uaiiiitfu aleyhi veseiiem) ne diyeceimi

bilemiyorum!" karln verdi. Ben ya küçük bir kzdm ve Kuriân'dan da

fazla bir bilgim yoktu. Buna ramen dedim ki: “Vallahi anlyorum ki insanlarn

dedikleri içinizde yer etmi ve onlara inanmsnz. ayet size suçsuz

olduumu söylesem bana inanmayacaksnz. Oysa size bunu yaptm itira~

etsem -ki Yüce Allah biliyor ben bundan uzam- o zaman bana inanrsnz.

Durumumuzu ifade edecek bir söz bulamyorum, ama sadece Hz.Yusufur

babasnn dediini diyebiliyorum. Ki o öyle: "...Bana güzelce sabr gerekir.

Anlattklarnza ancak Allah'tan yardm istenir..."
1

demiti." Sonra da

yatama uzandm.

Allah biliyor ki ben masumdum ve Yüce Allah’n masum olduumu

göstereceini de biliyordum. Ancak benim hakkmda okunur bir vahiy

indirilmesini hiç düünmemitim. Kuriân'da benimle ilgili bir eyler indirilecek

kadar deerli deilim. Sadece Yüce Allah'n benim masumiyetim yönünde

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh nniicm) bir rüya göstermesini dilemitim. Vallahi henüz

Resûlullah MBiBhu «Mi »eseiiem)oradan aynlmadan ve bizden hiç kimse henüz dar
çkmadan vahiy nazil oldu. O esnada vahyin arlndan dolay Resûlullah

’ Yûsuf Sur. 18
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[saiiaUshu Bieyhi meiiem) bir terleme ald. Vahiy indii zaman k günü olsa dahi

Resûlullah'n (uiuun i^< vEwHem) alnnda boncuk gibi ter olurdu. Bu hali geçtikten

sonra ResûlulahMiaiiahuaieyivBseiMsevinçten gülüyordu. Söyledii ilk söz: "Müjde

ey Âie! Vallahi Yüce Allah senin masum olduunu vahyetti!" oldu. Bunun

üzerine annem bana: "Kalk ve Resûlullah'a MbIIbHu aleyhi veseiiem)teekkür et!" dedi.

"Vallahi kalkmam! Masum olduum hakknda vahiy indiren Allah’tan

bakasna ükretmem!" karln verdim. Yüce Allah bu konuda: "O ar
iftiray uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftiray kendiniz için

kötü bir ey sanmayn. Aksine o sizin için bir hayrdr. Onlardan her biri için,

iledikleri günahn cezas vardr. çlerinden o günahn büyüünü üstlenen

için ise ar bir azap vardr... Ey nananlar! eytana ayak uydurmayn. Kim

eytann ardna taklrsa, bilsin ki, o, hayaszl ve fenal emreder.

Allah’n size lütuf ve merhameti bulunmasayd, hiçbiriniz ebediyen temize

çkamazd. Fakat Allah dilediini temize çkarr. Allah iitir ve bilir
*1

eklinde

tam on âyet indirmiti.

Yüce Allah bu âyetleri indirince, yoksulluundan ve yaknlndan dolay

Mistah b. Usâse’ye yardm eden Ebû Bekr: "Âie'ye bunlan dedikten sonra

vallahi Mistah'a asla bir yardmda bulunmayacam!" dedi. Ancak Yüce Allah:

"çinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, yaknlarna, dükünlere ve Allah

yolunda hicret edenlere, vermemek için yemin etmesinler, affetsinler,

geçsinler. Allah’n sizi balamasndan holanmaz msnz? Allah

balayandr, merhametli olandr"* âyetini indirince, Ebû Bekr: "Bilakis

Yüce Allah'n beni balamasn dilerim" dedi. Daha önce Mistah'a yapt
yardmlara tekrar devam ederek: "Vallahi ona yaptm yardmlan asla

kesmem!" dedi.

Resûlullah (saiiailshu sByhi vesaiiem) benim durumumu Zeyneb binti Cah’a da

sonmu: "Ne gördün? Neler biliyorsun
?"

buyurmutu. Zeyneb de: "Yâ

Resûlallah! Kulam ve gözümü yalandan saknrm. Vallahi onun hakknda

hayrdan baka bir ey bilmiyorum” dedi. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vussiiBm)

yannda, dier hanmlar arasnda benimle boy ölçüebilecek bir Zeyneb

vard. Yüce Allah onu da takvas sebebiyle bu iftiraya katlmaktan korumutu.

’Nûr Sur. 11-21

*Nûr Sur. 22
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Kzkardei Hamne ise onun gibi davranmad ve iftiradan dolay helak

olanlann arasnda kendisi de katld.
1

Buhârî, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den

bildirir: Benim hakkmda söz konusu eyler söylenince Resûlullah (saiiaiiahu aleyh.

reseiMcemaate hitap etmek üzere kalkt. ehadet getirip Yüce Allah'a hamdu

senada bulunduktan sonra öyle buyurdu:
"
Ailem hakknda iftira eden baz

kiilere ne yapmam gerektii konusunda bana fikir verin. Allah'a yemin olsur;

ki ailemin bir kötülüünü görmedim. Yine kötülüünü görmediim bir adamv.

da iftira ediyorlar. Zira o kii ben olmadm zaman evime girmez. Ne zamat

bir yolculua çksam o da benimle birlikte gelir." Bunun üzerine Sa’d b. Muâ;:

ayaa kalkt ve: "Yâ Resûlallah! Bana izin ver de bunu konuanlarn

boyunlarn vuraym!” dedi. Hazrec oullarndan bir adam kalkp Sa’d'a:

"Yalan söylüyorsun! ayet bunu söyleyenler Evs’ten olsayd boyuniannn

vurulmasn istemezdin!” karln verdi. Hassan b. Sâbit’in annesi de bu

adamn kabilesindendi. Karlkl bu ekilde atnca Mescid'de Evs ile Hazrec

arasnda neredeyse kötü eyler olacakt. Benim ise bir eyden haberim yoktu.

O günün akam olduunda (helâ) ihtiyacm için Ümmü Mistah'la birlikte

danya çktm. Ümmü Mistah tökezleyince: "Kahrolas Mistah!” dedi.

Kendisine: "Anneciim! Oluna m sövüyorsun!” diye çknca sustu. kinci

kez tökezleyince yine: "Kahrolas Mistah!" dedi. Kendisine: "Anneciim!

Oluna m sövüyorsun!” diye çktmda sustu. Üçüncü kez tökezledi ve

yine ayn ekilde: "Kahrolas Mistah!” dedi. Onu bundan menetmek istedim

ama o: "Vallahi ancak senin için ona sövüyorum!” dedi. "Benim neyimden

dolay?” diye sorduumda bana olanlar anlatt. "Bu gerçekten oldu mu?”

diye sorduumda: "Vallahi oldu!” dedi. Bunun üzerine hemen evime

döndüm. Kendisi için danya çktm eyden ne az ne de çok hiçbir ey
kalmad ve hasta dütüm.

Allah Resûlü'ne (seiialiahu oiayhi vesellem): "Beni babamn evine gönder” dediimde

hizmetçi ile beni babamn evine yollad. Eve yetitiimde annem Ümmü
Rûman aadayd, babam Ebû Bekr ise evin üst katnda Kurbân okuyordu.

Annem: "Kzm! Neden geldin?" diye sorunca olanlan kendisine anlattm.

’ Abdurrezzâk (9748), Ahmed 42/404-412 (25623), Buhâri (4750), Müslim (2770), fon

Cerîr (17/197-204), bn Ebî Hâtim (8/2539-2543) ve Beyhakî (7028).
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Ancak olanlar beni etkiledii kadar onu etkilemie benzemiyordu. Bana:

“Kzm! Meseleyi bu kadar çok büyütme! Zira güzel bir kadn kendisini seven

bir kocann yanndaysa ve kumalar da varsa insanlar mutlaka onu kskanr ve

hakknda konuurlar" dedi. Ona: “Babam olanlar biliyor mu?” diye

sorduumda: “Evet, biliyor" dedi. “Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, »eseiiem) biliyor mu?”

diye sorduumda, yine: “Evet, biliyor” dedi. Bunun üzerine gözyalarm

tutamadm ve alamaya baladm. Üst katta Kur’ân okuyan Ebû Bekr alama

sesimi duyunca indi ve anneme: “Neyi var?” diye sordu. Annem: “Hakknda

söylenenleri örendi” dedi. Bunun üzerine Ebû Bekr’in gözlerinden yalar

akmaya balad ve: “Kzcazm! Yemin ettim, hemen evine döneceksin!"

dedi. Ben de evime döndüm.

Resûlullah (saitaiiahu aleyhi «seiiem) evime geldi ve hizmetçim Berîre'ye beni sordu.

Berîre: “Vallahi onun hiçbir kusurunu görmedim. Sadece bazen uyuyakalr da

koyun eve girip hamurun mayasn veya hamurunu yerdi” dedi. Ancak

Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi veseiiem» arkadalan Berîre'yi azarlayarak: “Resûlullah'a

isaiiaiiahu aleyhi YHseiBmjdoruyu söyle!" diye çktlar. Hatta ona ar sözler söylediler.

Ama o: "Subhânallah! Vallahi onun hakknda bildiim tek ey kuyumcunun

krmz altn hakknda bildiidir" karln verdi. Hakknda bu tür laflar edilen

kii de (Safvân) bunlan duyunca: “Sübhanallah! Vallahi imdiye kadar bir

kadnn avret yerini açp da bakm deilim!” dedi. Daha sonra Safvân, Allah

yolunda ehit oldu.

Annem ile babam yanmda sabahladlar. Resûlullah (sb»bHbHu aleyhi «»Hem) ikindi

namazn klp yanma girinceye kadar da yanmdan ayrlmadlar. Resûlullah

Maliaho deyhi mellem) içeri girince annem ile babam samda ve solumda

durmulard. Allah Resûlü, Allah'a hamdu senada bulunduktan sonra: "Ey
*

Aie! Eer bir kötülük ilediysen veya kendine zulmettiysen Allah'a tövbe et.

Zira Allah, kullarnn tövbesini kabul eder" buyurdu. O srada Ensâr'dan bir

kadn gelmi ve kapnn yannda oturmutu. Allah Resûlü'ne: "Bu kadnn

danda bir ey anlatmasndan çekinmiyor musun?” dediimde Allah Resûlü

(saiiBiahu aleyhi vesellem) bir süre daha nasihatlerde bulundu. Babama dönüp: “Ona

cevap versene!” dediimde, babam: “Ona ne diyebilirim ki?” karln verdi.

Anneme dönüp: “Ona sen cevap ver!” dediimde, o da: “Ona ne diyebilirim

ki?" karln verdi. Annemle babam bir cevap vermeyince ehadet getirdim,

Allah’a hamdu senada bulundum ve öyle dedim: “Vallahi ben böyle bir eyi

yapmadm desem -ki Allah benim yapmadm ve doru söylediimi biliyor-
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yannzda bunun bir faydas olmayacak; çünkü siz de konutunuz ve

söylenenler içinize sindi. ayet böyle bir eyi yaptm söylesem -ki böyle bir

eyi yapmadm Allah biliyor- olay kendi aleyhimde kabullendiim,

söyleyeceksiniz. Durumumuzu ifade edecek bir söz bulamyorum; ama

sadece Hz.Yusuf'un babasnn dediini diyebiliyorum. Ki o: "...Bana güzelce

sabr gerekir. Anlattklarnza ancak Allah'tan yardm istenir..."' demiti.”

Yâkub'un adn hatrlamak istedim; ama aklma gelmedi bunun yerine

Yusufun babas diyebildim.

O anda Allah Resûlü'ne vahiy nazil olmaya balad. Biz susup bekledik.

Vahiy nazil olma durumu kendisinden kalknca yüzünde bir nee belirdi. Bi'

yandan alnn siliyor ve: "Müjde ey Âiel Yüce Allah masum olduuna dai r

vahiy indirdi" diyordu. Ancak ben çok öfkeliydim. Annem ve babam: “Kalk ve

ona teekkür et!” dediklerinde: “Hayr! Yanna kalkp da ona teekkür

etmem! Size de teekkür etmeyeceim! Sadece masum olduuma dair vahiy

indiren Yüce Allah’a ükrediyorum! Zira onun dediklerini duydunuz, ama

söylenenleri reddetmediniz ve geri çevirmediniz!” karln verdim. Zeyneb

binti Cah, Allah onu dini konusunda korudu ve hakkmda hayrdan baka bir

ey söylemedi. Onun kz kardei Hamne ise bu olay dillendirenlerle birlikte

helak oldu.

Bu olay dillendirenler Mistah, Hassân b. Sabit ve münafk Abdullah t».

Ubey idi ki Abdullah bu olay daima kurcalar ve laf toplard. Benim hakkmda

konuan güruhun da ban Abdullah ve Hamne çekmiti. Babam Ebû Bekr

daha önce yardm yapt Mistah'a artk hiçbir yardm yapmayacana dair

yemin edince Yüce Allah: "çinizde lütuf ve servet sahibi olanlar,

yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret edenlere, vermemek için

yemin etmesinler, affetsinler, geçsinler. Allah'n sizi balamasndan
holanmaz msnz? Allah balayandr, merhametli olandr" 2

âyetini

indirdi. Bunun üzerine Ebû Bekr: “Rabbimiz! Bilakis balanmaktan

holannz” dedi ve daha önceden yapt gibi ona yardma devam etti.
3

1 Yûsuf Sur. 18

1 Nûr Sur. 22

3 Buhar (4757, 7370), Tirmizl (3180), bn Cerîr (17/206-209), bn Ebî Hatim (8/2544,

2545) ve Fethul-BârFde (8/456) geçtii üzere bn Merdûye.
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Saîd b. Mansûr, Ahmed, Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Ümmü
Rumân'dan bildirir: Âie'yle beraber oturuyorken Ensâridan bir kadn

yanmza girdi ve: “Allah oluma öyle öyle yapsn!" demeye balad. Âie

ona: “Neden, ne oldu?" diye sorunca, kadn: “Olum da bu laflan edenlerin

arasnda” dedi. Âie: “Hangi laflar?” diye sorunca, kadn: “öyle öyle diyor”

dedi. Âie ona: “Bunlan Resûlullah M^u deyh. reselim) duydu mu?” diye

sorduunda, kadn: "Evet!” dedi. Âie: “Peki Ebû Bekr duydu mu?” diye

sorduunda, kadn: “Evet!” dedi. Bunun üzerine Âie düüp bayld. Kendine

geldiinde ateler içindeydi ve titriyordu. Üzerine giysilerini atp onu örttüm.

Resûlullah t*aiianahu aieyti «seiiem) gelince: "Bunun neyi var?" diye sordu. "Yâ

Resûlallah! Atei çkt ve tir tir titremeye balad” dedim. Resûlullah (sallaiiahu aleyhi

« «ailem): "Santnm konuulan bir konudan dolay bu duruma geldi"

buyurduunda, ben: “Evet!” dedim. Bunun üzerine Âie kalkp oturdu ve

öyle dedi: “ayet böyle yapmadma dair size yemin etsem bana

inanmazsnz. Sizin istediiniz eyi desem de beni mazur görmezsiniz.

Durumumuz, Yâkub ile oullarnn durumuna benziyor ki Yâkub: "...Bana

güzelce sabr gerekir. Anlattklarnza ancak Allah'tan yardm istenir..."'

demiti.”

Bunun üzerine Resûlullah (ssiianato aleyhi «selem) oradan ayrld. Sonunda Yüce

Allah, Âie'nin masum olduuna dair vahiy indirdi. Bu âyetlerin nazil

olmasndan sonra Resûlullah (saiiallahu aleyhi resaiiem) Ebû Bekr ile birlikte geri döndü

ve: "Ey Âie! Yüce Allah masum olduuna dair vahiy indirdi" buyurdu. Âie:

“Bunun için sana deil Allah’a ükranlanm sunanm” deyince, Ebû Bekr ona:

“Bunu Resûlullah'aisaiiaiahu aleyhi «seiiem)m söylüyorsun!” diye çkt. Âie: "Evet!”

dedi. Bu olay dillendirenlerden birine de Ebû Bekr daha önce yardmlarda

bulunuyordu. Bu olayn ardndan Ebû Bekr yardm ondan keseceine dair

yemin edince Yüce Allah: "çinizde lütuf ve servet sahibi olanlar,

yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret edenlere, vermemek için

yemin etmesinler, affetsinler, geçsinler. Allah'n sizi balamasndan
holanmaz msnz? Allah balayandr, merhametli olandr"1

âyetini

1 Yûsuf Sur. 18

J Nûr Sur. 22
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indirdi. Ebû Bekr de: "Tabi ki balanmay isteriz" dedi ve adama yardma

devam etti .

1

Bezzâr ve bn Merdûye -hasen bir senedle- Ebû Hureyre'den bildirir: Hz

Peygamber (saiiaiiehu aleyh. vEseiie/n) bir sefere çkaca zaman hammlanndan birini de

yannda götürürdü. Yine bir yolculuunda yannda Âie'yi götürdü. Âie'nin

bir hevdeci ve bu hevdeci deveye yükleyip indiren adamlar vard. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ile ashab gece vakti bir yerde konakladlar. Âie de bir ihtiyac

için çkt ve biraz uzaklat. Çktn da gören olmad. Allah Resulü (saiiaHahu aieyt.

vaseliem) uyandnda insanlar yüklerini yüklemi yola koyulmak üzereydiler.

Âie’nin hevdecini tayanlar da onu içinde zannederek hevdeci deveye

yüklediler ve yola dütüler. Âie ihtiyacm giderip döndüünde herkesin yola

çktn gördü. Bunun üzerine olduu yere çöküp oturdu. Herkesin gerisinde

kalmakla görevli olan Ensâridan Safvân b. Muattal da uyand ve devesiyle

birlikte Âie'nin yanma vard. Küçüklüünde onu görmütü. Yanna

yaklanca da onu tand. "Müminlerin annesi!" diyerek yüzünü bir tarafa

çevirdi ve onu devesine bindirdi. Sonrasnda devenin dizginlerinden tutup

yola dütü ve Müslümanlara yetiti.

Bu ekilde Müslümanlara yetitiklerinde Hz. Peygamber (tafaUu aleyh melen)

Âie'nin yokluunu fark etmi ve insanlar da olur olmaz eyler söylemilerdi.

nsanlann bu dedikleri Hz. Peygambere (saUaiiahu bM* mdim) ulanca çok ann
gitti ve Âie'den ayn durdu. Ne yapaca konusunda Zeyd b. Sâbit ile

bakalanna dant. Zeyd: "Yâ Resûlallah! imdilik onu kendi haline brak.

Belki Yüce Allah onun hakknda sana bir eyler gösterir" dedi. Ali b. Ebî Tâlib

ise: "(stiyorsan onu brak) kadndan çok ne var!" dedi. Hiçbir eyden haberi

olmayan Âie bir gece birkaç kadnla birlikte yürürken yannda bulunan

Ümmü Mistah'n aya tökezledi ve: "Kahrolas Mistah!" dedi. Âie: "Pek

kötü bir laf ettin" deyince, Ümmü Mistah: "Sen onun neler dediini

bilmiyorsun" karln verdi ve olanlan anlatt. Âie bunlan duyunca yere

düüp bayld. Daha sonra Yüce Allah bu konuda: *0 ar iftiray uyduranlar,

sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftiray kendiniz için kötü bir ey sanmayn.

Aksine o sizin için bir hayrdr. Onlardan her biri için, iledikleri günahn

cezas vardr. çlerinden o günahn büyüünü üstlenen için ise ar bir azap

vardr... Ey nananlar! eytana ayak uydurmayn. Kim eytann ardna

’ Ahmed 44/628-631 (27070, 27071) ve Buhârî (3388, 4143, 4691, 4751).
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taklrsa, bilsin ki, o, hayâszl ve fenal emreder. Allah'n size lütuf ve

merhameti bulunmasayd, hiçbiriniz ebediyen temize çkamazd. Fakat

Allah dilediini temize çkarr. Allah iitir ve bilir
"

1

âyetlerini indirdi.

Daha önceleri Ebû Bekr, Mistah'a yardmda bulunur iyilik ederdi. Bu

olaylardan sonra ona yardm etmeyeceine dair yemin etti. Yüce Allah da bu

konuda: "çinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, yaknlarna, dükünlere ve

Allah yolunda hicret edenlere, vermemek için yemin etmesinler,

affetsinler, geçsinler. Allah'n sizi balamasndan holanmaz msnz?
Allah balayandr, merhametli olandr"* âyetini indirdi. Âie’nin

masumiyetini bildiren âyetler nazil olunca Hz. Peygamber (saUai^u aleyhi meiien) Ebû

Bekr'e, gidip müjdeyi Âie'ye vermesini istedi. Ebû Bekr de Âie'ye gelip

masumiyetinin ortaya çktn ve bu konuda nazil olan âyetleri söyledi.

Bunun üzerine Âie: “Bunun için ne sana, ne de arkadana (Allah Resûlü’ne)

ükran borcum yok" dedi .

3

Taberânî ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir: “Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi

vnafan) bir sefere çkaca zaman hanmlan arasnda kura çeker, kurada

çkanlar da yannda götürürdü. Mustalik oullan üzerine yapaca sefer

öncesinde yine ayn ekilde hanmlan arasnda kura çekti. Kurada Âie ve

Ümmü Seleme çknca da yannda onlan götürdü. Yolun bir yerinde Ümmü
Seleme’nin üzerinde bulunduu devenin yükü yana eilince düzeltmek için

deveyi çöktürdüler. Bu arada Âie de ihtiyacn gidermek istedi ve o da

devesinden indi." Âie olay öyle anlatr: “Kendi kendime Ümmü Seleme'nin

yükünü düzeltene kadar ben de ihtiyacm gideririm, diye düündüm ve

hevdecimden indim. Hevdecimi indirip yüklemekle görevli olanlar da inerken

beni görmediler. htiyacm gidermek üzere çukur bir yere geldiimde

gerdanlmn ipi koptu. Ben tanelerini toplayp geri dizmeyle urarken

Müslümanlar yüklerini yükleyip yola koyuldular. Beni de hevdecimin içinde

zannettiler. Geri döndüümde kimseleri bulamadm. Yorulana kadar

pelerinden gittim. Sonra kendi kendime: “Bunlar benim yokluumu fark

edecek ve geri dönüp beni alacaklardr" dedim ve yolun bir yerinde durup

beklemeye koyuldum.

1 Nûr Sur. 11-21

*Nûr Sur. 22

3 Fethu't-Bârî'de (8/457) geçtii üzere bn Merdûye.
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O srada oradan Safvân b. Muattal geçti. Safvân herkesin gerisinde

kalmay Peygamberimizden (saitailahu aleyhi veseiiem) istemiti ve kendisine de bu görev

verilmiti. Bundan dolay herkes yola koyulduu zaman kalkp namaz klar,

sonra gidenlerin geride unuttuu bir ey varsa onlar toplar kendilerine

yetitirirdi. Safvân yanma gelince beni bir erkek zannetti. Onun için bana:

"Ey uykucu! Uyan! nsanlar çoktan yola dütü!” dedi. "Ben erkek deilim!

Âie'yim!" karln verdim. Bunun üzerine Safvân "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi

râciûn" dedi. Çöktürdüü devsinin ön ayaklann balad. Kendisi de baka bir

taraf dönerek: "Anneciim! Kalk ve bin! Bindikten sonra da bana haber ver"

dedi. Deveye bindikten sonra geldi, devenin ayaklann çözdü, sonra devenin

dizginlerimden tutup yola dütü."

bn Ömer der ki: "Safvân, getirip Resûlullah’a (aMMu aleyhi reseiM teslim edene

kadar Âie’ye tek kelime dahi etmedi. Ancak münafk Abdullah b. Ubey b.

Seldi: "Kâbe'nin Rabbine andolsun ki onunla zina etti!" dedi. Hassân b. Sâbit.

Mistah b. Usâse ve Hamne de ona destek çknca bu haber askeri karargâhn

arasnda yayld. Ortalkta dolaan bu söylenti Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyh

reselle™) kadar ulat. Medine’ye geri dönene kadar da Hz. Peygamberim (saiiaiiah,

aleyhi veseliem) içinde bir sknt olarak kald. Döndükten sonra Abdullah b. Ubey bu

haberi Medine'de de yayd. Durum Resûlullah’n («yiahu aleyhi reseiiam) daha fazla

anna gitti."

Âie öyle devam eder: Bir gün yanma Ümmü Mistah girdi ve helii

ihtiyacmn olduunu gördü. çinde su bulunan bir kovay da alp çktk.

Giderken kova Ümmü Mistah'n elinden düünce: "Kahrolas Mistah!” dedi.

Ona: "Sübhanallah! Bediride savaan ve olun olan birine mi sövüyorsun!'
1

dediimde, Ümmü Mistah: "Seller seni alp götürdü de senin haberin yok!
’

karln verdi ve olanlan bana anlatt. Bunlan duyunca beni bir ate sard ve

helaya çkmak için artk bir sebep kalmad. Medine'ye göndükten sonra

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseliem) bana kar biraz souk davrandn görüyor

ancak nedenini bilmiyordum. Ümmü Mistah olanlan bana anlatnca bana

neden böyle davrandn anladm. Allah Resûlü’ne: "Ailemin yanna gitmeme

müsaade eder misin?" dediimde: "Gidebilirsin
" karln verdi.

Bunun üzerine evimden çkp babamn evine geldim. Babam: "Ne oldu?"

diye sorunca: "Resûlullah (saliallahu aleyhi veseiBin) beni evinden çkard" karln
verdim. Ancak babam: "Resûlullah (saiiatiahu aleyhi mailem) seni evinden çkarmken
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ben mi sana kapm açaym? Vallahi Resûlullah {uiiaiiahu aleyhi veseiM bu yönde emir

verene kadar seni evime almam" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vestM beni evine

almasn kendisine söyleyince de babam beni eve ald ve: "Cahiliye

döneminde bile bizim hakkmzda bu tür eyler söylenmedi! Yüce Allah bizi

slam'la müerref kldktan sonra m söylenecekti!" dedi. Bunun üzerine

alamaya baladm. Ben alaynca annem Ümmü Rûman, babam Ebû Bekr,

kardeim Abdurrahman ve evde bulunan herkes alamaya balad.

bn Ömer der ki: Bu söylentiler Hz. Peygambere Maiiahu alay» meltem) ulap her

yerde yaylnca minbere çkt. Yüce Allah'a hamdu senada bulunduktan sonra

da: "Ey insanlar! Bana eziyet eden adam cezalandrmada kim yardm eder?"

buyurdu. Sa'd b. Muâz ayaa kalkt, klcn çekerek: "Yâ Resûlallah! Beni seni

ondan kurtarrm! ayet Evs kabilesinden biri ise onun ban sana getiririm.

Hazreclilerden biri ise de ne emredersen onu yaparz!" dedi. Bunu duyan Sa'

d b. Ubâde kalkt ve Sa’d b. Muâz'a: "Yanlyorsun! Vallahi onu öldürmeye

gücün yetmez! Aramzda cahiliye döneminden kalma bir davadan dolay bizi

hedef gösteriyorsun!" diye çkt. Evsliler ile Hazrecliler bu ekilde karlkl

atmaya baladlar, ii birbirlerine ta, terlik atmaya kadar da götürdüler.

Bunun üzerine Üseyd b. Hudayr ayaa kalkt ve: "Neden bouna

konuuyoruz? te Resûlullah! Kendisi ne yapacamz konusunda emir

versin. steyen istemeyen herkes de bu emre uysun!" dedi.

Resûlullah Maiiahu aleyhi »eseiiem) minberin üzerindeyken Cebrâil vahiyle indi.

Vahiy inme hali gidince de nazil olan: "Eer inananlardan iki grup

birbirleriyle savarlarsa aralarn düzeltin. Eer biri ötekine kar haddi

aarsa, Allah'n buyruuna dönünceye kadar haddi aan tarafa kar
savan. Eer (Allah'n emrine) dönerse, artk aralarn adaletle düzeltin ve

(onlara) adaletli davrann. Çünkü Allah, adaletli davrananlar sever
"1

âyeti

ile dier âyetleri kendilerine okudu. Bunu duyan Müslümanlar: "Yüce Allah'n

indirdiini kabul ediyoruz" dediler. Sonrasnda kalkp karlkl olarak

birbirlerine sanlp bantlar. Sonrasnda Resûlullah (»isiiahu aleyhi veseiiem) minberden

indi ve Âie hakknda vahiy nazil olmasn bekledi.

Resûlullah (saiBlahu aleyhi mdiem} Âie konusunda ne yapacan danmak üzere

Ali b. Ebî Tâlib, Usâme b. Zeyd ve Berîre'yi yanna çard. Zira Allah Resûlü

1 Hucurât Sur. 9
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(nUbhu aleyhi nndiem) ailesi hakknda bir ey danaca zaman mutlaka Ali b. Ebî

Tâlib'î ve babas Zeyd’in vefatndan sonra da Usâme'yi çanr danrd. Ali'ye:

"Âie konusunda ne dersin? Zira insanlarn bu konuda konutuklar beni çok

rahatsz etti" buyurunca, Ali: "Yâ Resûlallah! nsanlar artk diyeceklerini dedi.

Onu boayabilirsin" dedi. Usâme'ye: "Sen ne dersin?" diye sorunca, Usâme:

"Sübhanallah! Bu konuda bize laf dümez! Seni de bu tür eylerden tenzih

ederim, zira büyük bir iftiradan baka bir ey deil” dedi. Daha sonra

Resûlullah (saiiaiiahu deyh veseiiem), Berîre'ye: "Ey Berîre! Sen ne dersin?" diye sordu.

Berîre: "Yâ Resûlallah! Vallahi Âie hakknda hayrdan baka bir ey
bilmiyorum. Ancak biraz uykucu biridir. Bazen uyurken keçi gelip hamurunu

yiyebiliyor. Ancak konuulan yönde bir ey varsa da Yüce Allah bunu sana

haber eder" dedi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiien) oradan aynlp Ebû Bekriin evine geldi. Âie’nin

yannda girdi ve: "Ey Âie! ayet böyle bir ey yaptysan bana söyle k senin

için balanma dileyeyim" buyurdu. Âie ise u karl verdi: "Vallahi böylesi

bir eyden dolay Allah'tan balanma dilemem! ayet öyle bir eyi

yapmsam Allah beni balamasn! Durumumuz, Yâkub ile oullannn

durumuna benziyor ki Yâkub: "...Bana güzelce sabr gerekir.

Anlattklarnza ancak Allah'tan yardm istenir...*
1

demiti." Yâkub ismi

Âie'nin aklna gelmedii için Yusuf'un babas demiti. Resûlullah (saiiaiiBhu

reseiiem) onunla birikte konuurken vahiy inmeye balad. Allah Resûlü’nü bir

uyku ald. Kendine gelince de tebessüm ederek: "Ey Âie! Yüce Allah masum

olduuna dair vahiy indirdi" buyurdu. Ancak Âie: "Bu konuda sana deil

Yüce Allah'a ükrederim" karln verdi. Sonrasnda Resûlullah Maiiahu aleyh»

vesBilem) Nûr Sûresi'nden nazil olan, durumu ve masumiyetini anlatan âyetleri

ona okudu. Okuduktan sonra: "Kalkp evine git!" buyurunca Âie evine gitti.

Daha sonra Resûlullah (laiBiBhu aleyhi veseiiem) Mescid'e çkt ve Ebû Ubeyde b. cîI-

Cerrâh’ yanna çard. Müslümanlan orada topladktan sonra Âie'nin

masumiyetini bildiren âyetleri onlara okudu. Sonra Abdullah b. Ubey’yi

getirtti ve ona iki had (eri ceza) uygulad. Abdullah'tan sonra Hassân, Mistah

ve Hamne’yi de getirtti. Onlara da boyunlanna da vurmak suretiyle actacak

bir ekilde haddi uygulad. Abdullah b. Ubey'ye iki had uygulad; çünkü l-z.

1

Yûsuf Sur. 18
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Peygamberdin Maiiahu aleyh n»iem) elerine zina iftirasnda bulunan kiiye iki had

uygulanr.

Bu olaylarn ardndan Ebû Bekr, Mistah'a: “Bundan sonra sana tek bir

dirhem dahi vermeyecek, yardm da etmeyeceim!" dedi. Daha sonra onu

evinden çkarp kovdu. Ancak bu konuda Kur'ân'da: : "çinizde lütuf ve

servet sahibi olanlar, yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret

edenlere, vermemek için yemin etmesinler, affetsinler, geçsinler. Allah'n

sizi balamasndan holanmaz msnz? Allah balayandr, merhametli

olandr"’ âyeti inince, Ebû Bekr: “Madem sana yardm emreden âyet nazil

oldu, o zaman daha önce yaptm yardmn iki katn sana yapacam" dedi.

Abdullah b. Ubey'yin kars da münafk birisiydi. Yüce Allah bu konuda:

"Kötü kadnlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadnlara; temiz

kadnlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadnlara lâyktr ..."
3

âyetini indirdi. Burada kötü kadnlardan kast Abdullah'n kars, kötü

erkeklerden kast Abdullah'n kendisidir. Temiz kadnlardan kast Âie, temiz

erkeklerden kast da Allah Resûlü'dür."3

Taberânî ve bn Merdûye, Ebu'l-Yeser el-Ensârî'den bildirir: Hz.

Peygamber (uiiBiiahu aleyhi nuiian), Âie’ye: "Ey Âie! Yüce Allah masumiyetini

vahiyle bildirdi" buyurunca, Âie: “Bu konuda sana deil, Allah'a ükranlarm

sunanm" karln verdi. Yanndan çktktan sonra Abdullah b. Ubey'yi

getirtti ve ona iki had (eri) cezas uygulad. Sonra Mistah ile Hamne'yi de

getirtip onlara haddi uygulad .

4

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O ar iftiray uyduranlar, sizin

içinizden bir güruhtur. Bu iftiray kendiniz için kötü bir ey sanmayn.

Aksine o sizin için bir hayrdr. Onlardan her biri için, iledikleri günahn

cezas vardr. çlerinden o günahn büyüünü üstlenen için ise ar bir azap

vardr*5 âyetini açklarken öyle demitir: “Müminlerin annesi Âie hakknda

böylesi bir iftiray atanlar sizden dört kiidir. Ancak bu olay Resûlullah’a (sBiiaiiahu

1 Nûr Sur. 22

2 Nûr Sur. 26

3 Taberânî 23/124-129 (164) ve Fethu'l-Bârtde (8/457) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Taberânî 23/124 (163) ve Fethu'l-Bârfde (8/457) geçtii üzere bn Merdûye.

5 Nûr Sur. 11
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aleyhi veseilam), Ebü Bekr'e, Ümmü Rûmân'a ve Safvân b. Muattal'a hayrlar

getirmi, Âie'nin de masumiyetini ortaya çkarmtr. Bu ite eleba olan

Abdullah b. Ubey b. Selûl için de hem dünya da, hem de âhirette büyük bir

azab vardr. Bu ceza dünyada iken yedii seksen denektir. Âhirette ise yeri

Cehennem olacaktr."

"Bu iftiray iittiiniz zaman, iman eden erkek ve kadnlar, kendi (din

kardeleri hakknda iyi zan besleyip de, «Bu, apaçk bir iftiradr» deselerdi

ya !" 1

âyetini açklarken: "Zira Resûlullah (saiialishu aleyhi veseUem) bu konuda Usâme,

Berîre ve dier elerine danm hepsi de bunun büyük bir yalan olduunu

söylemilerdi" demitir. "Onlar bu iddialarna dair dört ahit getirselerdi ya!

Mademki ahit getirmediler; ite onlar Allah yannda yalanclarn ta

kendileridir
"2

âyetini açklarken öyle demitin "Bu iftiray atanlann böylesi

bir eyin olduuna dair dört ahit getirmeleri lazmd. Getiremediklerine göre

bunlar, yalanclardan baka bir kimse deildirler."

"Eer size dünya ve âhirette Allah'n lütfü ve rahmeti olmasayd, içine

daldnz bu iftiradan dolay size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!"3

âyetini açklarken: "ayet Yüce Allah lütfü ve ihsan ile sîzleri korumasayd

büyük bir azaba maruz kalrdnz” demitir. "...Bu bir büyük bühtandr..."4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Burada bühtandan kast iftiradr. Ayn

ey Meryem hakknda da dile getirilmi ve: "Bir de inkar etmelerinden ve

Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarndan ..."5 eklinde ifade

edilmitir."

"Eer inanyorsanz, bu gibi eylere bir daha ebediyyen dönmemeniz

için Allah size öüt veriyor. Allah, size âyetleri açklyor. Allah, her eyi

hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
"6 buyruunu açklarken öyle

demitir "Kendilerine öüt verilen bu kiiler, Mistah, Hamne ve Hassân'dr.

Açklad âyetler de Âie'nin masumiyetini bildiren âyetlerdir. Zira Yüce Allah

'Nûr Sur. 12

J Nûr Sur. 13

3 Nûr Sur. 14

4 Nûr Sur. 16

5 Nisâ Sur. 156

6 Nûr Sur. 17, 18
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buna yönelik kalplerinizin pimalk içinde olduunu bilmektedir. Ceza olarak

seksen denee de hükmederek hikmetini göstermitir."

"nananlar arasnda hayâszln yaylmasn arzu eden kimseler var ya;

onlar için dünya ve âhirette elem dolu bir azap vardr. Allah bilir, siz

bilmezsiniz"' âyetini açklarken öyle demitir: "Bundan sonrasnda iffetli

erkek ve kadnlar arasnda hayâszln yaylmasn isteyenler için dünyada ve

âhirette çetin bir azap vardr. Dünyadaki azap kendilerine uygulanan haddir.

Âhiretteki azap ise Cehennemdir. Yüce Allah altna girdiiniz bu iin ne kadar

kötii olduunu vp sizi nasl bir azaba maruz brakacan hakkyla bilmektedir.

Ancak sizler, Yüce Allah'n böylesi bir eye ne kadar öfke duyduunu

bilemezsiniz."

"Allah'n lütfü ve rahmeti sizin üzerinize olmasayd ve Allah çok

esirgeyici ve çok merhametli olmasayd, hâliniz nice olurdu?"
2

âyetini

açklarken: "Burada kastedilen kiiler, Mistah, Hamne ve Hassân’dr. Allah'n

lütfü olmasayd bunlann hallerinin nasl olaca da ifade edilmitir" demitir.

"Ey iman edenler! eytann admlarna uymayn. Kim eytann

admlarna uyarsa, bilsin ki o hayâszl ve kötülüü emreder. Eer Allah'n

size lütfü ve merhameti olmasayd, sizden hiçbiriniz asla temize çkamazd.

Fakat Allah, diledii kimseyi tertemiz klar. Allah, hakkyla iitendir,

hakkyla bilendir
" 3 âyetini açklarken öyle demitir: "Allah' tevhid ederek

ona iman edenlerin eytann bu tür ayak kaydrmalanna kanmamalan

istenmi ve bu konuda uyanlmlardr. Zira eytan, hayâszl ve Allah'n

holanmad her türlü eyin yaplmasn ister ve bu yönde çabalar. Yüce

Allah, lütfü ve rahmeti olmasayd hiç kimsenin tövbesini kabul etmezdi.

Ancak Yüce Allah dilemi ve tövbeleri kabul etmitir. üphesiz Yüce Allah

sözlerinizi duymakta, kalplerinizdeki pimanl da bilmektedir."

"içinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, yaknlarna, dükünlere ve Allah

yolunda hicret edenlere, vermemek çin yemin etmesinler, affetsinler,

geçsinler. Allah'n sizi balamasndan holanmaz msnz? Allah

’ Nûr Sur. 19

1 Nûr Sur. 20

J Nûr Sur. 21
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balayandr, merhametli olandr"' âyetini açklarken öyle demitir: "ftira

olay sonras Ebû Bekriin daha önce Mistah'a yapt yardmlan keseceine

dair yemin etmesi üzerine nazil olmutur. Yüce Allah, Ebû Bekr’e burada

öyle demitir: Ey Ebû Bekr! Bu bolluk ve bereketi sana veren benim. Seni de

Allah' bilip tanyan biri kldm. Onun için Mistah’a kar efkatli ol. Zira

akrabandr, hicret etmitir, yoksuldur ve Bedir savana katlmtr ki bu

savaa katlanlardan raz olmuuzdur. Yaptndan dolay Mistah' bala.

Zira ben de hata ileyeni balarm, dostlanma kar da merhametliyim."

"ffetli ve habersiz mümin kadnlara zina isnat edenler, gerçekten dünya

ve âhirette lânetlenmilerdir. lemi olduklar günahtan dolay dillerinin,

ellerinin ve ayaklarnn kendi aleyhlerine ahitlik edecekleri günde onlara

çok büyük bir azap vardr" 2
âyetlerini açklarken öyle demitir: "ffetli

kadnlardan kast, Allah' tevhid ederek ona inanan ve Resûlünü tasdik eden

mümin kadnlardr. Hassân b. Sâbit, Âie hakknda:

"iffetli ve anlayldr ve bunda üphe yoktur

Kimse hakknda dedikodu yapmadan günü bitirir" deyince, olay sonras

Âie ona: "Ancak sen öyle biri deilsin!” karln vermiti. Böylesi iffetli

kadnlara zina iftirasnda bulunanlann bu iftiralar kendilerini iman

dairesinden çkarmtr. "Hepsi de lanetlenmi olarak nerede ele

geçirilirlerse, yakalanr ve mutlaka öldürülürler"3 âyetinde olduu gibi bir

lanete uramlardr. Bunlann banda da iftirann yaylmasnda en büyük

pay olan Abdullah b. Ubey b. Selûl’dür. Kyamet gününde Yüce Allah

bunlann azlanna mührü vurup kapatr. Yaptklann dier organlan dile

getirir. Çünkü azab gördükleri zaman: "Gelin dünyadayken mürik

olmadmza dair yeminler edelim" derler. Bundan dolay Yüce Allah

azlanna mührü vurur, yaptklarn dier organlan dile getirir. En sonunda da

dilleri organlann dediklerini dorular.”

1 Nûr Sur. 22

J Nûr Sur. 23, 24

3 Ahzâb Sur. 61
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"O gün Allah, onlara kesinlemi cezalarn tastamam verecek ve onlar

Allah'n apaçk bir gerçek olduunu bileceklerdir
”

1

âyetini açklarken öyle

demitir: “Kyamet gününde Yüce Allah herkese amellerinin karln verir.

Dostlarn amellerine karlk mükâfatlandraca gibi dümanlarn da

cezalandracaktr. Âyette zikredin “Dîn" ifadesi, "Din gününün sahibidir
" 1

âyetinde olduu gibi 'ceza' anlamndadr. te kyamet gününde Allah’n

apaçk bir gerçek olduunu anlayacaklardr. Zira münafklann ba olan

Abdullah b. Ubey'in bu yönde üpheleri vard. te o günü Abdullah b. Ubey

b. Selûl de Allah’n apaçk bir gerçek olduunu örenecek, daha önce tad
üpheler gidecektir. Ancak bunun artk ona bir faydas olmayacaktr."

"Kötü kadnlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadnlara; temiz

kadnlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadnlara lâyktr. O temiz

olanlar, iftiraclarn söyledikleri eylerden uzaktrlar. Onlar için bir

balanma ve bolca verilmi iyi bir rzk vardr"3 âyetini açklarken de öyle

demitir: “Abdullah b. Ubey gibi üphe içinde olan ve kadnlann efendisi olan

bir kadna iftira atan kötü adamlar kendileri gibi kötü kadnlara yarar.

Âyette temiz kadndan kast Âie, temiz erkekten kast ise Allah Resûlü'dür.

Âie'yi Hz. Peygamber (sbIMUn aleyhi nseiiem) için Yüce Allah temiz klm, Âie henüz

annesinin rahminde eklini almadan Cebrail ipek bir kuma içinde onu Hz.

Peygamberie (saiyahu aleyhi maiBm) getirip: “Ebû Bekr'in kz Âie, Hatice'nin yerine

dünyadaki eindir. Cennette de ein olacaktr" demitir. Bu olay da Hz.

Hatice’nin vefat üzerine gerçeklemi, Allah Resûlü (sallallahu aleyh' «seM buna

sevinip rahatlamtr. Burada temiz erkeklerden kast Allah Resûlü'dür. Zira

Yüce Allah onu kendine seçmi ve Âdemoullannn efendisi klmtr. Temiz

kadnlardan kast da Âie'dir. Yüce Allah Âie’yi Abdullah Ubey'yin

iftirasndan beri klp masum olduunu bildirmitir. Onlar için dünyada

Allah'n himayesi, âhirette de balanma vardr. Cennette de onlar için

mükâfatlar ve nzklar olacaktr."4

1

Niir Sur. 25

1
Fâtiha Sur. 4

3 NûrSur. 26

4 Taberânî 23/130-133 (168). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/77) der ki: "snadnda

zayf biri olan Musa b. Abdirrahman es-San'ânî vardr."
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn *0 ar iftiray

uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftiray kendiniz için kötü bir

ey sanmayn. Aksine o sizin için bir hayrdr. Onlardan her biri için,

iledikleri günahn cezas vardr. çlerinden o günahn büyüünü üstlenen

için ise ar bir azap vardr'’'

1

âyetini açklarken öyle demitir “ftiray

uyduran bu güruh, münafklardan biri olan Abdullah b. Ubey, Hassân b. Sâbit,

Mistah b. Usâse ve Hamne binti Cah’tr. Burada Âie ile Safvân'a:

“Hakknzda uydurulan bu iftirann sizin için kötü olduunu sanmayn. Sizin

için hayrl olmutur, zira bunun mükâfatn alacaksnz. Âie konusunda kim

ne demi ve bu olaya ne kadar kanmsa cezas da o oranda olacaktr. Bu

ite ba çeken ve en büyük günah üstlenen kii, münafklann ba olan

Abdullah b. Ubey'dir. “Ne Âie, ne de Safvân bu konuda suçsuz deildir"

diyen kii de kendisidir. Ar azap da onun olacaktr. Bu âyette tüm

Müslümanlar için de bir öüt ve ibret vardr. Birinin bir hatas olduu zaman

bu hataya fiille, sözle katlan, bunu yayan, bundan holanan veya buna raz

olan bakalar da bunlan yaptktan oranda bu hatann günahnda ortaktr.

Müslümanlardan bin bir hata iledii zaman bunu gören ve ho karlamayan

kii onu görmemi demektir. Ancak hatann ilendii yerde hazr bulunmayp

yaplmasndan raz olan kii o hataya ahit olan kii gibidir."

"Bu iftiray iittiiniz zaman, iman eden erkek ve kadnlar, kendi (din

kardeleri hakknda iyi zan besleyip de, «Bu, apaçk bir iftiradr» deselerdi

ya! Onlar bu iddialarna dair dört ahit getirselerdi ya! Mademki ahit

getirmediler; ite onlar Allah yannda yalanclarn ta kendileridir"
3

buyruunu açklarken öyle demitir: “Âie ile Safvân’a atlan bu iftiralar

karsnda Hamne binti Cah ve dier erkekler iyi zanda bulunup bunun

apaçk bir yalan, bir iftira olduunu, zina gibi bir eyi yapmayacaklarn dile

getirmeleri kendileri için daha hayrl olurdu. Âie ile Safvân'a böylesi bir

iftiray ortaya atanlar da buna dair dört ahit getirmeliydiler. Ancak

getiremediler ve Allah katnda yalanc çktlar."

"Eer size dünya ve âhirette Allah'n lütfü ve rahmeti olmasayd, içine

daldnz bu iftiradan dolay size mutlaka büyük bir azap dokunurdu! Hani

o iftiray dilden dile dolatryor; hakknda hiçbir bilginiz olmayan eyleri

1 Nûr Sur. 11

1 Nûr Sur. 12, 13
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aznza alp söylüyor ve bunu önemsiz bir i sanyordunuz. Hâlbuki bu,

Allah katnda büyük bir günahtr" 1 buyruunu açklarken öyle demitin

“ayet Yüce Allah, lütfü ve keremiyle cezasn ertelemeseydi bu yaptnz
iftiradan dolay büyük bir azaba maruz kalrdnz. Bu iftiray ortaya çkaranlar:

“Filan kiinin öyle öyle dediini iittim”, “Dorudur, çünkü öyle öyle

olmutu” gibi söz ve söylentilerle bunu insanlar arasnda yaymlard.

Konunun gerçei hakknda hiçbir bilgileri olmad halde böylesi bir eyi

önemsiz, basit görüp dillendirmiler ve yaylmasna çalmlardr. Oysa

böylesi bir eyin Allah katnda vebali çok büyüktür.”

"Bu iftiray iittiiniz vakit, «Böyle sözleri azmza almamz bize

yaramaz. Seni eksikliklerden uzak tutarz, Allah'm! Bu, çok büyük bir

iftiradr» deseydiniz ya !"2 âyetini açklarken öyle demitir: “Bunu duyduun

zaman: “Biz gözlerimizle bir ey görmedik, onun için bu konuda konumamz

da uygun dümez!” demeniz gerekiyordu. Ensâridan Sa'd b. Muâz, Âie

hakknda bu konuulan eyleri duyduu zaman: "Sübhânallah! Bu büyük bir

iftiradr!” demiti. Bühtân da olmayan bir eyin olmu gibi ortaya

atlmasdr.”

"Eer inanyorsanz, bu gibi eylere bir daha ebediyyen dönmemeniz

için Allah size öüt veriyor. Allah, size âyetleri açklyor. Allah, her eyi

hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. nananlar arasnda

hayâszln yaylmasn arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve

âhirette elem dolu bir azap vardr. Allah bilir, siz bilmezsiniz
"3 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Eer Allah’ ve Resûlünü tasdik ediyorsanz bu tür

iftiralara bir daha katlmamanz için Yüce Allah sizleri uyanp öüt veriyor, bu

öütlerini de sîzlere açklayp bildiriyor. Zina ve hayâszln yaylp

çoalmasn isteyenler için ceza olarak dünyada had(=eri ceza), âhirette ise

Cehennem atei vardr.”

"Allah'n lütfü ve rahmeti sizin üzerinize olmasayd ve Allah çok

esirgeyici ve çok merhametli olmasayd, hâliniz nice olurdu? Ey iman

edenler! eytann admlarna uymayn. Kim eytann admlarna uyarsa.

’ Nûr Sur. 14, 15

J Nûr Sur. 16

3 Nûr Sur. 17-19
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bilsin ki o hayâszl ve kötülüü emreder. Eer Allah'n size lütfü ve

merhameti olmasayd, sizden hiçbiriniz asla temize çkamazd. Fakat Allah,

diledii kimseyi tertemiz klar. Allah, hakkyla iitendir, hakkyla bilendir
" 1

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Allah'n lüftu ve keremi olmasayd Âie

hakknda söylediklerinizden dolay sizleri hemen cezalandnrd, ancak

merhametinden dolay sîzlere bunu yapmamtr. eytann, günahlan süslü

göstermesine kanmayn. Zira eytan, kiiyi günahlara tevik eder, Âie'ye

atlan iftira gibi kiinin bilmedii eyleri yapmasn ister. Yüce Allah’n nimeti

olmasayd içinizden kimseyi temize çkarmazd. Ancak Yüce Allah bunu

dilemi ve bazlarnz temize çkarmtr.

Yüce Allah’n Âie'yi masum çkarp iftira atanlan yalanlayan âyetleri nazil

olduktan sonra Ebû Bekr, iftirann yaylmasnda parma olan Mistah b.

Usâse’ye daha önce yapt yardm keseceine dair yemin etti. Mistah ilk

hicret edenlerden birisiydi ve Ebû Bekr’in de teyzesinin oluydu. Fakir olduu

için Ebû Bekr onu himayesine almt. Ebû Bekr ona yapt yardmlan

keseceine dair bu ekilde yemin edince Yüce Allah: "çinizden varlk ve

servet sahibi kimseler yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret

edenlere (kendi mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin etmesinler.

Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n sizi

balamasn arzu etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok merhamet

edendir
"2

âyetini indirdi. Bu âyet nazil olduktan sonra Hz. Peygamber (sailall»hu

aleyhi vtseiiem), Ebû Bekr'e: "Yüce Allah'n seni balamasn istemez misin?" diye

sordu. Ebû Bekr: "Yâ Resûlallahî Tabi ki isterim!” dedi. Allah Resulü (taBM deyt*

veseUem): "O zaman onu bala ve ho gör" buyurunca, Ebû Bekr "Onu ho
görüp baladm. Bu günden sonra da ona iyilik yapmaktan geri

durmayacam” dedi.

"ffetli ve habersiz mümin kadnlara zina isnat edenler, gerçekten dünya

ve âhirette lânetlenmilerdir. ilemi olduklar günahtan dolay dillerinin,

ellerinin ve ayaklarnn kendi aleyhlerine ahitlik edecekleri günde onlara

çok büyük bir azap vardr. O gün Allah, onlara kesinlemi cezalarn

tastamam verecek ve onlar Allah'n apaçk bir gerçek olduunu

1 Nûr Sur. 20,21

1 Nûr Sur. 22
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bileceklerdir
"1 buyruunu açklarken öyle demitir: "Namusunu muhafaza

edip koruyan ve kendisi hakknda uydurulan kötülüklerden, çirkin eylerden

habersiz samimi bir Müslüman olan Âie’ye bu tür bir iftiray atanlar,

dünyada denek cezasna çarptrlacaklar, âhirette de Cehennem ateine

gireceklerdir. Bununla da kastedilen kii Abdullah b. Ubey’dir. Münafklann

ba olduu için büyük azap kendisinin olacaktr. Âie'ye attklar bu iftiradan

dolay kyamet gününde cezalar adil bir ekilde verilecek, Yüce Allah'n

adilane olduu gerçeini de göreceklerdir."

"Kötü kadnlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadnlara; temiz

kadnlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadnlara lâyktr. O temiz

olanlar, iftiraclarn söyledikleri eylerden uzaktrlar. Onlar için bir

balanma ve bolca verilmi iyi bir rzk vardr" 2

âyetini açklarken de öyle

demitir: "Âie'ye böylesi bir iftiray atan çirkin sözlü kötü erkekler, kendileri

gibi Âie'ye iftiray atan çirkin sözlü kadnlara yararlar. Güzel sözlü temiz

olanlar da, mümin erkek ile mümin kadnlar hakknda iyi zanda bulunan temiz

erkek ve temiz kadnlara yakrlar. Temiz erkek ile temiz kadnlar, iftiraclann

kötü ve çirkin sözlerinden uzaktrlar. Bundan dolay günahlar balanr ve

Cennette güzel nimetlere mazhar olurlar. Yüce Allah, Âie'nin masumiyetini

bildiren âyetleri indirdikten sonra Resûlullah (saibiiahu aleyhi veseiiem) ona sarlp

barna bast. Zira Cennetteki elerinden biri de oydu ."3

Taberânî ve Ibn Merdûye, Hz.Âie’den bildirir: Yüce Allah masumiyetimi

bildiren âyetleri indirdii zaman Müslümanlar neredeyse benim yüzümden

helak olacakt. Vahyin inmesi tamamlanp Cebrâil geri semaya çktnda
Resûlullah (saiyahu aleyhi mrim), babama: "Kznn yanna git ve Yüce Allah'n

semadan onun masum olduunu bildirdiini söyle" buyurdu. Bunun üzerine

babam hzlca yanma geldi. O kadar acele ediyordu ki az daha tökezleyip

düecekti. Yanma vardnda: "Kzm! Müjde! Anam babam sana feda olsun!

Yüce Allah masum olduuna dair vahiy indirdi!" dedi. Ona: “Bu senin ve seni

buraya gönderen arkadann sayesinde deil Allah'n sayesinde oldu!"

karln verdim. Daha sonra Resûlullah (nüaiiahu aleyh* useM yanma girdi.

1 Nûr Sur. 23-25

* Nûr Sur. 26

s bn Ebî Hatim (8/2544-2547) ve Taberânî 23/138-142, 144-148, 150-152, 155, 156, 161

(184, 187, 191, 194, 197, 204, 206, 210, 217, 219, 225, 228, 237, 239, 254).
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Kolumdan tutunca elimi hzlca geri çektim. Babam terlii alp bana vurmak

istedi, ancak annem engel oldu. Resûlullah (ssiiafiohu eisyt* «ailem) bunu görünce

güldü ve babama: "Yemin verdim ona vurma!" buyurdu .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye, Hz.Âie’den bildirir: "Vallahi hakkmda Allah’n

Kitâb'nda âyet inmesini beklemiyordum, öyle bir isteim de yoktu. Ama
masum olduumun Resûlullah'a (saiîaiishu aleyhi«aM rüyasnda iken gösterilmesini

ve bu ekilde içinin rahat etmesini bekliyordum. Beni Habeli olan cariyeye

sormutu. Cariye de: "Vallahi Âie altndan daha temiz ve saf biridir. Ancak

bazen uyuyakalr ve koyun geçip onun ekmeini yerdi. Vallahi eer insanlann

dedii doru ise Yüce Allah sana bunu bildirecektir” demiti. nsanlar da

onun bu anlayna armlard .

2

Taberânî ve Hâkim’in bildirdiine göre Uteybe: "nsanlar Âie hakknda

malum eyleri dillerine doladklar zaman Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem), Âie’ye

haber gönderip: "Ey Âie! nsanlar böyle ne diyor?" diye sordu. Âie: "Vallahi

Yüce Allah masum olduumu semadan bildirmedikçe kendi lehimde hiçbir

ey demeyeceim!” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah onun hakknda Nûr

Sûresi’indeki on be âyeti indirdi” dedi ve: "O ar iftiray uyduranlar, sizin

içinizden bir güruhtur. Bu iftiray kendiniz için kötü bir ey sanmayn.

Aksine o sizin için bir hayrdr. Onlardan her biri için, iledikleri günahn

cezas vardr. çlerinden o günahn büyüünü üstlenen için ise ar bir azap

vardr... Kötü kadnlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadnlara;

temiz kadnlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadnlara lâyktr. O

temiz olanlar, iftiraclarn söyledikleri eylerden uzaktrlar. Onlar için bir

balanma ve bolca verilmi iyi bir rzk vardr"3 âyetlerini okudu .
4

1

Taberânî 23/118, 121 (153, 155) ve Fethu'l-Birî'de (8/456) geçtii üzere bn Merdûye.

Heysem!, Mecmau'z-Zerriid'de (9/131) der ki: "snadnda zayf biri olan Ebû Sa'd el-

Bakkâl vardr. Onu güvenilir görenler de mevcuttur."

1 bn Cerîr (17/197-204, uzun bir metinle) ve Fethu'l-Bârfde (8/456) geçtii üzere bn
Merdûye.

1 Nûr Sur. 11-26

4 Taberânî 23/160 (251).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Âie'ye atlan iftiray

yalanlayan ve onun masum olduunu bildiren, arka arkaya on sekiz âyet nazil

oldu" demitir.

1

Bezzâr, Taberânî ve bn Merdûye'nin -sahih bir senedle- bildirdiine göre

Hz.Âie: "Hakkmda malum söylenti çkt zaman bir kuyuya gidip kendimi

atmay düündüm" demitir.

2

Bezzâr -sahih bir senedle- Hz.Âie'den bildirir: Masum olduuma dair

âyetler nazil olduktan sonra babam Ebû Bekr tutup beni bamdan öptü.

Ona: "Sen benim masum olduuma inanmyor muydun?" diye sorduumda:

"Bilmediim bir ey hakknda konuursam hangi gök beni altnda, hangi yer

üstünde tutabilir?" karln verdi .

3

Ahmed, Hz.Âie’den bildirir: Masum olduuma dair vahiy nazil olduu

zaman Resûlullah Maiiahu aleyhi veeiiemi yanma gelip bunu bana bildirdi. Ona:

"Bunun için sana deil Allah’a hamdederim” dedim .

4

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn
Mâce, bnu’l-Münzir, bn Merdûye, Taberânî ve Beyhakî Delâil’de

Hz.Âie'den bildirin "Masum olduuma dair vahiy nazil olduu zaman

Resûlullah (ibIIbIUiu aleyhi veniiem) minbere çkp bunu haber verdi ve sözkonusu

âyetleri okudu. Minberden indikten sonra da emrederek ikisi erkek, biri de

kadn olmak üzere üç kiiye denek atld."5

bn Cerîr, Muhammed b. Abdillah b. Cah’tan bildirir: Hz. Peygamberim

(saiiiiiBkJBEyhiYEîeiiBm) elerinden Hz.Âie ile Zeyneb kendileriyle övündüler. Zeyneb:

1 bn Ebî Hatim (8/2543, 2544).

1
Bezzâr, Ketfu’l-Estâr (2664); Taberânî 23/121 (157), M. el-Evsat (582) ve Fethu'l BârXde

(8/456) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî, Mecmuu z-Zevâidde (9/240) der ki: "Rav ileri

güvenilirdir."

J Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2665). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid’de (9/240) der ki: “ Kavileri

Sahîh'in ravileridir."

4 Ahmed 40/13 (24013).

5 Abdurrezzâk (2/55), Musannef (974); Ahmed 40/76, 77 (24066); Ebû Dâvud (
.47 1),

Tirmizî (3181, "hasen"); Nesâî, S. el-Kübrâ (7351); bn Mâce (2567); Fethu'l-BârTde (8,45. )

geçtii üzere bn Merdûye; Taberânî 23/163 (263) ve Beyhakî (4/74). Hasen hailindi

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sütten Ebî Dâvud, 3756).
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"Benim Allah Resulü Maiiahu aleyhi veseiiem) ile evliliim semadan bir emirle oldu"

deyince, Âie: “bn Muattarn beni devesinin üzerinde tamas üzerine çkan

söylentilerden uzak olduum konusunda hakkmda Allah'n Kitâb’nda

âyetler nazil oldu" karln verdi. Zeyneb: "Ey Âie! Bu söylentileri

duyduun zaman ne dedin?" diye sorunca, Âie: "Vekil olarak Allah bana

yeter! En güzel vekil de odur, dedim" karln verdi. Bunun üzerine Zeyneb:

"Müminlerin söylemesi gereken sözü söylemisin" dedi .

1

Buhârî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, vefat srasnda

skntl olan Hz.Âie'nin yanna girdi. Ona:" Naslsn?" diye sorunca, Âie:

“Eer azaba kar korunmusam iyiyim demektir" karln verdi. Bunun

üzerine bn Abbâs: "yisin! Zira Resûlullah'n Maiiahu aleyhi «Mm) eisin. Bakire

olarak senden bakasn alm deildi. Masumiyetine dair de hakknda âyetler

nazil oldu" dedi .

2

Hâkim, Hz.Âie'den bildirin "Hz. Meryem'e ihsan edilenler dnda bana

verilen dokuz özellik hiç kimseye nasip olmamtr. Melek önceden benim

suretimi Resûlullah'a Maiiahu aleyhi metan) getirip gösterdi. Henüz yedi

yamdayken Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) benimle evlendi. Dokuz yamdayken

de kendisine teslim edildim. Bakire olarak benimle evlendi, ikimiz tek bir

yorgann altndayken kendisine vahiy geldii olurdu. Resûlullah (uiieiahu aleyhi

(eselim) insanlar içinde en çok beni severdi. Benim hakkmda âyetler nazil oldu

ki bunlarla neredeyse Müslümanlar helak olacakt. Cebrail’i gördüm ki

Resûlullah'n (saiiafehu aleyhi veseiiem) eleri arasnda onu benden baka gören olmad.

Resûlullah Maiiahu aleyhi mailem) evimde iken vefat etti ki o zaman yannda melekle

benden baka kimseler yoktu."3

bn Sa'd’n bildirdiine göre Hz.Âie: "On özellikle Hz. Peygamberin (saiiaiiahu

aleyhi veseiiem) dier elerinden üstün klndm" dedi. Kendisine: "Ey müminlerin

annesi! Bu on özellik nedir?” diye sorulunca da öyle dedi: "Resûlullah (taiiaüahu

rieyt» veniiem) benden baka bakire biriyle evlenmi deildir. Yüce Allah iftiradan

masum olduumu semadan vahiy indirerek bildirdi. Daha önceden Cebrâil

ipek bir kuma üzerinde suretimi Allah Resûlü'ne getirdi ve: "Bununla evlen!

’ ibn Cerir (17/194, 195).

1

Buhârî (4753, 4754).

J Hâkim (4/10).
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Bu hanmndr" dedi. Allah Resûlü’yle ayn kaptaki sudan ykanrdk ki dier

elerinden baka hiç kimseyle bunu yapm deildir. Resûlullah Mallak. aleyhi

veseiiem) ben önündeyken de namaz klard ki bunu da dier elerinden baka

kimseyle yapm deildir. Benimle beraberken bazen kendisine vahiy inerdi.

Oysa dier elerinden biri yanndayken ona vahiy inmezdi. Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi veseliem) kucamdayken ve eleri arasnda benim günümdeyken ruhunu

teslim etti ve evimde defnedildi."'

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

bildirdiine göre Mücâhid: "O ar iftiray uyduranlar, sizin içinizden bir

güruhtur ..."
2

âyetini açklarken: "Bu güruh Âie'ye iftiray atan güruhtur ki

bunlar da Abdullah b. Ubey b. Selûl, Mistah ve Hassân'dr" demitir.

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: "Âie’ye iftiray atanlar,

Hassân, Mistah, Hamne binti Cah ve Abdullah b. Ubey’dir."4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Urve’den bildirdiine göre Abdulmelik b.

Mervân kendisine bir mektup yazarak Âie'ye malum iftiray atanlarn kimler

olduunu sordu. Urve de ona yazd cevapta bunlarn içinde sadece Hassân,

Mistah, Hamne b. Cah'n isimlerinin zikrediliini dierleri hakknda ise bir

bilgisinin olmadn söyledi .

5

Buhârî, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’öe

Zührî’den bildirir: Vefîd b. Abdilmelik'in yanndaydm. Abdulmelik: "ftira

olaynda günahn en büyüünü üstlenen kii Ali’dir" deyince ona u karl
verdim: "Hayr! Saîd b. el-Müseyyeb, Urve b. ez-Zübeyr, Alkame b. Vakkâs ve

Ubeydullah b. Abdillah b. Mes'ûd’un bana bildirdiklerine göre hepsi de

Âie'nin: "ftira olaynda günahn en büyüünü üstlenen kii Abdullah b.

Ubey'dir" dediini iitmilerdir." Abdulmelik bana: "Abdullah'n günah

neydi?" diye sorunca da u karl verdim: "Senin kabilenden iki ihtiyar olan

Ebû Seleme b. Abdirrahman b. Avf ile Ebû Bekr b. Abdirrahman b. el-Hâris b.

’ bn Sa'd (8/63, 64).

1 Nûr Sur. 11

3 bn Cerîr (17/190) ve Taberânî 23/134 (170).

4 bn Cerîr (17/190).

s bn Cerîr (17/190).
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Hiâm'n bana bildirdiklerine göre Âie’nin: “Benim hakkmda uydurulan

iftirada o çok kötü eyler yapmt” dediini gitmilerdir.”’

Yakub b. eybe Müsned’de Haan b. Ali el-Havlânî'den, o da âfiî'den o da

amcasndan bildirir: Süleyman b. Yesâr, Hiâm b. Abdilmelik’in yanna girdi

ve: “Ey Süleyman! Bu iftira (ifk) olaynda âyette zikredilen günahn en

büyüü kimindi?” diye sordu. Hiâm: “Abdullah b. Ubey” karln verdi.

Süleyman: "Yanlyorsun! Bu kii Ali idi” deyince de Hiâm: “Müminlerin emin

bunu daha iyi biliri' karln verdi. Bu srada Zührî içeriye girdi. Süleyman

ona: “Ey bn ihâb! Bu iftira (ifk) olaynda âyette zikredilen günahn en

büyüü kimindi?” diye sordu. Zührî: “Abdullah b. Ubey” karln verdi.

Süleyman: “Yalan söylüyorsun! Bu kii Ali idi” deyince, Zührîu karl verdi:

“Ben mi yalan söylüyorum! Babasz kal emi! Vallahi bir münadi gökten: “Allah

yalan helal kld” diye seslense dahi ben yalan söylemem! Urve, Saîd,

Ubeydullah ve Alkame’nin Âie'den bildirdiine göre bu iftira olaynda

günahn en büyüü Abdullah b. Ubey'yindir.”’

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, ibn Cerîr, Ibnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve ibn Merdûye, Mesrûk'tan bildirir: Hassân b. Sâbit,

Âie'nin yanna girince ona:

"ffetli ve anlayldr ve bunda üphe yoktur

Kimse hakknda dedikodu yapmadan günü bitirir
’’

eklinde bir iir okudu.

Âie de ona: “Ama sen öyle biri deilsin!” karln verdi. Ben kendisine:

“Bunun gibi birinin yanna girmesine neden izin veriyorsun ki? Yüce Allah

bunun hakknda: "...çlerinden o günahn büyüünü üstlenen için ise ar
bir azap vardr"3 buyurmad m?” diye sorduumda Âie: “Körlükten daha

ar bir ceza m olur?” karln verdi. bn Merdûye’nin lafz: “Azaba manz

kalmad m ki? Gözleri gitti ya!” eklindedir.

4

’ Buhârî (4749), Taberânî 23/137 (180), Fethu'l-BarTde (8/451) geçtii üzere lm

Merdûye ve Beyhakî (4/72, lafz kendisinindir).

1
Fethu'l-BârTde {7/437) geçtii üzere Yakub b. eybe, Müsned.

i Nûr Sur. 11

4 bn Ebî eybe (8/515, 516), Buhârî (4146, 4756), Müslim 2488 (155), bn Cerîr

(17/194), bn Ebî Hâtim (8/2545) ve Taberânî 23/135, 136 (176-179).
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bn Cerîr, a'bî'den bildirir: Hz.Âie öyle dedi: “Hassân'rn iirlerinden

daha iyisini iitmi deilim. Ne zaman da onun iirini okusam Cennete

girmesini temenni ederim. Ebû Siîfyan b. el-Hâris b. Abdulmuttalib'e öyle

demiti:

"Sen ki Muhammed i hicvettin, onun adna hen cevap veriyorum

Ve bunun mükâfat Yüce Allah 'n katndan olacaktr

Babam ve babas ve namusum

Muhammed'in onurunu s2e kar koruyacaktr

Sen ona denk biri deyilken dil mi uzatyorsun

Kötülüünüz iyiliinizi silip süpürür

Bil ki dilim kusursuz ve pek keskindir

Denizim de bir kova suyla bulanacak deildir.

Kendisine: “Ey müminlerin annesi! Ama bunlar bo sözler deil mi?" diye

sorulunca, Âie: “Bu tür sözler kadnlara kar söyleniyorsa botur" dedi.

Kendisine: "Yüce Allah onun hakknda: “...çlerinden o günahn büyüünü

üstlenen için ise ar bir azap vardr" buyurmad m?"

»*« *» "k

kastettii budur.

ân b .
sâbit’in yanma

ibnSiU M.l’anmei b --“S aT.oy^rdu HaM." ^ I0!16

’ NÛT Sur. 11

1 Nur Sur. 11
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...çlerinden o

günahn büyüünü üstlenen için ise ar bir azap vardr"' buyruunu

açklarken: “Bundan kast, iftiray ilk ortaya atandr” demitir.

2

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Taberânî’rin

bildirdiine göre Mücâhid: "...çlerinden o günahn büyüünü üstlenen için

ise ar bir azap vardr" 3 buyruunu açklarken: “Bundan kast, bu söylentiyi

yayan Abdullah b. Ubey b. Selûl’dür" demitir.

4

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirin “Bize anlatlana göre bu günahn

büyüünü üstlenenler Hz. Peygamber’in (saiaiahu aleyhi «seiiem) ashâbndan iki

kiidir. Biri Kureyliydi dieri de Ensâridan olan Abdullah b. Ubey b. Selûl'dü.

Nerede bir kötülük varsa bu kötülüün içinde ve banda mutlaka Abdullah

bulunmutur.”

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Sîrin'den bildirir: Hz.Âie, Hassan b.

Sâbit’in yanna girmesine izin verir ve arkasna yastk da koydurturdu. Hassân

için öyle derdi: “Hassân hakknda hayrdan baka bir ey demeyin! O diliyle

Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) savunurdu. Yüce Allah onun için: "...çlerinden o

günahn büyüünü üstlenen için ise ar bir azap vardr"5 buyurdu. Hassân

da kör oldu. Körlük de büyük bir cezadr. Yüce Allah onun azabn bu körlük

klmaya sonra onu balayp Cennete koymaya kadirdir.”

„
b - Mansûr ve ibn MerdûYe. Mesrûk'tan bildirir: Abdullah’n kraatinde

âyet-ü r ?.
Unahm

!

>ÜyÜ
?
ÜnÜ Ü5t 'enen În;Se an bir

»- °^ tÜyÜ|jnÜ

^ --
'yecekfenn/

dedikten
1

Nûr Sur. 11

•üsrr**““*
6
Nûr Sur. 1]

7
$âz bir kraattir.



Âyet: 11-26 • Hz. Âie'ye ftira Olay 687

sonra Ebû Eyyûb’un kars (Ümmü Eyyûb) kendisine: "nsanlann Âie

hakknda söylediklerini duyuyor musun?" diye sorunca, Ebû Eyyûb: "Duydum

ama hepsi yalan!" dedi ve "Sen olsan böyle bir eyi yapar miydin ey Ümmü
Eyyûb?" diye sordu. Ümmü Eyyûb: "Vallahi yapmam" karln verince, Ebû

Eyyûb: "Âie senden daha hayrl ve daha temiz biridir. Hakknda söylenenler

de yalan, iftira ve gerçek ddr" dedi. Bu konuda hakknda âyetler nazil

olunca Yüce Allah bu tür çirkin eyleri uyduranlar de zikretti ve: "Bu ftiray

iittiiniz zaman, iman eden erkek ve kadnlar, kendi (din kardeleri

hakknda iyi zan besleyip de, «Bu, apaçk bir iftiradr» deselerdi ya!"
1

buyurdu. Dier müminlerin de Ebû Eyyûb ile karsnn dedii gibi demeleri

gerektiini ifade etti .

2

Vâkidî, Hâkim ve bn Asâkir, Ebû Eyyûb'un azatls Eflah'tan bildirir: Ebû

Eyyûb'un kans Ümmü Eyyûb: "nsanlann Âie hakknda söylediklerini

duyuyor musun?" diye sorunca, Ebû Eyyûb: "Duydum ama hepsi yalan!" dedi

ve "Sen olsan böyle bir eyi yapar miydin ey Ümmü Eyyûb?" diye sordu.

Ümmü Eyyûb: "Vallahi yapmam" karln verince, Ebû Eyyûb: "Vallahi Âie

senden daha hayrl biridir" dedi. Bu konuda hakknda âyetler nazil olunca

Yüce Allah bu tür çirkin eyleri uyduranlan da zikretti ve: "Bu iftiray

iittiiniz zaman, iman eden erkek ve kadnlar, kendi (din kardeleri

hakknda iyi zan besleyip de, «Bu, apaçk bir iftiradr» deselerdi ya!" 3

buyurdu. Dier müminlerin de Ebû Eyyûb'un karsna söyledii gibi demeleri

gerektiini ifade etti .

4

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

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onu dilinize dolamtnz..."5

1 Nûr Sur. 12

1 bn shâk (Sretu bn Hâm, 2/302); bn Cerîr (17/212), Târih (2/617); bn Ebî Hatim

(8/2546) ve bn Asâkir (16/48, 49).

3 Nûr Sur. 12

* Vâkidî, Meâzî (2/434), Felhu'l-Bâf?de (8/470) geçtii üzere Hâkim ve bn Asâkir

(16/49).

s Nûr Sur. 15
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buyruunu açklarken: "Dilden dile dolatnyordunuz, anlamndadr"

demitir.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onu dilinize

dolamtnz..."
2 buyruunu açklarken: "Dilden dile dolatnyordunuz,

anlamndadr" demitir.

Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve Ibn Merdûye,

bn Ebî Müleyke'den bildirin Âie bu âyeti3 •>!" lafzyla okur ve

“Valk, yalan söz anlamndadr" derdi. Bu ifadenin ne anlama geldiini en iyi

kendisi bilir, zira âyetler onun hakknda nazil olmutur .

4

Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre Resûlullah (saHeHehu aleyh. «seifem) öyle

buyurmutur:
"
Kii bazen önemsemeden Allah'n öfkelenecei bir söz söyler de

bu söz yüzünden Cehennemin içinde yerle gök aras kadar bir derinlie atlr. "*

Taberânî'nin Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uUallahu aleyhi

»eseiiam):
"
ffetli bir kadna zina iftirasnda bulunmak, kiinin yüz yllk amelini

yok eder" buyurmutur .

6

bn Merdûye, Hz.Âie’den bildirir: Ebû Eyyûb'un kans Ümmü Eyyûb:

"nsanlann Âie hakknda söylediklerini duyuyor musun?" deyince, Ebû

Eyyûb: "Bize böyle bir eyi konumak yakmaz. Sübhânallah! Büyük bir iftira

atmlar!" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bu iftiray iittiiniz

vakit, «Böyle sözleri azmza almamz bize yaramaz. Seni eksikliklerden

uzak tutarz Allah'm! Bu, çok büyük bir iftiradr» deseydiniz ya !' 7
âyetini

indirdi.

’ Taliku 't-Ta'lik (4/265) ile Fethu'l-BârTde (8/482) geçtii üzere Vâkidî, bn Cerîr

(17/217), Ibn Ebî Hatim (8/2548) ve Taberânî 23/142 (198).

1 Nûr Sur. 15

3 Nûr Sur. 15

4 Buhârî (4144, 4752), bn Cerîr (17/215, 216), bn Ebî Hâtim (8/2548) ve Taberânî

23/143 (200).

5 Buhârî (6477, 6478) ve Müslim (2988).

6 Taberânî (3023).

1 Nûr Sur. 16
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Süneyd Tefsir*öe Saîd b. Cübeyriden bildirir: Sa'd b. Muâz, Hz.Âie

hakknda söylenenleri duyunca: "Sübhânallah! Bu büyük bir iftiradr!" dedi .

1

bn Alî Mîmî'nin Fevâid*de bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb öyle

demitir: Hz. Peygamberin (sallaüahu aleyhi veseitem) ashabnda iki kii bu tür eyleri

duyduklar zaman: "Sübhanallah! Bu büyük bir iftiradr!" derlerdi. Bu iki kii

de Zeyd b. Hârise ile Ebû Eyyûb idi .

2

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

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer inanyorsanz, bu gibi

eylere bir daha ebediyyen dönmemeniz için Allah size öüt veriyor
"3

âyetini açklarken: "Bu tür eyleri sizler için sakncal bulup uyanyor"

demitir .

4

Firyâbî ve Taberânî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Eer inanyorsanz, bu

gibi eylere bir daha ebediyyen dönmemeniz için Allah size öüt veriyor
"5

âyetini açklarken: "Bu tür eyleri size yasaklyor" demitir .

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin

bildirdiine göre Mücâhid: "nananlar arasnda hayâszln yaylmasn

arzu eden kimseler..."7 âyetini açklarken: "Hayaszln edebe üstün

gelmesini arzu edenler, anlamndadr ki burada Âie'nin olayndan

bahsedilmektedir” demitir.

8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "nananlar arasnda

hayâszln yaylmasn arzu eden kimseler ..."9 âyetini açklarken: "Zinann

her tarafta yaylmasn isteyenler, anlamndadr" demitir.

1

Fethu'l-BârFdc (13/344) geçtii üzere Süneyd, Tefsir.

2
Fethu'l-Bâri'de (13/344) geçtii üzere bn Alî Mîmî, Fevâid.

i Nûr Sur. 17

4 bn Ebî eybe (13/371), bn Ebî Hâtim (8/2549) ve Taberânî 23/145 (208).

5 Nûr Sur. 17

6 Taberânî 23/145 (207).

7 Nur Sur. 19

a bn Cerîr (17/220) ve Taberânî 23/146 (212).

9 Nûr Sur. 19
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hâlid b. Ma'dân öyle demitir: “Kii

ayet gözünün gördüü, kulann duyduu kötü bir eyi bakalarna

anlatyorsa bu kii hayâszln müminler arasnda yaylmasn arzu eden

kiilerdendir."'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Kii çirkin olan bir eyi bakalanna

anlatyorsa doru söylese dahi cezalandrlr" demitir.
2

Buhârî Edeb’de ve Beyhakî uabu'l-îman’da, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildirir:

"Çirkin bir eyi söyleyen ile onu yayan kii günahta eittirler" demitir.

3

Buhârî Edeb’de übeyl b. Avf'tan bildirin "Çirkin bir eyi duyup da yayan

kii onu ilk balatan kii gibidir, denilirdi."*

Ahmed'in Sevbân’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiaiiahu aleyhi reselIkm)

öyle buyurmutur:
"
Allah’n kullarna eziyet etmeyin, ayplamayn ve

kusurlarn aça çkarmaya çalmayn. Zira Müslüman kardeinin kusurlarn

ortaya çkarmaya çalan kiinin, Yüce Allah da onu kendi evinde rezil edecek

ekilde kusurlarn ortaya döker."5

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

"...Eer Allah'n size lütfü ve merhameti olmasayd, sizden hiçbiriniz asla

temize çkamazd..."6 buyruunu açklarken: "Mahlukattan hiç kimse hayrl

bir eye ulaamazd" demitir.7

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

"jJuîl 3J3Î j5 yâ"
8 buyruunu: "Varlkl olanlar yardm etmeyeceklerine dair

yemin etmesinler" eklinde açklamtr.’

1 bn Ebî Hatim (8/2550).

1 bn Ebî Hatim (8/2550).

3 Buhârî (324) ve Beyhakî (9388). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu Edebi'l-Müfred,

247).

4 Buhârî (325). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu Edebi'l-Müfred, 248).

5 Ahmed 37/88 (22402).

6 Nûr Sur. 21

7 bn Cerîr (17/222) ve bn Ebî Hâtim (8/2553).

8 Nûr Sur. 22
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bnu'l-Münzir, Hz.Âie’den bildirir: Mistah b. Usâse iftira olaynn çkp

yaylmasnda büyük pay olanlardan biriydi. Mistah, Ebû Bekrin akrabasyd

ve himayesi altndayd. ftira olaynn ardndan Ebû Bekr ona hiçbir yardmda

bulunmayacana dair yemin etti. Ancak Yüce Allah bu konuda: "çinizden

varlk ve servet sahibi kimseler yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda

hicret edenlere (kendi mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin

etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n

sizi balamasn arzu etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok

merhamet edendir"
1
âyetini indirince Ebû Bekr onu tekrar himayesine ald ve

öyle dedi: "tür konuda yemin etsem sonra aksinin hayrl olduunu görsem

yeminimi bozar, hayrl olan eyi yapanm.”

Abd b. Humeyd, bnul-Münzirln bildirdiine göre Katâde: "çinizden

varlk ve servet sahibi kimseler yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda

hicret edenlere (kendi mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin

etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n

sizi balamasn arzu etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok

merhamet edendir"3 âyetini açklarken öyle demitin Kurey’ten Mistah

adnda bir adam hakknda nazil oldu. Mistah, Ebû Bekr'in akrabasyd ve onun

himayesindeydi. Âie hakknda malum söylentileri de yayan birisiydi. Yüce

Allah, Âie'nin masumiyetine dair âyetleri indirdikten sonra Ebû Bekr,

Mistah'a hiçbir yardmda bulunmayacana dair yemin etti. Yüce Allah da bu

konuda bu âyeti indirdi. Bize anlatlana göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bieyhi vBseiiem)

bu âyet nazil olunca Ebû Bekrii çard. Bu âyeti ona okuduktan sonra: "Yüce

Allah'n seni balamasn istemez misin?" diye sordu. Ebû Bekr: “Tabi ki

isterim" deyince, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veniM: "O zaman onu bala ve ho
gör" buyurdu. Bunun üzerine Ebû Bekr: “Baladm! Vallahi daha önce

kendisine yaptm yardmlardan hiç birini kesmeyeceim" dedi.

“bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bildirir: “ftira olaylannda Âie'nin

aleyhinde çokça konuanlardan biri de Ebû Bekr’in bir akrabasyd. Ebû Bekr

daha önce ona yardmlarda bulunurdu. Bu olaylardan sonra yardmlann

keseceine dair yemin etti. Ancak: "çinizden varlk ve servet sahibi kimseler

’ îbn Cerir (17/225) ve bn Ebî Hatim (8/2553).

1 Nûr Sur. 22

3 Nûr Sur. 22
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yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi

mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler,

vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n sizi balamasn arzu

etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok merhamet edendir
"

1

âyeti nazil

olunca Ebû Bekr ona daha önce yapt yardmn iki katn vermeye balad."

bn Ebî Hatim, Mükâtil b. Hayyân'dan bildirir: Ebû Bekr, kadnlar

tarafndan akrabas olan Mistah b. Usâse’ye yapt yardmlar keseceine

dair yemin etti. Mistah, Ebû Bekriin yanna geldi ve özürler dileyerek: "Allah

beni sana feda klsn! Muhammed'e CsaUsiiahu aleyhi meiian) vahiy indirene yemin

olsun ki ben Âie'ye iftira atmadm! Daycm! Söylendii gibi de ben onun

hakknda tek söz dahi söylemi deilim!” dedi ki Ebû Bekr onun days gelirdi

Ebû Bekn "Ama olanlar pek houna gitti ve onun hakknda söylenenlere pek

sevindin" deyince, Mistah: "Dediin eylerden bazsn yapm olabilirim'’

karln verdi. Yüce Allah da onun hakknda: "çinizden varlk ve servet

sahibi kimseler yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret edenlere

(kendi mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar

affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n sizi balamasn
arzu etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok merhamet edendir"’

âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye, Muhammed b. Sîrîn'den bildirin EbC

Bekr, himayesinde bulunan ve Âie'ye atlan iftirada paylan olan iki yetime

daha önce yapt yardmlar keseceine dair yemin etti. Bu iki yetimden bir

de Bedir savana da katlan Mistah't. Ebû Bekr bunlarla balarn kesip hiçbir

iyilikte bulunmayacana dair yemin edince Yüce Allah: "çinizden varlk ve

servet sahibi kimseler yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret

edenlere (kendi mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin etmesinler

Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n sizi

balamasn arzu etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok merhamet

edendir"4
âyetini indirdi.

1 Nûr Sur. 22

5 Nûr Sur. 22

3 bn Ebî Hatim (8/2554).

4 Nûr Sur. 22
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bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "çinizden varlk

ve servet sahibi kimseler yaknlarna, dükünlere ve Allah yolunda hicret

edenlere (kendi mallarndan bir ey) vermeyeceklerine yemin etmesinler.

Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n sizi

balamasn arzu etmez misiniz? Allah, çok balayandr, çok merhamet

edendir
"1

âyetini açklarken öyle demitin "Resûlullah'n (niMiahu #ieyh meltem)

ashâbndan bazlan Âie hakknda çirkin bir iftirada bulunmu, bunu sada

solda konuarak yaymlard. çlerinde Ebû Bekriin de bulunduu ashâbdan

bazlan da böylesi eyleri dillendiren hiç kimseye yardmda

bulunmayacaklanna dair yemin ettiler. Ancak nazil olan bu âyetle Yüce Allah,

maddi durumu iyi olan kiinin daha önce yardmda bulunduu yaknna bu

yardm keseceine dair yemin etmemesini, onlan balayp ho görmesini

emretti."
2

Taberânî M. el-Evsafta, Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk'da ve bnu'1-Münziriin

Ebû Seleme'den bildirdiine göre Resûlullah (M\b^ aleyh. yenlim) öyle

buyurmutun "Verilen sadaka mal asla azaltmaz. Onun için sadaka verin. Kii

hakszla urad birini affettii zaman Yüce Allah onun izzetini arttm.

Affedin ki Allah sizleri aziz klsn. Kii kendine bakasna el açma kaps açt
zaman Yüce Allah ona fakirlik kapsn da açar. Bilin ki iffetli olup el açmamak

daha hayrldr."*

Abdurrezzâk, bn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-adab’öa, Harâitî Mekârimul-

Ahlâk’da, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen 9de

Ebû Mâcid el-Hanefî'den bildirir: Adamn biri Abdullah’a sarho birini getirdi

Abdullah ona içki cezasn uyguladktan sonra onu getiren adama: "Bu adam

neyin gelir?" diye sordu. Adam: "Amcam olur" karln verince, Abdullah

öyle dedi: "Ona hiç de iyi davranmam ve kusurunu örtmemisin. Oysa

Yüce Allah: "...Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar.

Allah'n sizi balamasn arzu etmez misiniz?"4 buyurur." Abdullah sonra

öyle dedi: '^Resûlullah'n (ssiiBiahu aleyhi veseriem) ilk defa birinin elini kestii zaman iyi

hatrlyorum. Adamn elinin kesilmesi emrini verince yüzü kül rengine döndü.

' Nûr Sur. 22

1 bn Cerîr (17/225).

3 Taberânî (2270) ve Harâitî (Müntekâ. 168).

* Nûr Sur. 22
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Ona: "Yâ Resûlallah! Adamn cezalandrlmas sanrz seni üzdü" denilince,

Allah Resûlü («iailsk aleyhi vcsciiem):
"
Kardeinize kar eytana yardmc olmamanz

gerekirdi. Yetkili kii kendisine ulaan bir davada artk cezay uygulamas

gerekir. Ancak Yüce Allah balayladr ve balamay sever

"

buyurdu ve:

"...Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'n sizi

balamasn arzu etmez misiniz?"’ âyetini okudu .

2

bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadnlara zina isnâdnda

bulunanlar, dünya ve âhirette lanetlenmilerdir ..." 3
âyetini açklarken:

"Özel olarak Âie hakknda nazil oldu" demitir.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî, Husayf’tan bildirir:

Saîd b. Cübeyr'e: "Zina m daha ardr, yoksa zina iftirasnda bulunma m?"

diye sorduumda: "Zina daha ardr" karln verdi. Ona: "Ama Yüce Allah:

"Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadnlara zina isnâdnda

bulunanlar, dünya ve âhirette lanetlenmilerdir. Onlar için çok büyük bir

azap vardr"5 buyuruyor" dediimde: “Bu âyet, özel olarak Âie hakknda

nazil oldu" karln verdi.
b

Taberânî, Dahhâk'tan bildirir: "Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin

kadnlara zina isnâdnda bulunanlar, dünya ve âhirette lanetlenmilerdi!.

Onlar için çok büyük bir azap vardr"7
âyeti, özel olarak Âie hakknda nazil

oldu ."8

’ Nûr Sur. 22

1 Abdurrezzâk (13519), Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk (Münlekâ, 225), îbn Ebî Hatim

(8/2555), Taberânî (8572), Hâkim (4/382, 383), Beyhakî (8/326, 331) ve Ahmed 7/84, 85

(3977).

J Nûr Sur. 23

4 bn Ebî Hâtim (8/2556, 2557) ve Hâkim (4/10, "sahîh").

5 Nûr Sur. 23

4 bn Cerîr (17/162, 227), Taberânî 23/151, 152 (226, 227), Heysemî, Mecmau z-

Zevâidde (7/79) der ki: "snadnda zayf biri olan Yahya el-Hamânî vardr."

7 Nûr Sur. 23

8
Taberânî 23/152 (229). Muhakkikleri: "Taberânî'nin hocas zayf biridir"

demilerdir.
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Abd b. Humeyd ve bn Çerimin bildirdiine göre Dahhâk: "Namuslu,

kötülüklerden habersiz mümin kadnlara zina isnâdnda bulunanlar, dünya

ve âhirette lanetlenmilerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardr" âyetini

açklarken: "Hz. Peygamber'in (saiiaitaku aleyh, veseiiem) elerine özel olarak inmi bir

âyettir" demitir .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ:

"Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadnlara zina isnadnda

bulunanlar, dünya ve âhirette lanetlenmilerdir. Onlar için çok büyük bir

azap vardr"3 âyetini açklarken: "Hz. Peygamber'in {colioilohu aleyhi vesdicm) elerine

özel olarak inmi bir âyettir" demitir .

4

bn Ebî Hâtim, Seleme b. Nubayt'tan bildirir: "Namuslu, kötülüklerden

habersiz mümin kadnlara zina isnâdnda bulunanlar, dünya ve âhirette

lanetlenmilerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardr"3 âyeti, Hz.

Peygamber'in (EaiiaHahu alcyfi fflsdiem) elerine has bir âyettir.”
6

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

bn Abbâs, Nûr Sûresi’ni okuyup açklamaya balad. "Namuslu,

kötülüklerden habersiz mümin kadnlara zina isnâdnda bulunanlar, dünya

ve âhirette lanetlenmilerdir..."7 âyetine geldii zaman da öyle dedi: "Bu

âyet, Âie ve Hz. Peygamber'in (»iaiiahu Bie^i veseiiem) dier eleri hakkndadr.

Böylesi bir iftirada bulunanlar için tövbe kaps kapaldr. Ancak Hz.

Peygamber'in (saiBiahu aleyhi veseiiem) eleri dnda dier mümin kadnlar hakknda

böylesi bir iftiray atanlar için tövbe vardr.” bn Abbâs daha sonra: "Namuslu

kadnlara zina isnat edip sonra da dört ahit getiremeyenlere seksen

denek vurun. Artk onlann ahitliini asla kabul etmeyin, ite bunlar fâsk

kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra slah olanlar müstesna ..."
6

âyetlerini okudu ve: "Yüce Allah müminlerin hanmlarna zina iftirasnda

’ Nûr Sur. 23

1 bn Cerîr (17/227, 228).

3 Nûr Sur. 23

4 bn Ebî Hâtim (8/2557).

5 Nûr Sur. 23
6 bn Ebî Hâtim (8/2557).

7 Nûr Sur. 23

a Nûr Sur. 4, 5
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bulunanlara tövbe kapsn açk tutmuken, Hz. Peygamberin (uiMlahu aM» «seiien

)

elerine zina iftirasnda bulunanlara tövbe hakk tanmamtr" dedi. Bunu

dedikten sonra: .Onlar için çok büyük bir azap vardr*
1

âyetini okudu. bn

Abbâs konumasn bitirdikten sonra dinleyenlerden bazlan böylesi güzel bir

açklamada bulunduu için kalkp onu bandan öpmek istediler .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Hz.Âie’den bildirir: Hakkmda

malum iftira uydurulduu zaman benim hiçbir eyden haberim yoktL.

Olanlardan daha sonra haberim oldu. Resûlullah (salialBhu aleyhi vesellem) yanmda

otururken kendisine vahiy inmeye balad. Kendisine vahiy indii zaman onu

bir uyuklama hali alrd. Vahyin inii bittikten sonra doruldu, alnnn teriri

sildi ve:
"
Müjde ey Âie!" buyurdu. Ben: "Bunun için sana deil Allah’a

hamdederim" dedim. Daha sonra Resûlullah (saiiaiiahu aieyfu vesellem) nazil olan: "ffetli

ve (haklarnda uydurulan kötülüklerden) habersiz mü'min kadnlara zina

isnat edenler, gerçekten dünya ve âhirette lanetlenmilerdir. lemi
olduklar günahtan dolay dillerinin, ellerinin ve ayaklarnn kendi

aleyhlerine ahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardr. O

gün Allah, onlara kesinlemi cezalarn tastamam verecek ve onlar Allah'n

apaçk bir gerçek olduunu bileceklerdir. Kötü kadnlar, kötü erkeklere;

kötü erkekler de kötü kadnlara; temiz kadnlar temiz erkeklere, temiz

erkekler de temiz kadnlara lâyktr. O temiz olanlar, iftiraclarn

söyledikleri eylerden uzaktrlar. Onlar için bir balanma ve bolca

verilmi iyi bir rzk vardr" 3 âyetlerini okudu .

4

Ebû Ya’lâ, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye’nin Ebû Saîd'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi «senem) öyle buyurmutur: "Kyamet

gününde kafire amelleri gösterilir, ancak o bunlar inkar eder ve bu konuda

çekiir. Kendisine: «Komularn bu konuda senin aleyhinde ahitlik ediyorlar»

denilince: «Yalan söylüyorlar!» karl verir. Kendisine: «Ailen ve akrabalarn

aleyhinde ahitlik ettiler» denilince yine: «Yalan söylüyorlar!» karln veri r
.

Sonra bunlara: «Yemin edin!» denilince yemin ederler. Daha sonra ise Yüce

' Nûr Sur. 23

1 bn Cerîr (17/228, 229) ve Taberânî 23/153, 154 (234).

3 Nûr Sur. 23-26

4 bn Cerir (17/227).
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Allah onlar susturur. Dilleri ve elleri kendi aleyhlerinde ahitlik edince de

Cehenneme atlrlar.

’

n

bn Merdûye'nin Ebû Eyyûb'den bildirdiine göre Resûlullah (nflrfahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde birbirleriyle ilk davalaacak

olanlar erkek ile karsdr. Ancak her ikisinin de dili konumaz. Kadnn elleri ve

ayaklan kocasna kar yapt ihanet ile arkasndan çevirdii ileri anlatrlar.

Erkein de elleri ve ayaklan, kansnn arkasndan çevirdii ileri söylerler.

Daha sonra kiinin elinin altnda bulunanlar getirilir ve ayn ekilde

davalarlar.

"

Ahmed ve ibn Merdûye’nin Behz b. Hakîm'den, onun babasndan, onun

da dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (sattaflahu aleyhi mdkm) öyle

buyurmutur: "Kyamet gününde azlannz kapal bir ekilde hesab için

getirilirsiniz. Kiinin ilk önce cinsel organ ve elleri yaptklann anlatrlar."
2

bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah MHkhu aleyhi

meltem): "Kyamet gününde insann ilk önce aya konuur" buyurmutur.

bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uIMIbIiu aleyhi

meltem) öyle buyurmutun "Kyamet gününde kiinin uzuvlar ilk önce küçük

günahlarn anlatmaya balarlar. Bunun üzerine kii: «Rabbim! zzetine

andolsun ki benim daha büyük günahlarm var» demeye balar.

"

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de ve bn Merdûye, Ebû Umâme'den

bildirir: Resulullah'n (saMishu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittim:

"Ümmetimden Srat'tan son geçecek olan kiinin halini biliyorum. Bu kii

babasndan dayak yemi çocuk gibi emekleyerek geçmeye çalr. Bazen eli kayp

atee deer, bazen de aya kayp atee batar. Melekler ona: «ayet Yüce Allah

seni bu durumundan kurtarp da düzgün bir ekilde yürütürse dünyada iken

yaptn eyleri bize anlatr msn?» dediklerinde: «Allah'n izzetine yemin

olsun ki anlatr, hiçbir eyi saklamam» karln verir. Melekler: «Kalk ve

düzgün yürü!» dediklerinde kalkp yürümeye balar ve Srat'tan bu ekilde

geçer. Geçtikten sonra kendisine: « Bize yaptn eyleri anlat» dediklerinde

1 Ebu Ya'lâ (1392) ve bn Ebî Hatim (8/2558). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfr’de (2708)

hadisin zayf olduunu söylemitir.

1 Ahmed 33/229 (20026). Muhakkikleri: “snad hasendir" demilerdir.
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adam kendi kendine: «ayet yaptklarm söylersem beni eski yerime gen

götürürler» diye düünür ve: «Allah'n izzetine andolsun ki hiçbir günah

ilemi deilim!» karln verir. Melekler: «Ama bu konuda kantlarmz var»

dediklerinde, adam sana soluna bakar ve o ileri yaparken kendisini gören

insanlardan kimselerin olup olmadn kontrol eder. Ancak kimseleri

göremeyince: «Kantnz getirin!» karln verir. Bunun üzerine Yüce Allah

onun azna mühür vurur. Adamn elleri, ayaklan, derisi dünyada iken yapt
ileri anlatmaya balarlar. Adam bunu görünce: «zzetine andolsun ki bunlun

yaptm! Hatta bunlardan daha büyük günahlanm da var!» der. Bunun üzerine

Yüce Allah ona: «Git, seni baladm!» buyurur."

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (seiiBlahu aiuyhi

mallan): "Kyamet gününde kiinin azna mühür vurulduktan sonra ilk konuan

kemii sol bacandaki kemiktir" buyurmutur.

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

“JiJ *i Aiij;"
1 buyruunu açklarken: "O gün onlann hesabn

tastamam bir ekilde verir, anlamndadr. Kuriân'da geçen bütün 'Dm'

ifadeleri ‘hesap (günü)' anlamndadr" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve Taberânî'nin bildirdiine göre Katâde: "O gün Allah,

onlara kesinlemi cezalarn tastamam verecek ve onlar Allah'n apaçk bir

gerçek olduunu bileceklerdir
*3 âyetini açklarken öyle demitir "Herkese

dünyada iken yapt amellerin karln adilane bir ekilde verecektir. Hak

yolda olanlar bu yolda yaptklannn karln alrken, batl yolda olanlar da

bu yolda yaptklannn cezasn çekeceklerdir. O günü Yüce Allah onlara açk

bir ekilde hak olduunu da gösterecektir."4

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti
5

lafzyla, ötre ile

okumutur.’

1 Nûr Sur. 25

1 bn Cerîr (17/231) ve bn Ebî Hâtim (8/2560, lafz kendisinindir).

3 Nûr Sur. 25

3 Taberânî 23/154 (235). Heysenû, Mecmau'z-Zeoâid’de (7/80) der ki: "snad

ceyyiddir."

3 Nûr Sur. 25
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Taberânî ve bn Merdûye, Behz b. Hakîm'den, o babasndan, o da

dedesinden bildirin Hz. Peygamber (myiahu msrfem) bu âyeti
1 “ îi

joJi lafzyla okudu .

3

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

Abbâs: “oUtklJ otdaJlj olLJJJ olLJJl
”4 buyruunu:

“Kötü sözler kötü kimseler için, kötü kimseler de kötü sözler içindir. Temiz

olan sözler temiz kimselere, temiz olan kimseler de temiz sözlere layktr”

eklinde açklam ve: “Hz. PeygamberTn (saiiaiiahu aieytv veseiiem) ei hakknda malum

iftiray atp konuanlar hakknda nazil oldu” demitir.5

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve TaberânTnin bildirdiine göre Mücâhid: “ jjLiJlj oüLJJl

ûssjya ZLJ3I oLlku jj’-’U ig jjh) .-.^Uij âyetini açklarken

öyle demitin “Kötü sözler kötü kimseler için, kötü kimseler de kötü sözler

içindir. Temiz olan sözler temiz kimselere, temiz olan kimseler de temiz

sözlere layktr. Temiz olan, her türlü kötü sözden uzaktr ve Allah onu

affeder. Kötü olan da her türlü iyi sözden uzaktr ki Yüce Allah onun bu

sözünü kabul etmez ve kendisine geri çevirir.”
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Taberânî’nin bildirdiine göre Katâde:

“ U* Ö33j^o Cjlllkü ü^îkllj

fj/ jjjî û^îl”
8
âyetini: “Kötü söz ve iler kötü kimseler için, kötü kimseler de

kötü söz ve iler içindir. Temiz olan söz ve iler temiz kimselere, temiz olan

bn Cerîr (17/232). Abdullah, Ubey, Ebû Ravk ve Ebû Hayve’nin de kraati bu

ekildedir, ancak âz bir kraattir. (Bahru'l-Muhît, 6/441).

1 Nûr Sur. 25

3 Taberânî 19/422(1021).

4 Nûr Sur. 26

5 bn Cerîr (17/233), bn Ebî Hatim (8/2560, 2562, 2563) ve Taberânî 23/158, 159 (248,

250).

6 Nûr Sur. 26

7 Abdurrezzâk (2/55), bn Cerîr (17/233, 234), bn Ebî Hâtim (8/2561, 2565) ve

Taberânî 23/157, 158, 162 (244, 257).

a Nûr Sur. 26
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kimseler de temiz söz ve ilere layktr. Bunlar (iftiraya maruz kalanlar), o

iftiraclann dediklerinden uzaktrlar. Bunlann günahlar balanacak ve

Cennete gireceklerdir" eklinde açklamtr. 1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " j^LîJij olLJj

dUJjl cUtlxU 3 âyetini açklarken

öyle demitir. "Kötü sözler kötü kimseler için, kötü kimseler de kötü sözler

içindir. Temiz olan sözler temiz kimselere, temiz olan kimseler de temiz

sözlere layktr. Temiz olan her türlü kötü sözden uzaktr ve Allah onu

affeder. Bunlar (Âie) kendilerine söylenen kötü sözlerden beridirler."

Abd b. Humeyd de Saîd b. Cübeyr, Dahhâk ve brâhim'den bu yorumun

aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ: " otLJjj Ce-JÛJ 61LJJ1

03}^ \a Ö33jy> «itöjl o£ku jbl) oldaJii”
3 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Kötü sözler kötü kimseler için, kötü kimseler de kötü sözler içindir.

Temiz olan sözler temiz kimselere, temiz olan kimseler de temiz sözlere

layktr, anlamndadr. yi ve temiz olan bir adamdan kötü bir söz iittiin

zaman: "Allah onu affetsin! Böylesi sözler onun huyundan, ahlâkndan ve

özelliklerinden deildir!" demiyor musun? Yüce Allah da bu âyetin sonunca

"Bunlar söylediklerinden beridirler" buyurarak, aslnda huylan ve ahlâklarnn

bu tür sözlere müsait olmadn, ama yine de hatayla söyleyebileceklerini

ifade etmitir."

bn Ebî Hâtim, Yahya el-Cezzâridan bildirir: Üseyr b. Câbir, Abdullah'n

yanna geldi ve: "Bugün Velîd b. Ukbe'den bir söz iittim ki çok houma gitti"

dedi. Abdullah da: "Bazen mümin kiinin içinde faydas olmayan bo bir söz

bulunur da bu söz içer,de dolap durur ve sonunda onu söyleyip içinden

çkanr. Yannda bulunan ve benzeri sözleri olan kii de bunu iittii zaman

sözü kendine mal eder. Yine günahkâr birinin içinde pis bir söz bulunur da bu

söz içerde yerinde duramaz, dolap durur ve sonunda onu söyleyip içinden

çkanr. Yannda bulunan ve benzeri sözleri olan kii de bunu iittii zaman

* bn Cerîr (17/236, 239) ve Taberânî 23/160, 162 (252, 259).

J Nûr Sur. 26

3 Nûr Sur. 26



Âyet: 11-26 • Hz. Âie’ye ftira Olay 701

sözü kendine mal eder" dedi ve: "Kötü sözler kötü kimseler için, kötü

kimseler de kötü sözler içindir. Temiz olan sözler temiz kimselere, temiz

olan kimseler de temiz sözlere layktr..."' âyetini okudu .

2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî’nin bildirdiine göre bn Zeyd: "Kötü

kadnlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadnlara; temiz kadnlar

temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadnlara layktr. O temiz olanlar,

iftiraclarn söyledikleri eylerden uzaktrlar..."3 âyetini açklarken öyle

demitir: “Münafk olan bir kiinin Âie’ye att büyük iftira hakknda nazil

oldu ve Yüce Allah, Âie’nin böylesi bir iftiradan uzak olduunu bildirdi.

Burada kötü ve pis olan erkek Abdullah b. Ubey'dir ki kendisinin pis ve kötü

olana, kötü ve pis olann da kendisine yakmas pek doald. Temiz olan

erkek de Hz. Peygamber (»üsiiaiu aleyhi ««m idi ki onun da temiz olan Âie’ye,

temiz olan Âie'nin de ona yakmas pek doald. Yüce Allah, Âie'yi bu

iftiradan: "...O temiz olanlar, iftiraclarn söyledikleri eylerden

uzaktrlar..."4 buyruuyla beri klmtr.
5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz.Âie öyle demitin “Masum

olduum semadan inen vahiyle bildirildi. Temiz bir ekilde yaratldm ve temiz

olan kiinin ei oldum. Bunun yannda bana balanma ile büyük bir ecir

vaad edildi."

Taberânî, Âie'nin kapcs Zekvân'dan bildirir: bn Abbâs, Hz.Âie'nin

yanna girdi ve öyle dedi: “Müjde! Muhammed Maiishu aiayn vesM ve

sevdiklerinle buluman için ruhunun bedeninden çkmas dnda hiçbir

engelin kalmad! Resûlullah (ssiisiiahu sityhi vassiiem) eleri arasnda en çok seni severdi

ve Allah Resulü Meliahu aleyhi meltem) temiz olandan baka bir eyi sevmezdi.

Ebva'da konakladnz gecede gerdanln dütüünde Yüce Allah temiz

toprakla teyemmüm âyetini indirdi ki bu da senin sayende oldu. Yüce Allah

bu ümmete böylesi bir ruhsat senin vesilenle tand. Yine Yüce Allah iftiradan

masum olduunu bildiren âyetleri yedi kat göün üzerinden Cebrail ile

’ Nûr Sur. 26

1 bn Ebî Hâtim (8/2561).

3 Nûr 5ur. 26

4 Nûr Sur. 26

5 bn Cerîr (17/237). bn Fbî Hâtim (8/1362, 2564) •. r " nemi 23/156, 162 (240, 258).
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gönderdi. Bu âyetler de içinde Yüce Allah'n adnn anld bütün mescidlerde

gece gündüz okunacaktr.” Âie ise: "Ey bn Abbâs! Beni rahat brak! Canm

elinde olana yemin olsun ki bunlarn yerine unutulup gitmi biri olmay

isterdim” karln verdi .

1

Taberânî, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah (saMahu slayt» «saltan): "Kyamet

gününde, Yüce Allah, Âie'ye iftira edenlerin herbirine tüm mahlûkatn

önünde seksen denek atacaktr. Rabbim, bunlarn içinden muhacir olanlar

balayp balamayacam soracak. Ve ey Aie! O zaman bunun karar,m
sana brakacam" buyurdu. Âie, evindeyken, bu sözleri duyunca alayarak:

"Seni hak ile peygamber olarak gönderene yemin olsun ki benim için, senin

mutluluun benim mutlu olmamdan daha sevimlidir” karln verdi. Bunun

üzerine Resûlullah (saMahu aleyhi «mM tebessüm ederek gülmeye balad ve:

"Babasnn kz!" dedi .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tinmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin

Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sMMu aleyhi vesaitan): "Âie'nin dier

kadnlara üstünlüü, tiridin dier yemeklere üstünlüü gibidir" buyurmutur.

3

Ahmed'in Hz.Âie’den bildirdiine göre Resûlullah {saMahu aleyhi vaeiM:

"Âie'nin dier kadnlara üstünlüü, tiridin dier yemeklere üstünlüü

gibidir" buyurmutur.

4

Hâkim'in bildirdiine göre Zührî: "ayet tüm insanlarn ilmi ile Hz.

Peygamberim (saiyato aleyhi veseiiem) elerinin ilmi bir araya getirilip ölçülseydi

Âie’nin ilminin hepsinden daha geni olduu görülecekti” demitir.
5

Hâkim'in bildirdiine göre Urve: "Helal haram, ilim, iir ve tp konusunda

Âie'den daha bilgili olann görmü deilim” demitir.

6

’ Taberânî (10783).

’ Taberânî 23/163, 164 (264). Heysemî, Mecmau z-ZevâicTde (9/240) der ki: "fcnâdnda

zayf biri olan Abdullah b. Harun (Ebû Alkame el-Herevî) vardr."

} bn Ebî eybe (2/131), Ahmed 20/50, 51, 21/302 (12597, 13785), Buhârî (3770, 5419,

5428), Müslim (2446), Tirmizî (3887), Nesâî, S. el-Kübrâ (6692) ve bn Mâce (328T

.

4 Ahmed 42/154 (25260).

5 Hâkim (4/11).

6 Hakim (4/11).
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Hâkim'in bildirdiine göre Musa b. Talha: “Âie'den daha net ve anlalr

konuan baka birini görmü deilim” demitir .

1

\ 9 -

'^hmed Zühd’de ve Hâkim, Ahnef’ten bildirir: “Ebû Bekr'in, Ömer'in,

OsmarKn, Ali'nin ve dier tüm halifelerin hutbelerini ve konumalarn
dinledim.N^ncak hiçbir insann azndan çkan söz, Âie'de olduu gibi etkili

ve güzel çkKTi deildir.''2

Saîd b. M^nsûr ve Hâkim'in bildirdiine göre Mesrûk'a Âie'nin miras

konusunu (ferdiz ilmini) iyi bilip bilmedii sorulunca: “Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh.

veoHem) ashâbndan ileri gelenlerin bile miras konularn ona sorduklarn

gördüm” demitir .

3

Hâkim’in bildirdiine göre Atâ: “Âie herkesten daha fakih, herkesten

daha bilgiliydi ve her konuda herkesten daha isabetli görüleri vard"

demitir .

4

bn Ebî eybe'nin Müslim el-Batîn'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu

aleyhi veudiem): "Âie Cennete de eimdir" buyurmutur .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz.Âie: “Yüce Allah'n mran'n kz
Meryem'e ihsan ettikleri dnda bana verilen dokuz özellik hiç kimseye nasip

olmamtr. Vallahi bunlan da Allah Resûlü’nün (uMirfu slayt* mdiem) dier elerine

kar övünmek için söylemiyorum” dedi. Kendisine: “Bunlar nedir?” diye

sorulunca da öyle dedi: “Melek önceden benim suretimi Resûlullah'a (uUdUu.

d«yhi«ffiiJeir) getirip gösterdi. Henüz yedi yamdayken Resûlullah (sdidiahu deyh «seiiem)

benimle evlendi. Dokuz yamdayken de kendisine teslim edildim. Bakire

olarak sadece benimle evlendi. kimiz tek bir yorgann altndayken kendisine

vahiy geldii olurdu. Resûlullah Uaiiaiishu aleyh. veseiM insanlar içinde en çok beni

severdi. Benim hakkmda âyetler nazil oldu ki bunlarla neredeyse

Müslümanlar helak olacakt. Cebrail'i gördüm ki Resûlullah'n Maiieiu aleyhi veseiiem)

eleri arasnda onu benden baka gören olmad. Resûlullah (taiiaiiahu aleyhi veseiiem)

evimde iken vefat etti ki o zaman yannda melekle benden baka kimseler

yoktu .” 6

'Hâkim (4/11).

2 Hâkim (4/11).

3 Hâkim (4/11).

4 Hâkim (4/11).

5 bn Ebî eybe (12/128). Elbânî, es-Silsiletu 's-Sahîha'da (1142) hadisin sahîh olduunu

söylemitir.

6 bn Ebî eybe (12/129, 130).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Peygamber (sattsliahu alaytu vaseNem), Âie'y^:

"Cebrail sana selam ediyor

"

buyurunca, Âie: “Allah'n selam rahmeti ve

bereketi onun da üzerine olsun” karln verdi.
1

''

/
bnu’n-Neccâr Târihu Badâd *da Ebû Bekr Muhammed b. Q*ner el-

Badâdî el-Hanbefî'den, o babasndan, o da Muhammed byHasan el-

Kârânî'den bildirir: brâhim el-Harbî: “Dünya ilerinden yana bir/ sknt içine

girince «kurtulma duas» denilen bir duayla dua ettim” dedi, föna: “Bu dua

nedir?” diye sorduumda: “Müminlerin annesi Âie'nin o üzüntüsü annda

ettii ve bunun sonucunda Yüce Allah'n, masumiyetine dair âyetler indirdii

duadr” karln verdi. Ona yine: “Bu dua nedir?” diye solduumda öyle
dedi: "Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, Süfyâri b. Uyeyne'den

o da Muhammed b. Vâsil el-Ensârî'den, o da babasndan, o da dedesinden

naklen bana bildirdiine göre Enes b. Mâlik öyle demitir: "çinde

bulunduu skntdan sonra âyetler nazil olunca gönlünü almak üzere, alayp
duran müminlerin annesi Âie'nin yannda oturuyorc um. Bana öyle dedi:

"Vallahi uzak yakn herkes benden uzaklat. Hatta kedi bile yanma
yaklamaz oldu. Bana yiyecek ve içecek getirilmed', aç susuz bir ekilde

yatardm. Bir gece rüyamda bir genç gördüm. Bu £,enç bana: “Neyin var?”

diye sorduunda: “nsanlann hakkmda söylediklerinden dolay

üzüntülüyüm” karl verdim. Bana: “u duayl? dua edersen Yüce Allah

skntn giderir” dediinde, ona: “Bu dua nedir?” diye sordum. u karl
verdi: “öyle dersin: Ey bolca nimet veren! Ey kötülükleri bizden defeden! Ey

skntlan gideren! Ey karanlklarak veren! Ey en adil bir ekilde hükmeden!

Ey hakszla uramlann vekili olan! Ey zulme urayann dostu olan! Ey

balangc olmayan Evvel! Ey nihayeti olmayan Âhir! Ey ismi olup da künyesi

olmayan! Allahm! Bu skntm gider ve bana bir çk yolu göster!”

Uykumdan uyandmda toktum, içecee kanmtm ve masumiyetime dair

Yüce Allah âyetleri indirmiti.”

bnu'n-Neccâr: “arîb bir rivayettir” demitir.

’ bn Ebî eybe (12/132, 133) ve Müslim (2447).




