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MÜ'MN (ÂFR) SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu’d-Drays, Nehhâs ve Beyhakî’nin Delâil’de bildirdiine göre bn

Abbâs: “Hâ Mîm ile balayan yedi sûre
1

de Mekke'de nazil oldu" demitir .

2

bn Cerîr, a'bî’den bildirir: "Mesrûk’un bana bildirdiine göre Âl-i Hâ

Mîm (Hâ Mîm ile balayan yedi sûre) Mekke'de nazil olmulardr."3

bn Merdûye ve Deylemî’nin bildirdiine göre Semure b. Cündüfc:

"Havâmîm denilen sûreler (Hâ Mîm ile balayan yedi sûre) Mekke'de nazil

olmulardr" demitir.

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Mü'min Sûresi Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr "Mü'min Sûresi

Mekke'de nazil oldu" demitir.

Muhammed b. Nasr ve bn Merdûye, Enes b. Mâlik'den bildirir:

Resûlullah'n (sBiieiiahu eie^i «rciM öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah bana

Tevrat'n yerine Seb'u't-Tivâl'i (yedi uzun sûreyi), ncil'in yerine er-Râât (Elif

Um Râ harfleriyle balayan sûreler) ile Tavâsîn'i (Tâ Sîn Mîm harfleriyle

balayan sûreleri), Zebur'un yerine Tavâsîn ile Havâmîm (Hâ Mîm ile balayan

sûreler) arasndaki sûreleri verdi. Havâmîm ile Mufassal sûreleri de vererek

beni üstün kld ki daha önce hiçbir peygamber böylesi sûreleri okumu

deildi.''5

' Mü'min, Fussilet, ûra, Zuhnf, Duhân, Câsiye ve Ahkâf sûreleridir.
1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 649) ve Beyhakt (7/142-144).

3 bn Cerîr (21/125, 126).

4 Deylemî (6813).

5 bn Nasr, Muhtasar Kyâmu'l-Leyl (sh. 69) Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-

Câmi', 1556).



Sûrenin Özellikleri 19

Ebû Ubeyd'in FadâiVde bildirdiine göre bn Abbâs: "Her eyin bir özü

vardr. Kur'ân'n özü de Âl-i Hâ Mîm (Hâ Mîm ile balayan sûreler)dir"

demitir .

1

Ebû Ubeyd, bnu'd-Durays, bnu’l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-

marida bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Havâmîm (Hâ Mîm ile balayan

sûreler) Kur'ân'n süsüdür" demitir .

2

Ebû Ubeyd, Muhammed b. Nasr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn

Mes'ûd: “Hâ Mîm ile balayan sûreleri okuduum zaman kendimi içinde

zevkle dolaacam gül bahçelerine girmi gibi hissederim" demitir .

3

Muhammed b. Nasr ve Humeyd b. Zencûye'nin baka bir kanaldan

bildirdiine göre bn Mes'ûd öyle demitir: Kur'ân durumu una benzer:

Adamn biri ailesi için uygun bir mesken aramaya çkar. Bu ekilde dolarken

bol yamur alan bir yer olduu belli olan bir mekana urar. Burada hayretler

içinde dolarken bir anda kendini gül bahçeleri içinde bulur ve hayreti daha

da artar. Kendi kendine: "lk gördüüm yere armtm ama buras ondan

da artc!" diye söylenirken, kendisine: "lk gördüün bol yamurlu yer

Kur'â'nn azametinin göstergesidir. Bu gördüün gül bahçeleri ise Kur'ân’da

Hâ Mîm ile balayan sûrelerin yerinin göstergesidir” denilir.

4

Ebu’-eyh, Ebû Nuaym ve Deylemî'nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Havâmîm (Hâ Mîm ile balayan sûreler)

Kur'ân'n süsüdür" buyurmutur.

5

bn Merdûye ve Delemî'nin Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre

Resûlullah Mallahu aleyhi veseiiem): "Havâmîm (Hâ Mîm ile balayan sûreler) Cennet

bahçelerinden bir bahçedir" buyurmutur.

6

Beyhakî uabu'l-îman *da Halîl b. Munra'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sellallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur. "Havâmîm denilen sûreler yedi tanedir,

1 Ebû Ubeyd (sh. 1347).

1 Ebû Ubeyd (sh. 137), bnu'd-Durays (2, 3), Hâkim (2/437) ve Beyhakî (2471). Elbânî,

es-SilsiIetu'd-Da'îfe’de (8/32) isnadnn sahîh olduunu söylemitir.

3 Ebû Ubeyd (sh. 137) ve bn Nasr, Muhtasar Kyâmu'l-Leyl (sh. 73).

A bn Kesîr, Tefsîr
1de (7/116) geçtii üzere Humeyd b. Zencûyeh.

s Deylemî (3078).
6
Deylemî (2816). Çok zayftr (Bakn: Elbânî, Da'tfu'l-Câmi ', 2801).
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Cehennemin de yedi tane kaps vardr. Kyamet gününde bu sûrelerden her bir,

Cehennemin bir kapsnda durur ve: «Allahm! Bu kapdan içeriye beni okuyup

bana inanan hiç kimse girmesin » der.'
n

Dârimî ve Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Sa’d b. brâhim:

uHavamîm denilen sûreler, Arâis olarak da isimlendirilirlerdi" demitir .

2

Ebû Ubeyd, bn Sa’d, Muhammed b. Nasr ve Hâkim'in bildirdiine göre

Ebu’d-Derdâ bir mescid ina etti. Kendisine: “Bu ne?” denilince: “Âl-i Hâ

Mîm (Hâ Mîm ile balayan sûreleri okumak) için ina ettim” karln verdi .

5

Tirmizî, Bezzâr, Muhammed b. Nasr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-

îman ’da Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM öyle
a

buyurmutur: "Sabahlad zaman Mü'min Sûresi'nin ilk üç âyeti ile Ayetu'l-

Kürsî'yi okuyan kii akama kadar korunur. Bunlar akam vakti okuyan kii ise

sabaha kadar korunur.
"4

Jjlîj sJJÜI * psliJI >.>j! ki & jgS * r-

^xj\ Jl jA VJ V JjLlI & 4d4-

“Hâ Mîm. Bu kitabn indirilmesi, mutlak güç sahibi,

hakkyla bilen, günah balayan, tövbeyi kabul eden,

azab ar olan, lütuf sahibi Allah tarafmdandr. Ondan
baka ilâh yoktur. Dönü ancak onadr." (Mü min Sur. 1-3)

bnu’d-Durays, ishak b. Abdillah b. Ebî Ferve'den bildirin Bize bildirilene

göre Resûlullah Miaiiahu aleyhi vBediem) öyle buyurdu: "Her bitkinin bir meyvesi

vardr. Kur'ân m meyvesi de Hâ Mîm ile balayan sûrelerdir. Bunlar yan yana

bulunan bereketli
,
yemyeil bahçelerdir. Cennet bahçeleri içinde diledii gibi

dolap yemek isteyen kii, Havâmîm denilen bu sûreleri okusun. Cuma

gecesinde Duhân Suresi'ni okuyan kii sabaha balanm bir ekilde çkar. Bit

* Beyhakî (2479). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu’l-Câmi', 2802).
1 Dârimî (2/458) ve bn Nasr, Muhtasar Kyâmu'l-Leyl (sh. 69).

3 Ebû Ubeyd (sh. 137, 138), bn Nasr (sh. 69) ve Hâkim (2/437).

* Tirmizî (2879), bn Kesîr, Tefsir
1

de (7/116) geçtii üzere Bezzâr, bn Nasr, Muhtasar

Kyâmu'l-Leyl (sh. 68) ve Beyhakî (2473, 2474). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Süner.

et-Trmizî, 540).
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gün ve gecede Fussilet Sûresi ile Mülk Sûresini okuyan kii, Kadir gecesini

ihya etmi gibi olur. Zilzâl Sûresi'ni okuyan kii Kur'ân'm dörtte birini

okumu gibi olur. Kâfirûn Sûresi'ni okuyan kii Kur'ân'n dörtte birini okumu

gibi olur, thlâs Sûresini on defa okuyan kiiye de Yüce Allah Cennette bir kök

ina eder." Ebû Bekr es-Sddîk bunu duyunca: "O zaman köklerimizi

çoaltmaya çalnz" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle devam etti: "Yüce

Allah sizin istediinizin daha fazla ve daha güzelini verir. Kii Nâs ile Felak

sûrelerini okuduu zaman ne kadar kötülük varsa: «Rabbim! Onu benim

errimden koru!» demeye balar. Fatiha Sûresi'ni okuyan kii, Kur'ân'n dörtte

birini okumu gibi olur. Tekâsür Sûresi'ni okuyan kii de bin âyet okumu gibi

olur.
,n

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Umâme: “Ha Mîm, Yüce Allah'n

isimlerinden biridir" demitir.

Abdurrezzâk Müsannefte, Ebû Ubeyd, bn Sa’d, bn Ebî eybe, Ebû

Dâvud, Tirmizî, Hâkim ve ibn Merdûye, Mühelleb b. Ebî Sufra'dan bildirir:

Bizzat iiten birinin bana bildirdiine göre Hendek sava gecesinde

Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseilem): "Bu gece saldrya urarsanz (parola olarak): «Hâ

mîm! Lâ yunsarûn» deyin" buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye, Berâ b. Âzib'den bildirir:

Resûlullah (sBiaiishu aleyhi veseilem) öyle buyurdu: "Yarn dümannzla

karlaacaksnz. O zaman parolanz «Hâ mîm! Lâ yunsarûn» olsun.
"3

Ebû Nuaym Delâil’de Enes'ten bildirir: “Huneyn savanda Müslümanlar

hezimete uraynca Resûlullah (seliailehu aleyhi veseilem) yerden ald bir avuç topra

müriklerin üzerine doru savurdu ve: "Hâ mîm! Lâ yunsarûn" dedi. Bunun

üzerine onlara doru tek bir ok veya mzrak atmadan hezimete uradlar."4

1 bnu'd-Durays (223, 296).
2 Abdurrezzâk (9467), Ebû Ubeyd (sh. 137), bn Sa'd (2/72), bn Ebî eybe (14/414),

Ebû Dâvud (2597), Tirmizî (1682) ve Hâkim (2/107, "sahih"). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen EM Dâvud, 2262).

3 bn Ebî eybe (12/504), Nesâî, S. el-Kübrâ (10451, 10452) ve Hâkim (2/107). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 2304).

4 Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keâfda (1/36) geçtii üzere Ebû Nuaym ve Taberârû, M. el-Evsat

(3978). Heysemî, Mecmuu’z-Zevâid'de (6/183) der ki: "snâdnda zayf biri olan Ahmed b.

Muhammed b. el-Kâsm vardr."
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Baavî ve Taberânî, eybe b. Osman'dan bildirin Huneyn savanda

Resûlullah (saiiailahu aleyhi yeselBin) yerden ald bir avuç topra müriklerin yüzlerine

doru savurdu ve: " Yüzleri yere sürtsün! Hâ Mîm! Lâ yunsarûn!" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, Vezîd b. el-Asam'dan bildirir: am ahalisinden sert bir

adam vard ve bu sertliinden dolay amllar onu Ömer'in yanna

gönderirlerdi. Ömer uzun bir süre onun gelmediini görünce: “Filan kiiye ne

oldu?" diye sordu. Oradakiler: “Kendini içkiye verdi" dediler. Bunun üzerine

Ömer kâtibini çard ve: “Yaz!" diyerek adama: “Ömer b. el-Hattâb'tan

filann olu filana! Selam üzerine olsun. Senden dulay kendisinden baka ilai

olmayan Allah'a hamdederim. Zira o "Günah balayan, tövbeyi kabul

eden, azab ar olan, lütuf sahibidir. Ondan baka lah yoktur ve dönü
onadr" 2

eklinde bir mektup yazd. Daha sonra onun için dua etti, oradakile*

de bu dualara âmin dediler. Yüce Allah’n, onun kalbine yönelmesi ve

tövbesini kabul etmesi için adama dua ettiler. Adam Ömer'in mektubunu

alnca açp okumaya balad. Mektuptaki: "Günah balayan, tövbeyi kabul

eden, azab ar olan, lütuf sahibidir. Ondan baka ilah yoktur ve dönü
onadr"3 ifadesine gelince: “Yüce Allah beni balayacan bildiriyor ve

azabyla beni uyaryor. Bol lütuf sahibi olduunu ifade edip dönüümüzün

yine kendisine olacan söylüyor" demeye balad. Bunu kendi kendine

tekrar edip dururken sonunda alamaya balad. Daha sonrasnda içkiyi

tamamen brakt ve kendini slah etti. Onun bu durumu Ömer’e ulanca: “Bir

kardeinizin hata ettiini gördüünüz zaman siz de öyle yapn. Elinden tutup

düzeltmeye çaln. Balanmas ve tövbesinin kabulü için Allah'a dua edin

Ona kar eytana yardmc olmayn" dedi .

4

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Medine'de dindar bir genç vard

Ömer de bu genci çok sever beenirdi. Bir ara bu genç Msr'a gitti ve orada

bozuldu. Hiç bir kötülüü yapmaktan çekinmez oldu. Ailesinden biri Hz.

Ömer'in yanna gelince Ömer ona bu genci sordu. Adam: “Onu hiç sorma!"

dedi. Ömer: “Neden?” diye sorunca, adam: “Çünkü bozulup yoldan çkt"

dedi. Bunun üzerine Ömer bu gence öyle bir mektup yazd: “Ömer'den filan

’ el-sâbe’de (3/371) geçtii üzere Baavî ve Taberânî (7192). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (6/184) der ki: "snadnda zayf biri olan Ebû Bekr el-Hüzel vardr."
1 Mü'min Sur. 3
3 Mü'min Sur. 3
4 Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keafdi (3/215, 216) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
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kiiye! "Hâ Mîm. Bu kitabn indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkyla bilen,

günah balayan, tövbeyi kabul eden, azab ar olan, lütuf sahibi Allah

tarafndandr. Ondan baka ilâh yoktur. Dönü ancak onadr."

1

Genç adam

bu mektubu aldktan sonra kendi kendine okuyup durdu ve sonunda doru

yola geldi.

Ebu’-eyh'in Azame’de bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Günah

balayan, tövbeyi kabul eden ..."
1 buyruunu açklarken: “Tövbe etmeyeni

balar, tövbe edenin de tövbesini kabul eder" demitir. 3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ebû shâk es-Sebiî'den bildirir: Adamn biri

Ömer b. el-Hattâb’a geldi ve: “Ey müminlerin emiri! Birini öldürdüm, benim

için tövbe var m?" diye sordu. Ömer adama: "Hâ Mîm. Bu kitabn

indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkyla bilen, günah balayan, tövbeyi

kabul eden, azab ar olan, lütuf sahibi Allah tarafndandr. Ondan baka

ilâh yoktur. Dönü ancak onadr"4
âyetlerini okudu ve: “Sen tövbe edip iyi

amellere devam et, ümitsizlie düme" dedi.
5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifafta

bildirdiine göre ibn Abbâs: ^j"
6

ifadesini: “Geni ihsan sahibi”

eklinde açklamtr.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “J}L)i ifadesini: “Kerem

sahibi” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “J^kll ji"9
ifadesini: “Nimet

sahibi” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ikrime: ,5i”
1

ifadesini: "Lütuf sahibi” eklinde açklamtr.

1 Mü'min Sur. 1 -3

1 Mü'min Sur. 3

3 Ebu’-eyh (179).

4 Mü'min Sur. 1-3

s bn Kesir, Tefsir
1de (7/118) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

6 Mü'min Sur. 3
7 Fethu ’l-Bârî (8/555) ile el-tkân’de (2/41) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (69).

8 Mü'min Sur. 3
9 Mü'min Sur. 3
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Taberânî M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer

"Günah balayan, tövbeyi kabul eden, azab ar olan, lütuf sahibi Allah

tarafndandr. Ondan baka ilâh yoktur. Dönü ancak onadr"J
âyetini

açklarken öyle demitin “Lâ ilahe illallah diyen kiinin günahn balar,

tövbesini kabul eder. Lâ ilâhe illallah demeyen kiiye ise azab pek ar olur.

Kullanna kar da bol lütuflarda bulunur. Önceleri Kureyli kafirler Allah'

tevhid etmedikleri için Yüce Allah «Ondan baka ilah yoktur» diyerek kendini

tevhid etmitir. Sonunda herkesin dönüü Allah'a olacaktr. Ancak «Lâ ilâhe

illallah» diyenleri Cennete koyacak, «Lâ ilâhe illallah» demeyenlerin ise

gidecei yer Cehennem olacaktr."3

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, Sâbit el-Bünânî'den bildirir: Küfe

arazilerinde Mus'ab b. ez-Zübeyr ile beraberdim. ki rekat namaz klmak,

üzere bahçenin birine girdim. Namazda Mü'min Sûresi'ni okumaya baladm

"Günah balayan, tövbeyi kabul eden, azab ar olan, lütuf sahibi Allah

tarafndandr. Ondan baka ilâh yoktur. Dönü ancak onadr"4 âyetine

ulatmda arkadan boz bir katnn üzerinde Yemen kumandan giysiler

giymi bir adam gördüm. Adam bana öyle dedi: "Günah balayan"

buyruunu okuduun zaman: "Ey günah balayan! Benim de günahm

bala!" de. 'Tövbeyi kabul eden" buyruunu okuduun zaman: "Ey

tövbeleri kabul eden! Benim de tövbemi kabul et!" de. "Azab ar olan"

buyruunu okuduun zaman: "Ey azab ar olan! Beni azaba maruz

brakma!" de. (bn Ebî eybe’nin lafz: "Beni bala!" eklindedir) "Lütuf

sahibi" buyruunu okuduun zaman da: "Ey lütuf sahibi! Bana da hayrl

lütuflarda bulun!" de." Adamn dedii gibi de yaptm. Namaz bitirdikter

sonra arkama dönüp baktm, ancak kimseleri bulamadm. Bahçe kapsna

çkp: "Buradan boz bir katr üzerinde Yemen kumandan giysiler giymi bir

geçti mi?" diye sorduumda: "8iz kimseleri görmedik" dediler. Ravi der ki:

"Bu adamn lyas (aieytisseiam) olduunu düünürlerdi."5

1 Mü'min Sur. 3
J Mü'min Sur. 3
3 Taberânî (9481). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/101, 102) der ki: "snadnda zayii

biri olan Yahya b. Abdilhamîd el-Himmânî vardr."
4 Mü'min Sur. 3

5 bn Ebî eybe (10/448) ve bn Kesîr, Tefst/de (7/118) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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"Allah'n âyetleri hakknda inkâr edenlerden bakas
tartmaya girimez. Onlarn ehirlerde gezip dolamalar
seni aldatmasn. Onlardan önce Nûh'un kavmi ve onlardan

sonra gelen topluluklar da yalanlamt. Her ümmet kendi

peygamberini yakalayp cezalandrmaya azmetmiti. Hakk
yok etmek için batl eyler ileri sürerek tartmlard. Bu
yüzden onlar kskvrak yakaladm. Benim cezalandrmam

naslm (gördüler)! nkâr edenlerin cehennemlik

olduklarna dair Rabbinin sözü böylece gerçekleti."
(Mümin Sur. 4-6)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Allah'n âyetleri hakknda

inkâr edenlerden bakas tartmaya girimez..."’ âyetini açklarken: "Hâris

b. Kays es-Sehmî hakknda nazil oldu" demitir.

Abd b. Humeyd'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resulullah (uiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Kur'ân hakknda tartmak küfürdür

"

buyurmutur .

1

Abd b. Humeyd ve Ebû Dâvud'un Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah Mallahu aleyhi »esellem): "Kur'ân hakknda tartmak küfürdür

"

buyurmutur .

3

Abd b. Humeyd, Ebû Cüheym'den bildirir: Hz. Peygamberin Miaiiahj aleyhi

vesellem) ashâbndan iki kii bir âyetin okunuu konusunda ihtilafa dütü. Biri:

"Ben bizzat Resûlullah^nMallahueieyhi vesellem) azndan u ekilde iitip örendim"

derken, dieri de: "Ben de bizzat Resûlullah'n (saiia'iahu aleyhi veseUtm) azndan u

1 Mü'min Sur. 4
1 Ahmed 13/241 (7848). Muhakkikleri: “Sahîh hadistir "demilerdir.
3 Ebû Dâvud (4603). Hascn sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud,

3847).
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ekilde iitip örendim" diyordu. Sonunda ikisi de Resûlullah’n (uiuiahu aleyh

vesBiiBm) yanna geldiler ve durumu ona anlattlar. Allah Resulü (sallllahu aleyhi vasellem)

"Kur'ân yedi harf (kraat) üzerine nazil oldu. Ancak sakn Kuran hakknda

tartmaya girmeyin! Zira Kur'ân hakknda tartma küfürdür" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (salisilatn aleyh

vesaiiem): "Kur'ân hakknda tartmak küfürdür" buyurmutur.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: '...Onlarn

ehirlerde gezip dolamalar seni aldatmasn ' 2 buyuunu açklarken:

"Yeryüzünün dört bir tarafna yolculuk yapmalan, gezip dolamalan seni

aldatp endieye düürmesin” demitir. '...Onlardan sonra gelen

topluluklar da yalanlamt. Her ümmet kendi peygamberini yakalayp

cezalandrmaya azmetmiti ...'3 buyruunu açklarken: "Nûh, Âd ve Semûd

kavminden sonra gelen ve küfür üzerinde olan topluluklar da kendi

peygamberlerini yalanlamlard. Bunlardan her bir topluluk kendi

peygamberlerini yakalayp öldürmeye çalmlard" demitir. 'nkâr

edenlerin cehennemlik olduklarna dair Rabbinin sözü böylece

gerçekleti
'4 âyetini açklarken de: "Yaptklan kötü amellerden dolay azab

hak ettiler" demitir.

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: '...Onlarn

ehirlerde gezip dolamalar seni aldatmasn** buyruunu açklarken:

"Yeryüzünde fesat çkarmalar seni endieye düürmesin” demitir.

"...Benim cezalandrmam naslm'7 buyruunu açklarken de: "Vallahi pek

çetin bir azaptr!" demitir.

1 Ahmed 29/85 (17542). Muhakkikleri: "Buhârî ve Müslim'in artlarna göre isnad

sahihtir" demilerdir.
1 Mü'min Sur. 4

3 Mü'min Sur. 5
* Mü'min Sur. 6

5 Abdurrezzâk (2/178).

6 Mü'min Sur. 4

7 Mü'min Sur. 5
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Taberânî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Peygamberimiz (sallallahu aleyhi

vesellem): "Batl eyler ileri sürerek hakk yok etmek isteyen birine yardmc olan

kii, Allah'n zimmeti ile Resulünün zimmetinden çkmtr" buyurmutur.

1

/ / / / ^
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"Ar yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rablerni hamd
ile tebih ederler; O’na inanrlar. Müminler için (öyle

diyerek) balanma dilerler: “Rabbimizf lmin ve rahmetin

hereyi içine almtr. Tövbe edip senin yoluna uyanlar
bala; onlar cehennemin azabndan koru! Ey Rabbimiz!

Onlar da, onlarn babalarndan, elerinden ve soylarndan
iyi olanlar da, kendilerine vaad ettiin Adn cennetlerine

sok. üphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet

sahibisin. Onlar kötülüklerden koru. Sen o gün kimi

kötülüklerden korursan, ona rahmet etmi olursun. te bu
büyük baardr." (Mü min Sur. 7-9)

Ebû YaMâ ve bn Merdûye'nin -sahîh bir isnâdla- Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Ayaklar

semadan yerin yedinci katna kadar uzanan bir melekten bahsetmeme izin

verildi. Bu melein omuzunda Ar vardr ve: «Her nerede isen ve nerede

olursan seni tebih ederim» deyip durur."
2

Ebû Dâvud, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh Azame’de, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin el-Esmâ' ve's-SifâBta -sahîh bir isnâdla- CâbVden bildirdiine

' Tabcrânî (11539), M. el-Evsat (2944), M. es-Saîr (1/82).
2 Ebû Ya'lâ (6619). Muhakkiki: "snad sahihtir" demitir.
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göre Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Yüce Allah'n

Ar'n tayan meleklerden birinden bahsetmeme izin verildi. Bu melein kulak

memesi ile omuzu arasnda yedi yüz yllk bir yolculuk mesafesi vardr.

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Hassân b. Atiyye’den bildirir: "Ar' tayan

melekler sekiz tanedir. Ayaklan yedinci kat yerde iken balan yedinci kat

semay da amtr. Ar da uzunluklan kadar olan boynuzlannn

üzerindedir.”
2

Ebu'-eyh, Zâzân’dan bildirir: "Ar' tayan meleklerin ayaklan yerin en

alt katindadr ve Ar'tan gelen nurun ltsndan dolay balann kaldnp

bakamazlar."3

bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve Beyhakî uabul-îmarida Hârun b. Riâb'dan

bildirir: Ar’ tayan melekler sekiz tanedir. Bunlardan dördü ince ve tatl bir

sesle: “Seni ilminden sonra bile hilminden dolay hamd ile tebih ederiz”

derken, dier gördü: "Kudretinden sonra bile balamandan dolay seni

hamd ile tebih ederiz” derler.

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Kabil'den bildirir: Abdullah b. Amr' n

öyle dediini iittim: "Ar’ tayan melekler sekiz tanedir. Bunlardan birin n

sadece gözünün bir uçtan dier uca uzunluu be yüz yllk bir yolculuk

mesafesi kadardr.”*

Ebu'-eyh, Vehb’den bildirir. "Ar' tayan meleklerden her birinin dört

yüzü ve dört kanad vardr. Bu kanatlardan ikisiyle Ar'a bakp da

çarplmamak için yüzünü kapatr. Dier ikisiyle de uçar. Ayaklan yerdedir ve

Ar da omuzlar üzerindedir. Herbirinin biri öküz biri aslan biri insan ve biri

kartal yüzü olmak üzere dört tane yüzü vardr. "Kuddûs! Allah en güçlüdür!

Azameti yer ile gök arasn doldurmutur” sözünden baka da konumalar

yoktur.”
6

1 Ebû Dâvud (4727), bn Kesîr, Tefsir
1

de (8/239) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Ebu -
eyh (478) ve Beyhakî (846). Sahih hadistir (Bakn: Elbârî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4953)

2 Ebu'-eyh (481).

3 Ebu'-eyh (482).

4 Ebu'-eyh (483) ve Beyhakî (364).

5 bn Kesîr, Tefsir'de (8/239) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (480).

6 Ebu’-eyh (231).
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Ebu'-eyh, Vehb’den bildirir: “imdilik Ar’ tayan melekler dört tanedir.

Kyamet gününde ise bunlar dört melekle daha desteklenirler. Bu

meleklerden biri insan suretindedir ve insanlara nzklannda efaatçi olur.

Dieri kartal suretindedir ve kulara nzklannda efaatçi olur. Dieri öküz

suretindedir ve evcil hayvanlara nzklannda efaatçi olur. Bir dieri de aslan

suretindedir ve bu da vahi hayvanlara nzklannda efaatçi olur. Bu dört

melek Ar'n yüklendikleri Yüce Allah’n azametinden dizlerinin üzerine

çöktüler. «Lâ havle velâ kuvvete illâ billah» sözünü söyleyince de ayaa

kalkabildiler.”

1

Ebu'-eyh’in Mekhûl’den bildirdiine göre Resûlullah (uUaüahu aleyhi «sellem)

öyle buyurmutun "Ar' tayan melekler dört tanedir. Biri mahlûkat içinde

en güzel surete sahip olan insan suretindedir. Dieri vahi hayvanlarn efendisi

olan aslan suretindedir. Dieri ehli hayvanlarn efendisi olan öküz suretindir ki

buzaya tapma olayndan bu zamana kadar hâlâ öfkelidir. Bir dier melek de

kularn efendisi olan kartal suretindedir."
1

bn Merdûye, Ümmü Sa'd'dan bildirin Resûlullah’n Maiiahu aleyhi resdiem) öyle

buyurduunu iittim: "Ar, inciden yaratlm ve horoz suretinde olan bir

melein üzerindedir. Bu melein ayaklan yerin en alt tabakasnda, kanatlan

douda, boynu daAr'n altndadr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Ar’ tayan meleklerin hepsi

de sûridur (surettir)" dedi. Kendisine: “Sûr ne demektir?” diye sorulunca

krime bunu göstermek için yüzünü az yana çevirdi.

Abd b. Humeyd, Meysere’den bildirir: "Nurun ltsndan dolay Ar’

tayan melekler balarn kaldrp da üzerlerinde olan eye bakamazlar."

Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ 1

ve’s-Sifât*ta bn

Abbâs’tan bildirir: “Ar' tayan meleklerden her birinin topuundan yere

kadar olan ksm be yüz yllk bir yolculuk mesafesi kadardr. Bize anlatlana

göre de ölüm meleinin bir adm dou ile bat aras kadardr.” 3

1 Ebu'-eyh (485).

1 Ebu'-eyh (340). snadnda Rükn e-âmî vardr. Ebû Ahmed el-Hâkim onun

hakknda: "Mekhûl'den uydurma hadisler rivayet eder" demitir.
J Beyhakî (848). Muhakkiki: "Müslim'in artlarna pöre isnad sahihtir" demitir.
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Abd b. Humeyd, Meysere'den bildirir: "Ar’ tayan meleklerin ayaklan

yerin en alt tabakasndadr, balan da Ar'n yanna kadar uzanr. Huu
içindedirler ve balann kaldnp da yukanya bakmazlar. Bu melekler yedinci

kat semadaki meleklerden çok korkarlar. Yedinci kat semadaki melekler de

bir üstteki semada bulunan meleklerden çok korkarlar. Bu melekler de bir

üstteki semada bulunan meleklerden çok korkarlar."

Beyhakî, Urve’den bild rir: "Ar' tayan meleklerden kimisi insan

suretinde, kimisi kartal suretinde, kimizi öküz suretinde kimisi de aslan

suretindedir."
1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Umâme: "Ar’ tayan melekler

Farsça dilini konuurlar" demitir.

2

Ebu'-eyh Azame*de bn Abbâs’tan bildirir Resûlullah (niwww aleyhi «selem) bir

araya toplanm olan ashâbnn yanna çkt ve:
"
Neden böyle toplandnz

?"

diye sordu. Ashâb: "Rabbimizi zikretmek ve azametini düünmek için

toplandk" karln verdiler. Allah Resûlü (saiietiahu aleyhi »eseiM:
"
Azametini

düünerek bir yere varamazsnz. Ama Rabbinizin azametinden birazn size

söyleyeyim mi?" buyurunca, ashâb: "Tabi ki söyle Yâ Resûlallah!” dediler.

Bunun üzerine Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Ar’ tayan

meleklerden biri de srafil isminde bir melektir. Ar'n köelerinden biri bu

melein omuzlan üzerindedir. Ayaklan yerin yedinci kat altnda, ba ise

yedinci kat semay amtr. Rabbinizin onun gibi de nice yaratktan vardr."*

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildirir Baz kraatlerde bu âyet: " jjjJi

öjjJIj (=Ar' yüklenen melekler ile çevresinde

bulunan melekler Rablerini hamd ile tebih ederler)" eklindedir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...Müminler

için balanma dilerler ...'
4 buyruunu açklarken öyle demitir Bu konuda

Mutarrif b. Abdillah b. e-ihhîr der ki: "Mahlukatlar içinde Allah’n kullarna

1 Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sifât (84B. rivayetin hemen akabinde). Muhakkiki: "isnad

ceyyiddir" demitir.
1 bn Ebî eybe (10/474).

} Ebu'-eyh (290, 479).

* Mü'min Sur. 7
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kar en iyi nasihati edenlerin melekler, en kötü ve saptrc nasihati edenlerin

ise eytanlar olduunu gördük.’"

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Tövbe

edip senin yoluna uyanlar bala ..."
2 buyruunu açklarken: “irkten

tövbe edip de sana itaat edenleri bala, anlamndadr” demitir. "...Adn

cennetlerine sok..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Ömer b. el-

Hattâb: “Ey Ka’b! Adn denilen ey nedir?” diye sorunca, Ka'b: “Cennette

altndan yaplm köklerdir. Bunlann içinde de peygamberler, sddîkler,

ehitler ve adil yöneticiler oturur” karln verdi." "...Onlar kötülüklerden

koru ..."4 buyruunu açklarken de: “Onlan azaptan koru, anlamndadr”

demitir.

5

Jl i1 M j&ift t A oLi öjii öiiJi ol

6jj&i oUjy

"Ama inkâr edenlere, «Allah'n gazab, sizin birbirinize olan

öfkenizden daha büyüktür. Zira imana çarldnzda inkâr

ederdiniz» diye seslenilir." (Mü’min Sur. 10)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Ama inkâr edenlere,

«Allah'n gazab, sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Zira

imana çarldnzda inkâr ederdiniz
7
diye seslenilir»

6
âyetini açklarken

öyle demitir Kyamet gününde kafirler Cehennemdeki yerlerini

gördüklerinde öfke içinde birbirlerine düman olurlar. Bunun üzerine onlara:

“Dünyada iken imana çanlp da inkâr etmenize Yüce Allah’n öfkesi sizin

imdi birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür” denilir.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’den bildirir: “Müminler Cennete, kendileri

ise Cehenneme girince birbirlerine öfke duyarlar ki bu öfkeden dolay

parmaklann srmaya balarlar. Ancak Cehennemden kendilerine: “Dünyada

»’ Abdurrezzâk (2/178, 179).

J Mü'min Sur. 7

3 Mü'min Sur. 8

* Mü'min Sur. 9

5 Abdurrezzâk (2/178, 179).
6 Mü'min Sur. 10
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iken imana çarlp da inkar etmenize Yüce Allah'n öfkesi sizin imdi atee

girmenizden dolay birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür" diye

seslenilir."

Abd b. Humeyd ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'n

gazab, sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Zira imana

çarldnzda inkâr ederdiniz ..."

1

buyruunu açklarken öyle demitir:

"Amellerinin karln gördüklerinde birbirlerine öfke ile bakmaya balarlar.

Ancak dünyada iken imana çarlp da inkâr etmelerine Yüce Allah'n öfkesi

onlarn birbirlerine olan öfkesinden daha büyüktür.”

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n

gazab, sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Zira imana

çanldnzda inkâr ederdiniz ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Dünyada iken imana çanldtklan zaman kabul etmeyip inkâr etmelerine

Allah’n öfkesi, onlarn Allah'n azabn görmeleri üzerine birbirlerine olan

öfkesinden daha büyüktür.”

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre Zir el-Hemdânî: "Ama

inkâr edenlere, «Allah'n gazab, sizin birbirinize olan öfkenizden daha

büyüktür. Zira imana çarldnzda inkâr ederdiniz» diye seslenilir
" 3

âyetini açklarken öyle demitin Kyamet gününde kafirler içinde

bulunduklar durumu görüp de birbirlerine öfkelendikleri zaman: "Ama

Allah'n size kar olan öfkesi birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür!

Cehennem ahalisinden olduunuzu imdi mi anladnz!" denilir.

1 Mü'min Sur. 10
1 Mü'minSur. 10
3 Mü'min Sur. 10
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"Onlar: «Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da
dirilttin. Günahlarmz kabulleniyoruz. imdi bir çk yolu

var m?» derler." (Mü’mir Sur. l)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî

ve Hâkimin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Bizi iki defa öldürdün, iki defa

da dirilttin ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu âyet Bakara

Sûresi'ndeki: "...ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar

diriltecek ..."
2
âyeti gibidir. Babalarnn sülbünde ölü iken Yüce Allah onlar

oradan çkanp diriltmi, sonra onlan öldürecek, öldükten sonra da tekrar

diriltecektir.”
3

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin ..."4 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Yüce Allah sizi yaratmadan önce toprak idiniz ki ilk

ölümünüz budur. Bu halde ölü iken sizi diriltip yaratt ki bu da ilk diriliinizdir.

Sonra ölüp mezariannza gidersiniz ki bu da ikinci ölümünüzdür. Kyamet

gününde sizleri tekrar diriltir ki ikinci dirilmeniz de bu olur. Bu ekilde iki defa

ölmü ve iki defa dirilmi olursunuz. Ayn ey: "ölü idiniz sizleri diriltti, sonra

öldürecek sonra tekrar diriltecek ve sonunda ona döneceksiniz; öyleyken

Allah' nasl inkâr edersiniz?"5 âyetinde rfade edilmitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Ebû Mâlik bu âyeti

açklarken: "Onlar ölüydüler Yüce Allah onlan diriltti. Sonra tekrar öldürecek

ve kyamet gününde de yine diriltecektir” demitir.

7

1 Mü'minSur. 11
1
Bakara Sur. 28

5 bn Cerîr (1/443, 20/291), bn Ebî Hâtim 1/73 (300), Taberânî (9044, 9045) ve Hâkim
(2/437, "sahDt").

4 Mü'min Sur. 11

5 Bakara Sur. 28
6 bn Cerîr (1/445, 20/291) ve bn Ebî Hâtim 1/73 (301).

7 bn Cerîr (1/443, 444, 20/291).



34
-fl Mü'ittin (âfir) Sûresi Er

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar:

«Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarmz

kabulleniyoruz. imdi bir çk yolu var m?» derler
" 1 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Babalarnn sülbünde ölü iken Yüce Allah onlan dünyaya

getirdi. Dünyaya geldikten sonra da herkese takdir edilen ölümü tattrc.

Kyamet gününde de onlar tekrar diriltmitir. Bu ekilde iki defa ölüp iki defa

dirilmi olurlar. Kyamet gününde kafirler günahlarn itiraf ettikten sonra

tekrar dünyaya dönme yollarnn olup olmadn da sorarlar."

•j?& tyi4^ ^ ***
*

"Kâfirlerin houna gitmese de, siz dini Allah'a has klarak

ona ibadet edin/' (Mü min Sur. 1 4 )

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Abdullah b. ez-Zübeyr'den

bildirir: Resûlullah(uii8iiahü8i»YhiY«uiien)her namazn ardndan: "Allah'tan baka ilah

yoktur. Tektir ve ortakszdr. Mülk onundur, hamd da ona mahsustur. O hr
eye kadirdir. Allah'tan baka ilah yoktur. Ancak ona kulluk ederiz. Her türlü

nimet ve lütuf ondandr. En güzel övgüler onadr. Allah'tan baka ilah yoktu-.

Kâfirler holanmasalar da din olarak sadece onun dinini kabul ederiz" diye dua

ederdi.
2

ûjjtfa
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"0, dereceleri hakkyla yükseltendir, Ar'n sahibidir.

Buluma günü hakknda uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi

kullarndan dilediine, kendi indirir. 0 gün onlar ortaya

çkarlar. Onlarn hiçbir eyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün
mülk kimindir? Tek olan, her eyi kudret ve hâkimiyeti

altnda tutan Allah'ndr." (Mümin Sur. s, i6)

1 Mü'min Sur. 11

1 bn Ebî eybe (10/232), Müslim (594), Ebû Dâvud (1506, 1507) ve Nesâî (1338, 1339)
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "...Buluma günü hakknda uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi

kullarndan dilediine, kendi indirir. O gün onlar ortaya çkarlar..."

1

buyruunu açklarken öyle demitir: "Yeryüzü ile gökyüzü ahalisinin, yaratc

ile yaratlanlann bir araya geldii günde onlar uyarmak için kullanndan

dilediine vahiy ve rahmetini indirir. Öylesi bir günde ortada kalrlar, onlan ne

da, ne de baka bir ey gizleyemez."*

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Buluma günü hakknda

uyarmak için ..."3 buyruunu açklarken: "Buluma gününden kast, yeryüzü

ahalisi ile gökyüzü ahalisinin bir araya geldii gündür" demitir.

Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Buluma

günü hakknda uyarmak için ..." 4 buyruunu açklarken: "Buluma

gününden kast, Âdem ile neslinden olan son kiinin bir araya gelecei gün

olan kyamet günüdür" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Yevmu't-Telâki (Buluma

günü), Yevmu'l-Âzife (Yaklaan gün) ve benzeri ifadeler kyamet gününün

isimlerindendir. Yüce Allah böylesi bir günün çok büyük bir gün olduunu

bildirmi ve insanlar böylesi bir günden uyarmtr" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "O gün onlar ortaya çkarlar.

Onlarn hiçbir eyi Allah'a gizli kalmaz..."5 âyetini açklarken öyle demitir:

"Bu günde onlann hiçbir eyleri Allah'a gizli kalmaz. Ancak kyamet gününde

arkasnda saklanacaklan ne bir da, ne de bir tepe bulabilirler."

Abdullah b. Ahmed Zühd’de zevâidinde, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Ebû

Nuaym Hilye'de bn Abbâs'tan bildirin Kyametin kopmasna yakn bir

münadi: "Ey insanlar! Kyamet saati geldi!" diye seslenir ki bu sesi ölü ve diri

1 Mü'min Sur. 15, 16
1 Abdurrezzâk (2/179, 180).

5 Mü'min Sur. 15

4 Mü'min Sur. 15

5 Mü'min Sur. 16
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olan herkes iitir. Yüce Allah da dünya semasna iner ve: "Bugün hükümranlk

kimindir? Hereyi kudret ve hâkimiyeti altnda tutan Allah'ndr" buyurur.’

Ibn Ebi'd-Dünya el-Ba's’da ve Deylemî'nin Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Peygamberimiz (saiiaiiuhu aleyhi »Kellem) öyle buyurmutur "Kyametin kopmasna

yakn bir münadi: «Ey insanlar! Kyamet saati geldi!» diye seslenir. Bu ses o

kadar yüksek çkar ki ölü ve diri olan herkes iitir. Yüce Allah da dünya

semasna iner ve bir münadi: «Bugün hükümranlk kimindir? Hereyi kudret

ve hâkimiyeti altnda tutan Allah'ndr» diye seslenir
"2

bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Kyamet gününde tüm zorbalar

çanlr ve her biri ateten sandklarn içine konulur. Sonra onlara: "Bugün

hükümranlk kimindir?" diye sorulur. "Hereyi kudret ve hâkimiyeti altnda

tutan Allah’ndr" eklinde de karlk verilir.

4)1 jj f
jJl pik V U* JS' ^

jJl

"Bugün herkese kazandnn karl verilir. Bugün asla

zulüm yoktur. üphesiz Allah, hesab çabuk görendir."

(Mü’mij Sur. 17)

Hâkim ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifafta Câbiriden bildirir Ksas

konusunda Resûlullah'n aleyh vessfem)ashâbndan birinden naklen bir hadis

iittim. Bunun üzerine bir deve satn aldm, yükümü yükledim ve yola

dütüm. Bir ay boyunca yol gittikten sonra Msr'a ulatm. Abdullah b.

Uneys'in yanna gittim ve: "Ksas hakknda senden naklen bir hadis iittim”

dedim. Abdullah da öyle anlatt: "Resûlullah (aeiiaiiahu aleyhi vBseiiem): "Yüce Allah

insanlar çplak, sünnetsiz ve bühüm olarak hareder

"

buyurdu. Biz: "Bühüm

ne demektir?" diye sorduumuzda: "Yanlarnda hiçbir ey bulunmadan,

anlamndadr" buyurdu ve öyle devam etti: "Sonra uzak yakn herkesin

iitecei bir sesle: «Tek hükümran benim! Her eyin karln veren benim!

Üzerinde bulunan bakasnn hakkn kendisinden almadan Cennetliklerden hiç

kimse Cennete, Cehenmemliklerden de hiç kimse Cehenneme giremez!»" diye

seslenir. Biz: "Çplak ve yannda hiçbir eyi olmadan haredileceklerine göre

’ Abdullah b. Ahmed, Sunne (220), bn Kesîr, Te/s 1/de (7/125) geçtii üzere bn lîbî

Hatim, Hâkim (2/437) ve Ebû Nuaym (1/324).
1
Deylemî (8869).
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bu hak nasl alnacak?" dediimizde, Allah Resulü (»isiiahu Bieyhi vmiinn): "Bu

karlkl iyilikler ve kötülüklerle alnr" buyurdu ve: "Bugün herkese

kazandnn karl verilir. Bugün asla zulüm yoktur..."
1

âyetini okudu.
2

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildirir: "Günahlar affedilen, affedilmeyen

ve karl tamamyla alnan olmak üzere üç çeittir. Affedilen günah, kiinin

iledikten sonra Allah'tan balanma diledii ve Allah'n da balad
günahtr. Affedilmeyen günah irktir. Karl tamamyla alman günah ise

kiinin kardeine yapt hakszlktr. Yüce Allah: "Bugün herkese

kazandnn karl verilir. Bugün asla zulüm yoktur..."3 buyurur.

Boynuzsuz koyunun bile boynuzlu koyundan süsebilmesi dolaysyla hakk

alnacaklar."

Abd b. Humeyd, bn Mes'ûd'dan bildirir: Yüce Allah kyamet gününde tüm

insanlar külçe bir gümü parçasn andran, üzerinde Allah'a isyan edilmemi

ve günaha bulalmam dümdüz bir yerde toplar. lk olarak da bir münadi:

"Bugün hükümranlk kimindir? Hereyi kudret ve hâkimiyeti altnda tutan

Allah'ndr! "Bugün herkese kazandnn karl verilir. Bugün asla zulüm

yoktur..."4 diye seslenir. Hesab ilk görülen davalarda kan davalan olur. Katil

ile maktül beraber huzura çkarlr. Maktül: "u kuluna sor bakalm beni

neden öldürdü" deyince, katile: "Doru! Onu neden öldürdün?" diye sorulur.

ayet katil: "zzet sadece Allah’n olsun diye öldürdüm" derse, izzet zaten

Allah'ndr. Ancak: "zzet filan kiinin olsun diye öldürdüm" derse izzet söz

konusu kiinin asla olamaz. Katil kii bu günahn yüklenir ve maktül kii

orada onu öldürür. Herkes bu ekilde hakkn tamamyla alr. nsanlar da

orada dünyada olduu gibi ölümü tadarlar.

Hatîb Târih'de bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahii aleyhi mellem): "Kyamet

gününde insanlar annelerinden doduklar gibi çplak
,
yalnayak ve sünnetsiz

olarak haredilirler" buyurdu. Âie: "Vay halimize! nsanlar bu ekilde

birbirlerine mi bakacak!" deyince, Allah Resûlü(saiwiBho8ieYii«sei«m)onun omuzuna

vurdu ve öyle buyurdu: "Ey bn Kuhâfe'nin kz! O günü insanlar birbirlerine

bakamayacak kadar kendi halleriyle megul olurlar. Krk yl boyunca yemeden,

1

Mü'min Sur. 17
1 Hâkim (2/438, "sahîh“), Beyhakî (131, 600) ve Ahmed 25/431 (16042).

3 Mü'min Sur. 17
4 Mü'min Sur. 17
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içmeden ve konumadan balan yukarda semaya bakp dururlar. Bu ekilde

onlan bir ter basar ki kimi ayaklanna, kimi dizlerine, kimi bacaklanna, kimi

göbeine, kimi de boazna kadar ter içinde kalr. Sonrasnda Yüce Allah

kullanna efkat eder. Ar' tayan meleklerine emrederek Ar’ üzerinde haksz

yere kan aktlmam ve günah ilenmemi, gümüü andran beyaz bir arazinin

üzerine getirip koyarlar. te o gün bir gözün Yüce Allah'a bakt ilk gün

olacaktr. Melekler Ar’n çevresini kuatmken bir münadi insanlar ile

cinlerin duyabilecei bir ses ile seslenir. nsanlar bu sese kulak kesilir. Daha

sonra ismi söylenen kii öne çkar ki tüm insanlar onun adn bilir. Bu kiinin

iyiliklerinin de ortaya çkarlmas emredilir, insanlarn benzerini görmedii

çoklukta iyilii çkar ki herkes yaplan bu iyilikleri tek tek bilir. smi söylenen bu

kii âlemlerin Rabbinin huzurunda durduu zaman: «Bu adamn hakszlk

ettii kiiler nerede?» diye seslenilir. Yüce Allah bu kiiye: «Filan filan günde

filann olu olan filan kiiye hakszlk ettin deil mi?» diye sorunca, bu kii:

«Rabbim ! Evet, ettim» der. te «O gün dilleri, elleri ve ayaklar, yapm
olduklarndan dolay aleyhlerinde ahitlik edecektir.»

1

Sorgu ii bittii zaman bu kiinin iyiliklerinden alnp hakszlk ettii kiiye

verilir. Zira o günü hak ödemeleri için ne dinar ne de dirhem olur. Bu ödemeler

iyiliklerden alp kötülükleri çoaltma eklinde olur. Kii hakszlk ettii kiilere

haklarn öderken iyilikleri bittii zaman henüz ondan hakkn alamayanlar:

«Rabbimiz! Bakalar ondan hakkn tamamyla alrken biz ne alacaz?» diye

sorarlar. Kendilerine: «Acele etmeyin!» karl verilir. Bunun üzerine

bunlarn kötülüklerinden alnr ve kendilerine hakszlk eden kiinin üzerine

yüklenir. Kendisinden hak talep eden kimse kalmad zaman bu kiiye: «Yerin

olan Hâviye'ye (Cehenneme) git! «Bugün herkese kazandnn karl
verilir. Bugün asla zulüm yoktur...»

2

denilir. Hesaplarn bu kadar çetin bir

ekilde verildiini gören bütün yakn melek, peygamber, sddîk ve ehitler

böylesi bir hesaptan baar ile çkamayacan düünürler.»"*

1 Nûr Sur. 24
1 Mü'min Sur. 17

* Hatfb (11/131. 132).



Âyet: 19, 20 39

& u c^\s r\±)\ ki r>: fijtfj

*

“Onlar yaklaan gün hakknda uyar, o zaman yürekler

grtlaklara dayanmtr, yutkunurlar. Zalimler için ne bir

dost ne de sözü dinlenir bir efaatçi vardr." (Mü min sur . s).

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar

yaklaan gün hakknda uyar, o zaman yürekler grtlaklara dayanmtr..."

1

âyetini açklarken öyle demitin “Onlar kyamet saati konusunda uyar. Zira

o zaman korkudan yürekleri grtlaklarna kadar çkar. Ancak ne dan çkabilir

ne de geri yerine inebilir. Öylece orada durur.”

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar

yaklaan gün hakknda uyar ..."
1 buyruunu açklarken: “Yaklaan günden

kast kyamet günüdür” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...O zaman yürekler

grtlaklara dayanmtr..."3 buyruunu açklarken: “Cehennemlikler

Cehennem ateini görünce yürekleri grtlaklarna dayanr. Ne dan çkp

ölürler, ne de geri yerine iner” demitir. “^Jöis:”
4

ifadesini de: “Alarlar”

eklinde açklamtr.

cHH ^ Lij p-U

j ^ ty !<& OjJüj N *j> & Öjp

"Allah, gözlerin hain bakn ve kalplerin gizlediini bilir.

Allah, bak ile hükmeder. Allah'tan baka taptklar ise hiçbir

hükümde bulunamazlar. üphesiz Allah hakkyla iitendir,

hakkyla görendir." (Mü mm Sur. 1 9, 2ü)

1 Mü'min Sur. 18
J Mü'min Sur. 18
J Mü'min Sur. 18

* Mü'min Sur. 18
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, gözlerin hain bakn ve kalplerin

gizlediini bilir
"

1

âyetini açklarken öyle demitin “Kii bir topluluk içinde

bulunurken oradan bir kadn geçtii zaman yanndaki kiilere bu kadna

bakmadn gösterir. Onlar baka bir eyle megul olurken de kadna

bakmaya balar. Onlar bu kiiye baktklan zaman kadndan baklann çeker.

Oysa kalbinden bu kadnn avret yerlerine bakmay geçirdiini Yüce Allah

bilir."
1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî M. el-Evsat’ta, Ebû Nuaym HiJye’de ve

Beyhakî'nin uabu'l-îman'da bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, gözlerin

hain bakn ve kalplerin gizlediini bilir
"3 âyetini açklarken öyle demitir.

“Hain baktan kast, bir kadna baktn zaman ona hiyanet edip

etmeyeceindir. Kalplerin gizlediinden kast da imkânn olduu zaman

onunla zina edip etmeyeceindir. Bir sonraki âyeti de size açklayaym m?
"Allah hak ile hükmeder ..."4 Yani iyilie iyilikle, kötülüe de kötülükle

karlk vermeye muktedirdir .
5

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in Azame *de bildirdiine göre Katâde:

"Allah, gözlerin hain bakn... bilir
"6 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

sevmedii konularda kiinin göz krpmasn, ka göz iaretleri yapmasn bilir”

demitir.

7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Allah,

gözlerin hain bakn... bilir
"6 buyruunu açklarken: “Kiinin, haram kld

eylere bakn biliri' demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: "Allah, gözlerin hain

bakn... biliri
'1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Kii bazen birilerinin

1 Mü'min Sur. 19
1 bn Ebî eybe (4/327) ve bn Kesir, Tefsir (7/127) Üe Fethu'l-BSrTde (11/9) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim.
3 Mü'min Sur. 19

4 Mü'min Sur. 20
5 bn Cerîr (20/303), Taberânî (1283), Ebû Nuaym (1/323) ve Beyhakî (5443).

6 Mü'min Sur. 19

7 Ebu'-eyh (174).
8 Mü'min Sur. 19
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evine gider, o evde de bir kadn bulunurdu. Bu kii önce kadna bakar, sonra

ban önüne eerdi."

Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Sa'd'dan bildirir: Mekke fethedildii

zaman Resûlullah {suiiaiiahu aleyhi veseiiem) ikisi erkek, ikisi de kadn olmak üzere dört

kii dnda herkese eman verdi. Bu dört kii için de: "Bunlar Kabe'nin

örtüsünesnm olarak görseniz dahi öldürün!" buyurdu. Bu dört kiiden biri

de Abdullah b. Sa'd b. Ebî erh idi ve Osman b. Affân'n yannda saklanmt.

Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseüem) Müslümanlan biat için çard zaman Osmân,

Abdullah’ da alp getirdi ve: "Yâ Resûlallah! Abdullah’n da biatim kabul et"

dedi. Osmân bunu dört defa söyledi. Üçünde Resûlullah (sBiisiiahu aleyhi veseiiem)ban
kaldnp Abdullah’a bakt ve biatim kabul etmedi. Ancak dördüncüsünde

biatim kabul etti. Sonra ashâbna dönüp:
"
çinizden,

biatim kabul etmediimi

gördüünde kalkp onu öldürecek akl banda biri yok muydu?" buyurdu.

Ashâb: "Yâ Resûlallah! çinden ne geçirdiini nereden bilelim? Bu yönde

gözünle bize bir iarette bulunsaydn ya!" dediklerinde, Allah Resûlü (saiieiiehu

aleyhi vesaitim): "Hiçbir peygambere haince bir bak yaramaz!" karlm verdi .

2

Hakîm et-Tirmizî ve Hatîb Târih'de Ümmü Ma'bed'den bildirin

Resûlullah’n Mdahj aM> ««JM öyle buyurduunu iittim: "Allahm! Kalbimi

nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü ihanetten temizle ! Sen ki

gözlerin hain bakm ve kalplerin gizlediini bilirsin!"3

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah hak ile hükmeder.

Allah'tan baka taptklar ise hiçbir hükümde bulunamazlar..."4 buyruunu

açklarken: "Allah hak ile hükmetmeye kadirdir, ancak Allah’tan baka

taptklarnn hak ile hükmetmeye güçleri yoktur" demitir.

1 Mü'min Sur. 19
1 Ebû Dâvud (2683, 4359) ve Nesâî (4078). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen

Ebî Dâvud, 2334).

3 Hakîm et-Tirmizî (2/227) ve Hatîb (5/267, 268). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'î/u'l-

Câmi', 1209).

4 Mü'min Sur. 20
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"Onlar yeryüzünde dolap, kendilerinden öncekilerin

akbetlerinin nasl olduuna bakmadlar m? Onlar,

kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha
üstündü. Böyle iken Allah, günahlar sebebiyle onlan

yakalad. Onlar Allah'tan koruyacak hiç kimse olmad."
(Mü min Sur. 2 1

)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “Onlar Allah'tan koruyacak

hiç kimse olmad..."’ buyruunu açklarken: “Onlan Allah'n azabndan

koruyan ve bu yönde onlara faydas dokunan kimseler olmad” demitir.

ÜJp UJi • •
- (jet* j Uîljli jV-i lL^jî JLÎJ^ ' - ’ * .** * *

NJ tâ Uj I iki IjL\ yû\ 1
1
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ot jii! ^ijj Jîiî j
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"Andolsun ki biz Mûsâ'y mucizelerimizle ve apaçk bir

delille gönderdik... Mûsâ onlara tarafmzdan gerçei

getirince, «Onunla beraber iman edenlerin oullarn
öldürün, kadnlarn sa brakn» dediler. Fakat kâfirlerin

tuza hep boa çkmtr. Firavun: «Beni brakn da Musa’y

öldüreyim, o, Rabbine yalvaradursun. Onun, sizin dininizi

deitireceinden veya yeryüzünde bozgunculuk

çkaracandan korkuyorum» dedi." (Mü min Sur. 23, 25, 26)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: jlLLli”
1

buyruunu:

“Apaçk bir delil” eklinde açklamtr.

’ Mü'min Sur. 21
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Mûsâ onlara

tarafmzdan gerçei getirince, «Onunla beraber iman edenlerin oullarn

öldürün, kadnlarn sa brakn» dediler..."
2

âyetini açklarken öyle

demitir: "Bu, ilk öldürmeden sonra olan bir durumur” demitir. Abd b.

Humeyd'in lafz ise: “Bu öldürme daha önce yaplan öldürmeden baka bir

öldürmedir" eklindedir .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Firavun: «Beni brakn da

Musa'y öldüreyim..." dedi»4 buyruunu açklarken: "Beni onun derdinden

kurtaracak birini bulaym, anlamndadr” demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onun, sizin dininizi

deitireceinden veya yeryüzünde bozgunculuk çkaracandan

korkuyorum"

5

buyruunu açklarken öyle demitir: "nsanlarn size olan

kulluunu bitirmesinden, üstün gelmeleri halinde sizin onlara yaptnz gibi

oullarnz öldürüp kadnlannz sa brakmalarndan korkuyorum,

anlamndadr."

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Onun,

sizin dininizi deitireceinden veya yeryüzünde bozgunculuk

çkaracandan korkuyorum"b buyruunu açklarken: "Sizin u an içinde

bulunduunuz durumu deitirmesinden ve Allah'a itaati yaymasndan

korkuyorum" demitir. "...Dorusu Allah, ar yalancy doru yola

eritirmez"7 buyruunu açklarken de: "Mürik olan kii irke bulamakla

kendini harcamtr" demitir.

^ Öj*ji JÎ J4-J Jlîj

l; ip vtf gtir l ip fcj & üj A

1 Mü'min Sur. 23
1 Mü'min Sur. 25
3 Abdurrezzâk (2/180).

4 Mü'min Sur. 26
5 Mü'min Sur. 26
6 Mü'min Sur. 26
7 Mü'min Sur. 28
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"Firavun ailesinden, imann gizlemekte olan mümin bir

adam öyle dedi: Rabbim Allah'tr, dedii için bir adam
öldürecek misiniz? Hâlbuki o, size Rabbinizden apaçk

mucizeler getirdi. Eer yalana ise, yalan kendi aleyhinedir.

Eer doru söylüyorsa, sizi tehdit ettii eylerin bir ksm
banza gelecektir. üphesiz Allah, an giden, yalanalk

eden kimseyi doru yola eritirmez." (Mü’mîn Sur. 28 )

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Firavun

ailesinden, imann gizlemekte olan mümin bir adam öyle dedi ..."
1

âyetini

açklarken öyle demitin “Firavun'un ailesi içinde bundan, Firavun’un

hanmndan ve "...leri gelenler seni öldürmek için aralarnda senin

durumunu görüüyorlar ..."
2
diyerek Mûsa'y uyaran kiiden baka mümin

olan kii yoktu .

3

bnu'l-Münzir der ki: “Bana bildirilene göre bu kiinin ad Hzkfl'dir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû shâk: “Firavun ailesinden imar:

eden kiinin ad Habîb idi" demitir.

Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Urve'den bildirir: Abdullah b. Amr

b. el-Âs'a: “Müriklerin Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi ««iem) yapt en ar eyi bana

söyle!” dediimde unu söyledi: “Resûlullah (saiyahu aleyhi veseiiem) Kâbe'nin

avlusunda namaz klarken Ukbe b. Ebî Muayt geldi. Resûlullah'n (»iaiiahu Bieyh

reseHem) omuzundan tutup giysisini boazna dolad ve nefesini kesecek ekilde

skmaya balad. Ancak Ebû Bekr geldi, Ukbe'nin omuzundan tutup onu

Resûlullah'tan (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) uzaklatrd ve: "...Rabbim Allah'tr, dedii

için bir adam öldürecek misiniz? Hâlbuki o, size Rabbinizden apaçk

mucizeler getirdi ..."4 dedi.”5

1 Mü'min Sur. 28
1 Kasas Sur. 20

* bn Kesir, Tefsîfde (7/130) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Mü'min Sur. 28
s Buhârî (3678, 3856, 4815).



Âyet: 28 45

bn Ebî eybe, Hakîm et-Tirmizî, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiVde Amr b.

el-Âs'tan bildirir: Resûlullah'a (saiiailehu Beyhi mellem) yaplan en ar eziyetlerden biri

de kuluk vakti Kâbe’yi tavaf ettikten sonra olmutu. Allah Resûlü Moiiaim aleyhi

«Bellim) tavafn bitirdikten sonra mürikler onun yakasndan tutup:

"Atalanmzn tapt putlardan bizi uzaklatrmak isteyen sen misin?" dediler.

Allah Resûlü (nUMu aleyhi mefem): "Evet, benim!" karln verdi. Bunun üzerine

Ebû Bekr gelip Allah Resulü'nü (iieiMu aleyhi «enlM arkasna ald. Müriklere sert

bir sesle, gözlerinden ya akarak: "Rabbim Allah'tr, dedii için bir adam

öldürecek misiniz? Hâlbuki o, size Rabbinizden apaçk mucizeler getirdi.

Eer yalanc ise, yalan kendi aleyhinedir. Eer doru söylüyorsa, sizi tehdit

ettii eylerin bir ksm banza gelecektir. üphesiz Allah, ar giden,

yalanclk eden kimseyi doru yola eritirmez!"
1

diye bard. Bunun üzerine

mürikler Resûlullah' (saiieiiahu eieyh vesellem) braktlar.

2

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Resûlullah'a (saiiaHahu aleyhi ««Hem) öyle

bir vurdular ki kendinden geçip bayld. Bunun üzerine Ebû Bekr kalkp:

"Yazk size! "...Rabbim Allah'tr, dedii için bir adam öldürecek misiniz?"3

diye barmaya balad. Mürikler: "Sen de kimsin?" diye sorunca, Ebû Bekr:

"Ebû Kuhâfe'nin oluyum!” karln verdi .

4

Hakîm et-Tirmizî ve bn Merdûye, Esma binti Ebî Bekriden aynsn

zikreder.
5

Bezzâr ve Ebû Nuaym’n Fadâilu's-Sahâbe’de bildirdiine göre Hz. Ali: "Ey

insanlar! Bana insanlann en cesurunun kim olduunu söyleyin!" deyince,

oradakiler "ensin!" karln verdiler. Ali: "Ben kiminle savatysam

mutlaka onu yenmiimdir, ancak bana insanlarn en cesurunun kim olduunu

söyleyin!" deyince: "Bilmiyoruz! Kim?" karln verdiler. Bunun üzerine Ali

öyle dedi: "Ebû Bekridir! Kureyliler Resûlullah' (lallallahu Beyhi mellem)

yakalamlard. Kimisi ona vuruyor, kimisi onu çekitirip itiyor ve: "lahlarmz

tek bir ilah yapan sen misin!" diyorlard. Böylesi bir durumda vallahi Ebû

’ Mü'min Sur. 28
1 bn Ebî eybe (14/297), Hakîm et-Tirmizî (3/9) ve Beyhakî (2/277).

3 Mü'min Sur. 28
A Ebû Ya'lâ (3691). Muhakkiki: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demitir.
5 Hakîm et-Tinnizî (3/10, 11) ve Ebû Ya'lâ (52). bn Hacer, Fethu'l-Bâr (7/169): "snad

hasendir" demitir.
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Bekriden baka yanma yaklaan olmad. Ebû Bekr yaklarken de

müriklerden kimisini vuruyor, kimisini itiyor, kimisini çekitiriyor ve: “Yaz k

size! "...Rabbim Allah'tr, dedii için bir adam öldürecek misiniz?”' diye

banyordu.” Daha sonra Ali giydii cübbesini az bir yukan çekip sakallan

slanncaya kadar alad ve: “Allah akna söyleyin! Firavun ailesinden olan o

mümin kii mi daha hayrldr yoksa Ebû Bekr mi?” diye sordu. Oradakiler

susunca, Ali: “Bana cevap versenize! Vallahi Ebû Bekriin yaad bir an

Firavun ailesinden olan o müminin tüm hayatna bedeldir. Zira Firavun

ailesinden olan o kii imann gizliyordu. Oysa Ebû Bekr iman ettiini herkese

açklad” dedi .

2

UÜ IjJ. âUj çy yîS j*
#

abJj
/ • / /

“Nuh kavininin, Âd, Semud ve onlardan sonra gelenlerin

durumu gibi, Allah, kullanna bir zulüm dileyecek deildir."

(Mü ’mir Sur. 3 l)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Jî jL”3
ifadesini: “Durumu

gibi” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Nuh

kavminin, Âd, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi...
wt

buyruunu açklarken: “Bir önceki âyette bahsedilen önceki topluluklardar

kast Nûh, Âd ve Semud kavimleridir” demitir.
5

^ Is ^ ^Jy fi* * fi* ^4* l/ fi* ^
4U JA Ü U iül Jlii {jAJ IjA

’ Mü'min Sur. 28
1 Bezzâr (761) ve Ebû Nuaym (237). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (9/47) der ki:

"snadnda tanmadm ravi vardr."

3 Mü'min Sur. 31

4 Mü'min Sur. 31

5 Abdurrezzâk (2/181).
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“Ey Kavmim! Gerçekten sizin için o banp çarma
gününden, korkuyorum. Arkanza dönüp kaçacanz gün
Allah'a kar sizi koruyan bulunmaz. Allah'n saptrdn

doru yola getirecek yoktur." (Mü inin Sur. 3 2 , 33)

bnu'l-Mübârek, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan

bildirir: Yüce Allah kyamet gününde dünya semasna emredince içindekilerle

birlikte yarlr. Melekler de bu semann kenarnda dururlar. Yüce Allah

emrettii zaman da aa inip tüm yeryüzünü içindekilerle birlikte kuatrlar.

Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beinci, altnc ve yedinci semaya da

emredince burada bulunanlann tümü yeryüzüne iner. Semadan inen tüm

melekler ard arda yedi saf tutarlar. Daha sonra sol tarafnda Cehennemle

birlikte en büyük melek aaya iner. Yeryüzü ahalisi Cehennemi görünce

kaçmaya balarlar. Ancak yeryüzünden hangi tarafa giderlerse gitsinler

karlannda yedi saf halinde duran melekleri bulurlar. te: "...Gerçekten

sizin için o barp çarma gününden, korkuyorum. Arkanza dönüp

kaçacanz gün Allah'a kar sizi koruyan bulunmaz" 1

denilen gün bu

gündür. "Rabbinin buyruu ve saf saf dizilmi olarak melekler geldii ve o

gün cehennem getirildii zaman, ite o gün insan (yaptklarn birer birer)

hatrlar. Fakat bu hatrlamann ona nasl faydas olacak!"2 buyruunda

anlatlan budur. "Ey cin ve insan topluluklar! Göklerin ve yerin uçlarndan

bucaklarndan geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin ..."3 âyetinde

anlatlan budur. "Gök de yarlm ve artk o gün o da çökmeye yüz

tutmutur. Melekler onun çevresindedirler ..."4 buyruunda da ifade edilen

budur. nsanlar bu durumdayken de duyduklan bir çan ile hesap yerine

doru yönelirler.

5

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Barp çarma
günü ..."

6 buyruunu açklarken: "Cehennem ahalisinin Cennet ahalisine

seslendikleri gündür" demitir.

1 Mü'min Sur. 32, 33
1 Feci Sur. 22, 23

3 Rahman Sur. 33
4 Hakka Sur. 16, 17

s bnu'l-Mübârek (Zevâidu Nuaym, 354) ve bn Cerir (20/318, 319).
6 Mü'min Sur. 32
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katide:

"...Gerçekten sizin için o barp çarma gününden korkuyorum.

Arkanza dönüp kaçacanz gün Allah'a kar sizi koruyan bulunmaz"

1

buyruunu açklarken öyle demitin "Bu gün Cehennem ahalisinin Cennet

ahalisine, Cennet ahalisinin de Cehennem ahalisine seslendikleri gündür. te
atee doru koacanz böylesi bir günde Allah'n azabna kar size hiçbir

yardmc bulamazsnz."1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Ey kavmim! Gerçekten sizin

için o barp çarma gününden, korkuyorum"3 buyruunu açklarken

öyle demitin "Bu gün, Cennet ahalisinin Cehennem ahalisine: "...Biz

Rabblmizin bize vaad ettiini gerçek bulduk, Rabbinizin size de vaad

ettiini gerçek buldunuz mu?*4 diye seslendikleri, Cehennem ahalisinin de

Cennet ahalisine: "...Sudan veya Rabbinizin size verdii rzklardan bize de

aktn ...*5 diye seslendikleri gündür.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "...Arkanza

dönüp kaçacanz gün ...*
6 buyruunu açklarken: "Kaçmaya çalacak,

ancak kaçacak bir yer bulamayacaksnz" demitir.

jdfiU- U* sili pij UÎ Ift ÎJj
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1 Mü'min Sur. 32, 33
J Abdurrezzâk (2/181).

3 Mü'min Sur. 32
* A'râf Sur. 44
5 A'râfSur.50
6 Mü'min Sur. 33
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a •

“Andolsun, daha önce Yûsuf da size apaçk deliller

getirmiti de, onun size getirdikleri hakknda üphe edip

durmutunuz. Daha sonra o ölünce de, "Allah, ondan sonra

aslâ peygamber göndermez" demitiniz. te Allah, an
giden üpheci kimseleri böyle saptnr. Onlar kendilerine

gelmi hiçbir delil olmakszn, Allah'n âyetleri hakknda
tartan kimselerdir. Bu ise Allah katnda ve iman edenler

katnda büyük öfke ve gazap gerektiren bir itir. Allah, her

kibirli zorbann kalbini ite böyle mühürler. Firavun dedi ki:

«Ey HâmânI Bana yüksek bir kule yap, belki yollara,

göklerin yollanna eriirim de Mûsâ'nn ilâhn görürüm.

Çünkü ben, onun yalana olduuna inanyorum.» Böylece

Firavun'a yapt kötü i süslü gösterildi ve doru yoldan

saptrld. Firavun'un tuza, tamamen sonuçsuz kald."
(Mü min Sur. 34-37)

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Andolsun, daha önce

Yûsuf da size apaçk deliller getirmiti ..."
1 buyruunu açklarken: "Apaçk

delillerden kast gördüü rüyadr" demitir. "Onlar kendilerine gelmi hiçbir

delil olmakszn, Allah'n âyetleri hakknda tartan kimselerdir..."
2

buyruunu açklarken de: "Bunlar Yahudilerdir" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "jlLLl jüu A ol5T j ^Jl"3

buyruunu: "Onlar kendilerine gelmi hiçbir delil olmakszn, Allah'n âyetleri

hakknda tartan kimselerdir" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Müminlerin iyi gördüü bir

ey Allah'n katnda da iyidir. Müminlerin kötü gördüü bir ey de Allah'n

katnda kötüdür" demitir. A'me ise bn Mes’ûd’un bu sözünü: "Bu ise Allah

i VI A* Uj J—Ül ^

1 Mü'min Sur. 34
1 Mü'min Sur. 35
3 Mü'min Sur. 35
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katnda ve iman edenler katnda büyük öfke ve gazap gerektiren bir itir"’

buyruunun bir yorumu olarak görürdü.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "...Allah, her kibirli zorbann

kalbini ite böyle mühürler" 3 buyruunu: “jl^- j&îâ vJs JS J* & çdû d.Ij5”

lafzyla, “^I” ifadesini mudâf olarak tenvinsiz bir ekilde okurdu .

3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Firavun dedi

ki: «Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarna

eriirim de Mûsâ'nn ilâhn görürüm. Çünkü ben, onun yalanc olduuna

inanyorum.» Böylece Firavun'a yapt kötü i süslü gösterildi ve doru

yoldan saptrld. Firavun'un tuza, tamamen sonuçsuz kald"4 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Tulay ilk piirip yapan Firavun’dur. Firavun,

Hâmân'dan kendisi için bir kula ina etmesini istemi ve bu kuleler sayesinde

semann kaplanna varmay düünmütür. Bu ekilde Firavun’a kötü amelleri

güzel gösterildi. Kurduu tuzaklarda boa çkt ve hüsranla sonuçland .”5

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Bana yüksek bir kule

yap ..."
6 buyruunu açklarken: “Çamuru atee ver de tula olsun,

anlamndadr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: “0131ÜJI Çilli!”
7
ifadesini:

“Göklerin yollan” eklinde açklamtr.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ j U*.

j Jj
"8 buyruunu: “Firavun’un tuza hüsranla sonuçland" eklinde

açklamtr.

’ Mü'min Sur. 35
3 Mü'min Sur. 35
3 Nâfi', bn Kesir, Âsim, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Yakub ve Halef de bu ekilde

okumulardr. Ebû Amr ise "y-ii" lafzyla tenvinli bir ekilde okumutur. (en-Ner, 2/273).

4 Mü'min Sur. 36, 37
5 Abdurrezzâk (2/91, 181).

6 Mü'min Sur. 36
7 Mü'min Sur. 37
8 Mü'min Sur. 37
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: i"

1

ifadesini:

“Hüsranla" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "...Doru yoldan saptrld..."^

buyruunu: “j*Jji Js. Jo'3
”
lafzyla, harfini ötre ile okumutur .

3

-f *

ir* * ^ ^\j ç.j* ^
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"Ey kavmimJ üphesiz bu dünya hayat geçicidir. Âhiret ise

ebedî olarak kalnacak yerdir/' Kim bir kötülük yaparsa,

ancak onun kadar ceza görür. Kadn veya erkek, kim,

mü'min olarak salih bir amel ilerse, ite onlar cennete

girecek ve orada hesapsz olarak nzklandnlacaklardr."
(Nlü’nin Sur. 39, 40)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Dünyann ömrü, âhiretteki

zamandan bir hafta yani yedi bin yldr" demitir.

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Dünya }ayat geçicidir. Geçici olan böyles bir

hayatn içinde de kii için en hayrl ey yüzüne baktnda kendisine mutluluk

veren, yannda bulunmad zaman da namusunu ve maln koruyan saliha

kadndr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Âhiret ise ebedî olarak

kalnacak yerdir
"4 buyruunu açklarken: “Cennnetlikler Cennette,

Cehennemlikler de Cehennemde karar klar ve orada ebedi olarak kalrlar”

demitir. "Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadn

veya erkek, kim, mü'min olarak salih bir amel ilerse, ite onlar cennete

1 Mü'min Sur. 37
1 Mü'min Sur. 37
3 Âsim, Hamza, Kisâî, Halef ve Yakub da bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesir,

Ebû Amr, bn Âmir ve Ebû Câfer ise "li" lafzyla okumulardr. {en-Ner, 2/223).

* Mü'min Sur. 39
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girecek ve orada hesapsz olarak rzklandrlacaklardr"1

âyetini açklarken

de öyle demitir: “Kim de irke bularsa bulat kadaryla karln görür.

Kim de hayrl bir i yaparsa yapt hayr kadar karlk görür. yilik yapanlar

Cennette hesapsz bir ekilde nzklandnlrlar, zira orada nzk vermede ne

ölçü, ne de tart olacaktr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "...te onlar cennete

girecek ..."
2
buyruunu: “£UJ lafzyla, “j" harfini fetha ile

okumutur .

3

UJÎ y .
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"Ey kavmiml Neden ben sîzi kurtulua çarrken siz beni

atee çaryorsunuz... üphe yok ki sizin beni tapmaya
çardnz eyin ne dünya, ne de âhiret konusunda hiçbir

çars yoktur. Kukusuz dönüümüz Allah'adr. üphesiz,

an gidenler cehennemliklerin ta kendileridir.... Allah,

onu, onlann hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun

ailesini, azâbn en kötüsü kuatt." (Mü’min Sur. 41. 43, 45)

Firyâbî, Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Ey kavmim! Neden ben sizi kurtulua çarrken siz beni atee

çaryorsunuz"4 âyetini açklarken: “Kurtulutan kast Allah'a imandr"

demitir. "üphe yok ki sizin beni tapmaya çardnz eyin ne dünya, ne

de âhiret konusunda hiçbir çars yoktur ..."5 buyruunu açklarken: “Hiçbir

çars olmayan ey putlardr" demitir. "üphesiz, ar gidenler

1 Mü'min Sur. 40
1 Mü'min Sur. 40
5 Âsim, Nâfi', bn Âmir, Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde okumulardr. bn

Kesîr, Ebû Amr, Ebû Cafer, Yâkub ise lafzyla okumulardr. (en-Ner

,

2/189).

4 Mü’min Sur. 41

5 Mü'min Sur. 43
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cehennemliklerin ta kendileridir
"1 buyruunu açklarken: “Haksz yere cana

kyp kan aktanlar Cehennemliktirler" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "üphe yok ki sizin beni

tapmaya çardnz eyin ne dünya, ne de âhiret konusunda hiçbir çars
yoktur ..."

2 buyruunu açklarken: “Bunlarn ne yarar, ne de zarar vardr"

demitir. "üphesiz, ar gidenler cehennemliklerin ta kendileridir
" 3

buyruunu açklarken: “Bunlar müriklerdir" demitir.

Buhârî Târih 'de ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Mes’ûd:

"üphesiz, an gidenler cehennemliklerin ta kendileridir
"4 buyruunu

açklarken: “Bunlar haksz yere cana kyp kan aktanlardr" demitir.
5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn îrîn: "üphesiz,

ar gidenler cehennemliklerin ta kendileridir
"6 buyruunu açklarken:

“Arkadalarmzn çou buradaki Cehennemliklerin mürikler olduunu

söylerdi" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Allah, onu, onlann hilelerinin kötülüklerinden korudu ..."7

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu kii Firavun’un kavminden olan bir

Kbtî idi. Musa ve srail oullan Firavun’dan kurtulduklan zaman kendisi de

onlarla birlikte kurtuldu." 8

"Onlar sabah akam o atee sunulurlar. Kyametin kopaca
gün de: «Firavun ailesini azabn en çetinine sokun»

1 Mü'min Sur. 43

* Mü'min Sur. 43
i Mü'min Sur. 43
4 Mü'min Sur. 43
5 Buhâri (7/330).

6 Mü'min Sur. 43
7 Mü'min Sur. 45
8 Abdurrezzâk (2/181).
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denilecek!" (Mü'mn Sur. 4ft)

bn Ebî eybe, Hennâd ve Abd b. Humeyd, Hüzeyl b. urahbîTden bildirir:

“Firavun ailesinin ruhlan siyah kulann içinde sabah akam Cehenneme

urarlar. te âyette zikredilen atee sunulma budur. ehitlerin ruhlan ise

yeil kular içinde, Müslümanlarn henüz ergenlie ermemi çocuklarnn

ruhlan da Cennet kular olarak Cennette diledikleri gibi gezinirler."
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk'a ehitlerin ruhlan sorulunca:

“ehitlerin ruhlan, yeil kulann içine konulur ve Cennette dolarlar” ded\

Kafirlerin ruhlan sorulunca da: “Onlarn da ruhlan alnp siyah kulann içine

konur ve sabah akam Cehenneme urarlar” dedi ve: 'Onlar sabah akam o

atee sunulurlar..."
2
âyetini okudu.

Abdurrezzâk ve ibn Ebî Hatim, bn Mes'ûd'dan bildirir: “ehitlerin ruhlar

yeil kulann içinde Cennette diledikleri gibi dolarlar. Müminlerin henüz

ergen olmam çocuklarnn ruhlar serçelerin içinde Cennette diledikleri gibi

gezinirler. Firavun ailesinin ruhlan ise siyah kulann içinde sabah akam
Cehenneme urarlar. te âyette zikredilen atee sunulma budur.”3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar

sabah akam o atee sunulurlar ..."4 âyetini açklarken öyle demitir

“Bunlar Firavun ailesidir. Sabah akam Cehenneme urarlar ve azarlamak

cezalandrmak ve aalamak için onlara: «Ey Firavun ailesi! te sizir

kalacanz yer burasdr!» denilir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: 'Onlar

sabah akam o atee sunulurlar ..."5 âyetini açklarken: “Dünya hayat

sürdükçe ruhlan sabah akam Cehennem ateine sunulur” demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibnu’l-Münzir ve Beyhakî uabu’l-

îmarida bildirdiine göre Ebû Hureyre'nin sabah ve akam olmak üzere

günde iki defa seslenii vard. Sabah vakti: “Gece gidip gündüz geldi ve

1

îbn Ebî eybe (13/165, 166) ve Hennâd (366).

1 Mü'min Sur. 46
3 Abdurrezzâk (2/181, 182).

* Mü'min Sur. 46
s Mü'min Sur. 46
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Firavun ailesi Cehennem ateine sunuldu" diye seslenirdi. Onu duyan herkes

de Cehennem ateinden Allah'a snrd. Akam olduunda da: "Gündüz

gidip gece geldi ve Firavun ailesi Cehennem ateine sunuldu” diye seslenirdi.

Onu duyan herkes de Cehennem ateinden Allah'a snrd.

bn Ebi'd-Dünya, Men Âe Ba'de'l-Mevt’te ve bn Cerîr’in bildirdiine göre

adamn biri Evzaî'ye: "Ey Ebû Amrî Sabah vakti denizden saysn ancak

Allah'n bildii sürü sürü siyah kularn havalandn görüyoruz. Akam
olunca ise ayn çoklukta beyaz kularn denize doru döndüünü görüyoruz”

dediinde, Evzaî: "Bunun siz de farkna vardnz öyle mi?" diye sordu. Adam:

"Evet!” karln verince Evzaî öyle dedi: "Bu kulann kursanda Firavun

ailesinin ruhlan vardr ve sabah akam Cehennem ateine sunulurlar. Geri

yuvalarna döndüklerinde tüyleri yanp siyahlam olur. Yanan tüylerin yerine

beyazlan çkar ve siyah tüyler dökülür. Sonra bir daha atee sunulduktan

sonra geri yuvalanna dönerler. Dünya hayat devam ettii sürece hep bunu

yaparlar. Kyamet gününde ise Yüce Allah onlara: “Firavun ailesini azabn en

çetinine sokun"
1

buyurur.”
2

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildirin

ResûlullahMBBhuBM'resBlem) öyle buyurdu: "Biriniz öldüü zaman sabah akam

gidecei ve kalaca yer kendisine gösterilir. ayet Cennetlik ise Cennetteki yeri

,

Cehennemlik ise de Cehennemdeki yeri kendisine gösterilir ve: «Yüce Allah

kyamet gününde seni dirilttii zaman yerin buras olacaktr!» denilir."

bn Merdûye hadisi u ziyadeyle zikreder: "Daha sonra Resûlullah (selBiahu

afeyhi vetskm): “Onlar sabah akam o atee sunulurlar..."

3

âyetini okudu/

Bezzâr, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da

Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu iyti veseiiem): "Müslüman olsun, kafir

olsun iyilik yapan herkese Yüce Allah bu iyiliinin mükafatn verir" buyurdu.

Biz: "Yâ Resûlallah! Kafirin mükafat nedir?” diye sorduumuzda: "Mal,

çocuk, salk gibi eylerdir" buyurdu. "Peki, âhiretteki mükafat nedir?” diye

1 Mü'min Sur. 46
1 bn Ebi'd-Dünya (48) ve bn Cerîr (20/338).

3 Mü'min Sur. 46
4 bn Ebî eybe (13/237), Buhar (1379, 3240, 6515) ve Müslim (2866).
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sorduumuzda: ''Hafifletilmi azaptr

"

buyurdu ve: "Firavun ailesini azabn

en çetinine sokun"' âyetini okudu .

2
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"üphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya
hayatnda ve ahitlerin ahitlik edecekleri günde yardm

ederiz... Sabret, Allah'n vaadi üphesiz gerçektir.

Günahnn balanmasn iste. Akam-sabah Rabbini hamd
ederek tespih et." (Mü’min Sur. 51, 55)

Ahmed, Tirmizî, bn Ebi'd-Dünya Zemmu’l-îbe’de, Taberânî, bn Merdûye

ve Beyhakî uabu'l-îman’da Ebu'd-Derdâ'dan bildirin "Kim kardeinin

namusuna dokunacak bir kötülüü savp uzaklatrrsa, Yüce Allah da kyamet

gününde Cehennem ateini onun yüzünden uzak tutar" buyurdu ve:

"üphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatnda ve

ahitlerin ahitlik edecekleri günde yardm ederiz
"3 âyetini okudu .

4

bn Merdûye, Ebû Hureyre vastasyla aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "üphesiz ki

peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatnda ve ahitlerin

ahitlik edecekleri günde yardm ederiz
"5 âyetini açklarken: “Yetki ve güç

konusunda yardm etmedir ki Yüce Allah onlarn davasn tüm dünyada üstün

klar" demitir.

1 Mü'min Sur. 46
1
Bezzâr. Kefu'l-Estâr (945), Hâkim (2/253, “sahih") ve Beyhakî (281). bn Hacer,

Fethu'l-BSrTde (11/432) isnadnn zayf olduunu söylemitir.

3 Mü'min Sur. 51

4 Ahmed 45/523, 524, 528 (27536-27543); Tirmrn (1931, "hasen’y, bn Ebi'd-Dünya

(102, 114), es-Saml (239) ve Beyhakî (7635, 7636). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen et-Tirmizî, 1575).

5 Mü'min Sur. 51
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ibn Ebt Hâtim, Süddî'den bildirir: “Yüce Allah bir toplulua bir resul

gönderip de onu öldürdükleri zaman veya hakka davet eden müminler bir

topluluk tarafndan öldürüldüü zaman Allah o nesli yok eder. Onlardan

sonra da kendilerine yardm edecek ve kanlann aktan o topluluktan

dünyada iken intikamlann alacak bir topluluk gönderir. Zira peygamberler

dünyada iken öldürülmelerine ramen kazanan hep kendileri olmulardr.”

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...ahitlerin ahitlik edecekleri

günde..."
1 buyruunu açklarken: “Bunlardan kast meleklerdir” demitir .

1

Abdurrezzâk, Katâde’den aynsn bildirir.

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Süfyân’dan bildirin A’me'e:

"...ahitlerin ahitlik edecekleri günde..."4 buyruundaki ahitleri

sorduumda: “Bunlar meleklerdir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...ahitlerin ahitlik

edecekleri günde...*3 buyruunu açklarken: “Bu ahitler Yüce Allah'n

melekleri peygamberleri ve müminlerdir” demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem'den bildirir: Âyette zikredilen

ahitler dört tanedir. lki lehimizde ve aleyhimizde olan amellerimizi kayda

geçen meleklerdir ki Yüce Allah bu yönde: "Herkes, yannda bir sürücü ve bir

de ahitle beraber gelir"
6

buyurur. kincisi peygamberlerdir ki onlar da

ümmetlerinin ahididirler. Yüce Allah bu yönde: "Her ümmetten bir ahit

getirdiimiz ve seni de onlarn üzerine bir ahit yaptmz zaman..."7

buyurur. Üçüncüsü Muhammed (saUrfuhu aleyhi vessiiam) ümmetidir ki dier

ümmetlerin ahididir. Yüce Allah bu yönde: "...Sizin de insanlara ahit

olmanz için..."
8
buyurur. Dördüncü ahit de kiinin bedeni ve derisidir. Yüce

’ Mü'min Sur. 51

* Ebu-eyh (342).

3 Abdurrezzâk (2/182).

4 Mü'min Sur. 51
5 Mü'min Sur. 51
6 Kâf Sur. 21
7 Nisa Sur. 41

* Bakara Sur. 143; Hac Sur. 78
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Allah bu yönde de: “Onlar derilerine, «Niçin aleyhimize ahitlik ettiniz?»

derler..."' buyurmutur .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Akam-sabah Rabbini

hamd ederek tespih et
"3 buyruunu açklarken: “Sabah akam Rabbin için

namaz kl anlamndadr ki, bu namaz da farz klnan be vakit namazdr"

demitir.

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

sabah Rabbini hamd ederek tespih et
"4 buyruunu açklarken: “Bundan

kast, sabah ile ikindi namazlandr" demitir.

3
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“Allah n âyetler! üzerinde kendilerine gelen bir delil

olmadan tartanlarn gönüllerinde, ulaamayacaklar bir

büyüklenme vardr. Sen Allah'a sn. 0 üphesiz iitendir,

görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn

yaratlmasndan daha büyük bir eydir. Fakat insanlarn

çou bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller

ileyenler ile kötülük yapan bir deildir. Siz pek az

düünüyorsunuz." (Mü'min Sur. 56-58)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim -sahîh bir isnâdla- Ebu'l-Âliye’den bildirir:

Yahudiler Hz. Peygamber'e (sBüaliahu aleyhi veseiiem) geldiler ve: “Ahir zamanda Deccal

içimizden çkacaktr ve öyle öyle yapacaktr" diyerek yapaca ilerin

1

Fussilet Sur. 21

1 bn Cerîr (2/637, 638).

* Mü'min Sur. 55

4 Mü'min Sur. 55
s Abdurrezzâk (2/182).
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öneminden, büyüklüünden bahsettiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n

âyetleri üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartanlarn

gönüllerinde, ulaamayacaklar bir büyüklenme vardr. Sen Allah'a sn. O

üphesiz iitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratlmas,

insanlarn yaratlmasndan daha büyük bir eydir..."' âyetlerini indirdi. Yüce

Allah, Yahudilerin kibirden dolay söyledikleri bu eye ulaamaycaklann

bildirirken, Hz. Peygamber’e (saiiaiishu aleyhi vuseiierr) Deccâl fitnesinden Allah'a

snmasn emretmitir. Aynca gökler ile yerlerin yaratlmasnn Deccâl gibi

birinin yaratlmasndan daha büyük bir ey olduunu ifade etmitir.

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'bu'l-Ahbâr: "Allah'n âyetleri

üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartanlarn gönüllerinde,

ulaamayacaklar bir büyüklenme vardr ..."
2

âyetini açklarken: "Bunlar

Yahudilerdir ve Deccâl konusunda olan beklentileri üzerine haklannda nazil

oldu” demitir.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Elbette göklerin ve yerin

yaratlmas, insanlarn yaratlmasndan daha büyük bir eydir ..." 3
âyetini

açklarken öyle demitir: Anlatlana göre Yahudiler: "Ahir zamanda bizden

bir kral çkacak, denizler bu kraln dizlerine kadar gelecek. Ba bulutlan

aacak, havadaki kuu yakalayabilecek. Yemek ve içmek için da kadar bir

ekmei, nehir kadar da suyu olacak” dediklerinde Yüce Allah: "Elbette

göklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn yaratlmasndan daha büyük bir

eydir..."4 âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n

âyetleri üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartanlarn

gönüllerinde, ulaamayacaklar bir büyüklenme vardr...
"s âyetini

açklarken: "Gönüllerinde büyüklenme ve kibir olan bu kiiler Kurey'in ileri

gelenleridir” demitir.

' Mü'min Sur. 56, 57
1 Mü'min Sur. 56
} Mü'min Sur. 57
4 Mü'min Sur. 57
s Mü'min Sur. 56
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: 'Allah'n âyetleri üzerinde

kendilerine gelen bir delil olmadan tartanlann gönüllerinde,

ulaamayacaklar bir büyüklenme vardr ...'
1

âyetini açklarken: "Ellerinde

kendilerine ulaan harhangi bir kant olmadan Allah'n âyetleri üzerinde

tartrlar. Bunu da içlerindeki büyüklenmeden dolay yaparlar, ancak

istedikleri eyi elde edemeyeceklerdir" demitir.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Saîd: "Onlan böylesi bir yalanlamaya

sevkeden ey, kalplerindeki kibirdir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde 'Kör ile gören, iman edip

salih ameller ileyenler ile kötülük yapan bir deildir. Siz pek az

düünüyorsunuz"2
âyetini: (Pek az düünürler)” lafzyla okur ve

öyle derdi: "Körden kast kafir, görenden kast da mümindir. man edip iyi

iler yapanlarla kötülük yapanlar da bir olmazlar, ancak pek az

düünüyorlar."

Ahmed ve Hâkim, Câbiriden bildirir: Resûlullah [uflaUu aMi «aMen): "Kyamet

kopana dek Deccâl fitnesinden daha büyük bir fitne olmayacaktr. Her bir

peygamber de kendi ümmetini DeccâVa kar uyarmtr. Ancak Deccdl

konusunda benden önce hiçbir peygamberin söylemedii bir eyi söyleyeceim
'

buyurdu ve elini gözüne koyarak öyle devam etti: "ehadet ederim ki

Allah'n bir gözü kör deildir!"3

Ibn Adiy'yin Sefîne'den bildirdiine göre Resûlullah (sbiibIIbIiu eiByfc vBSBiiem) öyle

buyurmutun "Her bir peygamber kendi ümmetini DeccâVa kar uyarmtr.

Deccâl'in bir gözü kördür ve iki gözü arasnda irice bir et parças vardr.

Alnnda «Kafir» yazldr. Yannda biri cennet, biri de cehennem olan iki vadi

vardr. Ancak gerçekte cehennemi Cennet, cenneti de Cehennemdir

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Dâvud b. Âmir b. Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan, onun

babasndan, onun da dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi reseiiem

öyle buyurmutur:
"
Benden önceki bütün peygamberler kendi ümmetlerine

’ Mü'min Sur. 56
1 Mü'min Sur. 58

} Ahmed 22/9 (14112) ve Hâkim (1/24, "sahih"). Müsned'in muhakkikleri: "Deiik

tarikleri ve ahidleriyle birlikte sahih hadistir" demilerdir.
4 bn Adiy (2/846).
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Deccâl'in özelliklerini anlatmlardr. Ancak benden önce hiç kimsenin

söylemedii bir özelliini size söyleyeceim. Deccâl'in bir gözü kördür, oysa

Yüce Allah'n bir gözü kör deildir."'

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud ve Tirmizî, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’tan

bildirir: Resûlullah Msiiahu aleyhi mellem):
MBenden önceki bütün peygamberler kendi

ümmetlerini Deccâl'a kar uyarmlardr ve ben de sizi ona kar uyaryorum''

buyurdu. Sonra onun özelliklerini anlattktan sonra: "Belki beni gören veya bu

dediklerimi duyanlar içinde DeccâVi görenler olacaktr" buyurdu. Ashâb: “O

zaman kalplerimiz nasl olacak?” diye sorduklarnda, Allah Resûlü (sansiishu aiayhi

veseiiem): "imdiki gibi veya daha iyi durumda" karln verdi.
2

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd Müsned'de ve Hâkim’in Ebû Saîd

el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"Benden önce gelen bin veya daha fazla peygamberin sonuncusuyum.

Gönderilen her bir peygamber de mutlaka ümmetini (Deccâl'a kar)

uyarmtr. Ancak daha önce hiç kimsenin yapmad bir ekilde size Deccâl'i

anlatacam. Deccâl’in bir gözü kördür, oysa Yüce Allah'n bir gözü kör

deildir. Kör olan sa gözü de saklanamayacak bir ekilde dar çkmtr ve

kireçli bir duvardaki balgam andrmaktadr. Sol gözü ise l l parlayan bir

yldz gibidir. Konuulan her bir dili bilir. Yannda, içinde sularn akt
yemyeil cennet resmi vardr. Ayn ekilde içinden dumanlarn çtkt
cehennem resmi de vardr. Her bir topluluktan insanlar onun peine düer ve

kendi dilleriyle onlar bu cennet ile cehenneme çarr."

3

Ahmed, Buhârî ve Müslim'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (niisiiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Benden önceki her bir peygamber, ümmetini bu

bir gözü kör olan yalancya (Deccâl'e) kar uyarmtr. Bilin ki onun bir gözü

1 bn Ebî eybe (15/128) ve Ahmed 3/111 (1526). Müsned' in muhakkikleri: "Sahîh

liayrihi" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/135), Ahmed 3/222 (1693), Ebû Dâvud (4756) ve Tirmizî (2234,

"hasen"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen Ebî Dâvud, 1019).

5 bn Ebî eybe (15/131), Ahmed 18/275, 276 (11752) ve Hâkim (2/297). Müsned' in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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kördür, oysa Rabbinizirt bir gözü kör deildir. Alnnda da «Kafir» ifadesi

yazldr

Yâkub b. Süfyân’n Müsned’de Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiieflahu bMi «sillem) öyle buyurmutur "Benden önceki her bir

peygamber kendi ümmetini Deccâl'a kar uyarmtr. Ben de sizleri ona kar
uyaryorum. Bilin k onun bir göz ü kördür oysa Rabbimin bir gözü kör deildir.

Alnnda da okumay bilen l ilmeyen herkesin okuyabilcei bir ekilde «Kafir*

ifadesi yazldr. Yannda da cennet ile cehennem vardr. Ancak gerçekte

cehennemi Cennet, cenneti de Cehennemdir."

bn Ebî eybe, Bezzâr ve bn Merdûye’nin Câbir b. Abdillah'tan

bildirdiine göre Resûlullah (snilaiiahu aleyh, vasellem) öyle buyurmutur: "Benden önce

gelen bin veya daha fazla peygamberin sonuncusuyum. Gönderilen her bir

peygamber de mutlaka ümmetini Deccâl'a kar uyarmtr. Ancak Deccâi

hakknda daha önce hiçbir peygamberin bilmedii bir ey bana bildirildi.

Deccâl'in bir gözü kördür, oysa Rabbinizin bir gözü kör deildir."
2

bn Ebî eybe, Ahmed ve Buhârî, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (seiiaiiahu

aleyhi mailem) insanlann arasnda konumak üzere kalkt. Allah'a laykyla hamdu

senada bulunduktan sonra Deccâl'i zikretti ve öyle buyurdu: "Sizi Deccâl'e

kar uyaryorum. Benden önce de her bir peygamber ümmetini Deccâl'e kar
uyarmtr. Nuh da kavmini ona kar uyarmtr. Ancak daha önce hiçbir

peygamberin kendi ümmetine söylemedii bir eyi size söyleyeceim. Deccâl'in

bir gözü kördür, oysa Yüce Allah'n bir gözü kör deildir."3

Ahmed, Abdullah b. Ömer'den bildirir Daha önceleri Veda haccn

aramzda dile getirirdik, ancak bu hacdan sonra Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi vesellem)

vefat edeceini düünmüyorduk. Vedâ hacc srasnda Resûlullah Maiiahu aleyhi

vesellem) bizlere bir konuma yapt. Bu konumasnda Mesih Deccâl’i üzerinde

durarak zikretti ve öyle buyurdu: "Yüce Allah'n gönderdii her bir

peygamber ümmetini Deccâl'e kar uyarmtr. Nuh, ümmetini Deccâl'e kar
uyarm, ondan sonra gelen peygamberler de ümmetlerini bu konuda

1 Ahmed 19/63, 20/170, 393, 394, 396, 21/113, 372, 467 (12004, 12770, 13145, 13149,

13438, 13925, 14094), Buhârî (7131, 7408) ve Müslim (2933).
J bn Ebî eybe (15/128) ve Bezzâr, Ketfu-Estâr (3380).

3 bn Ebî eybe (15/128), Ahmed 10/432 (6365) ve Buhârî (3057, 3337, 3439, 4402, 6175,

7123, 7127, 7407).
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uyarmlardr. Siz de dikkat edin ve dier özelliklerini göremeseniz de

Rabbinizin bir gözünün kör olmadn bilin." Allah Resulü (ealialiahu aleyhi mellem)

bunu üç defa tekrar etti .

1

bn Ebî eybe'nin Enes'ten bildirdiine göre Peygamberimiz (sniiaiirfu aleyh,

mailem) öyle buyurmutun "Deccâl'in sa gözü kör ve kabukludur. Alnnda da

«Kafir» ifadesi yazldr."
2

bn Ebî eybe'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Peygamberimiz (saiidiahu

aleyhi veteiiem) öyle buyurmutur: "Deccâl tek gözlü , kvrck saçl, beyaz tenli

biridir ve Abduluzza b. Katana benzemektedir. Birçok kiinin helakna sebep

olan Deccâl'in bir gözü kördür, oysa Allah'n bir gözü kör deildir."3

ibn Ebî eybe'nin Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutun "Ben Deccâl'in yannda bulunanlar Deccâl'in kendisinden

bile daha iyi biliyorum. Yannda iki tane akarsu bulunur. Birinin suyu gözün

görebilecei bir ekilde beyazdr. Dierinde ise gözün görebilecei ekilde alevli

bir ate vardr. Böylesi bir zamana denk gelen kii içinde ate bulunan akarsuya

gelsin, ban eip içsin, zira bu atein serin bir su olduunu görecektir.

Deccâl'in bir gözü siliktir ve üzerinde kaln bir kabuk vardr. Alnnda okumay

bilen bilmeyen her müminin okuyabilecei bir ekilde «Kafir» ifadesi yazldr."*

bn Ebî eybe’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieilahu aleyhi

mailem) öyle buyurmutur: "Deccâl hakknda daha önce hiçbir peygamberin

ümmetine anlatmad bir eyi söyleyeyim. Deccâl'in bir gözü kördür. Yannda

cennet ve cehennem benzeri bir ey getirir. Ancak bilmelisiniz ki onu cennet

dedii ey Cehennem olacaktr. Nuh kavmini ona kar nasl uyardysa ben de

sizi ona kar uyaryorum

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Taberânî ve Hâkim’in mrân b.

Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah [saiiBiiahu aleyhi m*Hen) öyle buyurmutur:

"çinizden Deccâl'in çktn iiten kii elinden geldii kadar ondan uzaklasn.

’ Ahmed 10/327 (6185). Muhakkikleri: "Buhâri ile Müslim'in artlarna göre isnad

sahihtir'' demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/132).

3 tbn Ebî eybe (15/132).

4 bn Ebî eybe (15/133) ve Müslim 2934 (105).

5 bn Ebî eybe (15/140) ve Müslim (2936).
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Zira kii bir mümin olarak onun yanma gelir de içine girdii üphelerden dolay

bir zaman sonra ona tâbi olduunu görür.'*

bn Ebî eybe, Muîre b. u'be'den bildirin Resûlullah'a (caiiaiiahu aleyhi veseiM

benden daha fazla Deccâl konusunu soran olmamtr. Bir defasnda bana:

"Onu neden bu kadar çok soruyorsun?" buyurunca: “Çünkü insanlar çkt
zamanda yiyecek ve içeceklerin elinde bulunacan söylüyorlar" dedim.

Allah Resûlü (mimun aleyhi malilin): "O, Yüce Allah'n katnda bundan daha

deersizdir

"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Âie’den bildirir. Resûlullah (uiuiahu aiyü m*iM: "Allahm!

Mesih Deccâl fitnesinin errinden sana snrm" diye dua ederdi .
3

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ssldlahu aleyhi

mdiem): "Biriniz ehadet getirdii zaman Mesih Deccâl fitnesinin errinden de

Allah'a snsn" buyurdu .
4

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûlullah

(uiiaiahu aM« meiiem): "Deccâl'in fitnesinden Allah'a snn" buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Ahmed, Taberânî ve Hâkim, Abdullah b. Havâle el-EzdTden

bildirir: Peygamberimiz {saiyum aleyhi mailem) üç defa: "Ûç eyden salam çkan kii

kurtulmu demektir" buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Bunlar nedir?"

dediklerinde, Allah Resûlü (taflafahu aleyhi meiiem): "Benim vefatm, Deccâl ve haK

üzerinde olup sabreden bir halifenin öldürmesidir" buyurdu .

6

1 bn Ebî eybe (15/129). Ahmed 33/107, 181 (19875, 19968), Ebû Dâvud (4319)

Taberânî 18/220, 221 (550-552) ve Hâkim (4/531). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 3629).
1 bn Ebî eybe (15/129, 130) ve Müslim (2939).

3 bn Ebî eybe (10/189, 190, 15/130) ve Müslim (589).

« bn Ebî eybe (15/130) ve Müslim 588 (130).

5 bn Ebî eybe (10/185, 15/130), Ahmed 35/513, 514 (21658) ve Müslim (2867).

6 bn Ebî eybe (15/134, 135), Ahmed 28/177, 213, 218, 33/466 (16973, 17003, 20355),

Mecmau 'z-Zevâitfde (7/334) geçtii üzere Taberânî ve Hâkim (3/101). MüsneiTm

muhakkikleri: "Hasen hadistir " demilerdir.
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Selâm: “nsanlar Deccâl'in

çkndan sonra krk yllk bir süre beklerler. Bu süre içinde hurma aaçlan

dikilir, çarlar youn olur" demitir .

1

bn Ebî eybe, Ebu’l-Âlâ b. e-hhîriden bildirir: “Hz. Nûh ve ondan sonra

gelen peryamberler Deccâl'in fitnesinden Allah’a snrlard .”2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Huzeyfe: “Müslümanlar, susuz kiinin

suya ihtiyac gibi kendisine ihtiyaç duymadkça Deccâl ortaya çkmaz” dedi.

Kendisine: “Neden?” diye sorulunca: "Bela ve musibetlerin iddetinden

dolay” karln verdi .

3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Huzeyfe öyle demitir: “Müminler için

çk gizli kalmasndan daha iyi olmadkça Deccâl ortaya çkmaz. Deccâl'in

çk da mümin için bir çakl tan eilip yerden almasndan daha fazla bir

zarar verecek deildir. Deccâl'i bilenler için de verecei zarann az da, çou
da birdir.”

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Vâil: “Deccâl’e tâbi olanlardan

çounluu Vahudiler ile veled-i zinalar oluturacaktr.”5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Vâil: “Kör Deccâl'in önünde

balannda taç olan altyüz bin kiiyiu an görür gibiyim” demitir.

6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Huzeyfe: “Deccâl çkt zaman

kabirlerinde ölü olan baz topluluklar bile ona iman ederler" demitir.
7

(bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim, Hiâm b. Âmir'den bildirin Resûlullah'n

{saMiühu siayti «aafem): "Âdem'in yaratlmas ile kyametin kopmas arasnda Deccâl

fitnesinden daha büyük bir olay yoktur" buyurduunu iittim .

8

’ bn Ebî eybe (15/142).
1
tbn Ebî eybe (10/279, 15/157).

5 bn Ebî eybe (15/154).

4 bn Ebî eybe (15/148).

5 ibn Ebî eybe (15/159).
6 bn Ebî eybe (15/182).

7 tbn Ebî eybe (15/143, 185).

* bn Ebî eybe (15/133), Ahmed 26/185, 187 (16253, 16255) ve Müslim (2946).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce, Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildinr

"Resûlullah'n (saMahu aleyh- vesaiiem) bize anlattna göre Deccâl dou taraflarnda

olan ve Horasan denilen bir yerden çkacaktr. Yüzleri derilerle kaplanm

kalkanlara benzeyen topluluklar ona uyup peinden gideceklerdir.”
1

Ahmed, Ubey b. Ka’b’dan bildirir. Resûlullah'n (taUsiiatu Beyt ««tem) yannda

Deccâl'den bahsedilince: "Bir gözü yeil bir cam parçasn andrr

"

buyurdu.’

bn Ebî eybe'nin Feletân b. Âsm’dan bildirdiine göre Resûlullah («aiiaiirftu

aleyhi veseHem) öyle buyurmutun
"
Dalâletin Mesih'ine gelince onun bann cn

ksm kel, sol gözü silik, boynu ksa ve kalndr. Filan b. Abdiluzza veya

Abduluzza b. Filan andrr."5

bn Ebî eybe, Sefîne'den bildirir. Resûlullah (s^iai^u «efem) bizlere bir

hutbe verdi ve hutbesinde öyle buyurdu: "Her bir peygamber DeccâVa kar
ümmetini uyarmtr. Bilin ki Deccâl'in sol gözü kördür, sa gözünde ise

trna andran kaln bir kabuk vardr. Alnnda «Kafir» ifadesi yazldr.

Yannda birisi cennet, birisi de cehennem olmak üzere iki vadi bulunur, ancak

cenneti Cehennem, cehennemi de Cennettir. Deccâl'in sanda ve solunda daha

önceki peygamberlerden birine benzeyen iki tane melek bulunur. Deccâl baz

insanlara: «Ben dirilten ve öldüren Rabbiniz deil miyim?» diye sorunca,

meleklerden biri: «Yalan söylüyorsun!» der, ancak bu sözünü dier taraftaki

melekten baka hiç kimse duyamaz. Dier melek de önceki melein cevabn:

«Doru söyledin!» diyerek onaylar. Onun bu sözünü de tüm insanlar duyar ve

Deccâl’i onayladn zannederler. Fitnelerinden biri budur. Daha sonra yola

düüp Medine'ye gelir. ehre girmesine izin verilmeyince Deccâl: «Bu, o

adamn ehriydi!» der. Oradan yola düüp am'a gelir. Yüce Allah da onu Afk

yolu (Afik Akabesi) üzerinde öldürür."*
1

bn Ebî eybe, Ebû Bekre’den bildirir. Resûlullah (sdUUu aMu «saten):

"Deccâl'in anne-babasnn otuz yl boyunca çocuu olmaz. Bu süre geçtikten

sonra da bir gözü kör bir oullan olur ki bu çocuk gibi zaran çok, faydas ise az

' bn Ebî eybe (15/145), Ahmed 1/190, 209, 210 (12, 33), Tirmizî (2237) ve bn Mâe
(4072). Sahîh hadistir (Bakn: Elbârû, Sahih Sünen bn Mâce, 3291).

1 Ahmed 35/82, 83 (21145-21147). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (15/129).

4 bn Ebî eybe (15/137, 138) ve Ahmed 36/257, 258 (21929). Muhakkikleri: "Bu

metinle zayf bir hadistir" demilerdir.
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olan yoktur. Gözleri uyur, ancak kalbi her dem uyanktr" buyurdu. Daha

sonra Resûlullah (nUaiiafa ufeyh vnefem) Deccâl’in anne-babasnn özelliklerinden

bahsederken öyle buyurdu: "Babas uzun boylu, zayftr ve gagay andran

uzun bir burnu vardr. Annesi ise iman ve iri göüslüdür

Ibn Ebt eybe ve Müslim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu ateyti mdiam) öyle buyurmutun u
Deccâl, Mekke ve Medine dnda ayak

basmadk ve ele geçirmedik bir yer brakmaz. Medine’ye geldiinde her bir delik

ve geçidinde saf halinde duran melekleri bulur. Curf denilen tuzlu bölgeye

geldiinde çadrn oruyu kurur. Sunrusndu Medine üç defa sarslr. Bu

sarslmayla birlikte kadn erkek ne kadar münafk varsa DeccâVin yanna

çkarlar.
"

3

Ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe: "Deccâl çkt zaman

kabirlerinde ölü olan baz topluluklar bile ona iman ederler" demitir/

Ibn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den bildirir "Deccâl üzerinde taylasanlar,

ayaklannda kldan papuçlar olan ve yüzleri deri kapl kalkanlar andran

seksen bin kiiyle birlikte Kirmân kasabasndan yeryüzüne yaylr."5

Ibn Ebî eybe'nin Havt el-Abdî vastasyla bildirdiine göre Abdullah:

"Deccâl'in eeinin bir kula, seksen bin kiiye gölge yapar" demitir .

6

Ibn Ebî eybe, Cünâde b. Umeyye ed-Devsî'den bildirir: Bir arkadamla

birlikte Resûlullah'nisaiiBiiahualerhvesellenijashâbndan olan bir adamn yanna girdik

ve: "Resûlullah’tan (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) iittiin bir hadisi bize aktar. Ama sana

göre doru bile olsa bakasndan deil sadece Allah Resûlü'nden olsun"

dedik. Adam da: "Olur" karln verdi ve öyle anlatt: Bir gün Resûlullah

(saHaUm akytv ««dem) konumak üzere kalkt ve öyle buyurdu: "Deccâl'e kar sizi

uyaryorum! Deccâl'e kar sizi uyaryorum! Deccâl’e kar sizi uyaryorum

!

Her bir peygamber de ümmetini Deccâl'e kar uyarmtr. Ancak Deccâl sizin

1

Ibn Ebî eybe (15/139), Ahmed 34/60 (20418) ve Tirmizî (2248). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 392).
1 Medine'ye üç mil uzaklarnda, am tarafnda bir bölgedir.

3 bn Ebî eybe (12/181, 15/143) ve Müslim (2943).

«bn Ebî eybe (15/143).

5 bn Ebî eybe (15/146).

6 bn Ebî eybe (15/146).
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ümmetiniz arasndan çkacaktr. Kvrck saçldr ve sol gözü siliktir. Yannda

cennet ve cehennem dedii eyler olacaktr. Ancak bilmelisiniz ki onun

cehennemi Cennet, cenneti de Cehennemdir. Yannda içecek olarak bir akarsu,

yiyecek olarak da gibi ekmek bulunur. Sadece bir kiiye musallat edilir ve o

kiiyi öldürüp diriltir. Baka birine de öylesi bir eyi yapamaz. Yamur
yadrabilir; ancak yerden bitki bitiremez. Yeryüzünde krk gün kalr ki bu süre

boyunca yeryüzünün dört bir tarafna ular. Ancak Mescid-i Haram, Mescid-i

Nebevî, Mescidu'l-Makdis ve Tur Mescid'i olmak üzere dört mescide

yaklaamaz." Sonra Resûlullah (uMBhu aleyhi mallm) iki defa: "ayet hakknda baz

konularda üphede kalrsanz bilin ki (onun bir gözü kördür ancak) Yüce

Allah'n bir gözü kör deildir!" buyurdu.
1

bn Ebî eybe ve Taberânî’nin Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre

Resûlullah (latuuu afeyhi «ai«m) öyle buyurmutun "Vallahi otuz tane yalana

çkmadkça kyamet kopmayacaktir. Bu otuz kiiden sonuncusu da bir gözü kör

olan Deccâl'dir. Deccâl'in sol gözü Ebû Tihyâ'ntn (Ensar'dan bir ihtiyar) gözü

gibi siliktir. Çkt zaman da Allah olduunu iddia edecektir. Ona inanp

tasdik edenlerin daha önce yaptklar salih amellerin kendilerine bir faydas

olmayacaktr. Ona inanmayp inkâr edenler ise geçmi günahlarndan dolay

ceza görmeyeceklerdir. Harem bölgesi ve Beytu'l-Makdis dnda tüm

yeryüzüne hakim olacaktr. Ancak Yüce Allah ordularyla birlikte kendisini

hezimete uratacak, duvar dipleri ile aaç gövdeleri bile: «Ey mümin ! Arkamda

bir kafir saklanyor! Gelip onu öldür!» diyecektir. Bütün bunlar da baz eyler

görmeniz ve çok önemseyip: «Acaba Peygamberimiz bu konuda bir eyler dedi

mi?» demenizden ve dalarn yerinden oynamasndan sonra olacaktr.

Bunlardan sonra da zaten ruhlar teslim edilecektir." Sonrasnda Resûlullah

(utokhuhyhvmiiun) eliyle iaret ederek bunun ölüm olduunu ifade etti.
1

bn Ebî eybe, Hasan(* Basrî)'den bildirir: Resûlullah (ntoUBhu abyhi mailem):

"Deccâl denize girdii zaman su dizlerine kadar ular. Bulutlara dokunabilir,

batya güneten önce varabilir. Alnnda içinden ylanlar çkan bir boynuzu

1 bn Ebî eybe (15/147, 148) ve Ahmed 39/89, 90 (23684, 23685). Muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/151, 152), Taberanî (6797, 6799) ve Ahmed 33/346 (20178).

Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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bulunur. Vücudunda da her türlü silah resmi vardr" buyurdu ve bu silahlan

sayarken klç, mzrak ve kalkan bile zikretti .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd öyle demitin “Deccâl

yeryüzünde krk gün kalacak ve bu süre içinde yeryüzünün dört bir tarafna

ulaacaktr. Ancak onun bir günü bizim bir haftamz, onun bir haftas bizim

bir aymz, onun bir ay da bizim bir ylmz kadar uzun sürecektir."'

bn Ebî eybe'nin Ubeyd b. Umeyr'den bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu

aleyhi vaseiiam) öyle buyurmutun "Baz topluluklar Deccâl'in yannda yer alrken:

"«Biz onun yalana olduunu biliyoruz, ancak yanndaki yiyeceklerden yemek

ve bitkilerden faydalanmak için onunla beraber oluyoruz» diyecekler. Yüce

Allah'n azab indii zaman ise hepsine birden inecektir."3

Taberânî, E'as b. Ebi'-e'sâ'dan, o da babasndan bildirir. Abdullah b.

Mes'ûd'un yannda Deccâl konusu açlnca: "Onu çokça anmayn! Çünkü

semada bir ey takdir edildii zaman, insanlarn diline dümesi takdir edilen

bu eyin iniini hzlandrr" dedi .

4

yjii» & k ftâ I Jsj

p-4

"Rabbiniz öyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim.

Çûnkû bana ibadeti brakp büyüklük taslayanlar

aalanarak cehenneme gireceklerdir." (Mü’min Sur. 60 )

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî el-Edebu'l-

Müfred’de, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Taberânî, ibn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym Hilye’de

ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da Nu'mân b. Beîriden bildirdiine göre

Resûlullah (uiiBiiatu aleyh mailem) öyle buyurmutun "Dua, ibadet demektir. Yüce

Allah: «Rabbiniz öyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana

’ bn Ebî eybe (15/152, 153).
1 bn Ebî eybe (15/153).

3 bn Ebî eybe (15/162).

4 Taberânî (8510). Heysemî, Mecmuu z-Zevâidde (7/351) der ki: "snadnda el-Mes'ûdî

vardr ve son zamanlarnda ezberini kartrmtr."
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ibadeti brakp büyüktük taslayanlar aalanarak cehenneme

gireceklerdir»

1

buyurur. badeti brakmaktan kast, dua etmeyi brakmaktr

bn Merdûye baka bir kanalla Nu'mân b. Beîrîden bildirir:

Peygamberimiz MsMu alerji «esdieno bir hutbesinde bizlere nasihatlerde bulundu

ve: "Rabbiniz: «...Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti brakp

büyüklük taslayanlar aalanarak cehenneme gireceklerdir»3 buyurur.

Allah'a ibadetin ne olduunu biliyor musunuz ?" buyurdu. Biz: “Allah ve

Resûlü daha iyi bilir" dediimizde:
"
Sadece Allah'a samimi bir ekilde, ihlas

içinde kulluk etmektir" buyurdu.

bn Merdûye ve Hatîb, Berâ'dan bildirir: Resûlullah (saiiaitahu aMi «mUmi): "Dua,

ibadet demektir" buyurdu ve: "Rabbiniz öyle buyurdu: Bana dua edin, kabul

edeyim. Çünkü bana ibadeti brakp büyüklük taslayanlar aalanarak

cehenneme gireceklerdir
"4 âyetini okudu .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Azame*de bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Bana dua edin, kabul edeyim ..."
6 buyruunu açklarken: “Bana

tevhîd ederek iman edin sizleri balayaym, anlamndadr" demitir .

7

Hâkim’in bildirdiine göre Cerîr b. Abdillah: "...Bana dua edin, kabul

edeyim ..."
8 buyruunu açklarken: “Bana ibadet edin, bu ibadetinizi kabul

edeyim, anlamndadr" demitir.

9

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî:
\^ buyruunu:

“Aalanm bir ekilde cehenneme gireceklerdir" eklinde açklamtr .

1

1 Mü'min Sur. 60
1 bn Ebî eybe (10/200), Ahmcd 30/297, 336, 340, 380, 382 (18352, 18386, 18391, 18432,

18436, 18437), Buhârî (714), Ebû Dâvud (1479), Tirmizî (2969, 3247, 3372), Nesâî, S. l-

Kübrâ (11464), bn Mâce (3828), bn Cerîr (20/352-354), Taberânî, M.es-Saîr (2/97), bn
Hibbân (890), Hâkim (1/490, 491, "sahih"), Ebû Nuaym (8/120) ve Beyhakî (1105). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1312).

3 Mü'min Sur. 60
A Mü'min Sur. 60
5 Hatîb (12/279).

6 Mü'min Sur. 60
7 bn Cerîr (20/352) ve Ebu'-eyh (169).

8 Mü'min Sur. 60

9 Hâkim (2/274, 275, "sahih").
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bn Merdûye, Hz.Âie’den bildirir: Resûlullah («isHehu aleyhi ,e«iem): "Dua,

istifar demektir" buyurdu.

bn Ebî eybe, Ahmed ve Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiaiiahu aleyh, vuiiem): "Dua etmeyen kiiye Yüce Allah öfke duyar"

buyurmutur .

3

Ahmed, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Ya’Iâ ve Taberânî'nin Muâz'dan bildirdiine

göre Peygamberimiz (saUsMu aleyhi vesettem) öyle buyurmutun "Kader karsnda

tedbirin bir faydas olmaz. Ancak dua (Allah katndan) inen ve inecek olan

eylere kar faydaldr. Ey Allah'n kullan! Bundan dolay duadan geri

durmayn!"4

Hakîm et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl’de Enes b. Mâlik'ten bildirdiine

göre Resûlullah (taUaJUu aleyhi veseiiem):
"
Dua, ibadetin beynidir (özüdür)"

buyurmutur.

5

Hakîm et-Tirmizî'nin Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah («iaiiahu

aleyhi veseibn): "Yüce Allah kula dua kapsn açt zaman kul dua etsin. Allah

onun duasna icabet eder" buyurmutur .

6

Hakîm et-Tirmizî, ibn Adiy, Ebu'-eyh Sevâb’da, Beyhakî uabu'l-îman’da,

ibn Asâkir ve bn Sasari ÂmâVde Âie'den bildirin Resûlullah'n (sdUlahu aleyhi

««Hem): "Yüce Allah srarla dua edenleri sever" buyurduunu iittim .

7

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih öyle demitin

Daha önce indirilen kutsal kitaplarda Yüce Allah'n: "Duay çkarmak için

belay indiririm" buyurduunu görmekteyiz.’

1 Mü'min Sur. 60
2 bn Cerîr (20/354).

5 bn Ebî eybe (10/200), Ahmed 15/448, 16/146 (9719, 10178) ve Hâkim (1/491).

Mûsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4 Ahmed 36/370 (22044), Hakîm et-Tirmizî (4/129), Metâlib'de geçtii üzere Ebû Ya'lâ

ve Taberânî 20/103 (201). Müsned' in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
5 Hakîm et-Tirmizî (2/113) ve Tirmizî (3371). Bu lafzla zayf hadistir (Balon: Elbânî,

Da*tfSünen ct-Tirmizî, 669).
6 Hakîm et-Tirmizî (2/113). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-Câmi’

,

603).

7 Hakîm et-Tirmizî (2/282), bn Adiy (7/2621) ve Beyhakî (1108). Elbânî, es-Silsiletud-

Da'îfe'de (637) hadisin batl olduunu söylemitir.
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "...Bana dua edin, kabul

edeyim../
2 buyruunu açklarken öyle demitir: Rabbiniz burada öyle

demektedir: “Kulum! Bana dua edip yalvardn sürece ilediin eylerden

dolay seni balarm. Dünya dolusu günahla karma çksan dahi seni dünya

dolusu balamayla karlann. Göe yetiecek kadar günah ilesen de

sonunda benden balanma dilersen seni balar ve günahlanna

aldrmam."

bnu'l-Münzir ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “En üstün ibadet

duadr” dedi ve: "Rabbiniz öyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim.

Çünkü bana ibadeti brakp büyüklük taslayanlar aalanarak cehenneme

gireceklerdir
"3 âyetini okudu .

4

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Bana dua edin, kabul edeyim../5 buyruunu açklarken öyle demitin

“Amel edin ve sevinin! Zira iman edip salih amel ileyenlere Yüce Allah'n

lütfundan fazlasyla karlk vermesi haktr."

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ka'bu'l-ahbâr:

"...Bana dua edin, kabul edeyim ../
6

âyetini okudu ve öyle dedi:

"Peygamberler dnda bu ümmetin bireylerine verilenler hiçbir kimseye

verilmi deildir. Zira peygamber olarak seçilen kiiye de: "ste! stediin

verilecek" denilir.

Buhârî Edeb’de Hz.Âie'den bildirin Hz. Peygamber'e (ullailhu aleyhi v»im): "En

güzel ibadet hangisidir?" diye sorulunca: "Kiinin kendine dua etmesidir"

karln verdi .

7

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de Ka'b(ul-Ahbâr)'dan bildirir: Yüce

Allah, Mûsa'ya öyle buyurdu: “Ey Musa! Müminlere söyle bana dua ettikleri

zaman karln hemen beklemesinler ve beni cimri çkarmasnlar!

’ Hakîm et-Tirmizî (2/282).

1 Mü'min Sur. 60
3 Mü'min Sur. 60
4 Hâkim (1/491, "sahih").

5 Mü'min Sur. 60
6 Mü'min Sur. 60

7 Buhârî (715). snad zayftr (Bakn: Elbânî, Da'îfu Edebi'l-Müfred, 110).
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Cimrilikten nefret ettiimi bilmiyorlar m? Cimrilikten nefret ediyorken nasl

cimri biri olabilirim? Ey Mûsa! Cimri davranacam sanp da benden büyük

eyler istemekten geri durma. Küçük eyler istemekten de çekinme. Benden,

deersiz gördüün eyleri de, koyunun için yem de isteyebilirsin. Ey Mûsa!

Hardal tanesi ve daha ufan bile yarattm, yarattm her bir eyi de

mahlûkatn buna ihtiyac olduunu bildiim için yarattm bilmiyor musun?

Her kim vermeye de, vermemeye de kudretim olduunu bilerek benden bir

ey isterse ona istediini verir ve balarm. stedii eyi versem de,

vermesem de bana hamdettii zaman onu hamdedenler için hazrladm
yere yerletiririm. Ancak benden bir ey istememesine ramen kendisine

verdiim bir kul da bunun hesabn çok ar bir ekilde verir. Böylesi bir kul,

verdiim zaman eer bana ükretmezse hesapta onu azaba maruz

brakrm.**
1

Hakîm et-Tirmizî, Mâlik b. Enes'ten bildirir: Urve b. ez-Zübeyr. “Namaz

klarken, ailem için tuza varana dek Yüce Allah’tan her eyi istiyorum” dedi.
1

Hakîm et-Tirmizî, Zühre b. Ma'bed'den bildirir. Muhammed b. el-

Münkediriin dua ederken: “Allahm! Zekerimi (cinsel gücümü) güçlü kl! Zira

onda eim için faydalar vardr” dediini iittim.3

Ahmed Zühd’de Sâbit el-Bünânî’den bildirin Adamn biri yetmi yl

boyunca ibadet etti. Dua ederken de: “Rabbim! Mükafatm amellerime göre

ver*’ derdi. Adam ölünce de Cennete konuldu. Cennette yetmi yl boyunca

kald. Yetmi yl bitince de kendisine: “Amellerinin karln aldn,

çkabilirsin!” denildi. 8unun üzerine adam dünyada iken kendisine en çok

güvendii eyin ne olduunu düünürken dua ve Allah’a yönelmeden daha

salam, güvenilir bir eyin olmadn gördü. Allah'a yöneldi ve: "Rabbim!

Dünyadayken ben senin sözünü dinledim. Sen ki hatalar balayansn.

’ Hakîm et-Tirmizî (2/113).

1 Hakîm et-Tirmiaâ (2/114).

3 Hakîm et-Tirmizî (2/114). Münâvî, Faydu'l-Kadîr (4/110) der ki: "Muhammed bunu

cinsel ihtiyacn gidermek için deil hanmnn bu yöndeki hakkn vermek için

istemitir. Zira kadnlar erkeklere meyillidir. Cinsel yönden mahrum brakld zaman

da zinaya bulaabilir."



74 RMü'min (âfir) Sûresi#

Benim de bugün bu hatam bala" diye dua etti. Bunun üzerine adam

Cennette brakld .

1

Jjü jü il h\ JI4UJ I Jdîl^ j~- <Ü\ l

V ^û j3î J*

"Size, geceyi dinlenesiniz diye karanlk ve gündüzü aydnlk
olarak yaratan Allah'tr. Dorusu Allah insanlara kar

Iütufkârdr, ama insanlann çou ükretmezler."
(Mü min Sur. 6l)

Ibn Merdûye'nin Abdullah b. Muaffel’den bildirdiine göre Resûlullah

{saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "îsa b. Meryem, havarilere: «Ey havariler!

Cemaat namazna!» diye seslenince, havariler bo midelerle, çökük gözlerle,

soluk benizlerle ibadet için hazrlandlar. îsa onlar alp bo bir araziye götürdü.

Kumdan ufak bir tümsein üzerinde durdu, Allah'a hamdu senada bulundu.

Allah'n âyetleri ve hikmetlerinden onlara okuduktan sonra da: «Ey havariler!

Size diyeceklerimi dinleyin! Yüce Allah'n indirmi olduu ndide bilinen baz

eyleri görüyorum. Onlarla amel edin!» dedi. Havariler: «Ey Ruhullah! Bunlar

nedir?» diye sorunca da öyle dedi: «Yüce Allah geceyi üç, gündüzü de yedi ey

için yaratt. Gündüz ve gecesini bu on eyden baka bir eyle geçiren kiiye

kyamet gününde gece ile gündüz hasm olurlar. Yüce Allah geceyi, gündüz

vakti ile yorulan kaslarn dinlenmesi, gündüz vakti ilenen günahlar için bir

daha onlar yapmamak üzere balanma dilenmesi ve sabr ehli olanlar gibi

Allah'a boyun eilmesi için yaratt. Bundan dolay gecenin üçte birinde

uyursun, üçte birinde uyank olur, üçte birinde de Rabbine yönelir ona

yalvarrsn. te gece bunun için yaratlmtr. Gündüz de sana farz klnan ve

kendilerinden hesaba çekilecein namazlarn eda etmen, anne babana iyilikle

bulunman, günlük geçimini salamak üzere çalman, Allah’n rahmetinden

mahrum kalmamak için onun dostlarn ziyaret etmen, balanm bir ekilae

dönmen için içinizden ölenlerin cenazelerine katlman, iyilii emretmen ve

kötülükten sakndrman -ki imann zirvesi ile dinin temeli bu ikisidir- ve

Halîlurrahmân olan brahim’in çadrnda bulunmak için Yüce Allah yolunda

cihad etmen için yaratlmtr. Gündüz ve gecesini bu on eyden baka bir eyle

’ Ahmed (sh. 96).
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geçiren kiiye kyamet gününde gece ile gündüz muktedir olan bir hükümdarn

(Allah'n) huzurunda hasm olurlar.»"

40 k JUjÜI ^jJI Û
*

"O diridir. O ndan baka ilah yoktur. Dini yalnz O'na has

klarak O'na yalvarn. Hamd âlemlerin Rabbi Allah içindir."

(Mü’m Sur. 05)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esnâ ' ve's-

Sifât 'ta bn Abbâs’tan bildirir "Lâ ilâhe illallah, diyen kii hemen arkasndan

‘Elhamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn' de desin. "...O'ndan baka ilah yoktur. Dini

yalnz O'na has klarak O'na yalvarn. Hamd âlemlerin Rabbi Allah içindir
" 1

âyetinde ifade edilen de budur.”2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Lâ ilâhe illallah,

dendikten sonra hemen akabinde ‘Elhamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn' denilmesini

sever ve: "O diridir, O'ndan baka ilah yoktur. Dini yalnz O'na has klarak

O'na yalvarn. Hamd âlemlerin Rabbi Allah içindir
"3 âyetini okurdu.

ift UJ k\ üjS IjA O^pAj OdAJl A^pI Ö Ji

"De ki: Rabbimden bana apaçk deliller gelince, Allah'

brakp da taptklarnza tapmam bana yasakland ve bana,

âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi." (Mü’min Sur. 66)

Cüveybir, bn Abbâs'tan bildirir: Velîd b. Muîre ile eybe b. Rabîa: "Ey

Muhammedi Söylediklerinden vazgeç ve babalarn ile atalarnn dinine dön"

deyince, Yüce Allah: "De ki: Rabbimden bana apaçk deliller gelince, Allah'

1 Mü'min Sur. 65
1 bn Cerîr (20/357, 358), Hâkim (2/438, “sahîh"), Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (3/22)

geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (194).

3 Mü'min Sur. 65
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brakp da taptklarnza tapmam bana yasakland ve bana, âlemlerin

Rabbine teslim olmam emredildi'* âyetini indirdi.

p r&rM pifc&pi&csp lyt flüte-
tf
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"Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra kan phtsndan
yaratan; sonra erginlik çana ulamanz, sonra da

yalanmanz için sizi bebek olarak dünyaya çkaran O'dur.

Kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de, belirtilmi bir

süreye ularsnz. Belki artk düünürsünüz... Allah'n

âyetleri hakknda tartanlar görmedin mi? Nasl da
döndürülüyorlar?" (Mü min Sur. 67 , 69 )

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Sizi topraktan, sonra

nutfeden, sonra kan phtsndan yaratan ..."
2

âyetini açklarken: “Yüce Allah,

Âdem'i topraktan, onun neslini de nutfe (meni)den yaratt” demitir.

bn Ebî Hatim, a'bî’den bildirin “Çocuun yedi yanda dileri

tamamlanr. On dört yanda ihtilam olur. Yirmi bir yanda boyunun uzamas

biter. Yirmi sekiz yanda akl tamamlanr ve otuz üç yanda da olgunlua

erer.”

lönu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kiminiz daha önce

öldürülür, kiminiz de, belirtilmi bir süreye ularsnz. Belki artk

düünürsünüz"3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Kiminiz

ihtiyarlamadan öldürülür, kiminiz de genç yana veya ihtiyarlayana kadar

bekletilirsiniz. Bu ekilde belki Rabbinizin sizi öldürdüü gibi geri dirilteceini

düünürsünüz. Buradaki hitap Mekke ahalisinedir, zira onlar ölümden

sonraki dirilmeyi inkâr ediyorlard.”

' Mü'min Sur. 66

' Mü'min Sur. 67
3 Mü'min Sur. 67
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Nasl da

döndürülüyorlar
" 1 buyruunu açklarken: “Nasl yalanlayp haktan sapyorlar,

anlamndadr"' demitir.
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"Onlar, Kitab ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi

yalanlayanlardr. Onlar yaknda anlayacaklar! O zaman
boyunlarnda demir halkalar ve zincirler olduu halde,

sürüklenecekler; kaynar suda, sonra da atete
yaklacaklardr... Bu, sizin yeryüzünde haksz yere

marmanzdan ve böbürlenmenizden ötürüdür."
(Mü min Sur. 70-72, 75)

Ahmed, Tirmizî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's ve'n-Nüûr*de

Abdullah b. AmHdan bildirir: Resûiullah (saiUkhu aleyhi veseiiem): "O zaman

boyunlarnda demir halkalar ve zincirler olduu halde, sürüklenecekler;

kaynar suda, sonra da atete yaklacaklardr
"2

âyetlerini okudu ve bir

kafatasna iaret ederek öyle buyurdu: "ayet bunun kadar bir kurun

parças gökten yeryüzüne braklsa -ki aradaki mesafe be yüz yllk bir yolculuk

mesafesidir- gece olmadan yere varm olur. Ancak bu kurun parças

(Cehennemde bulunanlarn) boyunlarndaki zincirlerin üst ucundan braklacak

olsa alt ucuna

"

veya: "Cehennemin dibine ulamas için gecesi ve gündüzüyle

krk yllk bir zaman yol almas gerekirdi
."3

bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-EvsaVta ve bn Merdûye'nin Ya'lâ b.

Umeyye'den bildirdiine göre Resûiullah (»Ilalbhu aleyh. ««Hem) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah Cehennemdekiler için simsiyah, kapkara bir bulut yaratr. Sonra

onlara: «Ne istiyorsunuz?» diye sorulur. Akllarna dünyadaki bulutlar gelince:

1

Mü'mirv Sur. 69
1 Mü'min Sur. 71, 72

3 Ahmed 11/443, 445 (6856, 6857), Tirmizî (2588, "hasen"), Hâkim (2/438, 439, “sahih")

ve Beyhakî (581). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfSünen et-Tirmizî, 484).
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«çecek istiyoruz/» der/er. Bunun üzerine bulutun içinden halkalarnn üzerine

halkalar, zincirlerinin üzerine zincirler ve atelerini daha da arttracak kor

ateler yamaya balar.
’n

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, Mü'min Sûresi’nin 71. âyetini

“J-bLJi3
” ile tmt lafzlaryla okumu ve: "Bu ekilde cezalan daha ar

olur, zira zincirlerini yine kendileri sürüklemi olurlar” demitir.

1

bn Ebî eybe, Saîd b. Ubeyd et-Tâî'den bildirin Saîd b. Cübeyrii Ramazan

aynda namaz klarken gördüm. Namazlarnda: "...Onlar yaknda

anlayacaklar! O zaman boyunlarnda demir halkalar ve zincirler olduu

halde, sürüklenecekler; kaynar suda, sonra da atete yaklacaklardr" 3

âyetlerini tekrarlayp dururdu.4

bn Ebi’d-Dünya Sifatu'n-Nârida bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Sürüklenecekler; kaynar suda, sonra da atete yaklacaklardr
" 5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Kaynar suyun içinde sürüklenince

üzerlerinde deri, et ve sinir namna ne varsa hepsi de soyulup ayaklannn

dibine düür. Düen etleri bedeninin yüksekliine ular ki o zaman kiinin

boyu altm arn kadardr. Daha sonra kendisine bir daha deri giydirilir ve

atete yaklrlar."

6

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

bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini: "Atete yaklrlar" eklinde

açklamtr, ifadesini de: “manp böbürlenmenizden dolay"

eklinde açklamtr.9

1 bn Kesîr, Tefsir*de (7/147) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Taberânî (4103). Heysem,

Mecmuu ’z-Zevâid’de (10/390) der ki: "isnadnda zayflk ve tanmadm raviler vardr."
1 âz bir kraattir. bn Mes'ûd, Zeyd b. Ali ve bn Sabit de bu ekilde okumulardr.

(
Bahru'l-Muhît

,

7/474).

3 Mü'min Sur. 70-72

* bn Ebî eybe (2/477).

5 Mü'min Sur. 71, 72
6 bn Ebi'd-Dünya (11).

7 Mü'min Sur. 72
8 Mü'min Sur. 75
9 Talîku’t-Ta'tîk'de (4/300) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/364, 366).
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"Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik.

Onlardan sana kssalarn anlattmz kimseler de var,

durumlarm sana bildirmediimiz kimseler de var. Hiçbir

peygamber Allah'n izni olmakszn herhangi bir âyeti

kendiliinden getiremez. Allah'n emri gelince de hak

uygulanr ve o zaman batl seçenler hüsrana

urayacaklardr." (Mü min Sur. 78)

Taberânî M. el-Evsat ’ta ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: "...Durumlarn sana bildirmediimiz kimseler de var..."’ buyruunu

açklarken: “Yüce Allah peygamber olarak Habeli bir köleyi de göndermiti.

Muhammed'eUBUsiiBhuBByhiyesdiBm) durumu bildirilmeyen kii budur” demitir.

2
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"Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardr.

Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaasnz
diye onlar yaratmtr. Onlarla ve gemilerle tanrsnz...
Yeryüzünde dolap, kendilerinden daha çok, daha kuvvetli,

yeryüzünde braktktan eserler daha salam olan

1 Mü'min Sur. 78
1

Taberânî (9319) ve Tahricu'l-Keâfda (3/222) geçtii üzere bn Merdûye.
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öncekilerin sonuçlarnn nasl olduunu görmezler mi?

Kazandktan onlara bir fayda vermemitir. Peygamberleri

onlara apaçk deliller getirince, sahip olduktan bilgi ile

mardlar. Sonunda alaya almakta olduklar ey kendilerini

sanverdi... Fakat azâbmz gördükleri zaman inanmalar,

kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'n kullan hakknda
eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. te orada

inkârclar hüsrana uradlar." (Mü’min Sur. 80, 82, 83, 85)

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid;

"...Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaasnz diye..."'

buyruunu açklarken: “htiyaçlannz için yolculua çkasnz diye,

anlamndadr"' demitir. "...Yeryüzünde braktklar eserler..."

1

buyruunu

açklarken: “Yürürken yerde braktklar ayak izleri, anlamndadr" demitir.

"...Sahip olduklar bilgi ile mardlar ..."3 buyruunu açklarken: “Biz

onlardan daha bilgiliyiz ve bundan dolay azab görmeyeceiz, demeleridir"

demitir. "...Sonunda alaya almakta olduklar ey kendilerini sarverdi"

4

buyruunu açklarken de: “Alaya aldklan ey peygamberlerinin kendilerine

getirdikleridir" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde

"...Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaasnz diye...
nî

buyruunu açklarken: “Onlarla bir bölgeden baka bir bölgeye gitmeniz için,

anlamndadr" demitir. "...Bu, Allah'n kullar hakknda eskiden beri

yürürlükte olan kanunudur..."
6 buyruunu açklarken de: “Bu konudaki

kanun, Allah’n azabn gördükleri zaman iman etmeleridir. Ancak azab

gördükten sonra ettikleri imann kendilerine bir faydas olmaz" demitir.
7

1 Mü'min Sur. 80
1 Mü'min Sur. 82
3 Mü'min Sur. 83
4 Mü'min Sur. 83

5 Mü'min Sur. 80
6 Mü'min Sur. 85
7 Abdurrezzâk (2/183).



FUSSLET SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Fussilet Sûresi (Hâ Mîm es-

Secde) Mekke’de nazil oldu” demitir.

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyriden bunun aynsn bildirir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Ya'lâ, Hâkim, bn Merdûye, Ebû

Nuaym Delâil*de, Beyhakî Delâil’de ve bn Asâkir, Câbir b. Abdillah'tan

bildirin Günün birinde Kureyliler toplandlar ve: "çinizden sihir, kehanet ve

iirde en ileri gelenini bulun da, birlik ve dirliimizi bozan, dinimizi kötüleyen

bu adamn yanna gitsin. Onunla konusun, bakalm ne cevap verecek”

dediler. Sonra: “Bu konuda Utbe b. Rabîa'dan daha iyisini tanmyoruz” diye

cevap gelince, Utbe'ye: "Ey Ebû’l Velîd! Bu ii sen yap!” dediler. Utbe, Hz.

Peygamberim (ssiiaiiahu aleyhi vasatisin) yanna geldi ve: “Ey Muhammedi Sen mi daha

üstünsün yoksa Abdullah m? Sen mi daha üstünsün, yoksa Abdulmuttalib

mi?" diye sordu. Resûlullah (saiiaiiaiu aleyhi vueHem) susup bir cevap vermedi. Bunun

üzerine Utbe öyle dedi: “Eer onlann senden daha üstün olduklann

söylersen bil ki onlar, senin kötülediin tannlara taptlar. Yok, eer kendini

onlardan üstün görüyorsan konu da ne dediine bakalm. Vallahi kendi

kavmine kar senden daha uursuz bir fert görmedik. Bil ki kavmin, sana

öfkelendii kadar hiçbir eye böyle öfkelenmedi. Zira birlik ve dirliimizi

bozdun, dinimizi kötüledin, Araplar içinde bizleri rezil ettin. “Kurey'te bir

büyücü, bir kâhin çkt" demeye baladlar. Bizden ne bekliyorsun? Naralar

atp, yok oluncaya kadar birbirimize klçlarla saldrmamz m? Be adam! Eer

bir ihtiyacndan dolay öyle bir ey yapyorsan mallanmzdan toplar seni

Kurey’in en zengini yapanz. stediin kadnsa, Kurey kadnlanndan on

tanesini seç seninle evlendirelim!”

Resûlullah (saMat* afeyh «niiem) ona: "Bitirdin mi?" diye sorunca, Utbe:

"Bitirdim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (»y«hu aleyhi «seiiem)u âyetleri okudu:

"Hâ Mîm. Bu Kitap, merhametli olan Allah katndan indirilmedir; bilen bir
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millet için müjdeci ve uyarc olmak üzere Arapça okunarak, âyetleri uzun

uzun açklanmtr. Ama insanlarn çou yüz çevirmitir, onlar iitmezler

de: «Bizi çardn eye kar kalblerimiz kapaldr, kulaklarmzda arlk,

bizimle senin aranda anlamamza engel vardr; istediini yap, biz de

yapacaz» derler. Onlara söyle: «Ben de ancak sizin gibi bir insanm. Bana,

ilahnzn tek ilah olduu vahyoiunuyor. Artk O'na yönelin, O'ndan

balanma dileyin; vay ortak koanlara!» Onlar zekat vermezler; âhireti

inkâr edenler de yalnz onlardr. Dorusu inanp yararl i ileyenlere,

onlara kesintisiz bir ecir vardr. «Siz yeri iki günde yaratan m inkâr ediyor

ve O’na eler kouyorsunuz! O, âlemlerin Rabbidir» de. Yeryüzüne

üstünden ar basklar (dalar) yerletirdi, onu bereketli kld; arayp

soranlar için gdalarn tam (toplam) dört gün içinde yetitirmesi kanununu

koydu (takdir etti). Sonra, duman halinde bulunan göe yöneldi, ona ve

yeryüzüne: «steyerek veya istemeyerek buyruuma gelin» dedi. kisi de:

«steyerek geldik» dediler. Böylece onlar, iki gün içinde yedi göe
tamamlad ve her göün iini kendisine bildirdi. Yakn göü klarla

donattk ve bozulmaktan koruduk. te bu, bilen, güçlü olan Allah'n

kanunudur. Eer yüz çevirirlerse onlara de ki: «ite sizi. Ad ve Semud'un

bana gelen yldrma benzer bir azap ile uyardm.»"
1

Utbe: “Yeter! Yeter! Bundan baka söyleyecein bir ey var m?” deyince,

Resûlullah (sailallahu aleyhi vesaiiam): "Hayr/" karln verdi. Sonrasnda Utbe,

Kureylilerin yanna döndü. Ona: "Ne oldu?” diye sorduklannda: "Ona

söylemek, sormak istediiniz her eyi söyledim” dedi. "Sana cevap verdi

mi?” diye sorduklannda ise Utbe: "Evet! Ancak Kabe’yi dikene yemin olsun ki

söylediklerinden hiçbir ey anlamadm. Fakat Âd ve Semûd kavimlerinin

bana gelen bir yldnmla sizi uyanyor” karln verdi. Ona: "Yazk sana!

Adam seninle Arapça'yla konuuyor da sen onun ne dediini anlayamyor

musun?” diye çktklannda, Utbe: "Vallahi bahsettii yldnm dnda
söylediklerinden bir ey anlamadm” dedi .

2

’ Fussilet Sur. 1-13
1 bn Ebî eybe (14/295-297); bn Kesîr, Tefsîr (7/150, 151), Metâlib (4706) ile Tahrîcu'l

Keafda (3/229) geçtii üzere Abd b. Humeyd; Ebû Ya'lâ (1818); Hâkim (2/253, "sahih"),

Tahncu'l-Keâfda (3/229) geçtii üzere bn Merdûye; Ebû Nuaym (182); Beyhakî (2/202-

204) ve bn Asâkir (38/242-244).
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bn shâk, Ibnu'l-Münzir, Beyhakî DelâiVde ve bn Asâkir, Muhammed b.

Ka'b el-Kurazfden bildirin Bana anlatlana göre Utbe b. Rabîa, efendi ve ho
görülü birisiydi. Bir gün Kureylilerin meclisinde bulunuyordu. Resûlullah'n

(saiiBiiehu eiayh vesaiiem) de tek bana Mescid'de oturduunu görünce meclisteki

Kureylilere: "Ey Kureyliler! unun yanna gidip konuaym m? Ona baz

tekliflerde bulunaym. Belki bazlarn kabul eder de bizi rahat brakr”

deyince, oradakiler: "Ey Ebu'l-Velîd! Tabi gidebilirsin” karln verdiler.

Bunun üzerine Utbe meclisten aynlp Resûlullah'n (sallallahu Beyh vesellem) yanna

gidip oturdu.” Sonrasnda ravi, Utbe’nin Allah Resûlü'ne mal, mülk ve dier

eyler konusunda yapt teklifleri zikreder ve öyle devam eder: Utbe

sözünü bitirince, Allah Resulü (salBiahu Hiarh vesBlem) ona: "Bitirdin mi?" diye sordu.

Utbe: "Bitirdim" deyince Allah Resûlü {saiiaiiahu aleyhi vedicm):

"Bismillâhirrahmânirrahîm. «Hâ Mîm. Bu Kur'an, Rahmân ve Rahîm olan

Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak

âyetleri geniçe açklanm bir kitaptr»"’ eklinde Fussilet Sûresi'ni

okumaya balad. Resûlullah (saiiaiiahu Biayhi vesellem) sûreyi okurken Utbe ellerini

beline dayad ve susup sonuna kadar dinledi. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem)

secde âyetine ulat zaman kalkp secde etti ve: "Ey Ebu'l-Velîd! Duydun

mu?" diye sordu. Utbe: "Duydum” deyince, Allah Resûlü (sallallahu aleyhi mailem):

"te sen ve ite bana söylenenler" buyurdu.

Bunun üzerine Utbe mecliste oturan arkadalannn yanna gitti.

Meclistekiler onun geldiini görünce birbirlerine: "Allah adna yemin ederiz ki

Ebu'l-Velîd bir yüzle gitti, ancak farkl bir yüzle geri döndü!" demeye

baladlar. Utbe gelip yanlanna oturunca ona: "Ey Ebu'l-Velîd! Ne oldu?” diye

sordular. Utbe: "Vallahi daha önce hiç duymadm sözleri ondan duydum.

Bunlar ne iir, ne sihir ne de kehanettir. Kendisinden duyduum sözlerden de

bir eyler çkacaktr” karln verdi.
5

Ebû Nuaym DelâiVde ve Beyhakî DelâiVde bn Ömer'den bildirir:

Peygamberimiz (aiieiiahu aleyhi vesellem), Utbe'ye: "Hâ Mîm. Bu Kur'an, Rahmân ve

Rahîm olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum çin Arapça bir

1

Fussilet Sur. 1-3

1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 293-295), Beyhakî (2/204, 205) ve bn Asâkir (38/246,
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Kur'an olarak âyetleri geniçe açklanm bir kitaptr ...''
1

eklinde Fussilet

Sûresi’ni okuyunca Utbe Kureylilerin yanna döndü ve öyle dedi: "Ey

kavmim! Dier günler istediiniz kadar bana kar çkn, ama bugün beni

dinleyin! Vallahi o adamdan imdiye kadar kesinlikle duymadm sözler

duydum ve kendisine nasl bir cevap vereceimi bilemedim."
2

Öeyhakî DelâiVde bn ihâb'dan bildirir: Resûlullah (niiaNahu dsyfi ««Hem) Mus'ab

b. Umeyr'i davet için yollad. Mus'ab da anm oullanndan Es'âd b.

Zurâre'nin misafiri oldu ve orada insanlar slam dinine davet etmeye balad .

Ancak Sa'd b. Muâz geldi ve bundan dolay Mus'ab'a tehditlerde bulundu.

Es’ad, Sa'd’a: “Önce söylediklerini dinle! ayet yanl eyler söylerse sen ona

doruyu göster. Doru eyler söylüyorsa da onun davetine uy" deyince,

Sa'd, Mus'ab'a: “Ne diyorsun?" diye sordu. Mus'ab: "Hâ Mîm. Bu Kuriân,

Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için

Arapça bir Kur'an olarak âyetleri geniçe açklanm bir kitaptr
"

3

âyetlerini

okuyunca, Muâz: “Bildiim eyleri duyuyorum" dedi ve Yüce Allah ona

hidâyeti nasip etti/

Beyhakî DelâiVde ve bn Asâkir, Câbir b. Abdillah’tan bildirin Ebû Cehil ile

Kurey'in ileri gelenleri: “Muhammed'in davas Mekke'de yayld. Sihir,

kehanet ve iir konusunda bilgisi olan birini bulalm da yanna gönderelim.

Onunla konusun ve derdinin ne olduunu örensin" dediler. Bunun üzerine

Utbe: “Benim sihir, kehanet ve iir konusunda bilgim var. ayet onun yapt
bu tür eyler ise gözümden kaçmaz anlarm" dedi ve konumak üzere

Resûlullah’m (uiiaUahu aM» ««iem) yanna gitti. Yanna vardnda: “Ey

Muhammed! Sen mi daha hayrl birisin, yoksa Hâim mi? Sen mi daha hayrl

birisin, yoksa Abdulmuttalib mi? Sen mi daha hayrl birisin, yoksa Abdullah

m?" diye sordu. Resûlullah («iaiiahu bIby+» ««Hem) ona herhangi bir cevap vermedi.

Utbe öyle devam etti: “O zaman neden ilahlanmza dil uzatyor ve

atalanmzn sapm olduunu söylüyorsun? stediin liderimiz olmaksa senin

sancann altna gireriz ve hayatta olduun sürece bizim liderimiz olursun.

stediin kadnsa Kurey'ten istediin on kadn seç onlan seninle

1

Fussilet Sur. 1-3

J Ebû Nuaym (185) ve Beyhakî (2/205).

J Fussilet Sur. 1 -3

4 Beyhakî (2/431, 432).
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evlendirelim. stediin malsa da aramzda sana ve senden sonra gelecek

çocuklarna da yetecek kadar mal toplar veririz." Utbe bu ekilde

konuurken Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyh. «M sesizce dinliyor ve konumuyordu.

Utbe söylerini bitirince, Resûlullah (taiialMuj aleyhi nnUam):

"Bismillâhirrahmânirrahîm" dedi ve: "Hâ Mîm. Bu Kitap, merhametli olan

Allah katndan indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarc olmak

üzere Arapça okunarak, âyetleri uzun uzun açklanmtr. Ama nsanlarn

çou yüz çevirmitir, onlar iitmezler de: «Bizi çardn eye kar

kalblerimiz kapaldr, kulaklarmzda arlk, bizimle senin aranda

anlamamza engel vardr; istediini yap, biz de yapacaz» derler. Onlara

söyle: «Ben de ancak sizin gibi bir insanm. Bana, ilahnzn tek ilah olduu

vahyolunuyor. Artk O'na yönelin, O'ndan balanma dileyin; vay ortak

koanlara!» Onlar zekat vermezler; âhireti inkâr edenler de yalnz onlardr.

Dorusu inanp yararl i ileyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardr. «Siz

yeri iki günde yaratan m inkâr ediyor ve O'na eler kouyorsunuz! O,

âlemlerin Rabbidir» de. Yeryüzüne üstünden ar basklar (dalar)

yerletirdi, onu bereketli kld; arayp soranlar için gdalarn tam (toplam)

dört gün içinde yetitirmesi kanununu koydu (takdir etti). Sonra, duman

halinde bulunan göe yöneldi, ona ve yeryüzüne: «isteyerek veya

istemeyerek buyruuma gelin» dedi. kisi de: «steyerek geldik» dediler.

Böylece onlar, iki gün içinde yedi göe tamamlad ve her göün iini

kendisine bildirdi. Yakn göü klarla donattk ve bozulmaktan koruduk.

te bu, bilen, güçlü olan Allah'n kanunudur. Eer yüz çevirirlerse onlara

de ki: "te sizi, Ad ve Semud'un bana gelen yldrma benzer bir azap ile

uyardm"1

âyetlerini okudu.

Allah Resulü bu ekilde okurken Utbe elini Resûlullah’n Molishu aleyhi vesellem)

azna koydu, aradaki akrabalk ba akna artk okumay kesmesini istedi.

Resûlullah'n (saiiaitahu aleyhi veseiierr) yanndan ayrldktan sonra Kureylilerin yanna

gitmedi. Ebû Cehil: "Ey Kureyliler! Vallahi gördüümüz kadaryla Utbe de

Muhammed'in dinine girdi ve yemeklerini pek beendi. Ancak bunu mutlaka

ihtiyacndan dolay yapmtr. Haydi, yanma gidelim" dedi ve Utbe’nin evine

gittiler. Yanna vardklarnda Ebû Cehil: "Ey Utbe! Vallahi biz senin

Muhammed'in dinine girdiini, davasn beendiini düündük. Eer ihtiyacn

' FussiletSur. 1-13
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varsa sent Muhammed'in vereceklerine muhtaç brakmayacak kadanyla

aramzda mal toplar veririz" dedi. Ancak Utbe buna çok kzd ve bir daha

Muhammed'le konumayacana dair yemin etti. Utbe: "Siz de biliyorsunuz

ki Kureyliler içinde mal en fazla olanlardan biriyim. Ancak yanna

gittiimde...” dedi ve Allah Resûlü (saiiallahu Beyh veseilem) ile aralannda geçenleri

onlara aktard. Sonra öyle dedi: "Ancak bana öyle bir cevap verdi ki vallahi

bu cevap ne sihire, ne iire, ne de kehanete benziyor. Bana:

"Bismillâhirrahmânirrahîm. "Ha Mim. Bu Kitap, merhametli olan Allah

katndan indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarc olmak üzere

Arapça okunarak, âyetleri uzun uzun açklanmtr... Eer yüz çevirirlerse

onlara de ki: "te sizi. Ad ve Semud'un bana gelen yldrma benzer bir

azap ile uyardm"’ âyetlerini okudu ki en sonunda azn kapatmak zorunda

kaldm ve aramzdaki akrabalk ba akna artk okumamasn istedim. Siz de

biliyorsunuz ki Muhammed bir ey dedii zaman yalan söylemez. Bahsettii

azabn (yldnmn) üzerinize inmesinden korktum."
2

bn Asâkir, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (sai^iahu aleyhi «jeflem) Mescid’de

otururken Kureyliler de onun için meclislerinde toplandlar. Utbe b. Rabîa

onlara: "zin verin gidip onunla ben konuaym. Belki onu ben ikna ederim'

dedi. Sonrasnda Utbe, Allah Resûlü’ne Uayiahu aleyh meiian) geldi. Yannda

oturduktan sonra öyle dedi: "Yienim! Aile olarak da konum olarak da

yanmzda pek deerlisin. Ancak kaviminin bana öyle eyler açtn k

ailenden daha önce bunu yapan olmamt. Bu anlattklannda istediin ma

ise aramzda mal toplar ve seni en zenginimiz yaparz. Konum ve makam

istiyorsan bu konumu sana verir, ailen içinde senden daha üstün kimseler

olmaz ve sensiz hiçbir karar almayz. çinde bulunduun durum kendisinden

kurtulamadn bir hastalk ise bütün imkânlarmz seferber eder ve tedavin

için elimizden ne geliyorsa yaparz. stediin liderlik ise de seni liderimiz

yapanz." Resûlullah Miaiiahu aleyhi veseilem): "Eyu Ebu'l-Velîd! Bitirdin mi?" diye

sorunca, Utbe: "Bitirdim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiihu aleyhi vesilem) ona

Fussilet Sûresi'ni okumaya alad. Secde âyetine ulat zaman da secde

etti. Utbe de ellerini beline dayam dinliyordu. Resûlullah (uiiaMu aleyhi mailem)

sûreyi okuyup bitirince Utbe gitmek üzere kalkt, ancak dönünce meclisteki

Kureylilere ne diyeceini de bilmiyordu.

’ Fussilet Sur. 1-13

2 Beyha kî (2/202-204) ve bn Asâkir (38/242).



Ayet: 1-4 87

Meclistekiler onun geldiini görünce: "Utbe bir yüzle buradan gitti, ancak

baka bir yüzle dönüyor"' dediler. Utbe gelip oturunca onlara öyle dedi: "Ey

Kureyliler! Dediiniz ekilde onunla konutum. Sözlerimi bitirince bana öyle

eyler söyledi ki vallahi kulaklanm daha önce böylesi bir eyi duymu deildi.

Söyledikleri karsnda ona ne diyeceimi de bilemedim. Ey Kureyliler! Dier

günler istediiniz kadar bana kar çkn ama bugün beni dinleyin! Bu adam

rahat brakn ve ondan uzak durun. Allah'a yemin olsun ki davasndan

vazgeçecek deildir. Onu dier Araplarla ba baa brakn. ayet onlara galip

gelirse bilin ki onun onuru sizin onurunuz, onun izzeti sizin izzetiniz, onun

hâkimiyeti sizin de hâkimiyetiniz demektir. Ancak Araplar kendisine üstün

gelirse bakasnn eliyle ondan kurtulmu olursunuz." Onun böyle dediini

görünce de: "Ey Ebu’l-Velîd! Sen de dinini terk ettin!” diye çktlar .

1

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-UsûVde Abdurrahman b. Ebî Bekimden bildirir:

Âie'nin ziyaretine geldiimde Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vBsailem) vahiy nazil

oluyordu. Vahyin nazil olmas bitip de kendine gelince: "Ey Âiel Ridâm

ver!" buyurdu. Ridasn aldktan sonra Mescid’e gitti. Mescid'de biri cemaate

vaaz veriyordu. Oturup vaazn bitmesini bekledi. Bittikten sonra Allah Resûlü

(ssiiaiiehu aleyhi vesellem): “Hâ Mim. Bu Kitap, merhametli olan Allah katndan

ndirilmedir
M

âyetlerini okudu ve secdeye gitti. Secde de o kadar uzun durdu

ki Mescid'e yakn bulunan herkes bu secde konusunu konumaya balad.

Âie de bir yaknn Mescid'e gönderdi ve: "Resûlullah'n (tayiahu aleyh vesellem)

yanna gidip bakn! Zira daha önce hiç yapmad bir eyi yaptn
görüyorum" dedi. Daha sonra Resûlullah (saMUnj aleyhi veseBem) ban secdeden

kaldrd ve: "Ümmetim konusunda bana yaptndan dolay Rabbime ükür

olarak bu secdeyi yaptm " buyurdu. Ebû Bekr: "Ümmetin konusunda ne

yapt?" diye sorunca, Resûlullah (sayiahu aleyhi vasallem): "Ümmetimden yetmi bin

kiinin (hesapsz bir ekilde) Cennete gireceini söyledi" buyurdu. Ebû Bekr:

"Yâ Resûlallah! Ümmetin buna çok sevinecek! Daha fazlasn isteseydin"

deyince, Resûlullah (sahMu aleyhi vesellem):
"
Dediin gibi daha fazlasn istedim.

Rabbim bu yetmi bin kiiden her birinin yannda yetmi bin kiiyi daha

Cennete sokacan söyledi" buyurdu. Ebû Bekr yine: "Daha fazlasn

isteseydin” deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yeter anlamnda ellerini açt

’ bn Asâkir (38/244).

1
FussiletSur. 1, 2
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sonra da gösüne doru götürdü. Ömer bunu görünce: "Yâ Resûlallah! Az

istedin" dedi .

1

Beyhakî uabu'l-îman’da Halil b. Murra'dan bildirir: "Resûlullah (sBlallehu aleyhi

vEseiiem) Mülk ile Fussilet sûrelerini okumadan uyumazd ."2

teh 4\ it* îM yi bJî

"Dediler kî: Bizi çardn eye kar kalplerimiz klflar

içindedir. Kulaklarmzda da bir arlk vardr. Bizimle

senin aranda bir perde bulunmaktadr. Onun için sen

(istediini) yap, biz de yapmaktayz!" (Fussilet Sur. 5)

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Dediler ki:

Bizi çardn eye kar kalplerimiz klflar içindedir..."3 buyruunu

açklarken: “Ok klf gibi bir klf vardr, anlamndadr" demitir.

Ebû Sehl es-Serî el-Cundeysâbûrî, Abdulkuddûs vastasyla Nâfi'den, o da

bn Ömer'den bildirin Ömer b. el-Hattâb: "Dediler ki: Bizi çardn eye

kar kalplerimiz klflar içindedir ..."4 âyetini açklarken öyle demitir

Kureyliler Hz. Peygamberce (saMalahu aleyhi vasetem) geldiklerinde onlara: "slam'

kabul edip de Araplarn bam çekmekten sizi alkoyan nedir?" diye sordu

Kureyliler. "Ey Muhammedi Söylediklerini anlamyor, duymuyoruz. Zira

kalplerimiz klflar içindedir" karln verdiler. Ebû Cehil de bir giysi alp

kendisiyle Hz. Peygamberin (saiisiiahu aleyhi vesaiiem) arasna serdi ve: “Ey

Muhammedi "Bizi çardn eye kar kalplerimiz klflar çindedir.

Kulaklarmzda da bir arlk vardr. Bizimle senin aranda bir perde

bulunmaktadr"5 dedi. Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi «udM:
"
Sizi iki eye davet

ediyorum. Biri Allah'tan baka ilah olmadna, tek ve ortaksz olduuna

ehadet etmenizdir. Dieri de benim, Allah'n Resûlü olduuma ehadet

1 Hakîm et-Tirmizî (1/300, 301).

1

Beyhakî (2479). Beyhakî: "Bu ekilde munkab' bir isnâdla bize ulamtr" demitir.

* Fussilet Sur. 5

4 Fussilet Sur. 5

5 Fussilet Sur. 5
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etmenizdir" buyurdu. Ancak Allah'tan baka ilah olmadna ehadet etme

konusunu duyduklannda "...Nefretle srtlarn dönüp gittiler"
1

ve: "ilâhlar

bir tek ilâh m yapt? Gerçekten bu çok tuhaf bir ey!"
2
dediler. Birbirlerine

de: "Gidin, ilâhlarnza tapmaya devam edin. te bu istenen eydir. Biz

bunu son dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir

uydurmadr. O zikir (Kur'ân) içimizden ona m indirildi?"
3 diyerek kalkp

gittiler.

Bunun üzerine Cebrâil indi ve öyle dedi: "Ey Muhammedi Allah sana

selam edip öyle diyor: "Bunlar, kalpleri klf çinde olduu çin söylediklerini

anlamadklann, kulaklannda da arlk olduu için de dediklerini

duymadklann iddia etmiyorlar m? O zaman neden "...KuKân'da sadece

Rabbini andn zaman nefretle srtlarn dönüp giderler!"
4 ayet dedikleri

gibi olsayd bu ekilde nefret içinde dönüp gitmezlerdi. Yalan söylüyorlar!

Dediklerini duyuyor, ancak holarna gitmedii için ondan

faydalanamyorlar!"

kinci gün onlardan yetmi kii Hz. Peygambere (saiiiihu aieyh. veseiiem) geldi ve:

"Ey Muhammedi slam’ bize anlat" dediler. Allah Resûlü (sdMhu aleyhi »eseiiem)

onlara slam’ anlatnca da hepsi Müslüman oldu. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiBiiahu aleyhi veseiiem) tebessüm etti ve: "Allah'a hamdolsunl Dün davetimize kar
kalplerinizin kapal, klf içinde olduunu, kulaklarnzda arlklar

bulunduunu söylüyordunuz, oysa imdi Müslüman oldunuz" buyurdu. Onlar

da: "Yâ Resûlallah! Vallahi dün sana yalan söylüyorduk, zira öyle olsayd asla

hidâyete eremezdik. Doruyu söyleyen Allah, ona yalan söyleyenler de

kullardr. Hiçbir eye muhtaç olmayan Allah, biz ise ona muhtaç olan

fakirleriz" dediler.

4
\

4 uîî$ (iicLL. üî uij jî

p-» •y ^ Jîa
öjLi. ‘jr\^ ^.UJUkJl Ijui-j Ip\ öl* öjjils

1

srâ Sur. 46

* Sad Sur. 5
5 Sâd Sur. 6-8

4 srâ Sur. 46
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"De ki: «Ben de ancak sizin gibi bir insanm. Fakat bana
ilâhnzn yalnzca bir tek ilâh olduu vahyediliyor. Artk

O'na yönelin ve O'ndan balanma dileyin. Allah'a ortak

koanlann vay hâline!» Onlar zekât vermeyen kimselerdir.

Onlar âhireti de inkâr ederler. üphesiz iman edip salih

ameller ileyenler için ise kesintisiz bir mükâfat vardr."
(Fussilet Sur. (i-8)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-

Sifâfta bildirdiine göre bn Abbâs: "âi?>l V JjJi J5i
” 1 buyruum-

açklarken: "Allah'tan baka ilah olmadna ehadet etmeyen müriklerin

vay haline, anlamndadr" demitir, "jJLii ’js. >1 buyruunu da: "Onlar

için kesintisiz mükâfat vardr" eklinde açklamtr.
3

Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî ve bnu't-Münzir'in bildirdiine göre

krime: "âtfjJl Oyîî Jiii
”4 buyruunu açklarken: "Lâ ilâhe ilallah'

demeyen müriklerin vay haline, anlamndadr" demitir .

5

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: 'Onlar zekât

vermeyen kimselerdir ../
6

âyetini açklarken: "Zekat, slam'n köprüsü

gibidir. Bu köprüden geçen kurtulur, geçmeyen ise helak olur" demitir .

7

ctiJS ISJ 4J Öj&Jj y j*

^ c/t 4î» Jv-j * 4o

oüi .u_üi J &pA p * *üuu i\^
f
ul inj j *ijt

pp. J.ÜU * 5_-5Ü. ÜÎ lilli LiJ jt U> bil 4J Jlü

*& iU-üi iLUj u>î .u- Jîr ^ ^ oiju-

' Fussilet Sur. 6, 7

* Fussilet Sur. 8

3 bn Cerîr (20/379, 381) ve Beyhakî (205).

4 Fussilet Sur. 6, 7
s Hakîm et-Tirmizî (2/277).

6
Fussilet Sur. 7

7 Abdurrezzâk (2/184).
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"De ki: "Siz mi yeri iki günde yaratan inkâr ediyor ve O rna

ortaklar kouyorsunuz? 07 âlemlerin Rabbidir. O f dört gün
içinde yeryüzünde yükselen sabit dalar yaratt, orada

bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rzk
arayanlarn ihtiyaçlarna uygun olarak nzklar takdir etti.

Sonra duman hâlinde bulunan göe yöneldi; ona ve

yeryüzüne, «isteyerek veya istemeyerek gelin» dedi. kisi de,

«steyerek geldik» dediler. Böylece onlar, iki günde yedi

gök olarak yaratt ve her göe kendi iini bildirdi. En yakn
göü kandillerle süsledik ve onu koruduk. te bu, mutlak

güç sahibi ve hakkyla bilen Allah'n takdiridir."

(Fussilel Sur. 9-12)

bn Cerîr, Nehhâs Nâsih’de, Ebu’-eyh Azame’de, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifâfta bn Abbâs'tan bildirir: Yahudiler Hz.

Peygamberce (saiisiiahu B«Yh «Miiem) gelip göklerin ve yerin yaratln sordular. Allah

Resulü (sBiaiiBittj aleyhi veseflem) öyle buyurdu: "Yüce Allah yeryüzünü Pazar ve

Pazartesi günlerinde yaratt. Dalan da üzerindeki faydal eylerle birlikte Sal

günü yaratt. Bitkileri, suyu,
ehirlerin kurulaca yerlerii, imar edilecek yerler

ile harabeleri de Çaramba günü yaratt. Bu da dört gün eder ki Yüce Allah:

"De ki: "Siz mi yeri iki günde yaratan inkâr ediyor ve O'na ortaklar

kouyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde yeryüzünde

yükselen sabit dalar yaratt, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve

orada rzk arayanlarn ihtiyaçlarna uygun olarak rzklar takdir etti"'

buyurmutur. Gökyüzünü Perembe günü yaratt. Cuma gününün son üç

saatine kadar da yldzlan, Güne'i, Ay' ve melekleri yaratt. Kalan bu üç

saatten birincisinde ölümlü olanlann ecellerini, ikinci saatte insanlann

kendisinden faydaland her bir eyin yok oluunu yaratt. Kalan son saatte de

Âdem'i yaratt ve onu Cennete koydu. blise ona secde etmesini emretti ve bu

saatin son anlannda da onu Cennetten çkard." Yahudiler: “Ey Muhammedi

Daha sonra ne oldu?" dediklerinde Allah Resûlü (sdiBlahu aleyhi vesellsn): "Sonra Ar'

a

kuruldu " karln verdi. Yahudiler: “ayet gerisini getirseydin isabet

ederdin, çünkü daha sonra istirahata çekildi" deyince Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

1

FussiletSur. 9, 10
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«s*HmO an bir ekilde öfkelendi. Bunun üzerine: "Andolsun, gökleri, yeri ve

ikisi arasnda bulunanlar alt günde yarattk. Bize bir yorgunluk da

dokunmad. O hâlde onlarn söylediklerine sabret...*' âyetleri nazil oldu .

2

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Orada bolluk ve bereket

meydana getirdi ..." 5 buyruunu açklarken: "nsana faydas olan her eyde
bolluk bereket vardr” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orada rzk arayanlarn

ihtiyaçlarna uygun olarak rzklar takdir etti ..."
4 buyruunu açklarken

öyle demitin "Irmaklan çkard, aaçlan bitirdi, dalan yerletirdi, denizleri

aktt. Birinde olan dierinde, dierinde olan ötekinde yaratmad.”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Orada

rzk arayanlarn ihtiyaçlarna uygun olarak rzklar takdir etti ..."
3

buyruunu açklarken: "Her bir bölgede baka bir yerde görülmeyen eyleri

takdir edip yaratt” demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

krime: "...Orada nzk arayanlarn ihtiyaçlarna uygun olarak rzklar takdir

etti ..."
6 buyruunu açklarken: "Sâburî denilen ince giysiler ancak Sabûrida7

,

Yemen kumandan giysiler de ^ncak Yemen’de kulanlmaya elverilidir"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn " jj
&'
3

ifci
”8 buyruunu: "Orada geçim için nzklar takdir etti” eklinde

açklamtr.

Abdunrezzâk’n bildirdiine göre Hasan(- Basrî): jlli”'

buyruunu: "Orada geçim için nzklar takdir etti” eklinde açklamtr.

2

1 Kif Sur. 38, 39
1 bn Cerîr (20/382-384), Nehhas (sh. 680, 681), Ebu-eyh (880), Hâkim (2/543,

"s«Mfc") ve Beyhakî (765, 766).

J Fussilet Sur. 10
4 Fussilet Sur. 10
5 Fussilet Sur. 10
6
Fussilet Sur. 10

7 Sabûr (Niabur, apur): ran'da bir ehirdir. (Mu'ccmu'l-Büldân, 3/5)
8
Fussilet Sur. 10
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Orada

nzk arayanlarn htiyaçlarna uygun olarak rztklar takdir etti ...*
3

buyruunu açklarken: “Rzkn arayan kii için Yüce Allah'n da dedii gibi

nzklar takdir edilmitir" demitir.

4

Ebu’-eyh Azame’de bn Abbâs’tan bildirir: Yüce Allah gökleri dumandan

yaratt, sonra da yeri Pazar ile Pazartesi günlerinde yaratt. te: "Siz mi yeri

iki günde yaratan inkâr ediyor ve O'na ortaklar kouyorsunuz?" 3

buyruunda zikredilen iki gün bunlardr. Sal ile Çaramba günlerinde de

yerin üzerinde yaayanlarn rzklarn takdir etti ki bu da "...Orada nzk

arayanlarn ihtiyaçlarna uygun olarak nzklar takdir etti ..."
6 buyruunda

ifade edilmitir. Sonrasnda henüz duman olan yeryüzüne yöneldi ve onu

yldzlarla, Güne’le ve Ay’la süsledi. Güne ile Ay' bir yörüngede döndürdü.

Perembe ile Cuma günlerinde de meleklerden ve dier mahlûkatlardan

dilediini yaratt. Cennet ile Âdem'i de yine Cuma gününde yaratt. "Dorusu

sizin Rabbiniz gökleri ve yeri alt günde yaratp sonra ara hükmeden, ii

düzenleyen Allah’tr..."7 âyetinde ifade edilen budur. Cumartesi (Sebt)

gününde de her eyi sabitletirdi. Yahudiler bu günde her ey sabitlendii

içindir ki Cumartesi gününü kutsadlar. Hristiyanlarn Pazar gününü

kutsamas da her eyin yaratlnn bu günde balamasndan dolaydr.

Müslümanlarn da Cuma gününü mübarek görmeleri Yüce Allah'n yaratma

iini bu günde bitirmesi, rahmetinin bir göstergesi olan Cenneti bu günde

yaratmas, Âdem'i Cennete bu günde koymas, onu Cennetten yeryüzüne bu

günde indirmesi ve bu günde onun tövbesini kabul etmesi dolaysyladr ki,

en önemlisi de budur .

8

Ebu’-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: “Yüce Allah bir gün yaratt ve adn
Pazar (el-Ehad) koydu. Sonra kincisini yaratp adn Pazartesi (el-sneyn)

koydu. Sonra üçüncüsünü yaratp adn Sal (es-Sülesâ) koydu. Sonra

’ Fussilet Sur. 10
2 Abdurrezzâk (2/184).

3 Fussilet Sur. 10
4 Abdurrezzâk (2/184).

s Fussilet Sur. 9
6
Fussilet Sur. 10

7 Yûnus Sur. 3
8 Ebu’-eyh (879).
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dördüncüsünü yaratp adn Çaramba (el-Erbiâ) koydu. Sonra beincisini

yaratp adn Perembe (el-Hamîs) koydu. Yeryüzünü Pazar ile Pazartesi

günlerinde yaratt. Dalan da Sal günü yaratt. Bunun içindir ki insanlar Sal

günleri için: "Pek ar, skc bir gün" der. Nehir yataklann, aaçlan ve

kasabalann kurulaca yerleri Çaramba günü yaratt. Kulan, böcekleri, vahi

ile yrtc hayvanlan Perembe günü yaratt. nsan da Cuma günü yaratt.

Yaratma iini bitirdiinde Cumartesi olmutu.”’

Ebu'-eyh, Abdullah b. jelâm’dan bildirir: "Yüce Allah yaratmaya

baladnda ilk olarak Pazar ile Pazartesi günlerinde yeryüzünü yaratt.

Rtzklar ile dalan Sal günü, gökleri Perembe gününden Cuma günü ikindiye

kadar yaratt. Yine Cuma gününde, namaz denk gelen kiinin dualannn

kabul görecei bir vakitte Âdem’i yaratt. Bu vakit de ikindi namaz ile

günein bat arasndaki vakittir."
2

Ebu’-eyh, krime’den bildirir Yahudiler, Hz. Peygambere (niiafahu aleyh

veseiiem): "Pazar günü nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü Maiiahu aleyhi manam): "Yüce

Allah'n yeri yaratp yayd gündür" karln verdi. Yahudiler. "Pazartesi

günü nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü (u(w*u aleyhi meltem): "Yüce Allah bu

günde ve Sal gününde dalan, suyu, unu bunu, diledii eyleri yaratmtr"

karln verdi. Yahudiler "Çaramba günü nedir?” diye sorunca, Allah

Resûlü (uUihu aleyhi «seitem): "Rzklan yaratt gündür" karln verdi.

Yahudiler: "Perembe günü nedir?” diye sorunca, Allah Resûlü (isimmui aleyhi

meltem): "Yüce Allah’n gökleri yaratt gündür" karln verdi. Yahudiler:

"Cuma günü nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü (uidbhu ateyh mailem): "Yüce Allah

bu günün iki diliminde Cennet ile Cehennemi, dier iki diliminde Güne, Ay ve

yldzlan, dier iki diliminde de gece ile gündüzü yaratt" karlm verdi.

Yahudiler "Cumartesi günü nedir?" diye sordular ve Allah’n bu günde

dinlenmeye çekildiinden bahsettiler. Bunun üzerine Allah Resûlü (taiiafahu aleyhi

vBsaitem): "Sübhânallah!" dedi. Yüce Allah da: "Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi

arasnda bulunanlar alt günde yarattk. Bize bir yorgunluk da

dokunmad"3 âyetini indirdi .

4

' Ebu’-eyh (883).

’ Ebu'-eyh (884).

5 Kâf Sur. 38
4 Ebu'-eyh (889).
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Ebu'-eyh baka bir kanaldan krime vastasyla bn Abbâs’tan, o da Hz.

Peygamberdin (uUaJiahu aleyhi veseiiBin) sözü olarak aynsn bildirir .

1

Ebu’-eyh'in bn Ömer'den bildirdiine göre Peygamberimiz (»iaiiahu aleyhi

vesallem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah her eyi alt günde yaratt. Bu alt gün

de srasyla Pazar, Pazartesi, Sal, Çaramba, Perembe ve Cuma günleridir.

Yüce Allah, Pazar gününde gökleri. Pazartesi gününde Güne, Ay ve yldzlan

yaratt. Sal gününde deniz ile kara hayvanlanm yaratt. Çaramba günü

rmaklan, nziklan ve aaçlan yaratt. Perembe gününde Cennet ile

__ a

Cehennemi yuratt. Cuma gününde Adem'i yaratt. Daha sonra bunlar

hakknda emirlerini takdir etmeye yöneldi.
"2

bn Cerîr, Ebû Bekriden bildirir: Yahudiler, Hz. Peygambere (saiiaiiahu aleyhi

vesallem) geldiler ve: “Ey Muhammedi Yüce Allah’n bu alt günde neleri ne

zaman yarattn bizlere söyle" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««im öyle

buyurdu: "Yüce Allah yeryüzünü Pazar ile Pazartesi günü yaratt. Sal günü

dalan yaratt. ehirlerin kurulaca yerleri, nziklan, rmaklan, bunlann imar

ile harab olmalann Çaramba günü yaratt. Melekler ile gökleri Perembe

gününden Cuma gününün ilk üç saatine kadar yaratt. Cuma gününün ilk

diliminde ecelleri, dier diliminde afetleri, son diliminde de Âdem'i yaratt."

Yahudiler “Eer bundan sonrasn da söylersen isabet etmi olursun”

deyince Allah Resulü (saUkhu aleyhi veaallam) (Cumartesi günü Allah'n istirahate

çekildiini) demek istediklerini anlad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Andolsun,

gökleri, yeri ve ikisi arasnda bulunanlar alt günde yarattk. Bize bir

yorgunluk da dokunmad. O hâlde onlarn söylediklerine sabret..."3

âyetlerini indirdi .

4

bnu’l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ‘ ve's-Sifât’tB bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Ona ve yeryüzüne, «steyerek veya istemeyerek gelin»

dedi ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: Yüce Allah gökyüzüne:

“Güne'ini, Ay'n ve yldzlarn çkar!" buyurdu. Yere de: “Irmaklarn ve

1 Ebu’-eyh (880).

* Ebu’-eyh (894).

3 Kâf Sur. 38, 39
4 bn Cerîr (21/465).

* Fussilet Sur. 11
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meyvelerini çkar!" buyurdu. Yer ile gök de buna: "...steyerek geldik..."'

karlk verdiler.
2

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

"^i”3 ifadesini: "Verin" eklinde açklamtr. “UI5"4
ifadesini de: "Verdik"

eklinde açklamtr.5

Firyâbî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her göe
kendi iini bildirdi ..."

6 buyruunu açklarken: "Bildirdii ve takdir ettii bu

eyler yldz, gezegen gibi eylerin yaratlmasdr" demitir.7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Her göe kendi iini

bildirdi ..."
8 buyruunu açklarken: "Gökteki Güne'i, Ay', yldzlar yaratmas

ve bunlann bir düzen içinde ilemesidir" demitir.

# ^
/ *

L. >. jti . . o Ip jjjl ^Jju
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"Eer yüz çevirirlerse, onlara: «Ben sizi Âd ve Semûd
kavimlerini çarpan yldrm gibi bir yldrma kar

uyardm» de... Biz de onlara dünya hayatnda zillet azabn
tattrmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine

dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azâb elbette daha
rezil edicidir. Onlara yardm da edilmez. Semûd kavmine

’ Fussilet Sur. 11

1 Hâkim (1/27, "sahih”) ve Beyhakî (814).

3 Fussilet Sur. 11

4
Fussilet Sur. 11

5 bn Cerîr (20/392) ve Talîk'de (4/300) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Fussilet Sur. 12

7 Talîku’t-Ta'lîk (4/302) ile Fethu'l-Bârî'de (8/559) geçtii üzere Firyâbî.
8
Fussilet Sur. 12



Âyet: 13, 16, 17 97

gelince, biz onlara doru yolu göstermitik. Ama onlar

körlüü hidâyete tercih etmiler ve yaptklarna karlk,
alçaltn azap yldrm onlar çarpmt/'

(Fussilet Sur. 13, 16, 17)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî: "Kur'ân'da

geçen bütün “ââcLo (Yldrm)" ifadeleri azap anlamna gelir
7
' demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Ben sizi

Ad ve Semûd kavimlerini çarpan yldrm gibi bir yldrma kar uyardm"1

âyetini açklarken: "Âd ile Semûd kavminin dütüü duruma dümemeniz

konusunda ben sizleri uyardm” demitir. iSu/’
2
ifadesini: "Souk bir

rüzgar" eklinde açklarken, "oUoü”3 ifadesini de: "Uursuz, skntl"

eklinde açklamtr .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: " çlil j l

buyruunu: "Uursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir kasrga

gönderdik" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "oUpü çl j
”

6

buyruunu:

"Uursuz günlerde" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: çG
l
£"

7 buyruunu:

"Uursuz günlerde" eklinde açklamtr.

Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Semûd

kavmine gelince, biz onlara doru yolu göstermitik ...”
8 buyruunu

açklarken: "Biz onlara doru yolu açklamtk, anlamndadr" demitir.

1

Fussilet Sr. 13
1
Fussilet Sur. 16

3 Fussilet Sur. 16
4 Abdurrezzâk (2/184).

5 Fussilet Sur. 16
6
Fussilet Sur. 16

7 Fussilet Sur. 16
8
Fussilet Sur. 17
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Semûd kavmine gelince, biz

onlara doru yolu göstermitik..."’ buyruunu açklarken: "Biz onlara iyinin

de kötünün de yollann açklamtk, anlamndadr1
' demitir.

pi* j&'
fjü

I'jA j/î
(

^ÜL Jj jsr jiaiî ^Jdl li lÜÜaÎ I Ulip p’JL+i

^jUîl Vj -kfi üî pis' Uj ^

1

j

* Ö>J LU I ^ V al âl ^ Vj

^ p-S’iSj

"Allah'n dümanlan, atee sürülmek üzere toplandklan

gün, hepsi bir araya getirilirler... Onlar derilerine, «Niçin

aleyhimize âhitlik ettiniz?» derler. Derileri de der ki: «Bizi

her eyi konuturan Allah konuturdu, ilk defa sizi O
yaratmt ve yine yalnzca O'na döndürülüyorsunuz.» Siz

kulaklannzm, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize

âhitlik etmesinden saknmyordunuz. Lâkin yaptklarnzn
çounu Allah'n bilmediini sanyordunuz. te bu sizin,

Rabbiniz hakknda beslediiniz zannnzdr. O, sîzi

mahvetti de ziyâna urayanlardan oldunuz."
(FuNsilet Sur. 10. 21-23)

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n dümanlar, atee

sürülmek üzere toplandklar gün, hepsi bir araya getirilirler
" 2

âyet ni

açklarken: “lk önce gelen kii, en son kii de gelinceye kadar bekletilir"

demitir .

3

Abd b. Humeyd, Mücâhid ile Ebû Rezîn'den bu ifadenin aynsn bildirir.

1

Fussilet Sur. 17

* Fussilet Sur. 19

3 Taberânî (12076)
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: "Sürülürler” eklinde açklamtr.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah'n dümanlar, atee

sürülmek üzere toplandklar gün, hepsi bir araya getirilirler
"2

âyetini

açklarken: "Onlan melekler atee doru sürükler. En sondaki kii de

yetiinceye kadar batakiler bekletilirler" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah’n dümanlar, atee

sürülmek üzere toplandklar gün, hepsi bir araya getirilirler
"3 âyetini

açklarken: "En batakiler en arkadakilerin üzerine döndürülecek ekilde

sürülürler” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "...Hepsi bir araya

getirilirler
"4 buyruunu açklarken: "Hepsi de bir arada toplanncaya kadar

bekletilirler” demitir.

bn Ebî Hâtim, Ebu'd-Duhâ'dan bildirir: bn Abbâs, bnu'l-Ezrak'a öyle

dedi: "Kyamet gününde insanlara öyle bir an gelir ki konuamaz, mazeret

gösteremez, tek söz dahi edemezler. Öncesinde mürikler irk kotuklann

inkâr ederler ve imdi sizin yemin etmeniz gibi orada da irk komadklanna

dair yemin ederler. Bu ekilde irklerini inkar edince Yüce Allah onlara yine

kendilerinden ahitler gönderir ki bunlar da onlarn derileri, gözleri, elleri ve

ayaklan olur. Azlanna da mühür vurulur. Kiinin az dndaki organlanna

konuma özellii verilir ve: "...Bizi her eyi konuturan Allah konuturdu. lk

defa sizi O yaratmt ve yine yalnzca O'na döndürülüyorsunuz"5 derler.

Kiinin az dndaki organlar bu ekilde dile gelince dilleri irk kotuklarn

kabul etmek zorunda kalr.”

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifâfta bn
Mes'ûd'dan bildirin "Kâbe'nin örtüsüyle gizlenmiken, göbekleri i,

anlaylan kt üç kii geldi. Biri Kureyli dier ikisi de Sakîf’tendi veya biri

' Fussilet Sur. 19

'Fussilet Sur. 19
3 Fussilet Sur. 19
4 Fussilet Sur. 19
s Fussilet Sur. 21
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Sakîfli, dier ikisi de Kurey’tendi. Orada tam olarak duyamadm baz eyler

konutular. çlerinden biri: "Acaba Allah bizim bu konutuklanmz duyuyor

mu?" diye sordu. Dieri: “ayet sesimizi yükseltirsek duyar, ama ksk bir

sesle konuursak duyamaz" karln verdi. Üçüncüsü de: “ayet

konutuklanmzdan bir eyler duymusa hepsini duyabilir demektir" dedi.

Ben bunu Hz. Peygamber’e MaIU* Bkyhi «enlisin) anlattm. Bunun üzerine Yüce

Allah: “Siz kulaklarnzn, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize âhitlik

etmesinden saknmyordunuz. Lâkin yaptklarnzn çounu Allah'n

bilmediini sanyordunuz. te bu sizin, Rabbiniz hakknda beslediiniz

zannnzdr. O, sizi mahvetti de ziyâna urayanlardan oldunuz
" 1

âyetlerini

indirdi .

1

Abdurrezzâk, Ahmed, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve

Beyhakî el-Esmâ' ves-Sifâfta Muâviye b. Hayde'den bildirin Resûlullah (uMaho

aleyhi «saiiam) eliyle am’ iaret etti ve öyle buyurdu:
"te orada kiminiz yaya,

kiminiz binekli bir ekilde, kiminiz de yüzüstü sürünerek haredileceksiniz.

Yüce Allah'n huzuruna azlarnz bal bir ekilde çkarlacak ve kiinin ilk

önce ayaklan ve eli yaptklann anlatacaktr." Sonrasnda Resûlullah (sbIIbUbuu aleyhi

veseiiem): "Siz kulaklarnzn, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize âhitlik

etmesinden saknmyordunuz ..."3
âyetini okudu .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “ö&u‘J^ Ui
”5

buyruunu: “Saknmyordunuz” eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: a j&t U$"7

buyruunu: “Zannetmiyordunuz” eklinde açklamtr.

8

’ Fussilet Sur. 22, 23
1 Ahmed 6/419, 7/265, 272 (3875, 4221, 4238), Buhar! (4817), Müslim (2775), Tirmizî

(3249), Nesâî, S. el-Kübrâ (11468), bn Cerir (20/411, 412), Fethu’l-BârFde (8/562) geçtii

üzere bn Merdûye ve Beyhakî (386).

3 Fussilet Sur. 22
4 Abdurrezzâk (2/185), Ahmed 33/213, 225, 229, 233, 236, 242, 245 (20011, 20022,

20026, 20037, 20013, 20050), Nesâî, S. el-Kübrâ (11431) ve Hakim (2/440, 'sahih"),

Müsned'in muhakkikleri: "snâd hasendir" demilerdir.
5 Fussilet Sur. 22
6 bn Cerir (20/410).

7
Fussilet Sur. 22

8 bn Cerir (20/410).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: l#'1

buyruunu:

"Gizlemiyordunuz” eklinde açklamtr.

1

Ahmed, Tayâlisî, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn
Hibbân ve bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi

vasaiiam) öyle buyurmutur: "Allah hakknda hüsn-ü zanda bulunarak ölün. Zira

bir topluluu Allah hakknda olan su-i zanlan mahvetmitir. Yüce Allah da:

«te bu sizin, Rabbiniz hakknda beslediiniz zannnzdr. O, sizi mahvetti

de ziyâna urayanlardan oldunuz»3 buyurur/'*

Jjsi r# 6ü u

IrH 1 6? 6? *» çÂ j
"Biz onlann bana birtakm arkadalar sardk da bu
arkadalar onlara geçmilerini ve geleceklerini süslü

gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmi olan

cin ve insan topluluktan ile ilgili o söz (azap), onlar için de

gerçekleti. Çünkü onlar ziyana urayanlard/'
(Fussilet Sur. 25)

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz

onlarn bana birtakm arkadalar sardk ..."3 buyruunu açklarken: "Bu

arkadalardan kast eytanlardr” demitir.

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Bu arkadalar onlara

geçmilerini ve geleceklerini süslü gösterdiler ..."7 buyruunu açklarken

öyle demitin "Geçmiten kast dünya, gelecekten kast da âhirettir. Bu

arkadalar dünyay onlara süsleyip dünyalk peinde komalarn tevik

’ Fussilet Sur. 22
1 bn Cerîr (20/409).

} Fussilet Sur. 23
4 Ahmed 22/28, 366, 437, 23/373 (14125, 14481, 14580, 15197), Tayâlisî (1888), Abd b.

Humeyd (1013, 1039), Müslim (2877), Ebû Dâvud (3113), bn Mâce (4167) ve bn Hibbân

(637, 638).

5 Fussilet Sur. 25
6
Taltkf de (4/302) geçtii üzere Firyâbî.

7
Fussilet Sur. 25
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etmiler, ayn ekilde âhireti unutma ile onu inkar etmeyi kendilerine güzel

göstermilerdir."

ü \fi\j üTjÜl Û4} IjUJJ V \j£> jlJ
' nkâr edenler: «Bu Kur'ân' dinlemeyin. Baskn çkmak için

o okunurken yaygara kopann» dediler." (Fussilet Sur. 26 )

bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah Maiiahj aleyhi mailem) Mekke'de

iken Kuriân okurken sesini yükseltirdi. Mürikler de onu kimse dinlemesin

diye insanlan çevresinden kovarlar ve: "...Bu Kur'ân' dinlemeyin. Baskn

çkmak için o okunurken yaygara koparn..."
1

derlerdi. Resûlullah (sdiaiiahu aleyhi

veseiiem) ksk sesle Kur’ân okuduu zaman da Kur'ân' dinlemek isteyen kiiler

onu duyamazlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Namaznda sesini pek

yükseltme, çok da ksma..."2
âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "5-â $i)l3"3 ifadesini:

"(Okunurken) onu kötüleyin" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...O

okunurken yaygara koparn..."

4

buyruunu açklarken öyle demitir:

"Kureyliler, Resûlullah (»iaiiahu aleyhi mallm) Kuriân okurken yanlsn ve kartrsn

diye el çrpp slk çalarak gürültü yaparlard.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...O okunurken yaygara

koparn..."3 buyruunu açklarken: "Onu kabul etmeyin, inkar edin ve ona

dümanlk edin, anlamndadr" demitir.

1

Fussilet Sur. 26
5 srâ Sur. 110
3 Fussilet Sur. 26
4 Fussilet Sur. 26
5 Fussilet Sur. 26
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^jJJUl Ujî lIjj J^j

^SI j, lîj&J lî-IÛÎ dJj

"nkarclar: «Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi

saptranlan bize göster de onlar ayaklarmzn altna

alalm ki en aalklardan olsunlar» derler." (Fumîci Sur. 29 )

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

Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve bn Asâkirîin bildirdiine göre

Ali b. Ebî Tâlib'e: "...Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptranlar

bize göster. buyruu sorulunca: "Saptranlardan kast Âdem'in

oullanndan kardeini öldüren kii (Kabil) ile blis'tir" dedi.*

Abd b. Humeyd, krime ile brâhim'den aynsn bildirir.

Vj IIjilÎJ y SnUl
faâ*

IJ ULil p ’h IIjJlî j>J\ ö\

;uJ ^ (ûrjuj& * ÖJPJÎ pir J\ 5LJl
;

ijplb^
ü>i; Ulppjj i^ u ip püj iypi\ J>j idili

"üphesiz «Rabbimiz Allah'tr» deyip de sonra dosdoru
olanlar var ya, onlann üzerine akn akn melekler iner ve

derler ki: Korkmayn, üzülmeyin, size vaadedilmekte olan

cennetle sevinin! Biz dünya hayatnda da, âhirette de sizin

dostlannzz. Orada sizin için canlarnzn çektii her ey
var ve istediiniz her ey orada sizin için hazrdr."

(Fuasilct Sur. 30, 3l)

Tirmizî, Nesâî, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Adiy ve bn

Merdûye, Enes'ten bildirir: Resûlullah (nibiiahu aleyhi veseiiem) bize: "üphesiz

«Rabbimiz Allah'tr» deyip de sonra dosdoru olanlar var ya, onlarn

üzerine akn akn melekler iner ve derler ki: Korkmayn, üzülmeyin, size

’ Fussilet Sur. 29
1 Abdurrezzâk (2/186), bn Cerîr (20/420), Hâkim (2/440, "sahih") ve bn Asâkir

(49/47).
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vaadedilmekte olan cennetle sevinin !"1

âyetini okudu ve: 'nsanlardan

bazlan bunu (Rabbimiz Allah'tr) dediler, ancak pek çou sonradan bunu inkar

etti. Her kim ölene kadar bu sözü söylerse bu söz gereince dosdoru yaam
demektir" buyurdu .

2

bnu'l-Mübârek, Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Müsedded, bn

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

Nimrân vastasyla bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk: "üphesiz «Rabbimiz

Allah'tr» deyip de sonra dosdoru olanlar..."3 âyetini açklarken:

“Dosdoru olmak (istikamet) Allah'a hiçbir eyi ortak komamanzdr”

demitir.

1

bn Râhûye, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî NevâdiruT-UsûTde, bn

Cerîr, Hâkim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym Hilye’de Esved b. Hilâl vastasyla

bildirin Ebû Bekr es-Sddîk: "üphesiz «Rabbimiz Allah'tr» deyip de sonra

dosdoru olanlar ..."3 âyeti ile "man edip de imanlarna zulmü

bulatrmayanlar..."
6
âyetini nasl açklarsnz?” diye sorunca, oradakiler: “lk

âyette, «Rabbmiz Allah'tr» deyip de bu söze göre hareket edenlerle, Yüce

Allah'n emirlerine itaat edip günaha bulamayanlar kastedilmektedir. kinci

âyetteki zulümden kast, yine günaha bulamamaktr” karln verdiler.

Bunun üzerine Ebû Bekr öyle dedi: “Bu iki âyete baka ve daha ar olan

anlamlar yüklediniz. "man edip de imanlarna zulmü bulatrmayanlar..."
7

âyetinde zulümden kast irktir. "üphesiz «Rabbimiz Allah'tr» deyip de

sonra dosdoru olanlar ..."
8
âyetinde ise dosdoru olmaktan (istikamet)

kast putperestlie geri dönmemektir.”9

’ Fussilet Sur. 30
1
Tirmizî (3250), Nesâî, S. el-Kübrâ (11470), Ebû Ya'lâ (3495), bn Cerîr (20/422) ve bn

Adiy (3/1288). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfSünen et-Tirmizî, 639).

3 Fussilet Sur. 30
4 bnu'l-Mübârek (326), Abdurrezzâk (2/187), el-Metâlibu'l-Âlrye’de (4086) geçtii

üzere Müsedded, bn Sa'd (6/84) ve bn Cerîr (20/422, 423).

5 Fussilet Sur. 30
6 En'âm Sur. 82
7 En'âm Sur. 82
8
Fussilet Sur. 30

9 el-Metâlibu 'l-Âliye'de (3971) geçtii üzere shâk b. Râhûye, Hakîm et-Tirmizî (1/231,

4/206), bn Cerîr (2/423), Hâkim (2/440, "sahîh
,r

) ve Ebû Nuaym (1/30).
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bn Merdûye’nin Sevrî'den, o da baz arkadalarndan bildirdiine göre

Peygamberimiz (saMhu aleyhi veseiiem): "üphesiz «Rabbimiz Allah'tr» deyip de

sonra dosdoru olanlar..."’ âyetini konusunda: "Yüce Allah'n farz kld
konularda dosdoru yürüyenlerdir" buyurmutur.

Beyhakî el-Esmâ 1

ve’s-Sifâfta bn Abbâs'tan bildirin "üphesiz «Rabbimiz

Allah'tr» deyip de sonra dosdoru olanlar..."
2
âyeti konusunda Resûlullah

[saUaliahu aleyhi »asaiiam): "Allah'tan baka ilah olmad ehadeti üzerinde dosdoru

olanlardr" buyurmutur.

3

bnu'l-Mübârek, Sa'id b. Mansûr, Ahmed Zühd’âe, Abd b. Humeyd, Hakîm

et-Tirmizî ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "üphesiz

«Rabbimiz Allah'tr» deyip de sonra dosdoru olanlar ..."4 âyetini

açklarken: "Allah'a itaat yolunda dosdoru gidip de tilki gibi hileye

kalkmamaktr" demitir.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs'a: "Allah'n Kitâb’nda en

fazla umut veren âyet hangisidir?" diye sorulunca: "üphesiz «Rabbimiz

Allah'tr» deyip de sonra dosdoru olanlar ..."
6
âyetidir ki burada Allah'tan

baka ilah olmad ehadeti üzerinde dosdoru olanlar kastedilmitir”

karln verdi. Ona: "Kuriân'da en fazla umut veren âyet "De ki: Ey

kendilerine kötülük edip ar giden kullarm! Allah'n rahmetinden

umudunuzu kesmeyin. Dorusu Allah günahlarn hepsini balar. Çünkü

O, balayandr, merhametlidir
"7

âyeti deil midir?" diye sorulunca da u
karl verdi: "Bir sonraki âyet olan "Azap size gelmeden önce Rabbinize

yönelin ..."
8
âyetini de okusana! Zira Yüce Allah bu âyetle bir önceki âyeti

arta balamtr ki o da (gereince) amel etmektir."

’ Fussilet Sur. 30
1
Fussilet Sur. 30

3 Beyhakî (205).

4 Fussilet Sur. 30
5 bnu'l-Mübârek (325), Ahmed (sh. 115) ve Hakîm et-Tirmizî (1/231).

6
Fussilet Sur. 30

7 Zümer Sur. 53
8 Zümer Sur. 54
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim ile Mücâhid: "üphesiz

«Rabbimiz Allah'tn) deyip de sonra dosdoru olanlar...
1" âyetini açklarken

öyle demilerdir: “Bunlar 'Lâ ilâhe illallah' dedikten sonra ölene kadar

Allah'a irk komayanlardr."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz

«Rabbimiz Allah'tn) deyip de sonra dosdoru olanlar var ya, onlarn

üzerine akn akn melekler iner ..."
2
âyetini açklarken: “Allah' tevhid edip de

farz kldklarm eda edenlere âhirette melekler iner" demitir.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Dârimî, Buhârî Târih'de, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

bn Mâce ve bn Hibbân, Süfyân es-Sekafî'den bildirir: Adamn biri: “Yâ

Resûlallah! Bana slam'n emirlerinden yapmam için öyle bir ey söyle ki

senden sonra onu baka kimseye sormayaym'' deyince, Allah Resûlü MMUu

aleyhi veseiiem): "Allah'a iman ettim, de ve sonra dosdoru ol" buyurdu. Adam:

“Peki, neyden saknaym?" diye sorunca Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi malan) diline

iaret etti .
3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin uabu'l-îman 'da bildirdiine göre

Mücâhid: "...Onlarn üzerine akn akn melekler iner..."
4 buyruunu

açklarken: “Ölüm annda melekler iner" demitir.
5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyet

açklarken öyle demitir: “Ölüm sonras ve âhirette karlaacanz eyler

konusunda korkmayn. Dünyada çocuk, aile veya borç gibi braktnz eyler

konsunda da üzülmeyin. Sizin için onlann tümüne biz kefil olacaz."

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

Eslem'den bildirir: Mümine ölüm annda gelinir ve: “Gidecein yer

konusunda korkma! Geride braktn dünya ile ailen için de üzülme. Cennete

1

Fussilet Sur. 30
1
Fussilet Sur. 30

3 Ahmed 24/141-143 (15416-15418), 32/170 (19431), Dânmî (2/298), Buhârî (5/100;,

Müslim (38), Tirmizî (2410), Nesâî, S. el-Kübrâ (11489, 11490), bn Mâce (3972) ve bn
Hibbân (5698-5700). Ancak hepsi de hadisi Süfyân'dan: "Resûlullah’a (sallallahu aleyhi

vesellem) sordum..." eklinde zikretmilerdir.

4 Fussilet Sur. 30
5 Talîku't-Ta'lîk'de (4/302) geçtii üzere Firyâbî ve Beyhakî (1/354, isnâdsz bir

ekilde).
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sevin!” denilir. Bunun üzerine ölüm korkusu kendisinden gider. Bu ekilde de

Yüce Allah kendisini huzurlu klm bir ekilde ölür.

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti

açklarken öyle demitir: “Kiiye melekler tarafndan bu müjde vefat annda,

kabrinde ve diriltildii zaman verilir. Cennette dahi bu müjdenin sevinci

kalbinden gitmez.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: “lerde

(kyamette) karlaacanz eylerden dolay korkmayn. Ceride brakp

kaybettikleriniz için de üzülmeyin.”

bn Ebî eybe ve bn Ebi'd-Dünya'nn Zikru'l-Mevt’de bildirdiine göre Ali

b. Ebî Tâlib: "Herbir nefis ölüp dünyadan aynlrken mutlaka âhirette nereye

gidecei kendisine bildirilir” demitir.’

Ebû Nuaym'n Hilye’de bildirdiine göre Mücâhid: “Mümine huzur içinde

kalmas için kendisinden sonra çocuklannn da iyi durumda olacaklan müjdesi

verilir” demitir.

Ahmed ve Nesâî, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiBiisha aleyhi vesellem): "Kii

Allah'la bulumay sevdii zaman Allah da onunla bulumay sever. Kii

Allah'a bulumay istemedii zaman Allah da onunla bulumay istemez"

buyurdu. Biz: “Yâ Resûlallah! Ama hiç birimiz ölümü sevmeyiz” dediimizde

u karl verdi: "Bu, ölümii sevmemek meselesi deildir! Ancak müminin

vefat an geldii zaman Allah tarafndan gidecei yer kendisine müjdelenir.

Bundan dolay mümin Allah'la bulumay her eyden daha fazla sever. Yüce

Allah da onunla bulumay ister. Günahkâr veya kafir birinin vefat an geldii

zaman ise gidecei yer kendisine gösterilir. Bundan dolay Allah'la bulumay

istemez. Allah da onunla bulumay sevmez."
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Sâbit, Fussilet Sûresi'ni

okumaya balad. "üphesiz «Rabbimiz Allah'tr» deyip de sonra dosdoru

olanlar var ya, onlarn üzerine akn akn melekler iner ve derler ki:

Korkmayn, üzülmeyin, size vaadedilmekte olan cennetle sevinin !"3 âyetine

’ bn Ebî eybe (14/56).
1 Ahmed 19/103 (12047) ve Fethu'l-Bâr?de (11/358) geçtii üzere Nesâî.

3 Fussilet Sur. 30
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ulat zaman da durdu ve öyle dedi: “Bize ulaana göre Yüce Allah mümin

kulu mezanndan tekrar dirilttii zaman yanna dünyadayken kendisiyle

birlikte bulunan iki melek gelir ve: «Korkma ve üzülme! Sana söz verilen

Cennetle sevin» derler. Bu ekilde Yüce Allah kendisini korkudan yana emin

klnca içi huzurla dolar. Kyamet gününde tüm insanlann korktuu eyler,

Yüce Allah’n ihsan ve dünyada iken yaptklar dolaysyla mümine huzur

verir.”

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Biz dünya hayatnda da, âhirette de sizin

dostlarnza..."
1

âyetini açklarken: “Biz dünyada iken de sîzlerin

dostlannzdk, Cennete girene kadar da yannzdan ayrlmayacaz,

anlamndadr” demitir. Abd b. Humeyd’in lafz ise u ekildedir: “Dünyada

iken yanlannda bulunan melekler kyamet gününde onlara: «Sîzleri Cennete

sokana kadar yannzdan aynlmayazaz» derler.”
2

* * • \î i*

*

"Çok balayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir

arlamadr." (Fu^U Sur. 32)

Ebû Nuaym Sifatu'n-Nâr’da ve Beyhakî'nin el-Ba's’da Câbiriden

bildirdiine göre Resûlullah(saiiaiiahu8teytH»Meiiem) öyle buyurmutun "Cennettekiler

meclislerinde otururken Cennet kapsnn yannda bir nur yükselir. Balarn

kaldrp baktklarnda Yüce Allah'n terif ettiini görürler. Yüce Allah: «Bana

isteklerinizi söyleyin!» buyurunca: «Senin rzandan baka bir ey istemeyiz»

derler. Yüce Allah: «Zaten benim rzamla buraya yerleip nimetlere nail

oldunuz. Bunun yannda dileiniz varsa söyleyin» buyurur. Cennettekiler: «Bu

nimetlerden daha fazlasn isteriz» derler. Bunun üzerine bedenleri krmz
yakuttan, dizginleri yeil zebercet ile krmz yakuttan olan develer getirilir. Bu

develerin üzerine bindirilirler. Develer her bir adm gözün görebilecei en uzak

noktaya kadar atarlar. Yine Yüce Allah'n emriyle üzerinde meyvelerin

bulunduu aaçlar gelir. Seçkin huriler de: «Bizler körpeyiz asin

ihtiyarlayamayz. Bizler ebediyiz asla ölmeyiz. Bizler pek deerli müminlerin

1

Fussilet Sur. 31
1 bnu'l-Mübârek (329).
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eleriyiz» diyerek gelirler. Daha sonra Yüce Allah’n emriyle yn yn beyaz

miskler gelir ve üzerlerine adna «Musire» denilen bir koku saçar. Bu ekilde

Adn Ceneti'ne varrlar ki buras da Cennetin orta yeridir. Melekler: «Rabbimiz!

Geldiler» deyince, Yüce Allah: «Sadklara merhaba! Merhaba bana itaat

edenlere!» diyerek onlar karlar ve aradaki perdeyi kaldrr. Bu ekilde Yüce

Allah'a bakar, Rahman in nurunu temaa ederler. Ona bakarken de birbirlerini

artk göremezler. Daha sonra Yüce Allah: «Onlar hediyelerle birlikte

saraylarna geri götürün» buyurunca, geri götürülürler. Götürülünce de artk

birbirlerini görmeye balarlar. Yüce Allah'n: «Çok balayan ve çok

merhametli olan Allah'tan bir arlamadr»
1 buyruu da bunu

anlatmaktdr."
2

bnu'n-Nccâr, Ebû Hureyre vastasyla aynsn bildirir.

uju. âi J ui sfi ifij

"Allah'a çaran, salih amel ileyen ve «Kukusuz ben
Müslümanlardanm» diyenden daha güzel sözlü kimdir?"

(Fussilet Sur. 33)

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Âie:

"Allah'a çaran, salih amel ileyen ve «Kukusuz ben müslümanlardanm»

diyenden daha güzel sözlü kimdir?"3 âyetini açklarken: “Allah’a çaran kii

müezzindir. Salih amelden kast da bu çan sonras ezan ile kamet arasnda

klnan iki rekatlk namazdr” demitir.

bn Ebî eybe Musannefte, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye’nin baka bir

kanalla bildirdiine göre Âie: "Allah'a çaran, salih amel ileyen ve

«Kukusuz ben müslümanlardanm» diyenden daha güzel sözlü kimdir?"4

âyetinin müezzinler hakknda nazil olduunu düünüyorum” demitir .

5

1

Fussilet Sur. 32
1 Beyhakî (493) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2253). Heysemî, Mecmau’z-Z^vâid'de (7/98)

der ki: "isnadnda zayf biri olan FadI b. îsa er-Rakkâî vardr."

3 Fussilet Sur. 33
4 Fussilet Sur. 33
5 bn Ebî eybe (1/225).
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Allah'a çaran, salih amel ileyen ve «Kukusuz ben müslümanlardanm»

diyenden daha güzel sözlü kimdir?"
1

âyetini açklarken: “Burada bahsedilen

kii Peygamberimizdir(Jatlall«hu8leY^vesEllem)
,
' demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn îrîn: "Allah'a

çaran, salih amel ileyen ve «Kukusuz ben müslümanlardanm»

diyenden daha güzel sözlü kimdir?"
2

âyetini açklarken: “Burada bahsedilen

kii Peygamberimizdir(sBllall8hu8l€>^imBllem)’
,
demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu

âyeti açklarken: “Burada salih amellerde bulunan ve Allah yoluna davet eden

mümin kiiden bahsedilmektedir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah'a çaran, salih amel

ileyen ve «Kukusuz ben Müslümanlardanm» diyenden daha güzel sözlü

kimdir?"3 âyetini açklarken: “Sözü ile ameli, az (midesi) ile cinsel organ,

gizlisi ile sakls, görüneni ile görünmeyeni bir, doru ve temiz olan kuldur"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Allah'a çaran, salih amel

ileyen ve «Kukusuz ben Müslümanlardanm» diyenden daha güzel sözlü

kimdir?"4 âyetini açklarken: “Allah'a çaran kii 'Lâ ilâhe ilallah' diyen

müezzindir. Salih amelden kast da namaz ile oruçtur" demitir.

Hatîb'in Târih ’de bildirdiine göre Kays b. Ebî Hâzm: "Allah'a çaran,

salih amel ileyen ve 'Kukusuz ben müslümanlardanm' diyenden daha

güzel sözlü kimdir?"5 âyetini açklarken: “Allah'a çarmaktan kast ezandr.

Salih amelden kast da çan sonras ezan ile kamet arasnda klnan

namazdr" demitir. Hatîb der ki: “Ebû Bekr en-Nekkâ'n bildirdiine göre

1

Fussilet Sur. 33
1
Fussilet Sur. 33

3 Fussilet Sur. 33
4 Fussilet Sur. 33
s Fussilet Sur. 33
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Ebû Bekr b. Ebî Dâvud, Tefsirinde yüz yirmi bin hadisin bulunduunu ancak

onlann içinde bu yönde bir hadisin olmadn söylemitir."
1

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre Âsim b. Hubeyre: "Ezan bitirdiin

zaman: "Lâ ilâhe ilallah! Allahu Ekber! Ben Müslümanlardanm" de" demi

ve: "Allah'a çaran, salih amel ileyen ve «Kukusuz ben

müslümanlardanm» diyenden daha güzel sözlü kimdir?"
2

âyetini

okumutur.

bn Ebî eybe ve bn Mâce, Muâviye’den bildirir Hz. Peygamberdin Uaiisiiahu

afayh vesellem): "Kyamet gününde boynu en uzun olanlar müezzinler olacaktr

"

buyurduunu iittim.3

bn Ebî eybe ve Deylemî'nin Zeyd b. Erkam'dan bildirdiine göre

Resûlullah (aflaMn aleyhi meflem] öyle buyurmutur: “Kyamet gününde

müezzinlerin efendisi Bilâl olacaktr ve peinden sadece mümin olanlar

gidecektir. Kyamet gününde boynu en uzun olanlar da müezzinler olacaktr,"4

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu eieyt

vesellem): "Müezzin, sesinin ulaabildii yer boyunca balanmaya mazhar olur

ve ya kuru ne varsa onu tasdik ederler" buyurmutur .
5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer adamn birine: "Ne i

yaparsn?" diye sorunca, adam: "Müezzinim" karln verdi. Bunun üzerine

bn Ömer "Senin iin en güzel ilerden biridir, zira sesini duyan her ey
lehinde ahitlik eder" dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "ayet hilafetle

birlikte müezzinlie de gücüm yetseydi ezanlan ben okurdum" demitir.
7

’ Haöb (8/471, 472).

1
Fussilet Sur. 33

3 îbn Ebî eybe (1/225), îbn Mâce (725) ve Müslim (387).

4 bn Ebî eybe (1/225), Deylemî (2181, 6745) ve Taberânî (5119). Heysemî, Mecmuu'z-

Zevâid'de (1/326, 9/300). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid 'de (1/326, 9/300) der ki: "snadnda
zayf biri olan Hüsâm b. Mask vardr."

5 bn Ebî eybe (1/225, 226) ve Ebû Dâvud (515). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sütten Ebî Dâvud, 484).

6 bn Ebî eybe (1/226).

3 bn Ebî eybe (1/224, 225).
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Ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Sa'd: “Ezan okumaya gücümün

yetmesi benim için haccetmekten, umre yapmaktan ve cihada çkmaktan

sevimlidir" demitir .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “ayet müezzinlik yapyor

olsaydm hacca veya umreye gitmemeyi önemsemezdim" demitir.

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka'b: “Ezan okuyan kiiye yetmi iyilik

sevab yazlr. Ezann yannda kamet de getirirse daha iyi olur" demitir.
3

bn Ebî eybe, Hlâm vastasyla Yahyâ'dan bildirin Bana bildirilene göre

Resûlullah (uiUMu eMa vmJiem):
"
ayet insanlar ezann deerini bilseydi okumak

için birbirleriyle çekiirlerdi" buyurmutur. Yine bu konuda: “mamlk
yapmak için deil ezan okumak için yann” denilirdi .

4

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

“Karln Allah'tan bekleyerek müezzinlik yapan kii, kyamet gününde ilk

giydirilen kii olur" demitir.
5

û £il ÎBJl Vj ZjA\ ^jü V

i

J n'j uil; Uj Jiii y' usfe uj *^ & ifc Ijfe

"yilikle kötülük bir olmaz. Kötülüü en güzel bir ekilde

sav. Bir de bakarsn ki, seninle arasnda dümanlk bulunan
kimse sanki scak bir dost oluvermitir. Bu güzel davrana
ancak sabredenler kavuturulur. Buna ancak büyük pay

olanlar ulatrlr." (Fu..ilei Sur. 34 , 35)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen 1de

bildirdiine göre bn Abbâs: "yilikle kötülük bir olmaz. Kötülüü en güzel

1 bn Ebî eybe (1/224).

1 bn Ebî eybe (1/225).

3 bn Ebî eybe (1/224).

4 bn Ebî eybe (1/224, 225).

5 bn Ebî eybe (1/225).
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bir ekilde sav...'” buyruunu açklarken öyle demitir: “Yüce Allah

müminlere öfke annda sabr göstermeyi, kaba bir davran karsnda ho
görüyü, kötülüe urama karsnda da affetmeyi emretmitir. te böyle

yaparlarsa Yüce Allah onlar eytandan korur ve dümanlan yakn

dostlanym gibi onlara boyun eer."
J

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “yilikle kötülük bir olmaz.

Kötülüü en güzel bir ekilde sav..."9 buyruunu açklarken öyle demitin

“Sana kötülük yapana selam ile karlk ver ki bakarsn seninle arasnda

dümanlk olan kii sana yakn bir dost oluvermitir."

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kötülüü en güzel bir ekilde sav..."'4 buyruunu açklarken: “Sana

kötülük yapan kiiyle karlatn zaman ona selam ver" demitir.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: : "...Kötülüü en güzel bir

ekilde sav ..."
6 buyruunu açklarken: “Sana kötülük yapan kiiye selam

ver" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde:

"...Dümanlk bulunan kimse sanki scak bir dost oluvermitir"7 buyruunu

açklarken: “Sana kötülük yapana iyilikte bulunduun zaman sana yakn bir

dost olabilir" demitir. "Buna ancak büyük pay olanlar ulatrlr"8

buyruunu açklarken de: “Bu büyük pay Cennettir" demitir .
9

Abd b. Humeyd, krime’den bildirir: “Hamim kelimesi yaknlk ile

akrabal, veliy kelimesi ise dostluu ifade eder."

’ Fussilet Sur. 34
1 bn Cerîr (20/432), Talîk'de (4/303) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (7/45).

} Fussilet Sur. 34
1 Fussilet Sur. 34
5 Abdurrezzâk (2/187), bn Cerîr (20/433) ve Beyhakî (6623).

6
Fussilet Sur. 34

7 Fussilet Sur. 34
9
Fussilet Sur. 35

9 Abdurrezzâk (2/187, 188).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bu güzel davrana

ancak sabredenler kavuturulur ..."

1

buyruunu açklarken: "Kii böylesi bir

davran ancak öfkesini içine atp, holanmad bir eyi görmezden geldii

zaman gösterebilir” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Enes: "Buna ancak büyük pay olanlar

ulatrlr. Buna ancak büyük pay olanlar ulatrlr" 3

âyetini açklarken öyle

demitir: Kiinin, kendisine dil uzatan birine: "ayet doruyu söylüyorsan

Allah beni balasn. Ancak yalan söylüyorsan Allah seni balasn”
demesidir.

I jm û\ "iu JuLiÜ gj; ölkJUl ^ ilSjL; Up

“Eer eytandan gelen Kötü bfr düünce seni dürtecek

olursa, hemen Allah'a sn. Çünkü O, hakkyla iitendir,

hakkyla bilendir." (Fussilet Sur. 36)

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Hâkim ve bn

Merdûye, Süleyman b. Surad'dan bildirin Hz. Peygamberin Msflehu aleyh vmller)

yannda iki adam karlkl birbirlerine dil uzattlar. Biri dierine an bir

ekilde öfkelenince. Peygamberimiz {saiiaiUhu aisyti veseiiem):
"
Bir söz biliyorum ki

ayet bu sözü söylerse öfkesi diner. O da «Kovulmu eytann errinden Allah'a

snrm» sözüdür" buyurdu. Öfkelenen adam, Allah Resûlü'ne: "Niye ben

deli miyim ki bunu diyeyim!" deyince, Allah Resulü (oiiaittu aleyh «sdM: "Eer

eytandan gelen kötü bir düünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a

sn ..."3 âyetini okudu.4

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye, Muâz b.

Cebel'den bildirir: Hz. Peygamberin (aflahhu aM> naiim) yannda iki adam karlkl

birbirlerine dil uzattlar. Birinin dierine öfkelendii yüzüne yansynca,

Resûlullah (saiiaiiahu Beyt» veseilem):
"
Bir söz biliyorum ki ayet bu sözü söylerse öfkesi

1

Fussilet Sur. 35
1

Fussilet Sur. 35
3 Fussilet Sur. 36

’ bn Ebî eybe (8/345, 346, 10/349, 350), Ahmed 45/183 (27205), Buhârî (3282, 6043,

6115), Müslim (2610), Ebû Dâvud (4781), Nesâî, S. el-Kübrâ (10224, 10225) ve Hâkim

(2/441).
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diner. O da «Kovulmu eytann errinden Allah'a snrm» sözüdür"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Ebû Saîd'den bildirin Resûlullah'n Maiiahu aleyhi «seilem) öyle

buyurduunu iittim: "Öfkeden uzak durun! Zira öfke insann kalbinde bir kor

atei gibidir. Öfkelenen kiinin gözlerinin kzardn, boyun damarlarnn

itiini görmez misiniz ? Onun için kim içinde öfkeden bir ey hissederse

olduu yerde kalsn ve bir harekette bulunmasn ."2

bn Ebî eybe, Hayseme'den bildirir: Denilirdi ki eytan: “Âdemolu

benimle nasl ba edebilir ki? Ho olduu durumlarda gelir kalbinde

otururum. Öfkelendii zaman ise uçar bana konarm" dermi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Eer

eytandan gelen kötü bir düünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a

sn ..."

4

âyetini açklarken öyle demitir: Bize anlatlana göre

Peygamberimiz (saiiallahu aleyhi veseilem) namaz klarken birkaç defa geriye doru

çekilip arkadaki sütuna dayand. Ashâbndan bazlar: “Yâ Resûlallah! Daha

önce böyle bir ey yaptn görmedik" dediklerinde, Allah Resûlü (saiiBiiahu aleyhi

veseilem): "eytan beni yakmak için elinde alevlerle geldi. Ancak Yüce Allah'n

eksiksiz olan lanetiyle onu lanetlediimde yüzüstü yere dütü ve atei de

söndü" karln verdi.

>üj ij y >îiij jjlssij j#ij ji Aiuî&
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"Gece, gündüz, Güne ve Ay Allah'n âyetlerindendir.

Güne'e ve Ay'a secde etmeyin. Eer gerçekten Allah'a

1 bn Ebî eybe (8/346, 10/350), Ahmed 36/405, 425, 426 (22086, 22111), Ebû Dâvud

(4780), Tumzî (3452) ve Nesâ, S. el-Kübrâ (10221, 10222). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Datf Sünen EM Dâvud, 1024).

1 bn Ebî eybe (8/346, 347) ve Trmzî (2191, uzun bir metinle). Zayf hadistir (Balon:

Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 385).

5 bn Ebî eybe (13/446).

A Fussilet Sur. 36
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kulluk ediyorsanz, onlar yaratan Allah'a secde edin. Eer
onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yannda
bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan O'nu

tebih ederler." (Fumüci Sur. 37. 38)

Ebû Ya'lâ ve bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (auiehu

aleyh veseM öyle buyurmutun "Geceye, gündüze, Güne'e, A'ya sövmeyin.

Rüzgarlara da sövmeyin, zira rüzgarlar kimilerine rahmet kimilerine de azap

olarak gönderilirler .

"

1

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “ y

ifadesini sorunca, bn Abbâs: “Ara vermeden ve bkp usanmadan,

anlamndadr"' dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca

da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

“Korkudan dolay ne ibadetten usanrlar

Ne de uzamasndan bir yorgunluk duyarlar
"
dediini iitmedin m?" 3

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî Sünen’de Saîd b. Cübeyr'den bildirir:

“bn Abbâs, Fussilet Suresi'ndeki âyetlerden4
ikisinde de secde ederdi. bn

Mes'ûd ise sadece ilk âyette5 secde ederdi.”6

Saîd b. Mansûr, Ebû shâk'tan bildirir: “Abdullah ile arkadalan bu sûrenin

sadece ilk âyetinde
7 secde ederlerdi."

bn Ebî eybe'nin Süleym oullarndan bir adamdan bildirdiine göre

Resûlullah'n (saiiiiahu aleyhi vasaiitm) bu sûrenin sadece ilk âyetinde
8

secde ettiini

iitmitir.

9

1 Ebû Ya'lâ (2194). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
2
Fussilet Sur. 38

3 el-tkâride (2/78) geçtii üzere Tastî.

4
Fussilet Sur. 37, 38

s Fussilet Sur. 37
6 bn Ebî eybe (2/10, 11), Hâkim (2/441, "sahih") ve Beyhakî (2/326).

7 Fussilet Sur. 37
s
Fussilet Sur. 37

s bn Ebî eybe (2/10,11).
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bn Sa'd ve bn Ebî eybe, Nâfi'den bildirir: "bn Ömer bu sûrenin sadece

ilk âyetinde
1

secde ederdi ."2

Buhârî'nin Târih'de bildirdiine göre sahabelii de bulunan Abde b. Hazn

en-Nasrî, Fussilet Suresi'nin ilk âyetinde 3 secde etmitir.

4

Saîd b. Mansûr, Mücâhid'den bildirir: “bn Abbâs, Fussilet Suresi'nin ikinci

âyetinde5 secde ederdi."

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Ömer bu sûrenin ikinci âyetinde
6

secde ederdi.

î-jüi »ui dji! s^î luiu ^jSi s} ‘üîî $4
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"Allah'n varlnn delillerinden biri de udur: Sen

yeryüzünü boynu bükük görürsün. Onun üzerine yamuru
indirdiimiz zaman kprdar kabanr. üphesiz ki, onu

dirilten, elbette ölüleri de diriltir. üphesiz O, her eye gücü

hakkyla yetendir." (Fu.«ilet Sur. 3e)

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah'n

varlnn delillerinden biri de udur: Sen yeryüzünü boynu bükük

görürsün. Onun üzerine yamuru indirdiimiz zaman kprdar kabarr ..."7

âyetini açklarken öyle demitir: “Sen yeryüzünü kupkuru olarak görürsün,

ancak üzerine yamur inince canlanp yeerir. Zira toprak üzerine yamur

inince onu tanyp bildii için canlanp yeermektedir."8

1

Fussilet Sur. 37
1 bn Ebî eybe (2/10,11).

3 Fussilet Sur. 37
4 Buhârî (6/113).

5 Fussilet Sur. 38
6
Fussilet Sur. 38

7 Fussilet Sur. 39
8
Abdurrezzâk (2/188).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre

Mücâhid: “Öjjj
" 1

ifadesini açklarken: “Yeermeye balamasyla kprdar"'

demitir. "c£îâi
”2

ifadesini açklarken de: “Henüz yeermeden topran

kabarmasdr" demitir.

3
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“Âyetlerimiz konusunda doruluktan sapanlar bize gizli

kalmaz. O hâlde kyamet gününde atee atlan m, yoksa

güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediinizi yapn.
üphesiz O, yaptklarnz hakkyla görmektedir."

(Fussilet Sur. 40)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ayetlerimiz konusunda

doruluktan sapanlar ..."4 buyruunu açklarken: “Doruluktan sapmaktan

kast bir sözü anlam dnda kullanmaktr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Ayetlerimiz konusunda doruluktan sapanlar..."5 buyruunu açklarken:

“Kurîân âyetleri hakknda tartmak ve benzeri eylerdir" demitir.

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde bu âyet

açklarken: “îlhâd ifadesinden kast yalanlamaktr" demitir.

6

Ahmed’in Zühd'âe bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb öyle demitir:

“Kur’ân, Yüce Allah’n kelamdr. Onun için onu saptrmadan yerinde kullann

ve bu konuda arzulannzn peine dümeyin .”7

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...O hâlde kyamet

gününde atee atlan m, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir?”

' Fussilet Sur. 39
2
Fussilet Sur. 39

3 Talîk'de (4/302, 303) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/438, 439).

* Fussilet Sur. 40
5
Fussilet Sur. 40

6 Abdurrezzâk (2/188).

7 Ahmed (sh. 35).
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buyruunu açklarken: "Atee atlan kiiden kast Ebû Cehil b. Hiâm, güven

içinde gelen kiiden kast da Ebû Bekr es-Sddîk'tir" demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Beîr b. Temîm'den

bildirir "...O hâlde kyamet gününde atee atlan m, yoksa güven içinde

gelen kimse mi daha iyidir?"
2
âyeti Ebû Cehil ile Ammâr b. Yâsir hakknda

nazil oldu. Atee atlan kiiden kast Ebû Cehil, güven içinde gelen kiiden

kast da Ammâr'dr.”3

ibn Asâkir'in bildirdiine göre krime: "...O hâlde kyamet gününde atee

atlan m, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir?"
4
âyeti Ammâr b.

Yâsir ile Ebû Cehil hakknda nazil oldu" demitir .
5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "...Dilediinizi yapn..."6 buyruunu açklarken: "Bu bir tehdittir"

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Dilediinizi yapn..."7

buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah sizleri bu konuda muhayyer

brakt. Ancak kendisi amel etmenizi istemi ve bu konuda hiç kimseye

bahane brakmamtr. Zira sonradan ellerinde herhangi bir mazeret olmasn

diye de önceden Resûlünü göndermi, kitab indirmi ve hükümlerini

belirtmitir."

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dilediinizi yapn..."
8

buyruunu açklarken: "Bu, Bedir savana katianlar için özel bir hükümdür"

demitir.

Abd b. Humeyd, brâhim en-Nehaî'den bildirir: Bize anlatlana göre Bedir

sava srasnda gök açlm ve Müslümanlara: "Dilediinizi yapn!"

denilmitir.

’ Fussilet Sur. 40

* Fussilet Sur. 40
5 Abdurrezzâk (2/188).

* Fussilet Sur. 40
5 bn Asâkir (43/377. 378).
6
Fussilet Sur. 40

7 Fussilet Sur. 40

* Fussilet Sur. 40
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

"Vallahi ameller onlara (Bedir ahalisine sava sonras) mübah klnmtr"’

demitir.
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"Zikir kendilerine geldiinde onu inkâr edenler mutlaka
cezalarn göreceklerdir. üphesiz o, çok deerli bir kitaptr.

Ona ne önünden, ne de ardndan batl gelemez. Of hüküm
ve hikmet sahibi, övülmeye lâyk olan Allah tarafndan

ndrilmtr/' (Fussilet Sur. 41, 42)

bn Merdûye, Hz.Ali’den bildirir: Resûlullah'a (uiiaMu ahyfai ntaSm): "Senden

sonra ümmetin iki defa fitneye maruz kalacaktr" denildi. Resulullah'a (saiiaiiahu

aleyhi mailem): "Bu fitnelerden çk yolu nedir?" diye sorduumda (veya

sorulunca), Allah Resûlü (saiiaiihu aleyhi veniiem): "Çk, ne önünden, ne de arkasndan

batln kendisine yaklaamayaca Yüce Allah'n deerli kitabdr. Ki «...O,

hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye lâyk olan Allah tarafndan

indirilmitir»
1 karln verdi .

2

bn Merdûye’nin Ebû Saîd’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu üfeyhi mailem

öyle buyurmutur: "Kur'ân ile insanlarn karlkl durumu toprak ih'

yamurun durumuna benzer. Bata toprak ölü ve kuru iken Yüce Allah onu

yamuru gönderir. Toprak bu yamurla kprdamaya balar. Topran üzerine

saanak yamuru gönderince daha fazla kprdamaya ve kabarmaya balar.

Vadiler üzerinden topraa sulan salnca da yeerip bitkilerini ortaya çkanr. Bu

ekilde Yüce Allah topran içindeki güzellikleri ve insanlar için faydal olan

eyleri ortaya çkanr. Yüce Allah’n da Kur'ân’ göndermekle insanlara yapt
budur.

"

Hâkim ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Siföfta Ukbe b. Âmiriden bildirir:

Resûlullah (sBiyahu aleyhi veseiiem): "Zikir kendilerine geldiinde onu inkâr edenler

mutlaka cezalarn göreceklerdir. üphesiz o, çok deerli bir kitaptr. Ona

' Fussilet Sur. 42
1

Tirmizl (2906). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 554).
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ne önünden, ne de ardndan batl gelemez. O, hüküm ve hikmet sahibi,

övülmeye lâyk olan Allah tarafndan indirilmitir
"

1

âyetlerini okudu ve:

"Yüce Allah'n huzuruna, onun da en çok sevdii ve kendisinden gelen bir

eyden (Kur'ân'dan) daha iyisiyle çkamazsnz " buyurdu .

1

Beyhakî'nin Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah Maittu aleyhi mellem):

"Yüce Allah'n huzuruna yine kendisinden gelen bir eyden (Kur'ân’dan) daha

iyisiyle çkamazsnz " buyurmutur.

3

Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifâfta Atiyye b. Kays'tan bildirdiine göre

Peygamberimiz (salBilahu B*yt* «seliem) öyle buyurmutur: "Allah katnda kullarn

azlarndan çkan en güzel sözler yine kendi kelam (Kur'ân) olan sözlerdir.

Kullar Yüce Allah'a, yine kendi kelamndan (Kur'ân'dan) daha iyi bir eyle

yönelemezler."4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ona ne

önünden, ne de ardndan batl gelemez ..."5 buyruunu açklarken:

"Batldan kast eytandr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ona ne önünden, ne de

ardndan batl gelemez ..."
6 buyruunu açklarken: "Ne eytan ne de

kafirlerinden biri Kur'ân'dan olmayan bir eyi onun içine katamaz" demitir.

Abd b. Humeyd ve Ibnu’d-Durays'n bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz

o, çok deerli bir kitaptr. Ona ne önünden ne de ardndan batl

gelemez..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah onu deerli

klmtr, zira kendi kelamdr. Onu batla, yani blis'e kar da korumutur.

Bundan dolay blis ne onun dorularndan bir tanesini eksiltebilir, ne de ona

bir tane batl olan bir ey katabilir."
8

1

Fussilet Sur. 41. 42
1 Hâkim (2/441, "sahîh") ve Beyhakî (502). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (4/426)

hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 Beyhakl (502). Muhakkiki: "Zayftr" demitir.
4 Beyhakî (527). Muhakkiki: "Murseldir ve isnad zayftr" demitir
5 Fussilet Sur. 42
6
Fussilet Sur. 42

7 Fussilet Sur. 41, 42
8 bnu'd-Durays (122, 123).
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“Senin için söylenenler, senden önceki peygamberler için de

söylenmiti. Dorusu Rabbin hem balayan ve hem de can

yakn azap verendir." (FuMild Sur. 43 )

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Senin için söylenenler, senden

önceki peygamberler için de söylenmiti ..."
1 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Eer kavmin seni yalanlyorsa bil ki senden önceki peygamberler

de kavimleri tarafndan yalanland. Onlarn, kavimlerinin eziyetlerine

sabrettii gibi sen de kavminin eziyetlerine sabr göster."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Salih: "Senin için

söylenenler, senden önceki peygamberler için de söylenmiti ..."
2

buyruunu açklarken: “Bundan kast eziyet veren sözlerdir" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken: “Teselli etme, rahatlatma babnda bir âyettir" demitir .

3
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“Biz bu Kur'ân' yabana bir dil ile ortaya koysaydk:

«Âyetleri uzun açklanmal deil miydi? Araba yabana bir

dille söylenir mi?» derlerdi. De ki: «Bu, inananlara doruluk
rehberi ve gönüllerine ifadr.» nanmayanlarn

kulaklarnda arlk vardr ve o (Kur an) bunlara kar bir

körlüktür. Sanki onlara uzak bir mesafeden sesleniliyor."

(Fusuilet Sur. 44)

1

Fussilet Sur. 43
1

Fussilet Sur. 43
3 Abdurrezzâk (2/188).
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bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz bu

Kuriân' yabanc bir dil ile ortaya koysaydk: «Âyetleri uzun açklanmal

deil miydi? Araba yabanc bir dille söylenir mi?» derlerdi ..."
1 buyruunu

açklarken öyle demitir: Yüce Allah burada buyurur ki: "Ey Muhammedi

Senin dilin Arapça iken Kur'ân’ sana baka bir dilde indirseydik: "Arap bir

peygamber baka dilden olan bir kitapla m bize gönderiliyor? Biz bunu

anlamayz. Anlamamz için âyetleri uzun uzun açklamalyd" diyeceklerdi.

Burada Kur'ân dile benzetilmitir. Yüce Allah da böyle dememeleri ve bu

konuda ellerinde herhangi bir bahane olmamas içi Kuriân' onlarn bilmedii

bir dilde göndermemitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken

öyle demitir: ayet Kur'ân baka bir dilde inseydi mürikler: "Peygamber

olduunu söyleyen kii bir Arap iken kitab nasl baka bir dilde olabilir?"

diyeceklerdi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Kureyliler:

"Kur'ân hem Arapça, hem de baka bir dilde inseydi ya!" deyince, Yüce Allah:

“lijs-3 «übT cJLiâ SI3J (=Kur'ân’n âyetleri hem Arapça, hem de baka

bir dille açklanmal deil miydi, dediler)" âyetini indirdi. Ancak daha sonra

Yüce Allah: "...Üzerlerine siccîlden talar yadrdk..."
2
âyetinde olduu gibi

deiik dillerden ifadeleri de içeren âyetler indirdi.

bn Cerîr der ki: ",^^ 1
" ifadesinin istifham ile eklinde okunmas

gerekir.

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Ebû Meysere: "Kuriân’da

her dilden kelime vardr" demitir.3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...O bunlara

kar bir körlüktür ..."4 buyruunu açklarken: "Onlar Kuriân'a kar kör ve

sardrlar" demitir. 5

1

Fussilet Sur. 44

* Hûd Sur. 82; HicrSur.74
5 bn Cerîr (1/15).

* Fussilet Sur. 44
s Abdurrezzâk (2/189).
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Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: (=Onlan

kör etmektedir)” lafzyla okumutur.

Saîd b. Mansûr'ûn bildirdiine göre Dahhâk: "...Sanki onlara uzak bir

mesafeden sesleniliyor ..."
1 buyruunu açklarken: "Kyamet gününde

bunlara en kötü ve çirkin isimleriyle seslenilir” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Sanki

onlara uzak bir mesafeden sesleniliyor ..."
3 buyruunu açklarken:

"Kalplerine uzak bir yerden sesleniliyor, anlamndadr” demitir.
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"And olsun ki Musa'ya Kitap vermitik de onda ayrla
dümülerdi. Rabbinin verilmi bir sözü olmasayd,
aralarnda hükmedilmi olurdu. Dorusu onlar, onun

hakknda üphe ve endie içindedirler... Kyamet gününün
bilgisi, O'na havale edilir. O nun bilgisi dnda hiçbir

meyve kabuunu yarp çkamaz, hiçbir dii gebe kalmaz ve

dourmaz. Allah onlara: «Ortaklarm nerede!» diye

seslendii gün: «Buna dair bizden hiçbir ahit olmadn

’ Fussilet Sur. 44
1
Fussilet Sur. 44
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sana arzederiz» derler... nsan, hayr (mal, mülk, genilik)

istemekten usanmaz. Fakat bana bir kötülük gelince

umutsuzlua düer, yklr. Andolsun! Bana gelen bir

zarardan sonra kendisine tarafmzdan bir rahmet tattrsak

mutlaka «Bu benim hakkmdr. Kyametin kopacan da

sanmyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem, üphesiz
O'nun yannda benim için daha güzel eyler vardr» der.

Andolsun, biz inkâr edenlere yaptklarn mutlaka haber

vereceiz ve andolsun, onlara mutlaka ar azaptan

tattracaz... nsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde

âyetlerimizi göstereceiz ki onun (Kur'ân'n) gerçek olduu,
onlara iyice belli olsun. Rabbinin her eye ahit olmas,

yetmez mi?" (Fussilet Sur. 45, 47, 49, 50, 53)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Rabbinin verilmi bir sözü

olmasayd..."' buyruunu açklarken: ''Yüce Allah önceden söz verdii ve

takdir ettii gibi onlara bir süre ve ecel tayin etmitir. Ancak bu süreyi de

aldanma içinde geçirirler” demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid, Fussilet

Sûresi'nin 47. âyetini o- \£ ö», 1*3" lafzyla okumu ve: "Allah'n

bilgisi dnda hiçbir meyve çekirdei kabuunu yarp çkamaz” eklinde

açklamtr. 2

bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "J&T"3

ifadesini: "Sana bildiririz" eklinde açklamtr.

J

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "fllJ VJ”
4

ifadesini: "Bkp usanmaz” eklinde açklamtr.

1

Fussilet sûr. 45
1 bn Kesir, Ebû Amr, Ebû Bekr, Hamza, Kisâî, Yakub ve Halef de ‘meyve' ifadesini

bu ekilde tekil olarak okumulardr. Nâfi', Hafs, Ibn Amir ve Ebû Cafer ise bu ifadeyi

çoul olarak f" eklinde okumulardr. (en-Ver, 2/274).

3 Fussilet Sur. 47
4
Fussilet Sur. 49
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bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Tarafmzdan bir rahmet

tattrsak ..."
1 buyruunu açklarken: “Rahmetten kast afiyettir"’ demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Bu benim

hakkmdr..."
2 buyruunu açklarken: “Bu rahmet amellerimin karldr ve

bunu hakettim, anlamndadr” demitir. 3

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlara ufuklarda ve kendi

nefislerinde âyetlerimizi -jöstereceiz ..."4 buyruunu açklarken:

"Ufuklardaki bu âyet Muhammed’dir(sByiahu aleyhi veseHem)" demitir.

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlara

ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceiz..."5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Ufuklardaki bu âyet Yüce Allah’n ihsanyla

fethedecekleri bölgelerdir. Nefislerindeki âyetten kast ise Mekke'nin

fethidir.’’
6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "nsanlara ufuklarda ve

kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceiz ..."7 buyruunu açklarken öyle

demitir. "Ufuklardaki bu âyet yamurun tüm bölgeler için tutulmas,

yadnlmamasdr. Nefislerindeki âyetten kast ise bedenlerinde maruz

kaldklar bela ve hastalklardr.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlara ufuklarda ve

kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceiz ..."
8 buyruunu açklarken

öyle demitir: "nsanlar yolculua çktktan zaman Âd, Semûd kavimlerinden

geriye kalan kalntlar görür ve: "Vallahi Muhammed doru söylemi”

derlerdi. Ufuklardaki âyetten kast budur. Nefislerindeki âyetler ise

hastalklandr.”

’ Fussilet Sur. 50
1
Fussilet Sur. 50

} bn Cerîr (20/458, 459).

A
Fussilet Sur. 50

5
Fussilet Sur. 50

6 Abdurrezzâk (2/189).

7 Fussilet Sur. 50
8
Fussilet Sur. 50
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “ûra Sûresi, Mekke'de nazil

oldu” demitir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyn “ûra Sûresi, Mekke’de

nazil oldu” demitir.

* (**-

"Hâ Mîm, Ayn Sin Kaf." (ûrâ Sur. , 2)

Abdurrezzâk Musannefte Cafer b. Muhammed'den bildirir: Bir gece

Peygamberimiz (uiBUshu aleyhi ybseIM Meymûne'nin evindeyken ûra Sûresi'ni

okumak istedi. “Hâ Mîm, Ayn Sin Kaf'' diye balad ve gerisi aklna

gelmeyince bu ksm tekrar edip durdu. Sonunda: "Ey Meymûne! ûrâ

Sûresi'ni biliyor musun?" diye sordu. Meymûne: "Evet, biliyorum” deyince,

Allah Resûlü (saiieiiaSu bIby*u vBseiiem): "O zaman bana oku! Zira ba ile sonu arasndaki

âyetleri unutmuum" buyurdu.

2

Taberânî -sahîh bir isnâdla- Meymûne'den bildirir: Bir defasnda

Resûlullah (saiiaii^u aJeytu veseiiem): “Hâ Mîm, Ayn Sin Kaf"* diye ûrâ Sûresi'ne balad.

Ancak gerisi aklna gelmeyince: "Ey Meymûne ! ûrâ Sûresi'ni biliyor musun?

Zira ba ile sonu arasndaki âyetleri unutmuum" buyurdu. 8en sûreyi ona

okuyup hatrlatnca ardndan kendisi okudu. 4

Abdurrezzâk, bn Eb? Hâtim, Nuaym b. Hammâd ve Hatîb, Ertaa b. el-

Münziriden bildirir: Adamn biri bn Abbâs'a geldi. bn Abbâs'n da yannda

1 ûra Sur. 1, 2
1 Abdurrezzâk (5976).

3 ûrâ Sur. 1, 2
4 Taberânî 24/28, 29 (75). Heyserrû, Mecmau'z-Zevâid'de (7/102, 103) der ki:

'Taberânî'nin hocas olan Muhammed b. Abdûs dndaki raviler güvenilirdir."



128 -3 ûra Sûresi &

Huzeyfe b. el-Yemân vard. Adam: "Hâ Mîm, Ayn Sin Kaf
"1 buyruunun

açklamas nedir, bana söyle" deyince bn Abbâs adama yüz vermedi. Adam

ayn eyi bir daha sorunca bn Abbâs yine ilgilenmedi ve bu sorudan memnun

kalmad. Adamn ayn soruyu üçüncü kez sormas üzerine bn Abbâs yine yüz

vermeyince, Huzeyfe adama öyle dedi: "Ben bunun açklamasn sana

yapaym. bn Abbâs’n cevap vermek istemeyiinin de sebebini söyleyeyim

Çünkü bu âyet akrabalanndan biri olan Abduilah (veya Abdullah) adnda bir

adam hakknda nazil oldu. Bu adam dou taraflannda bir nehrin yannda

yerleecek. Nehrin her iki kysnda iki kasaba ina edecek ve nehir bu iki

kasabann ortasndan akp onlan ortadan tam ikiye ayracak. Bu iki kasabada

da ne kadar inatç zorba varsa toplanacak. Yüce Allah bunlann hâkimiyetinin

bitip, hükümranlnn yklmas ve sonlarnn gelmesini takdir ettii zaman bir

gece kasabalardan birine bir ate gönderecek. Sabah olduunda sanki hiç

kurulmam gibi yanarak kapkara bir kömür parçasna dönüecek. Dier

kasaba halk ise yanp kül olan kasabann durumuna ve nasl bu hale geldiine

aracak. Zira kendi durumlan çok iyidir ve bembeyaz bir günü

yaamaktadrlar. Ancak zamanla dier kasabada da her bir inatç zorba

toplanacak. Sonrasnda da Yüce Allah o kasabay üzerindekilerle birlikte yerin

dibine geçirecek. te: "Hâ Mim, Ayn Sin Kaf”
2 buyruunun anlam budur. H.î

Mîm, yani Allah'n karan, takdiri ile fitne olarak ate gibi (Humma) yanacaklar

anlamndadr. Ayn, bunun Allah’n adaleti dahilince olaca anlamndadr.

Sin, bunun ilerde olaca (=Seyekûn) anlamndadr. Kaf da bu olayn bu iki

kasabada mutlaka gerçekleecei (=Vâki') anlamndadr." 3

Ebû Ya'lâ ve bn Asâkir -zayf bir isnâdla- Ebû Muâviye’den bildirir: Ömer

b. el-Hattâb minbere çkt ve: "Ey insanlar! çinizden Resûlullah'n (sbIIbIIbHu B | B yhi

reaHM “Hâ Mîm, Ayn Sin Kar4
âyetlerini açkladn iiten var m?" diye sordu.

bn Abbâs hemen ayaa kalkt ve: "Ben iittim. Hâ Mîm ,
Yüce Allah'n

isimlerinden biridir" dedi. Ömer "Peki ya Ayn?" diye sorunca, bn Abbâs:

"Mürikler Bedir savanda azab gördüler (=Âyene), anlamndadr" dedi.

Ömer "Peki ya Sin?" diye sorunca, bn Abbâs: "...Zulmedenler hangi

1 ûra Sur. 1, 2
1 ûra Sur. 1, 2
3 bn Cerir (20/464, 465), Nuaym b. Hammâd (568) ve Hatîb (1/40). bn Kesir, Tef îr

(!7/177): "Garîb ve münker bir rivayettir" demitir.
3 ûra Sur. 1, 2
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akbete urayacaklarn göreceklerdir ^Seya'lemu)"
1 anlamndadr” dedi.

Ömer. “Peki ya Kafi" diye sorunca bn Abbâs sustu. Bunun üzerine Ebû Zer

kalkt ve bu harfi, ibn Abbâs'n açklad gibi: “Kaf, gökten inip insanlan

saracak olan bir felakettir (=Kâri’a)” dedi.
2

Jlj>*j O {ja Qj]aâ"l Ojl»>l)\ jlSS
• ^ / + * *^ > i üj Vî ^ ^
"Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler

Rablerini överek tebih eder ve yeryüzünde bulunanlar için

O ndan balanma dilerler. yi bilin ki Allah üphesiz
balayandr, merhametli olandr/' (û r* Sur. 5 )

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs "Gökler neredeyse üstlerinden

çatlayacak ..."3 âyetini:
“ 'ö* o)*£> oljU-lJi Si5o” lafzyla okurdu.4

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "Gökler neredeyse üstlerinden

çatlayacak ..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah'n azametinden dolay

çatlayacak gibi olur” demitir.
6

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti: “^33 0? ol^a-Ji îiSj” lafzyla okumu ve:

“Gökler, üzerinde bulunanlardan dolay çatlayacak gibi olur” eklinde

açklamtr. Husayf ise bu âyeti: lafzyla okumutur.7

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

"Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacak ..."
8 buyruunu açklarken: “Yüce

Allah'n azametinden dolay çatlayacak gibi olur” demitir.’

’ u'arâ Sur. 227

’ bn Kesîr, Tefsir (7/177, 178) ile el-Metâlbu'l-Âliye'de (4092) geçtii üzere Ebû Ya'lâ

ve bn Asâkir (34/16). bn Kesîr: "snad çok zayf ve munkat'dr" demitir.

3 ûra Sur. 5
4 Taberânî (12889).

5 ûra Sur. 5
6 bn Cerîr (20/467).

7 Ebu’-eyh (237).

8 ûra Sur. 5
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve Hâkim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: “Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacak..."
2

buyruunu açklarken: “Üzerindeki arlklardan dolay çatlayacak gibi olur"

demitir .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Katâde: “...Yeryüzünde bulunanlar için O'ndan balanma dilerler..."''

buyruunu açklarken: “Yeryüzünde bulunanlardan mümin olanlar için

balanma dilerler" demitir.

5

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih:

"...Yeryüzünde bulunanlar için O'ndan balanma dilerler ..."
6 buyruunu

açklarken öyle demitir “Melekler yeryüzünde bulunanlar için balanma
dilerler. Ancak bu âyet, “...Müminler için balanma dilerler..."

7
âyetiyle

neshedilmitir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirir

Abdullah'n örencileri öyle derdi: “Melekler bnu’l-Kevvâ'dan daha

hayrldrlar. Zira Rablerini hamd ile tebih ederler ve yeryüzünde bulunanlar

için de balanma dilerler. Oysa bnu'l-Kevvâ yeryüzündekilerin kafir

olduklarn söylüyor."

f>: fî
343 ^ ^3

Jij y vî3 ^

“Böylccc biz sana Arapça bir Kur'ân vabyettik ki, ehirlerin

anas olan Mekke'de ve çevresinde bulunanlar uyarasn.

Hakknda asla üphe olmayan toplanma günüyle onlar

uyarasn. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir."
(ûra Sur. 7)

1 bn Cerîr (20/466, 467) ve Ebu'-eyh (196).

2 ura Sur. 5
3 bn Cerîr (20/466), Ebu'-eyh (238) ve Hâkim (2/442, "sahih").

4 ûrâ Sur. 5

5 Abdurrezzâk (2/190).

6 ura Sur. 5
7 Mü'min Sur. 7
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ibn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...Hakknda asla üphe olmayan

toplanma günüyle onlan uyarasn ..."
1 buyruunu açklarken: “Toplanma

gününden kast, kyamet günüdür” demitir .

2

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Abdullah

b. Amadan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aieyti vRseiiam) elinde iki tane kitapla yanmza

çkt. Bize: "Bu iki kitabn ne olduunu biliyor musunuz?" diye sordu. “Yâ

Resûlallah! Ancak bize söylersen bilebiliriz" dedik. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

sa elindeki kitab göstererek: "Bu âlemlerin Rabbinden olan bir kitaptr.

çinde de Cennetlik olanlarn isimleri, babalarnn ve kabilelerinin isimleri

bulunmakta. Cennetlikler ilk kiiden son kiiye kadar hepsi yazlm olup,

bunlar asla ne artacak, ne de eksileceklerdir" buyurdu. Sonra sol elindeki kitab

göstererek: "Bu da âlemlerin Rabbinden olan bir kitaptr. çinde de

Cehennemlik olanlarn isimleri, babalarnn ve kabilelerinin isimleri

bulunmakta. Cehennemlik olanlar ilk kiiden son kiiye kadar hepsi yazlm
olup, bunlar asla ne artacak, ne de eksileceklerdir" buyurdu. Ashâb: “Yâ

Resûlallah! Madem her ey yazlp bitmi peki neden amel yapyoruz?” diye

sorunca Resûlullah (latlaliahu aleyhi vessHam) öyle buyurdu: "Dosdoru olun ve

amellerinizi arttrn! Çünkü Cennetlik olan kiinin ameli, hangi ameli yaparsa

yapsn Cennetlik olan kiilerin ameliyle son bulacaktr. Cehennemlik olann

ameli de, hangi ameli yaparsa yapsn en sonunda Cehennemlik olanlarn ameli

ile son bulacaktr." Daha sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «senem) o iki kitab elinden

brakt ve: "Rabbiniz kullarndan yana iini bitirmitir. Kimisi Cennette kimisi

de Cehennemdedir!" buyurdu .

3

bn Merdûye, Berâ b. Âzib’den bildirin Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanmza

elinde bir kitapla çkt. Bu kitabn içindekilere bakyorken bazlan: “Hele bakn

okumas olmayan ümmî biriyken ne yapyor” dedi. Allah Resûlü Maiiriu aleyhi

veeHam) onlann ne dediklerini anlad ve: “Bu âlemlerin Rabbinden olan bir

kitaptr. çinde de Cennetlik olanlarn isimleri, babalarnn ve kabilelerinin

isimleri bulunmakta. Bunlar da ne artacak, ne de eksileceklerdir" buyurdu.

Sonra: "Kullarn kimisi Cennette, kimisi Cehennemdedir, zira Rabbiniz

kullarndan yana iini bitirmitir" buyurdu.

’ ûra Sur. 7
1 bn Cerir (20/470).

3 Ahmed 11/121-123 (6563). Tirmizî (2141, “sahih"), Nesâî, S. el-Kübrâ (11473) ve bn
Cerir (20/470, 471). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1740).
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4\j Ji Uj

irlJ ^Jjî ri L\**r
^jU^JI && * 4*=^

jr*?M £s*-^l *J^ ^4* tr^ ?s? ^Lijî p^'

"Hakknda ayrla dütüünüz herhangi bir eyin hükmü
Allah'a aittir. te bu, Rabbim Allah'tr. Yalnz O'na tevekkül

ettim ve ancak O'na yöneliyorum. Göklerin ve yerin

yaratan, size içinizden eler, çift çift hayvanlar var

etmitir. Bu suretle, çoalmanz salamtr. O'nun benzeri

hiçbir ey yoktur. O, iitendir, görendir." (ûrâSur. o, u)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Hakknda ayrla dütüünüz herhangi bir eyin hükmü Allah'a aittir ..."
1

buyruunu açklarken: “htilaf ettiiniz herhangi bir eyin hükmünü Allah

verir" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Size içinizden

eler, çift çift hayvanlar var etmitir. Bu suretle, çoalmanz
salamtr ..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah sîzleri böylesi bir hayatn

içinde yaatyor" demitir.

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Bu suretle, çoalmanz salamtr ..."5 buyruunu açklarken:

"Hem insanlar hem de hayvanlan ard arda gelecek nesillerle çoaltr"

demitir.

6

Abd b. Humeyd ve Beyhakî el-Esmâ' ve’s-Sifâfta Ebû Vâil'den bildirin

Abdullah b. Mes'ûd Rabbini zikredip överken onu duyan Mi'dad: “En güzel

' ûra Sur. 10
J bn Cerîr (20/473).

3 ûra Sur. 11

1 bn Cerîr (20/476).

5 ûra Sur. 11

6
Talîku't-Ta'lîk (4/304) ile Fethu'l-Bârfde (8/563) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(20/475).



Ayet: 12 133

insan zikrediyor gibi” dedi. Bunun üzerine Abdullah: “Böylesi bir eyden

Allah' tenzih ederim, zira "O'nun benzeri hiçbir ey yoktur
"1

dedi .

2

t#* H jAj a* «&# J^s jyüi 4î

"Göklerin ve yerin anahtarlar O'nundur. Dilediine rzk bol

verir ve (dilediine) ksar. üphesiz O, her eyi hakkyla
bilendir.” (ûrâSur. 12)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî, Ebu’-eyh Azame’de, bn

Merdûye ve Ebû Nuaym HZye'de Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirir: Rabbinizin

katnda gece ve gündüz yoktur. Göklerin da Allah'n yüzünün

nurundandr. Sizin yannzdaki bir gün, Allah katnda on iki saat kadardr.

Amelleriniz günün ilk vakitlerinde kendisine sunulur. Bu amellere üç saat

boyunca bakar ve bunlarn içinde sevmedii amelleri görünce öfkelenir.

Onun öfkelendiinin farkna ilk olarak Ar’ tayan melekler vanrlar, zira

Ar'n arlatn hissederler. Bunun üzerine Ar' tayan melekler, Ar'n

perdedârlan, mukarreb olan melekler ile dier melekler Allah' tebih

ederler. Cebrâil de boruya üfler ki sesini cinlerden ve insanlardan duymayan

kalmaz. Onlar da Rahmân olan Allah rahmetle dolana kadar üç saat boyunca

onu tebih ederler. Bu ekilde alt saat geçmi olur. Sonra henüz rahimlerde

olan canllar getirilir ve onlara da üç saat boyunca bakar. Sonra “Sizi

rahimlerde, diledii gibi ekillendirir. O'ndan baka ilâh yoktur. O, mutlak

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."9 "Göklerin ve yerin

hükümranl Allah'ndr. Dilediini yaratr, dilediine kz çocuk, dilediine

de erkek çocuk verir. Yahut o çocuklar erkekler, diiler olmak üzere çift

verir, diledii kimseyi de ksr yapar. üphesiz O, her eyi hakkyla

bilendir ..."4 Bu ekilde dokuz saat geçmi olur. Daha sonra tüm mahlûkatn

nzklanna üç saat boyunca bakar ve "...Dilediine rzk bol verir ve

(dilediine) ksar. üphesiz O, her eyi hakkyla bilendir."
5 Bu ekilde on iki

' ûra Sut. 1

1

2
Beyhakî (634).

J Âl-i mrân Sur. 6
4 ûra Sur. 49, 50
J ûra Sur. 12
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saat tamamlanr. Yüce Allah "...Her gün yeni bir itedir."
1 te Rabbiniz her

gün bunu yapar.
2

Aj \hj>j Uj ikJj &>jî \±-y Aj U ^jJl JA gjJ

Ijj& Vj '>rfi it (rfljil

* ji gjj itL; 4\ 4 4J u

^ cip luir VjJj ,4p& fiil r1»^ Vj >>: uj

r»4~ 6* UÜ 6i4Ji li fiig ^J Ji

s-o*
^ ^

“Allah, Nuh'a buyurduu eyleri size de dîn olarak

buyurmutur. Sana vahyettik; brahim'e, Musa'ya ve sa'ya

da buyurduk ki: «Dini ayakta tutun, onda ayrla
dümeyin.» Ortak koanlan çardn ey onlarn gözünde
büyümektedir. Allah dilediini kendine seçer, kendisine

yöneleni de doru yola eritirir. Kendilerine ilim geldikten

sonra ayrla dümeleri, ancak, birbirini çekememekten
oldu. Eer belirli bir süre için Rabbinin verilmi bir sözü

olmasayd, aralarnda hemen hükmedilirdi. Arkalarndan

Kitaba varis klnanlar da ondan üphe ve endie
içindedirler.'' (ûrâSur. 13, 1 4)

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

bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, Nuh'a buyurduu eyleri size de din

olarak buyurmutur..."3 buyruunu açklarken: “Ey Muhammedi Allah sana

da dier tüm peygamberlere de tek bir dini tavsiye etti, anlamndadr1

demitir/

: Rahman Sur. 29
1

Taberânî (8886), Ebu -eyh (1 13, 149) ve Ebu Nuaym (1/137, 138).

3 ûra Sur. 13
4 bn Cerîr (20/480).
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Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"Allah, Nuh'a buyurduu eyleri size de din olarak buyurmutur ..."
1

buyruunu açklarken: “Buyurulan eylerden kast, helal ile haramlardr"

demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildirir: “Nûh helal olan helal,

haram olan da haram klmak üzere gönderildi." 3

bnuM-Münzir, Cezîre ahalisinin fakihi olan Zeyd b. Râfi'den bildirir: "Yüce

Allah, Nûh'u gönderdii zaman ona bir eriat de verdi. nsanlar bu eriat

üzere bir zaman yaadlar. Sonra bu eriat zndklar tarafnda yok edildi. Yüce

Allah, Nuh'tan sonra brâhim’i bir eriatle gönderdi. nsanlar brâhim'den

sonra da bu eriat üzere bir zaman yaadlar. Sonra bu eriat zndklar

tarafndan yok edildi. Yüce Allah, brâhim’den sonra Musa'y bir eriatle

gönderdi. nsanlar Musa'dan sonra da bu eriat üzere bir zaman yaadlar.

Sonra bu eriat yine zndklar tarafndan yok edildi. Yüce Allah, Musa'dan

sonra sa'y bir eriatle gönderdi. nsanlar sa'dan sonra da bu eriat üzere bir

zaman yaadlar. Sonra yine zndklar tarafndan yok edildi. Bu dine zarar

vermede en fazla zndklardan korkulmaldr."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hakem: "Allah,

Nuh'a buyurduu eyleri size de din olarak buyurmutur ..."4 buyruunu

açklarken: "Nûh, kiilere annelerini, kzkardelerini ve kzlann kendilerine

haram klan bir eriatle geldi" demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Dini ayakta tutun ..."5 buyruunu

açklarken: “Dinin hükümleriyle amel edin, anlamndadr" demitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Dini ayakta tutun, onda ayrla dümeyin..."7 buyruunu açklarken:

“Bilin ki aynlk yok olmaktr, birlik ise güven ve emniyettir" demitir.

’ ûra Sur. 13
J Abdurrezzâk (2/190) ve bn Cerîr (20/481).

3 bn Cerîr (20/480,481).

4 ûra Sur. 13
5 ûra Sur. 13
6 bn Cerîr (20/481).

7 ûra Sur. 13
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"...Ortak koanlar çardn ey onlarn gözünde büyümektedir ..."
1

buyruunu açklarken de öyle demitin “Lâ ilâhe illallah sözüne davet

müriklere ar geldi. blis de ordulanyla birlikte bu daveti geri çevirmek için

kar koydu. Ancak Yüce Allah bu söz ile daveti, onunla mücadele edenlere

kar yardmlaryla galip getirecek, dümanlarna kar üstün klacaktr. Bu

söze kar koyanlar yenilir, bu sözle yardm isteyenlere ise yardm edilir.”
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Allah dilediini kendine seçer..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

dilediini kendine has klar1 ' demitir.
4

Abd b. Humeyd ve tanu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Ayrla dümeleri, ancak, birbirini çekememekten oldu ..."5 buyruunu

açklarken: “Mallan çoalnca birbirlerine kar saldnp aynla dütüler”

demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...Kendisine yöneleni de doru yola

eritirir
"6 buyruunu açklarken: “Yüce Allah kendisine itaat edeni doru yola

ulatrr” demitir. "...Arkalarndan Kitaba varis klnanlar ..."7 buyruunu

açklarken: “Bunlar Yahudi ile Hristiyanlardr” demitir .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ka’b: “Kendilerine ilim geldikten

sonra ayrla dümeleri, ancak, birbirini çekememekten oldu ...."9

buyruunu açklarken: “Bu, dünyada iken içinde dütükleri bir durumdur”

demitir.

1 ûrâ Sur. 13
1 bn Cerîr (20/482).

J ûrâ Sur. 13
4 bn Cerîr (6/265).

5 ûrâ Sur. 14
6 ûrâ Sur. 13
7 ûrâ Sur. 14
8 bn Cerîr (20/483, 484).

9 ûrâ Sur. 14



Ayet: 15 137

û\ jji'T u, ciiT Jij vj o> Lir ^ij jöiî jJi
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"Bundan dolay sen çanya devam et ve emrolunduun gibi

dosdoru ol. Onlarn hevâ ve heveslerine uyma ve öyle de:

Ben, Allah'n indirdii her kitaba inandm ve aranzda
adaleti gerçekletirmekle emrolundum. Allah bizim de

Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim ilediklerimiz bize,

sizin iledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranzda
tartlacak bir ey yoktur. Allah, hepimizi bir araya

toplayacaktr. Dönü de ancak O'nadr." (û™ Sur. s)

Abd b. Humeyd ve bn CenYin bildirdiine göre Katâde: "...Aranzda

adaleti gerçekletirmekle emrolundum ..."
1 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah, Hz. Peygamber'e (sallllehu aleyhi veseiiem) adaletli olmay

emretmi, Allah Resûlü (saiteBahu aleyhi vesilem) de vefat edene kadar adaletli

olmutur. Adalet de Yüce Allah'n yeryüzündeki terazisidir. Bununla mazlum

zalimden, zayf güçlüden hakkn alr. Yüce Allah bu adaletle doru olan

dorular, yalan söyleyeni de yalanc çkarr. Adalet vesilesiyle bakalannn

hakkna tecavüz engellenir ve bunu yapan kii cezalandrlr."2

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Bizimle sizin aranzda tartlacak bir ey yoktur..."3

buyruunu açklarken: “Sizinle bizim aramzda herhangi bir husumet ve

dümanlk yoktur" demitir.

4

1 ûra Sur. 15
1 bn Cerîr (20/486).

5 ûra Sur. 15
4 Talîk (4/304) ile Fethu'l-Bârfde (8/563) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/487).
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"Allah n çansna uyulduktan sonra O'nun hakknda
tartmaya girenlerin delilleri Rableri katnda batldr.

Onlara bir gazap vardr. Onlar için çetin bir azap vardr."
(ûrâ Sup. 16 )

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah'n çarsna uyulduktan sonra O'nun hakknda tartmaya girenlerin

delilleri Rableri katnda batldr ..."

1

âyetini açklarken: "Bunlar Allah'n

davetine icabet eden Müslümanlarla çekiip tartmaya giren, insanlan doru

yoldan çevirmeye çalan Ehl-i Kitâb'dr" demitir. Bu konuda yine öyle

demitir "Bunlar, Cahiliye döneminin tekrar hüküm sürmesinin beklentisi

içinde olan ve bu konuda Allah'n davetine icabet eden müminlerle

tartmaya giren sapk yolun insanlardr."
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

:

"Allah'n çarsna uyulduktan sonra O'nun hakknda tartmaya girenlerin

delilleri Rableri katnda batldr..."3 âyetini açklarken: "Cahiliye döneminin

tekrar hüküm sürmesini isteyen bazlar hakknda nazil oldu“demitir.

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "Allah'n çarsna uyulduktan sonra O'nun hakknda

tartmaya girenlerin delilleri Rableri katnda batldr ..."3 âyetini açklarken

öyle demitir: Bunlar Yahudi ile Hristiyanlardr. Müslümanlar Allah'n

davetine icabet edip ona yöneldikleri zaman Yahudi ile Hristiyanlar: "Bizim

kitabmz sizin kitaptan önce indirildi, peygamberimiz de sizin

peygamberinizden önce geldi. Dolaysyla biz Allah'a sizden daha yaknz"

diyerek onlarla bu tür kantlarla tartmaya baladlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Kim âhiret kazancn isterse, onun kazancn artrrz. Kim de dünya

1 ûra Sur. 16
2 bn Cerîr (20/488).

J ûrâ Sur. 16

4 bn Cerîr (20/488).

5 ûrâ Sur. 16
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kazancn isterse, ona da istediinden veririz, fakat onun âhirette hiçbir

pay yoktur"' âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Ehl-i Kitâb, Muhammed'in

(saiiaiBhu aleyhi veseiiem) ashâbna: “Biz Allah'a sizden daha yaknz” deyince, Yüce

Allah: "Allah'n çarsna uyulduktan sonra O'nun hakknda tartmaya

girenlerin delilleri Rableri katnda batldr ..."3 âyetini indirdi. Tartmaya

girenlerden kast da Ehl-i Kitâb’dr.”

hnuM-Münzir, krime'den bildirir: Nasr Sûresi nazil olduu zaman Mekkeli

mürikler, Mekke'de bulunan müminlere: “nsanlar akn akn Allah'n dinine

giriyorlar. Hâlâ ne diye bizimle yaarsnz? çimizden çkp gidin!" dediler.

Bunun üzerine: "Allah'n çarsna uyulduktan sonra O'nun hakknda

tartmaya girenlerin delilleri Rableri katnda batldr...'"’ âyeti nazil oldu.

ÇiJ fcLUl Ji JLjjü Uj îljjJlJ jijl olifil JjÎ ^jJl k

“Kitab' ve mizan hak olarak indiren Allah'tr. Ne
biliyorsun, belki de kyamet saati yakndr!" (û™ Sur. 17)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Kitab' ve mizan hak olarak indiren Allah'tr..."5 âyetini açklarken:

“Mizan’dan kast adalettir" demitir .

6

Hâkim'in bildirdiine göre bn Ömer, Arafat'ta vakfede iken akam vakti

kalkan gibi görünen ve batmaya yüz tutan Güne'e bakp hçkra hçkra

alamaya balad. Sonra: "Kitab' ve mizan hak olarak indiren Allah'tr. Ne

biliyorsun, belki de kyamet saati yakndr! Kyamete inanmayanlar, onun

çabuk kopmasn isterler. nananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek

olduunu bilirler. yi bilin ki. Kyamet günü hakknda tartanlar derin bir

sapklk içindedirler. Allah, kullarna çok lütufkârdr, dilediini rzklandrr.

’ ûra Sur. 20
1 Abdtrrezzâk {2/190, 191) ve bn Cerîr (20/489).

J ûra Sur. 16
4 ûrâ Sur. 16

5 ûrâ Sur. 17
6 bn Cerîr (20/490).
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O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir
"1

âyetlerini okudu. Neden alad
sorulunca da öyle dedi: "Resûlullah’ (uiuiBhu aleyhi «seflem) hatrladm ki o da

böylesi bir zamanda benim durduum bu yerde durmu ve: "Ey insanlar!

Dünya hayatndan geriye kalan ancak bu gününüzden geriye kalan kadardr
"

buyurmutu.”2

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirin Birimiz elinde su kabyla helâya

girer; çkar çkmaz da kyamet kopar çekincesiyle hemen abdest alrd. Yine

fazladan az bir yemei bulunan biri de: "Kyamet kopaca zaman bunu

yerim” diyerek onu yemez, kaldrrd.

Ahmed, Taberânî ve bn Merdûye, Câbir b. Semure'den bildirir: Allah

Resûlü (saiiaiiafo dey+t. veseiM (iki parman göstererek):
"
Kyametin kopmas ile

peygamber olarak gönderilmem bu ikisi gibi yakndr" buyurdu .

3

4^ 44 ûjââ-L \JS\ jiü\j \+j N 4f

UUJI J Ojju: jjj$\ 01 *1 jJ

"Kyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasn isterler.

nananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduunu
bilirler. yi bilin ki. Kyamet günü hakknda tartanlar

derin bir sapklk içindedirler." (ûrâ Sur. s)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Onu bekleyenler

istemedii sürece kyamet kopmaz” dedi. Kendisine: "Ama Yüce Allah:

"Kyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasn isterler. nananlar ise,

ondan korkarlar..."4 buyurur” dediklerinde: "nananlar imanlarna bir zarar

gelmesin diye bir an önce kopmasn isterleri' karln verdi.

1 ûrâ Sur. 17-19

J Hâkim (2/443, "sahih").

3 Ahmed 31/61, 62, 34/443, 497, 526 (20870, 20981, 21043) ve Taberânî (1843-1847), M
el-Evsat (4967). Musnei'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi hadistir. Bunun da isnâdt ravi

Ebû Hâlid el-Vâlibî dolaysyla hasendir" demilerdir.
4 ûrâ Sur. 18
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"Kim âtiret kazanan isterse, onun kazanan artrrz. Kim
de dünya kazanan isterse, ona da istediinden veririz,

fakat onun âhirette hiçbir pay yoktur." (û™ Sur. 20)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Kim âhiret kazancn

isterse, onun kazancn artrrz. Kim de dünya kazancn isterse, ona da

istediinden veririz, fakat onun âhirette hiçbir pay yoktur
" 1

âyetini

açklarken öyle demitir: "Âhiretteki hayat isteyen kiiye bu hayatn güzel

klanz. Ancak Yüce Allah, dünyasn âhiretine tercih eden kiinin âhiretteki

nasibini Cehennem atei olarak verir. Böylesi bir kiinin dünyada elde edecei

nzk da kendisine takdir edilenden fazlas olmayacaktr."

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Kim âhiret

kazancn isterse, onun kazancn artnrz. Kim de dünya kazancn isterse,

ona da istediinden veririz, fakat onun âhirette hiçbir pay yoktur"
2
âyetini

açklarken öyle demitir: "Âhiret hayatn isteyen ve buna yönelen kiinin bu

kazancn fazla klanz. Ancak Yüce Allah, dünyasn âhiretine tercih eden

kiinin âhiretteki nasibini Cehennem atei olarak verir. Böylesi bir kiinin

dünyada elde edecei nzk da kendisine takdir edilenden fazlas

olmayacaktr."3

bnu'l-Münziriin Katâde vastasyla bildirdiine göre Enes: "Kim âhiret

kazancn isterse, onun kazancn artrrz. Kim de dünya kazancn isterse,

ona da istediinden veririz, fakat onun âhirette hiçbir pay yoktur"4 âyetini

açklarken: "Yahudiler hakknda nazil oldu" demitir.

Ahmed, Hâkim, Ibn Merdûye ve Ibn Hibbân'n Ubey b. Ka'b’dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi wseiiem) öyle buyurmutun "
Âhiret

amellerini dünyalk elde etmek için yapmadklar sürece bu ümmet izzet, zafer

’ ûra Sur. 20
2 ûra Sur. 20
5 bn Cerîr (20/491, 492).

* ûra Sur. 20
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ve yeryüzünde hâkimiyet ile müjdelenmitir. Ancak âhiret amellerini dünyalk

elde etmek için yapan kiilerin âhiretteki hayrdan hiçbir nasibi olmayacaktr."
1

Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman'da Ebû Hureyre’den bildirir Resûiullah

(saiiaiiahu aieyti mailem): "Kim âhiret kazancn isterse, onun kazancn artrrz. Kim

de dünya kazancn isterse, ona da istediinden veririz, fakat onun âhirette

hiçbir pay yoktur"
J
âyetini okudu ve öyle buyurdu:

"
Yüce Allah burada

buyurur ki: «Ey Âdem olu! Bana ibadetle megul ol ki gönlünü zengin

klaym, ihtiyaçlarn da gidereyim. Böyle yapmazsan da kalbini megul brakr,

ihtiyaçlarn da gidermem.»"*

Hâkim’in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûiullah Ueiioiiefaj ateyh meJlem) öyle

buyurmutur: "Kii bütün dertlerini tek bir dert (âhiret derdi) yaparsa Yüce

Allah onu dünya dertlerinden yana rahatlatr. Ancak Yüce Allah, dertlerim

çoaltan kiinin dünya vadilerinden hangisinde kaybolup heba olduuna

aldrmaz."*

bn Ebi'd Dünya ve bn Asâkir, Hz.Ali’den bildirir: "Rzk (=Hars), dünya ve

âhiret rzk olmak üzere iki çeittir. Dünya rzk mal ile çocuklardr. Âhiret nzk

ise kiiyi Cennete götürecek olan salih amellerdir."5

bnu'l-Mübârek, Murra’dan bildirir: Abdullah b. Mes'ûd, yannda Allah

yolunda öldürülen bir topluluktan bahsedilince öyle dedi: "Bu konu sizin

gittiiniz ve gidenleri gördüünüz ekilde deildir. Savata iki taraf kar

karya geldii zaman melekler iner ve: "Filan kii dünyalk için savayor.

Falan kii gücü ele geçirmek için savayor. Filan kii nam salmak içir

savayor. Falan kii unun için savayor" diye herkesin savama amacm

yazar. Ancak sadece Allah nzas için savaan kii Cennete girecektir."
6

’ Ahmed 35/144- 147 (21220-21224), Hâkim (4/311, 318, "sahih") ve bn Hibbân (405)

Müsned’in muhakkikleri: "snad salamdr" demilerdir.
1 ûra Sur. 20

3 Hâkim (2/443, “sahih") ve Beyhakî (10339).

4 Hâkim (2/443, 4/328, 329, “sahih"). Sahîh hadistir (Balon: Elbâni Sahîhul-Câmi

6065).

5 bn Asâkir (42/502, 503).

6 bnu'l-Mübârek (142), Cihâd (9).
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bnu'n-Neccâr Târih’de Zir b. Hubey'den bildirir: Ali b. Tâlib'in yannda

Kur'ân' batan sona kadar okudum. Havâmîm (Hâ Mîm ile balayan

sûre)lere ulatmda bana: "Kur'ân’n gelinlerine ulatn" dedi. Fussilet

Sûresi'nin yirmi ikinci âyetine ulatm zaman alayarak öyle dedi: "Allahm!

Senden mutmain olanlarn gönül rahatln, yakîni imana sahip olanlarn

ihlâsn, iyilerin dostluunu, imann hakikatlerine ermeyi, iyi olan her türlü

eyden nasibimi, her türlü kötülükten selameti, rahmetine nail olmay,

balamana nail olmak için gerekli azmi, Cennetini kazanmay ve

Cehennemden kurtulmay diliyorum.” Sonrasnda bana: "Ey Zir! Kurân'

hatmettiin zaman bu duay et. Zira Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiemi de bana

Kuriân' hatmettiim zaman bu duay etmemi söyledi” dedi.

lZ VjJj itti % ^ U Ija ^ I ^ fî

4.IP o^kj {te^
oUjj ^ 0UJUJ1 1m \p\ Odiî

IJ & Q\j ^ir

j-ySd
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ji JJüi ilp öjtü-i u ^ oiLçJ

"Yoksa Allah'n izin vermedii bir dini kendilerine tutulacak

yol klan ortaklan m var? Eer kesin hükmü olmasayd,
derhal aralannda hüküm verilirdi. üphesiz, zâlimler için

elem dolu bir azap vardr. Sen, zalimlerin yaptklar eyler

tepelerine inerken bu yüzden korku ile titrediklerini

göreceksin. nanp yararl iler yapanlar da cennet

bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katnda diledikleri

her ey vardr. te bu, büyük lütuftur." (ûr« Sur. 21, 22)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer

kesin hükmü olmasayd ..."
1 buyruunu açklarken: "Cezalan kyamet

gününe kadar ertelenmitir, anlamndadr"' demitir. "...nanp yararl iler

yapanlar da cennet bahçelerindedirler ..."
2 buyruunu açklarken de:

"Cennet bahçelerinden kast Cennetin en güzel yerleridir” demitir.

f ûra Sur. 21
1 ura Sur. 22
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bn Cerîr, Ebû Zabyan'dan bildirin Cennette bir eyler içmek için

toplananlarn üzerinde bir bulut durur ve: "Sizlere ne yadraym?" diye

sorar. Bu bulut da istedikleri her türlü eyi yadrr. Hatta içlerinden: "Bize

genç kzlar yadr" diyenler de olur.

1

ji oUJUJI IjL*j Ip\ JUp li _JJ ^jJl ÜJ

0) ILJ- Û Sjî J V* 4*

J[p^ il [J ili UA* il ijâl li

jjJUoJl cjIj 4j[ 4jL*^ JJc»Ül ilil

“te bu, Allah'n, inanp salih ameller ileyen kullarna

müjdeledii eydir. De ki: «Ben buna karlk sizden,

yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum.» Kim güzel

bir i yaparsa, onun iyiliini artrrz. üphesiz Allah, çok

balayandr, ükrün karln verendir. Yoksa senin için

«Allah a kar yalan yere iftira etti» mi derler? Allah dilerse

senin kalbini mühürler, batl da yok eder, hakk sözleriyle

gerçekletirir. Dorusu 0, kalplerde olan bilendir."

(ûra Sur. 23, 24)

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

ve bn Merdûye, Tavus vastasyla bildirin bn Abbâs'a: "...Ben buna karlk

sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."
1 buyruunda

geçen "yaknlar" ifadesinden kimlerin kastedildii sorulduunda, Saîd b.

Cübeyn "Muhammed'in (saiiaM* aleyh reselim) Ehli beyt'inin yaknlan” karlm
verdi. Bunun üzerine bn Abbâs öyle dedi: "Acele davrandn! Zira Kurey'ir

hiçbir boyu yoktur ki Peygamberimizle (uiiaiishu aleyhi veseiBm) bir ekilde akrabal;

olmasn! Buradaki yaknlara sevgiden kast Peygamberimiz (lafefato alarfo melM ile

aralanndaki akrabalk balannn gözetilmesidir."3

1 bn Cerîr (20/646).
1 ûrâ Sur. 23
3 Ahmed 3/468. 4/361 (2024, 2529), Buhârî (3497, 4818), Tirmizî (3251) ve bn Cerîr

(20/495).
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bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyr vastasyla bn

Abbâs'tan bildirir: ResûlullahMallaluBBytvsseMKureyIilere öyle buyurdu: "Size

yaptm bu davet karlnda herhangi bir ücret veya karlk beklemiyorum.

Tek beklediim ey aramzdaki akrabalk balan dolaysyla bana sayg

göstermeniz ve bu akrabalk balann gözetmenizdir.

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Abd b. Humeyd, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî

DelâiTöe a'bî’den bildirin nsanlar, "...Ben buna karlk sizden, yaknlara

sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."
2
buyruundaki yaknlarn kimler

olduu konusunu bize çokça sorunca bn Abbâs'a bir mektup yazp bunu ona

sorduk. bn Abbâs öyle bir cevap yazd: “Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem) Kurey'te

neredeyse bütün boylarn kendisinde birletii bir boydan geliyordu. Bundan

dolay Kurey'in her bir boyu bir yerde onunla akraba çkyordu. Buna

dayanarak Yüce Allah, Hz. Peygamberce (uiial3hu aleyhi veseilem}: "...De ki: Ben buna

karlk sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."3

buyurmutur. Yani, ‘Size yaptm davete karlk tek beklediim ey
aramzdaki akrabalk balar dolaysyla bana sayg göstermeniz ve bu

akrabalk balann gözetmenizdiri demesini istemitir.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye, Alî

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ben buna karlk sizden,

yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."5 buyruunu açklarken

öyle demitin Resûlullah’n (sailaiiahu aleyhi veseilem) Kureyiilerin bütün aileleriyle

akrabal vard. Kendisini yalanlayp ona tâbi olmay reddettikleri zaman

onlara: "Ey topluluk! ayet bana tâbi obuay kabul etmiyorsanz aramzdaki

akrabalk ban gözetin. Zira dier Araplar içinde bu akrabalktan dolay beni

korumak ve bana yardm etmek en fazla size düer" buyurdu .

6

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan bildirin

"...De ki: Ben buna karlk sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret

’ Taberânî (12233).

* ûra Sur. 23
3 ura Sur. 23

4 Fethu'l-Bârî'de (8/565) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Sa'd (1/24), Hâkim (2/444,

"sahih") ve Beyhakî (1/185).

5 ûra Sur. 23
6 bn Cerîr (20/495) ve Taberânî (13026, lafz kendisinindir).
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istemiyorum ..."
1

âyeti Müriklerin Allah Resûlü'ne eziyet ettikleri bir

ortamda Mekke’de nazil oldu. Burada Resûlullah'm (»iiaflstu aleyhi «ueM onlara:

“Sîzlere yaptm bu davet karlnda sizden dünyalk herhangi bir ücret,

karlk beklemiyorum. Beklediim ey sadece sizinle aramzdaki akrabalk

balannn gözetilmesidir" demesi istenmitir. Ancak Medine’ye hicret

ettikten sonra Yüce Allah bu konuda onun da dier peygamberler gibi tavr

koymasn takdir etmi ve onlara: "Sizden herhangi bir ücret istemisem, o

sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir..."
2

demesi istenmitir.

Allah’tan beklenen bu ücret de âhiretteki mükâfatlar ile ihsanlandr. Zira

daha önce Nuh, kavmine: "Buna karlk sizden hiçbir ücret istemiyorum.

Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir
"3 demitir. Ayn eyi

Hûd, Salih ve uayb peygamberler de kavimlerine demilerdi. Ancak onlar,

Hz. Peygamberce (saiiaiiahu aleyhi «senem) izin verildii gibi ücret olarak akrabalk

balann gözetme de dahil herhangi bir ey istememilerdir. Bundan dolay

Peygamberimiz MaiUu aleyh, mdim) Medine'ye hicret ettikten sonra akrabalk

ban gözetme karln da kendilerine iade etmitir. Bundan dolay bu âyet

neshedilmi bir âyettir.

Ahmed, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin Mücâhid

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken Hz. Peygamberin

(sallaiiahu aleyhi veseiiem): “Size getirdiim âyetler ve hidâyete karlk, Yüce Allah'

sevmeniz, itaatla O'na yaklamanzdan baka hiçbir karlk beklemiyorum"

buyurduunu zikretmitir .

4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzirin bildirdiine göre Mücâhid: "...Ben

buna karlk sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum..."5

buyruunu açklarken: “Bana tâbi olmanz, beni tasdik etmeniz ve

akrabalanm gözetmeniz dnda sizden bir ücret istemiyorum,

anlamndadr" demitir.

1 ûra Sur. 23
2
Sebe' Sur. 47

3 u'arâ Sur. 109
4 Ahmed 4/238 (2415), bn Kesîr, Tefsir'de (7/188), Taberânî (11144) ve Hâkim (2/443,

444, "sahih"). Müsned1

in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

5 ûra Sur. 23
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Abd b. Humeyd ve bn Merdûye, Yûsuf b. Mihrân vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Ben buna karlk sizden, yaknlara sevgiden baka bir

ücret istemiyorum..."’ buyruunu açklarken: "Aramzdaki akrabalk ban
gözetip bana eziyet etmemenizden baka sizden bir karlk beklemiyorum,

anlamndadr" demitir.

bn Cerîr ve ibn Merdûye'nin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyeti açklarken öyle demitir: Muhammed (saiaiiahu aleyhi veseliem) Kureylilere

öyle dedi: "Sizden mal olarak herhangi bir ey istemiyorum. stediim ey
aramzdaki akrabalk bandan dolay bana eziyet etmemenizdir. Zira sizler

benim akrabalanmsmz ve bana itaat edip davetime icabet etmek herkesten çok

size düer."

1

bn Merdûye'nin Ebû Mâlik vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ben

buna karlk sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."3

buyruunu açklarken: “Aramzdaki akrabalk ban gözetmenizden baka

sizden bir karlk beklemiyorum, anlamndadr" demitir.

bn Merdûye'nin krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitin Resûlullah’n (sailstBhu aleyhi veseliem) Kurey’in bütün

boylaryla anne tarafndan bir akrabal vard. Hatta Hüzeyl kabilesiyle bile

bir anne tarafndan akrabayd. Yüce Allah da: "...Ben buna karlk sizden,

yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."4 âyetini indirerek,

Resûlullah’n (seliaiiahu aleyhi veseliem) onlara: "Aramzdaki akrabalk ban
gözetmenizden baka sizden bir karlk beklemiyorum. Beni yalanlayp

inanmasanz da bana eziyet etmemenizi istiyorum" demesini istemitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Miksam vastasyla bn Abbâs’tan

bildirir: Ensar övünür gibi: "öyle yaptk, böyle yaptk" deyince, bn Abbâs

onlara: "Ama biz sizden daha üstünüz" karln verdi. Resûlullah (saiiaHenu aleyhi

veseliem) bunu duyunca oturduklar meclise geldi ve: "Ey Ensar ! Zillet içindeyken

Allah sizi aziz klmad m?" diye sordu. Ensar: "Öyle oldu yâ Resûlallah!"

karln verdiler. Allah Resûlü (saiBiahu aleyhi veseliem): "Bana cevap versenize!"

1 ûra Sur. 23
1 bn Cerîr (20/496).

* ûra Sur. 23
4 ûra Sur. 23
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buyurunca, Ensar: “Ne diyelim yâ Resûlallah!" dediler. Allah Resûlü (»iaiiahu aleyhi

vesaiiem) öyle buyurdu: "Kavmin seni yurdundan çkarnca biz sana kucak

açmadk m, desenize! Kavmin seni yalanlaynca biz sana inanmadk m,

desenize! Kavmin sana eziyet edince biz sana yardm etmedik mi, desenize!"

Resûlullah Maiiat* aleyhi meltem) bu ekilde yaptklarn sayp durunca sonunda

dizlerinin üzerine kalkp: “Mallanmz da, elimizde bulunanlar da Allah ve

Resûlü'nündür!" dediler. Bunun üzerine: "...De ki: Ben buna karlk sizden,

yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."
1
âyeti nazil oldu .

2

Taberânî M. el-Evsat’tz ve bn Merdûye -zayf bir isnâdla- Saîd b. Cübeyr

vastasyla bn Abbâs’tan bildirin Ensar kendi aralannda: “Allah Resûlü için

aramzda mal toplasak da bu konuda kimselere muhtaç olmasn" diye

düündüler. Sonra Allah Resûlü’ne (sataiehu Bieyhi metan) gelip: “Yâ Resûlallah!

Mallanmzdan toplayp sana vermek istiyoruz" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "...De ki: Ben buna karlk sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret

istemiyorum ..."3 âyetini indirdi. Yanndan çktklar zaman ne demek istedii

hakknda ihtilafa dütüler. Aralannda: “Sizce Resûlullah (miiaitahu aleyhi meltem)

bununla neyi kastetti?” dediklerinde, içlerinden bazlar: “Ailesi için

savamamz ve onlara yardm etmemiz konusunda bunu söyledi" karln
verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Yoksa «Yalan uydurup Allah'a iftira etti»

mi diyorlar. Eer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batl yok eder,

hakk sözleriyle gerçekletirir. üphesiz O, kalplerde olan hakkyla

bilendir. O, kullarndan tövbeyi kabul eden, kötülükleri balayan ve

yaptklarnz bilendir. Allah, iman edip salih ameller ileyenlerin dualarna

karlk verir; lütfundan onlara fazlasn da verir ..."4 âyetlerini indirdi.

Âyetlerle bu sözleri söyleyenlerin tövbe etmeleri ve Allah'tan balanma
dilemeleri istendi .

5

Ebû Nuaym ve Deylemî, Mücâhid vastasyla bn Abbâs’tan bildirir:

Resûlullah UeiiaHrftu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "«Ben buna karlk sizden.

1 ûrâ Sur. 23
1 bn Cerîr (20/499), Tahrîcu 'l-Keaf (3/237) ile bn Kesir, Tefsir'de (7/189) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim ve Tahricv'l-Keâfda (3/237) geçtii üzere bn Merdûye.
3 ûrâ Sur. 23
4 ûrâ Sur. 24-26

5 Taberânî (5758) ve Tahrîcu'l-Keafda (3/239) geçtii üzere bn Merdûye.
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yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum.»' Benden dolay Ehli

beytimi gözetmenizi ve onlar sevmenizi istiyorum.

"

Ibnu’l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye -zayf bir isnâdla-

Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: "...De ki: Ben buna karlk

sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."
2

âyeti nazil

olduu zaman, Müslümanian "Yâ Resûlailah! Sevmemiz gereken bu

yaknlann kimler?” diye sordular. Allah Resulü (»hilal» aisyhi naM: "Ali, Patma ve

iki oludur" karln verdi .

3

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Ben buna karlk

sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."4 buyruunu

açklarken: "Bundan kast Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi meiM akrabalardr”

demitir.

bn Cerîr, Ebu’d-Deylem'den bildirin Ali b. Hüseyn esir olarak getirilince

am'daki merdivenlerin üzerinde durduruldu. Bunun üzerine am
ahalisinden bir adam kalkt ve: "Sîzlerin cann alan ve esir düüren Allah'a

hamdolsun!'' dedi. Ali b. Hüseyn: "Sen Kuriân okuyor musun?” diye sorunca,

adam: “Evet okuyorum” dedi. Ali b. Hüseyn: “Âl-i Ha Mim (Hâ Mim ile

balayan sûreler)i okudun mu?” diye sorunca, adam: "Hayr” karln verdi.

Ali b. Hüseyn: "...De ki: Ben buna karlk sizden, yaknlara sevgiden baka

bir ücret istemiyorum..."5 âyetini okumadn m?” diye sorunca, adam:

"Buradaki yaknlardan kast siz misiniz?” dedi. Ali b. Hüseyn: “Evet” karln
verdi .

6

1 ûra Sur. 23
1 ûra Sur. 23

J bn Kesir, Tefsir (7/189) ile Tahricu ’l-Keâfde (3/235) geçtii üzere bn Ebî Hâtim,

Taberânî (12259) ve Tahricu'l-feâfde (3/235) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr der

ki: "snâd zayftr. snâdnda bilinmeyen bir ravi vardr. Hadis, yalan hadisler uyduran

ii bir ihtiyar tarafndan rivayet edilmitir ki bu konuda onun rivayeti kabul edilemez.

Ayrca bu âyetin Medine'de nazil olduu görüü uzak bir ihtimaldir. Zira Mekkî bir

âyettir ve bu âyet nazil olduunda Fâbma ne evliydi, ne de çocuklar vard. Ali ile

evlenmesi de hicretin ikinci ylnda Bedir sava sonrasnda olmutur."
4 ûrâ Sur. 23
5 ûrâ Sur. 23
5 bn Cerîr (20/498, 499).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ben buna karlk sizden,

yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum... buyruunu açklarken:

"Bundan kast Muhammed’infsaiiallahu aleyhi vesellem) ailesine sevgidir” demitir.

Ahmed, Tirmizî, Nesâî ve Hâkim, Muttalib b. Rabîa’dan bildirir: Abbâs,

Resûlullah'n (saiuibhu aleyh' «seiiem) yanna girdi ve: "Darda Kureylilerin kendi

aralarnda konutuklann görüyoruz, ancak bizi gördüklerinde hemen

susuyorlar” dedi. Bunun üzerine Resulullah Maiiahu aleyhi vesellem) öfkelendi, aln

kpkrmz oldu ve: " Vallahi Allah için ve benim akrabam olmanzdan dolay

sizleri sevmeyen bir müslümantn kalbine iman girmez!" buyurdu .

2

Müslim, Tirmizî ve Nesâî’nin Zeyd b. Erkam’dan bildirdiine göre

Resulullah (saiiiMu aleyhi vesellem): "Ehli beyt'im konusunda Allah'tan korkmanz

hatrlatrm" buyurmutur .

3

Tirmizî ve bnu'l-EnbârîVin Mesâhiföe Zeyd b. Erkam'dan bildirdiine

göre Resulullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Onlara tutunduunuz

sürece benden sonra dalâlete dümeyeceiniz iki eyi size brakyorum. Biri

dierinden daha deerli olan Allah'n Kitab'dr ki, gökyüzünden yeryüzüne

uzatlm bir ip gibidir. Dierleri ise yaknlarm (tretim) olan Ehl-i Beyt'imdir.

Bu ikisi de Cennette havuzumun banda yanma gelene kadar birbirlerinden

ayrlmayacaklardr. Bunun için benden sonra bu ikisine kar nasl bir tavr

taknacanza dikkat edin.

Tirmizî, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin uab ’da bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resulullah (Hiiaiiahu aleyhi «»«em) öyle buyurmutun "Verdii nimetlerle sizi

besledii için Allah' sevin. Allah sevgisi için de beni sevin. Benim sevgim için

de Ehl-i Beyt'imi sevin.
"5

1 ûra Sur. 23
1 Ahmed 3/295, 598, 29/56, 57 (1773, 1777, 17515, 17516), Tirmizî (3758), Nesâî, S. el-

Kübrâ (8176) ve Hâkim (3/332, 333, 4/75, “sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da7/

Sünen et-Tirmizt, 784).

3 Müslim (2408) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8175).

* Tirmizî (3788,
"
basen ") Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizi, 2980).

* Tirmizî (3789,
"
hasen "), Taberânî (10664), Hâkim (3/149, 150) ve Beyhakî (408). Zayf

hadistir (Balon: Elbânî, Dal/ Sünen et-Tirmizî, 792).
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bn Adiy'yin Ebû Saîd’den bildirdiine göre Resûlullah (seilaiiahu aleyh vesellem):
"
Biz

Ehl-i Beyt'e buzeden kii münafktr" buyurmutur.

1

Taberânî'nin Haan b. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (ssllellahu aleyhi vesellem):

"Bize buzeden veya haset eden kiilerin kyamet gününde yiyecekleri ateten

krbaçlar arttrlr" buyurmutur.

1

bn Hibbân ve Hâkim'in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBBiahu aleyhi rmilem) öyle buyurmutun "Canm elinde olana yemin olsun ki biz

Ehl-i Beyt'e buzeden kiiyi Yüce Allah Cehenneme sokar .

"

3

Taberânî ve Hatîb, Ebu’d-Duhâ vastasyla bn Abbâs’tan bildirin Abbâs,

Resûlullah'a (saMahu eteyhî vaseiiem) geldi ve: “u davayla ortaya çkndan beri

kavmimizle aramza kin soktun!” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (saiiaiiainj aleyhi

matem) öyle buyurdu: "Allah için ve bana akrabalnzdan dolay sizleri

sevmedikçe hayra ve imana ulaamazlar! Süleym kabilesi* efaatimi umuyor da

Abdulmuttalib oullan m ummayacak!?"5

Hatîb, Ebu’d-Duhâ vastasyla Mesrûk’tan, o da Âie'den bildirir: Abbâs b.

Abdilmuttalib, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi mailem) geldi ve: "Yâ Resûlallah!

Yaadmz birkaç olaydan sonra artk kavmimizden bazlannn bize kin

güttüünü örendik” dedi. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ven-Hem) de: "Vallahi benimle

olan akrabalnzdan dolay sizleri sevmedikçe hayra nail olamazlar. Süleym

kabilesi efaatimi umuyor da Abdulmuttalib oullan m ummayacak
!"

karln verdi .

6

tenu’n-Neccârin Târih’de Haan b. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah

(sallallahu aleyhi vaseilem) öyle buyurmutur: "Her eyin bir temeli vardr. slam'n

temeli de Allah Resulünün ashab ile Ehl-i Beyt’ini sevmektir
/'

1 bn Adiy (4/1458).

* Taberânî (2726). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (9/172) der ki: "snadnda uydurmac
biri olan Abdullah b. Anr el-Vâkifî vardr."

J bn Hibbân (6978) ve Hâkim (3/150). bn Hibbân'n muhakkiki: "snâd basendir"

demitir.

* Murâd airetinin bir kabilesidir.

5 Taberânî (12228) ve Hatîb (5/317). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (9/171) der ki:

"Taberânî bu hadisi zayf biri olan hocas Muhammed b. Zekeriya cl-elâbî'den rivâyet

etmitir."
6
Hatîb (5/316, 317).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " js

i£Il oâjiJl
" 1 buyruunu açklarken: “Resûlullah (raiiBtam eieyfu veuiM Kur’ân’

tebli ettii için insanlardan herhangi bir karlk beklemiyordu. Onlardan

istedii tek ey, itaat etmek suretiyle Allah'a yaklamalan ve gönderdii

Kitab sevmeleriydi" demitir.

Beyhakî uabu'l-îman'da bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti

açklarken: "Kendisine itaat ederek Allah’a yaklamaya çalan her kiiyi

sevmen gerekir" demitir.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "^yül oâ$l îJj
”3

buyruunu açklarken: "Salih amel ile Allah’a yaklamak, anlamndadr"

demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken öyle

demitin "Resûlullah’n Uatoiiehu aleyh mailem) müriklerle on anne tarafndan

akrabal vard. Ancak mürikler onunla karlatklarnda bu soydan olan

annelere dil uzatarak Allah Resûlü’ne (uiiaJjtfu aleyh metan) eziyet ederlerdi. te:

"...Sizden, yaknlara sevgiden baka bir ücret istemiyorum ..."4 buyruunda

ifade edilen budur. Yani akrabalar üzerinden kendisine eziyet

etmemeleridir."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...üphesiz Allah, çok balayandr, ükrün karln verendir"5

buyruunu açklarken: "Yüce Allah günahlar balar, yaplan iyiliklere de

katyla karlk verir" demitir.

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'fn bildirdiine göre Katâde:

"...Allah dilerse senin kalbini mühürler..."7 buyruunu açklarken: "Yüce

’ ûra Sur. 23
1
Beyhakî (8987).

3 ura Sur. 23
4 ûra Sur. 23
5 ûra Sur. 23
6 bn Cerîr (20/503).

7 ûra Sur. 24
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Allah dilerse verdii ve indirdii eyleri sana unutturur, anlamndadr”

demitir.
1

J* yiûj -j* 4jj-Jl Jjj

& jUijiJ oUJUJ! iJLpj l>T OiiJ!

iai ^ijlp^
"O, kullarndan tövbeyi kabul eden, kötülükleri balayan
ve yaptklarnz bilendir. Allah, iman edip salih ameller

ileyenlerin dualarna karlk verir; lütfundan onlara

fazlasn da verir. Kâfirler için ise çetin bir azap vardr."
(ûra Sur. 25, 2ö)

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Zührî: "O, kullarndan

tövbeyi kabul eden, kötülükleri balayan ve yaptklarnz bilendir..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: Ebû Hureyre'nin bildirdiine göre

Resûlullah (ullallahu aleyhi YEjellem): "Yüce Allah kulunun tövbesine, kiinin yitik

hayvanm susuzluktan ölmekten korktuu bir yerde bulmasna sevinmesinden

daha fazla sevinir

"

buyurmutur. 3

Müslim ve Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu

aleyhi vesellem): "Yüce Allah kulunun tövbesine, kiinin yitik hayvann bulmasna

sevinmesinden daha fazla sevinir

"

buyurmutur.4

Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah, mümin kulunun tövbe

etmesine o kadar sevinir ki, bir adam düünün; üzerinde yiyecei ve içecei de

bulunan devesiyle birlikte ssz bir çölde bir yerde konaklayp uyur. Ancak

uyandnda devesinin gitmi olduunu görür. Susuzluktan ve scaktan halsiz

düünceye kadar onu arar ama bulamaz. Bunun üzerine: «O uyuduum yere

geri döneyim de ölene kadar uyuyup kalaym » der. O yere gider ve ölüm

uykusuna yatar. Ancak uyandnda, yanbanda üzerinde yiyecei ve

' Abdurrezzâk (2/191) ve bn Cerîr (20/504).
1 ûra Sur. 25
3 Abdun-ezzâk (2/191).

4 Müslim 4/2102 (2675/2) ve Tirmizî (3538).
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içeceiyle birlikte devesini görür. te Yüce Allah da mümin kulunun tövbe

etmesine, bu adamn devesini ve azn bulmasna sevinmesinden daha fazla

sevinir."
1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Sa’d, Abd b. Humeyd, bn
Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn
Mes'ûd'a kiinin bir kadnla zina ettikten sonra onunla evlenmesi konusu

sorulunca: “Bir sakncas olmaz" dedi ve: "O, kullarndan tövbeyi kabul

eden, kötülükleri balayan ve yaptklarnz bilendir ...”
1
âyetini okudu.3

Beyhakî uabu'l-îman’da Utbe b. el-Velîd'den bildirir Ruhâvîlerden birinin

bana bildirdiine göre bir gün Cebrâil, Hz. brahim'in: "Ey balamada
cömert olan!” eklinde dua ettiini iitti. Ona: “Balamada cömert olmann

ne olduunu biliyor musun?” diye sorunca, Hz. brahim: “Hayr” karln
verdi. Bunun üzerine Cebrâil: “Kötülüü affedip onu iyilik olarak yazmasdr”

dedi.4

Saîd b. Mansûr ve Taberânî, Ahmes’ten bildirir: "...Yaptklarnz

bilendir ..."5 buyruunun "03Ü U jLÜi” eklinde mi, yoksa “öfZL U {Jis

(=YaptkJann bilendir)” eklinde mi okunaca konusunda tarttk. bn
Mes'ûd'a gelip sorduumuzda: U (=Yaptklannz bilendir)”

eklinde okunacak” dedi.
6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Alkame, ûrâ Sûresi’nin 25. âyetini:

U jUii” (Yaptklarnz bilendir)” lafzyla okumutur.7

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, Seleme b. Sebre'den

bildirir: Muâz bizlere bir hutbe verdi ve öyle dedi: “Sizler müminlersiniz ve

Cennet ahalisisiniz. Vallahi Bizans ve Perslerden elde ettiiniz esirlerin bile

’ Buhârî (6308), Müslim (2744) ve Tirmizî (2498).

1 ûra Sur. 25
5 Abdurrezzâk (12800), Saîd b. Mansûr (902, 903), bn Ebî eybe (4/248, 249), bn Sa'd

(6/200), bn Cerîr (20/506), bn Kesîr, Tefsir'de (7/192) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve

Taberânî (9670, 9672).

4 Beyhakî (7043).

5 ûrâ Sur. 25
6
Saîd b. Mansûr, Sünen (902) ve Taberânî (9669).

7 Hamza, Kisâî, Halef ve Âsim da bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesîr, Ebû

Amr, bn Âmir, Ebû Cafer ve Yakub ise "jfliuû" lafzyla okumulardr. (en-Ner, 2/275).
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sizden dolay Cennete gireceini umuyorum. Zira onlardan biri hayrl bir ey
yapt zaman sîzler: “yi ettin Allah seni mübarek klsn! yi yaptn Allah sana

ratmet etsin" diyorsunuz. Yüce Allah da: "Allah, iman edip salih ameller

ileyenlerin dualarna karlk verir; lütfundan onlara fazlasn da verir ..."
1

buyurur.

2

Ibn Cerîr'in Katâde vastasyla bildirdiine göre brâhim el-Lahmî:

"...Lütfundan onlara fazlasn da verir ..." 3 buyruunu açklarken: “Din

kardelerinin kardelerine bile efaatçi klnrlar" demitir.

4

6

1
iii* u jîl j% jâj ^jSi J jij gU 3jji\ k La, jij

> # / / * ^

/ / • ' •

"Allah, kullanna nzk bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka

azgnlk ederlerdi. Fakat O, nzk diledii ölçüde indirir.

üphesiz O, kullarndan hakkyla haberdardr ve onlan

hakkyla görendir." (ûrâ Sur. 27)

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym Hilye’öe ve Beyhakî

uabu'l-îman’da -sahîh bir isnâdla- Ebû Hâni ei-Havlânî'den bildirir: Amr b.

Hureys ile bakalanndan duyduuma göre: "Allah, kullarna rzk bol bol

verseydi, yeryüzünde mutlaka azgnlk ederlerdi ..."5 âyeti Ashâb- Suffa

hakknda nazil olmutur. Zira: “Keke bizim de olsayd” demi ve dünya

maln temenni etmilerdi .

6

’ ura Sur. 26
1 bn Cerîr (20/507), bn Kesîr, Tefst/de (7/193) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim

(2/444, "sahîh", lafz kendisinindir).

3 ûrâ Sur. 26

« bn Cerîr (20/507).

5 ûrâ Sur. 27
6 bnu'I-Mübârek, Zühd (554), bn Cerîr (20/509), Mecma 'de (7/104) geçtii üzere

Taberânî, Ebû Nuaym (1/338) ve Beyhaki (10332). bn Sâ'id der ki: Amr b. Hureys,

Msrl biridir ve sahabelii bulunmamaktadr. Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi

vesellem) gören Amr b. Hureys el-Mahzûmî'yle ilgisi yoktur."
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Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman'da Hz.Ali'den bildirir 'Allah, kullarna

rzk bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgnlk ederlerdi..."’ âyeti

Ashâb- Suffa hakknda nazil oldu. Zira: “Keke bizim de olsayd” demi ve

dünya maln temenni etmilerdi.
2

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir En

hayrl nzk seni azdrmayan ve Allah'tan megul etmeyen nzktr, denilirdi.

Bize anlatlana göre Resulullah (utlailehu elayhi vaseiiem):
"
Ümmetim için en korktuum

ey, dünya nimetleri ile güzelliklerinin kendilerine bolca verilmesidir

"

buyurmutur. Adamn biri: “Yâ Resûlallah! yi bir ey kötü bir eye sebep olur

mu ki?" diye sorunca. Peygamberimiz (sattalahu aleyh. nuM: "
yi bir ey kötü bir

eye sebep olur mu, diyorsun" buyurdu. O anda: "Allah, kullarna rzk bol bol

verseydi, yeryüzünde mutlaka azgnlk ederlerdi ..."3 âyeti nazil oldu. Allah

Resûlü (saiiBiahu aleyhi vaseiiem) kendisine vahiy nazil olduu zaman da kendisini bir

sknt basar ve yüzü kül rengine dönerdi. Vahiy nazil olma durumu

kendisinden kalkt zaman yine üç defa: "yi bir ey kötü bir eye sebep olur

mu ki?" dedi ve öyle devam etti: “Ancak vallahi ne zaman bir dere olsa bu

dere yannda bitirdii otlardan dolay bir hayvan ya öldürür veya ölecek hale

getirir. Ayn ekilde bir kul, Yüce Allah'n kendisine ihsan ettii mal Allah'n

yolunda veya onun raz olaca bir yerde harcayp kulland zaman bu kula

hayr murad edilmi, hayr üzerinde tutulmu demektir. Ancak kul, Yüce

Allah'n kendisine verdii mal zevk ve ehvetleri yolunda kullanr, Allah'n bu

mal üzerindeki hakkn ifa etmezse, bu kula er murad edilmi, er üzerinde

tutulmu demektir."'*

Tayâlisî, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, Ebû Ya'lâ ve bn Hibbân, Ebu

Saîd’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. «seiM: "Sizin için en çok korktuum ey

Yüce Allah'n dünya nimetleri ile güzelliklerini önünüze sermesidir" buyurdu

Adamn biri: “Yâ Resûlallah! yi bir ey kötü bir eye sebep olur mu ki?” diye

sorunca, Allah Resûlü (»dlallalu aleyh, rcsellem) SUStU. O srada Resûlullah’a (salldlahu aleyti

reseiiem) vahyin nazil olduunu gördük. Oradakiler soruyu soran adama: “Ne

oldu ki sen Allah Resûlü (sailailahu aleyh, vesellem) ile konuurken o seninle

’ ûrâ Sur. 27
1 Hâkim (2/445, "sahîh") ve Beyhakî (10331).

3 ûrâ Sur. 27
4 bn Cerîr (20/510).



Ayet: 27 157

konumuyor?" derken vahyin inii tamamlad. Resûlullah (aaiiattahu aleyhi yeeiiem)

alnndaki teri silerken: "O soruyu soran kii nerede ?" diye sordu. Biz

tavnndan bu soruyu soran adamdan memnun olduunu anladk. Sonrasnda

Resûlullah (salMata aleyhi vneHem) öyle buyurdu:
"
Tabi ki hayr olan bir ey, hayrdan

baka bir ey getirmez. Ancak dere kenarnda biten otlar onu yiyen hayvan ya

öldürür, ya da öldürecek duruma getirir. Bundan da sadece en güzel otlan seçip

yiyen hayvanlar kurtulur. Zira onlar ikembesi dolana kadar otlanr. Sonra

günein karsnda durup ikembesini dk ile boaltr ve gevi getirmeye

balar. Mal da güzel ve çekicidir. ayet elindeki mal ile akrabalann gözetip,

Allah yolunda harcyorsa Müslüman için en güzel mal sahibi olma budur.

Maln haram yoldan kazanan kii, yiyip de doymayan kii gibidir. Bu mal da

kyamet gününde aleyhinde ahitlik edecektir."'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah, kullarna rzk bol bol

verseydi, yeryüzünde mutlaka azgnlk ederlerdi ..."
2

âyetini açklarken

öyle demitir: "En hayrl mal seni azdrmayan ve Allah'tan megul etmeyen

nzktr, denilirdi."

Ibn Ebi'd-Dünya Kitâbu'l-Evliyâ’öa, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’öe,

bn Merdûye, Ebû Nuaym Hilye’de, Beyhakî el-Esmâ
1

ve's-Sifât*ta ve bn

Asâkir Târih’öe Enes'ten, o da Peygamberimizden (sefiaiiehu aleyhi veaellem) o da

Cebrâil’den bildirin Yüce Allah öyle buyurun Benim dostlanmdan birini hor

gören kii bana sava açm demektir. Dostum için de kzm aslan gibi kzar,

öfkelenirim. Mümin kulum kendisine farz kldm ibadetlerden daha makbul

bir eyle bana yaklaamaz. Kulum nafile ibadetler ile bana yaklamaya

çaltkça sonunda onu severim. Onu sevdiim zaman da artk onu gözü,

kula, eli ve destekçisi olurum. Bana dua ettii zaman duasn kabul eder, bir

ey istedii zaman istediini veririm. Mümin kulumun ruhunu almada

tereddüt ettiim kadar baka bir eyde tereddüt etmem. Zira kulum ölümü

sevmez ben de onu incitmek istemem, ancak ölüm de haktr. Benden

kendisine ibadet kapsn açmam isteyen baz kullanma, kendini beenir de

bozulur diye bu kapy açmam. Mümin kullarmdan bazlannn iman ancak

zenginlikle slah olur. Zira kendisini fakir klarsam bozulur. Mümin

’ Tayâlisî (2294), Ahmed 17/83, 248 (11035, 11157), Buhar (1465, 5427), Müslim (1052),

Nesâî (2580), Ebû Ya'lâ (1242) ve bn Hibbân (3225, 3226).

* ûra Sur. 27
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kullarmdan bazlannn iman ancak fakirlikle slah olur. Zira kendisini zengin

klarsam bozulur. Mümin kullanmdan bazlarnn iman ancak shhatle slah

olur. Zira kendisini hasta klarsam bozulur. Mümin kullanmdan bazlannn da

iman ancak hastalkla slah olur. Zira kendisini shhatli klarsam bozulur. Ben

kullanmn ilerini kalplerindekini bildiim için ilmimle düzenliyorum. Zira her

eyi hakkyla bilir ve her eyden haberdarmdr.” 1

bnu'l-Münzir'in bildirdi.ne göre Mücâhid: "Allah, kullarna rzk bol bol

verseydi, yeryüzünde mutlaka azgnlk ederlerdi ..."
2

âyetini açklarken:

"Buradaki nzktan kast yamurdur” demitir.

• >

ü lyt

iM j*J 5?* lrt ^ uf&J

y»mji *Ij ISJ

"O, insanlar umutlann Kestikten sonra yamuru indiren,

rahmetini her tarafa yayandr. O, dost olandr, övülmeye
lâyk olandr. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yayd canllar

yaratmas, O'nun varlnn delillerindendir. 0, diledii

zaman, onlar bir araya getirmeye de gucû yetendir/'

(ûrâ Sur. 28, 29)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Katâde'den bildirir: Bize

anlatlana göre adamn biri Hz.Ömerîe: "Ey müminlerin emiri!

Yamursuzluktan dolay kuraklk oldu ve insanlar umutsuzlua dütü”

deyince, Ömer: “O zaman yamur da yaacak demektir” karln verdi ve:

"O, insanlar umutlarn kestikten sonra yamuru indiren, rahmetini her

tarafa yayandr. O, dost olandr, övülmeye lâyk olandr" 3 âyetini okudu/

’ bn Ebi'd-Dünya (1), Hakim et-Tirmizî (2/232), Ebû Nuaym (8/318, 319) ve bn
Asâkir (41/285). bn Hacer, el-Feth (11/342): "snad zayftr" demitir.

1 ûrâ Sur. 27
J ûrâ Sur. 28
* bn Cerîr (20/511).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

"ijkâ U j buyruunu: “Umutsuzlua dütükten sonra" eklinde

açklamtr .

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Sâbit: “Bize ulaana göre yamur
yad zaman dua etmek müstehab görülürdü” demi ve: "O, insanlar

umutlarn kestikten sonra yamuru indiren, rahmetini her tarafa yayandr.

O, dost olandr, övülmeye lâyk olandr"3 âyetini okumutur."

Hâkim ve Beyhakî'nin Sünen’de Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saUaUahu aleyhi vesellem): "Biri ezan esnasnda, biri de yamur altnda olmak

üzere iki yerde edilen dua geri çevrilmez" buyurmutur .

4

Taberânî ve Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Dört yerde semann kaplan açlr ve

edilen dualara icabet edilir. Biri, Allah yolunda yaplan savata iki tarafkar

karya geldii zamandr. Dieri yamur yad zamandr. Dieri namaz için

kamet getirildii zamandr. Dieri de Kabe'nin görüldüü zamandr."5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yayd canllan yaratmas, O'nun

varlnn delillerindendir..."* âyetini açklarken: “Gökler ile yer arasnda

yaylan canllardan kast, insanlar ile meleklerdir" demitir.
7

’ ûra Sur. 28
2 bn Cerîr (20/511).

3 ûra Sur. 28
4 Hâkim (2/113), Beyhakî (3/360) ve Ebû Dâvud (2540). "Yamur altnda" ifadesi

olmadan sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2215).

5 Taberânî (7713, 7719) ve Beyhakî (3/360). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâd'de (0/155) der

ki: "isnadnda zayfl konusunda icma olan Ufeyr b. Ma'dân vardr."
6 ûrâ Sur. 29
7 bn Cerîr (20/512).
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"Banza her ne musibet gelirse, kendi yaptklannz
yüzündendir. O, yine de çounu affeder." (û™ Sur. 30)

Ahmed, bn Râhûye, bn Menî', Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, Ebû

Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Hâkim'in bildirdiine

göre Ali b. Ebî Tâlib öyle demitir: “Allah’n Kitâb'nda bulunan en deerli

âyetini size söyleyeyim mi? Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesertem) bunun: "Banza her ne

musibet gelirse, kendi yaptklarnz yüzündendir. O, yine de çounu

affeder
"1

âyeti olduunu söyledi ve öyle buyurdu: "Ey Ali! Sana bunu

açklayaytm. Dünyada banza gelen hastalk, ceza veya musibet gibi eyler

kendi yaptklarnz yüzünden banza gelmitir. Yüce Allah da dünyada iken

cezasn çektiiniz bir ey için âhirette tekrar sizi cezalandrmayacak kadar

müsamahakar birisidir. Dünyada iken sizleri balad eyler içinse

baladktan sonra tekrar dönmeyecek kadar yüce gönüllü birisidir."
2

Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim,

Haan el-Basrî’den bildirir "Banza her ne musibet gelirse, kendi

yaptklarnz yüzündendir. O, yine de çounu affeder
"3 âyeti nazil olduu

zaman Resûlullah (saMahu aleyhi meiiem) öyle buyurdu: "Canm elinde olana yemin

olsun ki bir diken yrt, kaslarda seirme, taa taklma veya tökezleme gibi

eyler hep kiinin iledii bir günahtan dolaydr. Yüce Allah'n affettikleri de

daha fazladr.
"4

Abd b. Humeyd ve Tirmizî, Ebû Mûsa’dan bildirir: Resûlullah (saiisiiabu aleyhi

vesellem): "Kulun bana gelen küçük veya büyük herhangi bir sknt hep iledii

bir günahtan dolaydr. Yüce Allah'n affettikleri ise daha fazladr" buyurdu ve:

' ûra Sur. 30
1 Ahmed 2/78 (649), el-Metâlibu 1-Âliye'de (4087) geçtii üzere bn Râhûye, Abd b.

Humeyd (Muntehab, 78), Hakîm et-Tirmizî (2/33), Ebû Ya'lâ (453, 608), bn Kesîr,

Tefsirde (7/195) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Tahrîcu Ahâdîsi'TKeâfda (3/242) geçtii

üzere bn Merdûye, Hâkim (2/445) ve bn Mâce (2604). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'if

Sünen bn Mâce, 567).

J ûra Sur. 30
4 Hennâd, Zühd (431) ve bn Kesîr, Tefsir (7/195, 196) ile Tahrîcu AhâdîsH-Keaf da

(3/241) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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"Banza her ne musibet gelirse, kendi yaptklarnz yüzündendir. O. yine

de çounu affeder
" 1

âyetini okudu .

2

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya el-Keffarât’da, bn Ebî Hatim, Hâkim ve

Beyhakî’nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre mrân b. Husayn bedeninde bir

hastala maruz kalnca arkadalarndan biri yanna girdi ve: ‘‘çinde

bulunduun bu durumu görünce sana üzülüyoruz” dedi. mrân: ‘‘Benim bu

durumuma üzülmeyin, zira bu gördüün ilediim bir günahtan dolaydr.

Yüce Allah'n affettikleri de daha fazladr” karln verdi ve: "Banza her

ne musibet gelirse, kendi yaptklarnz yüzündendir. O, yine de çounu

affeder
"3 âyetini okudu .

4

bnu'l-Mübârek, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî'nin uab’öa bildirdiine göre Dahhâk: ‘‘Kii Kuriân'

örendikten sonra unutmusa bu mutlaka iledii bir günahtan dolaydr”

dedi. Sonra: "Banza her ne musibet gelirse, kendi yaptklarnz

yüzündendir. O, yine de çounu affeder
"5 âyetini okudu ve: ‘‘Kur’ân’

unutmaktan daha büyük bir musibet mi olur?” dedi .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre adamn biri Alâ b.

Bedrie bu âyeti sordu ve: “Ben de küçük bir çocukken gözlerimi

kaybetmitim” dedi. Alâ: “Gözlerini kaybetmen, anne babann ilemi olduu

günahlanndan dolaydr” karln verdi .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’âa

bildirdiine göre Katâde: "Banza her ne musibet gelirse, kendi

yaptklarnz yüzündendir. O, yine de çounu affeder
"8

âyetini açklarken

öyle demitir: Bize anlatlana göre Peygamberimiz (ssHaitshu BcyU» vesdiern): "insann

1 ûra Sur. 30
1
Tirmizî (32S2). snad zayftr (Bakn: Elbânî, Dal/ Sünen ct-Tirmizî, 640).

3 ûra Sur. 30
4 bn Ebi'd-Dünya (249), bn Kcsîr, Tefsir'de (7/196) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

Hâkim (2/445, 446, "sahih") ve Beyhakî (9813, 9973).

5 ûra Sur. 30
6 bnu'l-Mübârek (85), bn Ebî eybe (10/478), bn Kesir, Tefsir'de (7/1%) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (1965).

7 bn Kesir, Tefsi/dc (7/196) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
8 ûra Sur. 30
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maruz kald bir diken yrt, tökezleme veya kaslarda seirme hep iledii bir

günahtan dolaydr. Yüce Allah'n affettikleri de dahafazladr" buyurmutur.'

bn Merdûye'nin Berâ'dan bildirdiine göre Peygamberimiz (*aiwiahu aleyh

vesellem) öyle buyurmutun "Maruz kaldnz tökezleme, kaslarda seirme veya

bir diken yrt hep kendi yaptklarnz eylerden dolaydr. Yüce Allah'n

affettikleri de daha fazladr." 2

bn Sa'd, bn Ebî Müleyke'den bildirir: Ebû Bekr’in kz Esmâ, ba ard
zaman elini bana koyar ve: “lediim bir günahtan dolay böyle oldu!

Allah'n affettikleri ise daha fazladr" derdi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): Banza her ne musibet gelirse, kendi yaptklarnz

yüzündendir. O, yine de çounu affeder
"4

âyetini açklarken: “Burada

musibetlerden kast hadlerdir" demitir.

3

^ U ö\ * partte >J| ^ &
^ J t * j o\ •ji&^ afijj* * t t s • * *

in r*J u UîViT j OJI yjuj * & Jjûj \#s

"Denizde dalar gibi akp gidenler de O'nun
âyetlerindendir. O, dilerse rüzgân durdurur da onlar

denizin üstünde durakalrlar. Elbette bunda çok sabreden,
çok ükreden herkes için ibretler vardr. Yahut yaptktan

yüzünden onlan helak eder. Birçounu da affeder.

Âyetlerimiz üzerinde tartanlar, kendilerine kaçacak yer

olmadn bilsinler/' (û™ Sur. 32-35)

’ bn Cerîr (20/513, 514) ve Beyhaki (9815).
1

Tahrîcu Ahâdîsi'l-Keâfda (3/241) geçtii üzere bn Merdûye.
3 bn Sa'd (8/251).

4 ûra Sur. 30
5 Abdurrezzâk (2/192) ve bn Cerir (20/514).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Denizde dalar gibi akp gidenler de O'nun âyetlerindendir"' âyetini

açklarken: “Denizde akp gidenlerden kast gemilerdir" demitir. "Allah,

man edip salih ameller ileyenlerin dualarna karlk verir; lütfundan

onlara fazlasn da verir ..."

1

âyetini açklarken de: "Lütfundan onlara daha

fazlasn vermesi, dalar kadar vermesi anlamndadr" demitir. 3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "Denizde dalar

gibi akp gidenler de O'nun âyetlerindendir
"4

âyetini açklarken öyle

demitir. “Denizdeki gemiler rüzgarla yol alr. Rüzgar tutulduu zaman da

yerlerinde dururlar."
5

bnu'l-Münzirîin Atâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar

denizin üstünde durakalrlar..."
6 buyruunu açklarken: “Hareket edemez,

denizin içinde durup kalrlar" demitir.

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

“j53j"

7

ifadesini: “Durup kalrlar" eklinde açklamtr. “ ifadesini de:

“Onlan helak eder" eklinde açklamtr.9

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk: "ofe"

10

ifadesini de: “Onlan

suda boar" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesini: “Onlan helak eder" eklinde açklamtr."

1 ûra Sur. 32
1 ûra Sur. 26
3 bn Cerîr (20/515, 516).

4 ûra Sur. 32
s bn Cerîr (20/517).

6 ûra Sur. 33
I ûra Sur. 33
8 ûra Sur. 34

9 bn Cerîr (20/517, 518) ve el-tkân'de (2/42) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
,0 ûrâ Sur. 34
II ûrâ Sur. 34
n bn Cerîr (20/518).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî:
4,o^> o*, l

*”' buyruunu:

“Kendilerine bir snak olmadn (bilsinler)" eklinde açklamtr .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde:

"Yahut yaptklar yüzünden onlar helak eder ..."3 buyruunu açklarken:

“Gemidekileri günahlan yüzünden helak eder" demitir .

4

Hâkim, Ebû Zabyân’dan bildirir: Alkame’nin yannda Kuriân okur, o bizi

dinlerdi. Bir defasnda: "Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler

vardr"5
âyetini okuyup: “Abdullah b. Mes’ûd, yakîn ’in imann tümü olduunu

söylemitiH’ dedi. Yine: "...Elbette bunda çok sabreden, çok ükreden

herkes için ibretler vardr"6 buyruunu okudu ve: “Abdullah, sabnn imann

yans olduunu söylemitir" dedi .

7

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre a’bî: “ükür imann yansdr. Sabr da

imann yansdr. Ama yakîn imann tümüdür" dedi ve: "...Elbette bunda çok

sabreden, çok ükreden herkes için ibretler vardr"8 âyeti ile "Kesin olarak

inananlar için yeryüzünde âyetler vardr"9 âyetini okudu.

"Onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namaz
klarlar. lerini istiare ile yürütürler. Kendilerine

verdiimiz nzktan da harcarlar." (û™ Sur. 38 )

Abd b. Humeyd, Buhârî Edeb’de ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Hasan( Basrî): “Bir topluluk ilerinde istiare ettikleri sürece mutlaka doru

1 ûra Sur. 35
1 bn Cerir (20/520).

J ûra Sur. 34
4 Abdurrezzâk (2/192) ve bn Cerir (20/519).

5 Zariyât Sur. 20
6 ûra Sur. 33
7 Hâkim (2/446).
8 ûra Sur. 33
9 Zariyât Sur. 20
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yolu bulur ve en uygun olan yaparlar
1
' dedi ve: "... lerini istiare ile

yürütürler../
1

âyetini okudu.
2

Hatîb Ruvâtu Mâlik’de Hz. Ali'den bildirin "Yâ Resûlallah! Senden sonra

hakknda âyet veya senin bir sözün bulunmayan bir konuyla karlatmzda
ne yapalm?" diye sorduumda, Allah Resûlü (aiUMu aleyhi mam): "Ümmetimden

abid olanlar bir araya getirip o konuda aranzda istiare ederek karar aln, bir

kiinin görüüne göre hareket etmeyin" karln verdi.3

Hatîb'in Ruvâtu Mâlik’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(sHiaiiahu Bfeyti vusellem): "Ahll olanlara dann ki doru yolu bulasnz. Onlarn

verecei karardan amayn ki sonradan piman olursunuz" buyurmutur.4

Beyhakî'nin uabu'l-îman'da bn Ömer’den bildirdiine göre

Peygamberimiz (salialishu eieytu veseiiem):
"
Bir konuda bililerine danarak karar alan

kii, iin en dorusuna yönlendirilir" buyurmutur.5

Beyhakî, Yahya b. Ebî Kesîr'den bildirir: Hz. Süleyman, olu Dâvud'a öyle

dedi: "Evladm! Allah'a kar huu içinde olmaktan geri durma ki, her eyin

ba huûdur. Evladm! Bilen birine danmadan bir konuda kendi bana

karar alma. Danarak kararn aldn bir konuda yaptna sonradan

üzülmezsin. Evladm! lk sevdiin eyin kymetini bil, zira sonradan gelecek

olan onun yerini tutamaz.”
6

lil cyûli

"Bir hakszla uradktan zaman, yardmlarlar/'
(ûrâ Sur. 3ö)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre brâhim en-Nehaî: "Bir hakszla uradklar

1 ûrâ Sur. 38
1

Buhârî (258). snad sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebil-Müfred, 195).

3 Lisânu'l-Mîzan'da (3/78) geçtii üzere Hatîb.
4 Mîzanu'l-'tidâTde (2/219) geçtii üzere Hatîb. Zehebî: "Sahih deildir" derken,

Elbânî de es-Silsiletu'd-Dalfe'de (617) hadisin uydurma olduunu söylemitir.

5 Beyhakî (7538).

6 Beyhakî (7541).
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zaman, yardmlarlar"
1

âyetini açklarken: “Müminler küçümsenip hakszla

uramaktan holanmazlar. Ancak intikam alma imkanlan doduu zaman da

kardakini affetmeyi bilirler” demitir .

2

Abd b. Humeyd, Mansûridan bildirir: brâhîm(-i Nehaî)'ye "Bir hakszla

uradklar zaman, yardmlarlar"3 âyetini sorduumda: “Müminler

birbirlerini hor görüp küümsemekten holanmazlard. Zira böylesi bir

durumda fasklar onlara kar cüretkâr olurlar
2
' dedi.

Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye, Hz.Âie'den bildirin Resûlullah (saiisfahu Bieyhi

vsnilem) yanmdayken Zeyneb içeriye girdi ve bana dönüp sövmeye balad.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) onu bundan alkoymak istedi, ancak Zeyneb

dinlemedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (oUsiUu alay* *seten) bana: “Sen de ona

söv!" buyurdu. Ben de ona sövünce Zeyneb'in aknlktan aznda tükürüü

kurudu. Resûlullah (uiieiiahu aleyhi veseiiem) de bu durum karsnda neeyle tebessüm

ediyordu .

4

bn Cerîr ve bn Merdûye, Ali b. Zeyd b. Cüd'ân'dan bildirir: Birinden

hakkn alma konusunda Ebû Muhammed'in cariyeslnin bana naklettii olay

gibisini iitmi deilim. Bu cariyenin naklettiine göre Âie öyle demitin

Zeyneb binti Cah'la birlikte evimde oturuyorduk. Peygamberimiz (raüaiiehu aleyhi

n!*eBem) yanmza girince Zeyneb yanna kalkt ve: “Bizleri güzel sözlerle

kandnp yannda tutuyorsun!” dedi. Sonrasnda Zeyneb bana döndü ve

sövmeye balad. Allah Resûlü {Banaiiabu aBy+u «sBiem) bana: “Onun dediklerini sen de

ona söyle!" buyurunca Zeyneb'e doru döndüm. Ben ondan daha iyi ve daha

etkili sözler söyleyebildiim için Zeynep kalkp gitti .

5

1 ûra Sur. 39
1

Talîku't-Ta'Uk'de (3/332) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Kesîr, Tefsirde

(7/î 97) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 ûra Sur. 39
4 Nesâî. S. el-Kübrâ (8915, 8916), bn Mâce (1981) ve Tahrîcu'l-Keâfda (3/245) geçtii

üzere bn Merdûye. Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1611).

* bn Cerîr (20/52T), Tahricu'l-Keâfda (3/245) geçtii üzere bn Merdûye ve Ebû

Dâvud (4898, uzun bir metinle). snâd zayftr (Bakn: Elbânî, Da?/ Sünen Ebî Dccoud,

1046).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: “Bir hakszla uradklar zaman,

yardmlarlar"' âyetini açklarken: “Kendilerine hakszlk edenlere arya
kaçmadan ve haddi amadan kar koymak için yardmlarlar" demitir .

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bir hakszla uradklar
zaman, yardmlarlar"3 âyetini açklarken: “Burada hakszla urayandan

kast yalanlanan, eziyete maruz kalan ve zulme urayan Muhammed’dir

(saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) ki buna kar klçtan yardm almtr" demitir.

i i iij 4i ;>Ü jJUtj Up 4.

"Bîr kötülüün karl ona denk bir kötülüktür. Ama kim
affeder ve aray düzeltirse, onun mükâfat Allah'a aittir.

üphesiz O, zâlimleri sevmez/' (ûtâ Sur. 40)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bir kötülüün karl ona

denk bir kötülüktür../4 buyruunu açklarken: “Bu, dünyada insanlar

arasnda çkan sorunlar ile yaplan hakszlklarda ve ksaslarda olan bir

durumdur" demitir.

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den

bildirin Resûlullah (saiiaiitfu aleyhi vtseiiem): "Hakszla urayan mazlum taraf haddi

ap ileriye gitmedikçe karlkl sövmede günah bunu ilk balatan kiinindir"

buyurdu ve: "Bir kötülüün karl ona denk bir kötülüktür../5 âyetini

okudu .

6

bn CenVin bildirdiine göre Süddî: "Bir kötülüün karl ona denk bir

kötülüktür../7 buyruunu açklarken: “Bin sana sövdüü zaman haddi

' ûra Sur. 39
1 bn Cerîr (20/524).

3 ûra Sur. 39
4 ûrâ Sur. 40
5 ûrâ Sur. 40
6 Ahmed 12/138, 16/220, 411 (7205, 10329, 10703), Müslim (2587), Ebû Dâvud (4894)

veTinnizî (1981).

7 ûrâ Sur. 40
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amadan ve ileriye gitmeden sana sövdüü kadanyla sen de ona söv”

demitir.'

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Ebî Necîh: "Bir kötülüün karl ona

denk bir kötülüktür ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: Biri dierine:

'‘Allah seni rezil etsin!” dedii zaman kardaki de ona sadece: “Allah seni de

rezil etsin!” demelidir .

3

bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (EslialiBhu aleyhi

meltem) öyle buyurmutur. "Kyamet gününde Yüce Allah'n emriyle bir

münadi: «Her kimin Allah'n yannda bir alaca varsa kalksn !» diye seslenir.

Bu çar üzerine de ancak dünyada iken binlerini affeden kiiler kalkar. te:

«...Ama kim affeder ve aray düzeltirse, onun mükâfat Allah'a aittir...»

4

buyruunda ifade edilen budur."

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Peygamberimiz (aBlallahu aleyhi

meltem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde bir münadi : «Her kimin Allah'n

yannda bir alaca varsa kalksn!» diye seslenir. Bu çan üzerine pek çok kii

ayaa kalkar. Onlara: «Allah'tan alacanz nedir?» diye sorulunca: «Biz

hakszla uramamza ramen bize hakszlk edenleri affettik» derler. «...Ama

kim affeder ve aray düzeltirse, onun mükâfat Allah'a aittir ...»
3 buyruunda

ifade edilen budur. Bunun üzerine kendilerine: «Allah'n izniyle Cennete girin»

denilir."
6

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî*nin uabu'l-îman’da Hasan(-

Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (uilall^u aleyhi meltem) öyle buyurmutur

"Kyamet gününde insanlar hesap için durduklar zaman bir münadi:

«Mükâfat Allah'a kalm olanlar kalkp Cennete girsin!» diye seslenir. Sonra

ikinci kez: «Mükâfat Allah'a kalm olanlar kalkp Cennete girsin!» diye

seslenir. nsanlar: «Mükâfat Allah'a kalm olanlar kimler?» diye sorunca,

münadi: «Dünyadayken insanlar affedenlerdir» karln verir. Bunun

üzerine u kadar bin kii kalkp hesapsz bir ekilde Cennete girer."

1 bn Cerîr (20/525).
1 ûra Sur. 40
3 bn Cerîr (20/525).

4 ûra Sur. 40
5 ûra Sur. 40
6 bn Kesîr, Tefsir"de (2/103) geçtii üzere bn Merdûye.
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Beyhakî’nin Enes'ten bildirdiine göre Peygamberimiz (uhyu aleyhi mellem)

öyle buyurmutun "(Kyamet gününde) bir münadi : «Mükâfat Allah'a

kalm olanlar kalkp Cennete girsin!» diye seslenir. Bunun üzerine kardeini

affetmi olanlar kalkarlar. Bu konuda da Yüce Allah: «...Ama kim affeder ve

aray düzeltirse, onun mükâfat Allah'a aittir...» buyurmutur."

2

bn Merdûye’nin Hasan(* Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi

meltem) öyle buyurmutur: "(Kyamet gününde) Allah tarafndan bir münadi ilk

olarak: «Mükâfatlan Allah'a kalm olanlar nerede?» diye seslenir. Bunun

üzerine dünyada iken kendisine hakszlk edeni ufftdtn kiiler kalkarlar. Yüce

Allah da onlara: «Sizler benim için affettiniz. Ben de size Cennete hazrladm»

veya: «Mükâfatnz Cennettir» buyurur."

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Muhammed b. el-Münkedir’den bildirir:

Kyamet gününde bir münadi: “Kimin Allah’ta bir hakk varsa kalksn!" diye

seslenir. Bunun üzerine affedip aray düzelten kiiler kalkar.

bn Merdûye ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(uflaiiahu aleyhi meltem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde bir münadi: «Allah

katnda bir iyilii olanlar dnda kimseler kalkmasn!» diye seslenir. nsanlar:

«Allahm! Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz! Aksine bütün iyilikler

endendir» deyince. Yüce Allah: «Hayr, dünyada imkan varken affeden kiinin

katmda öylesi bir iyilii vardr» buyurur."*

Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saitetishu aleyhi meltem)

öyle buyurmutur: "Mwsa b. mrân: «Rabbim ! Katnda en deerli kullarn

kimlerdir?» diye sorunca, Yüce Allah: «Karlk vermeye imkan varken affeden

kullanmdr» buyurdu."*

Ahmed ve Ebû Dâvud, Ebû Hureyre’den bildirin Adamn biri Ebû Bekrie dil

uzatt. Orada oturan Peygamberimiz (saiisüshu aleyhi vasaitem) de arm bir ekilde

duruma tebessüm ediyordu. Adam ileriye gidince Ebû Bekr baz sözlerini

adama aynen iade etti. Bunun üzerine Peygamberimiz (saiwiahu aleyhi mailem) öfke

içinde kalkp oradan aynld. Ebû Bekr peinden gitti ve: "Yâ Resûlallah! Sen

1 ûra Sur. 40
2 Beyhakî (8313).

3 Beyhakî (8330).

4 Beyhakî (8327).
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otururken adam bana dil uzatyordu. Ama baz sözlerine aynyla karlk

verdiimde kzdn ve kalkp gittin" dedi. Allah Resûlü («iaiiahu aierh «seiM:

"Yannda setim yerine adama cevap veren bir melek vard. Sen ona cevap

verince de eytan geldi. eytanla ayn yerde de duracak deildim

"

karln
verdi. Daha sonra Resûlullah (saiiaiiahu aie^i veseiiem) öyle buyurdu: "Ey Ebû Bekr! Üç

eyin gerçeklemesi haktr. Kul kendisine bir hakszlk yapld zaman ayet

kardakini Allah için affederse Yüce Allah bu kulu yardmyla mutlaka azz

klar. Kii bakalarna yardm etmek amacyla bir infak kaps açt zaman buna

karlk Yüce Allah onu daha da zengin klar. Maln çoaltmak için dilenme

kaps açan kiiyi ise Yüce Allah daha da fakirletirir."'

4^ ckjî jJl ^}\ yj\

*jb ^ i ?4~ r? >? ^ ^ r^i • • -{J)

Jsî-^ r? jl J*

"Kim zulme uradktan sonra hakkn alrsa, artk onlara

yaplacak bir ey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve

yeryüzünde haksz yere taknlk edenlere ceza vardr. te
ackl azap bunlaradr... Allah kimi saptrrsa, bundan sonra

artk onun hiçbir dostu yoktur. Azab gördüklerinde

zalimlerin: «Dönecek bir yol var m?» dediklerini görürsün/'
(ûra Sur. 4 1 f 42, 44)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine

göre Katâde: “Kim zulme uradktan sonra hakkn alrsa, artk onlara

yaplacak bir ey yoktur
" 2

âyetini açklarken öyle demitir: "Bu durum

cinayet veya yaralama konularnda olur. Ancak biri sana zulmettii zaman

sen ona zulmetme. Biri sana ahlâkszlk yapt zaman sen ona ahlâkszlk

1 Ahmed 15/390 (9624) ve Ebû Dâvud (4897). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 4095).
2 ûra Sur. 41
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yapma. Biri sana ihanet ettii zaman sen de ona ihanet etme. Zira mümin her

zaman güvenilir ve ho görülüdür. hanet ve aldatma da facir kiilerin iidir."
1

bn Ebî eybe, Tirmizî, Bezzâr ve bn Merdûye'nin Âie’den bildirdiine

göre Resûlullah (sbiibIMuj aleyhi vesaiiam): "Kendisine zulmeden kiiye beddua eden kii

ondan hakkm alm olur" buyurmutur.

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre adamn biri Hz.Âie'den bir ey çald.

Âie de hrszn kim olduunu örenince ona beddua etti. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yeseiiem): "Ona beddua ederek hakkm buradayken alma"

buyurdu .
3

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kim zulme uradktan

sonra hakkn alrsa, artk onlara yaplacak bir ey yoktur
"4

âyetini

açklarken: "Burada kastedilen kii Muhammed'dir (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ki hakkn

da klçla ald" demitir. "Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde

haksz yere taknlk edenlere ceza vardr ..."5 âyetini açklarken de:

"Bunlardan kast müriklerdir" demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...Azab gördüklerinde zalimlerin:

«Dönecek bir yol var m?» dediklerini görürsün"* buyruunu açklarken:

"Dünyaya geri dönme gibi bir ansmz var m, anlamndadr" demitir .

7

Jüj J* Ojjiiii JjJI Is

yi oûi
f>:

jUfciitj (4-^ oi-'J' k
V Ji öiJ -s •

• -prfi^ j H

’ bn Cerîr (20/527, 528) ve Beyhakî (8098).

2 bn Ebî eybe (10/347, 348), Tirmizî (3552) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (7/199) geçtii

üzere Bezzâr. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 710).

3 bn Ebî eybe (10/348).

4 ûra Sur. 41

5 ûra Sur. 42
6 ûra Sur. 44
7 bn Cerîr (20/530).
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"Atee sunulurken onlarn zilletten balarn öne emi, göz

ucuyla gizli gizli baktklarn görürsün. nananlar da, «te
asl ziyana urayanlar, kyamet günü kendilerini ve

ailelerini ziyana sokanlardr» diyecekler. yi bilin ki

zâlimler, sürekli bir azap içindedirler... Allah katndan, geri

çevrilemeyecek günün gelmesinden önce Rabbinizin

çansna cevap verin. O gün hiçbirinize snacak yer

bulunmaz, inkâr de edemezsiniz." (ûrâ Sur. 45 , 47)

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: ifadesini “Boyun bükmü"

eklinde açklamtr .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: ,> oj^”3 buyruunu:

“Zelil baklarla bakarlar" eklinde açklamtr.

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den aynsn bildirir.

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Muhammed b. Ka'b: "...Göz ucuyla gizli gizli baktklarn görürsün ..."
6

buyruunu açklarken: “Cehennem ateine gizli gizli bakarlar, anlamndadr"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den aynsn nakleder .

7

Abd b. Humeyd, Halef b. Haveb'den bildirin Zeyd b. Sûhân: "Allah

katndan, geri çevrilemeyecek günün gelmesinden önce Rabbinizin

çarsna cevap verin ..."
8

âyetini okudu ve: “Allahm! Ben bu çanya
'Lebbeyk!’ diyorum" dedi.

’ ûrâ Sur. 45
1 bn Cerîr (20/532).

3 ûrâ Sur. 45
4 bn Cerîr (20/532).
s bn Cerîr (20/532).
6 ûrâ Sur. 45
7 bn Cerîr (20/533).
8 ûrâ Sur. 47
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

u
jSj j^J Ui âi* LS

" 1

buyruunu: “Snacak hiçbir yeriniz olmaz

ve sizlere yardm eden de bulunmaz” eklinde açklamtr .

2

44^3 lîüi iLii ;L; u JlLj j?jSiij oijUJJi JjjL ^

^ (r* l&U jl * JJ^Ü\ $\J
(

yd

jll* fil*

"Göklerin ve yerin hükümranl Allah'ndr. O, dilediini

yaratr. Dilediine kz çocuklar, dilediine erkek çocuktan

verir. Yahut onlan, hem erkek hem de kz çocuklan olmak
üzere çift verir. Dilediini de ksr klar. O, her eyi bilendir,

her eye gücü yetendir." (ûrâ Sur. 49, so)

bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Sünen’de Hz.Âie’den

bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiishu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "
Çocuklarnz

Yüce Allah'n sizlere hediyesidir. «Dilediine kz çocuklar, dilediine erkek

çocuklar verir.»

3

Çocuklarnz da ve ihtiyaç duyduunuz zaman onlarn

mallan da sizindir."
A

bn Merdûye ve bn Asâkir'in Vâsile b. el-Eska'dan bildirdiine göre

Peygamberimiz {«liaiiahu aleyhi veteiiem) öyle buyurmutur:
"Kadnn bereketlerinden

biri de ilk çocuu kz olarak dourmasdr. Allah'n: «Dilediine kz çocuklar,

dilediine erkek çocuklar verir»
5 buyurduunu iitmez misin? Yüce Allah

burada kz erkekten önce zikretmitir."
6

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «nüm)

öyle buyurmutun "Kadnn bereketlerinden biri de ilk çocuu kz olarak

1 ûrâ Sur. 47
J bn Cerîr (20/535).

5 ûrâ Sur. 49
4 Hâkim (2/284,

"
sahih ") ve Beyhakî (7/480).

s ûrâ Sur. 49
6 bn Asâkir (47/225). Elbânî, es-Silsilrtu'd-Da'îfe'de (4519) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.



174 3 Sûresi i-

dourmasdr. Zira Yüce Allah : «Dilediine kz çocuklar, dilediine erkek

çocuklar verir»
1

buyurur."

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

“...Dilediine kz çocuklar, dilediine erkek çocuklar verir. Yahut onlar,

hem erkek, hem de kz çocuklar olmak üzere çift verir. Dilediini de ksr

klar ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: “Dilediine erkek olmadan

sadece kz çocuklar, dilediine de kz olmadan sadece erkek çocuklan verir.

Dilerse de bir batnda hem erkek, hem de kz çocuu verir. Dilediini de ksr

klp hiç çocuk ihsan etmez.”

Abd b. Humeyd, Abîde es-Selmân ile Katâde'den yorumun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuTMünziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Yahut onlar, hem erkek hem de kz çocuklar olmak üzere çift verir..."-

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bundan kast kank bir ekilde herr

erkek, hem de kz çocuklan vermesidir. Tezvîc ifadesi kadnn önce erkek

çocuk sonra kz çocuu, sonra erkek çocuu ondan sonra da kz çocuu

dourmas anlamna gelir.”
4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "...Dilediine kz çocuklar,

dilediine erkek çocuklar verir. Yahut onlar, hem erkek hem de kz

çocuklar olmak üzere çift verir. Dilediini de ksr klar..."5 buyruunu

açklarken öyle demitir. “Dilediine erkek olmadan sadece kz çocuklar,

dilediine de kz olmadan sadece erkek çocuklan verir. Dilerse de bir batnda

hem erkek hem de kz çocuu verir. Dilediini de ksr klp hiç çocuk ihsan

etmez."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Dilediine kz

çocuklar, dilediine erkek çocuklan verir. Yahut onlar, hem erkek hem de

kz çocuklar olmak üzere çift verir. Dilediini de ksr klar ..."
6 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Kimine erkek çocuk vermez, bütün çocuklann kz

' urâ Sur. 49
J ûrâ Sur. 49, 50
5 ûra Sur. 50
4 bn Cerîr (20/538)

5 ûra Sur. 49, 50
6 ûra Sur. 49, 50
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klar. Kimine kz çocuu vermez, bütün çocuklann erkek klar. Kimine hem

erkek çocuklan, hem de kz çocuklan verir. Kimini de ksr klar, hiç çocuk

vermez. 1 '

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. el-

Hanefiyye: "Yahut onlar, hem erkek hem de kz çocuklar olmak üzere çift

verir..."
1 buyruunu açklarken: “Bundan kast ikiz çocuklar vermesidir"

demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dilediini de ksr

klar..."
2 buyruunu açklarken: “Ksr (akm), çocuklan olmayan kiidir"

demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dilediini de

ksr klar..."3 buyruunu açklarken: “Üreme imkan olmayan, döl

veremeyen biri klar” demitir.

Abdurrezzâk Musannefde Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr b. el-Hâris’ten

bildirin Ebû Bekr veya Ömer siyah tenli bir cariyesiyle birlikte oldu, ancak azil

yapt. Daha sonra da bu cariyeyi satt. Onu alan kii memleketine giderken

yolun bir yerinde bu cariyeyle birlikte olmak istedi, ancak cariye ondan uzak

durdu ve ilikiye girmek istemedi. Adam cariyenin dilini bilmedii için de

oralarda karlat bir çoban çanp onunla konumasn istedi. Çoban

cariyeye, adamn yeni efendisi olduunu anlatt. Cariye de: “Ben bundan

önceki efendimden hamile kaldm. Benim dinime göre de hamile iken baka

biri benimle birlikte olamaz” dedi. Bunun üzerine adam Ebû Bekr veya

Ömer'e bir mektup yazarak bu durumu bildirdi. Olay henüz Mekke'de olan

Hz. Peygamber'e (soJMehu aleyhi vesellem) bildirilince, Allah Resûlü (saiiailehu eleyhi vesellem) O

günü bir ey demedi ve ikinci günü bekledi. Dier gün her zaman oturduklan

yer olan Hicr'e gelip oturdu. Sonra öyle buyurdu:
"Oturduum bu yere Allah

tarafndan Cebrail geldi. Bana bildirdiine göre de içinizden biri o ii yapt
zaman artk Allah'a çocuk verip vermeme konusunda bir seçenek kalmaz. Ancak

«...Dilediine kz çocuklar, dilediine erkek çocuklar verir.»
4 Onun için

1 ûra Sur. 50
1 ûra Sur. 50
3 ûra Sur. 50
4 ûra Sur. 49
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sen de çocuu üzerine al." Sonrasnda bu yönde adama bir mektup yazld ve

durum bildirildi .

1

Abdurrezzâk, Caylân b. Enes'ten bildirir: Ebû Bekr adamn birinden Arap

olmayan bir cariye satn ald. Ancak bu cariye önceki efendisiyle ilikiye girmi

ve hamile kalmt. Ebû Bekr bu cariyeyle birlikte olmak isteyince cariye kabul

etmedi ve durumunu ona bildirdi. Durum Hz. Peygamberie faMUn aierfc «seiM

zikredilince:
"Kadn namusunu kormu, Allah da onu korusun. çinizden biri o

ii yapt zaman artk Allah'a çocuk verip vermeme konusunda bir seçenek

kalmaz" buyurdu. Bunun üzerine Ebû Bekr cariyeyi, satan adama iade etti .

2

Jrfjd jî ?*3j ly*
jt *1 itti USo ûî jlJ olS' Uj

"Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde

arkasndan konuur Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona
dilediini vahyeder. üphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet

Sahbdr/7

(ûra Sur. 5l)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, bir insanla ancak

vahiy yoluyla yahut perde arkasndan konuur. Yahut bir elçi gönderip,

izniyle ona dilediini vahyeder ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce

Allah bir insanla ya bir melek gönderip onun araclyla vahyini bildirerek, ya

da direkt onun kalbine ilham ederek veya bir perde ardndan konuur.”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, bir

insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasndan konuur. Yahut bir elçi

gönderip, izniyle ona dilediini vahyeder..."* âyetini açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah insanlarla ya direkt onun kalbine ilham ederek ya da

Hz.Mûsa gibi perde ardndan ya da Muhammed (hiibUu aM* «nBon) ve dier

peygamberlerde olduu gibi CebrâiPi göndererek konuur."

’ Abdurrezzâk (12527).
3

Abdurrezzâk (12528).

3 urâ Sur. 51

4 urâ Sur. 51
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Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifat’ta Yûnus b. Yezîd’den bildirir: Zührî'ye: "Allah,

bir nsanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasndan konuur. Yahut bir

elçi gönderip, izniyle ona dilediini vahyeder...
,v,

âyeti sorulunca öyle

dediini iittim: "Bu âyet, Yüce Allah'n kendilerine vahyettii bütün

peygamberleri kapsamaktadr. Yüce Allah'n konumas, Hz.Musa ile perde

ardndan olan konumasdr. Vahiy ise peygamberlerinden dilediine

bildirdii vahiydir. Yüce Allah bildirdii bu vahiylerden diledii bölümleri

peygamberlerin kalplerinde sabit klar. Peygamberler de bunlan insanlara

anlatp açklar. te bu, Yüce Allah'n kelam ile vahyidir. Ancak bu

konumalardan bazlan da sadece Allah ile peygamberi arasnda olan bir

eydir. Bu durumda peygamberler bunlan dier insanlardan hiç kimseye

aktarmaz ve anlatmazlar. Bu konumalar Allah ile Resûlü arasnda bir sr

olarak kalr. Bu konumalardan bazlarn da peygamberler dier insanlara

anlatrlar, ancak yazdrmaz ve yazlmasn da istemezler. Bunlan sadece bir

açklama olarak insanlara aktanrlar ve bu açklamay Yüce Allah'n emir ile

izniyle yaptklarn bildirirler. Baz vahiyleri Yüce Allah seçtii melekler

vastasyla peygamberlerine gönderir. Bu melekler de gelip peygamber ile

konuarak bu vahyi bildirirler. Yüce Allah baz vahiyleri de yine seçtii

melekler vastasyla peygamberlerine gönderir. Melekler de bu vahyi

peygamberlerin kalplerine ilham ederek bildirirler.”
2

Buhârî, Müslim ve Beyhakî, Hz.Âie'den bildirir: Hâris b. Hiâm, Hz.

Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi veseüam): "Vahiy sana nasl geliyor?” diye sorunca, Allah

Resûlü (saUaJiahu aleyhi «seiM: "Bazen melek çngrak sesini andran bir sesle vahyini

getirir. Yanmdan ayrldnda vahiy olarak bana dediklerini anlam ve alm
olurum. Benim için en ar vahiy alma ekli de budur. Bazen de melek bana bir

insan suretinde gelir. Benimle konuarak bu vahyi aktarr'' karln verdi.

Souk bir k gününde kendisine vahyin iniine ahit oldum. Vahiy inme

durumu geçtiinde o soua ramen alnndan terler akyordu .
3

Ebû Ya'lâ, Ukaylî, Taberânî ve Beyhakî'nin el-Esmâ 1

ve's-Sifat’ta Sehl b.

Sa'd ile Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiyatu

vasBiiam) öyle buyurmutur: "Allah'tan bu tarafa nur ile karanlklardan oluan

' ûra Sur. 51
1 Beyhakî (425).

J Buhârî (2. 3215), Müslim 2333 (87) ve Beyhakî (7/53).
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yetmi bin tane perde vardr. Kii bu perdelerden birinin sesini iitecek olsa

kendinden geçip baylr."'

ju,> Vj o-â u dür u a. u-jj iui üd-jl duisrj

H>? (Jl l$44^ ^ b* N
^ * / / *

"te sana da emrimizle, bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir,

iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarmzdan
dilediimizi, kendisiyle doru yola eritireceimiz bir nur

yaptk. üphesiz ki sen doru bir yola iletiyorsun."

(ûrâ Sur. 52)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "te sana

da emrimizle, bir ruh vahyettik..."

2

buyruunu açklarken: “Bu ruhtan kast

Kuriân’dr” demitir.

5

Ebû Nuaym Delâil’de ve bn Asâkir, Hz. Ali'den bildirir: Hz. Peygamberce

(salisiishu aleyhi meltem): “Hiç puta taptn m?” diye sorulunca: "Hayr!" karln
verdi. “Hiç içki içtin mi?” diye sorulunca da: "Hayr! Ancak kitap nedir, iman

nedir bilmezken bile onlarn küfür üzerinde olduklarn biliyordum" karln
verdi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...üphesiz ki sen doru

bir yola iletiyorsun
"4 buyruunu açklarken: “Burada doru yola iletmekten

(hidâyetten) kast doru yola çarmak, davet etmektir” demitir .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz ki

sen doru bir yola iletiyorsun
"6 buyruunu açklarken öyle demitin Yüce

1 Ebû Ya'lâ (7525), Ukaylî (3/152), Taberânî (5802) ve Beyhakî (854, "zayf"). Ebû

Ya'lâ'run muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
2 ûrâ Sur. 52
5 Talîk't-Ta'lîk'de (4/304) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 ûrâ Sur. 52
5 bn Cerir (20/543).
6 ûrâ Sur. 52
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Allah baka bir yerde: "...Her kavim için bir hidâyetçi vardr" 1

buyurur. Bu

âyette de olduu gibi hidâyetçiden kast, Yüce Allah'n yoluna davet eden

kiidir .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz ki sen doru bir yola

iletiyorsun
"3 buyruunu açklarken: “nsanlar dosdoru olan bir dine davet

etmektesin”demitir .

4

1

Ra’d Sur. 7
J bn Cerîr (20/543).

3 ûrâ Sur. 52
4 bn Cerîr (20/544).



ZUHRUF SURES
(MEKKÎ BR SÛREDR}

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Zuhruf Sûresi Mekke'de

nazil oldu” demitir.

"Hâ Mîm. Apaçk Kitab'a andolsun kif iyice anlayasmz diye

biz, onu Arapça bir Kur'ân yaptk." (Zuhruf Sur. 1-3)

bn Merdûye, Tâvus'tan bildirir: Hadramevt'ten adamn biri bn Abbâs’a

geldi ve: "Ey bn Abbâs! Kur'ân Yüce Allah'n kelamndan mdr, yoksa Allah'n

dier eyler gibi yaratt (mahlûk) bir ey midir?” diye sordu. bn Abbâs:

"Tabi ki Allah'n kelamndandr. Yüce Allah'n: "Eer Allah'a ortak

koanlardan biri senden snma talebinde bulunursa, Allah'n kelâmn

iitebilmesi için ona snma hakk tan...'" buyruunu iitmedin mi?”

karln verdi. Adam: "O zaman: "Biz, onu Arapça bir Kur'ân yaptk..."
2

âyeti hakknda ne diyorsun?” deyince, bn Abbâs u karl verdi: "Yüce

Allah, Lehvh-i Mahfuz'da onu Arapça olarak yazd. Yüce Allah'n: "Dorusu

sana vahyedilen bu Kitap, Levh-i Mahfuz'da bulunan deerli bir

Kuriân'dr
"3 buyurduunu iitmez misin? Yani Yüce Allah bu deerli kitab

Levh-i Mahfuz’da yazmtr.”

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân: "Semadakiler

Arapça diliyle konuurlar” dedi ve: "Hâ Mim. Apaçk Kitab'a andolsun ki,

iyice anlayasmz diye biz, onu Arapça bir Kur'ân yaptk"4 âyetlerini okudu .

5

' Tevbe Sur. 6
1

Zuhruf Sur. 3

3 Büruc Sur. 21, 22
4 Zuhruf Sur. 1-3

5 bn Ebî evbe (10/459).
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"üphesiz o, bizim katmzda Ana Kitap’ta mevcut yüce ve

hikmet dolu bir Kitap'tr." {Zuhruf Sur. 4)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Yüce Allah ilk

olarak kalemi yaratt ve kyamete kadar olacak olan bütün eyleri yazmasn

emretti" dedi ve: "üphesiz o, bizim katmzda Ana Kitap'ta mevcut, yüce

ve hikmet dolu bir Kitap'tr
"1

âyetini okudu.
2

bn Merdûye ve Deylemî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah Mallshm

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah henüz gökler ile yeri yaratmadan

önce bir kitap yazd. Bu kitap, katnda Arn üzerindedir ve tüm mahlûkat bu

kitapta yazlanlara göre hareket edecektir. Bunun da tasdiki: «üphesiz o,

bizim katmzda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'tr»3

âyetidir.

"

Abdurrezzâk ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde: "üphesiz o, bizim

katmzda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'tr
"4

âyetini

açklarken: “Kur'ân'n asl, toplu olarak Ana Kitap’ta mevcuttur" demitir.5

Ibnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz o, bizim

katmzda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'tr
"6

âyetini

açklarken: “Kur'ân, Yüce Allah’n katnda bulunan Ana Kitap’ta mevcuttur"

demitir.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "üphesiz o, bizim

katmzda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'tr
"7

âyetini

açklarken öyle demitir: “Hikmet dolu bu Ana Kitap'ta, olan ve olacak her

eyin bilgisi mevcuttur. Aynca nazil olan kitaplar da ondan alnmtr."

’ Zuhruf Sur. 4
3 bn Cerîr (20/546).

3 Zuhruf Sur. 4
4 Zuhruf Sur. 4
5 Abdurrezzâk (2/194) ve bn Cerîr (20/547).
6 Zuhruf Sur. 4
7 Zuhruf Sur. 4
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Azame'de

bildirdiine göre bn Sabit: üphesiz o, bizim katmzda Ana Kitap'ta

mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'tr"’ âyetini açklarken öyle demitir.

“Bu Ana Kitap'ta kyamete kadar olacak her eyin bilgisi mevcuttur. Üç

melek bu Kitab' korumakla görevlendirilmitir. Cebrail, elçilere indirilecek

vahyi ulatrmakla, helak edilmesi gereken bir topluluk olduu zaman onlar

helak etmekle ve savalarda Yüce Allah da diledii zaman yardm etmekle

görevlendirilmitir. Mikâil ise yamur ve yeryüzündeki bitkiler konusunda

gövrelendirilmitir. Ölüm melei de canlan almakla görevlidir. Kyame:

koptuu zaman bu üç melein yaptklar ile Ana Kitap'ta yazl olanlar

karlatrdnda ayn olduu görülür.”*

/ ^ / X

iii, üt iücIâU . . .jJLi üji ps ât uCU Ült ^^üt

r& jurj lâ*s >jSl jir «#JÎI
•

jti LU

ö J jjdiJ SLi

"Haddi aan bir topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikire sizi

uyarmaktan geri mi duralm... Biz, onlardan daha
çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örnei geçti... 0,

yeryüzünü size beik yapan ve gideceiniz yere ulaasnz
diye sizin için orada yollar var edendir." (Zukruf Sur. 5, 8, 1 O)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Maddi aan bir topluluk

oldunuz, diye vazgeçip ZikirMe sizi uyarmaktan geri mi duralm ?"3
âyetini

açklarken: “Size emredileni yapmamken sîzleri balamamz m
bekliyorsunuz?” demitir .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "Haddi aan bir topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikirle sizi

1 Zuhruf Sur. 4
1 bn Ebî eybe (13/430, muhtasar bir ekilde) ve Ebu'-eyh (498).

3 Zuhruf Sur. 5
4 bn Cerîr (20/549).
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uyarmaktan geri mi duralm?" 1

âyetini açklarken: "Kur'ân' yalanlyorken

buna karlk sizleri cezalandrmayacamz m zannediyorsunuz?" demitir .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebu Salih: "Haddi aan bir

topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikirle sizi uyarmaktan geri mi duralm?" 3

âyetini açklarken: “Buradaki uyandan kast azaptr" demitir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Haddi aan bir

topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikirle sizi uyarmaktan geri mi duralm?"5

âyetini açklarken öyle demitir: "Vallahi ayet ilk balarda müriklerin

reddetmeleri üzerine Kur'ân çekilip alnacak olsayd helak olurlard. Ancak

Yüce Allah rahmeti dolaysyla uyan ile çarlarn tekrarlad ve onlan Kurîân'a

davet etti ."
6

Muhammed b. Nasr es-Salât ’ta Hasan(- Basrî)'den bildirir Yüce Allah ne

zaman bir peygamber gönderse yannda bir kitap da indirir. Peygamberin

gönderildii kavmin kitab kabul etmemeleri durumunda bu kitap çekilip

alnr. te: "Haddi aan bir topluluk oldunuz, diye vazgeçip Zikirle sizi

uyarmaktan geri mi duralm?"7 âyetinde ifade edilen budur. Haddi amaktan

kast da kitab kabul etmemektir. Ancak onlar kitab kabul etmeseler de

tertemiz kalpler. "Rabbimiz! Kabul ettik! Rabbimiz! Biz kabul ettik!" diyerek

onu kabul ettiler. Zira bunu yapmasalar Kuriân çekilip alnacak ve yeryüzünde

ondan geriye hiçbir ey kalmayacaktr.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid: "...Öncekilerin örnei geçti
" 8 buyruunu açklarken: "Öncekilerin

sünnetleri, davranlan, tavrlar anlatld, anlamndadr" demitir .

9

1 Zuhruf Sur. 5
1 Talîk (4/306) ile Fethu'l-BârTde (8/566) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/548)

3 Zuhruf Sur. 5
4 bn Cerîr (20/548).

s Zuhruf Sur. 5
6 bn Cerîr (20/549).

7 Zuhruf Sur. 5
4
Zuhruf Sur. 8

9 Taliku't-Ta'ltk (4/306) ile Fethu'l-BârTde (8/566, 567) geçtii üzere Firyâbî ve bn
Cerîr (20/553).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "...Öncekilerin örnei geçti
" 1 buyruunu açklarken: “Daha

öncekilerin nasl azaba maruz kaldklan anlatld, anlamndadr" demitir .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Haddi aan bir topluluk

oldunuz, diye vazgeçip Zi kirile sizi uyarmaktan geri mi duralm ?* 3 âyetini

öl iSdi" lafzyla, “jl” ifadesindeki Elif harfini fethal okumutur .

4 "O,

yeryüzünü size beik yapan ..."3 âyetini de J>$ lafzyla,

ifadesindeki Mîm harfini fetha ile ve Elifsiz bir ekilde okumutur .

6

M p oJjiJ? J*
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"Her snf varl yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan

binesiniz diye size binekler var etmitir. Bütün bunlar;

üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: "Bunu
hizmetimize veren Allah'n an yücedir. Bunlara bizim

gücümüz yetmezdi. üphesiz biz Rabbimize döneceiz"
demeniz içindir." (ZukrufSu,-. 12- 14 )

bn Merdûye, Hz.Âie'den bildirir Resûlullah (seiiaiiahu Bieyh vbmJJuti); "...Gemiler

ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmitir. Bütün bunlar;

üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: «Bunu hizmetimize veren

Allah'n an yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi» demeniz içindir"'

âyetlerini okudu ve öyle buyurdu: "Bunlarn üzerlerine oturunca: «Bize kulu

' Zuhruf Sur. 8
1 Abdun-ezzâk (2/194), Talîku't-Ta'lik'de (4/309) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn

Cerîr (20/553).

3 Zuhruf Sur. 5
4 bn Kesîr, Ebû Amr, bn Amir ve Yâkub da bu ekilde okumutur. Nâfi’, Hamza,

Kisâî, Ebû Cafer ve Halef ise "öl" lafzyla ve esre ile okumulardr. (et-Ner, 2/275).

5 Zuhruf Sur. 10
5 Hamza, Kisâî ve Halef de bu ekilde okumutur. Dierleri ise "ij*/' lafzyla

okumulardr. (en-Ner, 2/240).

7 Zuhruf Sur. 12, 13
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ve Resulü olan Muhammed'i baheden Allah'a hamdolsun» dersiniz. Daha

sonrasnda da: «Bunu bizim hizmetimize vereni tebih ve takdis ederiz
,
yoksa

biz bunlara güç yetiremezdik» dersiniz."

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye, bn Ömer'den

bildirir: Resûlullah (satiaiishu aleyhi ««Hem) bir yolculua çkaca zaman bineine

biner, üç defa tekbîr getirir ve: “...Bunu hizmetimize veren Allah'n an
yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. üphesiz biz Rabbimize

döneceizM derdi .

2

Tayâlisî, Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b.

Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifât’ta bildirdiine göre Hz. Ali'ye

binei getirildi. Binmek üzere ayan üzengiye koyup: “Bismillah" dedi.

Binein üzerine oturunca da üç defa 'Elhamdülillah', üç defa da 'Allahu

Ekberi deyip öyle devam etti: "...Bunu hizmetimize veren Allah'n an
yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. üphesiz biz Rabbimize

döneceiz."

3

Rabbim! Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Senden baka

ilah yoktur. Ben ki kendime zulmettim. Günahlarm bala. Günahlar

senden baka kimseler balayamaz." Bunlar dedikten sonra güldü.

Kendisine: “Ey müminlerin emiri! Neden güldün?” diye sorulunca öyle dedi:

“Resûlullah'n (tdaUahu Bipyhi vesilem) de bineine binerken benim bu yaptm gibi

yaptn ve sonra güldüünü gördüm. “Yâ Resûlallah! Neden gülüyorsun?"

diye sorduumda öyle karlk verdi: "Kulun: «Rabbim! Günahlarm bala»
demesi Yüce Rabbimizin çok houna gider ve: «Kulum, günahlarn benden

baka balayacak birinin olmadn bildi» buyurur."*

Ahmed, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) beni bineinin

arkasna bindirdi. Allah Resûlü (saüaiiahu «Jeyhi veseiiem) bineinin srtna oturunca üçer

1

Zuhruf Sur. 13.14
1 Müslim (1342), Ebû Dâvud (2599), Tirmizî (3447), Nesâi, S. el-Kübrâ (10382, 11466)

ve Hâkim (2/254).

3 Zuhruf Sur. 13, 14
4 Tayâlisî (134), Abdurrezzâk (19480), bn Ebî eybe (10/284, 285), Ahmed 2/148, 248,

314) (753, 930, 1056), Abd b. Humeyd (88, 89), Ebû Dâvud (2602), Tirmizî (3446), Nesâî, S.

el-Kübrâ (8799, 8800), Hâkim (2/98, 99, "sahih"), Tahricu’l-Keâfda (3/250) geçtii üzere

bn Merdûye ve Beyhakî (981). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâzmd,

2267).
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defa "Allahu Ekber, Sübhânallah, Lâ ilâhe ilallah, Elhamdülillâh" dedi. Bunlar

dedikten sonra güldü ve:
"Müslüman kii bineine binerken bu yaptm gibi

yaparsa benim sana dönüp güldüüm gibi Yüce Allah da ona doru yönelip

güler" buyurdu .

1

Ahmed ve Hâkim'in Muhammed b. Hamza b. Amr el-Eslemî’den, onun da

babasndan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu alerji veseiiem): "Her devenin srtnda

bir eytan bulunur. Onun için deveye binerken Allah'n adn ann ve sonu,

niyetlendiiniz iten geri durmayn" buyurmutur .

2

Hâkim’in Ebu Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saflBiBhu deyti «eseiiem):

"Her devenin srtnda bir eytan bulunur. Onun için binerken (eytan 1

defetmek suretiyle) onlar sadece kendiniz için kln. Zira sizi onun üzerine

bindiren Allah'tr" buyurmutur.

3

bn Sa'd, Ahmed, Baavî, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî’nin Sünen’de Ebu

Leys el-Huzâî'den bildirdiine göre Resûlullah UaMahu aleyhi vsuUun) öyle

buyurmutun "Her devenin srtnda bir eytan bulunur. Onun için deveye

binerken emredildii gibi Allah'n adn anarak (eytan defetmek suretiyle)

onlar sadece kendiniz için kln. Zira sizi onun üzerine bindiren Allah'tr.
"4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre ehr b. Haveb: "...Onlara bindiinizde

Rabbinizin nimetini hatrlayn..."5 buyruunu açklarken: "Rabbimizin

nimetinden kast, slam nimetidir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Ebû Miclez’den bildirin Haan

b. Ali, bineine binerken: "...Bunu hizmetimize veren Allah'n an yücedir.

Bunlara bizim gücümüz yetmezdi
'6

diyen bir adamla karlat. Adama:

"Böyle demen mi söylendi?" deyince, adam: "O zaman ne demeliyim?" diye

sordu. Haan öyle dedi: "Bizi slam’a yönlendiren Allah'a hamdolsun. Bize

1 Ahmed 5/176 (3057). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 Ahmed 25/426 (16039) ve Hâkim (1/444, "sahih"). Müsned"in muhakkikleri: "snad

hasendir" demilerdir.
3 Hâkim (1/444, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 3918).

4 bn Sa'd (4/297), Ahmed 29/458, 459 (17938, 17939), el-sâbe'de (7/349) geçtii üzere

Baavî, Taberânî 22/334 (837, 838), Hâkim (1/444, "sahih") ve Beyhakî (5/252). Müsned'in

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.

5 Zuhruf Sur. 13
6 Zuhruf Sur. 13
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ihsanda bulunup Muhammed'i (saiiaiiahu aleyhi »eseiiemi gönderen Allah'a hamdolsun.

Beni, insanlar için çkanlan en hayrl ümmetten biri klan Allah’a hamdolsun,

diye dua edersin. Sonra da: "...Bunu hizmetimize veren Allah'n an
yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi " 1

dersin ." 1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Tavus bineine bindii

zaman: “Bismillah! Allahm! Lütfün ve ihsannla bunu bana veren sensin.

Rabbimiz! Hamd ancak sanadr. "...Bunu hizmetimize veren Allah'n an
yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. üphesiz biz Rabbimize

döneceiz"3 derdi .

4

bnu’l-Enbârî’nin Mesâkiföe bildirdiine göre Ali, "...Bunu hizmetimize

veren Allah'n an yücedir..."5
âyetini: “ila» U lafzyla

okumutur.

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Bunlara bizim gücümüz yetmezdi
'7 buyruunu açklarken: “Bunlardan

kast; develer, atlar, katrlar ve eeklerdir" demitir.

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

J \£ lij
"9 buyruunu: “Bizim bunlara gücümüz yetmezdi" eklinde

açklamtr.

10

Abdunezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine

göre Katâde: "...Bunlara bizim gücümüz yetmezdi"
11 buyruunu açklarken:

“Buna ne gücümüz, ne de imkanmz yeterdi" demitir.

11

' Zuhnf Sur. 13
I bn Cerîr (20/559).

i Zuhnf Sur. 13, 14

4 bn Cerîr (20/559).

5 Zuhnf Sur. 13
6 âz bir kraattir.

7 Zuhnf Sur. 13
8
Talîku't-Ta'lîk (4/306) ile Fethul-Bâr7de (8/567) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(20/559, 560).

9 Zuhnf Sur. 13
10 bn Cerîr (20/559) ve Talîku't-Ta'lîk'de (4/306) geçtii üzere îbn Ebî Hâtim.
II Zuhruf Sur. 13
12 Abdunezzâk (2/194) ve bn Cerîr (20/560).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Süleymân b. Yesârîdan bildirir:

Topluluun biri bir yolculuktayd. Bunlar bineklerine binecekleri zaman:

"...Bunu hizmetimize veren Allah'n an yücedir. Bunlara bizim gücümüz

yetmezdi
" 1

derlerdi. çlerinde de çelimsiz devesi olan bir adam vard. Bu

adam da devesine binerken: “Ben ise böylesi bir deveye kalmm" deyince

deve onu üzerinden yere çald ve boynunu krd.

[Xa ü:l pl üU>! üJ ojUp- -ja 4}
1 / * *
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"Böyle iken kullanndan bir ksmn O'nun parças saydlar.

üphesiz insan apaçk bir nankördür Yoksa Allah,

yarattklarndan kzlan kendisine ald da oullar size mi
ayrd? Onlardan biri, Rahmân'a örnekkld ile

müjdelendii zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir Süs

içinde yetitirilip mücadelede gücünden yoksun olan m?"
(Zukruf Sur. 15-18)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine

göre Katâde: "Böyle iken kullarndan bir ksmn O'nun parças saydlar ..."

2

buyruunu açklarken: "Kullanndan bir ksmn ona denk tuttular" demitir. “

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Böyle iken kullarndan bir ksmn O'nun parças saydlar ..."4 buyruunu

açklarken: "Meleklerden kz ve erkek çocuklar isnat ettiler" demitir.

1 Zuhruf Sur. 13
1
Zuhruf Sur. 15

} Abdurrezzâk (2/195), Talîku't-Ta'lîk'de (4/309) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn
Cerîr (20/561).

4 Zuhruf Sur. 15
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"Onlardan biri, Rahmân'a örnek kld ile müjdelendii zaman..."
1

buyruunu açklarken de: "Örnek klnandan kast kz çocuudur"' demitir .

2

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Onlardan biri,

Rahmân'a örnek kld ile müjdelendii zaman öfkesinden yüzü simsiyah

kesilir"
3 âyetini açklarken: "Allahâ isnat ettii kz çocuklanndan biriyle

müjdelendii zaman kz geldi diye üzülür" demitir .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "...Rahmân'a örnek kld
ile..."

5 buyruunu >" lafzyla, Dâ/i harfini fetha(=üstün) ile

okumutur.

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Süs

içinde yetitirilip mücadelede gücünden yoksun olan m?"6
âyetini

açklarken: "Rahmân olan Allah'a çocuk olarak kzlan verdiniz. Öyle nasl bir

taksim yaptnz?" demitir.

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Süs içinde yetitirilip

mücadelede gücünden yoksun olan m?"8
âyetini açklarken öyle demitir:

"Bunlar kadnlardr. Yüce Allah erkek ile kadnlann süslenme ekillerinin

farkl olduunu belirtmitir. Miras ve ahitlik konusunda erkekten eksik

haklara sahiptir. Aynca kadnlar geride kalanlar anlamnda ‘Havâlif’ eklinde

isimlendirilmi ve savaa katlmayp geri de kalmalan emredilmitir.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir"in bildirdiine

göre Katâde: "Süs içinde yetitirilip mücadelede gücünden yoksun olan

m?"9 âyetini açklarken öyle demitir: "Çocuk olarak kzlan Allah’a layk

görmülerdir. Ancak içlerinden birine kz çocuunun olduu haberi verilince

erkek gelmedi diye üzülürdü. Mücadele gücünden yoksun olmasna gelince,

1 Zuhruf Sur. 17
1 bn Cerîr (20/561, 562).

3 Zuhruf Sur. 17
4 bn Cerîr (20/563).

5 Zuhruf Sur. 17
6 Zuhruf Sur. 18

7 Talîku't-Ta'lîk (4/306) ile Fethu’l-Bâr?de (8/567) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(20/564).
8 Zuhruf Sur. 17

9 Zuhruf Sur. 17
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çou kez kadn kendi lehine olan bir kant getirmeyi isterken tersini yapp

aleyhine olan bir kant getirir."
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Süs içinde yetitirilip

mücadelede gücünden yoksun olan m?" 2
âyetini: j llL ,>3I (=Süs

içinde yetien)" lafzyla okumutur.

Abd b. Humeyd'in bil iirdiine göre Âsim, "Süs içinde yetitirilip

mücadelede gücünden yoksun olan m?"J
âyetini: “LL*ji j tiii (=Süs

içinde yetien)" lafzyla okumutur.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye'ye kadmlann altn takmas

konusu sorulunca u karl vermitin "Bir sakncas yoktur. Zira Yüce Allah:

"Süs içinde yetitirilip ..."5 buyurur."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

"Kadmlann ipek giyip altn takmasna ruhsat verilmitir" dedi ve: "Süs içinde

yetitirilip ..."
6
âyetini okudu .

7

ÇSCÎ ijifiî ss il» fi jA ijl&s-j

dJ ,4i u u ;ii ji ijiiîj * bjLij ,4:i4

* 4* w^ r
4^ fi * Vl ^ il jif

l* iUÜTj öjAz^s IT IjJj ÜiUl Ü^>-j U1

Ji I»|T s UjîjsS jiî Nj & iij j illi i, lîLjî
- " # »

cip U-« (jjÂL jJjî Jlî ûijjiü Lijj Â*î

' Abdurrezzâk (2/195) ve bn Cerîr (20/564).

2 Zuhruf Sur. 17

3 Zuhruf Sur. 17
4 Nâfi', bn Kesir, Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Cafer ve Yâkub da bu ekilde

okumulardr. Hamza, Kisâ ve Halef ise bu âyeti "ti" lafzyla okumulardr.
5 Zuhruf Sur. 17
6 Zuhruf Sur. 17
7 bn Cerîr (20/564).
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ö\s ,41. ii4iii * i)j$s ^iLj Uj q Ji Jr^uT

:woiUl ÜU^ • > • /

"Onlar, Rahmân'n kullan olan melekleri de dii saydlar.

Yaratllarn m görmüler? Onlarn bu ahidlikleri

yazlacak ve sorguya çekileceklerdir. «Eer Rahmân dilemi
olsayd, biz bunlara kulluk etmezdik» derler. Buna dair bir

bilgileri yoktur; onlar sadece vehimde bulunuyorlar. Yoksa

bundan önce onlara bir kitap verdik de ona m sanlyorlar?

Hayr; «Dorusu biz babalanmz bir ümmet üzerinde

bulduk, biz de onlann izinde gitmekteyiz» derler. Senden
önce de hangi memlekete uyana göndermisek mutlaka
orann varlkllan: «Babalanmz bir din üzerinde bulduk,

biz de onlann izlerine uyanz» derlerdi. «Ben size,

babalannz üzerinde bulduunuz dinden daha dorusunu
getirmi olsam da m?» deyince, onlar, «Biz kesinlikle

sizinle gönderilen eyi inkâr ediyoruz» dediler. Biz de
onlardan intikam aldk. Yalanlayanlarn sonu bak nasl

Oldu! (Zuhruf Sur. 19 -25 )

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar,

Rahmân'n kullar olan melekleri de dii saydlar...'” âyetini açklarken öyle

demitir: nsanlardan bazlar bunu yapmlardr. Bildiimiz kadaryla bunlar

da Yahudilerdir ve: "Yüce Allah'n cinlerle yapt bir evlilikten melekler

ortaya çkt" demilerdir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, Ibn Ebî Hatim ve Hâkim,

Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Onlar, Rahmân'n kullar olan melekleri de dii

saydlar ..."
2
âyetini, "Allah'n katnda olan melekleri dii saydlar" anlamna

gelecek ekilde "l5ü| ^JJi" lafzyla okurdum. bn Abbâs’a

sorduumda: Su* (Allah'n kullan olan melekleri)" eklinde olacak

’ Zuhruf Sur. 19
1 Zuhruf Sur. 19
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dedi. Ona: “Ama benim mushaf'ta bu âyet
U

{̂ J3\ s” eklindedir"

dediimde, Ibn Abbâs: “Onu sil ve îLp" eklinde yaz" karln verdi.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Alkame “Onlar, Rahmân'n kullar

olan melekleri de dii saydlar ..."
2

âyetini ^ lafzyla

okumu ve öyle demitir: Bu gün yanma bir adam geldi -ki keke

gelmeseydi- ve öyle dedi: “Onlar, Rahmân'n kullar olan melekleri de dii

saydlar...
“3 âyetini nasl okuyorsun? Zira bazlar bunu “Allah'n katnda olan

melekleri dii saydlar" anlamna gelecek ekilde “lîli) i* ^ ^jJl"

lafzyla okuyorlar" dedi. Ona: “Evine git!" dedim ve herhangi bir cevap

vermedim.

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Onlar, Rahmân'n

kullar olan melekleri de dii saydlar.. .“s âyetini, “Allah'n katnda olan

melekleri dii saydlar" anlamna gelecek ekilde “5bj s ^ ^jj"

lafzyla okumutur.

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir, Hârun’dan bildirir. Ubey b. Ka'b’n kraatinde

"Onlar, Rahmân'n kullar olan melekleri de dii saydlar ..."
6
âyeti, “Allah'n

katnda melekleri dii saydlar" anlamna gelecek ekilde “ s fcui ^îip^

lij lafzyladr.7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "Onlar, Rahmân'n kullar olan

melekleri de dii saydlar..."
8
buyruunu: ‘&s” lafzyla, “Yaratllarn

m görmüler?"9 buyruunu: lafzyla, "...Onlarn bu ahidliklerl

yazlacak ..."
10
buyruunu da: lafzyla okumutur.

1 Hakim (2/446, 447, "sahîh").

1 Zuhruf Sur. 19

5 Zuhruf Sur. 19

9 Bkz: Bahru'l-Muhîl (8/10).

5 Zuhruf Sur. 19
6 Zuhruf Sur. 19
7 Ebû Ubeyd (sh. 183). âz bir kraattir.
8 Zuhruf Sur. 19

9 Zuhruf Sur. 19
10
Zuhruf Sur. 19
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifafta bildirdiine göre Mücâhid: "Eer Rahman

dilemi olsayd, biz bunlara kulluk etmezdik" derler. Buna dair bir bilgileri

yoktur; onlar sadece vehimde bulunuyorlar"
1

âyetini açklarken öyle

demitir: “Mürikler putlara taptklan için «Eer Allah dileseydi bu putlara

tapmazdk» der ve bunun yanl bir ey olmas durumunda Allah'n buna

engel olacan söylerlerdi. Allah da buna karlk, bu konuda her hangi bir

bilgileri olmadan konutuklann, bu uydurmalar karnda Allah'n kudretini

de hakkyla bilmediklerini ifade etmitir.”’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Eer Rahmân dilemi

olsayd, biz bunlara kulluk etmezdik" derler..."
3 buyruunu açklarken:

“Kendilerine kulluk edilenlerden kast meleklerdir” demitir.

Ibnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Yoksa bundan önce onlara

bir kitap verdik de ona m sarlyorlar..."* âyetini açklarken: “Bu kitaptan

(Kur'ân’dan) önce onlara bir kitap m verdik ki ona tutunuyorlar,

anlamndadr” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr; "Dorusu biz

babalarmz bir ümmet üzerinde bulduk, biz de onlarn izinde

gitmekteyiz" derler"5 âyetini açklarken: “Ümmet ifadesinden kast dindir”

demitir .

6

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “ foüT £j^-j tfj

ili
”7 buyruunun ne anlama geldiini bana söyle” deyince, bn Abbâs: “Bizi

t

kendisine davet ettiiniz dinden baka bir din üzerinde bulduk,

anlamndadr" karln verdi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi (ümmet

ifadesini) bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs öyle dedi: "Tabi ki bilirler.

’ Zuhruf Sur. 20

' Talîku't-Ta’lîk (4/306) ile Fethu'l-Bâr?de (8/567) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerir

(20/568, 569) ve Beyhakî (378).

* Zuhruf Sur. 20

* Zuhruf Sur. 21

5 Zuhruf Sur. 22
6 bn Cerîr (20/570).

7 Zuhruf Sur. 22
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Zubyân oullanndan olan Nâbia'nn Nu'mân b. el-Münzir'e mazeretlerini

bildirirken:

“Yemin de ettim ki artk üphe etmene mahal kalmad

Zira hiç dinine sadk olan birisi günah iler mi? dediini itmez misin?”'

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Hayr; "Dorusu

biz babalarmz bir ümmet üzerinde bulduk biz de onlarn izinde

gitmekteyiz" derler
" 1

âyetini açklarken öyle demitin Mekke mürikleri:

“Babalanmz bir din üzerinde bulduk, biz de onlarn yolundan gideceiz"

demilerdi .
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Hayr; "Dorusu biz babalarmz bir ümmet üzerinde bulduk, biz de

onlann izinde gitmekteyiz" derler
"4

âyetini açklarken: "Babalanmz bir din

üzerinde bulduk, biz de onlann yolundan gidecek, yaptklann yapacaz,

anlamndadr" demitir.
5

Abd b. Humeyd, Âsm’dan bildirir: "Kuriân'da “Ümmet” ifadesi deiik

anlamlarda kullanlmtr, "ai! ûij (Bir müddet sonra hatrlad)”6

âyetinde zaman anlamnda kullanlmtr. "jyLL ^lJi lâ-j (Sulayan

bir insan topluluu gördü)" 7 âyetinde insan topluluu anlamnda

kullanlmtr, "ai! ü.Uî (Biz babalarmz bir din üzerinde

bulduk)”8
âyetinde de din anlamnda kullanlmtr." Ravi der ki: Âsim bu

âyetlerin tümünde *ÜmmetJ
ifadesindeki Elif i ötreli olarak okumutur. "Ben

size, babalarnz üzerinde bulduunuz dinden daha dorusunu getirmi

olsam da m?" deyince..." âyetini de: “(Sû* y3î jâ (Ben size, babalannz

’ Mesâilu Nâfi’ (255).
1 Zuhruf Sur. 22
5 bn Cerîr (20/570).

4 Zuhruf Sur. 22
5 bn Cerîr (20/570, 573).

6 Yusuf Sur. 45
7 Kasas Sur. 23
8 Zuhruf Sur. 22



Âyet: 26-28 195

üzerinde bulduunuz dinden daha dorusunu getirmi olsam da m?” de)”

lafzyla okumutur .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Biz de onlardan

intikam aldk. Yalanlayanlarn sonu bak nasl oldu !"2 âyetini açklarken öyle

demitir: “Vallahi akbetleri pek kötü olmutur. Zira Yüce Allah onlar yerin

dibine geçirip suda boarak helak ettikten sonra Cehenneme atmtr.” 3

ty^^ * ^4^ U- Wji J\ JU ip

(5-^ ^^ «4*

"Han brahim, babasna ve kavmine öyle demiti:

"üphesiz ben sizin taptklarnzdan uzam. Ben ancak

beni yaratana tapanm. üphesiz O beni doru yola

iletecektir." Bu sözü, ardndan geleceklere devaml kalacak

bir miras olarak brakt ki insanlar dönsünler."
(Zuhruf Sur. 26-28 )

Fadl b. âzân'n el-Krâât ’te bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...üphesiz

ben sizin taptklarnzdan uzam"4 buyruunu: “ *» ^J” lafzyla,

'V' harfiyle okumutur.
5

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: ^JI ty
'6 buyruunu: "Ancak

beni yaratana (tapanm)” eklinde açklamtr.

7

1 bn Âmir ile Hafs, Zuhruf Sûresi'nin 24. âyetini "ji" lafzyla okumulardr. Nâfi',

bn Kesîr, Ebû Amr, Ebû Bekr, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Yâkub ve Halef ise emir kipinde

"jj" lafzyla okumulardr. Ayn ekilde Ebû Cafer bu âyeti (Biz size getirmi

olsak)" lafzyla okurken, dierleri "fili» (Ben size getirmi olsam)" lafzyla

okumulardr. (en-Ner, 2/276).

3 Zuhruf Sur. 25
3 bn Cerîr (20/574, 575).

4 Zuhruf Sur. 26
5 Talîku't-Ta'lîk (4/307) ile Fcthu'l-Bâr?de (8/568) geçtii üzere Fadl b. âzân. bn

Mes'ûd'un bu kraati âz bir kraattir.

6 Zuhruf Sur. 27
7 bn Cerîr (20/576).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...üphesiz ben sizin

taptklarnzdan uzam. Ben ancak beni yaratana taparm. üphesiz O

beni doru yola iletecektir'” buyruunu açklarken öyle demitir: Hz.

brâhim burada taptklar putlardan uzak olduunu dile getirmi, ancak

taplanlardan biri olan Rabbinden beri olduunu söylememitir. Zira âyette

belirtildii gibi "Onlara kendilerini kimin yarattn sorsan elbette, "Allah*

derler."2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Bu sözü, ardndan geleceklere

devaml kalacak bir miras olarak brakt ..."3 âyetini açklarken: "Bu söz

slam’dr. Zira çocuklarna yapt tavsiye ile brakt miras slam olmutu”

demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Bu sözü, ardndan geleceklere devaml kalacak bir miras olarak brakt ..."4

âyetini açklarken: "Bu söz ‘Lâ ilâhe ilallah* sözüdür. Ardndan geleceklerden

kast da çocuklan, neslidir” demitir .

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: "Bu

sözü, ardndan geleceklere devaml kalacak bir miras olarak brakt ..."
6

âyetini açklarken öyle demitir: "Braklan bu miras, ihlas ile tevhid’dir. Zira

soyundan Allah’ tevhid edip kulluk eden bilileri hep olmutur.”7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî’nin el-Esmâ' ve's-Sifafta bildirdiine

göre Katâde: "Bu sözü, ardndan geleceklere devaml kalacak bir miras

olarak brakt ki insanlar dönsünler
"8

âyetini açklarken öyle demitir "Bu

sözden kast, Allah'tan baka ilah olmadna dair ehadet ile Allah’ tevhid

’ Zuhruf Sur. 26, 27
1 Zuhruf Sur. 87
3 Zuhruf Sur. 28
4 Zuhruf Sur. 28
5 bn Cerir (20/576, 578).

6 Zuhruf Sur. 28
7 bn Cerîr (20/577).

* Zuhruf Sur. 28
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etmektir. Zira soyundan bu sözü söyleyen binleri hep olmutur. Dönmek'ten

kast ise tövbe edip öüt almalardr.”

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu sözü, ardndan

geleceldere devaml kalacak bir miras olarak brakt ..."
1
âyetini açklarken:

“Bu söz ‘Lâ ilâhe ilallah' sözüdür. Ardndan geleceklerden kast da çocuklan,

neslidir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Zührî: "Kiinin ardndan gelenler

(Akih) erkek ve kz çocuklan ile erkek çocuklarnn çocuklardr” demitir.

Abd b. Humeyd, Abîde’den bildirir: brâhîm(-i Nehaî)’ye: “Akib nedir?”

diye sorduumda: “Kiinin erkek çocuklardr” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ’ya: “Adamn biri baka bir adama

ve onun akib*ine (ölümünden sonra geride kalanlara) bir evde oturma

(süknâ) hakk veriyor. Bu durumda kendisine ev verilen adamn karsnn

(kocasnn ölümünden sonra) bu evde oturma hakk olur mu?” diye

sorulunca Atâ: “Hayr, olmaz. Oturma hakk sadece adamn erkek çocuklan

ile asabesinin olur” dedi.

* >

“Dorusu bunlan da, atalann da kendilerine hak ve onu
açklayan bir peygamber gelinceye kadar yararlandrdm.
Fakat kendilerine hak gelince «Bu bir büyüdür, biz onu

tanmyoruz» dediler/' (ZuKru f Sur. 29. 30)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "Dorusu bunlar...

yararlandrdm"3 buyruunu: cJû; j" lafzyla, “o” harfini ötreli bir

ekilde okumutur.

piU- üJj * JjA tji jî
i y I •

ljJU J*JI

1 bn Cerîr (20/577, 579) ve Beyhakî (209).

2 Zuhruf Sur. 28
3 Zuhruf Sur. 29
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde bu âyeti " ji

juo 3*^1 o»»* (—Dorusu bunlan da, atalarn da

kendilerine hak ve onu açklayan bir peygamber gelinceye kadar

yararlandrdn)" eklinde okumu ve: "Bu sözü Ehl-i kitâb’dan olanlar bu

ümmet için demilerdir" dedi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "Fakat kendilerine hak gelince «Bu

bir büyüdür, biz onu tanmyoruz» dediler
"2

âyetini açklarken öyle

demitir: "Bunlar Kureylilerdir. Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyh «rseflem) getirdii

Kuriân için: "Bu büyüdür!" demilerdi .

3

•
4 ^ /

"«Bu Kur'ân, iki ehrin birinden bir büyük adama
indirilmeli deil miydi?» dediler. Rabbinin rahmetini onlar

m bölütürüyorlar? Dünya hayatnda onlarn geçimliklerini

aralarnda biz paylatrdk. Birbirlerine i gördürmeleri için

kimini kimine derecelerle üstün kldk. Rabbinin rahmeti,

onlarn biriktirdikleri eylerden daha iyidir."

(Zukruf Sur. 31, 32)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn

Abbâs'a: "Bu Kuriân, iki ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli deil

miydi?"4 âyetindeki iki ehrin hangileri olduu sorulunca: "Tâif ile Mekke'dir"

dedi. "Peki, bu iki ehirdeki iki adam kim?" diye sorulunca da: "Biri Urve b.

Mes’ûd, dieri de Kurey'in ileri gelenidir" karln verdi.

1 âz bir kraattir.

1 Zuhruf Sur. 30
} bn Cerir (20/580).

4 Zuhruf Sur. 31
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs'a:

"Bu Kurbân, iki ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli deil miydi ?"

1

âyeti sorulunca öyle dedi: "Bu iki ehirden kast Mekke ile Tâif'tir. Buradaki

büyük adamlar da Kureyli Velîd b. el-Muîre ile (Tâif'ten) Habîb b. Amr es-

Sekafî'dir."
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu Kur'ân, iki ehrin

birinden bir büyük adama indirilmeli deil miydi, dediler
" 3 âyetini

açklarken öyle demitir: "Bununla Muhammed'den (saiiBiiahu aleyhi veseitem) deerli

ve varlkl birini kastetmilerdir. Kastettikleri kiiler de Mekke ahalisinden

Velîd b. el-Muîre ile Tâif ahalisinden Mes'ûd b. Amr es-Sekafî'dir.”

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

bildirir: Velîd b. el-Muîre: "ayet Muhahmed’in dedii gerçekse bu Kuriân’n

bana ya da Urve b. Mes’ûd es-Sekafî’ye inmesi lazmd" deyince, "Bu Kur’ân,

iki ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli deil miydi, dediler
"4

âyeti

nazil oldu .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Bu Kur'ân, iki

ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli deil miydi, dediler
" 6

âyetini

açklarken öyle demitir: Bu iki ehirden kastettikleri Mekke ile Tâif’tir. Bunu

diyenler de Kurey mürikleridir. Bize ulaana göre Kurey'in her bir boyu

peygamberin kendilerinden biri olmas gerektiini iddia etmitir. Yine bize

anlatlana göre mürikler, Velîd b. el-Muîre ile Urve b. Mes'ûd es-Sekafî'yi

kastederek: "Kur’ân’n Muhammed'e deil de bu iki adamdan birine inmesi

gerekmez miydi?" diyorlard .

7

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

göre Mücâhid: "Bu Kur'ân, iki ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli

deil miydi, dediler
"8

âyetini açklarken: "Bu iki ehirdeki büyük adamlardan

1 Zuhnf Sur. 31
1 bn Cerîr (20/580, 581).

1 Zuhnf Sur. 31
4 Zuhruf Sur. 31

5 Abdurrezzâk (2/1%) ve bn Cerîr (20/581, 582).

6 Zuhruf Sur. 31
7 bn Cerîr (20/582)
8
Zuhruf Sur. 31
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kast Mekke'den Utbe b. Rabîa ile Târf’ten bn Abdi Yâfîl b. Kinâne es-

Sekafî'dir” demitir. Baka bir lafzda: “Tâif'ten Umeyr b. Mes'ûd es

Sekafî’dir'' diye geçer. Baka bir lafzda da: “Tâif'ten Ebû Mes'ûd es

Sekafî'dir” eklinde geçer.

bn Asâkir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bu Kur'ân, iki ehrin birinden bir

büyük adama indirilmeli deil miydi, dediler"’ âyetini açklarken: “Bu büyük

adamdan kast, o zamanlar Kurey'in en mehur adam olan Utbe b.

Rabîa'dr" demitir .

3

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre a’bî: "Bu Kur'ân, iki

ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli deil miydi, dediler
"3 âyetini

açklarken: “ki ehirden olan bu büyük adamlardan kast, Velîd b. el-Muîre

el-Mahzûmî ile Abdi Yâlîl b. Amr es-Sekafî'dir” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Bu Kur'ân, iki ehrin birinden bir

büyük adama indirilmeli deil miydi, dediler
"4

âyetini açklarken: “Söz

konusu büyük adamdan kast, Kureyli Velîd b. el-Muîre ya da Tâifin ileri

gelen adam olan Kinâne b. Abdi Amr b. Umeyridir” demitir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"...Dünya hayatnda onlarn geçimliklerini aralarnda biz paylatrdk.

Birbirlerine i gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kldk.

Rabbinin rahmeti, onlarn biriktirdikleri eylerden daha iyidir
"6

âyetini

açklarken öyle demitir: “Yüce Allah kullann suret ve huylann deiik

deiik klmas gibi dünyada iken geçimliliklerini de aralannda deiik bT

ekilde bölütürüp datmtr. Onun için bedeni zayf, dili tutuk olan birinin

varlk içinde, güçlü ve konukan birinin ise yokluk içinde olduunu görürsün.

Yüce Allah bir imtihan vesilesi olarak da insanlarn kimini kiminin hizmetine

vermitir. Onun için elinin altnda bulunanlara kar Allah'tan korki Ancak

' Zuhruf Sur. 31
1 bn Asâkir (38/239. 240).

} Zuhruf Sur. 31

4 Zuhruf Sur. 31

s bn Cerir (20/582).

6 Zuhruf Sur. 32
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Yüce Allah'n ihsan edecei Cennet onlarn dünyada iken toplayp

biriktirdiklerinden daha hayrldr.” 1

*

*J>^j J * Ojy&t l+d*
'o*
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“ayet insanlann küfürde birlemi bir tek ümmet olacak

olmasalard, Rahmân' inkar edenlerin evlerinin tavanlarn
ve çkacaklar merdivenleri gümüten yapardk. Evlerinin

kaplarn ve üzerine yaslanacaklar koltuklan da

(gümüten yapardk). Ve onlar zinetlere boardk. Bütün
bunlar sadece dünya hayatnn geçimliidir. Âhiret ise,

Rabbinin katnda, Allahn azabndan saknp rahmetine

snanlara mahsustur/' (Zukmf Sur. 33 35)

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiiailahu aleyh- yusellem) öyle

buyurdu:
"
Yüce Allah buyurur ki: «Eer mümin kulum üzülmeyecek olsayd

hiçbir ary hissetmemesi için kafire demirden bir balk yapar, rzk da üzerine

dökerdim.»" Yüce Allah’n Kitâb’nda da buna yakn bir manada: "ayet

insanlarn küfürde birlemi bir tek ümmet olacak olmasalard, Rahmân'

inkar edenlerin evlerinin tavanlarn ve çkacaklar merdivenleri gümüten

yapardk"2
âyeti bulunmaktadr.

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"ayet insanlarn küfürde birlemi bir tek ümmet olacak olmasalard,

Rahmân' inkar edenlerin evlerinin tavanlarn ve çkacaklar merdivenleri

gümüten yapardk"4 âyetini açklarken: "ayet insanlann hepsi kafir

olmayacak olsayd kafirlerin evlerinin tavanlann ve bu evlere çkacaklar

1 bn Cerîr (20/584-586).

1 Zuhruf Sur. 33
3 bn Adiy (2/744).

4 Zuhruf Sur. 33
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merdivenlerini gümüten yapardm" demitir, ifadesini de: "Altn"

eklinde açklamtr.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

"ayet insanlarn küfürde birlemi bir tek ümmet olacak olmasalard,

Rahmân' inkar edenlerin evlerinin tavanlarn ve çkacaklar merdivenleri

gümüten yapardk"3 âyetini açklarken: “ayet insanlarn hepsi kafir

olmayacak olsayd kafirlerin evlerinin tavanlarn ve bu evlere çkacaklan

merdivenlerini gümüten yapardm" demitir. "Ve onlar zinetlere boardk.

Bütün bunlar sadece dünya hayatnn geçimliidir. Âhiret ise, Rabbinin

katnda, Allah'n azabndan saknp rahmetine snanlara mahsustur"4

âyetini açklarken de öyle demitir. “Zuhruf ifadesi altn anlamndadr ki

onlann altna boulaca da belirtilmitir. Tüm bunlar da dünya hayatnn

geçici metaldir. Müttakiler için ise âhiret yurdu daha deerlidir."5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "ayet insanlarn küfürde

birlemi bir tek ümmet olacak olmasalard ...'
6 buyruunu açklarken:

"ayet insanlann hepsi kafir olacak olmasayd, anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre a’bî: "üüL”7

ifadesini: "Sütun, direk" olarak açklamtr. “yiSJ"

8

ifadesini: "Merdiven"

olarak açklamtr, ifadesini de: "Altn” olarak açklamtr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "ayet insanlarn küfürde birlemi bir tek ümmet olacak

olmasalard ..."
10

âyetini açklarken öyle demitir: "ayet insanlann tümü

kafir olup dünyaya meyletmeyecek olsayd Yüce Allah âyette zikrettii eyleri

1 Zuhruf Zûr. 35
1 bn Cerîr (20/587, 590-592) ve Talîku't-Ta'lîk (4/305) ile Fethu'l-BârTde (8/566) geçii

üzere bn Eb Hatim.
3 Zuhruf Sur. 33
4 Zuhruf Sur. 35
5 Abdurrezzâk (2/1%) ve bn Cerîr (20/587, 588, 591, 592, 594).

6 Zuhruf Sur. 33
7 Zuhruf Sur. 33
8 Zuhruf Sur. 33
9 Zuhruf Sur. 35
10 Zuhruf Sur. 33
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kendilerine yapard. Ancak Yüce Allah bunu yapmamasna ramen dünya

insanlarn çounu saptrm yoldan çkarmtr. Ya yapsayd halleri ne

olacakt?"’

Ahmed ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Rabbinin rahmetini

onlar m bölütürüyorlar ..."
1
âyetini açklarken öyle demitir: Resûlullah’n

(sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah ahlâknz, huyunuzu

aranzda datp bölütürdüü gibi nzklannz da öyle paylatrmtr. Dünya

maln sevdiine de sevmediine de vermitir. Ancak dini sadece sevdii

kullarna ihsan etmitir. Kime de dini vermise onu sevmi demektir.

Tirmizî ve bn Mâce'nin Sehl b. Sa’d'dan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu

aleyhi vesellem): "Dünya, Allah katnda bir sinek kanad kadar bile deer tasayd

ondan kafire bir yudum su dahi vermezdi " buyurmutur.4

r+p * jiJ û üki d jia jb es Jh fri

U Jlî Ü*U- lij O {j* fijj-Uial)

"Kim Rahmân' zikretmekten gafil olursa, yanndan
aynlmayan bir eytan ona musallat ederiz. üphesiz bu
eytanlar onlar doru yoldan saptrrlar. Onlar ise doru

yolda olduklarn sanrlar. Sonunda bize geldiinde,

arkadana, «Keke benimle senin aranda dou ile bat
aras kadar uzaklk olsayd! Ne kötü arkadamsn!» der."

(Zukrufsur. 36-38)

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Osmân el-Mahzûmî’den bildirir: Kureyliler:

"çinizden her bir kii Muhammed’in ashâbndan bir kiinin peine düüp

ondan aynlmasn" dediler. Bunun üzerine Talha b. Ubeydillah, Ebû Bekriin

’ bn Cerir (20/587).
2 Zuhruf Sur. 32
3 Ahmed 6/189 (3672) ve Hâkim (2/447) Müsned' in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
4 Tirmizî (2320, "sahih") ve bn Mâce (4110). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce, 3318).
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peine dütü. Talha, Kureylilerden bir topluluun arasnda bulunan Ebû

Bekr*in yanna geldi. Ebû Bekr: “Ey Talha! Beni neye davet ediyorsun?” diye

sorunca, Talha: “Lât ile Uzza'ya tapmaya davet ediyorum” dedi. Ebû Bekr:

“Lât kimdir?” diye sorunca, Talha: “Rabbimizdir” dedi. Ebû Bekr: “Uzzâ

kimdir?” diye sorunca, Talha: “Allah'n kzlandr” dedi. Ebû Bekr: “Peki

anneleri kimdir?" diye sorunca, Talha sustu ve cevap veremedi. Sonrasnda

Talha: “Ey Ebû Bekr! ehadet ederim ki Allah'tan baka ilah yoktur ve

Muhammed onun resûlüdür” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kim

Rahmân' zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir eytan ona

musallat ederiz
" 1

âyetini indirdi.

ibn Cerîr, ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kim Rahmân' zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir eytan

ona musallat ederiz
" 2

âyetini açklarken: “Kim Allah'n zikrini görmezden

gelirse, anlamndadr” demitir.

bn Cerîr der ki: lafzyla okunmas durumunda bu anlama gelir.”

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde:

ifadesini: “Kim yüz çevirirse” eklinde açklamtr. “üphesiz bu eytanlar

onlar doru yoldan saptrrlar ..."5 buyruunu açklarken: “Doru yoldan

kast dindir” demitir. "Sonunda bize geldiinde ..."
6
âyetini de "kisi bize

geldikleri zaman" anlamnda gelecek ekilde: “fî. bj lafzyla okumu

ve: “Kendisi ile kendisine musallat edilen eytan geldii zaman,

anlamndadr” demitir. 7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "Sonunda bize geldiinde..."
8

âyetini “kisi bize geldikleri zaman” anlamnda gelecek ekilde: “l3lî£- fij JU”

1 Zuhruf Sur. 36
1 Zuhruf Sur. 36
i bn Cerîr (20/596) ve Fethu'l-Bârfde (8/566) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Zuhruf Sur. 36
5 Zuhruf Sur. 37
6 Zuhruf Sur. 38
7 bn Cerîr (20/596, 598).
8 Zuhruf Sur. 38
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lafzyla okumu ve: “Kendisi ile kendisine musallat edilen eytan geldii

zaman, anlamndadr*’ demitir.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Kim Rahmân'

zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir eytan ona musallat

ederiz
"

2

âyetini açklarken öyle demitir: “Helalin helal, haramn da haram

olduunu bilmesine ramen haktan aynlp onu inkar eden, helal olan eyleri

brakp nefsi arzulannn peinden harama yönelen ve ihtiyaçlann bu yolla

gideren kiiye yanndan ayrlmayacak bir eytan musallat edilir.”

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Saîd el-

Cüreyrî: "Kim Rahmân' zikretmekten gafil olursa, yanndan ayrlmayan bir

eytan ona musallat ederiz
"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Bize

bildirilene göre kyamet gününde kafir mezanndan kalkt zaman bir eytan

elinden tutar ve Yüce Allah onu Cehenneme gönderene kadar da elini

brakmaz. te kafirin: "Keke benimle senin aranda dou ile bat aras

kadar uzaklk olsayd! Ne kötü arkadamsn"4 sözünü söylemesi de

bundandr. Mümine gelince de yanna bir melek verilir ve insanlarn hesab

görülünceye veya Cennete girinceye kadar bu melek yanndan aynlmaz.” 5

bn Hibbân, Baavî, bn Kani’, Taberânt ve ibn Merdûye, erik b. Târik

vastasyla bildirir: Resûlullah (saUaiiahu aleyhi vesellem):
"
çinizde beraberinde eytan

bulunmayan hiç kimse yoktur" buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah! Senin de

beraberinde var m?” diye sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Benim de

beraberimde var! Ancak Yüce Allah'n da bana yardmyla eytanm Müslüman

oldu" karln verdi .

6

Müslim ve bn Merdûye, Hz.Âie’den bildirir: Bir gece Resûlullah (saliaiBm aleyhi

mutlum) yanmdan çknca çok kskandm. Dönüp de içinde bulunduum durumu

1

Nâfi', bn Kesir, bn Âmir, Ebû Bekr ve Ebû Câfer de bu ekilde okumulardr. Hafs,

Ebû Amr, Hamza, Kisâî, Yâkub vc Halef ise "ü; 1*-" lafzyla tekil olarak okumulardr. (en

Ner, 2/276).

J Zuhruf Sur. 36
3 Zuhruf Sur. 36
4 Zuhruf Sur. 38
5 Abdurrezzâk (2/196) ve bn Cerîr (20/599).

6 bn Hibbân (6416), el-sâbe'de (3/346) geçtii üzere Baavî, bn Kani' (421) ve

Taberânî (7222). bn Hibbân'm muhakkiki: "snad kavidir" demitir.
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görünce: "Ey Âie! Neyin var? Yoksa kskandn m?" diye sordu. “Benim gibi

biri senin gibi birini neden kskanmasn?" dediimde:
"eytann yanma m

geldi?" buyurdu. “Yâ Resûlallah! Yanmda bir eytanm m var?" diye

sorduumda:
"
Evet, her insann beraberinde bir eytan var" karln verdi.

“Peki, senin beraberinde bir eytan var m?" diye sorduumda: "Evet, var.

Ancak Yüce Allah'n da bana yardmyla eytanm Müslüman oldu" karln
verdi .

1

Müslim ve bn Merdûye, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah

aleyhi vesellem): "içinizden her bir kiiye cinlerden biri musallat edilmitir" buyurdu.

Ashâb: “Yâ Resûlallah! Sana da edildi mi?” diye sorunca, Allah Resûlü (uMu

aleyhi vesellem): "Bana da edildi. Ancak Yüce Allah'n bana yardmyla bu rin

Müslüman olmutur ve hayrdan baka bir eyi de bana söylemez" karln
verdi .

2

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (»Mata^mM: "çinizden

her bir kiiye cinlerden biri musallat edilmitir" buyurdu. Ashâb: “Yâ

Resûlallah! Sana da edildi mi?" diye sorunca, Allah Resûlü (sdMbh afeyh vesellem):

"Bana da edildi. Ancak Yüce Allah'n bana yardmyla bu cin Müslüman

olmutur" karln verdi .

3

Ahmed Zühd’de Vehb b. Münebbih'ten bildirir: “nsanlardan her birinin

yanna verilen bir eytan vardr. Kafirin eytan kendisiyle beraber yiyip içer

ve yatanda kendisiyle beraber yatar. Müminin eytan ise uzakta durup

mümin kiinin gaflet ann kollar. Böylesi bir gafletini yakalad zaman da

üzerine atlar. nsanlar içinde eytann en sevdii kiiler de çok yiyen ile çok

uyuyanlardr."

‘ Müslim (2815).
1 Müslim (2814). Nevevî der ki: "Elem ifadesi, 'Eslemu' ve

'

Esleme
1 olmak üzere farkl

iki ekilde okunmutur.

'

Eslemu' eklinde okuyanlar için bu ifade: "Ben eytann erri ve

fitnesinden bir zarar görmem" anlamndadr. '

Esleme
1

eklinde okuyanlar için de:

"eytan Müslüman olup iman etti. Bundan dolay benden hayrdan baka bir ey
istemez" anlamndadr. (SaJîh Müslim bi erhi'n-Nevevî, 17/157).

i Ahmed 4/166 (2323). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
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“Biz seni onlardan alp götürsek de yine onlardan intikam

alrz. Yahut onlara vaad ettiimiz azab, sana gösteririz.

Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. Öyle ise sana

vahyedilene smsk sarl. üphesiz sen doru bir yol

üzeresin" (ZuW Sur. 41-43)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim'in

bildirdiine göre Katâde: "Biz seni onlardan alp götürsek de yine onlardan

intikam alrz"

1

âyetini açklarken öyle demitin Enes bu konuda der ki: "Bu

âyette zikredilen intikam gerçeklemeden Resûlullah Msiiaiu deyi» «««im) vefat

etti. Yüce Allah, peygamberine ümmetinden yana bu yönde houna

gitmeyecek bir eyi tattrmad ve göstermedi. Oysa Peygamberimiz (saiiailahu aleyhi

«rsdiem) hariç önceki tüm peygamberler ümmetlerinin azaba maruz kalmasna

bizzat ahit olmulardr." Katâde der ki: "Bize anlatlana göre kendisinden

sonra ümmetinin bana gelecekleri görüp örendi. Bundan dolay ruhunu

teslim edene dek güldüü ve neelendii görülmedi.”1

bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'da Humeyd vastasyla

bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "Biz seni onlardan alp götürsek de yine

onlardan intikam alrz"3 âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah, Hz.

Peygambere («iafahu aleyhi y B*Biem} ümmetinden yana bu yönde houna gitmeyecek

bir eyi göstermedi. Onun için Allah Resûlü (ssiiaiiahu aleyh, veseiiem) vefat etti, ancak

âyette zikredilen intikam sözü hâlâ durmaktadr.”4

ibn Merdûye, Abdurrahman b. Mes'ûd el-Abdî'den bildirir: Ali b. EbîTâlib:

"Biz seni onlardan alp götürsek de yine onlardan intikam alrz"5
âyetini

okudu ve: "Yüce Allah'n peygamberi gitti, ancak dümanlanna yönelik

verilen bu intikam sözü hâlâ bakidir” dedi.

1

Zuhruf Sur. 41
1 Abdurrezzâk (2/197), bn Cerîr (20/600, 601) ve Hâkim (2/447, "sahih"). Abdurrezzâk

ile bn Ccrîr'in rivâyetlerinde komple Katâde'nin sözü olarak geçer.

J Zuhruf Sur. 41

* Beyhakî (1490).

5 Zuhruf Sur. 41
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir"in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Biz seni

onlardan alp götürsek de yine onlardan intikam alrz"' âyetini açklarken

öyle demitin “Bu intikam çok ar bir intikam oldu. Ancak Yüce Allah bir

lütuf olarak ümmetine yönelik böylesi bir intikam Hz. Peygamberce MaBefo »eyhi

msüm) göstermeden ruhunu teslim ald ."2

bn Merdûye, Muhammed b. Mervân’dan, o da Kelbî*den, o da Ebû

Salih'ten, o da Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre "Biz seni onlardan alp

götürsek de yine onlardan intikam alrz"3 âyeti hakknda Resûlullah (tsilaJiBhu

aie,h »Bseiien): "Bu intikam Ali sayesinde alnr" buyurmutur.

Deylemî'nin baka bir kanalla Câhilden bildirdiine göre Resûlullah (saMu

aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Biz seni onlardan alp götürsek de yine

onlardan intikam alrz"4 âyeti, Ali b. Ebî Tâlib hakknda nazil oldu. Bu âyetle

benden sonra yoldan çkanlar ile/asklardan Ali'nin intikam alaca bildirildi.

"

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Yahut onlara vaad

ettiimiz azab, sana gösteririz
"5 âyetini açklarken: “Bedir savanda ou

azap gösterildi” demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve tanu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"...üphesiz sen doru bir yol üzeresin
"6 buyruunu açklarken: “Doru

yoldan kast slam’dr" demitir.

7

OjjLlJ JjUjÜJ (il) ÜJ

"Dorusu bu, hem senin, hem de kavmin için bir ereftir.

leride ondan sorumlu tutulacaksnz." (Zukmf sur. 44)

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

Beyhakî’nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu bu, hem

1 Zhruf Sur. 41
2 bn Cerîr (20/600).

3 Zuhruf Sur. 41

4 Zuhruf Sur. 41

5 Zuhruf Sur. 42
6 Zuhruf Sur. 42
7 bn Cerîr (20/602).
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senin, hem de kavmin için bir ereftir ..."
1 buyruunu açklarken: “Bu Kuriân

hem senin, hem de kavmin için bir eref ve onurdur, anlamndadr" demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu bu,

hem senin, hem de kavmin için bir ereftir ..."3 âyetini açklarken: “Bu

Kurbân hem senin, hem de senden sonra ümmetinden sana tâbi olanlar için

bir ereftir, anlamndadr" demitir.

4

âfiî, Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-

Miinzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid: "Dorusu

bu, hem senin, hem de kavmin için bir ereftir..."5 âyetini açklarken öyle

demitir “Bu adamlar kimlerden?" diye sorulunca: “Araplardan" denilir.

“Hangi Araplardan?" diye sorulunca: “Kureyli Araplardan" denilir.

Kurey'ten kimlerden?" diye sorulunca da: “Hâim ogullanndan" denilir.

Bahsedilen eref ve onur bu yöndedir .

6

bn Adiy ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ali ile bn Abbâs öyle

demilerdir. Resûlullah (saliaiiahu aleyh, veseiiem) Mekke'ye gelen deiik kabilelerden

insanlara davetini anlatr ve onlara zafer sözü verirdi. “Senden sonra ba kim

çekecek?" diye sorduklar zaman bir cevap vermezdi, zira bu yönde kendisine

herhangi bir emir verilmi deildi. Ancak: "Dorusu bu, hem senin, hem de

kavmin için bir ereftir..."7 âyeti nazil olunca bu yöndeki sorulara: "Kurey

ba çekecek" karln verirdi. Böyle dedii için de davetine icabet

etmezlerdi. Bu davete de sonunda Ensar karlk verdi .

8

Taberânî ve bn Merdûye, Adiy b. Hâtim'den bildirin Resûlullah'n (u.iaiBhu

aleyhi veseilem) yannda otururken öyle buyurdu:
"
Yüce Allah kavmimi ne kadar

sevdiimi bildii için beni honut etmek amacyla: «Dorusu bu, hem senin,

’ Zuhruf Sur. 44
1 bn Cerîr (20/603), el-tkân'de (2/42) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî (13030) ve

Beyhakî (1394).

3 Zuhruf Sur. 44
4 bn Cerîr (20/603).

5 Zuhruf Sur. 44
6
âfiî, er-Risâle (1/13), Abdurrezzâk (2/199), bn Cerîr (20/603) ve Beyhakî (1395).

7 Zuhruf Sur. 44
8 bn Adiy (3/1272).
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hem de kavmin için bir ereftir...»
1

buyurdu ve Kitab'nda kavmimi onur ve

erefle and. Sonra yine kavmimi kastederek: «En yakn hsmlarn uyar. Ve

sana uyan müminlere yumuak davran»
1

buyurdu. Sddîkleri, ehitleri ve

imamlar kavmimden klan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah tüm kullarna iyice

baktktan sonra Araplar içinde en hayrl kiilerin Kureyli olduunu gördü.

Yüce Allah Kitab'nda: «...Kökü sabit, dallar ise gökte olan güzel bir aaç
gibidir»

3 buyurur. Bununla Kurey'i kastetmitir. Kurey'in kökü, temeli

ereftir. Dallarnn semada olmas Yüce Allah'n hidâyet verip onlar slam

diniyle müerref klmas ve bu dinin insanlarndan yapmasdr. Sonra Yüce

Allah onlar adna müstakil bir sûre indirmi ve: «Kurey'i sndrp altrd;
onlar kn ve yazn yaptklar yolculua sndrp altrd için, Kurey de,

kendilerini besleyip açlklarn gideren ve onlar korkudan emin klan bu

evin Rabbine kulluk etsin»
4 buyurmutur." Bundan dolaydr ki Resûlullah'n

(Miiaüehu aleyh' veteBem) yannda Kurey ne zaman hayrla anlsa mutlu olur ve bu

mutluluu yüzünden okunurdu. Sk sk da: "Dorusu bu, hem senin, hem de

kavmin için bir ereftir, ileride ondan sorumlu tutulacaksnz"s âyetini

okurdu .

6

^ *Jl üji liLcJ liLiJ,
ly*

illi fjA liijl
IjÂ

Jblj

"Senden önce gönderdiimiz elçilerimize sor: Rahmân'dan
baka kulluk edilecek ilâhlar var etmi miyiz?"

(Zuhruf Sur. 45)

Saîd b. Mansur, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr: "Senden önce gönderdiimiz elçilerimize sor ..."7

’ Zuhruf Sur. 44
1 u'arâ Sur. 214, 215

* brahim Sur. 24
* Kurey Sur. 1-4

5 Zuhruf Sur. 44
6 Taberâû 17/86 (201). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (10/23, 24) der ki: "Ravi Husayn

es-Selûlî'yi tanmyorum. Dier ravileri ise güvenilirdir."
7 Zuhruf Sur. 45
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âyetini açklarken: “Resûlullah (ssHaiiahu aleyhi meiien) srâ gecesi semaya

çkarldnda orada tüm resullerle görümütü" demitir.

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Senden önce

gönderdiimiz elçilerimize sor..."

1

âyetini açklarken öyle demitir: "Bize

bildirilene göre Allah Resûlü (»iaiiahu aleyhi veseiiem), srâ (Miraç) gecesi semaya

çkarldnda tüm peygamberleri gördü. Hz.Âdem'i görünce ona selam da

verdi. Ayn ekilde Cehennem bekçisi olan Mâlik ile Deccâl'i de gördü."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "Senden önce gönderdiimiz elçilerimize sor: Rahmân'dan

baka kulluk edilecek ilâhlar var etmi miyiz?"
1
âyetini açklarken öyle

demitir: "Tevrat ile Incil'e inananlara: "Resuller tevhid inancndan baka bir

eyle geldiler mi?" diye sor, anlamndadr. Baz kraatlerde de bu âyet: " jLlj

dlLâ uLlj ^| Uijî (=Senden önce kendilerine elçilerimizi

gönderdiklerimize sor)" lafzyladr .

3

Abd b. Humeyd'in Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn

Abbâs: "d£S j* liLj ,> jll^"4 buyruunu: "Senden önce gönderdiimiz

elçilerimize sor" eklinde açklamtr.

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: Abdullah bu âyeti: " jLij

Ui-j ^ dU lLj! ^jJl (=Senden önce kendilerine risalet verdiimiz elçilere

sor)" lafzyla okurdu .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "Senden önce gönderdiimiz

elçilerimize sor ..."
6

âyetini açklarken öyle demitir: bn Mes'ûd'un

kraatinde bu âyet: "dLi ^ Olrîü b&M jt-b (=Senden önce indirilen

1

Zuhruf Sur. 45
1 Zuhruf Sur. 45
5 Abdurrezzâk (2/197), Mu&annef (10210) ve bn Cerîr (20/604, 605). Katâde'nin

zikrettii kraat de âz bir kraattir.

4 Zuhruf Sur. 45
5 bn Cerîr (20/604). bn Mes'ûd'un bu kraati açklayc bir kraattir.

6 Zuhruf Sur. 45
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kitaplar okuyanlara sor)" eklindedir. Yani Ehl-i kitâb’dan mümin olanlara

sor, anlamndadr.

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Senden önce gönderdiimiz

elçilerimize sor..."
1

âyetini açklarken: “srâ (Miraç) gecesinde tüm

peygamberler onun için Beytu'l-Makdis’te bir araya getirildi" demitir .

3

hjÂ 4* Vjü * ö4 ,a* yi js* ül
f

;>ü»Ü ayi îs&sji m ;u- jî ^
* ,4i. lûis ûijiiî uii * jj-î uji ijiisr

llLi

"Onlara gösterdiimiz her bir mucize önceki benzerinden

daha büyüktü. Belki dönerler diye onlar azaba urattk.
(Azab görünce) «Ey büyücü! Sana verdii söze dayanarak,

bizim için Rabbine dua et Çünkü biz artk doru yola

gireceiz» dediler. Ama, azab üzerlerinden kaldrdmzda
hemen sözlerinden döndüler. Firavun, milletine öyle

seslendi: «Ey milletim! Msr hükümdarl ve

memleketimde akan bu rmaklar benim deil mi? Görmüyor
musunuz? Yoksa ben, u zavall, nerede ise maksadn
anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayrl
deil miyim?» Ona altn bilezikler verilmeli veya yannda

ona yardmc melekler gelmeli deil miydi? Firavun,

milletini küçümsedi ama onlar kendisine yine de itaat

’ bn Cerir (20/605).

’ Zuhruf Sur. 45
J bn Cerir (20/605)
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ettiler. Dorusu onlar yoldan çkm bir milletti. Böylece

bizi öfkelendirince onlardan öç aldk, hepsini suda boduk.
Onlar sonradan gelecekler için ibret ve örnek kldk."

(ZuKrufsur. 48-56)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onlara gösterdiimiz her

bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü..."' buyruunu açklarken:

“Nuh tufan ile buna benzer dier mucizelerdir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "...Onlar azaba urattk"2

buyruunu açklarken: “Azaptan kast, kuraklk çektikleri yldr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Belki dönerler diye onlar

azaba urattk"3 buyruunu açklarken: “Tövbe edip ibret alrlar diye onlar

azaba maruz braktk" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ey büyücü!

Sana verdii söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et ..."5 buyruunu

açklarken: “man etmemiz durumunda azab üzerimizden kaldracana dair

söz vermiti. Bunun için Rabbine dua et" demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “ös&j ^ S "

7

O

buyruunu: “Hemen sözlerinden dönerler" eklinde açklamtr.

bnu'I-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Firavun, milletine öyle

seslendi ..."9 buyruunu açklarken: “Firavun bizzat kendisi seslenmedi,

ancak seslenmesi için birine emir verdi" demitir.

ibn Ebî Hâtim, Esved b. Yezîd'den bildirir: Hz.Âie’ye: “Tulekâ'dan (Mekke

fethinde serbest braklan Mekke ahalisi) olan birinin (yani Muâviye’nin)

1

Zuhruf Sur. 48
1 Zuhruf Sur. 48

i Zuhruf Sur. 48

4 bn Cerîr (20/609).

5 Zuhruf Sur. 49
6 bn Cerîr (20/609).

7 Zuhruf Sur. 50
8 bn Cerîr (20/610).

9 Zuhruf Sur. 51
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hilafet için Muhammed’in (»iaiiahu aieyfu veseiiem) ashabyla çekimesi seni de

artmyor mu?” dediimde, Âie: “Sen bunun neyine anyorsun ki? Bu,

Yüce Allah’n verecei bir yetkidir onu iyiye de, kötüye de baheder. Firavun

da Msr ahalisine dört yüz yl boyunca hükmetmiti” karln verdi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâöe:

"...Msr hükümdarl ve memleketimde akan bu rmaklar benim deil

mi?"
1 buyruunu açklarken: “O zamanlar Msr halknn bahçeleri ve nehirleri

vard” demitir. "Yoksa ben, u zavall, nerede ise maksadn

anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayrl deil miyim?" 2

âyetini açklarken: “Zayf ve dili tutuk, derdini meramn anlatamayan u
adamdan daha hayrl deil miyim, anlamndadr” demitir. "Ona altn

bilezikler verilmeli veya yannda ona yardmc melekler gelmeli deil

miydi
"3 âyetini açklarken: “Burada bileziklerden kast, kadnlann da takt

altndan bileziklerdir” demitir. "Böylece Bizi öfkelendirince onlardan öç

aldk, hepsini suda boduk. Onlar sonradan gelecekler için ibret ve örnek

kldk"4 buyruunu açklarken: “Bizi öfkelendirdikleri zaman onlan atee

atarak intikammz aldk ve sonradan geleceklere birer ibret kldk” demitir .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nerede ise maksadn

anlatamayacak durumda olan ..."
6 buyruunu açklarken: “Hz. Musa’nn

dilinde bir tutukluk, kekemelik vard” demitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Çengin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Yannda ona yardmc melekler gelmeli deil miydi
" 7 buyruunu

' Zuhruf Sur. 51
2 Zuhruf Sur. 52
J Zuhruf Sur. 53
4 Zuhruf Sur. 55, 56
5 Abdurrezzâk (2/197), Talk'de (4/308) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerir

(20/610, 613, 614, 616, 618, 620, 621).

6 Zuhruf Sur. 52
7 Zuhruf Sur. 53
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açklarken: “Yannda yürüyen melekler olmal deil miydi, anlamndadr"

demitir.’

bn Abdilhakem Futûhu Msr'da krime'den bildirir: Firavun, Hz. Mûsa'nn

peinden krk yan üstündekiler ile yirmi yan altndakileri göndermedi.

"Firavun, milletini küçümsedi ama onlar kendisine yine de itaat ettiler
" 2

buyruunda ifade edilen budur. Yani kavmini küçümsedi ve bu ya aral

dndakileri Hz. Musa'y yakalamak için göndermedi .

3

Ahd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: lUs" 4 buyruunu: “Bizi

öfkelendirdikleri zaman" eklinde açklamtr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üyLT lÜs
"5

buyruunu: "Bizi öfkelendirdikleri zaman" eklinde açklamtr .

6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ü*Lî" 7
ifadesini:

“Bizi öfkelendirdikleri zaman" eklinde açklamtr. “laLi
"8

ifadesini de:

“Onlan parça parça ettik, frkalara ayrdk" ekinde açklamtr.
9

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "Böylece Bizi öfkelendirince onlardan öç aldk, hepsini suda

boduk. Onlar sonradan gelecekler için ibret ve örnek kldk"10 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Firavun'un kavminden kafir olanlar bizleri

öfkelendirince onlardan intikam aldk ve Muhammed (saiidiahu bM* veseiiem)

ümmetinin kafirleri için bir örnek, bir ibret kldk" demitir .

11

1

Talîku't-Ta'lîk (4/307) ve Fethu'l-Bârî’de (8/567) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(20/616).
2 Zuhruf Sur. 54
3 bn Abdilhakem (sh. 23).

4 Zuhruf Sur. 55
5 Zuhruf Sur. 55
6 bn Cerîr (20/617) ve Talîku't-Ta'lîk (4/306) ve Fethu'l-Bârî'de (8/566) geçtii üzere

bn Ebî Hatim.
7 Zuhruf Sur. 55
8 Zuhruf Sur. 56

9 bn Cerîr (20/617).

10 Zuhruf Sur. 55,56
11

Taldcu’t-Ta'lîk (4/307) ve Fethu'l-Bârî'de (8/567) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(20/617, 618, 620, 621).



216 -8 Zuhruf Sûresi B

bn Ebî Hâtim, Ukbe b. Âmir'den bildirir: Resûlullah (safciiahu Bieyti yeseIM: "Yüce

Allah'n, günahlarnda devam eden bir kula istediklerini verdiini görürsen bil

ki Allah o kula süre tanm demektir" buyurdu ve: "Böylece Bizi

öfkelendirince onlardan öç aldk, hepsini suda boduk"1

âyetini okudu .

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn ihâb'dan bildirin Abdullah'n yannda

oturuyordum. Bir ara anszn ölme konusu açlnca Abdullah öyle dedi:

“Böylesi bir ölüm mümin için ölümü hafifletme, kafir için ise bir pimanlktr.

Yüce Allah: "Bizi öfkelendirince onlardan öç aldk, hepsini suda boduk”3

buyurur.”4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "Onlar ibret kldk” 3

buyruunu: “ÛL: jLiUi" lafzyla, Sfn ile Lâm harflerini fetha ile okumutur .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Sa'd b. yâd: "Onlar ibret kldk" 7

buyruunu: "üÜLl lafzyla, Sin ile Lâm harflerini ötre ile okumutur.

M IjSi

’ Zuhruf Sur. 55
1 bn Kesîr, Tefsir

1de (7/219) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
5 Zuhruf Sur. 55
4 bn Kesîr, Tefsir*de (7/219) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
5 Zuhruf Sur. 56
6
Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Cafer, Yâkub ve Halef de bu ekilde

okumulardr. (
en-Ner

, 2/276).

7 Zuhruf Sur. 56
8 Hamza ve Kisâî de bu ekilde okumulardr.

(
en-Ner, 2/276).
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"Meryem olu bir örnek olarak anlatlnca senin kavmin
banmaya balad. «Bizim tanrlarmzm hayrl, yoksa o

mu?» dediler. Bunu sadece seninle tartmak için ortaya

attlar. üphesiz onlar kavgan bir toplumdur. O, sadece,

kendisine nimet verdiimiz ve srailoullanna örnek

kldmz bir kuldur. Eer dileseydik, içinizden, yeryüzünde

yerinize geçecek melekler yaratrdk. O, kyametin
kopacan bildirir; o saatin geleceinden üphe etmeyin.

Bana uyun, bu doru yoldur. Sakn eytan sizi yoldan

çevirmesin. Çünkü o, size apaçk bir dümandr. sa, açk
delillerle geldii zaman demiti ki: Ben size hikmet

getirdim ve ayrla dütüünüz eylerden bir ksmn size

açklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana
itaat edin." (ZuKruf Sur. 57-03)

Ahmed, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Kureylilere: "Allah dnda ibadet edilen hiçbir

eyde hayr yoktur" buyurdu. Kureyliler: "Sen sa’nn bir peygamber ve

Allah'n salih kullarndan bin olduunu söylemiyor muydun? Oysa

Hristiyanlar ona taptlar. ayet dediin gibiyse o zaman sa da onlarn

ilahlarndan biri saylr ve onda da hayr yoktur" dediklerinde Yüce Allah:

"Meryem olu bir örnek olarak anlatlnca senin kavmin barmaya
balad" 1

âyetini indirdi.

Ravi der ki: bn Abbâs’a: "Âyette geçen ifadesi ne anlama

geliyor?" diye sorduumda: "Barmalan, gürültü çkarmalar,

anlamndadr" dedi. bn Abbâs, Zuhruf Sûresi’nin 61. âyetini de "ÜLJJ JUiî üij

(=0, kyamet saatinin habercisidir)" lafzyla okudu ve: "Kyamet kopmadan

önce sa b. Meryem'in zuhürudur" dedi.
2

1

Zuhruf Sur. 57
1 Ahmed 5/75 (2918), bn Kesir, Tefsir"de (7/221) geçtii üzere bn Ebî Hafim ve

Taberânî (12740). Müsned'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir. bn Abbâs'n

Zuhruf Sûrcsi'nin 61. âyetini bu ekilde okumas âz bir kraattir. bn Abbâs'n yannda

Ebû Hureyre, Ebû Mâlik cl-ifârî, Zcyd b. Ali, Katâde, Mucâhid, Dahhâk, Mâlik b.

Dînâr, A'mc ve Kelbî de âyeti bu ekilde okumulardr. (Bahru'l-Muhît, 8/26).
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Abdurrezzâk, bn Cerîrve bnuM-Münzir, Katâde’den bildirin Kuriân'da sa

b. Meryem zikredilince Kureyliler endieye kapld ve: “Muhammed, sa b.

Meryem'i neden anyor ki? Herhalde Muhammed, Hristiyanlann sa b.

Meryem'e yaptklannn benzerinin kendisine de yaplmasn istiyor" dediler.

Yüce Allah da buna: "...Bunu sadece seninle tartmak için ortaya attlar...'”

eklinde cevap verdi.*

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu I-

Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Zuhruf Sûresi'nin 57.

âyetini: lafzyla, Sâd harfini esre ile okumu ve: “Barp çanrlar"

eklinde açklamtr.3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Abdirrahman es-

Sülemî, Zuhruf Sûresi'nin 57. âyetini: “ojjlj" lafzyla, Sâd harfini ötre ile

okumutur.4

Abd b. Humeyd ve bnuM-MünzirMn bildirdiine göre ibrâhîm(-i Nehaî):

“ö3Ju«aj"
5
ifadesini: “Yüz çevirirler" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir, Saîd b. Ma’bed'den (Ubeyd b. Umeyr el-

Leysî’nin kardeinin olu) bildirir: ibn Abbâs bana öyle dedi: “Neden amcan

(Ubeyd b. Umeyr el-Leysî) bu âyeti “03li; ^ iij” lafzyla okuyor. Âyet bu

ekilde deil, “üjlai «t- lij"
6
eklinde olmaldr ve barp çarrlar

anlamndadr.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “63!^ lii"
7

buyruunu: “Kavmin bundan dolay banmaya balad" eklinde

açklamtr.

’ Zuhruf Sur. 58
J Abdurrezzâk (2/198) ve bn Cerîr (20/624).

} Abdurrezzâk (2/197, 198) ve bn Cerîr (20/264).

4 Abdurrezzâk (2/197). Nâfi', bn Âmir, Kisâî, Ebû Cafer ve Halef de bu ekilde

okumulardr.
(
en-Ner, 2/276).

5 Zuhnf Sur. 57
4 Zuhruf Sur. 57
7 Zuhruf Sur. 57
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Abd b- Humeyd de Mücâhid, Haan ve Katâde'den bu yorumun aynsn

bildirir.

Ibn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah'n (uHaiirfu aleyhi «ailem) bu âyeti:

"O3 lafzyla, Sâd harfini esre ile okuduunu iittim.

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, Ibn Cerîr,

bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'da

Ebû Umâme’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseliem): "Doru yolda iken

sonradan saptp yoldan çkan hiçbir topluluk yoktur ki kavga ve çekimenin

içine dümü olmasn" buyurdu ve: "...Bunu sadece seninle tartmak için

ortaya attlar. üphesiz onlar kavgac bir toplumdur"
2
âyetini okudu.3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebû Umâme'den bildirir: Bir defasnda

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) evinden çknca ashâbnn Kurîân konusunda

tarttklann gördü. Buna çok kzd ve sanki yüzüne sirke dökülmü gibi

suratn ekitti. Sonra: "Allah'n Kitâb'ndan bir ksmn bir ksmnn karsna

çkararak tartmayn. Zira doru yoldan çkm hiçbir topluluk yoktur ki kavga

ve çekimenin içine dümü olmasn" buyurdu ve: "...Bunu sadece seninle

tartmak için ortaya attlar. üphesiz onlar kavgac bir toplumdur"4 âyetini

okudu.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Umâme: “Peygamberlerinden

sonra saptan hiçbir topluluk yoktur ki kavga ve çekimelerin içine dümü
olmasn" dedi ve: "...Bunu sadece seninle tartmak için ortaya attlar.

üphesiz onlar kavgac bir toplumdur"
6
âyetini okudu.7

’ Zuhruf Sur. 57
1 Zuhruf Sur. 58
3 Ahmed 36/493, 540 (22164. 22204), Tirmizî (3253), bn Mâce (48), bn Cerir (20/628),

Taberânî (8067), Hâkim (2/447, 448) ve Beyhakî (8438). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen bn Mâce, 45).

4 Zuhruf Sur. 58
5 bn Cerîr (20/628. 629).
6 Zuhruf Sur. 58
7 bn Kesîr, Tefsir'de (7/222) geçtii üzere bn Ebî Hatim. Hammâd der ki: "Ebû

Umâme'nin bunu Resûlullah’tan (sallallahu aleyhi vesellcm) naklen söyleyip

söylemediini bilmiyorum."
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Saîd b. Mansûr'un Ebû drîs el-Havlânî'den bildirdiine göre Resûlullah

Maiiahu aleyhi mefem) öyle buyurmutun "Bir topluluk fitneye dütüü zaman bu

duruma mutlaka kavga ve çekimelerden dolay gelmilerdir. Bir topluluk da

fitneye kapld zaman artk birbirlerini kanlarm aktmaya hazr hale gelmiler

demektir.”

bn Adiy ve Harâitî’nin Mesâviu'l-Ahlâkta Ebû Umâme'den bildirdiine

göre Resûlullah (salUbhu aiayhi meiiem): "Yalan, münafkln kaplarndan biridir.

Kiinin münafk olmasnn göstergelerinden biri de an kavgac ve tartman

olmasdr" buyurmutur .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerfr, Katâde'den bildirin Yüce Allah

Kuriân'da Hz. sa'y zikredince Mekke mürikleri: "Muhammed kendisini

Hristiyanlann sa'y sevdii gibi sevmemizi istiyor!" dediler. Bu konuda Yüce

Allah öyle buyurdu: "...Bunu sadece seninle tartmak için ortaya

attlar..."
1
Yani bu sözü sadece seninle tartp çekimek için söylediler. "O,

sadece, kendisine nimet verdiimiz ve Israiloullarna örnek kldmz bir

kuldur."3 Allah'n peygamberi olan sa, kendisine nimetler verdiimiz ve

srailoullar için bir mucize kldmz salih bir kuldan öte deildir. "Eer

dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratrdk."4

ayet dileseydik insanlann yerine birbirlerinin yerine geçecek olan melekler

yaratrdk .
5

ibn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Mürikler Allah Resûlü'ne geldiler ve:

"Allah dnda kendisine taplan eylerin yeri neresidir?" diye sordular. Allah

Resulü (saiiaiahu aleyhi vasaiiem): "Yerleri Cehennemdir" karln verdi. Mürikler:

"Peki Güne ve Ay?" diye sorunca, Allah Resûlü (seiiai^u ^eyhi vcseiiem): "Güne de Ay

da Cehennemde olacaktr" karln verdi. Mürikler: "Peki ya sa b.

Meryem?" diye sorunca, Yüce Allah: "O, sadece, kendisine nimet verdiimiz

ve Israiloullarna örnek kldmz bir kuldur"
6
âyetini indirdi.

1 bn Adiy (1/43) ve Harâid (111, 121). Mesâviu'l-Ahlâk"

m

muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
1
Zuhruf Sur. 58

3 Zuhruf Sur. 59
4 Zuhruf Sur. 60
5 Abdurrezzâk (2/198) ve bn Cerîr (20/622, 629, 630).

6 Zuhruf Sur. 59
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Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer

dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratrdk"

1

âyetini açklarken: “Yeryüzünü sizlerin yerine imar edecek melekler

yaratrdk, anlamndadr” demitir.
1

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Müsedded, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Hâkim

ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Zuhruf Sûresi'nin 6. âyetini “ Âiji

itULu jUÜ (=0, kyamet saatinin habercisidir)” lafzyla okumu ve: “Kyamet

kopmadan önce sa b. Meryem’in zuhurudur” demitir. 3

Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Peygamberimiz (saiiaiishu aleyhi

vesellem), "O, kyametin kopacan bildirir..."
4 buyruunu açklarken: "Kyamet

kopmadan önce sa'nn zuhurudur" buyurmutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Hureyre, Zuhruf Sûresi'nin 6.

âyetini “ÂtlLiJ jUiJ (=0, kyamet saatinin habercisidir)" lafzyla okumu ve

öyle demitir: “Kyamet kopmadan önce Hz. sa’nn zuhûrudur. Bu çknda
dünyada krk yl boyunca kalr. Bu krk yl dört yl gibi geçecek, bu süre içinde

haccedip umresini yapacaktr.”

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid, Zuhruf

Sûresi'nin 6. âyetini “ülLu (=0, kyamet saatinin habercisidir)”

lafzyla okumu ve: “Kyamet kopmadan önce sa b. Meryem'in zuhûru

kyametin habercisi olacaktr” demitir. 5

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), Zuhruf

Sûresi'nin 6. âyetini “üLUU jJiî (=0, kyamet saatinin habercisidir)”

lafzyla okumu ve: “Kyamet öncesi sa'nn yeryüzüne iniidir” demitir.
6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Katâde,

Zuhruf Sûresi'nin 6. âyetini “itiUj jUiJ (=0, kyamet saatinin

habercisidir)” lafzyla okumu ve öyle demitir: “Kyamet kopmadan önce

1 Zuhruf Sur. 60
1 bn Cerîr (20/630).

3 el-Metâlibu'l-Âliye’de (4094) geçtii üzere Müsedded ve Taberârû (12740).
4 Zuhruf Sur. 61

5 bn Cerîr (20/632, 633).

6 bn Cerîr (20/632).



222
.-S Zuhruf Sûresi R-.

Hz. sa'nn yeryüzüne iniidir. Ancak bazlar da kyametin habersicinin Kurîân

olduunu söylemektediler.”’

Abd b. Humeyd, eybân'dan bildirir: Haan, Zuhruf Sûresi’nin 61. âyetini

“ÜlLu Jüj ÜJ3 (O, kyamet saatinin habercisidir)" lafzyla okur ve: "Bu haberci

Kurîân'dr" derdi.

Abd b. Humeyd'in bildrdiine göre Âsim, "O, kyametin kopacan
bildirir..."

2 buyruunu "iillL £jj" lafzyla, Ayn harfini esreli bir ekilde

okumutur

Abd b. Humeyd, Hammâd b. Seleme’den bildirir. "Zuhruf Sûresi'nin 6.

âyetini Ubey'yin mushafnda “is-UJ «0)3" (=0 , kyameti hatrlatp uyarr)"

lafzyla okudum.”

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, Zuhruf Sûresi’nin 61. âyetini
"

is. ili) (=0 ,
kyamet saatinin habercisidir)" lafzyla okumu ve: "Hz. sa'nn

yeryüzüne iniidir" demitir/

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ayrla dütüünüz eylerden

bir ksmn size açklamak için geldim. .."5 buyruunu açklarken:

"Tevrât'tan deitirilen ve üzerinde tartp durduunuz eyleri sizlere

açklamak üzere geldim, anlamndadr" demitir.
6

1 Abdurezzâk (2/198) ve bn Cerîr (20/633).
1 Zuhruf Sur. 61

5 bn Hâleveyh, el-Muhtasar fi eDâzi'i-Kur'ân (sh. 138). Ubey'yin bu kraati âz bir

kraattir.

4 bn Cerîr (20/631, 632).

5 Zuhruf Sur. 63
6 bn Cerîr (20/636).
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jjjaJj *bf a*j ^ âpUüi 'yj

"Onlar farknda deillerken kyamet gününün kendilerine

anszn gelmesinden baka bir ey mi bekliyorlar?"

(Zuhruf Sur. f»0)

ibn Merdûye, Ebû Saîd'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
ki kii

gebe deveyi saarken, iki kii alveriini yaptklar giysiyi katlarken anszn,

farknda olmadan kyamet kopar" buyurdu ve: "Onlar farknda deillerken

kyamet gününün kendilerine anszn gelmesinden baka bir ey mi

bekliyorlar?"’ âyetini okudu.

fcsJ» ijka • -6^ & o*4 &jt

"O gün Allah'a kar gelmekten saknanlar dnda, dostlar

birbirine düman olurlar... Siz ve eleriniz, arlanm
olarak cennete giriniz!" (ZuhrufSur. 67 . 70)

bn Merdûye, Sa'd b. Muâz'dan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Kyamet gününde akrabalk ve yaknlktan dolay olan bütün balar kesilir.

Allah için olan kardelik dnda bütün kardelikler de biter" buyurdu. Yüce

Allah’n: "O gün Allah'a kar gelmekten saknanlar dnda, dostlar

birbirine düman olurlar
"2

âyetinde ifade ettii de budur.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "O gün Allah'a

kar gelmekten saknanlar dnda, dostlar birbirine düman olurlar
"3

âyetini açklarken: "Dünyada iken Allah'a isyan etme yolunda birbirlerinin

dostu olanlar kyamet gününde birbirlerinin düman olurlar" demitir.

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "O gün Allah'a kar
gelmekten saknanlar dnda, dostlar birbirine düman olurlar

"3 âyetini

1 Zuhruf Sur. 66
1 Zuhruf Sur. 67
} Zuhruf Sur. 67
4 bn Cerîr (20/639, 640).

5 Zuhruf Sur. 67
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açklarken öyle demitir: Kyamet gününde Allah’tan korkan takval kiiler

dnda bütün dostlar birbirine düer, düman olurlar. Bize bildirilene göre de

Peygamberimiz (ssOaflahu aleyhi meiiem) öyle buyurmutur: "ki mümin ve iki kafir

olmak üzere sözkonusu bu dostlar dört kiidir. Bu müminlerden biri ölünce

kendisine hayatta kalan dostunun nasl olduu sorulur. «Allah da biliyor ki

iyilii emredip kötülükten alkoymada ondan daha iyi bir dost görmü deilim.

Allahm! Bana hidâyet verdiin gibi ona da hidâyet ver ve hangi hâl üzere

benim canm aldysan onun da cann öyle al» der. Bu iki kafirden de biri

ölünce kendisine hayatta kalan dostunun nasl olduu sorulur. «Allah da

biliyor ki kötülüü emredip iyilikten alkoymada ondan daha iyi bir dost görmü

deilim. Allahm! Beni saptrdn gibi onu da saptrp yoldan çkar ve hangi

hâl üzere benim canm aldysan onun da cann öyle al» der. Kyamet gününde

tekrar diriltildikleri zaman onlara: «Birbirinizi övün bakalm!» denilir. Mümin

olan iki kiiden her biri dier arkadan en güzel ekilde överken, kafir olan iki

kiiden her biri dier arkadam en kötü bir ekilde anar."

Ibn Ebî eybe, Ka'b(ul-Ahbâr)'dan bildirir: Hayr yapmada ba çeken kii

kyamet gününde getirilir ve: "Rabbinin davetine icabet et” denilir. Bunun

üzerine bu kii Rabbiyle görümek üzere gider ve görümede kendisine

herhangi bir engel çkartlmaz. Sonra Cennete götürülmesi emredilir.

Cennette hem kendisinin, hem de dünyada iken iyilik yapmada kendisiyle

beraber olan ve bu yönde kendisine yardm eden arkadalarnn yerini görür.

Kendisine: "Bu filann yeri, bu falann yeridir” denilerek o arkadalannn

yerleri kendisine gösterilir. Cennette Yüce Allah’n kendilerine hazrlad

nimetler ile ihsanlan gösterilince en güzel yerin kendi yeri olduunu görür.

Kendisine Cennet giysileri giydirilir, bana taç konulur. Cennet kokusundan

üzerine serpildikten sonra yüzü mehtapl gecedeki Ay gibi parlar. Çktnda
seçkin kiilerden onu kim görse: "Allahm! Bunu Cennetliklerden kl” der.

Dünyada iken iyilik yapmada kendisiyle beraber olan ve bu yönde kendisine

yardm eden arkadalannn yanna geldii zaman: "Ey filan! Müjde! Yüce

Allah Cennette sana öyle öyle eyler hazrlad!” eklinde hepsine teker

teker kendileri için hazrlanan eyleri anlatr. Bu ekilde Yüce Allah’n

Cennette kendileri için hazrlad eyleri duydukça onlann da yüzü onun gibi

parlamaya balar. nsanlar onlan yüzlerinin bu parlaklndan tanrlar ve:

"Bunlar Cennet ahalisindendir” derler.
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Kötülük yapmada ba çeken kii de kyamet gününde getirilir ve:

"Rabbinin davetine icabet et" denilir. Bunun üzerine bu kii Rabbiyle

görümek üzere gider, ancak görümede kendisine engel çkartlr. Sonra

Cehenneme götürülmesi emredilir. Cehennemde hem kendisinin hem de

arkadalarnn yerini görür. Kendisine: "Bu filann yeri, bu falann yeridir"

denilerek o arkadalannn yerleri bir bir kendisine gösterilir. Cehennemde

Yüce Allah'n kendilerine hazrlad kötü eyler gösterilince en kötü yerin

kendi yeri olduunu görür. Bunu görünce yüzü siyaha, gözleri de maviye

döner. Bana ateten bir balk konulur. Çktnda onu gören herkes ondan

Allah'a snr. Dünyada iken kötülük yapmada kendisiyle beraber olan ve bu

yönde kendisine yardm eden arkadalannn yanna geldii zaman: "Senden

Allah'a snrz" diyerek ondan Allah'a snrlar. Bunun üzerine kendisi:

"Benden neden Allah'a snyorsunuz? Ey Filan kii! unu unu hatrlyor

musun?” diyerek herkese teker teker beraber yaptklar kötülüü zikreder.

Sonra Yüce Allah'n Cehennemde kendileri için hazrlad eyleri anlatmaya

balar ki onlar bunlar duydukça onlarn da yüzü onun gibi simsiyah kesilir.

nsanlar onlan yüzlerinin siyahlndan tanrlar ve: "Bunlar Cehennem

ahalisindendir" derler .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Humeyd b. Zencûye Terb’de, bn Cerîr,

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman 'da bildirdiine göre

Ali b. Ebî Tâlib: "O gün Allah'a kar gelmekten saknanlar dnda, dostlar

birbirine düman olurlar
"2

âyetini açklarken öyle demitir: Bunlar Mümin

iki dost ile kafir iki dosttur. Mümin dostlardan biri vefat edince Cennetle

müjdelendi. Müjdeyi alnca da dünyadaki dostunu and ve: "Allahm! Dostum

olan filan kii sana ve Resulüne itaat etmemi söylerdi. Bana iyilii emreder,

kötülükten de sakndnrd. Senin huzuruna çkacamz da devaml olarak

bana hatrlatr uyarrd. Allahm! Benden sonra onu yoldan çkarma ki bana

burada gösterdiini ona da gösteresin ve benden raz olduun gibi ondan da

raz olasn" der. Kendisine: "Git! ayet ona neler hazrladm bilseydin çok

güler az alardn" karl verilir. Dier mümin de öldüü zaman ruhlar bir

araya gelir. Onlara: "Her biriniz dierini övsün" denilince her biri dieri için:

"Ne güzel bir karde, ne iyi bir dosttur” demeye balar.

’ bn Ebî eybe (13/534-536).

1 Zuhruf Sur. 67
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Dost olan iki kafirden biri öldüü zaman Cehennemle müjdelenir. Bu

müjdeyi alnca dünyadaki arkadan hatrlar ve: "Allahm! Dostum olan filan

kii sana ve Resulüne isyan etmemi söylerdi. Bana kötülüü emreder,

iyilikten de sakndnrd. Senin huzuruna da çkmayacamz söylerdi. Allahm!

Öenden sonra ona hidâyeti nasip etme ki bana burada gösterdiini ona da

gösteresin ve bana öfkelendiin gibi ona da öfkelenesin" der. Dier kafir de

öldüü zaman ruhlan bir araya gelir. Onlara: "Her biriniz dierini övsün”

denilince her biri dieri için: "Ne kötü bir karde ve ne kötü bir dosttr"

demeye balar .

1

bn Cerîr, Süleyman et-Teymî'den bildirir: ittiime göre insanlar kyarr et

gününde diriltildikleri zaman her birisini bir korku kaplar. Bir münadi: "Ey

kullarm! Bu gün sizler için korku yoktur ve üzülmeyeceksiniz!" diye

seslenince bütün insanlar umuda kaplp bu sese doru yönelir. Bunun

üzerine münadi: "Âyetlerimize iman edip Müslüman olanlar için korku ve

üzüntü yoktur" diye sözünü tamamlar .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini:

"Arlanrsnz" eklinde açklamtr.

"Onlar için altn tepsiler ve kadehler dolatrlr. Canlarnn
istedii ve gözlerinin holand her ey oradadr. Siz orada

ebedî olarak kalacaksnz." (Zukruf Sur. 7i)

bnu’l-Mübârek, bn Ebi'd-Dünya Sifatu'l-Cenne’de ve Taberânî'nin M. el-

Evsafta -ravileri güvenilir olan bir isnâdla- Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (sbHbIi*u aleyhi vesdiem) öyle buyurmutur. "Cennette en aa derece olan

kiinin banda on bin tane hizmetçi bulunur. Bu hizmetçilerden her birinin

elinde biri altndan, biri de gümüten olmak üzere iki tane tepsi olur. Her bir

’ Abdurrezzâk (2/199), bn Cerîr (20/640), bn Kesîr, Tefsir'de (7/224) geçtii üzere bn
Ebî Hatim ve Beyhakî (9443).

1 bn Cerîr (20/641).

3 Zuhruf Sur. 70
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tepside de dierinde olmayan bir yemek türü bulunur. Kii son tepsiden de ilk

tepsiden yedii kadar yer de ilkinde ald lezzeti sonuncusunda da alr. Sonra

yedikleri koyu misk kokusuna dönüür, zira Çenette küçük veya büyük abdest

bozma ve sümkürme gibi eyler olmaz. Kardeçesine karlkl sedirler üzerinde

otururlar."'

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "v3£ua>”
2
ifadesini: "Tabaklar” olarak

açklamtr.3

bn Ehî eyhe, Ka'b(u1-Ahbâr)'dan bildirir: “Kyamet gününde Cennet

ahalisi içinde en aa derecede olan kiiye bile seksen bin tane yemek tepsisi

gelir. Her bir tepside dierinde olmayan bir yemek çeidi bulunur ve kii son

tepside de ilk tepside ald lezzeti alr. Bu yemeklerin içinde lezzet

almayaca bir yemek türü bulunmaz.”4

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ekvâb ifadesi, gümü testiler

anlamndadr” demitir.5

Hennâd ve bn Cerîr*in bildirdiine göre Mücâhid: "Ekvâb ifadesi kulpu

olmayan bardaklar anlamndadr" demitir.
6

TastTnin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

"vlS*V'
7 ifadesini anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "Kulpu olmayan

i

testiler, anlamndadr” demitir. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?”

diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. el-Hüzelî’nin:

“Su testisini doldurana kadar horozun sesi çkmad

Doldurunca da etrafnda dolanmaya halad' dediini iitmez misin?”
8

1 bnu'l-Mübârek (1530), bn Ebi'd-Dünya (210) ve Taberânî (7674). Sifatu'l-Cenne'nin

muhakkiki: "snad münkerdir" demitir.
1 Zuhruf Sur. 71
3 bn Cerîr (20/643).

4 bn Ebî eybe (13/1 10).

s bn Cerîr (22/295, 296).

6 Hennâd (69) ve ibn Cerîr (22/296).

? Zuhruf Sur. 71

8
el-tkân‘de (2/96) geçtii üzere Tasti.
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bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "yijft
"1

ifadesini açklarken:
0

"Bunlar kulpu olmayan testilerdir. Nebat dilinde de tekili Kûb olarak geçer”

demitir.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

ifadesini açklarken: "brikten daha küçük kaplardr. Bize söylenene
0

göre bunlann az ksm yuvarlaktr*' demitir .

4

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: Resûlullah(wyi8hu0B^iv8sfil8m): "Cehennem

ahalisi içinde en hafif cezay çekecek olan kii hir kor ateine basar da banda

beyni kaynar" buyurdu. Ebû Bekn "Yâ Resûlallah! Bu adamn suçu ne ki?”

diye sorunca, Allah Resulü (ofcfohu Ayin «dM: "Bu adamn bir sürüsü vard ve

bakalarnn mallarna zarar verirdi. Oysa Yüce Allah ekin tarlasn da bir ta

atml kadar olan çevresini de otlatmaya haram klmtr. Bundan dolay

dünyadayken mallarnza haram bulatrmayn ve âhirette kendinizi helak

etmeyin" buyurdu. Sonra öyle devam etti: "Cennet ahalisi içinde de derecesi

ve yeri en düük olan kii de Cennette en son giren kii olur. Böylesi bir kiiye

bile gözünün görebilecei yerler kendisi için altndan saraylar
,
gümüten

çardaklarla donatlr ki o zaman yüz yllk bir yolculuk mesafesine kadar

görebilir. Kendisi için hazrlanan bu yerde mamur olmayan tek kanlk bile yer

yoktur. Her günün sabah ve akamnda kendisine altndan yetmi bin yemek

tepsisi getirilir. Her bir tepside de dierinde olmayan türde yemek bulunur. Son

tepsiden yerken itah, ilk tepsiyi yedii zamanki itah gibi olur. Tüm dünya

ahalisi misafiri olsa kendisine verilenler hepsine yeter de yine bir ey

eksilmezdi.

"

bn Cerîr, Ebû Umâme'den bildirir: "Cennet ahalisinden biri uçan bir kuu

can çeker de bu ku pimi bir ekilde avucuna düer. Doyana kadar ondan

yedikten sonra bu ku tekrar havalanp uçar. Can içecek çektii zaman testi

eline gelir. Diledii kadar içtikten sonra da bu testi geri yerine gider.”5

1 Zuhruf Sur. 71
1 bn Cerîr (22/297).

} Zuhruf Sur. 71

* Abdurrezzâk (2/270), Felhu'l-BârTde (6/322) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn
Cerîr (22/297).

5 bn Cerîr (20/646).
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bn Ebî Hatim, Ebû Umâme'den bildirir Resûlullah (saiiaiishu *yh millim) bizlere

bir eyler anlatrken Cenneti zikredip öyle buyurdu:
"Canm elinde olana

yemin olsun ki Cennetteki bir kii lokmay azna götürür de aklna baka bir

yemek çeidi geldii zaman azndaki bu lokma düündüü yemee dönüür."

Sonra Resûlullah (nfaüahu aleyhi «ailem): "...Canlarnn istedii ve gözlerinin

holand her ey oradadr. Siz orada ebedî olarak kalacaksnz"
1

âyetini

okudu .

1

bn Ebi'd-Dünya Sifatu'l-Cenne’de bn Abbâs'tan bildirir: "Cennet

narlarndan bir tanesinden bile birçok insan bir araya gelip doyana kadar

yiyebilir. Cennette olanlardan birinin aklna bir yemek türü geldii zaman bu

yemei elini att yerde görebilir.”3

ibn Ebi'd-Dünya, Bezzâr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Ba's’da bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiiihu aleyhi mailem): "Cennette bir kua

bakp da cann onu çektii zaman bu kuun pimi bir ekilde önüne dütüünü

görürsün" buyurmutur/

bn Ebi'd-Dünya'nn Meymûne'den bildirdiine göre Peygamberimiz («inuhu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Cennette kiinin can bir kuu çeker de o ku
Horasan devesi gibi pimi bir ekilde önüne düer. Ancak üzerinde ne duman

kokusu vardr ne de etine ate dokunmutur. Kii onun etinden doyana kadar

yedikten sonra ku havalanp uçar."5

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "Cennette

en alt derecede bulunan kiinin bile yetmi bin hizmetçisi olan bir meskeni

olur. Bu hizmetçilerden her birinin elinde de içi yemeklerle dolu altn bir tepsi

bulunur. ayet tüm yeryüzü ahalisi onun bu sofrasna oturacak olsa yemekler

hepsine yeter de bakasndan bir ey istemeye ihtiyaç duyulmaz. te Yüce

’ Zuhnf Sur. 71
1 bn Kesîr, Tefsir

1de (7/225, 226) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
J bn Ebi'd-Dünya (123).

4 bn Ebi'd-Dünya (104, 337), Bezzâr, Kefu’l-Estâr (3532) ve Beyhakî (353). Çok zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terîb, 2207).

5 bn Ebi'd-Dünya (126). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu't-Terîb, 2208).
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Allah'n: "...Canlarnn istedii ve gözlerinin holand her ey
oradadr ..."

1

buyruunda ifade ettii budur."
1

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs’a:

"Cennettekilerin çocuklar olur mu?" diye sorulunca: "sterlerse olur"

karln verdi .

3

Ahmed, Hennâd, Dârimî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bnu'l-

Münzir, bn Hibbân ve Beyhakî el-Ba's’da Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: "Yâ

Resûlallah! Çocuk kiiye huzur ve nee verir. Cennettekilerin de çocuklan olur

mu?” diye sorduumuzda, Allah Resûlü (sdlafahu dey*» w*ellem):
"Mümin Cennette

çocuk istedii zaman bu çocua hamile kalnmas, çocuun domas, yetimesi

müminin istedii ekilde ve bir anda olur

"

karln verdi/

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Abdurrahman b. Sâbit'ten bildirir Adamn

biri: "Yâ Resûlallah! Cennette atlar olur mu? Zira atlan çok severim" deyince,

Allah Resûlü (ssiidiahu aleyhi «ailem): “ayet Yüce Allah seni Cennete sokarsa, krmz
yakuttan bir ata binip de Cennet içinde dilediin yerde seni uçarak gezdirmesini

istesen bu istein gerçekleir" karln verdi. Bedevinin biri: "Peki, Cennette

deve de olacak m? Zira develeri çok severim" deyince de, Allah Resûlü (saUaiu»

aleyhi veefletn): "Ey bedevi! ayet Yüce Allah seni Cennete sokarsa orada cannn

çektii, gözünün görmek istedii her eye sahip olursun" karln verdi .
5

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Merdûye, Büreyde'den bildirin Adamn b ri

Hz. Peygamber'e (sawiahu aleyhi rafan) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Cennette atlar olur

mu? Zira atlar çok houma gider" deyince, Allah Resûlü (uIUUu aleyhi «adlan):

“ayet istersen krmz yakuttan bir ata biner ve Cennette dilediin yere seni

uçarak götürür" karln verdi. Baka biri: "Benim de develer çok houma
gider. Cennette deve de olacak m?” diye sorunca, Allah Resûlü (saiuiafo aleyhi

1

Zuhruf Sur. 71
1 bn Ebî eybe (13/104) ve bn Cerîr (20/644).

3 bn Ebî eybe (13/116).

4 Ahmed 17/116, 18/287 (11063, 11764), Hennâd (93), Dârimî (2/337), Abd b. Humeyd

{
Müntehab

,

937), Tirmizî (2563, "hasen"), bn Mâce (4338), bn Hibbân (7404) ve Beyhakî

(587). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3500).

s bn Cerir (20/645).
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fflseiM: "Ey Allah'n kulu! ayet Cennete sokulursan orada cannn çektii,

gözünün görmek istedii her eye sahip olursun” karln verdi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Kesir b. Murra el-Hadramî öyle

demitir: Cennettekilerin üzerinden bulut geçerken: “Sizlere ne yadraym?"

diye sorar.

bn Ebî eybe, bn Sâbit'ten bildirir: Melek Cennet aaçlarndan birinin

yanna gelir ve: "Rabbim filan kii için istedii meyveleri vermeni emrediyor”

der. Baka bir melek Cennette bulunan kiilerden birinin yanna gelip bir

giysiyi önüne serdii zaman o kii: "Çok giysi gördüm, ama bunun gibisini

görmü deilim” der.

2

bn Ebî eybe, Amr b. Kays’tan bildirir: "Cennet ahalisinden birinin can bir

meyve istedii zaman bu meyve asl aaçta durmasna ramen gelip o

kiinin aznda akar.”3

Ebu'-eyh Azame’de Abdurrahman b. Sâbit'ten bildirir: Cennetteki bir

adam beyüz huri, dörtyüz bakire kz ve sekiz bin dul kadnla evlendirilir. Kii

bunlardan biriyle dünyann ömrü kadarlk bir süre beraber olur da biri

dierinden bkmaz, usanmaz. Bu kiinin önüne öyle bir sofra konular ki

dünyann ömrü kadarlk bir süre boyunca yese dahi itah kesilmez. Böylesi

bir kiiye bir melek Rabbinden selamlarla ve parmaklan arasnda yüz veya

yetmi tane giysi ile gelir. Kii: "Rabbimin bana verdikleri arasnda en çok

houma giden bu giysilerdir" der. Melek: "Bunlar houna gitti mi?” diye

sorunca, adam: “Evet!” karln verir. Bunun üzerine melek oradaki

aaçlardan en yakn olanlardan birine: "Ey aaç! Filan kiiye cannn çektii

kadar bu giysilerden yap" der/

bn Cerîr, Ebû Zabya es-Sülefî'den bildirir: Cennettekilerin içecekleri

konusunda, bir bulut üzerlerine düer ve: “çecek olarak sizlere ne

1 bn Ebî eybe (13/107, 108) ve Tirmizî (2543). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf

Sünen et-Tirmizt, 459).
1

ibn Ebî eybe (13/99).

} bn Ebî eybe (13/100).

* Ebu'-eyh (591).
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yadraym?” der. Üzerine bu bulutun dütüü kiilerden her biri ne isterse

buluttan o yaar. Hatta içlerinde: "Bize genç kzlar yadr” diyenler de olur.’

OjJUJu Uj li jjjî ^il Ai>Jl dJJjj

"te yaptklarnza karlk size miras verilen cennet

budur." (Zuhruf Sur. 72)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine gö re

Resûlullah (iBiiBiiBhu Bia^hi veseiiem) öyle buyurmutur: "Her insann biri Cennette, biri

de Cehennemde olmak üzere iki meskeni bulunur. Kafir, mümin için

Cehennemde hazrlanan meskene varis olurken, mümin de Cennette kafir için

hazrlanan meskene varis olur. te: “te yaptklarnza karlk size miras

verilen cennet budur"

2

âyetinde ifade edilen budur

}

Hennâd b. es-Serî Zühd’de bn Mes'ûd'dan bildirir "Allah'n

balamasyla Srat' aar, Allah'n rahmetiyle Cennete girersiniz. Ancak

Cennetteki meskenleri amellerinize göre bölüürsünüz."4

1 ûra Sûresi'nin 20. âyetinde zikredildi ve tahriri yapld.
2 Zuhruf Sur. 72
3 bn Kesîr, Te/sîr

1de (7/226) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn Mâce (4341). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3503).

4 Hennâd (323).
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bjfa aJ fa fa& V * fa fa* j Ol

fa faS 13U U Ijiüj yJUiJ! fi 1IjlS^j filiÜ Uj

ûyjlT jJj ^jSt JJl. ^S\fa JlÜ * J1 silij

fi'y-jj f-*>?
V ^ oj^o f * ^ ^ 'yyl f *

* Cf-'Zfa Jj ^ ol Jî Ö^I^ faJ&

f-ij-U ‘-j^-fl ULp Oj j.yjVlJ oljL^JÜI Oj Q b>%w«

^î t£$\ fa * oji^jî $4^ fay 'y^d *jf^ü

illi ti tfÂ üjlij * jUiîl ^ÛJl >J *JJ yjVl fa ÜJ
.u-131

Vj * by±') fa fa faj faz UJ fa% o»jU-UI

jj.»i.iu fjtj ty«J^ o^-i <y VI pIaJI <jy y oy^öj yö31 *—

ûj faA <yj * o^iji yli &\ oMJ f4^ y (H^-*^ fa
Oj*1»j cjj—

j

f
^Li JiJ fa*

^Â0>li jy*jj V f
Jî »Vy

"üphesiz suçlular cehennem azabnda devaml kalacaklar.

Azaplan hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtulutan
ümit kesmilerdir. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar

kendileri zalim kimselerdir. «Ey Mâliki Rabbin bizim iimizi

bitirsin! diye seslenirler. Mâlik de: «Siz böyle kalacaksnz!»
der. Andolsun biz size hakk getirdik, fakat çounuz haktan

holanmyorsunuz. Yoksa (mürikler) bir ie kesin karar m
verdiler? Dorusu biz de kararlyz! Yoksa onlar, bizim

kendilerinin srlarn ve gizli konumalarn iitmediimizi

mi sanyorlar? Hayr, öyle deil; yanlarndaki elçilerimiz

(hafaza melekleri de) yazmaktadrlar.
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De Ki: Eer Rahmân'n bir çocuu olsayd, elbette ben (ona)

kulluk edenlerin ilki olurdum! Göklerin ve yerin Rabbi,

Ar'n da Rabbi olan Allah onlarn vasflandrmalarndan
yücedir, münezzehtir. Sen brak onlar, kendilerine söz

verilen günlerine kavuuncaya kadar bâtla dalsnlar,

oynaya dursunlar. Gökteki lâh da, yerdeki lâh da O'dur. O,

Hâkim dir, her eyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasnda
bulunan her eyin mülkü kendisine ait olan Allah ne

yücedir! Kyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz

O'na döndürüleceksiniz. Allah' brakp da taptklar putlar,

efaat edemezler. Ancak bilerek hakka ahitlik edenler

bunun dndadr. Andolsun onlara kendilerini kimin

yarattn sorsan elbette «Allah» derler. O halde nasl
(Allah'a kulluktan) çevriliyorlar? (Resûlullah'm:) «Yâ Rabbi!

Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir» demesini de( Allah

biliyor) imdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun

de. Yaknda bilecekler" (Zukruf Sur. 74-89)

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

göre Katâde: "...Onlar orada tamamen umutsuzdurlar
"1

buyruunu

açklarken: “Umutsuzluk içinde durumlanna teslim olmulardr" demitir.
2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, bnu'l-Enbârî Mesâhiföe, bn

Merdûye ve Beyhakî Sünen’de Ya'lâ b. Umeyye'den bildirir: Hz.

Peygamberin (utiaiianu aleyhi vBseiiem) minberde "Ey Mâlik! Rabbin bizim iimizi

bitirsin, diye seslenirler..." 3
âyetini: “dJU i jîîi" eklinde okuduunu

iittim .

4

bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir Hz. Peygamberin (saiiaiiahu aleyh, mailen)

minberde "Ey Mâlik! Rabbin bizim imizi bitirsin, diye seslenirler..."5

âyetini: “dJU ü I3JÜ3" ekinde okuduunu iittim.

1

Zuhruf Sur. 75
s

Abdurrezzâk (2/202) ve bn Cerir (20/648).

J Zuhruf Sur. 77
4 Buhârî (3230, 3266, 4819) ve Beyhakî (3/211).

5 Zuhruf Sur. 77
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî, Mücâhid'den bildirin

Abdullah b. Mes’ûd’un kraatinden Zuhruf Sûresi'nini 77. âyeti: "JU b I3SI3

(=Ey Mâli, diye seslenirler)" eklindedir.
1

Taberânî, Ya’lâ b. Umeyye'den bildirir: Hz. Peygamberin (salladm aleyhi veseiM

minberde "Ey Mâlik! Rabbin bizim iimizi bitirsin, diye seslenirler...”'

âyetini: "dJj tâi- jak) dJU ü jSüj" ekinde okuduunu iittim.3

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya Sifatu'n-Nâ/öa,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Ba's ve'n-

Nuûr*de bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey Mâlik! Rabbin bizim iimizi

bitirsin, diye seslenirler. Mâlik de: «Siz böyle kalacaksnz» der
”4

âyetini

açklarken: "Cehennemdekilerin bu çansna Malik bin yl boyunca herhangi

bir cevap vermez. Bin yl sonrasnda ise: "Siz böyle kalacaksnz!"5 karln
verir.

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Yoksa bir ie mi karar verdiler? Dorusu biz de kararlyz
”7

âyetini açklarken öyle demitir "ayet bir konuda karar alp plan kurdularsa

biz de alr ve kuranz. ayet kötü bir eye niyetlenmilerse biz de benzeri bir

ekilde karln veririz."
6

bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: Kurey'ten iki,

Sâkif'ten bir veya Sakîften iki Kurey'ten bir kii olmak üzere üç kii Kâbe ile

örtüsünün arasnda dururken içlerinden biri: "Sizce Allah konutuklanmz

duyar m?" dedi. Baka biri: "ayet sesli konuursanz duyar, ancak sessiz

konuursanz duyamaz" karln verdi. Bunun üzerine: "Yoksa onlarn

’ Abdurrezzâk (2/202). bn Mes'ûd'un bu kraati âz bir kraattir.
J Zuhruf Sur. 77
J Taberânî 22/260 (671).

4 Zuhnf Sur. 77
5 Zuhruf Sur. 77
6 Abdurrezzâk (2/202), bn Ebi'd-Dünya (85), bn Cerîr (20/649), Hâkim (2/448,

"
sahîh ") ve Beyhakî (645).

7 Zuhruf Sur. 79

* TalîJcu't-Ta'lîk (4/307) ve Feihu'l-BârTde (8/567) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(20/652).
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srlarn ve gizli konumalarn duymadmz m sanyorlar? Hayr öyle

deil, yanlarndaki elçilerimiz yazmaktadrlar"
1

âyeti nazil oldu.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...Hayr öyle

deil, yanlarndaki elçilerimiz yazmaktadrlar"3 buyruunu açklarken:

“Yanlarnda bulunan melekler yaptklarn yazmaktadr, anlamndadr"

demitir. 4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâ;:

llt» Ui 5 IS” js"5
âyetini: “De ki: Rahmân’n çocuu yoktu'.

Buna ilk ahitlik eden kii de benim" eklinde açklamtr.6

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: lil J3I lts"

7

buyruunu anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Allah'a çocuk isnâd

etmeyi ilk reddedecek kii benim, anlamndadr'' demitir. Nâfi': “Araplar

öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Evet,

bilirler. Tubba'nn:

"Fihr kabilesi benim onlarn rabbi olduumu bilirler

Bundan dolay isteyerek bana itaat eder ve reddetmezler” dediini itmez

msn.'•>##8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrl) ile Katâde: “ Js

J3I ütl U3 jiijlJ”9 âyetini: “De ki: Rahmân’n çocuu yoktur. Bu ümmet

içinde Allah'a ilk ibadet eden kii de benim” eklinde açklamlardr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

“jjojIi j]1 üt» jJj J js"
10

âyetini açklarken: “Rahmân'n çocuu

1

Zuhruf Sur. 80
1 bn Cerîr (20/653).

3 Zuhruf Sur. 80
4 bn Cerîr (20/653).

5 Zuhruf Sur. 81
6 bn Cerîr (20/654, 655).

7 Zuhruf Sur. 81
8
MesâiluNâfi' (260).

9 Zuhruf Sur. 81
10 Zuhruf Sur. 81
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olduunu söylüyorsunuz, ancak Allah' tevhîd ederek ibadet eden ve

söylediklerinizi yalan çkaran ilk kii benim, anlamndadr" demitir.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: " J3I l& ÜS V
>^-^JLJ j Js

âyetini açklarken: "Rahmân'n çocuu olduunu söylüyorsunuz,

ancak Allah'a ilk iman eden kii benim, siz istediinizi söyleyin, anlamndadr"

demitir.

Ibn Cerîr, Katâde'den bildirir: Bu, Araplann ifade tarzlarndan biridir. Yani

"ÜS Öl j£”
3 ifadesi: "Allah'n çocuu yoktur ve olamaz da"

anlamndadr .

4

Ibn Cerîr, Zeyd b. Eslem'den bildirir: Bu, Araplann bilinen ifade

tarzlanndan biridir. "1*5 >^ \\*> jlS öf dedikleri zaman: "Bu i asla olmaz"

anlamn kastetmektedirler.'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me, Meryem Sûresi'ndeki secde

âyetinden
6
sonra gelen âyetlerdeki7 bütün "üs (çocuk)" ifadelerini "Ü3

(çocuklar)" eklinde okumutur. Ayn ekilde Zuhrûf, Nûh ve dier

sûrelerdeki bütün “üs (çocuk)" ifadelerini de “Ü
3 (çocuklar)" eklinde

okumutur.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve’s-Sifâfta bildirdiine

göre Katâde: *...Onlarn nitelendirmelerinden uzaktr"9 buyruunu

açklarken: "Onlarn isnat ettikleri yalanlardan uzaktr" demitir. "O, gökte

1 Abdurrezzâk (2/203) ve bn Cerîr (20/654).

1 Zuhnf Sur. 81

J Zuhnf Sur. 81
4 bn Cerîr (20/655).

* bn Cerîr (20/655).
6 Meryem Sur. 58
7 Meryem Sur. 77, 88, 91, 92
8

Nâfi', bn âmir. Asm ve Ebû Cafer, Kuriân'daki bu ifadelerin hepsini de "Jj

(çocuk)" eklinde okumulardr. Hamza ve Kisâî ise Kur'ân'daki bütün "jJi (çocuk)"

ifadelerini "jjj (çocuklar)" eklinde okumulardr. Ebû Amr, bn Kesîr, Yâkub ve Halef

ise Meryem ile Zuhruf sûrelerindeki 'çocuk' ifadelerini "Jj" eklinde, Nûh Sûresi'ndeki

"jîy (çocuk)" ifadesini de "Uj (çocuklar)" eklinde okumulardr. (en-Ner, 2/239, 292).

9 Zuhruf Sur. 82
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de ilâh olandr, yerde de ilâh olandr ..."
1

âyetini açklarken de: “Gökte de

yerde de kendisine ibadet edilen odur” demitir .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"O'nu brakp taptklar eyler efaat edemezler. Ancak bilerek hakka

âhitlik edenler efaat edebilirler
" 3 âyetini açklarken öyle demitir: “Allah

dnda taptklar eylerden kast; sa, Uzeyr ve meleklerdir. Bilerek hakka

ahitlik etmek, Allah'tan baka ilah olmadna ahitlik etmek demektir. Bu

ekilde bilerek hakka ahitlik etmedikleri zaman îsa, Uzeyr ve melekler de

efaat edemezler."4

Abdunezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "...Ancak bilerek hakka âhitlik edenler efaat edebilirler
"5

buyruunu açklarken: “Bunlar melekler, sa ve Uzeyr’dir. Bunlann Allah

katnda efaat haklan bulunmaktadr” demitir .

6

Beyhakî'nin uamda bildirdiine göre Mücâhid: "...Ancak bilerek hakka

âhitlik edenler ..."7 buyruunu açklarken: “Rabbi'nin Yüce Allah olduunu

bilerek hakka ahitlik etmesidir" demitir.

8

bnu'l-Münzir, bn Avn'dan bildirin brâhîm(-i Nehaî)'ye, ticari bir belgede

ahit tutulduunu gören, yaz ile mührü tanyan, ancak para miktarn

hatrlamayan kiinin durumunu sorduumda: "...Ancak bilerek hakka

âhitlik edenler ..."9 buyruunu okudu.

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

Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir, demesini de (Allah biliyor)"
10

’ Zuhruf Sur. 84
2 bn Cerîr (20/659, 660) ve Beyhakî (911).

3 Zuhruf Sur. 86
4 bn Cerîr (20/661).

5 Zuhruf Sur. 86
6 Abdurrezzâk (2/203) ve bn Cerîr (20/662).

7 Zuhruf Sur. 86
8
Beyhakî (10).

9 Zuhruf Sur. 86
10 Zuhruf Sur. 88
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âyetini açklarken: “Yüce Allah burada Muhammed'in (sayiahu Bityh veselM sözünü

tasdik etmitir"' dedi.
1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Onun: Ya Rabbi!

Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir, demesini de (Allah biliyor)"
2

âyetini

açklarken: “Bu peygamberiniz Muhammed’in {saiiaiiahu aleyhi vesellem) sözüdür ve

kavmini Rabbine ikâyet etmektedir” demitir. 3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes'ûd, Zuhruf Sûresi’nin 88.

âyetini: “Lj b JS5 (Resûl dedi ki: Ey Rabbim... )” lafzyla okumutur 4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Onun: Ya Rabbi! Bunlar, iman

etmeyen bir kavimdir, demesini de (Allah biliyor)"5 âyetini: “40 ü

lafzyla, Um ile He harflerini esre ile okumutur.6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "imdilik sen onlar ho
gör...'7 âyetini açklarken: “Bu ho görü daha sonra neshedildi” demitir.

bn Ebî eybe, uayb b. el-Habhâb'dan bildirir: Ali b. Abdillah el-Bârikî ile

beraberdim. Yanmzdan geçen bir Yahudi veya Hristiyan birine selam

verince, ona: “Ama bu adam Yahudi (veya Hristiyan)!” dedim. Ali cevap

olarak bana: "Onun: Ya Rabbi! Bunlar, iman etmeyen bir kavimdir,

demesini de (Allah biliyor). imdilik sen onlar ho gör ve «Size selâm

olsun» de. Yaknda bilecekler
"8

âyetlerini okudu.9

bn Ebî eybe, Avn b. Abdillah'tan bildirir Muhammed b. Ka'b, karlalan

zimmet ahalisinden birine müslümanm ilk önce selam vermesi konusunu

Ömer b. Abdilazîz’e sorunca, Ömer: "Onlarn verecei selama karlk veririz,

1 bn Cerîr (20/664).
1 Zuhruf Sur. 88
5 bn Cerîr (20/664).

9 Taltk'de (4/308) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
5 Zuhruf Sur. 88
6 Hamza da bu ekilde okumutur. Nah', bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Kisâî, Ebû

Cafer, Yâkub ve Halef ise lafzyla. Lam harfini fetha. He harfini ise damme ile

okumulardr. (en-Ner, 2/277).

7 Zuhruf Sur. 89
8 Zuhruf Sur. 88, 89
9 bn Ebî eybe (8/468).
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ancak selam lk veren biz olmayz" dedi. Muhammed b. Ka'b'a: "Peki, sen bu

konuda ne düünüyorsun?” diye sorduumda: "Selam ilk önce bizim

vermemizde bir saknca görmüyorum" dedi. "Neden?" diye sorduumda da

u karl verdi: "Çünkü Yüce Allah: 'imdilik sen onlar ho gör ve «Size

selâm olsun» de. Yaknda bilecekler
"1

buyuruyor."
1

’ Zuhruf Sur. 89
1 bn Ebîeybe (8/439).



DUHÂN SURES
(NEKK BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Duhân Sûresi Mekke'de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Duhân Sûresi

Mekke’de nazil oldu" demitir.

Tirmizl ve Beyhakî'nin uabu'l-îmân’âa Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (tyiahu aleyhi «saiiem): "Gece vakti Duhân Sûresi'ni okuyan kiiye sabaha

kadar yetmi bin melek balanma diler” buyurmutur.’

Tirmizî, Muhammed b. Nasr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ssllalbhu aleyhi vesellem): "Cuma gecesi

Duhân Sûresi'ni okuyan kii sabaha balanm bir ekilde kalkar”

buyurmutur .

2

bnu'd-Durays ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiidiahu aleyhi meltem): "Cuma gecesi Duhân ile Yâsîn sûrelerini okuyan

kii sabaha balanm bir ekilde kalkar" buyurmutur .

3

Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (salBtehu aleyhi vesellem): "Cuma gecesi veya gününde Duhân Sûresi'ni

okuyan kiiye Yüce Allah Cennette bir ev ina eder" buyurmutur.

4

bnu'd-Durays'n Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Peygamberimiz

(iflüBiiahu aleyhi meltem): "Gece vakitleri Duhân Sûresi'ni okuyan kiinin geçmi

günahlar balanr " buyurmutur.’

' Tirmizî (2888) ve Beyhakî (2475). Uydurma hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-

Tirmizî, 544).
J
Tirmizî (2889), Muhammed b. Nasr (sh. 69) ve Beyhakî (2476). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, DalfSünen et-Tirmizî, 545).

3 bnu'd-Durays (221) ve Beyhakî (2477).

4 Taberânî (8026).
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Dârimî ve Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Ebû Râfi’: "Cuma gecesi

Duhân Sûresi’ni okuyan kii sabaha balanm bir ekilde kalkar ve

hurilerden kendisine eler verilir” demitir.

2

Dârimî, Abdullah b. sa'dan bildirir: "Bana bildirilene göre Cuma gecesi

inanarak ve içindekileri tasdik ederek Duhân Sûresi'ni okuyan kii, sabaha

balanm bir ekilde kalkar.”3

Bezzâr, Zeyd b. Hârise'den bildirir: Resûlullah (seiiiiahu aleyh, millim), bnu's-

Sayyâd'a:
"
çimden geçirdiim bir ey var, onu bilebilir misin?" diye sordu.

Allah Resulü (saiiaiiahu Beyh. veseiiem) de içinden Duhân Sûresi'ni geçirmiti. bnu's-

Sayyâd: "Duh” deyince, Allah Resulü (saiiaiihu aieytu ve«iem): "Yok ol emi! Allah'n

dilediinden baka bir ey olacak deildir!" karln verdi ve oradan aynld .

4

Taberânî, Esved b. Yezîd ile Alkame’den bildirin Adamn biri Abdullah b.

Mes’ûd’a geldi ve: "Bir rekatta Mufassal sûreleri okudum” dedi. Abdullah da

ona u karl verdi: "Bilakis okumadn! iir geveler gibi hzlca, yuvarlayarak

ve gelii güzel mrldandn! Oysa Resûlullah (uflaiiahu aM» «nfem) mânâ olarak

birbirine benzeyen sûreleri (Nezâir) bir rekatta okurdu.” Daha sonra

Abdullah bu ekilde her bir rekatta iki tane olmak üzere on rekatta okunmas

gereken yirmi sûre adn verdi. Son verdii sûre adlan da Tekvîr ile Duhân

sûreleri oldu .

5

Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildirir. "Resûlullah'n (sbIIbIMu aleyhi meiM

namazlannda (ikili olarak) okuduu Nezâir denilen (mânâ olarak birbirine

benzeyen) sûreleri örendim. Bunlar, Zâriyât ile Tûr sûreleri, Necm ile Kamer

sûreleri, Rahmân ile Vâk'a sûreleri, Nûn ile Hâkka sûreleri, Müzzemmil ile

Kyâme sûreleri, nân ile Mürselât sûreleri, Nebe' ile Nâzi'ât sûreleri, Abese

ile Mutaffifîn sûreleri ve Tekvîr ile Duhân sûreleridir.”
6

1 bnu'd-Durays (222).

2 Dârimî (2/457) ve Muhammed b. Nasr (sh. 69).

J Dârimî (2/457).

* Bezzâr (1334). Heysemî, Mecmau ’z-ZevâicCde (8/4) der ki: "snâdnda Ebû Hatim

tarafndan zayf, bn Hibbân tarafndan güvenilir görülen Ziyâd b. Haan b. el-Furât

vardr."
5 Taberânî (9855), Ahmed 7/78 (3968) ve Ebû Dâvud (1396). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1244).
6
Taberânî (9861, 9862), Buhâri (775, 4996) ve Müslim (822).
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Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildirin “Resûlullah’n Maiiahu aleyhi »eseiiem)

namazlarda okuduu sûreleri biliyorum. Bunlar Mufassal sûrelerden on sekiz,

Âl-i Hâmîm (Hâmîm ile balayan) sûrelerinden de iki tanedir.”
1

bn Ebî Ömer Müsted'de bn Mes'ûd'dan bildirir: “Resûlullah (sallallahu Bsyhi

veseliem) akam namaznda içinde dumann zikredildii Duhân Sûresi'ni okudu .” 2

L*j * jijjü ilk û\ isjLi iü ^ :djiî û\ * j^ * r-

"Hâ Mîm. Apaçk olan Kitab'a andolsun kî, biz onu mübarek
bir gecede indirdik. Dorusu biz insanlar uyarmaktayz.
Her hikmetli ie o gecede hükmedilir/' (Dukan Sur. 1-4)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz onu mübarek bir

gecede indirdik../3 âyetini açklarken: “Kuriân Kadir gecesinde (dünya

semasna) indirildi. Daha sonra Cebrâil insanlann ihtiyaçlarna göre parça

parça Allah Resûlü'ne indirdi” demitir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Biz

onu mübarek bir gecede indirdik../4 âyetini açklarken: “Bu gece Kadir

gecesidir” demitir .

5

Abd b. Humeyd, Ebu'l-Celd'den bildirir: “Hz.brâhim'in sahifeleri Ramazan

aynn ilk gününde, Tevrat Ramazan aynn altnc gününde, Zebûr Ramazan

aynn on ikinci gününde, ncil Ramazan aynn on sekizinci gününde indirildi.

Kur'ân da Ramazan aynn yirmi dördüncü gününde indirildi.”

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre brâhim en-Nehaî: "Biz onu mübarek

bir gecede indirdik../
6
âyetini açklarken öyle demitir: “Kuriân bir bütün

’ Taberânî (9865) ve Buhârî (5043).
J
Busiri'nin thafnda (bkz: el-Metâlibu'l-Âliye, 2/356) geçtii üzere bn Ebî Ömer.

3 Duhân Sur. 3
4 Duhân Sur. 3
5 Abdurrezzâk (2/205) ve bn Cerir (21/5, 6).

6 Duhân Sur. 3
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olarak önce Cebrail'e (bu gecede) indirildi. Daha sonra Cebrâil duruma göre

onu Hz. Peygamber,
e(saiyahu aleyhi «wiiem) aktarmaya balad.”

Saîd b. Mansûr, Saîd b. Cübeyriden bildirir: "Kuriân bütün olarak Kadir

gecesinde Ümmü’l-Kitâb’tan dünya semasna indirildi. Daha sonra da yllar

süren bir zaman dilimi içinde parça parça Hz. Peygamber'e (ourfahu aleyhi «efeni

indirildi.”

Muhammed b. Nasr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

bn Abbâs: "Her hikmetli ie o gecede hükmedilir"

1

âyetini açklarken öyle

demitir: "Kadir gecelerinde Ümmü'l-Kitâb'dan o ylda rzk, ölüm, hayat ve

yamurla ilgili durumlar hükme balanp yazlr. Hatta: "Filan kii

haccedecek, falan kii haccedecek” diye o yl hacca gidecekler de yazlr.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer: "Her hikmetli ie o gecede

hükmedilir"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Kadir gecelerinde mutlulu<

ve bedbahtlk dnda dier yln Kadir gecesine kadar olacak tüm eylerin

hükmü verilir. Ancak mutluluk (cennetlik) ile bedbahtlk (cehennemlik)

Allah'n katndaki kitapta yazldr ve deimezler.”

bn Ebî Hâtim'in Atâ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre krime: "Her

hikmetli ie o gecede hükmedilir"

4

âyetini açklarken: "Kadir gecesinde

olmas takdir edilen her türlü ey hükme balanr" demitir.

bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr ve bnu'l-Münziriin Muhammed b.

Sûka vastasyla bildirdiine göre krime: "Kadir gecesinde o yl hacca gidece<

kiilerin isimleri, babalarnn isimleri de zikredilerek kayda geçer. Bu gecede

haccedecei yazlanlardan hiç kimse de o yl haçtan geri durmaz” dedi ve:

"Her hikmetli ie o gecede hükmedilir"3 âyetini okudu.
6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Mücâhid'e, "Hâ Mîm. Apaçk olan Kitab'a andolsun ki, biz onu

1 Duhân Sur. 4

' Muhammed b. Nasr (sh. 105).

3 Duhân Sur. 4
4 Duhân Sur. 4
5 Duhân Sur. 4

6 bn Ebî eybe (4/117)



245Âyet: 1-4 • Kadir Gecesi

mübarek bir gecede indirdik. Dorusu biz insanlar uyarmaktayz. Her

hikmetli ie o gecede hükmedilir
" 1

âyetleri sorulunca öyle dedi: "Kadir

gecelerinde o yla yönelik nzk ve bela gibi durumlar hükme balanr. Bu

gecede bu ekilde hükme balanan eyleri de yl içinde Yüce Allah dilerse

gerçekletirir, dilerse de gerçekletirmez. Ancak mutluluk (cennetlik) ve

bedbahtla (cehennemlie) yönelik durumlar sabittir ve deimezler.”2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "Her hikmetli

ie o gecede hükmedilir
"3 âyetini açklarken öyle demitir "Bu geceden

kast Kadir gecesidir. Ölüm ve hayat dnda o ylda nzklar, musibetler ile ilgili

hususlann tümü hükme balanr.”4

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr ve bn Cerîr, Rabîa b. Gülsüm'den

bildirir: Hasan'n yanndayken adamn biri ona: "Ey Ebû Saîdî Kadir gecesi

Ramazan aynn tümünde midir?” diye sordu. Haan u cevab verdi: "Evet,

vallahi bu gece Ramazan aynn her gecesidir. Bu gecede de her türlü i

hükme balanr. Yüce Allah bu gecede dier bir yla kadar amel, ecel ve

nzklar yönünde hükümlerini verir.”5

bn Cerîr, ufre'nin azatls Ömer'den bildirir: "Denilir ki Kadir gecesinde,

dier yln Kadir gecesine kadar öleceklerin isimleri ölüm meleine verilir. Zira

Yüce Allah: "Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Dorusu biz insanlar

uyarmaktayz. Her hikmetli ie o gecede hükmedilir"
6

buyurur. Bundan

dolaydr ki kii bazen evlenir, aaç diker; ama ismi o yl ölecekler

arasndadr.”7

bn Cerîr, Hilâl b. Yesâf'dan bildirir: "Ramazan aynda hükümlerin

verilmesini, ilerin tayin edilmesini bekleyin, denilirdi.”
8

’ Duhân Sur. 1-4

1 bn Cerîr (21/9).

3 Duhân Sur. 4
4 bn Cerîr (21/8).

5 Muhanuned b. Nasr (sh. 105) ve bn Cerîr (21/7).
6 Duhân Sur. 3,

4

7 bn Cerîr (21/7).

8 bn Cerîr (21/8).
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bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Biz onu mübarek bir gecede

indirdik..."

1

âyetini açklarken: "Bu geceden kast Kadir gecesidir" demitir .

1

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

uabu'l-îmarida bn Abbâs’tan bildirir: "Birinin çarda dolatn görürsün;

oysa ismi o yl içinde öleceklerin arasna dümütür. Yüce Allah: "Ha Mim.

Apaçk olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik.

Dorusu biz insanlar uyarmaktayz. Her hikmetli ie o gecede hükmedilir
"3

buyurur. Burada bahsedilen gece de Kadir gecesidir. Bu gecede dier yln

Kadir gecesine kadar gerçekleecek olan ölüm, hayat, rzk gibi bütün dünya

ileri belirlenip hükme balanr ."4

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Her hikmetli ie o gecede

hükmedilir
"5

âyetini açklarken: "Bu gecede dier yln ayn gecesine kadar

yaplacak tüm iler belirlenip hükme balanr” demitir .

6

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiir e

göre Ebû Abdirrahman es-Sülemî: "Her hikmetli ie o gecede hükmedilir
" 7

âyetini açklarken: "Kadir gecesinde dier yln ayn gecesine kadar yaplacak

tüm iler tayin edilip hükme balanr” demitir.

8

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebu’l-Cevzâ: "Her hikmetli ie o gecede

hükmedilir
"9

âyetini açklarken öyle demitir: "Bu geceden kast, Kadir

gecesidir. Bu gecede insanlann amellerine yönelik bir yllk büyük divan

getirilir ve Yüce Allah diledii kiinin günahlarn balar. "Rabbinden bir

rahmet olarak..."
10 buyurulduunu iitmez misin?”

11

1 Duhân Sur. 3
I bn Cerîr (21/5, 8, 9).

5 Duhân Sur. 1-4

4 bn Cerîr (21/10), Hâkim (2/448, 449, "sahîh") ve Beyhakî (3661).

5 Duhân Sur. 4
6 Muhammed b. Nasr (sh. 105), bn Cerîr (21/8) ve Beyhakî (3662).

7 Duhân Sur. 4
8 bn Cerîr (21/8) ve Beyhakî (3663).

9 Duhân Sur. 4
10 Duhân Sur. 6
II
Beyhakî (3664).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Nasr, bn Cerîr ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Katâde: "Her hikmetli ie o gecede hükmedilir"
1

âyetini

açklarken: “Bu gecede dier yln ayn gecesine kadar yaplacak tüm iler

belirlenip hükme balanr" demitir. Baka bir lafzda: “Bu gecede dier yln

ayn gecesine kadar olacak eyler tayin edilir" eklindedir .

2

Abd b. Humeyd, bn Nasr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Nadra: "Her

hikmetli ie o gecede hükmedilir
"3 âyetini açklarken öyle demitir: “Kadir

gecesinden dier yln ayn gecesine kadar hayr, er, rzk, ecel, sknt,

rahatlk ve geçim ile ilgili hususlar tayin edilip hükme balanr."4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Muhammed b. Sûka vastasyla

bildirdiine göre krime: "Her hikmetli ie o gecede hükmedilir
"5 âyetini

açklarken öyle demitir: “aban aynn onbeinci gecesinden dier yln ayn

gecesine kadar olacak eyler tayin edilir. Bu gecede dier yln ayn gecesine

kadar hayatta kalacaklar, ölecekler, hacca gidecekler belirlenir. Bunlarda da

ne bir eksilme, ne de bir artma olur."
6

ibn Zencûye ve Deylemî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiieml öyle buyurmutur: "Her yl aban ayndan dier yln aban

ayna kadar eceller tayin edilir. Bundan dolay bazen kii evlenir ve çocuu

olur, ancak ismi o yl ölecekler arasnda yazldr."

7

bn Ebi’d-Dünya Zikru'l-Mevt’te ve bn Cerîr’in Osmân b. Muîre el-

Ahnes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"Her yl aban ayndan dier yln aban ayna kadar eceller tayin edilir.

Bundan dolay bazen kii evlenir ve çocuu olur, ancak ismi o yl ölecekler

arasnda çkmtr "s

1 Duhân Sur. 4
1 Abdurrezzâk (2/205), bn Cerîr (21/8, 9) ve Beyhakî (3665).

3 Duhân Sur. 4
4 Beyhakî (3665).

5 Duhân Sur. 4
6 bn Cerîr (21/9, 10).

7 Deylemî (2410).
8 bn Cerîr (21/10).
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bn Ebîeybe, Atâ b. Yesâr'dan bildirir: “Resûlullah ,

n(*aiw*u(jBvh'rtseHon) dier

aylara nazaran en fazla oruç tuttuu ay aban aydr. Zira o yl öleceklerin

isimleri bu ayda belirlenir."
1

Ibnu'l-Münzir ve bn Asâkir, Hz. Âie'den bildirin “Resûlullah'n {saJidiehu aleyhi

veseiiem) dier aylara nazaran en fazla oruç tuttuu ay aban aydr. Zira bu ayda

o yl içinde öleceklerin isimleri yazlr. Bundan dolay kii, yeni evlenir, ancak

ismi o yl içinde ölecekler arasndadr. Kii hacceder, ancak ismi o yl içince

öleceklerin arasnda yazldr."2

Ebû Ya'lâ, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah (salUUtu aleyhi mailem), aban aynn

tümünü oruçlu geçirirdi. Bunun sebebini kendisine sorduumda: "Yüce Allah

bu ayda o ylda ölecek olanlarn adlarn yazar. Ben de ecelim geldiinde oruçlu

olmay isterim" karln verdi.
3

Dîneverî’nin el-Mücâlese’de Râid b. Sa'd’dan bildirdiine göre

Peygamberimiz (uUaUu ieyt» meltem) öyle buyurmutur. "aban aynn onbeinci

gecesinde Yüce Allah o yl içinde ruhunun alnmasn diledii kiilerin

isimlerini ölüm meleine vahyeder.
"4

bn Cerîr ve Beyhakî uabu'l-îman’da Zührî vastasyla Osmân I).

Muhammed b. Muîre b. el-Ahnes'ten bildirin Resûlullah (»Uaflahu aleyhi maileni):

"aban aynda dier yln aban ayna kadar öleceklerin ecelleri tayin edilip

belirlenir" buyurdu." Zührî der ki: Yine Osmân b. Muhammed b. Mufîre’nin

bana bildirdiine göre Resûlullah (srfailahu aleyhi«M öyle buyurmutun "Günei

doan her bir gün mutlaka: «Elinden hayr yapmak gelen kii bundan gen

durmasn ve yapsn! Zira bir daha gelmeyeceim» diye seslenir. Her gün de

mutlaka semadan iki münadiden biri: «Ey hayrn peinden giden kii! Gitmeye

devam et!» diye seslenir. Dieri de: «Ey kötülüün peinden giden kii! Bundan

uzak dur!» diye seslenir. Yine ilki: «Allahm! Malm infak eden kiinin infak

’ bn Ebîeybe (3/103).
1 bn Asâkir (61/250).

3 Ebû Ya'lâ (4911). Muhakkiki: "Ravi Süveyd b. Saîd'in zayfl dolaysyla isnâd

zayftr" demitir.
4 Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu’l-Câmi 4019).
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ettiinin yerine yenisini ver!» derken, dieri: «Allahm ! Maln infak etmeyip

elinde tutan kiinin bu maln telefet!» der"'

bn Ebi'd-Dünya, Atâ b. Yesâridan bildirir: aban aynn onbeinci

gecesinde ölüm meleine bir sahife verilir ve: “Bu sahifede ismi yazl

olanlann ruhunu al!" denilir. Bundan dolaydr ki bazen kii aaç dikmitir

veya evlenmitir veya bir ev ina etmitir, ancak ismi o yl öleceklerin

arasnda geçiyordur.

Hatîb Ruvâtu Mâlik’de Hz. Âie'de bildirir: Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi

rescHem) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah dört gecede hayrn kaplarn

açar. Bunlardan biri Kurban bayram gecesidir. Dieri Ramazan bayram

gecesidir. Dieri aban aynn onbeinci gecesidir ki Yüce Allah bu gecede ecel,

nzk gibi hususlar hükme balar ve o yl hacca gidecekleri tayin edip belirler.

Bir dieri de ezan okununcaya kadar Arafat'taki vakfe gecesidir."

Hatîb ve bnu’n-Neccâr, Hz. Âie’den bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyh, veseiiem)

aban aynn tamamn oruç tutar, hatta Ramazan ayyla biletirirdi. aban ay

dnda da tümünü oruçlu geçirdii baka bir ay olmazd. Bir defasnda ona:

“Yâ Resûlallah! En çok aban aynda oruç tutmay m seviyorsun?"

dediimde: "Evet ey Âie! Yl içinde ölen her bir kiinin bu eceli mutlaka

aban aynda belirlenmi ve hükme balanmtr. Ben de Rabbime ibadet

ederken ve salih amel ilerken ecelimin gelmesini isterim" karln verdi.

bnu'n-Neccârin lafz: "Ey Âie! Bu ayda ölüm meleine yl içinde kimlerin

canm alaca yazlr. Ben de oruçlu iken ölecekler arasnda adamn yazlmasn

isterim" eklindedir.

2

bn Mâce ve Beyhakî'nin uabu'l-fman’da Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiBiahu aleyhi vesaiiam) öyle buyurmutur: "aban aynn onbeinci

gecesine yetitiiniz zaman geri kalan günlerin gecelerini ibadetle, gündüzlerini

de oruçla geçirin. Bu günlerde güne batmnda Yüce Allah dünya semasna

iner ve afak sökene kadar: « Yok mu balanma dileyen, onu balayaym! Yok

1 bn Cerîr (21/10) ve Beyhakî (3839, 3840).
1
Hatîb (4/437).
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mu nzk isteyen, ona nzk vereyim! Yok mu ifa dileyen, onu iyiletireyim ! Yok

mu bir ey isteyen, ona istediini vereyim!» eklinde seslenir."'

bn Ebî eybe, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî, Hz. Âie’den bildirir Bir gece

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanmda olmadn fark ettim ve ona bakmaya

gittim. Ararken de Bakî mezarlnda ban semaya kaldrm, durduunu

gördüm. "Ey Aie! Allah ile Resulünün sana hakszlk yapacaklarn m
düünmütün?" diye sorunca, ben: "Neden öyle düüneyim! Ama elerinden

birinin yanna gittiini düündüm" dedim. Bunun üzerine Allah Resûlü (uiiaiiühu

aleyh «adem): "Yüce Allah, aban aynn onbeinci gecesinde dünya semasna iner

ve Kelb kabilesinin koyunlarnn tüyleri saysndan daha fazla kiiyi balar"

buyurdu.
2

Beyhakfnin Kâsm b. Muhammed b. Ebî Bekriden, o babasndan, o ca

erkek kardeinden, o da babas Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirdiine göre

Peygamberimiz (»aiiaiiBhuiM*«*8i*n') öyle buyurmutur "Yüce Allah, aban aynn
onbeinci gecesinde dünya semasna iner ve mürik veya kalbinde kin olan

kiiler dnda herkesi balar. "

3

Beyhakî*nin Ebû Sa'lebe el*Huenî*den bildirdiine göre Peygamberimiz

(saflaiBhu sbyti nahm) öyle buyurmutur "aban aynn onbeinci gecesi geldii

zaman Yüce Allah insanlara nazar edip müminleri balar, kafirlere de mühlet

verir. Kindarlara gelince, onlar bu kinden vazgeçene kadar Allah onlan

kinleriyle ba baa brakr."*

Beyhakî’nin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Peygamberimiz (uMlahu uMi

veseiiem) öyle buyurmutur: tlYüce Allah, aban aynn onbeinci gecesinde

insanlara nazar eder ve mürik veya kindar olan kiiler dnda herkesi

balar."3

1 bn Mâce (1388) ve Beyhakî (3822). Çok zayf veya uydurma hadistir (Bakn: Elbârl,

Da'îf Sünen bn Mâce, 294).

1 bn Ebî eybe (10/437, 438), Tirmizî (739), bn Mâce (1389) ve Beyhakî (3826). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 295).

3 Beyhakî (3827-3829). Elbânî: "Sahîh hadistir, isnâd zayftr" demitir.
4 Beyhakî (3832). Elbânî: "Sahîh hadistir" demitir.
5 Beyhakî (3833). Elbânî: "Sahîh hadistir" demitir.
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Beyhakî, Ebû Musa el-E'arî vastasyla Peygamberimizden (s^ieiiahu aleyhi veseiiem)

aynsn bildirir.
1

Beyhakî, Hz. Âie'den bildirin Bir gece Resûlullah (saiiaiiahu elyhimM namaza

durdu. Ancak secdede o kadar uzun kald ki ruhunu teslim ettiini

düündüm. Bunu görünce yanna gittim ve ayak baparmana dokundum.

Allah Resulü (ssiiaiiahu aleyhi YBseiiem) parman hareket ettirince geri yerime döndüm.

Secdeden kalkp namazn da bitirdii zaman: "Ey Âie! Peygamberin sana

hakszlk edeceini mi düündün?" diye sordu. “Hayr! Ama secden uzun

sürünce ruhunu teslim etliini düündüm” karln verdim. Allah Resulü

(seiiaiiahii aleyhi vasaiiam): "Bu gecenin hangi gece olduunu biliyor musun?" diye

sorunca, ben: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedim. Bunun üzerine Allah

Resulü (sailallahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Bu gece aban aynn onbeinci

gecesidir. Yüce Allah, aban aynn onbeinci gecesinde kullarna nazar eder.

Balanma dileyenleri balar, merhamet isteyenlere merhamet eder. Kindar

olanlar ise öylece brakr."
2

Beyhakî, Hz. Âie’den bildirin Resûlullah (saiiaflshu aM* veuHem) yanma girdi.

Cübbesini çkard, ancak henüz yeni çkarmken kalkp tekrar giydi ve çkt.

Kendi sramda kumalanmdan birine gittiini düündüüm için beni bir

kskançlk sard. Bunun üzerine peinden çktm. Bakî' (Bakîu'l-arkad)

mezarlnda kendisine yetitiimde mümin erkek ile kadnlara ve ehitlere

balanma dilediini gördüm. Kendi kendime: “Anam babam sana feda

olsun! Sen Rabbinin isteinin ura içindeyken ben dünyalk bir iin peine

dümüüm” dedim ve aceleyle evime geri döndüm. Eve geldiimde nefes

nefese kalmtm. Resûlullah {sailallahu aleyhi vesellem) yanma geldiinde: "Ey Âie!

Neden nefes nefesesin ?" diye sordu. "Anam babam sana feda olsun. Yanmda

geldiinde cübbeni çkardn, ancak çok zaman geçmedi ki kalkp geri giydin

ve çktn. Benim sramda kumalanmdan birine gittiini düündüüm için beni

bir kskançlk sard. Bunun üzerine peinden çktm. Ancak Bakî’ mezarlnda

ne yaptn gördüm” dedim. Bunun üzerine Allah Resûlü (sailallahu aleyhi ««Hem)

öyle buyurdu: "Ey Aie! Allah ile Resûlünün sana hakszlk yapacaklarn m
düünmütün? Oysa yanma Cebrail geldi ve öyle dedi: «Bu gece aban aynn

'

Beyhakî (3833. hadisin hemen akabinde) ve bn Mâce (1390). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünem bn Mâce, 1140).
J
Beyhakî (3835). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu’t-Terîb ve’t-Tcrhîb, 622).
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otbeinci gecesidir. Yüce Allah da bu gecede Kelb kabilesinin koyunlannm

tüyleri kadar kiiyi Cehennem ateinden azat eder. Ancak bu gecede mürik,

kindar, akrabalk ban koparm, kibirli, anne babasna asi veya içki müptelas

olanlarn yüzüne bakmaz.»"

Daha sonra cübbesini çkard ve: "Ey Âie! Bu geceyi ibadetle geçirmeme

müsaade eder misin?" diye sordu. “Anam babam sana feda olsun, tabi ki!"

karln verdim. Kalkp namaza durdu. Ancak secdeye gittiinde o kadar

uzun bir süre durdu ki ruhunu teslim ettiini düündüm. Yanna kalkp elimle

ayann altna dokundum. Ayan hareket ettirince sevindim. Secdede iken

de: "Cezandan affna snyorum. ÖJkenden rzana snyorum. Senden yine

sana snyorum. ann pek yücedir. Seni ne kadar övmeye çalsam da bunu

yeteri kadar yapamam. Zira sen kendini övdüün gibisin" eklinde dua ettiini

iittim. Sabah olunca ettii duay kendisine hatrlattm. Bana: "Bu duay

örendin mi?" diye sorunca, ben: “Evet!" dedim. Bunun üzerine: "Bu duay

ören ve bakalarna da öret. Zira bu duay Cebrail bana öretti ve

secdelerimde bunu tekrarlamam söyledi" buyurdu.’

Beyhakî, Hz. Âie'den bildirir: aban aynn onbeinci gecesi benim

sramd. Resûlullah (seiieiirfu aiayhi vesBiem) de yanmdayd. Ancak gece vakti onun

yanmda olmadn fark ettim. Dier insanlar gibi beni de bir kskançlk sard

ve örtümü alp dier elerinin odalarn dolatm. Ancak onu bulamaynca

odama geri döndüm. Döndüümde de odada onu yere atlm eski bir giysi

gibi secde ederken gördüm. Secdede iken: "Karartm da, hayalim de sana

secdeye kapand. Kalbim sana iman etti. te ellerim ve onlarla kendime

yaptm hakszlklarm. Sen ki büyük olan her eyin kendisinden istendii

büyüksün. Ey büyük olan Alahm! Büyük günahlarm bala. Yüzüm

kendisini yaratann önünde secdeye gitti. itmesini de, baklarn da ona

yöneltti

"

diye dua etti. Ban secdeden kaldrdktan sonra bir daha secdeye

gitti. Secdede iken de: "öfkenden rzana smyorum. Cezandan affna

snyorum. Senden yine sana snyorum. Sen ki kendini övdüün gibisin.

Ben de kardeim Davud'un dedii gibi: «Efendim için yüzümü topraa

sürüyorum ki efendim kendisine secde edilmesini hakediyor» diyorum

"

diye

dua etti.

’ Beyhakî (3837, “zayf").
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Sonra ban secdeden kaldrd ve:
"Allahm ! Bana her türlü kötülükten

arnm, kat ve bedbaht olmayan tertemiz bir kalp ihsan et" diye dua etti. Daha

sonra gelip yanma çarafn altna girdi. Benim nefes nefese kaldm
görünce: "Ey Humeyrâ! Neden nefes nefesesin?" diye sordu. Yaptm ona

anlattmda elleriyle dizlerimi silerken: "Yazk! aban aynn onbeinci

gecesinde bu dizler neler çekmi! Yüce Allah böylesi bir gecede dünya semasna

iner ve mürik ile kindar olanlarn dnda bütün kullarn balar" buyurdu.’

Beyhakî’nin Osmân b. Ebi'l-Âs'tan bildirdiine göre Peygamberimiz (sallsllahu

aleyhi veseiM öyle buyurmutur: ",aban aynn onbeinci gecesinde gökten bir

münadi: «Yok mu balanma dileyen onu balayaym ! Yok mu bir ey

isteyen ona istediini vereyim!» diye seslenir. Mürik biri ile zina eden kadn

dnda bu gecede kim bir ey isterse istedii kendisine verilir."
2

Beyhakî, Hz. Ali'den bildirir: aban aynn onbeinci gecesinde

Resûlullah'n (sBladahu aleyhi veseiiem) namaza kalktn gördüm. On dört rekat

kldktan sonra oturdu. Oturunca on dört defa Fâtiha Sûresi'ni, on dört defa

hlâs Sûresi'ni, on dört defa Felak Sûresi'ni, on dört defa Nâs Sûresi'ni, bir

defa Âyetu'l-Kürsî'yi ve "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber

gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size çok dükün,

müminlere kar da çok efkatli ve merhametlidir
"

3

âyetini okudu. Bu

ekilde namazn bitirince ona bu yaptklarn sordum. Allah Resûlü (salialiahu aleyhi

vesellum)u karl verdi: "Bu yaptklarm yapan kiiye kabul görmü yirmi hac

sevab ile yine kabul edilmi yirmi yllk oruç sevab verilir. ayet bunu yapt
gecenin sabahnda da oruç tutarsa biri geçen yln, biri de gelecek yln yerine

olmak üzere iki yl oruç tutmu gibi sevap alr." Beyhakî der ki: "Uydurma bir

hadise benzemekte olup münkerdir. snadnda da durumu meçhul olan

raviler vardr.'"*

1 Beyhakî (3838). bnu'l-Cevzî, lelu'l-Mütenâhiye' de (2/68) bu hadisin sahîh

olamayacan söylemitir.
2 Beyhakî (3836).

3 Tevbe Sur. 128
4 Beyhakî (3841).
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"Eer kesin olarak inanyorsanz, Rabbinden; göklerin, yerin

ve bu ikisi arasndakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz

peygamberler göndermekteyiz. O, hakkyla iitendir,

hakkyla bilendir." (Dulân Sur. 6. 7)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, “...Göklerin, yerin ve bu ikisi

arasndakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler

göndermekteyiz..."’ buyruunu: “jöjtyj oijU/Ji (U* 43J”
lafzyla,

"
4y” ifadesini esre ile okumutur .

2

•
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"imdi sen, göün, açk bir duman çkaraca gönü gözetle.

Duman insanlar bûrüyecektir. Bu, elem verici bir azaptr.

nsanlar, «Rabbimiz! Bu azab bizden kaldr, çünkü biz

artk inanyoruz» derler. Nerede onlarda öüt almak! Oysa

kendilerine açklayan bir peygamber gelmiti. Sonra ondan
yüz çevirdiler ve: «Bu, öretilmi bir delidir» dediler. Biz

azab birazck kaldracaz, ama siz yine döneceksiniz. Biz o

büyük iddetle çarptmz gün mutlaka intikammz
aliriZ/ (Dulan Sur. 10-16)

' Duhân Sur. fi, 7
1 Hamza, Ktsâî ve Halef de bu ekilde okumulardr. Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, bn

Âmir, Ebû Cafer ve Yâkub ise "1>>" lafzyla, damme ile okumulardr. (
cn-Ncr

,

2/277).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “Oâsjû
” 1

ifadesini: “Bekle, gözetle”

eklinde açklamtr .

2

bn Merdûye'nin Ebû Ubeyde'den bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Söz

konusu duman çkp bitmitir” demitir.

bn Merdûye'nin Ebû Ubeyde ve Ebu'l-Ahvas vastasyla bildirdiine göre

Abdullah b. Mes'ûd öyle demitir: “Duman'dan kast Mekke'de Kureylilerin

maruz kald açlk felaketidir. Öyle ki açlktan kii göü göremez hale

gelmiti.”

bn Merdûye'nin Utbe b. Abdillah b. Utbe b. Mes’ûd vastasyla

bildirdiine göre bn Mes'ûd öyle demitir: “Söz konusu duman çkp

gerçekleti. Zira baz insanlar öyle ar bir ktlk ve açla maruz kalmlard ki

gökle aralannda bir duman görmeye balamlard.”

bn Merdûye'nin Ebû Vâil vastasyla bildirdiine göre Abdullah b. Mes’ûd:

"imdi sen, göün, açk bir duman çkaraca günü gözetle
"3 âyetini

açklarken: “Dumandan kast, Mekke'de insanlann maruz kald ktlk ile

açlktr” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Ebû Vâil vastasyla bildirdiine göre bn
Mes'ûd: “Söz konusu duman çkp bitmitir” demitir .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: “Söz konusu

duman çkp bitmitir. iddetli çarpma (=Bata) da Bedir savanda

gerçekleti” demitir.
5

Abd b. Humeyd, Muhammed b. îrîn vastasyla bildirdiine göre bn

Mes'ûd öyle demitir: “Dört ey dnda Allah ve Resûlünün bize vaad ettii

eyler gerçekleti. Bu dört ey de Güne'in batdan domas, Deccâl,

Dabbetu'l-Arz ve Yecûc ile Mecûc’un çkdr. Zikredilen duman (duhân) olup

bitmitir ki Hz. Yûsuf zamanndaki gibi bir ktlk olarak kendini göstermiti. Ay

1 Duhân Sur. 10
2 bn Cerîr (21/13).

5 Duhân Sur. 10
4 bn Cerîr (21/16-18).

s bn Cerîr (21/17, 26).
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da Resûlullah (seiiaitahu aleyhi votfcm) zamannda ikiye bölünmütü. iddetli çarpma

(bata) da Bedir savanda gerçekleti.”

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Firyâbî, Buhârî, Müslim, Tirmizî,

Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye, Ebû

Nuaym Delâil’öe ve Beyhakî Delâil ’de Mesrûk’tan bildirir: Adamn biri

Abdullah'a geldi ve: "Mescid'de bir adam, "imdi sen, göün, açk bir

duman çkaraca günü gözetle
'1

âyetini açklarken, kyamet gününde

çkacak olan bu dumann münafklann kulaklar ile gözlerini yok edeceini,

müminleri ise nezleye maruz brakacan söylüyor" dedi. Abdullah kzgn bir

ekilde yasland yerden dorulup oturdu ve öyle dedi: "çinizden her kim

bir ey biliyorsa, bildiini söylesin! Ancak bir ey bilmiyorsa da: "Yüce Allah

en dorusunu bilir" desin! Çünkü kiinin bilmedii bir konuda, "Allah bili"”

demesi yine bilgisine iarettir. Size bu duman konusunu anlataym.

Kureyliler Allah Resûlü'ne kar diretip Müslüman olmaya yanamaynca,

Peygamberimiz (saiieiirfu aleyhi »tseiiem): “Allahm! Yusuf'un yedi senelik ktl gibi

onlara bir ktlk ver!" diye beddua etti. Bunun üzerine öyle bir ktla maruz

kaldlar ki kemik yemeye baladlar. çlerinden birisi semaya bakt zaman da

açlktan dumana benzer bir ey görüyordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "imdi

sen, göün, açk bir duman çkaraca günü gözetle. Duman insanlar

bürüyecektir. Bu, elem verici bir azaptr" 2
âyetlerini indirdi. Daha sonra Allah

Resûlü’ne gelindi ve: “Yâ Resulallah! Mudarllar için dua et de yamur
yasn” denildi. Resûlullah (saHaiishu aleyhi melM dua etti ve yamur yad. Yüce

Allah da bu konuda: "Biz azab birazck kaldracaz, ama siz yine

döneceksiniz"3 buyurdu. Peki, kyamet gününde mi bu azab kaldracak?

Ancak yamur inip de az bir rahatla kavuunca yine eski hallerine döndüler.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Biz o büyük iddetle çarptmz gün mutlaka

intikammz alrz"4 âyetini indirdi. Bedir savanda da bu intikam alnmtr.

1 Duhân Sur. 10
2 Duhân Sur. 10, 11

5 Duhân Sur. 15

4 Duhân Sur. 16



Âyet: 10-16 • "Duman" 257

Bu ekilde âyetlerde bahsedilen duman, iddetle çarpma (bata) ve lizâm
1

gerçeklemi oldu." 3

Beyhakî Delâil’de bn Mes'ûd'dan bildirir: Peygamberimiz (saiiaiishu aleyhi vesellem),

Kureylilerin kendisine srt çevirdiini görünce: "Allahm! Yusufun yedi

senelik ktl gibi onlara bir ktlk ver!" diye beddua etti. Bunun üzerine öyle

bir ktla maruz kaldlar ki hereyi yok etti. Öyle ki açlktan hayvan lelerini,

derilerini ve kemiklerini yemeye baladlar. Sonrasnda Ebû Süfyân ve Mekke

ahalisinden bazlar Allah Resûlü'ne geldiler ve: “Ey Muhammedi Sen ki

rahmet olarak gönderildiini söylüyorsun, oysa kavmin ktlktan helak oluyor.

Onlar için Allah'a dua et" dediler. Resûlullah (uiisttahu aleyhi vesilem) de dua edince

yamur yamaya balad. Ancak yamur yedi gün boyunca durmadan

yanca bu kez yamurun çokluundan ikâyet etmeye baladlar. Allah

Resûlü (sBialBhu Beyhi yeseiiam): "Allahm! Üzerimize deil çevremize yadr!" diye dua

edince yamur bulutu üzerlerinden çekilip çevre bölgelere yamur
yadrmaya balad. Bu ekilde duman alâmeti gerçekleti. Bu da maruz

kaldktan ktlk ile açlktr. Yüce Allah ktlk eklinde gerçekleen bu azap

konusunda: "Biz azab birazck kaldracaz, ama siz yine döneceksiniz
" 3

buyurmutur. Ayn ekilde lizâm (esir düme), iddetle yakalama (bata) ve

Ay'n yanlmas da gerçekleti. Müriklerin maruz kaldklan bu azaplar Bedir

savanda gerçekleti .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"imdi sen, göün, açk bir duman çkaraca günü gözetle
"3 âyetini

açklarken: “Duman’dan kast Kurey kafirlerinin maruz kald kuraklk ile

ktlktr" demitir.

6

' Nevevî der ki: "Lizâm. "...Öyle ise azap yakanz brakmayacak" (Furkân Sur. 77)

âyetinde bahsedilen azaptr ve mürikler bunu Bedir savanda öldürülme ve esir düme
eklinde yaamlardr." (Sahîh Müslim bi-erhi'n-Nevevî, 17/143).

1 Ahmed 6/106, 107, 7/179, 180, 257, 258 (3613, 4104, 4606), Buhârî (1020, 4693, 4774,

4809, 4821-4824), Müslim 2798 (39, 40), Tirmizî (3254), Nesâî, S. el-Kübrâ (11202, 11481,

11483), bn Cerîr (21/15, 16), Taberânî (9046-9048), Ebû Nuaym (369) ve Beyhakî (2/324,

325).

3 Duhân Sur. 15
4 Beyhakî (2/326) ve Buhâri (4824).

s Duhân Sur. 10
6 bn Cerîr (21/17).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"Duman insanlar bürüyecektir. Bu, elem verici bir azaptr. nsanlar,

"Rabbimiz! Bu azab bizden kaldr, çünkü biz artk inanyoruz" derler.

Nerede onlarda öüt almak... Biz azab birazck kaldracaz, ama siz yine

döneceksiniz"
1

âyetlerini açklarken öyle demitir: “nkar edenleri, duman

eklinde ac ve ar olan bir azap kaplar. Onlar iman ettiklerini söyleyerek

duman eklinde gelen bu azabn kaldnlmasn için Allah'a yalvarrlar. Ancak

tövbe etmekten pek uzaktrlar. Yüce Allah da duman eklinde gelen bu azab

dünyada iken onlarn üzerinden kaldracan, ancak kyamet gününde bu

azaba geri döneceklerini ifade tmitir.”
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Nerede onlarda öüt almak! Oysa kendilerine açklayan bir peygamber

gelmiti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve: "Bu, öretilmi bir delidir"

dediler
"3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Muhammed’den (saiisiiahu altyhi

vesellem) yüz çevirip, onun eitilmi bir deli olduunu söylemilerdir. Bundan

dolay belaya maruz kaldktan sonra artk alacaklan öüdün pek bir faydas

olmayacaktr. Sonrasnda Yüce Allah bu belay üzerlerinden kaldrmtr.”4

bn Ebî Hâtim'in Ebû Lehîa vastasyla bildirdiine göre Abdurrahman el-

E’rac: "imdi sen, göün, açk bir duman çkaraca günü gözetle
"3 âyetini

açklarken: “Mekke'nin fethi srasnda gerçeklemitir” demitir.

6

bn Sa'd, Ebû Lehîa vastasyla el-E’rac'tan bildirdiine göre Ebû Hureyre

öyle demitir: “Mekke'nin fethi srasnda bir duman görünmütü. "imdi

sen, göün, açk bir duman çkaraca günü gözetle
"7 âyetinde ifade edilen

duman da budur.”
H

’Duhân Sur. 11-15
2 bn Cerîr (21/24).

’Duhân Sur. 13,14

« bn Cerîr (21/23).

s Duhân Sur. 10
6 bn Kesîr, Tefsîr'de (7/233) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn. bn Kesir:" Çok garîb harta

münker bir sözdür" demitir.
7 Duhân Sur. 10
8 bn Sa'd (2/142).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Hz. Ali'den bildirir:

"Âyette zikredilen söz konusu duman henüz çkm deildir. Bu duman

müminleri nezle gibi bir eye maruz brakrken kafiri iirip parçalar."
1

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

bir isnâdla- bn Ebî Müleyke'den bildirir: bn Abbâs'n yanna girdiimde:

"Gece boyu uyuyamadm” dedi. “Neden?” diye sorduumda: "Gece kuyruklu

yldz göründü. Ben de âyette zikredilen duman'n anszn çkmasndan

korktum" dedi .

2

bn Cerîr, bn Ömer'den bildirir: "Duman çkt zaman mümin nezleye

tutulmu gibi olur. Ancak bu duman kafir ile münafn kulaklanndan içine

geçer de onu kzartarak pimi kelle gibi yapar.” 3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Bana ulaana

göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Duman ortaya çkt zaman kafiri iirip

kulaklarndan çkar. Mümin ise bu dumandan nezleye tutulmu gibi olur
"

buyurmutur .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Duman henüz çkm
deildir ve Allah'n mucizelerinden biridir” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin Haan vastasyla bildirdiine göre Ebû Saîd

el-Hudrî öyle demitin "Çkan duman tüm insanlan kuatr. Mümin bu

dumandan nezleye tutulmu gibi olur. Kafirlerin ise içine girip iirir ve

kulaklanndan çkmaya balar.” 5

bn Cerîr, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirir: "Kyametin ilk alâmetleri

DeccâVin çkmas, sa'nn yeryüzüne inmesi, Aden-i Ebyen’in diplerinden bir

atein çkp insanlan maher yerine sürmesi, onlann konakladklan yerde bu

atein de konaklamas ve Duman'n çkmasdr" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Bu

duman nedir?” diye sorduumda, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "imdi sen,

1 Abdurrezzâk (2/206) ve Fethu l-Bârfde (8/572) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
1 bn Cerîr (21/18, 19), bn Kesîr, Tefsir'de (7/235) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve

Hâkim (4/459). Hâkim'in rivayetinde Duman yerine Deccâl ifadesi geçer.

»bn Cerîr (21/18).

4 bn Cerîr (21/19).

5 bn Cerîr (21/19).
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göün, açk bir duman çkaraca günü gözetle
"1

âyetini okudu ve öyle

devam etti: "Bu duman bat ile dou arasn doldurur ve yeryüzünde gecesi ve

gündüzüyle krk gün boyunca kalr. Mümin bu dumandan nezleye tutulmu

gibi olur. Kafir ise bu dumandan dolay sarho olur. çine girip iiren bu

duman, kulak, göz ve dübüründen çkmaya balar."
2

bn Cerîr ve Taberânî'nin -ceyyid bir isnâdla- Ebû Mâlik el-E'arî’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaHahu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Rabbiniz üç

eyle sizi uyarmtr. Biri dumandr ki bu dumandan mümin nezleye tutulmu

gibi olur. Kafir ise bu dumanla ier ve sonunda kulaklarndan çkmaya bahr.

kincisi Dabbetu'l-Arz, üçüncüsü de Deccâl'dir."3

bn Ebî Hâtim'in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah {sallalahu

aleyhi mailem) öyle buyurmutur:
"Çkan duman tüm insanlar kuatr. Mümin bu

dumandan nezleye tutulmu gibi olur. Kafirlerin ise içine girip iirir ve

kulaklarndan çkmaya balar,"4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Biz o büyük iddetle çarptmz

gün mutlaka intikammz alrz"5 âyetini açklarken: “Bu intikam, Bedir

savanda alnmtr" demitir.

6

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bu yorumun aynsn bildirir.
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr de Ubey b. Ka’b, Mücâhid, Haan, Ebu'l-Âliye,

Saîd b. Cübeyr, Muhammed b. îrîn, Katâde ve Atiyye’den bu yorumun
Q

aynsn nakleder.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Büyük iddetle

çarpma (bata) günü, kyamet günüdür" demitir.

’ Duhân Sur. 10
2 bn Cerîr (21/19, 20). bn Hacer, Fethu’l-Bârî'de (8/573): "snad zayftr" demitir.

3 bn Cerîr (21/20) ve Taberânî (3440).

4 bn Kesîr, Teftî/de (7/234) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Hacer: "snad zayftr"

demitir.
5 Duhân Sur. 16
6 bn Ebî eybe (14/359) ve bn Cerîr (21/17, 18, 25).

1 bn Cerîr (21/26).

8 bn Cerîr (21/25, 26).
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bn Ebî eybe, Ebu'l-ÂIiye'den bildirir: “Aramzda, «Biz o büyük iddetle

çarptmz gün mutlaka intikammz alrz»
1

âyetinde bahsedilen büyük

çarpmann Bedir savanda olduunu, duman olaynn da gerçekletiini

konuurduk.”
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr -sahîh bir isnâdla- krime vastasyla bn

Abbâs'tan bildirin “bn Mes’ûd, büyük çarpmann (bata ) Bedir savanda

gerçekletiini söylerdi. Oysa ben bunun kyamet gününde olacan

düünüyorum.”3
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"Andolsun, kendilerinden önce biz. Firavun un kavmini de
imtihan etmitik. Onlara erefli bir elçi geldi.(öyle diyerek)

«Allahn kullan! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmi)

güvenilir bir resulüm» Allah'a kar ululuk taslamayn.

Çünkü ben size apaçk bir delil getiriyorum. Ben, beni

talamanzdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a

sndm. Eer bana inanmazsanz, hiç deilse yanmdan
uzaklan. Bunun üzerine Musa: «Bunlar suç ileyen bir

toplumdur» diye Rabbine arz etti. Allah, «O halde kullarm
geceleyin yola çkar. Çünkü takip edileceksiniz» buyurdu.

Denizi açk halde brak. Çünkü onlar boulacak bir ordudur.

1 Duhân Sur. 16
1 bn Ebî eybe (14/387).

J bn Cerîr (21/27).
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Onlar geride nice eyler braktlar; bahçeler, çemeler,

ekinler, güzel konaklar ve zevkü sefa sürdükleri nice

nimetler! te böylece biz de onlar baka bir topluma miras

braktk."
(Dukan Sur. 17-28)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ilâ jUy' ifadesini: "mtihan

ettik, snadk” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâce:

"Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun'un kavmini de imtihan

etmitik. Onlara erefli bir elçi geldi. O, öyle demiti: Allah'n kullarn

bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a kar

ululuk taslamayn. Çünkü ben size apaçk bir delil getiriyorum. Ben, beni

talamanzdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sndm. Bana

inanmadnzsa benden uzak durun" 7

âyetlerini açklarken öyle demitir:

"Biz daha öncesinde srâiloullann snam ve peygamber olarak kendilerine

Musa’y göndermitik. Musa da onlara öyle demiti: Esaret altndaki srail

oullann bana verin. Allah'a kar büyüklük taslamayn, zira sîzlere apaçk

kantlarla geldim. Beni talarla talamanzdan hem benim, hem de sizin

Rabbiniz olan Allah’a snyorum. Yine de bana inanmayacaksanz beni rahat

brakn gideyim .” 3

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n kullarn bana teslim

edin ..."4 buyruunu açklarken: "srailoullann bana teslim edin, benimle

birlikte gitsinler, anlamndadr” demitir.
5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah'n kullarn bana teslim edin ..."

6

buyruunu açklarken: "Sizleri davet

ettiim hak yola gelip bana tâbi olun, anlamndadr” demitir. "Allah'a kar

ululuk taslamayn ..."7 buyruunu açklarken: "Allah’a iftira atp onun adna

1 Duhân Sur. 17
1 Duhân Sur. 17-21

3 bn Cerîr (21/28, 29, 31-33).

* Duhân Sur. 18

5 bn Cerîr (21/29).

6 Duhân Sur. 18
7 Duhân Sur. 19
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yalan uydurmayn, anlamndadr" demitir. "Beni talamanzdan..."'

buyruunu açklarken: “Bana dil uzatp kötü laflar etmenizden,

anlamndadr" demitir .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Abdilhakem Futûhu Msrîda

Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “^"3
ifadesini: “Yol" eklinde

açklamtr.

4

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “

I3»3 j|“5 buyruunu: "Denizi olduu gibi brakp yoluna devam et" eklinde

açklamtr.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Haris el-Hâimî’den bildirir: bn

Abbâs, Ka'b'a “1J5 >d ^l$" 6 buyruundaki ‘Rahv' ifadesinin anlamn

sorunca, Ka'b: “Yol anlamndadr1
' dedi .

7

Ibnu'l-Enbârî el-Addâd ’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî): y>â\

buyruunu: “Denizin içinde açlan bu yolu kuru olarak brak" eklinde

açklamtr.
9

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Katâde: “ijij >J d^ii
" 10 buyruunu:

“Denizi olduu gibi sakin brak" eklinde açklamtr.’
1

bn Cerîrîin bildirdiine göre Rabî': dyij
"12 buyruunu: “Denizi

kolay bir ekilde ap geç" eklinde açklamtr.

13

1 Duhân Sur. 20
I bn Cerîr (21/29, 31, 32).

3 Duhân Sur. 24
9 bn Cerîr (21/35), el-tkân'de (2/42) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn Abilhakem

(24).

5 Duhân Sur. 24
6 Duhân Sur. 24
7 bn Cerîr (21/35).
8 Duhân Sur. 24
9 bnu'l-Enbârî (sh. 151).

,0 Duhân Sur. 24
II
bnu'l-Enbârî (sh. 151).

12 Duhân Sur. 24
’3 bn Cerîr (21/36).
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Ibn Cerîriin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "£*3 y>â\ buyruunu

açklarken: "Rahu,
denizi olduu gibi brakmak anlamndadr. Zira zaten

Firavun ve askerleri kendisi geçtikten sonra içinde boulacaklardr"

demitir.

1

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "$i3 y*j\ buyruunu:

"Denizi sükûnetle ap geç" eklinde açklamtr.4

bn Cerîrîin bildirdiine göre krime: "£*3 ^li"5 buyruunu: "Denizi

aceleyle geç" eklinde açklamtr.6

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in

bildirdiine göre Mücâhid: "$i3 >dl ^li"7 buyruunu açklarken öyle

demitin "Denizde açlan yolu olduu gibi kuru brak. Firavun ve

askerlerinden son kii de bu yola girinceye kadar geri kapanmasn söyleme,

anlamndadr." 8

bn Abdilhakem’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "£*3 >4)1 d^ij."9

buyruunu: "Denizi sükûnetle ve rahat bir ekilde geç" eklinde

açklamtr.

10

bn Abdilhakem’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: " ^15

I3Â3 buyruunu: "Denizdeki bu yolu açk bir ekilde brak" eklinde

açklamtr. 12

1 Duhân Sur. 24
I bn Cerîr (21/35).

3 Duhân Sur. 24
4 bn Cerîr (21/36).

s Duhân Sur. 24
6 bn Cerîr (21/37).

7 Duhân Sur. 24
8 Abdurrezzâk (2/208), Talîku't-Ta'lîk (4/310) ve Fethul-BârTde (8/570) geçtii üzere

Firyâbî, Fethu'l-Bârî’de (8/570) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (21/37).

9 Duhân Sur. 24
10 bn Abdilhakem, Futûhu Msr (sh. 24).

II Duhân Sur. 24
u bn Abdilhakem (sh. 24).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “ÇÂj
"

1

ifadesini: “Açk bir

ekilde" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Musa

denizi atktan sonra Firavun ve askerleri peinden gelir endiesiyle denizde

açlan yolu geri kapatmak için asasna davrand. Ancak kendisine: “Denizi

olduu gibi brak! "...Çünkü onlar boulacak bir ordudur"
1
denildi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nice deerli makamlar"4

buyruunu açklarken: “Makamlardan kast minberlerdir" demitir.

bn Merdûye, Câbiriden bunun aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîden bunun aynsn bildirir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Nice deerli makamlar"6 buyruunu açklarken: “Geriye nice güzel ve

yüksek makamlar braktlar" demitir. "Zevk ve sefasn sürdükleri nice

nimetler!"7 âyetini açklarken: “Yüce Allah'n kendilerine verdii bahçeler,

sular ve ekinler içinde sefa sürüyorlard. Ancak sonunda denizin içinde

bouldular" demitir. “te böylece biz de onlar baka bir topluma miras

braktk"8 âyetini açklarken de: “Varis klnan bu toplum srailoullandr"

demitir.

9

1 Duhân Sur. 24
2 Duhân Sur. 24
3 Abdurrezzâk (2/208) ve bn Cerîr (21/35, 37).

4 Duhân Sur. 26
5 bn Cerîr (21/39).
6 Duhân Sur. 26
7 Duhân Sur. 27

* Duhân Sur. 28
9 bn Cerîr (21/39, 40).
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•jj^âÂ Iy\S Uj iU-Ul |»4*P cJsj ui

“Ne gök, ne de yer onlarn ardndan alad. Onlara mühlet
de verilmedi." (DuKân Sur. 2»)

Tirmizî, bn Ebi'd-Dünya Zikru'l-Mevt'te, Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hatim, bn

Merdûye, Ebû Nuaym Hilye’de ve Hatîb, Enes'ten bildirin Resûlullah (saHaiiahu

aleyhi veseiiem): "Her bir insann gökte iki kaps bulunur. Kapnn birinden amelleri

yukarya çkarken dier kapdan da rzk aaya iner, öldüü zaman da bu iki

kap onun yokluuna alarlar
"
buyurdu. Allah Resulü (sBiiaiiahu aleyhi «selem) daha sonra:

"Ne gök, ne de yer onlarn ardndan alad ...''

1

âyetini okudu ve denizde

boulup giden o topluluun yeryüzünde yaptklan hiç bir iyi i olmad için

yerin onlann yokluuna alamadn, ayn ekilde göe de salih bir amelleri

veya güzel, temiz bir sözleri çkmad için göün de arkalanndan

alamadn zikretti .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-îmarida

bildirdiine göre bn Abbâs'a, "Ne gök ne de yer onlarn ardndan alad ..."3

âyeti konusunda: “Yer ile gök birisinin ardndan alar m?" diye sorulunca,

bn Abbâs öyle dedi: “Evet, alar. Mahlûkatlardan her birinin göe açlan bir

kaps vardr. Bu kapdan onun nzk iner ve ameli de ayn kapdan göe
yükselir. Mümin ölüp de gökteki bu kaps kapand zaman yokluundan

dolay gökteki bu kap onun ardndan alar. Müminin üzerinde namaz kld
yer de onun ölümünden sonra yokluuna alar. Firavun'un suda bou-an

kavmine gelince onlann ne yerde iyi bir ileri, ne de göe çkan salih bir

amelleri vard. Bundan dolay onlann ardndan ne gök, ne de yer alad."4

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Ne gök, ne de

yer onlann ardndan alad ..."5 âyetini açklarken öyle demitin “Çünkü

onlann Allah katnda deerleri yoktu. Mümine gelince ise üzerinde

1 Duhân Sur. 29
1
Tirmizî (3255), Ebû Ya'lâ (4133), bn Kesir, Tefsir

1 de (7/239) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Ebû Nuaym (3/53) ve Hatîb (11/212). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaTf Sürter, et-

Tirmizi, 641).

3 Duhân Sur. 29
4 bn Cerir (21/42, 45) ve Beyhakî (3288).

5 Duhân Sur. 29
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namazlarm kld yer ile amellerinin çkt gökteki kap onun yokluuna

alar." 1

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in Azame’öe bildirdiine göre Mücâhid: "Ne

gök, ne de yer onlarn ardndan alad ..."
2
âyetini açklarken: "Bir mümin

öldüü zaman yer ile gök krk gün boyunca ardndan alarlar" dedi.

Kendisine: "Alar m?” diye sorulunca, Mücâhid öyle demitir: "Buna

anyor musun! Yer, kendisini secde ve rükû ile imar eden birinin ardndan

neden alamasn ki? Gök, tebih ve tekbirleri ar uultusu gibi kendisinde

yanklanan birinin ardndan neden alamasn ki?" 3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Âlim öldüü zaman yer ile

gök krk gün boyunca ardndan alar" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muâviye b. Kurca: "Yer, üzerinde

namaz klan mümin öldüü zaman üstündeki gök ile birlikte onun ardndan

alar" dedi ve: "Ne gök, ne de yer onlarn ardndan alad ..." 4
âyetini

okudu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: "Yer, ölen salih bir

kulun ardndan krk gün boyunca üzülüp durur" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ne gök ne de yer

onlarn ardndan alad ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: "Gök onlarn

ardndan alamad, zira göe salih hiçbir amelleri çkm deildir. Yer de

onlarn ardndan alamad, zira üzerinde salih hiçbir amel yapm deillerdi."

bn Cerîr ve Ebu'-eyh Azame’öe Mücâhid'den bildirir: "Yer, ölen

müminin ardndan krk gün boyunca alar, denilirdi ."
6

Ebu’-eyh Azame’öe bn Abbâs'tan bildirir: "Yer, ölen müminin ardndan

krk gün boyunca alar, denilirdi."

1 bn Cerîr (21/44).
1 Duhân Sur. 29
3 Ebu'-eyh (1183).

4 Duhân Sur. 29
5 Duhân Sur. 29
6 bn Cerîr (21/42) ve Ebu'-eyh (1198).
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bnu’l-Mübârek ve Ebu'-eyh, Huzeyl kabilesinin azatls olan Sevr b.

Yezîd'den bildirir: "Yer, Allah'n huzurunda alnn yere koyup secdeye giden

kiinin lehine kyamet gününde ahitlik eder. Öldüü zaman da ardndan

alar."

1

bn Ebi'd-Dünya ve bn Cerîr, urayh b. Ubeyd el-Hadramî'den -mürsel

olarak- bildirir: Resûlullah (saliaiiahu aleyh vesellem):
"slam garip bir din olarak balad

ve en sonunda yine garip kalacaktr. Ancak bilin ki mümin için gariplik yoktur.

Bir mümin gurbette, ardndan alayan olmayan bir yerde öldüü zaman yer ile

gök ardndan alar" buyurdu. Daha sonra Resûlullah {saiiailahu Beyli vesellem): "Ne gök,

ne de yer onlarn ardndan alad ..."
3
âyetini okudu ve:

"
Yer ile gök kafir biri

için alamaz" buyurdu .

3

bn Ebî Hatim, Abbâd b. Abdillah’tan bildirir: Adamn biri Hz. Ali'ye:
"ver

ile gök birinin ardndan alar m?” diye sorunca, Hz. Ali u karl verdi: "Her

kulun yerde bir namazgah, gökte de salih amellerinin çkt bir yeri olur.

Oysa Firavun ve adamlannn ne yerde yaptklar hayrl bir ileri, ne de göe
çkan salih bir amelleri bulunuyordu."4

bnu'l-Mübârek, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünya ve bnu'l-Münzir'in

Müseyyeb b. Râfi'den bildirdiine göre Hz. Ali: "Mümin öldüü zaman yerde

namaz kld mekan ile gökte salih amellerinin çkt mekan alar" dedi ve:

"Ne gök, ne de yer onlarn ardndan alad. .."5 âyetini okudu .

6

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin uabu'l-tman'da bildirdiine göre Mücâhid:

"Biri öldüü zaman yer onun ardndan krk gün boyunca alar" demitir.
7

bnu’l-Mübârek, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya, Hâkim ve Beyhakî'nin

uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Yer ölen müminin ardndan

1 bnu'l-Mübârek (334) ve Ebu'-eyh (1199).
1 Duhân Sur. 29
3 bn Cerîr (21/43).

4 bn Kesîr, Tefsir
1de (7/240) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 Duhân Sur. 29
6 bnu'l-Mübârek (336).

7 bn Ebî eybe (13/569, 570) ve Beyhakî (3289).
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krk gün boyunca alar" dedi ve: "Ne gök, ne de yer onlarn ardndan

alad ...”
1

âyetini okudu .

2

bnu'l-Mübârek ve bn Ebi’d-Dünya, Atâ el-Horasânî'den bildirir: "Yer,

üzerinde Allah için secdeye giden kiinin lehine kyamet gününde ahitlik

eder. Öldüü zaman da ardndan alar ." 3

bn Ebî Hâtim, Ubeyd el-Müktib’ten bildirir "brâhîm(-i Nehaî): "Dünya

kuruldu kurulal gök iki kii dnda hiç kimse için alam deildir" dedi.”

Ubeyd’e: "Gök ile yer müminin ardndan alamaz m ki?" diye sorulunca:"

Alayan yerler namaz kld mekan ile gökte amellerinin çkt mekandr"

dedi ve bunu soran adama: "Göün nasl aladn biliyor musun?” dedi.

Adam: "Hayr!” karln verince, Ubeyd öyle dedi: "Kzanr ve erimi ya
gibi kzl bir gülü andnr. Yahya b. Zekeriya öldürüldüü zaman gök kpkrmz
olmu ve ondan kan damlamt. Yine Hüseyn b. Ali de öldürüldüü zaman

gökyüzü krmzya dönmütü."4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Ziyâd: "Hz. Hüseyin

öldürüldüü zaman göün ufuklan dört ay boyunca kzank kald" demitir .
5

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: "Göün alamas

ufuklannn kzarmasdr" demitir.

6

bn Ebi'd-Dünya’nn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Göün alamas

kzarmasdr" demitir.

bn Ebi'd-Dünya, Süfyân es-Sevrî’den bildirir: "Gökyüzünde gördüünüz

bu kzllk göün, müminin ardndan alamasdr, denilirdi."

1 Duhân Sut. 29
1 bnu'l-Mübârek (338), Hâkim (2/449) ve Beyhakî (3290).

J bnu'l-Mübârek (340).

* bn Kesîr, Tefsîr'de (7/240) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

* bn Kesir, Tefsir'de (7/240) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 bn Cerîr (21/41).
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"Andolsun, onlar, bir bilgi üzerine âlemlere üstün kldk.
Onlara, içinde açk bir imtihan bulunan iaretler verdik.

Bunlar diyorlar ki: "lk ölümümüzden baka bir ölüm
yoktur. Biz diriltilecek deiliz/' (Dulum Sur. 32-35)

Firyâbî, bn Cerîr ve bnuTMünziriin bildirdiine göre Mücâhd:

"Andolsun, onlar, bir bilgi üzerine âlemlere üstün kldk"1

âyet ni

açklarken: "Çadalan olan insanlar içinde onlar en üstünleri kld*”

demitir .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"Andolsun, onlar, bir bilgi üzerine âlemlere üstün kldk"3 âyetini

açklarken: "Yüce Allah onlarda bildii bir hayrdan dolay çadalan olan

dier insan topluluklanndan daha üstün kld” demitir. "Onlara, içinde açk

bir imtihan bulunan iaretler verdik
"4

âyetini açklarken: "Yüce Allah onlar

dümanlarndan kurtard, denizi sa salim bir ekilde geçmelerini salad,

çölde onlar bulutlarla gölgelendirdi ve yiyecek olarak onlara kudret helvas

ile bldrcn eti indirdi” demitir. "Bunlar diyorlar ki: "lk ölümümüzden

baka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek deiliz
"5 âyetlerini açklarken de öyle

demitir: "Mürik Araplar da ölümden sonra tekrar bir daha ölmeyeceklenni

ve diriltilmeyeceklerini söylemilerdir.” 6

1 Duhân Sur. 32
1
Talku't-Ta'lîk (4/310) ve Fethu'l-Bân’de (8/570) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(21/46,47).
3 Duhân Sur. 32
4 Duhân Sur. 33
5 Duhân Sur. 34, 35
6 bn Cerîr (21/4^49).
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"Bunlar m daha hayrl yoksa Tubba milleti ve onlardan

öncekiler mi? Onlar yok etmiizdir, çünkü onlar suçlu

diler. (Dukan Sur. 37)

Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Peygamberimiz (laiiaibhu aleyhi vtKiiemc "Tubba'ya dil uzatmayn çünkü o Müslüman

olmutu " buyurmutur.’

Ahmed, Taberânî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Sehl b. Sa'd es-

Sâidî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiidBhu aleyhi resdlem): "Tubba'ya dil

uzatmayn, çünkü o Müslüman olmutu " buyurmutur. 2

bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Tubba'nn durumu konusunda

bir üpheniz olmasn. O Müslüman olmutu" demitir.3

bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Tubba hakknda hayrdan baka

bir ey demeyin. Zira Kâbe’yi ziyaret etmi ve Isa b. Meryem'in risaletine

inanm biriydi" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ka'b(ul-Ahbâr)'dan bildirir: Yüce Allah,

Tubba'y salih bir adamn vasflanyla nitelemitir. Kavmini knarken onu

knamamtr. Hz. Âie de: “Tubba'a dil uzatmayn, zira o salih bir adamd"

derdi.
4

Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Âie: "Tubba salih bir adamd. Görmez

misin Yüce Allah kavmini knarken onu knamamtr?" demitir. 5

bn Asâkir'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh: "Tubba’ya dil uzatmayn.

Zira Resûlullah (sBBi8huBeyhive»eiBm) ona dil uzatlmasn yasaklad" demitir.’

1

Taberânî (11790) ve Tahricu'l-Keâfda (3/270) geçtii üzere bn Merdûye. Elbânî, es-

Silsiletu’s-Sahiha'da (2423) hadisin sahih olduunu söylemitir.
1 Ahmed 37/519 (22880); Taberânî (6013), M. el-Evsat (32); bn Kesîr, Tefsir (7/244) ile

Tahricu ’l-Keâfda (3/269) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Tahricu'l-Keâfda (3/269)

geçtii üzere bn Merdûye.
3 bn Asâkir (11/6).

4 bn Cerir (21/50).

5 Hâkim (2/450, "sahih").
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bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih:

"Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseiiem}, Esad'a yani Tubba'ya dil uzatlmasn yasaklad"

dedi. Kendisine: "Esad ne idi ki?" diye sorulunca, Vehb: "Hz. brâhim'in

dinindendi. Hz. brâhim de günde bir defa namaz klard ki o zamanlarda bu

konuda henüz bir eriati yoktu" karln verdi.

1

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah (uiiaMu aleyhi «selinin), Esad el-

Himyerfye (Tubba'ya) dil uzatlmasn yasaklad ve:
"
Kabe'ye ilk örtüyü koyan

kii kendisidir" buyurdu.

bnu'l-Münzir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "Tubba,

Kâbe'ye örtü koyanlardan birisidir" demitir.
3

bn Asâkir'in bildirdiine göre Saîd b. Abdilazîz: "Tubba, atlann dizecek

olsa Dimek'ten Vemen'deki San'â'ya kadar bir sra oluturabilirleri”

demitir.

4

bnu'l-Münzir ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirin Ka’b'a: "Kuriân'da Yüce

Allah'n Tubba kavmini zikrettiini, ancak Tubba'nn bizzat kendisinden

bahsetmediini görüyorum. Tubba kim?" diye sorduumda, Ka'b öyle dedi:

"Tubba, Yemen ahalisinden güçlü ve muktedir bir krald. Tubba bir defasnda

ordusunun bana geçti ve Semerkant'a kadar geldi. Daha sonra yol

deitirip am’a yöneldi. am'da Yahudi âlimlerden bazlann esir olarak ald.

Daha sonrasnda Yemen'e doru dönüe geçti. Dönüte Mekke’ye

yaklatnda, insanlar arasnda onun Kâbe'yi ykmak üzere geldii söylentisi

yayld. Yahudi âlimleri kendisine: "Bu düündüün ey de ne? Kâbe Allah'n

evidir ve sana onu yktrmayacaktr" dediklerinde, Tubba: "Bu ev Allah'n

eviyse herkesten çok benim onu kutsal saymam gerek" karln verdi ve

orada Müslüman oldu. Sonrasnda ihrama girip ihraml bir ekilde Mekke’ye

girdi. Hac görevini ifa ettikten sonra Yemen'e doru yola çkt.

Yemen'e ulat zaman ülkenin ileri gelenleri Tubba'nn yanna girdiler ve:

"Sen ki efendimizsin ve yine efendimiz olan birinin olusun. Ancak

yanmzdan gittiinde bir dine inanyordun, döndüünde ise baka bir dine.

1 bn Asâkir (11/6).

1 bn Asâkir (11/6).

3 bn Asâkir (11/7).

4 bn Asâkir (11/3).
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Bunun için u iki durumdan birini seç: Ya bu hükümranl bize brakr

istediine kulluk edersin ya da girdiin bu yeni dini brakr eski dinine

dönersin" dediler. O zamanlarda da Yemen'de gökten inen bir ate vard.

am'dan esir ald Yahudi âlimleri Tubba'ya: "Bu atei aranzda hakem kl"

deyince bir gün için sözletiler ve bu atei aralannda hakem kldlar.

Sözletikleri o gün gelince Yahudi âlimleri kitaplaryla birlikte getirildiler.

Dier taraftan Yemenlilerin taptklar putlar ile onlann banda duranlar

getirildi. Her iki taraf da atee doru yaklatrdlar. Arkalannda da silahl

adamlar durdu. Ate gök gürültüsüne benzer bir ses çkararak aaya bir

alev parças gönderdi. Putlarn banda olanlar geri çekilmek istedi, ancak

inen bu ate putlanyla birlikte onlan da yakt, dierlerine ise bir ey olmad.

Bunun sonucunda oradakilerin kimi Müslüman olurken kimi de malubiyeti

kabul etti. Yemen ahalisi Tubba vefat edene dek onun hakimiyeti altnda

yaadlar. Tubba ölmeden kardeini yerine atad. Ancak kardei daha sonra

öldürülünce Yemen ahalisi toptan kafir oldu .

1

ibn Sa'd ve bn Asâkir, Ubey b. Ka'b'dan bildirin Tubba, Medine'ye gelip

de Kanât vadisinde konakladktan sonra Medine'deki Yahudi âlimlerine:

"Yahudilik ortadan kalkp ahali Araplarn dinine tekrar dönene kadar bu ehri

yakp ykacam!" eklinde haber gönderdi. O zamanlarda Yahudilerin en

âlim adam olan Samuel kendisine: "Ey kral! Bu ehre smail oullarndan,

Mekke’de doan ve ismi Ahmed olan bir peygamber hicret edecek. u an

konakladn yerde de o peygamberin arkadalar ile dümanlar arasnda bir

sava yaplacak ve bu savata çok sayda yaral ile ölü olacaktr" deyince,

Tubba: "Dediin gibi eer bir peygamberse onunla kimler savaacak ki?" diye

sordu. Samuel: "Kavmi buraya kadar gelecek ve karlkl burada

savaacaklar" dedi. Tubba: "Peki mezar nerede olacak?” diye sorunca,

Samuel: "Bu ehirde olacak" dedi. Tubba: "O bahsettiin savata galibiyet

kimlerin olacak?" diye sorunca, Samuel: "Bazen onun bazen de kavminin

olacak. u an üzerinde bulunduun yerde yaplacak olan bir savata da

arkadalanndan çok sayda kii ölecek ki baka hiçbir savata bu kadar ölü

vermeyeceklerdir. Ama en sonunda galibiyet yine kendisinin olacak ve bu

konuda karsnda kimse duramayacaktr” dedi. Tubba: "Bu adamn

özellikleri nedir?" diye sorunca, Samuel: "Ne uzun ne de ksa, orta boyludur.

Gözlerinde az bir krmzlk bulunur. Deveye biner ve hrka giyer. Klc her

1

ibn Asâkir (11/8, 9).
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dem omzundadr ve zafer elde edinceye kadar da karsnda kimin

durduuna aldrmaz" karln verdi. Bunun üzerine Tubba: "Bu durumda

bu ehre bir ey yapamam ve bu ehrin harab olmas elimle olmayacaktr"

dedi ve yola düüp Yemen'e geri döndü.
1

bn Asâkir, Abbâd b. Ziyâd el-Murrî'den, o da olaya ahit olan birisinden

bildirir: Tubba, Medâin’i fethetmek ve Araplarla savamak üzere Yemen’den

yola çkt. O zaman ahalisi Yahudi olan Medine'ye girdi. ehrin ahalisini

hezimete urattktan sonra Yahudilerin âlimlerini toplad. Ancak bu âlimler,

bu ehrin, Mekke'den çkan ve ismi Ahmed olan bir peygamberin meskeni

olacan haber verdiler. Tubba'nn da bu peygambere yetiemeyeceini

söylediler. Bunun üzerine Tubba, Evs ile Hazreclilere: "Bu ehre yerlein.

ayet siz hayattayken çkarsa ona iman edip destek çkn. Siz hayatta iken

çkmazsa ayn eyi yapmalar için çocuklarnza vasiyette bulunun" dedi. Bu

konuda da öyle bir iir söyledi:

"Bana söylenene göre Allak m elçisi

Harem bölgesinden kak ile çkacaktr

ayet onun zamanna yetiecek olsaydm

Hem onu vezin, kem dte amcas og5u olurd[um.

Ebû Nuaym'n Delâil’âe bildirdiine göre Abdullah b. Selâm: "Yesrib

Yahudilerinin bana anlattklarna göre Tubba, Hz. Peygamberi (uiiabfa *yta »ese tem)

tasdik edip ona inandktan sonra ölmütü" demitir.

bn Asâkir, bn shâk'tan bildirin "Tubba’ya rüyasnda Kâbe'ye ö^tü

koymas gerektii gösterildi. Bunun üzerine hurma liflerinden yaplm bir

kumala ona bir örtü yapt. Daha sonra rüyasnda bundan daha güzel bir örtü

koymas gerektii gösterilince Meâfir kumandan bir örtü yapp Kâbe'yi

örttü. Daha sonra yine rüyasnda bundan daha güzel bir örtü koymas

gerektii gösterilince bu kez Yemen'in çizgili kumandan bir örtü yapp

Kâbe’yi örttü. Bana anlatlana göre de Kâbe'ye ilk örtüyü koyan kii

’ bn Sa'd (1/158, 159) ve bn Asâkir (11/14).

1 bn Asâkir (11/18).
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Tubba’dr. Ayn zamanda Cürhüm kabilesinden bazlarn Kâbe'nin bakm ile

temizliiyle görevlendirmi, Kâbe'ye bir kap ve anahtar yaptrmtr." 1

'i
f>: * f4îvâ- çM 1

f>:
i>|

"üphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluaca
zamandr. O gün dostun dosta hiçbir faydas olmaz.

Kendilerine yardm da edilmez." (Dukan Sur. 40,41)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz,

hüküm günü, hepsinin bir arada buluaca zamandr" 2

âyetini açklarken:

“nsanlarn amellerine göre aralannda hükmün verecei bir gündür ki bu

günü Yüce Allah gelmi geçmi tüm mahlukat için tayin etti" demitir. "O

gün dostun dosta hiçbir faydas olmaz...
3 âyetini açklarken de öyle

demitir: "Çünkü böylesi bir günde artk bütün akrabalk ile yaknlklar kesilir.

Herkes yapt ameline bakar. Böylesi bir günde hayrl bir ey elde eden

mutlu, kötü bir ey elde eden de bedbaht olacaktr."

4

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: h*. ; *.»
vt - •->>5

buyruunu: "O gün dostun dosta hiçbir faydas olmaz" eklinde açklamtr.

1 bn Asâkir (11/16).
2 Duhân Sur. 40
3 Duhân Sur. 41

* bn Cerîr (21/52).

5 Duhân Sur. 41
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"Dorusu zakkum aac, günahkârlarn yemeidir. 0,

maden eriyii gibidir. Erimi maden gibi karnlarda kaynar.

Scak suyun kaynamas gibi. Onu tutun ve Cehennemin
ortasna atini Sonra bana azap olarak kaynar su dökün i

Tat bakalm. Hani sen kendince üstündün, erefliydin!"

(Dukân Sur. 43*49)

Saîd b. Mansûr, Ebu Mâlik'ten bildirir: Ebû Cehil hurma ile tereya getirip:

"Zkkmlann! Muhammed'in size vaad ettii zakkum da ite budur” derdi.

Bunun üzerine: "Dorusu zakkum aac, günahkârlarn yemeidir"
1

âyetleri

nazil oldu.

bn Ebî Hâtim ve Hatîb'in Târih’de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

"Dorusu zakkum aac, günahkârlarn yemeidir"2
âyetlerini açklarken:

"Burada günahkâr kiiden kast Ebû Cehil'dir” demitir.

3

Ebû Ubeyd FadâiVde, bnu'l-Enbârî ve bnu’l-Münzir, Avn b. Abdillah'tan

bildirir: bn Mes'ûd adamn birine: "Dorusu zakkum aac, günahkârlarn

yemeidir"* âyetlerini "^-$1 flit”
5 lafzyla okuturken adam bunu ‘yetimlerin

yemeidir' anlamna gelecek ekilde "p-dl flit” okudu. bn Mes'ûd bunu

birkaç defa tekrarlad, ancak adamn dili dönmedii için hep ‘yetimlerin

yemeidir* anlamna gelecek ekilde okudu. Sonrasnda bn Mes'ûd adana:

"yj-ui flit” (=Facirlerin yemeidir)” eklinde okuyabilir misin?” diye sordu.

1 Duhân Sur. 43, 44
3 Duhân Sur. 43, 44
5 Hatîb (6/264, 9/239)
* Duhân Sur. 43, 44
5 Duhân Sur. 44
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Adam: “Evet, okuyabilirim" karln verince, bn Mes'ûd: “O zaman böyle

oku" dedi .

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Hâkim,

Hemmâm b. el-Hâris’ten bildirir: Ebu’d-Derdâ adamn birine "Dorusu

zakkum aac, günahkârlarn yemeidir" 2

âyetlerini “^ flit
" 3

lafzyla

okuturken adam bunu ‘yetimlerin yemeidir' anlamna gelecek ekilde “ flü*

ç-dl” okudu. Ebu'd-Derdâ adamn anlamadn ve ‘Esim' ifadesini

söyleyemediini farkedince: “Bunu Iâji fliL" (Facirlerin yemeidir)"

eklinde oku" dedi .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: “û^ls o3ii
-"5 buyruunu: Onu tutup (Cehennemin ortasna) atn"

eklinde açklamtr .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Tat bakalm. Hani sen

kendince üstündün, erefliydin
"7 âyetini açklarken: “Sen iddia ettiin gibi

ne üstün, ne de ereflisin, anlamndadr" demitir.

el-Umevî Meâzi’de krime’den bildirir: Resûlullah (saiiailahu aleyhi «miM, Ebû

Cehil ile karlanca ona: “Yüce Allah sana «Bu azap sana lâyktr, lâyk! Evet,

lâyktr sana, lâyk!»
8 dememi emretti” dedi. Ebû Cehil giysisini Hz.

Peygamberim (saiiBiiahu aiayfi mailem) elinden kurtard ve: “Ne sen, ne de bunu

söylemeni isteyen bana bir ey yapabilir. Mekke ahalisinin banda

bulunduumu, üstün ve erefli biri olduumu da biliyorsun!" karln verdi.

1 Ebû Ubeyd (sh. 183) ve Kurtubî, Tc/sîZde (16/149) geçtii üzere bnu'l-Enbârî.

Kurtubî der ki: "Burada sapk ve cahil kimselerin, Kurîân'daki bir harf veya kelimeyi

bakasyla deitirmenin caiz olduu yönündeki görülerini destekleyecek bir durum

yoktur. Çünkü bu, ifadeyi Allah'n indirdii ekliyle okuyabilene kadar Abdullah b.

Mes'ûd ile örencisi arasnda olan özel bir eitim ekli, bir hazrlk aamasdr."
2 Duhân Sur. 43, 44
3 Duhân Sur. 44
4 bn Cerîr (21/53, 54) ve Hâkim (2/451, "sahîh").

s Duhân Sur. 47
6
Talîku't-Ta'Iîk (4/310) ve Fethu'l-BârVde (8/570) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(21/59).

7 Duhân Sur. 49
8 Kyâme Sur. 34, 35
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Ancak Bedir savanda Yüce Allah onun cann ald ve söyledii bu söz üzerine

de: "Tat bakalm. Hani sen kendince üstündün, erefliydin
"

1

âyetini indirdi.'

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Ebû Cehil: "Mekke'nin en

üstün ve güçlü adam ben iken Muhammed beni tehdit mi ediyor!” deyince,

"Tat bakalm. Hani sen kendince üstündün, erefliydin
"3 âyeti nazil oldu .

4

bnu'l-Münzir, Abdulmelik'ten bildirir: Bana bildirilene göre Ebû Cehil: "Ey

Kureyliler! Benim adm nedir?” diye sorunca, Amr, Cülâs ve Ebu’l-Haken

olmak üzere kendisine üç isim söylediler. Ebû Cehil: "Bilemediniz! Ben s2e

adm söyleyim mi?” deyince: "Söyle” karln verdiler. Ebû Cehil: "Benim

adm Azîzu'I-Kerîm (üstün erefledir” dedi. Bunun üzerine: "Dorusu

zakkum aac, günahkârlarn yemeidir. O, maden eriyii gibidir. Erimi

maden gibi karnlarda kaynar. Scak suyun kaynamas gibi. Onu tutun ve

Cehennemin ortasna atn! Sonra bana azap olarak kaynar su dökün! Tat

bakalm. Hani sen kendince üstündün, erefliydin !"3 âyetleri nazil oldu.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde'den

bildirir: "Onu tutun ve Cehennemin ortasna sürükleyin !"6 âyeti nazil olduu

zaman Ebû Cehil: "Mekke’de benden daha üstün ve erefli biri yoktur!” dedi.

Yüce Allah da buna cevaben: "Tat bakalm. Hani sen kendince üstündün,

erefliydin
"7

âyetini indirdi .

8

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu zakkum aac,

günahkârlarn yemeidir"9 âyetlerini açklarken: "Burada günahkâr kiiden

kast Ebû Cehil'dir” demitir.

bn Merdûye’nin baka bir kanaldan bildirdiine göre bn Abbâs:

"Dorusu zakkum aac, günahkârlarn yemeidir"1

âyetlerini açklarken:

"Burada günahkâr kiiden kast Ebû Cehl b. Hiâm'dr” demitir.

1 Duhân Sur. 49
1 bn Kesîr, Tefsir'de (7/246) geçtii üzere el-Emevî.

3 Duhân Sur. 49
4 bn Cerîr (21/61, uzun bir metinle).

5 Duhân Sur. 43-49
6 Duhân Sur. 47
7 Duhân Sur. 49
8 Abdurrezzâk (2/209) ve bn Cerîr (21/61).

9 Duhân Sur. 43, 44
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka’b adamn birine birine

"Dorusu zakkum aac, günahkârlarn yemeidir"2
âyetlerini fü>” 3

lafzyla okuturken, adam dili dönmedii için bunu 'yetimlerin yemeidir'

anlamna gelecek ekilde "(uuJi fUJ=>" okuyordu. Ubey, Peygamberimiz MbIIbHu

aleyhi veseiiem) ile karlanca durumu aktard. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi veseiiem) de

Ubey’ye: "Bunu «^UâJi (Zalimlerin yemei)» eklinde okusun " buyurdu.

Ubey adamn bu ekilde okumasn isteyince dili bunu rahat bir ekilde

söyledi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basl) ile Amr b. Meymûn, "O,

maden eriyii gibidir. Erimi maden gibi karnlarda kaynar
"4

âyetini
"

Ojkül j lafzyla,

'

kaynar1
ifadesini “o” harfiyle okumulardr.

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onu tutun

ve Cehennemin ortasna atn !" 6 âyetini açklarken: “Onu tutun ve odunun

atlmas gibi Cehennemin orta yerine atn" demitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: " û$L*lâ ojj-

^ jr âyetini: “Onu tutun ve Cehennemin ortasna atn” eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: Jj
”8

âyetini:

“Cehennemin ortasna” eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir, Ebû Sâlih’ten bu yorumun aynsn bildirir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Tat bakalm. Hani sen

kendince üstündün, erefliydin
"1

âyetini açklarken öyle demitir: “Böylesi

' Duhân Sur. 43, 44
1 Duhân Sur. 43, 44
5 Duhân Sur. 44
4 Duhân Sur. 43-49

5 Nâfi', Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Bekr, Hamza, Kisâî, Ebû Câfer, Ravh ve Halef de bu

ekilde okumulardr. bn Kesîr, Hafs ve Ruveys ise lafzyla, harfiyle

okumulardr.
(en-Ner, 2/277).

6 Duhân Sur. 47
7 Duhân Sur. 47
8 Duhân Sur. 47
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bir günde Ebû Cehil zelil biri olacaktr, ancak kendisine istihza babnda böyle

denecektir. Madem dünyada Allah'n üstünlüü ve keremi dnda bir

üstünlük ve eref ile övünüyordun, bunlarla birlikte gir bakalm atee,

anlamndadr."

ty* i

s ' 0

tef &&
"Müttakiler ise güvenilir bir makamdadrlar. Bahçelerde ve

pnar balanndadrlar. nce ipekten ve parlak atlastan

giyerek karlkl otururlar. te böyle. Bunun yansra biz

onlar hûrui-în ile evlendiririz. Orada güven içinde her

türlü meyveyi isteyebilirler/' (DuU Sur. 51-55)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Müttakiler ise güvenilir bir

makamdadrlar"2
âyetini açklarken: "Ölüm ve azaptan yana güven

içindedirler” demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Müttakiler ise güvenilir bir

makamdadrlar"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Orada ölümden,

ihtiyarlktan, açlktan ve çplak kalmaktan yana güven içindedirler. Zira

ölmeyecek, yalanmayacak, aç ve çplak kalmayacaklardr.”

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Müttakiler ise

güvenilir bir makamdadrlar"* âyetini açklarken: "eytandan, hastalklardan

ve üzüntülerden yana güven içindedirler" demitir. "Bunun yansra biz

onlar hûru'l-în ile evlendiririz
"6

âyetini açklarken: "Onlan beyaz tenli

kzlarla evlendiririz, anlamndadr. bn Mes'ûd bu ifadeyi: "0^ (Beyaz

tenli)" lafzyla okudu" demitir. "Orada güven içinde her türlü meyveyi

1 Duhân Sur. 49
1 Duhân Sur. 51
3 Duhân Sur. 51
4 bn Ebî eybe (13/580, 581).

5 Duhân Sur. 51
6 Duhân Sur. 54

j * örf' h
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isteyebilirler
"1

âyetini açklarken de: “Ölümden, hastalklardan ve eytandan

yana güven içinde diledikleri meyveleri isterleri' demitir .

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "Bunun yansra biz onlar hûru'l-în ile evlendiririz
"3 âyetin

açklarken öyle demitir: “Onlan hurilerle evlendiririz. Hûr ifadesi de

giysilerinin üzerinden bile bacaklan görülebilen beyaz tenli kadn demektir.

Ayn ekilde ona bakan biri teninin incelii ve parlaklndan aynaya bakar

gibi kendi yüzünün yansmasn görebilir."
4

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a j*^"
5

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Beyaz tenli zarif kadnlar,

anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca,

bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. A'â'nn:

Heykeli andran beyaz tenli kadnlar, hizmetçiler

Sular, reyhanlar ve etrafa saçlan kokular vardr’’ dediini iitmez misin ?"
6

Beyhakî'nin el-Ba's ’da bildirdiine göre Atâ: jy*>”7 ifadesini: “ri ve

siyah gözlü kadnlar" eklinde açklamtr .

8

Hennâd b. es-Serî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: “

£c"9 buyruunu açklarken: “Hur ifadesi beyaz tenli, îti ifadesi ise iri gözlü

anlamndadr" demitir.

10

’ Duhân Sur. 55
1 bn Cerîr (21/64, 66, 67).

3 Duhân Sur. 54
4

Talîku't-Ta'fflc (4/310) ve Fethu'l-Bânâe (8/570) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(21/65).

4 Duhân Sur. 54
6 Mesâlu Nâfi', (249).

7 Duhân Sur. 54
8
Beyhakî (397).

9 Duhân Sur. 54

Hennâd, Zühd (26).
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bn Ebî Hatim ve Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiHm): "Huru'l-în zafirândan yaratlmlardr"

buyurmutur.’

bn Merdûye ve Hatîb'in Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi resaiiem): "Hûru'l-în zafirândan yaratlmlardr" buyurmutur .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre Leys b. Ebî Selîm: “Bana bildirilene göre

hûru'l-în zafirândan yaratlmlardr" demitir.
3

bn Ceririin bildirdiine göre Mücâhid: "Hûru'l-în zafrandan

yaratlmlardr" demitir.
4

bnu'l-Mübârek'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “Yüce Allah hûru'l-mr

topraktan deil misk, kâfûr ve zafirandan yaratr" demitir.

5

bn Ebi’d-Dünya Sifatu'l-Cenne’de ve bn EbîHâtim’in Enes’ten bildirdiine

göre Resûlullah (saMahu bM* «»ekm): "ayet hurilerden biri bulank koca bir denize

tükürecek olsa tükürüünün duruluundan denizin suyu da durulurdu"

buyurmutur.

6

bn Ebi'd-Dünya'nn bildirdiine göre bn Ömer “Cennetteki bir kadnn

kirpii, kartaln kanadndan daha uzundur" demitir.

7

bn Ebi'd-Dünya, bn Abbâs'tan bildirir “Hurilerden biri gök ile yer arasna

elini uzatacak olsa güzelliinden dolay bütün mahlûkatn akln bandan

alrd. ayet kolunun yansn uzatacak olsa güzelliinin yannda güne,

lambann sönmü fitili gibi kalrd. ayet yüzünü gösterecek olsa güzellii yer

ile gök arasn aydnlatrd."

1 Taberânî (7813), M. el-Eusat (288). Heysenû, Mecmau’z-Zevâidde (10/419) de- ki:

"snadnda zayf olan raviler vardr."
1 Hatîb (7/99). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da't/e'de (3539) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

3 bn Cerîr (22/303).

4 bn Cerîr (22/303, 304).

5 bnu'l-Mübârek (Zevâüiu'l-Hüseyn, 1537).
6 bn Ebi'd-Dünya (364) ve bn Kesir, Tefsirde (7/247) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7 bn Ebi'd-Dünya (307).
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ibn Merdûye ve Deylemî'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyh* vesdiem): "Hûru'l-în, meleklerin tebihinden yaratlmlardr"

buyurmutur.1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Cennet hurilerinden birinin

kokusu, be yüz yllk bir yolculuk mesafesinden geliri' demitir.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Bunun yansra biz onlar

hûru'l-în ile evlendiririz
" 3 âyetini açklarken öyle demitir: "Yemen dilinde

bir ifadedir. Zira Yemenliler: «Filan filanla evlendirdik» anlamnda bunu

kullanrlar."

j

öydl Lfci öjjk V
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"Orada ilk ölümden baka bir ölüm tatmazlar. Allah, onlan

cehennem azabndan korumutur... Düünüp öüt alsnlar

diye onu senin dilinle kolaylatrdk. O halde bekle, çünkü

onlar da beklemektedirler." (Dukân Sur. se, 58 , 50)

bn Ebî Hatim, Katâde'den bildirir: bn Mes'ûd'un kraatinde "Orada ilk

ölümden baka bir ölüm tatmazlar ..."4 âyeti: "9*11 l^s ö^jo 9
"

lafzyladr. 5

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Peygamberimiz (seiiaiiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde ölüm boz bir koç eklinde getirilip

Cennet ile Cehennem ahalisinin arasnda durdurulur. Her iki kesim de onun

ölüm olduunu bilirler. Cehennem ahalisi: «Allahm ! Onu bize musallat kl (da

ölüp kurtulalm)» derken , Cennet ahalisi: «Allahm! Burada ilk ölümden baka

bir ölümü bize tattrmayacana hükmetmitin» derler. Bunun üzerine ikisinin

arasnda bu koç kesilip öldürülür, ölüm bu ekilde kesilip öldürülünce

’ Deylemî (2955). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (3540) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
J bn Ebî eybe (13/106).

3 Duhân Sur. 54
4 Duhân Sur. 56
5 âz bir kraattir.
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Cehennemdekiler ölmeyecekleri için umutsuzlua kaplrlar. Cennettekiler ise

ölmemenin güveni içinde yaarlar."

Bezzâr, TaberânîM. el-Evsa?ta, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's'da “sahîh

bir isnâdla- Câbir b. Abdillah'tan bildirir: “Yâ Resûlallah! Cennet ahalisi uyur

mu?” diye sorulunca, Allah Resulü (uJiaiiahu akyw mailem): "Hayr, uyumazlar. Zira

uyku da ölümün bir benzeridir. Cennetlikler ne ölür, ne de uyurlar" karln
verdi.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: 'Düünüp öüt
alsnlar diye onu senin dilinle kolaylatrdk*

2

âyetini açklarken: “Bundan

kast Kuriân'dr” demitir, j£| âyetini de: “Bekle, çünkü onlar

da beklemektedirler” eklinde açklamtr.

4

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (351 7), Taberânî (919, 8816), bn Kesir, Tefsir"de (7/2478 geçtii

üzere bn Merdûye ve Beyhakî (484). Elbânî, es-Slsiletu ’s-Sahîha'da (1087) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

* Duhân Sur. 58

* Duhân Sur. 59
4 Talîku’t-Ta’lîk'de (4/310, 311) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (21/70. 71).
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Câsiye Sûresi Mekke'de

nazil oldu” demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr: “Câsiye (erîa) Sûresi

Mekke'de nazil oldu” demitir.

^J-ll ü Çjâ} oUT ÂjIS *ja <kUZ Uj j

\$y üo u>-U jjj Ija *u-u ijA ii jj\ Uj ji^Jij

ç-îl ilul Jij .
pil ûbi ^ji ^dj-^'j

"Sizin yaratlnzda ve (Allah n) yeryüzünde yayd
canllarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici

iaretler vardr. Gecenin ve gündüzün deimesinde,
Allahn gökten indirmi olduu nzkta ve ölümünden sonra

yeri onunla diriltmesinde, rüzgarlar evirip çevirmesinde,

akln kullanan toplum için dersler vardr... Vay haline, her

yalana ve günahkâr kiinin.1 " (Câ*iye Sur. 4. 5, 7)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre îbn Cüreyc: "Sizin yaratlnzda..."'

buyruunu açklarken: “Bundan kast insanlarn yaratldr” demitir.

"...Allah'n gökten indirmi olduu nzkta ..."
2 buyruunu açklarken:

“Gökten inen bu nzktan kast yamurdur” demitir. "...Rüzgarlar evirip

çevirmesinde ..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah dilerse bu rüzgarlar

’ Cisiye Sur. 4
1
Câsiye Sur. 5

3 Câsiye Sur. 5
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rahmet, dilerse de azap rüzgarlar klar" demitir. dii
" 1 buyruunu da:

"Yalanc" eklinde açklamtr.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Vay haline, her yalanc ve

günahkâr kiinin!" 2

âyetini açklarken: "Bundan kast, Muîre b.

Mahzûm’dur" demitir.

U J öl ^jSîl j Uj otjUJUl ^ U >

"Göklerdeki ve yerdeki her eyi kendi katndan sizin

hizmetinize verendir. Elbette bunda düünen bir toplum
için deliller vardr." (C««;yc Sur. 13)

bnu'l-Münzir, krime'den bildirir: bn Abbâs, Kur'ân'da dört âyete

açklama yapmazd. Bunlardan biri: "Göklerdeki ve yerdeki her eyi kendi

katndan sizin hizmetinize verendir..." 3
âyetidir. Dierleri Rakm

4

ile Gislin*

ifadelerinin geçtii âyetlerdir.

bn Ebî Hatim, krime’den bildirir: "bn Abbâs, okuyan kiiyi uyanp hatasn

düzeltmek dnda, "Göklerdeki ve yerdeki her eyi kendi katndan sizin

hizmetinize verendir ..."
6
âyetinin açklamasn yapmazd."

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in

Azame'de krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Göklerdeki ve

yerdeki her eyi kendi katndan sizin hizmetinize verendir ..."7 âyetini

açklarken: "Ik, güne ve ay bunlardan bazlardr" demitir.

8

1

Câsiye Sur. 7
J

Câsiye Sur. 7

3 Câsiye Sur. 13

< KehfSur.9
5 Hâkka Sur. 36
6 Câsiye Sur. 13

7 Câsiye Sur. 13

* Abdurrezzâk (2/213) ve Ebu -eyh (687).
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bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Göklerdeki ve yerdeki her eyi

kendi katndan sizin hizmetinize verendir../'* âyetini açklarken: "Her ey

Allah'n katndandr" demitir/

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî el-Esmâ'

ve's-Sifât’ta Tâvus'tan bildirir: Adamn biri Abdullah b. Amr b. el-Âs’a geldi ve:

"Her ey neyden yaratld?” diye sordu. Abdullah: "Her ey su, k, karanlk,

rüzgar ve topraktan yaratld” dedi. Adam: "Peki bunlar neyden yaratld?”

diye sorunca, Abdullah: "Bilmiyorum” karln verdi. Daha sonra adam

Abdullah b. ez-Zübeyriin yanna geldi ve ayn eyleri sordu. Abdullah b. ez-

Zübeyr de Abdullah b. Amrin dedii eyleri söyledi. Bunun üzerine adam bn

Abbâs'a gitti ve: "Her ey neyden yaratld?” diye sordu. bn Abbâs: "Her ey
su, k, karanlk, rüzgar ve topraktan yaratld” dedi. Adam: "Peki bunlar

neyden yaratld?” diye sorunca, bn Abbâs cevap olarak: "Göklerdeki ve

yerdeki her eyi kendi katndan sizin hizmetinize verendir ..."3 âyetini

okudu. Bunun üzerine adam: "Böylesi bir cevab da ancak Hz. Peygamberim

(sallellahu aleyhi vesalBm) Ehl-i Beyt'inden biri verebilirdi” dedi .

4

\y\S U* Uji üyr'jt ^ J*

"nananlara söyle, Allah'n günlerinin geleceini

ummayanlan balasnlar. Çünkü Allah her toplumu,

yaptna göre cezalandracaktr.” (cwe Sur. u)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "nananlara söyle, Allah'n

günlerinin geleceini ummayanlar balasnlar ..."3
âyetini açklarken

öyle demitir: Resûlullah (saiiaimhu aleyh, veseiiem) devaml olarak Müslümanlan

hogörüye davet ve tevik etti. En sonunda Allah'n günlerini dahi

1

Câsiye Sur. 13

* bn Cerîr (21/79).

3 Câsiye Sur. 13

* Abdurrezzâk (2/213), Hâkim (2/452, "sahih") ve Beyhakî (829). Zeheb: "Münker bir

haberdir" demitir. bn Kesîr, Tefsir (7/251) ise: "Garîb (tek kanall) bir haber olup

münkerlii de vardr" demitir.
5 Câsiye Sur. 14
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ummayanlar ho görüp balamas istendi. Bu âyetin de, "Eer savata

onlar yakalarsan, ibret almalar için onlar ile arkalarnda bulunan kimseleri

de dat"

1

âyetiyle neshedildii söylenir.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "nananlara

söyle, Allah'n günlerinin geleceini ummayanlan balasnlar ..."
1
âyetini

açklarken öyle demitir: “Mürikler Hz. Peygambere Maiiahu iM» «*eM eziyet

eder, onu alaya alr ve yalanlard. Ancak kendisi yine bunlan görmezden gelir

ve ho görürdü. Daha sonra ise Yüce Allah bütün müriklerle savamasn
emretti. Bu emirle de bu ho görü âyeti neshedilmi oldu.”3

Ebû Dâvud Nâsih’de, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid: "nananlara söyle, Allah'n günlerinin geleceini ummayanlan

balasnlar ..."4 âyetini açklarken: “Allah'n kendilerine nimet verip

vermediine aldrmayanlar ho gör, anlamndadr” demitir. Süfyân da:

“Sava (kitâl) âyetinin bu âyeti neshettii söylenir” demitir.

5

bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî’nin Mesâhiföe bildirdiine göre Katâde:

"nananlara söyle, Allah'n günlerinin geleceini ummayanlan

balasnlar ..."
6
âyetini açklarken öyle demitin “Bu âyet, "Haram aylar

çknca mürikleri bulduunuz yerde öldürün ..."7 âyetiyle neshedilmitir.”

8

bn Asâkirîin bildirdiine göre Ebû Müslim el-Horasânî, cariyelerinde

birine: ayet Yüce Allah: "nananlara söyle, Allah'n günlerinin geleceini

ummayanlan balasnlar..."5 buyurmam olsayd seni ar bir ekilde

döverdim" dedi. Cariye: “Ama ben Allah'n günlerini umuyorum. O halde

neden beni dövmüyorsun?" diye sorunca, Ebû Müslim: “Allah'n günlerini

1

Enfâl Sur. 57

* Câsiye Sur. 14

3 bn Cerîr (21/80).

4 Câsiye Sur. 14

5 bn Cerîr (21/80, 81).
6
Câsiye Sur. 14

7 Tevbe Sur. 5
8 bn Cerîr (21/81).

9 Câsiye Sur. 14
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ummayanlan balarken, umanlar elbette ki balanmay daha fazla

hakkediyor. Bunun için artk özgürsün, gidebilirsin!" dedi .

1
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"Andolsun biz, srailoullanna kitap, hüküm ve

peygamberlik verdik. Onlar güzel ve temiz yiyeceklerle

nzklandrdk ve onlar âlemlere üstün kldk... Sonra da
seni din konusunda bir eriat sahibi kldk. Sen ona uy;

bilmeyenlerin isteklerine uyma... Yoksa kötülük ileyenler

ölümlerinde ve salklarnda kendilerini, inanp iyi ameller

ileyen kimseler ile bir mi tutacamz sandlar? Ne kötü

hüküm veriyorlar!" (Câsiye Sur. 16. 18, 2l)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Andolsun

biz, srailoullanna kitap, hüküm ve peygamberlik verdik ..."
1 buyruunu

açklarken: "Hükümden kast, anlay ve kavraytr” demitir.

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Sonra da seni din

konusunda bir eriat sahibi kldk ..."3 buyruunu açklarken: "Yol, mezhep

sahibi yaptk, anlamndadr "demitir.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra da seni din konusunda bir

eriat sahibi kldk ..."4 buyruunu açklarken: "eriatten kast, hidâyet ve

apaçk yoldur1
' demitir .

5

’ bn Asâkir (27/218).
1

Câsiye Sur. 16
1 Câsiye Sur. 18

4 Câsiye Sur. 18

5 bn Cerîr (21/85).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Sonra da seni din konusunda bir

eriat sahibi kldk ..."
1 buyruunu açklarken: “eriatten kast, farzlar,

hadler, emirler ve yasaklardr” demitir .

2

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Abdullah b.

Ahmed Zühd ’de zevâidinde ve Taberânî, Ebu'd-Duhâ vastasyla Mesrûk’tan

bildirir: Temîm ed-Dârî, Makam'n yannda Câsiye Suresi'ni okudu. "Yoksa

kötülük ileyenler ölümlerinde ve salklarnda kendilerini, inanp iyi

ameller ileyen kimseler ile bir mi tutacamz sandlar? Ne kötü hüküm

veriyorlar!"3 âyetine gelince sabaha kadar alayarak bu âyeti tekrar edip

durdu .

4

bn Ebî eybe, Rabî' b. Huseym'in azatls olan Beîr'den bildirir: Bir

defasnda Rabî’ b. Huseym namaz klarken "Yoksa kötülük ileyenler

ölümlerinde ve salklarnda kendilerini, inanp iyi ameller ileyen kimseler

ile bir mi tutacamz sandlar? Ne kötü hüküm veriyorlar!"5 âyetire

yetiince sabaha kadar bunu tekrar edip durdu .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yoksa kötülük ileyenler

ölümlerinde ve salklarnda kendilerini, inanp iyi ameller ileyen kimseler

ile bir mi tutacamz sandlar?"7 buyruunu açklarken: “Mümin ki<;i,

dünyada da âhirette de mümindir. Kafir kii de dünyada da, âhirette ce

kafirdir” demitir.

8

"Heva ve hevesini tanr edinen, bilgisi olduu halde

1

Câsiye Sur. 18
2 bn Cerîr (21/85).

3 Câsiye Sur. 21
4 bnu'l-Mübârek (94), bn Ebî eybe (2/477), Abdullah b. Ahmed (sh. 182) ve

Taberânî (1250, 1251).

5 Câsiye Sur. 21
6 bn Ebî eybe (2/477).

7 Câsiye Sur. 21
8 bn Cerîr (21/88).
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Allah'n artt, kulan ve kalbini mühürledii, gözünü
perdeledii kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan baka kim
doru yola eritirebilir? Ey insanlar! Anlamaz msnz?"

(Câsiye Sur. 23)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Lâlekâî Sürme’de ve Beyhakî’nin el-

Esmâ' ve's-Siföt’ta bildirdiine göre bn Abbâs: "Heva ve hevesini tanr

edinen, bilgisi olduu halde Allah'n artt, kulan ve kalbini

mühürledii, gözünü perdeledii kimseyi gördün mü?"’ âyetini açklarken

öyle demitir: "Burada söz konusu ulan kii kafir olan kiidir. Zira kafir bu

konuda ilahi hiçbir delil ve kant olmadan kendine bir din edinmitir. Yüce

Allah da ezeli ilmiyle onun hidâyete ermeyeceini bildii için de onu

saptrm, yolunu artmtr." 2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Heva ve hevesini tanr edinen,

bilgisi olduu halde Allah'n artt, kulan ve kalbini mühürledii,

gözünü perdeledii kimseyi gördün mü?"3 âyetini açklarken: "Böylesi bir

kii arzu ettii, nefsinin ho gördüü her eyin peine düer ve Allah'tan

korkup çekinmez" demitir .

4

Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan

bildirir Araplardan bazlan bir taa tapard. Ancak o tatan daha iyisini

bulduu zaman onu atp yeni taa tapmaya balard. Bu konuda Yüce Allah:

"Heva ve hevesini tann edinen, bilgisi olduu halde Allah'n artt,
kulan ve kalbini mühürledii, gözünü perdeledii kimseyi gördün mü?"5

âyetini indirmitir.

6
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’ Câsiye Sur. 23
1 bn Cerîr (21/92-94), el-tkân'de (2/43) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Lâlekâî (1003) ve

Beyhakî (234).

3 Câsiye Sur. 23
4 bn Cerîr (21/93).

3 Câsiye Sur. 23
6
Nesâî, S. el-Kübrâ (11485). bn Cerîr (21/93) ve Hâkim (2/452, 453, “sahih").
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"Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaadmzdr. Ölürüz

ve yaarz. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onlarn

hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm
veriyorlar." (Câ*;ye Sur. 24)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir:

Cahiliye insanlar: “Bizi helak edecek olan ancak gece ile gündüzlerdir

(zamandr)’' derlerdi. Yüce Allah da Kitâb’nda bu konuda: "Dediler ki: Hayat

ancak bu dünyada yaadmzdr. ölürüz ve yaarz. Bizi ancak zaman

helak eder..."’ buyurdu. Aynca Yüce Allah, insann zamana (dohr'e) dil

uzatmakla kendisine eziyet ettiini, zira zamann kendisi olduunu, bu isin

elinde bulunduunu, gece ile gündüzleri evirip çevirdiini ifade etmitir.
2

Ebû Ubeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'âd

bu âyeti: ”63*3 Uiî £Ji üSli- yj ^ U I3JI3 (=Dediler ki: Hayat ancak ou

dünyada yaadmzda. Yaanz ve ölürüz...)” eklinde okumutur.3

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr ve bn Merdûye’nin

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»uiBhu «sefan) övle

buyurmutur: "Yüce Allah buyurur ki: nsanolu zamana (dehr'e) dil

uzatmakla bana eziyet ediyor. Zira zaman benim. Bu i benim elimdedir. Gece

ile gündüzü evirir çeviririm."*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

Ü&A4Î U
i”5 buyruunu açklarken:

uDehr ifadesinden kast zamandr”

demitir.
6

bn Cerîr ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifafta Ebû Hureyre'cen

bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiahu aleyh mefan) öyle buyurmutun "Yüce Allah

’ Câsiye Sur. 24.

1 bn Cerir (21/97), bn Kesir, Tefsîr'de (7/254) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim

(2/453). bn Kesîr: "Garîb bir siyak vardr" demitir.
3 Ebû Ubeyd (sh. 184). âz bir kraattir.

4 Ahmed 12/187, 13/111, 143, 536 (7245, 7683, 7716, 8232), Buhârî (4826, 6181, 7491),

Müslim (2246), Ebû Dâvud (5274), Nesâî, S. el-Kübrâ (1 1486, 11487) ve bn Cerîr (21/97).

5 Câsiye Sur. 24
6 bn Cerîr (21/96).
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buyurur ki: «Âdemolu : "Kahrolsun zamana!"» demesin. Zira zaman (dehr)

benim. Gece ile gündüzü gönderen benim ve istesem bunlar tutar bitiririm."

1

bn Cerir ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz

(sailallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah buyurur ki: «Kulumdan borç

istedim, ancak vermedi ve: "Yazklar olsun u zamana!" diyerek bana dil

uzatmakta. Zira zaman (dehr) benim.»"
3

"Göklerin ve yerin hükümranl Allah'ndr. Kyamet
kopaca gün. ite o gün batla sapanlar hüsrana

urayacaklardr." (Câ»iyeSur. 27)

Beyhakî’nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre Abdullah b. Ömer bir

toplulukla karlat. Üzerinde de çok güzel bir cübbe vard. 0 topluluktan

biri: “Ben bu adamn cübbesini elinden alsam bana ne verirsiniz?" diye

sorunca, bir mebla tayin ettiler. Bunun üzerine adam Abdullah b. Ömer'in

yanna geldi ve: “Ey Ebû Abdinrahman! u üzerindeki cübbe benim!” dedi.

bn Ömer “Ama bunu dün kendim satn aldm" deyince, adam: “Sana benim

olduunu söyleyip bildirdim. Artk onu giymen sakncaldr" karln verdi.

Abdullah b. Ömer cübbeyi çkanp adama vermek üzereyken oradakiler

gülmeye balad. Abdullah onlara: “Neden gülüyorsunuz?" diye sorunca,

onlar "Bu adam ii gücü olmayan, bo biri!" karln verdiler. Bunun

üzerine Abdullah adama döndü ve: “Kardeim! Bilmez misin ki önünde ölüm

vardr! Sabah m akam m, gece mi gündüz mü ne zaman geleceini de

bilmiyorsun. Sonrasnda kabir hayat var, orada yaanacak büyük korku var,

Münker ve Nekiriin sorgusu var. Daha sonrasnda da batla sapanlann

hüsrana urayacaklan bir gün olan kyamet günü var!" deyince oradakiler

alamaya balad. Sonrasnda Abdullah yoluna devam etti.
3

P* Li
f
jj* Jl at jsr âîU- at jîr jyy

1 bn Cerir (21/98) ve Beyhakî (305).

2 bn Cerir (21/98), Hâkim (1/418) ve Ahmed 13/368 (7988). Muhakkikleri: "snad
hasendir" demilerdir.

5 Beyhakî (4834).
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"Her ümmeti câsiye olarak görürsün. Her ümmet kendi

kitabna çarlr. (Onlara) Bugün, size ilediinizin karl
verilecektir (denilir)/' (Caniye Sur. 28)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Her ümmeti câsiye olarak

görürsün ../
1 buyruunu açklarken: “Her ümmetin, dierlerinden ayn bir

yerde toplandn görürsün, anlamndadr “demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Her ümmeti câsiye olarak görürsün ..."
2 buyruunu açklarken: “Her

ümmeti diz üstü çökmü olarak görürsün, anlamndadr" demitir.
3

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "Her ümmeti câsiye olarak

görürsün ../4 buyruunu açklarken: “Hesap annda her ümmetin diz üstü

çökmü olduunu görürsün" demitir.

5

Saîd b. Mansûr, Abdullah b. Ahmed Zühd’de zevâidinde, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî el-Ba's’da Abdullah b. Bâbâh’dan bildirir: Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiien):

"Sizleri Cehennemin önünde yüksek bir yerde diz çökmü bir ekilde görür

gibiyim " buyurdu. Daha sonrasnda ravi Süfyân: "Her ümmeti câsiye olarak

görürsün ../

6

âyetini okudu/

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Her ümmet kendi kitabna

çarlr../8 buyruunu açklarken öyle demitin Kyamet gününde bir

ümmetin dierinden önce, bir topluluun dierinden önce, bir adamn

dierinden önce yani herkesin srayla hesap için huzura çanlacam

biliyorsunuz. Bize bildirilene göre Peygamberimiz (saiuiafo aleyhi vaniiem) öyle

1

Câsiye Sur. 28
1
Câsiye Sur. 28

} bn Cerîr (21/101).

4 Câsiye Sur. 28
5 bn Cerîr (21/101).
6
Câsiye Sur. 28

7 bn Kesîr, Tefsir
1de (7/255) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Fethu'l-BârTde (11/405)

geçtii üzere Beyhakî.
8
Câsiye Sur. 28
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buyurmutun "Kyamet gününde her ümmete, dünyada iken ta veya odun

veya put veya hayvan olarak tapt ey ne ise karsna çkarlr ve kendilerine:

«Herkes dünyada iken bunlardan hangisine tapmsa peinden gitsin!» denilir.

Kendilerine taplan bu eyler de kendi taraftarlarnn önüne geçer ve onlar

götürüp Cehenneme atar. Geriye Muhammed (saiiaiiahu aleyhi rasellem) ümmeti ve Ell-i

kitâb'dan olanlar kalr. Yahudilere : «Dünyada iken neye tapyordunuz?» diye

sorulunca, Yahudilerden çok az bir ksm hariç geriye kalanlar: «Allah'a ve

Üzeyr'e tapyorduk» derler. Onlara: «Ama Üzeyr bu konuda sizin gibi deildi,

sizler de onun gibi deildiniz!» karl verilir ve sol tarafa doru sürülürler.

Durmak isteseler de duramazlar. Sonra Hristiyanlar çarlr ve onlara da:

«Dünyada iken neye tapyordunuz?» diye sorulur. Hristiyanlardan çok az bir

ksm hariç geriye kalanlar: «Allah'a ve sa'ya tapyorduk» derler. Onlara:

«Ama sa bu konuda sizin gibi deildi, sizler de onun gibi deildiniz!» karl
verilir ve sol tarafa doru sürülürler. Durmak isteseler de duramazlar. Geriye

Muhammed Maliahu aleyhi veseiiem) ümmeti kalr. Onlara: «Siz dünyada iken neye

tapyordunuz?» diye sorulunca: «Biz sadece bir tek olan Allah'a tapyorduk!

Böylesi bir günden de çekindiimiz için bunlardan ayn durduk» derler. Bunun

üzerine müminlerin secde etmesine izin verilir. Müminler secdeye gider, ancak

aralarnda da münafklar bulunur. Müminler secdeye giderken Münafklarn

srt sert olur ve bir türlü secde edemezler. Bu ekilde Yüce Allah müminlerin

secdesini geriye kalanlar için bir knanma, küçük düürme ve pimanlk vesilesi

klarr

b fis u û\ jkL; 1213 i*

“Bu, yüzünüze kar gerçei söyleyen kitabimizdir. Çünkü
biz, yaptklarnzn kopyasn çkaryorduk." (Câsiyc Sur. 20)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu, yüzünüze kar gerçei

söyleyen kitabimizdir. Çünkü biz, yaptklarnzn kopyasn çkaryorduk" 2

âyetini açklarken öyle demitir: “Kitaptan kast Ümmü'l-Kitâb'tr ve içinde

insanlann yapacaklan eyler yazldr. Kopyay çkaran da meleklerdir.

1 bn Cerir (21/101, 102).

* Câsiye Sur. 29
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Melekler, insanlann (günlük) yapacaklan eyleri bu ana kitaptan kopya

ederler.”

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ibn Abbâs’a: "...Çünkü

biz, yaptklarnzn kopyasn çkaryorduk" 3
âyeti sorulunca öyle demitir:

"Yüce Allah ilk olarak Kalem'i sonra da mürekkeb hokkas olan Nûn’u, sonra

da levhalar yaratt. Bunlar yarattktan sonra kuruluundan yok oluana dek

dünyada yaratlacak büyün eyler, iyi veya kötü yaplacak bütün iler, nzk,

helal, haram, ya kuru ne varsa hepsini yazd. Sonrasnda bunlardan her

birinin dünyaya ne zaman geleceini, ne kadar kalacan, ne zaman yok olup

gideceini takdir edip belirledi. Daha sonrasnda yazlan bu Kitab'a

(levhalara) baz melekleri görevlendirdi. Yaratma konusunda da baz

melekleri görevlendirdi. Bundan dolay yaratma melekleri Kitab'tan sorumlu

olan meleklerin yanna gelir ve bir günlük yaplacak eyleri bu Kitab'tan alp

kayda geçerler. Sonra da her bir melek Allah'n da emriyle sorumlu olduu

alanda kayda geçtii eyleri gerçekletirmek üzere insanlara iner ve onlan

elindeki nüshada yazl olanlara göre yönlendirirler.” Adamn biri kalkp: “Ey

bn Abbâs! Meleklerin günlük olarak bu tür eyleri yazp kayda geçtiini

düünmüyorduk” deyince, bn Abbâs u karl verdi: "Sîzler Arap deil

misiniz? Yüce Allah: "...Çünkü biz, yaptklarnzn kopyasn çkaryorduk"3

buyurur. Kopya (istinsah) ii de yazl olan bir kitaptan olmaz m?”

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: "Yüce Allah, Nûn’u yani hokkay yaratt.

Sonra Kalem’i yaratp: "Yaz!" emrini verdi. Kalem: "Ne yazaym?” deyince,

Yüce Allah: "Kyamet gününe dek olacak olan eyleri, iyi veya kötü yaplacak

iler, taksim ve takdir edilen nzklar, haram ile helalleri yaz. Sonra bunlardan

her birinin dünyaya ne zaman geleceini, ne kadar kalacan, ne zaman yok

olup gideceini belirleyip tayin et" buyurdu. Sonra kullar için Hafaza denilen

melekleri, yazlan bu Kitab'a da Hazene denilen melekleri görevlendirdi.

Hafaza melekleri her bir günün amellerini Hazene meleklerinin banda

bulunduu Kitap'tan kopya edip yazarlar. Kiinin nzk ve eceli bitmise,

Hazafa melekleri Hazene meleklerinin yanna gelip de o kiinin dier günle

ilgili ilerini istedikleri zaman, Hazene melekleri: "Söz konusu kii hakknda

1 bn Cerir (21/104).

1 Câsiye Sur. 29
3 Câsiye Sur. 29
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bizde bir ey görünmüyor" cevabn verirler. Hafaza melekleri geri

döndüklerin de söz konusu kii veya kiilerin ölmü olduklarn görürler."

Ravi der ki: Daha sonra bn Abbâs oradakilere öyle dedi: "Sîzler Arap deil

misiniz? Hafaza meleklerinin: "...Çünkü biz, yaptklarnzn kopyasn

çkaryorduk"' dediini iitmez misiniz? Kopya (istinsâh) ii de asl olan bir

nüsha ve kitaptan olmaz m?”2

bn Cerîriin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Yüce Allah'n her gün

yeryüzüne baz eylerle inen ve o eyler üzerine insanlarn amellerini yazan

melekleri vardr" demitir .

3

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah her eyden önce Kalem'i yaratt ve onu sa

eline ald ki Allah’n her iki eli de sadr. Daha sonra dünyada iyi kötü, ya

kuru ne varsa, olacak ve yaplacak tüm eyleri yazd ve adna Zikr denilen bir

kitapta bunlar saklad. sterseniz bu konuda: «...Çünkü biz, yaptklarnzn

kopyasn çkaryordu k»* âyetini okuyun. Kopyalama ii de yazp bitirilmi bir

yerden yaplmaz m?"

bn Merdûye -zayf bir isnâdla- bn Abbâs’tan bildirir: "...Çünkü biz,

yaptklarnzn kopyasn çkaryorduk"5 buyruu konusunda

Peygamberimiz (uiiafehu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Bunlar dünya ahalisinin

iyi veya kötü yaptklardr, amelleridir. Bunlar sabah veya akam vakti günlük

olarak semadan iner. Kiinin gün içinde ölmesi veya suda boulmas, üzerine ev

göçmesi, dadan aaya dümesi, kuyuya dümesi veya atete yanmas gibi

bana gelen eyler Hafaza melekleri tarafndan kayda geçirilir. Akam olunca

da kayda geçtikleri bu eylerle semaya çkarlar. Yazdklar eylerin Ümmü'l-

Kitâb'ta da ayn ekilde geçtiini görürler."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitin "Hafaza melekleri insanlann yapacaklar eyleri Ümmü’l-Kitâb'tan

kopya edip yazarlar. nsan da Hafaza meleklerinin Ümmü’l-Kitâb'tan

kopyalad eyleri yapar."

1

Câsiye Sur. 29
2 bn Cerîr (21/104, 105).

3 bn Cerîr (21/105).

4 Câsiye Sur. 29
5 Câsiye Sur. 29
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bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n Hilye *de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yüce Allah, yanndaki Zikr’de (Ümmü'l-Kitâb'da) kyamete kadar olacak

eylerin hepsini yazd, sonra da Hafaza meleklerini bu yazdklaryla Âdem ile

nesline gönderdi. Hafaza melekleri kullarn yapacaklar eyleri Ümmü'l-

Kitâb'dan kopyalayp yazarlar” dedi ve: "Bu, yüzünüze kar gerçei

söyleyen kitabimizdir. Çünkü biz, yaptklarnzn kopyasn çkaryorduk" 1

âyetini okudu .

2

Hâkim, Lâlekâî Sürme'de ve bn Merdûye, Miksam vastasyla bn

Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah ilk önce Kalem'i yaratt ki bu kalem nurdan

oldu. Sonra ona: “Levh-i Mahfûz'a yaz!” emrini verdi. Kalem: “Rabbim! Neyi

yazaym?” diye sorunca, Yüce Allah: “Kyamet gününe dek olacak bütün

eyleri yaz” buyurdu. Yüce Allah daha sonra insanlar yaratt zaman

amellerini kayda geçmek üzere Hafaza meleklerini görevlendirdi. Kyamet

gününde de insanlara, amellerini içeren bu kitaplar arzedilir ve: “te bu

yüzünüze kar gerçei söyleyen kitabimizdir, zira yaptnz her eyi kopya

ediyorduk” denilir. nsanlann amellerini içeren kitaplar ile Levh*i Mahfuz'da

yazl olanlar karlatrldnda da ayn olduu görülür. Sizler Arap deil

misiniz? Kopya ii baka bir kitaptan olmaz m ?
3

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Çünkü biz, yaptklarnzn

kopyasn çkaryorduk"4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yüce Allah,

Ramazan aynn Kadir gecesinden bir sonraki yl ayn geceye kadar olacak

bütün eyleri Ümmü'l-Kitab’dan kopyalayp kayda geçmek üzere baz

melekleri görevlendirmitir. Hafaza melekleri her Perembe gecesi insanlarn

amellerinin kaydn tuttuklan kitaplar Ümmü'l-Kitâb'da yazl olanla

karlatrrlar. Bunun sonucunda Hafaza meleklerinin yazd ile Ümmü'l-

Kitâb'da yazl olann ayn olduu, ne eksii ne de fazlas bulunduu

görülür.”5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Bugüne kavuacanz unuttuunuz gibi, bu gün biz de sizi

1

Câsiye Sur. 29
5 Ebû Nuaym (8/262).

J Hâkim (2/454, sahîh") ve Lâlekâî (944).

4 Câsiye Sur. 29
5 Taberânî (10595).
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unutuyoruz...*
1 buyruunu açklarken: “Böylesi bir güne kavuacanz

unuttuunuz gibi biz de sîzleri Cehennem içinde unutup burada brakacaz”

demitir .

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: Bugüne

kavuacanz unuttuunuz gibi, bu gün biz de sizi unutuyoruz...*3

buyruunu açklarken: “Dünyada iken bana itaati ve beni anmay nasl

unutup braktysanz bu gün biz de sizi Cehennem ateinde unutup

brakacaz” demitir.

1^1 M' >-> J U:^I J
“Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O r mutlak göç
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir/' (Câ«iye Sur. 37)

bn Asâkir’in Amr b. Zer'den, onun da babasndan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh) veseiiem) öyle buyurmutur: "Bir topluluk Yüce Allah’

zikretmek üzere oturduktan zaman ayn sayda melek de onlarla birlikte oturur.

Topluluk Allah'a hamdettii zaman bu melekler de hamdeder, tebih ettikleri

zaman melekler de tebih eder, tekbîr getirdikleri zaman melekler de tekbîr

getirirler. Balanma diledikleri zaman da melekler «âmin» derler. Sonrasnda

Yüce Allah’n huzuruna çkarlar. Yüce Allah neler olduunu sorunca, melekler:

«Rabbimiz! Yeryüzündeki kullann seni zikredince biz de onlarla birlikte seni

zikrettik» derler. Yüce Allah: «Ne dediler?» diye sorunca, melekler: «Rabbimiz!

Sana hamdettilcr» derler. Yüce Allah: «lk ibadet edilen ve en son kendisine

hamdedilen benim!» buyurur. Melekler: «Rabbimiz ! Seni tebih ettiler»

dediklerinde, Yüce Allah: «Bana ait övgüler benden bakasna yaramaz»

buyurur. Melekler: «Rabbimiz! Seni tekbîr ettiler» deyince, Yüce Allah

:

«Göklerde ve yerde ululuk bana aittir. Mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibi de

benim» buyurur. Melekler: «Rabbimiz! Senden balanma dilediler» deyince,

Yüce Allah: «Siz de ahit olun ki onlan baladm» buyurur."4

1

Câsiye Sur. 34
2 bn Cerîr (21/108) ve Fethu'l-Bârfde (8/574) geçtii üzere bnul-Münzir.
J Câsiye Sur. 34
4 bn Asâkir (28/87, 88).
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bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-Iman'da Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah («yidu dert» mallm) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah'n üç çeit giysisi (sfat) vardr. zan izzet, gömlei rahmet, ridas da

ululuktur. Kii Yüce Allah'n üstün kld bir ey dnda kendini üstün

gördüü zaman (kyamet gününde) kendisine: «Tat bakalm. Hani sen

kendince üstündün, erefliydin»
1

denilir. nsanlara merhamet edene Yüce

Allah da merhamet eder. te böylesi bir kii giymesi gereken gömlei (rahmet

gömleini) giymi demektir. Kibir taslayan kii ise Allah'n ululuk ridas

konusunda Allah'la çekiiyor demektir. Oysa Yüce Allah: «Benimle çekien

kiiyi Cennete sokmam!» buyurur.''*

bn Ebîeybe, Müslim, Ebû Dâvud, bn Mâce, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin

uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saUdiehu aleyhi melim)

öyle buyurmutur. "Yüce Allah buyurur ki: «Benim ridâm ululuk, izânm ise

azamettir. Bunlardan birinde benimle çekiecek olan da Cehennem ateine

atarm.»"3

’ Duhân Sur. 49
1

Beyhakî (8159).

3 bn Ebî eybe (9/89), Müslim (2620), Ebû Dâvud (4090), bn Mâce (4174) ve Beyhakî

(122, 263, 279-281).



AHKÂF SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Ahkâf Sûresi Mekke'de

nazil oldu” demitir.

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Ahmed -ceyyid bir isnâdla- bn Mes'ûd'dan bildirir: “Resûlullah (sayiahu aleyhi

veseiiBm) bana Âl-i Hamm (Hâmîm ile balayan sûreler)den Ahkâf Sûresi'ni

okuttu. Âyet says otuzdan fazla olan sûreler Selâsûn olarak da

isimlendirilirdi.”
1

Ibnu'd-Durays ve Hâkim, bn Mes'ûd'dan bildirin Resûlullah (ssHailahu aleyhi

«senam) bana Ahkâf Sûresi'ni okuttu. Ayn sûreyi bir bakasna da okutmutu. O

adam bu sûreyi farkl bir ekilde okuyunca ona: “Sana bu sûreyi kim okuttu?"

diye sordum. Adam: “Resûlullah Maiiahu aleyhi mefcm) okuttu" karln verdi. Ben

de: “Vallahi bana da bu sûreyi Resûlullah (iBiaiishu aleyhi mailem) okuttu ama senin

okuduundan farkl bir ekilde okuttu” dedim ve birlikte Resûlullah'n (ssliaiiahu

aleyhi veseiiam) yanna gittik. Vardmzda: “Yâ Resûlallah! Bana bu sûreyi u u
ekilde okutmadn m?” diye sordum. Allah Resûlü (sdaBahu Beyh meilem): "Evet,

okuttum" buyurdu. Yanmdaki adam da: “Bu sûreyi bana da u u ekilde

okutmadn m?” diye sorunca, Resûlullah (nHailahu aleyhi v«»iefn) yine: "Evet,

okuttum

"

karln verdi. Sonrasnda Resûlullah’n (saiiallahu aleyhi ««üsm) yüzünün

rengi deiti ve: "Her biriniz sûreyi benden duyduu ekilde okusun. Zira

sizden öncekiler aralarnda çekimekten dolay helak oldular" buyurdu .

2

' Ahmed 7/88 (3981). Muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
J bnu'd-Durays (329) ve Hâkim (2/223, 224, "sahih”).
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$ f' yt ^ ijS} ^ j* & ^ <*$'} J*

r^ü\ çUji Sjlâ jt lii J ^ ^31 OJUJJI ^ hyi

çj- <J\ ^ ^~^-î y b* ^ 9j* b*. J**i iM J*^ b*j * bj?^

üLit ,4J js ^û >^- îp * oJi\* ^ui ^ (J.J üuîi

b^ir *J jü oiî; lüuî^ Ji:

îp * j^isr \jtij

*& &y\ 0\ Jî olj! 'öjljk çU ^ UJ 4^
cr^ <;^ j^Juâ; lw fi*] j* &i 4)I ^ ^ j^U:

"De ki: «Allah' brakp da taptklarnz gördünüz mü? Bana
gösterin, yeryüzünden neyi yaratmlardr? Yoksa göklerin

yaratlnda onlarn bir ortakl m var? Eer doru
söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi

kalnts olsun getirin bana!» Kim, Allah' brakp da,

kyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek eylere

tapandan daha sapktr? Oysa onlar, bunlarn
tapnmalarndan habersizdirler. nsanlar (kyamet günü)

toplandnda, o taptktan kendilerine düman oluverir,

onlarn ibâdetlerini de inkâr ederler. Âyetlerimiz onlara

açkça okunduu zaman, o küfredenler kendilerine

geldiinde Hak (kitap Kur an) için, düünmeden «Bu, apaçk
bir büyüdür» dediler. Yoksa, «Onu uydurdu mu» diyorlar? De

ki: Eer ben onu uydurmusam, Allah'tan gelecek olana

(cezaya) kar siz benim için hiçbir ey yapamazsnz. O,

sizin, hakknda (düüncesizce) yaygara kopardnz eyi
daha iyi bilir. Benimle sizin aranzda âhit olarak O yeter!

O, çok balayandr, çok merhamet edendir." (AKkâf Sur. is)

Ahmed, Taberânî, bn Asâkir, bn/I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye, Ebû Seleme b. Abdirrahman vastasyla bn Abbâs'tan bildrin
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Peygamberimiz (»ihihhu aleyhi vassüem}, "...Yahut bir bilgi kalnts..."

1

buyruunu

açklarken: "Bundan kast yazl bir eydir" buyurdu/

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Hâkim, bn Merdûye ve Hatîb'in Ebu Seleme

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut bir bilgi kalnts..." 3

buyruunu açklarken: “Bundan kast yazl bir eydir" demitir.

4

Saîd b. Mansûr, Safvân b. Süleym vastasyla Atâ b. Yesâridan bildirir:

“Resûlullah’a (saliaiiahu aleyhi vaseDem) yaz konusu sorulunca: "Bunu bir peygamber

örenmiti ve yazard. Onun yazsnn benzerini yazabilenler onun ilmini de

bilmi olurlar " buyurdu." Safvân der ki: Bunu Ebû Seleme b. Abdirrahman'a

aktardmda öyle dedi: “Ben de bunu bn Abbâs'a sorduumda: “Yaz da

bilgiden bir kalntdr" demiti."5

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sadaMn aleyhi meiem): "Peygamberlerden biri yaz yazard. Onun

yazsnn benzerini yazabilen kii onun ilmini de örenmi olur"

buyurmutur.

6

bn Merdûye, Ebû Saîd’den bildirir: Peygamberimiz (saiiaiiehu aleyhi yasatan),

"...Yahut bir bilgi kalnts..." 7 buyruunu açklarken: "Bundan kast güzel

yazdr" buyurmutur.

Taberânî M. el-Evsat'ta ve Hâkim'in a'bî vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Yahut bir bilgi kalnts..."
8 buyruunu açklarken: “Bundan kast

güzel yazdr" demitir.

9

1 Ahkâf Sur. 4
1 Ahmed 3/449 (1992), Taberânî (10725) ve bn Asâkir (51/30). Müsncd’in

muhakkikleri: "Buhârî ile Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
i Ahkâf Sur. 4
4 Hâkim (2/454, "sahih") ve HaÜb (4/355).

5 UkayH, ed-Du’afâ (293, Atâ'dan mürsel olarak).

6 Ahmed 15/58 (9117). Muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir"

demilerdir.
7 Ahkâf Sur. 4
8 Ahkâf Sur. 4
9 Taberânî (472) ve Hâkim (2/454).
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bn Cerîr'in Ebû Seleme vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: '...Yahut

bir bilgi kalnts ..."

1

buyruunu açklarken: “Araplarn yere çizerek yapt
bir tür yaz eklidir" demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Yahut bir bilgi

kalnts ..."3 buyruunu açklarken: “Yahut özel bir bilgi getirin,

anlamndadr"' demitir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut bir

bilgi kalnts ..."3 buyruunu açklarken: “Bu konuda açklayc bir kant

getirin, anlamndadr" demitir .

6

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

göre Mücâhid: "...Yahut bir bilgi kalnts ..."7 buyruunu açklarken: ' Bu

konuda bilgisi olan birini getirin, anlamndadr" demitir. "...O, sizin,

hakknda yaygara kopardnz eyi daha iyi bilir ..."
8 buyruunu açklarken:

“Hakknda konutuunuz eyleri daha bilir, anlamndadr" demitir .

9

U V
1 ö\ Vj ^ U Uj J-ijJl U-Aj. CS' U Jî

"De ki: Ben peygamberlerin ilki deilim. Bana ve size ne

yaplacan da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene

uyanm. Ben sadece apaçk bir uyanaym.” (Aktif Sur. 9)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir: Yüce Allah: "De ki: Ben peygamberlerin ilki deilim. Bana ve size ne

1

Ahkâf Sur. 4
J bn Cerir (21/113).

3 Ahkâf Sur. 4
4 bn Cerir (21/1 14).

5 Ahkâf Sur. 4
6 îbn Cerir (21/115).

7 Ahkâf Sur. 4
8 Ahkâf Sur. S

9 bn Cerir (21/114, 115, 118).
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yaplacan da bilmem ..."
1

buyurduktan sonra, Fetih Sûresi'indeki "Böylece

Allah, senin geçmi ve gelecek günahn balar ..."
2
âyeti ile "nanan erkek

ve kadnlar, içinde temelli kalacaklar, içlerinden rmaklar akan cennetlere

koyar, onlarn kötülüklerini örter. Allah katnda büyük kurtulu ite

budur"3 âyetini indirdi ve Hz. Peygambere (taiiaiiahu aleyhi veuiiem) hem kendisine,

hem de dier müminlere neler yapacan bildirdi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: " ^ l£.jj c*

£

U ja

J-l^Jl
"5 buyruunu: "De ki: Ben peygamberlerin ilki deilim" eklinde

açklamtr .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "De ki: Ben

peygamberlerin ilki deilim ..."7 buyruunu açklarken: "Peygamberimizden

(saUaüahu aleyhi vsseiM önce de peygamberler gelmiti" demitir .

8

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Atiyye: "...Bana ve size ne yaplacan
da bilmem ..."9 buyruunu açklarken: "Mekke'de mi braklacam yoksa

buradan çkacak mym, bilmiyorum, anlamndadr" demitir.

Ebû Dâvud Nâsih’öe bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bana ve size ne

yaplacan da bilmem ..."
10 buyruunu açklarken öyle demitin "Fetih

Sûresi'inde nazil olan "Böylece Allah, senin geçmi ve gelecek günahn
balar... "n

âyetiyle bu âyet neshedildi. Bunun üzerine Peygamberimiz

(saüaiiahu aleyhi vesBiiem) Müslümanlann yanna çkt ve Yüce Allah’n geçmi ve gelecek

günahlann balad müjdesini verdi. Müminlerden bir adam: "Yâ

Resûlallah! Gözün aydn! imdi sana ne yaplacan örendik. Peki bize ne

yaplacak?" deyince, Yüce Allah, Ahzâb Sûresi'ndeki "Mü'minlere kendileri

’ AhkâfSur.9
1

Fetih Sur. 2

3 Fetih Sur. 5
4 bn Cerîr (21/119, 121) ve Talîku't-Ta'lîk (4/311) ile Fethu'l-BârTde (8/576) geçtii

üzere bn Ebl Hatim.
5 Ahkâf Sur. 9
6 bn Cerîr (21/120).

7 Ahkâf Sur. 9
8 bn Cerîr (21/120).

9 Ahkâf Sur. 9
10 Ahkâf Sur. 9

” Fetih Sur. 2
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için Allah'tan büyük bir lütuf olduunu müjdele" 1

âyeti indirdi. Yine:

"nanan erkek ve kadnlar, içinde temelli kalacaklar, içlerinden rmaklar

akan cennetlere koyar, onlarn kötülüklerini örter. Allah katnda büyük

kurtulu ite budur" 1

âyetini indirerek hem Hz. Peygamberce (saiiaiiahu sieyhî vesei em)
f

hem de müminlere ne yapacan bildirdi.

bn Cerîr, krime ile Hasan(- Basrî)'den aynsn bildirir .

3

Ahmed, Buhârî, Nesâî ve bn Merduye, Resûlullah'a (sriaiMu aleyhi «seiiem) biat

edenlerden biri olan Ümmü'l-Alâ’dan bildirin Osman b. Maz'ûn öldüü

zaman: “Ey Ebu’s-Sâib! Allah'n rahmeti üzerine olsun. ehadetim odur ki

Allah sana ikramlarda bulunacaktr" dedim. Bunu duyan Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi

veseitem):
"
Allah'n ona ikramlarda bulunacan nereden biliyorsun? Allah

tarafndan kendisine ölüm gelmitir ve kendisi için hayrlar umuyorum. Ancak

Allah'n elçisi olmama ramen ben bile bana ve size ne yaplacan

bilmiyorum" buyurdu. Bunun üzerine: “Vallahi bundan sonra hiç kimseyi

tezkiye etmeyeceim" dedim/

Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Osman b. Maz’ûn öldüü

zaman kans veya kadnn biri: “Cennet sana hayrl olsun ey Maz’ûn'un

olu!" dedi. Bunu duyan Resûlullah {srfidiahj aleyh «sefen) kadna kzm bir ekilde

bakt ve:
“Cennete gireceini nereden biliyorsun ? Vallahi Allah’n elçisi

olmama ramen bana ne yaplacan bilmiyorum!" buyurdu. O zaman henüz

"Böylece Allah, senin geçmi ve gelecek günahn balar ..."5 âyeti nazil

olmamt. Kadn: “Yâ Resûlallah! Osman senin arkadan ve askerindir. Sen

ne olduunu daha iyi bilirsin" deyince, Allah Resûlü (saHrfahu aleyhi «teiiem):

"Kendisine Rabbinin rahmetini umuyor, ancak günahlarndan dolay da kendisi

için endie ediyorum" buyurdu .

6

bn Hibbân ve Taberânî, Zeyd b. Sâbit'ten bildirin Osman b. Maz’ûn

öldüü zaman Ümmü'l-Alâ: “Ey Ebu's-Sâib! Rahat ol, zira Cennette

’ Ahzâb Sur. 47
2

Fetih Sur. 5

3 bn Cerîr (21/121).

4 Ahmed 45/449, 450 (27457), Buhârî (1243, 2687, 3929, 7003, 7004, 7018) ve Nesâî, S.

el-Kübrâ (7634).

5 Fetih Sur. 2
6
Taberânî (8317).
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olacaksn" dedi. Peygamberimiz (»iaiiahu aleyhi veaeiiem) ona:
"
Cennette olacan

nereden biliyorsun?" diye sorunca, Ümmü'l-Alâ: "Yâ Resûlallah! Osman b.

Mâzûn bu!" karln verdi. Allah Resûlü (saiBihu aleyhi vaseiiem) de: "Öyle,

kendisinden hayrdan baka bir ey görmedik, ama vallahi ben bile bana ne

yaplacan bilmiyorum" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "...Bana ve size ne

yaplacan da bilmem ..."
2
âyeti nazil olduu zaman Resûlullah (sadaiiahu Beyhi

reseiiem) bir süre endie içinde ibadetlerini yerine getirdi. Daha sonra: "Biz sana

dorusu apaçk bir fetih Ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmi ve gelecek

günahn balar ..."3 âyetleri nazil olunca daha fazla ibadet etmeye balad.

Kendisine: "Yüce Allah geçmi ve gelecek bütün günahlarn balamken
daha fazla m ibadet ediyorsun?" denilince:

"
ükreden bir kul olmayaym

m?" karln verdi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Bana ve size ne yaplacan da

bilmem ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: "Daha sonra nazil olan :

"Biz sana dorusu apaçk bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmi

ve gelecek günahn balar ..." 5 âyetleriyle Allah Resûlü Uaiiaiiahu aleyhi veallem)

kendine ne yaplacan örenmitir."6

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Bana ve size ne

yaplacan da bilmem ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: Âhirette

kendisine ne yaplacan bilmediini söylemekten Allah'a snnz. Zira dier

peygamberlerle birlikte kendisinden söz alnd zaman âhirette Cennette

olacan bilmitir. Kendisine ne yaplacan bilmemesi konusu da dünya

hayatyla ilgilidir. "Benden önceki peygamberlerin yurtlarndan çkanlmas

gibi yurdumdan m çkarlacam, yoksa daha önceki peygamberlerden

öldürülenler gibi ben de mi öldürüleceim, bunu bilmiyorum" anlamndadr.

Ümmetine ne olacan bilmemesi konusu da, kendisini tasdik eden mî yoksa

1 bn Hibbân (643. hadisin hemen akabinde) ve Taberânî (4879).
J AhkâfSur.9
3 Fetih Sur. 1, 2
4 AhkâfSur.9
5 Fetih Sur. 1,

2

6 bn Cerir (21/121).

7 AhkâfSur.9
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yalanlayan bir ümmet mi olacan, gökten atlan talarla talanan bir ümmet

mi yoksa yere geçirilip helak edilen bir ümmet mi olacan bilmemesi

anlamndadr. Daha sonra Yüce Allah kendisine: "Hani sana: Rabbin,

insanlar çepeçevre kuatmtr, demitik..."
1

âyetini indirdi ve Araplann

onlan öldürmeyeceini bildirdi. Bu ekilde Allah Resulü (nMiahu «M »»lm)

öldürülmeyeceini örendi. Daha sonra Yüce Allah: "Bütün dinlerden üstün

klmak üzere. Peygamberini hidâyet ve hak din ile gönderen O'dur. ahit

olarak Allah yeter
"2

âyetini indirdi ve slam dinini dier bütün dinlerden

üstün klacan bildirdi. Ümmeti konusunda da Yüce Allah: "Oysa sen onlarn

içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi. Balanma dilerlerken de

Allah onlara azap edecek deildir
"3 âyetini indirdi. Bu ekilde Yüce Allah, Hz.

Peygambere (saneflahu aleyhi «seiiem), hem kendisine, hem de ümmetine ne

yaplacan bildirmi oldu .

4

Js ^ 1/ 4^ 1/ ûlST ü| J
f
JiJI^ N il k aL J*

"De ki: Hiç döündünüz mü; âyet bu, Allah katndan ise ve

siz onu inkar etmiseniz? srailoullanndan bir ahit de
bunun benzerini görüp inand halde siz yine de büyüklük
taslamsanz? üphesiz Allah, zalimler topluluunu doru

yola iletmez." (AkkâfSur. o)

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, Taberânî ve Hâkim -sahîh bir isnâdla- Avf b. Mâlik el-

Ecaî'den bildirin Peygamberimizle (niiaiiahu aleyhi veseiiem) birlikte Yahud'lerin

bayram gününde yanlarna gittik. Tapnaklarna girdiimizde bu giriimizi pek

ho karlamadlar. Resûlullah (saiMiahu aleyhi mailem) onlara: "Ey YahuJiler!

çinizden, Allah'tan baka ilah olmadna, Muhammed'in de Allah'n Resulü

olduuna dair ehadet eden on iki kii çkarn ki bunun karlnda Yüce

Allah'n öjkesi yeryüzündeki tüm Yahudilenn üzerinden kalksn!" buyurunca

hepsi sustu, içlerinden cevap veren olmad. Allah Resûlü (aflaRahu aleyhi melM ayn

çany ikinci kez yapt ama yine kimse cevap vermedi. Üçüncü kez ayn

’ srâ Sur. 60
1
Fetih Sur. 28

3 Enfâl Sur. 33
4 bn Cerîr (21/122, 123).
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çary yapmas üzerine yine kimse cevap vermeyince Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

vesaiiem): "Kabul etmiyor musunuz? Vallahi inansanz da inanmasamz da ben

(bütün insanlarn, kendisinden sonra haredildii) el-Hâir'im! Ben

(kendisinden sonra peygamber gelmeyen) el-Âkib'im! Ben el-Mukaffa'ym

(peygamberlerinin sonuncusuyum)!" buyurdu.

Sonra Allah Resûlü (nhllahu aleyhi «seHem) ile birlikte oradan aynlmak üzere

harekete geçtik. Tam çkmak üzereyken arkadan bir adam: “Ey Muhammedi

Bekle!" dedi. Adam daha sonra Vahudilere döndü ve: “Ey Vahudiler! Beni

nasl biri olarak bilirsiniz?" diye sordu. Yahudiler: "Allah’n kitabn senden,

babandan ve dedenden daha iyi bilen ve anlayan birini bilmiyoruz” karln
verdiler. Adam: “O zaman Allah adna ahadet derim ki Tevrat ve ncil'de

vasflarn okuduunuz peygamber budur!" deyince, Yahudiler: “Yalan

söylüyorsun!" karln verdiler ve öncesinde övdükleri bu adam

kötülemeye baladlar. Resûlullah (sbIIbUiu aleyhi melM de onlara:
"
Yalan

söylüyorsunuz ve sonradan söylediniz bu sözler kabul edilemez!" buyurdu. ki

kii olarak girdiimiz tapnaktan Resûlullah (»aUettuhu aleyhi malsn), ben ve bn Selâm

(o adam) olmak üzere üç kii çktk. Yüce Allah da bu konuda: "De ki: Hiç

düündünüz mü; âyet bu, Allah katndan ise ve siz onu inkar etmiseniz?

Israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz

yine de büyüklük taslamsanz? üphesiz Allah, zalimler topluluunu

doru yola iletmez"
1

âyetini indirdi .

2

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî

Vakkâs'tan bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh* vesellem), Abdullah b. Selâm dnda
yeryüzündeki hiçbir insana cennetlik olduunu söylediini duymu deilim.

"Israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz

yine de büyüklük taslamsanz?"

3

buyruu da Abdullah b. Selâm hakknda

nazil oldu/

1 Ahkâf Sur. 10
1

Busiri'nin thafnda (bkz: el-Metâlbu ’l-Âliye, 5399) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, ibn Cerîr

(21/130, 131), Taberârû 18/46 (83), Hâkim (3/415, 416, "sahih") ve Ahmed 39/408, 409

(23984). Ahmed' in muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir"

demilerdir.
3 Ahkâf Sur. 10
4 Buhârî (3812), Müslim (2483), Nesâî, S. el Kübrâ (8252) ve bn Cerîr (21/126, 127).
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Tirmizî, bn Cerîr ve bn Merdûye, Abdullah b. Selâm'dan bildirir: Allah'n

Kitâb'nda benim hakknda nazil olan âyetler vardr. Mesela

"Israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz

yine de büyüklük taslamsanz?"

1

âyeti benim hakkmda nazil oldu. Y>ne:

"...Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah ve Kitab' bilenler yeter"* âyeti

benim hakkmda nazil oldu .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz

yine de büyüklük taslamsanz?"4 buyruunu açklarken: “Buradaki ahitten

kast Abdullah b. Selâm’dr” demitir .

5

bn Sa’d, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid ile Dahhâk’tan aynsn

bildirir .

6

bn Asâkir, Zeyd b. Elem ile Katâde'den aynsn bildirir.

7

bn Sa’d ve bn Asâkirîin Câbir vastasyla bildirdiine göre Mücâhid, Atâ

ve Katâde: "Israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand
halde siz yine de büyüklük taslamsanz?"8 buyruunu açklarken:

“Buradaki ahitten kast Abdullah b. Selâm'dr” demilerdir. Haan b. Mislim

ise: “Bu âyet Mekke'de nazil oldu. Abdullah b. Selâm ise o zamanlar

Medine'de yayordu” demitir.

9

bn Sa'd ve bn Asâkirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Ahkâf Sûresi

(Mekke'de) nazil olduunda Abdullah b. Selâm Medine'de yayordu”

demitir .

10

1 Ahkâf Sur. 10
1
Ra'd Sur. 43

3 Tirmizî (3256, 3803), bn Cerîr (21/127) ve Fethu'l-Bârfde (7/130) geçtii üzere bn
Merdûye.

* Ahkâf Sur. 10

s bn Cerîr (21/127, 128, uzun bir metinle) ve Fethu'l-Bârî'de (7/130) geçtii üzere bn
Merdûye.

6 bn Sa'd (2/353) ve bn Cerîr (21/128, 129).

7 bn Asâkir (29/130, 131).

8 Ahkâf Sur. 10

9 bn Sa'd (2/353) ve bn Asâkir (29/130).

,0 bn Asâkir (29/131).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Muhammed b. Sîrîn'den bildirir:

“Öncekiler "israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand
halde siz yine de büyüklük taslamsanz?"' âyetinin Abdullah b. Selâm

hakknda nazil olduunu düünürlerdi. Ahkâf Sûresi Mekkî bir sûredir, ancak

bu âyet Medine'de nazil olmutur. Bazen bir âyet nazil olduunda Hz.

Peygambere (saiiaHahu Bieytn veseiiem) bu âyeti u sûreye falan iki âyetin arasna

koymas emredilirdi. Bu âyet de onlardan biridir .”
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime'den bildirir: "srailoullarndan

bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz yine de büyüklük

taslamsanz?"3 âyeti Abdullah b. Selâm hakknda nazil olmu deildir. Zira

bu âyet Mekkî bir âyettir ve: “israiloullarndan iman edenler Hz.

Peygamberce (saiBiiehueBrhMreroiiBm) iman etmi gibidirler' anlamndadr.

bnu'l-Münzirin bildirdiine göre a'bî: “Kur'ân’da Abdullah b. Selâm

hakknda nazil olmu hiçbir âyet yoktur” demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mesrûk: "srailoullarndan

bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz yine de büyüklük

taslamsanz?"4
âyetini açklarken öyle demitir: “Vallahi bu âyet Abdullah

b. Selâm hakknda nazil olmamtr. Âyet Mekke'de nazil oldu, oysa Abdullah

b. Selâm Medine döneminde Müslüman olmutur. Bu âyet de Hz.

Peygamberin (saMshu eieyfo «ailem) Yahudilerle tartmalannda onlara kar delil

getirme babnda bir âyettir.”5

bn Sa'd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den

bildirir. Abdullah b. Selâm Müslüman olmak istediinde Resûlullah'n MbIIbIiu

eieyhi »esBlem) yanna girdi ve: “Allah'n Resûlü olduuna, Allah’n seni hidâyetle ve

hak olan dinle gönderdiine, Yahudilerin de kitaplannda senin sfatlann

gördüklerine ehadet ederim” dedi. Daha sonra: “Yahudilerden bir topluluu

yanna çar ve benimle babamn nasl biri olduunu sor. Sana nasl bilileri

olduumuzu söyleyeceklerdir. O zaman da ben çkp senin Allah'n Resûlü

’ Ahkâf Sur. 10
1
Bkz: Fethu'l-Bârî (7/130).

* Ahkâf Sur. 10
4 Ahkâf Sur. 10

5 bn Cerîr (21/125) ve bn Kesir, Te/sîr'de (7/262) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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(sBiaiiahu aleyhi vesniiem) olduuna dair ehadet edeceim. Bu ekilde belki Müslüman

olurlar" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «selem) Vahudilerden bir

topluluu yanma çard. Abdullah b. Selâm' da bir yerde saklad. Onlara:

"Abdullah b. Selâm ile babas size göre nasl binleridir?" diye sorunca, onlara:

"Abdullah hem bizim efendimiz, hem de efendimiz olan birinin oludur. Hem

en bilgilimiz, hem de en bilgilimiz olan birinin oludur" dediler. Allah Resûlü

(siiBiiahu aleyhi vseiiem): "Peki Abdullah Müslüman olsa siz de olur musunuz?" diye

sorunca, Yahudiler: "Abdullah Müslüman olmaz!" karln verdiler. Bunun

üzerine Abdullah karlanna çkt ve Hz. Peygambere (saUaiiahu aleyhi vauiiem):

"ehadet ederim ki sen Allah'n Resûlü’sün (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)! Senin hakknda

bildiklerimi bunlar da biliyorlar!” dedi. Sonrasnda Yahudiler oradan aynldlar.

Yüce Allah da bu konuda: "De ki: Hiç düündünüz mü; âyet bu, Allah

katndan ise ve siz onu inkar etmiseniz? Israiloullarndan bir ahit de

bunun benzerini görüp inand halde siz yine de büyüklük taslamsanz?

üphesiz Allah, zalimler topluluunu doru yola iletmez"

1

âyetini indirdi.
1

bn Merdûye, Cündüb'den bildirin Abdullah b. Selam gelip (Hz. Osman'n

muhasara altnda tutulan evdeki) kapnn kanadndan tuttu ve oradakilere:

"Allah akna söyleyin! "Israiloullarndan bir ahit de bunun benzerini

görüp inand halde siz yine de büyüklük taslamsanz?"3 âyetinin benim

hakkmda nazil olduunu biliyorsunuz deil mi?" dedi. Oradakiler: "Allan da

biliyor ki senin hakknda nazil oldu" karl verdiler.

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Medine’de Yahudilerin

balanndan biri olan ve slam' seçen Meymûn b. Yâmîn, Allah Resûlü'ne

(saiiaiiahu aleyhi veseJlem) geldi ve: "Yâ Resûlallah! Yahudilere haber gönder ve

aranzda hakem olarak kendilerinden birini seçmelerini söyle. Benim

hakemliimi kabul edeceklerdir" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Maiiahu

aleyh. vueJM Yahudilere gelmeleri için haber yollad. Meymûn'u da evde içeriye

saklad. Yahudiler geldiinde bir süre Peygamberimizle MsUehu aleyh, «sadem)

konuup tarttlar. Allah Resulü (safaiiahu aleyh, «sedem): "Aramzda hakem olmas için

içinizden en iyisi olan birini seçin

"

buyurunca, Yahudiler: "Hakem olarak

Meymûn b. Yâmîn’i kabul ediyoruz" dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü

1

Ahkâf Sur. 10
1 bn Cerîr (21/129, 130) ve bn Asikir (29/114).

J Ahkâf Sur. 10
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(saiMiahu aleyhi ««Hem), Meymûn'u karlanna çkard. Meymûn onlara: "ehadet

ederim ki Muhammed, Allah'n Resûlü’dür (sallaiiahu aleyhi veseiiem) ve hak yoldadr”

dedi, ancak Yahudiler iman etmeyi kabul etmediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "De ki: Hiç düündünüz mü; âyet bu, Allah katndan ise ve siz onu

inkar etmiseniz? Israiloullanndan bir ahit de bunun benzerini görüp

inand halde siz yine de büyüklük tasiamsanz? üphesiz Allah, zalimler

topluluunu doru yola iletmez"' âyetini indirdi .

2

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mesrûk:

"Israiloullanndan bir ahit de bunun benzerini görüp inand halde siz

yine de büyüklük tasiamsanz?"3 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Hz. Musa, Muhammed (sallaiiahu aleyhi veseiiem) gibidir. Tevrat da Kur'ân gibidir.

Yahudilerden biri olan bu adam Muhammed (sallaiiahu aleyh «seiiem) ile kitabna iman

ederken siz inkar ettiniz ey Mekke ahalisi, anlamndadr.”4

\jj-4i j [j 4\ U vj^ ûlî iyÂ

k

IJj£

fi-* ii i* *

“nkar edenler, inananlar için: «Eer o hayrl bir ey
olsayd, bu hususta bizden öne geçemezlerdi» derler.

Bununla doru yola girmedikleri için de, «Bu, eski bir

uydurmadr» derler." (Akkâf Sur. l)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildirir: Müriklerden bazlar:

"Üstün olanlar bizleriz. Biz öyleyiz böyleyiz. ayet bu ite bir hayr olsayd

filan kiiler ona bizden önce ulaamazlard” deyince, "nkar edenler,

inananlar için: «Eer o hayrl bir ey olsayd, bu hususta bizden öne

geçemezlerdi» derler. Bununla doru yola girmedikleri için de, «Bu, eski bir

uydurmadr” derler» 5 âyeti nazil oldu .

6

’ Ahkâf Sur. 10
1
el-sâbe (6/242) ve Fethu'l-BârTde (7/130) geçtii üzere Abd b. Humeyd. bn Cerîr:

"snad kavîdir" demitir.
3 Ahkâf Sur. 10
4 bn Cerîr (21/125, 126).

5 Ahkâf Sur. 11

6 bn Cerîr (21/132,133).
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bnu'l-Münzir, Avn b. Ebî eddâd'dan bildirir: Ömer b. el-Hattâb'n Zinnîre

adnda bir cariyesi vard ve Ömer'den önce Müslüman olmutu. Müslüman

olduundan dolay da Ömer onu dövüp dururdu. Kurey kafirleri: “ayet

slam dininde bir hayr olsayd elbetteki bu cariyeden önce Müslüman

olurduk" derlerdi. Bu cariyenin durumu konusunda Yüce Allah: "nkar

edenler, inananlar için: «Eer o hayrl bir ey olsayd, bu hususta bizden

öne geçemezlerdi» derler. Bununla doru yola girmedikleri için de, «Bu,

eski bir uydurmadr” derlen»’ âyetini indirdi.

Taberânî'nin Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre Resul ul lah Maiieh. oie^

vesellem) öyle buyurmutur: "ifâr ile Elem kabilelerinin Müslüman olmas

birçok insann fitnesine sebep olmutur. Zira onlar Müslüman olunca cier

kabileler: "ayet bu dinde bir hayr bulunsayd Allah'n müslüman klaca ilk

insanlar bu kabilelerden olmazd" demilerdir."
1

^ UL>-| üL^y’l U
* * *

40 JIS Üi çkj ilil ’, IJ ji- l>i-i Oyyi iJUaij

tM öij Jlpj^ oüii J\ SJÛ 6i ^jji

* ÖÎ o J} yâJÎ j Ji cUj iUjî UJU
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^ ^
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I^15 ^JUl (j.i./ll Jlp-J • iL>«^7

"Biz, insana anne babasna iyi davranmay emrettik. Annesi

onu ne zahmetle kamnda tad ve ne zahmetle dourdu!
Onun tanmas ve sütten kesilme süresi otuz aydr. Nihâyet

olgunluk çana gelip, krk yama varnca öyle der:

«Rabbim! Bana ve anne babama verdiin nimetlere

ükretmemi, senin raz olacan salih amel ilememi bana
ilham et Neslimi de salih kimseler yap. üphesiz ben sana

döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanm.» te,

’ Ahkâf Sur. 11
1 Taberânî (7096). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâd'de (10/46) der ki: "snadnda

tanmadm raviler vardr."
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yaptklarnn iyisini kabul edeceimiz ve günahlarn
balayacamz bu kimseler cennetlikler arasndadrlar.

Bu, kendilerine verilen doru bir sözdür/' (AkkâfSur. s, i6)

bn Asâkir'in Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: "Biz, insana anne babasna iyi davranmay emrettik. Annesi

onu zorlukla tad ve zorlukla brakt! Onun tanmas ve sütten kesilme

süresi otuz aydr. Nihâyet olgunluk çana gelip, krk yana varnca öyle

der: "Rabbim! Bana ve anne babama verdiin nimetlere ükretmemi, senin

raz olacan salh amel ilememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler

yap. üphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim

olanlardanm." ite, yaptklarnn iyisini kabul edeceimiz ve günahlarn

balayacamz bu kimseler cennetlikler arasndadrlar. Bu, kendilerine

verilen doru bir sözdür"’ âyetleri Ebû Bekr es-Sddîk hakknda nazil oldu.”
J

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Annesi onu zorlukla tad..." 3 buyruunu açklarken: "Annesi onu binbir

güçlük ve zahmetle kamnda tad, anlamndadr” demitir/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Onun tanmas ve

sütten kesilme süresi otuz aydr..."5 buyruunu: "aUsj lafzyla, "aJUâ”

ifadesini Elifsiz (çekmeden) bir ekilde okumutur .

6

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ba'ce b. Abdillah el-Cühenî'den bildirir:

Bizim kabileden bir adam Cüheyne kabilesinden bir kadnla evlendi. Ancak

henüz evliliklerinin altnc aynda kadn doum yapnca kocas gidip durumu

Osman'a aktard. Hz.Osman da kadnn recmedilmesini emretti. Hz. Ali

durumdan haberdar olunca hemen Osman'n yanna geldi ve: "Ne

yapyorsun?” diye çkt. Osman: "Çocuu alt aylkken dourdu! Böyle bir

ey olabilir mi!” deyince, Hz. Ali u karl verdi: "Yüce Allah: "...Onun

’ Ahkâf Sur. 15, 16
1 bn Asâkir (30/338).

3 Ahkâf Sur. 15
4 bn Cerîr (21/137).

5 Ahkâf Sur. 15, 16
6 Kraat imamlarndan Yâkub, ayn ekilde Ebû Recâ, Katâdc ve el-Cahderî de bu

ekilde okumulardr.
(
en-Ner

,

2/279).
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tanmas ve sütten kesilme süresi otuz aydr..."1

buyurur. Baka bir yerde

ise: "Anneler çocuklarn iki tam yl emzirirler... buyurur. ki tam yl

emzirdiine göre otuz aydan geriye alt ay kalmyor mu?” Osman bunu

duyunca: “Vallahi ben böyle düünemedim! Kadn yanma getirin” dedi.

Kadn getirmek için gittiklerinde ise recmedilmi olduunu gördüler. Kadn

da recmedilmeden önce kzkardeine: “Kardeim! Üzülme! Vallahi kocamdan

bir bakas avret yerimi açm deildir!” demiti. Daha sonra alt aylk olarak

doan bu çocuk büyüdü ve babasna en çok benzeyenlerden biri oldu. Adam
da daha sonralan yatanda ald bir yaradan dolay parça parça eriyip

öldüüne ahit oldum .

3

Abdurrezzâk Musannefte, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Katâde

vastasyla Ebû Harb b. Ebi'l-Esved ed-Düelî'den, o da babasndan bildirir:

Hz.Ömer'e altnc aynda doum yapan bir kadn davas getirildi. Ömer

konuyu Hz. Peygamberin (niyum aleyhi ««Hem) ashâbna dannca Hz. Ali söyle

dedi: “Böylesi bir kadn recmedilmez. Görmez misin Yüce Allah: "...Onun

tanmas ve sütten kesilme süresi otuz aydr..."4 buyuruyor. Baka bir

yerde de: "...Çocuun sütten kesilmesi de iki yl içinde olur ..."5 buyurur. Bu

durumda burada hamilelik için süre alt ay oluyor.” Bunun üzerine Ömer

kadna bir ceza vermedi. Bize bildirilene göre ayn kadn daha sonra yine

altnc aynda bir çocuk daha dourmutur .

6

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Nâfi' b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'tan

bildirir: Altnc aynda doum yapt için Hz.Ömer'e getirilen kadnn

davasnda ben de vardm. Oradakiler kadnn böylesi bir sürede doum
yapabileceini kabullenmediler. Ben Ömer'e: “Kadna neden

zulmediyorsun?” dediimde, Ömer: “Nasl zulmediyorum?” diye sordu. Ona:

"...Onun tanmas ve sütten kesilme süresi otuz aydr..."7 âyeti ile

"Anneler çocuklarn iki tam yl emzirirler ..."
6
âyetlerini oku. Âyette havi

' Ahkâf Sur. 15,16
J Bakara Sur. 233

3 bn Kesir, Tefsir'de (7/264) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4 Ahkâf Sur. 15, 16
5 Lokman Sur. 14
6 Abdurrezzâk (13444).

7 Ahkâf Sur. 15, 16
8 Bakara Sur. 233
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olarak ifade edilen süre ne kadardr?” dediimde, Ömen “Bir yl” karln
verdi. Ona: “Bir yl kaç ay?” diye sorduumda: “On iki ay” karln verdi.

Ona: “O zaman iki tam yl yirmi dört ay yapyor. Yüce Allah da hamilelik

süresini dilerse ksa (alt ay) dilerse de uzun tutar" dediimde Ömer'in buna

akl yatt .

1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Abdurrahman b. Avf'n azatls Ebû

Ubeyde'den bildirin Altnc aynda doum yapan bir kadnn davas

Hz.Osman’a getirildi. Osman bize: “Bana bir kadn davas getirildi ki

gördüüm kadaryla kötü bir ey ilemi” dedi. Ancak bn Abbâs: “Kadn

âyet emzirme süresini tamamlarsa hamilelik süresi de alt ay olur" deyip

"...Onun tanmas ve sütten kesilme süresi otuz aydr ..."
2

âyetini de

okuyunca Osman kadna bir ceza vermedi .

3

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

Abbâs öyle derdi: “ayet bir kadn dokuzuncu aynda dourursa çocuu

yirmi bir ay emzirmesi yeterli olur. Yedinci aynda dourursa çocuu yirmi üç

ay emzirmesi yeterli olur. Altnc aynda dourmas halinde tam iki yl

boyunca emzirmesi yeterli olur. Zira Yüce Allah: "...Onun tanmas ve

sütten kesilme süresi otuz aydr ..."4 buyurur."5

bn Ebî Hâtim, Kasm b. Abdirrahman'dan bildirir: Mesrûk'a: “Kii ne

zaman günahlarndan sorumlu tutulmaya balanr?” diye sorduumda: “Krk

yana ulatn zaman artk dikkatli ve uyank ol" karln verdi .

6

bnu'l-Cevzî Hadâik 'te -zayf bir isnâdla- Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirir:

Cebrail, Hz. Peygamber'e (niiaiiahu aiyhi vaseiiem) geldi ve öyle dedi: “Yüce Allah,

hafaza meleklerine: «Gençliinde kuluma yumuak ve hogörü ile davrann.

Krk yana geldii zaman ise artk yaptklarndan onu sorumlu tutun ve

yaptklarn kayda geçin» emrini verdi."

1 Abdurrezzâk (13449).
3 Ahkâf Sur. 15, 16

3 Abdurrezzâk (13446).

4 Ahkâf Sur. 15, 16

5 bn Kesîr, Tefst/de (7/264) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6
Bkz: bn Kesîr, Tefsir (7/264).
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Ebu'lFeth el-Ezdî'nin Cüveybbir vastasyla Dahhâk'tan, o da bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah CsaUaiiahu aleyhi meiiem): "Krk yana geldii

halde iyilikleri kötülüklerinden fazla olmayan kii Cehennem ateine

hazrlansn" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim, Mâlik b. Mivel'den bildirir: Ebû Ma’er olundan yana

Talha b. Musarrif’e ikâyette bulununca, Talha ona: “Oluna kar "...

Rabbim! Bana ve anne babama verdiin nimetlere ükretmemi, senin raz

olacan salih amel ilememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap.

üphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanm"

1

âyetini okuyarak yardm iste" dedi.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin "...Nihâyet olgunluk çana gelip

krk yana varnca öyle den "Rabbim! Bana ve anne babama verdiin

nimetlere ükretmemi, senin raz olacan salih ameli ilememi bana ilham

et. Neslimi de salih kimseler yap. üphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki

ben sana teslim olanlardanm^ âyeti, Ebû Bekr es-Sddîk hakknda nazil

oldu. Yüce Allah da Ebû Bekriin bu duasna icabet etti. Anne babas,

kardeleri ve tüm çocuklan Müslüman oldular. "Elinde bulunandan verenin,

Allah'a kar gelmekten saknann ..."3 âyetinden balamak üzere sûrenin

sonuna kadar olan âyetler de Ebû Bekr hakknda nazil oldu.

Sbnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Neslimi de salih kimseler

yap ..."4 buyruunu açklarken: “Onlar bana kar salih, iyi kimseler kl,

anlamndadr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirin

Resûlullah (uMieta duy* mdiern), Rûhu'l-Emîn (Cebrail)den naklen öyle buyurdu:

“(Kyamet gününde) kulun iyilikleri ile kötülükleri getirilir ve kötülükleri

iyiliklerini düürür. Geriye tek bir iyilii kalsa dahi Yüce Allah ona karlk

Cennette bol nimetler ihsan eder." Ravi der ki: Yazdâd'n yanna girdiim

zaman da buna benzer bir hadis zikredildi. Ben: “Peki iyilikleri biterse ne

olacak?" diye sorduumda, Yazdâd: "te, yaptklarnn iyisini kabul

1

Ahkâf Sur. 15
1 AhkâfSur. 15

3 Leyi Sur. 5
4 AhkâfSur. 15
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edeceimiz ve günahlarn balayacamz bu kimseler cennetlikler

arasndadrlar. Bu, kendilerine verilen doru bir sözdür"
1

âyetiyle cevap

verdi .

2

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: Hz.Ebû Bekr, Ömer’i yanna çard ve

öyle dedi: “Sana bir öütte bulunacam ki onu anla ve aklndan hiç

çkarma. Yüce Allah'n gece vakti ifa edilmesi gereken baz haklar vardr ki

bunlann gündüz vakti yaplmasn kabul etmez. Ayn ekilde gündüz vakti ifa

edilmesi gereken baz haklan vardr ve bunlarn da gündüz vakti yaplmasn

kabul etmez. Kiinin farzlan yerine getirmeden nafile olan eyleri yapma

hakk olmaz. Kyamet gününde kiinin terazinin ar basmas dünyada iken

hakka uymas ve hakka uymann zorluuna katlanmas dolaysyladr. Üzerine

hak konulan bir terazi de elbetteki ar basacaktr. Kyamet gününde kiinin

terazinin hafif gelmesi de dünyada iken batla uymas ve batla uymann

hafiflii, rahatln yaamas dolaysyladr. Üzerine batl konulan bir terazi de

elbetteki hafif gelecektir. Görmüyor musun Yüce Allah Cennet ahalisini en

güzel amelleriyle zikrediyor da kii: “Benim amelim bunlann ameline asla

ulaamaz!" diyebiliyor. Bunun da sebebi Yüce Allah'n Cennetliklerin en kötü

günahlann balamas ve onlar yok saymasdr. Ayn ekilde Yüce Allah

Cehennem ahalisini en kötü amelleriyle zikrediyor da kii: “Benim amellerim

onlarn amellerinden daha iyidir" diyebiliyor. Bunun da sebebi Yüce Allah’n,

Cehennemliklerin en güzel amellerini dahi kabul etmemesi, reddetmesidir.

Yine görmez misin ki Yüce Allah zorluk ifade eden âyetleri kolaylk ifade eden

âyetlerle, kolaylk ifade eden âyetleri de zorluk ifade eden âyetlerle birlikte

zikrediyor! Bunu da mümin kulunun her dem ümit ile korku arasnda

bulunmas, kendi eliyle kendini tehlikeye atmamas ve hak dnda Allah'tan

bir temennide, bir istekte bulunmamas için yapmtr."3

1

Ahkâf Sur. 16
1 Abd b. Humeyd (

Muntehab

,

660) ve bn Cerîr (21/142). Abd b. Humeyd'in

muhakkiki: "Senedi zayftr" demitir.
J bn Cerîr (21/142, 143).
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"Anne ve babasna, «öf size! Benden önce nice nesiller gelip

geçmi iken, beni çkartlmakla m tehdit ediyorsunuz?»

diyen kimseye, onlar Allah'a snarak, «Yazklar olsun

sana! man et, Allah'n vaadi gerçektir» diyorlar, o da, «Bu,

eskilerin masallarndan baka bir ey deildir» diyordu...

Herkesin yaptklarna göre dereceleri vardr. Allah, onlara

yaptklarnn karln verir, asla kendilerine hakszlk
yaplmaz." (Ahkâf sU r. 17. 19)

Buhârî, Yûsuf b. Mâhek'ten bildirir: Muâviye b. Ebî Süfyân, Mervân b. el-

Hakem'i Hicaz'a vali yapmt. Bir gün Mervân bir hutbe verdi ve hutbesinde

Muâviye'nin olu Yezîd'i anmaya, babasndan sonra ona biat edilmesi

yönünde konumaya balad. Abdurrahman b. Ebî Bekr, Mervân'a karlk bir

eyler söyleyince, Mervân: “Onu yakalayn!" emrini verdi. Ancak

Abdunrahmân (ablas), Hz. Âie'nin evine girince askerler onu yakalayamad.

Mervân, Abdurrahman için: “Bu adam Yüce Allah'n, hakknda: "Anne ve

babasna, «öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmi iken, beni

çkartlmakla m tehdit ediyorsunuz?» diyen kimse ...'
1

âyetini ind rdii

kiidir" deyince, Hz. Âie, perde ardndan: “Yüce Allah, benim (ifk olayndaki)

masumiyetimi bildiren âyetler haricinde bizim hakkmzda hiçbir âyet

indirmedi" karln verdi .

2

Abd b. Humeyd, Nesâî, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye, Muharrmed

b. Ziyâd'dan bildirir: Muâviye, olu Yezîd'e biat edilmesini istediinde

Mervân: “Ebû Bekr ve Ömer'in de sünneti gelenei budur" dedi.

Abdurrahman: “Aksine bu Hirakl ile Kayser'in sünnetidir" karln verince,

Mervân: “Bu adam Yüce Allah'n, hakknda: “Anne ve babasna, «öf size!

1 Ahkâf Sur. 17
J Buhârî (4827).
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Benden önce nice nesiller gelip geçmi iken, beni çkartlmakla m tehdit

ediyorsunuz?» diyen kimse ..."
1

âyetini indirdii kiidir" dedi. Hz. Âie,

Mervân'n Abdurrahman hakknda böyle dediini iitince: "Mervân yalan

söylemi! Mervân yalan söylemi! Vallahi bu âyet Abdurrahman hakknda

nazil olmad. stesem de bu âyetin kimin hakknda nazil olduunu söylerdim.

Ama Resulullah (uUahhu aleyhi vasaiiem) Mervân'n babasna ve henüz babasnn

sülbünde iken Mervân'a lanet etmitir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Abdullah'tan bildirir: Mervân, Mescid'de

hutbe verdii zaman ben de oradaydm. Hutbesinde. "Yüce Allah,

müminlerin emirine (Muâviye'ye), Yezîd hakknda hayrl eyler ilham etti.

ayet onu yerine halife olarak tayin ederse bilin ki Ebû Bekr ve Ömer de

kendi yerlerine halife tayin etmilerdi" deyince, Abdurrahman b. Ebî Bekr

"Krallk m? Vallahi Ebû Bekr hilafeti ne oullarna ne de akrabalarndan birine

brakt. Muâviye ise olunu sevdii ve ona deer verdii için hilafeti ona

brakmak istiyor" karln verdi. Mervân, Abdurrahman'a: "Anne babasna

'Öff!' diyen kii sen deil miydin!" deyince, Abdurrahman: "Sen Resûlullah'n

Maiiohu aleyhi veseiiam) kendisine lanet ettii adamn olu deil miydin!" karln
verdi. Daha sonra Hz. Âie durumdan haberdar olunca: "Ey Mervân! Sen

Abdurrahman'a öyle öyle demisin! Vallahi yalan söylemisin, zira o âyet

Abdurrahman hakknda deil, filann olu filan hakknda nazil oldu" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Anne ve babasna, «öf size!

Benden önce nice nesiller gelip geçmi iken, beni çkartlmakla m tehdit

ediyorsunuz?» diyen kimse ..."3 âyetini açklarken: "Ebû Bekriin oullarndan

biri hakknda nazil oldu" demitir.

4

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirin "Anne ve babasna, «öf size! Benden

önce nice nesiller gelip geçmi iken, beni çkartlmakla m tehdit

ediyorsunuz?» diyen kimse..."5 âyetini açklarken öyle demitir "Bu âyet

* Ahkâf Sur. 17
1
Ncsâî, S. el-Kübrâ (11491), Fethu'l-Bârî'de (8/577) geçtii üzere bnu’l-Münzir, Hâkim

(4/481, "sahîh") ve Tahrîcu'l-Keâfda (3/282) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Ahkâf Sur. 17
4 bn Cerîr (26/144, 145). bn Kesîr, Tefsir (7/266): "Rivayetin shhati konusunda

üpheler vardr. Dorusunu da Allah bilir" demitir.
5 Ahkâf Sur. 17
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Abdurrahman b. Ebî Bekr hakknda nazil oldu ki kendisi anne babasna öyle

demiti. Anne babas Müslüman olmasna ramen kendisi Müslüman olmay

kabul etmemiti. Anne babasnn davetine cevap vermez, tekrar diriltilme

gerçeini yalanlar ve Mekke'nin yallarndan ölmü olanlan kastede rek:

“Filan kii nerede? Falan kii nerede? Neden dirilmediler?” diye sorard. Arcak

daha sonra samimi Müslümanlardan biri oldu ve tövbesinin kabulü

konusunda: "Herkesin yaptklarna göre dereceleri vardr. Allah, onlara

yaptklarnn karln verir, asla kendilerine hakszlk yaplmaz"’ âyeti

nazil oldu.*

Abdurrezzâk ve bn Merdûye, Mînâ’dan bildirin Hz. Âie'nin, bu âyetin

Abdurrahman b. Ebî Bekr hakknda nazil olduu sözünü yalanladn ve bir

adamn adn vererek: “Bu âyet filann olu filan hakknda nazil oldu” dediini

iittim .

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"...Beni çkartlmakla m tehdit ediyorsunuz ..."4 buyruunu açklarken:

“Çkartlmaktan kast, ölümden sonra tekrar diriltilmektir” demitir.

5

üJi pfr. j (Uûuî piiî J* *J
r>j
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“nkâr edenler atee arzolunacaklan gün (onlara öyle

denir): Dünyadaki hayatnzda bütün güzel eylerinizi

harcadnz, onlarn zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde

haksz yere büyüklük taslamanzdan ve yoldan çkmanzdan
dolay alçaltn bir azap göreceksiniz!" (Ahkâf Sur. 20)

1 Ahkâf Sur. 19
1
Fethu'l-BârTde (8/577) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Hacer der ki: "Ancak Hz.

Âie, bu âyetin Abdurrahman veya ailesinden biri hakknda nazil olmadn söylemitir

ki isnad bu rivayetten daha sahihtir ve daha fazla kabule ayandr."
5 Abdurrezzâk (2/219).

4 Ahkâf Sur. 17
5 Abdurrezzâk (2/217) ve bn Cerîr (21/144).
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bn Merdûye, Hafs b. Ebi’l-Âs'tan bildirir: Hz.Ömer ile birlikte yemek

yerken bir ara öyle dedi: Resûlullah'n Mliahu Beyh «ailem) öyle buyurduunu

iittim: "Yüce Allah, Kitâb'mda: «nkar edenler atee arzolunacaklar gün

(onlara öyle denir): Dünyadaki hayatnzda bütün güzel eylerinizi

harcadnz, onlarn zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksz yere

büyüklük taslamanzdan ve yoldan çkmanzdan dolay alçaltc bir azap

göreceksiniz!»

1

buyurur."

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî uabu’l-

îmar ’da bn Ömer'den bildirin Hz.Ömer, Câbir b. Abdlllah'n elinde bir

dirhem görünce: “Bu dirhem de ne?" diye sordu. Abdullah: “Bununla aileme

et alacam, zira canlan et çekmi” karln verdi. Bunun üzerine Ömer

öyle dedi: “Cannzn her çektii eyi satn alacak msnz? O zaman

"...Dünyadaki hayatnzda bütün güzel eylerinizi harcadnz, onlarn

zevkini sürdünüz ..."
3

âyetinin sizin yannzdaki yeri nedir?”3

Ahmed Zühd'de A’me'ten, o da bir arkadandan bildirir: Hz.Ömer, elinde

etle Cabir b. Abdillah'n yanndan geçtiini görünce: “Ey Câbir bu da ne?”

diye sordu. Câbir: “Canm çekti, et satn aldm” karln verince, Ömer:

“Cannzn her çektii eyi satn alacak msnz? "...Dünyadaki hayatnzda

bütün güzel eylerinizi harcadnz, onlarn zevkini sürdünüz..."4 âyetinde

bahsedilen kiilerden biri olmaktan çekinmiyor musun?” dedi .
5

Ebû Nuaym Hilye’de, Sâlim b. Abdillah b. Ömer'den bildirir: Hz.Ömer

öyle derdi: “Vallahi yaamn lezzetlerini tatmaktan aciz deiliz, isteseydik

emreder ve bizim için kuzular kesilip piirilirdi. Emreder budayn en

iyisinden bize ekmek yaplrd. Emreder kuru üzümden küçük krbalarda ra
yaplr, keklik gözü gibi saf olduu zaman da yaplan yemeklerle bu ray
içerdik. Ancak bu tür güzel eylerin âhirette bana verilmesini istiyorum. Zira

1 Ahkâf Sur. 20
1 Ahkâf Sur. 20

3 Hâkim (2/455) ve Beyhakî (5672).

4 Ahkâf Sur. 20

5 Ahmed (sh. 123, 124).
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Yüce Allah'n: "...Dünyadaki hayatnzda bütün güzel eylerinizi harcadnz,

onlann zevkini sürdünüz ..."
1 buyurduunu iittik."

2

Ebû Nuaym, Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan bildirir: Hz.Ömer’e Irak'tan

baz insanlar geldi. Onlann en güzel yemeklerden doyasya yediklerini

görünce öyle dedi: “Ey rakllar! ayet isteseydim sizin yaptnz gibi bana

da en güzel yemekler hazrlanrd. Ancak âhiretimizde bunlar bulmak için

dünyadayken uzak duruyoruz. Yüce Allah'n: "...Dünyadaki hayatnzda

bütün güzel eylerinizi harcadnz, onlarn zevkini sürdünüz..."3

buyurduunu iitmez misiniz?"4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Dünyadaki

hayatnzda bütün güzel eylerinizi harcadnz, onlann zevkini

sürdünüz ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Siz de biliyorsunuz ki

bazlan bütün güzel eyleri henüz dünyada iken yiyip bitirdiler. Ancak kii

elinden geliyorsa bu güzel eyleri âhireti için braksn. Bize bildirilene göre de

Ömer b. el-Hattâb: “Vallahi eer isteseydim yediklerinizden daha güzel

yemekler yer, sizin giydiklerinizden daha güzel giysiler giyerdim. Ama ben bu

tür güzel eylerin âhiretim için kalmasn istiyorum" demitir. Yine bize

bildirilene göre Ömer b. el-Hattâb, am'a geldii zaman kendisi için daha

önce benzerini görmedii bir yemek yapld. Hz.Ömer: “Bu yemekler bizim

için mi? Peki arpa ekmeine dahi doymadan ölüp giden fakir Müslümanlann

neyi vard?” deyince, Hâlid b. el-Vefîd: "Onlar için Cennet vardr!" karln
verdi. Bunun üzerine Ömer'in gözleri buuland ve: “ayet bizim paymz bu

yemekler, onlann pay da Cennet ise o zaman bizi uzun bir mesafe geride

brakmlardr demektir” dedi .

6

Abd b. Humeyd, Ebû Miclez'den bildirir: Kyamet gününde bazlan

yaptklar iyiliklerin karln isteyince, kendilerine: "...Dünyadaki

1

Ahkâf Sur. 20
1 Ebû Nuaym (1/49).

3 Ahkâf Sur. 20

4 Ebû Nuaym (1/49).

s Ahkâf Sur. 20
6 bn Cerir (21/147).
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hayatnzda bütün güzel eylerinizi harcadnz, onlann zevkini

sürdünüz...*
1

denilir.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Hz.Ömer'e içmesi için bir kâse

bal getirilince: “Kyamette bu lezzetin sorumluunu tayamam. Siz bunu

filan kiiye içirin” dedi.

Abd b. Humeyd, Vehb b. Keysân vastasyla Câbir b. Abdillah’tan bildirin

Elimde et varken Hz.Ömer beni gördü ve: “Ey Câbir! Bu ne?” diye sordu.

“Yanmdaki kadnlar için et satn aldm. Zira canlan et çekmi” karln
verdiimde öyle dedi: “Cannzn istedii her eyi yapacak msnz! Bu eti

alacana kendi midenden feragat edip komuna veya amcan oullanndan

birine yardmda bulunsaydn ya! "...Dünyadaki hayatnzda bütün güzel

eylerinizi harcadnz, onlarn zevkini sürdünüz...*
2
âyeti sizin için ne ifade

ediyor!” Ömer'in bu sözleri karsnda oradan zor aynldm.

bn Sa’d ve Abd b. Humeyd, Humeyd b. Hilâl'den bildirir: Hafs, müminlerin

emiri Ömer'in yanna çokça gidip gelirdi. Ömer onun önüne yemek koyduu

zaman da Hafs ondan yemek istemez, uzak durmaya çalrd. Bir defasnda

Ömer ona: “Neden yemeimizden yemiyorsun?” diye sorunca, Hafs: “Ey

müminlerin emiri! Ailem u an bundan daha güzel bir yemei yapyor. Onlann

yapt yemei senin yemeine tercih ederim” karln verdi. Ömer.

“Annen sensiz kala emi! Sence istesem ben de taze, genç, semiz bir koyunun

kesilip piirilmesini, sonra bir kuma üzerine unun elenip ondan yufka ekmei

yaplmasn, sonra kuru üzümün ya tulumuna katlp ceylan kan gibi

olmasn emredemez miyim?” diye çknca, Hafs: “Ey müminlerin emiri!

Bakyorum güzel yemekten sen de anlyorsun!” dedi. Bunun üzerine Ömer:

“Annen sensiz kala emi! Canm elinde olana yemin olsun ki kyamet

günündeki iyiliklerimi eksilteceinden korkmasaydm ben de sizin gibi güzel

yemeklerden bakasn yemezdim” karl verdi .

3

bnu'l-Mübârek, bn Sa'd, Ahmed Zühd’öe, Abd b. Humeyd ve Ebû Nuaym

Hilye*de Hasan(- Basrî)'den bildirin Basra ahalisinin heyeti olarak, yanmza

Ebû Musa el-E'arî'yi de alp Ömer'e geldik. Ömer'in yemek olarak her gün bir

1 Ahkâf Sur. 20
J Ahkâf Sur. 20
5 bn Sa'd (3/280).
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eye batrp da yedii bir kuru ekmei olurdu. Yanna girdiimizde bazen bu

ekmei zeytinyana batrarak, bazen yaa batrarak, bazen süte batrarak,

bazen de kuru etin halanarak yaplm çorbasna batrarak yediini

görürdük. Nadir olarak da bu ekmein yannda taze et bulunurdu.

Yemeklerini pek holanmadmz görünce bize öyle dedi: "Yemeimi

beenmediinizi ve yemek istemediinizi görüyorum. Vallahi eer isteseydim

sizin yediklerinizden daha güzel yemekler yer ve sizden daha rahat bir yaam
sürerdim. Vallahi hayvann srt ve hörgüç etinin çok lezzetli, kzarm etin,

kuru üzümün ve piirilmi sebzelerin tadnn çok güzel olduunu bilmiyor

deilim. Ancak Yüce Allah'n bir topluluu bunlardan dolay: "...Dünyadaki

hayatnzda bütün güzel eylerinizi harcadnz, onlarn zevkini

sürdünüz ..."
1

eklinde knadn gördüm."2

Ahmed ve Beyhakî uabu'l-îman'da Sevbân’dan bildirir: Resûlullah feaMrit

aleyhi veseiiem) bir yolculua çkaca zaman ailesinden en son vedalat kii

Fâtma, dönüünde de ilk evine gittii yine Fâtma olurdu. Bir defasnda bir

gazveden döndüünde Fâtma kapsnn üzerine bir çuldan bir perde asm,
Haan ile Hüseyin'e de birer gümü bilezik takmt. Resûlullah (uiBBbu aleyhi

vcscUmi) bunu görünce içeri ginmeyip geri döndü. Fâtma, Resûlullah'n (xdaiiax *y+»

mailem) yanna girmediini görünce girmemesine sebep olarak gördüü o

perdeyi kaldrd, çocuklardaki bilezikleri de çkartp parçalad. Çocuklar

bundan dolay alamaya balaynca bu bilezikleri aralannda paylatrd.

Haan ile Hüseyin de alayarak Resûlullah'n (saiBiahu Beyh meiiem) yanna gittiler.

Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veselem) parçalanm gümü bilezikleri onlardan ald ve

bana: "Ey Sevbât! Bunlar Medine'deki filan kiinin ailesine götürüp ver!

Fâtma'ya da ak kemiinden bir kolye, iki tane de fil diinden bilezik al. Zira

bunlar Ehl-i Beyt'imdir ve güzel eylerini henüz dünyada iken yiyip

bitirmelerini istemem" buyurdu .
3

1 Ahkâf Sur. 20
1 bnu'l-Mübârek (579), Tahrîcu'l-Keafda (3/283) geçtii üzere Ahmed ve Ebû

Nuaym (1/49).

3 Ahmed 37/46 (23363) ve Beyhakî (5659). Müsned’in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
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"Âd'n kardeini (Hûd'u) de hatrla. Zira o, kendinden önce

ve sonra uyarclarn da gelip geçtii Ahkaf'takî kavmine:

"Allah'tan bakasna kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir

günün azabna uramanzdan korkuyorum" demiti. Onlar

ise, «Sen bizi ilâhlarmzdan alkoymak için mi geldin?

Doru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiin eyi bamza
getir» dediler." (Aktif Sur. 21 . 22 )

bn Mâce ve bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saBatlahu aleyhi resellem): "Yüce Allah bize de Âd't kardeine (Hûd'a) da merhamet

etsin" buyurmutur .

1

bn Ebî Hâtim, Hz. Ali'den bildirir: "Yeryüzündeki en hayrl iki vadiden biri

Mekke vadisidir, dieri de Hind bölgesinde bulunan ve Âdem'in Cennetten

indiinde içinde konaklad vadidir. Yeryüzündeki en kötü iki vadiden biri

Ahkâf vadisidir. Dieri de Hadramevt'te bulunan ve içine kafirlerin ruhlannn

atld vadidir. Yeryüzündeki en iyi su, Zemzem suyudur. Yeryüzündeki en

kötü su da, Hadramevt'in söz konusu o kötü vadisinde bulunan Berehût

suyudur."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ahkâf, am'da

bir dadr" demitir .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: “Ahkâf, am'da bulunan bir dan
addr” demitir.

3

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “Ahkâf, Hismâ
1

bölgesinde bir

kayaln addr" demitir.

2

1 bn Mâce (3852). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/ Sünen bn Mâce, 840).
1 bn Cerîr (21/151).

5 bn Cerîr (21/151).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “Ahkâf Yemen'de bulunan

kumluk tepelerdir” demitir.

bn Ceririm bildirdiine göre Dahhâk: "...Zira o, kendinden önce ve sonra

uyarclarn da gelip geçtii Ahkaftaki kavmine: «Allah'tan bakasna

kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabna uramanzdan

korkuyorum» demiti
"3 âyetini açklarken: “Yüce Allah'n gönderdii bütün

peygamberler insanlan Allah'a kullua davet etmilerdi” demitir .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: “U&tîJ
”5

ifadesini: “Alkoymak,

yolundan etmek” eklinde açklam ve: "...Nerede ise bizi ilâhlarmzdan

saptracakt ..."
6
âyetini okuyarak öyle demitir: “Tadlîl, izâle, te’fik ifadeleri

ayn (yoldan çkarma, alkoyma, saptrma) anlamdadr.” 7

u > J;
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"O azabn, yaylarak vadilerine doru yöneldiini

gördüklerinde: «Bu yaygn bulut bize yamur yadracaktr»
dediler. Hud: «Hayr, o, acele beklediiniz eydir; can yakc
azap veren bir rüzgardr; Rabbinin buyruu ile her eyi yok
eder» dedi. Bunun üzerine evlerinin harabelerinden baka

bir ey görünmez oldu. Biz, suçlu milleti ite böyle

cezalandrrz." (Akkâf Sur. 24, 25)

’ am bölgesinde, Vâdi'l-Kurâ'ya iki günlük mesefade bulunan bir mntkadr.
1 bn Cerir (21/152).

3 Ahkâf Sur. 21

4 bn Cerîr (21/154).

5 Ahkâf Sur. 22
6 Furkân Sur. 42
7 bn Cerir (21/155).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallarde bildirdiine göre bn

Abbâs: J>jIp ta»"
1 buyruunu açklarken: “Ârid ifadesinden kast

buluttur" demitir .

2

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud,

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah'n (sallallahu aleyhi

mailem), aznn içi görülecek kadar güldüünü görmü deilim. Onun gülmesi

tebessümden ibaretti. Bir bulut veya rüzgar gördüü zaman da bunun etkisi

hemen yüzüne yansrd. Bir defasnda ona: "Yâ Resûlallah! nsanlar bir bulut

gördükleri zaman yamur da getirir ümidiyle sevinirler. Oysa bakyorum da

sen bulut gördüün zaman bundan holanmadn yüzünden okunabiliyor"

dediimde u karl verdi: "Ey Âie! Gelen bulutun azap da getirmedii

konusunda bana kim güvence verebilir? Zira rüzgarla azaba maruz kalan

topluluk da olmutu. Azab da getiren bulutu gördüklerinde: «Bu bize yamur

yadracak bir buluttur» demilerdi ." 3

Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Hz. Âie'den bildirir:

Resûlullah (sallallahu siyhi veseliem) idetli bir rüzgar gördüü zaman:

"

Allahm! Senden

bu rüzgarn hayrlarn, getirdii ve gönderildii eylerin hayrlsn dileriz. Bu

rüzgarn errinden, getirdii ve gönderildii eylerin de errinden sana

snrz" derdi. Hava bulutlu olduu zaman da yüzünün rengi deiir, içeri

girip çkar, ileri geri hareket eder, yerinde duramazd. Bu bulut yamur

yadrd zaman da rahatlard. Bir defasnda ona bunun sebebini

sorduumda: "Bilmiyorum belki de Ad kavminin: «Bu bize yamur yadracak

bir buluttur» diyerek yanlmalar gibi azap getiren bir bulut olabilir" karln
verdi .

4

bn Ebi'd-Dünya es-Sehâb'öe ve Ebu'-eyh'in Azame 1de bildirdiine göre

bn Abbâs: "O azabn, yaylarak vadilerine doru yöneldiini

gördüklerinde...''5
âyetini açklarken öyle demitir: "Onu gördüklerinde

1 Ahkâf Sur. 24
1
Talîku't-Ta’lîk (4/311) ve Fethu'l-Bân de (8/587) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Ahmed 40/432, 433 (24369), Buhârî (4828, 4829, 6092), Müslim (899) ve Ebû Dâvud

(5098).

4 Müslim (899), Tirmizî (3257, 3449), Nesâî, S. el-Kübrâ (1831, 1832) ve bn Mâce

(3891).

5 Ahkâf Sur. 24
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yamur getiren bir bulut olduunu düündüler. Ancak danda bulunan

adamlar ile hayvanlarn yerle gök arasnda tüy gibi uçutuunu

gördüklerinde bunun yamur deil azap olduunu anladlar ve hemen

evlerine girip kaplarn kapattlar. Fakat gelen rüzgar kaplann açt ve

evlerinin içini kumla doldurdu. Kumlann altnda yedi gece sekiz gün

inleyerek kaldlar. Daha sonra Yüce Allah emrederek rüzgar kumlan

üzerlerinden kaldrd ve onlan alp denize döktü. te: "...Bunun üzerine

evlerinin harabelerinden baka bir ey görünmez oldu..."
1 buyruunda

anlatlan budur.*

bn Ebi’d-Dünya, Ebû Ya'Iâ, Taberânî, Ebu'-eyh Azame’de ve bn

Merdûye’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiBiiehu aleyhi vesdiem} öyle

buyurmutur "Yüce Allah, Âd kaomini helak eden rüzgardan kendilerine

sadece yüzük kadar bir aralk açmt. Bu rüzgar önce oba ahalisine urayp

onlan mallanyla birlikte havalandrd ve yerle gök arasna frlatt. Âd kavminin

kent ahalisi uzaktan gelen bu bulutu ve büyüklüünü gördüklerinde: «Bu bulut

bize yamur getirecek!» dediler. Ancak bu bulut oba ahalisi ile hayvanlunn

onlann üzerine yadrd."3

Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (raiieflehu aieyfo «seiiem) öyle buyrumutur "Yüce Allah, Âd kavmi için

rüzgardan sadece yüzük kadar bir aralk açmt. Bu rüzgar oba ahalisini içine

katp kent ahalisinin üzerine doru yürüdü. Kent ahalisi uzaktan gelen bu

bulutu gördüklerinde: "«Vadilerimizi doldurarak gelen bu bulut bize yamur
getirecek!» dediler. Ancak bu bulutun içinde yamur yerine oba ahalisi vard.

Rüzgar oba ahalisini kent ahalisinin üzerine yadrarak onlan helak etti. Bu

rüzgar kendisini hapseden bekçilere isyan etmi ve kap aralndan çkp Âd

kavminin üzerine gitmiti."4

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Amr b. Meymûn’den bildirir: Hz. Hûd kavminin

eziyet ve inkarlanna kar pek sabr göstermiti. Bir defasnda içlerinde

’ Ahkâf Sur. 25
1 bn Ebi'd-Dünya (134) ve Ebu'-eyh (838).

3 bn Ebi'd-Dünya (145), el-Metâlibu 'l-Âliye'de (4098, 4099) geçtii üzere Ebû Ya'Iâ,

Taberânî (13553) ve Ebu'-eyh (810). Heysenrû, Mecmav ’z-ZevâicTde (7/113) der ki:

"snadnda zayf biri olan Müslim el-Melâî vardr."
4 Taberânî (12416), Ebu'-eyh (811) ve Fethu'l-BSrTde (6/377) geçtii üzere bn

Merdûye.



Âyet: 24, 25 331

otururken siyah ve kocaman bir bulut göründü. Kavmi: "te bize yamur

getirecek bir bulut!" deyince, Hz. Hûd: "Aksine sabrsz bir ekilde

beklediiniz çetin bir azapla gelen rüzgardr" karln verdi. Gelen bu

rüzgar da baka yerlerden söküp içine katt çadrlar ve adamlar üzerlerine

yadrmaya balad.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce

Allah, Âd kaviminin üzerine ancak bu yüzüümün kalnlnda bir rüzgar

göndermiti" demitir .

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Amr b. Meymûn, "...Bunun üzerine

evlerinin harabelerinden baka bir ey görünmez oldu ..."

3

âyetini: " J s'A V

lafzyla, ifadesini "o” harfiyle ve fetha ile okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "...Bunun üzerine evlerinin

harabelerinden baka bir ey görünmez oldu...'"’ âyetini: y tf”

lafzyla okumutur.

s ^
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“Andolsun, size vermediimiz imkân ve iktidan onlara

vermitik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermitik.

Fakat kulaklar, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar

salamad. Çünkü Allah'n âyetlerini inkâr ediyorlard.

Alaya aldklar ey onlar kuatt. Çevrenizdeki nice kentleri

de yok ettik. Dönerler diye onlara âyetleri açklamtk.

1 bn Ebî eybe (11/551) ve bn Cerîr (21/157).
1 bn Cerîr (21/158) ve Hâkim (2/455, "sahîh

,r

).

i Ahkâf Sur. 25
4 AhkâfSur. 25
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Allah' brakp O'na yaknlk salamalar için edindikleri

ilâhlar kendilerine yardm etseydi ya! Aksine onlar yüzüstü

brakarak uzaklap kayboldular. Bu, onlarn yalan ve

uydurmakta olduktan eydir." (Akkâf sur. 26-28 )

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "
jj ^s iiüj

buyruunu açklarken: “Sîzlere vermediimiz imkan ve iktidar
*

onlara vermitik, anlamndadr" demitir .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun,

size vermediimiz imkân ve iktidar onlara vermitik..."3 buyurduunu

açklarken öyle demitir: "Bunlar Âd kavmidir. Bu ümmetin sahip olamad
imkan ve iktidara sahip olmulardr. Bunun yannda herkesten çok güçlü, bol

çocuklu ve uzun ömürlüydüler.”

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Çevrenizdeki nice kentleri

de yok ettik ..."
4

âyetini açklarken: "Deiik yerlerde bulunan, kmisi

Yemen'de kimisi Yemâme'de kimisi de am'da olan kasabalan yok ettik”

demitir.

Saîd b. Mansur'un bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr. "...Bu, onlarn yalan

ve uydurmakta olduklar eydir"5 âyetini:
4 ,

fös\ dJ lafzyla okumutur 6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, "...Bu, onlarn yalan ve

uydurmakta olduklar eydir
"7

âyetini, "Onlan saptran da bu olmutur”

anlamna gelecek ekilde: dJ^j” lafzyla okumutur.

8

1 Ahkâf Sur. 26
1 bn Cerîr (21/160) ve el-tkân'de (2/43) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Ahkâf Sur. 26
4 Ahkâf Sur. 27
s Ahkâf Sur. 28
6 âz bir kraattir. Ayeti bu ekilde bn Abbâs, bnu'z-Zübeyr, Sabah b. Alâ el-Ensârî,

Ebû yâd, krme, Hanzala b. Nu'mân b. Murra ve Mücâhid okumulardr, (bkz: Bahru'l-

Muhît, 8/66).

7 Ahkâf Sur. 28
8 bn Cerîr (21/163).
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"Hani cinlerden bir grubu, Kur'ân' dinlemeleri için sana

yöneltmitik. Kur'ân' dinlemeye hazr olunca «Susun»

demiler, Kur'ân'n okunmas bitince uyanalar olarak

kavimlerine dönmülerdi. (Kavimlerine) öyle dediler: «Ey

kavmimiz! Dorusu biz, Musa'dan sonra indirilen,

kendinden öncekileri dorulayan, gerçei ve doru yolu

gösteren bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'n

davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin

günahlarnz ksmen balasn ve sizi ac bir azaptan

korusun.» Allah'n davetçisine uymayan kimse yeryüzünde
Allah' aciz brakacak deildir. Kendisi için Allah'tan baka

dostlar da bulunmaz. te onlar, apaçk bir sapklk
içindedirler." (Akkâf sur . 29-32)

Ahmed, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Zübeyr: "Hani

cinlerden bir grubu, Kur'ân' dinlemeleri için sana yöneltmitik ..."
1

âyetini

açklarken öyle demitir: “Resûlullah Maiiahu aleyh. «selem) Nahle vadisinde yats

namazn klarken cinlerden bu grup gelmi ve Resûlullah’n Maiiahu aleyhi vesellem)

etrafnda keçe gibi birbirlerine girmilerdi .” 1

bn Ebî eybe, bn Menî'
f
Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî

DelâiVde bn Mes’ûd'dan bildirir: Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Nahle

vadisinde KuHân okurken cinlerden bir grup yanna geldi. Kur'ân'

duyduklarnda birbirlerine: “Susup dinleyin!” dediler. Bunlar dokuz kiiydi ve

’ AhkâfSur.29
2 Ahmed 3/45, 46 (1435). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
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içlerinden birinin ad Zevbe’a (Kasrga) idi. Bu konuda Yüce Allah: "Hani

cinlerden bir grubu, Kuriân' dinlemeleri için sana yöneltmitik. Kuriân'

dinlemeye hazr olunca «Susun» demiler, Kuriân'n okunmas bitince

uyarclar olarak kavimlerine dönmülerdi. (Kavimlerine) öyle dediler: <Ey

kavmimiz! Dorusu biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri

dorulayan, gerçei ve doru yolu gösteren bir kitap dinledik. Ey

kavmimiz! Allah'n davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin

günahlarnz ksmen balasn ve sizi ac bir azaptan korusun.» Allah'n

davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah' aciz brakacak deildir.

Kendisi için Allah'tan baka dostlar da bulunmaz. te onlar, apaçk bir

sapklk içindedirler
"1

âyetlerini indirdi .

2

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hani

cinlerden bir grubu, Kuriân' dinlemeleri için sana yöneltmitik ..."3
âyetini

açklarken öyle demitir: “Bunlar Nusaybin sakinlerinden dokuz tane cindi.

Daha sonra Resûlullah (saiisiiatu aleyhi vcseiiem) bunlan kavimlerine elçi olarak

gönderdi ."4

Taberânî M. el-Evsafta ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bidirin “Cinler, Hz.

Peygamberdin (saiiaiiahuaierhveseiiem) yanna iki defa geldiler. Cinlerin ileri gelenleri de

Nusaybin'de otururlar.”5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n DelâiVde

bildirdiine göre bn Abbâs: "Hani cinlerden bir grubu, Kuriân' dinlemeleri

için sana yöneltmitik ..."
6

âyetini açklarken: “Bu cinler Nusaybin

sakinlerindendi ve Allah Resûlü (saiiaiiahu Beyhi veseiiem) Nahle vadisindeyken yanna

gelmilerdi" demitir .

7

1 Ahkâf Sur. 29-32
1 bn Kesir, Tefsir (7/273) ve cl-sâbe'de (2/581) geçtii üzere bn Ebî eybe, el-Isâbe"de

(2/581) geçtii üzere bn Mâni', Hâkim (2/456), Ebû Nuaym (253) ve Beyhakî (2/228). bn
Hacer: "Isnâd ceyyiddir" demitir.

J Ahkâf Sr. 29
4 bn Cerîr (21/165) ve Taberânî (11660). bn Cerîr'de bunlarn yedi tane olduu geçer.

5 Taberânî (6).

6 Ahkâf Sur. 29
7 bn Cerîr (21/170).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh Azamc’de bn Mes’ûd’dan bildirir:

Resûlullah’n (saiiaiMu aleyhi vtscUem): "Düt Hacûn'da' gece boyu bir grup cine Kur'ân

okudum" buyurduunu iittim .

2

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Mesrûk'tan bildirir: bn Mes'ûd'a:

"Cinlerin Kuriân' dinledikleri gece onlann geldiini Hz. Peygambere (niiaiihu

Beyhi veseiiem) kim haber verdi?" diye sorduumda: "Onlann geldiini bir aaç

haber verdi" dedi .

3

bn Merdûye ve Beyhakl'nin Delâil’de bildirdiine göre bn Mes’ûd'a:

"Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi »eseiiam) Kuriân' cinlere nerede okudu?" diye

sorulunca, bn Mes'ûd: "Hacûn denilen bir da yolunda onlara Kur’ân'

okudu" dedi .
4

Abd b. Humeyd, Ahmed, Müslim ve Tirmizî, Alkame’den bildirir: bn

Mes’ûd'a: "Cinlere Kur'ân okuduu gece Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

yannda sizden biri var myd?" diye sorduumda, bn Mes’ûd öyle dedi:

"Hayr! Ama bir gece Resûlullah’la Maiiahu aleyh. «sdM beraberken onu kaybettik.

Kendisine bir ey yapld veya kaçnld veya bir suikasta urad diye

düünmeye baladk. O gece bir topluluun geçirebilecei en kötü bir geceyi

geçirdik. Ancak sabah olduunda onu Hirâ tarafndan gelirken gördük.

Kendisine gece vakti yaadklanmz anlattmzda: "
Cinlerin davetçis bana

geldi, onunla beraber gittim ve onlara Kur'ân okudum" buyurdu. Sonra

bizleri götürüp onlann ve atelerinin izlerini gösterdi ."5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: “Hani cinlerden bir grubu,

Kuriân’ dinlemeleri için sana yöneltmitik ..."
6

âyetini açklarken: "Bunlar

Musul Ceziresinden 7
gelen on iki bin cindi" demitir.

1

1 Hacûn: Mekke'de Muhassab düzlüüne yakn bir yerin addr. Mekke ahalisinin,

Ebû Mûsa el-E'arî'nin evine doru olan mezarl olduunu söyleyenler de vardr.

(Mu'cemu Mestu'cim, 2/428).

J bn Cerir (21/169), Ebu'-eyh (1 16) ve Ahmed 7/66 (3954). Ahmed'in muhakkikleri:

"snad zayftr" demilerdir.

3 Bhâri (3859) ve Müslim 450 (153).

4 Beyhakî (2/232, 233).

* Ahmed 7/214, 215 (7149), Müslim (450) ve Tirmizî (3258).
6 Ahkâf Sur. 29
7 Musul Ceziresi: Dicle ile Frat arasndaki bölge, Mezopotamya.
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Hani cinlerden bir grubu,

Kur'ân' dinlemeleri için sana yöneltmitik..."
2

âyetini açklarken öyle

demitir: “Bunlar üçü Harran ahalisinden, dördü de Nusaybin’den olmak

üzere yedi cindi. simleri de Husey, Musey, âsir, Mâsir, Erd, Eynân, Ehkam ve

Surak eklindeydi."3

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Safvân b. el-Muattal’dan bildirir: Hac

için çkmtk. Arc4
bölgesine geldiimizde can çekien bir ylan gördük. Çok

zaman geçmeden de bu ylan öldü. çimizden biri bu ylan bir parça kumaa
sarp gömdü. Sonrasnda yolumuza devam edip Mekke’ye geldik. Mescid-

Haram'da bulunurken adam biri gelip bamzda durdu ve: “Amr b. Câbir'in

arkada kim?” diye sordu. “Amr b. Câbir diye birini tanmyoruz"

dediimizde, adam: “Yoldaki ylan gömen kii kim?" diye sordu. Gömen kiiyi

gösterip: “u adam" karln verdiimizde adam: “Gömdüünüz kii

Resûlullah’n Maiiehu aleyhi vasaiism) yanna Kur’ân’ dinlemek üzere giden dokuz

cinden ölenlerin sonuncusuydu" dedi .

5

Vâkidî ve Ebû Nuaym Delâil’âe Ebû Cafer’den bildirin “Cinler Resûlullah'a

Maiiahu aleyhi veseiiem) peygamberliin onbirinci ylnda Rabîulevvel aynda geldiler
"6

Vâkidî ve Ebû Nuaym, Ka’bu’l-Ahbâr’dan bildirir: “Nusaybin sakinlerinden

olan dokuz cin Kur’ân’ dinledikten sonra Nahle vadisinden aynldlar. Adlan

da Filan, Filan, Filan, Erd, Eynân ve Ahkab idi. Kavimlerine gelip onlan

uyardlar. Daha sonra üç yüz kiilik bir grupla tekrar Resûlullah’n tsaiiaiiahu aleyhi

reseliem) yanna geldiler. Hacûn’a ulatklannda Ahkab, Resûlullah’n (uiuiata aleyhi

resaiiem) yanma gelip selam verdi ve: “Kavmimiz yanna geldi ve Hacûn’da seni

bekliyorlar" dedi. Resûlullah (saiiaibhu aiayN vesailem) de gecenin bir vaktinde Hacûr ’a

gelip onlarla görüeceini söyledi .

7

' bn Kesîr, Tefsî/de (7/278) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 Ahkâf Sur. 29
5 bn Kesir, Tejsîr'de (7/280) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
4 Mekke ile Medine arasnda bir yerdir.

5 Taberânî (7345), Hâkim (3/519) ve Ahmed 37/332, 333 (22662). Ahmed'in

muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
6 Ebû Nuaym (260).

; Ebû Nuaym (261).
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"Peygamberlerden azim sahibi olanlann sabrettii gibi sen

de sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri

azab gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anndan
baka kalmadklarn sanrlar. Bu bir duyurudur. Ancak

yoldan çkm olan topluluk helâk edilir." (Akkâf Sur. 35)

bn Ebî Hâtim ve Deylemî, Hz. Âie’den bildirir: Resûlullah [saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

bir gün oruç tuttu ve akamnda iftar yapmadan dier güne balad. Dier

gün de oruçlu kald. Akamnda iftar yapmadan orucunu üçüncü güne
A

balad ve o gün de oruç tuttu. Sonra bana öyle buyurdu: "Ey Aie! Dünya

nimetleri Muhammed'e ve ailesine yakmaz. Ey Âie! Yüce Allah Ulu'l-Azm

olan peygamberlerden dünyann kötülüklerine kar sabr, iyi eyleri karsnda

da yine sabrdan baka bir tavr kabul etmedi. Sonra onlara yükledii eyleri

bana da yükledi ve:
"Peygamberlerden azim sahibi olanlann sabrettii gibi

sen de sabret..."' buyurdu. Vallahi gücümün yettiince onlarn sabrettii gibi

ben de sabredeceim. Güç de ancak Allah’tandr.
"2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: “Ulu'l-Azm olan

peygamberler; Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi «seiiemi, Nûh, brahim, Mûsa ve

sa'dr."

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, Beyhakî uabu’l-îman'öa ve

bn Asâkiriin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: ‘'Peygamberlerden azim sahibi

olanlarn sabrettii gibi sen de sabret ..."3 âyetini açklarken öyle demitir:

“Azim sahibi (Ulu'l-Azm) olan bu peygamberler; Nûh, Hûd ve brâhim'dir.

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi meiiem) de onlann sabrettii gibi sabretmesi

emredilmitir. Bunlar üç tanedir, Peygamberimiz (saflaiiahu aleyhi vasaiiem) de

dördüncüleridir. Nûh, kavmine: "...Ey kavmim! Eer benim konumum ve

’ AhkâfSur.35
1 bn Kesîr, Tefsir'dc (7/288) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Deylemî (8628).

3 Ahkâf Sur. 35
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Allah'n âyetleriyle öüt vermem size ar geliyorsa, (biliniz ki) ben sadece

Allah'a dayanp güvenmiim. Artk siz de (bana) ne yapacanz
ortaklarnzla beraber kararlatrn ki, iiniz size dert olmasn! Bundan

sonra bana hükmünüzü uygulayn; bana mühlet de vermeyin!"’ demi:; ve

onlardan ayr durduunu açkça dile getirmitir. Hûd da, kavmi kendisine:

"...Seni, ilâhlarmzdan biri fena çarpm..."2
dedikleri zaman, o: "..."te

ben Allah' âhit tutuyorum. Siz de ahit olun ki, ben sizin Allah' brakp da

O'na ortak kotuunuz eylerden uzam..."3 karln vermi ve onlardan

ayr durduunu açkça dile getirmitir.

brahim'in de: "brahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için

güzel bir örnek vardr. Hani onlar kavimlerine, «Biz sizden ve Allah' brakp

taptklarnzdan uzaz. Sizi tanmyoruz. Siz bir tek Allah'a inanncaya

kadar, sizinle bizim aramzda sürekli bir dümanlk ve nefret belirmitir»

demilerdi. Yalnz brahim'in, babasna, «Senin için mutlaka balama
dileyeceim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir eyi önlemeye

gücüm yetmez» sözü baka. Onlar öyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak sana

dayandk, içtenlikle yalnz sana yöneldik. Dönü de ancak sanadr"4

âyetiyle onlardan açkça ayr durduu ifade edilmitir. Yüce Allah ayn ekilde

Hz. Peygamber'e {saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Muhammed! Onlara de ki: "Sizin,

Allah'tan baka ibadet ettiiniz eylere ibadet etmem bana kesinlikle

yasakland. Ben sizin arzularnza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapm
olurum, hidâyete erenlerden olmam"5 buyurdu. Bunun üzerine

Peygamberimiz (sBiaiiahu aleyhi mellem) Kâbe'nin yannda bu âyeti müriklere okudu

ve onlardan ayn durduunu açkça dile getirdi .

6

bn Asâkir'in bildirdiine göre Katâde: "Peygamberlerden azim sahibi

olanlarn..."7 buyruunu açklarken: "Azim sahibi (Ulul-Azm) olan bu

peygamberler, Nûh, Hûd, brâhim, uayb ve Musa’dr" demitir.

’ Yûnus Sur. 71
2 Hûd Sur. 54

} Hûd Sur. 54, 55
4 Mümtehine Sur. 4

5 Rn'âm Sur. 56
6 Beyhakî (9706).

7 Ahkâf Sur. 35
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bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirin "Ulu’l-Azm olan bu peygamberler;

smâil, Yâkub ve Eyyûb’dür. Âdem, Yûnus ve Süleyman peygamberler azim

sahibi peygamberlerden deildir.”

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: “Ulu'l-Azm olan bu peygamberler, Nûh, brahim, Mûsa ve sa’dr”

demitir.

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Peygamberlerden azim

sahibi olanlarn sabrettii gibi sen de sabret ..."
1
âyetini açklarken öyle

demitir: “Azim sahibi (Ulu'l-Azm) olan bu peygamberler savamalar

emredilen ve bu yolda cihad eden peygamberler olan Nûh, Hûd, Salih, Mûsa,

Dâvud ile Süleyman’dr.”

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: “Bana ulaana göre

peygamberlerden azim sahibi (Ulu'l-Azm) olanlar üçyüz onüç kiidir”

demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Ancak yoldan

çkm olan topluluk helâk edilir
"3 buyruunu açklarken öyle demitir:

“yice bilin ki Yüce Allah ancak slam dinine srt çeviren mürikler ile diliyle

tasdik edip ameliyle inkar eden münafklan helak eder.”

4

Taberânî’nin Duo’da Enes'ten bildirdiine göre Peygamberimiz (saiiallahu aleyhi

meltem) öyle buyurmutur: "ayet Allah’tan bir ey diler de bunda baarl

olmak istersen öyle de: "Allah'tan baka ilah yoktur. Tektir ve ortakszdr. O
pek yüce ve pek uludur. Allah'tan baka ilah yoktur. Tektir ve ortakszdr. O,

göklerin ve yerin Rabbidir, büyük Ar'n Rabbidir. Hamd ancak âlemlerin

Rabbine mahsustur. «Kyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak

bir akam, yahut bir kuluk vakti kadar kalm gibidirler.»3 «Onlar tehdit

edildikleri azab gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anndan

baka kalmadklarn sanrlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çkm olan

1 Abdurrezzâk (Z/219).

2 AhkâfSur.35
} Ahkâf Sur. 35
4 bn Cerîr (21/178).

5 Nâzi'ât Sur. 46



340 3 Ahkâf Sûresi &

topluluk helâk edilir.»' Allahm! Rahmetini vacip klan, balamana vesile

olan eyleri senden istiyorum. Her türlü günahtan uzak olmay, her birlü

iyilikten nasibimi almay, Cenneti kazanp Cehennem ateinden kurtulmay

senden diliyorum. Allahm! Bizde balanmadk günah, gidermediin sknt

brakma. Senin de raz olacan her türlü ihtiyacmz gider. Sen ki

merhametlilerin merhametlisisin.
"2

’ Ahkâf Sur. 35
1
Taberânî (1044). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.



MUHAMMED (KTÂL) SÛRES
(MEDENÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays’n bildirdiine göre bn Abbâs: "Muhammed (Kitâl) Sûresi

Medine'de nazil oldu" demitir .

1

bnu'n-Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre

bn Abbâs: "Muhammed Sûresi Medine'de nazil oldu" demitir .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn "Muhammed

Sûresi Medine’de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Muhammed Sûresi'nin bir âyeti

bizim hakkmzda, bir âyeti de Umeyye oullan hakknda nazil oldu" demitir.

Taberânî M. el-Evsat ’ta ibn Ömer'den bildirir: "Peygamberimiz (saiidiahu aleyhi

««Hem) bize akam namazn kldnrken Muhammed Sûresi’ni okurdu ." 3

Ijîiî jt&j * ^ ^
P rfJ en J*j ^P Jjî Uj ijîiTj oUJUJi

Oe-jJI £>b b*?' Oi-f"

u-îu 6 ^ rfj jt i^ bM' »jtf

"nkar edenlerin ve Allah yolundan alkoyanlann ilerini

Allah boa çkarmtr. man edip yararl iler yapanlarn,

Rableri tarafndan hak olarak Mutammede indirilene

inananlann gönahlann Allah örtmü ve hallerini

düzeltmitir. Bu. inkâr edenlerin batla uymalar ve

1 bnu'd-Durays (17).

1 Nehhâs (sh. 667) ve Beyhakî (7/143, 144).

3 Taberânî (1239, 1742), el-Kebîr (13380), es-Saîr (1/45) ve bn Hibbân (1835). ibn

Hibbân'n muhakkiki: "snad Buhârî ile Müslim'in artlarna göre sahihtir" demitir.
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inananlarn Rablerinden gelen gerçee uymalanndan
dolaydr. te Allah, onlann örnek tekil edecek

durumlarn insanlara böyle anlatr." (MuUmmcJ sur . 1.3)

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

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "nkar edenlerin ve Allah

yolundan alkoyanlarn ilerini Allah boa çkarmtr"' âyetini açklarken:

"Bunlar Mekke ahalisi olan Kureylilerdir. Âyet onlar hakknda nazil olcu”

demitir. "man edip yararl iler yapanlarn, Rableri tarafndan hak olarak

Muhammed'e indirilene inananlarn günahlarn Allah örtmü ve hallerini

düzeltmitir
" 2

âyetini açklarken de: "Bunlar Medine ahalisi olan Ensar'dr”

demitir .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nkar edenlerin ve Allah

yolundan alkoyanlarn ilerini Allah boa çkarmtr"4
âyetini açklarken:

"nkar edenlerin de güzel ve iyi ileri, amelleri vard. Ancak Yüce Allah küfürle

birlikte yaplan herhangi bir iyi ameli kabul etmez” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde: çU»t_s
”5

ifadesini: "Onlann hallerini düzeltti” eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâh d:

çLölj
”7

ifadesini: "Onlann hallerini düzeltti” eklinde açklamtr. "Bu,

inkâr edenlerin batla uymalarndan dolaydr ..."
8 buyruunu açklarken:

"Batldan kast eytandr" demitir.

9

jlî^jl IjjLÜ LÜÎ \»\ Ji- Iyj£ jÛ\ la>

iüii ili: jjj cüjî Ujijj! 4<>j Ji- ;io» up Jüy U

’ Muhammed Sur. 1

1 Muhammed Sur. 2

3 bn Cerir (21/180, 181) ve Hâkim (2/457, "sahîh").

4 Muhammed Sur. 1

5 Muhammed Sur. 2
6 bn Cerir (21/181).

7 Muhammed Sur. 2
8 Muhammed Sur. 3

9 bn Cerir (21/182).
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"nkar edenlerle karlatnzda boyunlann vurun.

Sonunda onlara ûstun geldiinizde onlan esir aln. Sava
arlklarn braknca onlan ya karlksz, ya da fidye ile

salverin. Allah dilemi olsayd, onlardan baka turlu öç

alabilirdi, bunun böyle olmas, kiminizi kiminizle denemek
çindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin ilerini boa
çkarmaz. Onlar doru yola eritirir, durumlann düzeltir.

Onlar, kendilerine anlatt cennete sokar."

(Muhammed Sur. 4-6)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "nkar edenlerle

karlatnzda boyunlarn vurun ..."

1

âyetini açklarken öyle demitir:

“nkar edenlerden kast, mürik Araplardr. ‘Lâ ilahe ilallah’ diyene kadar

onlarla savalp öldürülmeleri emredilmitir.”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Sonunda onlara üstün geldiinizde onlar esir aln ..."
3 buyruunu

açklarken: "Klçla dize getirip üstün gelene kadar onlan esir almayn ve fidye

kabul etmeyin, anlamndadr” demitir.

bnu’n-Nehhâs'n bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sava arlklarn

braknca onlar ya karlksz, ya da fidye ile salverin ..."3 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu ekilde Peygamberimiz (seiisiiahu aleyhi vaseliem) ile

müminler esir konusunda muhayyer brakldlar. ster onlar öldürür, ister

köle edinir, isterlerse de fidye karl erbet brakrlar.”4

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sava

arlklarn braknca onlar ya karlksz, ya da fidye ile salverin ..."5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu âyet, Tevbe Sûresi’ndeki "Haram

1 Muhammed Sur. 4
1 Muhammed Sur. 4
3 Muhammed Sur. 4
4 Nehhâs (sh. 672, 673).

5 Muhammed Sur. 4
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aylar çknca mürikleri bulduunuz yerde öldürün ...”
1

âyetiyle

neshedilmitir .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Sava arlklarn

braknca onlar ya karlksz, ya da fidye ile salverin ..."3 buyrujnu

açklarken öyle demitir: “Bu âyetle müminler ele geçirdikleri esirler

konusunda muhayyer braklm, dileyene elindeki esiri karlksz brakma

ruhsat verilmitir. Ancak Yüce Allah daha sonra bu âyeti Tevbe Sûresi'ndeki

"Haram aylar çknca mürikleri bulduunuz yerde öldürün ...'4 âyetiyle

ncshetmitir.”

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud Nâsih’öe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Katâde: "...Sava arlklarn braknca onlar ya

karlksz, ya da fidye ile salverin ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Bu âyetin iniinden sonra Müslümanlarn, müriklerle karlap savatklan

zaman ele geçirdikleri esirler konusunda onlan ya karlksz, ya da fidye ile

salvermekten baka bir seçenekleri yoktu. Ancak bu hüküm Erfâl

Sûresi'ndeki "Savata onlan yakalarsan, arkalarnda kilere ibret olacak

ekilde, darmadan et
"6

âyetiyle neshedildi ." 7

Abdurrezzâk Musannefte, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre

Dahhâk ile Mücâhid: "...Sava arlklarn braknca onlar ya karlksz, ya

da fidye ile salverin ..."
8 buyruunu açklarken öyle demilerdir: “Bu âyet

Tevbe Sûresi’ndeki "Haram aylar çknca mürikleri bulduunuz yerde

öldürün ..."9 âyetiyle neshedilmitir.

10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Süddî'den bu yorumun aynsn bildirir.

11

’ Tevbe Sur. 5

* bn Cerîr (21/185).

’ Muhammed Sur. 4
4 Tevbe Sur. 5

5 Muhammed Sur. 4
6 Enfâl Sur. 57
7 bn Cerîr (21/184).

* Muhammed Sur. 4
9 Tevbe Sur. 5

Abdurrezzâk (9405) ve bn Cerîr (21/185, sadece Dahhâk' tan).

n bn Cerîr (21/184).
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Abd b. Humeyd, mrân b. Husayn'dan bildirir: "Peygamberimiz (aallailahu aleyhi

etenem) müriklerden iki esiri vererek karlnda müriklerin elinde bulunan iki

sahabesini serbest braktrd."
1

Abd b. Humeyd, E’as'tan bildirir: Hasan(- Basri) ile Atâ'ya: "...Sava

arlklarn braknca onlar ya karlksz, ya da fidye ile salverin ..."
1

buyruunu sorduumda biri: "Kii elindeki esiri ya karlksz ya da fidye

karl brakr" derken, dieri: "Resûlullah’n (saiiaiiahu Bieyti «seHem) yapt gibi

yapar veya karlksz ya da fidye karl brakr" cevabn verdi.

bn Cerîr ve bn Merdûye, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Haccâc'a baz esirler

getirilmiti. Haccâc esirlerden birini öldürmesi için bn Ömer'e verince, bn

Ömer: "Esir konusunda bize verilen emir bu deildir! Yüce Allah: "...Sava

arlklarn braknca onlar ya karlksz, ya da fidye ile salverin ..."3

buyurur" dedi .

4

bn Merdûye ve Beyhakî Sünen’de Nâfi'den bildirir: bn Ömer, veled-i zina

olan bir köleyi azat etti ve öyle dedi: "Yüce Allah bundan daha kötü olanlan

bile salvermemizi emretmi ve: "...Sava arlklarn braknca onlar ya

karlksz, ya da fidye ile salverin ..."5 buyurmutur."6

Abdurrezzâk Musannefte, bnuM-Münzir ve bn Merdûye, Leys'ten bildirir:

Mücahid’e: "bn Abbâs’n: "Esirleri öldürmek helal deildir! Zira Yüce Allah

onlar hakknda: «...Sava arlklarn braknca onlar ya karlksz, ya da

fidye ile salverin ...»
7 buyurur" dedii bana ulat" dediimde, Mücâhid u

karl verdi: "Onun böyle dediine aldrma. Zira Resûlullah'n (satMu Bieyhi

vesellem) ashabna yetitim ve hiçbiri bu ekilde düünmüyordu. Bu âyetin

hükmü neshedilmitir. Bu âyetin hükmü Resûlullah (Baiiaiiahu Beyh mtiiem) ile

mürikler arasna gerçekleen ban antlamas zamannda geçerliydi. Ancak

bu gün artk geçerli deildir. Yüce Allah: "...Onlar bulduunuz yerde

’ Müslim (1641, uzun bir metinle).
1 Muhammed Sur. 4

3 Muhammed Sur. 4
4 bn Cerîr (21/185, 186).

5 Muhammed Sur. 4
6
Beyhakî (10/59).

7 Muhammed Sur. 4
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yakalayn ve öldürün ..."
1

buyurur. Yine: "nkar edenlerle karlatnzda
boyunlarn vurun ..."

2 buyurmutur. Bunlar Arap mürikleri ise Müslüman

olmaktan baka kurtulu yollan yoktur. Müslüman olmamalar halinde de

öldürülürler. Baka milletlerden olup da esir düenler konusunda ise

Müslümanlar muhayyerdir. ster onlar öldürür, ister hayatta brakrlar.

Müslüman olmamalar durumunda da isterlerse fidye karl onlar serbest

brakrlar. Ancak bu esirler Müslüman olduklarn söylerlerse artk onlardan

fidye alnmaz. Bunun yannda Resûlullah (ssiialiahu aleyhi veselien) savata küçüklerin,

kadnlann ve yallarn öldürülmesini yasaklamtr." 3

bn Ebî eybe, Mücâhid'den bildirir: "...Onlar bulduunuz yerde

öldürün ...*4
âyeti daha önce esirlere yönelik uygulanan karlksz veya fidye

ile salverme gibi tüm hükümleri neshetmitir.” 5

Abdunrezzâk’n Musannefte bildirdiine göre Atâ, ele geçirilen

müriklerin hedef yaplarak öldürülmesini kerih görür ve: "...Sava

arlklarn braknca onlar ya karlksz, ya da fidye ile salverin ..."
6

âyetini okurdu. Sonrasnda Atâ öyle derdi: "Fakat bu âyetin hükmü,

"...Onlar bulduunuz yerde yakalayn ve öldürün ..."7 âyetiyle neshedildi.

Bazlannn dediine göre de bu âyet Araplara has bir âyettir. Peygamberimiz

(nUaiiahu aleyh «nallan) de Bedir savanda Ukbe b. Ebî Muayt' bal iken

öldürtmütür."8

Abdurrezzâk’m Eyyûb'den bildirdiine göre Peygamberimiz (oialidu eyh

metan) savata köle ile uaklann öldürülmesini yasaklad .

9

Abdurrezzâk, Dahhâk b. Muzâhim'den bildirir: "Resûlullah (ssIIbIMii dyfc nseüm)

sava esnasnda eline klç alp saldrmadktan sonra kadn ile çocuklarn

öldürülmesini yasaklad ." 1

’ Nisa Sur. 89
1 Muhammed Sur. 4

5 Abdurrezzâk (9404).

4 Nisâ Sur. 89

5 bn Ebî eybe (12/419)
6 Muhammed Sur. 4
7 Nisâ Sur. 89
8 Abdurrezzâk (9389).

9 Abdurrezzâk (9379).
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bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Kasm b. Abdirrahman'dan bildirin Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi »Kellem) bir yere bir müfreze çkard. Müslüman askerler bir adamn

peine düünce adam bir aaca çkp sakland. Müslümanlar da adam aaçla

birlikte yaktlar. Geri dönüp de bu olay Hz. Peygamberce (simum aleyhi veseiien)

anlattklannda yüzünün rengi deiti ve: "(Savata) insanlar Allah'n

azabyla cezalandrmak için deil, onlarn boyunlarn vurmak veya esir almak

için gönderildim!" buyurdu.
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...Sava

arlklarn braknca ..."3 buyruunu açklarken: "Savan arlklarn brakp

sava durumunun ortadan kalkmas, yeryüzünde irk kalmamasyla olur"

demitir.4

bnu'1-Münzir*in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Sava arlklarn

braknca. .."5 buyruunu açklarken: “Savan arlklarn brakp sava

durumunun ortadan kalkmas, sadece Allah'a kulluk edilip O'na irk

koulmamas durumunda olur" demitir.

bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "...Sava arlklarn braknca..."
6

buyruunu açklarken: “Burada Yüce Allah Müslümanlarla savaanlar 'Sava'

eklinde isimlendirmitir ki dümanlar silahlann braknca, anlamndadr"

demitir.7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin Sünen 'de

bildirdiine göre Mücâhid: "...Sava arlklarn braknca..."
8
buyruunu

açklarken öyle demitir “Savan arlklarn brakmasndan kast; Hz.

sa'nn yeryüzüne inmesi, Yahudi, Hristiyan ve dier inançlardan olan

herkesin Müslüman olmas, koyunlann kurttan yana güven içinde olmas,

farenin tahl çuvaln kemirmemesi, her eyde dümanln ortadan

kalkmasdr. Bu da slam dini dier tüm dinlere üstün geldiinde olacaktr.

1 Abdurrezzâk (9384).

1 bn Ebî eybe (12/390) ve bn Cerîr (11/70).

3 Muhammed Sur. 4
4 bn Cerîr (21/188).

5 Muhammed Sur. 4
6 Muhammed Sur. 4

7 bn Cerîr (21/188, 189).

8 Muhammed Sur. 4
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Böylesi bir zamanda da Müslümanlar o kadar çok nimete nail olacaklar ki

rahatlktan ve çalmamaktan dolay kii ayan yere koysa kanayacak hale

gelecektir."
1

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Peygamberimiz (sBiiBiishu aleyhi vesaliem) öyle buyurmutur:

"çinizden ömrü yetip de yaayanlar sa'nn yol gösteren bir imam, adil bir

yönetici olarak ortaya çkm, haç krp domuzu öldürmesini, cizyeyi

kaldrmasn ve savalarn ortadan kalkmasn da göreceklerdir."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Sava arlklarn

braknca ..."
2 buyruunu açklarken: "Bundan kast sa b. Meryem'in

çkdr" demitir.

bn Sa'd, Ahmed, Nesâî, Baavî, Taberânî ve bn Merdûye, Seleme b.

Nüfeyl'den bildirir: Resûlullah'n (tahUu aleyhi «aten) yannda oturuyorken adamn

biri geldi ve: "Yâ Resûlallah! Sava atlan salnd, silahlar brakld. Bazlar da

artk savan bittiini, arlklarn braktn söylüyorlar" dedi. Resûlullah

(ullaUlu aleyhi nulitn)u karl verdi: "Yalan söylemiler! Asl sava imdi balyor.

Ümmetimden bir grup kyamete dek Allah yolunda savap duracak, onlara

kar gelenlerin kendilerine bir zarar dokunmayacaktr. Yüce Allah savaan bu

grubu nzklandrmak için baz topluluklarn kalplerini haktan saptracak ve bu

Müslümanlar kyamete dek savap duracaklardr. Kyamet kopana dek hayrar

atlarn ahularnda (savata) asl kalacaktr. Yecûc ile Mecûc ortaya çkana

kadar da sava arlklarn brakmayacak, ortadan kalkmayacaktr."3

bn Ebî Hâtim, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirin Resûlullah'a (sallallahu ahyhi

vBseiiem) birçok fetih ihsan edildikten sonra kendisine: "Yâ Resûlallah! Bugün

slam dini salam bir ekilde yerlemi ve artk sava arlklann brakmtr"

dedim. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi meltem} u karl verdi: “Sava arlklarn

brakmadan önce alt ey gerçekleecektir. Biri benim ölümümdür. kincisi

Beytu'l-Makdis'in fethedilmesidir. Üçüncüsü, ümmetinden davalar bir olan iki

topluluun birbirleriyle savamasdr. Dördüncüsü, Müslümanlarn mallarnn

1 bn Cerîr (21/188) ve Beyhakî (180).

1 Muhammed Sur. 4
5 bn Sa'd (7/427, 428), Ahmed 28/164-166 (16965). Nesâî (3563), bn Kesir, Tefsir'de

(7/291) geçtii üzere Baavî ve Taberânî (6360) Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sün<m

en-Ncsai, 333).
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çoabnasdr ki birine yüz dinar verilecek olsa dahi beenmeyi buna kzacak

duruma gelir. Beincisi, hastala yakalanm koyunlann telef olmas gibi

insanlarda toplu ölümlerin ba göstermesidir. Altncsna gelince, Rumlardan

(Benî Asfar) bir çocuk doar ki bu çocuk bir günde baka birinin bir ayda

büyüdüü kadar, bir ayda da baka birinin bir ylda büyüdüü kadar büyüyüp

geliir. Rum halk onun bu durumunu görünce: «Hükümranlmz belki

seninle yeniden elde ederiz» diyerek onu balarna geçirirler. Sonrasnda bu

genç, emri altnda toplanan büyük bir askeri güçle harekete geçip Ar ile

Antakya arasnda bir yere kadar gelir. O zamanlar sizin de banzda çok güzel

bir kumandan bulunur. Rumlarn harekete geçmesi karsnda bu kumandan,

arkadalarna: «Görüünüz nedir?» diye sorar. Arkadalar: «Yüce Allah

bizimle onlarn arasnda hükmünü verene dek onlarla savaalm!» karln
verirler. O ise: «Ben böyle düünmüyorum. imdilik çoluk çocuk ile mallarmz

koruyalm ve Rumlarn dermesini bekleyelim. Çoluk çocuk ile mallarmz

güvenceye aldktan sonra da onlarn üzerine yürür savarz» der."

Bu ekilde Müslümanlar Rumlara dokunmadan yola düüp benim bu

ehrime kadar gelirler. Burada Müslümanlardan yardm istediklerinde

Müslümanlar ona katlmak üzere harekete geçerler. Ancak komutannz:

«Rumlarla, Allah aramzda hükmünü verene kadar savaacaz. Onun için

sadece cann Allah yolunda feda eden kiiler bana katlsn» der. Bu çar
üzerine yetmi binden fazla Müslüman bu savaa katlmak ister; ancak

kumandan: «Yetmi bin kii bana yeter!» der. Müslümanlar ucu buca
görülmeyecek kadar kalabalk olurlar. Bunun üzerine içlerinde bulunan düman
casuslar Rumlar gelir ve durumu haber ederler. Müslümanlar bu ekilde

harekete geçerler. ki taraf kar karya geldiinde, Rumlar Müslümanlarn

içinde bulunan akrabalarnn çkarlmasn isterler. Kumandannz söz konusu

kiileri çarp: «Rumlarn bu istei hakknda ne diyorsunuz?» diye sorar.

Onlar da: «Rumlarla savamay bizden daha fazla haketmiyorsunuz. nanç

konusunda da siz onlardan ne kadar uzaksanz biz de o kadar uzaz»
karln verirler. Bunun üzerine kumandan: «O zaman yerinizde kaln!

Klçlarnzn knn krn ve savaa hazr olun» der. Sonrasnda Yüce Allah

klcn onlarn üzerine salar ve Müslümanlar üçte ikisini öldürürler. Kalan

üçte biri de genç komutanlaryla birlikte gemilere binip kaçarlar.

Memleketlerine kaçp da uzaktan dalan göründüünde Yüce Allah onlann

üzerine bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar onlan tekrar am bölgesindeki
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limanlara sürükler. Orada yakalanr ve sahilde gemilerinin yannda

öldürülürler. te o zaman sava arlklarn brakr ve biter
"

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah dilemi

olsayd, onlardan baka türlü öç alabilirdi ..."
1 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Vallahi dorudur! Yüce Allah dileseydi saysz ordulanyla onlardan

baka türlü intikam alrd. Zira tütün mahlûkat onun askeridir ve bunlardan

en zayfn dahi onlara musallat etse karlarnda büyük bir ordu bulurlard."
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "...Allah dilemi olsayd,

onlardan baka türlü öç alabilirdi ..." 3 buyruunu açklarken: “Allah dilemi

olsayd üzerlerine bir melek gönderir, bu melek de onlar yerle bir ederdi"

demitir. "...Allah, kendi yolunda öldürülenlerin ilerini boa çkarmaz"4

buyruunu açklarken de: “Uhud savanda Hz. Peygamber’in (ssiiaiiahu aleyhi vaseiiem)

ashâbndan öldürülenler hakknda nazil oldu" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "...Allah, kendi yolunda

öldürülenlerin ilerini boa çkarmaz"5 buyruunu, “Allah, kendi yolunda

savaanlarn ilerini boa çkarmaz" anlamna gelecek ekilde: “$î5ö

lafzyla okumutur. 6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "...Allah, kendi yolunda öldürülenlerin ilerini boa

çkarmaz"7 buyruunu açklarken öyle demitir Bize bildirilene göre bu âyet

Uhud savanda, Müslümanlar birçok ölü ve yaral verdikten sonra daa

çekildiklerinde, Resûlullah MdU» sieyti ««Hem) de daa doru çkarken nazil

olmutur. O zaman mürikler: “Hubel uludur!" diye bardlar. Müslümanlar

da: “Allah daha ulu ve yücedir!" karln verdiler. Mürikler “Bedir gününe

karlk bugün! Sava da bir lehte, bir aleyhtedir. Bizim Uzza'mz varken s:zin

1 Muhammed Sur. 4
1 bn Cerir (21/189).

3 Muhammed Sur. 4
4 Muhammed Sur. 4
5 Muhammed Sur. 4
6 Ebû Bekir'in rivayetiyle Âsm'n kraati bu ekildedir. Ayeti Nâfi', bn Kesir, bn

Âmir, Hamza, Kisâî ve Halef de ayn lafzla okumulardr. Hafs, Ebû Amr ve Yâkub ise

",ii" lafzyla okumulardr. {en-Ner, 2/279).

7 Muhammed Sur. 4
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Uzza'nz yoktur!" diye barnca, Resûlullah (sattaiiahu aleyhi «seHem) Müslümanlara:
"
Onlara : «Bizim dostumuz Allah iken, sizin dostunuz yoktur! Verilen ölüler de

bir deildir. Bizim ölülerimiz diri ve nzklar içinde iken sizin ölüler

Cehennemde azap içindedirler!» cevabn verin" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd ve bn CenYin bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar,

kendilerine anlatt cennete sokar"
2

âyetini açklarken öyle demitir:

"Cennetlikler hiç kimsenin göstermesine ihtiyaç duymadan sanki

doduklanndan beri orada oturmular gibi Yüce Allah’n kendileri için takdir

ve tahsis ettii Cennetteki meskenlerine giderler. Çünkü Yüce Allah bu

mesken ve yerleri onlara daha önce tarif edip, anlatmtr." 3

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde: "Onlar,

kendilerine anlatt cennete sokar"4 âyetini açklarken: "Yüce Allah onlara

Cennetteki meskenlerini kendilerine daha önce anlatp, tarif etmitir"

demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "Onlar, kendilerine anlatt

cennete sokar"
6

âyetini açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre

dünyadayken kiinin amellerini yazan melek, Cennette bu kiinin önünde

yürür. Kii de bu melei takip ederek en uzaktaki evine kadar ular. Yüce

Allah'n Cennette kendisine verdii bütün eyleri bu melek tantp gösterir.

En uzaktaki evine ulat zaman da içeriye, elerinin yanna girer. Melek de

brakp geri döner."

’ Abdurrezzâk (2/221) ve bn Cerîr (21/190, 191).
J Muhammed Sur. 6

3 bn Cerîr (21/192).

4 Muhammed Sur. 6

5 bn Cerîr (21/192).
6 Muhammed Sur. 6
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“Ey iman edenler! Eer siz Allah'a yardm ederseniz 0 da
size yardm eder, ayaklarnz sabit klar. nkar edenlere

gelince, onlarn hakk ykmdr. Allah onlarn yaptklarn
boa çkarmtr. Bunun sebebi, Allah'n indirdiini

beenmemeleridir. Allah da onlarn amellerini boa
çkarmtr. Onlar yeryüzünde dolap, kendilerinden

öncekilerin sonlarnn nasl olduuna bakmadlar m? Allah,

onlan yerle bir etmitir. nkâr edenlere de bu akbetin

benzerleri vardr. Çünkü Allah inananlarn velisidir.

Kafirlerin ise velisi yoktur. üphesiz Allah, inanp salih

ameller ileyenleri, içinden rmaklar akan cennetlere

koyacaktr. nkâr edenler ise (dünya zevklerinden)

yararlanrlar ve hayvanlarn yedii gibi yerler. Onlarn
kalacaklar yer atetir." (Mu)nmmed Sur. 7-12)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ey iman edenler! Eer siz

Allah'a yardm ederseniz O da size yardm eder, ayaklarnz sabit klar"’

âyetini açklarken: “Ettiiniz bu yardma karlk ayaklannz sabit klar"

demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Eer siz

Allah'a yardm ederseniz O da size yardm eder ..."
2 buyruunu açklarken:

1 Muhammed Sur. 7
1 Muhammed Sur. 7
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"Yüce Allah'n kendisinden bir ey isteyene istediini vermesi, kendisine

yardm edene de yardm etmesi haktr" demitir. "nkar edenlere gelince,

onlarn hakk ykmdr. Allah onlarn yaptklarn boa çkarmtr. Bunun

sebebi, Allah'n indirdiini beenmemeleridir. Allah da onlarn amellerini

boa çkarmtr"’ buyruunu açklarken de öyle demitir: "lk âyette

amelleri boa çkarlan kafirler Bedir savanda Müslümanlarla savaan

kafirlerdir. kinci âyette amelleri boa çkarlan kafirler ise genel mânâda

kafirlerdir."
2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’ir bildirdiine göre Amr b.

Meymûn: "Bunun sebebi, Allah'n indirdiini beenmemeleridir..."3

buyruunu açklarken: "Allah'n indirdiklerinden kast, farz kld eylerdir"

demitir/

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar yeryüzünde dolap,

kendilerinden öncekilerin sonlarnn nasl olduuna bakmadlar m? Allah,

onlar yerle bir etmitir ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah

onlar deiik ekillerde helak etmitir ki düünmek isteyenler düünsün,

öüt almak isteyenler öüt alsn, ders çkarmak isteyen de ders çkarsn. Yüce

Allah insanlara bu tür örnekler vermi ve elçiler göndermitir ki emirlerini

iyice anlasnlar.”

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...nkâr edenlere de bu

akbetin benzerleri vardr"6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Ey

Muhammedi Senin de kavmini benzeri bir akibet beklemektedir,

anlamndadr ki klçla da helak edilmilerdir."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibnu'l-MünzVin bildirdiine göre Mücâhid:

"...nkâr edenlere de bu akbetin benzerleri vardr"7 buyruunu açklarken:

"Daha önceki ümmetlerin helak edilmeleri gibi onlar da yerle bir edilecektir.

Bu, Yüce Allah'n onlara bir tehdididir" demitir. "Çünkü Allah inananlarn

' Muhammed Sur. 8, 9
1 bn Cerir (21/193, 195).

5 Muhammed Sur. 8, 9

4 bn Ebî eybe (13/425).

* Muhammed Sur. 10
6 Muhammed Sur. 10
7 Muhammed Sur. 10
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velisidir ..."
1 buyruunu açklarken: "Yüce Allah iman edenlerin dostu ve

yardmcsdr" demitir.

2

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Çünkü

Allah inananlarn velisidir ..."
3 buyruunu açklarken: "man edenlerin Yüce

Allah’tan baka dostu ve yardmcs yoktur" demitir.

4

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...nkâr edenler ise (dünya

zevklerinden) yararlanrlar ve hayvanlarn yedii gibi yerler..."
5 buyruunu

açklarken: "Âhiretlerini düünmeden yaarlar" demitir.

* piisüAî ^>-1 «jg» ityî â. i? üî# iü* y
yij 4u û £ jiS «p y & Ju> isr ^

"Seni sürüp çkaran ehirden daha kuvvetli olan nice

ehirler yok ettik. Yardm edenleri bulunmad. Rabbinden

apaçk bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü ii kendisine

güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu?"
(Muhammed Sur. 13, 14)

Abd b. Humeyd, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn

Abbâs'tan bildirir: Peygamberimiz (saiiaiiahu eieytu reselim) Mekke'den çkp da

saklanmak üzere maaraya gittii zaman Mekke'ye doru döndü ve öyle

buyurdu:
"
Sen ki ehirler içinde Yüce Allah'n en sevdii ehirsin. ehirler

içinde benim de en sevdiim ehirsin. ayet ahalin beni çkarm olmasayd

senden asla ayrlmazdm. Allah katnda dümanlarn en ileri gideni Harem

bölgesinde Allah'a isyan eden, katilinden bakasnn cann alan veya

Cahiliye'den kalma kinden dolay birini öldürenlerdir." Bunun üzerine Yice

’ Muhammed Sur. 11
‘ bn Cerir (21/196).

3 Muhammed Sur. 1

1

4 Abdurrezzâk (2/222)

5 Muhammed Sur. 12
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Allah: "Seni sürüp çkaran ehirden daha kuvvetli olan nice ehirler yok

ettik. Yardm edenleri bulunmad"1

âyetini indirdi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "Seni sürüp çkaran ehirden daha kuvvetli olan nice ehirler

yok ettik..."3 âyetini açklarken: "Bu ehirden kast Mekke’dir" demitir.

"Rabbinden apaçk bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü ii kendisine

güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu?"4 âyetini açklarken

de: "Rabbinden apaçk bir delil üzerinde bulunandan kast Muhammed’dir

(iBiiBiiahu aleyhi veeHem), kötü ii kendisine güzel görünenlerden kast da müriklerdir"

demitir.

5

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Heveslerin peine dümenin

her türlüsü dalâlettir" demitir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Tâvus: "Yüce Allah, Kur’ân’da hevesleri

zikrettii bütün yerlerde onu kötüleyerek zikreder" demitir.

l/l CrJ j* l/ Jpj Jii
0 0 ' ^

</*** 1/ 34^i /*- 1/ j4^>

i/ 5* I/* p-fp 1/ Jsr ja

"Allah'a kar gelmekten saknanlara söz verilen cennet

öyledir: Orada temiz su rmaklar, tad bozulmayan süt

rmaktan, içenlere zevk veren arap rmaktan, süzme bal

rmaklan vardr. Onlara orada her türlü ürün ve

Rablerinden mafiret vardr. Bunlarn durumu, atete
temelli kalan ve barsaklann parça parça edecek kaynar

1 Muhammed Sur. 13
1
el-Metâlibu'l-ÂIiye'de (4103) geçtii üzere Ebû Ya'Iâ, bn Cerîr (21/198) ve bn Kesir,

Tefstfde (7/294) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Muhammed Sur. 13
4 Muhammed Sur. 14

5 Abdurrezzâk (2/222) ve bn Cerîr (21/198).
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su içirilen Kimselerin durumu gibi olur mu?"
(Muharamed Sur. 15)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orada temiz

su rmaklar ..."

1

buyruunu açklarken: “Tad ve rengi deimeyen su

rmaktandr” demitir/

Abdumezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde:

"...Orada temiz su rmaklar ..."3 buyruunu açklarken: “Tad ve rengi

bozulmayan su rmaktandr” demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "...Tad

bozulmayan süt rmaklar ..."5 buyruunu açklarken öyle demitin “bn

Abbâs bu konuda: “Bir hayvandan salarak elde edilmedii için tad hiçbir

zaman bozulmaz” dedi.”
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Tad bozulmayan süt

rmaklar, içenlere zevk veren arap rmaklar, süzme bal rmaklar

vardr ..."

7

buyruunu açklarken öyle demitir: “Süt rmaklannn sütü kanl

canl bir eyden salm deildir. arap rmaklannn arab, elde demeden
üretilmi, ayaklarla ezilerek elde edilmemitir. Bal rmaklannn bal da

anlardan elde edilmi deildir.”

Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî eî-Ba's v'n-

Nuûr*de Muâviye b. Hayde'den bildirir: Resûlullah’n (uiiaitahu eiayi* »eseilem) öyle

buyurduunu iittim:
"
Cennette süt denizi, su denizi, bal denizi ve arap denizi

bulunur. Sonradan bu denizlerden (süt, su, bal ve araptan) rmaklar ayrlr."*

Hâris b. Ebî Usâme Müsned'de ve Beyhakî, Ka'b(ul-Ahbâr)’dan bildirir “Nil

rma Cennettekilerin bal rma, Dicle rma Cennettekilerin süt rma,

1 Muhammed Sur. 15
1 bn Cerîr (21/200) ve Talik

1de (4/312) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Muhammed Sur. 15
4 Abdurrezzâk (2/222) ve bn Cerîr (21/200).

5 Muhammed Sur. 15
6 bn Cerîr (21/201).

7 Muhammed Sur. 15
8 Ahmed 33/246 (20052), Tirmizî (2571, “sahih") ve Beyhakî (264). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2078).
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Frat rma Cennettekilerin arap rma, Seyhan rma da Cennettekilerin

su rma olacaktr."
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Kelbî: “Allah'a kar gelmekten

saknanlara söz verilen cennet öyledir: Orada temiz su rmaklar, tad

bozulmayan süt rmaklar, içenlere zevk veren arap rmaklar, süzme bal

rmaklar vardr...
“2

âyetini açklarken öyle demitir: Ebû Salih'in bn

Abbâs’tan bana bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu Beyt» veuiiam) öyle

buyurmutun
"
srâ (Miraç) gecesinde bir melek beni alp götürdü. arap

rmann yanna geldiimiz zaman rman banda brâhim'i [eieyhisseiam)

gördüm. Yanmdaki melee: «Bu hangi rmaktr?» diye sorduumda: «Dicle

rma» karln verdi. «O zaman bu su!» dediimde, melek: «Dünyadayken

Yüce Allah bundan dilediine su içirir. Ancak âhirette bu rmak Cennettekiler

için arap rma olur» karln verdi. Sonra yolumuza devam ettik. Suyu

tertemiz olan bir rman yanma geldik. Yanmdaki melee: «Bu hangi

rmaktr?» diye sorduumda, melek: «Ceyhun rmadr. Tertemiz bir suyu

vardr. Dünyadayken Yüce Allah bundan dilediine su içirir. Âhirette de ayn

ekilde tertemiz su olarak içilecektir» dedi. Sonra yolumuza devam edip kble

tarafnda bulunan süt rmann yanna geldik. Ona: «Bu hangi rmaktr?»

diye sorduumda, melek: «Bu, Frat rmadr» karln verdi. «O zaman bu

su!» dediimde, melek: «Dünyadayken Yüce Allah bundan dilediine su içirir.

Ancak âhirette, Yüce Allah'n kendilerinden raz olduu müminlerin çocuklar

ve babalan için süt rma olur» karln verdi. Sonra yolumuza devam ettik

ve Medine'nin yan tarafndan çkan rman yanna geldik. Yanmdaki melee:

«Bu hangi rmaktr?» diye sorduumda, melek: «Bu Msr rmadr»
karln verdi. «O zaman bu su!» dediimde, melek: «Dünyadayken Yüce

Allah bundan dilediine su içirir. Ancak âhirette bu rmak Cennettekiler için

bal rma olur» karln verdi."

Kelbî der ki: Sonrasnda Yüce Allah: “...Onlara orada her türlü ürün ve

Rablerinden mafiret vardr ..."3 buyurur. Yani müminler için Cennette her

türlü meyve ve günahlarnn balanmas vardr.

’ Haris b. Usâme (Buye, 1047) ve Beyhakî (290).

1 Muhammed Sur. 15

3 Muhammed Sur. 15
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû Vâil'den bildirir: Nahîk

b. Sinan adnda bir adam bn Mes'ûd'un yanna geldi ve: “Ey Ebû

Abdirrahman! "...Orada temiz su rmaklar ..."
1 buyruunu nasl okuyorsun?

"j-t J-s. .i- eklinde ‘V’ harfiyle mi, yoksa “o-î g. .U eklinde “l"

harfiyle mi?" diye sordu. bn Mes'ûd: “Bunlar dnda Kur'ân'n kalan ksmn
okuyup anladn m ki!” karln verdi. Adam: “Bir rekatta Mufassal sûrelerin

tümünü okuyorum” deyince, bn Mes'ûd u karl verdi: “iir okur gibi

geveleyerek ve hzlca m? Bazlar Kur'ân' okur, ama okuduklar

boazlarndan aaya inmez. Oysa Kur’ân kalbe dütüü zaman orada

yerleir ve faydas dokunur. Resûlullah'n (niiaiMn «Mi «ailem) namazlarnda (bir

rekatta ikili olarak) okuduu Nezâir denilen (mânâ olarak birbirine benzeyen)

sûreleri bilirim.”
2

bn Cerîr, Sa'd b. Tarîften bildirir: Ebû shâk'a: "...Orada temiz su

rmaklar ..."3 buyruunu sorduumda öyle dedi: “Ben de bunu Hâris’e

sordum. Bana bunun en üstün Cennet arab (tesnîm) olduunu söyledi.

Bana ulaana göre böylesi bir içecee elle dokunulmaz. Kii bundan içmek

istedii zaman u ekilde gelerek azna kadar girer."
4

,4i Ijîjl |>Î I» M
fiüjÂ Ijiâj frji \. OiâJl 3îjTl jlî IU

“Onlann arasnda, seni dinleyenler vardr. Fakat senin

yanndan çknca kendilerine bilgi verilmi olanlara «Az

önce ne demiti?» diye sorarlar. Bunlar, Allah'n kalplerini

mühürledii, heva ve heveslerine uyan kimselerdir."

(Mukammcd Sur. 16)

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Müminler ile münafklar, Hz.

Peygamberim (sailaHahu aleyhi meltem) yannda toplanrlard. Müminler söylediklerini

dinleyip akllannda tutarken, münafklar dinler ama umursamazlard.

Çktklan zaman da müminlere: “Allah Resûlü demin ne demiti?” diye

’ Muhammed Sur. 15
3
ibn Ebî eybe (2/520), Buhârî (775), Müslim (822), Tirmizî (602) ve Nesâî (1004).

3 Muhammed Sur. 15

4 bn Cerir (21/200).
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sorarlard. Bunun üzerine: "Onlarn arasnda, seni dinleyenler vardr. Fakat

senin yanndan çknca kendilerine bilgi verilmi olanlara «Az önce ne

demiti?» diye sorarlar. Bunlar, Allah'n kalplerini mühürledii, heva ve

heveslerine uyan kimselerdir"' âyeti nazil oldu.

bn Ebî Hatim, krime'den bildirir: Bazlar Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi veseliem)

yanna girer onu dinlerler, çktklar zaman da bn Abbâs'a: “Allah Resûlü

demin ne demiti?" diye sorarlard. bn Abbâs da yaça en küçükleri olmasna

ramen: “öyle öyle demiti” diyerek Resûlullah'n (saiiaNahu aleyhi veseliem)

söylediklerini onlara anlatrd. Bu konuda da Yüce Allah: "Onlarn arasnda,

seni dinleyenler vardr. Fakat senin yanndan çknca kendilerine bilgi

verilmi olanlara «Az önce ne demiti?» diye sorarlar ..."
2

âyetini indirdi. bn

Abbâs da kendisine bilgi verilmi kiilerdendi.

bn Cerîr ve Hâkim'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Onlarn arasnda, seni dinleyenler vardr. Fakat senin yanndan

çknca kendilerine bilgi verilmi olanlara «Az önce ne demiti?» diye

sorarlar ..."3 âyetini açklarken: “Kendisine sorulanlardan biri de bendim"

demitir.4

Abd b. Humeyd'in baka bir kanalla bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlarn

arasnda, seni dinleyenler vardr. Fakat senin yanndan çknca kendilerine

bilgi verilmi olanlara «Az önce ne demiti?» diye sorarlar..."5 âyetini

açklarken: “Kendisine sorulanlardan biri de bendim. Zamannda bana

sorulmu ve bundan sonra da sorulacaktr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Onlarn

arasnda, seni dinleyenler vardr. Fakat senin yanndan çknca kendilerine

bilgi verilmi olanlara «Az önce ne demiti?» diye sorarlar ..."
6

âyetini

açklarken öyle demitir: “Bunlar münafklardr. ki adam Resûlullah'n (saliaiiahu

Bi«yh vBttüem) yanna girip onu dinlerdi. Ancak biri Allah’n emirleri dorultusunda

1 Muhammed Sur. 16
J Muhammed Sur. 16
J Muhammed Sur. 16

4 bn Cerir (21/204) ve Hâkim (2/457, "sahih'').

5 Muhammed Sur. 16
6 Muhammed Sur. 16



360 .-8 Muhammed Sûresi

söylenenleri anlayp aklnda tutar ve bunlardan faydalanrken, bir dieri

aklnda tutmaz ve faydalanmazd .”

1

bn Ebî eybe ve bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Büreyde: "Onlarn

arasnda, seni dinleyenler vardr. Fakat senin yanndan çknca kendilerine

bilgi verilmi olanlara «Az önce ne demiti?» diye sorarlar ..."
1

âyetini

açklarken: "Kendisine bilgi verilen bu kiiden kast Abdullah b. Mes’ûd’dur"

demitir.

3

bn Asâkiriin Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs:

“Kendisine bilgi verilen bu kiiden kast Abdullah b. Mes'ûd’duri' demitir.*

“Doru yolu bulanlara gelince, Allah onlann hidâyetlerini

arttrr ve saknmalarn salar/' (Muhammed Sur. 17)

Ibnu'l-Münzir ve Beyhakî Delâil’de krime'den bildirir: Ehl-i Kitâb'dan

bazlan kendi peygamberlerine inanm ve onlan tasdik etmilerdi. Henüz

gönderilmeden önce de kitaplannda geçtii için Muhammed’e (saiiailahu aleyhi

mellem) de iman etmilerdi. Ancak gönderilince onu inkar ettiler. "...Yüzleri

kararanlara: «nanmanzdan sonra inkar m ettiniz? nkar etmenizden

dolay tadn azab» denecektir ..."5 âyetinde de ifade edilen budur. Ehl-i

Kitâb'dan bazlan da hem kendi kitaplanna, hem de henüz gönderilmeden

önce Muhammed'e (saiiaiiahu aleyhi veellem) inanmlard. Gönderilince de ona iman

ettiler. te: "Doru yolu bulanlara gelince, Allah onlarn hidâyetlerini

arttrr ve saknmalarn salar
"6

âyetinde anlatlan budur.

7

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Doru yolu

bulanlara gelince, Allah onlarn hidâyetlerini arttrr ve saknmalarn

1 bn Cerîr (21/203).
1 Muhammed Sur. 16

3 bn Ebî eybe (12/116) ve bn Asâkir (33/144).

4 bn Asâkir (33/144).

3 Âl-i mrân Sur. 106
6 Muhammed Sur. 17

7 Beyhakî (2/77).
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salar”' âyetini açklarken öyle demitir: "Kur’ân nazil olduunda ona iman

etmiler ve bu ekilde hidâyete ermi doru yolu bulmulardr. Zamanla

nasih ile mensûh olan konular belli olunca hidâyetleri daha da artmtr."

1

lîl Jü l+i>l> .brlii ULUl VJ bjpk j+i

"Onlar, Kyamet gününün anszn gelip çatmasn m
bekliyorlar? üphesiz onun alâmetleri belirmitir.

Kendilerine gelip çatnca ibret almalar neye yarar!"

(Muhammet! Sur. 18 )

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz

onun alâmetleri belirmitir ..."3 buyruunu açklarken: "Kyamet yaklat,

anlamndadr" demitir.

4

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...üphesiz onun

alâmetleri belirmitir ..." 3 buyruunu açklarken: "Kyametin ilk saatlari

gelmitir, anlamndadr1
’ demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...üphesiz onun

alâmetleri belirmitir ..."
6 buyruunu açklarken: "Muhammed’in MaHahu aleyhi

»eselM gönderilmesi bu alâmetlerden biridir" demitir.

Buhârî, Sehl b. Sa’d’dan bildirir: Resûlullah'n (»Mu Bieyhi «uiiem)
, orta

parma ile yanndaki parman iaret ederek: "Peygamber olarak

gönderiliim ile kyamet, u ikisi gibi birbirine yakndr" buyurduunu

gördüm .

7

1 Muhammed Sur. 17
1 bn Cerîr (21/205).

3 Muhammed Sur. 18
4 bn Cerîr (21/207).

5 Muhammed Sur. 18
6 Muhammed Sur. 18
7 Buhârî (4936. 5301, 6503).
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Ahmed, Buhârî, Müslim ve Tirmizî, Enes'ten bildirin Resûlullah [sanaiiaht aleyhi

vnellem): "Peygamber olarak gönderiliim ile kyamet
,
u ikisi gibi birbirine

yakndr" buyurdu ve iaret parma ile yanndaki orta parman gösterdi.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Saîd b. Ebî Arûbe: "Onlar, kyamet

gününün anszn gelip çatmasn m bekliyorlar? üphesiz onun alâmetleri

belirmitir ..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: Bu konuda Katâde öyle

derdi: “Kyamet saati yaklat, yok olmanz yaklat. Yüce Allah'n kullarndan

yana iini bitirmesi yaklat. Bize bildirilene göre Peygamberimiz (uiMlahu aleyhi

reseibm) ikindi namazndan sonra günein batmna az bir ey kala ashâbna bir

hutbe verdi. Hutbesinde de öyle buyurdu: "Muhammed'in cam elinde olana

yemin olsun ki geçip giden zamana oranla dünya hayatndan geriye kalan ancak

bu gününüzden geçip gidene oranla geriye kalan kadardr ki o da pek azdr.

"

Ahmed’in Bureyde’den bildirdiine göre Peygamberimiz (saHaMu aleyhi reselimi):

"Peygamber olarak gönderilmem ile kyametin kopmas ayn zamana denk

gelmitir ki neredeyse kyamet ben gönderilmeden kopacakt" buyurmutur .

3

Buhâri ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(seliellehu aleyhi veseiiem): “Peygamber olarak gönderiliim ile kyamet (parmaklarmdan)

u ikisi gibi birbirine yakndr

"

buyurmutur.'’

bn Ebi'd-Dünya'nn Ebû Cebîre b. ed-Dahhâk'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi reeiiem): "Kyamet rüzgarnn esmeye balad zamanlarda

peygamber olarak gönderildim" buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Enes'ten bildirin

Resûlullah'm (saiuiahu aleyhi resdiem) öyle buyurduunu iittim: "Kyametin

alâmetlerinden bazlar; ilmin yok olmas, cehaletin yaylmas, içkinin bolca

1 Ahmed 19/271 (12245). Buhârî (6504), Müslim (2951) ve Tirmizî (2214).

1 Muhammed Sur. 18
J Ahmed 38/36 (22947). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
4 Buhârî (6505) ve bn Mâce (4040).

5 Fbn Ebi'd-Dünya, el-Ehvâl (5). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîhada (808) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
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içilmesi, zinann yaygnlamas ve erkeklerin sayca azalp kadnlarn

çoalmasdr, öyle ki elli kadna bir erkek düer.'*

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Mâce ve bn Merdûye, Ebû

Hureyre'den bildirir: Resûlullah (laiieiiahu aleyhi vesellem), insanlarn içinde bulunurken

yanna bir adam geldi ve: “Yâ Resûlallah! Kyamet ne zaman kopacak?" diye

sordu. Allah Resûlü (saiiallahu aleyh, vesellem) adama u karl verdi: "Bu konuda

kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili deildir. Ancak sana kyametin

alâmetlerinden bahsedeyim. Kadnn kendi efendisini dourmas kyametin

alâmetleridendir. Çplak, yaln ayak, sürü çobanlarnn insanlarn lideri

olmas kyametin alâmetlerinden dir. Çobanlarn bile yüksek binalar dikmesi de

kyametin alâmetlerindendir."
2

Buhârî, Ebû Hureyre'den bildirir: Bedevinin biri Resûlullah'a (saiiallahu aleyhi

mailem): “Kyamet ne zaman kopacak?" diye sorunca, Allah Resûlü (sBilaliehu aleyhi

vesellem): "Emanetler heba edildii zaman kyametin kopmasn bekle!" karln
verdi. Bedevi: “Emanetler nasl heba edilir?" diye sorunca, Allah Resûlü (saiiallahu

aleyhi vesellem): "Görevler ehil olmayan kiilere verildii zaman kyametin kopmasn

bekle!" karln verdi .

3

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Adamn biri geldi ve: "Yâ

Resûlallah! Kyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Allah Resûlü (saiiallahu aleyhi

vesellem): "Bu konuda kendisine soru sorulan soruyu sorandan daha bilgili deil
"

karln verdi. Adam: “Bize alâmetlerinden haber ver" deyince, Allah

Resûlü (saiiallahu aiaytn vesellem): "Çarlann yaknlamas kyametin alâmetlerindendir"

buyurdu. Ben: “Çarlarn yaknlamas nasl oluyor?” diye sorduumda, Allah

Resûlü (saiiallahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "nsanlarn az kazançtan yana

birbirlerine yaknmas, asi çocuklarn çoalmas, gybetin yaylmas, para

sahibine an deer verilmesi, mescidlerde fasklann seslerinin yükselmesi, kötü

insanlann galebe çalmas ve yüksek binalann her yerde görülmesidir."

bn Merdûye ve Deylemî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiallahu aleyhi vesellem): "Kyametin alâmetlerinden bazdan komunun komuya kötü

1 bn Ebî eybe (15/65), Ahmed 19/11, 20/196, 197, 371 (11944, 12806, 13095), Buhârî

(81) ve Müslim (2671).
1 bn Ebî eybe (15/167, 168), Buhârî (50, 4777), Müslim (9, 10) ve bn Mâce (4044).

3 Buhârî (59, 6469).
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davranmas, akrabalk balarnn kesilmesi, cihadn iptal edilmesi ve dinin

dünyalk elde etmek için kullanlmasdr" buyurmutur.

1

bnu'l-Münzir'in Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre Resûlullah (oMMu aleyhi

mailem): "Kyametin alâmetlerinden biri de dünyada en mutlu kiinin Lüka' olu

Lüka’nn2 olmasdr" buyurmutur.

Ahmed’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uilaiU» aleyhi mtiian):

"Dünya Lüka' olu Lüka'tn olmadkça kyamet kopmaz" buyurmutur .

3

Ahmed, Buhâri ve bn Mâce'nin Amr b. Taglib'den bildirdiine göre

Resûlullah (nSaflefo aleyhi venSem) öyle buyurmutun "Kyametin alâmetlerinden biri

de kldan ayakkab giyen bir toplulukla savamanzdr. Bir dier alâmet de

yüzleri kat kat deri ile kaplanm kalkana benzeyen geni yüzlü bir toplulukla

savamanzdr,"4

Ahmed ve Nesâî, Amr b. Taglib'den bildirin Resûlullah (eilal8hu aleyhi meiM:

"Kyametin alâmetlerinden bazlar da ilmin çekilip alnmas, maln çoalmas,

ticaretin yaylmas ve kâtiplerin çok fazla olmasdr" buyurdu. Böylesi bir

zamanda kii bir ey sataca zaman: “Filan oullannn tüccarna danmadan

satmam" demeye balar. Koca bir mahallede bir tane kâtip aranr da

bulunamaz .

5

Ahmed, Buhâri, Müslim ve bn Mâce'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (safyehu aleyhi ve«ien): "Kyametin kopmasna az kala ilim alnp cehalet

ortal kaplar ve kaos çkar" buyurmutur .

6

’ Hatfb, Tâli’t-Talhîs (1/178, 179) ve bnu'l-Cevzî, lelu'l-Mütenâhiye (2/368). bnu'l-

CevzTnin bildirdiine göre Ahmed b. Hanbel: "Sahîh bir rivayet deildir. Ravi Ömer b.

Hânn bilinmemektedir" demitir, (bkz: Mîzanu'l-'tidâl, 3/228).

1
Lüka': Araplar arasnda bu ifade köle anlamnda kullanlr. Ancak daha sonra

birinin ahmakln dile getirmek veya onu kötülemek için de kullanlr olmutur, (en-

Nihâye, 4/268).

5 Ahmed 14/68, 321 (8320, 8697).

4 Ahmed 34/276, 277 (20674-20677), Buhâri (2927, 3592) ve bn Mâce (4098).

5 Câmiu'l-Mesânîd (7253) ile Atrâfu'l-Müsned'de (6783) geçtii üzere Ahmed ve Nesâî

(4468). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 4150).
6 Ahmed 6/222, 367, 392, 7/243, 244 (3695, 3817, 3841, 4183), Buhâri (7066), Müslim

(2672) ve bn Mâce (4050).
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Abdurrezzâk Musannefte Abdullah b. Zübeyb el-Cenedî'den bildirir:

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi mailem): "Ey Ebu'l-Velîd! Ey Ubâde b. es-Sâmit!

Sadakalarn verilmeyip saklandm, savalara ücretli olarak gidildiini, harab

olacak eylerin imar, imar olan eylerin de harab edildiini, kiinin kendisine

verilen emanete devenin ota davranmas gibi davrandn görürsen bil ki

kyamet kopmas ile aranda u ikisi kadar ksa bir zaman vardr" buyurdu ve

iaret parma ile yanndaki parma gösterdi .

1

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce'nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaKahu aieyti mailem): "nsanlar yaptklar tnescidlerle birbirlerine kar

övünmedikçe kyamet kopmaz" buyurmutur.

2

Ahmed ve Tirmizî'nin Enes’ten bildirdiine göre Peygamberimiz (ssiaiiahu aleyh'

manam) öyle buyurmutur: "Zaman ksalp (bereketsizleip) bir yl bir ay gibi,

bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saat de kuru

otun atete yanmas gibi ksack olmadkça kyamet kopmaz."

3

Ahmed’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (uiBiahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutun "Zaman ksalp (bereketsizleip) bir yl bir ay gibi, bir ay

bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saat de kuru otun

atete yanmas gibi ksack olmadkça kyamet kopmaz."*

Müslim ve Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sBHaflatu

aleyhi malim): "Arap bölgesi (Arap yarmadas) yeilliklere ve sulu nehirlere

kavumadan kyamet kopmaz" buyurmutur .

5

Buhârî ve Müslim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaJiahu

aleyhi mailem) öyle buyurmutur "ki büyük ordu, davalar bir olduu halde

birbirleriyle savap büyük katliamlar olmadkça kyamet kopmayacaktr. Hepsi

de Allah'n resulü olduunu iddia eden otuza yakn yalana deccâl ortaya

çkmadkça kyamet kopmayacaktr. lim yok olup gitmedikçe, depremler

1 Abdurrezzâk (9464).

J Ahmed 19/372 (12379), Ebû Dâvud (449), Nesâî (688) ve bn Mâce (739). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 432).

3 Tirmizî (2332). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1901).

* Ahmed 16/550 (10943). Muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir"

demilerdir.
5 Müslim 2/701 (157/60) ve Hâkim (4/477, "sahîh").
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çoalmadkça, zaman ksalmadkça, fitneler ortaya çkmadkça, kargaalar

çoalmadkça kyamet kopmayacaktr. Mallarnz çoalp tamadkça, mal sahibi

zekat vermek için birini arayp da vermek istedii zaman o kii: «Benim buna

ihtiyacm yok!» diyecek duruma gelinmedikçe kyamet koymayacaktr. nsanlar

yüksekçe binalar yapmadkça, kii birinin mezarna uradnda: «Keke u
ölünün yerinde ben olsaydm» diyecek duruma gelinmedikçe kyamet

koymayacaktr.

"

Güne batt yerden geri domadkça da kyamet koymayacaktr. Güne
batdan doup da insanlar bunu gördüü zaman hepsi de iman edecekler.

Ancak, «...önceden inanmam ya da imannda bir hayr kazanmam olan

kimseye artk iman bir fayda salamaz...» Kyamet üphesiz kopacaktr!

Hatta iki kii alveri için giysilerini aralarnda açacaklar, ancak henüz alm

satm yapamadan kyamet kopacaktr ki o giysiyi bile geri dürmeye frsatlar

olmayacaktr. Kyamet üphe yok kopacaktr! Kii samal hayvanndan sad
sütü yanndakine içirmeye bile frsat bulamayacaktr. Kyamet üphesiz

kopacaktr! Kii svad havuzunun suyunu kullanmaya bile firsat

olmayacaktr. Kyamet üphe yok kopacaktr! Kii azna götürdüü lokmasn

bile yutmayafrsat bulamayacaktr.
"2

Hâkim, Abdullah b. Amr'dan bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyhi ve«fem) öyle

buyurdu:
"
Yüce Allah ahlâkszl ve ahlâksz olan kiileri sevmez.

Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki ahlâkszlk ile ahlâkszlar

çoalmadkça, komu komuya kötü davranp akrabalk balan kesilmedikçe,

emin olan kii ihanet edip hain olan kii emin saylmadkça kyamet kopmaz
"

Sonra öyle buyurdu:
"Mümin kii yere düüp temiz kalan, yenilip ezilmeyen

ve bozulmayan bir hurma gibidir. Yine mümin atee konulup eritilince

deimeyen, teraziye vurulunca da arl eksilmeyen krmz altn parças

gibidir.
"3

1

En'âm Sur. 158

* En'âm Sûresi'nin 158. âyetinin tefisirinde zikredilip tahriri yapld.
3 Hâkim (4/513, “sahih").
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Ahmed ve Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem):

"Tüm yeryüzünü kapsayacak ekilde yamur yamasna ramen yerler yine

kraç kalmadkça kyamet kopmaz" buyurmutur .

1

Ibn Ebî eybe ve Ahmed'in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet kopmadan önce baz yalanc (deccâl)lar

çkacaktr. Bunlardan biri Yemâmeli (Müseyleme)dir. Biri Sanann Ans

kabilesinden (Esved el-Anesî)dir. Dier biri de Himyerîlerden çkar. Bir dieri

de Deccal'dir ki dierlerinden daha büyük birfitneye sebep olur."
1

Ahmed’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi

resdlem): "Kyamet kopmadan önce her biri: «Ben peygamberim! Ben

peygamberim!» diyen otuza yakn deccâl çkacaktr" buyurmutur.

3

Ahmed’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Ümmetimden yalana deccâllar çkacaktr. Bunlar ne sizin

ne de babanzn duymad bidat olan sözler söyleceklerdir. Onlara kar dikkatli

olun ve sakn fitnelerine dümeyin."*

Ahmed ve Taberânî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiisiiahu

aleyhi melen): "Kyamet kopmadan önce Mesih Deccâl ile otuz veya daha fazla

yalana peygamber ortaya çkacaktr

"

buyurmutur.

5

Ebû Ya’ll’nm Ibn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah MBiiahu aleyh »mlM

öyle buyurmutur: "Ümmetimden, her biri insanlar Cehenneme davet eden

yetmi küsur davetçi çkacaktr. stesem onlarn isimlerini kabileleri ile birlikte

söyleyebilirim .

,/6

1 Ahmed 19/417 (12429) ve Hâkim (4/513, "sahîh"). Miisned' in muhakkikleri:

"Sahihtir" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/161, Hasan'dan mürsel olarak) ve Ahmed 23/61 (14718).

Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 15/338 (9548). Muhakkikleri: "Sahîh hadistir" demilerdir.
4 Ahmed 14/ 252, 253 (8596). Muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
5 Ahmed 9/503, 504 (5694) ve Mecmau'z-Zevâid'de (7/332) geçtii üzere Taberânî.

Müsned1

in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
6 Ebû Ya'lâ (5701). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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Ebû Ya’lâ, Cülâs'tan bildirir Hz.Ali'nin, Abdullah es-Sebâî'ye öyle dediini

iittim: “Resûlullah’n (saiianahu ai*yh meltem): «Kyamet kopmadan önce otuz tane

yalanc (deccâl) çkacaktr» buyurduunu iittim. Sen de onlardan birisin."
1

Ebû Ya'lâ’nn Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasBlem): "Asl

DeccâVin çkndan önce yetmi küsur baka deccâl daha çkacaktr

"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Enes: “Asl Deccâl'in çkndan önce

yetmi alt baka deccâl daha çkacaktr" demitir.
3

Ahmed ve Bezzâr’n Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sendijh

aleyhi veseitem) öyle buyurmutur: "Kldan çadrlar dnda hiçbir ev ve barnan
insanlar koruyamayaca bir yamur yamadkça kyamet kopmaz."*

Beyhakî el-Ba's ve'n-Nuûr1de Haan vastasyla Utey'den bildirin lin

talep etmek üzere yollara düüp Kûfe'ye geldim. Orada Abdullah b. Mes'ûd'u

görünce ona: “Ey Ebû Abdirrahman! Gelii önceden bilinebilecek ekilde

kyametin alâmetleri var m?" diye sorduumda, bn Mes’ûd öyle dedi: “Ben

de bunu Resûlullah'a (»Hateh aleyh meltem) sormutum. Allah Resûlü (sadafah aleyh meltem)

bu konuda bana öyle buyurdu: "Kyametin alâmetlerinden bazlar;

çocuklarn öfke kayna olmas
,
yamurlarn an scak olmas, kötülerin her

tarafta yaylmas, yalancnn doru, dorunun yalana saylmas, haine

güvenilip emin olan kiiye hain gözüyle baklmas, kabileler ile çarlann ban
günahkârlann çekmesi, mihrablann süslenip kalplerin bozulmasdr. Erkeklerin

(cinsel olarak) erkeklerle, kadnlann da kadnlarla yetinmesi, yeryüzünde

mamur yerlerin harap, harab olmu yerlerin ise imar edilmesi, fitnelerin ve faiz

yemenin çoalp yaylmas, müziin, para biriktirmenin ve içki içmenin

yaygnlamas, polislerin ve el göz iaretleriyle bakalaryla alay edenlerin

çoalmasdr."5

' Ebû Ya'lâ (449). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 Ebû Ya'lâ (4055). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (15/146).

4 Ahmed 13/11, 12 (7564). Muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir'

demilerdir.

s Taberânî, M. el-Evsat (4861).
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Ebû NuaynVn Hilye’de Huzeyfe b. el-Yemân’dan bildirdiine göre

Resûlullah (saüaUahu aleyh veseiiem) öyle buyurmutur: "Yetmi iki eyi gördüünüz

zaman kyamet yaklat demektir. nsanlar namaz heba ettiklerinde, emanete

vefa göstermediklerinde, faiz yediklerinde, yalan helal saydklarnda, kolayca

kan akttklarnda, yüksek yaplar ina ettiklerinde, dinlerini dünyalk

karlnda sattklarnda, akrabalk balan kesildiinde, yönetim zayf

olduunda, yalan doru sayldnda, ipekten giysiler giyildiinde, yalan

ahitlik çoaldnda, boanmalar arttnda, ani ölümler ortaya çktnda,

hain kii güvenilir sayldnda, emin kii de hain görüldüünde, yalancya

inanldnda, doru söyleyen yalanlandnda, iftiralar çoaldnda,

yamurlar an scaklara sebep olduunda, çocuklar öfke kayna olduunda,

reziller çoaldnda, deerli insanlar olabildiince azaldnda, emirler ve

vezirler yalanc olduunda, güvenilir denilen kiiler hain, arifler zalim, hafzlar

fask olduunda, insanlar koyun postu giyip de kalpleri leten daha pis kokulu,

sabr aacndan daha ac olduunda, Allah'n verdii fitneye Yahudilerin

karanla dalmas gibi daldklannda, dinann hüküm sürüp dirhemin peine

düüldüünde, suçlar arttnda, güvenlik azaldnda, Mushaflar

süslendiinde, mescidlere resimler yapldnda, minberler yüksek

tutulduunda, kalpler harab olduunda, içkiler içildiinde, (eri) cezalar hafif

tutulup uygulanmadnda, kadn kendi efendisini dourduunda, çulsuz ayak

takmndan olan insanlar yönetici olduunda, ticarette kadn kocasna ortak

olduunda, erkekler kadnlara, kadnlar da erkeklere benzemeye çaltnda,

Allah'tan baka eyler adna yemin edildiinde, kii ahit olmad bir olayda

ahitlik ettiinde, kii sadece tandklara selam verdiinde, Allah'n dini dnda
bir amaç için ilim örenildiinde, âhiret ameliyle dünyalk elde edilmeye

çalldnda, ganimetler yöneticilerin tekelinde dolatnda, emanetlere

ganimet olarak bakldnda, zekat kayp olarak görüldüünde, bir topluluun

lideri en adileri olduunda, kii anne babasna asi olduunda, annesine kaba

davrandnda, arkadana zarar verdiinde, karsnn sözünden çkmadnda,

mescidlerde fasklarn sesi yükseldiinde, müzik ile arkclarn peine

düüldüünde, içkiler yollarda bile içildiinde, yaplan zulümle

övünüldüünde, hükümler parayla satn alndnda, polisler çoaldnda,

Kur’ân müzik arac klndnda, vahi hayvanlarn derilerinden ayakkablar

edinildiinde ve bu ümmetin en son nesli ilk nesline lanet okumaya

baladnda, ite bunlar olduunda artk insanlar esecek krmz bir rüzgar,
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yere geçirilmeyi, baka suretlere çevrilmeyi, gökten üzerlerine ta yamasn ve

baka alâmetleri beklesinler.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali'ye kyametin ne zaman

kopaca sorulunca u karl verdi: “Bana Cebrail ve Mikâil'in bile bilmedii

bir ey sordunuz. Ancak size baz eyleri söyleyeceim ki bunlann olduunu

gördüünüz zaman kyametin kopmasna az kalm demektir. Dillerin

yumuak kaplerin ise ta gibi olduunu, insanlann dünya peine dütüünü,

yeryüzünde yüksek binalann dikildiini, kardelerin bile arzularna uyup

daldktan ve hükmün parayla satn alndn gördüünüzde kyamete az

kalm demektir."2

bn Ebî eybe, Selmân el-FârisPden bildirir: “Yeryüzünde yüksek binalann

çoalmas, akrabalk balannn kesilmesi ve komunun komusuna kötü

davranmas kyametin yaklatnn göstergelerindendir."3

bn Ebî eybe, bn Mes'ûd'dan bildirir: “Çirkin eylerin, fuhiyatn,

ahlâkszln ve kötü komuluun çoalp yaylmas kyametin

alâmetlerindendir."4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs: “Sözlerin öne

çkp amelin geriye atlmas, kötülerin üstün tutulmas, iyilere deer

verilmemesi, insanlara mesânî okunmasna ramen kimsenin bunu

knamamas kyametin alâmetlerindendir" dedi. Kendisine: "Mesânî nedir?"

diye sorulunca da: “Allah'n Kitab dndaki bütün kitaplardr" karln
verdi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Recâ b. Hayve: “Hurma aac bir

hurma tanesi verinceye kadar kyamet kopmaz” demitir .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Kays: “Bir inein bana dahi ûkiyye ile

deer biçilecek duruma dümeden kyamet kopmaz" demitir.

1

’ Ebû Nuaym (3/358, 359).

' bn Ebî eybe (15/164, 165).

* bn Ebî eybe (15/165).

4 bn Ebî eybe (15/165).

5 bn Ebî eybe (15/165, 166).

6 bn Ebî eybe (15/166).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'l-Veddâk: “Kyametin

alâmetlerinden biri de Hilâl'in olduundan fazla büyük görünmesidir”

demitir.

2

bn Ebî eybe'nin a'bî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem):

"Kyametti alâmetlerinden bin de hilâlin ilk göründüü anda bile: «ki günlük

hilâldir» denilecek kadar büyük görünmesidir” buyurmutur .

3

bn Ebî eybe, Ebû Musa'dan bildirir: “Kyamet kopmadan önce öyle

günler gelecek ki cehalet ortal kaplayacak ve ilim çekilip alnacaktr. Öyle ki

kii cehaletinden dolay kalkp annesini klçla öldürecektir.”4

bn Ebî eybe, Abdullah b. Amridan bildirir: “Öyle bir zaman gelecek ki

insanlar toplanp mescidde namaz klacaklar, ancak içlerinde tek bir mümin

dahi bulunmayacaktr.”5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a’bî: “lim cehalet, cehalet de ilim

saylmadkça kyamet kopmaz” demitir .

6

bn Ebî eybe, Enes'ten bildirir: nsanlara öyle bir zaman gelecek ki

kadnlar yolda atlm bir ayakkab gördüklerinde bile (erkeksizlikten)

birbirlerine: “Bir ara bu ayakkaby bir erkek giyiyordu” diyeceklerdir .

7

bn Ebi'd-Dünya ve Bezzâr, Hz. Ali'den bildirir: Adamn biri geldi ve: "Yâ

Resûlallah! Kyamet ne zaman kopacak?” diye sordu. Resûlullah Maiiahu aleyhi

«senem) bu soruyu soran adam tersledi. Sabah namazn kldktan sonra da

ban göe kaldrd ve:
"Onu yaratan, yükselten sonra da deitirip katibin

sicili dürmesi gibi dürecek olan zâtn an pek yücedir" buyurdu. Sonra yere

bakt ve:
"Onu yaratan, yayan sonra da deitirip katibin sicili dürmesi gibi

dürecek olan zâtn an pek yücedir" buyurdu. Daha sonra:
"
Kyametin ne

zaman kopacan soran kii nerede?" diye sordu. Cemaatin arkasnda bir

adam dizlerinin üzerine kalkt. Bu kii Ömer b. el-Hattâb idi. Resûlullah (saiisllahu

' bn Ebî eybe (15/166).
2 bn Ebî eybe (15/166).

* bn Ebî eybe (15/166).

4 bn Ebî eybe (15/172).

5 bn Ebî eybe (11/23, 15/176).
6 bn Ebî eybe (15/176).

7 bn Ebî eybe (15/187).
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»tayti vnHem) öyle buyurdu: "Yöneticilerin zulmettii, kaderin inkar edildii,

yldzlara inanld, bazlarnn emaneti ganimet, zekat da bir kayp olarak

gördüü ve ahlâkszlk üzerine ziyaretlerin yapld bir zamanda kopacaktr .

"

Ben, ahlâkszlk üzerine ziyaretlerin ne olduunu sorduumda, Allah Resûlü

(sBiaiiflhu deyhi meiiem) öyle buyurdu: "Fasklardan iki kiiden biri dieri için yiyecek

ve içecek hazrlar. Birlikte olmas için de yanna bir kadn getirir. Sonra adama:

«Yanna geldiim zaman sen de bana yaptmn aynsn yap» der. Bu ekilde

ahlâkszlk üzerine birbirlerini ziyaret ederler." Daha sonra Allah Resûlü (seJUilahu

aleyhi mseiiem): "te ey Hattâb'n olu! Bunlar olduu zaman ümmetim helak oldu

demektir " buyurdu .

1

bn Merdûye'nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (aDaUrfu .*>yhi

meUem) öyle buyurmutur: "Selam sadece tandklara verilmedikçe, mescicler

gelip geçenler için yol olup ancak boaldktan sonra içinde Allah'a secde

edilmedikçe, çocuk yata olan kii ihtiyar birini dünyann öbür ucuna elçi ola rak

göndermedikçe ve tüccar bereketli olan bir yere gidip de alabilecek bir ey

bulamadkça kyamet kopmaz." 1

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Peygamberimiz (saUrfahu aleyhi «selem) Vedâ

haccn ifa ettikten sonra Kabe'nin kapsnn halkasndan tuttu ve: "Size

kyametin alâmetlerinden haber vereyim mi?" diye sordu. Müslümanlar

yannda toplanp: “Yâ Resûlallah! Anamz babamz sana feda olsun, anlat"

dediler. Resûlullah (salUak aleyhi »eseiM: "Namazn heba edilmesi, arzularn

peinden gidilnesi ve para babas zenginlere an deer verilmesi kyamenn

alâmetlerindendir" buyurdu. Selmân: “Yâ Resûlallah! Bu olacak m?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiailehu aleyhi vesellem): "Evet, olacak! Ey Selmân!

Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki ite böylesi bir zamanda zekat

bir kayp olarak, ganimet (cihad) bir nzk kaps olarak görülecek. Yalana

dorulanp doruyu söyleyen de yalana çkanlacak. Hain kiiye güvenilip emin

olan kiiye hain gözüyle baklacak. Ruvaybid denilen kesim de söz hakkna sahip

olacaklar" buyurdu.

1 bn Ebi'd-Dünya, Zemmu'l-Melahî (63) ve Bezzâr (507).

1 Taberânî (9490) ve bn Adiy (6/2407). snadnda Meymûn el-Kassâb Ebû Ham ta

vardr. Ahmed onun için: "Hadisleri metrûklur" derken, Dârakutrü: "Zayf biridir"

demitir, (bkz: Mîzânu'l-'tidâl, 4/234).
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Selmân: “Ruvaybid da ne oluyor?" diye sorunca, Allah Resulü (niiBiahu aleyhi

vaeiBm) öyle buyurdu: "Daha önce söz hakk olmayan deersiz kiilerdir, öyle

bir zamanda insanlarn onda dokuzu hakk kabul etmeyeceklerdir. slam dini

gidip isminden geriye baka bir ey kalmayacaktr. Kuran gidecek geriye kuru

bir metinden baka bir ey kalmayacaktr. Yine de Kuran altnlarla

süslenecektir. Ümmetimin erkekleri olabildiince iman, semiz olacaklardr.

tiare kadnlarla yaplacak, minberlerde hutbe ve konumalar çocuklar

yapacak, karar almada söz hakk kadnlarda olacaktr. te böylesi bir zamanda

mescidler, kilise ve havralarn süslendii gibi süslenecek, minareleri de uzunca

yaplacaktr. Bu mescidlerin, kinle dolu kalpleri, deiik eyleri konuan dilleri

ve çeit çeit arzulan olan kalabalk cemaatleri olacaktr."

Selmân: "Yâ Resûlallah! Bu olacak m?” diye sorunca, Allah Resûlü MaHetu

abyhi rtsdien) öyle buyurdu: "Evet, olacak! Ey Selmân! Muhammed'in can elinde

olana yemin olsun ki ite böylesi bir zaman ve toplumda mümin, bir cariyeden

dahi daha deersiz ve aa görülür. Mümin, kötülüü gördüü halde

deitirmeye gücü yetmedii için kalbi tuzun suda erimesi gibi içinde erir.

Böylesi bir zamanda erkekler (cinsel olarak) erkeklerle, kadnlar kadnlarla

yetinir. Bakir kzlara saldnlmas gibi genç çocuklara saldmrlar. Ey Selmân!

te böylesi bir zamann yöneticileri fask, vezirleri facir, haznedarlan da hain

olur. Bu toplumun insanlan namazlan heba eder ve ehvetlerinin peine

düerler. ayet öylesi bir zamana yetiirseniz namazlarnz vaktinde klmaya

gayret edin. Ey Selmân! te öylesi bir zamanda doudan da batdan da baz

esirler getirilir. Bunlarn insan bedenlerine benzeyen bedenleri olur, ancak

eytanlar gibi kalpleri vardr. Küçüklere acmaz, büyüklere sayg göstermezler.

Ey Selmân! te böylesi bir zamanda insanlar bu eve (Kabe'ye) hac için gelirler.

Ancak yöneticileri elenme ve seyahat amacyla, zenginleri ticaret amacyla,

dilencileri dilenmek amacyla, hafzlan ise an ve öhret için gelirler."

Selmân: "Yâ Resûlallah! Bu olacak m?" diye sorunca, Allah Resûlü (uiiaiMu

aleyhi vesdiem): "Evet, olacak ! Ey Selmân! Canm elinde olana yemin olsun ki ite

böylesi bir zamanda yalanclk her tarafta yaylr, kuyruklu yldzlar görünür,

kadnlar ticarette kocalanna ortak olur ve çarlar birbirine yaknlar"

buyurdu. Selmân: "Çarlann yaknlamas ne anlama geliyor?" diye sorunca,

Allah Resûlü (uiiaiBhu aM* vesdiem): "lerin kesat kazanan az olmasdr. Ey Selmân!

te böylesi bir zamanda Yüce Allah içinde boz ylanlar bulunan bir rüzgar

gönderir. Bu ylanlar da kötülüü görüp deitirmeye çalmayan âlimlerin
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"

buyurdu. Selmân: "Yâ Resûlallah! Bu olacak m?” diye

sorunca, Allah Resûlü (adUBhu aleyhi «selim): "Evet! Muhammed'i peygamber olarak

gönderene yemin olsun ki olacak!" karln verdi.

Abdurrezzâk'n Musannefte bildirdiine göre Huzeyfe: "Vallahi kyamet

gününde bir sivrisinein onda birinin arl kadar bile iyi ameli olmayan

binleri sizin banza yönetici olmadan kyamet kopmayacaktr” dedi .

1

Ahmed, bn Mâce, Taberânî ve bn Sa'd'n, Hurr'un kz Selâme'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vesellem): "nsanlara öyle bir zaman gelir ki

namaz vakti bir süre ayakta beklerler de kendilerine namaz kldracak birini

bulamazlar" buyurmutur.

2

Ahmed, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saHaiMu aleyhi mailem): ",Deccâl öncesi aldatc

yllar gelecektir ki doru söyleyenler yalanlanacak, yalan söyleyenler de

dorulanacaktr. Hain olana güvenilecek, emin olan kii ise hain görülecektir. O
yllarda ruvaybid olanlar söz sahibi olacaklar" buyurdu. Kendisine: "Yâ

Resûlallah! Ruvaybid olanlar da kim?” diye sorulduunda, Allah Resûlü (sBiaiinhu

Beyhi veseiiem): "Geneli ilgilendiren konularda konuan /asklardr" karln verdi .

3

Ahmed'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaJiahu aleyhi »eselim} öyle

buyurmutur: "Deccâl öncesi aldatc yllar gelecektir ki doru söyleyenler

yalanlanacak, yalan söyleyenler de dorulanacaktr. Hain olana güvenilecek,

emin olan kii ise hain görülecektir. O yllarda ruvaybid olanlar söz sahibi

olacaklardr.
"4

Ahmed, Ebû Ya'lâ, Hâkim, BeyhakîeZ-Bfl's'da ve Diyâ, Büreyde'den bildirir:

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi »esdiem) öyle buyurduunu iittim: "Ümmetim, geni

yüzlü küçük gözlü, yüzleri kalkanlar andran bir topluluk tarafndan üç defa

sürülecek ve Arap yarmadasna kadar ulatrlacaktr. lk sürülüte

ümmetimden sadece kaçanlar kurtulacaktr. kinci sürülüte ümmetimden

bazlar ölecek bazlar ise kurtulacaktr. Üçüncü sürülüte ise geriye kalanlarn

tümü yok edilecektir." Ashâb: "Yâ Resûlallah! Bahsettiin bu topluluk kim?”

1 Abdurrezzâk (9697).
1 Ahmed 45/111 (27137), bn Mâce (982), Taberânî 24/310, 311 (783) ve bn Sa'd

(8/309). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 208).

3 Ahmed 21/24, 25 (13298). Muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
4 Ahmed 13/291 (7912). Muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
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diye sorunca, Allah Resulü (saiiiiiahu aleyhi meiien):
"
Bunlar Türklerdir. Canm elinde

olana yemin olsun ki bunlar atlarn Müslümanlarn mescidlerinde

balayacaklardr

"

karln verdi .

1

bn Ebî eybe, Abdullah b. Amr el-Âs'tan bildirir. “nsanlar merkepler gibi

yol ortasnda çiftlemedikçe kyamet kopmaz. Sonra blis onlara musallat

olur ve onlar putperestlie sevkeder." Baka bir lafzda: “nsanlar merkepler

gibi yol ortasnda birbirlerine dalamadkça kyamet kopmaz..." eklinde

geçer .

2

bn Ebîeybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz (»iaiiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Sizler, kldan ayakkablar giyen bir toplulukla

savamadan kyamet kopmayocaktr. Yine küçük gözlü, bask burunlu ve

yüzleri deri kapl kalkanlar andran bir toplulukla savamadkça kyamet

kopmayocaktr/'3

bn Ebî eybe ve Hâkim, Huzeyfe'den bildirir: nsanlar Resûlullah'a (niiaiiahu

aleyhi vesellem) iyi eyler konusunda soru sorarken ben kötü eyler hakknda soru

sorardm ki onu bileyim ve uzak duraym. Bir defasnda: “Yâ Resûlallah!

Sence Yüce Allah'n bize ihsan ettii bu hayrlardan sonra bizim için kötü bir

dönem olacak m?” diye sordum. Allah Resûlü (seiiaiiahu aleyhi vesellem): "Evet, olacak"

karln verdi. Ona: “Peki dönemin kötülüünden kendimizi nasl

koruyabiliriz?" diye sorduumda:
"
Klçla (cihadla)" karln verdi. “Klc

kullanarak bu kötü dönemi atlatacak myz?" diye sorduumda: "Evet!"

karln verdi. “Sonra nasl bir dönem gelecek?" diye sorduumda:

"Sonrasnda kark bir bar dönemi, birbirlerinden ayrlm cemaatler dönemi

gelecek, öylesi bir dönemde ayet banzda Yüce Allah’n halifesi bulunuyorsa

ve bu halife srtna vurup maln alsa dinleyip itaat et. Aksi tardirde ssz bir

yerde bir aacn altnda ölüp git

"

buyurdu. “Daha sonra nasl bir dönem

gelecek?" diye sorduumda: "Daha sonra Deccâl çkacak. Yannda rmakla

ate bulunacak. Onun ateinin içine düenlerin mükafat artp günahlar

azalacak. Irmann içine düenlerin ise günah çoalp sevab da azalacaktr"

1 Ahmed 38/44 (22951) ve Hâkim (4/474). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/64).

5 bn Ebî eybe (15/92) ve Buhâri (2929).
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buyurdu. “Daha sonra ne olacak?” diye sorduumda da Allah Resûlü Maimhu

aleyhi meltem):
"
Bundan sonrasnda da kyamet kopacak" buyurdu .

1

Ahmed, Müslim ve Tirmizî’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah Maiabu

aleyhi ««Hami: "Yeryüzünde «Allah! Allah!» diyen kalmaymcaya kadar kyamet

kopmaz" buyurmutur.*

Hâkim’in Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah Udiaiiahu aleyhi

meltem): "Yeryüzünde ‘Allah! Allah!' diyen kalmaymcaya kadar kyamet kopma::"

buyurmutur.

3

Ahmed, Ebû Ya’lâ ve Hâkim’in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah Mailim

aleyhi vasaiiam) öyle buyurmutur: "Yeryüzünde «Allah! Allah!» diyen

kalmaymcaya kadar kyamet kopmaz. Kadn (erkeksizlikten) yolda gördüü bir

ayakkab için: «Bir zamanlar bu ayakkabnn bir de aya vard» demedikçe,

nüfus olarak kadnlar erkeklerin elli kah olmadkça, bol yamur yamasna

ramen yerler kraç kalmadkça kyamet kopmaz.

Hâkim’in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah MUiai* aleyh, mdiem) öy e

buyurmutur: "Yeryüzünde «Lâ ilahe illallah» diyen, iyilii emredip kötülükten

alkoyan tek bir adam dahi bulundukça kyamet kopmaz.'"’

Hâkim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz (saiiaiiahu ale/hi

meltem) öyle buyurmutun "Yeryüzünde Yüce Allah'n kendisine ihtiyaç

duyduu tek bir kii dahi kalmadkça kyamet kopmaz. Gündüz vakti ve yol

ortasnda bir kadnla ilikiye girilmesine ramen buna kimsenin itiraz etmedii

bir duruma gelinmedikçe de kyamet kopmaz, öylesi bir zamanda insanlarn en

iyisi böylesi bir durum karsnda kadnla ilikiye giren erkee: «Kadn yoldan

az bir kenara çeksen» diyen kiidir ki bu kii, o zamanlar sizin bugününüzün

Ebû Bekir ile Ömer'i gibi saylacakhr
."6

' bn Ebî eybe (15/8, 9) ve Hâkim (1/121, 4/432, 433, "sahih").

1 Ahmed 19/100, 20/99, 364 (12043, 12660, 13082), Müslim (148) ve Tirmizî (2207).

3 Hâkim (4/494, "sahih").

4 Ahmed 21/438 (14047), Ebû Ya'lâ (3527) ve Hâkim (4/495, "sahih"). Müsned'in

muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
5 Hâkim (4/495, "sahih").

6 Hâkim (4/495, "sahih"). Zehebî der ki: "Ravi Süleymân (bn Ebî Süleymân) helax

olmu biridir. Bu haberi de hurafeye benzemektedir" demitir.
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Ahmed ve Hâkim'in lbâ es-Sülemî'den bildirdiine göre Resûlullah Miiahu

aleyh’ vesellem): "Yeryüzünde sadece insanlarn en adileri kald zaman kyamet

kopacaktr" buyurmutur.

1

Ahmed ve Müslim'in Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saliaiiahu aleyhi veseiM: "Yeryüzünde sadece insanlarn en kötüleri kald zaman

kyamet kopacaktr" buyurmutur.*

Ahmed'in Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Allahm! Bilen kiinin peinden gidilmeyen, hilm sahibi

kiilere sayg gösterilmeyen, kalplerin Acem, dillerin ise Arap olduu bir

zaman bana da ümmetime de gösterme.
"3

Ahmed, Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah’n (saiidiahu

aleyhi vesBBm): "Devs kabilesi kadnlarnn (slam'dan dönüp) kaba etleri Zu'l-

Halâsa'mn etrafnda çalkalanmadkça kyamet kopmaz

"

buyurduunu iittim.

Ravi der ki: "Zu'l-Halâsa, Devs kabilesinin Cahiliye'deyken taptklan puttur."
4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Kadnlarn kaba

etleri putlann etrafnda çalkalanmadkça (dönmedikçe) kyamet kopmaz"

demitir .

5

Taberânî’nin Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah Maiiehu Bieyh.

vesellem): "Kyametin alâmetlerinden biri de akllarn kt, hilmin ise az olmasdr"

buyurmutur .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a'bî: "Kyametin alâmetlerinden biri

de ani ölümlerin olmasdr" demitir .

7

1 Ahmed 25/472 (16071) ve Hâkim (4/495, 496, "sahîh"). Müsned’ in muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir.
1 Ahmed 6/280 (3735) ve Müslim (2949).

3 Ahmed 37/518 (22879). Muhakkikleri: "snad zayifbr" demilerdir.
4 Ahmed 13/106 (7677), Buhârî (7116) ve Müslim (2906).

5 bn Ebî eybe (15/53).

6 Mecmau'z-Zevâid’de (7/329) geçtii üzere Taberânî. Taberân: "snadnda zayf biri

olan Afiye b. Eyyûb vardr" demitir.
7 bn Ebî eybe (3/369).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Miicâhid: “Kyametin alâmetlerinden

biri de seri ve ani ölümlerin olmasdr” demitir.

1

bn Ebî eybe, Ebu'l-Âliye’den bildirir: “Aramzda «nsanlara öyle bir

zaman gelecek ki en hayrllar iyi bir eyi gördükleri zaman ondan az bir ey
uzak duranlar olacak» eklinde konuurduk."2

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin el-Ba's'da Talha b. Mâlik’ten bildirdiine

göre Resûlullah (saüsiiahu aleyhi vreseiiem):
"
Kyametin yaklatnn alâmetlerinden biri

de Araplarn helak olmasdr" buyurmutur.
3

Hâkim’in bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiuuu aleyhi «sefan) öyle

buyurmutur:
"
Mescitler yol edinilmeden, kii ancak tandklarna selam

vermeden, kadn kocasyla birlikte ortaklaa ticaret yapmadan ve kadn (m

deeri) ile atlarn fiyat artmadan kyamet kopmaz. Daha sonrasnda kadn (m

deeri) ile atlarn fiyat düer ve kyamet kopana dek bir daha yükselmez.
"4

Ahmed, Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de ve Hâkim'in bn Mes'ûd’dan

bildirdiine göre Peygamberimiz (sailaUahu aleyh «adem) öyle buyurmutur:

"Kyamet kopmaya yakn kiiler sadece özel olarak tandklarna selam verirler.

Ticaret yaygnlar öyle ki kadn artk ticarette kocasna yardm etmeye bala r.

Akrabalk balan kesilir. Kitap ve kâtipler çoalr. Yalana ahitlik yaygnlar

ve hak olan ahitlik sakl tutulur. "*

bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bn Mes'ûd’dan bildirdiine

göre Resûlullah {mMbhu aleyh «sefan) öyle buyurmutun "Kyametin

alâmetlerinden bazdan da kiinin mescidden geçmesine ramen içinde iki

rekatlk bir namaz klmamas, kiinin tandklanndan bakalanna selam

vermemesi, çocuk yata olan kiinin srffakirliinden dolay yal birini posta

'

îbn Ebî eybe (3/370).
2 bn Ebî eybe (15/122).

3 bn Ebî eybe (12/195).

4 Hâkim (4/524, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'ife'de (1531) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

5 Ahmed 6/415, 416 (3870), Buhârî (1049) ve Hâkim (4/445, 446, "sahih"). Müsned'in

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
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olarak kullanmas ve emirler vermesi, yaln ayak, baldn çplak, sürü

çobanlannn bile yüksek binalar yapmasdr."'

Ahmed ve Hâkim'in Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah

(jbIIbIWiu ateytn «senem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah yeryüzünden iyi insanlan alp

geriye iyilii tanmayan ve kötülüe kar çkmayan rezil insanlar kalmadan

kyamet kopmaz. " J

Ahmed, Müslim ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah'n (sdidiahu Beyhi

mailem): “ayet ömrün uzun olur da yaarsan sabah çktklannda Allah'n

öfkesine, akam döndüklerinde Allah’n lanetine maruz kalan, ellerinde de sr
kuyruunu andran kamçlar bulunan bir topluluk göreceksin " buyurduunu

iittim. 3

Hâkim, bn Amr'dan bildirir Resûlullah (seiyiahu aleyhi mailem) öyle buyurdu: "Bu

ümmetin son zamanlarnda baz insanlar gösterili eyerler üzerinde mescidlere

gelirler. Bunlarn hanmlar örtülü olmalarna ramen çplaktrlar. Balarnda

deve hörgücünü andran topuzlar vardr. Görürseniz bunlara lanet edin, zira

bunlar lanetlenmitir. ayet sizden sonra baka bir ümmet (din) gelecek olsayd

önceki ümmetlerin kadnlarnn size hizmet etmesi gibi siz de bu gelecek

ümmete hizmet ederdiniz." Ravi der ki: “Metinde geçen Meyâsîr ifadesi ne

anlama geliyor?” diye sorduumda, babam: “Büyük, gösterili eyer,

anlamndadr” dedi.
4

Ahmed ve Hâkim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uiuiahu

aleyhi vaseUem) öyle buyurmutur: "Ahir zamanda bu ümmetten baz insanlar

çkacak ki bunlarn elinde sr kuyruklarn andran kamçlar olur. Allah'n

öfkesiyle sabahlar, gazabyla da akam ederler."5

Bezzâr ve Hâkim -zayf bir isnâdla- Ebû Hureyre'den bildirir:

Peygamberimiz (saiBiahu aleyhi »esellem): "Beni hakla gönderene yemin olsun ki insanlar

1

Beyhakî (8778). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'i/e'de (1530) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

2 Ahmed 11/551 (6964) ve Hâkim (4/435, "sahih"). Müsted'in muhakkikleri: "Ravileri

güvenilirdir" demilerdir.
3 Ahmed 13/437, 438 (8073), Müslim (2857) ve Hâkim (4/435, 436, "sahih").

4 Hâkim (4/436, "sahih").

5 Ahmed 36/466, 467 (22150) ve Hâkim (4/436). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih

liayrihi" demilerdir.
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yere geçme, hayvana dönütürülme ve gökten ta yamaya maruz kalmadkça

kyamet kopmaz " buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Bu ne zaman olacak?” diye

sorunca, Allah Resûlü (niiiiahu aleyhi vAsaiiem) öyle buyurdu: "Kadnlarn eyerli

hayvanlara bindiini
,

arkta kadnlarn çoaldn, yalana ahitliklerde

bulunulduu, namaz klanlarn müriklerin altn ve gümüten olan

kaplarndan içtiklerini, erkeklerin erkeklerle kadnlarn da kadnlarla

yetindiklerini gördüün zaman harekete geçin ve buna (kyamete) hazrlkl

olunr

Taberânî ve Hâkim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah MMijhu

aleyhi «atam) öyle buyurmutun "Bu dava gittiktçe arlar ve mallar

olabildiince çoalr. Kyamet de ancak yeryüzünde en kötü insanlar kald
zaman kopar"

2

bn Ebîeybe, Ahmed ve Hâkim, Ebû Zer'den bildirir: Resûlullah (saUaiiahu eieyhi

mellem) ile birlikte bir yolculuktan dönüte Medine'ye yaklatmzda baz

Müslümanlar acele ettiler ve herkesten önce Medine'ye girdiler. Bir ara

Resûlullah (ufcfata eW» «senem) onlar sorunca acele edip Medine'ye girdikleri

söylendi. Bunun üzerine Resûlullah (uiaiiah aleyhi veseiM öyle buyurdu: "Medine'yi

en güzel haliyle brakp terk etmeleri çok da uzak deildir. (Yemendeki) Virck

dandan çkan ve gündüz vakti bile Busra’daki develerin boynunu

aydnlatacak olan atein keke ne zaman çkacan bilseydim."3

Ahmed ve Hâkim'in Râfi' b. Beîr es-Sülemî’den, onun babasndan, onun

da dedesinden naklen bildirdiine göre Resûlullah (uHatiahu aleyh «seüemj öyle

buyurmutur: "Hibsu Seyel’deri4 bir ate çkar. Bu ate geceleri durur,

gündüzleri de yavaça yol alr. nsanlar da onun önünde kaçarken

birbi0066lerine: «Ey insanlar! Ate yürümeye balad siz de yürüyün! Ey

’ Bezzâr, Kefu 'l-Estâr (3405) ve Hâkim (4/437). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (8/1C)

der ki: "snadnda metruk biri olan Süleyman b. Dâvud el-Yemânî vardr."
1 Taberânî (7757, 7894) ve Hâkim (4/440, "sahîh").

3 bn Ebî eybe (15/77), Ahmed 35/216, 217 (21289, 21290), Hâkim (4/442, "sahîhZ

Müsned’in muhakkikleri, "Hicâz'dan bir ate çkar..." lafzyla hadisin sahîh liayrihi

olduunu söyler. Ancak bu ekliyle hadisin isnâd zayftr.
4 Hibsu Seyel: Süleym oullar talnda bir yerin addr. (en-Nihâye, 1/330).
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insanlar! Ate durdu siz de durup dinlenin!» derler. Bu ate ulat kiiyi

yer."'

Hâkim -zayf bir isnâdla- Ebu'l-Bedâh b. Âsim el-Ensârî'den, o da

babasndan bildirir: Resûlullah’a (saiiaiihu aleyhi mOm) ilerde gerçekleecek olan

baz olaylan sorduumuzda bize: "Hibsu Seyel nerededir?" diye sordu. Bu

yerin neresi olduunu bilmediimizi söyledik. Bir ara yanma Süleym

oullanndan bir adam urad. Ona: “Nereden geliyorsun?” diye sorduumda,

adam: “Hibsu Seyel'den geliyorum" karln verdi. Bunun üzerine

Resûlullah’n (ssiiaiiBhu slayt» ««Hem) yanna geldim ve: “Yâ Resûlallah! Bu adam

ailesinin Hibsu Seyel'de olduunu söylüyor" dedim. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) de adama: "Aileni oradan uzaklatr. Zira oradan Busrâ'daki develerin

boynunu dahi aydnlatacak bir atein çkmas yakndr" buyurduk

Buhâri, Müslim ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiBlahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Hicaz bölgesinde, Busrâ'daki develerin

boyunlarn bile aydnlatacak bir ate çkmadkça kyamet kopmaz."*

Ahmed, Hâkim, Muâz b. Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiiahv aleyhi »eseiM öyle

buyurdu: "Üç ey kendilerinde görülmedikçe ümmetim hep eriat üzerinde

kalr. Bu üç ey de içlerinden ilmin çekilip alnmas, aralarnda zina

çocuklarnn çoalmas ve içlerinde Sakkârûn denilen kimselerin çkmasdr."

Kendisine: “Sakkârûn kimlerdir?” diye sorulunca: "Bunlar ahir zamanda

ortaya çkan bir topluluktur ve birbirleriyle karlatklarnda lanetleerek

selâmlarlar" buyurdu .

4

Ahmed ve Hâkim'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (saiisMu aleyhi

vBsaJBm) öyle buyurmutur: "Kyamet yaklatnda yldrmlar da çoalr. Her

sabah insanlar: «Gece kime yldrm çarpt?» diye sorar, «Filan ile falan

yldrm çarpt» karln alrlar.

"

5

’ Ahmed 24/425 (15658) ve Hâkim (4/442).
1 Hâkim (4/443).

i Buhâri (7118), Müslim (2902) ve Hâkim (4/443).

* Ahmed 24/391 (15628) ve Hâkim (4/444, "sahih”). Zehcbî hadisin zayf olduunu
söylemitir. Müsned' in muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.

5 Ahmed 18/163 (11620) ve Hâkim (4/444, "sahih”). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih

hadistir" demilerdir.
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Bezzâr, Ebû Ya’lâ, Ibn Hibbân ve Hâkim'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Peygamberimiz (saiisiiBhu aleyhi veseflem): "Hacceden kimseler kalmadkça kyamet

kopmaz" buyurmutur.’

Hâkim, Câbir’den bildirir: Resûlullah (sdidiahu aleyhi veseiien): "Ümmetimde mal

sayarak deil de saçarak datan bir halife olur" buyurdu. Sonra: "Canm elinde

olana yemin olsun ki slam dini en sonunda bata olduu hale dönecek, imann

merkezi Medine olacak, inu.ni bulunan her bir kii Medine'de bulunacaktr"

buyurdu. Sonra öyle buyurdu:
"
Biri Medine'den holanmaytp baka bir yere

çkt zaman Yüce Allah mutlaka o kiinin yerine kendisinden daha hayrl

birini getirir." Sonra öyle buyurdu: "Zaman gelecek baz insanlar baka

yerlerde ucuzluk ve bereketin olduunu duyacaklar ve oraya gideceklerdir.

Ancak bilselerdi Medine'nin onlar için daha hayrl olduunu görürlerdi."
2

Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiyehu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutun "Zaman gelecek önceki topluluklarn kar kar, arn arn
gittikleri yolu aynsyla gideceksiniz, öyle ki onlardan biri kertenkele deliine

girse siz de girecek, onlardan biri karsyla yol ortasnda ilikiye girse siz de

bunu yapacaksnz!"3

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (ssiuiahu aleyhi veseiiem): "Ümmetime

öyle bir zaman gelecek ki hafzlar (kurra) çoalacak, ancak fakihler az olacaktr.

lim çekilip alnacak, kargaalar (here) çoalacaktr" buyurdu. Kendisine: “Yâ

Resûlallah! Bu kargaadan (here) kast nedir?" diye sorunca, Allah Resulü

(ullallehu aleyhi «ilem) öyle buyurdu: "Birbirinizi öldürmenizdir. Bundan sonra da

bir dönem gelecek baz kimselerin okuduklar Kur'ân boazlarndan aaya
(kalplerine) inmeyecektir. Bundan sonra da öyle bir dönem gelecek ki münafik,

kafir ve Allah'a irk koan kiiler müminlerle yine kendi sözlerini kullanarak

tartp mücadele edeceklerdir
."4

bn Ebî eybe, Ahmed ve Hâkim'in Ebû Sa'îd'den bildirdiine göre

Resûlullah (saflaiiehj aleyhi veseflem) öyle buyurmutur: "Canm elinde olana yemin

1

Ebû Ya'lâ (991), bn Hibbân (6750) ve Hâkim (4/453, "sahîh"). bn Hibbân' s\

muhakkiki: "Buhârî ile Müslim'in artlarna göre isnâd sahihtir" demitir.
1 Hâkim (4/454, "sahîh").

J Hâkim (4/455, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu 'd-Da'lfe'de (1348) hadisin zayf olduuru
söylemitir.

* Hâkim (4/457, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'lfu'l-Câmi', 3295).
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olsun ki vahi hayvanlar insanlarla konumadkça, kii kamçstnn ucuyla,

ayakkabsnn bayla konumadkça, kiinin uyluu kendisinden sonra

ailesinin neler yaptm kendisine haber vermedikçe kyamet kopmaz.

bn Ebî eybe, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirir: "Zaman gelir bir fitne

çkar. Ancak baz adamlar harekete geçip bu fitnenin ileri gelenlerini

öldürürler ve bu ekilde onu defederler. Sonra bir fitne daha çkar. Yine baz

adamlar harekete geçip bu fitnenin ileri gelenlerini öldürürler ve bu ekilde

onu defederler. Sonra bir fitne daha çkar. Yine baz adamlar harekete geçip

bu fitnenin ileri gelenlerini öldürürler ve bu ekilde onu defederler. 5onra bir

fitne daha çkar. Yine baz adamlar harekete geçip bu fitnenin ileri gelenlerini

öldürürler ve bu ekilde onu defederler. Beince defa bir fitne çkar ki bu

defa kapkara ve çok büyük olur. Suyun toprakta yaylmas gibi derinden,

sessizce hareket edip yaylr."
2

Müslim, Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirin Vallahi u andan kyamete dek

çkacak bütün fitneleri biliyorum. Bu fitneleri bilmemin sebebi de

Resûlullah'n (saJiaiiehu aleyhi vesellem) bunlar bakasna bildirmeyip sadece bana

söylemesi deildir. Ancak içlerinde benim de bulunduum bir mecliste

Resûlullah (»Mu aleyh vesdM fitnelerden bahsedip onlar sayarken: "Bu

fitnelerden bazlar hiç kimsenin kurtulamayaca ekilde büyük ve genel olur.

Bazlar ise yazn esen bir rüzgar gibi gelip geçici olur. Bazdan küçük, bazlan

da büyük olur" buyurdu. Benim dmda o mecliste bulunanlann hepsi de

öldü.3

bn Ebî eybe ve Ebû Davud'un Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Peygamberimiz (seMahu aleyhi vesellem):
"Bu ümmette dört tane fitne zuhur edecektir

ve sonuncusunda her ey yok olacaktr

"

buyurmutur.*

Ahmed, Ebû Dâvud ve Hâkim, Abdullah b. Ömer'den bildirin Resûlullah'n

(saiiefehj aleyh vesellem) yannda otururken uzun uzadya fitnelerden bahsetti. Hatta

Ehlâs fitnesinden bile bahsetti. Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Ehlâs fitnesi de

1 bn Ebî eybe (15/16T), Ahmed 18/315, 316 (11792) ve Hâkim (4/467, "sahîh").

Müsned' in muhakkikleri: "Ravileri güvenilirdir ve Sakth'm ravileridir" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/54).

) Müslim (2891).

1 bn Ebî eybe (15/170) ve Ebû Dâvud (4241). Zayf hadistir (Bakn: Elbân, Dalf

Sünen Ebî Dâvud, 912).
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ne?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaMu aleyh. «eseM öyle buyurdu: "Savalann

olduu ve insanlarn birbirlerinden kaçt bir fitnedir. Sonra Serrâ (bolluk)

fitnesi ortaya çkacak. Bu fitne, benim ailemden biri olduunu iddia eden bir

adamn ayaklan altndan yaylacak. O zaman benim dostlanm müttakî olan

kiilerdir. Sonra insanlar, kaburga kemii üzerinde oturmu gibi ksa süreliine

bir adamn etrafnda anlaacaklar. Sonra kapkaranlk bir fitne çkacak ve bu

ümmetten dokunmad hiç kimse brakmayacaktr. Tam bitti denilirken tekrar

devam edecek. O fitnede kii mümin olarak sabahlayacak, ama kafir olarak

akamlayacak. nsanlar iki çadrda toplanacaklar. Çadnn biri, içinde nifak

olmayan iman çadn olacak. Dier çadr ise içinde iman bulunmayan nifak

çadn olacaktr. Sizler o güne yetiirseniz, o günü veya daha sonraki günü

Deccal'in gelmesini bekleyiniz

.

/n

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Abdullah

b. Amr'dan bildirir: Resûlullah'la (saiiaiiahu aleyhi veseüem) birlikte bir yolculuktaydk. Bir

yerde konakladmzda, kimimiz çadnn düzeltmeye, kimimiz ok atma

yanna balad. Derken, Resûlullah’n (sbHbII*u aleyhi melinit) müezzini: “Namaza

toplann!" diye çan yapt. Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi vesellem) yanna ulatmda
öyle bir konuma yapyordu: "Ey insanlar! Benden önce gönderilen bütün

peygamberler bir vazife olarak ümmetleri için hayr olarak bildikleri eyleri

göstermiler, kötü bildikleri eylerden de onlar sakndrmlardr. Sizin bu

ümmetinizin (fitnelerden yana) afiyeti önce gelenlere verilmitir. Sonradan

gelenler ise baz musibetlere ve fitnelere maruz kalacaklar, düzeltilmesi için de

birbirlerine teviklerde bulunacaklardr. Bir fitne gelince mümin kii: «Helakim

bundan olacak!» diyecek, ancak fitne yok olup gidecek. Sonra dier bir fitne

gelecek ve mümin: «te helakim asl bu fitneden olacak!» diyecek. Her kim

Cehennemden uzaklap Cennete girmeyi dilerse, ölüm an geldii zaman, Yüce

Allah'a ve âhiret gününe iman etmi bir haldeyken gelsin. nsanlara, kendisi

için yaplmasndan holanaca eyleri yapsn. Bir yöneticiye biat etmi, el venp

samimiyetle ona balanm kii de gücü yettiince ona itaat etsin.
"2

bn Hüzeyme ve Hâkim, Addâ' b. Hâlid'den bildirin Hz. Peygamberin

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) yannda otururken bir ara bir eyden korkmu gibi kalkp

Ahmed 10/309, 310 (6168), Ebû Dâvud (4242) ve Hâkim (4/466, 467, "sahih"). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3568).
1 bn Ebî eybe (15/5, 6), Ahmed 11/47, 48 (6503), Müslim (1844), Ebû Dâvud (4248),

Nesâî (4202) ve bn Mâce (3956).
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oradan ayrld. Sonra geri geldi ve: "Sizleri üç Deccâl'e kar uyaryorum!"

buyurdu. bn Mes'ûd: “Yâ Resûlallah! Anam babam sana feda olsun! Kör

Deccâl ile yalanclarn yalancs olan Deccâl olmak üzere iki Deccâl'den bize

bahsettin. Üçüncüsü kim?” deyince, Allah Resûlü (saiyahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurdu: "Bata ve sonda gelenleri hüsrana uram bir topluluun içinden

çkan bir kiidir. Çkacak büyük bir fitnede bu topluluk lanetten

kurtulamayacaktr. Aslan gibi vahi olan bu Deccâl de insanlar yiyecektir."

Zehebî : “Münker bir hadistir” demitir.

1

Hâkim’in Cabir b. Semure’den bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi veseiiem);

"Beyaz saraydaki Kisrâ'mn hâzinelerini Müslüman bir grup sizler için ele

geçirecektir" buyurmutur.

2

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaliahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Ramazan aynda bir yere batma meydana gelir ki uyuyan

uyandrp, ayakta olan korkutur. evval aynda da bir topluluk ortaya çkar.

Zilhicce aynda çetin savalar balar. Muharrem aynda tüm deerler ayaklar

altna alnr. Safer aynda ölümler olur. Rabt ay(lar)nda ise kabileler

birbirleriyle çekiirler. Asl insanlar hayrete düürecek eyler de Cemâzî aylan

ile Recep ay arasnda gerçekleir. Daha sonrasnda ise semiz bir deve dahi bin

kiilik bir saraydan daha deerli olur." Hâkim: “Metni garîbtir” derken,

Zehebî: “Uydurma hadistir” demitir.
3

Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Hâkim'in Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellam) öyle buyurmutur: "eytanu'd-Radhe'yi

(bataklktaki eytan) Bedle kabilesinden at çoban olan ve Eheb (veya bnu’l-

Eheb) adnda bir adam çekip çkanr. At çoban da zalim bir toplulukta kötü bir

alâmettir." Zehebî: “Sahîh olmaktan uzak ve münker bir haberdir” demitir.
4

bn Ebî eybe, Erkam b. Yakub'dan bildirir: Resûlullah’n (sallaliahu aleyhi vesellem):

"Buradan çkanlp Arap yanmadasna ve kraç topraklara sürüldüünüz

1 Hâkim (4/512, 513).

2 Hâkim (4/515) ve Müslim 2919 (78).

3 Hâkim (4/517, 518).

4 Ahmed 3/125 (1551), Ebû Ya'lâ (783, 784) ve Hâkim (4/521). Müsned’in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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zaman haliniz ne olacak?" dediini iittim. “Yâ Resûlallah! Bizi buradan kim

çkaracak?" diye sorduumda:
"
Allah'n düman çkaracak!" karln verdi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe: “imdiden Frat'n kenarna

baladkian ve kulaklann dikmi atlarn görür gibiyim" demitir.

2

Nuaym b. Hammâd ve Hâkim, Huzeyfe'den bildirin Resûlullah (»ilaiiahu ileyhi

»tseiiem): "çlerinde temayüz, temayül ve me'âm zuhur etmedikçe ümmetim yok

olmaz" buyurdu. Kendisine: “Yâ Resûlallah! Temayüz nedir?" diye

sorduumda: "Benden sonra Müslümanlarn slam'da ortaya çkaracaklar bir

tür asabiyettir" buyurdu. “Temâyül nedir?" diye sorduumda: "Bir kabilenin

dier bir kabileye saldrmas ve mahremiyetlerini çinemesidir" buyurdu.

“Peki, me’âmi' nedir?” diye sorduumda da: "ehirlerin birbirleri üzerine

yürümesi ve savamasdr" buyurdu .

3

bn Mâce, Hâkim ve bn Asâkir, Ebû Hureyre'den bildirir. Resûlullah’n

(salahta aleyhi vesekfn) öyle buyurduunu iittim: "Savalar çkt zaman

Dimak'taki mevalilerden (kölemenlerden) bir ordu çkar. Bunlar, en güzel

Arap atlarna ve çok iyi silahlara sahiptirler. Yüce Allah slam dinini bunlarla

destekler."*

Hâkim, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirin “Öyle bir fitne olacak ki bu fitnede

salam insanlar altnn topraktan çkarlp seçilmesi gibi seçilip ortaya

çkacaklardr. am ahalisine deil onlardan zalim olanlara sövün. Zira

Abdal'lar am ahalisinin içindedir. Çkan bu fitnede Yüce Allah gökten

insanlann üzerine bir su indirecek ve öyle zayf düecekler ki tilkiler onlarla

savamaya kalksa hezimete uratacaktr. Yine öylesi bir ortamda Yüce Allah

Resûlullah’n (saiisiiahu aievti vBseiiem) ailesinden en az on iki bin en fazla da on be bin

kiilik bir orduyla birini gönderecektir. Üç sancak altnda toplanacak olan bu

ordunun slogan da: “Öldür! Öldür!" olacaktr. Bunlarla yedi sancak altnda

toplanan ve her bir sancan banda bulunan kiinin hükümranl istedii

büyük bir ordu savaacaktr. Yüce Allah’n Hâim oullarndan gönderdii bu

1 bn Ebî eybe (15/87).

J bn Ebî eybe (15/87).

J Nuaym b. Hammâd (35, 646) ve Hâkim (4/524).

4 bn Mâce (4090), Hâkim (4/548, "sahîh") ve bn Asâkir (1/270-272). Hasen hacLstir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3303).
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adamn ordusu öldürülüp hezimete urasa da daha sonra zafer elde

edecektir. Bu zaferle de Yüce Allah insanlarn arasna tekrar sevgiyi

yerletirecek ve eski nimetleri onlara ihsan edecektir. Deccâl ortaya çkana

kadar da bu hâl üzere yaacaklardr."
1

bn Ebi'd-Dünya'nn Zemmu'l-MelâhVöe Cübeyr b. Nüfeyr'den bildirdiine

göre Resûlullah (sdlailahu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Bir zaman gelecek

yeryüzü ahalisine öyle dar ve skntl gelecek ki üzerinde yerleik veya göçebe

tek bir aile dahi kalmayacak. Bu ümmetin son insanlar sarsntyla

snanacaklardr. ayet tövbe ederlerse Yüce Allah onlarn tövbesini kabul

edecektir. Ancak tekrar eski hallerine dönerlerse bir daha onlara sarsnty

gönderecektir. Bu sarsnt sonras tövbe ederlerse Yüce Allah onlarn tövbesini

kabul edecektir. Ancak tekrar eski hallerine dönerlerse bir daha onlara sarsnty

gönderecektir. Bu sarsnt sonras tövbe ederlerse Yüce Allah onlarn tövbesini

kabul edecektir. Ancak tekrar eski hallerine dönerlerse bu sefer Allah katndan

sarsnt, gökten talanma, hayvana dönüme ve yldrmlara maruz

kalacaklardr."
1

Ahmed, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah {saHaiBhu aleyhi mellem) öyle

buyurdu: "Size Mehdi'nin müjdesini veriyorum! nsanlarn ihtilaf içinde

olduklar ve depremlerle sarsldklar bir zamanda Yüce Allah onu ümmetime

gönderecek, dünya nasl zulüm ve kötülükle dolduysa bu kez onu adalet ve

iyilikle dolduracaktr. Yeryüzünde ve semada bulunan herkes ondan raz olacak

ve mallan sahâh bir ekilde taksim edecektir." Adamn biri: "Yâ Resûlallah!

Sahâh ne demektir?" diye sorunca, Allah Resulü (saBduhu aleyhi mellem) öyle

buyurdu: "Mal insanlar arasnda eit bir ekilde paylatrmasdr. Mehdi,

Muhammed ümmetini gönlünü zenginlik ve adaletle doldurur. Hatta verdii

emirle bir münadi: «Mala ihtiyac olan gelsin» diye seslenir. Bu çan üzerine

de Müslümanlardan sadece bir adam kalkar ve: «Benim ihtiyacm var!» der.

Mehdi: «Hâzinenin banda duran adamn yanna git ve sana mal vermesini

emrettiimi söyle» der. Hâzinenin banda duran kii de ona: «Avuçlayarak al!»

karln verir. Adam kucan malla doldurup oradan ayrlnca piman olur

ve: «Ümmeti Muhammed'in en cüretkâr adam ben miyim? Yoksa onlara yeten

bana yetmeyecek mi?» der. Ald mal geri vermek ister, ancak kendisine: «Bizi

1 Hâkim (4/553, "sahîh").

J bn Ebi'd-Dünya (13). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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verdiimiz bir eyi geri almayz!» denilerek bu mal kendisinden kabul edilmez.

Müslümanlar bu ekilde yedi veya sekiz veya dokuz yl yaarlar. Mehdi'den

sonra da artk hayatta, yaamda bir hayr kalmaz.

Ahmed ve Ebû Dâvud'un Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûiullah (uUdUm aleyhi «udim): "Ehli Beyt'imden açk alnl, ince burunlu bir alam

dünyaya hükümran olmadan kyamet kopmaz" buyurmutur. Ebû Dâvud'un

lafz ise: "Mehdi ben soyumdandr. Alm açk burnu incedir. Dünya nasl

zulüm ve kötülükle dolduysa bu kez onu adalet ve iyilikle dolduracak ve yedi

sene hüküm sürecektir" eklindedir.
2

Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir

Peygamberimiz (nUWu bM» ««fcm) öyle buyurdu: "Mehdi ümmetimin içinden

çkacak ve be (veya yedi veya dokuz yl, say konusunda ravi Ebu'l-Havârî

üpheye dümütür) yaayacaktr. Sonra Yüce Allah öyle bir yamur

gönderecek ki yer bütün ekinlerini bitirecektir. Büyük bir bolluk olacak hatta

adamn biri gelip: «Ey Mehdi! Bana mal ver! Mal ver!» diyecek Mehdi de

adamn tayabilecei kadar mal avuçlaryla eteine dolduracaktr." Ravi der ki:

"Ebû Saîd'e bu saylann zaman olarak karln sorduumuzda: "Yl"

cevabn verdi .
3

Ahmed ve Müslim’in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûiullah

(uUdiahu aleyhi vesüem): "Âhir zamanda mal sayarak deil de, saçarak datan bir halife

olur" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Peygambermiz

(sallallahu aleyhi vmllem): "Âhir zamanda mal adil bir ekilde, ama saymadan datan bir

halife olur" buyurmutur.
5

bn Ebî eybe'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûiullah MbMu

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur "Âhir zamanda ve fitnelerin ba gösterdii bir

’ Ahmed 17/426, 427 (11326). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

* Ahmed 17/209, 210 (1130) ve Ebû Dâvud (4285). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 3604).

3 Ahmed 17/254, 255 (1163), Tirmizî (2232) ve bn Mâce (4083). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1820).

4 Ahmed 17/439 (11339) ve Müslim (2413, 2914).

3 bn Ebî eybe (15/196).
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dönemde Ehli Beyt'imden bir adam çkacak, yardmlarn avuç avuç

datacaktr,."1

Ibn Ebî eybe, Ahmed ve Ebû Davud'un Ali'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiBiiahu aleyhi veeiiem): "Dünyadan geriye sadece bir gün kalsa dahi Yüce

Allah bizden bir adam gönderecek ve dünya nasl zulümle dolduysa ayn ekilde

onu adaletle dolduracaktr" buyurmutur .

2

bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Mâce'nin Hz.Ali'den bildirdiine göre

Resûlullah (sdlajlahu deyhî ymiem): "Mehdi bizden, Ehli Beyt’imizdendir ve Yüce Allah

onu bir gecede slah eder" buyurmutur.
3

Ebû Dâvud, Ebû shâk'tan bildirin Hz. Ali olu Hasan’a bakp öyle dedi:

“u olum Hz. Peygamberin (afaUu aleyh maileni) de isimlendirdii gibi seyyiddir.

Soyundan da ismi Hz. Peygamberin (uiieiMu aleyh vetafcm) ismiyle ayn olan, sûret

olarak deil ama huy olarak da ona benzeyen bir adam çkacak dünyay

adaletle dolduracaktr." 4

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim'in bn Mes'ûd'dan

bildirdiine göre Peygamberimiz (uiiaflahu aleyhi mailem): "Dünyann ömründen

geriye bir gün kalsa dahi Yüce Allah benim soyumdan veya Ehli Beyt'imden

birini gönderene kadar bu bir günü uzatr" buyurmutur. Baka bir lafzda ise:

"Ehli Beyt'imden ad adma, babasnn ad babamn adna uyan bir adam

Araplara hükmetmeden dünyann gece ile gündüzleri bitmez. Bu adam da

dünyay, daha önce zulümle ve kötülükle dolduu gibi bu kez adaletle ve iyilikle

doldurur" eklindedir.
5

Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi «allem)

öyle buyurmutur "Dünyann ömründen geriye bir gün kalsa dahi Yüce

’ bn Ebî eybe (15/196).
2 bn Ebî eybe (15/198), Ahmed 2/163, 164 (773) ve Ebû Dâvud (4283). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3601).

3 bn Ebî eybe (15/197), Ahmed 2/74 (645) ve bn Mâce (4085). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3300).
4 Ebû Dâvud (4290). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen Ebî Dâvud, 924).

5 bn Ebî eybe (15/198), Ahmed 6/42-45 (3571-3573), Ebû Dâvud (4282), Tirmizî

(2230, “sahih") ve Hâkim (4/442, “sahih"). Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 3601).
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Allah Ehli Beyt'imden ad adma uyan birini gönderene kadar bu bir günü

uzatr."
1

Ebû Dâvud, bn Mâce, Taberânî ve Hâkim'in Ümmü Seleme den

bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vesellem): "Mehdi benim ailemden,

Fatma'nn oullanndandr” buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Ebû Ya'lâ ve Taberânî'nin Ümmü
Seleme'den bildirdiine göre Peygamberimiz (mIIbiuiu aleyhi ««Sem) öyle

buyurmutur: "Bir halifenin ölümü üzerine ihtilaf çkacak. Medineli birisi

Mekke'ye kaçacak, Mekkelilerden bazlar onun yanma gelip istemedii halde

onu çkarp Kabe'de Rükn ile Makam arasnda kendisine biat edecekler.

amllardan üzerine bir ordu gelecek, ancak Mekke ile Medine arasndaki

Beydâ'da bu ordu yerin dibine geçirilecek. nsanlar da bu durumu

gördüklerinde am'n Abdallar ile rakllardan baz topluluklar gelip ona biat

edecekler. Sonra Kurey’ten, daylar Kelb kabilesinden olan bir adam çkp bu

biat edenler üzerine bir birlik gönderecek, ancak yenilecekler. Bu birlik Kelb

kabilesinin birliidir. Onlardan elde edilen ganimeti paylamada hazr

olmayana yazk olmutur. (Galip gelen ve kendisine biat edilen) bu kii

onlardan elde edilen mallan paylatracak ve Peygamberlerinin sünneti üzerine

amel edecekler. slam dini bu ekilde yeryüzünde tekrar yaylp yerleecek Bu

kii yedi sene geçtikten sonra da vefat edecek ve müslümanlar da onun namazn

klacaklar.
"3

bn Ebî eybe ve bn Mâce, Abdullah b. Mes’ûd’dan bildirin Resûlullah'n

(»iBiahu aleyhi «eseUem) yannda bulunuyorken kardan Hâim oullanndan baz

çocuklar göründü. Resûlullah (sallallahu aioyh «ailem) onlan görünce gözleri

buuland ve yüzünün rengi deiti. Ona: “Neden yüzünde bizi de üzen bir

ifade var?" dediimde, Allah Resûlü (saiieiiahu aleyhi mefcm) öyle buyurdu: "Yüce

Allah'n, bizim için dünya yerine âhireti tercih ettii bir aileyiz. Ehli Beyt'im de

benden sonra musibetlere, dlanmalara ve sürgünlere maruz kalacaktr. Ancak

' Tirmizî (2231). Hasen sahîh hadistir (Bakru Elbânî, Sahîh Sünen ef-Tirmizî, 1819)
1 Ebû Dâvud (4284), bn Mâce (4086), Taberânî 23/267 (566) ve Hâkim (4/557). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3603).

3 bn Ebî eybe (15/45, 46), Ahmed 44/286, 287 (26689), Ebû Dâvud (4286, 4287), Ebû

Ya'lâ (6940) ve Taberânî 23/390 (931). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/ Sünen Ebî Dbud,

921).
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dou tarafndan siyah sancaklar altnda bir topluluk gelecek ve herkes için

hayrl olan hükümranl isteyecekler. Kendilerine verilmeyince de

savaacaklar. Zafer elde edip kendilerine hükümranlk teklif edilince onlar bunu

kabul etmeyecek, ancak onu Ehli Beyt'imden bir adama brakacaklardr. Ehli

Beyt'imden olan bu adam da daha önce zulüm ve kötülükle doldurulan dünyay

adaletle dolduracaktr. çinizden onun zamanna yetien kii kar üzerinde

emekleyerek olsa da dahi gidip ona katlsn."'

bn Mâce ve Hâkim, Sevbân’dan bildirir: "Hâzinenizin (hilafet makamnn)

yannda hepsi de halife çocuu olun üç kii suvuacuk, ancuk halifelik hiçbirine

nasip olmayacaktr. Daha sonra dou tarafndan siyah sancaklar altnda bir

ordu gelir ve hiç kimseyle savamadklar bir ekilde sizinle savarlar." Ravi

der ki: Sevbân daha sonrasnda burada aklmda kalmayan bir eyler

söyledikten sonra Resûlullah'tan (saiafluhu aleyhi «ailem) naklen öyle devam etti:

"ayet siz o siyah sancak altnda gelenlere yetiirseniz kar üzerinde emekleyerek

de olsa gidin ve balarndaki adama biat edin. Zira o kii Allah'n halifesi olan

Mehdi*dir.
"2

Ahmed, Nuaym b. Hammâd ve Tirmizî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiallJu Beyhi vesellem): "Horasan'dan siyah sancaklar altnda ordular

çkacak ve bu sancaklar îliyâ'da (Kudüs'te) dikilene kadar hiçbir güç onlar

durduramayacaktr" buyurmutur.

3

Hâkim'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi »aseiiem) öyle

buyurmutur: "Ahir zamanda ümmetim yöneticilerinden yana büyük

musibetlere maruz kalacaklar ki skntdan dolay yeryüzü kendilerine dar

gelecektir. Daha sonra Yüce Allah benim ailemden bir adam gönderecek ve

zulüm ile kötülükle doldurulan dünyay bu kez adaletle dolduracaktr. Gökyüzü

ile yeryüzünde bulunanlarn tümü ondan raz olacaklardr. Yer onun için

barndaki bütün bitkileri çkaracak, gök de tad yamurlan ondan

1 bn Ebî eybe (15/235, 236) ve bn Mâce (4082). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'if

Sünen bn Mâce, 887).

1 bn Mâce (4084) ve Hâkim (4/463, 464, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'if

Sünen bn Mâce, 887).

* Ahmed 14/383 (8775) ve Tirmizî (2269). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'if Sünen et-

Tirmizi, 395).
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esirgemeyecektir. Ailemden olan bu kii insanlarn arasnda yedi veya sekiz

veya dokuz yl boyunca yaayacaktr."'

bn Ebî eybe, Mücâhid'den bildirir: "Hz. Peygamberin (nllaiiahu Bleyfo mailem)

ashabndan birinin bana bildirdiine göre temiz ve masum kiiler

öldürülmeye balanmadkça Mehdî çkmaz. Ancak bu tür kiiler öldürülmeye

balannca gökte ve yerde bulunanlann tümü bunu yapanlara öfke duyarlar.

Ardndan insanlar Mehdî'nin yanna gelir ve damadn gerdek gecesinde

gelinin yanna sokulmas gibi onu balanna geçirirler. Baa geçen Mehdî

dünyay bar ve adaletle doldurur. Yerler tüm bitkilerini, gökler tüm

yamuriann insanlara sunar. O zaman ümmetime hiçbir zaman olmad
kadar nimetler ihsan edilir.”

2

bn Ebî eybe, Ebu'l-Celd’den bildirir: "Zaman gelecek birbiri ardna iki

fitne çkacaktr. lk fitne hafiften krbaçla balar ve ardndan büyüyerek klç

sesleriyle devam eder. Bunun ardndan çkacak ikinci fitnede her türlü deer

ve onur ayaklar altna alnp çinenir. Daha sonra da hilafet yeryüzü ahalisi

içinde en hayrl kii olan birine evinde otururken, ayana kadar gelir.”
3

bn Ebî eybe’nin Âsim b. Amr el-Beceîî vastasyla bildirdiine göre Ebû

Umâme: "Zaman gelecek gökten öyle bir kiinin ismi söylenecek ki rezil

olanlar onu reddedemeyecek, aziz olanlar da ondan uzak

duramayacaklardr” demitir.

4

bn Ebî eybe'nin Sâbit b. Atiyye vastasyla bildirdiine göre Abdullah

öyle demitir: "Banzdakine itaat edin ve cemaatten aynlmayn. Yüce

Allah’n tutmamz emrettii ip ve yol budur. Cemaat içinde hounuza

gitmeyen eyler aynlkta hounuza gidecek eylerden daha hayrldr. Yüce

Allah yaratt her bir eye bir nihayet de klmtr. Bu dininiz de tamama

ermitir, ancak zamanla dini vecibeler konusunda taksirat ve eksiltmeler

zuhur edecektir. Bunun göstergesi de akrabalk balannn kesilmesi, haram

yoldan mal edinilmesi, haksz yere kan dökülmesi, kiinin kendisini ziyaret

etmeyen akrabalanndan yana yaknmas, dilencinin dolap da eline bir eyin

’ Hâkim (4/465, "sahîh").

* bn Ebî eybe (15/199).

5 bn Ebî eybe (15/246).

4 bn Ebî eybe (15/246).
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konulmamasdr. nsanlar bu hal üzerindeyken de yeryüzü sr böürmesine

benzer bir ses çkanr. Herkes de bu böürtünün kendi altlanndan çktn
düünür. Bu durumdayken de yer içinde bulunan altn ve gümüten ne kadar

maden varsa dan atar. Ancak bunun gerçeklemesinden sonra artk ne

altnn, ne de gümüün bir faydas olur.”
1

Ahmed, Abdullah b. Amridan bildirir: Hz. Peygamberim («iaiiahu aleyhi meiian)

yanna girdiimde abdest alyordu. Abdest aldktan sonra ban kaldrd ve:

"Ey ümmetim! Alt eyi göreceksiniz. Peygamberiniz ölecek" buyurdu. Bunu

deyince sanki kalbim yerinden söküldü. Sonra: "Bu birinciliydi" buyurdu ve

öyle devam etti: "Yine o kadar çok malnz olacak ki birine on bin (dirhem)

verilince bile bundan memnun kalmayacaktr." Sonra: "Bu da ikincisiydi"

buyurdu ve öyle devam etti: "Yine bir fitne çkacak ki içinizden evine

girmedii tek bir kii dahi kalmayacak." Sonra: "Bu da üçüncüsüydü " buyurdu

ve öyle devam etti: "Yine hastala yakalanm koyunlann telef olmas gibi

insanlarda toplu ölümler ba gösterecek." Sonra: "Bu da dördüncüsüydü

"

buyurdu ve öyle devam etti: "Yine Rumlarla aranzda bir bar olacak. Ancak

bu bar zamannda kadnn hamilelii süresi kadar yani dokuz ay boyunca size

kar kuvvet hazrlayacaklar. Bu bar ilk bozan da onlar olacaklar
."

Sonra:

"Bu da beincisiydi " buyurdu ve öyle devam etti: "(Altna olarak da) bir

ehri fethedeceksiniz." Kendisine: “Yâ Resûlallah! Hangi ehir?” diye

sorduumda: "Kostantiniyye ehri" karln verdi .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvud ve bn Mâce, Avf b. Mâlik el-

Ecaî'den bildirir. Tebûk savanda deri bir çadrda bulunan Resûlullah'n

(salBlahu aleyhi malln) yanna geldim. Bana öyle buyurdu: "Kyamet saati gelmeden

önce u alt eyin gelmesini bekle: Benim ölmemi, Kudüs'ün fethedilmesini,

koyun sürülerine bulap da onlar telef eder gibi sizi de yok edecek toplu

ölümleri, birine yüz dinar verilse dahi yine bundan memnun kalmayaca bir

ekilde mallarn çoalmasn, sonra Araplardan bulamadk tek bir hane bile

brakmayan bir fitneyi, sonra Rumlar (Benî Asfar) ile aranzda gerçekleecek

olan bir anlamay. Daha sonra ise bu anlamay bozacaklar ve herbirinin

altnda oniki bin kiinin bulunduu seksen sancakla sizlerle savamaya

1 bn Ebî eybe (15/86).
2 Ahmed 11/195, 1% (6623). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
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gelecekler." Ahmed bunu: "Bu savata Müslümanlarn karargah Dimak

denilen ehrin ûta adndaki bölgesinde olacaktr

"

ziyadesiyle zikreder.'

bn Ebî eybe, Ahmed ve Taberânrnin Muâz b. Cebel'den bildirdiine

göre Resûlullah Maiiahu aieytu »esellem) öyle buyurmutur: “Alt ey kyametin

alâmetlerindendir. Bunlar benim ölümüm , Kudüs'ün fethedilmesi, hastala

yakalanm koyunlann telef olmas gibi insanlarda toplu ölümlerin ba

göstermesi, Müslümanlardan her bir kiinin evine girecek bir fitnenin çkmas,

birine bin dinar verilse dahi yine bundan memnun kalmamas, yaplan oart

anlamasn bozan Rumlarn herbirinin altnda oniki bin kiinin bulunduu

seksen sancakla savamak üzere Müslümanlarn üzerine yürümesidir."
2

Ebû Dâvud ve Hâkim’in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah

(aUaMu rieyt »tsrilem) öyle buyurmutun "Çkacak büyük sava srasnda

Müslümanlarn askeri karargâh, am bölgesinin en hayrl ehirlerinden biri

olan Dimak'n yannda bulunan ûta bölgesinde olacaktr
."3

Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Sa'lebe el-Huenî: “am bölgesinin sadece

bir adam ile ailesinin sofras olduunu gördüün zaman Kostantiniyye'nin

fetih zaman gelmi demektir" demitir.

4

Müslim ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vereM:

"Bir taraf karada, bir taraf da denizde olan bir ehir duydunuz mu?" diye

sorunca, ashâb: “Duyduk yâ Resûlallah!" dediler. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseUem) öyle buyurdu: "shâk oullarndan yetmibin kii o ehre sava

açmadan kyamet kopmayacaktr. O ehre geldikleri zaman, ne bir silah

kullanacaklar ne de tek bir ok atacaklar. «Lâ ilahe illallahu Vallahu Ekberl »

demeleriyle ehrin bir taraf düecek. Sonra ikinci defa «Lâ ilahe illa.lahu

Vallahu Ekberl» dediklerinde ehrin dier bir taraf düecek. Üçüncü defa «Lâ

ilahe illallahu Vallahu Ekber!» dediklerinde ehrin kaplan açlacak ve ehre

1 bn Ebî eybe (15/104), Ahmed 39/392, 404, 411, 412 (23971, 23979, 23985), Buhârî

(3176), Ebû Dâvud (5000) ve bn Mâee (4042, 4095).

1 bn Ebî eybe (15/104, 105), Ahmed 36/318 (21992) ve Taberânî 20/122, 173 (244,

368). Müsnettin muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
3 Ebû Dâvud (4298) ve Hâkim (4/486, "sahih"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 3611).
4 Ahmed 29/269, 270 (17734).



395Âyet: 18 • Kyamet Alametleri

girilip ganimetler elde edilecek. Onlar ganimetleri paylarlarken birisi: «Deccâl

çkt!» diye haykracak. Bunun üzerine her eyi brakp geri dönecekler."'

Hâkim der ki: “Bu ehir Kostantiniyye ehridir ve kyamet kopmadan önce

fethedilecei rivâyeti sahihtir."

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce, Ebû Ya'lâ, Nuaym b. Hammâd Fiten’öe,

Taberânî, Beyhakî el-Ba's'da ve Diyâ el-Makdisî’nin el-Muhtâre'de Abdullah b.

Büsriden bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vaseiiem): "Büyük sava ile ehrin

(Konstantiniyye) fethedilmesi arasnda alt yl vardr. Yedinci ylda da Deccâl

çkacaktr" buyurmutur.

2

Tirmizî'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "Kostantiniyye'nin fethi

kyamet kopmaya yakn olacaktr" demitir .

3

Müslim ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz

(saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur: "Kumlar, (Halep taraflarnda olan)

A'mâk’a inmedikçe kyamet kopmayacak. Rumlara kar da o zamanda

yeryüzünün en seçkinlerinden oluan bir ordu çkacak. Sava için kar karya

durduklarnda, Rumlar: «Bizlerden esir alanlarla aramzdan çekilin de onlarla

savaalm!» derler. Müslümanlar ise: «Hayr!» karln verirler ve

savamaya balarlar. Müslüman ordusunun üçte biri o zaman kaçacak ki Yüce

Allah onlarn tövbesini asla kabul etmeyecektir. Dier üçte biri de

öldürülecektir ki Yüce Allah'n katnda en üstün ehitler onlar olacaktr. Kalan

üçte biri de sava kazanacak ve sonrasnda asla fitneye maruz

kalmayacaklardr. Sonra bunlar Kostantiniyye 'yi fethedecekler. Oray

fethettikten sonra, klçlarn zeytin aaçlarna asp da ganimetleri

paylarlarken, eytan onlara: «Mesih (Deccâl çkt ve) ardnzda ailelerinizle

ba baa kald!» diye seslenecek. Bu bir yalanken Müslümanlar dönmek üzere

yola koyulacaklar. am'a yetitiklerinde ise Mesih (Deccâl) çkacak. Ona kar

savamak için hazrlanp saflar halinde durduklarnda sabah namaz için çar
yaplacak ve Meryem olu Isa gökten inip onlara imamlk yapacak. Allah

’ Müslim (2920) ve Hâkim (4/476).

1 Ahmed 29/236 (17691), Ebû Dâvud (4296), bn Mâce (4093), Nuaym b. Hammâd
(1462), Taberânî (1179) ve Diyâ (55). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'if Sünen Ebî Dâvud,

926).

3 Tirmizî (3239). snad sahîhdr (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1824. rivâyetin

hemen akabinde).
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düman (Deccâl) onu gördüünde ise tuzun suda erimesi gibi erimeye

balayacak. Braklmas takdirde tamamen eriyip yok olacak, fakat Yüce A.lah,

Isa'nn eliyle onu öldürecek ve mzrandaki kan Müslümanlara gösterecek

.

m

Ibn Mâce ve Hâkim, Kesîr b. Abdillah el-Müzenrden, babasndan,

dedesinden bildirir Resûlullah'n Miiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittim:

"Rumlarla savamadan dünya hayat bitmeyecektir. Rumlara kar Hicaz'n en

hayrl insanlarndan Allah yolunda cihad eden ve bu uurda kimsenin

knamasndan korkmayan bir ordu çkacaktr. Sonunda Yüce Allah'n inayetiyle

Kostantiniyye ile Rûmiyye'yi (=Roma) tebih ve tekbirlerle fethedeceklerdir Bu

bölgenin kalesi yklacak ve daha önce benzerini görmedikleri ganimetler elde

edeceklerdir. Elde ettikleri bu mallan kalkanlarla bölüürken birisi: «Ey

Müslümanlar! Sizin yurdunuzda Deccâl çkt ve çoluk çocuunuzla ba baa

kald!» diye seslenecektir. Bu çan üzerine bu mallardan kimisi alm kimisi de

almam bir ekilde dönüe geçeceklerdir, ancak bu maldan alan da almayan da

piman olacaktr.
"2

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud ve Hâkim, Muâz b. Cebel’den bildirir:

Resûlullah(»8iaiBhuBeyfirtiBiBm) öyle buyurdu: "Beytu'l-Makdis imar olunca Yesrib

(Medine) harab olacaktr. Yesrib harap olunca büyük bir sava çkacaktr.

Büyük bir sava çknca Kostantiniyye fethedilecektir. Kostantiniyye

fethedilince de Deccâl çkacaktr." Ravi der ki: Muâz bunu aktardktan sonra

yannda oturan Ömer b. el-Hattâb’n koluna dokundu ve: “Vallahi imdi senin

burada oturman nasl gerçek ise bunlar da gerçekleecektir" dedi.3

Ahmed, Ebû Dâvud, Timizî ve Ibn Mâce'nin Muâz b. Cebel'den

bildirdiine göre Resûlullah (ssiaiiahu Beyhi »BSElem): "Büyük savan çkmas,

Kostantiniyye'nin fethedilmesi ve Deccâl'in zuhuru yedi ay içinde dur

"

buyurmutur.4

1 Müslim (2897) ve Hâkim (4/482, "sahih").

1 bn Mâce (4094) ve Hâkim (4/483). Uydurma hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn
Mâce, 892).

3 Ahmed 36/352, 432 (22023, 22121), Ebû Dâvud (4294) ve Hâkim (4/420, 421, "sahih").

Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3609).

4 Ahmed 36/371, 372 (22045), Ebû Dâvud (4295), Tirmizî (2238) ve bn Mâce (4092).

Zayf hadistir (Balon: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizi, 390).
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Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Hibbân ve Hâkim'in Necâî’nin erkek

kardeinin olu olan Zû Mihmeriden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMu aleyhi

radBm) öyle buyurmutur: "Rumlarla güvenli bir anlama yapacaksnz.

Onlarla beraber ardnzdaki bir dümanla savaacaksnz. Bu sava sonucunda

galip olacak, ganimetler elde edecek ve selamete ereceksiniz. Sonra dönüp

tepeleri olan bir yerde konaklayacaksnz. Rumlardan Hristiyan bir adam haç

kaldrp: «Haç kazand!» diyecek. Müslümanlardan biri ise buna: «Aksine Allah

kazand!» karln verecektir. kisi bu ekilde sözlerini tekrar edip çekiince

Müslüman olan kii kendisine pek de uzak olmayan haç tutup kracak, Rumlar

da ayaklanp haç kran bu müslüman öldürecekler. Müslümanlar da

silahlarna sarlp Rumlarla çarpacaklar. Yüce Allah da o bir grup müslümana

ehitlii bahedecektir. Sonrasnda Rumlar balarndaki adama: «Araplarn

cezasn verdik!» diyecekler ve bu ekilde aradaki anklamay bozacaklardr.

Daha sonra büyük sava yapmak üzere toplanacaklar ve herbirinin altnda

oniki bin kiinin bulunduu seksen sancakla sizlerle savamaya gelecekler

Ahmed, Buhârî Târih’öe, Bezzâr, bn Huzeyme, Taberânî ve Hâkim,

Abdullah b. Bir el-anevî'den bildirin Babamn bildirdiine göre Resûlullah

(niBiiahu aleyhi mailem}: "Kostantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel

bir komutan, fetheden ordu da ne güzel ordudur" buyurmutur.

1

Ahmed ve Hâkim, Ebû Kabil'den bildirir: Kostantiniyye ile Rûmiyye

ehirlerinden hangisinin önce fethedilecei konusunu müzakere ediyorduk.

Bunun üzerine Abdullah b. Amr bir sandk getirtti. Getirilen sandktan bir

kat çkart ve öyle dedi: “Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi meiiem) yannda (vahiyleri)

yazarken, Allah Resûlü'ne: “Yâ Resûlallah! Kostantiniyye ile Rûmiyye

ehirlerinden hangisi daha önce fethedilecek?" diye soruldu. Resûlullah (saibliahu

aleyhi mailem) Kostantiniyye'yi kastederek: "lk önce Heraklius'un kenti

fethedilecek!" buyurdu.”3

’ Ahmed 28/31, 33, 34, 38/228, 460 (16825, 16826, 23157, 23477), Ebû Dâvud (2767,

4292), bn Mâce (4089), bn Hibbân (6708) ve Hâkim (4/421, “sahih"). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Eb Dâvud, 3607).
1 Ahmed 31/287 (18957), Buhârî (2/81), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1848), Taberânî (1216) ve

Hâkim (4/421, 422, "sahih"). Müsned' in muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 11/224, 225 (6645) ve Hâkim (4/422, 555, "sahîh"). Müsned' in muhakkikleri:

"isnad zayftr" demilerdir.
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Hâkim, Avf b. Mâlik'ten bildirir: Resulullah (saüeiiehu aleyhi vasatian) yanmza

çktnda (Mescid’de) sadaka olarak getirilen hurma salkmlan aslyd.

çlerinde de kuru ve bozuk bir salkm vard. Resûlullah (ssiBiiahu aleyhi vbsbIM elindeki

asayla bozuk olan hurma salkmna dokundu ve öyle buyurdu: "Bu salkmn

sahibi sadaka olarak bundan daha güzelini getirebilirdi. Bunu getirdii için

kyamet gününde kendisi de bozuk hurma yiyecektir. Ey Medine ahalisi! Zaman

gelecek hurmalarnz krk yl boyunca aaçlarnda avâfiler için brakacaksnz!'’

Biz: “Allah ve Resûlü en iyisini biliri' dediimizde, Allah Resûlü (saiiaMu aleyhi

«ailem): "Avâfi ne demek biliyor musunuz
?"

diye sordu. “Hayr!" dediimizde

de: "Kular ve yabani hayvanlar demektir

"

buyurdu.'

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sdlattshu eJeyh «ellem):

"Medine en güzel ürünü vermiken bu ürünler ku ve yabani hayvanlarn

yemesi için braklacaktr

"

buyurmutur.

2

Hâkim, Mihcen b. el-Edra'dan bildirir: Resûlullah UaM<*u aleyhi «ailem) Uhud

dana çknca ben de yannda çktm. Çknca yüzünü Medine'ye doru

çevirdi ve öyle buyurdu: "Yazk bu ehre! En verimli olduu bir zamanda

ahalisi onu brakacak, ürünlerini de kular ile yabani hayvanlar yiyecektir.

Ancak Allah'n izniyle Deccâl bu ehre giremeyecektir. Ne zaman girmek istese

her bir delikte ona engel olan klçl bir melekle karlaacaktr."

3

Hâkim'in Vâsile b. el-Eska'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiai^u abyfe «tdiem)

öyle buyurmutur: "On tane alâmet görünmeden kyamet kopmaz. Bunlar da

douda yere batma, batda yere batma, Arap Yarmadas'nda yere batma,

Deccâl'n çkmas, sa'nn yeryüzüne inmesi, Yecûc ile Mecûc'un çkmas,

Dabbe'nin çkmas, günein batdan domas ve (Yemen’deki) Aden'in

diplerinden bir atein çkp insanlar maher yerine sürmesidir ki bu ate toz ile

karncalan bile önüne katp sürer.
”A

1 Hâkim (4/425, 426, "sahih").

2 Hakim (4/426, "sahîh").

5 Hâkim (4/427, ‘'sahih").

4 Hâkim (4/428, "sahih").
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Ebû Ya'lâ, Rûyânî, bn Kani' ve Hâkim’in Büreyde’den bildirdiine göre

Resûlullah (ssliaiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurmutur: "Yüce Allah'n her yüzyln

banda gönderdii bir rüzgar vardr. Bu rüzgar müminlerin ruhunu alr."'

Ahmed, Taberânî ve Hâkim, Ayya b. Ebî Rabîa'dan bildirir: Resûlullah'n

(saiiaflahu aleyhi vesellem): "Kyamet kopmadan önce bir rüzgar gelir ve her bir müminin

ruhunu alr" buyurduunu iittim .

2

Müslim ve Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vasaiiam) öyle buyurmutur: "(Kyamete yakn) Yüce Allah Yemen

taraflarndan ipekten daha yumuak olan bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar

kalbinde dane kadar bile olsa iman bulunan herkesin ruhunu alr."3

Müslim ve Hâkim, Hz. Âie’den bildirir: Resûlullah'n (saiieiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu iittim: "nsanlar bir daha Ut ile Uzza'ya tapmadan kyamet

kopmaz. Bunlara tekrar taplmaya balannca Yüce Allah ho bir rüzgar

gönderir. Bu rüzgar kalbinde hardal tanesi kadar bile olsa hayr bulunan

herkesin ruhunu alr. Geriye kendilerinde hayr bulunmayan kimseler kalr ve

onlar da atalarnn dinine dönerler."4

Müslim ve Hâkim, Ukbe b. Âmir’den bildirin Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi veseM

öyle buyurduunu iittim: "Ümmetimden bir grup Allah'n emirleri için

savar ve dümanlarna üstün gelirler. Kendilerine kar duranlarn da bir

zarar olmaz. Kyamet kopana kadar da bu hal üzere kalrlar." Abdullah b. Amr:

“Evet" deyince, Allah Resûlü Maiiahu aleyhi mellem) öyle devam etti: "(Kyamete

yakn) Yüce Allah misk gibi kokan, ipek gibi yumuak olan bir rüzgar gönderir.

Bu rüzgar kalbinde dane kadar bile olsa iman bulunan herkesin ruhunu alr.

Geriye insanlarn en kötüleri kalr ki kyamet de bunlarn üzerine kopar."5

Hâkim, bn Ömer'den bildirir: “Yüce Allah, kalbinde zerre kadar takva

veya günahlardan saknma bulunan her bir kiinin ruhunu alacak olan bir

’ Rûyân (49), bn Kâni' (1/75) ve Hâkim (4/457, "sahih"). bnu'l-Cevzî, el-Mevdûât'da

(3/193): "Batl bir hadistir" demitir.
J Ahmed 24/205 (15463) ve Hâkim (4/489, "sahîh"). Müsned’ in muhakkikleri: "Sahihi

liayrihi'dir. Bunun da isnad zayftr" demilerdir.
3 Müslim (117) ve Hâkim (4/455, "sahîh").

1 Müslim (2907) ve Hâkim (4/446, 447, 449, "sahîh").

5 Müslim (1924) ve Hakim (4/456, 457, "sahîh").
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rüzgar göndermeden kyamet kopmaz. Bu rüzgardan sonra her bir topluluk

cahiliyedeyken atalannn taptklan eylerin peine düer. Yeryüzünde iyilii

emretmeyen kötülükten de alkoymayan, yol ortasnda cinsel ilikiye giren

azgn insanlar kalr. Böyle olduu zaman da Yüce Allah öfkelenir ve kyameti

üzerlerine kopanr.” 1

Buhârî ve Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sataiiahu

aiByhi veseüem) öyle buyurmutur: "Frat nehri altndan olan bir dadan

dökülmedikçe kyamet kopmaz. O zaman insanlar bunun için dövüecek ve her

yüz kiiden doksan dokuzu ölecek. Her bir kii de: «Belki de kazanan ben

olurum» diye düünecek."2

Müslim'in Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (uMiBhu aleyh malan)

öyle buyurmutun "Frat nehrinin altn bir dadan dökülmesi uzak deildir.

nsanlar bunu duyunca ona doru koacaklar, yannda bulunanlar da: «ayet

insanlara izin verirsek hepsini alr bitirirler» diye düünecekler. Sonuçta onun

için birbirleriyle dövüecek ve her yüz kiiden doksan dokuzu ölecektir."
3

Hâkim, bn Amr'dan bildirin "Yer altndan deiik madenler çkanlacaktr.

Bu madenlerden biri de Hicâz yaknlannda olacaktr. Bu madenin banda
Firav adnda insanlann en kötülerinden biri olan bir adam olacaktr. Madende

çalrken altn çkacak ve bu altnn kalitesini çok beeneceklerdir. Ancak bu

altnla birlikte yerin dibine geçirileceklerdir."
4

Ahmed, bn Mâce ve Hâkim'in Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre

Resûlullah (seiiBiiehu aleyhi metem): "Ümmetimde yere batmalar, hayvanlara

dönütürülmeler ve gökten talanmalar görülecektir" buyurmutur.
5

Ahmed, Baavî, bn Kani', Taberânî, ibn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-Melâhfde

ve Hâkim, Abdurrahman b. Suhâr el-Abdî'den, o da babasndan naklen

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaUahu aleyh mallm} öyle buyurmutun "Araplarian

’ Hâkim (4/455, 456).

1 Buhârî (7119) ve Müslim (2894).

3 Müslim (2895).

4 Hâkim (4/458, "sahîh").

5 Ahmed 11/73, 74 (6521), îbn Mâce (4062) ve Hâkim (4/445, "sahîh"). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbâni, Sahîh Sünen bn Mâce, 3283).
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baz kabileler yere geçirilip, insanlar: «Filan oullarndan geriye kimse kald

m?» diye sormadan kyamet kopmaz.

bn Ebî eybe, Abdullah b. Amr'dan bildirir: “Zulümlerin yayld
dönemde evler birbiri ardna yere geçirilmeden kyamet kopmaz.” 1

bn Sa'd, Âsim el-atafânî'den bildirin Huzeyfe insanlar korkutacak öyle

hadisler aktarp durdu ki sonunda kendisine: “Hayvanlara

dönütürüleceimizi söylemen çok uzak deildir!” dediler. Huzeyfe:

“Dorudur! çinizden maymun ve domuzlara dönütürülenler de olacak!”

karln verdi .
3

bn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-MelâhVde Ferkad es-Sebahî'den bildirir:

“Cebrail tarafndan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat’ta okuduuma göre

Muhammed ümmeti ile kble ahalisi arasnda hayvana dönütürülmeler,

gökten talanmalar ve yere geçirilmeler görülecektir.” Ravi der ki: Ferkad'a:

“Ey Ebû Yakub! Bunu hakedecek ne yapacaklar ki?” diye sorduumda,

Ferkad öyle dedi: “Kadn arkclar edinecekler, deflere vurup çalglara

dalacaklar ve ipek giyinip altn takacaklar. ayet hayatta kalrsan üç eyin

yapldn gördüün zaman sen de uyank ol, hazrlan ve dikkat et!”

Kendisine: “Bunlar nedir?” diye sorulunca da öyle dedi: “(Cinsel manada)

erkeklerin erkeklerle kadnlann da kadnlarla yetinmesi ve Araplarn Arap

olmayanlann kaplanna rabet edip onlara öykünmesidir. te ne olacaksa

bundan sonra olacaktr. Vallahi Yüce Allah, Lût kavmine yapld gibi

bazlannn üzerine gökten ta yadracak. Bunlar kabilelerinde ve yollarda

iken buna yakalanacaklardr. Yine srail oullarna yapld gibi bazlar

maymun ve domuzlara dönütürüleceklerdir. Yine Kârun'a yapld gibi baz

topluluklar da yerin dibine geçirileceklerdir.”
4

bn Ebi'd-Dünya, Salim b. ebi’l-Ca'd’dan bildirir: “nsanlara öyle bir zaman

gelecek ki ihtiyaçlann gidermek üzere bir adamn kapsnda toplanacaklar,

ancak adam yanlarna çktnda onun maymun veya domuza dönütürülmü

’ Ahmed 25/313, 33/449 (15956, 20340), el-sabe'de (3/408) geçtii üzere Baavî, bn
Kâni' (2/9), Tabe rânî (7404), bn Ebi'd-Dünya (16) ve Hâkim (4/445, "sahîh"). Müsned'in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (15/114).

3 Siyer A'lâmü’n-Nübelâ'da (2/366, 367) geçtii üzere bn Sa'd.

4 bn Ebi'd-Dünya (17).
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olduunu göreceklerdir. Yine kii dükkannda bir eyler satan bir adamn

yanndan girecek, dönüte baktnda ise onun bir maymun veya domuza

dönümü olduunu görecektir."
1

bn Ebi’d-Dünya, Ebu'z-Zâhiriyye'den bildirir: "ki kii livata iini yapmak

üzere gidip de içlerinden biri maymuna veya domuza dönütürülmeden

kyamet kopmaz. Ancak hayvana dönütürülmekten kurtulan kii

yanndaki'nin bu bana gelene aldrmaz ve yine o ehvetini üzerinde giderir.

Yine iki kii livata iini yapmak üzere gidip de içlerinden biri yere geçirilmeden

kyamet kopmaz. Ancak kurtulan kii yanndakinin bu bana gelene aldrmaz

ve yine o ehvetini üzerinde giderir."

2

bn Ebi'd-Dünya, Abdurrahman b. anm’dan bildirir. “ki kadnn tahl

öütmek üzere bir el deirmenin banda oturup biri izlerken diennin

hayvana dönütürülmesi uzak deildir.” 5

bn Ebi’d-Dünya, bn anm’dan bildirir: "Aralannda rmak geçen komu iki

mahalle olacak; bu iki mahalle ayn rmaktan içecek, ayn mealeden

aydnlanacaklardr. Ancak bir sabah uyanldnda mahallelerden birinin yere

geçirilmi dierinin ise salam olduu görülecektir.”4

bn Ebi’d-Dünya, Mâlik b. Dinar’dan bildirir: "Bana ulaana göre âhir

zamanda bir rüzgar ile bir karanlk zuhur edecek, insanlar korkup âlimlerine

gittiklerinde onlarn suretlerinin deitirildiini göreceklerdir." 5

Hakîm et-Tirmizî’nin Nevâdiru'l-Usûl’de Ebû Umâme’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaitahu aleyhi meiiem):
"
Zaman gelecek ümmetim an bir korkuya

kaplacak, âlimlerinin yanma gittiklerinde ise onlann maymun ve domuzlara

dönütürüldüünü görecekler" buyurmutur.

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe: "Sizler de srail oullarnn

yaptklann yapacak, onlara olan eyler size de olacaktr" dedi. Adamn biri

1 bn Ebi'd-Dünya (18).

5 bn Ebi'd-Dünya (19).

3 bn Ebi'd-Dünya (20).

4 bn Ebi'd-Dünya (21).

5 bn Ebi'd-Dünya (22).

6 Hakîm et-Tirmiz (2/196).
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kendisine: “Bizden de maymun ve domuza dönütürülenler olacak m?” diye

sorunca, Huzeyfe: “Annesiz kal emi! Sen neden bundan beri olasn ki?”

karln verdi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe öyle demitir: “Biriniz

çardandan bahçesine çktktan sonra geriye maymun olarak

dönütürülmü bir ekilde döndüünde haliniz ne olacak?”
2

bn Ebî eybe, Buhârî ve bn Merdûye, Enes’ten bildirir: Abdullah b.

Selâm: “Yâ Resûlallah! Kyametin alâmetlerinden ilki nedir?” diye sorunca,

Allah Resûlü (uUaflahu aleyhi »esaiiem): "nsanlar doudan batya doru süren bir atein

çkmasdr" buyurdu .

3

Dârakutnî el-Efrâd’da, Taberânî ve Hâkim'in Abdullah b. Amr'dan

bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurmutur: "Dou
halklarna bir ate gönderilir ve bu ate insanlar bat taraflarna doru sürer.

Bu ate insanlarn geceledikleri yerde geceler, dinlendikleri yerde de dinlenir.

Ate, onlardan düen ile geriye kalanlar yer, onlar hastalkl develer gibi önüne

katp sürer."*

bn Ebî eybe, Ahmed ve Tirmizî’nin Abdullah b. Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Kyamet kopmadan önce Hadramevt

taraflarndan bir ate çkacak ve insanlar (yurtlarndan) sürecektir" buyurdu.

Ashâb: “Yâ Resûlallah! O zamana yetiirsek ne yapmamz emredersin?” diye

sorduklarnda, Resûlullah (uiiaiihu aleyhi veseiiem): "am'a gidin!" karln verdi .

5

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kendilerine gelip

çatnca ibret almalar neye yarar!"
6 buyruunu açklarken: “Kyametin

kopmas gelip çatt zaman artk alacaklar ibretin ne faydas olacak?”

demitir.

’ bn Ebî eybe (15/103, 104).
1 bn Ebî eybe (15/119).

3 bn Ebî eybe (15/77) ve Buhârî (3329, 3938, 4480).

4 Taberânî, M. el-Evsat (8092) ve Hâkim (4/458, 548, "sahîh").

5 bn Ebî eybe (15/78), Ahmed 8/134, 135, 9/276 (4537, 5376) ve Tinnizî (2217). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbârî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1805).

6 Muhammed Sur. 18
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Kendilerine

gelip çatnca ibret almalar neye yarar!"
1

buyruunu açklarken: “Kyamet

saati gelip çatnca artk ibret alma, tövbe etme ve salih amellerde

bulunmann ne faydas olacak?” demitir.

2

süJjü ii V â ,ju.u

“Bil ki Allah'tan baka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin,

hem de inanm erkek ve kadnlarn günahlarnn
balanmasn dile! Allah, gezip dolatnz yeri der içinde

kalacanz yeri de bilir." (Muhammed Sur. 19)

Taberânî, bn Merdûye ve Deylemî, Abdullah b. Amr'dan bildirir:

Peygamberimiz (saiieiiahu aleyhi vesetlem): "En iyi zikir 'Lâ ilahe illallah' demektir. En iyi

dua da balanma dilemektir

"

buyurdu ve: "Bil ki Allah'tan baka hiçbir ilâh

yoktur. Hem kendinin, hem de inanm erkek ve kadnlarn günahlarnn

balanmasn dile ..."3 âyetini okudu .

4

Ebû Ya'lâ'nn Ebû Bekr es-Sddîk'tan bildirdiine göre Resûlullah (saddlahu aleyhi

«Kellem) öyle buyurmutur: "Lâ ilahe illallah demekten ve balanma dilemekten

geri durmayn. Zira blis öyle der: «Ben insanlar günahlarla helak ettim

,

ancak onlar "Lâ ilâhe illallah " diyerek ve balanma dileyerek beni helak ett.ler.

Bunu görünce de onlar arzularnn peine düürerek helak ettim. Oysa onlar

doru yolda olduklarn zannederler.»"*

Ahmed, Nesâî, Taberânî, Hâkim, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’âe, bn

Merdûye ve Beyhakî’nin el-Esmâ' ve's-Sifât’ta Muâz b. Cebel’den bildirdiine

göre Resûlullah (ssiiaiiahu deyhi vEaliam) öyle buyurmutur "Samimi bir ekildi ve

kalpten inanarak Allah'tan baka ilah olmadna benim de Allah’n Resulü

’ Muhammed Sur. 18
1 bn Cerîr (21/208).

5 Muhammed Sur. 19
4 Taberânî (129), Deylemî (1412). Heysemî, Mecmau 'z-Zeoâd'de (10/84) der ki: "Ravi

el-frikî ile dierleri zayf ravilerdendir."

5 Ebû Ya'Iâ (136). Muhakkiki: "snâd zayftir" demitir.
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olduuma ehadet eden kii ölünce Cennete girer." Baka bir lafzda: " ...Yüce

Allah mutlaka onu balar" eklindedir .

1

Ahmed, Bezzâr, Ibn Merdûye ve Beyhakî’nin Muâz b. Cebel’den

bildirdiine göre Resûlullah Maiishu aieyti «sellem): "Cennetin anahtar «Lâ ilahe

illallah» diye ehadette bulunmaktr" buyurmutur .

2

Ibn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu Beyhi vaseiiem)

öyle buyurmutur: "Lâ ilahe illallah sözü ile anne babann kendi çocuuna

ettii dua haricinde her eyin Allah'la arasnda bir perde vardr."

Ibn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Msiiahu aieytu

vesellem) öyle buyurmutur: "Kul samimi bir ekilde «La ilahe illallah» dedii

zaman Ar’a kadar semann tüm kaplan kendisine açlr."

Ahmed, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiiaUahu aleyhi vesellem), Muâz'a: "Bil ki

Allah'tan baka ilah olmadna ahadet eden kii ölünce Cennete girer"

buyurdu .

3

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, Ibn Mâce ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve’s-

Sifat’ta Itbân b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIIb!xi aleyhi vesBiam) öyle

buyurmutur: "Sadece Allah'n nzasn umarak «Lâ ilahe illallah» diyen kula

kyamet gününde Cehennem atei haram olur."*

Ahmed'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu Jeyh. »eseiiem):
"
Allah'tan

baka ilah olmadna benim de Allah'n Resulü (sailailahu Beyhi maileni) olduuma

ehadet eden kiiye Cehennem atei dokunmaz" buyurmutur .
5

Ahmed ve Taberânî, Süheyl b. el-Beydâ'dan bildirir: Bir yolculukta

Resûlullah'n (saNaiiahu Beyhi vesellem) bineinin arkasna binmitim. Bir ara bana

1 Ahmed 36/323-325 (21998-2200), Nesâî, S. el-Kübrâ (10973, 10975, 10977), Taberânî

20/45, 46 (71-74), Hâkim (1/8) ve Beyhakî (179). Müsned'in muhakkikeri: "Sahîh hadistir"

demilerdir.
1 Ahmed 36/418 (22102), Bezzâr (2660) ve Beyhakî (192). Müsned’in muhakkikeri:

"snâd zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 19/339, 340 (12332). Muhakkikleri: "Sahîh hadistir" demilerdir.
4 Ahmed 27/10, 11 (16482), Buhâri (6423), Müslim (23), Nesâî, S. el-Kübrâ (10947), bn

Mâce (754) ve Beyhakî (180).

5 Ahmed 19/377, 378 (12384). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
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yüksek bir sesle: "Ey Süheyl b. el-Beydâ!" diye seslendi. Sesi üzerine insanlar

etrafnda toplannca:
"
Allah'tan baka ilah olmadna ehadet eden kiiye

Cehennem atei haram
,
Cennet vacip olur" buyurdu .

1

Beyhakî el-Esmâ ' ve's-Sifât*ta Yahya b. Talha b. Ubeydillah'tan bildirir:

Hz.Ömer, Talha'y üzüntülü bir ekilde görünce: “Neyin var?" diye sordu.

Talha u karl verdi: “Resûlullah’n (saiiBiiahu aicytu mailem): "Öyle bir söz biliyorum

ki kul ölüm annda bu sözü söyledii zaman Yüce Allah onun skntsnt

giderir, yüzünü aydnlatr ve sevinecei eyleri gösterir
" buyurduunu iittim.

Yeri gelir de soranm düüncesiyle hep erteledim, ancak soramadan da

Resûlullah (Eaiiaiiahu aieytn veseiiem) vefat etti.” Ömen “Ben bu sözü biliyorum”

deyince, Talha: “Nedir?” diye sordu. Ömer: “Resûlullah'n (saMehu aleyhi vasaiM,

amcasndan söylemesini istedii sözden daha deerli bir söz bilmiyoruz ki o

da «Lâ ilahe illallah» sözüdür» karln verince de Talha: "Bu! Vallahi

budur!” dedi .

2

Ahmed, Müslim, Nesâî, bn Hibbân ve Beyhakî'nin Osman b. Affân dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi veseiiem): "Allah'tan baka ilah olmadn
bilip kabul ederek ölen kii Cennete girer

"
buyurmutur .

3

Beyhakî, Ebû Zeriden bildirir: Resûlullah (sau^iahu aleyhi maM bana: "Ey Ebû

Zer! 'Lâ ilahe ilallah' diyenlerin Cennete girecei müjdesini insanlara ver!"

buyurdu .

4

Ahmed, Ebû Dâvud, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin Muâz b. Cebel den

bildirdiine göre Resûlullah (uiiBflahu aleyhi vasatlan): "Son sözü «Lâ ilahe ilallah» olan

kii Cennete girer" buyurmutur .

5

Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Huzeyme, bn Hibbân, Taberânî ve

Beyhakî'nin Ubâde b. es-Sâmit’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahL aleyhi

mallan): "Allah’tan baka ilah olmadna, Muhammed'in de Allah'n Resulü

1 Ahmed 25/15 (15738) ve Taberânî (6033, 6044).
1
Beyhakî (172, 173). Muhakkiki: "Sahîh hadistir" demitir.

3 Ahmed 1/509, 529 (464, 498), Müslim (26), Nesâî, S. el-Kübrâ (10952-10954), bn
Hibbân (201) ve Beyhakî (174).

4 Beyhakî (175).

5 Ahmed 36/363, 443 (22034, 22127), Ebû Dâvud (3116), Taberânî 20/112 (221), Hâkim

(1/351, 500) ve Beyhakî (176). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2673).
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olduuna ehadet eden kiiye Yüce Allah Cehennem ateini haram klar
"

buyurmutur.

1

Beyhakî'nin Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resulullah (nllallahu aleyhi veseiiem):

"Kii «Lâ ilahe ilallah» demise gün gelir öncesinde birçok günah ilemi

olmasna ramen bu söz onu kurtarr" buyurmutur.

2

Beyhakî'nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

meüem) öyle buyurmutur: "Kii «Lâ ilahe ilallah» dedii zaman bu söz amel

defterinde bulunan bütün günahlar, bir daha onlar ileyinceye kadar gizleyip

yok eder.
"3

Beyhakî’nin Huzeyfe’den bildirdiine göre Resûlullah (satiaiiahu skeyti «»diem) öyle

buyurmutur:
"
Kimin amel defteri samimi bir ekilde söyledii «Lâ ilahe

ilallah» sözüyle mühürlenip kapatlrsa Cennete girer. Kimin amel defteri Allah

rzas için tuttuu bir günlük oruçla mühürlenip kapatlrsa Cennete girer.

Kimin de amel defteri ölüm annda Allah rzas için miskin birini doyurmasyla

mühürlenip kapatlrsa Cennete girer.
"4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn

Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre Ebû Hureyre:

"...Hem kendinin, hem de inanm erkek ve kadnlarn günahlarnn

balanmasn dile ..."5 buyruunu açklarken öyle demitin Resûlullah

(sdWahu Beyh «seiiem):
"
Günde yetmi defa Yüce Allah'tan balanma diliyorum"

buyurmutur.

6

Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye,

Abdullah b. Sercis'ten bildirir: "Hz. Peygamber'in (saiBiahu aleyhi vesellem) yanna

geldim ve onunla birlikte yemek yedim. Yemek sonunda: "Yâ Resûlallah!

Allah seni balasn" dediimde, Allah Resûlü (sablUm aleyhi v«eflem): “Seni de"

karln verdi." Ravi der ki: Abdullah’a: "Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi vaseiiam) sana

1 Ahmed 37/384, 385 (22711), Müslim (29), Tirmizî (2638), Nesâî, S. el-Kübrâ (10967),

bn Hüzeyme, Tevhid (522), bn Hibbân (202), Taberânî, Müsnedu’-Smiyyin (2180) ve

Beyhakî (178).

J Beyhakî (190). Muhakkiki: "Sahîh hadistir" demitir.
3 Beyhakî (191).

1 Beyhakî (651, 652) ve Ahmed 38/350 (23324).

5 Muhammed Sur. 19
6 Abdurrezzâk (2/223), Tirmizî (3259, "sahih"), Beyhakî (638) ve Buhlri (6307).
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balanma m diledi?" dediklerinde, Abdullah: "Evet! Size de diledi"

karln verdi ve: "...Hem kendinin, hem de inanm erkek ve kadnlarn

günahlarnn balanmasn dile ..."

1

âyetini okudu .

1

bn Ebî eybe, Hâkim ve bn Merdûye, Ubeyd b. el-Muîre'den bildirir:

Huzeyfe'nin: "Bil ki Allah'tan baka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem

de inanm erkek ve kadnlarn günahlarnn balanmasn dile ..."3

âyetini okuduunu ve öyle dediini iittim: Aileme kar keskin dilli

birisiydim. Bir defasnda: "Yâ Resûlallah! Keskin dilimin beni Cehenneme

sokmasndan korkuyorum" dediimde, Allah Resûlü (saiiaJi&hu »Mu vw*Hem): "O

zaman neden balanma dilemiyorsun? Ben her gün yüz defa balanma

diliyorum

"

buyurdu .
4

bn Ebî eybe, Nesâî, bn Mâce, bn Merdûye ve Taberânî'nin Ebû

Mûsa'dan bildirdiine göre Resûlullah («Jüishu deyt» nsehm):
"
Yeni baladm her

bir günde mutlaka yüz defa Yüce Allah'tan balanma dilemiim dir"

buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Ahmed, Taberânî ve bn Merdûye, Muhacirlerden el-Aar

adnda bir adamdan naklen bildirdiine göre Resûlullah (sdiBUafau aleyhi nailim) öyle

buyurmutur "Ey insanlar! Allah'tan balanma dileyin ve O'na tövbe edin.

Ben de günde yüz defa Allah'tan balanma diliyor ve O'na tövbe ediyorum .''6

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Hibbân ve bn

Merdûye'nin el-Aar el-Müzenî'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiah aleyhi

««Hem) öyle buyurmutur: "Benim de kalbime gaflet çöker. Bu yüzden her gün

yüz defa Yüce Allah'tan balanma diliyorum."7

1 Muhammed Sur. 19
1 Ahmed 34/375 (20778), Müslim (2346), Tirmizî, email (22), Nesâî, S. el-Kübrâ (10127,

10254, 10255, 11496) ve bn Cerîr (21/209).

> Muhammed Sur. 19
4 bn Ebî eybe (10/297, 13/463) ve Hâkim (1/511).

s bn Ebî eybe (10/298, 13/462), Nesâî, S. el-Kübrâ (10275), bn Mâce (3816) ve

Taberârû, M. el-Evsat (3737). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3077).
6 bn Ebî eybe (10/298, 13/461, 462), Ahmed 30/224-226 (18292-18294) ve Taberânî

(885, 886).

7 Ahmed 30/224 (18291), Müslim (2702), Ebû Dâvud (1515), Nesâî, S. el-Kübrâ (10276,

10277) ve bn Hibbân (931).
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bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Merdûye ve

Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifa?ta bn Ömer'den bildirir: Bazen tek bir mecliste,

saydmzda Resûlullah’n (saiiaiiahu aiayhi veseiiam) yüz defa: "Rabbim! Beni bala ve

tövbemi kabul et. Tövbeleri kabul edensin ve merhamet sahibisin" dediini

görürdük.” Baka bir lafzda: "...Sen ki tövbeleri kabul eden ve günahlar

balayansn" eklindedir.’

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesilem): "Günde yüz defa Allah'tan balanma diliyor ve

O'na tövbe ediyorum" buyurmutur.
3

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

Abbâs: "...Allah, gezip dolatnz yeri de, içinde kalacanz yeri de bilir
" 3

buyruunu açklarken: "Dünyada iken gezip dolatnz yeri, âhirette de

kalacanz yeri iyi bilir” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Allah, gezip dolatnz
yeri de, içinde kalacanz yeri de bilir

"4 buyruunu açklarken: "Gece ve

gündüz her canlnn nerede dolatn, nerede kalacan iyi bilir” demitir.

jlj Lsüj. ijjj. öJjiî 0J3; y
1

.vJJi JJa

jt 4* fa# v» is-4 Jiai

M I jîî _jiS I Jjij UÜ. * (U*
J Jjtf ojJl

^ ijii- 6si

"nananlar, «Keke bir sûre indirilse!» derler Fakat hükmü
apaçk bir sûre indirilip de onda savatan söz edilince;

kalplerinde hastalk olanlarn, ölüm baygnlna girmi
kimsenin bak gibi sana baktklarn görürsün. 0 da onlara

1 bn Ebî eybe (10/297, 298), Ebû Dâvud (1516), Tirmizî (3434, "sahih"). Nesâî, S. el-

KübrS (10292), bn Mâce (3814) ve Beyhakî (130). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünert Ebi Dâvud, 1342).
1 bn Ebî eybe (10/297), Tirmizî (3259) ve bn Mâce (3815). Hasen sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünert bn Mâce, 3076).

} Muhammed Sur. 19
4 Muhammed Sur. 19
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pek yakndr. taat ve güzel bir söz onlar için daha

hayrldr. ciddileince Allah'a verdikleri söze bal
kalsalard, elbette kendileri için daha iyi olurdu."

{Muhammet! Sur. 20, 2l)

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde: "nananlar,

"Keke bir sûre indirilse!" derler. Fakat hükmü apaçk bir sûre indirilip de

onda savatan söz edilince; kalplerinde hastalk olanlarn, ölüm

baygnlna girmi kimsenin bak gibi sana baktklarn görürsün .
.."1

âyetini açklarken öyle demitir: "çinde cihattan bahsedilen bütün sûreler

muhkem sûrelerdir. Kur’ân'da münafklara en ar gelen ksmlar ds bu

sûrelerdir."

2

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "nananlar, «Keke bir sûre

indirilse!» derler. Fakat hükmü apaçk bir sûre indirilip de onda savatan

söz edilince; kalplerinde hastalk olanlarn, ölüm baygnlna girmi

kimsenin bak gibi sana baktklarn görürsün ..." 9 âyetini açklarken öyle

demitir "Müminler Allah’n kitabna kulak kesilirler ve kendilerine inecek

olan açklamalan beklerlerdi. Ancak sava hakknda bir âyet nazil olduu

zaman âyette de belirtildii gibi münafklar ölüm korkusuyla baygnlk

geçiren kiinin bak gibi bakp dururlar. Allah'n onlara olan uyan ve tehdidi

de onlara pek yaknda gelecektir.”

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

göre Katâde: "...O da onlara pek yakndr"4 buyruunu açklarken söyle

demitir: "Bu, Yüce Allah'n onlara bir uyans, bir tehdididir. Burada da sözü

keserek: "taat ve güzel bir söz onlar için daha hayrldr. .."5 buyurmutur.

Yani Allah’a, Resûlüne itaat, bir ie kalklaca zaman da iyi olan sözleri

söylemek, onlar için daha hayrldr."6

1 Muhammed Sur. 20
J bn Cerîr (21/210).

* Muhammed Sur. 20

* Muhammed Sur. 20

* Muhammed Sur. 21

6 Abdurrezzâk (2/223, 224) ve bn Cerîr (21/211, 213).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "taat ve

güzel bir söz, onlar için daha hayrldr..."
1 buyruunu açklarken: "Yüce

Allah’n bu emri münafklaradr" demitir. "^S laj*"
1
ifadesini de: "ler

ciddiye bindii zaman" eklinde açklamtr.
3

"Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve

akrabalk balarn kesmeye dönmü olmaz msnz?"
(Muhammed Sur. 22)

Hâkim, Abdullah b. Muaffel’den bildirir: Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi vasBlam) bu

âyeti: "jLJy jj (=Eer yönetime getirilirseniz...)" eklinde

okuduunu iittim .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b: "
ol ^ J**

jUJy"5 buyruunu: "nsanlan yönetme iine getirilirseniz" eklinde

açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bn CerîKin bildirdiine göre Katâde: "Geri dönerseniz,

yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalk balarn kesmeye

dönmü olmaz msnz?"6 âyetini açklarken öyle demitir: "Allah’n

Kitâb’ndan yüz çeviren o topluluun halini gördünüz deil mi? Haksz yere

kan aktmadlar m? Akrabalk balann kesmediler mi? Rahmân olan Allah'a

isyan etmediler mi?" 7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Bekr b. Abdillah el-Müzenî: "Geri

dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalk balarn

’ Muhammed Sur. 21
1 Muhammed Sur. 21

3 bn Cerîr (21/212).

4 Hâkim (2/254, 255).

s Muhammed Sur. 22
6 Muhammed Sur. 22
7 bn Cerîr (21/213, 214)
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kesmeye dönmü olmaz msnz?"1

âyetini açklarken: “Bildiim kadaryla bu

âyet, Harûrfler (Hariciler) hakknda nazil oldu" demitir.

bnu'l-Münzir ve Hâkim, Büreyde'den bildirir: Hz.Ömer'in yannda

oturuyorken darndan bart sesleri duyuldu. Ömer, azatlsna: "Ey Yerfa!

Çkp bu ses neymi bir bak" dedi. Yerfa dan çkp geldikten sonra: "Annesi

satlan Kureyli bir kzn sesi" dedi. Ömer de: "Muhacir ile Ensari yanma

çar" dedi. Çok zaman geçmedi ki Ömer'in ev ile odas insanlarla doldu.

Ömer, Allah'a hamdu sena ettikten sonra: “Muhammed'in (sallallahu aleyhi mailem)

getirdikleri içinde akrabalk balann kesme var myd?” diye sordu.

Oradakiler "Hayr, yoktu” karln verince, Ömer: "Ama aranzda akrabalk

balannn kesilmesi yaygnlat” dedi ve: "Geri dönerseniz, yeryüzünde

bozgunculuk yapmaya ve akrabalk balarn kesmeye dönmü olmaz

msnz?"2 âyetini okudu. Sonra: "Yüce Allah durumunuzu düzeltmi, rzk

vermiken birinizin annesinin satlmasndan daha ar bir akrabalk ban
kesme var mdr?" dedi. Oradakiler "O zaman bu konuda dilediini yap”

karln verince, Ömer slam devletinin dört bir tarafna hür olan kiinin

annesinin satlmamas, bunun akrabalk ban kesme anlamna geldii ve

helal olmad yönünde fermanlar yazp gönderdi .
3

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr, bn

Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uiy^ aleyhi meiM öyle buyurmutur

"Yüce Allah tüm mahlukah yaratma iini bitirdiinde akrabalk ba kalkt ve

Rahmân'n yanna yaklamak istedi. Yüce Allah: «Yava ol!» diye çknca,

akrabalk ba: «Senin yann akrabalk ban kesmekten sana snanlarn yeri

olsun» dedi. Yüce Allah: «Olsun! Peki, seni gözeteni gözetmeme, seni kesenden

de rahmetimi kesmeme raz olmaz msn?» buyurunca, akrabalk ba: «Tabi ki

isterim!» karln verdi. Yüce Allah da: «stediin olsun!» dedi." Sonra

Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi kellem) öyle buyurdu: "Bu konuda isterseniz: «Geri

dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalk balarn

kesmeye dönmü olmaz msnz? te bunlar, Allah'n kendilerini

1 Muhammed Sur. 22
1 Muhammed Sur. 22

3 Hâkim (2/458. "sahih").
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lânetledii, sar kld ve gözlerini kör ettii kimselerdir. Onlar Kur’an'

düünmüyorlar m? Yoksa kalpleri kilitli mi?»
1

âyetlerini okuyun."

2

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine

göre Resûlullah (uOaiehu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "Akrabalk ba Ar'a

asldr ve öyle der: "Beni gözeteni Yüce Allah da gözetir. Beni kesenden de

Yüce Allah rahmetini keser."*

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah'n

{sHRiinh RRyhi veseüpm) öyle buyurduunu iittim: "Kyamet gününde akrabalk

bann konuan bir dili olur. Ar'n yannda: «Rabbim! Gözetilmedim!

Rabbim! Bana zulmedildi! Rabbim! Bana kötü davranld» der. Bunun üzerine

Rabbi gelip: «Seni gözeteni gözetmeme, seni kesenden de rahmetimi kesmeme

raz olmaz msn?" buyurur.»

4

Beyhakî'nin Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMu

aleyhi meilen) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde akrabalk bann fasih

konuan bir dili olur ve: «Rabbim ! Beni gözeteni sen de gözet. Beni kesenden

sen de rahmetini kes» der.'"’

Abdurrezzâk Musannefte ve Beyhakî'nin Katâde'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiisiiehu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Kyamet gününde akrabalk

ba Ar'n altnda bir yerde asl durur ve çok açk, fasih bir dille: «Rabbim!

Beni gözeteni sen de gözet. Beni kesenden sen de rahmetini kes» der .

"

6

Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin Tâvus'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vejeiiem) öyle buyurmutur: "Akrabalk ba Yüce Allah’n Rahman sfatnn

bir parçasdr. Kyamet gününde Ar'n altnda bir yerde asl durur. Çok açk

ve fasih konuan bir dili de olur. Dünyada iken kendisini gözetene iaret edince

1 Muhammed Sur. 22-24
2 Buhârî (4830-4832, 5987, 7502), Müslim (2554), Nesâî, S. el-Kübrâ (11497), Hakîm el-

Tirmizî (2/188), bn Cerîr (21/214), bn Hibbân (441), Hâkim (2/254, 4/162) ve Beyhakî

(7934).

J bn Ebî eybe (8/348), Buhârî (5989), Müslim (2555) ve Beyhakî (7935).

4 bn Ebî eybe (8/350), Hâkim (4/162, "sahih") ve Beyhakî (7933).

5 Beyhakî (7936). Muhakkiki: "snâd zayftr" demitir.
6 Abdurrezzâk (20240) ve Beyhakî (7937).
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Yüce Allah o kiiyi gözetir. Kendisini kesene iaret edince de Yüce Allah o

kiiden rahmetini keser."'

Beyhakî'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi

reseHem) öyle buyurmutur: "Akrabalk ba Ar'a asldr ve çok fasih olan bir

dille: «Allahm! Beni gözeteni sen de gözet. Beni kesenden sen de rahmetini kes»

der."
2

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, itrmizî, Hâkim ve Beyhakî’nin Abdurrahman b.

Avf’tan bildirdiine göre Resûlullah Mallak aleyhi mealin)) öyle buyurmutun "Yüce

Allah buyurur ki: «Ben Rahmân'm! Akrabal yarattm ve Rahman olan

ismimden ona bir isim (Rahim) verdim. Akrabalk ban gözeteni gözetir, bu

ba kesenden de rahmetimi keserim. Akrabalk balarn kesen kiiyle ben de

tüm ilikimi keserimV'3

Beyhakî, Abdullah b. Ebî Evfâ’dan bildirin Arafe akam bir halkada

Resûlullah Malahu aleyhi vesei«n) ile birlikte otururken: "Akrabalk ban keserek bu

akam eden biriyle oturmamz uygun deildir. Onun için böyle biri varsa

kalkp gitsin" buyurdu. Bu söz üzerine halkann en uzak köesinden sadece

bir tane genç kalkp gitti. Genç, teyzesinin yanna gidince, teyzesi: “Neden

geldin?” diye sordu. Genç, Hz. Peygamberin (saiMehu aleyhi «sellem) dediini

teyzesine söyledi ve dönüp Resûlullahin (ssUbIUhi aleyhi m) bulunduu halkaya

tekrar oturdu. Peygamberimiz (saHafehu aleyhi m*ten):
"
Senden baka kimsenin

kalktn göremedim" buyurunca, genç adam teyzesini ziyaret ettiini ve

teyzesinin kendisine söyledii eyi anlatt. Bunun üzerine Peygamberimiz

(uilaiiahu aleyhi vesaiiam):
"yi yapmsn! Otur! Yüce Allah'n rahmeti akrabalk

balarn kesen bir topluluun üzerine inmez" buyurdu .

4

Ahmed ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ulliahu

aleyhi reseiiem) öyle buyurmutur. "Âdem olunun yapt ameller Perembe günü

1 Abdurrezzâk (20230) ve Beyhakî (7937).
1

Beyhakî (7938).

3 bn Ebî eybe (8/348), Ebû Dâvud (1694), Trmizî (1907, “sahih"), Hâkim (4/ 58,

"sahih") ve Beyhakî (7941). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1486)
4 Beyhakî (7962).
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Cuma gecesi Yüce Allah'a sunulur. Akrabasyla bam kesen kiinin yapt
ameller kabul edilmez.

Hâkim, Amr b. Abese'den bildirir: Mekke'ye Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi

vereiiem) yanna gittim. Peygamberlii yeni balamt ve davasn gizli tutuyordu.

Ona: “Sen kimsin?" diye sorduumda:
"
Peygamberim

"

karln verdi. "Ne

ile gönderildin?" diye sorduumda da: "Sadece Allah'a ibadet edilmesi,

putlarn krlmas ve akrabalk balarnn gözetilmesi üzere gönderildim

"

buyurdu .

1

Hâkim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz (sailaiiahu aleyhi

mailem) öyle buyurmutun "Yüce Allah buyurur ki: «Ben Rahmann! O da

(akrabalk ba da) rahim'dir. Bundan dolay bu ba gözeteni gözetir, kesenden

de rahmetimi keserim.»"1

Hâkim’in Sa'd b. Zeyd'den bildirdiine göre Resûlullah (bbHbIIbIui aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Akrabalk ba (=Sla-i Rahim) Yüce Allah'n Rahman

sfatnn bir parçasdr. Bundan dolay Yüce Allah bu ba gözeteni gözetir, bu

ba kesenden de rahmetini keser."*

Buhârî, Müslim ve Beyhakî'nin el-Esmâ * ve's-Sifa?ta Hz. Âie'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi mBiem) öyle buyurmutun "Akrabalk

ba Yüce Allah'n (Rahman sfatnn) bir parçasdr. Bundan dolay Yüce

Allah bu ba gözeteni gözetir, bu ba kesenden de rahmetini keser."
5

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî'nin Abdullah b.

Amridan bildirdiine göre Peygamberimiz (sallallahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutun

"Merhamet edenlere Rahman (olan Yüce Allah) da merhamet eder. Onun için

yeryüzünde bulunanlara merhamet edin ki semadakiler de sizlere merhamet

etsinler! Akrabalk ba (Sla-i Rahim) Yüce Allah'n (Rahman sfatnn) bir

’ Ahmed 16/191 (10272) ve Beyhakî (7966). Müsned'in muhakkikleri: "snad
hasendir" demilerdir.

1 Hâkim (3/61 7, "sahih").

3 Hâkim (4/157, "sahih").

* Hâkim (4/157, "sahih").

5 Buhârî (5989), Müslim (2555) ve Beyhakî (789).
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parçasdr. Yüce Allah bu ba gözeteni gözetir, bu ba kesenden de rahnu’.tini

keser."
1

Hâkim, bn Mes'ûd’dan bildirin Hz. Peygamberim Maflahu^ ve»M yanna

geldiimde krmz deriden bir çadrdayd ve yannda krka yakn adam vard.

Bir ara öyle buyurdu: "Yüce Allah sîzlere fetihler bahedecektir. Zaferler elde

edip ganimetlere nail olacaksnz. O günleri görenler Allah'a kar takoay elden

brakmasn. yilii emretsin, kötülükten sakndrsn ve akrabalarn gözetsin.

Hak olmayan bir konuda kavmine yardm eden kii bir yere düüp de

kuyruundan çekilmek istenen deve gibidir."
2

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: "Yâ Resûlallah! Bana nasihatta bulun"

dediim zaman Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi meiM öyle buyurdu: "Namaz kl,

zekat ver, Ramazan orucunu tut, haccn ile umreni ifa et, anne babana iyi

davran, akrabalarm gözet, misafirini arla, iyilii emredip kötülükten sakndr

ve hak neredeyse sen de orada ol."*

bn Ebî eybe, Tinmizî, bn Mâce ve Hâkim'in Abdullah b. Selâm’dan

bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbUbHu aleyhi meiiam) öyle buyurmutur.
"
Aranzda

selam yayn, yoksullara yemek yedirin, akrabalarnz gözetin ve herkes

uykudayken siz namaza kalkn ki selametle Cennete giresiniz."*

Ahmed, Hâkim, Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifât’ta, bn Nasr es-Salâfta ve bn

Hibbân, Ebû Hureyre'den bildirir: "Yâ Resûlallah! Ne zaman seni görsem çim

neeyle doluyor ve huzur buluyorum. Bana her eyden haber veri'

dediimde, Allah Resûlü (sriMak aleyhi mailem): "Her ey sudan yaratld " buyurdu.

"Bana, yaptmda Cennete gireceim bir ey söyle” dediimde de öyle

buyurdu: "Selam yay, yoksullara yemek yedir, akrabalarn gözet ve herkes

uykudayken sen namaza kalk. Sonra selametle Cennete gir."
5

’ bn Ebî eybe (8/338), Ebû Dâvud (4941), Tirmzî (1924, "sahih”), Hâkim (4/159,

"sahîh") ve Beyhakî (893). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4132).
1 Hâkim (4/159, "sahîh").

3 Hâkim (4/159, "sahîh").

4 bn Ebî eybe (8/348, 14/95), Tinnizî (2485), bn Mâce (3251) ve Hâkim (4/159, 160,

"sahih"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2630).

s Ahmed 13/314 (7932), Hâkim (4/160, "sahîh ’% Beyhakî (808), bn Nasr (sh. 17) ve bn
Hibbân (2559). Müsned’in muhakkikleri: "snâd sahihtir" demitir.
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Taberânî ve Hâkim, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem):

"Yüce Allah bazen bir toplulua uzun ömür ve bol nzk verir, ancak onlar

yarattndan beri öfkesinden dolay onlara nazar etmi deildir" buyurdu.

Ashâb: “Yâ Resûlallah! Neden?" diye sorunca, Allah Resulü (hIMMui aleyhi madem):

"Akrabalaryla olan münasebetleri yüzünden" karln verdi.
1

Tayâlisî, Hâkim ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(uHaflahu ateyh medeni) öyle buyurmutun "Nesebinizi bilin ki akrabalk balarnz

hakkyla gözetesiniz. Gözetilmeyip kesildii sürece çok yakn da olsa akrabalk

yoktur. Ayn ekilde gözetilip korunduu sürece uzak da olsa uzak akrabalk

yoktur."

2

bn Ebî eybe ve Hâkim’in Abdullah b. Amridan bildirdiine göre

Peygamberimiz (sailaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Akrabalk ba, kyamet

gününde kirmen çengeli gibi bir çengeli olduu halde huzura çkarlr ve açk,

anlalr bir dille konuur. Orada dünyada iken kendisini gözeteni gözetir,

kendisini kesenden ise uzak durur."*

Bezzâr ve Beyhakî'nin el-Esmâ ' ve's-Sifât’ta Sevbân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (niiaiiafa aleyhi mellem) öyle buyurmutur: "Üç ey Ar'ta asldr.

Bunlardan akrabalk ba: «Allahm! Sen varken asla kesilmem!» der. Emanet:

«Allahm! Sen varken asla ihanete uramam» der. Nimet de: «Allahm ! Sen

varken bana nankörlük edilmez» der."*

Hakim et-Tirmizî’nin Abdurrahman b. Avf'tan bildirdiine göre Resûlullah

{taflallahu aleyhi mellem) öyle buyurmutur: "Kuran, akrabalk ba ve emanet olmak

üzere üç ey Ar'm altndadr. Kur'ân'n kullarla tartacak ekilde zahiri ve

batn olur. Akrabalk ba da: «(Allahm!) beni gözeteni gözet, beni kesenden de

rahmetini kes» diye seslenir."s

1

Taberârû (12556) ve Hâkim (4/161, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (2425)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
1 Tayâlisî (2880), Hâkim (1/89, 4/161, "sahih") ve Beyhakî (7953). Tayâlisî'nin

muhakkiki: "Sahihtir" demitir.

3 bn Ebî eybe (8/350), Hâkim (4/162, “sahih") ve Ahmed 11/388 (6774). Ahmed'in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4
Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (1885) ve Beyhakî (788). Çok zayftr (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-

Câmi', 2530).

5 Hakim et-Tirmizî (4/168).
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Hakîm et-Tirmizî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiaiu aleyhi

resetiem) öyle buyurmutun "Yüce Allah akrabalk bana (rahim'e) öyle

buyurur: «Seni kendi ellerimle yarattm. smini benim (Rahman olan)

ismimden türeterek koydum ve seni kendime yakn tuttum. zzetim ile cehlime

andolsun ki seni gözeteni gözetecek, seni kesenden rahmetimi kesecek ve sen

birinden raz olmadkça ben de raz olmayacam.»"'

Hakîm et-Tirmizî, bn Abbâs’tan bildirir: "Akrabalk ba Ar’ta asl durur.

Dünyadayken onu kesmeyip gözeten biri geldii zaman yüzüne kar güler ve

onunla konuur. Ancak gözetmeyip kesen biri geldii zaman ondan saklanr."

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Hibbân, Taberânî, Beyhakî ve Hakîm et-

Tirmizî'nin Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (ullaiiahu aleyhi «saiiem):

"Akrabalk ba, Ar'ta asl duran bir dal gibidir" buyurmutur.2

bn Ebî eybe ve Taberânî’nin Ümmü Seleme'den bildirdiine göre

Resûlullah (»ialtehu aleyhi «allem) öyle buyurmutun "Akrabalk ba, Rahman olan

Allah'n katnda insanlarda olan hakkn ister. Yüce Allah da ona: <Seni

gözeteni gözetmeme, seni kesenden de rahmetimi kesmeme raz olmaz msn?
Bil ki seni gözeten beni gözetmi, seni kesen de benden uzaklam demektir»

buyurur."3

Taberânî ve Harâitî Mesâviu'l-Ahlâk1da bn Abbâs'tan bildirir:

Peygamberimiz (saiiaiiehu aleyhi veseiiem): "çkiye dükün olanlar, anne babasna asi

olanlar ve yapt iyilii baa kakanlar Cennete giremez" buyurdu. Bu sözü çok

arm gitti, çünkü müminler bu yönde pek çok günah ilemektedirler. Yüce

Allah'n Kitâb'nda anne babaya asi olma konusunda: "Geri dönerseniz,

yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalk balarn kesmeye

dönmü olmaz msnz?"4 âyetini buldum. Baa kakma konusunda:

"...Sadakalarnz baa kakma ve eza etmekle boa çkarmayn ..."5 âyetini

’ Hakîm et-Tirmizî (2/188, 189).
1 bn Ebî eybe (8/351); Ahmed 11/77 (6524); bn Hibbân (445); Taberânî, M. el-Evsat

(6623); Beyhakî (7/27), uab (7953) ve Hakîm et-Tirmizî (2/189). Müsnect in muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir.
J bn Ebî eybe (8/350, 351) ve Taberânî 23/404 (970). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de

(8/150) der ki: "snadnda zayf biri olan Mûsa b. Ubeyde er-Rebezî vardr."
4 Muhammed Sur. 22
5 Bakara Sur. 264



Âyet: 24 419

buldum. çki hakknda da: "...içki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz

eytan ii pisliklerdir..."
1

âyetini buldum .

2

"te bunlar, Allah'n kendilerini lanetledii, sarkld ve

gözlerini kör ettii kimselerdir." (Mulammed Sur. 23)

Ahmed Zühd*de, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Asâkir ve

Deylemî’nin Selmân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur "Bir konuda sadece söz söylenip amel edilmezse, dille her türlü

söz söylenirse, kalplerde samimiyet olmazsa, akrabalk balan gözetilmeyip

kesilirse ite o zaman Yüce Allah böylesi bir topluluu lanetler, sar klar ve

kör eder.
"3

ibn Ebi'd-Dünya'nn lim’öe Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Resûlullah (umu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Bir topluluk amelsiz bir ilme

sahipse, sözde sevgi gösterip kalpten nefret ediyorsa, akrabalk balann

gözetmeyip kesmise; ite o zaman Yüce Allah böylesi bir topluluu lanetler,

sar klar ve kör eder.

"

fi fi

*

"Onlar Kur'ân' düünmüyorlar m? Yoksa kalpleri kilitli

mi?" (Mukammed Sur. 24)

ç\ âT>Ül *1

Ishâk b. Râhuye, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, Urve’den

bildirir: Bir gün Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem}: "Onlar Kur'ân' düünmüyorlar

m? Yoksa kalpleri kilitli mi?"4 âyetini okudu. Yemen ahalisinden bir genç:

"Onlarn kalpleri kilitli ve Yüce Allah açana veya brakana kadar da kilitli

1 Mâide Sur. 90
1 Taberânî (11170) ve Harâitî (244).

3 Ahmed (sh. 154), Taberânî (6170), bn Asâkir (13/100, 53/374) ve Deylemî (8514).

Heysemî, Mecmau'z Zevâid 'dc (7/287) der ki: "snadnda tanmadm birçok ravi

vardr."
4 Muhammcd Sur. 24
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kalacaktr"' deyince, Resûlullah (saiiaiiahu siayhi veseflem): "Doru söyledin" buyurdu. Bu

genç Hz.Ömeriin aklndan hiç çkmad. Halife olunca da ona görev verdi .

1

Dârakutnî el-Efrâd’da ve bn Merdûye, Sehl b. Sa'd'dan bildirir Bir gün

Resûlullah (uflsSshu Bieyto vessHen): "Onlar Kuriân' düünmüyorlar m? Yoksa

kalpleri kilitli mi?"
2
âyetini okudu. Orada bulunan gencin biri de: “Onlann

kalpleri kilitli ve Yüce Allah açana kadar da kilitli kalacaktr" dedi. Hz.Ömer

halife olunca görev vermek için bu genci sordu, ancak öldüünü söylediler.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Onlar Kuriân'

düünmüyorlar m?"3 buyruunu açklarken öyle demitin “Kurîân'da

insanlan Allah'a isyan konusunda uyaran âyetler vardr ki bu da onlardan

biridir. Kuriân'n düünüp anlamak yerine içindeki müteabihlerin peine

düenler helak olurlar."
4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Hâlid b. Ma'dân'dan bildirir. Her bir insann

aslnda dört gözü vardr. Bunlardan ikisi yüzündedir. Bunlarla dünyadaki

eyleri görür ve hayatnn devamn salar. kisi de kalptedir. Kalpteki

gözleriyle de dini ve Allah'n gayba yönelik kendisine vaad ettii eyleri

görür. Yüce Allah bir kula hayr diledii zaman onun kalbindeki gözlerini açar.

Bu ekilde de Yüce Allah'n gayba yönelik kendisine vaad ettii eyleri görür.

Ancak kulda kötü bir ey diledii zaman kalbini kendi haline brak r. Bu

konuda da Yüce Allah: "...Yoksa kalpleri kilitli mi?"5 buyurur. Her bir insann

da srtnda uzanan, boynunu boynuna yaslayan ve azn kalbine doru açm
olan bir eytan vardr." 6

Deylemî Müsnedu'l-Firdevs’te Hâlid b. Ma'dân vastasyla Muâz b.

Cebel'den aynsn âyete kadar merfû olarak zikreder .

7

Deylemî, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah (uiMi^u siyfr «allem): "nsanlara öyle

bir zaman gelir ki Kur'ân kalplerinde eskir ve akna dönerler" buyurdu.

’ el-Metûlibu'l-Âliye'de (4104) geçtii üzere shâk b. Râhûye ve bn Cerîr (21/217).

1 Muhammed Sur. 24

3 Muhammed Sur. 24
4 bn Cerîr (21/216).

5 Muhammed Sur. 24
6 bn Cerîr (21/216).

7 Deylemî (6040).
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Kendisine: "Yâ Resûlallah! Nasl akna dönerler?” diye sorulunca da öyle

buyurdu: "çlerinden biri Kur'ân' okuduu zaman ondan tat ve lezzet almaz.

Sûreye baladnda ne zaman biteceini düünür. Günah iledikleri zaman

:

«Rabbimiz bizi bala!» derler. Farzlar terk etikleri zaman da: «Yüce Allah

bundan dolay bizi cezalandrmaz çünkü biz ona hiç irk komadk» derler.

Kalplerinde ümit vardr ama korku hiç olmaz. Yüce Allah bunlar anlatrken:

«te bunlar, Allah'n kendilerini lanetledii, sar kld ve gözlerini kör

ettii kimselerdir. "Onlar Kur'ân' düünmüyorlar m? Yoksa kalpleri kilitli

mi?»
1

buyurur."
2

jj- OlkJl *4I$ U Ji & JU Ijlijl j,ll\ ö\

j u j*iJ ijiu& Jui * (O Juij

öjîjju Sî^UI âl «jjÖ * fAjl>lJ^ âlj >SI

ât c>4 ji iî J>ji j csJ v-r- fî * (4JUÎ irf-l»

^ jtfîuaV iiü jJj * (4ÜJ-Î

(î
^4 çûij iuij

(5^3^ ji?j âojUdlj

"Kendileri için hidâyet yolu belli olduktan sonra gerisingeri

dönenleri, eytan aldatp peinden sürüklemi ve

kendilerini bo ümitlere düürmütür. Bu, Allah'n

indirdiini beenmeyen kimselerin: «Biz baz ilerde size

itaat edeceiz» demelerindendir. Allah onlarn
gizlediklerini bilir. Melekler, onlarn yüzlerine ve arkalarna
vurarak canlarn alrken halleri nasl olacak? Bu, Allah'

gazaplandran eylere uyduklar ve O'nun honut olduu
eyleri beenmedikleri içindir. Allah da onlarn amellerini

boa çkarmtr. Yoksa kalplerinde hastalk olanlar Allah'n,

’ Muhammed Sur. 23, 24
1 Deylemî (8701).
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kinlerini ortaya çkarmayacan m sandlar? Eer
dileseydik. Biz onlar sana gösterirdik; sen de onlar

yüzlerinden tanrdn. And olsun ki sen, onlar

konumalarndan da tanrsn; Allah ilediklerinizi bilir.

Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri

belirleyinceye ve durumlarnz ortaya koyuncaya kadar sizi

deneyeceiz/' (Muhammed Sur. 25-3 l)

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

göre Katâde: "Kendileri için hidâyet yolu belli olduktan sonra gerisingeri

dönenleri, eytan aldatp peinden sürüklemi ve kendilerini bo ümitlere

düürmütür" 1

âyetini açklarken: "Bunlar Ehl-i kîtâb'dan Allah dümanlar

olanlardr. Tevrat ve Incil'de Muhammed (saUaiiahu dert* mailem) ile ashabnn

özellikleri ve vasflannn yazl olduunu görürler, ancak eytann

aldatmasyla inkar ederler" demitir. "Bu, Allah'n indirdiini beenmeyen
kimselerin: «Biz baz ilerde size itaat edeceiz» demelerindendir ..."

2

âyetini açklarken de: "Bunlar münafklardr" demitir .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kendileri için hidâyet yolu

belli olduktan sonra gerisingeri dönenleri, eytan aldatp peinden

sürüklemi ve kendilerini bo ümitlere düürmütür"4 âyetini açklarken

öyle demitin Yahudiler Muhammed'in (saiialatu aleyhi «saiM gerçekten

peygamber olduunu bilip örendikten sonra ona arkalarn dönmüler. Bu

konuda eytan onlar aldatm, Yüce Allah da kendilerine süre tanmtr. "Bu,

Allah'n indirdiini beenmeyen kimselerin: «Biz baz ilerde size itaat

edeceiz» demelerindendir. Allah onlarn gizlediklerini bilir
" 5 âyetinde de

ifade edildii gibi Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh meiiem) ashâbnn içinde bulunan

münafklar, gizlice buluup görütükleri Yahudi'lere baz ilerde onlara itaat

edeceklerini söylemilerdir. Bu münafklar Muhammed'in Uaiiaiiahu aleyhi »eseiM hak

peygamber olduunu biliyor, ancak hak dinin Yahudilik olduunu

söylüyorlard. Ancak Yüce Allah, onlarn Yahudilere gizlice bu söylediklerini

bildiini ifade etmitir. Bunlar hakknda: "Melekler, onlarn yüzlerine ve

1 Muhammed Sur. 25
1 Muhammed Sur. 26
3 Abdurrezzâk (2/224), Musannef(1021 2) ve bn Cerir (21/217, 219, 220).

4 Muhammed Sur 25

3 Muhammed Sur. 26
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arkalarna vurarak canlarn alrken halleri nasl olacak?"
1

buyurarak ölüm

annda içine düecekleri duruma dikkat çekmitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendileri için hidâyet yolu belli

olduktan sonra gerisingeri dönenleri, eytan aldatp peinden sürüklemi

ve kendilerini bo ümitlere düürmütür. Bu, Allah'n indirdiini

beenmeyen kimselerin: «Biz baz ilerde size itaat edeceiz»

demelerindendir. Allah onlarn gizlediklerini bilir
"

2

buyruunu açklarken:

“Bunlardan kast münafklardr" demitir. 5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Melekler, onlarn yüzlerine

ve arkalarna vurarak canlarn alrken halleri nasl olacak?”4
âyetini

açklarken: “Arkalanndan kast kaba etleridir. Ancak Yüce Allah nezaket

sahibidir ve diledii gibi kinayeli konuur" demitir.

bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yoksa

kalplerinde hastalk olanlar Allah'n, kinlerini ortaya çkarmayacan m
sandlar?"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Adân ifadesinden kast

bunlann amelleri, pislikleri ve kalplerinde bulunan haset ile kinleridir. Daha

sonra Yüce Allah Hz. Peygamberce (saiiaiiahu aleyhi vbsbIM münafklarn kimler

olduunu bildirdi ki sonrasnda Allah Resûlü (seiiBiahu aleyhi veseiiem) onlardan birinin

ismini söylerken münafklardan biri olduunu da ifade eder oldu.”

bn Merdûye ve bn AsâkVin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "Yoksa

kalplerinde hastalk olanlar Allah'n, kinlerini ortaya çkarmayacan m
sandlar?”

6
âyetini açklarken: “Bu kinden kast münafklarn Ali b. Ebî Tâlib'e

olan kinidir" demitir.7

bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirir: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

döneminde münafklan Ali b. Ebî Tâlib’e olan kinlerinden tanrdk."

1 Muhammed Sur. 27
1 Muhammed Sur. 25, 26

J bn Cerîr (21/218).

4 Muhammed Sur. 27
5 Muhammed Sur. 29
6 Muhammed Sur. 29
7 bn Asâkir (42/360).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Andolsun, içinizden, cihad

edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarnz ortaya koyuncaya

kadar sizi deneyeceiz" 1

âyetini okudu ve: “Allahm! Bizlere afiyet ver ve

aytplanmz ört. Yaptklarmz ortaya çkarmak suretiyle bizleri snama" diye

dua etti.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, "Andolsun, içinizden, cihad

edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarnz ortaya koyuncaya

kadar sizi deneyeceiz"2
âyetini "Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve

sabredenleri belirleyinceye ve durumlarnz ortaya koyuncaya kadar sizi

deneyecektir" anlamna gelecek ekilde: "

lafzyla okumutur .

3

jdCUpî Ijks 3 J^jl k Iy±\ \p\ fcÛ L;

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat

edin. lerinizi boa çkarmayn." (Muhammed Sur. 33)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Elinizden geldii kadar iyi amellerinizi kötü ameller yapmak

suretiyle boa çkarmayn. Zira iyilikler nasl kötülükleri giderirse kötülükler

de iyilikleri silip yok eder. Amellerin durumu da sonuçlarna göredir.” 4

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr el-Mervezî es-Salâfta ve bn Ebî

Hâtim Ebu'l-Âliye'den bildirir: Resûlullah'n (niiaiiahu aleyhi veseifetn) ashâb ‘Lâ ilâhe

ilallah’ diyen kiinin ileyecei günahlann kendisine zarar vermeyeceini,

bunun yannda irke bulam kiiye de yapaca hiçbir iyi amelin faydasnn

dokunmayacam düünürlerdi. Ancak: "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin.

Peygambere itaat edin. lerinizi boa çkarmayn"5
âyeti nazil olunca

1 Muhammed Sur. 31
1 Muhammed Sur. 31
3 Ebû Bekr'in dc âyeti kraati bu ekildedir. Dierleri ise âyeti ve "ilyj"

lafzlaryla, "j" harfiyle okumulardr. "^Sju-1 ifadesini ise Ruveys sondak:

harfini sakin olarak "Neblû" eklinde okurken, dierleri fethal olarak "Neblüve" ekiinde

okumulardr.
4 bn Cerir (21/226).

5 Muahmmed Sur. 33
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iledikleri günahlarn yaptktan iyi amelleri boa çkarmasndan korkmaya

baladlar.” Abd b. Humeyd'in lafz: “ledikleri büyük günahlann yaptklan iyi

amelleri boa çkarmasndan korkmaya baladlar"' eklindedir.

1

Muhammed b. Nasr, bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Ömer’den bildirir: Biz

Muhammed'in (sallailahu aleyhi veseiiem) ashab olarak önceleri yaptmz bütün iyi

amellerin kabul gördüünü düünürdük. Ancak: "Ey iman edenler! Allah'a

itaat edin, Peygambere itaat edin. lerinizi boa çkarmayn"3
âyeti nazil

olunca: “Amellerimizi boa çkarak olan eyler nedir ki?” diye sormaya

baladk. Bunlarn da büyük günahlar ile çirkin eyler olduunu düündük. Bu

âyetin nüzûlundan sonra günah ileyen birini gördüümüz zaman: “Helak

oldu!” demeye baladk. Ancak: "Allah kendisine ortak komay elbette

balamaz, bundan bakasn dilediine balar..."3
âyeti nazil olunca da

günah ileyenler konusunda böyle düünmekten vazgeçtik. Bu âyetin

nüzûlundan sonra günah ileyen birini gördüümüzde artk

cezalandrmasndan yana onun adna korkar olduk. Böylesi bir günah

ilemeyenler konusunda da Allah'n rahmetini umar olduk .

4

c)j f&i Ali üjkSl h pilli Ji l>4!j **

çjLij ujiî3Ls öl .

.

.(dCJUi-1

“Üstün durumda iken geveyip bana çarmayn. Allah

sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir...

Eer onlan sizden isteyip de sizi zorlasayd, cimrilik

ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çkarrd/'
(Mulammed Sur. 35, 37)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

"Üstün durumda iken geveyip bara çarmayn. Allah sizinle beraberdir.

O amellerinizi asla eksiltmeyecektir
"5 âyetini açklarken öyle demitir:

“Allah'a daha yakn iken dümannz karsnda küçülüp onlarla anlama

1 Muhammed b. Nasr (698). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1 Muahmmed Sur. 33
3 Nisa Sur. 48
4 Muhammed b. Nasr (699) ve bn Cerîr (20/229, 230).

5 Muhammed Sur. 35
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yönünde ilk adm atan siz olmayn. Yüce Allah da sîzlere hakszlk edecek

deildir."

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: “Üstün

durumda iken geveyip bara çarmayn. Allah sizinle beraberdir. O

amellerinizi asla eksilmeyecektir
" 1

âyetini açklarken: "Sizler onlar yermi

ve onlardan üstün iken zaaf gösterip anlama istemeyin. Yüce Allah da sîzleri

eksiltecek deildir” demitir.

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini: "Size

hakszlk edecek, zulmedecek deildir” eklinde açklamtr. 5

Hatîb, Nu'mân b. Beîriden bildirir: Resûlullah (saiiaiMu aie^ «sden): "Üstün

durumda iken geveyip bara çarmayn ..."
6
âyetini: jj

eklinde okudu. Muhammed b. el-Münteir der ki: "Resûlullah (sailaiishj Beyhî ve: eiiem)

ban ifadesindeki Sin harfini fetha ile okumutur.”7

Ebû Nasr es-Siczî el-bâne ’de Abdurrahman b. Ebzâ'dan bildirin Resûlullah

itaUaJiahu aieytu »esdiem), “...Hep birden bara girin ..."
8

âyetini j ^Uö"

eklinde; "Eer onlar bara yanarlarsa..." âyetini "fUiJ o[s" eklinde;

"Üstün durumda iken geveyip bara çarmayn ..."9 âyetini de " Jj I5CJ3

(ÖUl" eklinde, ban ifadelerindeki Sin harflerini fetha ile okumutur.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Katâde: “Eer onlar sizden isteyip de sizi zoiasayd, cimrilik ederdiniz, O

da kinlerinizi ortaya çkarrd"10
âyetini açklarken: "Yüce Allah mallan

istemenin içerdeki kinleri de ortaya çkaracan biliyordu" demitir.
11

1

Abdurrezzâk (2/224) ve bn Cerîr (21/227-229).
1 Muhammed Sur. 35
3 bn Cerir (21/226, 228, 229):

4 Muhammed Sur. 35
5 bn Cerir (21/229).
6 Muhammed Sur. 35
7 Hatîb (5/384, 385).
8
Bakara Sur. 208

9 Muhammed Sur. 35
10 Muhammed Sur. 37

" Abdurrezzâk (2/224).
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J^*5 <>* 4^ Jît' j \y$A (Uît ^

u^î jjf^; ijjâ ip ipiü ^îj iij «Ji; ^ jig U^

"te sîzler, Allah yolunda harcamaya çarlyorsunuz. Ama
içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak

kendi zararna cimrilik yapm olur. Allah, her bakmdan
snrsz zengindir, siz ise fakirsiniz. Eer O'ndan yüz

çevirecek olursanz, yerinize baka bir toplum getirir de

onlar sizin gibi olmazlar/' (Muhamccl Sur. 38)

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye,

Ebû Hureyre’den bildirir: "...Eer O'ndan yüz çevirecek olursanz, yerinize

baka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar"

1

âyeti nazil olduunda,

ashâb: "Getirilecek olanlar kimler?” diye sordular. Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) yannda duran Selmân' kastederek:
"
Bunlar Farisilerdir. Bu adam ile

kavmidir" buyurdu .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî

M. el-Evsat
1
ta ve Beyhakî Delâil’de Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah Csaiiaiiahu

aleyhi veseiiem): "...Eer O'ndan yüz çevirecek olursanz, yerinize baka bir toplum

getirir de onlar sizin gibi olmazlar”3 âyetini okuyunca, ashâb: "Yâ Resûlallah!

Yüz çevirmemiz halinde bizim yerimize getirilecek ve bizim gibi olmayacak

olanlar kimler?” diye sordu. Resûlullah Maiiahu aleyh, »eseiiem), Selmân’n omzuna

dokundu ve: "Bu ve bunun kavmi! Canm elinde olana yemin olsun ki iman

Süreyya yldznda olsa dahi Fârisilerden bazlar onu elde edeceklerdir
"

buyurdu/

bn Merdûye, Câbir’den bildirir: Resûlullah (saiBiahu aleyhi vesellem): "...Eer O'ndan

yüz çevirecek olursanz, yerinize baka bir toplum getirir de onlar sizin gibi

1 Muhammed Sur. 38

* bn Cerîr (21/233, 234).

3 Muhammed Sur. 38
4 Tirmizî (3261), bn Cerîr (21/234), bn Kesîr, Tefsî/de (7/306) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Taberânî, M. el-Evsat (8838) ve Beyhakî (6/334). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2599).
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olmazlar

*

âyetini okuyunca, ashâb: “Getirilecek olanlar kimler?” diye sordu.

Resûlullah balldUu Bie>+H «-»-iem): "Fârisilerdir! Din Süreyya yldznda olsa dahi

Fârisilerden bazlar onu elde edeceklerdir
" karln verdi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer O'ndan

yüz çevirecek olursanz, yerinize baka bir toplum getirir de onlar sizin gibi

olmazlar
"

1

buyruunu açklarken: “Sizin yerinize diledii kimseleri getirir,

anlamndadri'demitir.

3

1 Muhammed Sur. 38
1 Muhammed Sur. 38
3 bn Cerîr (21/234).



FETH SÛRES
(MEDEN BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Fetih Sûresi Medine'de nazil oldu" demitir.

1

bnu'l-Münzir, bnu'z-Zübeyrîden bunun aynsn bildirir.

bn shâk, Hâkim ve Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine göre Misver b.

Mahreme ve Mervân: “Fetih Sûresi bandan sonuna kadar Mekke ile Medine

arasnda bir yerde, Hudeybiye konusunda nazil oldu" demilerdir .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî email’de,

Nesâî ve Beyhakî Sünen’de Abdullah b. Muaffel'den bildirir: “Resûlullah

(saiiaiiahu sieyti veseiiem) Mekke'nin fethedildii yl yolculuu srasnda binei üzerinde

Fetih Sûresi'ni sesini dalgalandrarak okudu."3

Abdurrezzâk Musartnefte Ebû Burde'den bildirir: “Peygamberimiz (aUaiiahu

BayhivBMiem) sabah namaznda Fetih Sûresi'ni okudu."*

ILJ liii JÜ LÜ \1
\

"üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik." (Fetih Sur. )

Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Hibbân ve bn Merdûye, Ömer b. el-

Hattâb'tan bildirir: Bir yolculuumuz srasnda bir konuda Resûlullah'a (saileilahu

aleyhi «allan) bir soru sordum. Ayn soruyu üç defa tekrarlamama ramen Allah

Resûlü (s»iaiBhu aleyhi vaaiiam) bana cevap vermedi. Kendi kendime: “Ey Hattâb'n

1 bnu'd-Durays (17) ve Nehhâs (675).
1 Hâkim (2/458) ve Beyhakî (4/159).

1 bn Ebî eybe (2/478), Ahmed 27/345, 34/165, 166, 175, 178 (20542, 20543, 20558,

20565), Buhârî (4281, 4835, 5034, 5047, 7540), Müslim (794), Ebû Dâvud (1467), Tirmizî

(304), Nesâî, S. el-Kübrâ (8055) ve Beyhakî (2/53).

* Abdurrezzâk (2732).
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olu! Annen sensiz kalsn emi! Allah Resûlü'ne üç defa srarla bir soru sordun

ancak sana cevap vermedi'' dedim ve devemi sürüp insanlann ön tarafna

geçtim. Zira hakkmda vahiy inmesinden de çekiniyordum. Ancak çok zaman

geçmedi ki birinin beni çardn iittim. Hakkmda vahiy nazil olduunu

düünerekten Resûlullah'n (saMahu aleyhi vesellem) yanna geldim. Allah Resulü (sjiiaiiahu

aleyhi vesellem): "Bu gece bana bir sûre nazil oldu ki benim için dünya ve

üzerindekilerden daha sevimlidir" buyurdu ve: "üphesiz biz sana apaçk bir

fetih verdik. Böylece Allah senin geçmi ve gelecek günahn balasn,

üzerindeki nimetini tamamlasn ve seni dosdoru bir yola iletsin...”'

eklinde Fetih Sûresi'ni okudu/

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî DeIdil'de Mucemmi’ b. Câriye el-Ensârî'den bildirir:

Hudeybiye’de Resûlullah'la Maiiehu aleyh. »selem) birlikte bulunduk. Oradan

aynldmtzda insanlar develerini koturmaya balad. Bazlan: “nsanlara ne

oluyor?'' diye sorunca, bazlar: “Resûlullah'a Miiahu aleyhi vesellem) vahiy geldi''

dedi. Biz de insanlarla beraber komaya baladk. Hz. Peygamber'irKsallallahj Beyhi

vesellem), devesinin üzerinde, Kurâi'l Gamîm denilen yerde durduunu gördük.

nsanlar etrafnda toplannca, Resûlullah (saUaiiahu aleyhi rcseiM onlara Fetih Sûresi'ni

okudu. Adamn biri: "Yâ Resulallah! Bir fetih mi vaadediliyor?" diye sorduu

zaman, Resûlullah (sablahu aleyhi vesellem): "Evet! Muhammed'in can elinde elana

yemin olsun ki bu bir fetihtir!’' karln verdi. Hayber fethedildii zaman

elde edilen ganimetler sadece Hudeybiye'de bulunanlar arasnda taksim

edildi. Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) Hayberîin ganimetlerini onsekiz parçaya

ayrd. Bin beyüz asker vard ve içlerinden üçyüzü atlyd. Atl olana iki,

piyadeye ise bir hisse verdi.
3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî Târih’de, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr,

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de bn Mes'ûd'dan bildirin

“Hudeybiye dönüünde Resûlullah (sallafchu aleyh, mefcm) ile birlikte yol alrken vahiy

nazil oldu. Allah Resûlü'ne vahiy nazil olduu zaman kendisini bir sknt

1
Fetih Sur. 1, 2

1 Ahmed 1/336 (209), Buhâri (4177, 4833, 5012), Tinnizî (3262), Nesâî, S. el-Kübrâ

(11499) ve bn Hibbân (6409).

3 bn Ebî eybe (14/437), Ahmed 24/212 (15470), Ebû Dâvud (2736, 3015), bn Cerîr

(21/243, 244), Hâkim (2/131, "sahih") ve Beyhakî (4/156). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 587).
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basard. Sknts gittiinde neeli olduunu gördük. Sonrasnda Fetih

Sûresi'nin kendisine nazil olduunu bize bildirdi ."
1

bn Ebî eybe, Buhârî, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Enes: “üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik
" 1

âyetini açklarken:

“Bu fetihten kast Hudeybiye'dir" demitir .

3

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Enes: “üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik
"4 âyetini açklarken: "Bu

fetihten kast Hayber'in fethidir" demitir.

5

Buhârî, bn Cerîr ve bn Merdûye, Berâ'dan bildirin Sîzler fetih olarak

Mekke'nin fethini kabul ediyorsunuz. Mekke'nin fethi de bir fetihti, ancak biz

asl fethi Hudeybiye günü yaplan Rdvan Biati olarak görüyoruz.

Peygamberimizle (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) birlikte bin dörtyüz kiiydik. Hudeybiye de

bir kuyudur. Ancak biz kuyudaki suyu çekip kullannca içinde tek damla dahi

su kalmad. Bu durum Hz. Peygamber’e (saiiaiBhu »M» vesilem) ulanca gelip

kuyunun kenannda oturdu. Sonra bir kap su istedi. O suyla abdest ald, azn
çalkalad, dua etti ve azndaki suyu kuyuya döktü. Az bir bekledikten sonra

da kuyu hem bize, hem de hayvanlanmza istediimiz kadar su verdi .

6

Beyhakî, Urve'den bildirir: Hudeybiye'den dönüe geçtiimizde

Resûlullah’n (sailaiiBhu eleyin vesilem) ashâbndan bazlar: "Vallahi bu yaptmz bir

fetih deildi. Ne Kâbe'yi tavaf etmemimize, ne de kurbanlarmz orada

kesmemize izin verdiler. Allah Resulü Maiiahu aleyhi veseiiem) de Hudeybiye'den öteye

gidemedi. Müriklerden kaçp yanna gelen iki müslüman da onlara geri

verdi" demeye baladlar. Ashâbndan bazlannn bunun bir fetih olmad
dedikleri Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseitem) kulana gelince öyle buyurdu: "Ne

kötü söylediniz! Oysa bu fetihlerin en büyüüdür ! Sizden holarna gitmeyen

eyleri görmelerine ramen mürikler kendi topraklarndan sa salim

' bn Ebî eybe (14/453, 454), Ahmed 6/243, 7/426 (3710, 4421), Buhârî (5/251), Ebû

Dâvud (447), Nesâî, S. el-Kübrâ (8853), bn Cerîr (21/239), Taberârû (10548) ve Beyhakî

(4/155). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 430).
J
Fetih Sur. 1

3 bn Ebî eybe (14/429), Buhârî (4834), bn Cerîr (21/242) ve Beyhakî (4/157).

4 Fetih Sur. 1

5 bn Ebî eybe (14/458) ve Hâkim (2/459).
6
Buhârî (4150) ve bn Cerîr (21/243).
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çkmanza, sonraki yl tekrar gelmenize raz oldular ve sizden yana güven içinde

olmay isteyecek hale geldiler. Yüce Allah sizleri onlara üstün klarak sa salim

bir ekilde, kârl bir durumda ve sevabnz da alm olarak geri döndürüyor.

te fetihlerin en büyüü budur! Uhud'da ben sizi meydana çarrken

etrafnza bakmadan daa doru kaçtnz günleri unuttunuz mu? Hendek

savanda arkanzdan ve önünüzden dümanlar gelip de gözlerinizin kayd,

yüreklerinizin aznza geldii ve Allah hakknda çeitli zanlara kapldnz
günleri unuttunuz mu?" Bunun üzerine Müslümanlar “Allah ve Resûlü

doru söylüyorlar. En büyük fethi buymu! Yâ Resûlallah! Vallahi biz senin

gibi düünemedik. Sen Allah' da, bu tür leri de bizden daha yi bilirsin”

dediler. Yüce Allah da Fetih Sûresi'ni indirdi .

1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin Delâil'de

bildirdiine göre a'bî: "üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik'
,J

âyetini

açklarken öyle demitin “Hudeybiye konusunda nazil oldu ki Resûlullah

(idlaiah aivh vmiiem) burada baka hiçbir savata elde etmedii baanlan elde etti.

Bu seferde Rdvân Biat' yapld, Hudeybiye fethedildi, geçmi ve gelecek

günahlar baland. Bu sefer sonucunda Müslümanlar Rdvân Biat'n

yaptlar, sonrasnda Hayberideki hurmalklar ganimet olarak aldlar. Kabe'de

kesilecek olan kurbanlklar yerlerini buldu. Sonrasnda Rumlar ranlIlara galip

geldi ki müminler Allah'n kitabnn bu konuda doru çkmas ve Ehl-i

kitâb'dan olanlann Mecusilere galip gelmesine çok sevindiler.''3

Beyhakî'nin bildirdiine göre Misver ve Mervân, Hudeybiye konusunda

öyle demilerdir: “Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vadem) Hudeybiye'den dönüe geçip

Mekke ile Medine arasnda bir yere ulatnda bandan sonuna kadar Fetih

Sûresi nazil oldu. Salanan bu ban ve güven ortamnda slam dinine davet

edilen herkes Müslüman olmaya balad. Daha önceki dönemlerde

Müslüman olanlardan daha fazlas bu dönemde Müslüman oldu. Hudeybiye

anlamas bu ekilde büyük bir fetihe dönütü.”4

’ Beyhakî (4/160).
1
Fetih Sur. 1

i Fethu'l-Bârfde (7/442) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Cerîr (21/244) ve Beyhakî

(4/162, 163).

* Beyhakî (4/159).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik"
1

âyetini açklarken öyle demitir:

“Biz sana apaçk bir hüküm verdik, anlamndadr. Hudeybiye ylnda nazil

oldu. Apaçk hükümden kast da Hudeybiye'de kurbanlarn kesmesi ve ban
tra etmesidir."*

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Katâde:

"üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik
"3 âyetini açklarken: “Biz sana

apaçk bir hüküm verdik, anlamndadr" demitir .

4

Abd b. Humeyd, Âmir e-a'bî'den bildirir: Hudeybiye günlerinde,

"üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik"5 âyetinin nüzulundan sonra

adamn biri Hz. Peygamber'e (saHallahu aleyhi »Bsellem): “Bu bir fetih midir?" diye

sorunca, Allah Resûlü MaMu aleyhi tresellem):
"
Evet ! Büyük bir fetihtir

"

karln
verdi. Ayn ekilde "...çinizden, fetihten önce harcayan ve savaanlar, daha

sonra harcayp savaanlara eit deildir..."
6
âyetinde de ifade edildii gibi

öncesinde iman edip hicret edenler ile sonrasnda iman edip hicret edenleri

birbirinden ayran söz konusu fetih Hudeybiye fethi olmutur.

bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: "üphesiz biz sana apaçk bir fetih

verdik
"7 âyeti konusunda Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, vesellem): "Bu fetihten kast,

Mekke'ninfethidir" buyurmutur.

bn Asâkir, Ebû Hâlid el-Vâsitî vastasyla Zeyd b. Ali b. el-Hüseyn'den,

onun babasndan, onun da babasndan naklen bildirdiine göre Hz. Ali öyle

demitin Bir gün Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi kellem) sabah namazn bize

alacakaranlkta kldrd. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sabah namazn bazen

alacakaranlkta bazen de gün aarrken kldrr ve: "Müminler arasnda vakit

konusunda herhangi bir ihtilaf olmamas için sabah namazn bu iki vakit

arasnda bir vakitte kln" buyururdu. te bir gün sabah namazn bize

alacakaranlkta kldrd. Namaz bitirdikten sonra bize döndü. Yüzü mushaf

’ Fetih Sur. 1

1 bn Cerîr (21/238, 239).

3 Fetih Sur. 1

4 Abdurrezzâk (2/225) ve bn Cerîr (21/238).

5 Fetih Sur. 1

6 Hadîd Sur. 10
7 Fetih Sur. 1
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yapra gibi parlyordu. Bize: "çinizden bu gece rüyasnda bir eyler gö^en

oldu mu?" diye sorunca, biz: “Yâ Resûlallah! Hayr, görmedik” dedik. Bunun

üzerine Resûlullah faiuiahu bM» «ueiM öyle buyurdu: "Ama ben gördüm. Dün

gece (rüyamda) iki melek gelip beni kollarmdan tuttular ve dünya semasna

çkardlar. Giderken bir melekle karlatm. Melein elinde bir kaya parças

vard ve önünde duran bir insann bana vuruyordu. Vurunca da insann

beyni bir tarafa kaya da bir tarafa düüyordu. Yanmdaki meleklere: «Bu ne?»

diye sorduumda: «Devam et!» dediler.

Yolumuza devam ettik. Giderken elinde demirden kanca olan baka bir

melekle karlatm. Bu melek, elindeki kancayla önünde duran bir insann

azn sa taraftan kulana kadar yrtyordu. Sonra sol taraftan azn öbür

kulana kadar yrtarken sa taraf eski haline geliyordu. Yanmdaki meleklere:

«Bu ne?» diye sorduumda: «Devam et!» dediler. Devam ettik. Giderken içi

kanla dolu ve kaynar kazan gibi fokurdayan bir rman yanna vardk. Bu

rman alt kenarlarnda çplak insanlar, üst kenarlarnda da ellerinde demir

çatallar bulunan melekler bulunuyordu. Melekler rmaktan darya çkmaya

çalan insanlar ellerindeki demirden çatallarla geri rman içine atyorlar,

rman dibine kadar ulatryorlard. Yanmdaki meleklere: «Bu ne?» diye

sorduumda: «Devam et!» dediler.

Yolumuza devam ettiimizde alt üst tarafndan daha dar olan ve içinde

çplak insanlarn bulunduu oda gibi bir eyle karlatm. Altnda da ate

yanyordu. O kadar çok pis kokuyorlard ki burnumu kapatmak zorunda kaldm.

Yanmdaki meleklere: «Bunlar kim?» diye sorduumda: «Devam et!» dediler.

Yolumuza devam edip siyah renkli bir tepeye ulatk. Orada sersemlemi bir

ekilde duran insanlar gördüm. Dübürlerinden üfiirülen ate azlarndan,

burunlarndan, kulaklarndan ve gözlerinden çkyordu. Yanmdaki meleklere:

«Bu ne?» diye sorduumda: «Devam et!» dediler. Yolumuza devam edip çevresi

kapatlan bir atein yanna geldik. Banda bir melek duruyordu ve ateten

darya ne çksa peinden gidiyor, alp geri atee atyordu. Yanmdaki

meleklere: «Bu ne?» diye sorduumda: «Devam et!» dediler.

Yolumuza devam edip bir bahçenin yanna vardk. Bahçede benzeri olmayan

güzellikte bir ihtiyar vard ve çevresinde de çocuklar bulunuyordu. Bahçenin

içinde yapraklan fil kula gibi iri olan bir aaç gördüm. Yüce Allah'n diledii

kadar bu aaca trmandktan sonra daha güzeli olmayan, içi delikli zümrütler,
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yeil zebercet talar ve krmz yakutlardan yaplm evlerle karlatm.

Yanmdaki meleklere: «Bu ne?» diye sorduumda: «Devam et!» dediler.

Yolumuza devam edip bir rman yanma vardk. Irman üzerinde biri

altndan biri de gümüten iki köprü vard. Irman kenarlarnda daha güzeli

olmayan, içi delikli inciler, yeil zebercet talar ve krmz yakutlardan yaplm
evler, dolup taan bardaklar ile ibrikler bulunuyordu. Yanmdaki meleklere: «Bu

ne?» diye sorduumda, bu kez: «Burada dur!» dediler. Orada durdum, bir kab

alp rmaa daldrp doldurdum ve içtim. Suyu baldan tatl, sütten beyaz ve

yadan daha yumuakt.

Sonrasnda iki melek anlatmaya balad: «Kayayla bana vurulan ve beyni

bir tarafa kaya bir tarafa düen insan, yats namazlarn klmadan uyuyan ve

dier namazlar da vaktinde klmayan insanlardandr. Bu insanlar Cehennem

ateine girene kadar kafalarna vurulup durulur. Melek tarafndan kancayla sa

yana kulana kadar yrtlan, sol yana da yrtlrken bu arada sa yana
eski haline gelen o gördüün insan da müminlerin arasnda kouculuk yaparak

aralarnda fesat çkaran insanlardandr. Onlar da Cehenneme girene kadar bu

ekilde eziyet görüp duracaklardr. Kandan rmaklar içinde bulunan ve her

çkmak istediklerinde ellerindeki ateten çatallarla melekler tarafndan aaya,

rman dibine kadar itilen insanlar da faiz yiyen insanlardr. Bunlar da

Cehenneme girene kadar bu ekilde eziyet görüp duracaklardr.

Alt geni üstü dar olan, içinde çplak insanlarn bulunduu ve altnda ate

yaklan yerde de zinakârlar bulunmaktadr. O duyduun pis koku da avret

yerlerinin kokuuydu. Onlar da Cehenneme girene kadar bu ekilde eziyet

görüp duracaklardr. Siyah tepede sersemlemi olarak gördüün, dübürlerinden

verilen ate kulak, burun, az ve gözlerinden çkan insanlar da Lût kavminin

yapt ii yapan inanlardr. Bu ii yapan her iki taraf da Cehenneme girene

kadar bu ekilde eziyet görüp duracaktr. Etraf çevrelenmi atein banda

duran ve içinden çkan her eyi alp geri yerine koyan melek de Cehennem

bekçisidir. O ate de Cennetlikler ile Cehennemlikleri birbirinden ayran

Cehennemdir.

O gördüün bahçe de Cennetu'l-Mevâ'dr. Çevresinde çocuklarn

bulunduu ihtiyar brahim peygamberdir. Çevresindekiler de çocuklardr.

Trmandn aacn üzerinde bulunan, benzeri görülmemi bir ekilde güzel

olan, içi delikli zümrütler, yeil zebercet talar ve krmz yakutlardan yaplm



436 3 Fetih Sûresi 8r

o evler de lliyyîn'den olan peygamberler, sddîkler, ehitler ve salih kimselerin

meskenleridir ki onlar ne iyi arkadatrlar. En son gördüün rmak da Yüce

Allah'n sana verdii Kevser'dir. te senin evin ile ailen bunlardr.»

Sonrasnda üstümden bir ses : «Ey Muhammedi Ey Muhammedi ste ki sana

verilsin /» diye seslendi. Bu sesi duyunca korkudan takatim kesildi, kalbim

yerinden oynad ve ayakta duramayacak hale geldim. Bu çarya cevap vermeye

gücüm yetmedi. Ancak yanmdaki meleklerden biri sa eliyle elimi tuttu. Dier

melek de sa elini omzuma koydu. Bu ekilde sakinleip rahatladm. Bir daha

üzerimden: «Ey Muhammedi ste ki sana verilsin!» diye seslenilince: «Allahm

l

efaatimi sabit klmam, ailemi yanma vermeni ve huzuruna günahsz bir

ekilde varmay diliyorum» dedim. Sonrasnda geri getirildim."

Daha sonra Resûlullah’a (saiiiiahu aleyhi veseiiem): "üphesiz biz sana apaçk bir

fetih verdik. Böylece Allah senin geçmi ve gelecek günahn balasn,
üzerindeki nimetini tamamlasn ve seni dosdoru bir yola iletsin

"1

âyetten

nazil oldu. Bu âyetler nazil olunca, Resûlullah (nMiahu aleyh, veetiem): "Yüce Allah

bunlar bana verdiine göre dier istediklerimi de bana verecektir" buyurdu.
1

es-Silefî et-Tuyûriyyât’ta Yezîd b. Harun vastasyla bildirir: Mes'ûdî'nin

öyle dediini iittim: "Bize bildirilene göre Ramazan aynn ilk gecesirde

nafile namazda Fetih Sûresi'ni okuyan kii o yl eytann errinden korunur.”

«*

Jljjj ilip üiJû 'JOc Üj Li JA çJJS U âl .Ü jisJ

*

"Böylece Allah senin geçmi ve gelecek günahn balasn,
üzerindeki nimetini tamamlasn ve seni dosdoru bir yola

iletsin." (FcüK Sur. 2)

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Âmir ile Ebû Câfen "Böylece Allah senin

geçmi ve gelecek günahn balasn..."3 buyruunu açklarken: "Geçmi

günahlardan kast Cahiliye dönemindeki günahlar, gelecek günahlardan kast

da slam dönemindeki günahlardr” demilerdir.

’ Fetih Sur. 1, 2
1 bn Asâkir (19/451-454).

’ Fetih Sur. 2
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Abd b. Humeyd, Süfyân’dan bildirir: Bize bildirilene göre "Böylece Allah

senin geçmi ve gelecek günahn balasn ..."
1 buyruunda geçmi

günahlardan kast Cahiliye dönemindeki günahlar, gelecek günahlardan kast

da slam döneminde henüz ilemedii günahlardr.

bn Sa'd, Mücemmi’ b. Câriye'den bildirir: (Mekke ile Medine arasnda bir

yer olan) Dacanân’da iken insanlann koutuunu ve: “Resûlullah'a (saHafiahu

vesellem) vahiy indi!” dediklerini gördüm. Ben de onlarla birlikte komaya

baladm. Resûlullah'n (saiiailshu sieyhi vesellem) yannda ulatmzda nazil olan Fetih

Sûresi'nl okuyordu. Cebrâll bu sûreyi ndirdiinde: "Yâ Resûlallah! Hayrl

olsun” diyerek onu kutlamt. Cebrâil onu kutlaynca Müslümanlar da

kutlad .

2

bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve bn Asâkir, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah

{sBieiiithu aleyhi veseiiem) "üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik. Böylece Allah

senin geçmi ve gelecek günahn balasn, üzerindeki nimetini

tamamlasn ve seni dosdoru bir yola iletsin
"3

âyetleri nazil olduu zaman

kendini ibadete daha fazla verdi. Kendisine: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah

geçmi ve gelecek bütün günahlann balamken bu kadar ibadet neden?”

diye sorulunca, Allah Resûlü (saJiaiiahu aleyhi vesellem): "Buna karlk ükreden bir kul

olmayaym m?" karln verdi .

4

bn Merdûye, Beyhakî uabu'l-îman’da ve bn Asâkir, Ebû Hureyre'den

bildirir. Peygamberimiz (uMfo aleyhi ««Dem) "üphesiz biz sana apaçk bir fetih

verdik. Böylece Allah senin geçmi ve gelecek günahn balasn,
üzerindeki nimetini tamamlasn ve seni dosdoru bir yola iletsin

"5 âyetleri

nazil olduu zaman oruç tuttu ve ayaklan iene kadar da namaz kld.

Kendini o kadar fazla ibadete verdi ki sonunda yorgunluktan eskimi su

tulumuna döndü. Kendisine: “Yüce Allah geçmi ve gelecek bütün

günahlann balamken kendine neden bunu yapyorsun?” diye sorulunca,

’ Fetih Sur. 2
1 bn Sa'd (4/372).

} Fetih Sur. 1, 2

1 bn Asâkir (4/143).

5 Fetih Sur. 1, 2
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Allah Resûlü (uiiaflahu aleyhi veseiicn): "Buna karlk ükreden bir kul olmayaym m?"
cevabn verdi .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâîve bn Mâce, Mu|îre

b. u'be'den bildirir: Resûlullah (saiisiiahu Beyhi «selM ayaklar iene kadar namaz

klard. Kendisine: “Yüce Allah geçmi ve gelecek bütün günahlarn

balamad m?” diye sorulunca, Allah Resûlü (saiiaHshu aleyhi malim):
"
ükreden bir

kul olmayaym m?" karln verdi .

2

bn Asâkir, Ebû Cuhayfe'den bildirir: Resûlullah (saii«ii*u aiByi» veseiien) gece kalkar

ve ayaklan yara oluncaya kadar namaz klard. Kendisine: “Yüce Allah geçmi

ve gelecek bütün günahlarn balamad m?” diye sorulunca, Allah Resûlü

(sBBiahu Beyhi vesellem):
"
ükreden birkul olmayaym m?" karln verdi .

3

Ebû Yala ve bn Asâkir, Enes’ten bildirir: Resûlullah (»yiahu aleyhi *aui«d

geceleri kalkar ve ayaklan iene kadar namaz klard. Kendisine: “Yüce Allah

geçmi ve gelecek bütün günahlann balamad m?” diye sorulunca, Allah

Resûlü (saiMahu aleyhi vBseibr): "ükreden birkul olmayaym m?" karln verdi/

bn Asâkir, Nu'mân b. Beîriden bildirin “Peygamberimiz (saiiaiiehu aleyhi mailem)

ayaklar iene kadar namaz klard.”5

Beyhakî uabu'l-îmar'da ve bn Asâkir, Ebû Hureyre’den bildirir:

Resûlullah (ulluilahu aleyhi vesellem) ayaklan iene kadar namaz klard. Kendis ne:

"Yüce Allah geçmi ve gelecek bütün günahlann balamken neden öyle

yapyorsun?” diye sorulunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi menim): "ükreden bir kul

olmayaym m?" karln verdi .

6

Haan b. Süfyân ve bn Asâkir, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah (saiBBhu aleyhi

vesellem) ayaklan iene kadar namaz klard. Kendisine: “Yüce Allah geçmi ve

gelecek bütün günahlann balamken neden öyle yapyorsun?”

’ Beyhakî (1495) ve bn Asâkir (4/141).
1 bn Ebî eybe (2/475), Ahmed 30/138 (18198), Buhârî (4836), Müslim (2819), Tirmizî

(412), Nesâî (1643) ve bn Mâce (1419).

3 bn Asâkir (4/140).

4 Ebû Ya'lâ (2900) ve bn Asâkir (4/139, 140). Ebû Ya'lâ'run muhakkiki: "RavÜeri

Sahîh'in ravileridir" demitir.
5 bn Asâkir (4/139).
6
Beyhakî (1495) ve bn Asâkir (4/141).

438
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dediimde, Allah Resûlü (sallailahu Beyh veseiiem): "ükreden bir kul olmayaym m?"
karln verdi.

1

bn Asâkir, Ahmed b. shâk b. brahim b. Nubayt b. arît el-Ecaî’den

bildirir: Babamn, babasndan onun da babasndan naklen bildirdiine göre

Resûlullah (uHaUu starta veseiiem) ayaklar iene kadar namaz klard. Kendisine:

"Yüce Allah geçmi ve gelecek bütün günahlann balamken neden öyle

yapyorsun?” diye sorulunca, Allah Resûlü (sallailahu deytu veseiiem): “ükreden bir kul

olmayaym m?" karln verdi.
1

bn Adiy ve bn Asâkir, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu Beyhi vasahm) kendini

o kadar ibadete verdi ki sonunda halsizlikten eskimi su tulumuna döndü.

Kendisine: “Yüce Allah geçmi ve gelecek bütün günahlarn balamken
neden kendini bu kadar yoruyorsun?” diye sorulunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

veseliem): “ükreden bir kul olmayaym m?" karln verdi.3

Ebû Nuaym Hilye’de Hz. Âie'den bildirir Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseilam)

geceleri kalkar dört rekat namaz kldktan sonra dinlenirdi. Bir gece çok uzun

bir süre namaz klnca kendisine acdm. "Yâ Resûlallah! Yüce Allah geçmi ve

gelecek bütün günahlann balamad m ki?” diye sorduumda: "ükreden

bir kul olmayaym m?" karln verdi.4

"Ve Allah sana anl bir zafer versin.” (Fetih Sur. 3)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ve Allah sana anl bir

zafer versin"5 âyetini açklarken: "Bundan kast Mekke'nin, Hayber'in ve

Tâif’in fethidir” demitir.

' bn Asâkir (4/142).
J bn Asâkir (4/142).

5 bn Adiy (5/1971) ve bn Asâkir (2/142, 143).

4 Ebû Nuaym (8/289).

5 Fetih Sur. 3
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h e üu4 ^î^ Jjâ^ >
Uj^. UJi li Ö6j ^jSîlj oljU-ÜI i

"0, inananlarn imanlarn Kat kat artrmalar için

Kalplerine güven indirendir. Göklerin ve yerin ordular

Allah'ndr. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet
sahibidir." (Fetik Sur. 4)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâide

bildirdiine göre bn Abbâs: "O, inananlarn imanlarn kat kat artrmalar

için kalplerine güven indirendir ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Güvenden (sekîne) kast rahmettir. Yüce Allah, Hz. Peygamberdi (saiiaiiahu leyhi

vesBkm) «Lâ ilâhe illallah» ehadeti üzere göndermitir. Müminler bu yörde

ehadet edip bu sözü tasdik edince Yüce Allah namaz da emretti. Müminler

namaz tasdik edip klnca zekat emretti. Zekat tasdik edip verince hacc

emretti. Hacc tasdik edip ifa edince cihad emretti. Daha sonra Yüce Al ah

onlara dinlerini tamamlad ve: "...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.

Size nimetimi tamamladm ve sizin için din olarak Islâm' seçtim ..."
2

buyurdu. Gök ile yer ahalisinin imanlannn salam, doru ve kamil olmas « Lâ

ilâhe illallah» eklindeki ehadetle gerçekleir.

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "O, inananlarn imanlarn

kat kat artrmalar için kalplerine güven indirendir ..."4 buyruunu

açklarken: "manlarnn kat kat artmas tasdik üzerine tasdikde

bulunmalandr” demitir.

lj> 411 A*U 61Sj fii. j&j

"Bütün bunlar Allah'n; inanan erkek ve kadnlar,
içlerinden rmaklar akan, içinde temelli kalacaktan

1

Fetih Sur. 4

1

Mâide Sur. 3
5 bn Cerîr (21/245, 246), Taberânî (13028) vc Beyhakî (4/168).

4 Fetih Sur. 4
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cennetlere Koymas, onlarn kötülüklerini örtmesi içindir.

te bu r Allah katnda büyük bir baardr." (Fetih Sur. 5)

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim,

Tirmizî, bn Cerîr, bn Merdûye ve Ebû Nuaym el-Ma'rife’de Enes'ten bildirir:

Hudeybiye dönüünde Hz. Peygambere {nlbfahu Bieyh. «rafem): "Böylece Allah

senin geçmi ve gelecek günahn balasn, üzerindeki nimetini

tamamlasn ve seni dosdoru bir yola iletsin
" 1

âyeti nazil olunca:
"
Öyle bir

âyet nazil oldu ki benim için dünya ve içindekilerden daha sevimlidir'' buyurdu

ve nazil olan âyeti ashaba okudu. Ashâb da: "Yâ Resülallah! Hayrl olsun"

diyerek onu tebrik ettiler ve: "Yüce Allah sana ne yapacan bildirdi. Peki,

bize ne yapacak?" diye sordular. Bunun üzerine: "Bütün bunlar Allah'n;

inanan erkek ve kadnlar, içlerinden rmaklar akan, içinde temelli

kalacaklar cennetlere koymas, onlarn kötülüklerini örtmesi içindir. te
bu, Allah katnda büyük bir baardr" 2

âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir:

Hudeybiye'den dönüümüzde Muhammed'in (niiaiiahu aleyh, «seiM ashâb üzüntü

ve sknt içindeydi. Zira Mekke'ye girememiler ve kurbanlarn Hudeybiye'de

kesmilerdi. Yolda Resûlullah [sallallshu aleyhi «allem) üç defa: "Kuluk vakti öyle bir

âyet nazil oldu ki benim için dünya ve içindekilerden daha sevimlidir" buyurdu.

"Yâ Resülallah! Ne nazil oldu?" diye sorduumuzda, Allah Resûlü (saiiailahu aleyh,

«ailem): "üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik. Böylece Allah senin

geçmi ve gelecek günahn balasn, üzerindeki nimetini tamamlasn ve

seni dosdoru bir yola iletsin
"4

âyetlerini okudu. Biz: "Yâ Resülallah! Sana

hayrl olsun. Peki, bizim için ne var?" dediimizde, Allah Resûlü (sailaiiahu aleyhi

««Hem): "Bütün bunlar Allah'n; inanan erkek ve kadnlar, içlerinden rmaklar

akan, içinde temelli kalacaklar cennetlere koymas, onlarn kötülüklerini

örtmesi içindir. te bu, Allah katnda büyük bir baardr"5 âyetini okudu.

Daha sonralan Hayberîe gidip de Yahudiler ordumuzu görünce kalelerine

’ Fetih Sur. 2
1
Fetih Sur. 5

3 Abdurrezzâk (2/225), bn Ebî eybe (14/501), Ahmed 20/335 (13035), Abd b.

Humeyd (Müntehab, 1186), Buhârî (4172), Müslim (1786), Tirmizî (3263), bn Cerîr

(21/241) ve Ebû Nuaym 1/38 (25).

* Fetih Sur. 1, 2
5 Fetih Sur. 5
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kaçtlar. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) de: "Hayber harap olmutur! Biz ki bir

kavmin alanna indiimizde uyarlanlarn günü berbat olmu demektir!"

buyurdu.'

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye, krime'den

bildirir: "üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik. Böylece Allah senin

geçmi ve gelecek günahn balasn, üzerindeki nimetini tamamlar ve

seni dosdoru bir yola iletsin
"2

âyetleri nazil olduu zaman ashâb: ‘Yâ

Resülallahî Rabbinin verdii sana hayrl olsun. Bu senin içindi, peki bize ne

var?” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bütün bunlar Allah'n; inanan

erkek ve kadnlar, içlerinden rmaklar akan, içinde temelli kalacaklar

cennetlere koymas, onlarn kötülüklerini örtmesi içindir. te bu, Allah

katnda büyük bir baardr"3 âyetini indirdi .

4

^ u

"Dorusu seni ahit, müjdeci ve uyana olarak gönderdik.

Siz de Allah a ve Peygamberine inanasnz, ona yardm
edesiniz. O na sayg gösteresiniz ve O nu sabah akam tebih

edesiniz." (Feük Sur. s, e)

Abd b. Humeyd ve bn Cehrin bildirdiine göre Katâde: "Dorusu seni

ahit, müjdeci ve uyarc olarak gönderdik
"3 âyetini açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah, Hz. Peygamberi (saiiaiiahu aleyhi »eseiM hem kendi ümmetine,

hem de dier peygamberlere risaleti tebli ettiklerine dair bir ahit, Allah'a

itaat edenlere Cenneti müjdeleyen, Allah'a isyan edeni ise Cehennem ate yle

uyaran biri olarak gönderdi."

Katâde, Fetih Sûresi'nin 9» âyetini de “ ^r»‘ jj ub $~

vLolj »" lafzyla okumu ve öyle açklamtr: “Onlar da Allah'a ve

1 bn Cerîr (21/239, 240) ve Hâkim (2/460).
1

Fetih Sur. 1, 2
J Fetih Sur. 5
4 bn Cerîr (21/241).

5 Fetih Sur. 8
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peygamberine inansnlar, O’na yardm edip sayg göstersinler ve Allah'

sabah akam tebih etsinler. Yüce Allah burada kendisine gereken saygnn

gösterilmesini, ululanp yüceltilmesini emretmitir."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde,

Fetih Sûresi'nin 9. âyetini "*$£3 lafzyla okumu ve: “O'na yardm

edip sayg göstersinler" eklinde açklamtr.2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs,

Fetih Sûresi'nin 9. âyetini lafzyla okumu ve açklarken:

"Muhammed'e (safaiaU aleyhi veseiiem) yardm edip ona gerekli saygy göstersinler,

anlamndadr" demitir.
3

ibn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Diyâ'nn el-Muhtâre’öe bildirdiine

göre bn Abbâs, Fetih Sûresi'nin 9. âyetini lafzyla okumu ve:

"Muhammed'in (saiBiiahu aleyhi veseiiam) önünde klçlarla savasnlar, anlamndadr"

demitir.4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine

göre krime, Fetih Sûresi'nin 9. âyetini lafzyla okumu ve:

"Muhammedi'n (uiMlahu aleyhi veseiiem) yannda klçlarla savasnlar, anlamndadr"

demitir.

5

bn Adiy, bn Merdûye, Hatîb ve bn Asâkir Târih’de Câbir b. Abdillah'tan

bildirir: âyeti nazil olduu zaman Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi veseiiem),

ashâbna:
"
Bunu anlam nedir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashâb: "Allah

ve Resulü daha iyi bilir" dediklerinde, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Ona

yardm edesiniz, anlamndadr" buyurdu. 7

bn Merdûye, krime’den bildirir: bn Abbâs Fetih Sûresi'nin 9. âyetini

":Ljo3 03^0 J3 03^83^3 033 ^jj (=AlIah'a ve Resulüne iman

1 bn Cerîr (21/250, 251, 253).
1 Abdurrezzâk (2/226) ve bn Cerîr (21/251).

3 bn Cerîr (21/251).

4 Hâkim (2/460) ve Diyâ 10/92 (88).

5 bn Cerîr (21/252).
6
Fetih Sur. 9

7 bn Adiy (1/110), Hatib (6/95, 11/113, 114) ve bn Asâkir (6/412).
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edenler, O’na yardm eder, O'na sayg gösterir ve O'nu sabah akam tebih

ederler)" lafzyla okur ve öyle derdi: "Kur'ân’da bir fiildeki harfin 'V' ile mi

yoksa "o" ile mi balad konusunda tereddüte düerseniz onu “j” harfiyle

okuyun, zira Kur'ân'n âyetleri tüm insanlar muhatap alnarak inmitir.’”

bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk, Fetih Sûresi'nin 9. âyetini

lafzyla okumu ve açklarken: "Allah’ tebih etsinler, anlamndadr. Yüce

Allah burada (ki zamirle) kendini kastetmitir" demitir.
2

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir, Hârun’dan bildirir bn Mes’ûd’un kraaatinde

Fetih Sûresi’nin 9. âyeti l (=Sabah akam Allah’ tebih

etsinler)" eklindedir.3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, Fetih Sûresi'nin 9.

âyetini "îLJj a# Ji (=Sabah akam Allah’ tebih etsinler)" eklinde

okurdu.

* *

U.Lp \j>-\ M Ajlp JLlp Uj {jAJ A—Jb jjJlP

"Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler.

Allah'n eli onlarn ellerinin üzerindedir. Kim ahdini

bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmu olur. Kim de Allah ile

olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat
verecektir." (Fetik Sur. o)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hât m’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Sana biat edenler ancak Allah'a biat

etmektedirler ..."4 âyetini açklarken: "Bu biattan kast, Hudeybiye gününde

yaplan biattir" demitir. 5

1 Resmi mushafa muhalif olduu için âz bir kraattir.

J bn Cerîr (21/253).

3 Ebû Ubeyd (sh. 184). âz bir kraattir.

4 Fetih Sur. 10

5 bn Cerîr (21/254).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “Sana biat

edenler ancak Allah'a biat etmektedirler ..."
1

âyetini açklarken: "Bunlar

Hudeybiye gününde Allah Resûlü'ne (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam) biat edenlerdir"

demitir.

2

bn Merdûye, brâhim b. Muhammed b. el-Münteiriden, o babasndan, o

da dedesinden bildirin “Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler.

Allah'n eli onlarn ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi

aleyhine bozmu olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah

ona büyük bîr mükâfat verecektir
"3 âyetinde dile getirilen ve Hz.

Peygamberce MaHaiu akytu «aiM yaplan biat «Allah'a biat ve hakka itaat»

eklinde olan biatti. Ebû Bekrie yaplan biat da «Allah'a itaat ettiim sürece

bana biatl kaln, Allah'a isyan etmem durumunda bana itaat etmeyin»

ekinde olan bir biatti. Ömer b. el-Hattâb'a yaplan biat «Allah'a biat ve hakka

itaat» eklinde olan biatti. Osman b. Affân’a yaplan biat da «Allah'a biat ve

hakka itaat» eklinde olan bir biatti.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hakem b. el-A’rac: "...Allah'n eli

onlarn ellerinin üzerindedir..."4 buyruunu açklarken: “Müslümanlann

olas bir durumda kaçmamalar için Allah'n gücünün onlarn güç ve

kuvvetinden daha üstün olduu ifade edilmitir” demitir.

Ahmed ve bn Merdûye, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirin “Resûlullah'a

MaUshu aleyh «sellem) tembellikte ve çalkanlkta emirlerini dinleyip itaat etme,

bollukta da darlkta da infakta bulunma, iyilii emredip kötülükten alkoyma,

hiç kimsenin knamasndan korkmadan Allah için hakk söyleme, Yesrib'e

(Medine'ye) yanmza gelmesi durumunda ona yardm etme, kendimizi,

elerimizi ve çocuklarmz koruduumuz gibi onu koruma üzerine biat ettik.

Buna karlk da bize Cennet vaadediliyordu. Biat ederek verdii bu söze vefa

gösterene Yüce Allah da Cennet vaadini yerine getirecei, verdii bu sözü

bozanlarn ise bunu ancak kendi aleyhlerine bozacaklan ifade edildi."
5

1

Fetih Sur. 10
2 bn Cerîr (21/254).

J Fetih Sur. 10
4 Fetih Sur. 10

s Ahmed 37/353, 357, 389, 395 (22679, 22700, 22716, 22725). Muhakkleri: "Sahihtir"

demilerdir.
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"Bedevilerden geri Kalm olanlar, sana diyecekler ki:

«Mallarmz ve ailelerimiz bizi alkoydu, Allah'tan bizim

balanmamz dile.» Onlar kalplerinde olmayan dilleriyle

söylerler. De ki: «Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya

bir fayda elde etmenizi isterse O'na kar kimin bir eye
gücü yetebilir? Kald ki, Allah yaptklarnzdan

haberdardr.» Aslnda siz Peygamberin ve müminlerin

ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmtnz. Bu sizin

gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve

helaki hak etmi bir topluluk oldunuz... Savatan geri

braklanlar, siz ganimetleri almaya giderken, «Brakn biz

de sizinle gelelim» diyeceklerdir. Onlar Allah'n sözünü
deitirmek isterler. De ki: «Siz bizimle asla

gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurmutur.» Onlar,

«Bizi kskanyorsunuz» diyeceklerdir. Hayr, onlar pek az

anlarlar. Bedevilerin geri braklanlarna de ki: «Siz, güçlü

kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya kadar savamaya
çarlacaksnz. Eer itaat ederseniz, Allah size güzel bir

mükâfat verir. Ama önceden döndüünüz gibi yine
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dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba uratr.»"
(Felik Sur. 11 , 12, 15, 16)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Cüveybir: "Bedevilerden geri kalm
olanlar, sana diyecekler ki: Mallarmz ve ailelerimiz bizi alkoydu. Allah'tan

bizim balanmamz dile ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir:

Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Hudeybiye'den döndükten sonra Hayberiin

üzerine yürüdüü zaman bedevilerden bazlar Hz. Peygamber'e (saiiaiiehu aleyhi

vesellem) katlmayp ailelerinin yanna gittiler. Hz. Peygamber’in Muliühu aleyhi veselM

Hayber'I fethettii haberini aldklannda hemen ona gittiler. Ancak Yüce

Allah, Hayber'den elde edilen ganimetlerin sadece bu fethe katlanlar

arasnda bölmesini, katlmayanlara bir pay vermemesini emretmiti.

"...Onlar Allah'n sözünü deitirmek isterler..."
2 buyruunda anlatlan da

budur. Deitirmek istedikleri bu söz de Hayberide elde edilen ganimetlerin

sadece bu savaa katlanlar arasnda paylatrlmas emridir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin Delâil’de

bildirdiine göre Mücâhid: "Bedevilerden geri kalm olanlar, sana

diyecekler ki: Mallarmz ve ailelerimiz bizi alkoydu. Allah'tan bizim

balanmamz dile ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: “Bunlar

Medine'den Cüheyne ve Müzeyne kabilesi bedevileridir. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

ve seliem) Mekke'ye giderken onlan çarm, ancak: “Buralara kadar gelip de

onun ashâbn öldüren bir kavimle gidip topraklarnda m savaacaz?"

demiler ve çeitli megaleler öne sürerek katlmamlardr. Hudeybiye'de bir

sonraki yl umre yapma konusunda anlama yapldktan sonra Müslümanlar

Mekke müriklerden saldrmak isteyen bazlarn yakaladlar. Ancak

Resûlullah (saiiaiiahu aByh vessiiem) onlan serbest brakt. "O sizi onlara kar muzaffer

kldktan sonra, Mekke'nin içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de

onlardan çekendir ..."3 âyetinde bahsedilen zafer de budur. Sonrasnda

Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi vesellem) dönüe geçti. Ancak kendisine pek çok

ganimetler vaad edildi. Hayberiin fethi öne alnd. Ceride kalan bedeviler

bunu görünce Müslümanlara: “Brakn biz de sizinle birlikte gidelim" demeye

’ Fetih Sur. 11

' Fetih Sur. 15
J Fetih Sur. 11

* Fetih Sur. 24
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baladlar. "Savatan geri braklanlar, siz ganimetleri almaya giderken,

«Brakn biz de sizinle gelelim» diyeceklerdir..."' âyetinde bahsedilen

ganimetler de Hayber ganimetleridir. Daha sonra bedevilere güçlü, kuvvetli

bir kavme kar savamalan teklif edildi ki bu kavim de ranlIlardr. Vaad

edilen mükâfat da bugüne kadar elde edilen ganimetlerdir.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Aslnda siz

Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini

sanmtnz. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda

bulundunuz ve helaki hak etmi bir topluluk oldunuz"3 âyetini açklarken

öyle demitin “Bunlar Mekke’ye doru yola çkan Peygamberimiz (saiiaiiahj aleyhi

«seliem) ile ashâbnn geriye salam bir ekilde dönemeyeceklerini, orada

öldürüleceklerini zannetmilerdi. Hz. Peygamber’e (niiaiiato eieyft resellem) katlmayp

geride kalmalannn sebebi de buydu. leri sürdükleri mazeretler de yalardan

baka bir ey deildi ve bu zanlannda da yanlyorlard."

"Savatan geri braklanlar, siz ganimetleri almaya giderken, «Brakn

biz de sizinle gelelim» diyeceklerdir..."4 buyruunu açklarken: “Bunlar

Hudeybiye’ye Peygamberimizle (sbIIsIIbIiu afeyfc reseiienO birlikte gitmeyen ve geride

kalanlardr" demitir. "...Allah, önceden böyle buyurmutur..."5 buyruunu

açklarken: “Ganimetler cihad edip savaanlar için klnmtr. Hayber

ganimetleri de sadece Hudeybiye’de bulunanlann paydr ve Hudeybiye'de

bulunmayanlann bu ganimette herhangi bir pay yoktur. Allah’n önceden

buyurduu ve verdii hüküm budur" demitir. "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

kadar savamaya çarlacaksnz ..."
6 buyruunu açklarken de öyle

demitir: Hevâzin ve Sakîf kabileleriyle savamak üzere Huneyn savana

çarldklarnda kimisi cihad etmek istedi ve bu çarya en güzel ekilde

icabet etti. Daha sonra Yüce Allah: "Köre vebal yoktur, topala da vebal

’ Fetih Sur. 15
1 bn Cerir (21/257, 262, 267, 279, 280) ve Beyhakî (4/164, 165).

3 Fetih Sur. 12
4 Fetih Sur. 15

5 Fetih Sur. 15
5
Fetih Sur. 16
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yoktur, hastaya da vebal yoktur..."' buyurarak bu savaa katlamayacak

olanlar mazur gördü .

2

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Aslnda siz Peygamberin

ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmtnz. Bu sizin

gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ..."3 âyetini

açklarken: “Bunlar Müslümanlar içinde bulunan münafklardr. Allah Resûlü

(uiiaiiahu aleyhi resellem) ile Müslümanlarn çktklar bu seferden salam olarak

dönemeyecei eklinde kötü bir zanda bulundular” demitir.

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlar Allah'n sözünü

deitirmek sterler..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Allah'n

sözünden kast Kitab'dr. Bunlar Müslümanlan cihad konusunda yavalatrlar

ve savatan kaçmalarn telkin ederlerdi."

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Delâil
1de

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Bedevilerin geri braklanlarna de ki: "Siz,

güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya kadar savamaya

çarlacaksnz..."5 buyruunu açklarken: “Bu kavim ranlIlardr" demitir.

6

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): “Bu kavim ran ile Rumlardr” demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

kadar savamaya çarlacaksnz ..."
8 buyruunu açklarken: “Bu kavim

Kürtlerdir" demitir.

9

bnu'l-Münzir ve Taberânî’nin M. el-Evsat'ta bildirdiine göre Mücâhid:

"Bedevilerin geri braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar

' Fetih Sur. 17

‘bn Cerîr (21/259, 262).

3 Fetih Sur. 12
4 Fetih Sur. 15

5 Fetih Sur. 16
6 bn Cerîr (21/266) ve Beyhakî (4/166).

7 bn Cerîr (21/266) ve Beyhakî (4/165).
8
Fetih Sur. 16

9 bn Kesir, Tefsir'da (7/221) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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teslim oluncaya kadar savamaya çarlacaksnz..."
1 buyruunu açklarken:

“Bunlar ran bedevileri ile Arap olmayan topluluklarn kürtleridir” demitir.

bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin bildirdiine göre Zührî: “Bu kavim Hanife

oullardr” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

kadar savamaya çarlacaksnz ..."
2 buyruunu açklarken: “Bu kavim

henüz gelmi deildir” demitir.
3

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Sz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

kadar savamaya çarlacaksnz. Eer itaat ederseniz, Allah size güzel bir

mükâfat verir. Ama önceden döndüünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi

elem dolu bir azaba uratr"4
âyetini açklarken öyle demitin “Ömer b. el-

Hattâb daha önce Hz. Peygamberin (saiisflahu aleyhi meten) Mekke'ye çard
Medineli bedevileri ranlIlara kar savamaya çard. Âyet bundan

bahsetmektedir. Ömer sizi bunlara kar savaa davet ettii zaman ayet

itaat ederseniz zamannda Peygamberimizden Moiiatu aleyhi «sefan) geri kalmanzn

tövbesi olur ve Yüce Allah size güzel bir mükâfat verir. Ancak Ömer sizi davet

ettii zaman, zamannda Peygamberimizden {saiiaiiahu aleyhi «selem) geri kalmanz

gibi geri kalrsanz Yüce Allah size çetin bir azab tattnr.”

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

kadar savamaya çarlacaksnz..."5 buyruunu açklarken: “Bu kavim ran

ile Rumlardr” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

1

Fetih Sur. 16
1
Fetih Sur. 16

} bn Cerîr (21/268).

* Fetih Sur. 16

s Fetih Sur. 16
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kadar savamaya çarlacaksnz ..."
1 buyruunu açklarken: "Bu kavim

putperestlerdir" demitir.

Firyâbî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedevilerin geri

braklanlarna de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya

kadar savamaya çarlacaksnz...'" buyruunu açklarken: "Bunlar Hevâzin

kabilesi ile Hanîfe oullandr" demitir.

SaTd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

ikrime ile Saîd h. Cübeyr: "Bedevilerin geri braklanlarna de ki: "Siz, güçlü

kuvvetli bir kavme kar teslim oluncaya kadar savamaya

çarlacaksnz..."3 buyruunu açklarken: "Bunlar Huneyn’de Müslümanlan

pusuya düüren Hevâzin kabilesidir" demitir.

4

lr*J iri ^pJJ ^ <4*d lr*J

** • • /

"Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da
vebal yoktur. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse,

Allah onu altndan rmaklar akan cennetlere sokar. Kim de
geri kalrsa, onu ac bir azaba uratr." (Faik Sur. 17)

Taberânî -hasen bir isnâdla- Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: Resûlullah'n (»Blshu

aleyhi vneflem) yannda nazil olan vahiyleri yazyordum. Sava emreden âyet de

nazil olmutu. Bir ara kalemi kulama koymu beklerken kör biri gelip:

"Benim gözlerim görmezken nasl cihada çkaym?” diye sordu. Bunun

üzerine: "Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal

yoktur. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altndan

rmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalrsa, onu ac bir azaba

’ Fetih Sur. 16
1

Fetih Sur. 16

* Fetih Sur. 16

4 bn Cerir (21/267) ve Beyhak (4/167).
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uratr"1

âyeti nazil oldu. Bunlardan vebalin kalkmas sadece cihad

konusundadr. ayet güçleri yetmiyorsa cihada katlmayabilirler.

2

rfyü u^ k fe*i*» & A^j iaJ

o^j 4i,ijü-t; ^î UJi iLsLUi jjiÜ

oJla^ 4jjJb^t oj^tS' D çSJl&j Ijj^p D

U^jLi U»l>* ^jJJ fcl ûjfcjj ^Ûl «J*j

ijrf* 4?
il iu-î J 4jip ijjA <J eü*tj *

'j~*; Vj liJj ^ jtoSi 4^ ^jjJi |ddîiî jb

*.4? il JlçJ yj j ^ d* is ^Jl il Li

“Andolsun kî o aaan altnda sana biat ederlerken Allah, o

müminlerden raz olmutur. Kalplerinde olan bilmi,

onlara güven duygusu vermi ve onlan pek yakn bir fetihle

ödüllendirmitir. Yine onlan elde edecekleri birçok

ganimetlerle de mükafalandrd. Allah üstündür, hikmet

sahibidir. Allah, size, elde edeceiniz birçok ganimetler

vaad etmitir, imdilik bunu size hemen vermi ve

insanlann ellerini sizden çekmitir ki bunlar müminler için

bir delil olsun, sizi de doru bir yola iletsin. Henüz elde

edemediiniz baka ganimetler de vardr ki, onlar Allah n
bilgi ve kudreti dâhilindedir. Allah, her eye kadirdir. Eer
kâfirler sizinle savasalard, arkalanna dönüp kaçarlard.

Sonra bir dost ve yardmc da bulamazlard. Allah'n,

ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'n kanununda
asla bir deiiklik bulamazsn." (Fetih Sur. 18-23)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Seleme b. el-Ekva'dan bildrin

Öle vakti dinleniyorken Resûlullah’n (sailaiiahu aeyt. veseiiem) münadisi: “Ey insanlar!

Biata! Biata gelin! Ruhu'l-Kuds indi!” diye seslenmeye balad. Aceleyle

’ Fetih Sur. 17

1
Taberânî (4926).
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Semure aacnn altnda bulunan Resûlullah'a {saiiatluhu aleyhi vesellem) doru

hareketlendik ve o aacn altnda ona biat ettik. "Andolsun ki o aacn
altnda sana biat ederlerken Allah, o müminlerden raz olmutur ..."

1

âyetinde ifade edilen de budur. Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi vesellem) bir elini öbür elinin

üzerine koyarak Mekke'de bulunan Osmân adna da biat etti. Müslümanlar

"Affân'n oluna helal olsun! Biz buradayken o Mekke'de Kabe'yi tavaf

ediyor" deyince, Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Orada u kadar yl kalsa dahi

ben tavafetmeden o da etmez!" buyurdu .

2

Buhârî ve bn Merdûye, Tânk b. Abdlrrahman'dan bildirir: Hac için

Mekke'ye gittiim bir zamanda yolda (aaç altnda) namaz klan bir

toplulukla karlatm. "Bu namazgah da ne oluyor?” diye sorduumda: "Bu

aacn altnda Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Rdvan Biati yaplmt” dediler.

Saîd b. el-Müseyyeb'in yanna gelip bunu anlattmda da Saîd öyle dedi:

"Babamn bana anlattna göre kendisi de bu aacn altnda Resûlullah'a

(seiiaiiahu aleyhi vesellem) biat edenlerden birisiydi. kinci yl geldiklerinde de bu aacn

yerini çkaramamlard. Muhammed'in (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ashab bile bu aacn

yerini ve hangisi olduunu bilmezken siz örenmisiniz! Siz onlardan daha iyi

biliyorsunuz öyle mi!?”3

bn Ebî eybe Musannefte Nâfi'den bildirir: "Ömer b. el-Hattâb, Rdvan

Biat’nn yapld aacn altna insanlarn geldiini haber alnca emrederek bu

aaç kesildi .”
4

Buhârî ve bn Merdûye, Katâde’den bildirir: Saîd b. el-Müseyyeb’e:

"Rdvan Biat'nda bulunanlarn says kaçt?” diye sorduumda: "Bin beyüz

kiiydi” karln verdi. Ona: "Ama Cabir b. Abdillah onlarn bin dörtyüz kii

olduunu söylüyor” dediimde ise Saîd: "Allah ona merhamet etsin!

Yanlm! Zira onlarn bin beyüz kii olduklarn bizzat kendisi de söylemiti”

karln verdi .

5

1

Fetih Sur. 18
1 bn Cerîr (21/273, 274) vc bn Kesir, Tefsirde (7/322) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Buhârî (4163).

4 bn Ebî eybe (2/375).

5 Buhârî (4153).
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Buhârî, Müslim, bn Cerîr ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b.

Ebî Evfâ: "O aaç altnda biat edenlerin says bin üçyüzdü” demitir.
1

Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiVâe Câbir b.

Abdillah'tan bildirir: “Hudeybiye’de bin dörtyüz kiiydik. O zaman Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi »esellem) bize: "Sizler yeryüzünün en hayrl insanlarsnz''

buyurmutu.
1

Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb'den, o da babasndan bildirin

“Peygamberimiz (saiiaiiahu dey* veseiiem) ile birlikte o aacn altnda bin dörtyüz

kiiydik.”3

Buhârî'nin bildirdiine göre Seleme b. el-Ekva: "O aacn altnda

Resûlullah'a Muflahu aleyhi veseiiem) biat ettim” dedi. Kendisine: “O günü ne üzerine

Allah Resulü (uium* aiyh vaniiem) biat ediyordunuz?” diye sorulunca da: “Ölüm

üzerine” karln verdi.
4

Beyhakî, Urve'den bildirir Peygamberimiz (nUahu aM- «seUon) Hudeybiye'de

konaklaynca, Kureyliler bu kadar yaknlanna gelmesinden dolay korkuya

kapldlar. Resûlullah (tabllhu aleyhi veseiiem) ashâbndan birini onlara göndermek

istedi ve bunun için Ömer b. el-Hattâb' çard. Ömer: “Yâ Resûlallah! Ben

gidersem hayatmdan yana güvende olamam. Zira Kureyliler bana zarar

verecek olsa Ka'boullanndan kimse bana arka çkmaz. Ama Osmân b.

Affân' gönderebilirsin. Akrabalannn çou orada ve istediin eyi onlara

ulatrabiliri' deyince, Allah Resûlü [saiaia* aleyhi w»ibn), Osman b. Affân’ çartt.

Onu Kureylilere gönderirken: "Onlara sava için gelmediimizi, sadece

Kabe'yi ziyaret için geldiimizi söyle. Onlar slam'a da davet et" buyurdu.

Bunun yannda Mekke’de bulunan erkek ve kadn müminlere de uramasn,

onlara fethin müjdesini vermesini. Yüce Allah'n dinini Mekke'de üstün

getirmesinin yakn olduunu ve artk kimsenin imann gizlemesine gerek

kalmayacan söylemesini istedi. Osmân da Mekke'ye gidip söylenenleri

kendilerine iletti. Mekke mürikleri Osman’ yanlannda rehin tuttular. 0>*ada

’ Buhârî (4155), Müslim (1857), bn Cerîr (21/277) ve Fethu'l-Bârî'de (7/444) geçtii

üzere bn Merdûye.

* Buhârî (4154), Müslim 1856 (71) ve Beyhakî (4/97).

3 Beyhakî (4/98).

4 Buhârî (4169).
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Resûlullah (sellellahü aleyhi vesBlem) Müslümanlar biata çard. Resûlullah'in (sallallahu aleyhi

vesellem) mÜnadS: “Herkes duysun ki RuhuTKudÜS Resûlullah'a (salBlehu aleyhi vesellem)

indi ve herkesin ona biat etmesini emretti. Bunun için Allah adna gelip Allah

Resûlü'ne biat edin!” diye seslenince bütün Müslümanlar Resûlullah'in (saiiaiiahu

aleyhi vesellem) yanma kOUtUar. O srada Resûlullah Isallallahu aleyh, vesellem) bir aacn

altnda bulunuyordu. Oradaki bütün Müslümanlar asla kaçmayacaklarna dair

Allah Resûlü’ne biat ettiler. Yüce Allah müriklerin kalplerine korku salnca da

ellerinde rehin olarak tuttuklan Müslümanlar serbest braktlar ve

Resûlullah'Kssiuiehu aleyh. vesellem) anlama yapmaya davet ettiler.'

Müslim, bn Cerîr ve bn Merdûye, Câbir’den bildirir: “Hudeybiye’de bin

dörtyüz kiiydik. Hepimiz Resûlullah'a (mUmu* aleyhi maM Semure denilen bir

aacn altnda biat ettik. Ömer de onun elinden tutuyordu. Allah Resûlü’ne

ölüm üzere deil kaçmamak üzere biat ettik.”*

Abd b. Humeyd, Müslim ve bn Merdûye, Ma’kil b. Yesâr’dan bildirir.

Hudeybiye’de aacn altnda Müslümanlar Hz. Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi meltem)

biat ederken ben de bulundum. O zamanlar bin dörtyüz kiiydik. Biat

esnasnda aacn dallarndan birini Resûlullah’in (saiaiiahu aleyhi vesaitem) bana
demesin diye tutup kaldrmtm. Orada Allah Resûlü'ne ölüm üzere deil

kaçmamak üzere biat ettik.”3

Beyhakî DelâiVde a’bî’den bildirir: (Hudeybiye'de) Peygamberimiz (sallaiiahu

Beyhi vesellem) insanlan biata çard zaman yanna ilk ulaan kii Ebû Sinân el-

Esedî oldu. Ebû Sinân, Allah Resûlü'ne: “Elini uzat sana biat edeyim” dedi.

Allah Resulü (sallaiiahu aleyhi vesellem): "Ne üzerine biat edeceksin?" diye sorunca, Ebû

Sinân: “Ne üzerine istiyorsan” karln verdi .
4

Beyhakî, Enes'ten bildirir. Resûlullah (sallaiiahu aleyh, meltem) Rdvân Biati için emir

verdiinde Osmân b. Affân elçi olarak Mekke’de bulunuyordu. Orada

bulunan bütün Müslümanlar biat ettikten sonra Allah Resûlü (uiMahu aleyhi vesellem):

"
Allahm ! Osman, Allah ve Resûlü için bir göreve gitti" buyurdu ve Osman'n

yerine bir elini dierine vurdu. Bu ekilde biat konusunda Resûlullah’in (saiteiiahu

1
Beyhakî (4/132).

* Müslim (1856) ve bn Cerir (21/275, 276).

5 Müslim (1858).

4 Beyhakî (4/137).
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aleyhi meiiem) Osmân adna uzatt el dier herkesin uzatt elden daha hayrl

çkt.

Ahmed, Ebû Dâvud ve Tirmizî’nin CâbVden, Müslim'in ise Câbir vastasyla

Ümmü Mübeir'den bildirdiine göre Peygamberimiz M*y>u aleyh. vesilem):
"Aaç

altnda biat edenlerden hiç kimse Cehenneme girmeyecektir

"

buyurmutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kalplerinde olan bilmi,

onlara güven duygusu vermitir..."
2 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

sadece yapt biata vefa gösterecek olanlara bu güven duygusunu verdi"

demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ: "...Onlar pek yakn bir fetihle

ödüllendirmitir
"3 buyruunu açklarken: “Bu fetih Hayberiin fethidir"

demitir.

4

Abdurrezzâk ve Ebû Dâvud MerSsîl'de Zührfden bildirir Bize bildirilene

göre Resulullah (sdiaitshu bMi vesilem) Hayberiden elde edilen ganimetleri

paylatnrken Hayber savana katlmayan hiç kimseye bunlardan pay

vermemitir. Ancak Hudeybiye'de bulunup da Hayber savanda bulunmayan

kiilere gyaplarnda pay ayrmtr. Zira Yüce Allah, Hudeybiye'de bulunanlar

hakknda: "Allah, size, elde edeceiniz birçok ganimetler vaad etmitir.

imdilik bunu size hemen vermitir..."5 buyurmutu. Bundan dolay

Hudeybiye'de bulunanlardan, Hayber savana katlana da katlmayana da

ganimetlerden pay verdi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun ki o

aacn altnda sana biat ederlerken Allah, o müminlerden raz olmutur.

Kalplerinde olan bilmi, onlara güven duygusu vermi ve onlar pek yakn

bir fetihle ödüllendirmitir. Yine onlar elde edecekleri birçok ganimetlerle

1 Ahmed 23/93 (14778), Ebû Dâvud (4653), Tirmizî (3860) ve Müslim (2496).

1
Fetih Sur. 18

5 Fetih Sur. 18

4 bn Cerîr (21/278) ve Beyhakî (4/163).

5 Fetih Sur. 20
6 Abdurrezzâk (9738) ve Ebû Dâvud (sh. 165).
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de mükafalandrd ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Bunlar

Hudeybiye'de Hz. Peygamber'e (sailallahu aleyhi vesellem) biat edenlerdir. Yüce Allah

bunlara vakar ile sabn indirmitir. Bize bildirilene göre de altnda biat edilen

bu aaç Semure aacdr. O zaman Müslümanlar bin beyüz kiiydi ve ölüm

üzerine deil kaçmamak üzere biat etmilerdi. Bahsedilen ganimetler

Hayber’de ele geçirilen tanmaz ve tanr mülklerden oluan ganimetlerdir.

Peygamberimiz (saiiöiUu aleyhi vesellem) bu ganimetleri ashâb arasnda paylatrd.”2

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem),

Hudeybiye’den Medine’ye doru dönüe geçtiinde Mekke ile Medine

arasnda bir yerde kendisine Fetih Sûresi nazil oldu. Bu sûrede Yüce Allah,

Allah Resûlü (sailallahu aleyhi vesellem) hakknda: "üphesiz biz sana apaçk bir fetih

verdik. Böylece Allah senin geçmi ve gelecek günahn balasn,
üzerindeki nimetini tamamlasn ve seni dosdoru bir yola iletsin. Ve Allah

sana anl bir zafer versin
"3 buyurdu. Daha sonra Peygamberimiz (sailallahu aleyhi

vesellem) ile birlikte çkmayp Medine’de kalan bedevileri zikretti ve onlar

hakknda: "Bedevilerden geri kalm olanlar, sana diyecekler ki: «Mallarmz

ve ailelerimiz bizi alkoydu. Allah'tan bizim balanmamz dile.» Onlar

kalplerinde olmayan dilleriyle söylerler. De ki: "Allah size bir zarar

gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na kar kimin bir

eye gücü yetebilir? Kald ki, Allah yaptklarnzdan haberdardr"4 buyurdu.

Sonra bedevilere: "Aslnda siz Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir

daha dönmeyeceklerini sanmtnz. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü

de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmi bir topluluk oldunuz. Kim

Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz, kafirler için çlgn bir ate

hazrlamadr"3 buyurdu. Daha sonra da yaplan biati zikredip: "Andolsun ki

o aacn altnda sana biat ederlerken Allah, o müminlerden raz olmutur.

Kalplerinde olan bilmi, onlara güven duygusu vermi ve onlar pek yakn

bir fetihle ödüllendirmitir
"6

buyurdu. Bu yakn fetih de Hayberiin fethi oldu.

’ Fetih Sur. 18, 19
1 bn Cerîr (21/277, 278).

3 Fetih Sur. 1-3

4 Fetih Sur. 11

5 Fetih Sur. 12,13
6
Fetih Sur. 18
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun ki o

aacn altnda sana biat ederlerken Allah, o müminlerden raz olmutur..."'

âyetini açklarken: “Aaç altnda biat edenler, bin beyüz yirmibe ki ydi"

demitir .

2

bn Merdûye ve bn Asâkir, Ebû Umâme el-Bâhitî’den bildirir. "Andolsun ki

o aacn altnda sana biat ederlerken Allah, o müminlerden raz

olmutur ..."3 âyeti nazil olduu zaman: “Yâ Resûlallah! Biz de aaç altnda

sana biat etmitik" dedim. Allah Resûlü (saiialiehu dpvhi vesEiem): "Ey Ebû Umâme! Sen

beridensin, ben de endenim" karln verdi .
4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre krime: "...Onlar pek

yakn bir fetihle ödüllendirmitir
"5 buyruunu açklarken: “Bu fetih

Hudeybiye bar sonras yaplan Hayber fethidir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre a’bî: "...Onlar pek yakn bir fetihle

ödüllendirmitir
"6 buyruunu açklarken: "Bu fetih Hayber fethidir"

demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, size, elde edeceiniz birçok

ganimetler vaad etmitir. imdilik bunu size hemen vermitir ..."7

buyruunu açklarken öyle demitir: “Vaad edilen ganimetler, imdiye kadar

elde edilen ganimetlerdir. Hemen verilen de Hayber’in fethidir."
8

ibn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, size,

elde edeceiniz birçok ganimetler vaad etmitir. imdilik bunu size hemen

vermitir ..."9 buyruunu açklarken: “Bundan kast Hayber'in fethidir"

demitir.

10

'

Fetih Sur. 18
1 bn Cerîr (21/277).

* Fetih Sur. 18

4 b Asâkir (24/61).

5 Fetih Sur. 18
6
Fetih Sur. 18

7 Fetih Sur. 20
8 bn Cerir (21/279, 280).

9 Fetih Sur. 20
10 bn Cerir (21/281).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, size, elde edeceiniz

birçok ganimetler vaad etmitir. imdilik bunu size hemen vermi ve

insanlarn ellerini sizden çekmitir ki bunlar müminler için bir delil

olsun..."' âyetini açklarken öyle demitir: “Vaad edilen ganimetler ile

hemen verilen Hayber fethidir ve bu fetihte elde edilen ganimetlerdir. Yüce

Allah, Mekkeli müriklerin haram bölgesini helal klmalarna veya ihraml olan

Müslümanlarn kanlarn aktmalarna engel olmu ve bunu «nsanlarn ellerini

sizden çekmitir» eklinde dile getirmitir. Bu uygulamann da sonradan

gelen müminlere yönelik bir sünnet olacan bildirmitir.”

bn Merdûye ve Beyhakî’nin Delâil ’de bildirdiine göre Mervân ile Misver

b. Mahreme öyle demilerdir: Hudeybiye dönüünde Mekke ile Medine

arasnda bir yerde Resûlullah'a (saUsiiahu aleyhi vkbIM Fetih Sûresi nazil oldu ve bu

sûreyle Yüce Allah, Allah Resûlü’ne pek çok hayrlar vaad etti. Bunlardan biri

de "Allah, size, elde edeceiniz birçok ganimetler vaad etmitir. imdilik

bunu size hemen vermitir..."
2 buyruunda ifade edildii gibi Hayber’in

fethidir. Resûlullah (sbIIbIIbHu eieyhi veseiiem) Medine'ye Zilhicce aynda geldi.

Muharrem ayna kadar kaldktan sonra bu ayda Hayber’e yürüdü. Resûlullah

(saiiaiiahu eieyhî veseiiem) atafân kabilesinin Hayber Yahudilerine yardma gelmesinden

çekindii için atâfan ile Hayber arasnda bir yer olan Racî' vadisinde

konaklad. Geceyi orada geçirdikten sonra sabah vakti Hayber’e girdi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...imdilik bunu

size hemen vermi ve insanlarn ellerini sizden çekmitir..."'’ buyruunu

açklarken öyle demitir. “Sîzlere hemen Hayber’in fethini nasip etti. Sizler

Medine’yi brakp Hayberie gidince geride kalan çoluk çocuunuz ile

mallarnz da dümanlardan korudu .”5

1

Fetih Sur. 20
1
Fetih Sur. 20

3 Beyhakî (4/197).

4 Fetih Sur. 20
5 bn Cerîr (21/281, 282).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Atiyye: “...imdilik

bunu size hemen vermitir..."’ buyruunu açklarken: “Bundan Kast

Hayber’in fethidir" demitir.

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "...nsanlarn ellerini sizden

çekmitir..."
2 buyruunu açklarken: “Elleri Müslümanlarn üzerinden çekilen

bu insanlar anlamal olan ve balarnda Uteybe b. Hafs ile Mâlik b. Avt en-

Nasrî Ebû Nasr bulunan Esed ile atafân kabileleri ve Bi'r-i Maûna'da bulunan

Hayber Yahudileridir. Ancak Yüce Allah bunlann kalplerine korku sald için

Peygamberimiz (saiiaflahu aleyhi meltem) ile karlamadan kaçmlardr" dem tir.

“Eer kâfirler sizinle savasalard, arkalarna dönüp kaçarlard. Sonra bir

dost ve yardmc da bulamazlard. Allah'n, ötedenberi süregelen kanunu

budur. Allah'n kanununda asla bir deiiklik bulamazsn"3 buyruunu

açklarken de öyle demitin “Bu kafirlerden kast Esed ile atafân

kabileleridir. Yüce Allah, peygamberi ile savaan herkesi sonunda rezil eder,

ya öldürerek ya da kalbine korku salarak hezimete uratr. Hz. Peygamber'in

(iBiiaiiahu sieyh ydJBiiBm) adn duyan her bir düman hezimete urayp sonunda teslim

olur. Yüce Allah'n, dümanlarna yönelik sünneti budur."

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

Delâil'öe bildirdiine göre bn Abbâs: “Henüz elde edemediiniz baka

ganimetler de vardr..."4 buyruunu açklarken: “Bu ganimetler günümüze

kadar gerçeklemekte olan fetihlerdir" demitir .

5

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Henüz elde edemediiniz

baka ganimetler de vardr ki, onlar Allah’n bilgi ve kudreti

dâhilindedir..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir. “Bu ganimetler henüz

sîzlerin olmad, ancak ilerde olacaktr. Yüce Allah bu ganimetlerin ilerde sizin

olacan geni bilgisiyle bilmitir."7

’ Fetih Sur. 20

* Fetih Sur. 20

3 Fetih Sur. 22, 23
* Fetih Sur. 21

5 Beyhakî (4/163).

6
Fetih Sur. 21

7 Beyhakî (4/163).
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bn Ebî eybe, Ebu’l-Esved ed-Düelî'den bildirin Zübeyr b. el-Awâm,

Basra'ya geldii zaman devlet hâzinesine girdi. çerdeki altn ve gümüleri

görünce: "Allah, size, elde edeceiniz birçok ganimetler vaad etmitir.

imdilik bunu size hemen vermi ve insanlarn ellerini sizden çekmitir ki

bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doru bir yola iletsin. Henüz

elde edemediiniz baka ganimetler de vardr ki, onlar Allah'n bilgi ve

kudreti dâhilindedir. Allah, her eye kadirdir"’ âyetlerini okudu ve: “Henüz

elde edilmeyen ganimetler ite bunlard" dedi .

2

bn Asâkir'in bildirdiine göre Alî ile bn Abbâs: "Allah, size, elde

edeceiniz birçok ganimetler vaad etmitir. imdilik bunu size hemen

vermi ve insanlann ellerini sizden çekmitir ki bunlar müminler için bir

delil olsun, sizi de doru bir yola iletsin. Henüz elde edemediiniz baka

ganimetler de vardr ki, onlar Allah'n bilgi ve kudreti dâhilindedir. Allah,

her eye kadirdir"3 âyetlerini açklarken öyle demilerdir: “Yüce Allah geni

bilgisiyle gelecekte sîzlere fetihler vaad ediyor. Bu fetihlere katlacak ve

ganimetler elde edeceksiniz. Vaad ettii bu fetihlerden Hayberiin fethini

sîzlere hemen vermitir. Yaplan Hudeybiye anlamasyla da Kurey'in ellerini

sizin üzerinizden çekmi, zararn sizden defetmitir. Bu da gelecekte size

vaad edilenlerin gerçekleeceinin delilidir. Henüz elde edemediiniz

ganimetler de var ki bunlar da ran ile Rumlardan elde edileceklerdir. Yüce

Allah bu konuda takdirini yapm ve hükmünü vermitir."'’

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ: "Henüz elde edemediiniz

baka ganimetlerde vardr..."5 buyruunu açklarken: “Bunlardan kast, ran

ile Rumlann topraklannda yaplacak olan fetihlerdir" demitir .

6

’ Fetih Sur. 20, 21
J bn Ebî eybe (15/280).

1 Fetih Sur. 20, 21

« bn Asâkir (1/397).

5 Fetih Sur. 21
6 bn Cerîr (21/284) ve Beyhakî (4/163).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atiyye: 'Henüz elde edemediiniz

baka ganimetler de vardr..."
1 buyruunu açklarken: “Bunlardan kast

ran'n fethidir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Cüveybir: "Henüz elde edemediiniz

baka ganimetler de vardr ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Bazlar vaad edilen bu ganimetlerin baz Arap kabilelerinin fethi olduunu

söylerken bazlar da ran ile Rum bölgelerindeki fetihler olduunu

söylemitir."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

"Henüz elde edemediiniz baka ganimetler de vardr ..."3 buyruunu

açklarken: “Bize bildirilene göre bundan kast, Mekke'nin fethidir" demitir.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Henüz elde edemediiniz

baka ganimetler de vardr ..."3 buyruunu açklarken: “Bundan kast,

Huneyn savadr" demitir.

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Henüz elde

edemediiniz baka ganimetler de vardr ..."
6 buyruunu açklarken:

“Bundan kast, Hayberiin fethidir" demitir.

7

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Eer kâfirler

sizinle savasalard, arkalarna dönüp kaçarlard ..."
6 buyruunu açklarken:

“Bu kafirlerden kast, Mekke ahalisidir" demitir.
9

ûi cMi fîr* f&i-dj *4d^^ fP J*j

’ Fetih Sur. 21
1

Fetih Sur. 21

3 Fetih Sur. 21
4 Abdurrezzâk (2/227) ve bn Cerîr (21/286).

5 Fetih Sur. 21
6
Fetih Sur. 21

7 bn Cerîr (21/285).

a
Fetih Sur. 22

9 bn Cerîr (21/287, "Kurey kafirleridir" lafzyla).
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i '
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a

"Sizi onlara kar muzaffer kldktan sonra, Mekke'nin

içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan

çeken O'dur. Allah, yaptklarnz görendir." (FeiiK Sur. 24)

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî,

Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiVde Enes'ten

bildirir: Hudeybiye'de Mekke ahalisinden silahl seksen kiilik bir mürik

grubu Resûlullah’ (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öldürmek için Ten'Tm da taraflarndan

Müslümanlann üzerine indiler. Ancak Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vesdlem) dua edince

hepsi de yakaland. Sonra Resûlullah (saliallshu aleyhi veseilem) onlar affedip serbest

brakt. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sizi onlara kar muzaffer kldktan

sonra, Mekke'nin içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan

çeken O'dur..."
1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Sizi onlara kar
muzaffer kldktan sonra, Mekke'nin içinde onlarn ellerini sizden, sizin

ellerinizi de onlardan çeken O'dur..."3 âyetini açklarken öyle demitir:

Âyette geçen Batn- Mekke'den kast Hudeybiye'dir. Bize bildirilene göre

Hudeybiye zamanlarnda Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi veseilem) ashabndan Zenîm

adnda birisi tepede bulunurken mürikler oklaryla onu öldürdüler.

Peygamberimiz (sBiiaiiahu aleyhi veseilem) bir süvari birlii gönderince Mekke

müriklerinden on iki atly yakaladlar. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseilem) onlara:

"Bizlerden biriyle bir anlamanz veya zimmetiniz var m?" diye sorunca,

onlar "Hayr!" dediler. Sonrasnda Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseilem) onlar serbest

brakt. Bu konuda Yüce Allah: "Sizi onlara kar muzaffer kldktan sonra,

Mekke'nin içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken

O'dur ..."4 âyetini indirdi .

5

1

Fetih Sur. 24
1 bn Ebî eybe (14/492), Ahmed 19/258, 21/465 (12227, 14090), Abd b. Humeyd

(Müntehab, 1206), Müslim (1808), Ebû Dâvud (2688), Tirmizî (3264), Nesâî, S. el-Kübrâ

(11510), bn Cerir (21/290) ve Beyhakî (4/141).

3 Fetih Sur. 24
* Fetih Sur. 24
5 el-sâbe'de (2/570) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (21/290, 291).
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Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr

ve bnu'l-Münzir, Misver b. Mahreme ile Mervân b. el-Hakem’den bildirir:

Resûlullah (saiiiiahu aleyhi vcnüsm), Hudeybiye zamannda ashâbndan bin küsur kimilik

bir toplulukla yola çkt. Zu'l-Huleyfe'ye vardklannda kurbanlklara

gerdanlklar takld ve çizilerek iaretlendi. Peygamberimiz Malafa akyfc radon)

umre için de ihrama girdi. Önden Huzâa kabilesinden birisini gözcü olarak

gönderdi ve kendi de yola çkt. Usfân'a yakn bir yerde bulunan adîru'l-

Etât denilen yere vardnda gözcü geldi ve: "Ka’b b. Lüey ve Âmir b. Lüey,

Ahâbi denilen savaç bir topluluu sana kar savamak ve Kâbe'den

menedip uzaklatrmak için toplam” dedi. Peygamberimiz (saiuiafa aleyhi maHam),

ashâbna:
"
Bana bu konuda görüünüzü söyleyin. Kureylilere yardma gelen

topluluklarn geride kalan çoluk çocuuna baskn yapalm m? ayet kaçp

kurtulurlarsa Yüce Allah bizleri kafir bir topluluktan kurtarm olur. Kalrlarsa

da yardma giden adamlarnn mallarn elinden alm, güçsüz brakm oluruz.

Yoksa Kabe'ye yönelip karmza çkanlarla m savaalm?" diye sordu. Ebû

Bekr: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir, ama yâ Resûlallah, biz bilileriyle

savamak için deil Kâbe'yi ziyaret etme niyetiyle yola koyulduk. Onun için

Kâbe'ye doru gidelim. Eer bizi Kâbe'den alkoyacak biri çkarsa onunla

savarz" deyince, Resûlullah {sailaUshu aleyhi vesellem): "O zaman yola koyulun"

buyurdu.

Bu ekilde tekrar yola koyuldular. Yolun bir yerine ulatklannda

Peygamberimiz (saflaMu ffcyh; raellem): "Hâlid b. el-Velîd, Kureyli bir grup atlyla

gözcü olarak Camîm mevkiinde bulunuyor. Yolun sa tarafn tutun!"

buyurdu. Hâlid, ancak Müslüman ordusunun kaldrd tozu görünce bunun

farkna varabildi ve hemen Kurey'i uyarmak için atn sürdü. Resûlullah (sellaiBhu

aleyhi vesellem) de yoluna devam etti. Kendisinden Kurey'in üzerine inilen tepeye

vardnda devesi çöktü. nsanlar deveye: "Yürü! Yürü!" diye çktlar, ama

deve çökmekte srar etti. Bunun üzerine: "Kasvâ çöküp kald!” demeye

baladlar. Peygamberimiz Maiiahu bM' ««im ise: "Kasvâ çöküp kalmad! öylesine

çöküp kalamaz! Huyu da deil, ancak (zamannda) fili durduran onu da böyle

durdurmutur" buyurdu. Sonra öyle buyurdu: "Canm elinde olana yemin

olsun ki Kurey, Yüce Allah'n kutsal sayd eyleri yüceltmek amacyla

benden ne isterse onlara vereceim!" Daha sonra Resûlullah (saUalafa aleyhi veetem)

devesine banp sürünce deve harekete geçti. Resûlullah (saMafa aleyhi malam)

Hudeybiye'nin bir ucundaki Semed'e gidip orada konaklad. Semed
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kuyusunun suyu azd. nsanlar kuyunun suyunu azar azar çekince kuyuda hiç

su kalmad. Susuzluktan dolay Resûlullah'a (tallallahu aleyhi vegeiiem) ikâyette

bulunduklannda, Allah Resulü (saiiBlahu aisyhi vauiiem) ok torbasndan bir tane ok

çekti ve Müslümanlann onu kuyuya atmalann emretti. Vallahi kuyunun

yanndan aynlana kadar içinden susuzluklann fazlasyla giderecek bir ekilde

su fkrmaya balad.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) ve ashab bu durumdayken Budeyl b. Verkâ el-

Huzaî, kabilesi Huzâa'dan bir grup insanla yanlarna geldi. Bunlar, Tihâme

kabileleri arasnda öteden beri Resûlullah’n (seUaiiahu aleyhi veseHem) dostlar ve

srdaydlar. Budeyl: “Ka’b b. Lüey ile Âmir b. Lüey'yi» Hudeybiye’nin en bol

sulu yerlerinde, sütlü ve yavrulu develeriyle birlikte konaklam bir ekilde

braktm. Seninle savap, Kâbe'den alkoymak istiyorlar” deyince, Resûlullah

(sallallehu aByhi vesellem) öyle buyurdu: '‘Biz kimseyle savamaya gelmedik . Yalnzca

umre yapma niyetiyle geldik. Sava Kurey'i zayflatp zarara uratmtr. Yine

de isterlerse aramzda (bar için) belli bir zaman tayin eder, onlar da insanlarla

aramdan çekilirler. Eer insanlara kar galip gelirsem, Kureyliler de dierleri

gibi bu yola girebilirler. Yok, eer galip gelemezsem Kureyliler de bu ekilde

rahat ederler. Ancak buna kar gelirlerse nefsim elinde olana yemin olsun ki

bam bedenimden aynlana kadar onlarla savanm. Yüce Allah da (fetih)

vaadini yerine getirecektir!" Bunun üzerine Budeyl: “Bu dediklerini Kurelilere

iletirim” dedi ve Kureylilerin yanna geldi. Onlara: "O adamn yanndan

geliyoruz. Bir teklif getirdi eer isterseniz size bu teklifi sunabiliriz” deyince

içlerinden düüncesiz olanlar “Onun hakknda bir ey söylemene ihtiyacmz

yok” dediler. çlerinden akll olanlar ise: “Ondan iittiini bize söyle”

karln verdiler. Budeyl: “öyle öyle dediini iittim” dedi ve Hz.

Peygamber'in (salleiiahu aiayhvesEM buyurduunu onlara aktard.

Bunun üzerine Urve b. Mes'ûd es-Sekafî kalkp: “Ey kavim! Sizler benim

babam konumunda deil misiniz?” diye sordu. “Evet!” dediler. “Ben sizin

olunuz gibi deil miyim?” diye sorunca yine: “Evet!” karln verdiler.

“Beni herhangi bir eyle itham edebilir misiniz?” diye sorunca: “Hayr!”

karln verdiler. Sonra: “Ukâz halkn yardma çardm, ancak bu

çarma icabet etmediklerinde çoluk çocuumla ve bana tâbi olanlarla

birlikte sizin yardmnza geldiimi de biliyorsunuz deil mi?” diye

sorduunda: “Evet! Biliyoruz” karln verdiler. Bunun üzerine: “Bu adam

size doru olan bir teklif sundu. Bu teklifi kabul edin ve konumak için yanna
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gitmeme izin verin" dedi. Onlar da: "Tamam! Yanna git!" karln verdiler.

Urve, Hz. Peygamber'in (saNallahu eleyh vBs»«em) yanna gitti ve onunla konumaya

balad. Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyh, vesellem) de Budeyl'e söylediklerine benzer

eyler söyledi. O zaman Urve: "Ey Muhammedi ayet kavminin kökjnü

kazyacak olsan, bu güne kadar senden önce Araplardan kavminin kökjnü

kazyan kimse olacak m? ayet bunun tersi olursa vallahi seni yalnz brakp

yanndan kaçmaya hazr karakterde insanlar ve kalabalklar görüyorum!"

dedi.

Bunu duyan Ebû Bekr es Sddîk ona: "Sen git de Lât’n bzrn em! Biz mi

onu yalnz brakp kaçacaz!" diye çkt. Urve: "Bu kim?" diye sorunca:

"Ebû Bekr" dediler. Bunun üzerine Urve: "Canm elinde olana yemin olsun ki

bizde henüz karln veremediimiz bir iyiliin olmasayd bil ki ben de ayn

tarzda sana bir cevap verirdim!" karln verdi. Urve tekrar

Peygamberimizle (saiMbhu ai^i vaseiiem) konumaya balad ve konuurken ikide bir

(Araplann adeti üzere) Hz. Peygamber'in Maiiahu afeyh* nseiiem) sakaln tutuyordu.

Muîre b. u'be, Hz. Peygamber'in MUu deyh mdM bann ucunda

duruyordu. Elinde klc, banda da miferi vard. Urve elini Hz. Peygamber’in

(sBiiBiahu aleyhi veseiiem) sakalna her uzatnda Muîre klcnn ucuyla Urve’nin eline

vuruyor ve: "Elini Resûlullah'n (seiiaiiehu BByhi vBSBiem) sakalndan çek!"' diyordu.

Urve ban kaldnp: "Kim bu?" diye sordu. "Muîre b. u'be" dediler. Bunun

üzerine Urve ona: "Ey hain! Ben hâlâ senin ihanetinin bedelini ödemiyor

muyum?" diye çkt.

Muîre, Cahiliye'de bir grupla yoldalk etmi sonra da onlan öldürüp

mallann almt. Sonra gelip Müslüman olduunda Peygamberimiz (saildlahu aleyhi

mellem) ona:
"Müslümanln kabul ediyorum; ama aldn mal konusunda

herhangi bir sorumluluk kabul edemem!" buyurmutu.

Urve bir yandan da Hz. Peygamber’in (»uyu aleyh mdi™)) ashâbn gözüyle

süzüyordu. Urve (daha sonra arkadalanna) dedi ki: "Vallahi ResûlullahUaNiahu

aleyhi vusaiiem) tükürecek olsa bu tükürüü mutlaka bir sahabesinin avucuna

düüyordu. O da bunu yüzüne ve bedenine sürüyordu. Resûlullah (saiiaiiahu ieyhi

veseiiem) bir ey emrettii zaman herkes bunu yerine getirmek için hemen

harekete geçiyordu. Abdest almak istediinde suyunu dökmek için aralannda

mücadele ediyorlard. Kendisi konutuunda susuyorlar ve saygdan dolay

ona keskin baklarla bakmyorlard."
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Sonra Urve arkadalarnn yanna geldi ve onlara dedi ki: "Ey kavim!

Vallahi ben krallara, Kayser' e, Kisra'ya ve Necâî'ye elçi olarak gittim. Ancak

Muhammed'e (sllallahu aleyhi veseilem) ashâbnn gösterdii saygy bunlarn

arkadalar tarafndan gösterildiini görmedim! Vallahi tükürecek olsa bu

tükürüü mutlaka bir sahabesinin avucuna düüyordu. O da bunu yüzüne ve

bedenine sürüyordu. Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseilem) bir ey emrettii zaman

herkes bunu yerine getirmek için hemen harekete geçiyordu. Abdest almak

istediinde suyunu dökmek için aralarnda mücadele ediyorlard. Kendisi

konutuunda susuyorlar ve saygdan dolay ona keskin baklarla

bakmyorlard. O size doru bir teklif sundu bunu kabul edin!” Bunun üzerine

Kinâne'den bir adam: "Bana izin verin bir de ben gideyim” diye teklif edince,

ona da: "Git!” dediler.

Bu kii de Peygamberimiz (saiialahu aleyhi veseilem) ile ashâbnn yanna gitti. Onu

gördüklerinde Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseilem): "Bu, kurbanlara sayg duyan bir

kabileden filan kiidir. Siz de kurbanlklarnz ona doru saln" buyurdu.

Kurbanlklar ona doru salnd ve insanlar telbiye getirerek onu karladlar.

Adam bunu görünce: "Sübhânallah! Bunlarn Kabe'den menedilmeleri doru

deildir” dedi. Arkadalarnn yanna geri dönünce de: "Onlarn

kurbanlklarna gerdanlklar takldn ve iaretlendiini gördüm. Bunun için

Kabe'den menedilmelerini uygun görmüyorum” dedi. çlerinden Mikraz b.

Hafs denilen biri kalkt ve: "zin verin bir de ben onun yanna gideyim" dedi.

Ona da: "Git!” karln verdiler. Bu da Resûlullah(sailallahu aleyhi veseilem) ile

ashabnn yanna gitti. Müslümanlar onu gördüklerinde Peygamberimiz (saiiaiiahu

aleyhi veseilem) "Bu kii Mikraz'dr ve günahkar biridir!" buyurdu.

Mikraz, Peygamberimizle (sallallahu aleyhi veseilem) konumaya balad. Onunla

konutuu srada da Süheyl b. Amr geldi. Süheyl b. Amr geldii zaman

Peygamberimiz(saiiaiiahu aleyhi veseilem): "iniz biraz daha kolaylat" buyurdu. Süheyl

b. Amr gelip: "Hadi aramzda bir anlama metni yazalm” dedi. Anlamay

yazmak üzere de bir katip çardlar. Peygamberimiz (saiBiahu aleyhi veseilem) katibe:

"Yaz: Bismillâhirrahmânirrahîm" diyerek anlamann metnine balamak

istedi; ancak Süheyl: "Rahmân'n ne olduunu bilmiyorum. Onun için daha

önceleri yazdn gibi «Allahm! Senin adnla» diye yaz” dedi. Müslümanlar:

"BismillâhirrahmâniTTahîm'den bakasn yazmayz!” diye itiraz ettiler, ama

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi veseilem) katibe: "Bismikellahumme, diye yaz" buyurdu.
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Peygamberimiz (aaflaHahu aleyhi vessiiBm) sonra:
"te bu metin, Resûlullah olan

Muhammed'in kararlarn içerir" diye yazmasn buyurdu. Ancak Süheyl:

"Vallahi senin Allah’n Resulü olduunu bilseydik seni Kâbe'den menetmez

ve seninle savamazdk. Onun için bunun yerine ‘Muhammed b. Abdillah'

yaz” dedi. Peygamberimiz {suHaiUm aleyhi mailem): "Beni yalanlasanz da ben Allan’n

Resulüyüm! Peki, bu metin Muhammed b. Abdillah’n kararlarn içerir, yaz"

buyurdu.

Ravilerden Zührî der ki: "Hz. Peygamberim Maiishu aleyhi mailem) bu ekilde

davranmas, daha önce "Canm elinde olana yemin olsun ki Kurey, \üce

Allah’n kutsal sayd eyleri yüceltmek amacyla benden ne isterse onlara

vereceim!" buyurduu içindir.”

Peygamberimiz (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) anlama metnini yazdrrken devamla:

"Bizi Kâbe'den menetmeyecek ve onu tavaf etmemize izin vereceksiniz!"

buyurunca, Süheyl: "Vallahi Araplann, bizim zorla bunu kabul ettiimizi

konumalann istemeyiz, onun için gelecek sene bunu yapn” dedi ve ekledi:

"Bizden birisi sana gelirse, senin dinine geçmi olsa dahi onu bize iade

edeceksin.” Müslümanlar ise: "Sübhânallah! Sana Müslüman olarak gelirse

nasl müriklere geri iade edilebilir!” diyerek böylesi bir maddenin

yazlmasna itiraz ettiler.

Onlar bunu konuurlarken (Müslüman olduu için zincire vurulan) Ebû

Cendel b. Süheyl b. Amr zincirleriyle Mekke'nin aasndan çkp geldi ve

kendini Müslümanlann arasna brakt. Bunu gören Süheyl: "Ey Muhammed!

te bize iade edecein ilk kii de bu olacak!” dedi. Peygamberimiz (sayiahu aleyhi

mailem: "Henüz anlamay bitirmedik" buyurunca, Süheyl: "Vallahi o zaman

seninle asla hiçbir eyde anlamam!” karln verdi. Peygamberimiz (nHiishu

aleyhi mailem): "Sadece Ebû Cendel'i almama izin ver!" buyurunca, Süheyl: "izin

vermem!” dedi. Peygamberimiz(Mi«iifrtn Bieyhi nahmt "Ona izin ver!" buyurdu,

ama Süheyl yine: "Bunu yapamam!” karln verdi. Ebû Cendel de: "Ey

Müslümanlar! Müslüman olarak size geldiim halde müriklere geri mi iade

edileceim! Allah yolunda maruz kaldm eziyetleri görmüyor musunuz!”

diye seslendi. Gerçekten de Ebû Cendel Müslüman olduu için Yüce Allah’n

yolunda ar eziyetlere maruz kalmt.
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Ömer b. el-Hattâb der ki: “Vallahi Müslüman olduumdan bu güne kadar

hiçbir zaman üpheye dümedim. Bu durum karsnda Hz. Peygamberim

(satiBiiahu steyhi «sdim) yanna geldim ve: “Sen Allah’n Peygamberi deil misin!”

dedim. Allah Resûlü (sbIIbUu aleyhi «reiien): "Evet! Peygamberiyim " karln verdi.

“Biz hak yolda, dümanlanmz ise batl yolda deiller mi!” dedim. Allah

Resûlü (saUdiahu aleyh vesdiem):
"
Evet ! öyle!" karln verdi. “O zaman dinimizde

neden taviz veriyoruz!” dediimde, PeygamberimiztsBBiehu aleyhi yerellen): "Ben

Yüce Allah'n Resûlü'yüm ve ona kar gelemem! O bana yardm edecektir!"

karln verdi. Ona: “Kabe’ye gelip tavaf edeceimizi bize söylememi

miydin?” diye sorduumda: "Evet! Söyledim, ama bu yl içinde tavaf

edeceimizi söyledim mi?" buyurdu. Ben: “Hayr!” dediimde: "Muhakkak

Kabe’ye gelip tavaf edeceksin!" buyurdu. Bunun üzerine Ebû Bekrie gelip: “Ey

Ebû Bekr! Bu, Allah’n peygamberi deil midir?” diye sordum. Ebû Bekn

“Evet!" karln verdi. “Bizler hak yoldayken, dümanlanmz batl olan

yolda deiller mi?" diye sordum. “Evet!" karln verdi. “O zaman neden

dinimizden böyle taviz veriyoruz?" diye sorduumda, Ebû Bekr: “Be adam!

üphesiz o, Allah'n Resûlü’dür ve Rabbine asla kar gelmez. Rabbi de ona

yardm edecektir! Onun emrine tutun ki ölene kadar kurtulua ermilerden

olasn. Vallahi o hak üzeredir!” karln verdi. Ebû Bekrie: “Kâbe'ye gelip

tavaf edeceimizi bildirmemi miydi?” dediimde, Ebû Bekr: “Evet, dedi ama

bu sene içinde gelip tavaf edeceini söyledi mi?” diye sordu. Ben: “Hayr!”

karln verince Ebû Bekr: "O zaman muhakkak Kâbe'ye gidip tavaf

edeceksin!” dedi. O zamanlar yaptm bu itirazlanmn kefareti olarak daha

sonralan çok çabalar sarfettim.”

Resûlullah (saiiaUahu aleyhi vesEiem) anlama metni yazlp imzalandktan sonra

ashâbna: "Kalkn kurbanlarnz kesin ve saçlarnz tra edin!" buyurdu.

Ancak ashabtan tek bir tanesi bile kalkmad. Peygamberimiz (»lUiahu aleyhi «seiM

bu emrini üç defa tekrarlamasna ramen yine kimse kalkmad. Bunun

üzerine Resûlullah [saiteiioHu aleyhi yeseiien), Ümmü Seleme’nin yanna girdi ve

insanlann bu tavnn ona aktard. Ümmü Seleme: "Ey Allah’n Peygamberi! Bu

emrinin yerine getirilmesini istiyor musun?” diye sorunca, Allah Resûlü (nflallahu

aleyhi yerellen): "Evet!" karln verdi. Ümmü Seleme de: “O halde danya çk,

kimseyle konumadan kurbann kes ve berberini çararak tran ol" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yerellen) danya çkt ve kimseyle

konumadan Ümmü Seleme'nin dedii gibi yapt. Kurbann kesip berberini
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çartt ve tran oldu. Ashâb bunu görünce kalkp kurbanlann kesmeye

baladlar. Sonra birbirlerini tra etmeye koyuldular. Ancak üzüntü ve

skntdan dolay birbirlerini tra ederken neredeyse birbirlerini öldürecek

gibiydiler.

Sonra Resûlullah'n Maiiahu aleyhi veseiiem) yanna mümin kadnlar geldi. Orlar

hakknda Yüce Allah: “Ey inananlar! nanm kadnlar hicret ederek size

gelirlerse onlar deneyin, hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onlarn

imanlarn çok iyi bilir. Onlann mümin kadnlar olduklarn örenirseniz,

inkarclara geri çevirmeyin. Bu kadnlar, o inkarclara helal deildir Onlar

da bunlara helal olmazlar. nkarclarn bu kadnlara verdikleri mehirleri

iade edin: Bu kadnlarn mehirlerini kendilerine verdiiniz zaman, onlarla

evlenmenizde bir engel yoktur. nkarc kadnlar nikahnzda tutmayn..."’

âyetini indirdi. Bu âyetin nüzulünden sonra Hz.Ömer, mürikken evlendii iki

hanmn boad. Bunlardan birisiyle Muâviye b. Ebî Süfyân evlenirken

dieriyle Safvân b. Umeyye evlendi. Sonra Peygamberimiz MaUhu aleyhi «seii-.m)

Medine’ye geri döndü.

Medine’deyken Kurey'ten Ebû Basîr Müslüman olarak yanna geldi.

Mekke bu adam geri almak için iki adam gönderdi. Bu iki adam gelb:

“Bizimle bu konuda anlama yapmtn” dediler. Bunun üzerire

Peygamberimiz (uiiaOehu aleyhi veseiiem) Ebû Basîrii bu iki adama teslim etti. ki adam

onu alp yola koyuldular. Zu’l-Huleyfe'ye geldiklerinde kendilerine ait

hurmalardan yemek için konakladlar. Ebû Basîr ikisinden birine: “Vallahi ey

filan gördüüm kadaryla u klcn pek de güzelmi” dedi. Bunun üzerine

klcn sahibi klc knndan çkard ve: “Evet! Vallahi çok güzeldir. Onu çok

yerde kullandm” karln verdi. Ebû Basîr: “Versene bir bakaym!” deyince

adam klc verdi. Ebû Basîr klc alp iyice kavraynca adam vurup öldürdü.

Dier adam ise kaçp Medine’ye geldi. Koarak Mescid'e girdi. Resûlullah

(saliaiiehu aleyhi vesellem) onu görünce: "Bu adam bir eyden ürkmü" buyurdu. Adam

Hz. Peygamberin (saiieiihu aleyh' »es«Hem) yanna vannca: “Arkadam öldürüldü, ben

de öldürülmek üzereyim” dedi. O esnada Ebû Basîr geldi ve: “Ey Allah'n

Peygamberi! Yüce Allah senin sözünü ifa ettirdi. Sen beni onlara iade ettin

ama Yüce Allah beni onlardan kurtard” dedi. Allah Resûlü (saiBiahu Bieyhi vaadlem):

"Vay anasna! Yannda birileri olsa bu adam sava ateleyecek!" buyurunca.

’ Mümtehine Sur. 10
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Ebû Basîr Hz. Peygamber’in(saWiahu aleyhi «saiiem) onu tekrar onlara iade edeceini

anlad ve oradan ayrld. Deniz sahiline kadar geldi.

Bu arada müriklerden kurtulan Ebû Cendel de Ebû Basîrîn yanna geldi.

Sonrasnda Müslüman olup da Mekke’den kaçan herkes Ebû Basîr’e katld.

Bu ekilde de Ebû Basîr'in etrafnda kalabalk bir topluluk olutu. Bu topluluk

ne zaman Kurey'ten am'a doru müriklere ait bir kervann yola çktn
duysa kervana saldrp mürikleri öldürüyor ve mallarn ele geçiriyorlard.

Bunun üzerine Kurey, Hz. Peygamber'e (sbIIbIIbIu aleyhi «seliemi haber salp Allah

akna ve yaknla hürmeten bunun durdurulmasn, Mekke'den Müslüman

olup da Medine’ye gidenlerin de iadesinin istenmeyeceini söyledi.

Peygamberimiz (saiiBiiBhu aleyhi veseiM de Ebû Basîr’e bu konuda haber gönderdi.

Yüce Allah da bu konuda: "Sizi onlara kar muzaffer kldktan sonra,

Mekke'nin içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken

O'dur. Allah, yaptklarnz görendir. Onlar inkar edenlerdir, sizi Mescidi

Haram' ziyaretten ve bal kurbanlar yerlerine gitmekten alkoyanlardr.

Eer, oradaki henüz tanmadnz inanm erkeklerle inanm kadnlar

bilmeyerek ezmek suretiyle üzüntüye kaplmanz ihtimali olmasayd Allah

sava önlemezdi. Allah, dilediklerine rahmet etmek için böyle yapmtr.

Eer inananlarla inkarclar birbirinden ayrlm olsalard, inkar edenleri can

yakc bir azaba uratrdk. nkar edenler, gönüllerindeki cahiliyye çann
asabiyet ateini atelendirdiklerinde, Allah, Peygamberine ve inananlara

huzur indirdi; onlarn takva sözünü tutmalarn salad. Onlar, bu söze

layk ve ehil kimselerdi. Allah her eyi bilmektedir"’ âyetlerini indirdi.

Cahiliye asabiyeti de, müriklerin anlamada Resûlullah'n (saiiBUahu aleyhi «sellem)

peygamber olduunu kabul etmemeleri, 'Bismillâhirranmânirrahîm’i

yazmaya yanamamalar ve Müslümanlarn Kabe’yi tavafna engel

olmalardr .

2

' Fetih Sur. 24-26
1 Abdurrezzâk (9720), Ahmed 31/210-220, 243-253 (18909, 18910, 18928), Buhârî (2731,

2732, 4178-4181), Ebû Dâvud (2765, 4655), Nesâ, S. el-Kübrâ (8840) ve bn Cerîr (21/296-

304).
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Abbâs: "Hudeybiye'de anlama

metnini yazan kii Ali b. EbîTâlib’ti” demitir.

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî

Delâil'de Seleme b. el-Ekva'dan bildirin Resûlullah (taflaflahu aleyhi «adM ile birlikte

Hudeybiye'ye gittiimizde bin dörtyüz kiiydik. Oradayken Mekke mürikleri

elçiler göndererek bizlerie ban anlamas yaptlar. Anlamay yapp güven

içinde birbirimize kanmaya baladmz bir dönemde bir aacn altna gelip

uzandm. Uzanmken yanma Mekke müriklerinden dört kii geldi ve Allah

Resûlü Mdlohu nieyhi vcsciinm) hakknda kötü laflar etmeye baladlar. Onlara kzarak

kalktm ve baka bir aacn altna gidip uzandm. Onlar da silahlann aaca

asp altnda uzandlar. Bu ekilde aaçlarn altnda uzanmken vadinin alt

taraflanndan: "Ey Muhacirler! bn Züneym öldürüldü!” diye bir ses geldi.

Bunun üzerine hemen kalktm, klcm alp o dört kiinin yanna gittim. Onlar

hâlâ yatyorlard. Silahlann elime aldm ve: “Muhammed'i erefli klana

yemin olsun ki ban kaldrann kafasn keserim!” dedim. Sonra onlan

önüme katp Resûlullah'a (bbIIbIIbHu aleyhi vseliem) doru geldim. Amcam Âmir de

Abalât’tan Mikraz adnda birini yetmi mürikle birlikte önüne katm
getiriyordu. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi mailem) önünde durduumuzda Allah Resulü

(saUaiiahu Biaytâ mailem) onlara bakt ve: "Brakn onlan! Alçakln ba da sonu da

onlann olsun!" buyurdu. Resûlullah ((seiialiahu aleyhi mellem) onlan bu ekilde

affedince Yüce Allah: "Sizi onlara kar muzaffer kldktan sonra, Mekke'nin

içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah,

yaptklarnz görendir"
2
âyetini indirdi .

3

Ahmed, Nesâî, Hâkim, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de

Abdullah b. Muaffel'den bildirir Yüce Allah’n Kuriân’da zikettii o aacn

altnda Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi malM ile beraberdik. Aacn dallan da

Resûlullah’n MaUahu aleyhi meiiem) srtna deiyordu. Ali b. Ebî Tâlib ile Süheyl b.

Amr, Resûlullah’n (sailallahu alayhi veseltem) Önündeydiler. Resûlullah (sallallahu aleyhi vasallem)

anlama metnini ayzdnrken Ali’ye: "Yaz: « Bismillâhirrahmânirrahîm»"

buyurunca, Süheyl, Ali’nin elini tuttu ve: “Biz ne Rahmân' ne de Rahîm'i

biliriz. Bizim bilip kabul ettiimiz ifadelerle yaz” dedi. Bunun üzerine

1 Abdurrezzâk (9721).

2
Fetih Sur. 24

3 Ahmed 27/45-48 (16518), Müslim (1807), Taberânî (6246) ve Beyhakî (4/11).
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Resûlullah (»bHbIMiu aleyhi veseiiun):
"Bismikellahumme, diye yaz" buyurdu. Ali

buynlduu gibi yazd. Sonra: "Bu, Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi mcllem)

Muhammed'in Mekke ahalisiyle yapt anlamann metnidir" diye yazdrmak

istedi, ancak Süheyl yine Ali'nin elini tuttu ve: "ayet Allah'n Resûlü (seUaiiahu aleyhi

venUen) isen o zaman sana hakszlk etmiiz demektir. Sen bizim bilip kabul

ettiimiz ifadelerle yaz" dedi. Bunun üzerine: "Bu Muhammed b. Abdillah'n

Mekke ahalisiyle yapt anlamann metnidir” eklinde yazld.

Bu ekilde anlama görümeleri sürerken silahl otuz tane genç adam

üzerimize saldrya geçtiler. Resûlullah (saiaflahu aleyhi veseiiem) onlara beddua edince

Yüce Allah onlan sar (Hakim'in lafz "kör" eklindedir) etti. Biz de onlann

üzerine gidip yakaladk. Resûlullah (uHaiBhu aleyh» «seUemi onlara: "Birinin güvencesi

altnda m geldiniz? Birinin himayesinde mi geldiniz ?" diye sorunca: “Hayr!"

dediler. Sonrasnda Resûlullah (saiiaiiahu B ieyhi veseiiem) onlan serbest brakt. Yüce

Allah da bu konuda: "Sizi onlara kar muzaffer kldktan sonra, Mekke'nin

içinde onlarn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah,

yaptklarnz görendir
"1

âyetini indirdi.
1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Ebzâ'dan bildirir:

Peygamberimiz (setiaiiahu aleyh» veseiiem) kurbanlklarla birlikte Medine’den çkp da

Zu'l-Huleyfe'ye ulanca, Ömer: "Ey Allah’n Peygamberi! Seninle sava

halinde olan bir kavmin yanna silahsz ve atsz gidiyorsun” dedi. Bunun

üzerine Peygamberimiz (niiai>hu aleyhi veseiiem) Medine’ye birilerini gönderdi ve

orada ne kadar silah ve at varsa getirtti. Mekke'ye yaklat zaman ise

mürikler Mekke’ye girmesine izin vermediler. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) Minâ'ya gidip orada konaklad. Minâ'dayken Mekke'deki

casusu geldi ve: "krime b. Ebî Cehl beyüz kiilik bir kuvvetle senin üzerine

geliyor" dedi. Allah Resûlü (»itUBbu aleyhi ««iem), Hâlid b. el-Velîd'e:
"
Amcan olu

atl bir birlikte geliyor" buyurunca, Hâlid: "Ben Allah’n klcym! Resulünün

de klcym! Beni istediin yere gönder!" karln verdi. te orada Hâlid’e

’Seyfullah (Allah’n klc)' ismi verildi. Resûlullah (laibNhu aleyhi mitan) de emrine atl

bir birlik vererek onu gönderdi. Hâlid, i’b denilen yerde krime ile karlat

ve onu hezimete uratt. Onu Mekke'nin bahçelerine kadar sürdü. krime bir

’ Fetih Sur. 24
1 Ahmed 27/354 (16800), Nesâî, S. el-Kübrâ (11511), Hâkim (2/460, 461, "sahih") ve tbn

Cerîr (21/288).
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daha toparlanp gelince Hâlid yine onu hezimete uratt ve Mekke

bahçelerine kadar sürdü. krime üçüncü kez yine toparlantp geldi. Hâlid yine

onu hezimete uratt ve Mekke bahçelerine kadar sürdü. Bu konuda Yce
Allah: "Sizi onlara kar muzaffer kldktan sonra, Mekke'nin içinde onlarn

ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah, yaptklarnz

görendir"
1

âyetini indirdi. Yüce Allah bu ekilde Hz. Peygamber'i (saiiaiiahu Heyhi

veseiiem) müriklere kar galip getirdi ve Mekke’de aznlk olarak buluran

Müslümanlann krime'nin birlii tarafndan ezilmesini de engellemi oldu .

1

it pb»*^ ö* p-»
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“Onlar, inkâr edenler ve sizi Mesrid-1 Haram ziyaretten ve

bekletilen kurbanlktan yerlerine ulamaktan
alkoyanlardr. Eer, oradaki henüz tanmadnz inanm

erkeklerle, inanm kadnlan bilmeyerek ezmeniz ve

böylece size bir eziyet gelecek olmasayd (Allah, Mekke'ye

girmenize izin verirdi). Allah, dilediini rahmetine koymak
için böyle yapmtr. Eer, inananlarla inkarclar

birbirinden aynlm olsalard, onlardan inkâr edenleri elem
dolu bir azaba uratrdk." (Fetih Sur. 25)

’ Fetih Sur. 24
1 bn Cerîr (21/291) ve bn Kesir, Tefsir"de (7/324) geçtii üzere bn Ebî Hatim. m

Kesir der ki: "Böylesi bir metin tenkitlere açktr. Bu olayn Hudeybiye yln ia

gerçeklemi olmas mümkün deildir zira o zamanlar Hâlid b. el-Velîd heniz

Müslüman olmamt. Hatta Hudeybiye ylnda sahih hadislerde belirtildii gibi Hâlid

müriklerin öncü kuvvetleri içindeydi. Bu olayn Kaza Umresi'nde geçmi olmas da

mümkün deildir. Zira yaplan anlamaya göre Hudeybiye gününden bir yl sonra

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) umre için gelecek, Mekke'de üç gün boyunca

kalacaktt. Belirtilen zamanda geldiinde de Mekkeli müriklerden kimse onn
karsnda durmad, kimse ona sorun çkartmad ve arada herhangi bir çatma olmad.

Bu olayn Mekke'nin fethi srasnda gerçekletii söylenecek olsa yine doru olmaz. Zira

Mekke'nin fethine çklrken kurbanlk alnmamt çünkü sava için yola çklmt.
Böylesi bir siyakla hadiste boluklar ve karklklar vardr."
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk ile Saîd b. Cübeyn

buyruunu: "Bekletilen kurbanlklar” eklinde açklamlardr.

Ahmed ve Beyhakî Delâil'de bn Abbâs’tan bildirir: "Hudeybiye’de

kurbanlk olarak yetmi tane deve kesildi. Ancak Kabe’ye ulamayacaklarn

gördüklerinde develer yavrularna alar gibi alamlard.”1

Taberânî, Mâlik b. Rabîa es-Selûlî'den bildirir: Aacn altnda Resûlullah'a

(uiiaiiahu aleyhi veseiiem) biat edilmesine, getirilen kurbanlklarn yerine ulamasna

engel olunmasna ben de ahit oldum. O zaman müriklerden hir adam dier

Müslümanlan kastederek: "Ey Muhammedi stemediimiz halde böylesi

adamlan bizim bölgemize neden sokuyorsun?” diye sorunca, Allah Resûlü

(jaMahu aleyhi veeiiem): "Bu adamlar senden de atalarndan da daha hayrldrlar. Zira

Allah'a ve âhiret gününe iman ediyorlar. Canm elinde olana yemin olsun ki

Yüce Allah onlardan raz olmutur

"

karln verdi .
3

Haan b. Süfyân, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Kâni’,

Bâverdî, Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Ebû CuTna Cüneyd b.

Subey’den bildirir: Günün ilk saatlerinde kafir biri olarak Resûlullah'a (uiiaiiahu

aleyhi veseUem) kar savatm. Günün son saatlerinde ise Müslüman biri olarak

yannda savatm. "...Eer, oradaki henüz tanmadnz inanm
erkeklerle, inanm kadnlar bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet

gelecek olmasayd ..."4 buyruu da bizim hakkmzda nazil oldu. Yedisi erkek

ikisi kadn olmak üzere dokuz kiiydik .

5

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer,

oradaki henüz tanmadnz inanm erkeklerle, inanm kadnlar

bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasayd (Allah,

Mekke'ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediini rahmetine koymak için

böyle yapmtr. Eer, inananlarla inkârclar birbirinden aynlm olsalard.

’ Fetih Sur. 25
1 Ahmed 5/65 (2880) ve Beyhakî (4/151, 152). Müsned’in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.
} Taberânî 19/275 (605), M. el-F.vsat (6023). Heysem, Mecmau 'z-Zevâid'de (6/145) der

ki: "snadnda metrûk biri olan shâk b. drîs vardr."
4 Fetih Sur. 25
5 Ebû Ya'lâ (1560), bn Kesîr, Tefsî/dc (7/326) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, bn Kani'

(1/188) ve Taberânî (2204).
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onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uratrdk"1 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Hz. Peygamberin (ntofeto Bfeyt» mdan) Mekke'ye

giriene müsaade edilmeyince Yüce Allah'n sava izni vermemesi Mekke de

bulunan Müslümanlardan dolaydr. Zira bir sava durumunda bunlar

bilinmedii için Müslümanlar tarafndan öldürülebilirierdi. Ancak Mekke'de

kafirler ile Müslümanlar tamamen ve açk bir ekilde birbirlerinden aynlm
olsalard Yüce Allah kafirlere müminler tarafndan öldürülmek suretiyle çerin

bir azab tattnrd ."2

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Eer, oradaki henüz

tanmadnz inanm erkeklerle, inanm kadnlar bilmeyerek ezmeniz ve

böylece size bir eziyet gelecek olmasayd ..."3 buyruunu açklarken:

“Hudeybiye gününde Yüce Allah Mekke’de müriklerin içinde bulunan baz

müminlerin hatrna müriklere azab tattrmamtr" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitir: “Bunlar o zamanlar Mekke'de müriklerin

içinde yaayan ve Müslüman olduklann söyleyen kimselerdir. Yüce Allah,

Hudeybiye gününde Hz. Peygamber'in (uiiaiiahu aleyhi «çullan) Mekke'ye girmesine

izin verilmeyince, çkacak bir savata bu Müslümanlann da arada ezilip

öldürülmesini, gelen Müslümanlann da bu ekilde bilmeden bir günaha

bulamasn istememitir.

'

H

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: “%Ü"5
ifadesini: “Günah" eklinde

açklamtr. p
"6

ifadesini açklarken: “ayet birbirlerinden aynlm

olsalard, anlamndadr” demitir .

7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Eer, inananlarla inkârclar birbirinden ayrlm olsalard,

onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uratrdk"8 buyruunu

‘ Fetih Sur. 25
1 bn Kesîr, Tefsir'de (7/326) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Fetih Sur. 25
4 bn Cerîr (21/305).

5 Fetih Sur. 25
6
Fetih Sur. 25

7 bn Cerîr (21/305, 307).

• Fetih Sur. 25
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açklarken: “nkar edenlerin elim bir azaba uratlmas Müslümanlar

tarafndan öldürülmeleri ve esir edilmeleridir"' demitir .

1

bn Cerîr*in bildirdiine göre Katâde: "...Eer, inananlarla inkârclar

birbirinden ayrlm olsalard, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba

uratrdk" 1 buyruunu açklarken: “Yüce Allah bazen içlerinde bulunan

müminler dolaysyla kafirlerden azab uzak tutar” demitir .

3

ÜLSL k jjilî |UUJI ÎU. 4~i J ^JJi j«- |

^ jfcj *> iisrj

"Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye

taassubunu yerletirmilerdi, Allah ise. Peygamberine ve

inananlara huzur ve güvenini indirmi ve onlarn takva

sözünü tutmalarn salamt. Zaten onlar buna lâyk ve

ehil idiler. Allah, her eyi hakkyla bilmektedir/'

(Fetih Sur. 26 )

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, Taberânî, bn

Merdûye ve Beyhakî’nin DelâiVde bildirdiine göre Sehl b. Huneyf, Sffîn

sava srasnda öyle demitir: Dütüünüz bu durum karsnda sadece

kendinizi suçlayn. Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ile mürikler arasnda

yaplan Hudeybiye anlamasnda ben de vardm. Ve âyet savamay uygun

görseydik orada savardk. Hatta o zaman Ömer b. el-Hattâb, Resûlullah'a

(sailallahu aleyhi vESElem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Biz hak yolda, dümanlarmz ise batl

yolda deiller mi! Bizim ölülerimiz Cennette, onlarn ölüleri ise Cehennemde

olmayacak m!" dedi. Allah Resûlü (saiiBiiahu aleyhi vessilem): “Evet, öyle" buyurdu.

Ömer: “O zaman neden dinimizde tavizler verip geri dönüyoruz! Neden

onlarla savap Allah'n aramzda hüküm vermesini beklemiyoruz" deyince,

Resûlullah {sBleiiahu aleyhi veseiEm): "Ey Hattâb'n olu! Ben Allah’n Resulüyüm! Ve

Allah çabalarmz boa çkarmayacaktr" buyurdu. Bunun üzerine Ömer öfke

’ Abdurrezzâk (2/227).

2

Fetih Sur. 25
5 bn Cerîr (21/307).
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içinde geri döndü, ancak dayanamad ve bu sefer Ebû Bekrie gidip: "Ey Ebû

Bekr! Biz hak yolda dümanlanmz ise batl yolda deiller mi!" dedi. Ebû Bekr:

"Evet, öyle" karln verdi. Ömer: "Bizim ölülerimiz Cennette onlann ölüüeri

ise Cehennemde olmayacak m!" deyince, Ebû Bekr yine: "Evet, öyle"

karln verdi. Ömer "O zaman neden dinimizde tavizler veriyoruz!”

deyince, Ebû Bekr: "Ey Hattâb'n olu! O, Allah'n Resûlü’dür ve Allah onun

çabalanmz boa çkarmayacaktr" karln verdi. Daha sonra Fetih Sûresi

nazil oldu. Resûlullah (saiiaiiahu al -yh veseiM, Ömer'i çarp nazil olan bu sûreyi

kendisine okudu. Ömer. “Yâ Resûlallah! Bu bir fetih midir?" diye sorunca,

Allah Resûlü (sbIIbIIbIiu aleyhi vsKilem): "Evet!" karln verdi .

1

Nesâî ve Hâkim, Ebû drîs'ten bildirin Ubey b. Ka'b bu âyeti: " ^JJi ji*- i|

dî.^

m

dili JyiU I Jflu.II Iyajr 4.1 aLwJI 4.0 »- d.apJI j I3 yiS

(=lnkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu

yerletirmilerdi. Siz de onlar gibi bir taassuba tutunsaydnz Mescid-i Haram

bozulurdu. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini

indirdi...)" eklinde okurdu. Ömer onun âyeti bu ekilde okuduunu iitince

öfkelendi ve yanna gelmesi için haber gönderdi. Ubey yanna geldii zaman

Ömer, içlerinde Zeyd b. Sâbit’in de bulunduu ashâbdan bazlann çard ve

onlara: "çinizden Fetih Sûresi'ni kim okur?” dedi. Zeyd b. Sabit, Fetih

Sûresi'ni bugün okunduu ekliyle okudu. Bu ekilde okuduu için Ömer ona

da kzd. Ubey: "Konuabilir miyim?" deyince, Ömer: "Konu" karln
verdi. Ubey: "Sen de biliyorsun ki Hz. Peygamberim (mBaflahu aleyhi «sefan) yanma

girerdim ve bana Kuriân' okuturdu. Sen de kapda olurdun. ayet Hz.

Peygamberim (seiiBiishu aleyhi «sefan) bana okuttuu gibi insanlara Kuriân’ okumam

istersen okurum. Yoksa hayatta olduum sürece kimseye Kuriân'dan tek bir

harf bile okutmam” deyince, Ömen "Hayr, insanlara okut” dediri

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: 'Hani inkâr edenler

kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerletirmilerdi ..."3 buyruunu

açklarken öyle demitir: Kureyliler kibir ve taassuba kaplp: "Muhammed

’ ibn Ebî eybe (14/438, 439), Ahmed 25/348, 349 (15975), Buhâri (4844), Müslim

(1785), Nesaî, S. el-Kübrâ (11504), bn Cerir (21/242), Taberân! (5604) ve Beyhakî (4/1 <7,

148).

2 Ncsâ, S. el-Kubrâ (11505) ve Hâkim (2/225, “sahih").

3 Fetih Sur. 26
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buraya kesinlikle giremez!” dediler. Yüce Allah, Muhammed (saiieiiahu aleyhi vsseiiem)

ve ashâbn ise böylesi bir kibir ve taassubtan uzak tutmutur.

bn Ebî Hatim, bnu’l-Eclah’tan bildirir: Hamza b. Abdilmuttalib uzun

saçl,yakkl birisiydi ve avlanmay çok severdi. Resûlullah (saliaiiahu aleyhi vesellem) Ebû

Cehil ile karlanca Ebû Cehil ona kötü sözler söyledi ve eziyet etti. Hamza

av dönüü yolda yürürken iki kadn da arkasnda yürüyordu. Kadnlardan biri

dierine: “ayet kardeinin oluna neler yapldn bilseydi öyle kaslarak

yürümezdi” deyince, Hamza onlara döndü ve: “Neden?” diye sordu.

Kadnlar: "Ebû Cehil, Muhammed'e (sailailahu aleyhi veseiiem) öyle öyle yapt”

deyince, asabiyet damarlar kabard. Hemen Mescid'e (Kabe'ye) Ebû Cehil'in

yanna gitti ve yayyla kafasna vurup: “Ben de Muhammed'in (sailailahu aleyhi vesellem)

dinindenim! Söylediklerinizde samimiyseniz hadi bana da engel olun!” dedi.

Orada bulunan Kureyliler de ayaa frlayp: “Ey Ebû Ya'lâ! Ey Ebû Ya’lâ!”

diyerek onu sakinletirmeye çaltlar. Yüce Allah da bu konuda: "Hani inkâr

edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerletirmilerdi. Allah

ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmi ve onlarn

takva sözünü tutmalarn salamt ..."
1

âyetini indirdi. Takva sözünü

tutanlardan kast, Hamza b. Abdilmuttalib'tir.

Tirmizî, Abdullah b. Ahmed Zevâidu'l-Müsted’de, bn Cerîr, Dârakutnî el-

Efrâd’da, bn Merdûye ve Beyhakî eî-Esmâ' ve's-Sifâfta Ubey b. Ka’b'dan

bildirir: "...Onlarn takva sözünü tutmalarn salamt ..."
2 buyruu

hakknda Peygamberimiz (sailailahu aleyhi vesellem): "Lâ ilahe illallah, sözüdür
"

buyurmutur.
3

ibn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: "...Onlarn takva sözünü

tutmalarn salamt ..."4 buyruu hakknda Peygamberimiz (sailailahu aleyhi

vesellem): "Lâ ilahe illallah, sözüdür" buyurmutur.

’ Fetih Sur. 26
2
Fetih Sur. 26

3 Tirmizî (3265), Abdullah b. Ahmed 35/176 (21255), bn Cerîr (21/310) ve Beyhakî

(200). Sahih hadistir (Bakn: Elbârî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2603).

4 Fetih Sur. 26
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Ibn Merdûye, Seleme b. el-Ekva'dan bildirir: "...Onlarn takva sözünü

tutmalarn salamt ..."

1

buyruu hakknda Peygamberimiz (»UMu aleyhi «alem):

"Lâ ilahe illallah, sözüdür" buyurmutur.

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

Hâtim, Hâkim ve Beyhakfnin el-Esmâ' ve's-Sifâfta bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: "...Onlarn takva sözünü tutmalarn salamt ..."
1
buyruunu

açklarken: “Bu söz «Lâ ilahe illallah» sözüdür” demitir.
3

bn Cerîr ve Ebu'l-Hüseyn b. Birân’n Fevâid*de bildirdiine göre Hz. Ali:

"...Onlarn takva sözünü tutmalarn salamt ..."'4 buyruunu açklarken:

“Bu söz «Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber» sözüdür” demitir.

5

Ahmed, bn Hibbân ve Hâkim, Humrân’dan bildirir. Hz.Osmân:

“Resûlullah'n (ssUsiiahu aleyhi vesellefn): «Öyle bir söz biliyorum ki bir kul bunu kalpten

gelerek söylerse Yüce Allah onu Cehennem ateine haram klar» buyurduunu

iittim” deyince, Ömer b. el-Hattâb: “Bu sözün ne olduunu ben size

söyleyeyim” dedi ve öyle devam etti: “Bu söz Yüce Allah'n, Muhamrred

(»faflahu aleyhi yenilen) ile ashabna bal kalmalannt emrettii ihlas sözüdür. Ayrca

Hz. Peygamberim (uHaiishu aieyt* ma«n) amcas Ebû Tâlib'ten vefat srasnda

söylemesini srarla istedii takva sözüdür ki o da Allah'tan baka ilah

olmadna (Lâ ilâhe illallah) ehadettir.”6

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

Esmâ ' ve's-Sifât’ta bildirdiine bn Abbâs: "...Onlarn takva sözünü

tutmalarn salamt ..."7 buyruunu açklarken: “Bu söz Allah’tan baka

ilah olmadna (Lâ ilâhe illallah) ehadettir ve her konuda takval olmann

esas, badr” demitir.

8

1

Fetih Sur. 26
1

Fetih Sur. 26

3 Abdurrezzâk (2/229), bn Cerir (21/311), Hâkim (2/461, "sahîh") ve Beyhakî (197).

Beyhak'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
4 Fetih Sur. 26
5 bn Cerîr (21/310,311).
6 Ahmed 1/499 (447), bn Hibbân (204) ve Hâkim (1/351). Müsned'in muhakkikleri:

"snad kavidir" demilerdir.
7 Fetih Sur. 26
8 bn Cerîr (21/311) ve Beyhakî (199).



Âyet: 26 • Kelime-i Tevhid 481

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve

Beyhakî, Ali el-Ezdî'den bildirir: Mekke ile Minâ arasnda ibn Ömer'le

birlikteydim. Bir ara insanlann "Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber, dediklerini

iitince: "Budur! te budur!" dedi. Ona: “Bu olan ne?" diye sorduumda:

"...Onlarn takva sözünü tutmalann salamt ..."
1 buyruunda kastedilen

söz budur!" dedi .

1

bn Ebî Hâtim ve Dârakutnî'nin el-Efrâd 'da bildirdiine göre Misver b.

Mahreme ve Mervân b. el-Hakem: "...Onlarn takva sözünü tutmalarn

salamt ..."3 buyruunu açklarken: "Bu söz «Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ

erike lehu (=Allah'tan baka ilah yoktur. Tektir ve orta da

bulunmamaktadr)» sözüdür" demilerdir.

bn Cerîriin ibn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Mücâhid ve Atâ:

"...Onlarn takva sözünü tutmalarn salamt ..."4 buyruunu açklarken

biri: "Bu söz ihlas sözüdür" derken, dieri: "Bu söz takva sözü olan

«Allah'tan baka ilah yoktur. Tektir ve orta da bulunmamaktadr. Mülk

onundur, Hamd onadr ve o her eye kadirdir» sözüdür" demitir.
5

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarn takva sözünü

tutmalann salamt ..."
6 buyruunu açklarken: "Bu söz, ihlas sözüdür"

demitir .

7

ibn CerîrTn bildirdiine göre Amr b. Meymûn: "...Onlarn takva sözünü

tutmalann salamt ..."
8 buyruunu açklarken: "Bu söz «Lâ ilâhe illallah»

sözüdür" demitir.

9

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre krime: "...Onlarn takva

sözünü tutmalarn salamt ..."
1 buyruunu açklarken: "Bu söz «Lâ ilâhe

illallah» sözüdür" demitir.

2

1

Fetih Sur. 26
2 Abdurrezzâk (2/229), bn Cerir (21/313) ve Beyhakî (198).

3 Fetih Sur. 26
4 Fetih Sur. 26
5 bn Cerir (21/314).

6
Fetih Sur. 26

7 bn Cerir (21/313).
8
Fetih Sur. 26

9 bn Cerir (21/311).
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Abd b. Humeyd de Mücâhid, Haan, Katâde, brâhim et-Teymî ve Saîd b.

Cübeyrîden aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî:

"...Onlarn takva sözünü tutmalarn salamt ..."3 buyruunu açklarken:

“Bu söz «Allah'tan baka ilah yoktur, Muhammed O'nun Resûlüdür»

sözüdür"' demitir.

4

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

bildirdiine göre Zuhrî: "...Onlarn takva sözünü tutmalarn salamt ..."3

buyruunu açklarken: “Bu söz «Bismillâhirrahmânirrahîm» sözüdür"

demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Zaten onlar buna lâyk ve ehil

idiler ..."
7 buyruunu açklarken: “Müslümanlar bu söze balanmaya

dierlerinden daha layk ve ehil idiler" demitir.

L aJ itti <j-L> JLiî

fj
U dJiÂJ S c&\

\*J^^ oji &
"Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasn doru çkard. Allah

dilerse siz güven içinde balarnz tra etmi ve ksaltm
olarak, korkmadan Mesrid-i Haram a gireceksiniz. Allah

sizin bilmediinizi bilir. te bundan önce size yakn bir

fetih verdi." (Fetik Sur. 27)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî Delâil ’de

Mücâhid'den bildirir: ResûlullahJsBiaiBhuiieyhveseiMHudeybiye’de iken rüyasnda

’ Fetih Sur. 26
J bn Cerîr (21/312).

3 Fetih Sur. 26
4 bn Cerîr (21/313).

5 Fetih Sur. 26
6
Abdurrezzâk (2/229) ve bn Cerîr (21/314).

7 Fetih Sur. 26
8 bn Cerîr (21/315).
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ashabyla birlikte Mekke’ye balarn tra etmi ve ksaltm olarak güven

içinde girdiini gördü. Ancak kurbanlklar Hudeybiye'de kesince ashab: “Yâ

Resûlallah! Gördüün rüyaya ne oldu?” demeye baladlar. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasn doru çkard. Allah dilerse

siz güven içinde balarnz tra etmi ve ksaltm olarak, korkmadan

Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediinizi bilir. te bundan

önce size yakn bir fetih verdi"' âyetini indirdi. Medine'ye döndükten sonra

Hayber’i fethettiler. Daha sonra umre için Mekke'ye doru yola koyuldu. Bu

ekilde Yüce Allah rüyasn bir yl sonrasnda gerçekletirdi .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun ki Allah, elçisinin

rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde balarnz tra etmi

ve ksaltm olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz ..." 3 âyetini

açklarken: "Bu rüyann doru çkanlmas Kaza Umresi'nde gerçekleti”

demitir.

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun ki

Allah, elçisinin rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde

balarnz tra etmi ve ksaltm olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a

gireceksiniz ..."4 âyetini açklarken: "Bu rüyann doru çkarlmas

Muhammed’in MaiMu aisytri ««Hem) müminlerle birlikte saçlann tra etmi ve

ksaltm olarak Mekke'ye girmesidir" demitir .
5

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Andolsun ki

Allah, elçisinin rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde

balarnz tra etmi ve ksaltm olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a

gireceksiniz..."
6

âyetini açklarken: "Resûlullah (»iaiiahu aisyh vesdiem) rüyasnda

ashabyla birlikte Kâbe’yi tavaf ettiini gördü. Yüce Allah da bu rüyasn

doru çkard” demitir .

7

’ Fetih Sur. 27
1 bn Cerîr (21/316, 316) ve Beyhakî (4/164).

3 Fetih Sur. 27
4 Fetih Sur. 27
5 bn Cerîr (21/316).
6
Fetih Sur. 27

7 bn Cerîr (21/316).
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bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Andolsun ki Allah, elçisinin

rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde balarnz tra etmi

ve ksaltm olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz...*
1

âyetini

açklarken: “Resûlullah (nisUahu aleyh ve»t«r) rüyasnda ashabyla birlikte saçlann

tra etmi ve ksaltm olarak güven içinde Mescid-i Haram’a girdiini

görmütü” demitir.
2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "Andolsun ki Allah, elçisinin

rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde balarnz tra etmi

ve ksaltm olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin

bilmediinizi bilir. te bundan önce size yakn bir fetih verdi
*3 âyetini

açklarken öyle demitin Peygamberimiz (safeiiata aleyh «seflem), Müslümanlara:

"Rüyamda saçlarnz tra etmi ve ksaltm olarak güven içinde Mescid-i

Haram'a gireceinizi gördüm

"

buyurdu. Ancak Hudeybiye’de kalp o yl

Mekke'ye giremeyince münafklar Peygamberimiz {saJieiiahu aleyh metlem) hakknda

dedikodu yapmaya baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi.

Yüce Allah bu âyette Hz. Peygamberim (sbIIbIIbIiu bIb^i mailem) gördüü rüyada ayn

yl içinde Mekke'ye gireceinin bildirilmediini, bunu ertelemesinin de

diledii kiileri hidâyete erdirip Müslüman klmak olduunu, bunun yannda

onlara yakn bir zamanda bir fethi de bahedeceini ifade etti. Fethedilen bu

yer de Hayber oldu. Zira Hudeybiye’den döndükten sonra Yüce Allah onlara

Hayberiin fethini bahetti. Peygamberimiz {salisilata aleyh «sekm) Hayberide elde

edilen ganimetleri bir kii hariç Hudeybiye’de bulunanlarn arasnda

paylatrd. Bu kii de Ensaridan Ebû Dücâne b. Simâk b. Haree'dir. Ebû

Dücâne, Hudeybiye’de bulunmu, ancak Hayberiin fethine katlamamt/

bn Ebî eybe, Atâ'dan bildirin Peygamberimiz aleyh «»fan) Zilka’de

aynda Muhacir ve Ensaridan olan ashabyla birlikte umre niyetiyle yola çkt.

Hudeybiye'ye ulatnda Kureyliler karsna çktlar ve Mekke'ye giriine

izin vermediler. Orada aralarnda büyük tartmalar oldu ki az daha arada bir

sava çkacakt. O zaman Resûlullah (saMsta aleyh meUem) ashâbndan biat istedi ve

aacn altnda saylan bin beyüz olan Müslümanlar ona biat ettiler. Bu da

’ Fetih Sur. 27
1 bn Cerîr (21/316).

3 Fetih Sur. 27
4 bn Cerîr (21/317, 319).
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Rdvân Biati olarak bilinir. Orada Peygamberimiz (nUaiiBhu aleyhi voafan) Mekke

mürikleriyle bir anlama yapt. Mürikler: "Getirdiin kurbanlklan burada,

bulunduun yerde kesersin. Saçlarn da tra eder ve geri dönersin. Gelecek

yl geldiinde biz üç gün boyunca Mekke’yi sana boaltrz. Umreni yaparsn.

Gelirken yannda silah bulundurmayacaksn, giderken de yannda Mekke'den

hiç kimseyi almayacaksn" deyince, Allah Resulü (uiuiaiu aleyh. «adM bunu kabul

etti. Dier yl Peygamberimiz Uaiiaiiahu aleyhi veuiiem) geldiinde de Mekke mürikleri

Ukâz'a çkmlar ve üç gün boyunca orada kalmlard. Bu ekilde anlamaya

vanldktan sonra Peygamberimiz (saiidiahu aleyhi veseiiem) bulunduu yerde getirdii

kurbanlklar kesti, saçlann tra etti, sonrasnda da Medine'ye döndü. Dier

yl ayn günlerde de Müslümanlarla birlikte Mekke'ye, Mescid-i Haram'a girdi.

Yannda kurbanlklarn da getirmiti. te o zaman Yüce Allah: "Andolsun ki

Allah, elçisinin rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde

balarnz tra etmi ve ksaltm olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a

gireceksiniz... *' âyetini indirdi. Yine: "Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün

hürmetler birbirine karlktr. O halde kim size saldrdysa, siz de ona

yapt saldrnn aynyle saldrn da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin

ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir
"2

âyetini indirdi .
3

Mâlik, Tayâlisî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Ibn

Mâce, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, veseiiem):
"
Allah saçlarn tra

edenleri balasn

"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Peki ya saçlarn

ksaltanlar?" deyince, Allah Resûlü (saiiiiahu aiByhi veseiiem):
"
Allah saçlarn tra

edenleri balasn" buyurdu. Ashâb yine: "Yâ Resûlallah! Peki ya saçlann

ksaltanlar?" deyince, Allah Resûlü (salaht aleyhi «»iem): "Allah saçlarn

ksaltanlan da balasn "
buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Yezîd b. Ebî Meryem'den bildirir: Peygamberimiz (saiyiahu aleyhi

«Milim) üç defa: "Allah saçlarn tra edenleri balasn" buyurdu. Ashâb: "Yâ

Resûlallah! Peki ya saçlarn ksaltanlar?" deyince, Allah Resûlü (saiiBiishu aleyhi

vasellem): “Allah saçlann ksaltanlan da balasn" buyurdu. Ben de o günü

1

Fetih Sur. 27
3 Bakara Sur. 194

3 bn Ebî eybe (14/435, 436).

4 bn Ebî eybe (4/216).
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bam tra etmitim. Krmz genç develere sahip olmam benim için o günü

tral olmamdan daha sevimli olamazd.’

bn Ebî eybe ve Müslim, Yahya b. el-Husayn’dan o da ninesinden bildirir:

“Veda haccnda Resûlullah'n Maliahu aleyhi «sellem) üç defa saçlarn tra edenlere,

bir defa da saçlarn ksaltanlara dua ettiini iittim ."

1

Ahmed, Mâlik b. Rabîa'dan bildirin Resûlullah’n (snflaiBhu ek^\ meiM üç defa:

"Allah saçlarm tra edenleri balasn" buyurduunu iittim. Adamn biri:

“Yâ Resulallah! Peki ya saçlann ksaltanlar?" diye sorunca, Allah Resulü (rJaiiahu

sleyt«aM üçüncü veya dördüncüsünde: "Saçlarn ksaltanlan da" buyurdu .

3

Beyhakî'nin Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs'a: “Resûlullah Msiieh eiayhi

vesellem) neden saçlann tra edenlere üç, ksaltanlara ise bir defa dua etti" diye

sorulunca: "Çünkü balann tra edenler tereddüt etmediler"' karln
verdi/

bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildirir Resûlullah (uUdUm aieyta malim) üç defa:

"Allah saçlarn tra edenleri balasn

"

buyurdu. Ashâb: “Yâ Resûlallah!

Saçlann tra edenlerin neyi var ki onlara üç defa dua ettin?" diye sorunca,

Allah Resûlü (niiaiiahu aleyhi veseiiem):
“Çünkü balarm tra edenler tereddüt

etmediler" karln verdi .

5

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)’den bildirir “Önceleri erkekler ilk

haclarnda ve ilk umrelerinde saçlann tra etmeyi müstehab görürlerdi."
6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer, hac veya umrede saçlar

kesecek berbere: “Bir akaktan dierine kadar saçlan kes" derdi .

7

1 bn Ebî eybe (4/216, 217).

1 bn Ebî eybe (4/216) ve Müslim (1303).

i Ahmed 29/140 (17598). Muhakkikleri: "Sahîh hadistir, bunun da isnâd hasendir"

demilerdir.
4 Beyhakî (4/151).

4 bn Ebî eybe (4/216, 217; 14/453).
6 bn Ebî eybe (4/215).

7 bn Ebî eybe (4/354).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs saçlar kesecek olan

berbere: “Traa sa taraftan bala ve bir akaktan dierine kadar saçlar

kes" derdi .

1

bn Ebîeybe, Atâ'dan bildirir: “Trata sünnet olan saçlarnn bir akaktan

dierine kadar kesilmesidir.”
2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Enes: "Hz. Peygamber’in Maiiahu aleyhi

veseM tra olurken berbere «uradan bala» dediini gördüm” dedi ve eliyle

bann sa tarafna iaret etti .

3

Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin Sünen 'de bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiailihu aleyhim eHem): "Kadnlar saçlarm tra etmezler, ancak ksaltrlar"

buyurmutur .

4

USj p-i-î jlk!l ^s- iJLil <aa ^

1/ ^ Ija

ilki çyA J l\jp j ÜJ

jtâ\ fa rfd vr* ijjû

UJi* l>îj ^ oUJUJl 1 I>iT 5iiJl 4)1

"Muhammed, Allah'n elçisidir. Onun beraberinde

bulunanlar, inkaralara kar sert, birbirlerine

merhametlidirler. Onlar rükua varrken, secde ederken,

Allah'tan lütuf ve honudluk dilerken görürsün. Onlar,

yüzlerindeki secde izi ile tannrlar. te bu, onlarn

Tevrat'ta anlatlan vasflandr. Incil'de de öyle
vasflandnlmlard: Filizini çkarm, onu kuvvetlendirmi,

kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna
giden ekin gibidirler. Allah böylece bunlan çoaltp

1 bn Ebî eybe (4/354).

1 bn Ebî eybe (4/354).

J bn Ebî eybe (4/354).

4 Ebû Dâvud (1985) ve Beyhak (5/104). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 1748).
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kuvvetlendirmekle inkarclar öfkelendirir. Allah, inanp
yararl iler ileyenlere, balama ve büyük ecir vaad

etmitir." (Fetih Sur. 29)

Hatîb Ruvâtu Mâlik’de -zayf bir isnâdla- Ebû Hureyre'den bildirir:

Peygamberimiz (seiiaiishu aleyhi veuiiem): “Onun yanndakiler (Müslümanlar)

Tevrat'ta, filizini çkarm ekine benzetilmilerdir" buyurmutur. Mâlik der ki:

"ncil'de Hz. Peygamberin (uiMiahu aleyhi meltem) ve ashabnn özellikleri

anlatlmtr/'

Ibn Sa'd Tabakât’ta ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Âie öyle

demitir: Sa'd b. Muâz vefat ettiinde yannda Resûlullah (seiieitehuBeyhi meltem), Ebû

Bekr ve Ömer de vard. Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki ben

odamdan Ebû Bekrim alamasn Ömer'in alamasndan ayrabiliyordum.

Onlar âyette de zikredildii gibi "...Birbirlerine merhametlidirler... Hz.

Âie'ye: “Böylesi durumlarda Resûlullah (»ytehu aleyh meltem) ne yapard?” diye

sorulunca da: "Resûlullah [ssiiaiiahu aleyhi meltem) kimse için alamazd, ancak üzülüp

skld zaman sakallarn tutard” dedi .

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin Cerîriden bildirdiine göre

Resûlullah [s^bkhu aleyh meltemi: "nsanlara merhamet etmeyene Yüce Allah da

merhamet etmez" buyurmutur .

3

bn Ebî eybe ve Ebû Dâvud'un Abdullah b. Amridan bildirdiine göre

Resûlullah («aflaRahu aleyhi meltem): "Küçüklerimize acmayan ve büyüklerimizin

hakkm tanmayan bizden deildir" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî,

Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah'n (saiMahu iayh mallm): "Merhamet ancak

bedbaht (aki) olanlarn kalbinden söküp alnr" buyurduunu iittim .

5

1

Fetih Sur. 29
2 bn Sa'd (3/423) ve bn Ebî eybe (14/408-411).

3 bn Ebî eybe (8/338), Buhârî (7376), Müslim (2319) ve Tirmizî (1922).

4 bn Ebî eybe (8/339) ve Ebû Dâvud (4943). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 4134).

5 bn Ebî eybe (8/339), Ahmed 13/378, 15/439, 16/30, 32, 558 (8001, 9702, 9940, 9945,

10951), Ebû Dâvud (4942), Tirmizî (1924, "hasen"), bn Hibbân (462, 466), Hâkim (4/248)

ve Beyhakî (8/161). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4133).
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bn Ebî eybe’nin Usâme b. Zeyd'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vB*elkm): "Yüce Allah kullar içinden merhametli olanlara merhamet eder"

buyurmutur .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar, yüzlerindeki secde izi

ile tannrlar ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: ‘‘Bu iz yüzlerinde

gördüünüz izler deil; tavrlan, davranlar, huu içinde olmas gibi slâmî

özellikleridir."
3

Muhammed b. Nasr es-Salâfta, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakfnin Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar, yüzlerindeki

secde izi ile tannrlar..."4 buyruunu açklarken: “Bundan kast güzel tavr

ve davranlardr" demitir .

5

TaberânîM. el-Evsat ve M. es-Sar*de ve bn Merdûye -hasen bir isnâdla-

Ubey b. Ka'b'dan bildirir: "...Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tannrlar..."
6

buyruu konusunda Resûlullah (uiidiahu aleyhi vediam):
"
Kyamet gününde

yüzlerindeki nurdur" buyurdu .

7

Buhârî Târih'de ve bn Nasrîn bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar,

yüzlerindeki secde zi ile tannrlar ..."
8 buyruunu açklarken: “Bundan

kast, kyamet gününde yüzlerini kaplayacak olan bir beyazlktr" demitir.

9

Abd b. Humeyd, bn Nasr ve bn Cerîr, Hasan(- Basrî)‘den aynsn

bildirir .

10

1 bn Ebî eybe (8/341).

1
Fetih Sur. 29

J bn Cerîr (21/323).

4 Fetih Sur. 29
5 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 16), bn Cerîr (21/323) ve Beyhakî

(2/286).
6
Fetih Sur. 29

7 Taberânî, M. el-Evsat (4464), M.es-Saîr (1/222).
8
Fetih Sur. 29

9 Buhârî (3/21) ve bn Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 16),

,0 bn Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 17) ve bn Cerîr (21/323).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Nasr ve bn Cerîr, Atiyye el-Avfi’den

bildirir: "Kyamet gününde Müslümanlarn en çok ldayan yerleri secdede

yere deen yerleri olacaktr."
1

Taberânî’nin Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre Resûlullah (sBilaiiah» aleyh,

vuseiiem) öyle buyurmutur:
"Kyamet gününde her bir peygamber ümmetimden

yanna gelebilen arkadalarnn çokluuyla övünür, öylesi bir zamanda

havuzunun yanna en fazla arkada gelenin kendim olmasn umuyorum.

Kyamet gününde her bir peygamberin su dolu bir havuzu ve elinde bir a.ias

olur. Ümmetinden tandklarn yanna çarr. Her bir ümmetin de

peygamberlerinin tanyaca ekilde özellikleri bulunur."
1

Taberânî ve Beyhakî Sünen’de Cuayd b. Abdirrahman'dan bildirir: Sâib b.

Yezîd'in yannda otururken yüzünde secde izi çkan bir adam geldi. Sâib onu

görünce öyle dedi: "Bu adam yüzünün eklini bozmu. Vallahi Yüce Allah’n

bahsettii secde izi bu deildir. Zira ben de seksen yl boyunca bu yüzümle

namaz kldm, ancak alnmda öyle bir iz çkmad." 3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Nasr ve bn Cerîrîin bildirdiine göre

Mücâhid: "...Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tannrlar ..."4 buyruunu

açklarken: "Bundan kast yüzde çkan iz deil, huudur" demitir.
5

bnu'l-Mübârek, Abd b. Humeyd, bn Nasr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tannrlar ..."
6

buyruunu açklarken: "Bundan kast, huu ve tevazudur" demitir.

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Nasr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken: "Bundan kast, suyun

slakl ile topran nemidir" demitir.

1

’ bn Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 16) ve bn Cerîr (21/322).

1

Taberânî (6881, 7053) ve Tirmizî (2443). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 1988).

3 Taberânî (6685) ve Beyhakî (2/287). Heysemî, Mecmau ’z-ZevâicTde (7/107) der ki:

"Ravileri güvenilirdir."

4 Fetih Sur. 29
5 bn Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 16) ve bn Cerîr (21/324).
6
Fetih Sur. 29

7 bnu'l-Mübârek (174), Fethu'l-Bârî’de (8/582) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn
Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 16) ve bn Cerîr (21/323).
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bn Nasr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken:

"Bundan kast geceleri ibadetten dolay ayakta kalmaktr. Zira kii gece

uykusuz kalnca benzi solar" demitir .

2

bn Ebî eybe ve bn Nasr'n bildirdiine göre krime: "...Onlar,

yüzlerindeki secde izi ile tannrlar ..."3 buyruunu açklarken: "Bundan

kast, geceleri ibadetten dolay uykusuz kalmaktr" demitir.

4

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: "...Onlar, yüzlerindeki secde izi ile

tannrlar ..."5 buyruu hakknda Hz. Peygamber (sanrtahu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur:
"
Cebrail bana dedi ki: «Ümmetinden birine baktn zaman

abdest izinden onun namaz ehli olup olmadn bilirsin. Sabah vakti de gece

namazna kalkp kalkmadn bilebilirsin. Ey Muhammedi Kiinin secde izleri

dinde iffetli, haya sahibi olmas ve güzel davranlarda bulunmasdr.»"

bn shâk ve Ebû Nuaym Delâil’öe bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi »flseiien)HayberYahudilerine öyle bir yaz yazd: "Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allah'n Resûlü, Musa'nn arkada ve Musa'nn getirdiini tasdik eden bir

kardei olarak Muhammed'den (Hayber Yahudilerine). Ey Tevrat ehli! Yüce

Allah, kitabnzda da zikredildiini gördüünüz gibi sizlere: «Muhammed,

Allah'n elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarclara kar sert,

birbirlerine merhametlidirler. Onlar rükua varrken, secde ederken,

Allah'tan lütuf ve honudluk dilerken görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde

izi ile tannrlar. te bu, onlarn Tevrat'ta anlatlan vasflardr. Incil'de de

öyle vasflandrlmlard: Filizini çkarm, onu kuvvetlendirmi,

kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna giden ekin

gibidirler. Allah böylece bunlar çoaltp kuvvetlendirmekle inkarclar

öfkelendirir. Allah, inanp yararl iler ileyenlere, balama ve büyük ecir

vaad etmitir»
6
buyurur."7

1 bn Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Leyl (sh. 17) ve bn Cerîr (21/325).

J ibn Nasr, Muhtasar Kiyâmu'l-Ltyl (sh. 16).

i Fetih Sur. 29
4 bn Ebî eybe (13/581) ve bn Nasr, Muhtasar Kiyâmul-Leyl (sh. 16).

5 Fetih Sur. 29

‘Fetih Sur. 29
7 bn shâk (Sîretu tbn Hiâm, 1/544).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...te bu, onlarn Tevrat'ta anlatlan vasflardr. Incil'de de öyle

vasflandrlmlard ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah

henüz gökler ile yeri yaratmadan önce onlann vasflann Tevrât ve ncil'de

zikretmitir.”
2

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve Ebû Nuaym Hilye ’de Hâim oullannn

azatls olan Ammâr'dan bildirir: Ebû Hureyre'ye kader konusmu

sorduumda: “Bu konuda: «Muhammed, Allah'n elçisidir. Onun

beraberinde bulunanlar, inkarclara kar sert, birbirlerine

merhametlidirler. Onlar rükua varrken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve

honudluk dilerken görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tannrlar.

te bu, onlarn Tevrat'ta anlatlan vasflardr. Incil'de de öyle

vasflandrlmlard: Filizini çkarm, onu kuvvetlendirmi, kalnlam,

gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna giden ekin gibidirler. Allah

böylece bunlar çoaltp kuvvetlendirmekle inkarclar öfkelendirir. Allah,

inanp yararl iler ileyenlere, balama ve büyük ecir vaad etmitin 3

âyetiyle yetin” dedi. Yani Yüce Allah onlar yaratmadan önce vasflanr

zikretmitir.

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Muhammed,

Allah'n elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarclara kar sert,

birbirlerine merhametlidirler..."5 âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce

Allah müminlerin kalplerine merhameti koymu ve onlan birbirlerine

merhametli klmtr. Onlann en önemli özelliklerinden biri namaz klmalandr

ve kldktan bu namaz yüzlerine de, davranlarna da yansr. Bunlar, onlann

Tevrat'ta da zikredilen vasflardr. Muhammed'in (saHeflahu eleyin meltem) ashâb

ncil'de de filizini çkarm ekinler eklinde vasflanmlardr. Ki o zamanlar Hz.

sa'ya: “Zaman gelecek ekinlerin filiz vermesi gibi bir topluluk türeyecek ve

’ Fetih Sur. 29
1 bn Cerîr (21/327).

3 Fetih Sur. 29
4 Ebû Nuaym (9/53).

5 Fetih Sur. 29
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içlerinden de iyilii emredip kötülükten sakndran bir grup çkacaktr"

denilmitir.

1

Ibn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar,

yüzlerindeki secde izi ile tannrlar. te bu, onlarn Tevrat'ta anlatlan

vasflandr. Incil'de de öyle vasflandrlmlard: Filizini çkarm, onu

kuvvetlendirmi, kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna

giden ekin gibidirler... âyetini açklarken öyle demitir: "Müminlerin

dünyada iken kldklar namaz, kyamet gününde yüzlerine yansr. Tevrat’ta

bu ekilde vasflandnlmlardr. ncirde se filiz vermi ekinlere

benzetilmilerdir. Bu, Yüce Allah’n Ehli kitab’a vermi olduu bir örnektir.

Yerden ekinin bitmesi gibi insanlardan bir topluluk çkacak, bunlarn da

içinden ekinin filiz vermesi veya daneye durmas gibi iyilii emreden

kötülükten alkoyan bir topluluk yetiip çkacaktr. Ayn zamanda bu, Yüce

Allah’n Muhammed’e (»iMiahu aiayhi vrs>im vermi olduu bir örnektir ki öyle

denilmektedir: "Yüce Allah ilk önce bir peygamberi tek bana gönderir.

Daha sonra onun etrafnda ona inanm az sayda bir topluluk oluur. Bu az

topluluk zamanla çoalp güçlenir. Yüce Allah da onlar güçlendirerek

kafirleri öfkelendirir. Ekin sahipleri ise ekinlerin bu ekilde çoalp

güçlenmesinden memnun kalrlar ve buna çok sevinirler.’’3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk: "...Filizini çkarm,

onu kuvvetlendirmi, kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin

houna giden ekin gibidirler ..."
4 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Baaa durduktan sonra her bir danesinin dütüü yerde yeni bir baak

biten ekin gibidirler. Yeni biten ekinler de ayn ekilde çevrelerine yaylp

çoalr ve her yeri kaplarlar. te Muhammed'in (saiiaiiriu aleyh, «senem) ashâbt da ayn

ekildedir. Önceleri sayca azken zamanla çoalm ve güçlenmilerdir."5

bn Merdûye, Hatîb ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Filizini çkarm, onu kuvvetlendirmi, kalnlam, gövdesi üzerine

dikilmi, ekincilerin houna giden ekin gibidirler. Allah böylece bunlar

1 bn Cerîr (21/321, 326, 327, 330).

1
Fetih Sur. 29

3 bn Cerîr (21/321, 322, 330, 331, 333):

4 Fetih Sur. 29
s bn Cerîr (21/332).
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çoaltp kuvvetlendirmekle inkarclar öfkelendirir ..."

1

buyruunu

açklarken öyle demitir: “Ekinin kendisi Abdulmuttalib'tir. Ekinin verdii filiz

Muhammed’dir (sBlallah aleyhi vesellem). Kuvvetlenmesi Ebû Bekimle, kalnlamas

Ömer’le, gövdesi üzerine dikilmesi Osman'la olmutur. Bununla inkarc lan

öfkelendirmesi de Hz. Ali sayesinde olmutur.”*

bn Merdûye, Kâdî Ahmed b. Muhammed ez-Zührî Fedâilu'l-Hulefii'l-

Erbea ’da ve îrâzî’nin el-Elkâb ’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Muhammed,

Allah'n elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarclara kar sert,

birbirlerine merhametlidirler. Onlar rükua vanrken, secde ederken,

Allah'tan lütuf ve honudluk dilerken görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde

izi ile tannrlar. te bu, onlarn Tevrat'ta anlatlan vasflandr. Incil'de de

öyle vasflandrlmlard: Filizini çkarm, onu kuvvetlendirmi,

kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna giden ekin

gibidirler. Allah böylece bunlar çoaltp kuvvetlendirmekle inkarclar

öfkelendirir. Allah, inanp yararl iler ileyenlere, balama ve büyük ecir

vaad etmitir"3 âyetini açklarken öyle demitir: "Onun yannda

bulunanlardan kast Ebû Bekridir. nkarclara kar sert olanlardan kast

Ömer'dir. Birbirlerine merhametli olanlanndan kast Osman'dr. Rükua varp

secde edenlerinden kast Ali'dir. Allah'tan lütuf ve honudluk dileyenlerden

kast Talha ile Zübeyridir. Yüzlerindeki secde iziyle tannanlardan kast

Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebî Vakkâs ve Ebû Ubeyde b. el*Cerâh’tr. Ekin n

filiz verip kuvvetlenmesi Ebû Bekrile, kalnlamas Ömer'le, gövdesi üzerire

dikilmesi Osman'la olmutur. Bununla inkardan öfkelendirmesi de Hz. Ali ile

olmutur. nanp yararl iler ileyenlerden kast ise Muhammed'in (uMahu aia-hi

vesellem)tüm ashabdr.''

4

p

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “otki, ifadesini:

“Tanelerini vermi, baaa durmu ekin gibi" eklinde açklamtr.

1

Fetih Sur. 29
1

Hatîb (11/171) ve bn Asâkir (39/177, 178).

3 Fetih Sur. 29

* et-Tedvît fi Ahbâri Kazvîn'de (2/461, 462) geçtii üzere Ahmed b. Muhammed.
5 Fetih Sur. 29
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Enes: “otkî ifadesini: “Tanelerini vermi, baaa durmu ekin

gibidir" eklinde açklamtr.

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Filizini çkarm, onu

kuvvetlendirmi, kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna

giden ekin gibidirler..."3 buyruunu açklarken: “Burada müsliimanlar

filizini çkarp ürününü vermi, gücünü toplayp da sapnn üzerinde dikilmi

ekine benzetilmilerdir" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuTMünzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Filizini çkarm, onu kuvvetlendirmi, kalnlam, gövdesi üzerine

dikilmi, ekincilerin houna giden ekin gibidirler ..."4 buyruunu açklarken:

“Onlar, krçln çkarm, gittikçe kuvvetlenerek kalnlam ve sapnn

üzerine dikilmi baak gibidirler" demitir .

5

bn Ebîeybe, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî Süteride Hayseme'den bildirir:

Adamn biri Abdullah'a Fetih Sûresi'ni okudu. Adam: "...Filizini çkarm, onu

kuvvetlendirmi, kalnlam, gövdesi üzerine dikilmi, ekincilerin houna

giden ekin gibidirler. Allah böylece bunlar çoaltp kuvvetlendirmekle

inkarclar öfkelendirir ..."
6
âyetine ulat zaman Abdullah b. Mes’ûd: “Yüce

Allah, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aierhi resellem) ile ashabyla inkarclan öfkelendirir. Bu

ekinler de sîzlersiniz ve hasat zamannz yaklamtr" dedi .
7

Hâkim’in bildirdiine göre Hz. Âie: "...Allah böylece bunlar çoaltp

kuvvetlendirmekle inkarclar öfkelendirir ..."
8

âyetini açklarken: “Bunlar

Resûlullah {safoiiahu aleyhi reseliem) ile ashabdr. Müslümanlarn onlara balanma
dilemesi emredilmiken imdilerde onlara sövüyorlar" demitir .

9

1

Fetih Sur. 29
1
Talîku't-Ta'fflc'de (4/314) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (21/329).

3 Fetih Sur. 29
4 Fetih Sur. 29
5 bn Cerîr (21/331, 332).

4
Fetih Sur. 29

7 bn Ebî eybe (15/153), bn Cerîr (21/329), Hâkim (2/461, "sahîh") ve Beyhakî (9/5).

#
Fetih Sur. 29

9 Hâkim (2/462, "sahih").



HUCURÂT SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Hucurât Sûresi Medine'de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr’den bunun aynsn» bildirir.

âl o} âl \jZ\j âl ^ l^âi V \jS\ I4ST j

"Ey man edenler! Allah’n ve Peygamberinin önüne
geçmeyin. Allah'a kar gelmekten saknn. üphesiz, Allah

hakkyla iitendir, hakkyla bilendir." (HucurÂt Sur. l)

Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildim

Temîm oullarndan Hz. Peygamber'e haiMiahu aleyhi vesellem) bir kafile geldi. Ebû

Bekr, Hz. Peygamber'e ((uiUahu aieytu «leiiam): “Kafileyle ilgilenmesi için balarna

Ka'kâ b. Ma'bed'i tayin et” deyince, Ömer de: “Aksine Akra' b. Hâbis'i

görevlendir” dedi. Ebû Bekr, Ömer'e: “Bana muhalefet için böyle diyorsun
”

deyince de Ömer: “Hayr! Kastm sana muhalefet deil!” karln verci.

Tartmaya balayp sesleri yükselince, Yüce Allah: "Ey iman edenleri Allah'n

ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a kar gelmekten saknn.

üphesiz, Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir. Ey inananlar!

Seslerinizi, Peygamberin sesini bastracak ekilde yükseltmeyin. Farkna

varmadan, ilediklerinizin boa gitmemesi için. Peygambere birbirinize

bardnz gibi yüksek sesle barmayn"2
âyetlerini indirdi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n

Hilye’öe bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman edenler! Allah'n ve

1 bnu'd-Durays (17), Nehhâs (675) ve Beyhakî, DelSil (7/143).
2 Hucurât Sur. 1, 2

3 Buhârî (4367, 4847).
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Peygamberinin önüne geçmeyin..."
1

âyetini açklarken: “Kitap ve sünnete

muhalif olan bir ey söylemeyin, anlamndadr" demitir.

2

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

bildirir Bize anlatlana göre bazlan: “Keke bizim hakkmzda öyle öyle bir

âyet nazil olsayd" veya: “Keke öyle öyle olsayd" deyince Yüce Allah

böylesi bir tavr ho görmemi ve bunun önünü almak için bu âyeti

indirmitir.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ey iman edenler! Allah'n ve Peygamberinin önüne geçmeyin..."4
âyetini

açklarken: “Resûlullah (saiuiahu aleyh etei«n) dururken Müslümanlarn bir konuda

söz söylemeleri veya Resûlullah'n (uMahu aleyhi vasllm) sözünün üzerine söz

söylemeleri yasaklanmtr2
' demitir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bildirir:

Kurban bayram gününde baz Müslümanlar Resûlullah'tan (saliaiiahu aleyhi vesellem)

önce kurbanlann kesince Allah Resulü (saiieiiBiu aleyhi rasellm) yeni bir kurban

kesmelerini emretti. Yüce Allah da bu konuda: "Ey iman edenler! Allah'n ve

Peygamberinin önüne geçmeyin...*
6
âyetini indirdi .

7

bn Ebi'd-Dünya'nn el-Adâh?de bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Adamn

biri bayram namazndan önce kurbann kesince bu âyet nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Ey iman edenler!

Allah'n ve Peygamberinin önüne geçmeyin..."
3
âyetini açklarken: “Kurban

bayramnda kurban kesme konusunda nazil oldu" demitir.

’ Hucurât Sur. 1

1 bn Cerîr (21/335), el-tkân'de (2/43) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym
(10/398).

3 bn Cerîr (21/336).

4 Hucurât Sur. 1

5 bn Cerîr (21/336).
6 Hucurât Sur. 1

7 bn Cerîr (21/336, 337).
8 Hucurât Sur. 1
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bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Baz Müslümanlar Kurban bayramnda

Resûlullah’tan Moiiatu aleyh «selem) önce kurban kesince: "Ey iman edenler!

Allah'n ve Peygamberinin önüne geçmeyin ..."

1

âyeti nazil oldu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Ey iman edenler! Allah'n ve

Peygamberinin önüne geçmeyin...'" âyetini açklarken: "Peygamber niz

(saiiaiishu aleyhi meiiem) oruca balamadan siz oruca balamayn, anlamndadr"

demitir.

bnu'n-Neccâr Târih’de Hz. Âie'den bildirin Baz Müslümanlar Ramazan

ay girmeden bu ay karlama babnda Peygamberimizden (saiiabhu aleyhi vesilem)

önce oruç tutmaya balarlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenleri

Allah'n ve Peygamberinin önüne geçmeyin ..."3 âyetini indirdi.

Taberânî M. el-Evsat*ta ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirin Baz

Müslümanlar Ramazan ay girmeden bir iki gün öncesinden oruç tutmaya

balarlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'n ve

Peygamberinin önüne geçmeyin ..."4 âyetini indirdi .

5

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti: “\y>îxü il" lafzyla

okumutur .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

uabu'l-îman’da bildirdiine göre Mücâhid: "Ey iman edenler! Allah'n ve

Peygamberinin önüne geçmeyin ..."7 âyetini açklarken: "Yüce Allah bir

konuda onun diliyle hükmünü verinceye kadar Resûlullah Maiishu ateyfc «aiM

dururken fetva vermeye kalkmayn, anlamndadr" demitir .

8

1

Hucurât Sur. 1

1 Hucurât Sur. 1

3 Hucurât Sur. 1

4 Hucurât Sur. 1

* Taberânî (2713).

6 Yâkub da âyeti bu ekilde, "o" ile "a" harflerini fethal bir ekilde okumutur. Dier

kraat imarnlan ise "ijiiii îJ" eklinde okumulardr, (bkz: en-Ner 2/281; Bahru'l-Muhît

8/105).

7 Hucurât Sur. 1

Talücu't-Ta'M (4/315) Ue Fethu’l-BSrTde (8/589) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn
Cerir (21/336) ve Beyhakî (1516).
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499

bn Hacer der ki: "Böylesi bir açklama, âyetin ‘Vifc M” lafzyla okunmas

halinde geçerli olur."

*1 »jâjî V IjLtf 5,JJI itf U

ül JafAj jî
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"Ey îman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne

yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygamberce

yüksek sesle barmayn. Yoksa siz farkna varmadan
amelleriniz boa gidiverir. Allah'n elçisinin huzurunda
seslerini ksanlar, üphesiz Allah'n kalplerini takva ile

imtihan ettii kimselerdir. Onlara mafiret ve büyük bir

mükâfat vardr." (i iucurât Sur. 2. 3)

Buhârî, bnu'I-Münzir ve Taberânî, bn Ebî Müleyke'den bildirir: ki hayrl

kii olan Ebû Bekr ile Ömer az daha helak olacaklard. Çünkü Temîm

oullarndan bir heyet Hz. Peygamber’etoiiaiiahu aleyhi veseliem) geldii zaman biri el-

Akra' b. Hâbis'in balarna geçmesi için görü bildirirken, dieri ise baka bir

adam için görü bildirdi. Ebû Bekr: “Sadece bana muhalefet etmek

istiyorsun!” deyince, Ömer: "Ben sana muhalefet etmek istemedim!”

karln verdi. Bu ekilde tartp Hz. Peygamberdin (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) önünde

sesleri yükselince Yüce Allah: "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin

sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygambere

yüksek sesle barmayn. Yoksa siz farkna varmadan amelleriniz boa
gidiverir

"1

âyetini indirdi. Bu âyetin nazil olmasndan sonra Ömer,

Peygamberimizle (saiBiahu aleyhi veseliem) konuaca zaman fsldar gibi konuurdu.

Öyle ki bazen Peygamberimiz (saitiiaiu aleyhi veseliem) ne dediini anlamak için

söylediini tekrarlamasn isterdi.
2

1 Hucurât Sur. 2
1 Buhârî (4845, 7302) ve Taberânî (276).
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Tirmizî'nin bildirdiine göre bn Ebî Müleyke: “Abdullah b. ez-Zübeyr bana

aynsn bildirdi” demitir.

1

bn Cerîr ve Taberânî, bn Ebî Müleyke vastasyla Abdullah b. ez-

Zübeyrîden bildirir: Akra’ b. Hâbis, Hz. Peygamberin (saiiBiiBhu aleyhi »sefan) yanna

geldiinde Ebû Bekr: “Yâ Resûlallah! Onu kavminin bana geçir” dedi. Öner

ise: “Yâ Resûlallah! Kavminin bana onu geçinme!” dedi. Hz. Peygamberin

MaNahu aleyhi meltem) önünde bu konuda tartp sesleri de yükseldi. Ebû Bekr,

Ömer'e: “Bana muhalefet etmek için böyle yapyorsun!” deyince, Ömer:

"Ben sana muhalefet etmek istemedim!" karln verdi. Bunun üzerine: 'Ey

iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin.

Birbirinize bardnz gibi Peygambere yüksek sesle barmayn. Yoksa

siz farkna varmadan amelleriniz boa gidiverir
"2

âyeti nazil oldu. Bu âyetin

nazil olmasndan sonra Ömer, Peygamberimizle (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) konuaca
zaman fsldar gibi konuurdu. Öyle ki bazen Peygamberimiz (uMata ufcryh »»iem)

ne dediini anlamak için söylediini tekrarlamasn isterdi .

5

Bezzâr, bn Adiy, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Bekr es-Sddîk’tan bildirir:

"Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin.

Birbirinize bardnz gibi Peygambere yüksek sesle barmayn. Yoksa

siz farkna varmadan amelleriniz boa gidiverir
"4

âyeti nazil olduu zaman:

"Yâ Resûlallah! Vallahi bundan sonra artk seninle bir sim paylar gibi

fsldayarak konuacam” dedim .

5

Abd b. Humeyd, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-îman’öa Ebû Seleme

vastasyla Ebû Hureyre'den bildirir: "Ey iman edenler! Seslerinizi

Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi

Peygambere yüksek sesle barmayn. Yoksa siz farkna varmadan

amelleriniz boa gidiverir
"6

âyeti nazil olduu zaman Ebû Bekr: ‘ Yâ

’ Tirmizî (3266).
2 Hucurât Sur. 2

3 bn Cerîr (21/342) ve Taberânî (275).

4 Hucurât Sur. 2
s Bezzâr (56), bn Adiy (2/803) ve Hâkim (3/74). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (7/108)

der ki: "snâdnda metruk birisi olan Husayn b. Ömer cl-Ahmesî vardr. Ancak cl-lclî

onu güvenilir bulmutur. Dier ravileri ise Sahîh'in ravileridir."

6 Hucurât Sur. 2
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Resûlallah! Sana Kitab' indirene yemin olsun ki bundan sonra artk seninle

bir sim paylar gibi fsldayarak konuacam" dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildirin Müslümanlar

Peygamberimiz (saiisiiahu aleyhi vesaiiem) ile konuurken bazen bararak ve yüksek

sesle konuurlard. Bu konuda Yüce Allah: "Ey iman edenler! Seslerinizi

Peygamberim sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi

Peygamberie yüksek sesle barmayn. Yoksa siz farkna varmadan

amelleriniz boa gidiverir
* 2

âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve BeyhakFnin uabu'l-îman’da

bildirdiine göre Mücâhid: "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberim

sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygamberie

yüksek sesle barmayn ...*4 âyetini açklarken öyle demitir: "Allah

Resûlü'ne, birbirinize yaptnz gibi bararak seslenmeyin. Bunun yerine

daha nazik bir ifadeyle «Yâ Resûlallah!» eklinde seslenin ."5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Ya'lâ, Baavî Mu'cemu's-

Sahâbe’de, bnu'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de

Enes’ten bildirir: "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberim sesinin üstüne

yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygamberie yüksek sesle

barmayn. Yoksa siz farkna varmadan amelleriniz boa gidiverir
*6

âyeti

nazil olduu zaman sesi gür çkanlardan biri olan Sâbit b. Kays b. emmâs:

“Resûlullah'a (uiiiUu aleyhi veniiem) kar sesini yükselten kii bendim! Amellerim

boa gidip heba oldu!" dedi ve üzgün bir ekilde evine kapand. Resûlullah

(sBieilahu aleyhi vnllem) bir süre onu göremeyip sorunca Müslümanlardan bazlan

yanna gittiler ve: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM seni soruyor? Neyin var?"

dediler. Sâbit: “Sesini Hz. Peygamberim (»isllahu aleyhi meiiem) sesinin üstüne

yükselten ve onunla bararak konuan bendim. Amellerim boa gitti!

Cehennemliklerden biri oldum" karln verdi. Bu müslümanlar Hz.

Peygamberie (sbIIbIIbIiu aleyh. vasBiem) gelip durumu anlattklarnda Allah Resûlü (saiieiiahu

’ Hâkim (2/462, "sahîh") ve Beyhakî (1521).
J Hucurât Sur. 2

3 bn Cerîr (21/339).

3 Hucurât Sur. 2

s bn Cerîr (21/330) ve Beyhakî (1516).
6 Hucurât Sur. 2



502 S Hucurât Sûresi Sr

aleyhi veseiiem): "Hayr! O Cennetliklerden biridir" buyurdu. Daha sonralar Sâbit,

Yemâme savanda ehit dütü .

1

bn Cerîr, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Muhammed b. Sâbit b. Kayî b.

emmâs'tan bildirir: "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin

üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygamber'e yüksek

sesle barmayn. Yoksa siz farkna varmadan amelleriniz boa gidiverir
"1

âyeti nazil olduu zaman babam Sâbit yolda oturup alamaya balad. Âsim

b. Adiy b. Aclân yanndan geçip onu böyle görünce: "Ey Sâbit! Neden

alyorsun?" diye sordu. Sâbit: "Nazil olan bu âyetten dolay alyorum. Cür

sesli olduum için benim hakkmda nazil olmu olmasndan korkuyorum”

karln verdi. Âsim b. Adiy yoluna devam edip Resûlullah'n (saiiailahu aleyhi vesei em)

yanna geldi ve ona Sâbit'in durumunu anlatt. Allah Resûlü {saiiillahu aleyhi veseiim):

"Git ve onu yanma çar" buyurdu. Sâbit gelince Allah Resûlü (saüallahu aleyhi «sel em)

ona: "Ey Sâbit ! Neden alyorsun?" diye sordu. Sâbit: "Gür ve yüksek sesli

birisiyim. Bu âyetin benim hakkmda nazil olmu olmasndan korkuyorum"

dedi. Allah Resûlü (saiiaiiBhu aisyhi meliam): "övülmü bir ekilde yaayp ehit olarak

ölmeye raz olur musun?" diye sorunca, Sâbit: "Resûlullah'n MaJlahu aleyhi veseliem)

böylesi bir müjdesine elbette ki raz olurum. Bundan sonra da sesimi

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «seiiem) sesi üzerine asla yükseltmeyeceim" dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n elçisinin huzurunda seslerini ksanlar,

üphesiz Allah'n kalplerini takva ile imtihan ettii kimselerdir. Onlara

mafiret ve büyük bir mükâfat vardr"3 âyetini indirdi .

4

bn Hibbân, Taberânî ve Ebû Nuaym el-Ma'rife'öe smâil b. Muhammed b.

Sâbit b. Kays b. emmâs el-Ensârî'den bildirin Sâbit: "Yâ Resûlallah! Helak

olmu olmaktan korkuyorum" dedi. Allah Resûlü (diaiiahu aleyhi veuiiem): "Neden?"

diye sorunca, Sâbit: "Yüce Allah kiinin yapmad bir eyden dolay

övülmesini istemiyor. Oysa ben övülmeyi seven birisiyim. Yüce Allah kiinin

kendini beenmesini yasaklar. Oysa ben süslenmeyi seven birisiyim. Yine

1 Ahmed 19/391, 392, 462, 463, 21/447, 448 (12399, 12480, 14060), Abd b. Humeyd
(Müntehab, 1207), Buhâri (3613, 4846), Müslim (119), Ebû Ya'lâ (3331, 3381, 3427), Fethu 'l-

BârTde (6/620, 621) geçtii üzere Ibnu'l-Münzir, Taberânî (1309) ve Beyhakî (6/354, 355).
1 Hucurât Sur. 2

3 Hucurât Sur. 3
4 bn Cerîr (21/339, 340), Taberânî (1316), Hâkim (3/234, “sahîh~) ve Fethul-BÛr?de

(6/620) geçtii üzere bn Merdûye.
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Yüce Allah sesimizi senin sesinin üstüne yükseltmemizi yasaklyor. Oysa ben

gür sesli biriyisim” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aeyhi veseiiem) de ona: "Ey Sabit!

Övülmü bir ekilde yaamaya ve ehit olarak ölüp Cennete girmeye raz olmaz

msn?" buyurdu .

1

bn Hacer el-Etrâfâa der ki: "bn Hibbin haberi bu isnâd ve metinle

zikretmitir. Ancak smâil'in bunu Sâbit'ten iittiine dair herhangi bir iaret

bulunmamaktadr. Bundan dolay munkat'dr.”2

Mâlik de Muvattâ’da bunu bn ihâh vastasyla smail'den o da Sâbit’ten

naklen zikretmitir. Ancak bu rivayeti Mâlik'in buradaki ravilerinden naklen

Saîd b. Ufeyr dnda zikreden olmamtr. Rivâyetin sonunda Mâlik: "Sabit b.

Kays, Yemâme savanda öldürüldü” demitir. bn Hacer der ki: "Ravi smâil,

Sâbit'e yetimi deildir. Bundan dolay isnâd kopuktur.”

bn Cerîr, imr b. Atiyye'den bildirir: Sâbit b. Kays b. emmâs üzgün bir

ekilde Hz. Peygamber'e (uiiaiiahu derk ««Bent) geldi. Peygamberimiz (»iaiiahu aleyhi

««Hem): "Ey Sâbit! Neden seni böyle üzgün görüyorum?" diye sorunca, Sâbit

öyle dedi: "Dün gece «Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberim sesinin

üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygamberie yüksek

sesle barmayn. Yoksa siz farkna varmadan amelleriniz boa gidiverir»
3

âyetini okudum. Ben de sana kar sesimi yükseltip bararak konumu
olmamdan ve farknda olmadan amellerimin boa gitmi olmasndan

korkuyorum.” Sâbit’in de kulaklar ar iittii için konuurken sesini

yükseltirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz (saiBiiahu aleyhi veseiiem): "çin rahat bir

ekilde dolaabilirsin, zira sen Cennet ahalisinden binsin" buyurdu .

4

Baavî ve bn Kani’ Mu'cemu's-Sahâbe’de Muhammed b. Sâbit b. Kays b.

emmâs'tan, o da Sâbit b. Kays b. emmâs'tan bildirir: Hz. Peygamberie

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberim sesinin üstüne

yükseltmeyin. Birbirinize bardnz gibi Peygamberie yüksek sesle

barmayn. Yoksa siz farkna varmadan amelleriniz boa gidiverir
"3 âyeti

1 bn Hibbân {7167), Taberânî (1312, 1314, 1315) ve Ebû Nuaym 1/395 (1329).
1 Rivayet Al-i mrân Sûresi'nin 188. âyetinin tefisirinde zikredilmitir.

3 Hucurât Sur. 2
4 bn Cerîr (21/340).

5 Hucurât Sur. 2
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nazil olduu zaman üzüntümden dolay evime kapandm. Resûlullah (saiieiiahu

Bieyhivaeiiefn) durumumdan haberdar olunca:
"
Övülen biri olarak yaayacak, ehit

olarak da öleceksin" buyurdu."Ravi der ki: "Sabit b. Kays, Yemâme savanda

öldürüldü."’

Baavî, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Hatîb el-Muttefk

ve'l-Mufterik’de Atâ el-HorasânFden bildirir: Medine'ye geldiimde

Ensar'dan bir adamla karlatm. Ona: "Bana Sâbit b. Kays b. emmâs’n
olayn anlat” dediimde, adam: "Benimle gel" karln verdi. Onunla

birlikte gidip bir kadnn yanna girdik. Adam: "Bu kadn Sâbit b. Kays b.

emmâs'n kzdr. Ona istediin eyi sorabilirsin" dedi. Kadndan babasnn

olayn bana anlatmasn istediimde kadn öyle dedi: Babamn bana

anlattna göre Yüce Allah, Hz. Peygamber'e (sayiahu aleyhi «Miiun) "Ey iman

edenleri Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize

bardnz gibi Peygambere yüksek sesle barmayn. Yoksa siz farkna

varmadan amelleriniz boa gidiverir
* 3

âyetini indirdiinde babam evine girip

kapsn kapatt ve alamaya balad. Resûlullah (nUhta^ mllan) onun ortalkta

gözükmediini görüp: "Sâbit'e ne oldu?" diye sorunca, Müslümanlar "Yâ

Resûlallah! Neyi var bilmiyoruz ama evine kapand ve alayp duruyor"

dediler. Resûlullah Maitou «Mn »B««n) haber gönderip babam yanna çartt ve:

"Neyin var?" diye sordu. Babam: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah sana o âyeti

indirdi. Ben de yüksek sesle konuan biriyim. Bundan dolay amellerimin bo$a

gitmi olmasndan korkuyorum" deyince, Allah Resûlü (salUUu aleyhi veseiiem): "Sen

onlardan biri deilsin. Aksine sen hayr içinde yaayacak ve hayrl bir ekilde

öleceksin" buyurdu.

Daha sonra Yüce Allah, Hz. Peygamber’e (uUWu aleyhi mdbn)"...Allah, kendini

beenmi övünüp duran kimseleri sevmez*3
âyetini indirince babam yine

evine kapand ve alamaya koyuldu. Resûlullah {«ailaJiBhu eieyhi «mUem) onun ortalkta

gözükmediini görüp: "Sâbit'e ne oldu?" diye sorunca, Müslümanlar "Yâ

Resûlallah! Neyi var bilmiyoruz, ama evine kapand ve alayp duruyor"

dediler. Resûlullah (saUaiita bM» «niM haber gönderip babam yanna çartt ve:

"Neyin var?" diye sordu. Babam: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah sana “...Allah,

1

ibn Kani' (1/126).
1 Hucurât Sur. 2

5 Lokman Sur. 18



Âyet: 2,

3

505

kendini beenmi övünüp duran kimseleri sevmez"' âyetini indirdi. Ben de

güzel görünmeyi ve kavmimin efendilerinden olmay seven birisiyim”

deyince, Allah Resûlü (sai*w>u aM< ««im:
"
Sen onlardan biri deilsin. Aksine

övülen biri olarak yaayacak ve ehit olarak öleceksin. Yüce Allah da seni güven

içinde Cennete sokacaktr

"

buyurdu.

Daha sonra babam Müseylemetu’l-Kezzâb'a kar yaplan Yemâme

savana Hâlid b. el-Velîd ile birlikte katld. Sava srasnda Resûlullah (sBiialiahu

aleyhi mailem) ashâbnn geri çekilir gibi olduklarn görünce Ebû Huzeyfe’nin

azatls olan Sâlim’e: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem) ile birlikteyken bu ekilde

savamazdk!” dedi ve müslümanlardan her biri kendine bir çukur açt.

Düman kuvvetleri saldnya geçince de ehit düene kadar yerlerinden

aynlmayp savatlar. O savata babamn üzerinde çok güzel bir zrh vard.

Müslümanlardan biri yanndan geçince bu zrh ald. Müslümanlardan biri

uyurken rüyasna babam geldi ve öyle dedi: "Sana bir vasiyette

bulunacam. Ama sakn bunun bir rüya olduunu düünüp yerine

getirmemezlik etme. Dün ben öldürüldüümde yanmdan geçen bir

Müslüman üzerimdeki zrh ald. Çadr karargâhn en uç noktasnda

bulunuyor. At da çadrnn önünde uzunca bir iple bal kendince dolayor.

Zrhn üzerini bir çömlekle kapatm, çömlein üzerine de eyerini koymu.

Hâlid b. el-Vefîd'e git, birini gönderip o zrh aldrmasn söyle. Resûlullah'n

(saiiBiahu aleyhi vEseiiEm) halifesinin yanna döndüün zaman da u u kadar bocum, u
u kadar da alacam olduunu söyledi. Ayrca kölelerimden filan ile falan

azat ettiimi de ilet. Ama sakn bu bir rüyadr diye düünüp bu dediklerimi

yapmamazlk etme!”

Bu adam Hâlid b. el-Velîd'in yanna gelip olanlan anlatt. Hâlid söz konusu

çadra binlerini gönderdi. Denildii gibi adamn çadr askeri karargâhn en uç

yerindeydi. Çadnn önünde uzunca bir iple bal ve kendince dolaan bir at

vard. Gönderilen kiiler çadnn içine baktlar, ancak kimseleri göremediler.

çeri girip denilen eyeri kaldrdklannda altnda bir çömlek, çömlein altnda

da zrh gördüler. Zrh alp Hâlid b. el-Velîd’e getirdiler. Medine'ye

döndüklerinde de adam gördüü bu rüyay Ebû Bekr'e anlatt. Ebû Bekr de

babamn vasiyetini ölümünden sonra da olsa geçerli sayd. Babam Sâbit b.

’ Lokman Sur. 18
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Kays b. emmâs dnda da ölümünden sonra böylesi bir vasiyeti geçerli

saylm birini bilmiyoruz .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ibn Mes'ûd: "Ey iman edenler!

Seslerinizi Peygamberim sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize

bardnz gibi Peygamberie yüksek sesle barmayn. Yoksa siz farkna

varmadan amelleriniz boa gidiverir
" 2

âyetini açklarken: “Sabit b. Kays b.

emmâs hakknda nazil oldu" demitir.

Tirmizî, bn Hibbân ve bn Merdûye, Safvân b. Assâl'den bildirir:

Bedevilerden biri Resûlullah’n <saiBBhu aleyhi *eseM yanna geldi ve yüsek bir sesle:

“Ey Muhammedi Ey Muhammedi” diye seslenmeye balad. Ashâbdan

bazlan adama: “Yazk sanal Sesini az bir alçalt, zira böyle barman
yasakland" deyince, bedevi: “Hayr! Sesimi duyuruncaya kadar öyle

çaracam!" karln verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz MaMu *yto «uiM

çkt ve bedeviye:
"
Gel bakalm buraya" buyurdu. Bedevi: “Binlerini seven,

ancak onlarla birlikte olmayan kii hakknda ne dersin?" diye sorunca, Allah

Resulü (salBlahu aleyhi vBseiiem): "Kii sevdiiyle beraberdir

"

buyurdu .
3

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: "Allah'n elçisinin huzurunda

seslerini ksanlar, üphesiz Allah'n kalplerini takva ile imtihan ettii

kimselerdir..."4 âyeti nazil olduu zaman Resûlullah (tafafah aleyhi mekn):

"Bunlardan biri de Sabit b. Kays b. emmâs'hr" buyurdu.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî*nin uabu'l-îmatt’da

bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n elçisinin huzurunda seslerini ksanlar.

1

el-sâbe'de (1/396) geçtii üzere Baavî, Fethu'l-BârTde (6/621) geçtii üzere bnul-

Münzir, Tabcrân (1320). Hâkim (3/234, 235) ve Hatîb (332). Heysem!, Mecmuu z-

Zevâidde (9/322) der ki: "Sabit b. Kays'n kzn tanmyorum. Dier raviler ise SoJtt/'in

ravileridir. Sabimin kz da bunu babasndan iittiine göre sahabelerden biri olsa

gerektir. Yine de dorusunu Allah bilir."

3 Hucurât Sur. 2
J Tirmizî (3536) ve Ibn Hibbân (562, 1321). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmizî, 2801).

4 Hucurât Sur. 3
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üphesiz Allah'n kalplerini takva ile imtihan ettii kimselerdir..."’ âyetini:

“Takva ile imtihandan kast kalplerini ihlasl klmasdr" demitir.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ibn CerîrMn bildirdiine göre Katâde:

"Allah'n elçisinin huzurunda seslerini ksanlar, üphesiz Allah'n kalplerini

takva ile imtihan ettii kimselerdir..." 3
âyetini: “Takva ile imtihandan kast

Yüce Allah'n kalplerini sevdii eyler konusunda ihlasl klmasdr" demitir .

4

Ahmed Zühd’öe Mücâhid'den bildirir: Hz.Ömer'e: “Ey müminlerin emiri!

Günah olan eyleri arzulamayan ve yapmayan kii mi daha üstündür yoksa

günah ilemeyi arzulayan, ancak ilemeyen kii mi?" diye bir mektup

yazlnca, Ömer cevaben öyle yazd: "Günah olan eyleri arzulamasna

ramen yapmayan kiiler Yüce Allah'n: "...üphesiz Allah'n kalplerini takva

ile imtihan ettii kimselerdir. Onlara mafiret ve büyük bir mükâfat

vardr"5 buyurduu kimselerdir ."6

Hakîm et-Tirmizî'nin Mekhûl’den bildirdiine göre Resûlullah (sBlaiiahu aleyhi

nanem) öyle buyurmutun
"Âdem olunun yallktan köprücük kemikleri

birlese dahi nefsi hep genç kalr. Yüce Allah'n kalplerini takva ile ihlasl kld
kiiler bunun dndadr ki bunlar da pek azdr.

"7

bnu'l-Mübârek Zühd’de Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: “Yallktan köprücük

kemikleriniz birlese dahi nefsiniz hep bir eylerin arzusu içinde olur. Yüce

Allah'n kalplerini takva ile ihlasl kld kiiler bunun dndadr ki bunlar da

pek azdr.”8

1 Hucurât Sur. 3
1

Talîku't-Ta’Iîk (4/315) ve Fethu’l-Bârî'de (8/589) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr

(21/344) ve Beyhakî (1516).

3 Hucurât Sur. 3
4 Abdurrezzâk (2/231) ve bn Cerir (21/344).

5 Hucurât Sur. 3
6 bn Kesir, Tefsir"de (7/348) geçtii üzere Ahmed.
7 Hakîm et-Tirmizî (1/288).
8 bnu'l-Mübârek (257).
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oM V ^jürî oij^ fijj j, iüjiiii

"Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen
kimselerdir." (I lucurât Sur. 4)

Ahmed, bn Cerîr, Ebui-Kâsm el-Baavî, Taberânî ve bn Merdûye'nin -

sahîh bir isnâdla- Ebû Seleme b. Abdirrahman vastasyla bildirdiine göre

Akra' b. Hâbis, Hz. Peygamber'e (uiuiahu aleyhi veseiiem) geldi ve: “Ey Muhammedi

Yanmza çk!" diye bard. Peygamberimiz (saiyahu aleyh vueiM kendisine cevao

vermeyince bu sefer: "Ey Muhammedi Benim övgüm kiiyi yüceltir, yergin

ise alçaltr” dedi. Peygamberimiz (siiaiishu aiertu «sdiem) bunu duyunca: "Bunu yapan

Allah'tr" karln verdi. Yüce Allah da: "Odalarn ötesinden sana

baranlarn çou akl ermeyen kimselerdir
1'1

âyetini indirdi.

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

bildirdiine göre Berâ b. Âzib: "Odalarn ötesinden sana baranlarn çou
akl ermeyen kimselerdir

"2
âyetini açklarken öyle demitin Adamn biri

geldi ve: “Ey Muhammedi Benim övgüm kiiyi yüceltir, yergim ise alçaltr’

dedi. Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi veafcm) bunu duyunca: "Bunu yapan Allah'tr''

karln verdi .

3

bn Râhûye, Müsedded, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî ve bn Merdûye -hasen bir isnâdla- Zeyd b. Erkam’dan bildirir:

Araplardan baz insanlar. “Haydi u adamn yanna gidelim. ayet Peygamber

ise insanlar içinde en fazla mutlu olmak bize düer. Yok, eer bir kral ise de

himayesinde yaarz” dediler. Ben de Hz. Peygamberin (»iaiiahu aleyhi vesdien)

yanna gidip bunlann söylediklerini aktardm. Daha sonra bu adamlar Hz.

Peygamberiin (saliaiiahu aleyhi veseiiEm) odasnn önüne geldiler ve: “Ey Muhammedi Ev

Muhammedi” diye seslenmeye baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen kimselerdir" 1

âyetini indirdi. Bu âyet nazil olunca Peygamberimiz (nliriahu aleyh ««Meni

1 Hucurât Sur. 4
J Hucurât Sur. 4

3 Tirmizî (3267, "hasen") ve bn Cerîr (21/345). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, ahn
Sünen et-Tirmizi, 2605).

4 Hucurât Sur. 4
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kulamdan tuttu ve: "Ey Zeyd! Yüce Allah senin sözünü dorulad"

buyurdu.”1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Adamn biri

Hz. Peygamberce (suiiaiiahu aleyhi resdM geldi ve: "Ey Muhammedi Benim övgüm

kiiyi yüceltir, yergim ise alçaltr” dedi. Resûlullah (uUbhu aleyhi mailem) bunu

duyunca: "Bunu yapan Allah'tr" karln verdi. Bu konuda da: "Odalarn

ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen kimselerdir
"2

âyeti nazil

oldu .

3

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Saîd b. Cübeyrîden naklen bana

bildirildiine göre Temîm oullanndan bir adam ile Esed b. Huzeyme

oullanndan bir adam karlkl birbirlerine sövdüler. Esed oullarndan olan

adam dierine: "Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen

kimselerdir
"4

âyetinde kastedilenler Temîm oullannn bedevileridir”

deyince, Saîd: "Temîm oullanndan olan adam akll biri olsayd bu âyetin ilk

bölümünün Temîm oullar, son bölümünün ise Esed oullan hakknda

olduunu bilir ve ona cevap verirdi” karln verdi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Habîb b. Ebî Amre’den bildirir: Esed

oullanndan bir adam ile aramda tatsz bir olay olmutu. Esed oullanndan

olan adam bana: "Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen

kimselerdir
7'5 âyetinde kastedilenler Temîm oullardr” demiti. Bunu Saîd b.

Cübeyrîe anlattmda öyle dedi: "Esed oullanndan olan adama

"Müslüman oldular diye seni minnet altnda brakmak isterler ..."
6
âyetiyle

cevap verseydin ya! Zira onlar: “Araplar ancak onlarla savatnda
Müslüman oldular. Oysa biz sava olmadan Müslüman olduk” dediklerinde

Yüce Allah onlar hakknda bu âyeti indirdi .

7

’ el-Metâlib'de (4109) geçtii üzere bn Râhûye ile Müsedded, el-Metâlib’de (4110)

geçtii üzere Ebû Ya'Iâ, Taberânî (5123), bn Cerîr (21/345, 346) ve bn Kesir, Tefsir
1
de

(7/349) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 Hucurât Sur. 4
i Abdurrezzâk (2/231) ve bn Cerîr (21/347).

* Hucurât Sur. 4
5 Hucurât Sur. 4
5 Hucurât Sur. 17
7 bn Cerîr (21/347).
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Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Esed oullarndan bir adam Temîm

oullanndan bir adama: "Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl

ermeyen kimselerdir"’ âyetinde kastedilenler Temîm oullandr"' dedi.

Temîm oullanndan olan adam oradan kalkp gidince Saîd b. Cübeyr: “ayet

Temîm oullanndan olan adam Esed oullan hakknda nazil olan bilseydi ona

kar sessiz kalmazd" dedi. Biz: “Onlar hakknda ne nazil oldu ki?" diye

sorduumuzda Saîd öyle dedi: “Esed oullar Hz. Peygamber'e (saiiaJiahu aie>M

meltem) gelip: “Biz kendi rzarrz'a Müslüman olduk dolaysyla (ganimetlerde)

dierlerinden daha fazla haklarmz vardr” dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Müslüman oldular diye seni minnet altnda brakmak isterler...'
2

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-îmarida bildirdiine

göre Mücâhid: "Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen

kimselerdir
" 3

âyetini açklarken: “Bunlar Temîm oullannn bedevileridir"

demitir.

4

bn Mende ve bn Merdûye, Ya'lâ b. el-Edak vastasyla Sa'd b.

Abdillah'tan bildirir: Hz. Peygamber'e (seibiiehu aleyhi meltem), "Odalarn ötesinden

sana baranlarn çou akl ermeyen kimselerdir
"3 âyetindeki söz konusu

kiilerin kimler olduu sorulunca:
"
Bunlar Temîm oullarnn çplak ayakl

insanlardr. ayet kör Deccâl'e kar en çetin sava verecek olanlar bunlar

olmasayd helak olmalar için Allah'a dua ederdim" buyurdu .

6

bn shâk ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir Temîm oullanndar

yetmi veya seksen kiilik bir heyet Medine'ye Resûlullah'n (niteftehu aleyh, mailem

yanna geldi. çlerinde Zibrikân b. Bedr, Utârid b. Ma'bed, Kays b. Âsim, Kays

b. el-Hâris ve Amr b. Edhem de vard. Resûlullah’n (saUaUehu aleyh. mailem) yanna

giderlerken her kötü olayda hazr bulunan Uyeyne b. Hsn b. Bedr el

Fezârî'de onlara katld. Resûlullah’n {niiaUehu aleyhi mailem) evine vardklannda

1 Hucurât Sur. 4
1 Hucurât Sur. 17
3 Hucurât Sur. 4
3 bn Cerîr (21/346, 347) ve Beyhak* (1516).

5 Hucurât Sur. 4
6
Üsdu'l-âbe (2/358) ile el-sâbe’dc (3/67, 68) geçtii üzere bn Mende ve el-sâbe'de

(3/67) geçtii üzere bn Merdûye.
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odalarn ötesinden: "Ey Muhammedi Yanmza çk! Ey Muhammedi Yanmza

çk! Ey Muhammedi Yanmza çk!" diye barmaya baladlar. Resûlullah

(siiaiishu aleyh. vesEiem) yanlarna çknca: "Ey Muhammedi Bizim övgümüz kiiyi

yüceltir, yergimiz ise alçaltr. Biz ki Araplann en saygn insanlaryz!" dediler.

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiM: "Yalan söylediniz! Kiiyi yücelten Allah'n övgüsü ,

alçaltan da yine O’nun yergisidir! Yusuf b. Yâkub b. shâk b. brahim de sizden

daha deerlidir" karln verince onlar: "Biz buraya sana kar övünmeye

geldik!" dediler.

Sonrasnda ravi arada geçen olaylan uzunca anlattktan sonra öyle

devam eder: Bunun üzerine Temîm oullar kalktlar ve: "Vallahi bu adamda

bir i var. Zira onun adna konuan kii bizim konumacdan daha hatip, onun

airi de bizim airden daha usta çkt. Yüce Allah da onlar hakknda: 'Temîm

oullanndan odalann ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen

kimselerdir. "Eer onlar, sen yanlarna çkncaya kadar sabretselerdi

üphesiz onlar için daha iyi olurdu. Allah balayandr, merhamet

edendir
''

1

buyruunu indirdi.

Ravi der ki: "Odalarn ötesinden sana baranlarn çou akl ermeyen

kimselerdir
"1

âyeti ilk kraatlerde: "Temîm oullarndan odalarn ötesinden

sana baranlarn çou akl ermeyen kimselerdir" eklindeydi .

3

ibn Sa'd, Buhârî Edeb’de, bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî uabu'l-îman’da

Hasan(- Basrî)'den bildirir: "Osmân b. Affân'n hilafeti döneminde Hz.

Peygamberim (saHaiiahij «mim elerinin odalanna girerdim. Elimi kaldrdmda
tavana deebilirdi."4

Buhârî Edeb’de, bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Dâvud b. Kays'tan bildirir: Hz.

Peygamberim (sailaiiahu aleyhi veseiiem) elerine ait odalar gördüm. Hurma dallaryla

yaplm ve dardan kldan çullarla kaplanmt. Evin iç genilii oda

kapsndan evind kapsna kadar sannm alt veya yedi zira' kadar vard. Evin

1

Hucurât Sur. 4,

5

1 Hucurât Sur. 4

3 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 2/561-567) ve Tahrîc Ahâdîsi'l-Keaf ta (3/330, 331) geçtii

üzere bn Merdûye.
4 bn Sa'd (1/500, 501), Buhârî (450) ve Beyhakî (10734). snad sahihtir (Bakn: Elbânî,

Sahih Edebi ’l-Müfred, 351).
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iç uzunluu sanrm on zira' kadard. Genilii ise sannm yedi veya sekiz zira

kadard."1

bn Sa’d, Atâ el-Horasânî'den bildirir: Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aiayfu malln)

elerinin odalarnn nasl olduklann görebildim. Bu odalar kuru hurma

dallanyla yaplmt ve kaplannda kldan yaplm siyah çullar aslmt.

Mescid'in düzenlenmesi konusunda Vetîd b. Abdilmelik’in gönderdii

mektubun okunmasna da ahit oldum. Bu mektupta Resûlullah’n {sailaliahLi aie%ti

veseHem) elerinin bu odalarnn (Vakup) Mescid'e katlmasn söylüyordu. Bu

mektub okunduunda insanlar öyle bir alad ki daha önce böyle

aladklarn görmü deildim. O gün Saîd b. el-Müseyyeb: "Vallahi bj

odalann eski halinde braklmasn isterdim. Zira Medine'de yetien yeni

nesiller ile dünyann dört bir tarafndan gelen insanlar Resûlullah’n (taiirfahu dt>h

meöem) hayatta iken evinin nasl olduunu ve ne ile yetindiini görürlerdi. Belki

bu ekilde insanlar çok fazla ev edinmekten ve bu konuda birbirlerine karj.1

övünmekten uzak dururlard" demiti. O gün Ebû Umâme b. Sehl b. Huneyf

de öyle demiti: "Keke yklp Mescid'e katlmasaydlar ve eski halinde

braklsalard. Belki insanlar onlar görüp lüks binalar yapmazlard. Dünya

hâzinelerinin anahtarlar ellerinde iken Yüce Allah’n Peygamberimiz MaMu

aleyhi vBSBiem) için uygun gördüü eyi de görürlerdi."
2

'j::-?7 «jî ^ Û>1 T j>mÜ\ 4*î U
# / I '

pU u JLp

"Ey man edenler! Eer bir fask size bir haber getirirse

onun doruluunu aratnn. Yoksa bilmeden bir toplulua
kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman olursunuz/'

(Hucurât Sur. 6)

Ahmed, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Mende ve bn Merdûye -ceyyid bir

isnâdla- Haris b. Dirâr el-Huzâî'den bildirir: Resûlullah’n ((saiidiahu aleyhi meiiem

yanna geldiimde beni slam'a davet etti. Ben de Müslüman oldum ve ont

tasdik ettim. Sonra zekat vermem gerektiini buyurdu, bunu da kabul ettirr

’ Buhârî (451) ve Beyhakî (10735). snad sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred

352).
1 bn Sa'd (1/499, 500).
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ve: "Yâ Resûlallah! Ben kavmime geri döneyim de onlar slam'a ve zekat

vermeye davet edeyim. ayet kabul ederlerse onlardan da zekat toplarm.

Sonra kendi elçini filan zamanda bana gönderir, kavmimden topladm

zekatlan sana getirir" dedim.

Ravi der ki: Haris, kavminden Müslümanl kabul edenlerden dedii gibi

zekat toplad. Ancak Resûlullah (sai^ahu aleyhi mallan) tarafndan bunlan almak için

gelecek olan elçi zamannda gelmedi. Haris, Yüce Allah'n ve Resulünün

kendisine öfkelendiinden dolay elçinin gelmediini zannetti. Bunun üzerine

kavminin ileri gelenlerini toplad ve: “Resûlullah (saflaiiahu 8ieyhi mailem) bende

bulunan zekat mallarn almak için belli bir vakitte bir elçi göndereceine dair

söz vermiti. Resûlullah (uiiaiiBhu aleyhi meiM verdii sözden cayan biri deildir.

Ancak bizden dolay olan bir öfkeden elçiyi bize göndermediini

düünüyorum. Haydi, beraberce Resûlullah'n(a«8§arnjBByh»ye»eiiem) yanna gidelim"

dedi.

O srada Resûlullah(rfitahu8ieytv«wi«Ti), Hâris'te bulunan zekat mallann almak

için Velîd b. Ukbe'yi yollad. Ancak Velîd yolun bir yerine ulatnda korktu.

Geri Resûlullah'ntsaiiaiiehuBieYhiveseiiem) yanna döndü ve: "Yâ Resûlallah! Hâris bana

zekat mallann vermedi ve beni de öldürmek istedi” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah{taUWu aleyhi madem), Hâris’in üzerine bir birlik çkard. Ancak birlik

Medine'den henüz aynlmt ki Hâris arkadalanyla beraber göründü.

Gönderilen birlik: “Bu Hâris!" demeye baladlar. Hâris de birliin yanna

yetiince onlara: “Kimin üzerine gönderildiniz?" diye sordu. Birlik: “Senin

üzerine gönderildik" dediler. Hâris: “Neden?" diye sorunca, birlik:

“Resûlullah (diaiUn aleyhi mdim) zekat mallann almak için Velîd b. Ukbe’yi sana

yollamt. Ancak Velîd, senin zekat mallann ona vermediini ve onu da

öldürmek istediini söyledi” karln verdi. Bunun üzerine Hâris:

“Muhammed'i hakla gönderene yemin olsun ki ben onu ne gördüm, ne de

bana geldi" dedi.

Hâris, ReSÛluUah'in (sallallahu aleyhi mailem) yanma girince Allah Resûlü (sallalUu aleyhi

mrf«m)ona: "Hem zekat mallarn vermedin, hem de elçimi öldürmek istedin öyle

mi?" diye çkt. Hâris de: “Seni hakla gönderene yemin olsun ki elçini ne

gördüm, ne de bana geldi. Göndereceini söylediin elçin gelmeyince de

Allah ve Resûlünün bana öfkelendiinden endie ettiim için kalkp buraya

geldim" karln verdi. Bunun üzerine: 'Ey iman edenler! Eer bir fask size



514 -3 Hucurât Sûresi &

bir haber getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir

toplulua kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman olursunuz. Hem
bilin ki, içinizde Allah'n elçisi vardr. ayet o, birçok ilerde size uysayd,

skntya düerdiniz. Fakat Allah size iman sevdirmi ve onu gönüllerinize

sindirmitir. Küfrü, fk ve isyan da size çirkin göstermitir. te doru
yolda olanlar bunlardr. Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah, hakkyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
"

1

âyetleri nazil oldu .

3

Taberânî, bn Mende ve Ibn Merdûye, Alkame b. Nâciye'den bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu dehi »eseiieif:} mallanmzn zekatn toplamak üzere Velîd b. Ukbe

b. Ebî Muayt' gönderdi. Velîd de yola dütü. Ancak bize yakn bir yere

ulatnda geri döndü. Bu olay da Mureysi gazvesinden sonra olmutL.

Onun bu ekilde geri döndüünü gördüümde bineine binip peinden

gittim. Velîd, Hz. Peygamber’e (uiiaiiahu aiayhi veseiiemi geldiinde: "Yâ Resûlallah!

Cahiliye giysilerini tekrar giymi bir toplulua gittim. Zekat da bana

vermediler" dedi. Resûlullah (saflaiiahu aleyhi veseiiem) Velîd'in bu sözü üzerine herhangi

bir harekette bulunmad. Sonrasnda: "Ey iman edenler! Eer bir fask size

bir haber getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir

toplulua kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman olursunuz"3 âyeti

nazil oldu. Daha sonra Mustalik oullan Velîd’in peinden zekat mallannn bir

ksmn da getirerek Hz. Peygamber’e (saUaiiahu aleyhi vaseiiem) geldiler.

4

Taberânî M. el-Evsafta Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Resûlullah Maiu» ater

veseiiem), Velîd b. Ukbe'yi zekatlann toplamak üzere Velîa oullanna gönderdi.

Velîa oullan ile Velîd arasnda da cahiliye döneminden kalma bir husumet

vard. Velîd, Velîa oullanna vannca onlar da isteini örenmek üzere topluca

onu karlamaya çktlar. Ancak Velîd bu durumdan korktu ve hemen

Resûlullah'a MiBiiahu aleyhi «seiM dönüp: “Velîa oullan beni öldürmek istediler ve

zekat da vermediler" dedi. Velîa oullan da Velîd’in bu dediinden haberda'

1 Hucurât Sur. 6-8

1 Ahmed 30/403-405 (18459), bn Kesir, Tefsîr'de (7/351) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

Taberânî (3395), Usdü'l-âbe'de (1/399-400) geçtii üzere bn Mende ve el-sâbe'de (1/580)

geçtii üzere bn Merdûye.
3 Hucurât Sur. 6
4 Taberânî 18/6 (4, 5) ve Usdü'l-âbe'de (4/87, 88) geçtii üzere bn Mende. Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (7/110) der ki: "snâdnda bn Hibbân tarafndan güvenilir, çounluk

tarafndan ise zayf bulunan Yakûb b. Humeyd b. Kâsib vardr."
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olunca Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelip: "Yâ Resûlallah! Velîd yalan

söylemi" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, Velîd hakknda: "Ey man
edenler! Eer bir fask size bir haber getirirse onun doruluunu aratrn.

Yoksa bilmeden bir toplulua kötülük edersiniz de sonra yaptnza
piman olursunuz

"

1

âyetini indirdi .

1

jbn Râhûye, bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye, Ümmü Seleme'den

bildirir. Peygamberimiz Maiiahu aleyhi »asaiien), Velîd b. Ukbe’yi zekatlarn toplamak

üzere Mustalik oullarna gönderdi. Mustalik oullan bunu duyunca

Resûlullah'n (saiaijehu aisyt «sBitem) bu emrine verdikleri deerin bir göstergesi

olarak topluca Velîd'i karlamaya çktlar. Ancak eytann vesvesesi ile Velîd

kendisini öldürmeye çktklann düündü. Hemen Resûlullah'a (saiiaiiahu aieyt veseiiem)

döndü ve: "Mustalik oullar zekatlann vermediler" dedi. Mustalik oullan

da Velîd'in geri döndüünü örendiklerinde Resûlullah'a (saiaiiahu aleyhi veseiiem)

geldiler ve: "Allah'n ve Resulünün öfkesinden Allah'a snnz. Zekatlarmz

toplamak üzere bize birini gönderdin. Bunu duyunca çok sevindik ve mutlu

olduk. Ancak gönderdiin kii yolun bir yerinden geri döndü. Bunun Yüce

Allah'n ve Resûlünün bize kar öfkesinden dolay olmasndan korktuk"

dediler. Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Eer bir fask size bir haber

getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir toplulua

kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman olursunuz
" 3 âyeti nazil oldu .

4

bn Cerîr, bn Merdûye, Beyhakî Sünen'de ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan

bildirin Resûlullah (siMshu aleyhi «seiiem), Velîd b. Ukbe b. Ebî Muayt' zekatlann

toplamak üzere Mustalik oullanna gönderdi. Mustalik oullan bunu

duyunca çok sevindiler ve Resûlullah'n (nilaiishu aleyhi vesaiiem) elçisi olan Velîd'i

karlamaya çktlar. Ancak Velîd, Mustalik oullannn kendisini karlamaya

çktn duyunca geri döndü ve: "Yâ Resûlallah! Mustalik oullan zekatlann

vermediler" dedi. Resûlullah (seilaiiahu aleyhi mailem) de buna çok öfkelendi. Onlara

bir birlik çkarmay düünürken Mustalik oullanndan bir heyet geldi ve: "Yâ

1 Hucurât Sur. 6
1 Taberânî (3797). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid de (7/110) der ki: "snadnda bn

Hibbân tarafndan güvenilir, çounluk tarafndan ise zayf bulunan Abdulkuddûs et-

Temmî vardr."

J Hucurât Sur. 6

* Tahrîcu’l-Keâf (3/332) ile el-Metâlibu'l-Âliye'dc (4111) geçtii üzere bn Râhûye, bn
Cerîr (21/349) ve Taberânî 23/401 (960).
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Resûlallah! Gönderdiin elçinin yan yoldan döndüünü örendik. Bize

öfkelenip de bir yazyla onu geri çarm olmandan endielendik” dediler.

Yüce Allah da bu konuda: 'Ey iman edenler! Eer bir fask size bir haber

getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir toplulua

kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman olursunuz*
1

âyetini indirdi .

2

Âdem, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Mücâhid’den

bildirin Resûlullah (uiiaüahu aleyhi veteiiem), Velîd b. Ukbe b. Ebî Muayt' zekatlann

toplamak üzere Mustalik oullanna gönderdi. Mustalik oullan da onu

hediyelerle karladlar. Ancak Velîd, Resûlullah'a (uiuiaiu aleyhi mciM geri dönüp:

“Mustalik oullan seninle savamak üzere toplanmlar’* dedi. Yüce Allah da

bu konuda: *Ey iman edenler! Eer bir fask size bir haber getirirse onun

doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir toplulua kötülük edersiniz de

sonra yaptnza piman olursunuz
*3

âyetini indirdi .

4

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Resûlullah (sbIUW* deyh »eseiior), Velid

b. Ukbe’yi zekatlann toplamak üzere Velîa oullanna gönderdi. Velîa oullar

ile Velîd arasnda da cahiliye döneminden kalma bir husumet vard. Velîd,

Velîa oullanna varnca onlar da isteini örenmek üzere topluca oru

karlamaya çktlar. Ancak Velîd bu durumdan korktu ve hemen Resûlullah'a

(saiiellahu aleyh venM dönüp: “Velîa oullan beni öldürmek istediler ve zekat da

vermediler” dedi. Velîa oullan da Velîd’in bu dediinden haberdar olunca

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi meiiem) gelip: "Yâ Resûlallah! Velîd yalan söylemi. Ancak

onunla aramzda cahiliyeden kalma bir husumet vard ve bu husumetten

dolay bize hakszlk yapmasndan endie ettik” dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah, Velîd hakknda: "Ey iman edenler! Eer bir fask size bir haber

getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir toplulua

kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman olursunuz"* âyetini indirdi .

6

' Hucurât Sur. 6

1 bn Cerîr (21/350, 351), Beyhakî (9/54) ve bn Asâkir (63/229, 230).

} Hucurât Sur. 6
4 Âdem (Tefsru Mücâhid, sh. 610), el-sâbe'de (6/615, 616) geçtii üzere Abd b.

Humeyd, bn Cerîr (21/351) ve Beyhakî (9/55).

5 Hucurât Sur. 6
6 Tahrtcu'l-Keâfda (3/334) geçtii üzere bn Merdûye.
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Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildirin Henüz yeni Müslüman olmu

bir adam Hz. Peygamber’e (uIIbMii aleyhi millim) geldi ve kendisiyle aralarnda

husumet bulunan bir kabileyi kastederek: “Ey Allah'n Peygamberi! Filan

kabile namaz terk ettiler, slam’dan dönüp Allah’ inkar ettiler” dedi. Ancak

Resûlullah (saJiaiiahu ai«ytH vassUm) fevri herhangi bir harekette bulunmad. Hâlid b. el-

Velîd’i çard ve: "Namaz vakitlerinde namaz klp klmadklarn kontrol et.

ayet klmyorlarsa ne yapacam biliyorsun. Ama klyorlarsa da onlara

dokunma" buyurarak onu adamn dedii kabileye gönderdi. Hâlid

yanndakilerle birlikte akam günei batmaya yakn bu kabilenin yaknlanna

kadar sokulup namaz vaktini bekledi. Akam günei batarken müezzinin

kalkp ezan okuduunu, sonra kamet getirip akam namazna durduklann

gördü. Hâlid: “Bunlar namaz klyor! Herhalde baka vakit namazn terk

ettiler” dedi ve yine beklemeye koyuldu. Gece çöküp de ufuktaki kzllk

yerini karanla braknca müezzin yine ezan okudu ve yats namazn kldlar.

Hâlid yine: “Herhalde baka vakit namazn terk ettiler” dedi ve beklemeye

koyuldu. Gece yans olduu zaman evlerini üst taraftan görecek ekilde atyla

biraz daha yaklat. Ancak gece vakti teheccüd namazna kalktklarn ve

Kuriân’dan örendikleri âyetleri okuduklarn gördü.

Sabaha doru bir daha geldi. Ancak afak sökerken müezzin ezan okudu

ve sabah namazn da kldlar. Namaz bitirip de ortalk aydnlannca Hâlid b.

el-Velîd’in atl birliinin kasabann içinde olduunu gördüler. Birbirlerine: "Bu

da kim? Hâlid b. el-Velîd gelmi” demeye baladlar. Hâlid de etine dolgun ve

sert birisiydi. Ona: “Ey Hâlid! Neden geldin?” diye sorduklannda, Hâlid:

“Vallahi sizin için geldim. Bilileri Hz. Peygambere (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) geldi ve

sizin namaz terk edip Allah’ inkar ettiinizi söyledi” karln verdi. Kabile

üyeleri bunu duyunca alamaya ve: “Küfre girmekten Allah’a snnz! Asla

böyle bir eyi yapmayz!” demeye baladlar. Sonrasnda Hâlid atlann geriye

doru sürüp Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi veseiiem) yanna geri döndü. Yüce Allah da bu

konuda: "Ey iman edenler! Eer bir fask size bir haber getirirse onun

doruluunu aratrn. Yoksa bilmeden bir toplulua kötülük edersiniz de

sonra yaptnza piman olursunuz
* 1

âyetini indirdi.

Haan der ki: “Vallahi bu âyet özel olarak bu kabile hakknda inmi olsa da

kyamete kadar tüm insanlar için baki kalacaktr ve neshedilmi de deildir.”

' Hucurât Sur. 6
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Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: Resûlullah {ttHaflah aleyhi veseiiem), Velîd b.

Ukbe’yi zekatlarn toplamak üzere Mustalik oullanna gönderdi. Ancak Velîd

onlann yanna ulamadan geri döndü ve Allah Resûlü'ne zekat vermeyi kabul

etmediklerini söyledi. Resûlullah (ssliaiiahu aleyhi veseHam) üzerlerine bir birlik

göndermek isterken Mustalik oullanndan bir adam geldi ve Allah Resûlü'ne

Isaiiaiiahu aleyhi veseiiem): “Bize bir elçi gönderdiini duyduk. Buna çok sevinip mutlu

olduk. Ancak bu elçin yanmza gelmedii gibi bizim hakkmzda yalan ey er

söylemi" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Velîd hakknda: "Ey man edenler!

Eer bir fask size bir haber getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa

bilmeden bir toplulua kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman

olursunuz
"1

âyetini indirdi ve onu fask olarak niteledi .

2

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Ey iman edenler!

Eer bir fask size bir haber getirirse onun doruluunu aratrn. Yoksa

bilmeden bir toplulua kötülük edersiniz de sonra yaptnza piman

olursunuz"3 âyetini açklarken öyle demitir: Bu kii Ebû Muayt'n olu Velîd

b. Ukbe'dir. Resûlullah (saiitiiBhu aleyhi venVem) onu zekat memuru olarak Mustalik

oullanna gönderdi. Mustalik oullan onu görünce karlamak için kendisine

doru yöneldiler. Ancak o korkuya kaplp Resûlullah’a MiaiUu aleyti mafan) geri

döndü ve onlann dinden çktklann söyledi. Bunun üzerine Resûlullah Malla*!

aleyhi reseiiem}, Mustalik oullan üzerine Hâlid b. el-Velîd'i gönderdi ve onlann

durumunu aceleye getirmeden kontrol etmesini söyledi. Hâlid yola çkp gece

vakti Mustalik oullan bölgesine ulat. Casusunu içlerine gönderdi. Casus

gidip dönünce Hâlid’e Mustalik oullannn slam dinine sk skya bal

olduklann haber verdi. Onlann ezanlann duyup namaz kldklann da

gördüler. Sabah olunca Hâlid onlann kasabasna girdi ve gördüü durumdan

çok memnun kald. Sonrasnda Hâlid, Hz. Peygamberie Maiiahu deyh vMem) döndü

ve olanlan ona da anlatt. Yüce Allah da bu konuda bu âyeti indirdi. Bundan

dolaydr ki Peygamberimiz (nMahu aleyhi veseiiem):
"in içyüzünü aratrma

Allah'tan, acele davranma ise eytandandr" buyururdu .

4

1

Hucurât Sur. 6
1

el-sâbe'de (6/615) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
1 Hucurât Sur. 6

* el-$âbe 'de (6/615) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerir (21/351, 352).
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bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: : "Ey iman edenler! Eer bir

fask size bir haber getirirse onun doruluunu aratrn ..."
1

âyetini

açklarken öyle demitir: “Eer biri sana gelip de filan erkek ile filan kadn

öyle öyle kötü bir i yapyorlar derse ona inanma” demitir.

i» & /i' & J f&M ûi \jiü\j

*433 44*"

“Bilin ki içinizde Allah'n elçisi vardr. ayet o, birçok

ilerde size uysayd, skntya düerdiniz. Fakat Allah size

iman sevdirmi ve onu gönüllerinize sindirmitir. Küfrü,

fk ve isyan da size çirkin göstermitir. te doru yolda

olanlar bunlardr." (Hueurât Sur. 7)

Ahmed, Buhârî Edeb’de, Nesâî ve Hâkim, Rifâa b. Râfi' ez-Zurakî'den

bildirir: Uhud sava sonras mürikler geri çekilince Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi

vEseiien): “Düzgün durun da Rabbime senada bulunaym" buyurdu. Müslümanlar

ardnda saf tuttuktan sonra Allah Resûlü (saiiaUahu aiByhi mailem) öyle duada

bulundu:
"Allahm ! Hamdn tamam sana aittir. Allahm! Birine ihsanda

bulunacan zaman buna kimse engel olamaz. Rzkm kstn birine de

kimseler ihsanda bulunamaz. Dalâlette braktn kimseler hidâyete erdiremez,

hidâyete erdirdiini de kimseler saptramaz. Vermek istemediin kiiye kimseler

bir ey veremez. Birine bir ey vermek istediin zaman da kimseler buna engel

olamaz. Uzaklatrdn yaknlatracak, yakn tuttuunu da uzaklatracak

hiçbir güç yoktur. Allahm! Bereketinden, rahmetinden ve lütfundan bizlere de

bolca ihsan et. Allahm! Senden tükenmeyen ve yok olup gitmeyen daimi

nimetler diliyorum. Allahm! Senden darlk annda nimet, korku annda da

emniyet diliyorum. Allahm! Bize verdiin ve bizden uzak tuttuun tüm

eylerin errinden sana snrm. Allahm! man bize sevdir, kalplerimizi

imanla süsle. Küfrü, günah ve isyan bize çirkin göster. Bizleri doru yola

girenlerden eyle. Allahm! Müslüman olarak canmz al ve Müslüman olarak

geri dirilt. Hüsrana uramadan ve belalara maruz kalmadan bizleri salih

’ Hueurât Sur. 6
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kullarnn arasna kat. Allahm! Ey hak olan her eyin Rabbi! Elçilerim

yalanlayan, insanlar yolundan çeviren kafirleri helak ct! Cezam ve azabm

üzerlerine indir. Allahm! Kendilerine kitap gönderdiin halde kafir kalanlar:

helak et! Sen ki hak olan ilahsn."'

>±Jj ö;ii 4)i y J >;iü tiy-Si
' / ' • •• •

Ul vi^d ^ Ol I JIiL U«::j

“Eer inananlardan iki grup birbirleriyle savarlarsa
aralann düzeltin. Eer biri ötekine kar haddi aarsa,

Allah'n buyruuna dönünceye kadar haddi aan tarafa

kar savan. Eer dönerse, artk aralann adaletle düzeltin

ve adaletli davrann. Çünkü Allah adaletli davrananlan

sever." (Hucurât Sur. 9)

Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî

Sünen’de Enes’ten bildirir: Hz. Peygamber'e (sBiiaiiahu aleyh, vesdiem): "Abdullah b.

Ubey'ye gitsen nasl olur?" denilince bir eee binip yola dütü. Müslümanlar

da yannda yürüyerek onunla birlikte gittiler. Gittikleri yol da çorak bir

araziydi. Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi «-senem) Abdullah'n yanna vard zaman

Abdullah: "Benden uzak dur! Vallahi eein pis kokusu beni rahatsz etti!
'*

dedi. Ensar'dan biri de ona: "Vallahi Resûlullah'n (saiiaiiahu Bieytu »asallan) eei
senden daha ho kokuyor" diye çkt. Abdullah'n kavminden bazlar ona

böyle diyen kiiye çok kzdlar. Müslümanlar da böyle diyen Abdullah'a

kznca kimi hurma dalyla, kimi eliyle kimi de ayakkablarla birbirlerine giriip

vurmaya baladlar. Bunlar hakknda da: "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 dönerse, artk aralarn adaletle düzeltin ve adaletli davrann.

Çünkü Allah adaletli davrananlar sever
"2

âyeti nazil oldu .

1

1 Ahmed 24/246, 247 (15492), Buhârî Edeb (699), Nesâî, S. el-Kübrâ (10445) ve Hâkim

(1/506, 507, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi’l-Müfred, 538).

J Hucurât Sur. 9



Ayet: 9 521

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebû Mâlik’ten bildirir: ki adam

karlkl çekiince her birinin kavmi dierine öfkelendi ve el ile ayakkablarla

birbirlerine girdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "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 dönerse, artk aralarn adaletle düzeltin ve adaletli davrann.

Çünkü Allah adaletli davrananlar sever
"2

âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyrîden bildirin Evs ve

Hazrec bir ara klç ve ayakkablarla birbirlerine girip vuruunca Yüce Allah:

"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 dönerse, artk aralarn adaletle

düzeltin ve adaletli davrann. Çünkü Allah adaletli davrananlar sever
" 4

âyetini indirdi.

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Bazen iki kabile arasnda bir husumet

olurdu. Resûlullah (salisilatn aleyhi veseiiem) onlar davalap hükme davet eder, ancak

onlar buna yanamazlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "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 dönerse, artk aralarn adaletle düzeltin ve adaletli davrann.

Çünkü Allah adaletli davrananlar sever
"5 âyetini indirdi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde'den bildirir: Bize

bildirilene göre bu âyet aralannda bir alacak konusunda husumet bulunan

Ensarîdan iki adam hakknda nazil oldu. Bunlardan biri akrabalannn

çokluuna güvenerek: “Onu senden zorla alacam!" deyince, dieri onu bu

konuda Hz. Peygamberin (saiiBiBtmaiayhimeiM huzurunda davalamaya davet etti.

Ancak adam davalamay kabul etmeyince önce ititiler sonra da el ve

' Ahmed 20/56 (12607, 13292), Buhârî (2691), Müslim (1799), bn Cerîr (21/358, 359),

Tahricu'l-Keâfda (3/335) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (8/172).
2 Hucurât Sur. 9
3 bn Cerîr (21/359).

4 Hucurât Sur. 9

s Hucurât Sur. 9
6 bn Cerîr (21/360).
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ayakkablarla birbirlerine giritiler. Aralannda da klçla herhangi bir vuruma

olmad .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî'den bildirir: Ensar'dan mrân adnda bir

adamn Ümmü Zeyd adnda bir kars vard. Bu kadn ailesine ziyarete gitmek

istedi, ancak kocas onu göndermedi ve ailesinden kimseyle görümesin diye

de evin ikinci katndaki bir odada onu hapsetti. Ancak kadn biriyle ailesine

haber gönderdi. Bunun üzerine kadnn ailesi geldi ve onu ikinci kattan indirip

götürmek istedi. Kocas da evde olmad için ailenin dier fertleri adamn

amcaoullanndan yardm istediler. Adamn amcaoullan da gelip kadn

ailesinden almak istediler. Bu ekilde önce ititiler sonra da ayakkablarla

birbirlerine girdiler. "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 dönerse, artk

aralarn adaletle düzeltin ve adaletli davrann. Çünkü Allah adaletli

davrananlar sever
" 2

âyeti de onlar hakknda nazil oldu. Âyet nazil olunca

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) onlan çanp bantrd ve Allah’n buyruuna

döndüler .

3

Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Bu âyetten dolay

çektiim sknt kadar baka bir ey için sknt çekmi deilim. Zira haddini

aan toplulua Allah’n emrettii gibi savaamadm” demitir.

4

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir, Hibbân es-Sülemî'den bildirir Haccâc’n

Harem'e girdii dönemde bn Ömer'e "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 dönerse, artk aralarn adaletle düzeltin ve adaletli davrann.

Çünkü Allah adaletli davrananlan sever"s âyetini sordum. bn Ömer u
karl verdi: "Peki haddi aann kim, saldnya maruz kalann kim olduunu

bilebildin mi? Vallahi saldnya urayan mazlum tarafn kim olduunu

bilseydim senden ve herkesten önce yardmlanna ben koardm. Peki ya her

1 bn Cerîr (21/361).
1 Hucurât Sur. 9

1 bn Cerîr (21/360).

4 Hâkim (2/463, "sahîh ") ve Beyhakî (8/172).

5 Hucurât Sur. 9
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iki taraf da haddi amsa? Brak onlar dünyalar için savasnlar, sen evine

dön. ayet yine birlik kurulursa sen de onlara katl."

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, Hz. Peygambere (saiiaiMu aleyhi veseiiem)

ve müminlere, müminlerden iki topluluun savamas halinde onlan adilane

bir ekilde Allah'n hükmüne davet etmelerini emretti. Savaan bu iki grup

ayet bu davete icabet ederlerse Allah’n Kitab'na göre aralarnda hüküm

verilir ve mazlum olan zalim olandan hakkn alr. Böylesi bir davete icabet

etmeyen taraf da haddi aan taraf saylr ve Allah’n hükmüne dönüp

verilecek hükme raz olana kadar müminlerin imam ile müminlerin bunlarla

savama hakk olur ."1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Eer

inananlardan iki grup birbirleriyle savarlarsa aralarn düzeltin ..."
2
âyetini

açklarken: "Sopalarla birbirlerine giren Evs ve Hazrec kabileleri hakknda

nazil oldu" demitir .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer inananlardan iki grup

birbirleriyle savarlarsa aralarn düzeltin ..."4 âyetini açklarken öyle

demitir: "Âyette geçen ‘Taife
1
ifadesi birden bine kadar olan kii anlamna

gelir. Bu âyet de kavga eden iki kii hakknda nazil oldu."

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer

inananlardan iki grup birbirleriyle savarlarsa aralarn düzeltin ../'5 âyetini

açklarken: "Bunlann sava ayakkab ve sopalarla olmutur. Yüce Allah da

Müslümanlara bunlann aralann bulmasn emretmitir" demitir.

6

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-

Sifat*ta bn Amrîdan bildirdiine göre Peygamberimiz (saiiaiishu aleyhi mailem) öyle

buyurmutur
"
Hükümlerinde, ailelerinde ve sorumluluunu aldklar ilerde

1 bn Cerîr (21/357, 358).
1 Hucurât Sur. 9
3 bn Cerîr (21/360, 361).

4 Hucurât Sur. 9
5 Hucurât Sur. 9
4 bn Cerîr (21/360).



-3 Hucurât Sûresi

adaletli olanlar kyamet gününde Allah katnda, Ar'n sa tarafnda nurdan

minberler üzerinde olacaklardr.'*

bn Ebî eybe’nin baka bir kanalla Abdullah b. Amrîdan bildirdiine göre

Resûlullah (saHaiiahu Bipytu vcsdiem) öyle buyurmutur:
"
Dünyada adaletli olanlar bu

adaletlerine karlk kyamet gününde Rahman olan Allah'n katnda inciden

minberler üzerinde olacaklardr,"
2

“Müminler ancak kardetirler. Öyleyse kardelerinizin

arasn düzeltin. Allah'a kar gelmekten saknn ki size

merhamet edilsin/' (Hucurât Sur. o)

Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre bn îrîn bu âyeti: "
£|

(»ioiyi-j £ i^nLots eklinde okurdu/

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

harfiyle okumutur/

bn Merdûye ve Beyhakî Sünen*de Hz. Âie’den bildirir: Bu ümmetin

‘'Müminler ancak kardetirler. Öyleyse kardelerinizin arasn düzeltin.

Allah'a kar gelmekten saknn ki size merhamet edilsin
"3 âyetinden

uzaklamas kadar baka bir eyden uzaklatn görmü deilim .

6

Ahmed, Kuheyd b. Mutarrif el-ifârî'den bildirir: Adamn biri Hz.

Peygambere (oiiiiahu aleyh mseiiem) üç defa: “Biri haddini ap bana saldmrsa ne

yapaym?" diye sordu. Peygamberimiz (tsyiBhu aleyh mailem) her üçünde de

kendisine saldran bundan alkoymaya çalmasn söyledi. Adam: “Peki,

bundan geri durmazsa?" diye sorunca, Peygamberimiz (taiuuu aleyhi meltem) bu

’ bn Ebî eybe (13/127), Müslim (1827), Nesâî (5394) ve Beyhakî (707).
1 bn Ebî eybe (13/127, 128).

3 âz bir kraattir. Zeyd b. Sabit, bn Mes'ûd, Haan, Cuhderî, Sâbit el-Bünânî ve

Hammâd b. Seleme de bu ekilde okumulardr.
4

Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Hamza, Kisâi Halef ve Ebû Cafer de bu

ekilde okumulardr, Yâkub ise lafzyla okumutur, (bkz: en-Ner, 2/281).

5 Hucurât Sur. 10
6
Beyhakî (8/172).
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durumda onunla dövüebilecei™ söyledi. Adam: “Peki, sonumuz ne

olacak?" diye sorunca, Peygamberimiz (sBiiaiiahu aleyhi mailem): "ayet seni öldürürse

Cennete girersin. Sen onu öldürürsen Cehenneme gider" buyurdu .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Eer inananlardan iki grup

birbirleriyle savarlarsa aralarn düzeltin. Eer biri ötekine kar haddi

aarsa, Allah'n buyruuna dönünceye kadar haddi aan tarafa kar
savan ..."

1
âyetini açklarken: “Haddi aana kar klçla savalr" dedi.

Kendisine: “Onlarla yaplan böylesi bir savata öldürdüklerinin durumu

nedir?” diye sorulunca: "Onlann öldürdükleri Allah katnda nzklandnlan

ehitler konumundadr" dedi. Kendisine: “Haddi aan bu topluluktan

ölenlerin durumu nedir?" diye sorulunca da: “Cehenneme giderler" dedi .

3

bn Ebî eybe ve Taberânî, Ammâr b. Yâsiriden bildirin Resûlullah'n {uHdlshu

aleyhi mailem): "Benden sonra hükümranlk için birbirleriyle savaan ve bunun için

birbirlerini öldüren valiler çkacaktr" buyurduunu iittim .

4

“Ey müminler! Bir topluluk dier bir topluluu alaya

almasn. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler.

Kadnlar da kadnlan alaya almasnlar. Belki onlar

kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayplamayn,
birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn. mandan sonra

fasklk ne kötü bir isimdir! Kim de tövbe etmezse ite onlar

zalimlerdir." (HucurSt Sur. t)

' Ahmed 24/237 (15486, 15487). Muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
1 Hucurât Sur. 9

J bn Ebî eybe (15/296).

A bn Ebî eybe (15/45), Mecmeu ’z-Zevâid'de (7/292) geçtii üzere Taberânî ve Ahmed
30/255 (18320). Müsned' in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: “Ey müminler! Bir topluluk

dier bir topluluu alaya almasn ..."

1

âyetini açklarken öyle demitin "Bu

âyet Bilâl, Selmân, Ammâr, Habbâb, Suheyb, bn Fuheyre ve Ebû Huzeyfe'nin

azatls Sâlim'le alay eden Temîm oullarndan bazlan haklnda nazil oldu."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

“Ey müminler! Bir topluluk dier bir topluluu alaya almasn ..."
1

âyetini

açklarken: “Hiç kimse bir dieriyle zenginlik fakirlik ve daha deiik özellik ile

üstünlüklerden dolay alay etmesin" demitir .

3

Abd b. Humeyd, Buhârî Edeb’de, bn Ebi'd-Dünya Zemmu'l-îbe’de, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre

bn Abbâs: 1 buyruunu: "Birbirinize dil uzatp ayplamayn”

eklinde açklamtr .
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: \9yJî tfj
”

6

buyruunu: "Birbirinize dil uzatp ayplamayn" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: " %
buyruunu: "Birbirinize dil uzatp ayplamayn” eklinde

açklamtr.

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: 1

buyruunu: "Birbirinize dil uzatp ayplamayn” eklinde açklamtr .

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "...Kendi kendinizi

ayplamayn ..."
1

buyruunu: tfj" eklinde okumutur.

1

1 Hucurât Sur. 11
2 Hucurât Sur. 1

1

3 bn Cerîr (21/365).

4 Hucurât Sur. 11

5 Buhârî (329), bn Ebi'd-Dünya (46), bn Cerîr (21/367), Hâkim (2/463, “sahih") ve

Beyhak (6751). isnad zayftr (Bakn: Elbânî, DalfEdebi’l-Müfred, 53).

6 Hucurât Sur. 11

7 Hucurât Sur. 11
# Abdurrezzâk (2/232) ve bn Cerîr (21/367).

9 Hucurât Sur. 11

,0 bn Cerîr (21/367).
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bn Ebi’d-Dünya’nn bildirdiine göre Dahhâk: “j&lüî 1 y'i*’
3 buyruunu

açklarken: “Lemz, gybettir. Âyet de 'birbiriniz hakknda gybet yapmayn*

anlamndadr*’ demitir.4

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî Edeb’de, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Baavî Mu'cem'de, bn Hibbân,

îrâzî el-Elkâb’da, Taberânî, bnu's-Sünnî Amclu'l-Ycvm ve'l-Leyle’de, Hâkim,

bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman’da Ebû Cebîre b. ed-Dahhâk’tan

bildirin "... Birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn ..."5
âyeti biz Seleme

oullan hakknda nazil oldu. Resülullah (ssiiaiiahu aleyhi «seiM bize geldii zaman

bizlerden herkesin iki veya üç lakab bulunuyordu. Peygamberimiz (ssiBtiahu Bieyh

veteHem) birine lakabyla seslenince, kendisine: "Yâ Resûlallah! Öyle deme! Zira

kendisi bu isimle çanlmaktan holanmyor*’ denilirdi. Bunun üzerine:

"...Birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn ...'*
6
âyeti nazil oldu.

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birbirinizi kötü

lakaplarla çarmayn ...”
8 buyruunu açklarken öyle demitir: "Ensar’dan

her bir kabile insanlannn genelinin iki veya üç tane lakab olurdu. Bazen

Resülullah (saiiaHahu aleyhi «sefan) onlardan birine bu lakabyla seslenince: "Yâ

Resûlallah! Öyle deme! Zira kendisi bu isimle çanlmaktan holanmyor*'

denilirdi. Bunun üzerine: "...Birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn ..."9 âyeti

nazil oldu.

’ Hucurât Sur. 11

1
Nâfi', bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer ve Halef de bu

ekilde okumulardr. Yâkub ise "ij>l5" eklinde, harfini ötreli okumutur, (bkz: en-

Ner, 2/210).

3 Hucurât Sur. 11

4 bn Ebi'd-Dünya, Zemmu'l-îbe (53).

5 Hucurât Sur. 11
6 Hucurât Sur. 11

7 Ahmed 27/202, 30/221, 38/268 (16642, 18288, 23227), Buhârî (330), Ebû Dâvud (4962),

Tirmizî (3268), Nesâî, S. el-Kübrâ (11516), bn Mâce (3741), Ebû Ya'lâ (6835), bn Cerîr

(21/368), el-sâbe'de (3/474) geçtii üzere Baavî, bn Hibbân (5709), Taberânî 22/389, 390

(968, 969), bnu's-Sünnî (397), Hâkim (2/463, 4/281, 282, "sofiili") ve Beyhakî (6745-6747).

Sahîh hadistir (Bakn: Elbârî, Sahîh Sünen Ebî Dâuud, 4151).

* Hucurât Sur. 11

9 Hucurât Sur. 11
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: "...Birbirinizi

kötü lakaplarla çarmayn ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitin Birine

"Ey domuz!" veya "Ey köpek!” veya "Ey eek" gibi slâmî olmayan isimlerle

seslenmektir.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birbirinizi kötü lakaplarla

çarmayn ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: "Birini kötü bir lakapla

çarmak demek, kötü bir i yapp da sonradan buna tövbe eden birini

yapt o eski eyle ayplamaktr. Yüce Allah da böylesi bir eyi

yasaklamtr.”3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd:

"...Birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn..."4 buyruunu açklarken öyle

demitir: Sonradan slam dinine giren birine, eski inancyla "Ey Yahudî!" veya

"Ey Hristiyan!" veya "Ey Mecûsî" diye seslenmektir. Ayn ekilde Müslüman

birine "Ey fask!" diye seslenmektir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken

öyle demitin "Önceleri Yahudiyken Müslüman olan birine: "Ey Yahudi!"

eklinde seslenilirdi. Bu âyetle böylesi bir eyden uzak durmalan emredildi.”5

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

göre Katâde: "...Birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn ..."
6 buyruunu

açklarken: "Müslüman kardeine ‘Ey fask!" veya ‘Ey münafk!' eklinde

seslenme" demitir .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime:

"...Birbirinizi kötü lakaplarla çarmayn ..."
8 buyruunu açklarken: "Birinin

dierine ‘Ey fask!' veya 'Ey münafk!' eklinde seslenmesidir" demitir.

9

1 Hucurât Sur. 11

J Hucurât Sur. 11

3 bn Cerîr (21/371).

4 Hucurât Sur. 11

5 Abdurrezzâk (2/232).
6 Hucurât Sur. 11

7 Abdurrezzâk (2/232) ve bn Cerîr (21/370).
8 Hucurât Sur. 11

9 bn Cerîr (21/369).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye bu âyeti

açklarken: "Birinin dierine ‘Ey fask!' veya ‘Ey münafk!' eklinde

seslenmesidir” demitir.

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

kötü lakaplarla çarmayn..."' buyruunu açklarken: "Kiiye Müslümanken

kafir olduunu ima edecek ekilde seslenmektir” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...mandan sonra

fasklk ne kötü bir isimdir ..."
2 buyruunu açklarken: "Kiinin din kardeine

‘Ey fask!' eklinde seslenmesidir” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "...mandan sonra

fasklk ne kötü bir isimdir ..." 3 buyruunu açklarken: "Sonradan slam

dinine giren birine, eski inancyla "Ey Yahudî!” veya “Ey Hristiyan!” diye

seslenmektir” demitir.

bnu'I-Münzir, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu iittim: "Kii din kardeine «kafir» dedii zaman ikisinden biri

küfre bulam demektir. Kendisine kafir denilen kii gerçekten kafir deilse bu

söz onu diyene geri döner. "4

• *•

& üî jUrJU-î
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“Ey iman edenleri Zannn birçoundan saknn. Çünkü
zannn bir ksm günahtr. Birbirinizin kusurlann

aratrmayn. Birbirinizin gybetini yapmayn. Herhangi
biriniz ölü kardeinin etini yemekten holanr m? Elbette

bundan tiksinirsiniz! Allah'a kar gelmekten saknn.
üphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet

’ Hucurât Sur. 11
1 Hucurât Sur. 11

3 Hucurât Sur. 11

4 Buhâri (6104) ve Müslim (60).
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edendir/' (Hucurât Sur. 12)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'öa

bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman edenler! Zannn birçoundan
saknn..."

1

âyetini açklarken: "Yüce Allah, müminin mümin kardei hakknda

kötü zanda bulunmasn yasaklad" demitir .

2

Mâlik, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tinmizî, bnu’l-Münzir ve bn
Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (safiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutun "7.andan kaçnn, zira yalann çou zandadr. Birbirinizin

kusurlarm aratrmayn. Bakalarnn konumalarna gizlice kulak

kabartmayn. Birbirinizle rekabet etmeyin. Birbirinize haset etmeyin.

Birbirinize kin tutmayn. Yüce Allah'n birbirine karde kullan olun. Kimse de

nikah kyana veya terk edene kadar kardeinin talip olduu bir kza talip

olmasn/'3

bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (sallallrfu Bleyhi mllem)

öyle buyurmutur: "Kardei hakknda kötü zanda bulunan kii, Rabbi

hakknda kötü zanda bulunmu demektir. Zira Yüce Allah: «...Zannn

birçoundan saknn...»4 buyurur."

bn Merdûye'nin Talha b. Ubeydillah'tan bildirdiine göre Resûlullah aiiaiiahu

aleyhi mailem): "Zan, yanl da doru da çkabilir" buyurmutur .

5

bn Mâce, bn Ömer'den bildirir: Hz. Peygamberin (sniMabu aleyhi vmfcm) Kabe’yi

tavaf ederken öyle dediini gördüm: "Ne hosun! Kokun da ne ho! Ne kadar

deerlisin ve ne kadar büyük bir kutsiyete sahipsin. Ancak Muhammed'in can

elinde olana yemin olsun ki Allah katnda müminin kutsiyeti seninkinden daha

büyüktür. Zira müminin mal ile kan bakalarna kutsaldr ve hakknda sadece

iyi zanda bulunulmaldr

1 Hucurât Sur. 12
J bn Cerîr (21/274) ve Beyhak (6754).

3 Mâlik (2/907, 908), Ahmed 12/291, 13/247, 476, 14/199, 16/99, 100, 177, 243, 411, 557

(7337, 7858, 8118, 8504, 10001, 10078, 10251, 10374, 10701, 10949), Buhârî (5143, 6066,

6724), Müslim (2563), Ebû Dâvud (4917) ve Tirmizî (1988).

* Hucurât Sur. 12

5 bn Mâce (2470). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2002).
6 bn Mâce (3932). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/Sünen bn Mâce, 852).
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Ahmed’in Zühd'de bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Kardeinden

çkan bir sözü hayra yorma imkann varsa sakn kötüye yormaya kalkma"

demitir.

Beyhakî uabu'l-îman’da Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Resûlullah'n

(salisilata aleyhi veseiiem) ashâbndan baz kardelerim bana öyle bir mektup yazdlar:

"Kötülüünden yana emin olmadktan sonra kardein hakknda her zaman iyi

niyet besle. yiye yorabilme imkann varken kardeinin azndan çkan bir

sözü kötüye yorma. Kendini ithamlara maruz brakan kii de bu konuda

kendinden bakasn knamasn. Kii srrm sakl tuttuu sürece ipler elinde

olur. Senin üzerinden Allah'a isyan edene verebilecein en iyi karlk onun

üzerinden Allah'a itaat etmendir. Doru ve güvenilir olan kardeler edinmeye

çal ve böylesi kiilerden uzak düme. Zira böyleleri iyi zamanlara kiinin

süsü, musibetlere kar da tedbiri gibidirler. Basit eylerde bile yemine

bavurma ki Allah senin deerini düürmesin. Olmayan bir ey hakknda da

olana kadar soru sorma. Sözünü sadece dinlemek isteyen kiilere söyle.

Ölümüne sebep olsa da doruluktan ama. Dümanndan uzak dur.

Güvenilir olmadktan sonra da dostlanna kar tedbirli ol. Bilmelisin ki ancak

Allah'tan korkan kiiler güvenilirdir. Yalnzken de Allah'tan korkan kiilerle

itiarede bulun ." 1

Zübeyr b. Bekkâr'n el-MuvaJfakiyyât’ta bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb öyle demitin "thamlara maruz kaldn zaman sakn hakknda kötü

zanda bulunanlan knama. Kii smn sakl tuttuu sürece ipler elinde olur.

Smn ifa etmesi durumunda ise ipler bakalannn eline geçer.

Kötülüünden yana emin olmadktan sonra kardein hakknda her zaman iyi

niyet besle. yiye yorabilme imkann varken kardeinin azndan çkan bir

sözü kötüye yorma. Kendine kardeler edinmeye çal ve böylesi kiilerden

uzak düme. Zira böyleleri iyi zamanlarda kiinin süsü, musibetlere kar da

tedbiri gibidirler. Kardelerinle takvalar orannca karde ol. lerinde de

Allah'tan korkan kiilerle istiare et."

’ Beyhakî (8345).
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bn Sa'd, Ahmed Zühd’öe ve Buhârî’nin Edeb’öe bildirdiine göre Selmân:

“Hakknda kötü zanda bulunmayaym diye hizmetçime eti alnm kemik bile

teslim ederken sayarm" demitir .

1

Buhârî Edeb’öe Ebu'l-Âliye'den bildirir: “Çalma gibi kötü bir huyu olmasn

veya hakknda kötü bir zanda bulunmayalm diye hizmetçiye bir ey teslim

edeceimiz zaman mühür kullanmamz, teslim ettiimiz eyi ölçmemiz veya

saymamz tavsiye edilirdi ."
2

Taberânî, Haris b. en-Numân'dan bildirir: Resûlullah (saMMu Aleyhi vanHiem): "Üç

ey ümmetimden eksik olmaz. Bunlar da uursuzluk, haset ve kötü zatdr

"

buyurdu. Adamn biri: “Yâ Resûlallah! Kii bunlan nasl aabilir?" diye

sorunca, Allah Resûlü (aiMMu aleyhi veniion): "Haset ettiin zaman Allan'tan

balanma dile. Bir konuda zanda bulunduun zaman peine düüp aratrma.

Uursuz saylan bir ey gördüün zaman da aldrma ve iine devam et"

karln verdi .
3

bnu’n-Neccârin Târih’de Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (»iabhu

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Kardei hakknda kötü zanda bulunan kii,

Rabbi hakknda kötü zanda bulunmu demektir. Zira Yüce Allah: «...Zannn

birçoundan saknn ...»
4 buyurur."

bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birbirinizin kusurlarn aratrmayn ..."5

âyetini açklarken: “Yüce Allah, mümine mümin kardeinin ayp ve kusurlann

aratrmay yasaklad" demitir .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Birbirinizin kusurlarn aratrmayn ..."7 âyetini açklarken:

1 bn Sa'd (4/89) ve Buhârî (168). snâd sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebi'l-Mufred,

125).
1
Buhârî (167). snâd sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 124).

* Taberânî (3227). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâûrde (8/78) der ki: "snadnda zayi: biri

olan smail b. Kays el-Ensârî vardr."
* Hucurât Sur. 12

5 Hucurât Sur. 12
6 bn Cerîr (21/374, 375), el-tkân'de (2/43) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî

(6754).

7 Hucurât Sur. 12
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“Gördüklerinize göre bir yargya varn ve görmediiniz eylerin peine

dümeyin" demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde öyle demitir:

“Tecessüs nedir biliyor musunuz? Kardeinin kusurlann aratrman ve gizli

eylerinin peine dümendir."2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk*da Zürâre b.

Musab b. Abdirrahman b. Avf vastasyla Misver b. Mahreme'den bildirir:

Abdurrahman b. Avf ile Ömer b. el-Hattâb gece devriyesine çkp Medine

sokaklannda dolamaya baladlar. Giderken bir evin lambasnn

dikkatlerini çekti. Ne olduuna bakmak için o tarafa doru yöneldiler. Eve

yaklatklarnda kapal bir kapnn ardnda yüksek sesle çirkin laflar eden bir

toplulukla karlatlar. Abdurrahman b. Avf’n elinden tutmu olan Ömer:

“Bunun kimin evi olduunu biliyor musun?" diye sordu. Abdurrahman:

“Rabîa b. Umeyye b. Halefin evi. u an içerde içki âlemi yapyorlar. Bu

konuda ne düünüyorsun?" deyince, Ömer: “Allah'n yasaklam olduu bir

eye bulatmz düünüyorum. Zira Yüce Allah: "... Birbirinizin kusurlarn

aratrmayn. .."3 buyurur. Biz ise bunu yaptk” karln verdi ve onlan

brakp oradan aynldlar.

4

Saîd b. Mansûr ve IbnuM-Münzir, a’bî’den bildirir: Ömer b. el-Hattâb

arkadalarndan birini bir süre ortalkta göremeyince bn Avf'a: “Filan kiinin

evine gidelim de bakalm nesi varm" dedi. Adamn evine geldiklerinde

kapsnn açk olduunu gördüler. Adam içerde oturmu kansnn doldurduu

kâseleri içiyordu. Ömer, bn Avf’a: “Demek ki yanmza gelmemesinin sebebi

buymu" deyince, bn Avf: “Kâsenin içinde ne olduunu nereden biliyorsun

ki?" karln verdi. Ömer: "Bu yaptmzn tecessüs olmasndan çekiniyor

musun?" diye sorunca, bn Avf: “Yaptmz bizatihi tecessüstür" dedi. Ömer:

"Peki bunun tövbesi nedir?” diye sorunca, bn Avf: “Gördüün bu eyi adama

anlatma ve bundan dolay ona kar içinde hayrdan baka bir ey düünme"
dedi. Sonrasnda oradan aynldlar.

’ bn Cerîr (21/375).

1 bn Cerîr (21/375).

J Hucurât Sur. 12
4 Abdurrezzâk (2/232, 233).
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Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Adamn biri

Ömer b. el-Hattâb’a geldi ve: “Filan kiinin ayk olduunu hiç görmedik" dedi.

Bunun üzerine Ömer söz konusu kiinin yanna girdi ve: “Burada içki kckusu

alyorum. çki mi içiyorsun?" diye sordu. Adam: “Ey Hattâb’n olu! Sen de

bunun peine mi dütün! Yüce Allah bakalarnn kusurlann aratrman

yasaklamad m?" karln verince, Ömer hatasn anlad ve adam brakp

çkt.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bnu'I-Münzir,

bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l îman’da Zeyd b. Vchb'den bildirir: bn
Mes'ûd'un yanna gelip: “Filan kiinin sakallanndan içki damlyor" deGler.

Abdullah da: "Kiinin kusurlann aratrmaktan menedildik, ancak bir suç bize

açkça görünecek olursa cezasn veririz" karln verdi .

1

Ebû Dâvud, bnu’I-Münzir ve bn Merdûye, Ebû Berze el-Eslemî'den

bildirir: Resûlullah (uilaiiaiu aleyh veullem) bizlere bir hutbe verip öyle buyurdu: "Ey

diliyle Müslüman olan, ancak kalbine henüz imam yerleürememi olanlar!

Müslümanlarn ayplarn aratrmayn! Çünkü her kim Müslüman kardeinin

ayplarn aratrrsa Yüce Allah o kiiyi evinin içinde dahi olsa rezil eder!"
1

Harâitî Mekârimu’l-Ahlak*da Sevr el-Kindî'den bildirin Ömer b. el-Hattâb,

Medine sokaklarnda gece devriyelerine çkard. Dolarken bir evden adamn

birinin ark söyleyen sesini iitti. Duvann üzerinden atlayp içeriye girince

adamn yannda kadn ve içki bulunduunu gördü. Ömer, adama: “Ey Allah’n

düman! Sen ona kar günah ilerken Yüce Allah'n seni ortaya

çkarmayacan m sandn!" deyince, adam öyle karlk verdi: “Ey

müminlerin emiri! Ar ol! Eer ben bir konuda Allah'a kar geldiysem sen üç

konuda kar geldin. Yüce Allah: "... Birbirinizin kusurlarn aratrmayn ...*3

buyurur, ama sen böylesi bir kusurun peine dütün. Yüce Allah: "...Evlere

kaplarndan girin ...*4 buyurur, oysa sen duvann üzerinden atlayarak ve

iznim olmadan evime girdin. Yüce Allah yine: "...Evlerinizden baka evlere.

1 Abdurrezzâk, Musannef (18945), bn Ebî eybe (9/86), Ebû Dâvud (4890) ve Beyhakî

(7604, 9661). snad sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahih Sürten Ebî Dâvud, 4090).
1 Ebû Dâvud (4880) ve Tahrîcu’l-Keâfda (3/345) geçtii üzere bn Merdûye. Hasen

sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, SahV Sünen Ebî Dâvud, 4083).

3 Hucurât Sur. 12

4 Bakara Sur. 189
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izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz..."’

buyurur.” Ömer adama: "Peki imdilik seni affedersem bundan sonra böylesi

bir günaha bulamazsn deil mi?” deyince, adam: "Evet, bulamam”

karln verdi. Bunun üzerine Ömer adam brakp oradan çkt.

bn Merdûye ve Beyhakî, Beri b. Âzib'den bildirir: Bir defasnda Resûlullah

(iBiniiahu aleyhi veseiiem) bizlere bir hutbe verdi. Evlerinde bulunan kadnlarn bile

duyabilecei yüksek bir sesle öyle buyurdu: "Ey diliyle Müslüman olan,

ancak kalbine henüz iman yerletirememi olanlar ! Müslümanlar hakknda

gybet yapmayn ve onlarn kusurlarn aratrmayn! Çünkü her kim

Müslüman kardeinin kusurlarn aratrrsa Yüce Allah da onun kusurlarn

aratrr. Ve Yüce Allah kimin kusurlarn aratrrsa, o kii evinin içinde olsa

dahi onu rezil eder!"
2

bn Merdûye, Büreyde’den bildirir: Bir defasnda Resûlullah'n («allallahu aleyhi

wwHen) arkasnda öle namazn kldk. Resûlullah (saiiatihu aleyhi mailem) namaz bitirip

bize doru döndüünde kzgn ve öfkeliydi. Evlerinde bulunan kadnlarn bile

duyabilecei yüksek bir sesle öyle buyurdu: "Ey diliyle Müslüman olan,

ancak kalbine henüz iman yerletirememi olanlar! Müslümanlara dil

uzatmayn ve onlarn kusurlarn aratrmayn! Çünkü her kim Müslüman

kardeinin kusurlarn aratrrsa Yüce Allah da onun kusurlarn örtmekten

vazgeçer ve evinin içinde olsa dahi onun kusurlarn ortaya çkarr"

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi

«nüm) öyle buyurmutur: "Ey diliyle Müslüman olan, ancak kalbine henüz

iman yerletirememi olanlar! Müslümanlara eziyet etmeyin ve kusurlarn

aratrmayn! Çünkü her kim Müslüman kardeinin kusurlarn aratrrsa

Yüce Allah da onun kusurlarm aratrr ve evinin içinde olsa dahi onlar

ortaya çkarp kendisini rezil eder."

Beyhakî'nin Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi nsOem) öyle

buyurmutur: "Kim haksz yere Müslüman kardeinin itibarn zedelemek için

1 Nûr Sur. 27
1 Beyhakî (9660, 11196). Sahîh liayrihi (Bakn: Elbânî, Sahiu't-Terîb ve't-Terhîb, 2341).
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bir kusurunu ifa edip yayarsa kyamet gününde Yüce Allah hakl yere mun

itibarn yerle bir eder.'
n

Hakîm et-TirmIzî, Cübeyr b. Nüfeyriden bildirin Bir gün Resûlullah (sJiaiiahu

aleyhi veseiiem) bizlere sabah namazn kldrd. Namaz bitirdikten sonra da

cemaate doru döndü ve evlerinde bulunanlann bir duyaca bir sesle öyle

buyurdu: “Ey diliyle Müslüman olan, ancak kalbine henüz iman

yerletirememi olanlar! Müslümanlara eziyet etmeyin, onlar ayplamayn ve

kusurlarn aratrmayn! Çünkü her kim Müslüman kardeinin kusurlanm
aratrrsa Yüce Allah da onun kusurlarn aratrr. Üstelik Yüce Allah kimin

ayplarn aratrrsa, o kii evinin içinde olsa dahi onu rezil eder!" Adamn biri:

“Yâ Resûlallah! Müslümanlann iledikleri günahlar örtülür mü?" diye

sorunca, Allah Resûlü {saJidiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Yüce Allah'n müminin

günahlarna yönelik örtüleri saylamayacak kadar çoktur. Mümin günah

iledikçe Yüce Allah günahlarn örttüü bu perdeleri bir bir indirir. Perdeler

bitince meleklere: «nsanlara kar kulumun günahlarn örtün. Zira onlar

acmaz ve onu knarlar» buyurur. Bunun üzerine melekler günah ileyen kulun

etrafn kanatlaryla sarar ve insanlara göstermezler. ayet tövbe ederse Yüce

Allah bu tövbesini kabul eder ve bir bir indirip bitirdii perdeleri geri ona verir.

Her bir örtünün yannda da ayrca dokuz örtü daha vardr. Ancak günah

ilemeye devam ederse, melekler: «Rabbimiz! Bizi aciz brakt ve rahatsz etmeye

balad» derler. Yüce Allah yine: «nsanlara kar kulumun günahlarm örtün.

Zira onlar acmaz ve onu knarlar» buyurur. Melekler yine onu etrafn

kanatlaryla sarar ve günahn insanlara göstermezler. ayet tövbe ederse Yüce

Allah bu tövbesini kabul eder, ancak günah ilemeye devam ederse, melekler bir

daha: «Rabbimiz! Bizi aciz brakt ve rahatsz etmeye balad» derler. Bunun

üzerine Yüce Allah: «Onun yannda çekilin. ayet karanlk bir gecede karanlk

bir odadaki delikte günah ileyecek olsa onu da, günahn da aça çkaracam!»

buyurur."2

Hakîm et-Tirmizî, Selmân el-Fârisî'den bildirir. “Mümin nurdan yetmi örtü

ile örtülmütür. Bir günah ileyip de tövbe etmeyi ihmal eder ve bir günaha

daha bularsa Yüce Allah bu örtülerden birini kaldrr. Bu ekilde bir günah

iledikten sonra tövbe etmeyi ihmal edip, ardndan bir günah daha iledikçe

536

’ Beyhakî (9658).
1 Hakîm et-Tirmizî (2/207).
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bu örtüler bir bir indirilir. Ancak büyük günahlardan birini iledii zaman Yüce

Allah haya örtüsü hariç tüm örtüleri indirir ki en büyük örtü de haya

örtüsüdür. Kii bu büyük günahn ardndan tövbe ederse Yüce Allah onun

tövbesini kabul eder ve indirdii tüm örtüleri kendisine geri verir. Ancak bu

büyük günahn ardndan tövbe etmeyi yine ihmal edip baka bir günaha daha

bularsa Yüce Allah haya örtüsünü de üzerinden indirir. Bu örtüsü inen kiiyi

de sevmeyen ve sevilmeyen biri olarak görürsün. Kii hiçbir eyi sevmeyen ve

kendisi de sevilmeyen biri olduu zaman kendisinden emanet hasleti çekilip

alnr. Emanet hasleti çekilip alnan kiinin de hain ve kendisine güvenilmeyen

biri olduunu görürsün. Kii hain ve kendisine güvenilmeyen biri olduu

zaman içindeki merhamet duygusu da alnr. Merhamet duygusu kendisinden

alnan kiinin de kaba ve kat yürekli olduunu görürsün. Kii kaba ve kat

yürekli olduu zaman slam boyunduruundan çkar. slam

boyunduruundan çkan kiinin de lanetlenmi ve kovulmu bir eytan

olduunu görürsün/'
1

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakfnin uabu'l-îmarida

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birbirinizin gybetini yapmayn ..."
2

buyruunu açklarken: "Yüce Allah ölü etini yasaklad gibi bir konuda

mümine gybet etmeyi de yasaklad" demitir.
3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Birbirinizin gybetini

yapmayn ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: "Denildiine göre

Selmân el-Farisî hakknda nazil olmutur. Bir defasnda Selmân fazla yemek

yiyip kam imi ve öylece yatmtr. ki adam onun yedii yemek ve karnnn

imesi hakknda konuunca bu âyet nazil olmutur."

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Selmân iki adamla bir yolculua çkt.

Yolculuk boyunca hizmetlerini görecek buna karlk yemeini

karlayacaklard. Yolculuk srasnda bir ara Selmân uyudu. Yannda gittii iki

adam onu aradlar, ancak bulamadlar. Bunun üzerine çadn kendileri

kurdular ve: "Selmân'n istedii de buydu. Hazr yemek ile hazr kurulmu

çadr!" dediler. Selmân geldikten sonra da yiyecek bir eyler almak üzere onu

1 Hakîm et-Tirmizî (2/208, 4/22).

2 Hucurât Sur. 12

5 bn Cerîr (21/381) ve Beyhakî (6754).

4 Hucurât Sur. 12
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Resûlullah'a (sallrilah aleyh. vesellem) gönderdiler. Selmân, Resûlullah'a (sailallahu aleyhi vesellem)

geldi ve: “Yâ Resûlallah! Arkadalanm ayet varsa senden kendilerine yiyecek

götürmem için beni gönderdiler" dedi. Resûlullah (sailallahu aleyhi veellem)!

"Arkadalarn yemei ne yapacaklar? Zaten yediler" karln verince Selmân

iki adamn yanna döndü ve durumu anlatt. ki adam Resûlullah'a (saUBiah aleyhi

reseiierr) gelip: “Seni hakla gönderene yemin olsun ki konakladmzdan beri

yemek yemi deiliz" deyince, Resûlullah (saUaüahu a:eyh vesellem):
"
Söylediiniz o

sözle Selmân' yediniz ya" buyurdu. Bunun üzerine de: "...Herhangi biriniz

ölü kardeinin etini yemekten holanrm ..."
1

âyeti nazil oldu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Birbirinizin gybetini

yapmayn ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: Bu âyet Hz.

Peygamberce (uiMMu aleyhi vesellem) hizmet eden bir adam hakknda nazil oldu.

Sahabelerden bazlan kendisinden yemek isteyince vermedi. Kendisi

hakknda: “Pek cimri ve kötü birisiymi" deyince de bu âyet nazil oldu.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk: "...Birbirinizin gybetini

yapmayn ..."3 buyruunu açklarken öyle demitir “Kiinin baka birinin

ardndan: «O öyle biridin> diyerek onu kötü bir ekilde zikretmesidir.”

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde: "...Birbirinizin

gybetini yapmayn ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir “Bize

bildirilene göre gybet, kardeini holanmayaca bir ekilde anman ve bir

kusuru dolaysyla onu ayplamandr. ayet onun hakknda dediin ey yalan

ise iftira etmi olursun. Nasl kurtlanm bir le gördüün zaman ondan

tiksiniyorsan ayn ekilde henüz diri olan kardeinin gybetini yapmaktan da

öyle tiksin ."
5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir Allah Resûlü'ne: “Yâ

Resûlallah! Gybet nedir?” diye sorulunca, Allah Resûlü briUUu Bleyhi veseiM:

"Kardeini holanmayaca bir ekilde anmandr" buyurdu. Kendisine: “Yâ

’ Hucurât Sur. 12
1 Hucurât Sur. 12
i Hucurât Sur. 12

4 Hucurât Sur. 12

5 bn Cerir (21/380, 381).
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Resûlallah! Söylediim ey kardeimde gerçekten varsa?" diye sorulunca:

"Dediin ey kendisinde varsa gybet yapm olursun. Yoksa da iftira etmi

olursun" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd ve Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk’ta Muttalib b. Hantab’tan

bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aieytî veuiiem>:
"
Gybet, birinin arkasndan kendisinde olan

bir eyi söylemendir" buyurdu. Ashâb: "Biz gybeti, kiiyi kendisinde

bulunmayan bir eyle anmak olarak biliyorduk" deyince, Allah Resûlü (saiiaiiahu

aieyt veseBem): "Sizin dediiniz iftiradr" karln verdi.'

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: Kadnn biri Hz. Peygamberim (saiiaiiahu

aieyti «sellem) yanna girip çkt. Çktktan sonra Hz. Âie: "Yâ Resûlallah! Ne güzel

ve ne ho bir kadn, ama keke bu kadar ksa olmasa" deyince,

Peygamberimiz Uuilai^u aleyhi «seiiem): "Ey Âie! Onun gybetini yaptn" buyurdu.

Hz. Âie: "Yâ Resûlallah! Ama ben onda bulunan bir eyi dile getirdim"

deyince, Allah Resûlü (saiiaiiaHu Bieyhi veseiiam): "Ey Âie! ayet onda olan bir eyi

söylersen gybetini yapm olursun. Onda olmayan bir eyi söylemen halinde

ise ona iftira atm olursun " buyurdu.

Abd b. Humeyd, Avn b. Abdillah'tan bildirir: "Birinin arkasndan

kendisinde olan bir eyi söylersen gybetini yapm olursun. Onda olmayan

bir eyi söylemen halinde de ona iftira etmi olursun.”

Abd b. Humeyd, Muâviye b. Kunra’dan bildirin "Yanndan eli kesik biri

geçse ve: «Bu adamn eli kesik!» desen gybet yapm olursun.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muhammed b. Sîrîn’in yannda bir

adamdan söz edildi. Muhammed: "O siyah adam m?" dedikten sonra hemen

ekledi: "Estafirullah! Sanrm gybetini yaptm."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Herhangi biriniz ölü kardeinin etini yemekten holanr m ..."3 deyince:

"Bundan holanmayz" karln verdiler. Bunun üzerine: "O zaman bu

konuda Allah'tan korkun" dedi.

‘ bn Ebî eybe (8/387, 388), Ebû Dâvud (4874), Tirmizî (1934), bn Cerîr (21/376, 377)

ve Müslim (2589).

* Harait (209).

5 Hucurât Sur. 12
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ibn Ebi’d-Dünya Zemmu'l-îbe’de, Harâitî Mesâviu'l-AhlâJdta, bn
Merdûye ve Beyhakî uabu'l-fman'da Hz. Âie'den bildirir: “Birbirinizin

gybetini yapmayn. Bir defasnda Resûlullah'n (»Uiahu ** meltem) yanndayken

oradan etei uzunca bir kadn geçti. “Yâ Resûlallah! Etei ne kadar da uzun"

dediimde, Peygamberimiz (uiiaiiahu aleyhi mailem): "Tükür!" buyurdu.

Tükürdüümde azmdan bir parça et çkt .

1

Abd b. Humeyd, krime’den bildirir Peygamberimiz (duiahu deyhi <rafem)

urad bir toplulua:
"
Dilerinizi temizleyin!" buyurdu. Onlar "Ey Allah'n

Peygamberi! Vallahi bugün henüz bir ey yemi deiliz" dediklerinde,

Peygamberimiz (dUtehu aleyhi mdtetn): "Vallahi filan kiinin etlerinin dilerinizin

arasnda olduunu görüyorum" buyurdu. Gerçekten de söz konusu kiinin

gybetini yapmlard.

Diyâ el-Makdisî el-Muhtâre’de Enes'ten bildirir Araplar yolculuklar

srasnda birbirlerine hizmetçiler verirlerdi. Bir yolculuk srasnda Ebû Bekr ile

Ömer'in yannda hizmetlerini gören bir adam bulunuyordu. Bir ara uykudan

uyandklannda adamn yemek hazrlamadn gördüler ve: “Bu adam pek

uykucu biriymi" dediler. Sonra adam uyandrdlar ve: “Resûlullah’n (uiiaiiahu

aleyh, mellem) yanna git, bizim selammz söyle ve bizim için kendisinden yiyecek

bir eyler iste’’ dediler. Adam gidip bunu Resûlullah'a (saiiaiy» aleyh. meltem)

ilettiinde, Allah Resûlü (saiteHahu aleyhi meltem):
"
Onlar yemek yediler" buyurdu. Ebû

Bekr ile Ömer bu cevab aldktan sonra geldiler ve: "Yâ Resûlallah! Ne yenei

yedik ki?" dediler. Resûlullah Uaiteitehtj aleyhi meltem): "Kardeinizin etini yediniz!

Canm elinde olana yemin olsun ki onun etini dilerinizin aras nda

görüyorum" buyurunca, Ebû Bekr ile Ömer: “Yâ Resûlallah! Bizim için

balanma dile!” dediler. Allah Resûlü (saiieiiahu aleyhi veseitem): "O hizmetçinize

söyleyin, balanmay size o dilesin " buyurdu .

2

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-UsûVöe Yahya b. Ebî Kesîriden bildrin

Resûlullah (saiiafehu aleyh veseüem) bir yolculua çkmt ve Ebû Bekr ile Ömer de

yanndayd. Bir ara ashab birini gönderip Resûlullah’tan (u^ahu aleyhi meltem) et

istediler. Allah Resûlü (eaiMiahu aleyh, meltem): "Ete doymu bir ekilde gölgelerinize

çekilmediniz mi?" karln verdi. Adam: "Ne eti? Vallahi epey zamandr et

' bn Ebi'd-Dünya (67), Harâitî (201) ve Beyhakî (6767, 6768). râkî, Tahric Ahâdisi'l-

hyâ'di (4/1752): "snadnda tanmadm bir kadn vardr" demitir.
2 Diyâ (1697).



Âyet: 12 • Gybet 541

yemi deiliz" dediinde, Allah Resulü (»hiiahu aleyhi vaseiiam):
"
Hakknda

konutuunuz o arkadanzn eti!" buyurdu. Ashâb: "Ey Allah'n Peygamberi!

Biz onun sadece zayf olduunu, bizlere yardm etmediini dile getirdik"

dediinde, Allah Resûlü (lailallahu aleyhi vBBdieyn): "O bile yeterlidir! Bunu da demeyin"

buyurdu. Bunun üzerine adam geri döndü ve ashaba olanlan anlatt. Ebû

Bekr bunu duyunca geldi ve: "Ey Allah'n Peygamberi! Bamn üzerine bas ve

bana balanma dile!" dedi. Resûlullah (uiiBiiahu aleyhi vesaiiem) ona balanma diledi.

Ömer de geldi ve: “Ey Allah'n Peygamberi! Bamn üzerine bas ve bana

balanma dile!" dedi. Resûlullah (saHaflatu aleyhi vankm) ona da balanma diledi.

1

Ebû Ya’lâ, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseJiem) öyle buyurmutur: "Dünyadayken kardeinin

etini yiyen (gybetini yapan) kiiye kyamet gününde kendi eti getirilir ve: «Diri

olan kardeinin etini yediin gibi imdi de senin kendi ölü etini ye!» denilir.

Yüzünü buruturarak ve barp çararak da kendi etini yer."

Ahmed, bn Ebi'd-Dünya ve bn Merdûye, Resûlullah'n (saMahu aleyhi vaseiiem)

azatls Ubeyd'den bildirin Resûlullah (saflaflahu aleyhi veseiiBm) zamannda iki kadn

oruç tuttu. Oruçluyken de biri dierinin yannda oturdu ve insanlann etlerini

yemeye (gybetlerini yapmaya) baladlar. Bir ara adamn biri Allah Resûlü'ne

geldi ve: "Yâ Resûlallah! urada oruçlu olan iki kadn var, ama neredeyse

ölmek üzereleri' dedi. Resûlullah (saitaiiehu aleyhi veseiiem): "O iki kadm bana getirin"

buyurdu. Kadnlar gelince Allah Resûlü (saiiailahu aleri» «eseflem) bir kap veya bir bardak

getirtti. Kadnlardan birine: "Kus" buyurunca kadn bardan yansn

dolduracak kadar kan, irin ve cerahat kustu. Dierine de: "Kus" buyurunca o

da bardan kalan ksmn dolduracak kadar kan, irin ve cerahat kustu. Sonra

Resûlullah (saiiaMu aleyh meiiem) öyle buyurdu: "Bu iki kadn Yüce Allah'n

kendilerine helal kd eylerden uzak durarak oruç tuttular. Ancak Allah'n

haram kld bir eyle oruçlarn bozdular. Zira biri dierinin yannda oturdu

ve ikisi de insanlann etlerini yemeye (gybetini yapmaya) baladlar."
1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümmü Seleme'ye gybet konusu

sorulunca öyle demitir: Bir Cuma günü sabahladmzda Resûlullah (saibiiahu

Bleyhi mBlem) namaza gitti. O srada komum da olan Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi reseiiem)

’ Hakim et-Tirmizî (1/283).
1 Ahmed 39/59 (23653) ve bn Ebi'd-Dünya, Zemmu’l-be (32). Müsned ' in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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elerinden biri yanma geldi. Baz erkekler ile baz kadnlar hakknda

konutuk, gülüp vakit geçirdik. Peygamberimiz (nMiahu aleyhi randam} namaz bitirip

gelinceye kadar bililerinin hakknda konuup durduk. Hz. Peygamberin inrtJahu

aleyhi venHetn) SeSn tnce hemen sustuk. Allah Resulü (salalahu aleyh medeni) kapya

geldiinde giysisiyle burnunu kapatt ve: "Offî Kalkp kusun ve suyla

temizlenin" buyurdu. Ben kalkp kusmaya baladm. Midemden çok miktarda

kokumu et çktn gördüümde ne zaman et yediimi düünmeye

baladm. Ancak en son eti ik; hafta önce yemitim. Allah Resûlü hallaM-u aleyhi

mailem) ne kustuumu sorunca olanlan ona anlattm. Bunun üzerine Resûlullah

(sallaiiahu aleyhi »eseliam): "Bu, ben gelene kadar (gybet ederek) yiyip durduun etti. Bir

daha ne sen, ne de yanma gelen o arkadan böylesi bir ey yapmayn" buyurdu.

Daha sonra yanma gelen kadn da ayn ekilde kokumu et kustuunu bana

söyledi .

1

bn Merdûye'nin Ebû Mâlik el-E'arî Ka'b b. Âsm'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi meltem) öyle buyurmutun "Her mümin baka bir mümine

haramdr. Müminin eti baka bir mümine haramdr. Onun etini yiyemez ve

gyabnda gybetini yapamaz. Müminin namusu dier mümine haramdr ve

bunu kirletemez. Yüzü de baka bir mümine haramdr, yüzüne vuramaz."

Abdurrezzâk, Buhârî Edeb’de, Ebû Yaiâ, bnu’l-Münzir ve Beyhakî uabu'l-

fman’da -sahîh bir isnâdla- Ebû Hureyre'den bildirin Mâ'iz (zina ettiini

srarla itiraf edip) recmedildikten sonra Resûlullah (saBsUafa aleyh mefcm) iki adamn

onun hakknda: “Yüce Allah günahn gizli tutmasna ramen rahat durmayp

sonunda kendisini recmettiren u adam gördün deil mi?” dediklerini iitti.

Peygamberimiz (sallaiiahu aleyhi manam) yoluna devam edip yolda bir eek leiyle

karlanca, o iki adam kastederek: "Filan kii ile falan kii neredeler? Gelin

ve u eein leinden yiyin!" buyurdu. Bu iki adam: “Böylesi bir ey yenilir mi

ki?” deyince, Allah Resûlü (sallaiiahu aleyhi mailem): "Demin (gybetini yaparak)

kardeinizden yediiniz et vebali bundan daha ar olan bir etti. Canm elinde

olana yemin olsun ki imdi o Cennetteki rmaklarda ykanmaktadr

"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Buhârî Edeb’de ve Harâitî'nin bildirdiine

göre Amr b. el-Âs arkadalaryla birlikte giderken ölü bir katr gördü ve onlara

’ Ukaylî (3/320).

1 Abdurrezzâk (13340), Buhârî (737), Ebû Ya'lâ (6140) ve Beyhakî (9657). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Edebi'l-Müfred, 114).
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öyle dedi: "Vallahi birinizin kamn doyurana kadar bunun etinden yemesi

Müslüman kardeinin (gybetini yaparak) etini yemesinden daha iyidir."’

Buhârî Edeb’de ve bn Ebi'd-Dünya, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) ile beraberken içindekilerin azap gördüü iki mezarn bana
gelip durdu ve:

"
Bunlar büyük günah iledikleri için böylesi bir azab

çekmiyorlar

"

buyurdu. Sonra alayarak: "Biri insanlarn gybetini yapard.

Dieri ise idrarnn üzerine bulamasndan saknmazd" buyurdu. Daha sonra

ya olan iki aaç dal getirilip mezarn üzerine dikilmesini emretti ve: "Bu iki

dal ya durduu sürece azaplarn hafifletecektir" buyurdu .

1

Buhârî Edeb’de bn Mes'ûd’dan bildirir: "Yannda gybeti yaplan bir

mümini savunan kiiye Yüce Allah dünyada da, âhirette de mükâfatn verir.

Yannda gybeti yaplan bir mümini savunmayan kiiye ise Yüce Allah dünyada

da, âhirette de bunun karln kötü bir ekilde verir. Kii bir müminin

gybetini yapmaktan daha kötü bir lokma yiyemez. ayet onda bildii bir eyi

söylerse gybetini yapm olur. Bilmedii bir eyi söylemesi durumunda ise

ona iftirada bulunmu olur."3

Ahmed, Câbir b. Abdillah'tan bildirin Resûlullah (sattaiiahu aleyhi vesellem) ile

beraberken bir ara çok pis bir le kokusu ortal kaplad. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiBiiahuBieYhi vesellem): "Bunun ne kokusu olduunu biliyor musunuz? Bu,

insanlarn gybetini yapanlarn kokusudur" buyurdu .

4

bn Ebi'd-Dünya, Enes’ten bildirir: Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi vBSBiem):
"
Senin de

içlerinde bulunduun bir toplulukta birine gyabnda dil uzatld zaman sen

bu kiiye arka çk, ona dil uzatanlar kna ve oradan ayni" buyurdu ve:

"... Herhangi biriniz ölü kardeinin etini yemekten holanr m? Elbette

bundan tiksinirsiniz ..."
5
âyetini okudu .

6

' bn Eb eybe (8/387), Buhârî (736) ve Harâitî, Mesâviu'l-Ahlâk (202). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Edebi’l-Müfred, 114).
3 Buhârî (735) ve bn Ebi'd-Dünya, Zemmu'l-Gîbe (37). Sahih Iiayrihi (Bakn: Elbânî,

Sahih Edebi'l-Müfred, 564).

J Buhârî (734). snâd sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 563).

4 Ahmed 23/97 (14784). Muhakkikleri: "snâd hasendir" demilerdir.
5 Hucurât Sur. 12
6 bn Ebi'd-Dünya, Zemmu’l-îbe (106). Muhakkiki: "Zayf hadistir" demitir.
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Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Peygamberimiz (lallaMm aleyhi veseiien) öyle buyurmutur:
"
Faiz (riba) yetmi iki

çeittir. Bunlardm en hafifi bile Müslüman birinin kendi annesiyle il.kiye

girmesi kadar ardr. Faizle elde edilen bir dirhemin vebali otuz be zinadan

daha ardr. Ancak faizin en büyüü, en an ve en pis olan Müslüman

birinin namusunu lekelemek ve mahremiyetlerini çinemektir.
,n

Ahmed, Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “Mîrac'da bakrdan trnaklan bulunan bir

toplulukla karlatm. Bunlar o trnaklarla kendi yüzlerini ve göüslerini

trmalyorlard. «Ey Cebrail! Bunlar kim?» diye sorduumda, bana: «Bunlar,

insanlarn etlerini yiyen (gybetlerini yapan) ve onlann onurlanna dil uzatan

kimselerdir» karln verdi.
"*

Ahmed, Ebû Dâvud, Beyhakî, Ebû Ya'lâ, Taberânî ve Hâkim'in

Müstevrid'den bildirdiine göre Resûlullah (ofaiiahu aleyhi ««M öyle

buyurmutur: "Kim bir müslümann gybetini yapma karlnda bir yemek

yerse, Yüce Allah ona Cehennem ateinden aynsn yedirir. Kim bir

müslümann aleyhinde konumas karlnda bir giysi giyerse Yüce Allah ona

Cehennem ateinden aynsn giydirir. Kim de birinin aleyhinde olmas karl
gösteri ve öhret makamna oturursa, kyamet gününde Yüce Allah onu

gösteri ve öhret peinde olanlarn makamnda oturtur."3

bn Merdûye ve Beyhakî, Enes’ten bildirin Bir defasnda Resûlullah (ssiallahu

aleyhi vroflemjMüslümanlann oruç tutmasn, ancak izin verene kadar da kimsenin

iftarn yapmamasn emretti. Bu emir üzerine Müslümanlar oruç tuttu.

Akam olduunda müslümanlar tek tek gelmeye ve: "Sabahtan beri

oruçluyum, izin ver de iftarm yapaym" demeye, Allah ResûlütnBaiiahu aleyhi ««Ham)

de izin verince iftarlann yapmaya baladlar. Bir ara adamn biri geldi ve: "Yâ

Resûlallah! Akrabalarndan iki genç kz sabahtan beri oruç tutuyorlar. zin ver

de iftarlann yapsnlar" dedi. Ancak Resûlullah (saMahu aleyhi vesellem) ona yüz

1

Beyhakî (6715). Ebû Zur'a er-Râzî, el-lel 1/391 (1170): "Münker bir hadistir"

demitir.
1 Ahmed 21/53 (13340); Ebû Dâvud (4878, 4879) ve Beyhakî (6716), Adâb (153).

3 Ahmed 29/539 (18011), Ebû Dâvud (4881), Beyhakî (6717, 6718), Ebû Ya'lâ (6858),

Taberânî 20/308 (834, 835) ve Hâkim (4/127, 128). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 4084).
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vermedi. Adam bir daha ayn eyi söyleyince, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veaeilem):

"Onlar oruç tutmad! nsanlarn etlerini yiyip duran biri nasl oruçlu olabilir

ki? Git ve eer hâlâ oruçlularsa kusmalarn söyle" buyurdu. ki kz denileni

yaptklarnda her biri bir et parças kustu. Adam gelip durumu Hz.

Peygamberce (sbIIbIIbHu aleyhi veseiiem) aktardnda: "ayet bu et parçalan içlerindeyken

ölselerdi Cehennem atei de onlan yiyecekti" buyurdu .

1

Beyhakî, Hz. Âie’den bildirir: "Kii nasl olur da (oruçlu iken) kardei

hakknda söyleyecei pis bir sözden uzak durmaz da kendisi için helal klnan

yiyecekten uzak durabil»?”2

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs ve Âie öyle demilerdir. “Biri

azdan biri de uykudan olmak üzere iki ey kiinin abdestini bozar. Ancak

azdan dolay olan daha ardr ki o da yalan ile gybettir.”3

Beyhakî'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Abdest, pislikten

temizlenme ve Müslümanlara eziyetten uzak durma olmak üzere iki ekilde

olur” demitir .

4

Harâitî Mesâviu'l-Ahlâk’ta ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirin Oruçlu olan

iki adam Hz. Peygamberin (aaiieiiBhu aleyhi mailem) arkasnda öle veya ikindi

namazlann kldlar. Peygamberimiz (uflafehu aleyhi «ailem) namaz bitirince bu iki

adama: "
Yeniden abdest aln ve kldnz namaz iade edin. Orucunuza

devam edin, ancak onun yerine baka bir günde oruç tutun" buyurdu. ki adam:

"Yâ Resûlallah! Neden?” diye sorunca, Allah Resûlü (uyiahu aleyh mailem): "Çünkü

filan kiinin gybetini yaptnz" buyurdu .

5

Harâitî, ibn Merdûye ve Beyhakî, Hz. Âle'den bildirir: Peygamberimiz

(adUahu aleyhi madem) otururken ksa boylu bir kadn oradan geçti. Hz. Peygambere

Tahrîc Ahûdîsi'l-thyâ’da (4/1740) geçtii üzere bn Merdûye, Beyhakî (6722) ve

Tayâlisî (2221). Tayâlisi*nin muhakkiki: "snad zayftr7' demitir.
2
Beyhakî (6723).

5 Beyhakî (6724).

4 Beyhakî (6728).

5 Harâitî (210) ve Beyhakî (6729).
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laiBlah Bieyhi veseiism) parmamla kadn iaret ettiimde: "Onun gybetini yaptn"

buyurdu .

1

bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz.

Peygamberin (uiiaflahu aleyhi «senem) yannda orutuyorduk. Adamn biri oradan

kalkp gitmek istedi. Ancak kalkarken zorlannca oradakilerden bazlar:

“Filan kii ne kadar da zayfm” dediler. Bunun üzerine Resulullah (ssiiaiiahu aleyhi

»esBlem): "Adamn etini yediniz, gybetini yaptnz" buyurdu .

2

Beyhakî, Muâz b. Cebel'den bildirir: Hz. Peygamber'in (saiiaMu aleyhi ybsbIM

yannda adamn biri zikredildi. Bazlar onun için: “Ne kadar da aciz biridir’

deyince, Allah Resûlü (taiiaiiahu aleyhi meltem): "Adamn gybetini yaptnz" buyurdu.

Oradakiler: “Yâ Resûlallah! Biz onda bulunan bir eyi dile getirdik”

dediklerinde, Allah Resûlü (»Haiiahu aleyhi mBimi: "Zaten onda olmayan bir eyi

söyleseydiniz iftira etmi olurdunuz
!"

buyurdu .

3

bn Cerîr, Muâz b. Cebel’den bildirin Resûlullah’n (sBiaiiahu aleyh mallan) yannda

bulunuyorduk. Bir ara bazlar bir adamdan söz ettiler ve onun için: “Yemek

yedirmeseler kendisi yiyemez. Yardm etmeseler yükünü vuramaz. Ne kadar

da aciz biri” dediler. Allah Resûlü (salldlahu aleyhi vesellem): "Adamn gybetini yaptnz"

buyurdu. Onlan "Yâ Resûlallah! Kendisinde bulunan bir eyi dile getirmek de

mi gybet oluyor?” dediklerinde, Allah Resûlü (nUMu^ «udun): "Kardeinizde

bulunan bir eyi dile getirmeniz gybet için yeterlidir" buyurdu .

4

Ebû Dâvud, Dârakutnî el-Efrâd’da, Harâitî, Taberânî, Hâkim, Ebû Nuaym ve

Beyhakî, bn Ömer’den bildirin Resûlullah’n MaUaim oteyh «adM öyle

buyurduunu iittim: "Arac olarak Allah'n hadlerinden birinin yerine

getirilmesine engel olan kii, Allah'a verdii emirde kafa tutmu olur. Borçlu

olarak ölen kii, kyamet gününde bu borcu dirhem ve dinarla deil

iyiliklerinden öder. Bilerek ve haksz yere biriyle davalaan kii davasndan

dönünceye kadar Allah’n öfkesine maruz kalr. Mümin hakknda kendisinde

1

Harâitî, Mesâvu'l-Ahlâk (205), Tahrîc Ahââîsi'l-hyâ'da (4/1753) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (6730).

2 bn Cerir (21/379), Tahrîc Ahâdîsi’l-hyâ'da (4/1751) geçtii üzere bn Merdûye,

Beyhakî (6733) ve Ebû Ya'lâ (6151). Ebû Ya'lâ'run muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

3 Beyhakî (6734) ve Taberânî 20/39 (57). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâüfde (8/94) der ki:

"snadnda zayf biri olan Ali b. Âsim vardr."
4 bn Cerîr (21/380).
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bulunmayan bir eyi varm gibi dile getiren kiiyi Yüce Allah söyledii bu

sözün vebalinden kurtuluncaya kadar Cehennemliklerin rinlerinin topland

bir bataklkta tutar. Ne var ki bu kii söyledii bu sözün vebalinden

kurtulamaz.

Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veullem)

öyle buyurmutur:
"
Allah' çokça zikredin. Zira kul «Allah' hamdiyle tebih

ederim» dedii zaman Yüce Allah buna karlk kendisine on iyilik sevab, on

defa söyledii zaman yüz iyilik sevab, yüz defa söyledii zaman da bin iyilik

sevab yazar. Daha fazla söylemesi halinde daha fazla yazar. Balanma diyelen

kiiyi Yüce Allah balar. Arac olarak Allah'n hadlerinden birinin yerine

getirilmesine engel olan kii Allah'a verdii emirde kafa tutmu olur. Bilgisi

olmad halde bir husumete katkda bulunan kii, Yüce Allah'n öfkesine maruz

kalr. Mümin bir erkek veya kadna iftirada bulunan kiiyi de Yüce Allah bunun

vebalinden kurtuluncaya kadar Cehennemliklerin rinlerinin topland bir

bataklkta tutar. Borçlu olarak ölen kii, kyamet gününde bu borcu

iyiliklerinden öder. Zira orada ne dinar, ne de dirhem bulunur."
2

Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meltem)

öyle buyurmutur: "Birinin itibarn zedeleyecek bir söz eden kiiyi Yüce

Allah bu sözün vebalinden kurtuluncaya kadar Cehennemliklerin rinlerinin

topland bir bataklkta tutar."3

Beyhakî, Evzaî'den bildirin Bana bildirilene göre kyamet gününde kula:

“Kalk ve filan kiiden hakkn al" denilir. Bu kul: “Ama onda bir hakkm yok"

deyince, kendisine: “Bilakis var! Zira filan günde senin hakknda öyle öyle

demiti" karl verilir.

4

bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Saîd ve Câbir b. Abdillah'tan bildirin

Resûlullah (raiBlahu aleyhi vaseHem): "Gybet zinadan daha ardr" buyurdu. Ashâb:

“Yâ Resûlallah! Gybet nasl zinadan daha ar olabilir?" dediklerinde,

1 Ebû Dâvud (3597), Harâitî, Mesâviul-Ahlâk (196), Taberânî (13084), Hâkim (2/27,

4/99), Ebû Nuaym (10/219) ve Beyhakî (6735, 7673). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 3066). “Ne var ki bu kii söyledii bu sözün vebalinden kurtulamaz” ksm
sadece Ebû Nuaym'da zikredilir.

J

Beyhakî (6736).

3 Beyhakî (6737).

4 Beyhakî (6739).
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Resûlullah (uiiaflahu steyt»- «sedum):
"Çünkü zina eden kii tövbe ettii zaman Yüce

Allah tövbesini kabul eder. Ancak gybet eden kiiyi hakknda gybet ettii kii

affetmedikçe Yüce Allah da balamaz

"

buyurdu .

1

Beyhakî’nin Enes’ten bildirdiine göre Peygamberimiz (nUatu *yfc »»m
öyle buyurmutur: "Gybet zinadan daha ardr. Zira zina eden kii tövbe

edebilir, ancak gybet eden kiinin tövbesi yoktur."2

Beyhakî, iyâs b. Kellûb el-Kûfî vastasyla Mutarrif b. Semure’den, o da

babasndan bildirir: Resûlullah (saiuyu, aleyhi «seJiem): "Yüce Allah etçil evleri

sevmez " buyurdu. iyâs der ki: “Mutarrife: "Etçil evler ne demek?" diye

sorduumda: "çinde gybet yaplan evlerdir" dedi.

Ayn isnâdla Mutarrif, babasndan naklen öyle der: Ramazan aynda

Resûlullah (uHaMu aleyh mehn) hacamatçnn önünden geçerken, hacamatçnn

önündeki adamla birlikte gybet ettiklerini gördü. Bunun üzerine onlara:

"Hacamatçnn da hacamat olann da oruçlun bozuldu" buyurdu. Beyhakî der

ki: "Buradaki ravi iyâs meçhul birisidir."3

Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (nllalUu aleyhi mim):

"Faizlerin en büyüü, kiinin din kardeinin onuruna dil uzatmasdr"

buyurmutur.

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. el-Mübârek: "Biri birinin

gybetini yapt zaman helallik dilemek için bunu ona bildirmesin. Bunun

yerine Allah'tan balanma dilesin" demitir.s

Beyhakî'nin uabu'l-îman’ÖB bildirdiine göre u’be: "Birinden yana

ikâyette bulunma veya insanlan ona kar uyarma, gybetten deildir"

demitir.

6

1

Beyhakî (6741) ve Taberânî, M. el-Evsat (6590). Heysemî, Mtcmau'z-ZevâiTde (6/91,

92) der ki: "snadnda metruk biri olan Abbâd b. Kesir es-Sekafî vardr."
1
Beyhakî (6742).

3 Beyhakî (6743).

4 Beyhakî (6769).

5 Mikâtu'I-Mesâbîh'te (4877) geçtii üzere Beyhakî, Da'avât.

6
Beyhakî (6791).



Âyet: 12 • Gybet 549

Beyhakî, Süfyân b. Uyeyne'den bildirir: “Üç kii hakknda konuma

gybetten olmaz. Biri zalim yöneticidir. Dieri faskln açkça ortaya koyan

fask kiidir. Üçüncüsü de insanlan kendi yoluna çaran bidatç kiidir.”
1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Bidat sahipleri hakknda

konumak gybetten deildir" demitir.

2

Beyhakî'nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “Gybet, günahlann açkça

yapmayan kii hakknda konumaktr” demitir .

3

Beyhakî, Harâitî Mesâviu'l-Ahlâk’ta, Hatîb, Deylemî, bn Asâkir ve bnu'n-

Neccârin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah Mata ateyhi mM: '‘Üzerinden

haya elbisesini atan kiinin gybeti olmaz (hakknda konumak gybetten

saylmaz)" buyurmutur .

4

Beyhakî ve Taberânî’nin Behz b. Hakîm’den, onun babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Peygamberimiz (soiiaMu aleyhi nuiM: "Fask olan

kiinin gybeti olmaz" buyurmutur.

5

Beyhakî'nin Behz b. Hakîm'den, onun babasndan, onun da dedesinden

bildirdiine göre Resûlullah (seliaiiahu uleyt» ««JM: "Facir olan kii hakknda

konumaktan çekiniyor musunuz? Oysa onda bulunan olumsuzluklar zikredin

ki insanlar ona kar dikkatli olsunlar" buyurmutur.

6

Beyhakî'nin bildirdiine göre Haan el-Basrî öyle demitin “Üç kii

hakknda konumak gybetten olmaz. Biri faskln açkça ortaya koyan fask

kiidir. Dieri zalim yöneticidir. Üçüncüsü de bidatçi olduunu açkça ortaya

koyan bidatç kiidir.”
7

1

Beyhakî (6792).
1

Beyhakî (6793).

3 Beyhakî (6794).

4 Beyhakî (9664, "zayf"), Harâitî (417), Hatîb (4/171, 8/438), Deylemî 3/616 (5925) ve

îbn Asâkir (33/203, 204, 58/470). Elbânî, es-Slsiletu ’d-Da’îfe’dt (585) hadisin zayf

olduunu söylemitir.

5 Beyhakî (9665, "zayf') ve Taberânî 19/418 (1011). Elbârû, es-Silsiletu’d-Da'îfe'de

(584) hadisin bâtl olduunu söylemitir.
6
Beyhakî (9666, 9667, "zayf").

7 Beyhakî (9669).
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Hakîm et-Tirmizî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiah.. aleyhi

ffiSEflem) öyle buyurmutun "
Kyamet gününde kulun iyilikleri bir kefeye

kötülükleri de dier kefeye konulur. Kötülüklerinin olduu kefe daha ar
basnca bir kat getirilip iyiliklerin olduu kefeye konulur. Bu ekilde

iyiliklerin olduu kefe ar basnca, kul: «Rabbim! Bu kat da ne oluyor? Zira

onunla gece ve gündüz yaptm tüm ameller kabul gördü» diye serar.

Kendisine: «Söylenenlerden uzak olmana ramen hakknda söylenenler iir»

karl verilir. Bu ekilde de kurtulmu olur."'

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: “Masum birine iftira

atmann vebali, göklerden daha ardr’’ demitir .

2

"Ey insanlar! Dorusu Biz sizleri bir erkekle bir diiden
yarattk. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki

birbirinizi kolayca tanyasnz. üphesiz Allah katnda en

deerliniz, O'na kar gelmekten en çok saknanzdr. Allah

bilendir, haberdardr." (i lucurât Sur. 13)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî DelâiVde bn Ebî Müleyke’den

bildirir: Mekke fethedildii zaman Bilâl, Kâbe’nin üzerine çkp ezan okudu.

Bazlar: “ayet Yüce Allah buna (Bilâl'e) öfkelenirse onu deitirir" deyince

"Ey insanlar! Dorusu Biz sizleri bir erkekle bir diiden yarattk. Sizi

milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanyasnz.

üphesiz Allah katnda en deerliniz, O'na kar gelmekten en çok

saknanzdr. Allah bilendir, haberdardr"3 âyeti nazil oldu .

4

bnu'l-Münzir, bn Cureyc’den bildirin Mekke fethedildii zaman Bilâl,

Kâbe'nin üzerinde ezan okudu. Hâris b. Hiâm: “Bu köle Kâbe'de ezan

okuyunca saçmalar" dedi. Hâlid b. Esîd: “Böylesi bir eyi göremeden

’ Hakîm et-Tirmizî (1/193).

1 Hakîm et-Tirmizî (1/193).

5 Hucurât Sur. 13

4 Beyhakî (5/79).
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babamn cann alan Allah'a hamdoisun" dedi. Süheyl b. Amr: "ayet Yüce

Allah bundan holanmazsa elbette onu oradan indirir" dedi. Ebû Süfyân ise

sustu ve bu konuda bir ey demedi. Bunun üzerine "Ey insanlar! Dorusu Biz

sizleri bir erkekle bir diiden yarattk. Sizi milletler ve kabileler haline

koyduk ki birbirinizi kolayca tanyasnz. üphesiz Allah katnda en

deerliniz, O'na kar gelmekten en çok saknanzdr. Allah bilendir,

haberdardr" 1

âyeti nazil oldu.

Ebû Dâvud Merâsîl’de, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen’de Zührî'den

bildirir: Resûlullah »MBhu sieyt meltem), Beyâda oguilanna emir vererek Ebû Hind'i

kendilerinden bir kadnla evlendirmelerini söyledi. Beyâda oullan: "Yâ

Resûlallah! Kzlanm azatllanmzla m evlendireceiz?” dediklerinde "Ey

insanlar! Dorusu Biz sizleri bir erkekle bir diiden yarattk. Sizi milletler ve

kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanyasnz. üphesiz Allah

katnda en deerliniz, O'na kar gelmekten en çok saknanzdr. Allah

bilendir, haberdardr"2
âyeti nazil oldu." Zührî der ki: "Bu âyet özel olarak

Ebû Hind hakknda nazil oldu. Ebû Hind, Hz. Peygamberim (seliaiiahu aleyhi veseiiem)

hacamatçsyd ."3

bn Merdûye'nin Zührî vastasyla Urve'den bildirdiine göre Hz. Âie

öyle demitin Resûlullah Maiuu Bieyh. «seiM: "Ebû Hind'e kz verin, ondan kz

aln " buyurdu. Bu konuda da: "Ey insanlar! Dorusu Biz sizleri bir erkekle bir

diiden yarattk. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi

kolayca tanyasnz. üphesiz Allah katnda en deerliniz, O'na kar
gelmekten en çok saknanzdr. Allah bilendir, haberdardr"4

âyeti nazil

olmutur .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: Yüce Allah çocuu hem

erkein, hem de kadnn suyundan yaratmtr. Zira Yüce Allah: "...Dorusu

Biz sizleri bir erkekle bir diiden yarattk ..."
6 buyurur.

7

Hucurât Sur. 13

Hucurât Sur. 13

Ebû Dâvud (sh. 148) ve Beyhakî (7/136).

Hucurât Sur. 13

bn Hacer, el-sâbe (7/446, 447).

Hucurât Sur. 13

bn Cerîr (21/383).
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bn Merdûye, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirir “Ey insanlar! Dorusu Biz

sizleri bir erkekle bir diiden yarattk. Sizi milletler ve kabileler haline

koyduk ki birbirinizi kolayca tanyasnz. üphesiz Allah katnda en

deerliniz, O'na kar gelmekten en çok saknanzdr. Allah bilendir,

haberdardr"' âyeti, Mekkî bir âyettir ve özel olarak Araplar hakknda nazil

olmutur. O’na kar gelmekten saknmadan kast ise irkten uzak durmaktr.

Buhârî ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Jîli

buyruunu açklarken: “uûb ifadesinden kast, büyük kabilelerdir.

KabâiVden kast da kabilelerin boylardr” demitir.
2

Fîryâbr, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: "Âyette geçen

'uûb' ifadesinden kast, alt kabilelerin topland ana soydur. Kafrâii’den

kast da insanlarn tanmasna vesile olan kabilelerin boylandr."3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "

JiUi" buyruunu açklarken: “KabâiVden kast, Mudar gibi büyük

topluluklardr. uûb ifadesinden kast da, bu kalabalklann boylandr2 '

demitir. 4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

"jîlii ^Ulip-3" buyruunu açklarken öyle demitir “uûb ifadesinden

kast, uzak olan akrabalktr. KabâiVden kast da "Bu kii filan oullanndan

biridir" denilmesi gibi daha yakn olan akrabalklardr.”5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "

Jîtj” buyruunu açklarken öyle demitir: “uûb ifadesinden kast uzak

olan akrabalktr. KabâiVden kast da daha yakn olan akrabalktr. Tanma da

"Filan oullanndan Filan olu Filan" diyerek tanma eklindedir.”
6

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan bildirir. “uûb fadesinden kast, büyük

kabilelerdir. KabâiVden kast da bu kabilelerin boylandr.”

1 Hucurât Sur. 13
2
Buhârî (3489) ve bn Cerîr (21/384).

3 bn Cerîr (21/384).

4 bn Cerîr (21/384).

5 Abdurrezzâk (2/232) ve bn Cerîr (21/384, 385).

6 bn Cerîr (21/384, 386).
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Ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, ibn

Merdûye ve Beyhakî uabu'l-îman'da bn Ömer'den bildirir: Mekke'nin

fethedildii gün Peygamberimiz Mafahu aleyhi raaiim) binei üzerinde Kabe’yi tavaf

etti. Rükünleri de elindeki asasyla selamlad. Tavafn bitirdikten sonra

kalabalktan devesini çöktürecek yer bulamad. Bunun üzerine insanlann

yardmyla devesinden inip bir hutbe verdi. Allah'a hamdu senâda

bulunduktan sonra öyle buyurdu: "Sizden cahiliye kibri ile atalarla övünmeyi

gideren Allah'a hamdolsun. nsanlar iki çeittir. Kii ya iyi, müttaki ve Allah

katnda deerli biridir ya da günahkar, isyankâr ve Allah katnda deersizdir.

Tüm insanlar Âdem'in çocuklardr. Yüce Allah da Âdem'i topraktan

yaratmtr. Yüce Allah: *Ey insanlar! Dorusu Biz sîzleri bir erkekle bir diiden

yarattk. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca

tanyasnz. üphesiz Allah katnda en deerliniz, O'na kar gelmekten en çok

saknanzdr. Allah bilendir, haberdardr* buyurur. Bu sözümü söyler ve hem

kendim, hem de sizin için Allah'tan balanma dilerim."
2

bn Merdûye ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah(salWahu aleyhi

vesellem) Vedâ haccnda Terik günlerinin ortasnda bizlere bir hutbe verdi.

Hutbesinde öyle buyurdu: "Ey insanlar! Bilin ki Rabbiniz birdir! Babanz da

birdir. Bilmelisiniz ki takvadan baka Arabn Arap olmayana, Arap olmayann

Arap olana, siyah tenlinin esmere, esmerin de siyah tenliye herhangi bir

üstünlüü yoktur. Allah katnda en deerliniz O'na kar gelmekten en çok

saknanzdr. Tebliimi yaptm m?" Müslümanlar: "Evet, ettin yâ Resûlallah!”

dediklerinde, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "O zaman burada bulunanlar

bunlar burada olmayanlara iletsin

"

buyurdu .
3

Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah sizden cahiliye kibri ile atalarla övünmeyi

gidermitir. Eksiklikleriniz ve kusurlarnzla hepimiz birbirinize benzersiniz ve

Âdem ile Havva’dansnz. Allah katnda en deerliniz O'na kar gelmekten en

1

Hucurât Sur. 13
1 bn Ebî eybe (14/493, 494); bn Kesîr, Tefsîr (7/366) ile Tahrîc Ahâdîsi'l-Keâfda

(3/350) geçtii üzere Abd b. Humeyd; Tirmizî (3270); Felhu'l-Bârî (6/527), bn Kesîr, Tefsîr

(7/366) ile Tahrîc Ahâdîsi'l-Keâfda (3/350) geçtii üzere bn Ebî Hâtim; Fethu'l-Bârî

(6/527) ile Tahrîc Ahâdîsi'l-Keâfda (3/350) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (5130).

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen el-Tirmizî, 2608).
J Beyhakî (5137).
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çok saknamzdr. Dini ve güvenilirlii konusunda raz olacanz biri sizden kz

istedii zaman ona kz verin."'

Ahmed, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ukbe b. Âmir’den

bildirdiine göre Resûlullah isaiiaiiahu aleyh nseiiem) öyle buyurmutur: "Bal

bulunduunuz soylar baka soylara dil uzatma sebebi olamaz. çinizden hiç

kimse dierinden daha mükemmel deildir ve hepiniz de Âdem'in

çocuklarsnz. Dindarl ve takvasndan baka hiç kimsenin dierine bir

üstünlüü yoktur. Kyamet gününde Yüce Allah sizleri soyunuz ve

nesebinizden dolay sorguya çekmez. Allah katnda en deerliniz O'na kar

gelmekten en çok saknanzdr."

2

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Peygamberimiz (satiaJJehu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Yüce

Allah öyle buyurur: «Sizlere emirler verdim. Ancak sizler bana verdiiniz

sözleri heba ettiniz ve kendi soylarnz üstün tuttunuz. Bugün de kendi

kldm balan yüceltip üstün tuttuunuz soylannz alçaltacam. Muttakiler

nerede? Nerede takva sahipleri? Allah katnda en deerliniz O'na kiri

gelmekten en çok saknanzdr.»"*

Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Peygamberimiz Maiiahu aleyhi reseiiam) öyle buyurmutur "Kyamet gününde Yüce

Allah öyle buyurur: «Ey insanlar! Ben sizlere bir ba kldm, ancak sizler

kendi soylarnzdan olan balan öne çkardnz. Ben en deerlinizi Allah'tan en

çok saknanz klmken siz bunu kabul etmeyip: "Filan kii /alandan daha

üstündür. Falan kii filandan daha deerlidir"» deyip durdunuz. Bugün de

kendi kldm balan yüceltip üstün tuttuunuz soylannz alçaltacam. Bilin

ki benim dostlanm takva sahipleridir."*

Hatîb'in Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre Resûlullah {aUbhu aleyh vmien)

öyle buyurmutur: "Kyamet gününde tüm insanlar Allah'n huzurunda

klsz, tüysüz ve çplak bir ekilde durdurulurlar. Sonra Yüce Allah onlara öyle

seslenir: «Kullanm! Sizlere emirler verdim. Ancak siz bunlan heba ettiniz.

1

Beyhakî (5136).
1 Ahmed 28/548, 650, 651 (17313, 17446), bn Cerîr (21/387) ve Beyhakî (5146, 6677).

Müsned’in muhakkikleri: "isnad hasendir" demilerdir.
3 Hâkim (2/463, 464, "sahih") ve Beyhakî (5138).

* Taberânî, M. el-Evsat (4511), M.cs-Saîr (1/230).
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Kendi soylarnz üstün tutup bu soylarla birbirinize kar övündünüz. Bugün

de yüceltip üstün tuttuunuz soylarnz alçaltacam. Tek hükümran ve

herkese hakkn veren benim! Muttakiler nerede? Nerede takva sahipleri? Allah

katnda en deerliniz O'na kar gelmekten en çok saknanzdr.»"'

bn Merdûye'nin Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Tüm insanlar Âdem'in çocuklardr, Âdem de topraktan

yaratlmtr. Takvadan baka Arabn Arap olmayana, Arap olmayann Arap

olana, esmerin beyaza, beyazn da esmere herhangi bir üstünlüü yoktur."

Taberânî'nin Habîb b. Hirâ el-Asarî'den bildirdiine göre Resûlullah (saJiBiahu

aleyhi vesellem): "Müslümanlar kardetir ve takvadan baka kimsenin dierine bir

üstünlüü yoktur" buyurmutur .

1

Ahmed, Salît oullarndan bir adamdan bildirir: Hz. Peygamberin {saiiailahu

aleyhi vasailem) yanna geldim. Allah Resûlü (se.iaiiahü Bieyhi meiiem): "Müslüman

müslümann kardeidir. Ona zulmetmez ve ihanet etmez. Takva da uradadr"

buyurdu ve gösüne iaret etti. Sonra öyle devam etti: "Birbirlerini Allah

için seven iki kiinin arasnn açlmas, ancak ikisinden birinin iledii bir

günahtan dolaydr. Böylesi bir eyi ileyen kii de kötüdür! Kötüdür!

Kötüdür!"*

Buhârî ve Nesâî, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah'a (sallallatm BByhi vessllam)

hangi insanlarn daha üstün ve deerli olduklar sorulunca: "Allah katnda en

deerlileri, Allah'a kar gelmekten en çok saknanlardr" karln verdi.

“Bizim sorduumuz bu deil" dediklerinde, Allah Resûlü (sbHbUbIm aleyhi mailen):

"nsanlarn en deerlisi Yusuf peygamberdir ki, hem kendisi, hem babas

(Yâkub) hem dedesi (shâk) birer peygamberdir. Dedesinin de babas (brahim)

Halîlullah'tir" buyurdu. Yine: “Bizim sorduumuz bu deil” dediklerinde,

Allah Resûlü {uiiaiiahu a^yh na\km): "Araplardan en deerli olanlar m
soruyorsunuz

?"
buyurdu. “Evet!" dediklerinde de, Allah Resûlü (sdiaiiahu aleyhi

1 Hatb (11/338, "münker")
1 Taberânî (3547). Heysem!, Mecmuu ’z-ZevâicCde (8/84) der ki: "snadnda metruk biri

olan Abdurrahman b. Am b. Cebele vardr."
3 Ahmed 34/289 (20689). Muhakkikleri: "Hadisin ilk ksm sahîh, ikinci ksm da

hasen liayrihi'dir" demilerdir.
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maten): "Cahiliye döneminde en deerlileri ayet akledebilirlerse Ulam

döneminde de insanlarn en deerlileri olurlar" buyurdu .

1

Ahmed, Ebû Zer'den bildirin Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi «reta) bana:

"Takvaca üstün olmadktan sonra senin bir esmer veya siyah tenliye herhangi

bir üstünlüün yoktur" buyurdu .

2

Buhârî Edeb’öe bn Abbâs'tan bildirir: "Ey insanlar! Dorusu Biz sîzleri bir

erkekle bir diiden yarattk. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki

birbirinizi kolayca tanyasnz. üphesiz Allah katnda en deerliniz, O'na

kar gelmekten en çok saknamzdr ...*3 âyetiyle amel eden biri, bir

bakasna: “Ben senden daha üstünüm" demez. Zira takvadan baka

kimsenin kimseye bir üstünlüü yoktur.

4

Buhârî Edeb’öe bn Abbâs'tan bildirir: “Sizler kimi deerli olarak

görüyorsunuz? Yüce Allah, katnda en deerli kiinin kendisine kar

gelmekten en çok saknan kii olduunu ifade ediyor. Saygdeer olarak kimi

görüyorsunuz? En saygdeer olannz ahlâk en iyi olannzdr."5

bn Ebî eybe, Ahmed, Taberânî, Beyhakî uabu'l-îman’öa ve Harâitî

Mekarimu’l-Ahlâk’da Ebû Leheb'in kz Dürre'den bildirir: Peygamberimiz

(BBBWiüBBytivesBM minberdeyken adamn biri kalkt ve: “Yâ Resûlallah! nsanlarn

en hayrls kimdir?" diye sordu. Allah Resûlü (uBafefa ab*» «ata): "nsanlarn en

hayrls Kur'ân' en çok okuyan, Allah'a gelmekten en çok saknan, iyilii en

çok emreden, kötülükten en çok sakndran ve akrabalk balarn en çok

gözetendir" buyurdu .

6

1

Beyhakî (3374) ve Nesâî, S. et-Kübrâ (11249).
J Ahmed 35/321 (21407). Muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.

J Hucurât Sur. 13
4 Buhârî (898). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebi’l-Müfred, 689).

5 Buhârî (898). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebi’i-Müfred, 690).

6 bn Ebî eybe (8/351, 15/173, 174), Ahmed 45/421 (27434), Taberânî 24/257, 258 (657)

ve Beyhakî (7950). Müsned’in muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
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Ahmed, Abd b. Humeyd Tefsîr’öe, Tirmizî, bn Mâce, Taberânî, Dârakutnî

ve Hâkim'in Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre Peygamberimiz (utlallhu

leytî vessfim): "Saygnlk malda, üstünlük ise takvadadr

"

buyurmutur .

1

Ahmed, Hz. Âie'den bildirir “Resûlullah’n (aMMu «leyt* »Meltemi dünyada en

çok sevdii ey takva, en sevdii kii de takva sahibi kiidir.”
1

Hakîm et-Tirmizî'nin Vâsile b. el-Eska'dan bildirdiine göre Resûlullah

(Hlsllahu deyM »««leni) öyle buyurmutun "Kii Allah'a kar gelmekten saknd
sürece Yüce Allah herkesin ona sayg duymasn salar. Ancak Allah'a kar

gelmekten saknmad zaman onu her eyden korkar hale getirir."*

Hakîm et-Tirmizî'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah

(uiiattshu «leyt »«ileni) öyle buyurmutun "Haya süs, takva ise üstünlüktür. En

hayrl binek sabr, kurtuluu (huzuru) Allah'tan beklemek ise ibadettir."

4

Hakîm et-Tirmizî ve Deylemî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (oJtefehu aleyhi «nitem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah bir kula hayr

diledii zaman gönlünü zengin, kalbini de takval klar. Bir kula kötülük

diledii zaman da fakirlii onun kaderi klar.

,/5

Ebû Ya'lâ, bnu'd-Durays Fadâilu'l-Kur'ân’da ve Hatîb, Ebû Saîd el-

Hudrî'den bildirir Adamn biri Hz. Peygambere (taUaHahu aleyhi «nitem) geldi ve:

“Bana nasihatte bulun” dedi. Allah Resûlü Csaiiaiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurdu:

"Takvay elden brakma ki her hayrn ba takvadr. Cihaddan geri durma ki

cihad Müslümanlarn zabitliidir. Allah' zikretmekten ve Kur'ân’ okumaktan

geri durma ki bunlar yerde senin için bir nur olurken gökte de adnn

1 Ahmed 33/294 (29102), Tirmizî (3271, "sahîh"), bn Mâce (4219), Taberânî (6913),

Dârakutnî (3/302) ve Hâkim (2/163, 4/325, "sahîh"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbân, Sahîh

Sünen et-Tirmizî, 2609).

1 Ahmed 40/463, 464, 466 (24400, 24403). Muhakkikleri: "Zayfür" demilerdir.
J Hakîm et-Tirmizî (2/103). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu’l-Câmi', 5332).
4 Hakîm et-Tirmizî (2/220). Zayf hadistir (Bakn; Elbânî, Da'îfu’l-Câmi’, 2805).

5 Hakîm et-Tirmizî (2/214) ve Deylemî (940). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu’l-

Câmi', 329).
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anlmasn salarlar. Hayr söylemek dnda dilini aznda tut ki bu ekilde

eytan yenmi olursun."'

bn Ebî eybe, Ebû Nadra'dan bildirir: Adamn biri Cennete girince

kölesinin bir yldz gibi üstünde panldadtn gördü. "Rabbim! Bu adam

dünyada iken benim kölemdi. Böylesi bir makama nasl geldi ki?" deyince,

kendisine: "Onun ameli senin amelinden daha iyiydi" karln verdi.
2

Tirmizî, bn Cerîr ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlul.ah

Csaiietiahij aleyhi vntiiem) öyle buyurmutur: "Soyunuzu sopunuzu örenin ki akrabalk

balarn gözetesiniz. Zira akrabalar gözetmek aile içinde sevgi dourur, mal

çoaltr ve ömrü uzun klar."*

Bezzazn Huzeyfe’den bildirdiine göre Resûlullah (saUaM* aieyt meiem) öyle

buyurmutur: "Hepiniz Âdem'in çocuklarsnz ve Âdem de topraktan

yaratld. Bundan dolay bazlar ya atalaryla övünmekten artk vazgeçer ya da

Allah katnda bok böceinden daha deersiz olurlar."*

Ahmed, Buhârî Târih’de, Ebû Ya'lâ, Baavî, bn Kâni’, Taberân ve

Beyhakî'nin uabu'l-îman’da Ebû Reyhâne'den bildirdiine göre Resûlullah

(saHailahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "zzet ve sayg amacyla soyundan dokuz

tane kafir ataya kendisini nisbet eden kii bunlarn onuncusu olur ve yeri de

Cehennem ateidir.
"*

bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim'in Ebû Mâlik el-E'arfden bildirdiine

göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veaaiiem) öyle buyurmutur: "Dört ey Cahiliye

âdetlerindendir ve ümmetimden eksik olmazlar. Bunlar asaletle övünme.

’ Ebû Ya'lâ (1000), bnu'd-Durays (68), Hatîb (7/392) ve Ahmed 18/298 (11774).

Ahmed'in muhakkikleri: "snad zayftr'' demitir.

* bn Ebî eybe (14/65).

3 Tirmizî (1979) ve Hâkim (4/161). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahth Sünen et-

Tirmizi, 1612).

4 Bezzâr (2938). Heysemî, Mecmau ’z-ZevâuTde (8/86) der ki: "snadnda zayf biri olan

Haan b. Hüseyn el-Uranî vardr."
5 Ahmed 28/444 (17212), Buhârî (2/355), Ebû Ya'lâ (1439), fon Kâni' (1/345), Taberân,

M. el-Evsat (443) ve Beyhak (5132). Müsnectin muhakkikleri: "snad munkab' olduu

için zayftr" demilerdir.
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neseplere dil uzatma, yldzlardan yamur isteme ve ölülerin arkasndan feryat

edip alamaktr."'

Ibn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiaJiahu aleyh veseiiemj öyle buyurmutur:
"
nsanlarda iki haslet var ki bu

iki ey onlar için küfre vesiledir. Biri neseplere dil uzatmak, dieri ölünün

arkasndan feryat edip alamaktr. " J

âuy jil; uJj liiLiî JJ jfij /.y ^ ji Lî oJû

â ö\ Li ^^ ii^jj â I âb ^
- - - •

j

"Bedeviler «nandk» dediler. De ki: Siz iman etmediniz,

ama «Boyun edik» deyin. Henüz iman kalplerinize

yerlemedi. Eer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah

ilerinizden hiçbir eyi eksiltmez. Çünkü Allah çok

balayan, çok esirgeyendir." (Hucurât Sur. u)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Bedeviler «nandk» dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama «Boyun edik»

deyin ..."3 âyetini açklarken öyle demitin “Bunlar Esed b. Huzeyme

oullanndan olan bedevilerdir. man ettiklerini söyleyince, bunlara: «man

ettik demeyin de öldürülme ve esir düme korkusuyla boyun edik, deyin»

denilmitir."4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Bedeviler «nandk» dediler. De ki:

Siz iman etmediniz, ama «Boyun edik» deyin ..."5 âyetini açklarken: “Esed

oullan hakknda nazil oldu" demitir.

Abdurrezzâk, ibn Cerîr ve Ibnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Bedeviler «nandk» dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama «Boyun edik»

’ bn Ebî eybe (3/390). Ahmed 37/537, 538, 544 (22903, 22904, 22912) ve Müslim (934).
1 bn Ebî eybe (3/389, 390), Ahmed 14/482 (8905) ve Müslim (67).

3 Hucurât Sur. 14

4 bn Cerîr (21/388, 391, 392).

5 Hucurât Sur. 14
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deyin ..."
1

âyetini açklarken: “Bu âyet tüm bedevileri içine almaz, zira

bedevilerden bazlar hakknda nazil oldu" demitir.

2

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîrîîn bildirdiine göre Katâde: "Bedeviler

«nandk» dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama «Boyun edik» deyin ..."3

âyetini açklarken öyle demitir: “Hayatma andolsun ki bu âyet tim

bedevileri kapsamamaktadr, zira bedeviler içinde de Allah’a ve âhiret

gününe iman edenler vardr. Bu âyet Müslüman oldular diye Hz.

Peygamber'e (saMafa aleyhi mdten) minnet eden baz Arap kabileleri hakknda nazil

oldu. Bunlar: “Biz filan oullan gibi seninle savamadan gözül nzasyla

Müslüman olduk” deyince, Yüce Allah: "...Siz iman etmediniz, ama «Boyun

edik» deyin. Henüz iman kalplerinize yerlemedi ..."4 karln verdi .

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Dâvud b. Ebî Hind'e

iman konusu sorulunca: "Bedeviler «nandk» dediler. De ki: Siz iman

etmediniz, ama «Boyun edik» deyin ..."
6
âyetini okudu ve: “Müslümanlk

dil ile ikrar etmek, iman ise kalp ile tasdik etmektir” dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Zührî bu âyeti açklarken:

“Biz slam’n söz, imann ise amel olduunu düünüyoruz” demitir.

7

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr ve bn

Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirir: Bir grup, Resûlullah'n {saiBiahu aleyhi

«enlim) yanna geldiinde bir adam hariç hepsine (ganimet mallanndan) bir

eyler verdi. Ben: “Yâ Resûlallah! Hepsine bir eyler verdin, ama u adama bir

ey vermedin. Oysa vallahi gördüüm kadanyla mümin biri” dediimde, Allah

Resûlü (sBiiaiiahu aleyhi veseliam): "Veya Müslüman biri" karln verdi. Ayn eyi üç

defa dedim, ama her seferinde ayn cevab verdi .

8

’ Hucurât Sur. 14
J Abdurrezzâk (2/233) ve bn Cerîr (21/391).

3 Hucurât Sur. 14
A Hucurât Sur. 14

s bn Cerîr (21/391).

6 Hucurât Sur. 14

7 bn Cerîr (21/389).
8 bn Ebî eybe (11/31), Buhârî (27, 1478), Müslim (150), Ebû Dâvud (4683, 4685)

Nesâî (5007) ve bn Cerîr (21/389).
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bn Kâni' ve bn Merdûye, Zührî vastasyla Âmir b. Sa'd'dan, o da

babasndan bildirir: “Resûlullah (uiidUu aleyh, veseiiem) ganimet mallanndan

datrken bazlanna bir ey vermedi. “Yâ Resûlallah! Filan ile filana verdin

ama filan kiiye mümin olduu halde bir ey vermedin" dediimde, Allah

Resulü (oilaiiahu aleyh, veseiiem): "Mümin yerine Müslüman biri, de" buyurdu." Ravi

der ki: Sonrasnda Zührî: "Bedeviler «nandk» dediler. De ki: Siz iman

etmediniz, ama «Boyun edik» deyin ..."
1

âyetini okudu .

2

bn Mâce, bn Merdûye, Taberânî ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'da Ali b.

Ebt Tâlib’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aieyt «senem): "man kalp ile

tasdik, dil ile ikrar ve bedenle ameldir" buyurmutur.

3

Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya'lâ ve bn Merdûye -sahîh bir isnâdla- Enes'ten

bildirir: Resûlullah (seiiallshu aleyhi vanllem): "slam aleni, iman ise kalbidir" buyurdu.

Daha sonra üç defa gösüne iaret ederek: "Takva da buradadr! Takva

buradadr" buyurdu .

4

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedeviler

«nandk» dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama «Boyun edik» deyin ..."5

âyetini öyle demitir: “Bunlar Yüce Allah'n kendileri için seçtii isimleri

kullanmayp hicret etmeden önce muhacir ismini almak isteyen bedevilerdir.

Bu da hicretin ilk zamanlannda, miras âyetlerinin inmesinden önceydi ."6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim "...Allah ilerinizden hiçbir eyi

eksiltmez..."

7

âyetini: tf" lafzyla, Elifsiz Henze'siz ve Um harfini esre

g
ile okumutur.

1 Hucurât Sur. 14
1 bn Kâni' (1/247).

3 bn Mâce (65), Taberânî, M. el-Evsat (6254, 8580) ve Beyhak (16). Uydurma hadistir

(Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 11).

4 Ahmed 19/374 (12381), Bezzâr (Kefu'l-Estâr

,

20) ve Ebû Ya'lâ (2923). Müsrifin

muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
s Hucurât Sur. 14
6 bn Cerîr (21/390).

7 Hucurât Sur. 14
8

Nâfi', bn Kesîr, bn Âmir, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer ve Halef de bu ekilde

okumulardr. Ebû Amr ile Yâkub ise "(*sal v" lafzyla okumulardr, (bkz: en-Ner,

2/281).
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bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahj aleyhi nseHem)

öyle buyurmutur: "Ramazan ayn oruçlu geçirmeniz size farz klnd. Farz

namazlardan sonra klacanz gece namazlar da sizler için nafiledir. Yüce

Allah da: "...Allah ilerinizden hiçbir eyi eksiltmez..."
1

buyurur."

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid "j& V"* buyruunu: "Size

zulmetmez" eklinde açklamtr .

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: " y

J&lî
"4 buyruunu: "Yaptklanmzdan bir ey eksiltmez" eklinde açklamtr.

5

Tastî’nin Mesâil'de bildirdiine göre Nâfi' b. el*Ezrak, bn Abbâs'a
"

buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: "Abs oullannn dilinde

'Yaptklanmzdan bir ey eksiltmez' anlamndadr" dedi. Nâfi': "Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler.

Hatîetu'l-Absî'nin:

"Sa d oullarnn erafna acilen bu mesajm götür

Ancak eksiltmeden ve içine yaban katmadan ulatr" dediini itmez

misin?"7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah

ilerinizden hiçbir eyi eksiltmez. Çünkü Allah çok balayan, çok

esirgeyendir
"8 buyruunu açklarken: "Yüce Allah yaptnz ameller

konusunda size hakszlk edip zulmetmez. Yüce Allah çok olsa da günahlan

balar ve kullanna kar pek merhametlidir " demitir.

’ Hucurât Sur. 14
1 Hucurât Sur. 14
} bn Cerîr (21/393).

4 Hucurât Sur. 14
s Talîku't-Ta'lîk (4/315) ve Fetfu'l-Bâr?de (8/589) geçtii üzere Firyâbî.

6 Hucurât Sur. 14
7 el-tkân'de (2/100) geçtii üzere TasÖ.
8 Hucurât Sur. 14



Ayet: 17 563

Ijtâjî p p <y.^ UJj

h^îiUJI ^ vihjj! 4)1 J^ J frJüj
Mman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan,

sonra üpheye dümeyen, Allah yolunda mallaryla ve

canlaryla cihad edenlerdir. te onlar doru kimselerin ta

kendileridir." (i Iucural Sur, 15)

Ahmed ve Hakîm et-Tirmizî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah(sallaiiahuaieyt«sdie) öyle buyurmutur: "Dünyada müminler uç snftr.

Biri Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra üpheye dümeyen, Allah yolunda

mallan ve canlanyla cihad edenlerdir. Dieri insanlann mallan ile canlann

kendisine emanet edebildii kiilerdir. Bir dieri de tamah ettii bir eyle kar

karya kald zaman Allah için ondan vazgeçen kiilerdir

.M j&Ai- la, il jj i Ji ylii it liuu iJjj

yU l ûUi>Û ^IJu

"Onlar slam'a girdikleri için seni minnet altna sokuyorlar.

De ki: Müslümanlnz benim bama kakmayn. Eer
doru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdii için

asl Allah size lütufta bulunmutur." (Hucurât Sur. 1

7

)

bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye -hasen bir isnâdla- Abdullah b.

Ebî Evfâ'dan bildirir: Araplardan bazlar: “Yâ Resûlallah! Biz, filan oullar gibi

seninle savamadan gönül nzasyla Müslüman olduk" deyince, Yüce Allah:

'Onlar slam'a girdikleri için seni minnet altna sokuyorlar. De ki:

Müslümanlnz benim bama kakmayn. Eer doru kimselerseniz

* Ahmed 17/102 (11050) ve Hakîm et-Tirmizî (1/275, 3/172). Müsned'in muhakkikleri:

"Zayf hadistir" demilerdir.
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bilesiniz ki, sizi imana erdirdii için asl Allah size lütufta bulunmutur"1

âyetini indirdi .

2

Nesâî, Bezzâr ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Esed oullan

Resûlullah'a (niiaiMu *rN mdim) geldiler ve: "Araplar (Bedeviler) seninle

savamadan Müslüman olmazken bizi savamadan Müslüman olduk"

dediler. Bunun üzerine: "Onlar slam'a girdikleri için seni minnet altna

sokuyorlar. De ki: Müslümanlnz benim bama kakmayn. Eer doru
kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdii için asl Allah size lütufta

bulunmutur"3 âyeti nazil oldu .
4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye,

Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Esed oullanndan bedevi bir topluluk Hz.

Peygamberce (saiiaiiBhu aieyti vessiism) geldiler ve: "Sana kar savamadan Müslüman

olmaya geldik" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar slam'a girdikleri

için seni minnet altna sokuyorlar. De ki: Müslümanlnz benim bama
kakmayn. Eer doru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdii için

asl Allah size lütufta bulunmutur"5 âyetini indirdi .

6

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hasan(- Basi)'den bildirir: Mekke

fethedildii zaman bazlan gelip: "Yâ Resûlallah! Biz, filan oullan gibi seninle

savamadan gönül nzasyla Müslüman olduk" deyince, Yüce Allah: "Onlar

slam'a girdikleri için seni minnet altna sokuyorlar. De ki: Müslümanlnz
benim bama kakmayn. Eer doru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana

erdirdii için asl Allah size lütufta bulunmutur"7
âyetini indirdi.

bn Sa'd, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî’den bildirir Hicretin dokuzuncu

ylnda Esed oullanndan içlerinde Hadramî b. Âmir, Dirâr b. el-Ezver, Vâbisa

b. Ma'bed, Katâde b. el-Kâif, Seleme b. Hubey, Nukâde b. Abdiilah b. Halef

'

Hucurât Sur. 17
1

Taberânî, M. el-Evsat (8016). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'dc (7/112) der ki: "snadnda
güvenilir ancak tedls yapan Haccâc b. Ertaa vardr. Dier ravileri ise Sahîh'in

ravileridir."

3 Hucurât Sur. 17
4 Nesâî, S. el-Kübrâ (11519) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (7/369) geçtii üzere Bezzâr.
s Hucurât Sur. 17
6 bn Cerir (21/347, 397).

7 Hucurât Sur. 17
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ve Talha b. Huveylid'in de bulunduu bir heyet geldi. Resûlullah (niiaitahu Bleyhi

mailem) de ashabyla birlikte Mescid'deydi. Heyet gelip selam verdikten sonra

sözcüleri: "Yâ Resûlallah! Allah’tan baka ilah olmadna, tek ve ortaksz

olduuna, senin de Allah’n kulu ve Resûlü olduuna ehadet ediyoruz. Yâ

Resûlallah! Üzerimize herhangi bir birlik göndermeden biz kendimiz

Müslüman olmak için geldik. Bizden geride kalanlar adna da buradayz”

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar slam'a girdikleri için seni minnet

altna sokuyorlar. De ki: Müslümanlnz benim bama kakmayn. Eer

doru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdii için asl Allah size

lütufta bulunmutur"1

âyetini indirdi .

2

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (»vaiiahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutur "
Rabbim bana Tevrat'n yerine Seb'u't-Tivâl'i (yedi uzun

sûreyi), ncirin yerine el-Miûn'u 3
verdi. Hepsine ilaveten de ayrca bana

Mufassal sûreler de verildi.
"

4

bnu'd-Durays ve bn Cerîriin Ebû Klâbe’den bildirdiine göre

Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi meltem) öyle buyurmutur "
Bana Tevrat'n yerine

Seb'u't-Tivâl (yedi uzun sûre), ncilin yerine Mesânî (Fâtiha Sûresi),

Zebur'un yerine u u sûreler verildi. Hepsine ilaveten de ayrca bana Mufassal

sûreler verildi.
"s

bn Cerîr, bn Mes’ûd'dan bildirir:
u
Sebu't-Tivâl (yedi uzun sure) Tevrat’n

yerine, Miûn (âyet says 100 civannda olan) sûreler ncil’in yerine, Mesânî

(Fâtiha Sûresi) Zebûriun yerine verilmitir. Kuriân'n dier sûreleri de dier

kitaplara ilaveten verilmitir.”
6

1 Hucurât Sur. 17
J bn Sa'd (1/292).

J Ayet says 100 civarnda olan sûrelerdir.

4 Taberârû (8003). Heysemt, Mecmau'z-ZevâüTde (7/158) der ki: "isnadnda Leys b. Ebî

Süleym vardr. Bazlan onu zayf bulsa da rivayetlerine itibar edilir. Dier ravileri ise

Sahîh'in ravileridir."

5 bnu'd-Durays (157) ve bn Cerir (1/96, 97).

6 bn Cerîr (1/97).



KÂF SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Kâf Sûresi Mekke'de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den bunun aynsn bildirir.

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Mufassal sûreler Mekke'de

nazil oldu. Bir süre baka sûreler nazil olmadan bunlar okuyup durdu*”

demitir.

2

bn Ebî Dâvud ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Osman b. Affân muhasara

sonras eline klçla vurulunca: “Vallahi Mufassal sûreleri kayda geçen ilk el

buydu” dedi .

3

Ahmed, Taberânî, bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’öa Vâsile'den

bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi vesdiem) öyle buyurmutur: "Bara

Tevrat'n yerine Seb’u't-Tivâl (yedi uzun sûre), Zebur'un yerine Miûn, Incil'in

yerine Mesânî (Fatiha Sûresi) verildi. Hepsine ilaveten de ayrca Mufassal

sûreler verildi.
"4

Dârimî, Muhammed b. Nasr, Taberânî ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’ö a

bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Her eyin bir özü vardr, Kur'ân'n özü de

Mufassal sûrelerdir” demitir.

5

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud ve bn Mâce, Evs b. Huzeyfe'den

bildirir: Sakîf kabilesinin heyeti içinde Resûlullah'a (uilaiiahu aleyh mailem) geldik.

1 bnu'd-Durays (17), Nehhâs (680) ve Beyhakî, Delâil (7/142-144).

1
Taberânî, M. el-Evsat (6344).

3 bn Asâkir (39/414).

4 Ahmed 28/188 (16982), Taberânî 22/76 (187), bn Cerîr (1/96) ve Beyhakî (2484

2485). Müsrted'm muhakkikleri: "Isnâd hasendir" demilerdir.

5 Dârimî (2/447), Taberânî (8644) ve Beyhakî (2487).
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Resûlullah'n (ssiBiiahu eieyh. veseiiem) ashâbna: “Hatmetme konusunda Kur’ân’

hizblere (bölümlere) nasl ayryorsunuz?" diye sorduumda: "Üç, be, yedi,

dokuz, on bir, on üç sûre ve Mufassal sûreler eklinde (yedi bölüme) ayrp

(hergün bir bölümü) okuyoruz" dediler.'

Beyhakî Sünen *de Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden

bildirir: "Uzun olsun, ksa olsun ne kadar Mufassal sûre varsa hepsini de farz

namazlarda cemaate namaz kldnrken Resûlullah'tan (saiUbhu aleyhi wseiiem)

iitmiimdir.”
3

bn Ebî eybe Musannefte ve Müslim, Câbir b. Abdillah’tan bildirir:

"Peygamberimiz (saflaiiBhu aleyhi veeien) sabah namaznda Kâf Sûresi’ni okurdu." 3

Saîd b. Mansûr (lafz kendisinindir), Müslim ve bn Mâce, Kutbe b.

Mâlik'ten bildirin "Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) sabah namaznn ilk

rekatnda Kâf Sûresi'ni okurdu."4

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Vâkid el-

Leysî’den bildirir: "Resûlullah (saiiaiiah aiByhi mdfen) bayram namaznda Kâf ile

Kamer sûrelerini okurdu ."5

Ahmed, Müslim, bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî,

Hârise'nin kz Ümmü Hiâm’dan bildirin "Kâf Sûresi'ni bizzat Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi veselM azndan örendim. Zira her Cuma cemaate hutbe verirken

bu sûreyi okurdu ."6

bn Sa'd, Ümmü Subayye Havle binti Kays el-Cüheniyye'den bildirin

"Cuma günleri kadnlann en arkasndan bile Resûlullah'n Uaiiaiiahu aleyhi veseM

’ bn Ebî eybe (2/501, 502), Ahmed 26/88, 89 (16166), Ebû Dâvud (1393) ve bn Mâce

(1345). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 297).

1

Beyhakî (2/388) ve Ebû Dâvud (814). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'f Sünen Ebî

Dâvud, 173).

s bn Ebî eybe (1/353) ve Müslim (458).

4 Müslim (457) ve bn Mâce (816).

s Ahmed 36/223, 241 (21896, 21911), Müslim (891), Ebû Dâvud (1154), Tirmizî (534.

535), Nesâî, S. el-Kübrâ (11550, 11551) ve bn Mâce (1282).

6 Ahmed 45/447, 448, 600 (27456, 27628); Müslim (873); bn Ebî eybe (2/115); Ebû

Dâvud (1100, 1102, 1103); Nesâî (1410), el-Kübrâ (1720) ve Tuhfetu'l-Erâfde (13/108, 109)

geçtii üzere ibn Mâce.
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hutbesini duyardm. Ayn ekilde minberin üzerinde Kâf Sûresi’ni okurken

kadnlarn en arka tarafndan bile duyardm .” 1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ömer öle namaznn farzncan

önce kld dört rekatta Kâf Sûresi'ni okumutur .

2

bn Merdûye'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu tieyhi

vEseiiem): "Nebe' Sûres'ni örenin. Kâf Sûresini örenin. Necm, Bürûc ve Tânk

sûrelerini de örenin" buyurmutur.

ili Jûî ’jli iU- öl j; * öTjîij j

Jaîis U liiU ji * JÜ Ulji \£j l". li[î î^i

J& uj Ijiisr jj * k*.o üâUj^ ^Si

Uj uilîjj U&L; fUJJl Jl J>L; jOiT * ^
^> 4î» VMîÜs ^jSlj ,>f

** #

;u fUJJl ^ çjj
' ' - : •

JL^âî ili» l$J siAJu0U ilikli ISjl*

"Kâf. anl Kur'ân'a and olsun. Kâfirler, aralarndan bir

uyarcnn gelmesine atlar ve öyle dediler: «Bu tuhaf bir

eydir! Biz öldüümüz ve toprak olduumuz zaman m
(dirileceiz)? Bu, uzak bir dönütür.» Biz topran onlardan

neleri eksilttiini bilmekteyiz. Katmzda her eyi
unutulmaktan koruyan bir kitap vardr. Hatta gerçek

kendilerine gelince onu yalanladlar. Artk onlar kararsz bir

hâldedirler. Üstlerindeki göe bakmazlarm ki, onu nasl

bina etmi ve nasl donatmz! Onda hiçbir çatlak da yok.

Yeryüzünü de yaydk ve orada sabit dalar yerletirdik.

Orada her türden iç açc çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar,

içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve

’ bn Sa'd (8/296).

s bn Ebîeybe (2/201).
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ona öüt ve ibret vermek içindir. Gökten bereketli bir su

indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik.

Birbirine girmi kat kat tomurcuklan olan yüksek hurma
aaçlan bitirdik." (Kâf Sur. 1-10)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kâf"
1

ifadesini

açklarken: "Yüce Allah'n isimlerinden biridir" demitir.
2

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: "Yüce Allah yeryüzünün ötesinde

tüm yeryüzünü kuatacak ekilde bir deniz yaratt. Bu denizin ötesinde de

Kâf isminde bir da yaratt. Dünya semas da bu dan üzerinde

bulunmaktadr. Bu dan ötesinde de yeryüzünün yedi kat büyüklüünde bir

yer daha yaratt. Bu yerin de ötesinde onu tümüyle kuatan bir deniz daha

yaratt. Bu denizin ötesinde de Kâf isminde bir da yaratt. kinci kat sema da

bu dan üzerinde bulunmaktadr..." Ravi der ki: bn Abbâs bu ekilde

yaratlan yedi yer, yedi deniz ve yedi da ile üzerlerinde duran yedi kat göü
saydktan sonra öyle dedi: "De ki: "Eer yeryüzündeki aaçlar kalem, deniz

de mürekkep olsa, arkasndan yedi deniz daha ona katlsa, Allah'n sözleri

(yazmakla) yine de tükenmez..."3 âyetinde bahsedilen yedi deniz ite bu

denizlerdir."'
4

bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Abdullah b. Bureyde: "Kâf"5 ifadesini açklarken öyle demitir: "Dünyay

çepeçevre kuatan ve semay üzerinde tayan zümrütten bir dadr."6

bn Ebi'd-Dünya Ukûbâfta ve Ebu’-eyh Azame 'de bn Abbâs'tan bildirir:

"Yüce Allah, Kâf adnda bir da yaratt. Bu da tüm dünyay kuatmakta ve

alttan damarlar da yerküresinin merkezine kadar uzanmaktadr. Yüce Allah

bir kasabay deprem ile sarsmak istediinde bu daa emir verir. Da da o

kasabann altnda bulunan damarn oynatarak onu sarsp harekete geçirir.

’ Kâf Sur. 1

1 bn Cerîr (21/400).

5 Lokman Sur. 27
4 bn Kesîr, Tefsir'de (7/372) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
5 Kâf Sur. 1

6 Ebu'-eyh (992) ve Hâkim (2/464).



-3 KâfSûresi B

Bundan dolaydr ki kasabalardan biri depremle sarslrken yanndaki

kasabada bir ey olmaz."

1

Abd b. Humeyd'n bildirdiine göre Mücâhid: "Kâf, yeryüzünü kuatan bir

dan addr" demitir.

1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Kâf,

Kuriân'n isimlerinden biridir" demitir.

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: " jiyJii

buyruunu: "Deerli olan Kuriân'a andolsun" eklinde açklamtr.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...anl Kuriân'a and

olsun
"6 buyruunu açklarken: "Kuriân'dan daha güzel ve daha üstün bir ey

yoktur" demitir.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Bu, uzak bir dönütür"

7

buyruunu açklarken öyle demitir "Bizi öldükten sonra kim diriltip geri

döndürebilir, diyerek ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkar ettiler
1
' demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz

topran onlardan neleri eksilttiini bilmekteyiz...*
6 buyruunu açklarken:

"Bedenlerinden neleri çürütüp eksilttiini bilmekteyiz" demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Biz topran onlardan neleri

eksilttiini bilmekteyiz ..."9 buyruunu açklarken: "Topran eksiltmesi,

onlann etleri, saçlan ve kemiklerinden çürütüp yok ettiidir" demitir.

10

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Biz topran

onlardan neleri eksilttiini bilmekteyiz ..."
1 buyruunu açklarken:

1 bn Ebi'd-Dünya (22) ve Ebu’-eyh (991).

1 Abdurrezzâk (2/236).

3 Abdurrezzâk (2/236).

4 Kâf Sur. 1

5
el-tkâride (2/43) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

6 Kâf Sur. 1

1 Kâf Sur. 3
8 Kâf Sur. 4

9 Kâf Sur. 4
10 bn Cerir (21/404).
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“Topran eksiltmesinden kast ölümleridir. Zira öldükleri zaman toprak

onlan içine alp yemektedir" demitir .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Katmzda her eyi

unutulmaktan koruyan bir kitap vardr"3 buyruunu açklarken: “Onlarn

saylann ve isimlerini içeren bir kitap vardr" demitir.

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

bn Abbâs: J
"4 buyruunu: “Her biri farkl bir tavr ve durum

içindedir" eklinde açklamtr.
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Ebû Cemre vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs'a: ^ j
"6 buyruunun anlam sorulunca u

karl vermitir “Meriç ifadesi seçilemeyecek ekilde kank, deiken

anlamna gelir. airin:

"Dolanca ortalkta midesini hedefaldm

Yapraklarna dolanp karm dal gibi yere yld dediini itmedin

mi?"7

bn Cerîrîin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: jd j
"8

buyruunu: “Bir sapklk içindedirler" eklinde açklamtr.

9

bnu'l-Enbârî el-Vakfâa, Hatîb Talhîsu'l-Müteâbih'de ve Tastî'nin

MesâiVde bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: A j
" 10

buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: “Birbirine kanm, anlamndadr"

dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn Abbâs

u karl verdi: “Evet, bilirler. airin:

1 Kâf Sur. 4
J Abdurrezzâk (2/236) ve bn Cerîr (21/404, 405).

3 Kâf Sur. 4
4 Kâf Sur. 5

5 bn Cerîr (21/406) ve el-lkâride (2/43) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6
Kâf Sur. 5

1 bn Cerîr (21/406).

8
Kâf Sur. 5

’ bn Cerîr (21/407).

Kâf Sur. 5
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“Dolanca ortalkta midesini hedefaldm

Yapraklarna dolanp karm dal gibi yere yld "
dediini itmedin mi?”’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:
n
py> jd â

”

1

buyruunu: “Seçilemeyen, birbirine karm" eklinde

açklamtr. ^ l*J li$”3 buyruunu da: “Onda hiçbir çatlak yoktur1 '

eklinde açklamtr.

4

Tastrnin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “pû $ i**

buyruunun anlam nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “
Zeoc bir, tek, behSc ise

güzel mânâsndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye

sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. A'â'nn:

“Nerde ipekten giyilecek hir giysi varsa

Ehû Kudâme’nin elleri onun üzerinde demektir" dediini itmedin mi?" 6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katide: ‘ ^
pv pil j^”

7

buyruunu: “Her çeit güzel bitkiler bitirdik" eklinde

açklamtr, âyetini açklarken de: “Bütün bunlar,

içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak, ona öüt ve ibret

vermek içindir ki bundan daha güzel bir öüt yoktur. Muntb ifadesi de

kalbiyle Allah'a yönelen kii anlamndadr" demitir.

9

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: “Bütün

bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona

1

el-tkân 'de (2/96) geçtii üzere Tast.
1 Kâf Sur. 5

3 Kâf Sur. 6
4 bn Cerîr (21/407, 408).

5 Kâf Sur. 7
6
Mesâilu Nâfi' (230).

7 Kâf Sur. 7
8 Kâf Sur . 8

9 Abdurrezzâk (2/33, 236) ve bn Cerîr (21/409, 410).
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öüt ve ibret vermek içindir
"1 buyruunu açklarken: "Öüt ve ibret

vermekten kast onu basîret sahibi yapmaktr" demitir.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid ile Atâ:

ifadesini: "Huû içinde Allah'a boyun een" eklinde açklamlardr.4

Buhârî'nin Edeb’de bildirdiine göre bn Abbâs yamur yad zaman

cariyesine: "Ey cariye! Eyerimi hazrla, giysilerimi çkar!" der ve: "Gökten

bereketli bir su indirdik ..."5 âyetini okurdu.
6

Ebu'-eyh'in Azame ’de bildirdiine göre Dahhâk: "Gökten bereketli bir

su indirdik..."
7 buyruunu açklarken: "Bu sudan kast yamurdur"

demitir.
8

Ebu'-eyh, Meymûn b. Mihrân’dan bildirir: Kurîân’da bereket yamur

anlamnda kullanlr. Bu yönde de Yüce Allah: "Gökten bereketli bir su

indirdik..."9 buyurur.
10

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Biçilecek daneler bitirdik
"11 buyruunu açklarken: "Biçilecek daneden

kast budaydr" demitir.
12

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"...Biçilecek daneler bitirdik
"'3 buyruunu açklarken: "Biçilecek daneden

kast, buday ile arpadr" demitir.’

1 Kâf Sur. 8
I
Talîku't-Ta’lîk (4/316) ve Fethu’l-Bârfde (8/593) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerir

(21/410).

3 Kâf Sur. 8

4 bn Cerîr (21/410, 411).

s Kâf Sur. 9
6
Buhârî (1228). snad sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 932).

7 Kâf Sur. 9
8 Ebu'-eyh (740).

9 Kâf Sur. 9
10 Ebu'-eyh (739).

” Kâf Sur. 9
II
Fethu'l-BârTde (8/593) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (21/411).

’ 3 Kâf Sur. 9



574 -3 Kâf Sûresi g-

Hâkim ve bn Merdûye, Kutbe'den bildirir Resûlullah'tn (rfatu» «Mi

sabah namaznda Kâf Suresi'ni okuduunu iittim. çit l$J oÜLü Jülj

(Birbirine girmi kat kat tomurcuklar olan yüksek hurma aaçlan

bitirdik )"
2
âyetine ulat zaman, âyette geçen “Busûk ne anlama geliyor?”

demeye baladm. Sonunda Allah Resûlü (saiisiiehu aleyhi veseiiem>: '‘Hurma aaçlarnn

uzunluu ve yükseklii anlamndadr" buyurdu. 3

bn Cerîr, bnu'I-Münzir v; bn Ebî Hâtim’in deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs: “oli-ü jiJjç”
4

ifadesini: "Yüksek, uzun hurma aaçlan”

eklinde açklamtr.*

Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir, Abdullah b. Osman b. Hüseyin'den

bildirir: krime'ye "olL-li JÛJI3”
6 buyruundaki ‘busûk' ifadesinin ne anlama

geldiini sorduumda: “Hurmann olgunlamas anlamndadr. Yavrulamas

yaklaan koyun için de ‘

sebekat’ denildiini bilmez misin?” karln verdi.

Saîd b. Cübeyrîin yanna gidip bunu anlattmda ise Saîd öyle dedi: "krime

yanlm. Busûk ifadesi olgunlama mânâsnda deil uzunluk, yükseklik

mânâsndadr. Zira Yüce Allah: “Birbirine girmi kat kat tomurcuklar olan

yüksek hurma aaçlan bitirdik
"7 buyurur. Burada Yüce Allah hurma

aaçlannn yüksekliini ifade ettikten sonra ‘kat kat tomurcuklan olan' da

buyurarak onlann olgun olduunu aynca dile getirmitir.”

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Abdullah b. eddâd: “ JJI3

olL-Ç”
8

ifadesini: "Dümdüz bir ekilde uzayan hurma aaçlan” eklinde

açklamtr.9

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre krime: "oüL-Ij ifadesini: "Dolanp

yükselen hurma aaçlan” eklinde açklamtr.

’ Abdurrezzâk (2/236, 237) ve bn Cerîr (21/411).

1 Kâf Sur. 10

5 Hâkim (2/464, 465, "sahih").

«Kâf Sur. 10

5 ibn Cerîr (21/412) ve el-tkân’de (2/44) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6 Kâf Sur. 10

7 Kâf Sur. 10
8
Kâf Sur. 10

9 bn Cerîr (21/412).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "o-aî çii>

ifadesini: “Tomurcuklan birbiri üzerine dizilmi hurma aaçlan" eklinde

açklamtr .

3

j suj ijüîj i çy iLj'ss

<>? c/ r*

“Onlardan önce Nuh kavmi, Res halk, Semud, Ad, Firavun

milletleri, Lut'un kardeleri, Eykeliler, Tubba' milleti de

yalanlamlard. Evet, bunlarn hepsi peygamberleri

yalanlamlard da tehdidim gerçeklemiti. Biz ilk yaratta
yorulduk mu? Hayr, onlar yeniden yaratlmaktan üphe

etmektedirler." (Kâf Sur. 12-15)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Tehdidim

gerçeklemiti"4 buyruunu açklarken:
“8 u tehdit Yüce Allah'n onlar helak

edeceine yönelik tehdididir ki inkarlar üzerine de gerçeklemi ve helak

olmulardr" demitir. "...Hayr, onlar yeniden yaratlmaktan üphe

etmektedirler
"5 âyetini açklarken de: “Ölümden sonra tekrar diriltilme

konusunda üphe etmekteydiler” demitir .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz ilk yaratta

yorulduk mu? Hayr, onlar yeniden yaratlmaktan üphe etmektedirler
" 7

âyetini açklarken öyle demitir: “Onlar ilk olarak yaratmz bizi ne aciz

brakt ne de yordu. Ancak onlar ölümden sonra tekrar diriltilme konusunda

üphe içindeler" demitir.

8

1

Kâf Sur. 10
1
Kâf Sur. 10

3 bn Cerîr (21/413, 414).

4 Kâf Sur. 14

5 Kâf Sur. 15
6 bn Cerîr (21/419, 420).

7 Kâf Sur. 15
8 bn Cerîr (21/420, 421).
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'o* 4\ 40^ <t ^ üU)l biü Jj
s ' / 1 "

"Andolsun, insan biz yarattk ve nefsinin ona verdii
vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona ah damarndan

daha yaknz/' (Kâf Sur. ig)

bn Merdûye'nin Ebû Saîd'den bildirdiine göre Peygamberimiz {sBiiaiiahu aiey+i

veseüüm) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah insana dört ekilde yakn olur. nsana

ahdamanndan daha yakndr. Her bir canlnn perçeminden tutmutur.

Kiinin kalbiyle arasna girer. nsanlar nerede olurlarsa olsunlar o da onlarla

olur."

bnuM-Münzir, CüveybVden bildirir: Dahhâk’a: "...Çünkü biz, ona ah
damanndan daha yaknz"1

buyruunu sorduumda: “nsana en yakn o an

ey kendi ahdamandr. Ancak Yüce Allah insana ahdamanndan daha

yakndr" karln verdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Çünkü biz,

ona ah damanndan daha yaknz"1 buyruunu açklarken: “ahdaman

insann boyun damarlanndan biridir" demitir .

3

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Çünkü biz, ona

ahdamanndan daha yaknz"4 buyruunu açklarken: “ahdamanndan

kast kiinin kalbinde bulunan, kalbinden geçen eylerdir" demitir.

bn Cerîr ve ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Çünkü biz, ona

ah damarndan daha yaknz"5 buyruunu açklarken: “ahdaman insann

boazndaki damarlardan biridir" demitir.

6

’ Kâf Sur. 16
2 Kâf Sur. 16
3 bn Cerîr (21/422) ve el-tkân'de (2/44) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Kâf Sur. 16

5 Kâf Sur. 16
6 bn Cerîr (21/422).
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v‘ ja kjb u 1-i juji ^ ûükd Jfo i

JLlP v_aJj <jJÜ

"ki melek (insann) sanda ve solunda oturarak

yaptklarn yazmaktadrlar. nsan hiçbir söz söylemez ki,

yannda gözetleyen yazmaya hazr bir melek bulunmasn."
(KâfSur. 17, 18)

Ibn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: “ki melek (insann) sanda ve

solunda oturarak yaptklarn yazmaktadrlar"
1

âyetini açklarken öyle

demitir "Her insanda biri sanda, biri de solunda olmak üzere iki tane

melek vardr. Sa tarafndaki melek iyi amellerini, sol tarafndaki melek ise

kötü amellerini yazp kayda geçer." 2

Ebû Nuaym ve Deylemî'nin Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah

(uHatau «teyhi veeiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah hafaza meleklerine lütufta

bulunup onlar insann az dilerine oturttu. nsann dilini onlarn kalemi,

tükürüünü de mürekkepleri kld."1

Ebû Nuaym'n Hilye’öe bildirdiine göre Mücâhid: "nsann kötülüklerini

yazan melein ad Ka'îd'dir" demitir .

4

bn Cerîr ve bnuM-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "nsann sa
tarafnda iyiliklerini yazan melek, sol tarafnda ise kötülüklerini yazan melek

bulunur" demitir .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsan hiçbir söz

söylemez ki, yannda gözetleyen yazmaya hazr bir melek bulunmasn"6

âyetini açklarken öyle demitir: Bu iki melek iyi olsun, kötü olsun azndan

çkan her bir sözü kayda geçerler. Hatta kiinin: "Yedim, içtim, gittim, geldim,

gördüm" demesini bile yazarlar. Perembe günü olduu zaman da sözleri ve

’ KâfSur. 17
1 bn Cerîr (21/425).

* Ebû Nuaym, Ahbâru Isbehân (2/1, 2) ve Deylemî (351). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de

(2641) hadisin uydurma olduunu söylemitir.
4 Ebû Nuaym (3/287).

5 bn Cerîr (21/42+426).
6
KâfSur. 18
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amelleri huzura çkarlr. Bunlarn çinden iyi ve kötü olanlar braklrkan di^er

eyler silinir. te: "Allah, dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr..."
1

âyetinde dile getirilen de budur.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûye’nin

krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "nsan hiçbir söz söylemez ki,

yannda gözetleyen yazmaya hazr bir melek bulunmasn"2
âyetini

açklarken öyle demitir: Kiinin iyi veya kötü sözleri yazlr. Ancak: “Olum!

Atm eyerle” veya: “Olum! Bana su veri' gibi sözleri kayda geçmez .

3

bnu'l-Münzir, krime'den bildirin Kiinin ancak mükafatn alaca veya

karlnda cezalandrlaca sözleri yazlr. Ancak kiinin hanmna söyledii:

“Gel öyle öyle yapalm" gibi sözleri yazlmaz.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime: “Kiinin lehinde ve aleyhinde

olacak her sözü kayda geçer” demitir .

4

bn Ebi'd-Dünya et-Teube *de Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine

göre bn Abbâs: "nsan hiçbir söz söylemez ki, yannda gözetleyen yazmaya

hazr bir melek bulunmasn"* âyetini açklarken öyle demitin nsann

iyiliklerini yazan melek sa tarafnda, kötülüklerini yazan melek ise sol

tarafnda bulunur. Kii iyi bir ey yapt zaman sa taraftaki melek bunu on

katyla kayda geçer. Kötü bir ey yapt zaman ise sadaki melek soldakine:

“Bunu yazma, belki Rabbini tebih eder ve balanma diler” der. Perembe

günü olduu zaman yapt iyilik ile kötülükler braklrken dier tüm eyler

silinir. Geriye kalanlar Ümmü'l-Kitab’ta yazl olanlar ile karlatrlnca ayn

olduktan görülür.

bn Ebî eybe ve Beyhakî uabu'l-îman’da Evzaî vastasyla Hassân b.

Atiyye'den bildirir: Adamn biri bir merkebe binmiti. Bu merkeb tökezleyince

adam: “Kahrolasca!” dedi. Bunun üzerine sadaki melek: “Bu bir iyilik deil

ki yazaym” derken, soldaki melek de: “Bu bir kötülük deil ki yazaym” der.

’ Ra'd Sur. 39
1

Kâf Sur. 18

3 bn Ebî eybe (13/575) ve Hakim (2/465, "sahih").

4 bn Ebî eybe (13/575).

5 Kâf Sur. 18
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Bunun üzerine soldaki melee: “Sadaki melein yazmad eyleri sen yaz”

denilir veya vahyedilir.

1

bn Ebi'd-Dünya'nn es-Samt'ta bildirdiine göre Hz.Ali: “nsann dili

(sanda ve solunda bulunan melekler için) kalem tükürüü ise mürekkeptir”

demitir.

2

bn Ebi'd-Dünya ve bn Ceririin bildirdiine göre Ahnef b. Kays: "nsan

hiçbir söz söylemez ki, yannda gözetleyen yazmaya hazr bir melek

bulunmasn"3 âyetini açklarken öyle demitir: Sadaki melek kiinin

iyiliklerini yazar ve soldaki melein de amiridir. Kii bir günah iledii zaman

sadaki melek soldakine: “Yazma!” der. ayet kii yapt bu günahtan dolay

balanma dilerse Yüce Allah günah yazdrmaz. Ancak kii günahnda srar

ederse bu durumda soldaki melek bunu yazar.

4

Ibnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh Azame ’de bnu'l-Mübârek vastasyla bn

Cüreyc'den bildirir: “Biri insann sanda, biri de solunda olmak üzere iki

melek vardr ve sadaki insann iyiliklerini, soldaki ise kötülüklerini yazar.

Ancak sadaki melek soldaki melein onayn almadan yaplan iyilikleri kayda

geçer. Soldaki melek ise sadaki melein onayn almadan yaplan bir

kötülüü yazmaz. Kii oturduu zaman bu meleklerden biri sanda, biri de

solunda oturur. Yürüdüü zaman biri önünde biri de arkasnda yürür.

Uyuduu zaman da bîri bann ucunda, biri de ayaklarnn yannda durur.”

bnu’l-Mübârek der ki: “Her insan için be melek görevlendirilmitir. Bu

meleklerden ikisi gece, ikisi de gündüz vakti görev yapar, her biri kendi

vaktinde gelip giderler. Beincisi ise gece olsun gündüz olsun kiinin

yanndan hiç ayrlmaz .”

5

Firyâbî ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “lic ifadesini:

“Gözetleyen” eklinde açklamtr .

1

1 bn Ebî eybe (13/575) ve Beyhakî (5182).
J bn Ebi'd-Dünya (79).

3 Kâf Sur. 18

* bn Ebi'd-Dünya (80).

5 Ebu’-eyh (521).
6
Kâf Sur. 18
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bnu’l-Mübârek ve Ebu'-eyh, Haccâc b. Dînâr^dan bildirir Ebû Ma’er’e:

"Kii içinden Allah' zikrettii zaman melek bunu nasl bilip yazacak?" diye

sorduumda: "Bunu nefesinden, kokusundan bilirler" dedi .

2

Abdullah b. Ahmed Zühd’ün zevâidinde Ebû mrân el-Cevnî’den bilcirir

Bize bildirilene göre bütün hafaza melekleri her gün ikindi sonras ellerindeki

kitaplarla semaya çkarlar. Orada sadaki melee: "u sahifeyi çkarp at"

denilir. Soldaki melee de: "Sen de u sahifeyi çkanp at" denilir. Sadaki

melek: "Rabbimiz! Hayr olarak ne söyledilerse onlar yazdk” deyince,

kendisine: “Ama bu sözleri benim nzam için söylemedi. Ben de benim nzam

dnda yaplan hiçbir eyi kabul etmem" karl verilir. Sonra yine sadaki

melee: "Filan kii için öyle öyle yapt yaz" denilir. Melek: “Rabbim! Ama

böyle bir eyi yapmad" deyince, kendisine: "Ama böyle bir eye niyet etti"

karl verilir.

bnu'l-Mübârek, bn Ebi'd-Dünya Kitâbu’l-hlâs’ta ve Ebu'-eyVin

Azame’de Damra b. Habîb'den bildirdiine göre .Resûlullah (saflaiiaiu aisyt» ««allem)

öyle buyurmutur:
"
Melekler bir kulun amelleriyle birlikte semaya doru

yükselirler. Allah'n diledii yere ulancaya kadar bu kulun iyi amellerini çok

görür ve ne kadar iyi biri olduunu düünürler. Sonra Yüce Allah yanlarna

gelir ve: «Sizler kulumun amellerini kayda geçiyorsunuz, oysa ben onun

içinden geçen eyleri de bilirim. Bu kulum da amellerini ihlas içinde rzam

gözeterek yapmad. Onun için kaydn Siccîn'de yapn» buyurur. Yine melekler

bir kulun amelleriyle birlikte semaya doru yükselirler. Allah'n diledii yere

ulancaya kadar bu kulun iyi amellerini az görür ve ne kadar deersiz biri

olduunu düünürler. Sonra Yüce Allah yanlarna gelir ve: «Sizler kulumun

amellerini kayda geçiyorsunuz, oysa ben onun içinden geçen eyleri de bilirim.

Bu kulumun yapt iyi amelleri katlayp çoaltn ve kaydn lliyyîn'de yapn»

buyurur."1

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da Ebû Umâme’den

bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi vesilem) öyle buyurmutur: "nsann

sanda bulunan melek solunda bulunan melein amiridir. Kii iyilik yapt

1

Talîku't-Ta'lîk (4/317) ve Fethu'l-BârTde (8/594) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(21/423).
1 Ebu'-eyh (524).

3 bnu'l-Mübârek (452) ve Ebu'-eyh (522).
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zaman bu iyilik on katyla yazlr. Bir kötülük yapp da soldaki melek bunu

yazmak istedii zaman sadaki melek ona: «Bekle!» der. Soldaki melek bunun

üzerine alt veya yedi saat bekler. Kii ayet balanma dilerse yapt bu

kötülük yazlmaz. Balanma dilememesi halinde de sadece bir kötülük olarak

kayda geçer.
,n

Ebu'-eyh Tefsir*de Hassân b. Atiyye'den bildirir: "çlerinde Mekhûl ile

Ibn Ebî Zekeriya'nn da bulunduu bir mecliste amellerin kayda geçmesi

konusu müzakere edildi. Bu müzakerede kulun bir kötülük yapmas halinde

bunun üç saat boyunca kayda geçmeyecei, balanma dilemesi halinde

görmezden gelinecei, dilememesi halinde ise kayda geçecei ifade edildi."

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh öyle demitin Sizden

öncekiler Allah'n Kitab'n okuma, bir iyilii emretme, kötülükten alkoyma

veya ihtiyaçlan giderme konusunda yaplan zorunlu konumalar haricinde

fazladan konumalar ho görmezlerdi. Yannzda yaptnz her eyi kayda

geçen erefli yazclann olduunu bilmiyor musunuz? Ki Yüce Allah: "ki

melek (insann) sanda ve solunda oturarak yaptklarn yazmaktadrlar.

nsan hiçbir söz söylemez ki, yannda gözetleyen yazmaya hazr bir melek

bulunmasn"2
buyurur. Birinizin amel defteri açlp da gününün çounun ne

dini ne de dünyas konusunda olmayan eylerle dolu olduunu görse mahçup

olmaz m?"3

bn Ebî eybe, Bekr b. Mâiz’den bildirir: Rabî' b. Huseym, arkadalan da

yanndayken kz geldi ve: "Babacm! Gidip oynayaym m?” dedi. Rabî':

"Hayr!" karln verdi. Arkadalar: "Ey Ebû Yezîd! Brak da gidip oynasn”

dediklerinde, Rabî' u karl verdi: “Amel defterimde «Git ve oyna«

sözünün geçmesini istemem. Bunun yerine «Hayrl bir söz söyle» veya

«Hayrl bir ey yap» gibi sözlerin geçmesini isterim ."4

1

Taberânî (7787, 7971), Tahric Ahâdîsi'I-Keâfda (3/359) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (7049). Elbârû, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (2237) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
2
Kâf Sur. 17, 18

3 bn Ebî eybe (13/572, 573).

4 bn Ebî eybe (14/14, 15).
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Beyhakî, uabu'l-îman’da Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirir. “Sözün yedi

kilidi vardr. Bunlardan kurtulup çkanlar yazlr, çkamayanlar ise yazlmaz. Bu

yedi kilit de kalp, küçük dil, dil, iki yanak ile iki dudaktr.”1

Hatîb Ruvâtu Mâ/Vde ve bn Asâkir, Mâlik'den bildirir “Bana ulaana

göre hastann inlemesi dahil insandan çkan her söz kayda geçer.”
2

bnuM-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Hastayken inlemesi dahil

kiinin azndan çkan her ey kayda geçer1
' demitir

bn Ebi'd-Dünya ve bn Asâkir, Fadl b. sa'dan bildirir Kii yalarp

bastonla yürümeye balad zaman iyi amellerini yazan melee: “Artk

yazma” denilir. Ancak bu melek: “Hayr! Belki 'Lâ ilahe illallah' der, onu

yazarm” karln verir .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Hasta olan kiinin inlemesi

dahil azndan çkan her ey kayda geçer
1

' demitir/

bn Ebî eybe'nin Atâ b. Yesâridan bildirdiine göre Peygamberimiz (sbIIbMu

aleyhi meiiem) öyle buyurmutur "
Kul hastaland zaman Yüce Allah amellerini

yazan melee: «yiletirinceye veya yanma alncaya kadar salklyken iledii

amellerin aynsndan yaz» buyururZ
'5

bn Ebî eybe, Selmân'dan bildirir Kul hastaland zaman melek:

“Rabbim! Kulunu bu hastalkla mübteta kldn!” der. Yüce Allah da: “Ora

verdiim bu hastal geçene kadar eskiden olduu gibi amellerini aynen

yazmaya devam et” buyurur.

6

bn Ebî eybe ve Beyhakî uabu'l-îman’da Muâz'dan bildirir Yüce Allah

kulunu bir hastala maruz brakt zaman soldaki melee: "Kalemini tut”

1

Beyhakî (5008).
1 bn Asâkir (17/13).

3 bn Asâkir (7/43).

4 bn Ebî eybe (3/233).

5 bn Ebî eybe (3/231). Elbânî, el-rvö'da (2/347):

demitir.
6 bn Ebî eybe (3/231).

"snâd sahih ancak mürseldir'
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der. Sadaki melee de: “Kuluma eskiden yapt amellerinin aynsn

yazmaya devam et” buyurur.

1

bn Ebî eybe, Nadr b. Enes'ten bildirir: Elli yl boyunca bizlere hasta olan

kiinin iyiletii zaman annesinden yeni domu gibi olaca anlatlrd. Yine

elli yl boyunca bizlere, kul hasta dütüü zaman Yüce Allah'n hafaza

meleklerine: “Shhatinde olduu gibi yapt amelleri aynen yazmaya devam

edin" buyurduu anlatlrd .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: “Kii salih ameller

yaparken hasta dütüü zaman iyileene kadar salklyken yapt salih

ameller aynen yazlmaya devam ederi’ demitir.
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime: “Kul hasta dütüü zaman her

gün salkl iken yapt amellerin ayns huzura çkar" demitir .

4

bn Ebî eybe'nin Sâbit'ten bildirdiine göre Müslim b. Yesân “Kul hasta

dütüü zaman iyileene kadar salklyken yapt en güzeller ameller aynen

yazlmaya devam eder" demitir .

5

bn Ebî eybe, Dârakutnî el-Efrâd*da, Taberânî ve Beyhakî'nin uabu'l-

fman 'da Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (ufeUahu efayfo mallm)

öyle buyurmutur: "Müslümanlardan biri bedeninde bir hastala maruz

kald zaman Yüce Allah hafaza meleklerine: «Kulum bu hastalktan

kurtuluncaya kadar salklyken iledii amellerin aynsn yazn» buyurur."
6

bn Ebî eybe’nin Ebû Mûsa’dan bildirdiine göre Resûlullah (uiUahu slayt»

vauiiiam): "Hasta olan veya yolculua çkan kiiye (iyileinceye veya geri dönene

kadar) salklyken veya mukim iken iledii amellerin ayns yazlr
"

buyurmutur.

7

1 bn Ebî eybe (3/231) ve Beyhakî (9947).
1 bn Ebî eybe (3/232).

3 bn Ebî eybe (3/232, 233).

4 bn Ebî eybe (3/233).

s bn Ebî eybe (3/233).

6 bn Ebî eybe (3/230), Mecmeu'z-Zevâid'de (2/303) geçtii üzere Taberânî, Beyhakî

(9929) ve Ahmed 11/19, 20 (6482).

7 bn Ebî eybe (3/230) ve Buhârf (2996).
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bn Ebî eybe, Ahmed ve BeyhakFnin Enes b. Mâlik'den bildirdiine göre

Resûlullah (niiaiiahu aleyhi veseflem) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah Müslümanlaraan

birini bedeninde bir hastala maruz brakt zaman hafaza meleklerine:

«Kulum bu hastalktan kurtuluncaya kadar salklyken iledii salih amellerin

aynsn yazn» buyurur. Yüce Allah bu kiiyi iyiletirdii zaman

günahlarndan temizlenmi bir ekilde iyiletirmi olur. Cann almas halinde

de onu balayp rahmetine kavuturur

Ebu'-eyh Azame’de ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'da Enes'ten

bildirdiine göre Peygamberimiz kaiuiaiu aleyhi «mBmO öyle buyurmutur "Yüce

Allah kulunun amellerini yazmak üzere ki melei görevlendirmitir. Kul

öldüü zaman bu iki melek: «Kulun öldü! zin verirsen semaya geri çkacaz»

derler. Yüce Allah: «Semalar beni tebih eden meleklerle doludur» karln
verir. Melekler: «Yeryüzünde mi kalalm?» dediklerinde, Yüce Allah: «Yeryüzü

de beni tebih eden mahlûkatlarla doludur» buyurur. Melekler: «O zaman

nereye gidelim ?» dediklerinde, Yüce Allah: «Bu kulumun kabrinde durun. Beni

tebih edin, bana hamdedin ve tekbirler getirin. Kyamet gününe kadar da

bunlar onun hesabna yazn» buyurur."
3

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Hakîm et-Tirmizî, Ebû Nuaym ve

BeyhakFnin uabu'l-îrnan'da Amr b. Zeriden, o da babasndan bildirdiine

göre Resûlullah (rfiellahu aleyhi yeseHem): "Yüce Allah kiinin sözünün yanmdadr.

Onun için kii konuaca zaman Allah'tan korksun ve ne diyeceine dikkat

etsin" buyurmutur.

3

Hakîm et-Tirmizî, bn Abbâs'tan merfû olarak aynsn bildirir.

’ bn Ebî eybe (3/233), Ahmedl9/483, 484, 21/150, 268 (12503, 13501, 13712) ve

Beyhakî (9933). Müsned'in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi hadistir. Bunun da isnâd

hasendir" demilerdir.
1 Ebu'-eyh (505) ve Beyhakî (9931).

’ bn Ebî eybe (13/233, 234), Ebû Nuaym (9/44) ve Beyhakî (5033). Elbânî, es-

Silsiletu’d-Da'îfe'de (1953) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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"Ölüm sarholuu bir hakikat olarak insana gelir de ona
«te bu, senin öteden beri kaçp durduun eydir» denir."

(Kâf Sur. 1 ö)

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ölüm sarholuu bir

hakikat olarak insana gelir..."
1 buyruunu açklarken: “Ölüm

sarholuundan kast ölüm anndaki can çekimedir” demitir.

bn Ebî eybe, Buhârî, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Hz. Âie'den bildirir:

Vefat srasnda Resûlullah’n (saiiaiiahu aieyti vaseiiem) yannda içi su dolu bir kab vard.

Bu kabn içine elini daldnp yüzünü siliyor ve: "Allah'tan baka ilah yoktur,

ölümün de sarholuu vardr" diyordu.
2

Hâkim'in bildirdiine göre Kasm b. Muhammed: "ölüm sarholuu bir

hakikat olarak insana gelir..."3 âyetini okudu ve öyle dedi: Müminlerin

annesinin bana bildirdiine göre Resûlullah’n (saiiaiiahu Beyhi mellem) vefat annda

yannda içi su dolu bir kap vard. Arada bir elini bu kabn içine daldnp yüzünü

siliyor ve: "Allahm! Ölümün sarholuuna kar bana yardmc ol" diyordu.4

bn Sa'd, Urve’den bildirir: Velîd b. el-Velîd öldüü zaman Ümmü Seleme

alayarak:

“Ey göz! Vehd b. Velîd b. el-Muîre ye ala

Ebu I- Vehd Velîd b. Vehd kabilenin delikanlsyd demeye balad.

Resûlullah Msiiahu aleyhi meiiem) onu duyunca öyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme!

Böyle deme! Bunun yerine: «Ölüm sarholuu bir hakikat olarak insana gelir

de ona «te bu, senin öteden beri kaçp durduun eydir» denir»3
de."

6

’ Kâf Sur. 19
2 bn Ebî eybe (10/258, 259), Buhârî (4449, 6510), Tirmizî (978), Nesâî, el-Kübrâ (7101,

10932) ve bn Mâce (1623).

3 Kâf Sur. 19
4 Hâkim (2/465, "sahih").

5 Kâf Sur. 19
6 bn Sa'd (4/133).
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Ebû Ubeyd Fadâil'de ve bnu'l-Münztr, Hz. Âie'den bildirir: Ebû Bekr'in

vefat an geldiinde:

“Onunla yamur istenecek kadar ak bir yüzü vard

O yetimlerin ve dul kadnlarn snayd "
demeye baladm. Ebû Bekr

bunu duyunca öyle dedi: “Bunun yerine: “ U dJ'i JiJb

1*^3 L» (=Ölüm annda hak olan sarholuk gelir de ona «te bu, senin öteden

beri kaçp durduun eydir» denir)" de."
1

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Zühd*de bildirdiine göre bn Ebî Müleyke:

"Medine'den Mekke'ye ve Mekke’den Medine'ye yolculuu srasnda bn

Abbâs’a yolda oldum. Yolculuk srasnda konaklad zamanlarda gece yans

kalkp ibadet ederdi" demitir. bn Ebî Müleyke'ye: “bn Abbâs’n kraati

nasld?" diye sorulunca da u karl verdi: "Ölüm sarholuu bir hakikat

olarak insana gelir de ona 'te bu, senin öteden beri kaçp durduun

eydir* denir
" 2

âyetini okuduu zaman arar ve iç çeker gibi okurdu.”3

Ahmed ve bn Cerîr, Zübeyr b. el-Avvâm'n azatls Abdullah el-Behî’den

bildirir: Ebû Bekr'in vefat an geldiinde Hz. Âie:

“Kiiyi azarlayp uyarmann ne faydas olur

Ölüm hrlts gelip de göüs darald zaman’’ eklinde bir iir okudu

Bunun üzerine Ebû Bekr öyle dedi: “Kzm böyle deme. Onun yerine: "ölüm

sarholuu bir hakikat olarak insana gelir de ona «te bu, senin öteden

beri kaçp durduun eydir» denir"4 de." 5

Taberânî’nin Semure'den bildirdiine göre Resûlullah Msiiehu aleyhi ««ailem) öyle

buyurmutur: "Ölümden kaçmaya çalan kii, topraa olan borcundan kaçar

' Ebû Ubeyd (sh. 184). Kurtubî, Tefsir (1712) der ki: "Bu konuda Ebû Bekriden nakler

gelen ve benim de zikrettiim iki rivayet vardr. Bu rivâyetlerden birinde Hz. Aie'yt

verdii cevapta âyeti eldeki mushafa uygun bir ekilde okumutur ve uygulama da b»

yöndedir. Dier rivayeti de burada olduu gibi âyet kendisi söylemise ya unutarak

âyeti böyle okumutur ya da bunu rivâyet eden kiinin bir hatasdr."
1
Kâf Sur. 19

3 tbn Ebî eybe (14/61, 62) ve Ahmed (sh. 188).

4 Kâf Sur. 19
5 Ahmed (sh. 109) ve tbn Cerîr (21/427, 428).
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tilki gibidir. Tilki komaktan yorulup deliine girince toprak ona: «Tilki!

Borcunu öde!» der. Tilki tekrar deliinden çkar ve koarak kaçmaya çalr.

Ancak çok geçmeden nefesi kesilip ölür.
,n

j:L-
*

"Herkes, yannda bir sürücü ve bir de ahitle beraber gelir."

(Kâr Sur. 21)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'I-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî el-Ba's’da ve bn

Asâkir’in bildirdiine göre Osman b. Affân: "Herkes, yannda bir sürücü ve

bir de ahitle beraber gelir
"2

âyetini okudu ve: “Onu Allah'n emrine doru

süren bir sürücü ve dünyada iken yaptklarna ahitlik edecek bir ahitle

birlikte gelir" dedi .
3

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim el-Künâ’da, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Herkes, yannda bir sürücü ve

bir de ahitle beraber gelir
"4

âyetini açklarken: “Buradaki sürücü melektir.

ahit ise kiinin amelleridir" demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Herkes, yannda bir sürücü ve

bir de ahitle beraber gelir
"5

âyetini açklarken: “Buradaki sürücü

meleklerdir. ahit ise kiinin yine kendisidir" demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Herkes, yannda bir sürücü ve bir

de ahitle beraber gelir
"7 âyetini açklarken öyle demitin “Sürücüden kast

meleklerdir. ahit ise kiinin e! ve ayaklan olmak üzere kendi organlandr.

Ayn ekilde melekler de insanlann ahitleri olacaklardr."
8

1 Taberânî (6922), M. el-Evsat (6328).
1 Kâf Sur. 21

3 Abdurrezzâk (2/237), bn Ebî eybe (13/558), ibn Cerîr (21/429) ve bn Asâkir

(39/247).

4 Kâf Sur. 21

5 Kâf Sur. 21
6 bn Cerîr (21/429, 430).

7 Kâf Sur. 21
a bn Cerîr (21/431).
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Flryâbi, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: : "Herkes,

yannda bir sürücü ve bir de ahitle beraber gelir
" 1

âyetini açklarken:

"Bunlar, insanlann amellerine ahit olan ve onlan kayda geçen (sa ve

solundaki) iki melektir" demitir.
2

bn Ebi’d-Dünya Zikru'l-Mevt'te, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym Hilye’öe

Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah'n Uaiiaiiahu aleyhi veseiism} öyle buyurduunu

iittim: "Ademolu Yüce Allah'n kendisini yaratt eyden yana hep bir gaflet

içindedir. Yüce Allah insan yaratmay diledii zaman bir melee: «Onun

rzkn
,
yapacaklarn, ecelini, mutlu mu mutsuz mu (cennetlik mi cehennemlik

mi) olacan yaz!» buyurur. Melek bunlar yazdktan sonra çekilir. Yüce

Allah'n görevlendirdii baka bir melek onu bulu çana erinceye kadar koru

Kii bu çaa erince o melek de göe yükselir. Sonra Yüce Allah iki melei bu

insann iyilikleri ile kötülüklerini yazmak üzere görevlendirir. Ölüm an geldii

zaman bu iki melek de göe çekilir ve ölüm melei gelip onun ruhunu alr. Kii

ölüp de mezarna konulduu zaman ruhu bedenine tekrar verilir. Ruhu

bedenine geri girince kabir melekleri gelip onu sorguya çekerler ve tekrar göe
çkarlar. Kyamet koptuu zaman iyilikler melei ile kötülükler melei yanna

inerler. Boynunda bal bulunan kitab çözüp biri sürücü, biri de ahit olmaK

üzere onunla birlikte huzura çkarlar." Sonra Resûlullah Manahu bM» matem) öyle

buyurdu: "Önünüzde büyük bir i vardr ve tek banza bunun altndan

kalkamazsnz. Bu konuda yüce olan Allah'tan yardm isteyin."3

* Ji- pd i iliikt iHt liiüj ii -y. âiî disr si

Ç& * jüsr jsr pfc. j uiî * i* u ili J*j

yliiil j »Lifti yC\ ili çi Ji- + iyiji jiüj

V Ji j âsr jÂj &Lî u sj iLJ Ji *

Üî Lij jj3S\ jjui U * ojü JÜj I

1 Kâf Sur. 21
1

Talîku’t-Ta'tîk'de (4/317) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerir (21/430).

3 bn Kesir, Tefsir
1de (8/382, 383) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym (3/190).

bn Kesir der ki: "Münker bir hadistir. snadnda zayf olan raviler vardr, ancak mânâ

olarak sahihtir."
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JLJJJ
/ >

“Ona: «And olsun ki, sen, bundan gafildin; ite senden
gaflet perdesini kaldrdk, bugün artk görüün keskindir»

denir. Yanndaki arkada: «te yanmdaki hazr» dedi.

Haydi ikiniz her inatç kafiri cehenneme atn! Hayra bütün
gücüyle engel olan, azgn üpheciyi! Allah ile beraber,

baka bir ilâh edinen o kimseyi atn iddetli azabn içine!

Arkada der ki: «Ey Rabbimiz! Onu ben azdrmadm, fakat

kendisi derin bir sapklk içinde idi.» Allah: «Benim katmda
çekimeyin; size bunu önceden bildirmitim. Benim katmda

söz deimez; Ben kullara asla zulmetmem» der."

(Kâf Sur. 22-29)

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

"And olsun ki sen bundan gafildin..."

1

buyruunu açklarken: “Burada

kastedilen kii, kafir olan kiidir" demitir.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...te senden

gaflet perdesini kaldrdk, bugün artk görüün keskindir"3 buyruunu

açklarken: "Bu günden kast ölümden sonraki hayattr" demitir .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...te senden gaflet perdesini kaldrdk, bugün artk görüün keskindir"5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Âhiret hayatn görünce Yüce Allah'n

kendisine vaad ettiklerinin aynsyla bulunduunu görecektir."
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...te senden gaflet

perdesini kaldrdk, bugün artk görüün keskindir"7 buyruunu açklarken:

“Böylesi bir günde gözleri iyiliklerin ve kötülüklerin tartlaca terazinin

denge uçlan gibi keskin olacaktr" demitir.

1

Kâf Sur. 22
1 bn Cerîr (21/434).

3 Kâf Sur. 22
4 bn Cerîr (21/435).

5 Kâf Sur. 22
6 bn Cerîr (21/435).

7 Kâf Sur. 22
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Yanndaki arkada: «te
yanmdaki hazr» dedi

"1

âyetini açklarken: “Bu arkadandan kast

eytandr" demitir .

2

Firyâbî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Yanndaki arkada: «te

yanmdaki hazr» dedi
"3

âyetini açklarken: “Bu arkadandan kast, yanma

verilen eytandr” demitir.
4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Yanndaki arkada: «te
yanmdaki hazr» dedi"5 âyetini açklarken: “Bu arkadandan kast yanndaki

melektir ve: «Onu gereince korudum ve buraya kadar getirdim» der”

demitir. "Arkada der ki: "Ey Rabbimiz! Onu ben azdrmadm, fakat

kendisi derin bir sapklk içinde idi
"6

âyetini açklarken de: “Buradaki

arkadandan kast eytandr” demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): jÛS
”7 buyruunu:

“Hak yoldan sapan kii” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Haydi ikiniz

her inatç kafiri cehenneme atini
"8

âyetini açklarken: “Allah’n kendisine

verdii nimete kar nankörlük eden, Allah'a itaat etme ve hakkn ifa etme

konusunda inat eden kiiyi Cehenneme atn, anlamndadr” demitir. "Hayra

bütün gücüyle engel olan, azgn üpheciyi!"9 âyetini açklarken: “Farz

klnm zekatn verilmesine engel olan, sözlerinde haddini aan ve Rabbine

kar günahkar, üphe içinde olan kiiyi Cehenneme atn, anlamndadr. Bu da

münafktr” demitir. "Allah ile beraber, baka bir ilâh edinen o kimseyi atn

iddetli azabn içine!"'0 âyetini açklarken de: “Bu kiiden kast müriktir”

demitir.

' Kâf Sur. 23
1 bn Cerîr (21/440).

5 Kâf Sur. 23
4 Tattku't-TaTk'de (4/317) geçtii üzere Firyâbî.

5 Kâf Sur. 23
6
Kâf Sur. 27

7 Kâf Sur. 24

•Kâf Sur. 24

* Kâf Sur. 25
10
Kâf Sur. 26
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Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Mansûrîdan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

resellem): "çinizden her bir kiiye cinlerden biri musallat edilmitir
"
buyurdu.

Ashâb: “Yâ Resûlallahî Sana da edildi mi?” diye sorunca, Allah Resûlü (seiiaüahu

sieyhi vKeiHn): "Bana da edildi. Ancak Yüce Allah'n bana yardmyla bu cin

Müslüman olmutur ve hayrdan baka bir eyi de bana söylemez" karln
verdi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Benim katmda çekimeyin ..."
2
âyetini açklarken: "Onlar geçerli olmayan

mazeretler öne sürünce Yüce Allah delillerini iptal etti ve söylediklerini

reddetti” demitir .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Benim katmda çekimeyin;

size bunu önceden bildirmitim
"

4

âyetini açklarken: “Benim yanmda

çekimeyin. Elçilerimin diliyle daha önce bana kar geleni azaplandracam

bildirmitim” demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Rabî' b. Enes’ten bildirir: Ebu'l-

Âliye’ye: "Yüce Allah: "Benim katmda çekimeyin; size bunu önceden

bildirmitim "3 buyuruyor. Baka yerde de: "Sonra üphesiz siz kyamet

günü Rabbinizin huzurunda çekieceksiniz
"6

buyuruyor. Bu nasl oluyor?”

dediimde u karl verdi: “Evet, "Benim katmda çekimeyin..."7

buyruunda kastedilen kiiler müriklerdir. "Sonra üphesiz siz kyamet

günü Rabbinizin huzurunda çekieceksiniz
"8

âyetinde ise kastedilen kiiler

kble ahalisidir. Bunlar da birbirlerine yaptklan hakszlklar konusunda

davalaacaklardr.”9

1 Abdurrezzâk (2/238).
1
Kâf Sur. 28

* bn Cerîr (21/442).

4 Kâf Sur. 28
5 Kâf Sur. 28
6 Zümer Sur. 31
7 Kâf Sur. 28
8 Zümer Sur. 31

9 bn Cerîr (21/442).
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bn Cerîr ve tanu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: “Benim katmda

söz deimez..."
1

buyruunu açklarken: “Ben hükümlerimi verip her eyi

takdir ettim, anlamndadr"' demitir.

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Benim katmda söz

deimez ..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah'n bu sözü kendisi için bir

yemin gibidir" demitir.

Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce, bnu’l-Münzir ve bn

Merdûye, Enes'ten bildirin “srâ (Miraç) gecesinde Hz. Peygamber'e (nbiithu

aleyhi veseiiem) elli vakitlik namaz farz klnd. Daha sonra be vakte kadar eksiltilip

indirildi ve: "Ey Muhammedi Benim katmda söylenen bir söz deime;:.

Bundan dolay be vakit namaza karlk elli vakitlik namaz sevab

verilecektir" buyurdu .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ben kullara asla

zulmetmem"5 buyruunu açklarken: “Bir suç ilemeyeni cezalandraca*

deilim, anlamndadr “demitir.

j' j* J.& j* Jij» f>:

"O gün cehenneme: «Doldun mu?» deriz, o: «Daha var m?»
der." (Kâf Sur. 30)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün cehenneme

«Doldun mu?» deriz, o: «Daha var m?» der
"6

âyetini açklarken

“Cehennemin «Daha var m» demesi «Ben de bo yer kald m ki?»

anlamndadr" demitir.

’ Kâf Sur. 29
J bn Cerîr (21/443).

3 Kâf Sur. 29
4 Abdurrezzâk (1768, lafz kendisinindir), Buhârî (349, 3342), Müslim (163), Nesâî

(447) ve bn Mâce (1399).

5 Kâf Sur. 29
6 Kâf Sur. 30
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: “Cehennem o kadar doldurulur ki sonunda: «Daha yer kald

m ki?» demeye balar dedi.
1

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle

demitin Yüce Allah, Cehennemi dolduracana dair söz vermitir. Ona: “Söz

verdiim gibi seni yeterince doldurdum mu?” diye sorunca, Cehennem: “Bo
yer kald m ki?” karln verir.

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifât’ta Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaBahu

aieyti v?s8«Bn) öyle buyurmutur: "Cehenneme durmadan (Cehennemlik) insanlar

atlr da kendisi hâlâ: «Daha var m?» diye sorar. Nihâyet izzetin Rabbi (olan

Allah) ayan (içine) koyar da Cehennem toplanp daralr ve: «zzetin ve

keremin akna artk yeter! Yeter!» demeye balar. Cennetlikler de Cennete

girdikten sonra yine de bo yerler kalr da Yüce Allah yeni insanlar yaratp

onlar bu bo olan yere yerletirir
."2

Buhârî ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saJiaiiahu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Cehenneme: «Doldun mu?» sorulunca:

«Daha var m?» karln verir. Yüce Allah ayan üzerine koyunca da:

«Yeter! Yeter!» demeye balar."3

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve

Beyhakî’nin el-Esmâ
1

ve’s-Sifâfta Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sayiahu

aiayhi yeseiiem) öyle buyurmutur: "Cennetle Cehennem (Yüce Allah’n huzurunda)

çekiirler. Cehennem: «Ben büyüklenenler ile zorbalara tahsis edildim!» derken,

Cennet: «Neden bana sadece insanlarn zayflar ve onlarn gözünde deersiz

olanlar giriyor?» diye sorar. Bunun üzerine Yüce Allah, Cennete: «Çünkü sen

benim rahmetimsin. Seninle kullarmdan dilediime rahmet ediyorum»

buyurur. Cehenneme de: «Sen de benim azabmsn. Kullarmdan dilediime

seninle azab ederim! Her ikinize de dolana kadar insan girecektir» buyurur.

Fakat Cehennem, Yüce Allah içine ayan koyana kadar doymak bilmez.

’ bn Cerîr (21/444).

2 Ahmed 19/373, 428, 429, 21/124 (12380, 12440, 13457), Buhârî (7384), Müslim (2848),

Tirmizî (3272), Nesâî, S. el-Kübrâ (7719, 7725), bn Cerîr (21/447, 448), Felhul-Bâri'de

(8/595, 596) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (753).

3 Buhârî (4849).
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Ayan koyunca: «Yeter! Yeter!» demeye balar ki o zaman ancak dolar ve

toplanp daralr. Yüce Allah, mahlûkatndan olan hiçbir kula zulmetmez!

Cennete gelince ise Yüce Allah onun (bo kalan yerleri) için yeni insanlar ia

yaratr."'

Ahmed, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildirdiine göre Resûlullah (hMIbHu dyhi vesilem) öyle buyurmutur "Cennet ile

Cehennem birbirlerine kar övünürler. Cehennem: «Rabbim! Büyüklenenler,

zorbalar, krallar ve ileri gelenlerin hepsi de bende» derken. Cennet: «Rabbim!

Bana zayflar, fakirler ve miskinler giriyor» der. Bunun üzerine Yüce Allat,

Cehenneme: «Sen benim azabmsn ve seninle dilediimi cezalandrrn-,»

buyururken, Cennete de: «Sen de her eyi kuatan rahmetimsin. Her ikinize de

dolana kadar insan girecektir» buyurur. Sonra Cehenneme ahalisini attkça.

Cehennem: «Daha var m?» der. çine ahalisini attkça: «Dahas var m?» de r
.

Sonunda Yüce Allah gelip ayan içine koyunca toplanp daralr ve: «Yeter!

Yeter!» demeye balar. Cennete gelince ise Yüce Allah diledii kimseleri içine

koyduktan sonra bo kalan yerler için de yeni insanlar yaratr."
1

Taberânî'nin Sünne’de Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (niiiiaiu deyin veseiiem) öyle buyurmutun
"
Cehennem, içine insanlar

atldkça: «Dahas var m?» diye sorar. Sonunda Yüce Allah gelip ayan içine

koyunca toplanp daralr ve: «Yeter! Yeter!» demeye balar."

Ebû Ya'lâ, Dârakutnî el-Efrâd'da ve bn Merdûye'nin Ubey b. Ka'b'dan

bildirdiine göre Resûlullah (Midiehu efeyki vesilem) öyle buyurmutun "Kyamet

gününde Rabbim bana kendini tanttktan sonra benden raz olacak ekildi?

kendisine secde ederim. Benden raz olacak ekilde kendisine senalarda

bulunduktan sonra da konumam için izin verilir. Sonrasnda ümmetim

Cehennemin üzerine kurulu olan Srat'tan geçmeye balar. Amellerine göre

kimisi imekten ve atlan bir oktan daha hzl bir ekilde, kimisi koan bir ksrak

hznda geçer. Kimisi de emekleyerek kar tarafa geçer. Cehennem de kendisini

insan atldkça: «Dahas var m?» diyerek daha fazlasn ister. Sonunda Yüce

1 bn Ebî eybe (13/159, 160), Buhârî (4850, 7449), Müslim (2846), bn Cerîr (21/447) ve

Beyhakî (755, 756).

1 Ahmed 17/163, 164 (11099) ve Abd b. Humeyd (Müntehab, 906). Müsned’m

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
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Allah ayam içine koyunca toplanp daralr ve: «Yeter! Yeter!» demeye

balar

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’de Ubey b. Ka'b'dan bildirir: Resûlullah

(ssJieiiBhu aleyhi vesellem): "Kyamet gününde ilk çarlacak kii ben olacam.

Çarldmda kalkp bu çarya icabet edeceim. zin verilince Rabbimin

benden raz olaca ekilde secdeye kapanacam. Secdeden kalkmama izin

verilip bam kaldrnca da Rabbimin benden raz olaca ekilde duada

bulunacam" buyurdu. Biz: "Yâ Resûlallah! Kyamet gününde ümmetini nasl

tanyacaksn?” diye sorduumuzda öyle buyurdu: "Ümmetimden ulunlar

kabirlerinden abdest izinden dolay yüzleri, el ve ayaklan parlayarak

kalkacaklar. Sonrasnda havuzumun yanma gelecekler. Havuzumun büyüklüü

de Aden ile Busradaki Uman aras kadar büyük olacaktr. Suyu sütten daha

beyaz, baldan daha tatl, kardan daha souk iken kokusu da miskten daha güzel

kokacaktr. Yannda gökteki yldzlardan daha fazla kap bulunacaktr. Bu

havuza gelip ondan içen kii bir daha asla susuzluk çekmez, ondan içmesine izin

verilmeyen kii ise bir daha asla suya doymaz. Sonra insanlar Srat'a doru

sürülürler. nsanlarn Srat' geçme hz farkl ekillerde olur. Batakiler imek
hznda, onlardan sonra gelenler rüzgar hznda, onlardan sonrakiler uçan

kuun hznda, sonrakiler atlarn ve dier bineklerin hznda kar tarafa

geçerler. Onlarn bu ekilde geçmelerini salayan da amelleridir. Melekler de

Srat'n her iki tarafnda durup, geçenler için: «Rabbim ! Selamete erdir!

Selametle geçir!» diyeceklerdir. Artk kimisi sapa salam geçerken kimisi bedeni

trmalanm bir ekilde kimisi de atee bulanm bir ekilde karya geçip

kurtulur. Cehennem de içine insanlar dütükçe: «Daha var m?» der durur.

Âlemlerin Rabbi olan Allah içine diledii kadar insan koyduktan sonra

Cehennem toplanp daralr, azna kadar dolan yeni su tulumunun

çalkalanmas gibi çalkalanr ve: «Yeter! Yeter!» demeye balar."
1

1 bn Kesîr, Tefsîr (7/382, 383) ile el-Melâlibu'l-Aliye1de (5128) geçtii üzere Ebû Ya'lâ

ve bn Ebî Âsim (790). Elbânî isnadnn zayf olduunu söylemitir.
1 Hakim et-Tirmizî (2/57, 58).
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"Cennet, Allah'a Kar gelmekten saknanlara uzak

olmayacak ekilde yaklatrlacak. Onlara: «te bu cennet

Allah'a yönelen, O'nun buyruklarna riâyet eden; görmedii
Rahman'dan korkan. Allah'a yönelmi bir kalble gelen

sizlere, hepinize söz verilen yerdir. Oraya esenlikle girin;

ite sonsuzluk gönü budur» denir." (Kâf Sur. 31-34)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

“4I buyruunu: "Cennet yaklatnlr" eklinde açklamtr.2

bn Cerîr ve Beyhakî uabu'l-îman’öa et-Temîmî'den bildirir: bn Abbâs'a:

"^- 0I3I”
3 ifadesinin anlamn sorduumda: "Tövbe edinceye kadar

günahlann aklndan çkarmayan kiidir” dedi.
4

Beyhakî’nin bildirdiine göre Saîd b. Sinan: “Syü- v$”
5 ifadesin

açklarken: "ledii günahlan hatrndan çkarmayan ve tek tek bunlar içir

tövbe eden kiidir” demitir.
6

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhak

Sünen'de Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirir:
"Ewâb

,
günah iledikten sonra

buna tövbe eden, bir daha günah iledii zaman yine buna tövbe eden, bir

daha günah iledii zaman yine buna tövbe eden ve bu ekilde tövbe

etmiken de ruhunu teslim eden kiidir.”
7

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Yûnus b.

Habbâb'tan bildirir: Mücâhid bana öyle dedi: “Evvâb’n kim olduunu sana

' Kâf Sur. 31
5 bn Cerîr (21/449).

J Kâf Sur. 32
4 bn Cerîr (21/452) ve Beyhakî (7193).

4 Kâf Sur. 32
6 Beyhakî (7192).

7 bn Cerîr (14/558, 559) ve Beyhakî (7/154).
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söyleyeyim mi? Yalnz kald zaman günahlann hatrlayan ve bunlar için

Allah’tan balanma dileyen kiidir.”

bn Ebî eybe, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-

îman 1da Abdullah b. Umeyr’den aynsn bildirir .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ubeyd b. Umeyr’den bildirir

“Evvâb ve Hafîz olan kiinin, bir meclisten kalkaca zaman: «Allahm! Bu

mecliste ilediim günahlardan dolay beni bala» diyen kii olduunu

düünürdük." 2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"Cennet, Allah'a kar gelmekten saknanlara uzak olmayacak ekilde

yaklatrlacak. Onlara: «te bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun

buyruklarna riâyet eden; görmedii Rahman'dan korkan, Allah'a yönelmi

bir kalble gelen sizlere, hepinize söz verilen yerdir. Oraya esenlikle girin;

ite sonsuzluk günü budur» denir
" 3 buyruunu açklarken öyle demitir:

“
Cennet, Allah’a itaat eden, Yüce Allah'n haklanna riâyet edip nimetlerine

nankörlük etmeyen, Allah'a yönelen kiilere yaklatrlr. Böylesi kiiler

Allah’n azabndan yana güven içinde olurlar, Allah’n selam üzerlerinde olur.

Cennete girip orada ölümsüz bir ekilde sonsuza dek yaarlar."4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "Görmedii Rahman'dan

korkan ..."5 buyruunu açklarken: "Yüce Allah görülmedii halde

kendisinden korkulur" demitir.

i> &Jüj 4J öj^i; u

“Orada dilediklerini bulurlar. Katmzda fazlas da vardr."
(Kâf Sur. 35)

Bezzâr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Lâlekâî Sünne’öe ve

Beyhakî’nin el-Ba's ve'n-Nuûr*de bildirdiine göre Enes: "...Katmzda

1 bn Ebî eybe (14/26, 27) ve bn Cerir (21/451).

1 bn Ebî eybe (10/257) ve bn Cerir (14/562).

3 Kâf Sur. 31-34
4 bn Cerîr (21/45M54).
5 Kâf Sur. 33
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fazlas da vardr"

1

buyruunu açklarken: “Her Cuma gününde Yüce Allah

onlara tecelli eder" demitir .

1

Beyhakî Rü'ye'öe ve Deylemî, Hz. Ali'den bildirir: Peygamberimiz (saiMahuaie*.

meltem), "...Katmzda fazlas da vardr"3 buyruunu konusunda: "Her Cuma

gününde Yüce Allah onlara tecelli eder

"

buyurmutur .

4

afiî ümm'de, bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünya Sifatu'l-Cenne'de, Bezzâ*,

Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnuM-Münzir, Taberânî M. el-Evsafta, Âcurrî erîa*da,

bn Merdûye, Beyhakî Rü'ye'de ve Ebû Nasr es-Siczî el-bâne*de Enes'ten

bildirir: "Bir defasnda Cebrail yanma geldiinde elinde, üzerinde siyah nokta

bulunan beyaz bir ayna vard. Ona: «Ey Cebrail! Bu ne?» diye sorduumda

öyle dedi: «Bu Cuma'dr. Yüce Allah seni ve ümmetini bununla dier

insanlardan üstün kld. Yahudi ile Hristiyanlar böylesi bir gün konusunda

senden sonra gelirler. Bu günde de sizler için çok hayrlar vardr. Zira bu günde

öyle bir an vardr ki mümin ettii hayr duasn bu ana denk getirdii zaman

duas mutlaka kabul görür. Biz bu güne aramzda «Arttrma günü (Yevmu'l

-

Mezîd)» diyoruz.» Ona: «Ey Cebrail ! Arttrma günü nedir?» diye sorduumcL

da öyle dedi: «Rabbin, Firdevs cennetinde içinde miskten tepeler bulunan

geniçe bir vadi edindi. Cuma günü olduu zaman buraya diledii kadar meleK

indirir. Vadinin çevresinde üzerinde peygamberlerin oturduu nurdan

minberler vardr. Bu minberlerin etrafnda da yakut ile zebercedlerle süslenmis

tahtlar bulunur ki bunlarn da üzerinde ehitler ve sddîklar oturur. Daha sonra

Cennet ahalisi gelir
;

peygamberlerin, ehitlerin ve sddîklarn arkasnda

miskten olan tepeciklerin üzerine otururlar. Sonrasnda Yüce Allah onlara

tecelli eder ki bu tecellide yüzünü seyrederler.» Yüce Allah onlara: «Ben sizin

Rabbinizim! Size vaad ettiimi yerine getirdim. Dileyin benden ne dilerseniz >

buyurunca, onlar: «Rabbimiz! Senin rzam diliyoruz» derler. Yüce Allah

«Sizden raz oldum. Dileyin benden ne dilerseniz» buyurunca arzuladklar ne

kadar ey varsa hepsini isterler. Bunun üzerine Yüce Allah: «stediiniz tüm

eyleri size veriyorum, katmda da daha fazlas da vardr» buyurur. Yüce

Allah'n kendilerine ihsan ettii böylesi hayrlardan dolay Cuma gününü çok

1

Kâf Sur. 35
1
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2258), bn Kesîr, Tefsirde (7/384) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn

ve Lâlekâî (813).

3 Kâf Sur. 35
4 Deylemî (7180).
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severler. Cuma günü Rabbinizit Ara yöneldii gündür. Âdem Cuma

gününde yaratlm, kyamet de bir Cuma gününde kopacaktr

Ahmed, Ebû Ya’lâ ve bn Cerîr'in -hasen isnâdla- Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aie^> veseiiem) öyle buyurmutur: "Kii Cennette

dorulmadan yetmi yl boyunca yaslanarak oturur. Sonra Cennetteki hanm
yanna gelip omzuna dokunur. Adam kadnn yüzünde kendi yüzünü aynadan

daha net bir ekilde görebilir. Kadnn üstündeki en adi inci tanesi bile dou ile

bat arasn aydnlatabilir. Kadn ona selam verince adam selam alp: «Sen

kimsin?» diye sorur. Kadn: «Ben sana fazlalk olarak verilen biriyim» der. Bu

kadnn üzerinde yetmi tane giysi bulunur ki en adi giysisi bile Tuba'dan

koparlm bir lale gibidir. Adam ona bakt zaman bacaklarnn iliini bile

görebilir. Kadnn banda taçlar bulunur ki üzerindeki en adi inci tanesi bile

dou ile bat arasn aydnlatabilir."
2

bn Cerîr, Enes'ten bildirir: Yüce Allah Cennetlikleri Cennete,

Cehennemlikleri de Cehenneme koyduktan sonra yeilliklerle dolu geni bir

vadiye iner. Kullanyla da arasnda kimisi inciden, kimisi nurdan olan perdeler

olur. Daha sonra nurdan minberler, divanlar ve tahtlar konulur. Sonrasnda

önünde dalar kadar nur bulunan, meleklerin tebih uultusu ile kanat

seslerini iiten bir adamn Allah'n katna yaklamasna izin verilir. Cennet

ahalisi balann uzatp: “Allah'n katna yaklamasna izin verilen bu adam da

kim?" diye sorduklarnda, kendilerine: "Bu, bizzat Allah tarafndan yaratlan,

kendisine isimler öretilen, meleklerin kendisine secde etmeleri emredilen,

Cennet kendisine helal klnan Âdem'dir. Allah'n katna yaklamasna izin

verildi" denilir.

Sonra önünde dalar kadar nur bulunan, meleklerin tebih uultusu ile

kanat seslerini iiten bir adamn daha Allah'n katna yaklamasna izin verilir.

Cennet ahalisi balann uzatp: “Allah’n katna yaklamasna izin verilen bu

adam da kim?" diye sorduklannda, kendilerine: “Bu, Allah'n kendisini dost

edindii, atei kendisine esenlik ve serinlik kld Ibrâhim’dir. Allah'n katna

1 afiî (1/208, 209), bn Ebî eybe (2/150, 151), bn Ebi'd-Dünya (91), Bezzâr (Kefu'l-

Estâr, 3519), Ebû Ya'lâ (4089, 4228), bn Cerîr (21/457, 458), Taberânî (6717), Âcunî (612-

614) ve Tahrîcu’l-Keâfda (4/16, 17) geçtii üzere bn Merduye.
1 Ahmed 18/243, 244 (11715), Ebû Ya'lâ (1386) ve bn Cerîr (21/459). Müsned'in

muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
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yaklamasna izin verildi" denilir. Sonra önünde dalar kadar nur bulunan,

meleklerin tebih uultusu ile kanat seslerini iiten bir adamn daha Allah'n

katna yaklamasna izin verilir. Cennet ahalisi balann uzatp: "Allah'n

katna yaklamasna izin verilen bu adam da kim?" diye sorduklannda,

kendilerine: "Bu, Allah'n peygamber olarak gönderdii, konumak için

kendine yaklatrd ve konutuu Musa'dr. Allah'n katna yaklamasna

izin verildi” denilir.

En sonunda önceki adamlann hepsinden daha kararl görünen, önünde

dalar kadar nur bulunan, meleklerin tebih uultusu ile kanat seslerini iiten

bir adamn daha Allah’n katna yaklamasna izin verilir. Cennet ahalisi

balann uzatp: "Allah'n katma yaklamasna izin verilen bu adam da kim?"

diye sorduklannda, kendilerine: "Bu, ilk efaatçi klnan, ilk efaatte

bulunacak olan, havuzunun yanna en çok insan gelecek olan,

Âdemoullanmn efendisi olan, mezanndan ilk kalkacak olan ve hamd

sancann sahibi olan kiidir. Allah'n katna yaklamasna izin verildi" denilir.

Sonrasnda peygamberler nurdan minberlere, sddîklar nurdan divanlara,

ehitler nurdan tahtlara, dier insanlar da keskin kokulu beyaz miskten olan

tepelere otururlar. Herkes oturduktan sonra Yüce Allah perdelerin ardndan:

"Kullanm, misafirlerim, komulanm ve ziyaretçilerim ho gelmi! Ey melekler!

Kalkn ve kullanma yemekler sunun" buyurur. Bu emir üzerine oradakilere

deve boynunu andran, tüyü ve kemii olmayan ku etleri getirilip yerler.

Yedikten sonra da Yüce Allah perdelerin ardndan: "Kullanm, misafirler m,

komulanm ve ziyaretçilerim ho gelmi! Yemeinizi yediniz mi? O zaman

onlara içecekler sunun" buyurur. Bu emir üzerine paha biçilmez incilere

benzeyen hizmetçiler kalkar ve altn ile gümüten kaplarla deiik içecekler

ikram ederler. Son içilenden ilk içilen gibi zevk alrlar ve bundan dolay hiçbir

rahatlksz duymazlar.

çeceklerini içtikten sonra Yüce Allah perdelerin ardndan: "Kullanm,

misafirlerim, komulanm ve ziyaretçilerim ho gelmi! Yemeinizi yiyip

içeceklerinizi de içtiniz mi? O zaman onlara meyveler sunun” buyurur. Bu

emir üzerine yakut ve mercanlarla süslenmi tabaklar içinde Yüce Allah'n

söyledii sütten daha beyaz, baldan daha tatl ve ifal olan meyveler onlara

ikram edilir. Bunlan da yedikten sonra Yüce Allah perdelerin ardndan:

"Kullanm, misafirlerim, komularm ve ziyaretçilerim ho gelmi! Yemek ile
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meyvelerinizi yiyip içeceklerinizi de içtiniz mi? O zaman onlara giysiler sunun”

buyurur. Bu emir üzerine Cennet meyveleri Rahman olan Allah'n nuruyla

parlatlm giysiler verirler ve bu giysiler onlara giydirilir.

Sonrasnda Yüce Allah perdelerin ardndan: “Kullanm, misafirlerim,

komulanm ve ziyaretçilerim ho gelmi! Yemek ile meyvelerinizi yiyip

içeceklerinizi içip giysilerinizi de giydiniz mi? O zaman onlara kokular sunun”

buyurur. Bu emir üzerine keskin kokulu beyaz misk dolu kaplar içinden

musîre denilen bir koku onlann üzerine doru eser. Bu koku herhangi bir toz

çkarmadan yüzlerine doru üfürülür. Kokulandktan sonra da Yüce Allah

perdelerin ardndan: “Kullanm, misafirlerim, komulanm ve ziyaretçilerim

ho gelmi! Yemek ile meyvelerinizi yiyip, içeceklerinizi içip, giysilerinizi giyip

kokulannz da süründünüz mü? zzetime andolsun ki bana bakmalan için

onlara tecelli edeceim” buyurur. te son ihsan ve fazlalk bu olacaktr.

Yüce Allah onlara tecelli ettikten sonra: “Kullarm! Selam üzerinize olsun!

Bana bakn ki sîzlerden raz oldum” buyurur. Cennetteki tüm saray ile bitkiler

dört defa: “Allahm! Seni tebih ederiz!” deyince oradakilerin hepsi de

secdeye kapanrlar. Herkes bu ekilde secdeye kapannca Yüce Allah:

"Kullanm! Banz kaldnn! Zira buras amel ve çalma yeri deil mükafat ve

ödül yeridir. zzetime andolsun ki bütün bunlan sizler için yarattm.

Dünyadayken beni andnz her anda da Ar’mn üzerinden ben de sîzleri

andm” buyurur .

1

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Resûlullah (saiiiiahu aleyhi mallm) bana

öyle buyurdu:
"
Cebrail'in bana anlattna göre Cennetteki bir adam ei olan

hurinin yanna girdii zaman huri ona sarlarak ho bir ekilde karlar. Ona

öyle parmaklarla dokunur ki parmak uçlarndan biri görünecek olsa Güne

ile Ay'n na baskn çkar. Saçndan bir tutam görünecek olsa kokusunun

güzellii dou ile batnn arasn doldurur. Kii ei olan huriyle birlikte bu

ekilde yastna yaslanmken üzerinden bir nur belirir. Kendisi Yüce Allah'n

kullarna göründüünü düünürken bir huri: «Ey Allah'n dostu! Yannda bize

de yer var m?» diye sorar. Adam ona: «Sen kimsin?» diye sorunca, bu huri

:

«Ben, Yüce Allah'n "...Katmzda fazlas da vardr"
2 buyurduklarndanm»

1 bn Cerîr (21/454-457). bn Kesîr, Tefsir (7/385): "çinde çok garîb ifadeler vardr"

demitir.
1 Kâf Sur. 35
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karln verir. Adam ona doru dönünce ilkinden daha güzel daha mükemmel

olduunu görür. Onunla birlikte bu yastna dayanmken bir daha üzerinde

bir nur belirir. Baktnda baka bir hurinin ona: «Ey Allah'n dostu! Yannda

bize de yer var m?» diye sorar. Adam ona: «Sen kimsin ?» diye sorunca, bu

huri de: «Ben, Yüce Allah'n ''Yaptklarna karlk onlar çin saklanan

müjdeyi kimse bilmez"
1 buyruunda bahsettii müjdelerden biriyim»

karln verir. Bu ekilde bir eten, dier bir ee gidip durur."
1

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b:

"Orada dilediklerini bulurlar. Katmzda fazlas da vardr"3 âyetini açklarken

öyle demitir: "Cennet ahalisi içinde en aa derece olan kiinin yannda

bile tüm Cennet ahalisi misafir olsa hepsine yetecek kadar yiyecek, içecek,

oturak ve hizmetçisi olur.”

bn Ebî Hatim, Kesîr b. Murra’dan bildirin Bahsedilen bu fazlalklardan biri

de Cennetteki bulutlardan biri üzerlerinden geçtii zaman: "Üzerinize neyi

yadrmam istersiniz?" diye sormas ve ne isterlerse onu yadrmasdr.4

öt Ji j r*
ûji i, \2ûü fa

"Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar

diyar dolaan nice nesilleri helak etmiizdir. Kurtulu var

mi!” (Kâf Sur. 36)

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "aül ^
ifadesini: “Beldeleri dolatlar" eklinde açklamtr.6

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "aSÜl j I3I:»"
7

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: "Kaçtlar, mânâsndadr" dedi. Nâfi’:

’ Secde Sur. 17
1

Elbânî, Da'ifu't-Terîb ve’t-Terhîb'de (2222) hadisin münker olduunu söylemitir
3 Kâf Sur. 35
4 bn Kesîr, Tefsirde (7/384) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Kâf Sur. 36
6 bn Cerîr (21/460).

7 Kâf Sur. 36
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“Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. Adiy b. Zeyd'in:

"Ölüm korkusuyla beldeler dolatlar

YeryÜ2Ünde kaçacak yer aradlar" dediini itmedin m?"

1

Firyâbî ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: “iÛJi j ifadesini:

“Beldeleri dolatlar" eklinde açklamtr.
3

Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kurtulu var m !"4

buyruunu açklarken: “Ölümden kaçp kurtulacaklar bir yer var m?"

demitir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Katâde: "Biz,

onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaan nice

nesilleri helak etmiizdir. Kurtulu var m !"5 âyetini açklarken: “Allah

dümanlan belde belde dolatlar, ancak nereye gittilerse ölümün

pelerinden geldiini gördüler" demitir .

6

"üphesiz ki bunda, kalbi olana veya hazr bulunup kulak

veren kimseler için bir öüt vardr." (Kâf Sur. 37)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz ki bunda, kalbi

olana veya hazr bulunup kulak veren kimseler için bir öüt vardr" âyetini

açklarken öyle demitir: “Münafklar Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseUem) yannda

oturup konumalarn dinlerler, çktklarnda ise: “Demin neyi anlatyordu?"

derlerdi. Zira kalpleriyle orada bulunmazlard.”

1

el-tkân'de (2/95) geçtii üzere Tast.
J

Kâf Sur. 36
3 Talîku't-Ta’lîk’de (4/317) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (21/460).

4 Kâf Sur. 36
5 Kâf Sur. 36
6 Abdurrezzâk (2/239) ve bn Cerîr (21/461).



604 8 Kâf Sûresi &

Buhârî Edeb 'de ve Beyhakî uabu'l-îman 'da Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir:

“Akl kalpte, merhamet karacierde, efkat dalakta, nefis ise akcierdedir."
1

Beyhakî, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildirir: “Baar en iyi yönetici, güzel ahlâk en

iyi dost, akl en iyi yolda, edep en iyi mirastr. En büyük yalnzlk da kendini

beenmedir."2

Firyâbî ve bn Certr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Hazr bulunup kulak

veren kimseler için bir öüt vardr" buyruunu açklarken: "Akln baka

eylerle megul etmeden söylenenlere kulak kesilen, kalbiyle birlikte orada

bulunanlar, anlamndadr" demitir.

3

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "...Hazr bulunup

kulak veren kimseler için bir öüt vardr" buyruunu açklarken: "Akln

baka eylerle megul etmeden söylenenlere kulak kesilen, kalbiyle birlkte

orada bulunanlar, anlamndadr" demitir.

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Hazr bulunup

kulak veren kimseler için bir öüt vardr" buyruunu açklarken öyle

demitir: "Bundan kast, Ehl-i kitâb’dan olan kiidir. Bu kii Kuriân’ dinler,

ama elindeki kitapta da Muhammed'in (sBiisiiahu aleyhi yBaiiem) peygamber olduunun

yazldn görür."4

lyA ILL* Uj ç\j\ ^ U4 Uj olJü-Dl LÜ>. AÜj

“Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasnda bulunanlan alt

günde yarattk. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmad/'
(Kâf Sur. 38)

bnu’l-Münzir, Dahhâk’tan bildirir. Yahudi’ler "Yüce Allah yaratmaya Pazar

günü balad. Pazartesi, Sal, Çaramba, Perembe ve Cuma günlen de

1

Buhârî (547) ve Beyhakî (4662). snad hasendir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi'l-M.ifred,

425).

1
Beyhakî (4661, 8032).

3 Talîku't-Ta'lîk'de (4/317) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerir (21/463).

4 Abdunrezzâk (2/239) ve bn Cerir (21/464).
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yaratmaya devam ettikten sonra Cumartesi günü istirahata çekildi" deyince,

Yüce Allah: "Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasnda bulunanlar alt

günde yarattk. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmad " 1

âyetini indirdi.

Abdunrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde'den bildirir: Yahudiler:

"Yüce Allah yer eyi alt günde yaratt. Yaratma iini Cuma gününde bitirip

Cumartesi günü istirahata çekildi" deyince, Yüce Allah: "...Bize hiçbir

yorgunluk da dokunmad" 2
buyurarak onlar yalanlad.3

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Abbâs: I « «» A UJ
"4 buyruunu:

"Bize hiçbir yorgunluk dokunmad" eklinde açklamtr.5

Âdem b. yâs, Firyâbî, bn Cerîr ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's- Sifat’ta

bildirdiine göre Mücâhid: 5-° ^ Uj"
6 buyruunu açklarken öyle

demitir: Luûb yorgunluk anlamndadr. Zira Yahudiler: "Yüce Allah yaratma

iinden sonra yorulduu için dinlendi" demilerdir.

7

Hatîb Târih'öe Avvâm b. Haveb'den bildirir: Ebû Miclez’e kiinin

otururken ayak ayaküstüne atmas konusunu sorduumda öyle dedi: "Bir

sakncas yoktur. Bunu Yahudiler ho görmezlerdi. Zira onlann iddiasna göre

Yüce Allah yer ile gökleri alt günde yarattktan sonra Cumartesi günü

dinlenmek üzere bu ekilde oturmutur. Ancak Yüce Allah bu konuda:

"Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasnda bulunanlar alt günde yarattk.

Bize hiçbir yorgunluk da dokunmad" 6
buyurmutur.9

1

Kâf Sur. 38
1
Kâf Sur. 38

3 Abdurrezzâk (2/239) ve bn Cerîr (21/466, 467).

4 Kâf Sur. 38
5 bn Cerîr (21/466).

6 Kâf Sur. 38
7 Âdem ( Tefsîru Mücâhid, sh. 615), Talîku't-Ta'lîk'dc (4/317) geçtii üzere Firyâbî, bn

Cerîr (21/466) ve Beyhakî (766).

0 Kâf Sur. 38
9 Hatîb (8/6) ve bn Ebî eybe (8/382).
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JJj orxh\ gjfl. JJ ilîj ^pj jJ>: U JU pM

"O halde onlann söylediklerine sabret ve günein
douundan önce de, batndan önce de Rabbini hamd

ederek tespih et" (Kâf Sur. 39)

Taberânî M. el-Evsat*ta ve bn Asâkir, Cerîr b. Abdillah'tan bildirir:

Peygamberimiz (nliallehu aleyhi veseUem), "...Günein douundan önce Rabbini

hamd ederek tespih et ..."
1 buyruu konusunda: "Bundan kast salah

namazdr" buyurdu. "...Batndan önce de Rabbini hamd ederek tespih

et
" 2 buyruu hakknda da: "Bundan kast ikindi namazdr" buyurdu .

3

/ /

"Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardndan da O'nu

tebih et" (Kâf sur. 4O)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Gecenin bir bölümünde ve

secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"4 âyetini açklarken: Gecenin bir

bölümündeki tebihten kast, yats namazdr. Secdelerin ardndan olan

tebihten kast ise nafile namazlardr" demitir.
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Gecenin bir bölümünde ve

secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"6

âyetini açklarken: "Gecenin bir

bölümünden kast, gecenin tümünün herhangi bir bölümüdür" demitir .

7

'Kâf Sur. 39
2 Kâf Sur. 39
3 Taberânî (7014) ve bn Asâkir (41/248), Buhârî (554) ve Müslim (633). Heyserrû,

Mecmau 'z-Zevâid'dç (7/112) der ki: "snadnda metruk biri olan Dâvud b. ez-Zibrikin

vardr."
4 Kâf Sur. 40
5 bn Cerîr (21/473).

6 Kâf Sur. 40
7 bn Cerîr (21/468).



Âyet: 40 607

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan

bildirir: Bir gün Resûlullah'n (saiiaiiahu aJeyh «selim) yannda geceledim. Resûlullah

(uiisilahu aleyh, »eseiiem) sabah namazndan önce ksa iki rekat namaz kldktan sonra

öyle buyurdu: "Ey bn Abbâs! Yldzlarn batndan sonra tebih etme' sabah

namazndan önce klman iki rekatlk namazdr. Secdelerin ardndan tebih

etme
2
de akam namazndan sonra klnan iki rekatlk namazdr."*

Müsedded Müsned’de, bnuM-Münzir ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'ten

bildirir: Resûlullah'a Maiiahu aleyh, »eseiiem) yldzlann batndan sonra tebih etme4

le secdelerin ardndan tebih etmeyi5 sorduumda: "
Secdelerin ardndan

tebih etme, akam namazndan sonra klnan iki rekatlk namazdr. Yldzlarn

batndan sonra tebih etme ise, sabah namazndan önce klnan iki rekatlk

namazdr " buyurdu .

6

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: “Resûlullah’tan (saildiahu aleyhi vesellem)

nafile olarak klanacak on rekatlk namaz örendim. Bunlann dördü Yüce

Allah’n Kitâb’nda: "Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardndan da

O'nu tebih et
"7 eklinde zikredilmitir. Burada secdelerin ardndan tebih

etmeden kast da, akam namazndan sonra klnan iki rekatlk namazdr."

Muhammed b. Nasr es-Salât*ta ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ömer

b. el-Hattâb: "...Secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"8 buyruunu

açklarken: “Bundan kast, akam namaznn farzndan sonra klnan iki

rekattr" demitir. "...Yldzlarn batndan sonra O'nu tebih et
"9

’ Tûr Sur. 49
1 Kâf Sur. 40
3 Tirmizî (3275), bn Cerîr (21/471), bn Kesir, Tefsir’de (7/387) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim ve Hâkim (1/320, "sahîh"). Zayii hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îf Sünen et-Tirmizî,

645).

9 Tûr Sur. 49
s Kâf Sur. 40
8
el-Metâlibu’l-Aliye’ de (4114) geçtii üzere Müsedded.

7 Kâf Sur. 40
8
Kâf Sur. 40

9 Tûr Sur. 49
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buyruunu açklarken de: “Bundan kast, sabah namaznn farzndan önce

klnan iki rekattr” demitir.

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Nasr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî’nin el-Esmâ' ve’s-SifaVta bildirdiine göre Alî b. Ebî Tâlib:

“...Secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"2 buyruunu açklarken: “Bundan

kast, akam namaznn farzndan sonra klnan iki rekattr" demitir.

"...Yldzlarn batndan sonra O'nu tebih et
"3 buyruunu açklarken de:

“Bundan kast, sabah namaznn farzndan önce klnan iki rekattr" demit r.

4

bn Ebî eybe, bn Nasr ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Haan b. Ali:

“...Secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"5 buyruunu açklarken: “Buncan

kast, akam namaznn farzndan sonra klnan iki rekattr" demitir .

6

bn Ebî eybe, bn Nasr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn MerdûyeYin

bildirdiine göre Ebû Hureyre: “...Secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"7

buyruunu açklarken: “Bundan kast, akam namaznn farzndan sonra

klnan iki rekattr" demitir. “...Yldzlarn batndan sonra O'nu tebih et
"8

buyruunu açklarken de: “Bundan kast, sabah namaznn farzndan önce

klnan iki rekattr" demitir.
9

bn Nasr ve bnu’l-Münzir, Ebû Temîm el-Ceyânî'den bildirin Resûlullah’n

(saiiaUahu aleyhi mdiem) ashâb "...Secdelerin ardndan da O'nu tebih et
"10 buyruu

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 29) ve Fethu’l-BSrTde (8/598) geçlii

üzere bnu'l-Münzir.

‘Kf Sur. 40
9 Tûr Sur. 49

4 bn Ebî eybe (2/523), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâm’l-Leyl (sh. 29) ve bn
Cerîr (21/469, 609).

5 Kâf Sur. 40
6 bn Ebî eybe (2/523), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 29) ve bn

Cerîr (21/469, 470).

7 Kâf Sur. 40
8
Tûr Sur. 49

9 bn Ebî eybe (2/523), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 29) ve bn
Cerîr (21/470).

,0
Kâf Sur. 40
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konusunda: “Bundan kast, akam namaznn farzndan sonra klnan iki

rekattr” demilerdir.

1

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Secdelerin ardndan da O'nu

tebih et"
J buyruunu açklarken: “Bundan kast, akam namaznn farzndan

sonra klnan iki rekattr” demitir .

3

bn CenVin bildirdiine göre brâhim: “Secdelerin ardndan Allah' tebih

etmekten kast, akam namaznn farzndan sonra klnan iki rekattr”

demitir.
4

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Secdelerin ardndan da O'nu

tebih et
*5 buyruunu açklarken: “Bundan kast, akam namaznn farzndan

sonra klnan iki rekattr" demitir.

6

bn Cerir, Katâde, a’bî ve Hasan(- Basrî)'den aynsn bildirir.

7

bn Cerîriin bildirdiine göre Evzaî'ye akam namaznn farzndan sonra

klnan iki rekatlk namaz sorulunca: “Bu namaz, Allah’n Kitâb'nda

"...Secdelerin ardndan da O'nu tebih et"
8
eklinde zikredilen namazdr”

dedi .
9

Buhârî, bn Nasr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Mücâhid

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Secdelerin ardndan tebih etmeden

kast, namazlarn ardndan Allah’ tebih etmektir” demitir. Buhârî’nin lafz:

“Yüce Allah, Hz. Peygamber’e (safltfuN aM» »•mIM bütün namazlann ardndan

kendisine tebih etmesini emretmitir" eklindedir.

10

1 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 29) ve Fethu'l-BârTde (8/598) geçtii

üzere Îbnu'l-Münzir.
1 Kâf Sur. 40
3 bn Cerîr (21/471).

4 bn Cerîr (21/470).

5 Kâf Sur. 40
6 bn Cerîr (21/470, 471).

7 bn Cerîr (21/469, 470, 472, 473).

* Kâf Sur. 40
3 bn Cerîr (21/472).
10
Buhârî (4852), bn Cerîr (21/473) ve Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh.

29).
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liip jjii- jj IpI>- j^îp ^jV'i jüi
f
jj . . .^j>j ^ is

"Bîr çamann yakn bir yerden çaraca güne kulak ver.

O gün insanlar bu sesi gerçekten iiteceklerdir. te bu, çk
günüdür... O gün yer yarlr, onlarn üzerinden süratle

yanlp açlr. Bu, bize göre kolay olan bir hairdir/'
(Klf Sur. 4

1

, 42, 44)

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bir çarcnn yakn bir yerden

çaraca güne kulak ver"' âyetini açklarken: “Bu çandan kast çlk
(sayha)dr" demitir.

1

bn Asâkir ve Vâsitî'nin Fadâil Beytu'l-Makdis’te bildirdiine göre Yezîd b.

Câbir: "Bir çarcnn yakn bir yerden çaraca güne kulak ver
"3 âyetini

açklarken öyle demitir. srâfil, Beytu’l-Makdis'teki kayann üzerine durup

Sûria üfürür ve: “Ey çürümü kemikler! Ey parçalanm deriler! Ey ufalanm

kllar! Yüce Allah hesaplarn görülmesi için bir araya gelmenizi emrediyor!"

diye seslenir/

bn Cerîriin bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr): "Bir çarcnn yakn bir

yerden çaraca güne kulak ver"s
âyetini açklarken öyle demitir “Bir

melek Beytu'l-Makdis'teki kayann üzerinde durup: “Ey çürümü kemikler! Ey

parçalanm mafsallar! Yüce Allah hükümlerin verilmesi için bir araya

gelmenizi emrediyor!" diye seslenir.
6

’ Kâf Sur. 41
2 bn Cerîr (21/475).

J Kâf Sur. 41
4 bn Asâkir (65/136)

5 Kâf Sur. 41
6 bn Cerîr (21/475).
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bn Cerîr, Bureyde’den bildirir: Bir melek Beytu'l-Makdis’teki kayann

üzerinde durup elini kulana koyar ve: “Ey insanlar! Hesap için toplann!"

diye seslenir.

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Vâsitî'nin bildirdiine göre Katâde: "Bir

çarcnn yakn bir yerden çaraca güne kulak ver"
2
âyetini açklarken

öyle demitir: “Bize anlatlana göre bu çar yeryüzünün orta yeri olan

Beytu'l-Makdis'teki bir kayann üzerinden yaplacaktr. Ka'b'n da bize

bildirdiine göre bu kaya yeryüzünün dier yerlerinden göe on sekiz mil

daha yakndr."3

Vâsitî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir çarcnn yakn bir yerden

çaraca güne kulak ver
"4

âyetini açklarken: “Bu çan, Beytu'l-Makdis'teki

bir kayann üzerinden yaplr" demitir.

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "O gün insanlar bu sesi

gerçekten iiteceklerdir..."5 buyruunu açklarken: “Üfürülen Sör'ün sesini

uzak yakn herkes duyacaktr" demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...te bu,

çk günüdür"6 buyruunu açklarken: “Bu günde herkes kabrinden çkp

hesap yerine gider" demitir.

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "O gün yer yarlr, onlarn

üzerinden süratle yarlp açlr..."7 buyruunu açklarken: “Üzerlerine öyle

bir yamur yaar ki yerlerde çatlaklar ve yanklar oluur" demitir.

Tirmizî, Ebû Arûbe Evâil’de, Taberânî ve Hâkim, bn Ömer’den bildirir:

Resûlullah (niiaiUu iyh vmiiem): "Topra yarlp da mezarndan ilk çkacak kii

benim. Benden sonra Ebû Bekr, ondan sonra da Ömer'dir. Sonra Bakî'

mezarlna gelirim ve onlar da benimle haredilirler. Ondan sonrasnda

’ bn Cerîr (21/475, 476).

1 Kâf Sur. 41

3 bn Cerîr (21/475).

4 Kâf Sur. 41

5 Kâf Sur. 42
6 Kâf Sur. 42
7 Kâf Sur. 44
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Mekkelilerin gelmesini beklerim

"

buyurdu. Ravi der ki: Sonrasnda bn Ömer:

"O gün yer yarlr, onlarn üzerinden süratle yarlp açlr ...*
1

âyetini okudu .

2

JlL; j oTjÎIj. $ii jlîfrj c Uj U,
;

jü

"Biz onlann ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara

kar bir zorba deilsin. O halde sen, benim uyarmdan
korkan kimselere Kur'ân ile öüt ver." (Kaf Sur* 45)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Sen, onlara

kar bir zorba deilsin ...*3 buyruunu açklarken: “Sen onlara zorbalk

yapmaz, zor kullanmazsn” demitir .
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katide:

"...Sen, onlara kar bir zorba deilsin ..."5 âyetini açklarken öyle demitir:

Yüce Allah, Peygamberinizin (uHbIi^hj akyt malam) zor kullanp zorbalk yapmasn

yasaklam ve bu konuda: "...O halde sen, benim uyarmdan korkan

kimselere Kur'ân ile öüt ver"6 buyurmutur.

7

Hâkim, Cebrîden bildirir: Adamn biri Hz. Peygamberîin Maiiahu aleyhi «sailem)

huzuruna çknca korkudan ayaklan titremeye balad. Bunun üzerine adama:

"Sakin ol! Ben de u çölde kuru et yiyen Kureyli bir kadnn oluyum "

buyurdu ve: "...Sen, onlara kar bir zorba deilsin ..."
8
âyetini okudu .

9

Hâkim, Enes’ten bildirir “ResûlullahMaitfu aleyhi meiiem) hastalan ziyaret eder,

cenazelerin ardndan çkar, kölelerin davetlerine icabet eder ve merkebe

1

Kâf Sur. 44
1

Tirmizî (3692, “hasen"), Taberânî (13190) ve Hâkim (2/465, 466, lafz kendisinindir).

Zayf hadistir (Bakn: Elbârî, Da’f Sünen et-Tirmizî, 761).

3 Kâf Sur. 45
4 bn Cerîr (21/477).

5 Kâf Sur. 45
6
Kâf Sur. 45

7 bn Cerîr (21/477).
8
Kâf Sur. 45

9 Hâkim (2/466). Elbânî, es-Silsiletu s-Sahîhada (1876) hadisin sahih olduunu
söylemitir.
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binerdi. Hayber sava srasnda da yular da, eyeri de hurma lifinden olan bir

merkebe binmiti /'1

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir. Müslümanlar: “Yâ Resûlallah! Bizleri

uyarrken korkutsan!" dediklerinde, "...Sen, benim uyarmdan korkan

kimselere Kurîân ile öüt ver
"2

âyeti nazil oldu .

3

’ Hâkim (2/466,
"
sahîh ") ve Ebû Dâvud (4178). Zayf hadistir (Bakn: Elbârî, Da'îf

Sünen Eb Dâvud, 915).

1 Kâf Sur. 45
} bn Cerîr (21/478).



ZÂRYÂT SÛRES
(MEKKÎ BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin DelâiVde bildirdiine

göre bn Abbâs: “Zâriyât Sûresi, Mekke’de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr’den aynsn bildirir.

bn Ebî eybe'nin Musannefte Ebu’l-Mütevekkil en-Nâcî'den bildirdiine

göre bn Ömer, öle namaznda Kâf ile Zâriyât sûrelerini okumutur.

2

\-j\ 0U4ÛÛ * l>U oljLÜli *\')j o*.UJU * IjjS
r •* A

“Tozutup savuranlara, arlk tayanlara, kolaylkla

akanlara, i bölütürenlere andolsun ki, size vaad olunan

ey elbette dorudur. Ödeme günü gelecektir/'

(Zâriyât Sur. 1 -6)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Hâris b. Ebî Usâme, bn Cerîr, bnuM-

Münzir, bn Ebî Hatim, bnu’l-Enbârî Mesâhifte, Dârakutnî el-Efrâd’de, Hâkim

ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’öa deiik kanallardan bildirdiine göre Ali b.

Ebî Tâlib: 'Tozutup savuranlara, arlk tayanlara, kolaylkla akanlara, i

bölütürenlere andolsun ..."3 âyetlerini açklarken öyle demitir: “Tozut jp

savuranlardan kast rüzgarlar, arlk tayanlardan kast bulutlar, kolaylkla

akanlardan kast gemiler, i bölütürenlerden kast da meleklerdir.”4

1 bnu'd-Durays (17), Nehhâs (680) ve Beyhakî (7/144).
1 bn Ebî eybe (15/356).

3 Zâriyât Sur. 1-4

4 Abdurrezzâk (2/241), Talîku't-Ta'lîk'de (4/318) geçtii üzere Firyâbî, Hâris b. Ebî

Usâme (Bu&etu’l-Bâhis

,

385), bn Cerîr (21/479-483), Talîku’t-Ta’lîk'dc (4/318) geçtii

üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/466, 467, "sahih") ve Beyhakî (3991).
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Bezzâr, Dârakutnî el-Efrâd’de ve bn Merdûye, Saîd b. el-Müseyyeb'den

bildirir: Sabî et-Temîmî, Ömer b. el-Hattâb’a geldi ve: 'Tozutup

savuranlara
"1

buyruunun anlam nedir?" diye sordu. Ömer: "Bundan kast

rüzgarlardr. Bunun bu anlama geldiini Resûlullah'tan (saliaüahu aleyhi vesellem)

iitmeseydim ben de söylemezdim" dedi. Sabî: "Arlk tayanlara"2

buyruunun anlam nedir?” diye sordu. Ömer: "Bundan kast bulutlardr.

Bunun bu anlama geldiini Resûlullah'tan (uIIbIIbHu aleyhi »eseiM iitmeseydim ben

de söylemezdim" dedi. Sabî: "Kolaylkla akanlara
" 3 buyruunun anlam

nedir?" diye sordu. Ömer: "Bundan kast gemilerdir. Bunun bu anlama

geldiini Resûlullah'tan (saUeiBhu aleyhi vesellem) iitmeseydim ben de söylemezdim"

dedi. Sabî: " bölütürenlere
"4 buyruunun anlam nedir?" diye sordu.

Ömer: "Bundan kast meleklerdir. Bunun bu anlama geldiini Resûlullah'tan

{sHiidiahu aleyhi veseiiem) iitmeseydim ben de söylemezdim” dedi. Sonrasnda Ömer

emir vererek Sabî’e yüz denek atld ve bir eve kapatld. yiletikten sonra

onu getirtip yüz denek daha attrd ve bir deveye bindirip Ebu Mûsa el-

E'arî'ye gönderdi. Ebû Mûsa'ya da: "nsanlarn bununla oturmasna izin

verme!" eklinde bir mektup da yazd. Sabî bu ekilde bir süre yalnz bana
brakld. Daha sonra Sabî, Ebû Mûsa'nn yanna geldi ve büyük yeminler

ederek eskiden içinde hissettii eylerden (fikirlerden) hiçbir ey kalmadn
ifade etti. Ebû Mûsa bu yönde Ömer'e bir yaz yaznca, Ömer de: "Sannm

doruyu söylüyor. nsanlann onunla oturmalanna izin verebilirsin" eklinde

bir cevap yazd .

5

Firyâbî, Hasan(- Basrî)'den bildirin Sabî et-Temîmî, Ömer b. el-Hattâb'a:

Tozutup savuranlara
"6 buyruu, "Birbiri ardndan gönderilenlere

"7

buyruu ve "Söküp çkaranlara
"8 buyruunun anlamlann sorunca, Ömer

ban açmasn istedi. Sabî sangn kaldrnca altnda bir çift saç örgüsü

1

Zâriyât Sur. 1

1
Zâriyât Sur. 2

i Zâriyât Sur. 3

4 Zâriyât Sur. 4

5 Bezzâr (Kefu'l-Estâr; 2259), el-sâbe’de (3/459) geçtii üzere Dârakutnî ve bn Asâkir

(23/410). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (7/113) der ki: "snadnda metruk biri olan Ebû

Bekr b. Ebî Sebre vardr."
6
Zâriyât Sur. 1

7 Mürselât Sur. 1

8
Nâzi'ât Sur. 1
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gördü. Bunun üzerine ona: "ayet kafann tra edilmi olduunu görseydim

boynunu vururdum" dedi. Sonra onu Ebû Musa el-E'arî’ye gönderdi ve ona

bir yaz yazarak hiçbir müslümann onunla oturup konumasn söyledi.

Firyâbî ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: bn Abbâs’a: tozutup

savuranlara, arlk tayanlara, kolaylkla akanlara, bölütürenlere

andolsun ..."
1

âyetlerini sordum. bn Abbâs: "Tozutup savuranlardan kast

rüzgarlar, arlk tayanlardan kast bulutlar, kolaylkla akanlardan kast

gemiler, i bölütürenlerden kast da meleklerdir" dedi.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Azame ’de bildirdiine göre Mücâhid: "Tozutup

savuranlara, arlk tayanlara, kolaylkla akanlara, i bölütürenlere

andolsun ..."
2
âyetlerini açklarken öyle demitin "Tozutup savuranlardan

kast rüzgarlar, arlk tayanlardan kast yamur tayan bulutlar, kolaylkla

akanlardan kast gemilerdir. bölütürenlerden kast da meleklerdir ki Yüce

Allah melekleri diledii kiilere gönderir."3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Size vaad olunan ey elbette dorudur"4
âyetini açklarken: "Kyamet günü

elbette gerçekleecektir, anlamndadr” demitir, "ödeme günü

gelecektir
"5 âyetini açklarken de: "Hesap günü gelecektir, anlamndadr"'

demitir.

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"ödeme günü gelecektir
"

7

âyetini açklarken: "Bu gün kyamet günüdür.

Yüce Allah bu günde kullanna amellerinin karln verir" demitir.

1

Zâriyât Sur. 1-4

1 Zâriyât Sur. 1-4

1 bn Cerîr (21/481, 482, 484) ve Ebu'-eyh (492).

* Zâriyât Sur. 5

5 Zâriyât Sur. 6
6 bn Cerîr (21/485).

7 Zâriyât Sur. 6
8 Abdurrezzâk (2/242) ve bn Cerîr (21/485).
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"Yollara sahip göe andolsun ki siz çelikili sözler

söylüyorsunuz. Bundan, dönebilecek kimseler döndürülür/'
(Zâriyât Sur. 7-9)

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

eyh'in Azame'de bildirdiine göre bn Abbâs: “e£*i ola .IJI3”

1

buyruunu:

“Düz ve güzel bir ekilde yaratlm göe andolsun" eklinde açklamtr. 1

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Azame ’de bildirdiine göre bn Abbâs:

“e&Jl ola buyruunu açklarken: “Güzelce dokunmu bir kuma gibi

gözalc güzellikte olan bir gök" demitir/

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

"dliJ 06 ailJiS”
5 buyruunu: “Çok güzel bir ekilde yaratlm göe

andolsun" eklinde açklamtr.6

Tastî'nin Mesâil ’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:
“

d^Jl ol
a" 7

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Yollan olan ve güzel bir

ekilde yaratlm, anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir

mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Züheyr b.

Ebî Selmâ’nn:

‘Dümanlara ulatklar zaman süslü zrhlarna vururlar

Dümann saldrsna uradklarnda da korkup kaçmazlar
”

dediini

iitmedin mi?"
8

1

Zâriyât Sur. 7
1

Talîku't-Ta’lîk'de (4/319) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr (21/487), Taglîku 't-Ta ’lîk'de

(4/319) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebu'-cyh (556).

5 Zâriyât Sur. 7

4 Ebu'-eyh (547).

5 Zâriyât Sur. 7
6 bn Cerîr (21/486).

7 Zâriyât Sur. 7
8
el-tkân'de (2/94) geçtii üzere Tastî.
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bn Menî'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib’e “d^J ob «UJDl
3” 1

ifadesinin

anlamn sorulunca: “Mükemmel bir ekilde yaratlm gök anlamndadr”

demitir.
2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Örrer:

'"Yollara sahip göe andolsun ki !"
3 âyetini açklarken: “Bu gök, yedinci <at

semadr"' demitir. 4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Salih: “d^J ob buyruunu

açklarken: “Salam ekilde yaratlm olan bir gök, anlamndadr” demitir.
6

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “ ob

d^J”7 buyruunu açklarken: “Güzel bir ekilde yaratlm ve yldzlarla

döenmi gök” demitir.
8

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “ oli .UJJij

dliüi”
9 buyruunu açklarken öyle demitin “Güzel bir ekilde ilenip

yaratlm gök anlamndadr. Dokumac, kuman sk ve güzel bir ekilde

iledii zaman: "Ne güzel dokumu” dediklerini görmez misin!”
10

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: “»iUiJl ob «li^Jij”
11 buyruunu

açklarken: “tinal bir ekilde ina edilmi gök, anlamndadr” demitir.
12

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Siz çelikili sözler

söylüyorsunuz
" 1

âyetini açklarken: “Batl müriklere deiik ekillerde

geldii için sözleri de çelikili olmaktadr” demitir.

’ Zâriyât Sur. 7
I

el-Metâlibu'l-Âliye'de (4120) geçtii üzere Ahmed b. Meni'.

* Zâriyât Sur. 7
4 bn Cerîr (21/489, 490) ve Ebu-eyh (565).

s Zâriyât Sur. 7
6 Ebu -eyh (546).

7
Zâriyât Sur. 7

8 bn Cerîr (21/487) ve Ebu-eyh (548).

9 Zâriyât Sur. 7
,0 bn Cerîr (21/487, 488) ve Ebu-eyh (555).

II

Zâriyât Sur. 7

” bn Cerîr (21/489).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Siz

çelikili sözler söylüyorsunuz"
2
âyetini açklarken: “Bu Kuriân’ bazen tasdik

eder bazen de yalanlarlar” demitir .

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Bundan, dönebilecek kimseler döndürülür"4 âyetini açklarken:

"Haktan uzaklaanlar daha da uzaklatrlr, anlamndadr” demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bundan, dönebilecek

kimseler döndürülür"6 âyetini açklarken: “Haktan sapanlar saptrlr,

anlamndadr” demitir.

jû> ^

f

je *

"Kahrolsun o yalanalar! Onlar Koyu bir cehalet içerisinde

kalm gafillerdir. Ceza gününün ne zaman olduunu
sorarlar. O gün onlar atee sunulacaklardr. Azabnz tadn!

Acele gelmesini beklediiniz ey budur ite!"
(Zâriyâl Sur. 10-14)

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

"Kahrolsun o yalanclar!"7 âyetini açklarken: “üphe içinde olanlara lanet

olsun, anlamndadr” demitir .

8

Taberânî, bn Abbâs’tan bildirir: “Kurîân'da eddeli olarak gelen “jâ"

ifadeleri azap, eddesiz bir ekilde gelen ifadeleri ise rahmet anlamna

gelir.”
1

1

Zâriyâl Sur. 8
1
Zâriyâl Sur. 8

3 Abdurrezzâk (2/242) ve bn Cerîr (21/490).

4 Zâriyâl Sur. 9

5 Abdurrezzâk (2/243) ve bn Cerîr (21/491).

6
Zâriyâl Sur. 9

7 Zâriyâl Sur. 10

* bn Cerîr (21/492) ve el-tkâride (2/44) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kahrolsun o

yalanclar!"2 âyetini açklarken: "Bundan kast kahinlerdir” demitir. "Onlar

koyu bir cehalet içerisinde kalm gafillerdir
"9 âyetini açklarken de: “Bir

gaflet içinde oyalanmaktadrlar” demitir.
4

*

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: ji”5
âyetini:

“Kahrolsun yalanclar” eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâh d:

"Kahrolsun o yalanclar!"
6
âyetini açklarken: “Bunlar yalan söylemeyi adet

haline getirenlerdir
1

’ demitir. "Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalm
gafillerdir

"7
âyetini açklarken: “Bunlarn kalpleri hakka kar bir k lif

içindedir” demitir. "Ceza gününün ne zaman olduunu sorarlar
"8

âyet ni

açklarken: “Hesap gününün ne zaman geleceini sorarlar” demitir. "O gün

onlar atee sunulacaklardr"9 âyetini açklarken de: “Safln örenmek için

altnn atein üzerine tutulmas gibi Cehennem ateinde yaklp

cezalandracaklardr” demitir .

10

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"Kahrolsun o yalanclar!"
11

âyetini açklarken: “Bunlar kiiyi aldatan eyler ile

zanlann peinden gidenlerdir” demitir. "Onlar koyu bir cehalet içerisinde

kalm gafillerdir
"11

âyetini açklarken de: “Bunlar hakka kar bir körlük ve

üpheler içindedirler” demitir.

13

'

Taberânî (11175). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (7/15) der ki: "snadnda

tanmadm biri olan Sehl b. brahim el-Mervezî vardr."
3
Zâriyât Sur. 10

3 Zâriyât Sur. 1

1

4 bn Cerir (21/492, 494).

5 Zâriyât Sur. 10
6
Zâriyât Sur. 10

7 Zâriyât Sur. 1

1

“Zâriyât Sur. 12
9 Zâriyât Sur. 13
,0 bn Cerir (21/492^196).
11

Zâriyât Sur. 10
11
Zâriyât Sur. 1

1

’ 3 bn Cerir (21/493, 494).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar koyu bir cehalet

içerisinde kalm gafillerdir
" 1

âyetini açklarken: “Bu cehaletten kast küfür

ile üphedir" demitir.

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalm gafillerdir
"2

âyetini açklarken:

“Bunlar dalâletleri içinde srarla diretenlerdir" demitir. "O gün onlar atee

sunulacaklardr
"3

âyetini açklarken de: “Cehennemde azaba maruz

kalacaklardr" demitir.4

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "O gün onlar atee

sunulacaklardr. Azabnz tadn ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Azaba maruz kaldklarnda kendilerine: «Sizin için hazrlanm azab tadn!»

denilir.”
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu’l-Cevzâ: “p&iâ I3I3S"
7 buyruunu:

“Azabnz tadn” eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: l^V'
8 buyruunu

açklarken: “Atete yaklmay tadn, anlamndadr" demitir.

4J j Ijiisr jtfij (4J (UüT u * jjipj olLr J •Jai\ ö[

u jdJi &^ ijîîsr *5^
ÇJj***^J J?*—^ !>* *

"üphesiz ki Allah'a kar gelmekten saknanlar cennetlerde

ve pnar balarnda bulunacaklar. Rablerinin kendilerine

verdiini alrlar. Kukusuz onlar, bundan önce de güzel

1

ZâriyâtSur. 11
1
Zâriyât Sur. 11

3 Zâriyât Sur. 13
4 bn Cerîr (21/494, 495) ve Talîku't-Ta'tîk (4/320) ile el-tkân'de (2/44) geçtii üzere

bn Ebî Hatim.
5 Zâriyât Sur. 13, 14
6 Abdurrezzâk (2/242) ve bn Cerîr (21/499).

7 Zâriyât Sur. 14
8
Zâriyât Sur. 14
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davrananlard. Geceleri pek az uyurlard. Seherlerde

balanma dilerlerdi. Mallarnda, muhtaç ve yoksullar için

bir hak vard." (Zâriyât sur. 15-19)

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

Abbâs: "Rablerinin kendilerine verdiini alrlar. Kukusuz onlar, bundan

önce de güzel davrananlard"’ âyetini açklarken öyle demitin “Rablerinin

kendilerine verdii ve aldklar bu eyler farzlardr. Bunlar farzlar nazil

olmadan önce de güzel iler yaparlard ."2

bn Ebîeybe, bn Nasr es-Salât’ta, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn

Abbâs: "Geceleri pek az uyurlard
"3

âyetini açklarken: “Tümünü uykuyla

geçirip namaz klmadklar tek bir geceleri dahi olmamtr" demitir.

4

bn Nasr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ iJtf

oy&v u jJu ^ ^Jâ
" 5

âyetini: “Geceleri pek az uyurlard" eklinde

açklamtr .

6

Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye

ve Beyhakî'nin Sünen ’de bildirdiine göre Enes: "Geceleri pek az uyurlard"7

âyetini açklarken öyle demitir: “Akam namaz ile yats namaz arasnda

nafile namaz klarlard. "Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere

(ibadet ettikleri için), vücutlar yataklardan uzak kalr ..."
8

âyeti de bunu

anlatmaktadr." 9

' Zâriyât Sur. 16
J bn Cerîr (21/501).

5 Zâriyât Sur. 17
9 bn Ebî eybe (2/239), bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi’l-Lcyl (sh. 9), bn Cerîr (21/502,

503), Hâkim (2/467) ve Beyhakî (3109).

5 Zâriyât Sur. 17
6 bn Nasr, Muhtasar Kryâmi’l-Leyl (sh. 9) ve bn Cerîr (21/508).

7 Zâriyât Sur. 17

“Secde Sur. 17
9 Ebû Dâvud (1322), bn Cerîr (18/609), Hâkim (2/467) ve Beyhakî (3/19).



Ayet: 15-19 623

bn Ebî eybe, bn Nasr ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye:

"Geceleri pek az uyurlard"
1

âyetini açklarken: ‘‘Yats namazndan sonra

uyumazlard” demitir .

2

bn Ebî eybe, bn Nasr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: "Geceleri

pek az uyurlard
"3 âyetini açklarken öyle demitir: Zira gece namazna

kalkmalar emredilmiti. Hatta Ebû Zer geceleri o kadar çok namaz klard ki

sonunda bastona dayanmak zorunda kalrd. Bu ekilde iki ay geçtikten

sonra: "...Artk, Kur'ân'dan kolaynza geleni okuyun ..."4 âyeti nazil oldu .

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Geceleri pek az

uyurlard"6
âyetini açklarken: “O zamanlar bunu çok az insan yapyordu”

demitir.

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Geceleri pek az uyurlard
"8

âyetini açklarken: “Takva sahipleri her zaman azdrlar. Geceleri ibadet edip

de uyumayanlar da pek azdrlar” demitir .
9

Muhammed b. Nasr ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: “ ^ Sui lylS

u u£Ui
”10

âyetini açklarken öyle demitir: “Bu âyet bir önceki âyetin

devamdr. Yani güzel davrananlar pek az idi, anlamndadr. fade burada

bittikten sonra yeni bir cümle ile ‘Geceleri uyumazlard' denilmitir.”
11

bn Ebî eybe ve bn Nasr'n bildirdiine göre Mücâhid: "Geceleri pek az

uyurlard
"12

âyetini açklarken: “Gecenin tümünü uykuyla geçirmezlerdi”

demitir.

13

I ZâriyâtSur. 17
J bn Ebî eybe (2/238), bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10) ve bn Cerîr (21/503).

3 Zâriyât Sur. 17
4 Müzzemmil Sur. 20
5 bn Ebî eybe (2/238) ve bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).

6 Zâriyât Sur. 17
7 bn Cerîr (21/507, 508).
8
Zâriyât Sur. 17

9 bn Ebî eybe (2/238, 239).

,0
ZâriyâtSur. 17

II bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10) ve bn Cerîr (21/508).

u ZâriyâtSur. 17
13 bn Ebî eybe (2/238) ve bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 10).
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bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Geceleri pek az

uyurlard
" 1

âyetini açklarken öyle demitir: Hasan(- Basrî) bunu açklarken:

“Gecenin çok az bir ksmn uykuyla geçirirlerdi” derdi. Mutarrif b. Abdillah

bunu açklarken: “Gecesinde ibadet etmedikleri günleri çok az olurdu" derdi.

Muhammed b. Ali de bu âyeti açklarken: “Yats namazn klmadan

uyumazlard” derdi .

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Haan vastasyla

bildirdiine göre Abdullah b. Revâha: "Geceleri pek az uyurlard
"3 âyetini

açklarken: “Geceleri az bir uyuduktan sonra seher vaktine kadar namaza

dururlard” demitir.
4

bn Merdûye’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uiisllahu aleyhi «raiM

öyle buyurmutur:
"
Gecenin sonunda yaplan ibadet, benim için gecenin

banda yaplan ibadetten daha sevimlidir. Zira Yüce Allah: «Seherlerde

balanma dilerlerdi»5 buyurur."

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirin Peygamberimiz (sHlaliehu aleyhi »eselle-n):

"Seherlerde balanma dilerlerdi
"6

âyetini açklarken: "Seher vakitlerinde

namaz klarlar" buyurmutur.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömen "Seherlerde balanma
dilerlerdi

"

7

âyetini açklarken: “Seher vakitlerinde namaz klarlar” demitir .

6

bn Ebî eybe, bn Nasr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "Seherlerde balanma dilerlerdi
" 9 âyetini açklarken:

1

Zâriyât Sur. 17
1 bn Ebî eybe (2/238) ve bn Cerîr (21/502-504).

3 Zâriyât Sur. 17
4 bn Ebî eybe (2/238).

5 Zâriyât Sur. 18
6
Zâriyât Sur. 18

7 Zâriyât Sur. 18
8 Abdurrezzâk (2/245), bn Ebî eybe (13/327) ve bn Cerîr (21/510).

9 Zâriyât Sur. 18
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“Seher vaktine kadar namaz klarlar, seher vakti olduu zaman da

balanma dilerler” demitir.'

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mallarnda, muhtaç ve

yoksullar için bir hak vard"2
âyetini açklarken: “Bu, zekat dnda olan bir

haktr. Kii bu hakk vererek akrabalk balarn güçlendirir, misafirini arlar

veya yoksul olan birine yardm eder” demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Mallarnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vard"3 âyetini

açklarken: “Bu, zekat dnda olan bir haktr” demitir.

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre brahim: “Öncekiler mallarnda zekat

dnda verilmesi gereken baz haklar olduunu düünürlerdi” demitir .

5

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

göre bn Abbâs'a muhtaç ile yoksul olan kiilerin kimler olduu sorulunca:

“Muhtaç olan kii bakasna el açp dilenen kiidir. Yoksul olan kii de devlet

hâzinesinde (beytülmalda) pay (maa) olmayan kiidir” demitir .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye,

Haan b. Muhammed b. el-Hanefiyye'den bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

vesBlem) çkard bir birlik ganimet elde ederek geri döndü. Bazlar ganimet

taksim edildikten sonra gelince "Mallarnda, muhtaç ve yoksullar için bir

hak vard"7
âyeti nazil oldu .

8

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: “Muhtaç olan kii, dünya mal

peinde koturmasna ramen eline bir ey geçmeyen, ancak bakalarna da

el açmayan kiidir. Yüce Allah müminlerin böylesi kiilere yardm etmesini

emretmitir.”

1 bn Ebî eybe (2/238), bn Nasr, Muhtasar Kiyâmi'l-Leyl (sh. 9) ve bn Cerîr (21/505,

510).
J

Zâriyât Sur. 19

3 Zâriyât Sur. 19
4 bn Ebî eybe (3/191).

5 bn Ebî eybe (3/190, 191).
6 bn Cerîr (21/513).

7 Zâriyât Sur. 19
8 bn Ebî eybe (12/412) ve bn Cerîr (21/515, 516).
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bn Ebî Hâtim, Urve'den bildirir: Hz. Âie'ye "Mallarnda, muhtaç ve

yoksullar için bir hak vard
" 1

âyetinde muhtaç kiinin kim olduunu

sorduumda: “Kazanç salama imkan bulamayan yoksul kiidir” dedi.

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Muhtaç olan

kii, devlet hâzinesinde (beytülmal) pay olmayan kiidir” demitir.

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Muhtaç olan kii

ganimetlerde pay olmayan kiidir” demitir.

3

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den aynsn bildirir.
4

bnu'l-Münzir, Ebû Klâbe'den bildirir: “Yemâme'de olan bir sel adamn

birinin maln alp götürdü. Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi veseiiem) ashabndan bir adam

da onu muhtaçlardan biri sayd ve ona mal (para) verdi.”

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: “Yoksul (sâil) kii

bakalarna el açp isteyen kiidir. Muhtaç (mahrum) kii ise iffetli davranp

yoksul olmasna ramen bakalanna el açmayandr” demitir.
5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Muhtaç olan kii, kazanç

salama imkan olmayan kiidir” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Muhtaç (mahrum) kii kazanç

salayaca mal olmayan kiidir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: “Muhtaç

(mahrum) kii Allah’n kendisine mal takdir etmedii kiidir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âmir. “Muhtaç (mahrum) kii mal

telef olan kiidir” demi ve: "Dorusu borç altna girdik, hatta yoksun

kaldk"6
âyetlerini okumutur. Bu âyetleri açklarken de: “Ürünleri telef olup

arazilerinin bereketinden mahrum olmulardr” demitir.

1

Zâriyât Sur. 19
2 bn Ebî eybe (12/412, 413) ve bn Cerîr (21/512).

* bn Ebî eybe (12/413).

4 bn Ebî eybe (12/413).

5 bn Cerîr (21/515).
6
Vâki'a Sur. 66, 67
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Abd b. Humeyd, Kaza'a'dan bildirir: Adamn biri bn Ömer'e: “ ^ j5

(=Mallannda verilmesi gereken belirli bir hak vardr)”
1 buyruunun

anlamn sorunca, bn Ömer: “Bu haktan kast zekattr. Ancak zekat dnda
da verilmesi gereken baz haklar vardr” dedi.

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

muhtaç ve yoksullar için bir hak vard" 2

âyetini açklarken: “Yoksul kii

bakalanna el açan kiidir. Muhtaç olan kii ise mal varken sonradan yok

olan kiidir” demitir.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre a'bî: “Muhtaç olan kiinin kim

olduunu örenmek beni pek yormutur” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Bir’den bildirir: Saîd b. Cübeyr'e

mahrum'un kim olduunu sorduumda bu konuda bir ey demedi. Atâ'ya

sorduumda ise: “Kendisine had (eri ceza) uygulanan kiidir" dedi. Ayn

ekilde Atâ muhârif (mahrum) olan kiinin had görmü kii olduunu da

söyledi .

4

bn Cerîr, bn Hibbân ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah

(sal[allak aleyhi vesellem):
“Miskin kii, bir iki hurma veya bir iki lokma için dolap

bakalanna el açan kii deildir

"

buyurdu. Ashâb: “Peki, miskin kimdir?” diye

sorduklannda, Allah Resûlü (saUUu aleyh, muttan):
"
Kendisine yetecek mal olmayan ,

yeri bilinmedii için de kendisine sadaka verilemeyen kiidir ki muhtaç olan kii

de budur " karln verdi .
5

el-Askerî Mevâiz’de ve bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Resûlullah

(saiieiiehu aleyhi veeiiem) öyle buyurdu: "Ey Enesl Fakirlerden dolay kyamet gününde

zenginlerin vay haline! Zira: «Rabbimiz! Mallanndan bizlere ayrdn hakk

vermeyip bize zulmettiler!» diyecekler, Yüce Allah da: «zzetim ve celalime

andolsun ki sizleri kendime yakn onlan ise uzak tutacam!» karln
verecek." Sonra Resûlullah (uiiaUahu aleyhi metan): jîLLu ^>«1 ^3

1

Eserin dier nüshalarnda da ifade bu ekildedir. Ancak dorusu: " jilLu 3i ^Ji^l ^3

13 (Mallarnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vard)" eklinde olmaldr.
1
Zâriyât Sur. 19

3 bn Cerîr (21/512).

4 bn Cerîr (21/514).

5 bn Cerîr (21/515), bn Hibbân (3351) ve Ebû Dâvud (1632).
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(Mallarnda muhtaç ve yoksullar için belirli bir hak vardr
)" buyruunu

okudu.'

Beyhakî Sünen’de Fâtma binti Kayatan bildirin Hz. Peygamberce (ullsllhu

«leytn veselietn): &> 3 (Mallannda verilmesi gereken belirli bir hak

vardr)”
2 buyruunu sorduumda: "Malda zekat dnda da verilmesi gereken

haklar vardr" buyurdu ve: "Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana

çevirmeniz iyi olmak demek deildir. Asl iyi olan, Allah'a, âhiret gününe,

meleklere, Kitap'a, peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna,

yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren,

namaz klan, zekat verenlerdir..." 3 âyetini okudu .

4

"Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardr.

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?"
(Zâriyâl Sur. 20. 2 1)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Azame’de

bildirdiine göre Katâde: "Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler

vardr"5 âyetini açklarken: "bret almak isteyenler için yeryüzünde ibretler

vardr, anlamndadr1 ' demitir. "Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor

musunuz?"6 âyetini açklarken de: "Düünenler ve ibret almak isteyenler için

insann kendi yaratlnda da ibretler vardr” demitir.

7

1

Taberânî, M. el-Evsat (4813) ve M.es-Saîr (1/246). Zayf hadistir (Bakn: Elbârî,

Dalfii'l-Cârni', 6140). Eserin dier nüshalarnda ve Mu'cemu's-Sair'de âyet bu ekilce

zikredilmitir. Ancak dorusu 'belirli' ifadesi olmadan: jjlLu S* Ji

(Mallarnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vard)" eklinde olmaldr. M. el-Evsat’la

ise bu ifade: jiülij jilliJ A'*" (Onlar, mallannda muhtaç ve yoksullar

için belirli bir hak bulunan kimselerdir)" (Me'âric Sur. 24, 25) eklinde geçer.

1
Eserin dier nüshalarnda da ifade bu ekildedir. Ancak dorusu: " jîlU ^

fjiülij (Mallannda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vard)" eklinde olmaldr.
} Bakara Sur. 177

* Beyhakî (4/84).

5 Zâriyât Sur. 20
6
Zâriyât Sur. 21

7 Abdurrezzâk (2/244), bn Cerîr (21/518) ve Ebu-eyh (17).
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jbn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Kendi

nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?"1

âyetini açklarken: "Kendi

yaratl üzerinde düünen kii, eklem yerlerinin ibadet için hareketli ve

yumuak klndn görecektir" demitir.

2

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

Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre bnu'z-Zübeyn "Kendi

nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?"

3

âyetini açklarken: "Kiinin

kendi yaratlndaki âyetlerden kast küçük ve büyük abdestin çk yollandr"

demitir.

1

Harâitî'nin Mesâviu'l-Ahlâk’ta bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Kendi

nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?"5 âyetini açklarken: "Kiinin

kendi yaratlndaki âyetlerden kast küçük ve büyük abdestin çk yollandr"

demitir .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Kendi nefislerinizde de öyle.

Görmüyor musunuz?"7
âyetini açklarken: "Kiinin kendi yaratlndaki

âyetlerden kast, yiyecein bedenine giri ile çk eklidir" demitir.

ji* ojApy Uj ç&jj fUJJl ^j
O

U

"Gökte nzknz ve size vaadedilen eyler vardr. Göün ve

yerin Rabbine and olsun ki bu, sizin konumanz kadar

kesin ve gerçektir." (Zâriyât Sur. 22, 23)

bnu’n-Nakûr ve Deylemî, Hz. Ali'den bildirir: "Gökte rzknz ve size

vaadedilen eyler vardr"1

âyeti hakknda Peygamberimiz (salleiiuhu ulayhi vesellem):

"Bundan kast yamurdur" buyurdu .

2

1

Zâriyât Sur. 21
1 Ebu-eyh (18).

3 Zâriyât Sur. 21

1 bn Cerir (21/519) ve Beyhakî (8208).

5 Zâriyât Sur. 21
6
Harâitî (607).

7
Zâriyât Sur. 21
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Ebu'-eyh Azame’de bn Abbâs'tan bildirir: "Görmediim halde kar

bilirim. Zira Yüce Allah: "Gökte rzknz ve size vaadedilen eyler vardr"3

buyurur. Bunlardan biri de kardr."4

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Gökte rzknz ve

size vaadedilen eyler vardr"5 âyetini açklarken: "Gökteki nzktan kast

yamur, vaad edilenden kast ise Cennet ile Cehennemdir" demitir .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den aynsn bildirir.

7

bn Cerîr ve bnu'l-Münzlr'ln bildirdiine göre Mücâhid: “Gökte rzknz ve

size vaadedilen eyler vardr
"8

âyetini açklarken: "Cennet göktedir.

Vaadedilen de hayr ile erdir" demitir .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Göün ve

yerin Rabbine and olsun ki bu, sizin konumanz kadar kesin ve gerçektir
'*

10

âyetini açklarken öyle demitir: Bana ulaana göre Resulullah (aJUiahu aleyhi

«allem): "Rableri kendilerine yemin etmesine ramen hâlâ inanmayan bir

topluluun Allah cann alsn!" buyurmutur .’
1

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Göün ve yerin Rabbine and

olsun ki bu, sizin konumanz kadar kesin ve gerçektir
"’2

âyetini açklarken:

"Kesin ve gerçek olan eyden kast bu sûrede zikri geçen her eydi^'

demitir.

1

Zâriyât Sur. 22
I Deylemî (7183).

3 Zâriyât Sur. 22
4 Ebu’-eyh (763).

5 Zâriyât Sur. 22
6 bn Cerîr (21/520, 522) ve Ebu’-eyh (746).

7 bn Cerîr (21/521).
8
Zâriyât Sur. 22

9 bn Cerîr (21/522).
10
Zâriyât Sur. 23

II bn Cerîr (21/523).

u
Zâriyât Sur. 23
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i?M '4m üsrjîj •

' r*bil ^ Üist <>

çi-jS/l olJüül o>U«;

"brahim'in ikram edilmi konuklarnn haberi sana geldi

mi... Ac azaptan korkanlar için orada bir iaret braktk/'
(Zâriyal Sur. 24-37)

bn Ebi'd-Dünya, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da

bildirdiine göre Mücâhid: "brahim'in ikram edilmi konuklarnn haberi

sana geldi mi?"’ âyetini açklarken: “Hz.brâhim yanna gelen misafirlere

bizzat kendisi hizmet etti” demitir.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"brahim'in ikram edilmi konuklarnn haberi sana geldi mi ?"3 âyetini

açklarken: “Hz.brâhim misafirlerine bir buza ikram etmiti” demitir/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Hemen ailesinin yanna giderek semiz bir buza getirdi
"5 âyetini

açklarken: “O zamanlar Hz.brâhim'in sahip olduu mallar genel olarak

srlardan oluuyordu” demitir.
6

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

göre Mücâhid: "...Ona bilgin bir oul sahibi olacan müjdelediler"7

buyruunu açklarken: “Bu oul smâTdir” demitir.
8

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

“foei ÖSL2i! Iji, ^ Sîfcl cJits” 9 buyruunu: “Kans bir çlk atarak geldi ve

eliyle yüzüne vurdu” eklinde açklamtr. 1

* Zâriyât Sur. 24
1 bn Ebi'd-Dünya, Kira'd-Dayf {8) ve Beyhakî (9636).

3 Zâriyât Sur. 24
4 bn Cerîr (21/525).

5 Zâriyât Sur. 26
6 bn Cerîr (21/526).

1 Zâriyât Sur. 28

• bn Cerîr (21/527).

9 Zâriyât Sur. 29
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

CvLU”
2 buyruunu açklarken: "Kars bir çlk atarak

geldi ve eliyle yüzüne vurarak: "Vay halime!" demeye balad .

3

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk’a: "...Ksr bir

kocakar ..."4 buyruu, "...Ksr bir rüzgar..."5 buyruu ve "...Ksr bir günün

azab ..."
6 buyruunun anlamlan sorulunca öyle dedi: "Ksr kocakardan

kast, çocuklan olmayan kadndr. Ksr rüzgardan kast bereketi, faydas

olmayan ve bitkileri de alamayan rüzgardr. Ksr günden kast da gecesi

olmayan gündür.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Zaten orada

bir ev halkndan baka müslüman bulamadk"7 âyetini açklarken: "Bu ev

halk da Lût ve iki kzdr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Zaten orada bir ev

halkndan baka müslüman bulamadk"8
âyetini açklarken: "Bunlar on üç

kiiydi” demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Zaten orada bir ev

halkndan baka müslüman bulamadk"9 âyetini açklarken öyle demitir:

"ayet daha fazla Müslüman olsayd Yüce Allah onlar da kurtanrd. Zira Yüce

Allah'n katnda iman sahiplerinin bu iman karlksz braklmaz ve asla heba

edilmez."10

’ bn Cerîr (21/528, 529) ve el-tkân 'de (2/44) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2

Zâriyât Sur. 29
5 bn Cerîr (21/528, 530).

4 Zâriyât Sur. 29
5 Zâriyât Sur. 41
6 Hac Sur. 55
7 Zâriyât Sur. 36
8
Zâriyât Sur. 36

9 Zâriyât Sur. 36
10 bn Cerîr (21/532, 533).



633Âyet: 39, 40

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ac azaptan korkanlar için

orada bir iaret braktk"
1

âyetini açklarken: “Bu iaret talandklan o pimi

talardr" demitir.

j (UiüJUiî üjij süitti * bjij, j\>u jiîj 4‘y, Jjî

$4* j*j

"O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve «Bu bir büyücü
veya delidir» dedi. Sonunda onu ve ordularm yakalayp
denize attk. Or knanmay haketmiti." (Zâriyât sur. 30, 40)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O ise kuvvetine

güvenerek yüz çevirdi..."
2 buyruunu açklarken: "Güvendii kuvvetinden

kast, kendi kavmidir" demitir.3

bn CerVin bildirdiine göre Mücâhid: "O ise kuvvetine güvenerek yüz

çevirdi..."
4 buyruunu açklarken: "Firavun kendi kuvveti ile çevresindeki

askerlerine güvenerek yüz çevirdi" demitir. 5

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...O,

knanmay hak etmiti"
6 buyruunu açklarken: "Allah'n kullar tarafndan

knanmay haketmiti” demitir. 7

1

Zâriyât Sur. 37
3
Zâriyât Sur. 39

3 bn Cerîr (21/534).

4 Zâriyât Sur. 39
5 bn Cerir (21/534).
6
Zâriyât Sur. 40

7 Abdurrczzâk (2/245) ve bn Cerir (21/536).
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^ ^ ^jî M^ ijj

"Âd kavminde de ibretler vardr. Han onlann üzerine ksr
bir rüzgar göndermitik. Üzerinden geçtii her eyi küle

çeviriyordu." (Zâriyât Sur. 4I, 42)

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Ksr bir rüzgar. buyruunu açklarken: “Ksr olmas

çok sert ve bitkileri alamayan bir rüzgar olmasdr” demitir.
2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Âd kavminde de ibretler vardr.

Hani onlarn üzerine ksr bir rüzgar göndermitik. Üzerinden geçtii her

eyi küle çeviriyordu
"3 buyruunu açklarken öyle demitin “Âd kavminin

üzerine bitkileri alamayan ve bulut getirmeyen faydasz bir rüzgar

gönderdi. Bu rüzgar dokunduu her eyi yok etti.”
4

Ebu'-eyh'in Azame’de bildirdiine göre bn Abbâs: “...Ksr bir

rüzgar...
“s buyruunu açklarken: “Bereketi ve faydas olmayan, yamur

getirmeyen, bitkileri alamayan bir rüzgar gönderdik” demitir.
6

bn Ebî Hâtim’in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah(MBi*B88yhimell«n)

öyle buyurmutun "Rüzgar ikinci kat yerde hapsedilmitir. Yüce Allah, Âd

kavmini helak etmek istediinde rüzgarn banda duran bekçiye Âd kavmini

helak edecek kadar bir rüzgar salmasn emretti. Bekçi: «Rabbim! öküzün

burnu kalnlnda bir rüzgar salaym m?» diye sorunca, Yüce Allah: «Hayr!

Bu kadarn salarsan yeryüzünde bulunan herkesi alt üst edersin. Onlara yüzük

kalnlnda bir rüzgar gönder» buyurdu. te: «Üzerinden geçtii her eyi

küle çeviriyordu» 7 âyetinde ifade edilen budur.

'

Zâriyât Sur. 41
1 bn Cerîr (21/537) ve Hâkim (2/467, "sahih").

3 Zâriyât Sur. 41, 42
4 bn Cerîr (21/537, 540).

5 Zâriyât Sur. 41
6 Ebu'-eyh (857).

7 Zâriyât Sur. 42



Âyet: 41, 42 635

Firyâbî ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Ksr bir

rüzgar ..."
2 buyruunu açklarken: “Kavurucu bir rüzgardr" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Azame 'de bildirdiine göre Saîd

b. Cübeyn "...Ksr bir rüzgar ..."

3

buyruunu açklarken: “Güney rüzgardr"

demitir."1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ksr bir

rüzgar ..."5 buyruunu açklarken: “Bitkileri alamayan Sabâ rüzgardr"

demitir. "...Her eyi küle çeviriyordu"6 buyruunu açklarken de: “Her eyi

yok ediyordu" demitir .

7

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Ksr bir

rüzgar ..."
8 buyruunu açklarken: “Topraa faydas ve bereketi olmayan

rüzgardr" demitir. "...Her eyi küle çeviriyordu
"9 buyruunu açklarken de:

“Bitki çürüüne çeviriyordu" demitir.

10

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye, Rabîa kabilesinden bîr

adamdan bildirir: Medine'ye gelip Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi ves-iem) yanna girdim.

Ancak Âd kavminin elçisi gibi anldmda: “Âd kavminin elçisi gibi olmaktan

Allah'a snrm!” dedim. Allah Resulü (sallaKahu aleyhi vesellem): "Ad kavminin elçisi de

kim?" diye sorunca öyle dedim: “Bunu en iyi bilene denk geldin. Âd kavmi

büyük bir kurakla maruz kalnca çare bulmas için eflerinden birini

gönderdiler. Bu adam yolda Bekr b. Muâviye'ye misafir oldu. Bekr onu

arlad, içki içirdi ve iki kadn arkc çarp ark söylettirdi. Daha sonra

Nehere dana doru yola dütü. Bu daa geldiinde: «Allahm! Bir

hastalma ifa istemek üzere veya bir esirin fidyesi için gelmedim. Daha

önce gönderdiin yamuru imdi de gönder. Ayn ekilde Bekr b. Muâviye'ye

1 bn Kesîr, Tefsir"de (7/400) geçtii üzere bn Ebî Hatim. Münker hadistir (Bakn:

Elbânî, Da'îfu'-Terîb ve’t-Terhîb, 2153).
1
Zâriyât Sur. 41

3 Zâriyât Sur. 41

4 bn Cerîr (21/538) vc Ebu'-eyh (850).

5 Zâriyât Sur. 41
6
Zâriyât Sur. 42

7 bn Cerîr (21/537, 540).
8
Zâriyât Sur. 41

9 Zâriyât Sur. 42
10 Abdurrezzâk (2/245) ve bn Cerîr (21/539-541).
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de yamur gönden» diye dua etti. Bekr'e bu duas da ona içirdii içkiye

teekür mahiyetindeydi. Bunun üzerine kendisine birkaç bulut çkarld ve:

««Bunlardan birini seç» denildi. Adam bulutlarn içinden siyah olan seçince:

«Kavurucu ve küle dönütürücü olarak onu al! Âd kavminden geriye kimseyi

brakmayacaktr» denildi."

Ravi: "Bize zikredildiine göre Âd kavminin üzerine sadece yüzük

kalnlnda bir rüzgar gönderildi" dedi ve: "Âd kavminde de ibretler vardr.

Hani onlarn üzerine ksr bir rüzgar göndermitik. Üzerinden geçtii her

eyi küle çeviriyordu"
1

âyetlerini okudu. 2

J ijiii * Ji- \j&i& jrf k ijü

•jtj a I\y\S Uj çUi IjpUaJfl OJjiiu AfrlJaJl

"Semûd kavminde de ibretler vardr. Hani onlara, «Bir

süreye kadar faydalann bakalm» denmiti. Derken

Rablerinin emrinden uzaklap azmlard. Bu yüzden

baknp dururken kendilerini yldrm çarpvermiti. Ayaa
kalkacak güçleri kalmad, yardm da görmediler."

(/zâriyât Sur. 43-45)

Beyhakî’nin Sünen 'de bildirdiine göre Katâde: "Semûd kavminde de

ibretler vardr. Hani onlara, «Bir süreye kadar faydalann bakalm»

denmiti
" 3 âyetini açklarken: "Bu süre üç gündü” demitir.

4

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Derken Rablerinin emrinden uzaklap azmlard. Bu yüzden baknp

dururken kendilerini yldrm çarpvermiti "5
âyetini açklarken: "Ancak

'

Zâriyât Sur. 41, 42
J Ahmed 25/304-306 (15953, 15954), Tirmizî (3273, 3274), Nesâî, S. el-Kübrâ (8607) ve

bn Mâce (2816). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzi, 2611).

i Zâriyât Sur. 43
4 Beyhak (10/62).

5 Zâriyât Sur. 44



Ayet: 47-49, 53 637

Rablerinin buyruklarna bakaldrdklar için anszn yldrma çarpldlar”

demitir.’

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Ayaa kalkacak

güçleri kalmad ..."
1 buyruunu açklarken: "Yerlerinden kalkmaya güç

yetiremediler" demitir.*

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ayaa kalkacak güçleri

kalmad, yardm da görmediler
"4

âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce

Allah'n bu cezasna maruz kaldktan sonra ne ayaa kalkmaya güç

yetirebildiler, ne de böylesi bir cezadan kaçabildiler.”

* bjJuuJ ^4 uui> * b Sp jjL u&î jujüij

fj* r* Jî * by/&
(

ddiJ yr'yj lîiU îsri js"

"Göü elimizle biz kurduk ve üphesiz biz onu
genileticiyiz. Yeryüzünü biz yayp döedik. Ne güzel

döeyiciyîz! Her eyden de çift çift yarattk ki düünüp öüt
alasnz... Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayr,

onlar azgn bir topluluktur/' (Zâriyât Sur. 47-49. 53)

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

Sifat’ta bildirdiine göre bn Abbâs: "Göü elimizle biz kurduk..."5

buyruunu açklarken: "Kendi güç ve kudretimizle kurduk” demitir.

6

Âdem b. Ebî yâs ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Göü
elimizle biz kurduk ..."7 buyruunu açklarken: "Kendi güç ve kudretimizle

kurduk” demitir.

1

’ bn Cerîr (21/542).
J
Zâriyât Sur. 45

3 Abdurrezzâk (2/245) ve bn Cerîr (21/543).

4 Zâriyât Sur. 45
5 Zâriyât Sur. 47
6 bn Cerîr (21/545), el-tkân 'de (2/44) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (252).
7
Zâriyât Sur. 47
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bn Cerlr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...üphesiz biz

onu genileticiyiz
" 2 buyruunu açklarken: "Onun gibi bir gök daha

yaratmaya muktediriz’' demitir. "Yeryüzünü biz yayp döedik. Ne güzel

döeyiciyiz!"3 âyetini açklarken de: "Yeri bir döek gibi yaydk ve ne güzel

yayp döedik" demitir.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Her eyden de

çift çift yarattk ki düünüp öüt alasnz"4 âyetini açklarken öyle demitir:

"man ile küfür, saâdet ile ekavet, hidâyet ile dalâlet, gece ile gündüz, yer üe

gök, cin ile insan, deniz ile kara, Güne ile Ay, sabah ile akam gibi eyler

çifter yaratlmtr. "5

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ..."
6 buyruunu açklarken:

"Yalanlama konusunda ilk gelen sonradan gelene tavsiye de mi bulundu,

anlamndadr" demitir.

7

ûrîjdl& tfjftl ty Pi * cJî LÎ jjiî

"Onlardan yüz çevir; sen knanacak deilsin. Sen yine de

öüt ver. Çünkü öüt müminlere fayda verir."

(Zâriyât Sur. 54, 55)

Ebû Dâvud Nâsih’de ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlardan yüz çevir; sen knanacak deilsin
"8

âyetini açklarken öyle

demitir: "Yüce Allah onlar cezalandraca için Peygamberimizden (ulleiisnu

aleyhi güllem) onlardan yüz çevirmesini istemi ve bu konuda onu mazur

görmütür. Ancak daha sonra: "Sen yine de öüt ver. Çünkü öüt

1 Âdem b. Ebî yâs ( Tefsîru Mücâhid, sh. 621) ve Beyhakî (253).

2
Zâriyât Sur. 47

3 Zâriyât Sur. 48
1 Zâriyât Sur. 49
5 bn Cerîr (21/547).

6
Zâriyât Sur. 49

7 Abdurrezzâk (2/245) ve bn Cerîr (21/550).
8
Zâriyât Sur. 54



Ayet: 54, 55 639

müminlere fayda verir"’ buyurarak bir önceki âyetin hükmünü

neshetmitir.”

shâk b. Râhûye, Ahmed b. Menî' Müsned'de, Heysem b. Küleyb

Müsned'de, bn Cerir, bnuTMünzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Beyhakî

uabu'l-îman'da ve Diyâ el-Muhtâre ’de Mücâhid vastasyla Hz. Ali'den

bildirir: "Onlardan yüz çevir; sen knanacak deilsin"2
âyeti nazil olduu

zaman içimizde helak olma korkusu tamayan kimse kalmad. Zira Hz.

Peygamber'e MaiMn aleyh, «seiiem) bizden yüz çevirmesi isteniyordu. Ancak daha

sonra: "Sen yine de öüt ver. Çünkü öüt müminlere fayda verir
"3 âyeti

nazil olunca rahatladk .

4

bn Râhûye ve ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Onlardan yüz

çevir; sen knanacak deilsin"5 âyetini açklarken öyle demitir: “Bizim için

bundan daha ar ve sert bir âyet inmi deildir. Bu âyet inince: “Allah'n

bize olan öfkesi veya kininden dolay bizden yüz çevrilmesi istendi” demeye

baladk ki sonunda: "Sen yine de öüt ver. Çünkü öüt müminlere fayda

verir
"6

âyeti nazil oldu. Burada Hz. Peygamber'e (ssUaUuhu aleyhi vesellem) Kur’ân ile

bize öüt vermesi emredildi .

7

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Onlardan yüz çevir; sen knanacak

deilsin
"8

âyetini açklarken öyle demitir: “Bu âyet nazil olunca

Resûlullah'n (taiiaiuuj aleyh. vuaiim) ashabn bir sknt bast, zira artk vahyin

kesileceini ve azabn ineceini düündüler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sen

yine de öüt ver. Çünkü öüt müminlere fayda verir
"9

âyetini indirdi.”’
0

’ Zâriyât Sur. 55
J
Zâriyât Sur. 54

3 Zâriyât Sur. 55
4 Metâlib’de (4116) geçtii üzere shâk b. Râhûye, Metâlib'de (4117) geçtii üzere

Ahmed b. Men!', Metâlib 'de (9/43) geçtii üzere Heysem b. Küleyb, bn Cerir (21/552,

553), Beyhakî (1750) ve Diyâ (714).

5 Zâriyât Sur. 54
6 Zâriyât Sur. 55
7 Metâlib’de (4115) geçtii üzere shâk b. Râhûye.
8
Zâriyât Sur. 54

9 Zâriyât Sur. 55
,û bn Cerir (21/552).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: Yüce Allah: "Onlardan

yüz çevir; sen knanacak deilsin
" 1

âyetini indirince Peygamberimiz (uiiaiiahu

aleyhi vesdlem) onlardan yüz çevirdi. Daha sonra kendisine: "Sen yine de öüt ver.

Çünkü öüt müminlere fayda verir
" 2

denilince yine onlara öüt vermeye

balad .

3

bnu'l-Münzir, Süleyman b. Habîb el-Muhâribî'den bildirir: "Verilen öüde
kalbinde yer bulan kii bilsin ki mümin biridir. Zira Yüce Allah: "Sen yine de

öüt ver. Çünkü öüt müminlere fayda verir"* buyurmutur."

sjai ji jj^ . .
- ojxi4 vj jJy\j jpJ ciU uj

"Ben cinleri ve insanlan ancak bana kulluk etsinler diye

yarattm... üphesiz nzk veren, güç ve kuvvet sahibi olan

ancak Allah'tr." (Zâriyât Sur. 56, 58)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Ben cinleri ve

insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattm
"5 âyetini açklarken:

"steyerek veya zorla Allah'a kar kulluklarn kabul ve ikrar etsinler diye

yarattm" demitir .

6

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ben cinleri ve insanlar

ancak bana kulluk etsinler diye yarattm"7 âyetini açklarken: "Bana itaatkâr

veya bana isyankâr veya cennetti veya cehennemli, onlan nasl yarattm ve

nasl bir hayat onlara takdir ettiysem bu ekilde yaamalan için yarattm"

demitir.

' Zâriyât Sur. 54
1

Zâriyât Sur. 55
3 bn Cerîr (21/551, 553).

4 Zâriyât Sur. 55
5 Zâriyât Sur. 56
6 bn Cerîr (21/554).

7 Zâriyât Sur. 56



Âyet: 56, 58 641

bn Cerîr ve bn'l-Münzir’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Ben cinleri

ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattm "

1

âyetini açklarken:

"Mutlu veya mutsuz nasl bir hayat onlara takdir edilmise bunu yaamalan

için yarattm" demitir.
1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'l-Cevzâ: "Ben cinleri ve insanlar

ancak bana kulluk etsinler diye yarattm "3 âyetini açklarken: "Onlara rzk

veren ve yemek yediren benim. Onlan da sadece bana ibadet etsinler diye

yarattm" demitir.

4

Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (taHsiiahu aleyhi malum) öyle buyurmutur "
Yüce Allah der ki: «Ey

Âdemolu ! Kendini bana ibadete ver ki gönlünü zengin klaym ve ihtiyaçlarn

gidereyim. Böyle yapmazsan da gönlünü daima megul klar, ihtiyaçlarn da

gidermem.»"'*

Taberânî Müsnedu'-âmiyyîn’de, Hâkim Târih’de, Beyhakî uabu'l-

îman’da ve Deylemî'nin Müsnedu'l-Firdevs’te Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah der ki:

«Benim, cin ve insanlarla tuhaf bir durumum var. Zira onlan ben yaratmken

bakasna kulluk eder, nzk onlara ben verirken bakasna ükrederler. »"
6

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Enbârî Mesâhifte, bn Hibbân,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-E$mâ' ve's- Sifât'ta bn Mes'ûd'dan

bildirir: Peygamberimiz (saiiaiiahu Bieyhi veseJJem) Zâriyât Sûresi'nin 58. âyetini bana: "
jj

qwll Ö3ÂI 30 üî (=üphesiz nzk veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak

benim)" eklinde okuttu. 7

1

Zâriyât Sur. 56
1 bn Cerîr (21/553).

3 Zâriyât Sur. 56
4 bn Ebî eybe (14/44).

5 Ahmed 14/321 (86%), Tirmizî (2466) ve bn Mâce (4107). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3315).
6
Taberânî (974), Beyhakî (4563) ve Deylemî (4439). Elbânî, es-Silsiletu ’d-Da ’îfe'de

(2371) hadisin zayf olduunu söylemitir.
7 Ahmed 6/285, 313, 7/80 (3741, 3771, 3970), EbÛ Dâvud (3993), Tirmizî (2940, "sahîh"),

Nesâî, S. el-Kübrâ (7707, 11527), ibn Hibbân (6329), Hâkim (2/234, "sahîh") ve Beyhakî



642 -3 Zâriyât Sûresi i-

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifafta bildirdiine

göre bn Abbâs: ifadesini: "Güç ve kuvvet sahibi" eklinde

açklamtr .

2

JL uys yiy

"Zulmedenlerin, geçmi arkadalarnn suçlarna benzer

suçlan vardr; cezalarm Benden acele istemesinler."

(Zâriyât Sur. 59)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Benzer

suçlar vardr ..."3 buyruunu açklarken: "Onlann da geçmite zulmedenler

gibi (azaptan) paylan vardr" demitir.

4

Firyâbî ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Arkadalarnn

suçlanna benzer suçlar vardr..."5 buyruunu açklarken: "Onlann da

geçmite zulmeden dierleri gibi azaptan hisseleri vardr" demitir .

6

HarâitFnin Mesâzriu'l-Ahlâk’ta bildirdiine göre Talha b. Amr:

"...Arkadalarnn suçlarna benzer suçlar vardr ..."7 buyruunu açklarken:

“Onlara da geçmite zulmedenlerin azabnn benzeri vardr" demitir .

8

(251). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3377). Bu kraat da âz bir

kraattir.
1

Zâriyât Sur. 58
1 bn Cerîr (21/557) ve Beyhakî (6, 114, 251).

* Zâriyât Sur. 59
4 bn Cerîr (21/557) ve el-tkân'de (2/44) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

5 Zâriyât Sur. 59
6
Talîku’t-Ta’lîk'de (4/319) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (21/558).

7 Zâriyât Sur. 59
8
Harâitî (651).
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(MEKK BR SÛREDR)

bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Tûr Sûresi, Mekke’de nazil oldu” demitir.

1

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyriden bunun aynsn bildirir.

Mâlik, Ahmed, Buhârî ve Müslim’in bildirdiine göre Cübeyr b. Mut'im:

“Hz. Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) akam namaznda Tûr Sûresi’ni

okuduunu iittim” demitir .

2

Buhârî ve Ebû Dâvud, Ümmü Seleme'den bildirir: (Hac srasnda)

Hastalmdan yana Resûlullah'a Uaiiaiiahu aleyh vaseiiem) ikâyette bulunduumda:

"Bineinin üzerinde ve insanlarn arka tarafnda tavafn yap
"
buyurdu. Ben

tavaf ederken Resûlullah (üaiiaKj aleyhi veseiM Kâbe’nin yannda namazn klyor ve

Tûr Sûresi’ni okuyordu .
3

, '
* >

jj
0 4 ~ 0 0 '

"Andolsun Tûr'a! Satr satr yazlm Kitab a! Yaylm ince

deri özerine." (Tûr sur . 1-3)

bn Ebî Hâtim ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun Tûr'a !"4

âyetini açklarken: “Tûr bir dan addr” demitir .

5

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (selBiahu aleyhi

vuafanû: "Tûr, Cennet dalarndan bir dadr" buyurmutur.

’ bnu'd-Durays (17, 18) ve Beyhakî (7/142-144).
1
Mâlik (1/78), Ahmed 27/295, 338 (16735, 16783), Buhârî (765, 4854) ve Müslim (463).

3 Buhârî (464, 1619, 1626, 1633, 4853) ve Ebû Dâvud (1882).

4 Tûr Sur. 1

5 Hâkim (2/467, 468, ”sahîh
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bn Merdûye'nin Kesîr b. Abdillah b. Amr b. Avftan, o babasndan, o da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (seiieiiehu aleyh) veellem): "Tûr, Cennet

dalarndan bir dadr" buyurmutur.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhd:

"Andolsun Tûr'a! Satr satr yazlm Kitab'a! Yaylm ince deri üzerine
*2

âyetlerini açklarken öyle demitin “Tûr, Süryanice'de da anlamndadr.

Satr satr yazlm kitaptan kast suhuflardr. Yaylm ince deriden kast da

sahifedir."3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "olSj"4 ifadesini açklarken:
m ~

"Bundan kast Zikirîdir (Kuriân'dr)” demitir, "^kü"5 ifadesini de:

"Yazlm" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Buhârî Halk Afâlu'l-tbâd’da, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Beyhakî'nin el-Esmâ' ve's-Sifâfta bildirdiine göre Katâde: "
13

j ^"
6

âyetlerini: "Tûr'a ve yaylm deri üzerine yazlm kitaba

andolsun ki" eklinde açklamtr.

7

Âdem b. Ebî yâs, Buhârî Halk Afâli'l-bâd’da, bn Cerîr ve Beyhakî'nm

bildirdiine göre Mücâhid: 33 ^ J3LÜ âyetlerini: "Sahlfeler

üzerine yazlm kitaba andolsun ki" eklinde açklamtr. 9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: *Yaylm ince deri

üzerine
"10

âyetini açklarken: "Bir kitapta yazlm, anlamndadr" demitir.

1

Taberânî 17/18 (19). Heysemt, Mecmuu'z-Zeoâidde (4/14) der ki: "snadnda zayf biri

olan Kesîr b. Abdillah vardr."

‘Tûr Sur. 1-3

J bn Cerîr (21/560-562).

4 Tûr Sur. 2
5 Tûr Sur. 2
6 Tûr Sur. 1-3

7 Abdurrezzâk (2/246), Buhârî (98), bn Cerîr (21/561, 562) ve Beyhakî (570).
8 Tûr Sur. 2, 3
9 Âdem b. Ebî yâs (Tefsru Mücâhid, sh. 622), Buhârî (99), ibn Cerîr (21/561, 562) ve

Beyhakî (570, 573).
10
TÛr Sur. 3
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Ç*~îlJ

"Ve Beyt-i Ma'mûr'a!" (TûrSur. 4)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakfnin uabu'l-

îman*da Enes’ten bildirdiine göre Peygamberimiz (saiMahu aleyhi mM öyle

buyurmutur:
"
Beyt-i Ma'mûr, yedinci kat semada bir evdir. Bu eve her gün

yetmi bin melek girer, girenler oradan çktktan sonra da kyamet gününe dek

bir daha oraya dönmezler
."

1

bnu’l-Münzir, Ukayfî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin -zayf bir isnâdla-

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Peygamberimiz (selBlahu aleyh» vesBlem) öyle

buyurmutun '‘Semada Kabe'nin üst hizasnda Ma'mûr adnda bir ev vardr.

Dördüncü kat semada Hayvan (Hayat) adnda da bir nehir vardr. Cebrail her

gün bu nehre gelip bir defa dalar. Çkp silkelendiinde üzerinden yetmi bin

damla damlar ki Yüce Allah bu damlalarn her birinden bir melek yaratr. Bu

meleklere Ma'mûr denilen bu eve gidip namaz klmalar emredilir. Onlar da bu

emri yerine getirir. Bu evden çktktan sonra da bir daha asla oraya dönmezler.

Bu meleklere içlerinden biri amir tayin edilir ve semann bir yerinde bu

melekleri tutmas emredilir. Burada duran melekler de kyamete dek Allah'a

tebih edip dururlar."
1

Taberânî ve bn Merdûye'nin -zayf bir isnâdla- bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûluliah (uiUahu aleyh veseiiem) öyle buyurmutur: "Beyt-i Ma'mûr

semadadr ve Durâh ismiyle anlr. Bu ev semada Kabe'nin üst hizasndadr ve

yap olarak onun bir benzeridir. Semadan düecek olsa da Kabe'nin üzerine

düer. Bu eve her gün buray ilk defa gören yetmi bin melek girer. Bu evin

semadaki kutsall Kabe'nin yeryüzündeki kutsall gibidir."3

1 bn Cerîr (21/565), Hâkim (2/468, "sahih") ve Beyhakî (3993).
1 Ukayfî (2/60, 95), bn Kesir, Tefsir (7/404) ve Fethu'l-BârTde (6/309) geçtii üzere bn

Ebî Hâtûn ve Fethu'l-Bârfde (6/309) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir: "Çok garîb

(tek kanall) bir hadistir" demitir.
3 Taberânî (12185) ve Fethu'l-Bârrde (6/308) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî,

Mecmau ’z-Zevâid'dc (7/114) der ki: "snadnda metruk biri olan shâk b. Bir Ebû Huzeyfe

vardr."
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Abdurrezzâk Musannefte bu hadisi bn Abbâs'n azatls Kureyb’den

mürsel olarak bildirir.’

shâk b. Râhûye, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî

uabu'l-îman’öa Hâlid b. Ar'are’den bildirir: Adamn biri Hz. Ali'ye: "Beyt-i

Ma’mûr nedir?" diye sorunca, Hz. Ali u cevab verdi: "Semada Durâh olarak

anlan bir evdir. Kâbe'nin de üst hizasndadr. Bu evin semadaki kutsall

Kâbe'nin yeryüzündeki kutsall gibidir. Bu evde her gün yetmi bin melek

gelip namaz klar ve orada namaz klan bir melek bir daha asla oraya

gelmez."

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bnu’l-Enbârî Mesâhifte Ebu't-

Tufeyl'den bildirir: bnu’I-Kevvâ, Hz. Ali'ye Beyt-i Ma'mûr'u sorunca, Hz. Ali u
karl verdi: "Bu ev Durâh adnda bir evdir. Yedi kat semann üstünde

ancak Ar'n altndadr. Bu eve her gün yetmi bin melek gelir ve buraya

gelen bir melek kyamet gününe kadar bir daha asla oraya gelmez." 5

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ve Beyt-i Ma'mûr'a!"* âyetini

açklarken öyle demitir: "Bu ev semada Kâbe'nin üst hizasndadr ve

melekler buray ibadetleriyle mamur (ihya) ederler. Her gün bu evde yetmi

bin melek gelip namaz klar. Orada namaz klan bir melek de asla bir daha

oraya gelmez."5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Ve Beyt-i

Ma'mûr'a !"6 âyetini açklarken öyle demitir: "Bu ev Cennetten indirilmiti

ve melekler tarafndan imar (ihya) ediliyordu. Ancak tufanda her yer su

altnda kalnca Yüce Allah bu evi semaya yükseltti. u an altnc kat

semadadr. Bu eve blis kabilesinden her gün yetmi bin melek girer ve bir

defa giren bir melek bir günlüüne de olsa asla bir daha gelip giremez."7

1

Abdurrezzâk (74, 88).
1

Metâlib'de (4122) geçtii üzere shâk b. Râhûye, bn Cerîr (21/563) ve Beyhakî (3991)

* Abdurrezzâk (8875) ve bn Cerîr (21/563, 564).

4 Tûr Sur. 4
5 bn Cerîr (21/564).

6 Tûr Sur. 4
7 bn Cerîr (21/565).
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bn Merdûye'nin Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu

aleyhi vesBiem) öyle buyurmutur: "Beyt-i Ma'mûr (semada) Kabe'nin hizasnda bir

evdir. ayet ondan bir ey düecek olsa Kabe'nin üzerine düer. Bu evde her

gün yetmi bin melek namaz klar. Burada namaz klan bir melek de bir daha

asla oraya gelmez.

”

Beyhakî uabu'l-îman’da Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirir: “Beyt-i

Ma'mûr semada Kâbe'nin hizasnda bir evdir. ayet ondan bir ey düecek

olsa Kâbe'nin üzerine düer. Bu evde her gün yetmi bin melek namaz klar.

Harem bölgesi de üst taraftan Ar’a kadar yine haremdir. Semada bir

melein secde etmedii veya kyamda durmad bir hayvan postu kadarlk

bile bo yer yoktur.”'

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir: “Semada Kâbe'nin üst hizasnda bulunan

ve adna Durâh denilen bir ev vardr. Bu evin semadaki kutsall, Kâbe'nin

yeryüzündeki kutsall gibidir. Her gün yetmi bin melek bu eve gelip namaz

klar. Ancak bu günde gelen bir melek bir daha asla oraya geri gelemez.”2

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Peygamberimiz (sailallahu aleyh, vesellem)

Mekke'ye geldii zaman Hz. Âie Kâbe'ye girmek istedi, ancak eybe

oullan: “Gece vakti buraya kimseler girmez, ama gündüz vakti senin için

buray boaltnz” diyerek ona izin vermediler. Hz. Âie bu durumu Hz.

Peygamber'e MaiMu aleyhi ««iem) ikâyet edip Kabe’ye girmesine izin

vermediklerini dile getirince Allah Resûlü (sailallahu aleyhi «sellem) öyle buyurdu:

"Kiinin gece vakti Kâbe'ye girmesi uygun deildir. Zira semada bu evin üst

hizasnda Beyt-i Ma'mûr denilen bir ev vardr. Beyt-i Ma'mûr'a her gün

yetmi bin melek girer. Bir defa giren melek de kyamet gününe dek bir daha

giremez. Beyt-i Ma’mûr'dan bir ta düecek olsa Kâbe’nin üstüne düer."3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Ve Beyt-i Ma’mûr'a !"4 âyetini

açklarken öyle demitir: Bize anlatlana göre Resûlullah Uaiiai^u aleyh, »telin)) bir

gün ashâbna: "Beyt-i Ma'mûr nedir biliyor musunuz
?"

diye sordu. Ashâb:

1

Fethu’l-Bârî’de (6/308) geçtii üzere bn Merdûye. bn Hacer isnadnn zayf

olduunu söylemitir.
1

Beyhakî (3997).

5 Fethu'l-Bârî"de (6/308) geçtii üzere bn Merdûye. bn Hacer isnadnn uygun

olduunu söylemitir
4 Tûr Sur. 4
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"Allah ve Resûlü daha iyi bilir" karln verince, Allah Resûlü (srfBUahu meiM

öyle buyurdu:
"
Semada Kabe'nin üst hizasnda olan bir mesciddir. Bu mescid

çökecek olsa da Kabe'nin üzerine çöker. Bu mescidde her gün yetmi bin melek

namaz klar. Namaz klan melekler içinden çktktan sonra da bir daha oraya

gelemezler.

,rt

bn Cerîrîin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uMUu Bieyhi meSum) öyle

buyurmutur: "(srâ (Miraç) gecesinde) melek beni alp yedici kat semaya

çkardnda orada bir yap gördüm. Melee: «Bu nedir?» diye sorduumda:

«Bu, Yüce Allah'n melekler için ina ettii bir yapdr. Her gün buraya yetmi

bin melek girip Yüce Allah' takdis ve tebih ederi. Bir defa giren de çktktan

sonra bir daha giremez» karln verdi."

1

>JIJ * pijrdt sililiJ

"Yükseltilmi tavana ve kaynatlm denize." (Tûr Sur. 5, 6)

bn Râhûye, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh Azame’de,

Hâkim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da bildirdiine göre Ali b. Ebî Talih:

"Yükseltilmi tavana
"3 âyetini açklarken: "Bundan kast göktür” demitir .

4

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes: "Yükseltilmi tavana
"

5

âyetini açklarken: "Bundan kast Ar'tr” demitir. "Kaynatlm denize
" 5

âyetini açklarken de: "En yüksekte, ancak Ar'n altnda bulunan sudur”

demitir .

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yükseltilmi

tavana
"8

âyetini açklarken: “Bundan kast göktür” demitir.

9

1 bn Cerîr (21/565).

J bn Cerîr (21/566).

1 Tûr Sur. 5
A Metûlib'de (4122) geçtii üzere bn Râhûye, bn Cerîr (21/566), Ebu'-eyh (550)

Hâkim (2/468, "sahih ~) ve Beyhakî (3991).

5 Tûr Sur. 5
6 Tûr Sur. 6
7 Ebu'-eyh (253).

'Tûr Sur. 5
9 bn Cerîr (21/567) ve Ebu'-eyh (549).
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649

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ali b. EbîTâlib: "Kaynatlm denize
"1

âyetini açklarken: “Semada Ar'n

altnda bulunan bir denizdir" demitir.

2

bn Cerîr, bn Amadan bunun aynsn bildirir .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

âyetini: “Suyu hapsedilmi, tutulmu deniz" eklinde açklamtr.

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: âyetini: “Suyu

salnm deniz" eklinde açklamtr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh Azame ’de Saîd b. el-

Müseyyeb'den bildirir: Ali b. Ebî Tâlib, Yahudinin birine: “Cehennem

nerededir?" diye sorunca, Yahudi: “Cehennem dedikleri denizdir" karln
verdi. Bunun üzerine Hz. Ali öyle dedi: “Sanrm adam doruyu söylüyor.

Zira Yüce Allah da âyetlerde "Kaynatlm denize"7 ve "Denizler

kaynatldnda" 8
buyurur."9

Ebu’-eyh Azame'de ve Beyhakî'nin el-Ba's ve'n-Nüûr1de bildirdiine

göre Ali b. Ebî Tâlib öyle demitir: “Filan Yahudiden daha doru sözlüsünü

iitmi deilim. Zira asl büyük atein deniz olduunu söylemitir. Kyamet

koptuunda Yüce Allah Güne, Ay ve yldzlar denizin içinde bir araya getirir

ve Debbûr denilen rüzgan üzerlerine göndererek onu kaynatr."

10

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: u
j3klzj\ âyetini:

“Tututurulmu deniz” eklinde açklamtr.

12

1

Tûr Sur. 6
2 bn Cerîr (21/570).

3 bn Cerîr (21/570).

4 Tûr Sur. 6
5 bn Cerîr (21/569) ve el-tkân'de (2/45) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
6 Tûr Sur. 6
7 Tûr Sur. 6
8 Tekvîr Sur. 6

9 bn Cerîr (21/567, 568, 24/138).
10 Ebu'-eyh (930).
11 Tûr Sur. 6
11 bn Cerîr (21/568).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr): "Kaynatlm denize"'

âyetini açklarken: '‘Denizler kaynatlarak sonunda Cehenneme dönüür"

demitir.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: >JlS"3
âyetini: "Dopdolu

deniz" eklinde açklamtr .

4

îrâzî el-Elkâb ’de AsmaT vastasyla Ebû Amr b. el-Alâ'dan, o da Zu'r-

Rumme'den bildirdiine göre bn Abbâs: âyetini açklarken

öyle demitin "Suyu boaltlm deniz anlamndadr. Zira cariyenin biri su

almak için çktnda havuzun bo olduunu görünce: "Havuz boalm
(mescûr)" demitir.

itj Op öl

“Rabbinin azab mutlaka vuku bulacaktr/' (Tûr Sur. 7)

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd ve Ahmed, Cübeyr b. Mut'im’den bildirir: Bedir

esirleri konusunda konumak üzere Medine'ye Resûlullah'n (sBiaiiahu aleyhi veseiienv

yanna geldim. Yanna ulatmda ashabna akam namazn kldryordu

Namazda "Rabbinin azab mutlaka vuku bulacaktr
"6

âyetini okuduum
iitince kalbim çatlayacak gibi oldu .

7

Ebû Ubeyd FedâiVde Hasan(- Basrî)'den bildirin "Ömer b. el-Hattâb

"Rabbinin azab mutlaka vuku bulacaktr
"8

âyetini okuduktan skntdar

nefes darl yaad ve yirmi gün boyunca hasta dütü ."9

Ahmed Zühd’de Mâlik b. Mivel’den bildirin Hz.Ömer: "Tûr'a, yaylm
ince deri üzerine satr satr yazlm Kitap'a, Beyt i Ma'mur'a, yükseltilmi

’ Tûr Sur. 6

2 Ebu'-eyh (931).

9 Tûr Sur. 6

< bn Cerir (21/568).

5 Tûr Sur. 6
6 Tûr Sur. 7
7 Ahmed 27/326, 340 (16762, 16785).

# Tûr Sur. 7

9 Ebû Ubeyd (sh. 64).
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tavana ve kaynatlm denize andolsun ki Rabbinin azab mutlaka vuku

bulacaktr"
1

âyetlerini okuduktan sonra o kadar çok alad ki bundan dolay

hasta dütü.

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"Rabbinin azab mutlaka vuku bulacaktr
"2

âyetini açklarken: "Önceki

âyetlerde edilen yeminler bu azaba yöneliktir ve bu azap kyamet gününde

gerçekleecektir” demitir.
3

^ Jl fji
. • .lj> JU-UI jy* fji

"0 gün gök sallanp çalkalanr... 0 gün cehennem ateine

itilip atlrlar/' (Tûr Sur. o, 13)

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

ifadesini: "Harekete geçirilir” eklinde açklamtr, ifadesini

de: "tilirler” eklinde açklamtr.

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "lj^ iU/Jl pj
”7

âyetini: "O gün gök dönüp durur” eklinde açklamtr .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün

cehennem ateine itilip atlrlar
" 9 âyetini açklarken: "Cehennem ateine

varana kadar boyunlarndan itilip dururlar” demitir.

10

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "O gün

cehennem ateine itilip atlrlar
"1

âyetini açklarken: "Cehennem ateine

itilerek götürülürler” demitir.

’ Tûr Sur. 1-7

1 Tûr Sur. 7

3 bn Cerîr (21/571).

4 Tûr Sur. 9
5 Tûr Sur. 13
6 bn Cerîr (21/572, 575) ve el-tkân'de (2/45) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7 Tûr Sur. 9

8 bn Cerîr (21/572).

9 Tûr Sur. 13
10 bn Cerîr (21/575).
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Lû *>iij

"Yaptklarnza karlk afiyetle yiyin, için/' (Tûr Sur. 10)

bn Ebî Hâtim, krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirin Yüce Allah Cennet

ahalisine: "Yaptklarnza karlk afiyetle yiyin, için
02

buyurdu ki afiyet

(henîen) ifadesinden kast orada ölümsüz kalacaklandr. Yüce Allah onlara

böyle deyince, onlar da: "Birinci ölümden sonra bir daha ölmeyeceiz deil

mi? Azap da görmeyeceiz hal
03

dediler.

4 * * < *

"Sra sra dizilmi koltuklara kurulmulardr. Onlar güzel

gözlü elerle evlendirmiizdir." (Tûr Sur. 20)

bn Merdûye, Ebû Umâme'den bildirir: Adamn biri Hz. Peygamberce (safleiiahj

aleyh «W: "Cennetlikler birbirlerini ziyaret ederler mi?" diye sorunca Allah

Resulü (taiiaflahu ahyh w»u«m)u karl verdi: "Beni hakla gönderene yemin olsun ki

evet, ziyaretledirler. Üzerlerinde ipekten yumuack sergiler olan güçlü develer

üzerinde birbirlerini ziyarete giderler. Ancak dereceleri daha yüksek olanla

r

daha alt derecedekileri ziyaret ederken alttakiler üsttekileri ziyaret edemezler.

Zira orada da insanlar derece derece olacaklardr. Kollarm koyup da

yaslandklar zaman türlü türlü nimetler içinde yer, içerler. Bo sö::

söyletmeyen, günah iletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolatrrlar. Anca

k

ondan balan anmaz ve sarho da olmazlar. Bu ekilde kollann yaslandklar

yerden kaldrmadan yetmi yl boyunca kalrlar." Adam: "Yâ Resûlallah!

Cennette cinsel iliki de olacak m?" diye sorunca, Allah Resûlü (»yinNu aleyii

mailem):
,l
Beni hakla gönderene yemin olsun ki evet, olacak. Hem de yorulmadan

ve usanmadan

"

karln verdi ve eliyle nasl olduunu gösterdi. Sonra öyle

devam etti: "Ancak bunun sonucunda ne doum, ne de ölüm olur. Orada ne

sümkürür, ne de büyük abdestleri olur. Bu ihtiyaçlann terleme yoluyla

giderirler ki bu terleri misk gibi kokar. Buhurluklan inciden, taraklan ile kaplar

altn ve gümütendir. Sabah akam Allah' tebih ederler. Kalpleri tek bir kalp

’ Tûr Sur. 13
1 Tûr Sur. 19

} Saffât Sur. 58, 59
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gibidir. Birbirlerine ihanet etmez, öjke duymazlar. Sabah akam Allah' tebih

ederler.

"

i)*
Uj && f

“man eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin

yoluna uyanlar var ya, biz onlarn nesillerini kendilerine

kattk. Bununla beraber onlarn amellerinden hiçbir ey
eksiltmeyiz. Herkes kazand karlnda rehindir."

(Tûr Sur. 2 1)

Hâkim, Alî b. Ebî Tâlib'den bildirir: Peygamberimiz (saiisiiahu aleyhi meiM "man

eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya,

biz onlarn nesillerini kendilerine kattk..."’ âyetini " âiâîij

ui«Jl lafzyla okudu .

5

Saîd b. Mansûr, Hennâd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce Allah, Cennette kiiyi mutlu

etmek için amelleri kendisinden az olan neslini de onun derecesine yükseltir"

dedi ve: "man eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna

uyanlar var ya, biz onlarn nesillerini kendilerine kattk. Bununla beraber

onlarn amellerinden hiçbir ey eksiltmeyiz. Herkes kazand karlnda
rehindir

"3 âyetini okudu .

4

Bezzâr ve bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah {salialiahu aByti veselBm):

"Yüce Allah, Cennette mümini mutlu etmek için amelleri kendisinden az olan

neslini de onun derecesine yükseltir " buyurdu ve: "man eden ve nesilleri de

iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onlarn nesillerini

1 Tur Sur. 21
1 Hâkim (2/249, “sahih").

1 Tûr Sur. 21

4 Hennâd (179), bn Cerir (21/579), bn Kesîr, Tefsir
1de (7/408) geçtii üzere bn Ebî

Hâlim, Hâkim (2/468) ve Beyhakî (10/268).
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kendilerine kattk. Bununla beraber onlarn amellerinden hiçbir ey
eksiltmeyiz. Herkes kazand karlnda rehindir"' âyetini okudu .

2

Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (»ieHstu aleyhi vesetiem

öyle buyurdu: "Kii Cennete girdii zaman anne babasn , eini ve çocuklarn

sorar. Kendisine: «Senin ameline yetiemedikleri için senin derecene d
çkamadlar» denilir. Kii: «Rabbim! Ben hem kendim, hem de onlar için ame

yaptm» deyince, yaknlan da yanma verilirler.'' Ravi der ki: Daha sonra bn

Abbâs: "man eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna

uyanlar var ya, biz onlarn nesillerini kendilerine kattk. Bununla beraber

onlarn amellerinden hiçbir ey eksiltmeyiz. Herkes kazand karlnda
rehindir

"3 âyetini okudu .

4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "man eden ve nesilleri de

iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onlarn nesillerini

kendilerine kattk ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: “Bu nesil müminin

iman üzere olan neslidir. Babalarnn Cennetteki dereceleri kendi

derecelerinden üstün olsa da onlara katlrlar. Bu ekilde babalannn yanna

katlmalar da babalannn amellerinden bir ey eksiltmez."

Abdullah b. Ahmed Müsned’e zevâidinde Hz. Ali'den bildirin Resûlullah

(saüaiiahu aleyhi vndkm): "Müminler ile çocuktan Cennette, mürikler ile çocuklan da

Cehennemde birlikte olurlar" buyurdu ve: "man eden ve nesilleri de man
konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onlann nesillerini

kendilerine kattk ..."
6
âyetini okudu .

7

1 Tur Sur. 21
1 Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2260) ve Tahrîcu’l-Keâfda (3/372) geçtii üzere tbn Merdûye.
3 Tûr Sur. 21
4 Taberânî (12246). Heysemî. Mecmuu ’z-Zevâidde (7/114) der ki: "snadnda zayf biri

olan Muhammed b. Abdirrahman b. azvân vardr."

5 Tûr Sur. 21
6 Tûr Sur. 21

7 Abdullah b. Ahmed 2/346 (1131). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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Hennâd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Babalara verilenin ayns çocuklarna, çocuklara

verilenlerin ayns da babalarna verilir.”’

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Miclez bu âyeti açklarken: "Kii,

dünyadayken nasl çocuklannn yannda olmasn isterse Yüce Allah Cennette

de onun çocuklarn yannda toplar” demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “

buyruunu: "Yaptklarndan bir eyi eksiltmeyiz” eklinde

açklamtr.3

Firyâbî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: U3”4 buyruunu:

"Amellerinden bir eyi eksiltmeyiz” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: U3”5

buyruunu: "Onlara hakszlk etmeyiz” eklinde açklamtr. 6

ly JÜ V Life 4-i 0

"Orada birbirlerinden kadeh kaprlar. Onda ne bir

saçmalama, ne de bir günaha girme vardr." (Tûr Sur. 23)

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Cüreyc: "Orada birbirlerinden kadeh

kaprlar..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: "Kapanlar mümin,

zevceleri ve hizmetçileridir. Mümin arab, kadehini bazen hizmetçisinden ve

zevcelerinden alrken, bazen de hizmetçi ondan ve zevcelerinden alr.”

1 Hennâd (180).
1 Tûr Sur. 21
3 bn Cerîr (21/584, 585) ve Hâkim (2/468).

4 Tûr Sur. 21

5 Tûr Sur. 21
6 Abdun-ezzâk (2/248) ve bn Cerîr (21/586).

7 Tûr Sur. 23
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: ^iî îJ
"1

buyruunu

açklarken: "çtiklerinden dolay ne bo, ne de yalan bir söz söylerler"

demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "f-sfc % $iî tf
" 2

buyruunu açklarken: "çtiklerinden dolay ne birbirlerine söver, ne de bo
bir söz söylerler" demitir .

3

jjjj ^ oUP^ JjLj

"Kabuunda sakl inciler gibi olan gençler yanlannda
dolarlar/' (Tûr Sur. 24)

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kabuunda sakl inciler

gibi ..."4 buyruunu açklarken: "El dememi inciler gibi, anlamndadr"

demitir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"Kabuunda sakl inciler gibi olan gençler yanlarnda dolarlar"5 âyetini

açklarken öyle demitir: Bana ulaana göre Hz. Peygamber’e (ssIIbIIhKu Beyhi

vesellem): "Yâ Resûlallah! Hizmetçi inci gibi olursa kendisine hizmet edilen kii

nasl olur?" diye sorulunca, Allah Resûlü (sBiaiishu aleyhi vesellem::
"Canm elinde olana

yemin olsun ki hizmet eden ile kendisine hizmet edilen arasndaki fark, mehtapl

bir gecede Ay ile yldzlar arasndaki fark gibidir" karln verdi, ibn Cerîrîin

lafz: "Kendisine hizmet edilenin hizmet edene üstünlüü, mehtapl bir gecde

Ay’n dier yldzlara üstünlüü gibidir" eklindedir.

6

Tirmizî ve bn Merdûye’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIIsKu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "Övünmek gibi olmasn, ama Rabbimin yannda

1 Tûr Sur. 23
2 Tûr Sur. 23
3 bn Cerîr (21/588).

4 Tûr Sur. 24
5 Tûr Sur. 24
6 Abdurrezzâk (2/248) ve bn Cerîr (21/589, 590).
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Âdemoullarnn en deerlisi benim. Etrafmda kabuunda sakl incileri gibi

olan bin tane hizmetçi dolar.
,n

liUÎ ^ j vîsr û[ Ijîu * ^ j&
jJ > iîj i>i: j ^ vSsr üj * oip üüjj 14u &^

"Birbirlerine dönüp soruurlar. «Daha önce biz, aile

çevremiz içinde bile (ilahi azaptan) korkardk. Allah

lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu. Gerçekten biz

bundan önce O'na yalvaryorduk. Çünkü iyilik eden,

esirgeyen ancak O'dur» derler." (Tûr Sur. 25-2»)

Bezzâr'n Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (seiiatiehu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur: "Cennetlikler Cennete girdii zaman kardeler birbirlerini

özlerler. Bunun üzerine birinin taht dierinin tahtnn yanna yaklatrlr.

Her biri kendi tahtna yaslandktan sonra dünyadaki hallerinden konumaya

balarlar. Semra biri dierine öyle der: «Ey filan! Yüce Allah bizi hangi günde

balad biliyor musun? Filan yerde olduumuz günde Allah'a dua etmitik.

te o gün bizi balad.»"2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Daha önce

biz, aile çevremiz içinde bile (ilah azaptan) korkardk" 3 âyetini açklarken:

"Dünyada iken korkardk, anlamndadr1
' demitir.

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "Allah lütfedip bizi

kavurucu azabdan korudu"4 âyetini açklarken: "Cehennem ateinin

alevinden korudu" demitir.

bnu'l-Münzir
J
in Hz. Âie'den bildirdiine göre Peygamberimiz (saHaiishu

vesfliM öyle buyurmutur: "Kavurucu ateten yeryüzüne karnca kadarlk bir

yer bile açlacak olsayd
,
yeryüzünü üzerindekilerle birlikte yakp kavururdu."

1

Tirmizî (3610). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 740).
1
Bezzâr (3553).

3 Tûr Sur. 26
4 Tûr Sur. 27
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nir

uabu'l-îman’da bildirdiine göre Hz. Âie, "Allah lütfedip bizi kavurucu

azabdan korudu. Gerçekten biz bundan önce O'na yalvaryorduk. Çünkü

iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur' derler"’ âyetlerini okuduktan sonra:

“Allahm! Bize luftet ve kavurucu azaptan bizleri koru! Sen ki iyilik eden ve

esirgeyensin" diye dua ederdi. Ravi der ki: "Hz. Âie bunu namazda

yapard."
2

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Esma.

"Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu. Gerçekten biz bundan önce

O'na yalvaryorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'duK derler
" 1

âyetlerini okuduktan sonra durdu ve Allah'a snp dua etmeye balad.4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:
i

"jü y*> 4}" 5
ifadesini: "O efkat sahibidir" eklinde açklamtr. 6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "jü iij"
7

ifadesini: "C

sözünü yerine getirendir" eklinde açklamtr.

fi fî
• • -üjU I Cj Jpli oJj*

fi

ö* fi * 44

* öjjjaS.âa» l l Ipjr^ (5-**^
fi

‘ • -OjJUJl
fi jp

fi -örfi
?dJLi{ olii <j ^ $ fi

(4* fi * p o* (4»

"Yoksa onlar, «o bir airdir; onun, zamann felaketlerine

1 Tûr Sur. 27, 28
1 Abdurrezzâk (4048), bn Ebî eybe (2/211), bn Kesîr, Tefsîr'de (7/411) geçtii üzere

bn Ebî Hatim ve Beyhakî (2092).

3 Tûr Sur. 27, 28
4 bn Ebî eybe (2/211).

5 Tûr Sur. 28
6 bn Cerîr (21/591) ve Tatîku 't-Tû'fiJr'de (4/321) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7 Tûr Sur. 28
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uramasn bekliyoruz» mu diyorlar?.. Bunu onlara akllar
m buyuruyor? Yoksa onlar azgn bir millet midirler?.. Eer
doru iseler onun benzeri bir söz getirsinler. Onlar, yaratan

olmakszn m yaratldlar, yoksa yaratanlar kendileri

midir?.. Yoksa, Rabbinin hâzineleri onlarn yannda mdr?
Ya da her eye hâkim olan kendileri midir? Yoksa, üzerine

çkp (vahiy) dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse,

dinleyenleri açk bir delil getirsin... Yahut sen onlardan bir

ücret istiyorsun da onlar ar bir borç altnda m kalyorlar?

Yoksa, gayb ilmi onlarn yannda da ondan m yazyorlar?"
(Tûr Sur. 30, 32, 34, 35, 37, 38. 40. 4 i)

bn shâk ve bn Cerîr, ibn Abbâs’tan bildirir: Kureyliler Hz. Peygamberim

(sBiailahu aleyhi vesBiem) durumunu görümek üzere Dâru’n-Nedve'de toplandklarnda

içlerinden biri: "Onu balayp bir yere hapsedelim. Züheyr ve Nâbia gibi

önceki airlerin ölmesi gibi onun da hapsedildii yerde ölmesini bekleyelim”

dedi. Yüce Allah da onlarn bu sözünü: "Yoksa onlar, «O bir airdir; onun,

zamann felaketlerine uramasn bekliyoruz» mu diyorlar?"
1

eklinde dile

getirdi.
2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Zamann felaketlerine uramasn bekliyoruz
" 3 buyruunu açklarken:

“Zamann felaketinden kast ölümdür” demitir.4

bnu’l-Enbârî el-Vakfu ve'l-btidâ’öa bn Abbâs'tan bildirir: ifadesi

Kuriân'da geçtii bütün yerlerde üphe anlamnda kullanlmtr. Tûr Sûresi

hariç. Zira Tûr Sûresindeki “û^Ui ç43”5 buyruunda ‘zamann getirdikleri’

anlamnda kullanlmtr. Bu yönde de air:

‘Zamann neler getireceini bekle, kim bilir

Belki boanr belki de kocas ölür" demitir.

1 Tur Sur. 30
1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/480, 481) ve bn Cerîr (21/593).

3 Tûr Sur. 30
4 bn Cerîr (21/592, 593) ve el-tkâride (2/45) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Tûr Sur. 30
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “03U1 çö
j"'

buyruunu: “Zamann getirdikleri'’ eklinde açklamtr. "...Yoksa onlar

azgn bir millet midirler?"

2

buyruunu açklarken: “Bilakis onlar azgn bir

topluluktu, anlamndadr" demitir. 5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: fl”
4 buyruunu:

“Bunu onlara akllan m emrediyor?" eklinde açklamtr.5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Eer doru iseler onun

benzeri bir söz getirsinler
"6

âyetini açklarken: “Eer söylediklerinde samimi

iseler Kuriân’n bir benzerini getirsinler" demitir. "...Öyleyse, dinleyenleri

açk bir delil getirsin
"7 buyruunu açklarken: “Eer varsa bu vahyi dinleyen

biri dinlediine dair bir kant getirsin, anlamndadr" demitir. "Yahut sen

onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ar bir borç altnda m kalyorlar?"
8

âyetini açklarken: “Yoksa Müslüman olmalanna karlk onlardan bir ücret mi

istedin ki böylesi bir ücreti vermek istemedikleri için Müslüman da olmadlar,

anlamndadr" demitir. "Yoksa, gayb ilmi onlarn yannda da ondan m
yazyorlar?"9 âyetini açklarken de: “Gaybdan kast Kuriân'dr” demitir.

Buhârî ve Beyhakî el-Esmâ' ve's-Sifâfta Cübeyr b. Mut'im'den bildirir:

Akam namaznda Hz. Peygamberin UbIIbIIbInj Bieyti reseiM Tûr Sûresi’ni okuduunu

iittim. "Onlar, yaratan olmakszn m yaratldlar yoksa yaratanlar kendileri

midir?"
10
âyetine ulat zaman sanki kalbim yerinden frlayacak gibi oldu.”

1

Tûr Sur. 30

’ Tûr Sur. 32
1 bn Cerir (21/592, 595).

4 Tûr Sur. 32
5 bn Cerir (21/595).

6 Tûr Sur. 34
7 Tûr Sur. 38

* Tûr Sur. 40
9 Tûr Sur. 41
10 Tûr Sur. 35

” Beyhakî (834).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ya da her eye hâkim olan kendileri midir?"’ buyruunu açklarken: “Her

eye musallat olan kendileri midir, anlamndadr" demitir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ya da her

eye hâkim olan kendileri midir?"3 buyruunu açklarken: "Bu hâzineleri

indirenler kendileri midir, anlamndadr" demitir/

ojiiiu i jdj Jju öjS uip ijiit jiiJ l\j

"üphesiz zulmedenlere bundan baka bir azap daha var.

Fakat onlarn çou bilmezler." (Tûr Sur. 47)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz

zulmedenlere bundan baka bir azap daha var ..."3
âyetini açklarken:

"Kyamet günündeki azaptan önce kabir azab da vardr" demitir.

6

Hennâd, Zâzân'dan bu yorumun aynsn bildirir.

7

bn Cerîr, Katâde'den bildirir: bn Abbâs: "Kabir azab Kurîân'da geçer"

dedi ve: "üphesiz zulmedenlere bundan baka bir azap daha var ..."
8

âyetini okudu .
9

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz

zulmedenlere bundan baka bir azap daha var ..."
10

âyetini açklarken: "Bu

azap, Kureylilerin dünyada maruz kalaca açlktr" demitir.

11

’ Tûr Sur. 37
I bn Cerîr (21/597) ve el-tkân'de (2/45) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Tür Sur. 37
4 bn Cerîr (21/597).

5 Tûr Sur. 47
6 bn Cerîr (21/603).

7 Hennâd (355).
8 Tûr Sur. 47
9 bn Cerîr (21/603).
10
Tûr Sur. 47

II bn Cerîr (21/603, 604).
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“Rabbinin hükmüne sabret Çünkü sen gözlerimizin

önündesin. Kalktn zaman da Rabbini hamd ile tebih et"
(Tûr Sur. 48)

Firyâbî ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kalktn zaman

da Rabbini hamd ile tebih et
"1 buyruunu açklarken: “Bütün meclislerde

kalkacan zaman Rabbini hamd ile tebih et" demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu’l-Ahvas: "...Kalktn zaman da

Rabbini hamd ile tebih et
"2 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Kalkacan zaman: «Allah' hamd ile tebih ederim» de."3

Abdurrezzâk Cami'de Ebû Osman el-Fakîriden bildirin Cebrâil, Hz.

Peygamber'e (saiiaiiahu sleytn veseiiem) bir meclisten kalkaca zaman:
"Allahm ! Sem

hamdinle tebih ederim. ehadet ederim ki senden baka ilah yoktur. Senden

balanma diler, sana tövbe ederim" demesini öretti .

4

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Berze el-

Eslemî’den bildirir: Resûlullah HBiahu aleyhi veseliem) bir mecliste bulunduu zaman

en son kalkarken:
"Allaim ! Seni hamdinle tebih ederim. ehadet ederim k

senden baka ilah yoktur. Senden balanma diler, sana tövbe ederim" derdi.

Bir defasnda yine böyle yaptnda adamn biri: “Yâ Resûlallah! Daha önce

senden duymadmz sözler söylüyorsun" deyince, Allah Resûlü (mUbIIbIhj aleyh

veseliem): "Mecliste olan birinin (iledii günahlarn) kefareti bu sözlerdir"

karln verdi .

5

bn Ebî eybe, Ziyâd b. el-Husayn'dan bildirin Ebu'l-Âliye'nin yannda

oturuyordum. Çkmak istediim zaman bana: “Cebrâil'in Muhammed'elsaiiaiBh

aleyhi veseliem) örettii baz sözleri sana öretmemi ister misin?” dedi. “Tabi k

öret" karln verdiimde öyle dedi: “Resûlullah (saHaiiai» aleyhi vesdlem) bir

’ Tûr Sur. 48
2 Tûr Sur. 48
3 bn Ebî eybe (10/257).

4 Abdurrezzâk (19796).

5 bn Ebî eybe (10/256), Ebû Dâvud (4859), Nesâî, S. el-Kübrâ (10259) ve Hâkirr

(1/537). Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4068).



Âyet 48 663

mecliste bulunduu zaman en son kalkarken:
"Allahm ! Seni hamdinle tebih

ederim. ehadet ederim ki senden baka ilah yoktur. Senden balanma diler;

sana tövbe ederim" derdi. Kendisine: “Yâ Resûlallah! Bu söylediin sözler de

nedir?" diye sorulunca, Allah Resûlü MbHsIiu ei«ytn «seiism):
"
Cebrail'in mecliste

ilenebilecek hatalarn kefareti olarak bana örettii sözlerdir" karln verdi .

1

bn Ebî eybe, Abdullah b. Ömer'den bildirir: Kii bir meclisten kalkp

ayrlaca zaman: “Allahm! Seni hamdinle tebih ederim. ehadet ederim ki

senden baka ilah yoktur. Senden balanma diler, sana tövbe ederim"

derse Yüce Allah bu sözleri o mecliste iledii bütün hatalannn kefareti

klar .

2

bn Ebî eybe, Yahya b. Ca'de'den bildirir: Bir mecliste ilenen hatalarn

kefareti kiinin: “Allahm! Seni hamdinle tebih ederim. Senden balanma
diler sana tövbe ederim" demesidir.

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnuTMünzir'in bildirdiine

göre Dahhâk: "...Kalktn zaman da Rabbini hamd ile tebih et
"4

buyruunu açklarken öyle demitir: Kiinin namaza kalkaca zaman:

“Allahm! smin mübarek, ann yücedir ve senden baka da ilah yoktur"

demesidir .

5

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Münzir, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: “Namaza

kalkacak olan her bir müslümann: “Allahm! Seni hamdinle tebih ederim"

demesi gerekir. Zira Yüce Allah: "...Kalktn zaman da Rabbini hamd ile

tebih et
"6

buyurur."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kalktn zaman da

Rabbini hamd le tebih et
"7 buyruunu açklarken: “Yatandan kalkp

namaza durana kadar Allah' hamd ile tebih et, anlamndadr" demitir.

’ bn Ebî eybe (10/256) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (10261-10264).
1 bn Ebî eybe (10/256).

’ bn Ebî eybe (10/257).

* Tur Sur. 43

5 bn Ebî eybe (1/232) ve bn Cerîr (21/606).

6 Tûr Sur. 48
7 Tûr Sur. 48
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"Gecenin bir ksmnda ve yldzlann bat srasnda O'nu

tespih et" (Tûr Sur. 49)

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirin "Gecenin bir ksmnda ve

yldzlarn bat srasnda O'nu tespih et
"1

âyeti konusunda Peygamberimiz

(sailaiiahu aleyhi nnikn):
"
Bundan kast, sabah namaznn farzndan önce klnan iki

rekatlk namazdr" buyurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yldzlarn

bat srasnda O'nu tespih et
"2 buyruunu açklarken: "Bundan kast, sabah

namaznn iki rekatdr" demitir.
3

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "...Yldzlarn bat srasnda O'nu

tespih et
"4 buyruunu açklarken: "Bundan kast, sabah namazdr"

demitir .

5

’ Tûr Sur. 49
1 Tûr Sur. 49
3 bn Cerîr (21/608).

‘‘Tûr Sur. 49
s bn Cerîr (21/609).




