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BAHARA SÛRES

(Devam)
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j^JUAJ Lw 4)1 jî \jL\s’\j 4)1

“Anneler, çocuklarn iki tam yl emzirirler. Bu, emzirmeyi
mükemmel ekliyle uygulamak isteyenler içindir.

Annelerin, münasip ekilde yiyeceini giyeceini

salamak, babann görevidir. Hiçbir kimse takatinin

dnda bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden
ne annesi, ne de babas zarar görmemelidir. Bu

yükümlülük, babann varisine de düer. Fakat anne baba
aralarnda görüüp anlamaya vararak, iki yldan önce,

çocuklarn sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir

vebal yoktur. ayet çocuklarnz bakalarna emzirtmek
isterseniz, kendilerine vereceiniz ücreti münasip tarzda

ödemek art ile, bunda da size vebal yoktur. Allah'a

kar gelmekten saknn ve bilin ki Allah yaptnz her

eyi görmektedir." (KnU™ Sur. 233)

Vekî', Süfyân, Abdurrezzâk, Âdem, Abd b. Humeyd, er-Nâsih’te Ebû

Davûd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Sünni'de Beyhakî'nin

bildirdiine göre Mücahid: "Anneler, çocuklarn iki tam yl emzirirler. Bu,

emzirmeyi mükemmel ekliyle uygulamak isteyenler içindir. Annelerin,

münasip ekilde yiyeceini giyeceini salamak, babann görevidir. Hiçbir



M 1 Bakara Sûresi g-

kimse takatinin dnda bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne

annesi, ne de babas zarar görmemelidir. Bu yükümlülük, babann varisine

de düer. Fakat anne baba aralarnda görüüp anlamaya vararak, iki

yldan önce, çocuklarn sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal

yoktur. ayet çocuklarnz bakalarna emzirtmek isterseniz, kendilerine

vereceiniz ücreti münasip tarzda ödemek art ile, bunda da size vebal

yoktur. Allah'a kar gelmekten saknn ve bilin ki Allah yaptnz her eyi

görmektedir"
1

âyetini açklarken der ki: "Burada annelerden kast, boanm
annelerdir. Böylesi bir durumda bunlar çocuklarn iki yl boyunca emzirirler.

Bir anne çocuun babasna eziyet vermek için böylesi bir emzirmeye kar

çkmamal, baba da çocuun annesini üzmek için emzirmesine engel

olmamaldr. Babann yokluu durumunda babann varisi olacak kiinin de

çocua gerektii kadar nafakada bulunma veya çocuun mal olmamas

durumunda emzirme masraflarn karlama yükümlülüü vardr. Ayn ekilde

varis de emzirme konusunda çocuun annesine eziyet etmemelidir. Anne ile

baba hem kendilerine, hem de çocuklanna zarar vermeyecek ekilde

anlaarak çocuu sütten kesebilirler, bunda bir saknca yoktur. Çocuun

zarar görebilme çekincesi ile emzirmek için bir sütanne tutulacaksa da

ücretini makul bir ekilde verdikten sonra bunu yapmann bir sakncas

olmaz.”
2

bn Ebî Hâtîm’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Anneler, çocuklarn iki

tam yl emzirirler. Bu, emzirmeyi mükemmel ekliyle uygulamak isteyenler

içindir. Annelerin, münasip ekilde yiyeceini giyeceini salamak,

babann görevidir. Hiçbir kimse takatinin dnda bir görevle yükümlü

tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi, ne de babas zarar görmemelidir. Bu

yükümlülük, babann varisine de düer. Fakat anne baba aralarnda

görüüp anlamaya vararak, iki yldan önce, çocuklarn sütten kesmek

isterlerse, kendilerine bir vebal yoktur. ayet çocuklarnz bakalarna

emzirtmek isterseniz, kendilerine vereceiniz ücreti münasip tarzda

ödemek art ile, bunda da size vebal yoktur. Allah'a kar gelmekten

saknn ve bilin ki Allah yaptnz her eyi görmektedir
"3 âyetini açklarken

Bakara Sur. 233
1 Âdem (Tefsîr Mücâhid, sh. 237). bn Cerîr (4/199, 215, 224, 230, 239, 242), bn Ebî

Hatim 2/428, 430, 431, 433, 435 (2261, 2277, 2283, 2293, 2300, 2305) ve Beyhakî (7/478).

3 Bakara Sur. 233
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der ki: "Burada kendisinden çocuu olup da hanmn boayan kii

kastedilmitir. Kadn çocuunu emzirmede baka kadnlardan daha fazla hak

sahibidir. Çocuunu tam iki yl emzirmek isteyen annenin nafakas ise

çocuun babasna aittir. Yüce Allah, emziren kiinin nafakasn verecek kiiyi

ancak o kiinin gücü nispetinde sorumlu tutar. Kii hanmna eziyet etmek

için hanm istemedii halde ondan çocuunu almamaldr. Boanan kadn da

babaya eziyet vermek maksad ile çocuu ona brakmamaldr. Eer anne ve

baba iki yl emzirme süresi dolmadan çocuu sütten kesmek isterlerse bunda

bir saknca yoktur. Kiinin Allah'n emri dorultusunda emzirme ücretini veya

daha fazlasn verip çocuuna sütanne tutmasnda da bir saknca olmaz. En

sonunda Allah’n emirlerine isyan etmeme konusunda müminler uyarlm ve

Yüce Allah'n, bu hükümleri uygulayp uygulanmadn hakkyla bilen olduu

ifade edilmitir."

1

Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: Resûlullah'n MUahu deyh «odknO

öyle buyurduunu iittim: "...Sonra beni alp, göüsleri ylanlar tarafndan

snlp koparlan kadnlarn yanna götürdüler. «Bunlara ne oluyor?» diye

sorduumda: «Bunlar çocuklarna süt vermeyen kadnlardr» dediler."
1

Ebû Dâvud'un en-Nâsih'te bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Anneler

çocuklarn emzirirler ..."

3

âyetini açklarken: "Burada anneden kast,

kocasndan boanan veya kocas ölen kadndr” dedi.

Saîd b. Mansûr, Ibn Cerîr, bnu'I-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, Sünen 'de bn
Abbâs'tan bildiriyor: "Çocuu alt aylk iken doum yapan kadn, gebelikle

beraber süreyi otuz aya tamamlayacak ekilde çocuu iki yl boyunca emzirir.

Yedi aylk doum yapan kadn yirmi üç ay, dokuz aylk doum yapan kadn da

yirmi bir ay boyunca çocuu emzirir. Çünkü Yüce Allah: 'Tanmas ve sütten

kesilmesi otuz ay sürer
"1 buyurmutur."5

1 bn Ebî Hatim 2/423, 431. 433, 436 (2262, 2267, 2271, 2273, 2276, 2278, 2282, 2292,

2294, 2295, 2302, 2306, 2307, 2311, 2312).
2 Hâkim (2/210, "sahih").

3 Bakara Sur. 233
* Ahkâf Sur. 15

3 bn Cerîr (4/201), Hâkim (2/1280) ve Beyhakî (7/442, 462).
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bn Cerir, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Yüce

Allah: "Anneler, çocuklarn iki tam yl emzirirler"' âyetinde, emzirmeyi

tamamlamak isteyenler için bu sürenin iki tam yl olduunu belirtmitir.

"...Fakat anne baba aralarnda görüüp anlamaya vararak, iki yldan önce,

çocuklarn sütten kesmek isterlerse..."* âyetinde ise isterlerse çocuu iki

yldan önce veya sonra sütten kesmelerinde bir saknca olmadn
belirtmitir.”3

bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Ebu'l-Esved ed-Düelî'den bildiriyor: Ömer b. el-

Hattâb'a alt aylk iken doum yapan bir kadn getirilince onu recmctmcyc

kalkt. Bu durum Hz. Ali'ye bildirilince: "Hayr onun recmedilmesi gerekmez.

Çünkü Yüce Allah: «Anneler, çocuklarn iki tam yl emzirirler»
4 buyurmutur.

Bu süreye de alt ay daha eklersek otuz ay eder” dedi .

5

Vekî’, Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n mihmandanndan

(=Kâid) bildirir: Hz. Osman’n yanma alt aylk iken doum yapan bir kadn

getirilince recmedilmesini emretti. Ancak bn Abbâs: “O seninle Allah'n

Kitab ile davalarsa seni mahkum eder. Çünkü Yüce Allah: «Anneler,

çocuklann iki tam yl emzirirler»
6 buyurduu gibi, dier bir âyette de:

«Tanmas ve sütten kesilmesi otuz ay sürer»7 buyurmutur. Kadnn

hamilelik dönemi alt ay olduundan çocuunu iki tam yl emzirir” deyince

Osman kadn serbest brakt .

8

bn Cerîr, baka bir kanalla Zühri’den aynsn nakletmitir .

9

Abdurrezzâk, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Zührî'den bildiriyor: bn Ömer ve

bn Abbâs'a iki yldan fazla emzirmenin hükmü sorulunca: "...Anneler,

çocuklarn iki tam yl emzirirler..."
10

âyetini okudular ve: "Çocuun iki

1

Bakara Sur. 233
1 Bakara Sur. 233
5bn Cerîr (4/202) ve bn Ebî Hatim 2/434 (2299).

^ Bakara Sur. 233

'bn Ebî Hâtim 2/428 (2262) ve Beyhakî (7/442).

6
Bakara Sur. 233

7 Ahkâf Sur. 15
8 Abdurrezzâk (13447) ve bn Ebî Hâtim 2/428 (2265).

7 bn Cerîr (4/202).
10
Bakara Sur. 233
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yandan sonra baka bir kadndan süt emmesiyle arada bir mahremiyetin

olacan düünmüyoruz" dediler.’

bn Cerîr, Ebu’d-Duhâ'dan bildirir: bn Abbâs'n: "...Anneler, çocuklarn

iki tam yl emzirirler ..."
1
âyetini açklarken: "Bu iki yl dnda süt annelik

yoktur" dediini iittim .
3

Tirmizî'nin Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Resûlullah (siiBiiahu ahyii vvsedem)

öyle buyurmutun "Sütanneye kar mahremiyet, ancak çocuun kamn tam

olarak doyurmasyla sabit olur. Bunun da iki yan içinde olmas art vardr/'4

bn Adiy, Dârakutnî ve Beyhakî*nin, ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (»Wbhu a^i yeseHem) öyle buyurmutur: "ki yandan sonra çocuun

sütanneden emmesiyle mahremiyet sabit olmaz."5

Tayâlisî ve Beyhakî, Câbiriden bildiriyor: Resûlullah (saUaUehu nkyfc resdkm): “ki

yandan sonra sütannelik, ergenlik çandan sonra da yetimlik olmaz"

buyurmutur .

6

Abdurrezzâk, Musannefte ve bn Adiy'in, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine

göre Resûlullah (salBlahu deyhî vesellem) öyle buyurmutur: "Ergenlik çandan sonra

yetimlik, sütten kestikten sonra da emzirme olmaz. Gün boyu geceye kadar

(kimseyle konumadan) susmak, (iftar etmeden) orucu birbirine eklemek olmaz.

(Allah'a) isyan içeren bir hususta adak, (sla-i) rahmi kesmek üzere yemin

olmaz. Hicretten sonra gurbetlik, fetihten sonra hicret olmaz. Kadnn kocasna,

evlâdn babasna, kölenin de efendisine kar yemini geçerli deildir. Nikahtan

önce boama, sahip olmadan önce köle azad olmaz."7

’ bn Cerîr (4/203) ve bn Ebî Hâlim 2/429 (2266).
1
Bakara Sur. 233

3bn Cerîr (4/205).

*Tirmizî (1152, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbân, Sahtf Sünen et-Tirmizî, 921).

bn Adiy (7/2562), Dârakutnî (4/174), Beyhaki (7/462, bunun sahîh olduunu
söylemi, bn Abbâs'tan mevkuf olarak rivayet etmitir).

6
Tayâlisî (1876), Beyhakî (7/319) Tayâlisî'nin Müsned'inin muhakkikleri: "Bu hadisin

her iki isnad da zayftr" demilerdir.
7 Abdurrezzâk (13B99) ve bn Adiy (2/852, 853).
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bn Ebû Dâvud, el-Masâhifte, A'me'ten bildiriyor: Abdullah (b.

Mes'ûd)'un kraatinde bu âyet: "'jli iijl Sli " eklindedir.'

bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Annelerin, münasip ekilde

yiyeceini giyeceini salamak, babann görevidir ..."

3

âyetini açklarken

"Bu görev babann imkanlar dahilinde olur" dedi. 3

en-Nâsih’te Ebû Dâvud ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b

Elem: "... Çocuk yüzünden ne annesi, ne de babas zarar görmemelidir.

âyetini açklarken: "Baba sütanne bulamazken anne çocuu babaya

brakamaz. Anne de çocuunu emzirmek istedii halde, baba anneye eziyet

etmek için çocuu ondan alamaz" demitir. "...Varisine de düer ..."
5
âyeti

hakknda ise: "Bu kii ölen kiinin (babann) velisidir" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh), brâhim(-i Nehaî) ve

a’bî: "...Bu yükümlülük, babann varisine de düer..."
6
âyetini açklarken:

"Çocuun varisi ona nafakasn verir" dediler. 7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Bu yükümlülük,

babann varisine de düer..."
8

âyetini açklarken: "Varis, nafakann

temininden sorumlu tutulur” demitir. Baka bir lafzda ise: "Eer çocuun

mal yoksa nafakas varisine aittir” demitir.

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Bu

yükümlülük, babann varisine de düer..."9 âyetini açklarken: "Baba

emzirme masraflann karlamakla nasl mükellef ise, çocuun mal olmamas

1 bn Ebû Dâvud (sh. 58).

1 Bakara Sur. 233

3 bn Cerîr (4/211).

4 Bakara Sur. 233
4 Bakara Sur. 233
4
Bakara Sur. 233

; bn Ebî Hatim 2/432 (2287).
4
Bakara Sur. 233

5 Bakara Sur. 233
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durumunda varis de emzirme masraflarn karlamakla mükelleftir”

demitir.'

Abd b. Humeyd, bn Cüreyc’den bildirir: Atâ (b. Ebî Rebâh)'a: "...Bu

yükümlülük, babann varisine de düer ..."
1
âyetinde ne kastedilmektedir?”

diye sorduumda: “Çocuun varisine Yüce Allah'n zikretmi olduu gibi

yükümlülük vardr” dedi. Ona: “Çocuun mal olmamas durumunda varis,

istemese dahi emzirme masraflarn karlamakla sorumlu tutulabilir mi?”

diye sorduumda ise: “Onu ölüme mi braksn?” karln verdi.

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd, bn Sîrîn’den bildirir: Kadnn biri olunun

nafakas konusunda olunun varisi olan kiiyle davalamak için Abdullah b.

Utbe b. Mes'ûd'un yanna geldi. Ancak Abdullah b. Utbe b. Mes'ûd nafakann

çocuun malndan karlanmasna hükmetti. Varise de: “...Bu yükümlülük,

babann varisine de düer..."3 âyetini görmüyor musun? Eer çocuun mal

olmasayd nafakann temininden seni sorumlu tutardm” dedi .

4

Abd b. Humeyd, brâhim(-i Nehaî)'den bildiriyor: “Maddi durumu iyi olan

kii darda olan kardeinin nafakasn vermekle mükelleftir.”

Abd b. Humeyd, Hammâd’dan bildiriyor: “Gerektii zaman her bir kii

akrabasnn nafakasn temin etmekle mükellef tutulur.”

Süfyân, Abdunrezzâk, el-EmvâVde Ebu Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerlr,

bn Ebî Hatim, en-Nâsih'te Nehhâs ve Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb’ten

bildiriyor: "Ömer b. el-Hattâb, çocuu ve anne babas olmayan birinin

nafakas konusunda amcas oullann, onun diyetinde âkile olduklan için

nafakasndan da sorumlu tutmu ve bu sorumluluklann yerine getirmedikleri

için de onlar hapsetmiti .”5

'Benzerini Abdurrezzâk (12183).
1 Bakara Sur. 233
3 Bakara Sur. 233
4 Abdurrezzâk (12185).

5 Abdurrezzâk (1/94, 95), Musannef (12181), Ebû Ubeyd (595), bn Cerir (4/222, 223),

bn Ebî Hatim 2/432 (2288), Nehhâs (sh. 234) ve Beyhakî (7/478, 479).
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Süfyân b. Uyeyne'nin bildirdiine göre Mücâhid: “...Bu yükümlülük,

babann varisine de düer..."
1

âyetini açklarken: “Baba emzirme

masraflarn karlamakla nasl mükellef ise, varis de o ekilde emzirme

masraflarn karlamakla mükelleftir" dedi.

bn Cerîr ve Nehhâs'n bildirdiine göre Kabîsa b. Zueyb: “...Bu

yükümlülük, babann varisine de düer..."
1

âyetini açklarken "Burada

varisten kast, çocuun kendisidir" dedi .

3

Vekî’, Abdullah b. Muaffel'den bildiriyor: “Çocuun süt emme masraflar'

babaya varis olan kiinin yükümlüündedir."

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Atâ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Bu yükümlülük, babann varisine de düer..."4 âyeti

hakknda: "Babas çocua mal brakmamsa sütten kesilinceye kadar nafaka

varise aittir
1
' dedi .

5

Münzirî, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Mücâhid ile a'bî vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs “...Bu yükümlülük, babann varisine de

düer ..."
6
âyetini açklarken: "Buradan kast, babaya varis olann da zarar

görmemesidir" dedi .

7

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk, âyetteki: "Fisâl
"8

kelimesi hakknda:

"Sütten kesmektir" dedi.

Vekî', Süfyân, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine

göre Mücâhid bu âyet hakknda: “Çocuu sütten kesmek için anlamaya

varmak ilk iki yl içerisinde olur. Baba raz olmadan anne, anne de raz

olmadan baba çocuu sütten kesemez" dedi .

9

' Bakara Sur. 233

'Bakara Sur. 233

* bn Cerîr (4/226, 227) ve Nehhâs, en-Nâsih (sh. 235).
‘
Bakara Sur. 233

5 bn Cerîr (4/230, 231).
6
Bakara Sur. 233

7 bn Ebî Hatim 2/433 (2291) ve Beyhakî (7/478).

8
Bakara Sur. 233

9 Abdurrezzâk (12175) ve bn Cerîr (4(237).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî

Rebâh): “...ayet çocuklarnz emzirtmek isterseniz..."' âyeti hakknda:

“Çocuun annesinden veya baka bir kadndan emzirilmesidir
' 1

dedi.

“Kendilerine vereceiniz ücreti münasip tarzda ödemek art ile, bunda da

size vebal yoktur
"1

âyetini açklarken de: “Eer süt anneye süt ücretini verip

teslim ederseniz bunda size bir günah yoktur" dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn ihâb: “ayet çocuklarnz

bakalarna emzirtmek isterseniz, kendilerine vereceiniz ücreti münasip

tarzda ödemek art ile bunda da size vebal yoktur A âyetini açklarken:

“Bunun, çocuun babasnn ve annesinin gönül rzasyla olmas gerekir"

dedi .

5

Cr^jri j
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"çinizden ölenlerin geride braktklar eleri, kendi

kendilerine dört ay on gun (iddet) beklerler. Sürelerini

bitirince artk kendileri için meru olan yapmalarnda
size bir günah yoktur. Allah, yaptklarnzdan hakkyla

haberdardr." (Bakara Sur. 234)

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nâsih’te Nehhâs ve Sünen 'de

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “çinizden ölenlerin geride

braktklar eleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler.

Sürelerini bitirince artk kendileri için meru olan yapmalarnda size bir

günah yoktur. Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr"6 âyetini

açklarken öyle dedi: “Kii ölüp geride hanmn brakt zaman, kadn

iddetini doldurmak üzere kocasnn evinde bir yl kalr ve nafakas kocasnn

'Bakara Sur. 233
5 Bakara Sur. 233
3 Abdurrezzâk (12188) ve bn Cerir (4/237).

* Bakara Sur. 233
5 bn Ebî Hâtim 2/435 (2303).

4 Bakara Sur. 234
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malndan temin edilirdi. Sonra Yüce Allah: “çinizden ölenlerin geride

braktklar eleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler..."

âyetini indirdi. Bu iddet, kocas ölen kii içindir. Hamile kadnn iddeti ise

doum yaptnda biter. Yüce Allah: "...Braktklarnzn dörtte biri

kanlarmzndr...*
2

âyetiyle kadnn mirasn belirtip vasiyet ile nafakay

neshetti. Bir kadn boanr veya kocas ölürse, iddeti bittikten sonra

süslenebilir ve evlilik hazrlklar yapabilir. Güzel olan da budur.”3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, el-

Esmâ ve's-Stfât'tB bildirdiine göre Ebu’I-Âliye: “Bu on günün dört aya

eklenmesinin sebebi, ruhun bu on günün içinde ona (cenine)

üflenmesindendir” dedi .

4

bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor: Saîd b. el-Müseyyeb’e: "Bu on gün nedir?"

diye sorduumda: "Bu on günün içinde (cenine) ruh üflenir” karln verdi.
’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabîa ve Yahya b. Saîd: "...On..."
1’

buyruu hakknda: “On gün” dediler .
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Sürelerini bitirince..."’

buyruunu: "ddeti bitirince” eklinde açklamtr.
9

bn Ebî Hâtim bildirin bn ihâb: "...Size bir günah yoktur..."
10

âyeti

hakknda: "Kadndan sorumlu kiilere (günah yoktur)” dedi.”

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî

Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, bn Ebî Necîh vastasyla bildiriyor: Mücâhid:

"içinizden ölenlerin geride braktklar eleri, kendi kendilerine dört ay on

' Bakara Sur. 234

'Nisa Sur. 12

J bn Cerîr (4/248, 249), bn Ebî Hâtim 2/436, 452 (2315, 2391), Nehhâs (sh. 240, 241) ve

Beyhakî (7/427).

4 bn Cerîr (4/258), bn Ebî Hâtim 2/437 (2318), ve Beyhakî (824).

5 bn Cerîr (4/258).

6 Bakara Sur. 234
7 bn Ebî Hâtim 2/437 (2317).

s Bakara Sur. 234
9 bn Ebî Hâtim 2/437 (2319).

Bakara Sur. 234
11 bn Ebî Hâtim 2/437 (2320).
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gün (iddet) beklerler..."' âyetini açklarken öyle dedi: “Kadnn bu iddet

zamann, zorunlu bir ekilde kocasnn ailesi yannda geçirmesi gerekirdi.

Yüce Allah: “çinizden ölüp, eler brakacak olanlar, evlerinden

çkarlmakszn, senesine kadar elerinin geçimini salayacak eyi vasiyet

etsinler; eer çkarlarsa kendilerinin meru olarak yaptklarndan dolay

size sorumluluk yoktur. Allah güçlüdür, Hakim’dir
"2

âyetini indirdi ve bir

yln tamamlanmas için yedi ay yirmi gün daha beklenmesini emretti. Kadn

dilerse bu süreyi orada veya ailesinin yannda geçirebilir. Çünkü Yüce Allah'n:

“...Eer çkarlarsa kendilerinin meru olarak yaptklarndan dolay size

sorumluluk yoktur..." 3 âyetinde buyurduu gibi, beklemesi gereken iddet

kendisine vacip olan süre kadardr."

Atâ (b. Ebî Rebâh)’n bildirdiine göre bn Abbâs ise öyle demitir: Bu

âyet, iddetin koca evinde geçirilmesi mecburiyetini neshetti. Kadn iddetini

diledii yerde geçirir. “Evlerinden çkarlmakszn ...’’4 âyeti buna iaret

etmektedir.

Atâ ise: "...Eer çkarlarsa kendilerinin meru olarak yaptklarndan

dolay size sorumluluk yoktur.."5 âyeti hakknda: “Kadn dilerse iddetini

kocasnn ailesi yannda vasiyet edildii gibi geçirir. Dilerse baka yere gider"

dedi ve öyle devam etti: “Sonra miras âyeti indi ve kadnn iddetini kocas

evinde geçirmesi mecburiyetini neshetti. Kadn diledii yerde iddetini

geçirebilir. Kadn ömür boyu kocasnn evini kullanma hakkna sahip

deildir." 6

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

Hâkim, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Kocas ölen kadnn koku sürünüp

süslenmesi mekruhtur. Aynca Yüce Allah: "çinizden ölenlerin geride

braktklar eleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler..."7

‘Bakara Sur. 234
1
Bakara Sur. 240

3 Bakara Sur. 240
* Bakara Sur. 240
5 Bakara Sur. 240
6
Buhârî (4531), Ebu Dâvud (2301), Nesâî (3531), S. el-Kübrâ (5725), bn Cerîr (4/405,

406), bn Ebî Hâtim 2/452 (2392, 2394), Hâkim (2/280, 281) ve Beyhakî (7/435).

' Bakara Sur. 234
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buyurmu ve (bu beklemenin) evde olduunu söylememitir. Kadn diledii

yerde iddetini geçirir.”
1

Mâlik, Abdurrezzâk, bn Sa’d, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve

Hâkim bildiriyor Ebû Saîd el-Hudri’nin kz kardei Furey’a binti Mâlik b. Sinân

(iddetini geçirmek için) ailesi Hudre oullannn yanna dönüp

dönemeyeceini sormak için Resûlullah'n (uiiaiiahu dyhi nMm) yanna geldi. Çünkü

kocas kaçm olan kölelerinin arkalanndan gitmi, onlara Kudüm denilen

yerde yetiince köleleri kendisini öldürmütü. Furey’a der ki: Resûlullah'a

(sdiaiiahu aby*» YB*ei«r) iddetimi geçirmek için kocamn bir evi ve bana nafaka vermek

için malnn olmadn, bundan dolay ailemin yanna dönmek istediimi

söyledim. Resûlullah (uidi^ aleyh wnhm): "Evet (dönebilirsin)" buyurdu.

Resûlullah'n (aiiafah ahyh mrtbn) yanndan çktktan sonra henüz odada veya

Mescid’de iken beni geri çanp: "Sen ne dedin?" diye sordu. Ben de kocamla

ilgili bu olay kendisine bir daha anlattm. Bunun üzerine Resûlullah (uyiata der»

vtseiitr): "ddetin bitinceye kadar evinde kal " buyurdu. Bunun üzerine dört ay on

günü evimde geçirdim. Osman b. Affân, halifelii döneminde bana haber

gönderdi ve bana bu konuyu sordu. Ben de durumu kendisine anlattm.

Bunun üzerine Osman bu konuda bu ekilde hüküm vermeye balad .

2

Mâlik ve Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, kocas ölüp

de henüz iddetlerini bitirmeden hacca giden kadnlan Beydâ’dan geri

çevirirdi .
3

Mâlik ve Abdurrezzâk’n bildirdiine göre bn Ömer: "Kocas ölen kadn ve

bâin bir ekilde (kocasna tekrar dönemeyecek ekilde) boanan kadn

iddetini ancak evinde geçirebilir" dedi .

4

Mâlik, Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî, Humeyd

b. Nâfi vastasyla bildirir: Zeyneb binti Ebî Seleme bana u üç hadisi bildirdi:

Resûlullah'n (ullallhu aleyhi vesdiem) hanm Ümmü Habîbe’nin babas Ebû Süfyân b.

'Abdurrezzâk (12051), 12111, 12113), bn Cerîr (4/254), bn Ebî Hâtim 2/436 (2314) ve

Hâkim (2/281).
1

Mâlik, (2/591). Abdurrezzâk (12075, 1276), bn Sa'd (8/366, 367), Ebû Dâvud <2300),

Tirmizî (1204, "sahih"), Nesâî (3528, 3530, 3532), bn Mâce (3031) ve Hâkim (2/208,

"sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2016).

3 Mâlik (2/592) ve Abdurrezzâk (12072).

‘Mâlik (2/592) ve Abdurrezzâk (12115).
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Harb vefat ettii zaman yanna girdim. Ümmü Habîbe içinde hulûk otu sans

veya baka bir ey bulunan bir koku istedi. O kokudan cariyeye sürdükten

sonra kendi kamna da sürdü ve öyle dedi: “Vallahi benim u anda koku

sürünmeye ihtiyacm yoktur. Ancak Resûlullah’n (oUiahu aleyh. «rallim) minberden

öyle buyurduunu iittim:
"
Allah'a ve Shiret gününe iman eden bir kadna,

ölünün arkasndan üç günden fazla yas tutmas caiz deildir. Ancak kocas

ölürse dört ay on gün yas tutar.

"

Yine Zeyneb binti Cah'n kardei Abdullah vefat ettii zaman yanma

girdim. O da koku istedi ve sürünüp öyle dedi: “Vallahi benim u anda koku

sürünmeye ihtiyacm yoktur. Ancak Resûlullah’n (uiieiiahu aiayii »Hseiiamî minberden

öyle buyurduunu iittim: "Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kadna,

ölünün arkasndan üç günden fazla yas tutmas caiz deildir. Ancak kocas

ölürse dört ay on gün yas tutar."

Zeyneb binti Ebî Seleme yine öyle dedi: Annem Ümmü Seleme'nin öyle

dediini iittim: Kadnn biri Resûlullah'a (allaktn Btayhi «rallim) gelip: “Ey Allah'n

Resulü! Kzmn kocas vefat etti ve kzm (alamaktan) gözlerinden

rahatszland. Ona sürme çekebilir miyiz?” dedi. Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi maHam):

"Hayr" deyince kadn bu soruyu iki veya üç defa tekrarlad. Resûlullah (saiiaMu

aleyhi «nitem) her defasnda: "Hayr" karln verdi ve: "Bu süre dört ay on

gündür. Sizler Cahiliye zamannda yl sonunda (iddet bitiminde) tezek

atardnz (süreyi bitirirdiniz)" buyurdu. Ravi Humeyd der ki: Zeyneb'e: “Yl

sonunda tezek atardnz ne demektir?" diye sorduumda, Zeyneb öyle dedi:

“Kadn kocas öldüü zaman küçük ve köhne bir eve girer, en kötü elbisesini

giyer, bir sene geçinceye kadar koku ve baka bir ey sürünmezdi. Sonra

kendisine eek, koyun veya ku olmak üzere bir hayvan verilir, o da bu

hayvanla kendini silerdi. Silindii hayvan da genelde ölürdü. Sonra evden

çkard ve kendisine hayvan tezei verilirdi. O da bu tezei atarak iddetini

bitirip eskiden olduu gibi istedii güzel kokuya ve baka eylere geri

dönerdi."’

Mâlik ve Müslim'in Safiyye binti Ebt Ubeyd vastasyla bildirdiine göre

müminlerin anneleri Hz. Âie ve Hafsa, Resûlullah'n {saiuiahu aleyhi vraM öyle

buyurduunu bildirirler: "Allah'a ve âhiret gününe iman eden hiçbir kadtn

'

Mâlik(2/596, 598), Abdurrezzâk (12130), Buhâri (5334, 5337), Müslim (1486, 1489),

Ebû Dâvud (2299), Tirmizî (1195, 1197) ve Nesaî (3533, 3535).
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kocas dnda kimseye üç günden daha fazla yas tutamaz. Ancak kocasna dört

ay cm gün yas (iddet) tutar.

Nesâî ve bn Mâce, Safiyye’nin hadisini sadece Hafsa'dan, Hz. Âie'nin

hadisini de Urve’den ve Hz. Âie’den zikretmilerdir.

1

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve ibn Mâce, Ümmü Atiyye'den

bildiriyor Hz. Peygamber (ahiiahu aleyhi venHan) öyle buyurdu: “Allah'a ve âhiret

gününe iman eden bir kadna, ölünün arkasndan üç günden fazla yas tutmas

caiz deildir. Ancak kocas ölürse dört ay on gün yas (iddet) tutar. Bu süre

zarfnda, sürme çekemez, asb denilen Yemen kuma dnda boyal elbise

giyemez ve güzel koku sürünemez. Ancak ayba halinden temizlenecei zaman

koku olarak az bir kust veya azfâr sürünebilir.
"3

Ebû Dâvud ve Nesâî, Hz. Peygamberim (uiMMu «Mi mim) hanm Ümmü
Seleme'den bildirdiklerine göre Hz. Peygamber (ahfat» «M radU) öyle

buyurdu: "Kocas ölen kadn sarya boyanm ve süslü elbise giyemez, taklarn

taknamaz, kna yaknamaz ve sürme çekemez."*

Ebû Dâvud ve Nesâî, Ümmü Seleme'den bildirin Ebû Seleme vefat ettii

zaman Resûlullah (««Miat» aleyhi «efle») yanma girdi. Gözlerime sabit5 koymutum.

Resûlullah (s^iaiiahu BbyK veaellem): "Ey Ümmü Seleme! Bu nedir?" diye sorunca: “Bu

sabirdir, bunun kokusu yoktur" cevabn verdim. Bunun üzerine Resûlullah

(ndlaMu aleyhi MM: "Bu yüzü gençletirir, sen bunu sadece gece sür, koku ve kna

ile taranma. Çünkü kna boyadr" buyurdu. Ben: “Ey Allah'n Resûlü! Ne ile

taranaym?" dediimde: "Bann her tarafna gelecek ekilde sedir aac
yaprann suyu ile taran" karln verdi .

6

'Mâlik (2/598) ve Müslim (1490).
J Nesâî (3503, 3525, 3526) ve bn Mâce (2085, 2086).

3 Buhâri (5342, 5343), Müslim, kitâbu't-talâjc 937 (66), EbÛ Dâvud (2302, 2303), Nesâî

(3536, 3538) ve bn Mâce (2087).

4 Ebû Dâvud (2304) ve Nesâî (3537), Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebû

Dâvud, 2020).

5 Çiçei sarya ve krmzya çalan bir bitki olup usaresi tpta kullanlr.
6 Ebû Dâvud (2305) ve Nesâî (3539). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îf Sünen Eli

Duud

,

502).
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Mâlik, Saîd b. el-Müseyyeb ve Süleyman b. Yesâr'dan bildiriyor: “Kocas

ölen cariyenin iddeti, iki ay be gündür."’

Mâlik, bn Ömer'den bildiriyor: “Kocas ölen ümmü veledin iddeti bir hayz

müddetidir."
1

Mâlik, Kâsm b. Muhammed'den bildiriyor: “Kocas ölen ümmü veledin

iddeti, iki hayz müddetidir."3

Mâlik, Kâsm b. Muhammed'den bildiriyor: Yezîd b. Abdi’l-Melik, kocalan

ölüp de bir veya iki hayz müddeti sonras evlenen ümmü veledleri elerinden

ayrd. Onlar dört ay on gün iddetleri bitinceye kadar da ayn brakt. Yüce

Allah' her kötülük ve eksiklikten tenzih ederim. Yüce Allah Kitab’nda:

“içinizden ölenlerin geride braktklar eleri..."3 buyurmaktadr. Oysa

bunlar onlann (ölenlerin) eleri deildir. 5

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce ve Hâkim'in bildirdiine göre Amr b. el-Âs:

“Ümmü veled konusunda Hz. Peygamber'in (saiiaiiehu aiayhi vESBiiam) sünnetine üphe

sokmayn. Onlarn kocalan ölürse iddetleri dört ay on gündür" dedi.
6
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"(Vefat iddeti beklemekte olan) kadnlara kendileri ile

evlenmek istediinizi üstü kapal olarak anlatmanzda

'Mâlik (2/593).

1

Mâlik (2/593).

’ Mâlik (2/593).

‘Bakara Sur. 234
5 Mâlik (2/592, 593).

* Ahmed 29/338 (17803), Ebû Dâvud (2308), bn Mâcc (2083) ve Hâkim (2/209,

"sahih"). Ahmed: "Hadis bu ekliyle doru deildir" demitir. Dârakutnî de: "Rivayetin

dorusu: "Dinimizi kartrmayn eklinde olmaldr" demitir. Konu için Dârakutnî

(3/309) ile bn Kudâme, el-Munî 'ye (11/263) baknz. Müsned ' in muhakkikleri: "çinde

kopukluk olduu için isnad zayftr" demilerdir.
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seni arzuluyor ve seninle evlenmek istiyorum» deyip onunla evlenmek

istediini bildirmesidir” dedi.'

Mâlik, afiî, bn Ebî eybe ve Beyhakî, Abdurrahman b. el-Kâsm'dan

bildirir: Babam: “(Vefat iddeti beklemekte olan) kadnlara kendileri ile

evlenmek istediinizi üstü kapal olarak anlatmanzda... bir günah

yoktur"
1

âyeti hakknda öyle dedi: Kiinin, kocas ölüp de iddetinin

dolmasn bekleyen kadna: “Sen benim için deerlisin. Ben seni

arzuluyorum. Yüce Allah sana hayr veya nzk verecektir” gibi eyler

söylemesidir .
3

bn Ebî eybe ve ibn Cerir'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Nikah

üstü kapal ifade ederken hediye vermenin bir sakncas yoktur1
' dedi/

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...isteinizi içinizde saklamanzda ..."5 âyetini açklarken: “çinizde

gizlediiniz eyler kastedilmektedir” dedi .

6

Abdurrezzâk, Dahhlk'tan bu yorumun aynsn bildirdi .
7

bn Cerir'in bildirdiine göre Süddî: "...steinizi içinizde

saklamanzda ..."
6
âyeti hakknda: “Kiinin (kadnn) yanna girip hediyesini

vererek bir ey konumamasdr” dedi .

9

Veki’, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): “...Allah biliyor ki, siz onlara (bunu er geç mutlaka)

söyleyeceksiniz ..."
10

âyeti hakknda: “Söylemekten kast, kadn istemektir”

dedi.”

’ bn Ebî eybe (4/258, 259) ve bn Ebî Hatim 2/437 (2326).

2 Bakara Sur. 235
3 Malik (2/524), afiî, el-Ünm (5/158), bn Ebî eybe {4/257, 259) ve Beyhakî (7/178).

4 bn Ebî eybe (4/258) ve bn Cerîr (4/265).

5 Bakara Sur. 235
6 bn Cerîr (4/271).

7 Abdurrezzâk (12171).
fc

Bakara Sur. 235
9 bn Cerîr (4/270)
,0
Bakara Sur. 235

11 bn Ebî eybe (4/360) ve bn Cerîr (4/271, 272).
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bn Ebî eybe ve Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah biliyor ki,

siz onlara (bunu er geç mutlaka) söyleyeceksiniz...
1’ 1

âyeti hakknda: "Onu

(kadn) kendi içinde zikretmesi (düünmesi) dir" dedi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Meru sözler söylemeniz dnda sakn onlarla gizliden gizliye buluma

yönünde sözlemeyin"3 âyetini açklarken öyle dedi: Kadna: "Ben sana

am. Benden bakasyla evlenmeyeceine dair bana söz ver. stersen beni

hesaba katmadan evlenme konusunda bir i yapma" gibi eyler söylemesin .

4

bn Cerîr bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sakn onlarla gizliden gizliye

buluma yönünde sözlemeyin ..."5 âyetini açklarken öyle dedi: "Bu zina

mânâsndadr. Kii üstü kapal evlenme sözü bahanesi ile zina etmek için

kadnn yanna girerdi."
6

Abdurrezzâk da Hasan(- Basrî), Ebû Miclez ve ibrâhim(-i Nehaî)'den

aynsn bildirdi .

7

Tastî, MesâiJ'de bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Sakn

onlarla gizliden gizliye buluma yönünde sözlemeyin"
8

âyetini

sorduunda bn Abbâs: “Gizli olarak cinsel ilikidir" dedi. Nâfi b. el-Ezrak:

"Bunu Araplar bilir mi?" diye sorduunda ise bn Abbâs öyle dedi: "Evet,

bilirler. mriü'l Kays’n:

"Besbâse beni bu gün yal olarak tanr

Yatlarm gizli ilikimi beceremez sanr” dediini iitmedinm?"5

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân der ki: Bize bildirilene

göre: "Sakn onlarla gizliden gizliye buluma yönünde sözlemeyin” 1

'Bakara Sur. 235
1 bn Ebî eybe (4/360) ve bn Cerîr (4/272).

3 Bakara Sur. 235
1 bn Cerir (4/275, 282) ve bn Ebî Hatim 2/439, 440 (2332, 2336).

5 Bakara Sur. 235
6 bn Cerîr (4/274).

7 Abdurrezzâk (12167, 12169).
8

Bakara Sur. 235

* Tastî, el-tkân (2/100).
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âyetinin mânâs kiinin kadna, cinsel iliki teklifinde bulunmadan sadece

cinsellikle ilgili sözler söylemesidir*

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid: “Sakn onlarla gizliden gizliye

buluma yönünde sözlemeyin*3
âyetini açklarken: “Kiinin kadndan

kendisini beklemesi ve kendisinden bakasyla evlenmemesi üzere söz

almasdr*' dedi.
4

Abdurrezzâk, Saîd b. Cübeyriden bunun aynsn nakletti.
5

Süfyân b. Uyeyne ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Meru

sözler söylemeniz dnda sakn onlarla gizliden gizliye buluma yönünde

sözlemeyin "6
âyetini açklarken öyle dedi: Kadna iddeti içindeyken talip

olunmaz; ancak ona: “Sen güzel bir kadnsn, sen saygdeer ve arzu edilen

birisin" denilebilir.
7

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir bildirdiine göre bn Abbâs: “Meru sözler

söylemeniz dnda ..."
a
âyetini açklarken öyle dedi: Kiinin: «Sen güzel bir

kadnsn, seni hayrl eyler bekliyor ve benim de kadna ihtiyacm vardr»»

demesidir."9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikâh yapmaya kalkmayn...*
10

âyetini açklarken: “ddet müddeti bitene kadar nikah yapmayn" dedi.
11

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe, Mücâhid'den bunun aynsn naklettiler."

'Bakara Sur. 235
J Beyhakî (7/179).

3 Bakara Sur. 235
4 Abdurrezzâk (12165).

5 Abdurrezzâk (12167).

‘ Bakara Sur. 235
7 bn Ebî eybe (4/257, 259, 262).

‘Bakara Sur. 235
9 Abdurrezzâk (12153).
10
Bakara Sur. 235

’’ bn Cerir (4/275) ve bn Ebî Hatim 2/441 (2340, 2341).
11 Abdurrezzâk (12172) ve bn Ebî eybe (4/401).
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bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:

“...Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikâh yapmaya kalkmayn..."’

âyetini açklarken: “Kadnn iddeti bitmeden: «ddetin bitince seninle

evleneceim» diye söz vermeyin" dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: “unu da bilin ki, Allah

içinizden geçeni hakkyla bilir. Onun için Allah'a kar gelmekten saknn"*

âyetini açklarken: “Âyet, Allah'n yasaklad eyleri yapan kii için bir

tehdittir" dedi .

4
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“Kendilerine el sürmeden ya da mettir belirlemeden

kadnlar boarsanz size bir günah yoktur. (Bu durumda)
-elî geni olan gücüne görer eli dar olan da gücüne göre

olmak üzere* onlara, akln ve dinin gereklerine uygun
olarak mut'a verin. Bu f iyilik yapanlar üzerinde bir

borçtur." (Bakara Sur. 236)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Sünende Beyhakî, Ali (b. Ebî

Talha) vastasyla bildiriyor: bn Abbâs: “Kendilerine el sürmeden ya da

mehir belirlemeden kadnlar boarsanz size bir günah yoktur
"5

âyetini

açklarken öyle dedi: “El sürmek nikah, mehir ise sadakadr." “...Mut'a

verin ..."
5 hakknda ise: “Yüce Allah, mehri belirlemeden kadnla evlenen ve

ona dokunmadan (ilikiye girmeden), onu boayan kiinin maddi gücüne

göre bir eyler vermesini emretti. Eer durumu iyi ise bir köle veya buna

1

Bakara Sur. 235
5 bn Ebî eybe (4/401).

3 Bakara Sur. 235
4bn Ebî Hâlim 2/442 (2343).

s Bakara Sur. 236

‘Bakara Sur. 236
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edeer bir ey, durumu zayf ise üç elbise veya buna edeer bir ey verir”

demitir.

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime vastasyla bn Abbâs'tan

bildiriyor. "Mut'ann en yüksek olan bir köle, daha düüü gümü, daha

düüü ise elbisedir.”
1

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Beyhakî öyle dedi: bn

Ömer, maddi durumu iyi olan mut’a verecek bir kiiye: "u kadar verir ve u
kadar giydirirsin” diye emretti. Hesapladmda bunlann otuz dirhem ettiini

gördüm .

3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ömer: "Mut'ann

en düüü otuz dirhemdir” dedi.'’

bn Cerîr bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer kii mehri belirtmeden

kadnla evlenir ve ona dokunmadan tekrar boarsa kadna mut’adan baka

bir ey dümez” dedi .
5

1 bn Cerîr (4/287, 289, 290), bn Ebî Hâtim 2/442 (2346, 2347, 2349) ve Beyhakî (7/244).
1 bn Cerîr (4/290) ve bn Ebî Hâtim 2/443 (2350).

i Abdurrezzâk (12261) ve Beyhakî (7/244).

« Abdurrezzâk (12255).

sbn Cerîr (4/305).
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"Onlara dokunmadan boarsanz nikâh paras kesmi
olduunuz takdirde kabul ettiiniz parann yarsn
vermeniz gerek. Ancak kadn, hakkn balar yahut

nikâhn düümü kimin elindeyse o, bu hakk bahederse
bu ayr. Sîzin balamanz, takvaya daha yakndr.
Aranzdaki üstünlüü unutmayn, üphe yok ki Allah,

yaptklarnz görür." (Bakara Sur. 237)

bn Ebû Dâvud, Mesâhifte bildirdiine göre A’me bu âyeti: ( ^AL
J J& öf) eklinde okumutur. Abdullah ise: jî ja eklinde

okumutur .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Onlara

dokunmadan boarsanz ..."
2
âyetini açklarken: "Onlarla ilikiye girmeden”

demitir.

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

bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlara dokunmadan boarsanz..."3 âyeti

hakknda: “Kii mehri belirterek kadnla evlenir ve ona dokunmadan (ilikiye

girmeden) boarsa, mehrin yars kadna düer ve daha da fazla bir eyi

yoktur” dedi. "Ancak kadn, hakkn balar, yahut nikâhn düümü kimin

elindeyse o, bu hakk bahederse bu ayr ..."4 âyeti çin de öyle dedi: "Hakk

balayacak kii, dul veya bekar olup da babas dnda biri tarafndan

evlendirilmi olan kadndr. Yüce Allah bunlara böylesi bir balama ruhsat

tanmtr. Onlar dilerse haklarn balar, dilerse mehrin yarsn alrlar.

"...Nikâhn düümü kimin elindeyse o, bu hakk bahederse bu ayr ..." 5

1 bn Ebû Dâvud (sh. 58). Abdullah'n bu kraati azdr.
?

Bakara Sur. 237
5 Bakara Sur. 237
4 Bakara Sur. 237
5 Bakara Sur. 237
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âyetini açklarken de: "Yüce Allah affetme hakkn, bekar kz çocuunun

babasna verdi. Kz, babasnn himayesinde oldukça affetme hakkna sahip

deildir" dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Nâsh'te Nehhâs bildiriyor: Saîd b. el-Müseyyeb

der ki: Mehri belirlenip de evlenen ve gerdee girmeden boanan kadna:

"Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar temasta bulunmadan

boadnzda, artk onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur.

Kendilerine bata bulunarak onlar güzellikle serbest brakn"2

âyetinde

olduu gibi bata bulunulurdu. Ancak: "Onlara dokunmadan boarsanz

nikâh paras kesmi olduunuz takdirde kabul ettiiniz parann yarsn

vermeniz gerek ..."3 âyeti inince mut'a olmakszn mehrin yans verildi ve

önceki hüküm 3 neshedildi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Bekr el-Huzeylî, Hasan(-

Basrî)'ye, eiyle gerdee girmeden onu boayan kiinin mut’a verip

vermeyeceini sorunca Haan: "Evet, verir" dedi. Ebû Bekr: "Parann yarsn

vermeniz gerek..."
6
âyeti bunu neshetmedi mi?" deyince de, Haan: "Onu

(mut'ay) hiçbir ey neshetmedi" karln verdi.

âfiî, Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs, evlenip

de eiyle beraber babaa kalan ve onunla gerdee girmeden boanan kadn

için öyle dedi: Ona mehrin yansndan baka bir ey yoktur. Çünkü Yüce

Allah: "Onlara dokunmadan boarsanz nikâh paras kesmi olduunuz

takdirde kabul ettiiniz parann yarsn vermeniz gerek. .."
7 buyurmutur .

8

Beyhakî, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: "Böylesi bir durumda, erkek kadnn

sadece bacaklarnn arasna oturmu olsa bile kadn mehrin yarsn alr." 9

'bn Cerîr 4/312, 314, 318), bn Ebî Hatim 2/444 (2356) ve Beyhakî 7/254).
J Ahzab Sur. 49
3 Bakara Sur. 237
4 Ahzab Sur. 49
5 bn Cerîr (4/297) ve Nehhâs (sh. 55).

6
Bakara Sur. 237

7 Bakara Sur. 237
6
afiî, el-Ümtn (5/215), Saîd b. Mansur, Tefsir (772) ve Beyhakî (7/254).

9 Beyhakî (7/455).
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Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Ancak kadn,

hakkn balar, yahut nikâhn düümü kimin elindeyse o, bu hakk

bahederse bu ayr..."’ âyetini açklar msn?” deyince, bn Abbâs: "Kadnn

kendi hakk olan mehrin yarsndan vaz geçmesi veya kocasnn: “Ben onun

(bu zaman zarfnda) evlenmesine engel oldum” diyerek kalan dier yary da

kadna vermesidir
1
' karln verdi. Nâfi b. el-Ezrak: "Bunu Araplar bilir mi?”

diye sorunca da bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Zuheyr b. Ebî

Sulmâ’nn:

'Dikkatli ve iyi huylu olmasyla beraber

Kötü ahlâkl ve müjsid kiileri affeder” dediini iitmedin mi?”
1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, M. el-Evsat'ta ve Beyhakî, hasen

isnâdla bn Amr'dan bildiriyor Resûlullah MbUsKj iJerh maHm): ",Nikah düümünü

(feshini) elinde tutan kii kocadr" buyurdu .
3

Vekî', Süfyân, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Eb

Hâtim, Dârakutnî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Nikah

düümünü (feshini) elinde tutan kii kocadr” dedi .

4

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

bildirdiine göre bn Abbâs: “Nikah düümünü (feshini) elinde tutan kii

kocadr” demitir.
5

ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Nikah

düümünü (feshini) elinde olan kii; kzn babas, kardei veya ancak izni ile

nikahlanabilecei kiidir” dedi.

6

'Bakara Sur. 237
1 Zuheyr, Dîvân (sh. 277).

* îbn Cerir (4/331), bn Ebî Hâtim 2/445 (2359) ve Taberânî (6359). Heysemi,

Mecmau'z Zevâid'de (6/320) der ki: "Ravilerden bn Lehîa'da zayflk vardr."
4 bn Ebî eybe (4/281), bn Cerîr (4/324), bn Ebî Hâtim (2/445), Dârakutnî (3/278) ve

Beyhakî (7/251).

5 bn Ebî eybe (4/281), bn Cerîr (4/324, 325) ve Beyhakî (7/251).

‘ bn Ebî Hâtim (2/445) ve Beyhakî (7/252).
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âfîî, Hz. Âie’den bildiriyor: “Kadn ailesinden istenirdi, o da buna ahit

olurdu. Nikah kylaca zaman ailesinden birine: «Evlendir» derdi. Kendisi ise

nikahta bulunmazd .*'
1

bn Ebî eybe de Saîd b. Ciibeyr, Mücâhid, Dahhâk, ureyh, Saîd b. el-

Müseyyeb, a’bî, Nâfi ve Muhammed b. Ka’b'tan bildiriyor: “Nikah

düümünü (feshini) elinde tutan kii kocadr.” 2

bn Ebî eybe, Ebû Beîriden bildiriyor: Tâvus ve Mücâhid: “Nikah

düümünü (feshini) elinde tutan kii velîdir” dediler. Saîd b. Cübeyr ise:

“Kocadr” dedi. Tâvus ve Mücâhid, Saîd b. Cübeyr’in görüünü kabul edene

kadar onunla konuup durdular.
3

bn Ebî eybe de, Atâ, Hasan(- Basrî), Alkame ve Zührî’den bildiriyor:

“Nikah düümünü (feshini) elinde tutan kii velîdir."
4

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn
Ebî Hatim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: “Yüce

Allah balamaya raz oldu ve balamay emretti. Kadn eer balarsa

ba caizdir. Balamaya raz olursa da nikâhn feshini elinde olan velisi

bunu yerine getirir. Kadn basa raz olmad zaman nikah düümü (feshi)

elinde olan velîsi balama yetkisini sahip olur.”5

bn Çerimin bildirdiine göre ibn Abbâs: “...Hakkn balarsa... âyetini

açklarken: “Bunlar kadnlardr" dedi. “...Yahut nikâhn düümü kimin

elindeyse o, bu hakk bahederse bu ayr..." 7
âyeti hakknda ise: “Bu kii

velîdir*' dedi .

8

’âfiî, el-Ümm (5/19).
J bn Ebî eybe (4/280, 281 ).

3 bn Ebî eybe (4/281).

* bn Ebî eybe (4/282)

5 Beyhakî 87/252).

‘Bakara Sur. 237
7 Bakara Sur. 237

* bn Cerir (4/316, 322).
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Abdurrezzâk’n bildirdiine göre bnu'l-Müseyyeb: "Kocann balamas
mehrin tamamn vermesidir. Kadnn ba ise hakkndan vazgeçmesidir”

dedi.’

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizin balamanz, takvaya daha yakndr ..."
2

âyetini açklarken: "Takvaya daha yakn olan balayandr” dedi.*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil: "Sizin balamanz, takvaya

daha yakndr..."4 âyetini açklarken: "Bu, karyla kocay kapsamaktadr.

Yüce Allah bata ve fazilette birbirleriyle yanmalarn emretti” dedi.
5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Sizin balamanz..."
6

âyetini açklarken: "Yani kanyla koca” dedi.

Vekî’, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Aranzdaki üstünlüü unutmayn ..."
7

âyetini açklarken: "3u konuda

olduu gibi baka konularda olan üstünlüü de unutmayn” dedi.
8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "... Aranzdaki üstünlüü

unutmayn ..."9 âyeti hakknda: "Birbirinize yaptnz iyilikleri" dedi.’
0

Abd b. Humeyd ve CenVin bildirdiine göre Katâde bu konudaki âyet

hakknda: "Yüce Allah onlan fazilet ve iyilie tevik edip heveslendirmitir”

dedi.”

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Vâil: "...Aranzdaki üstünlüü

unutmayn..."’ âyetini açklarken: “Kocasnn evliliine yardm eden veya

’Abdurrezzâk (10861).
1

Bakara Sur. 237
3 Abdurrezzâk (10851), bn Cerir (4/337) ve bn Ebî Hatim 2/445 (2362).

4 Bakara Sur. 237
s bn Ebî Hatim 2/446 (2363).
6
Bakara Sur. 237

7 Bakara Sur. 237
8 bn Cerîr (4/340)

9 Bakara Sur. 237
,e bn Cerir (4/341).

” bn Cerir (4/340).
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kocas köleyle mükateplik yapt zaman mükatep köleye yardm eden ve

buna benzer eyler verendir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Avn b. Abdillah: "...Aranzdaki

üstünlüü unutmayn ..."3 âyetini açklarken: "Eer birinize bir dilenci gelir

de verecek bir eyiniz olmazsa ona dua edin" dedi .

4

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Ebû Dâvud, bn Ebî Hatim, Harâitî, Mesâviu'l-

Ahlâk'ta ve Beyhakî'nin, Sünen’de bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib öyle

demitir. "nsanlann üzerine öyle sk bir zaman gelecek ki, durumu güzel

olan, iyilii unutup elindeki maln koruyacak muhtaçlara bir ey
vermeyecektir. Oysa Yüce Allah: «Aranzdaki üstünlüü unutmayn» 5

buyurarak bunu yasaklamtr" dedi .

6

bn Merdûye ayn hadisi Ali'den baka bir kanalla merfû olarak rivayet

etmitir.
7

âfiî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Muhammed b. Cübeyr b. Mutim'in, babas

biriyle evlendi ve gerdee girmeden onu boayp bütün mehrini kendisine

gönderdi. Bu durum kendisine sorulunca: "Ben ondan daha üstünüm"

karln verdi.*

Mâlik, âfiî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Nâfi öyle demitir: Ubeydillah b. Ömer'in kz -ki annesi Zeyd b. el-Hattâb'n

kzdr- Abdullah b. Ömer’in çocuklanndan biriyle mehir beiirtmeksizin

evlenmiti. Ancak adam gerdee girmeden öldü. Bunun üzerine kzn annesi

mehri isteyince, bn Ömer: "Onun mehri yoktur. Eer mehri olsayd sizi

ondan menetmez ve size zulmetmezdik” dedi. Kadn bunu kabullenmeyince

1

Bakara Sur. 237
2

ibn Ebî Hatim (2/446).

> Bakara Sur. 237
* bn Ebî Hatim (2/447).

* Bakara Sur 237
6
Tehzîbu't-Tehzîb 'de (4/395) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, Ahmed 2/252 (937), Ebû

Dâvud (3382), bn Ebî Hatim (2/446), Harâitî (352) ve Beyhakî (6/1 7).

7 bn Kesir, Tefsirde (1/326, 327) geçtii üzere bn Merdûye.
fl

âfiî, el Ümm (5/74), bn Cerîr (4/339) ve Beyhakî (7/251).
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Zeyd b. Sâbit'i aralarnda hakem kld. Zeyd b. Sâbit de: “Onun mehri yoktur,

ona ancak miras vardr" hükmünü verdi .

1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesât, bn Mâce,

Hâkim ve Beyhakî, Alkame'den bildirir: Bir topluluk bn Mes’ûd’un yanna

gelip: “Bizden biri mehir belirtmeksizin bir kadnla evlendi. Ancak adam

gerdee girmeden öldü” deyince, bn Mes'ûd: “Resûlullah'tan (uiBiiaiu sieyt.

yeseiiMTi) ayrldm zamandan beri öyle zor bir soruyla karlamadm. Siz

bakasna gidip sorun” karln verdi. Bu konu üzerinde bir ay boyunca bn
Mes'ûd'un yanna gidip geldiler. En sonunda bn Mes'ûd’a: “Sen bu ehirde

Muhammed'in (ssiiaiiahu tleyhi veseiinr) ashâbndan kalan tek kiisin. Sana

sormayacaz da kime soracaz? Senden baka soracak kimseyi

bulamyoruz” dediler. bn Mes'ûd: “Bu konuda size kendi görüümü

söyleyeceim. Eer görüüm doru çkarsa bu, orta olmayan ve tek olan

Allah’n sayesindedir. Eer yanl olursa da bendendir. Allah ve Resûlü

yanlmdan beridir. Ona kendi dengindeki kadnlann seviyesinden ne daha

az, ne de daha fazla olmakszn mehir verilir. Ayn zamanda miras da alr ve

dört ay on gün iddetini bitirmeyi bekler.” Abdullah bu hükmü verirken

aralarnda Ma'kil b. Sinân’n da bulunduu Eca'l olan baz kiiler dinliyordu.

Bunun üzerine kalktlar ve: “ehadet ederiz ki, Resûlullah'n (saUMu aleyhi nuiiem

,

Vâk’n kz Berva hakknda verdii hükmün aynsn verdin” dediler. O
zamana kadar Abdullah'n Müslüman olduu zaman hariç öylesine sevindii

görülmemiti. Sonra Abdullah b. Mes'ûd: “Allahm! Verdiim bu hüküm

doru ise senin sayendedir. Sen orta olmayan ve tek olansn” diye dua

etti.”
2

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib, kocas ölen kadn konusunda: “Ona mehir dümez. Ancak miras alr ve

iddetin bitmesini bekler” dedi. Yine baka bir kavlinde: “Ona mehir yoktur.

Bedevi bir Eca’lnn kavli, Allah'n Kitab karsnda kabul edilmez" demitir.'

’ Mâlik (2/527), afiî, el-Ümm (5/69), Abdurrezzâk (11739), bn Ebî eybe (4/302) ve

Beyhakî (7/246).

’ Abdurrezzâk (10898), bn Ebî eybe (4/300), Ahmed 25/291 (15943), Ebû Dâvud

(2115), Tirmizî (1145, "sahih
1

'), Nesâî (3355), bn Mâee (1891), Hâkim (2/1%, "sahih") ve

Beyhakî (7/245). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1534).

3 Saîd b. Mansûr (1/266), bn Ebî eybe (4/302) ve Beyhakî (1534),
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âfiî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs'a kocas ölen bir kadnn

durumu sorulunca, kadnn mehir alaca yönünde hüküm vererek: “O mehri

ve payna düen miras alr” dedi.’

Mâlik, âfiî, bn Ebî eybe ve Beyhakî, bnu'l-Müseyyeb’ten bildiriyor.

“Ömer b. el-Hattâb, kii evlendii kadnla bir odaya girip perdeleri indirdii

zaman kadna mehri vermenin vacip olaca yönünde hüküm vermitir.”*

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Ahnef b. Kays'tan bildiriyor: Hz. Ömer ile Ali:

“Eer koca, kapy kapatp örtüleri indirirse mehrin tamamn öder, kadn da

iddetin bitmesini bekler*’ dediler .

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Beyhakî, Zurâra b. Evfâ'dan bildiriyor:

“Raid halifeler, kapy kapatan veya örtüleri indiren kii için mehir vermesi,

kadn için de iddetini beklemesi gerektiine dair hüküm verdiler.”
4

Mâlik ve Beyhakî, Zeyd b. Sâbit'ten bildiriyor “Kii hanmnn yanna girer

de üzerlerine örtüler indirilirse mehri vermek vacip olur.” 5

Beyhakî, Muhammed b. Sevbân'dan bildiriyor Resûlullah (»ieliehu deyhi miicm):

"Kii, kadnn üstünü açp cinsel organn gördüü zaman mehri vermesi vacip

olur" buyurdu .

6

5-siÜ AjsJj Jaj,

1

oSUoilJ oljUJl Jlp ijiâiU-

"Namazlara dikkat edin hele orta namaza, Allah için

boyun eerek kalkp namaza durun."
(Bakara Sur. 238)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Namazlara dikkat edin ..."7

âyetini açklarken: “Yani farz namazlara” demitir .

1

’ afiî, el-Üntm (5/69) ve Beyhakî (7/247).
; Mâlik (2/528) âfiî, el-Ümm (7/233), bn Ebî eybe (1/266) ve Beyhakî (7/255).

3 bn Ebî eybe (4/234) vc Beyhakî (7/255).

4 bn Ebî eybe (4/235) ve Beyhakî (7/255, 256).

5 Mâlik (2/528) ve Beyhakî (7/255).

‘Beyhakî (7/256), Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1019) hadisin zayf olduunu söyledi.

7 Bakara Sur. 238
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bn Ebû Dâvud, el-Masâhifte A'me'ten bildirir: “Abdullah (b. Mes’ûd)’un

bu âyeti: &UJI oijbLai Js. ^üâl») eklinde okurdu."

bn Ebî eybe ve bn CenVin bildirdiine göre Mesrûk: "Namazlara dikkat

edin ..."
2

âyetini açklarken: “Namazlara dikkat etmek, namaz vaktinde

klmaya dikkat etmektir. Namazdan gafil olmak da namaz vaktinde

klmamaktr" dedi .

3

Mâlik, afiî, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Talha b. Ubeydillah'tan

bildiriyor: Necd ahalisinden dank saçl biri Resûlullah'n (niuihu aleyhi «ailem)

yanna geldi. Sesinin mnltsn iitiyor, ancak ne dediini bilmiyorduk.

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesetiem) yanna yaklanca ona slam' sorduunu anladk.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Gece ve gündüz de be vakit namaz klmakhr"

buyurdu. Adam: “Bana bundan baka namaz var mdr?" diye sorunca,

Resûlullah (niialahu iyhi nsaiiam):
"Hayr

,
ancak nafile namaz klarsan o ayn. Ayrca

Ramazan ay orucunu da tut" buyurdu. Adam yine: “Bana bundan baka bir

ey var mdr?” diye sorunca, Hz. Peygamber (uiiailehu aleyhi «*dM: "Hayr, ama

nafile oruç tutabilirsin " buyurdu. Allah Resulü, adama zekat ve miktarn

zikredince de: “Bana bundan bakas var mdr?" diye sordu. Resûlullah (sBidiehu

aleyhi vesellem): "Hayr, ancak sadaka verebilirsin
"
buyurdu. Bunun üzerine adam

dönüp giderken: "Vallahi! Bunlara ne bir ey ekleyeceim, ne de bir ey
eksilteceim" dedi. Resûlullah (shUbIIbHi, aleyhi «seiiam) de:

"Eer doru söylüyorsa

kurtulua ermitir" buyurdu .

4

Buhâri, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Enes'ten bildiriyor: Bir eyler hakknda

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi reseilem) soru sormak bize yasaklanmt. Civar köylerden

akll kiilerin gelip bir eyler sormas, bizim de bunu iitmemiz houmuza

giderdi. Bir defasnda civar köylerden bir adam geldi ve: “Ey Muhammedi

Bize, senin göndermi olduun elçi geldi. Senin Allah tarafndan gönderilmi

biri olduunu söyledi” dedi. Resûlullah (saiaiiahu aleyhi vesaiiem):
"Doru söylemi

"

buyurunca, adam: "Gökleri yaratan kimdir?" diye sordu. Resûlullah (saflaHahu *yh

vesellem): "Allah" karln verdi. Adam: “Yeryüzünü yaratan kimdir?” deyince,

’bn Ebî Hatim 2/447 (2372).
:

Bakara Sur. 238

5 bn Ebî eybe (1/316) ve bn Cerîr (4/342).

* Mâlik (1/175), afiî 1/31, 32 (ifSu'l-Ay, 1, 2), Buhâri (46, 1891, 2678, 2956), Müslim 11

(8, lafz kendisinindir), Ebû Dâvud (391, 392, 3252) ve Nesâî (457, 2089, 5043).
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Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem) yine: "Allah" karln verdi. Adam: "Peki, bu

dalan diken ve üstündekiler! yaratan kimdir?" diye sorunca da, Resûlullah

(setBiBhu aleyhi ««M: "Allah" karln verdi. Adam: "Gökleri ve yerleri yaratp

dalan diken kii akna söyle! Seni Allah m gönderdi?" diye sorunca,

Resûlullah (sdfailahu aleyhi v«si«m): "Evet" diye cevap verdi.

Adam: "Bize göndermi olduun elçi, gece ve gündüzümüzde be vakit

namazn olduunu söyledi" deyince, Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem):
"Doru

söylemi " buyurdu. Adam: "Seni gönderen için söyle, sana bunlan Allah m
emretti?” diye sorunca, Resûlullah (saiialiahu aleyhi veMitem): "Evet" karln verdi.

Adam: "Bize gönderdiin elçi mallanmzdan zekat vermemiz gerektiini

söyledi" deyince, Resûlullah (saiisHahu aleyhi vesdM:
"Doru söylemi

"

karln
verdi. "Seni gönderen kii akna söyle! Sana bunlan Allah m emretti?" diye

sorunca, Resûlullah (ssiiaiiaN ateyh. meltem): "Evet" karln verdi. Adam:

"Göndermi olduun elçi sene içinde Ramazan aynda oruç tutmamz

gerektiini söyledi” deyince, Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi meltem): "Doru

söylemi" buyurdu. Adam: "Seni gönderen kii akna söyle! Bunu sana Allah

m emretti?" deyince, Resûlullah (sbIIbIIeHu aleyhi veseM: "Evet" karln verdi.

Adam: "Elçin, gücü yetenin hacca gitmesi gerektiini de söyledi” dediinde,

Resûlullah (sadaiiehu aleyhi vtseiiem):
"Doru söylemi" karln verdi. Bunun üzerine

adam: "Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, bunlar ne eksiltecek ne

de fazlasn yapacam” dedi. Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi ««m de: "Eer doru

söylüyorsa Cennete girer" buyurdu.’

Buhârî, Müslim ve Nesâî, Ebû Eyyûb’dan bildiriyor: Adamr. biri

Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi vesellerr) gelip: "Bana, yaptmda beni Cennete yaklatrp

ateten uzaklatracak bir amel söyle” dedi. Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem):

"Allah’a ibadet eder ve ona hiçbir eyi ortak komazsn. Namaz klp zekat

verirsin ve akrabayla alakay kesmezsin" buyurdu. Adam dönüp gidince,

Resûlullah (saiialiahu aleyhi »esellem): "Eer kendisine emredilenleri tutarsa Cennete

girer" buyurdu.
1

Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Bedevinin biri Resûlullah'a

(saiialiahu aleyhi wwitem) gelip: "Bana, yaptmda beni Cennete sokacak bir amel

'Buhârî (63), Müslim 12 (10, lafz kendisinindi), Tirmizî (619) ve Nesâî (2091).
1

Buhârî (13%, 5982, 5983), Müslim 13 (14, lafz kendisinindir) ve Nesâî (467).
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söyle" dedi. Resûlullah (saUaiah «M w«iem): "Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir eyi

ortak komazsn. Farz namazlar klar, belirlenen zekat verirsin ve Ramazan

orucunu tutarsn

"

buyurdu. Bunun üzerine adam: “Canm elinde olana yemin

olsun ki bunlara hiçbir ey eklemeyecek ve eksiltmeyeceim" dedi. Bedevi

dönüp gidince, Hz. Peygamber feailllalu aleyhi veseilem): "Cennet ahalisinden bir adam

görmekten haz duyan kii buna baksn

"

buyurdu .

1

Müslim, Câbir'den bildiriyor: Adamn biri Resûlullah'a (uMMu hayhi meiium):

“Eer farz namazlan klp, Ramazan orucunu tutarsam, helali helal, haram

da haram olarak kabul edersem ve bunlara bir ey eklemeyip, eksiltmezsem

Cennete girer miyim?” diye sordu. Resûlullah (ssiiaiiahu dorin rasellen): "Evet, girersin"

buyurunca, adam: “Vallahi! Bunlara bir ey eklemeyeceim" dedi.

2

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve ibn Mâce, bn

Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiialiahu aleyh m«iem) Muâz’ Vemen’e

gönderirken ona öyle dedi: "Sen Ehl-i Kitâb'dan olan bir kavmin yanna

gidiyorsun. Yanlarna vardnda, onlar Allah'tan baka ilah olmadna

,

benim de Allah'n elçisi olduuma ehâdet etmeleri için davet et. Eer onlar bu

konuda sana itaat ederlerse, onlara Allah'n bir gece ve gündüzde be vakit

namaz emrettiini bildir. Bu konuda da itaat ederlerse, onlara zenginlerinden

alnp fakirlerine verilmek üzere, Allah'n zekat da emrettiini bildir. Bu

konuda da itaat ederlerse, (zekat için) mallarnn iyisini almaktan sakn ve

mazlumun bedduasndan korun. Çünkü mazlumun duas ile Allah arasnda bir

perde yoktur."3

Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin, Ebû Katâde b. RbTden bildirdiklerine göre

Resûlullah {saiiaiiubu aleyhi veseilem) öyle buyurmutur: Yüce Allah: «Ben ümmetin

üzerine be vakit namaz farz kldm. Bunlara dikkat edip vaktinde klan kiileri

söz verdiim üzere cennete sokacam. Bunlara dikkat etmeyen kii için de

verilmi herhangi bir sözüm yoktur» buyurdu."4

'Buhârî (1397) ve Müslim 14 (15, lafz kendisinindir).

1 Müslim (1518).

3 bn Ebî eybe (3/114), Buhârî (1395), Müslim (19, lafz kendisinindir), Ebû Dâvuc

(1584), Tirmizî (625, 2014), Nesâî (2434, lafz kendisinindir) ve bn Mâce (1783)

4 Ebû Dâvud (430) ve bn Mâce (1403, lafz kendisinindir). Sahîh hadistir (Bakn

Elbânî, Sünen Ebt Dâvud, 415).
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Ebû Dâvud, Fadâla el-Leysî’den bildiriyor: Resûlullah'n («iaiiahu aleyhi w»uem)

yanna gittim ve bana bir eyler öretti. Örettikleri arasnda:
"Be vakit

namaz vakitlerinde klmaya dikkat edin" sözü de vard.'

Mâlik, bn Ebîeybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân ve

Beyhakî, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildiriyor Resûlullah'n (saliaibbu deyh vesdJem) öyle

buyurduunu iittim: "Yüce Allah be vakit namaz kullara farz kld. Kim bu

namazlar hafife almadan, heba etmeden hakkyla klarsa
2
Yüce Allah'n onu

balayacana dair ahdi vardr. Bunlar yapmayan kiiye de Allah katnda hiç

bir ahid yoktur. Yüce Allah dilerse onu balar, dilerse cezalandrr,"3

Nesâî, Dârakutnî ve Hâkim, Enes'ten bildiriyor: Adamn biri: “Yâ

Resulallah! Yüce Allah ne kadar namaz kullanna farz kld?” diye sorunca,

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem): "Be vakit" karln verdi. Adam: “Onlardan

önce veya sonra bir ey var m?” deyince de, Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi vbmIM:

"Yüce Allah kullanna be vakit namaz farz kld" buyurdu. Adam yemin

ederek bunlara bir ey eklemeyeceini ve eksiltmeyeceini söyleyince,

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Eer doru söylediyse Cennete girer" buyurdu .
4

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Fadâla ez-Zehrânî’den bildiriyor

Resûlullah (saiiaiiafuj aleyhi vesellem) bana bir eyler öretti ve: "Be vakit namaza dikkat

et" buyurdu. “Benim bu saatlerde iim vardr. Bana bunlann hepsini içine

alacak özlü bir ey de ki yaptmda sorumluluk üzerimden düsün”

dediimde, Hz. Peygamber (saiBihu aleyhi vesellem): "ki asra dikkat et" buyurdu.

Ancak ‘asr* ifadesi bizim dilimizde olmayan bir ifade olduu için: “ki asr

nedir?” diye sordum. Allah Resûlü: "Güne çkmadan önce ve batmadan Önce

klnan namazlardr" buyurdu .
5

’Ebû Dâvud (428). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sütten Etti Dâvud, 413).
J Baka bir lafzda: "Kim güzel bir ekilde abdestini alp namazn vaktinde klar rükûyu

huu içinde yerine getirirse..." geçer.

3 Mâlik (1/123), bn Ebî eybe (2/296), Ahmed 37/366 (22693), Ebû Dâvud (1420),

Nesâî (460), bn Mâce (1401), bn Hibbân (1732) ve Beyhakî (1/361, 2/8. 467, 10/218). Lafz

Mâlik, Ebû Dâvud ve Nesâî'nindir. Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud,

1258).

1 Nesâî (458), Dârakutnî /1/229, 230) ve Hâkim (1/201, "sahih"). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî 445).

5 Hâkim (1/199, lafz kendisinindir ve "sahih") ve Beyhakî (1/366).
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Mâlik, Ahmed, Nesâî, bn Huzeyme, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-mân'da

Âmir b. Sa'd’dan bildiriyor: Sa’d'n ve sahabeden baz kimselerin öyle

dediini iittim: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) zamannda iki karde vard. Biri

dierinden daha üstündü. Daha üstün olan kii vefat etti. Dier kardei ise

ondan sonra krk gün daha yaad ve vefat etti. Resûlullah’a (selallahu aleyhi »eseiiem)

ilk vefat edenin fazileti zikredilince:
"
kinci vefat eden namaz klmaz myd?"

diye sordu. "Evet, klard ve iyi birisiydi” dediler. Bunun üzerine Resûlullah

(saliaiiahu aleyhi vesellem): "Namaznn onu nereye götürdüünü nereden biliyorsunuz?

Namaz adamn kaps önünden akan derin ve duru bir nehir gibidir. Bu kii bu

nehrin içinde günde be defa ykanrsa, artk onun üzerinde kirden ne

görürsünüz? Namaznn onu nereye götürdüünü bilemezsiniz" buyurdu.’

Ahmed, bn Mâce, bn Hibbân ve Beyhakî, uab’da, Ebû Hureyre'den

bildiriyor: "Kudâ'a kabilesinin Befî kolundan iki adam vard, ikisi de

Resûlullah’n («naibim aleyhi ««Hem) yannda Müslüman oldular. Biri ehid oldu,

dieri de ondan bir sene sonra öldü.” Talha b. Ubeydillah der ki: Rüyamda

sonradan ölenin ehid olandan daha önce Cennete girdiini gördüm. Bu

duruma ardm ve sabahladmda bunu Hz. Peygambere (saJiaM» aleyh, meflem)

bildirdim. Resûlullah Maiiehu aleyhi vessiiem): "Ondan sonra Ramazan orucunu

tutmad m? Bir yl boyunca alt bin rekat ve u kadaru kadar namaz klmad

m?" buyurdu .

2

Müsned' in zevâidi olarak Abdullah b. Ahmed,, Bezzâr ve Ebû Ya'lâ'nn

Osman b. Affân’dan bildirdiine göre Resûlullah (uilaflehu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur:
"
Kim namazn hak ve farz olduunu bilip eda ederse Cennete

girer.
"

3

'Mâlik (1/174), Ahmed 3/115 (1534), bn Huzeyme (310, lafz kendisinindir). Hâkim

(1/200, "sahih") ve Beyhakî (2814). Müsned’in muhakkikleri: "Müslim'in artlanna göre

isnad kavidir. Bu, Nesâî'de mevcut deildir. Mizzî de Tuhfetu’l-Erâfla hadisi bu kanalla

zikretmemitir" dediler.
1 Ahmed 14/126 (8399), bn Mâce (3925), bn Hibbân (2982) ve Beyhakî, Sünen (3/371,

372). Hadis Müsned "de Ebû Seleme b. Abdirrahman tariki ile Ebû Hureyre'der

bildirilmitir. bn Mâce, ibn Hibbân ve Beyhakî'de ise Ebû Seleme tariki ile Talha b

Ubeydillah' tan bildirilmitir. Dârakutnî, lel (4/214, 215): "snâdnda Ebû Hureyre'nir

zikredilmesi hataldr" dedi.

3 Abdullah b. Ahmed 1/481 (423), Bezzâr (439, 440) ve Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

geçtii üzere Ebû Ya'lâ (1/288). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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Taberânî, M. el-Evsafta Hz. Âie’den bildiriyor: Resûlullah'n (tadaibhu aleyh,

vesiiim) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah kullarna bir gece ve gündüzde

be vakit namaz farz kld."'

Ebû Ya'lâ, Enes b. Mâlik'ten bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yeseIM öyle

buyurdu: "Yüce Allah'n insanlara dinlerinde farz kld ilk ey namazdr.

Sonuna kadar kalacak tek ey de namaz olduu gibi insanlar önce namazla

hesaba çekecektir. Yüce Allah: «Kulumun namazna bakn» buyurur. Eer

namaz tam ise tam yazlr. Eer eksik ise, Yüce Allah: «Bakn, kulumun nafile

namaz var mdr?» buyurur. Eer nafile namaz bulunursa ununla eksik ulan

farz namazlar tamamlanr. Sonra yine: «Bakn, zekatn tam olarak vermi

mi?» buyurur. Eer zekatn tamamyla vermise tam olarak yazlr. Eer zekat

eksik (yani hakkyla verilmemi) ise
,
Yüce Allah: «Bakn sadakas var mdr?»

buyurur. Eer sadakas varsa, onunla da eksik olan zekat tamamlanr."
1

Ahmed, Taberânî ve Beyhakî, uab’da Hanzala el-Kâtib'den bildiriyor:

Resûlullah'n (sdUiahu aleyhi vcseHeml öyle buyurduunu iittim: "Namazn rükusunu,

secdesini hakkyla ifa edip tam vaktinde klan ve namazn Allah katndan bir

hak olduunu kabul eden kii Cennete girer."
3

Taberânî, M. el-Evsafta, Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaHahu dayhi

YEHiilam) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde kulun hesaba çekilecei ilk ameli

namazdr. Eer namaz iyi çkarsa bütün amelleri iyi çkar. Eer namaz kötü

çkarsa bütün amelleri de kötü çkar."*

Ahmed, Ibn Hibbân ve Taberânî, Abdullah b. Amridan bildiriyor: Hz.

Peygamber (soiioliahu aleyh, veseüem) bir gün namaz zikredip öyle buyurdu: "Kim

namaza dikkat ederse, kyamet gününde namaz onun için bir nur, bir hüccet ve

kurtulu vesilesi olur. Namaza dikkat etmeyen kiiye de, ne nur, ne hüccet, ne

'Taberânî (7268).
‘ Ebû Ya'lâ (4124). Muhakkikler: "Yezîd er-Rekkâî'nin zayf olmas sebebiyle isnad

zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 30/287, 288 (18345, 18346), Taberânî (3494, 3495) ve Beyhakî (2824).

Müsned'in muhakkikleri: "ahitleriyle birlikte hadis sahihtir" demilerdir.
4 Taberânî (1859). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (1/292) der ki: "snadnda Kâsm b.

Osman bulunmaktadr. Buhâri: "Onun dikkate alnmayacak hadisleri vardr" dedi. bn
Hibbân da onu Sikât'ta zikredip: "Hatalar olabilir" demitir.
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de kurtulu vesilesi olur. Böylesi bir kii de kyamet gününde Firavun, Hâmân

ve Ubey b. Halefle beraber olur."'

Bezzâr, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (siiiMu aleyhi w«hm) öyle

buyurmutur: "Namaz klmayann slam'dan bir nasibi yoktur. Abdesti

olmayann da namaz yoktur."
1

Taberânî, M. el-Evsat’ta, bn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah (sefaiiahu «leyhi

«sefam) öyle buyurdu: "Emâneti olmayann îman, temiz olmayann namaz ve

namaz klmayann da dini yoktur. Namazn dindeki konumu ban bedendeki

konumu gibidir."3

Taberânî, M. el-Evsat'ta, Hz. Âie’den bildiriyor: Ebu'ul-Kâsm {siiium sieyhi

veseifem) öyle buyurdu: "Kyamet gününde, be vakit namazn abdestine,

zamanna, rükûsuna ve secdesine dikkat edip ondan bir ey eksiltmeden gelen

kii için, Allah katnda azap görmeyeceine dair ahid vardr. Bunlardan bir

eksikle gelen kii için de hiçbir ahid yoktur. Yüce Allah dilerse ona merhamet

eder, dilerse azap verir."
4

Taberânî'nn M. el-Evsafta Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sHlaiiBhij aleyhi veeebem) öyle buyurmutur: "u üç eye dikkat eden kii hakkyla

dosttur, dikkat etmeyen de tam anlamyla dümandr. Bunlar, namaz, oruç ve

gusüldür."5

Taberânî, M. el-Evsat'ta, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (sdiaSahu aleyhi

«sefam) etrafnda bulunan ashâbna: "Siz alt eyde bana garanti verin, ben de

size Cenneti garanti edeyim" buyurdu. "Ey Allah'n Resûlü! Bunlar nedir?"

diye sorduumda: "Namaz, zekat, emanet, avret mahalli (namus), mide ve

dildir" cevabn verdi .

6

’ Ahmed 11/141 (6576), bn Hibbân (1467) ve Taberânî (163), M. el-Evsat (1767).

Müsned'in muhakkikleri: "snâd hasendir" demilerdir.
1 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (334). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid (1/292) der ki: "snadnda

zayf olduu söylenen Abdullah b. Saîd b. Ebî Saîd bulunmaktadr."
3 Taberânî (2292). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dafu'l-Câmi, 6178).

1 Taberânî (4012).

5 Taberânî (8961). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu'l-Cûmi, 2042).

‘Taberânî (4925). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu'l-Câmi, 1138).
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Taberânî, M. el-Evsat’ta, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber

(saiiaMu «leyhi v»«iiem), Hz. Âie'ye:
"
Günahlar terk et ki en güzel hicret budur.

Namaza dikkat et ki o en güzel iyilik de odur" buyurdu .” 1

Taberânî, M. el-Evsat'ta, Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah

(sBüaiiafoj aleyhi ««dem) öyle buyurdu:
"
Kim be vakit namaz vaktinde klar ve

abdestini güzelce alr, kyam, huûyu, rükûyu ve secdeyi tam olarak yaparsa,

namaz: «Beni koruduun gibi Allah ta seni korusun» diyerek Allah katma

gider. Namaz zamannda klmayan, abdestini güzelce almayan, huûyu,

rükûyu ve secdeyi hakkyla yapmayan kiinin namaz da siyah ve karanlk bir

ekilde: «Beni heba ettiin gibi Allah da seni heba etsin» diyerek gider. O
namaz Allah’n diledii yere ulatnda, eski ve kirli giysi gibi dürülüp

sahibinin yüzüne çarplr,"
2

Ahmed, Taberânî ve bn Merdûye, Ka'b b. Ucre'den bildiriyor Biz öle

namazn beklerken Resûlullah ster* mdiem} yanmza gelip: "Rabbinizin ne

dediini biliyor musunuz ?"
diye sordu. "Hayr" karln verdiimizde de

öyle buyurdu: "Rabbiniz öyle demektedir: «Namazlar dikkatlice vakitlerinde

klan ve onlar heba etmeyip hakkyla koruyan kiiyi, Cennete sokacama dair

ahdim vardr. Onlar vakitlerinde klmayan, dikkat etmeyen ve hakkyla

korumaytp heba eden kiiye de hiçbir ahdim yoktur. Dilersem ona azap veririm,

dilersem de balarm . »
" }

Taberânî ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-SfSfta, bn Mes'ûd'dan bildiriyor

Resûlullah (tafUMahu aleyhi ««iem) bir gün ashâbna urayp: "Yüce Allah'n ne

buyurduunu biliyor musunuz ?" diye sordu. Ashâb: "Allah ve Resûlü daha iyi

bilir" karln verdiler. Resûlullah («yahu elayti v H«l«m) bu soruyu üç defa

tekrarlad ve öyle devam etti: "Yüce Allah buyurdu ki: «zzetime ve Celâlime

yemin olsun ki namaz vaktinde klan kulu mutlaka Cennete sokacam.

Taberânî (4077). Heysemî, Mecmau'z Zeaâid'de (1/302) der ki: "snadnda
Muharaned b. Yahya b. Ycsâr bulunmaktadr ki zayf biridir."

2
Taberânî (3095). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/302) der ki: "snadnda zayf

olduu konusunda icma olan Abbâd b. Kesir bulunmaktadr."
3 Ahmed 30/55 (1832) ve Taberânî, M. el-Evsat (4764). Müsned'in muhakkikleri: "Sahîh

liayrihi hadistir. snadnda kopukluk olduu için de zayftr" demilerdir.
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Namaz vakti dnda klana da dilersem merhamet edeceim, dilersem azap

vereceim.»"'

Bezzâr ve Taberânî, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah

(sBilailahu deyt* «seden) öyle buyurdu: "Eer kul hakkyla abdest alrsa, sonra kalkp

rükûyu secdeyi ve kraati hakkyla yaparak namaz klarsa, namaz ona: «Beni

koruduun gibi Allah da seni korusun» der. Sonra da namaz kl, nurlu bi

ekilde alrlar ve gökyüzüne çkarrlar. Gökyüzü kaplan o namaza açlr. Eer

kul abdesti hakkyla almazsa, rükûyu, secdeyi ve kraati hakkyla yapmazsa,

namaz ona : «Beni heba ettiin gibi Allah da seni heba etsin» der. Sonra c

namaz alnr ve karanlklar içinde gökyüzüne çklr. Gökyüzü kaplan kapanr

ve namaz eski bir giysi gibi dürülerek sahibinin yüzüne vurulur."
2

Ahmed ve bn Hibbân, Abdullah b. Amr'dan bildiriyor: Adamn biri

Resûlullah'a (aihfetu «fevtti mdfen) geldi ve amellerin en üstün olann sordu.

Resûlullah (saiwiahu dertli nottun): "Namazdr" buyurunca, adam: “Sonra

hangisidir?” dedi. Resûlullah (sBiaiiahu devhi vaaeiiem): "Sonra namazdr" buyurdu.

Adam bir daha: “Sonra hangisidir?” diye sorunca, Resûlullah (niisflahu aleyhi ves&m

üç defa: "Sonra namazdr" buyurdu. Adam: “Sonra hangisidir?” diye sordu

Resûlullah («fafahu feyhi veseHem):
"
Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu. Adam:

“Benim annem ve babam vardr" deyince, Hz. Peygamber (dBiafe aleyhi wniM:

"O zaman annen ve babana iyilikte bulunman tavsiye ederim" buyurdu .

3

Taberânî, Tânk b. ihâb'dan bildirir: Gece ibadetini örenmek için bir gece

Selmân’n yannda kaldm. Selmân gece sonunda kalkp namaz kld. Ancak

Selmân’n düündüüm kadar ibadet etmediini gördüm ve bu durumu ona

anlattm. Bunun üzerine Selmân öyle dedi: “u be vakit namaza dikkat

edin. Çünkü bu be vakit namaz ölümcül olmayan bütün yaralara kefarettir

nsanlar yats namazn kldktan sonra u üç gruptan birinde olurlar. Bir grup

kân olmayp zararda olanlar, bir grup kârda olup zaran olmayanlar ve dier

grup ise ne kârda, ne de zararda olanlardr. Gece karanln ve insanlarr

'Taberânî (10555, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (266). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfc'd 1

(1338): "Bu hadis münkerdir" dedi.

3 Bezzâr (2691) ve Mecmau ’z-Zcvâid ’d e (2/122) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki

"snadnda Ehvas b. Hakim bulunmakladr. Îbnu'l-Medinî ve dî güvenilir olduunu,

baka bir grup ise zayf olduunu söylemitir. Dier ravileri güvenilir kiilerdir."

3 Ahmed 11/175 (6602) ve bn Hibbân (1722). Müsned 'in muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.
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gaflette (uykuda) oluunu frsat bilip ma'siyet atna binen (günah ileyen)

kii zararda olan kiidir. Gece karanln ve insanlann gaflette (uykuda)

oluunu frsat bilip gece namazna kalkan kii kârda olup zararda olmayandr.

(Yats) namazn klp da uyuyan kii ise ne kârda, ne de zararda olandr. Seni

yorgun düürecek kadar çok amelden sakn, mutedil ama devaml olarak

amel yapmaya bak ." 1

Taberânî, Ebu’d-Derdâ'dan bildirir: Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi «seHem) öyle

buyurdu:
"manla beraber u be eyle gelen kii Cennete girer. Bunlar,

abdestlerine, rükûsuna, secdesine ve vakitlerine dikkat ederek be vakit namaz

klmak, Ramazan orucunu tutmak, gücü yeterse hacca gitmek, zekat severek

vermek ve emaneti eda etmektir." Oradakiler: “Ey Allah’n Resulü! Emaneti eda

etmek ne demektir?" diye sorunca, Resûlullah (saiiiym aleyh m*iem):
"
Cenabetlikte

gusletmektir. Yüce Allah insanoluna dininde ondan baka hiçbir eyi emanet

etmedi" buyurdu .

2

Ahmed'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah MeUaiu aleyh ««Hem) öyle

buyurdu: “u üç eyin hak olduuna yemin ederim: " Yüce Allah, slam'dan

nasibi olan kiiyi nasibi olmayan kiiyle bir tutmaz. Kiinin slam'daki nasibi

de namaz, oruç ve zekat olmak üzere üçtür."3

Dârimrnin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salaliahu aleyh

vosdiam)öyle buyurdu:
"
Cennetin anahtar namazdr .

"

4

Deylemî'nin Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (niMiafa aleyh «selem) öyle

buyurdu: "Namaz, dinin direidir."
1
'

Beyhakî, uabu'l-mân'da, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi veseiitm): "Namaz terazi gibidir. Kim hakkn verirse ona karl verilir"

buyurmutur.’

'Taberânî (6051).

'Taberânî, M. es-Sa^îr (2/56) ve Mecmau'z-Zevâid'de geçtii üzere, M. el-Kebîr (1/47).

Heysemî der ki: "snad ceyyiddir."

J Ahmed 42/55 (25121). Müsnetf in muhakkikleri hadisi için: "Hasen liayrihi"

demilerdir.
4 Ahmed 23/29 (14662) ve Tirmiz (4). Müsntt/'in muhakkikleri: "Süleyman b. Karm

ile Ebû Yahya el-Kattât'm zayfl dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.
5 Deylemî 2/563 (3611).
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Beyhakî, uabu'l-mân’tia, Amr'dan bildiriyor: Adamn biri gelip: “Yâ

Resûlallah! slam’da Allah’n en fazla sevdii ey nedir?” diye sorunca,

Resûlullah (sbIIbIUhi aiayhi vesilem): "Vaktinde klnan namazdr. Namaz terk edenin

dini yoktur. Çünkü namaz dinin direidir" buyurdu .

2

bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim ve Sünen’de Beyhakî, Sevbân’dan bildiriyor;

Resûlullah (saiiaiiahu aiByti v^sBiism) öyle buyurdu:
"
stikamet üzere olunuz ki bunu da

tam olarak yapamazsnz. Bilin ki, en hayrl ameliniz namazdr. Mümin

kiiden baka kimse (devaml) abdestli olmaya gayret edemez ."3

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (»«aiiah aleyh meiM öyie

buyurdu:
"
Farz klnan namazlara dikkat eden kii, gafillerden yazlmaz. Bir

gecede yüz âyet okuyan kii de devaml itaat edenlerden yazlr."*

bn Ebî eybe, Mesrûk’tan bildiriyor: “Bu namazlara dikkat eden kii,

gafillerden yazlmaz. Onlan terk etmekte helak vardr.”5

Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve ibn Mâce, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: “Yarn

Yüce Allah’a Müslüman olarak kavumay isteyen her kii, ezann

okunduunu iittii yerde namazn klsn. (Ebû Davud’un lafz öyledir: “Be
vakit namaz, ezann iittiiniz zaman hemen eda edin.) Çünkü bunlar

hidâyetin sünnetlerindendir. Yüce Allah Peygamberine sünneti göstermitir.

Bu nedenle cemaat namazndan ancak nifak belli olan münafklar geri kalr.

Ben sahabelerden, iki kii arasnda safa götürülen kiiler gördüm. imdi

sizden her birinizin kendi evinde mescidi vardr. Siz evinizde namaz klp

mescidi terk ettiinizde Peygamberinizin (saiiatiahu aleyhi vesaiiam) sünnetini terk etmi

olursunuz. Peygamberinizin (sailallaN aleyhi veseiiem) sünnetini terk ederseniz küfre

girmi olursunuz .”6

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor:

Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittim:
“Kyamet gününde

’ Beyhakî (3151). Zayf hadistir (Elbârû, Da'îfu'l-Câmi, 3573).
2 Beyhakî (2807). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi, 3566).

5 bn Mâce (277), bn Hibbân (1037), Hâkim (1/130, "sahih") vc Beyhakî (1/82, 457)

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 224).

4 Hâkim (1/308, hadis için sahihtir demitir).

5 bn Ebî eybe (2/387).

‘ Müslim 654 (257), Ebû Dâvud (550), Nesâî (848) ve bn Mâce (777).
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kulun hesaba çekilecei ilk ameli namazdr. Eer namaz iyi çkarsa kurtulua

erer. Eer namaz kötü çkarsa hüsrana urar. Eerfarz namazlar eksik çkarsa,

Yüce Allah: «Bakn, kulumun nafile namaz var mdr?» buyurur. Eer nafile

namaz bulunursa onunla eksik olan farz namazlar tamamlanr. Dier eksik

olan amelleri deyine bu ekilde tamamlanr."'

ibn Mâce ve Hâkim, Temîm ed-Dârî'den bildirir: Hz. Peygamber (uiiaUahu aieyti

«BiBiiem) öyle buyurdu: "Kyamet gününde kulun hesaba çekilecei ilk ameli

namazdr. Eer namaz tam ise tam yazlr. Eer eksik ise, Yüce Allah meleklere:

«Bakn, kulumun nafile namaz var mdr? Onunla eksik olan farz namazlarn

tamamlayn » buyurur. Sonra (eksik olan) zekat ve dier amelleri de yine bu

ekilde (nafile ibadetlerden) tamamlanr."2

Taberânî, Nu'mân b. Kavkel'den bildiriyor: Resûiuliah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

yanna gelip: “Ey Allah'n Resulü! Eer farz namazlan klp. Ramazan orucunu

tutarsam, helali helal, haram da haram olarak kabul edersem ve bunlara bir

ey eklemeyip, eksiltmesem Cennete girer miyim?'' dedim. Resûlullah (eaiiaiiahu

aleyhi vesellem): "Evet, girersin

"

buyurunca da: “Vallahi! Bunlara bir ey
eklemeyeceim” dedim ,

3

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Sa'd b. Bekr oullanndan bir bedevi

Resûlullah'a Mblahu aleyhi veseiitm) gelip: “Seni ve senden öncekileri kim yaratt?

Senden sonrakileri de kim yaratacak?” diye sorunca, Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi

vesellem): “Allah" karln verdi. Bedevi: “Onun adna sana soruyorum! Seni o

mu gönderdi?” diye sorunca, Allah Resulü: "Evet" karln verdi. Bedevi:

“Yedi kat göü, yedi kat yeri ve içindeki nzklan yaratan kimdir?” diye

sorunca Resûlullah (salBiahu aleyhi vesBiem): "Allah'tr" cevabn verdi. Bedevi: “Onun

adna sana soruyorum! Seni o mu gönderdi?” deyince, Allah Resûlü: "Evet"

karln verdi. Bedevi: “Kitabnda/mektubunda gördüümüz gibi elçilerin

de bize gece ve gündüzde be vakit namaz klmamz emrettiler. Onun adna

sana soruyorum! Sana bunlar o mu emretti?” deyince, Resûlullah (ssllaiiahu aleyhi

’ Tirmizî (413, lafz kendisinindir, "sahih"). Nesli (464, 466), bn Mâce (1425) ve

Hâkim (1/262, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 337).
1 bn Mâce (1426) ve Hâkim (1/262, 263). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce 1183).

3 Taberânî, M. el-Evsat /7860) ve Mecmau'z Zevâid'de geçtii üzere, M. el-Kebr (1/291).

Heysemî der ki: "snadnda zayf biri olan ibn Lehîa vardr."
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veseilem): "Evet" karln verdi. Bedevi: "Kitabnda/mektubunda gördüümüz

gibi, elçilerin bize Ramazan ay orucunu tutmamz emretti. Onun adna sana

soruyorum! Sana bunlan o mu emretti?” deyince, Resûlullah (saJiittu aleyhi reselle™):

"Evet" karln verdi. Bedevi: "Senin mektubunda gördüümüz gibi,

elçilerin de bize mallarmzdan alp fakirlere vermemizi emretti. Onun adna

sana soruyorum! Sana bunlan o mu emretti?” dediinde, Resûlullah isaiiaiiahu aleyh.

yine: "Evet" karln verdi. Bunun üzerine bedevi: "Seni hak olarak

gönderene yemin olsun ki ben kavmimden bana itaat eden kiilerle beraber

bunlar yapacam” dedi. Resûlullah (saiBiiehu aleyhi vesei lam) de güldü ve: "Eer doru

söylüyorsa Cennete girer " buyurdu.

1

Ahmed ve Taberânî, Ebu't-Tufayl (Âmir b. Vâsile)'den bildiriyor: Adamn

biri bir toplulua urad ve selam verdi. Onlar da selamn aldlar. Ancak

adam gidince topluluktan biri: "Vallahi! Ben bunu Allah için sevmiyorum”

dedi. Mecliste oturanlar: "Vallahi! Söylediin ey güzel deildir. Vallahi adam

uyaracaz. Kalk ey filan ona bunu haber veri’ dediler. O kii kalkt ve giden

adama yetiip meclisteki adamn söylediini kendisine haber verdi. Bunun

üzerine adam gitti. Resûlullah'n (ssiiaiiehu aleyhi ««M yanna vannca: "Yâ

Resûlallah! Aralannda filan kiinin de bulunduu Müslümanlardan oluan bir

meclise gittim. Selam verdim ve selamm aldlar. Ancak ben oradan

aynldktan sonra, kendilerinden biri bana geldi ve: "Filan kiinin (benim için):

"Vallahi! Ben bu adam Allah için sevmiyorum” dediini söyledi. Ey Allah’n

Resûlü! Onu çar da beni niçin sevmediini sor” dedi.

Resûlullah (saiiaiiahu sieyi «eseiiüin) bu kiiyi çard ve adamn haber vermi oldu.

durumu kendisine sordu. Adam denileni onaylaynca, Resûlullah (seiiaiiahu aleyh

veseilem): "Onu niçin sevmiyorsun
?"

diye sordu. Adam: "Ben bunun

komusuyum ve ondan haberdanm. Vallahi onun, bize farz klnan, iyinin de

kötünün de kld be vakit namazdan baka bir namaz kldn görmedim”

karln verince, dier adam: "Sor ona ey Allah’n Resûlü! Namazlar

vaktinde klmayp geciktirdiimi, abdestimi iyi almadm, rükûnun ve

secdenin hakkn vermediimi gördü mü?” dedi. Resûlullah (siiaiiahu aieyto veseilem

sorunca, adam: "Hayr, görmedim” dedi ve öyle devam etti: "Vallahi iyilerin

de kötülerin de tuttuu Ramazan ay dnda oruç tuttuunu görmedim!”

1

Taberânî (8151). Heysemî, Mecmu u'z-Zevâid'de (1/290): "snadnda Atâ b. es-Sâib

vardr. Güvenilir birisidir, ancak âhir ömründe ezberini kartrmaya balamtr" der.
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Dier adam: “Sor ona ey Allah'n Resulü! Orucu terk ettiimi veya onda bir

eksiklik yaptm gördü mü?” dedi. Resûlullah (eeiieiiahu aiayh vassiiem) sorunca, adam:

“Hayr, görmedim” karln verdi ve öyle devam etti: “Vallahi onun iyinin

de kötünün de vermi olduu zekat dnda hiçbir isteyene verdiini,

malndan Allah yolunda bir ey infak ettiini görmedim!” Dier adam: “Sor

ona ey Allah'n Resûlü! Zekatmdan bir ey sakladm m? Onu isteyene eksik

verdim mi?” dedi. Resûlullah (»iailehu aleyhi veseHem) sorunca, adam: “Hayr,

eksiltmedi” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (saitellah aleyhi vesellem) ona:

"Kalk, görüyorum ki bu, senden daha hayrldr" buyurdu .

1

Bezzâr, Taberânî ve Mâlik el-Ecaî kanalyla babasndan bildiriyor: “Kii

Müslüman olduu zaman, Resûlullah Maiiahu aleyhi «seHem) önce ona namaz

öretirdi.
”*

bn Ebî eybe ve Taberânî'nin bildirdiine göre bedevinin biri Ibn Abbâs’a

gelip: “Biz Müslüman kiileriz. Buradaki muhacirlerden baz kimseler bizim

bir ey üzere olmadmz iddia ediyorlar” deyince, Ibn Abbâs u karl
verdi: Hz. Peygamber (saUaiiahu aJeyhi YBsellem):

"Namaz klan, zekat veren, hacca giden,

oruç tutan ve misafiri arlayan kii Cennete girecektir" buyurdu.*

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd'a slam'da en güzel derecenin

ne olduu sorulduunda: “Namazdr” cevabn verdi. “Sonra hangisi?”

denildiinde ise: “Zekattr” karln verdi.*

bn Ebî eybe’nin, Musannefte bildirdiine göre ibn Mes'ûd'a en iyi

amelin ne olduu sorulduunda: “Namazdr, namaz klmayan da dinsizdir"

demitir.

5

’ Ahmed 39/220, 221 (23803) ve Mccmau'z-Zevâid'de (1/291, 2/260, 261) geçtii üzere

Taberânî. Müsned ' in muhakkikleri: "Hadis mürsel olduu için zayitr" demilerdir.

Dârakutnî, lel'e (7/41, 42) baknz.
1

Bezzâr (2765) ve Taberânî (8186). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (1/293) der ki:

"Ravileri Sahih ' in Havileridir."

* Taberânî (12692). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (1/45, 46) der ki: "snadnda Habîb

b. Habîb bulunmaktadr. O da zayf biridir"

4 Taberânî ((9824).

*bn Ebî eybe (2/387).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizt, Nesâî ve bn Mâce,

Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: Resûlullah (»iaiiahu aloytt «aM: "Kiiyle küfür

arasnda namaz terk etmek vardr" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, ibn Hibbân

ve Hâkim, Bureyde'den bildiriyor: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «sbIIbih) öyle

buyurduunu iittim: "Onlarla (kafirlerle) aramzdaki fark namazdr. Kim onu

terk ederse kafir olur."
2

Kitâbu's-Salâfta Muhammed b. Nasr el-Mervezî ve Taberânî, Ubâde b.

Sâmit'ten bildiriyor: Dostum (Muhammed seMu nMi veseilem) bana yedi eyi

vasiyet etti: "Kesitseniz, yaklsanz çarmha gerilseniz bile hiçbir eyi Allah'a

ortak komayn. Bilerek namaz terk etmeyin. Namaz bilerek terk eden kii

benim dinimden çkm olur. Allah'a asi olmayn ki bu da Yüce Allah'n

gazabna yol açar. çki içmeyin, çünkü o bütün günahlarn badr."3

Tirmizî ve Hâkim, Adbullah b. ekîk el-Ukaylî’den bildirir: Ebû Hureyre der

ki: "Muhammed’in Matah, aleyh» «»iMashâb, namaz dnda hiçbir amelin terkim

küfür olarak görmezlerdi."4

Hibetullah et-Taberî, Sevbân'dan bildiriyor: Resûlullah’n Maiiahu aleyhi veseiiem

öyle buyurduunu iittim: "Kul ile küfür ve iman arasnda namaz vardr. Kii

onu brakrsa irke dümü olur.'"3

Bezzâr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs’n gözleri

rahatszlandnda ona: "Seni tedavi edelim, ancak namaz da birkaç gün

brakacaksn” dediler. Ancak kendisi öyle karlk verdi: “Hayr, çünkü

Resûlullah (sbIIbMii aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Namaz terk eden kii Allah'n

’ bn Ebî eybe (11/33, 34), Ahmed 23/228, 365 (14979, 15183), Müslim (82), Ebu

Dâvud (4678), Tirmizî (2618, 2620), Nesâî (463) ve bn Mâce (1078).

J bn Ebî eybe (11/34), Ahmed 38/20 (22937), Tirmizî (2621, "sahih"), Nesâî (462), bn
Mâce (1079), bn Hibbân (1454) ve Hâkim (1/6, 7, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbân',

Sahih Sünen et-Tirmizi, 2113).

3 Muhammed b. Nasr (920) ve Mecmau'z Zevâid'dc (4/216) geçtii üzere Taberâni.

Heysem der ki: "snadnda Seleme b. ureyh vardr. Zehebî onun için: "Seleme t.

ureyh bilinen biri deildir" demitir. Dier ravileri Sahih 'in ravileridir."

* Tirmizî (2622) ve Hâkim (1/7). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmz',

2114).

5 et-Terib ve't-Terhîb’te (1/379) geçtii üzere Hibetullah et-Taberi. snad sahihtir.
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huzuruna, Allah kendisine gazaplanm bir ekilde çkar."'

bn Mâce, Muhammed b. Nasr el-Mervezî ve Taberânî, M. el-Evsat‘ta,

Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (taiaihhu aleyhi yasatan) öyle buyurmutur "Kul

ile irk arasnda namaz terk etmek vardr. Kii eer bilerek namaz brakrsa

irke dümü olur."
2

Ebû Ya'lâ'nn bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saUiBhu aleyh, madem)

öyle buyurdu:
"slam’n temeli ve dinin direkleri üçtür. slam bu temel ve

direkler üzerine kurulmutur. Bunlarn birini terk eden kii kafir olur ve kan

helaldir. Bunlar, Allah'tan baka ilah olmadna ahadet, farz namazlar ve

Ramazan orucudur."

3

Ahmed ve Taberânî'nin bildirdiine göre Muâz b. Cebel öyle dedi:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem) bana u on eyi vasiyet etti: "Öldürülsen de,

yaklsan da hiçbir eyi Allah'a ortak koma. Ailenden ve malndan ayrlman

isteseler bile anne ve babana asi olma. Bilerek farz namazlar terk etme. Farz

namazlar bilerek terk eden kii Allah'n korumasndan beri olur. çki içme,

çünkü o bütün kötülüklerin badr. Günahtan sakn. Zira günah Allah'n

gazabna en fazla sebep olandr. Savatan kaçmaktan saktn. nsanlar helak olup

ölseler de sen sebat et. Ailene malndan infakta bulun. Onlar terbiye etmekte

geveklik yapma ve onlara Allah'tan korkmalarm öret."*

Taberânî, Resûluilah'n (saiiaia.hu aleyhi veseliem) azatls Umeyme'den bildiriyor:

Resûlullah (saiBiah aleyhi »ese uem) abdest alrken ona su döküyordum. Adamn biri

içeri girip: "Bana vasiyet et” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (laiiaitau aJeytu mailem)

öyle buyurdu: "Kesilsen de, yaklsan da hiçbir eyi Allah'a ortak koma.

Senden aileni ve dünyan brakman isteseler bile brak, ama anne ve babana asi

olma. çki içme. Zira o, bütün kötülüklerin anahtardr. Bilerek namaz terk

1

Bezzâr, Keful Estâr (343) ve Heysemî, Mecmau’z-Zev&id'de (1/295) geçtii üzere

Taberârû. Zayf hadistir (Elbânî, Daîfu't-Tcrîb vt't-Terhîb, 303).

* bn Mâce (1080), Muhammed b. Nasr (897) ve Taberânî (3348). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 885).

5 Ebû Ya’lâ (2349). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (94) zayfolduunu söyledi.

4 Ahmed 36/393 (22075) ve Taberânî, M. el-Evsat (7956), Müsned'in muhakkikleri:

"Munkat' olmasndan dolay isnad zayftr" demirlerdir.
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etme. Namaz terk eden kii, Allah'n ve Resulünün korumasndan beri olur.'
n

bn Sa'd, Simâk'tan bildiriyor: Ibn Abbâs'n gözlerine (kara) su inmi ve

görme yetisini kaybetmiti. Gözleri tedavi ederek suyunu alan kiiler gelip:

"Brak da gözlerindeki suyu alalm. Fakat be günün namazn daha sonra

klarsn" dediler, ibn Abbâs: "Hayr, Vallahi! Bir rekat bile sonraya brakmam.

Çünkü bana bir namaz bile terk edenin huzura çkaca zaman Allah

kendisinden öfkelenmi bir ekilde çkaca, söylendi" karln verdi .

1

bn Hibbân, Bureyde'den bildiriyor Resûlullah («fafata sM* «»fam) öyle

buyurmutur "Bulutlu günde namaz erken kln. Zira namaz terk eden küfre

girmi olur.
" 3

Ahmed, Ziyâd b. Nuaym el-Hadramî'den bildiriyor Resûlullah (ufakta aleyh

nuikem) öyle buyurmutur "Yüce Allah slam'da dört eyi farz kld. Bunlardan

üçüyle gelen kii dördüncüsünü getirmedikçe üçünden fayda görmez. Bunlar,

namaz, zekat, Ramazan orucu ve haçtr."*

Isbehânî, et-Terîb’te, Ömer b. el-Hattâb’tan bildiriyor Resûlullah (»iafatu

aleyhi «sefam) öyle buyurdu:
"
Allah namaz bilerek terk edenin amellerini boa

çkarr. Yüce Allah'a dönüp tövbe edene kadar da Allah'n zimmetinden beri

olur

Ahmed ve Beyhakî, Ümmü Eymen'den bildiriyor Resûlullah (aUdiahu Bieyh

venüm) öyle buyurmutur "Namaz bilerek terk etmeyin. Namaz bilerek terk

eden Allah'n ve Resulünün korumasndan uzak olur.'*

Kitâbu'l-mân ile Musannefte bn Ebî eybe ve Târih’te Buhârî, Hz

Ali'den bildiriyor: "Namaz klmayan kii kafirdir." Dier bir lafzda ise: "Küfre

r

Taberânî 24/190 (479). Heysemt, Mecmau'z Zevâid 'de (4/214) der ki: "Ravilerder

Yezîd b. Sinan cr-Rehâvî'yi Buhar ve bakalar güvenilir bulmu, ama çounluk zayr

olduunu söylemitir. Dier ravileri güvenilirdir/'
2 Beyhakî (2/309). Zehebî, Muhczzeb'de (2/280) der ki: "snad hasendir."

3 bn Hibbân (1423). Muhakkik: "Sahih hadistir" demitir.
4 Ahmed 29/328 (17789). Müsnfd'in muhakkikleri bu hadis için: "Sahih hadistir''

demilerdir.
5 et-Tertb ve't-Terhîb'de (1/385) geçtii üzere Isbehânî.

6 Ahmed 45/357 (27364) ve Beyhakî (7/304). Müsned' in muhakkikleri: "Munkah'

olduundan dolay hadis zayftr" demilerdir.
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girmitir" eklindedir.

1

Muhammed b. Nasr ve bn Abdilberr, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Namaz

terk eden kii kafirdir."
3

bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr ve Taberânî, bn Mes'ûd’dan bildiriyor;

“Namaz terk eden kiinin dini yoktur/'3

bn Abdilber, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: “Namaz klmayan kii

kafirdir/'
4

bn Abdilber, Ebû'd-Derdâ'dan bildiriyor: “Namaz klmayann iman,

abdesti olmayann da namaz olmaz/*5

Taberânî, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: "Namaz terk eden kii kafirdir/'
6

Mâlik ve Taberânî, M. eî-Evsat'ta, Urve'den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb

yaral iken onu namaz için uyardlar ve: “Ey müminlerin emîri! Namaz!”

dediler. Bunun üzerine Ömer b. el-Hattâb: “Evet, vallahi namaz klmayann

slam'da hakk yoktur” dedi ve yaras kanar bir ekilde namazn kld. 7

Mâlik'in, Nâfi'den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb memurlarna öyle

yazd: “Yapmanz gereken en önemli ey namazdr. Ona dikkat eden veya

koruyan dinini korumu olur. Onu kaybeden kii de baka eyleri daha kolay

kaybeder.
8”

Nesâî ve bn Hibbân, Nevfel b. Muâviye'den bildirin Hz. Peygamber (uiiBiiahu

aleyhi nsiBm) öyle buyurmutur: "Namaz kaçran kii, ailesini ve malm

1 bn Ebî eybe, el-mân (126), Musannef (2/387) ve Buhâri (7/393, farkl olan lafz

zikretmem itir).

'Muhammed b. Nasr (939) ve bn Abdilberr, Temhîd (4/225, muallak olarak).

3 bn Ebî eybe, cl-mân (47), Musannef (2/387), Muhammed b. Nasr (936, 937) ve

Taberânî (8941, 8942).

4 bn Abdilberr, Temhîd (4/225, muallak olarak).

5 bn Abdilberr, Temhîd (4/225, muallak olarak).

‘Taberânî (8939).

5 Mâlik (1/39, 40) ve Taberânî (8181).
8 Mâlik (1/6).
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kaybetmi gibidir.
,n

Tirmizî ve Hâkim, Ibn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mekm) öyle

buyurmutur "özürsüz olarak iki namaz birletiren kii, büyük günahlarn

kapsna gelmi olur.

"

2

Taberânî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (sBiaiiabu aeyh veseiiem) öyle

buyurmutur: "Namaz klanlar öldürmekten nehyolundum ."

3

bn Ebî eybe ve Ebû Ya'lâ, Ebû Bekr es-Sddîk’ten bildiriyor: "Resûlullah

(saiisiiBtu aleyhi «teiiEm) namaz klan bir Müslümann dövülmesini yasaklad/"’

Ahmed ve uab’da Beyhakt, Ebû Umâme'den bildiriyor Hz. Ali, Hz.

Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi vessiiem) yanna gelip: “Ey Allah'n Resûlü! Bize bir

hizmetçi ver" deyince, Resûlullah (nOdtiu sMn «*IM: "Git, evde üç hizmetçi var,

üçünden birini al" buyurdu. Hz. Ali: "Ey Allah'n Resûlü! (Onlardan birin )

Bana sen seç" dediinde ise, Resûlullah (uMaiu aByhi veseiiem): "Sen kendin seç

"

cevabn verdi. Hz. Ali bir daha: "Bana sen seç" deyince, Resûlullah Csaiiaiishu «levhi

veteiHn): "Git evde üç tane var. çlerinden biri namaz kld, onu al ama ona vumu.

Çünkü namaz klanlara vurmamz yasakland " buyurdu .
5

Ebû Ya'lâ, Ümmü Seleme'den bildiriyor: Ebu'l-Heysem b. et-Teyyihân, Hz.

Peygamber'in (saiieiiahu aleyhi kellem) yanna geldi ve köle bir istedi. Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi resellem) eer esir alrsa kendisine vereceine dair söz verdi. Sonra Hz.

Peygamber (sdiaihhu aleyhi vesekm) gelip ona: "ki siyah köle geldi, onlardan istediini

al" buyurdu. Ebu'l-Heysem: "Seçme ini sana brakyorum" deyince,

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiM: "Bunu al, bu yanmzda namaz kld. Ama ona

vurma, çünkü namaz klanlara vurmamz yasakland" buyurdu .

6

1

Mesaî (477, 479) ve bn Hibbân (1468). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 464, 466).

1 Tirmizî (188) ve Hâkim (1/275). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'if Sünen el-

Tirmizî, 28).

} Taberânî 18/26 (44). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/296) der ki: "snadnda Yâsir b.

Yesâf bulunmaktadr. Bu kiinin hadisleri münkerdir."
4 Ebû Ya'lâ (88, 89). Muhakkik: "snad zayftr" dedi.

s Ahmed 36/475, 476 (22154) ve Beyhakî (2799). Müsnedm muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.
4 Ebû Ya'lâ (6942). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve bn Mâce, Ebu Hureyre’den bildiriyor:

Resûlullah MaiMu sierh. «Kilem) öyle buyurmutur: “Münafklara en ar gelen

namaz
,
yats ile sabah namazdr. Eer bu iki namazda neler olduunu

bilseydiler o namazlara emekleyerek olsa bile gelirlerdi. çimden bir adama

kamet getirmesini, bir adama da namaz kldrmasn emretmek, sonra

beraberlerinde ba ba odunlar olan adamlar götürüp namaz klmayan

kimselerin evlerini üzerlerine yakmay isterdim."'

Taberânî, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi «saflm) öyle

buyurduunu iittim: "Allah' görüyormu gibi ibadet et. Sen onu görmesen de

o seni görüyor. Kendini ölülerden say. Mazlumun bedduasndan sakn, çünkü o

kabul olunur. Sizden birinizin gücü yats ve sabah namazna gitmeye yetiyorsa

emekliyerek de olsa gitsin."
1

bn Ebî eybe, Bezzâr, bn Huzeyme, Taberânî, Hâkim ve uab’da Beyhakî,

ibn Ömer'den bildiriyor: “Kiiyi sabah ve yats namaznda görmediimiz

zaman hakknda kötü düünürdük.”’

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, bn Huzeyme, bn Hibbân ve Hâkim,

Ubey b. Ka’b'dan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesel(em) bir gün sabah namazn

kldrd ve: "Filan kii burada m?" diye sordu. Ashâb: “Hayr” dediler.

Resûlullah (saiiailaim sfcyh «nitem): "Ya filan kii burada m?" diye sorunca, ashâb

yine: “Hayr” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sallallahu aleyhi vaseiiem): “Bu iki namaz

münafklar için en ar namazdr. Eer bunlarda (yats ve sabah namaznda)

neler olduunu bilseydiniz, o namazlara diz üstü emekleyerek olsa bile

gelirdiniz

"

buyurdu .
4

ibn Ebî eybe, Nesâî ve bn Mâce, Hz. Âie'den bildiriyor: Resûlullah (ssiiaiiahu

aleyhi ««M öyle buyurmutun "
insanlar yats ve sabah namazlarnda neler

’ bn Ebî eybe (1/332) Buhârî (657). Müslim (251, 252) ve bn Mâce (797).

1 et-Terîb ve'l-Terhib (1/269) ile ve Mecma’da (2/40) geçtii üzere Taberânî. Hasen

hadistir (Bakn; Elbânî, Sahîhu't-Terîb vc’t-Terhîb, 415).

3 bn Ebî eybe (1/332), Bezzâr, Kefu’l-Estnr (462, 463), bn Huzeyme (1485), Tabprânî

(13CB5), Hâkim (1/211, "sahih") ve Beyhakî (285T).

* bn Ebî eybe (1/332), Ahmed 35/191 (21266), F.bû Dâvud (554, lafz kendisinindir),

bn Huzeyme (1476, 1477), bn Hibbân (2056) ve Hâkim (1/247, 248). Hasen hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud

,

518).
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olduunu bilseydiler emekleyerek de olsa bu namazlara gelirlerdi

Taberânî, Haris b. Vehb (b. Münebbih)'den bildiriyor: Resûlullah {nUUu aleyh

Vöstllen
)
öyle buyurmutur "Ümmetim, Yahudiler gibi akam namazm yldzlar

birbirine kanmcaya kadar brakmadklar müddetçe, sabah namazn da

Hristiyanlar gibi geciktirmedikleri müddetçe slam üzeredirler."
2

Taberânî, es-Sunâbihî’den bildiriyor: Resûlullah (sallaDohu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur: "Ümmetim, akam namazn bekleyip Yahudiler gibi yldzlar

birbirine kanmcaya kadar brakmadktan müddetçe, sabah namazn dc

Hristiyanlar gibi geciktirmedikleri müddetçe dinlerine tutunmu kalrlar."3

Buhârî, Müslim ve Beyhakî, Ebû Musa el-E'arî'den bildiriyor: Resûlullah

(salisHahu aleyh. vesellem): "ki serinlii (yats ve sabah) klan kii Cennete girecektir"

buyurmutur.

4

Müslim ve Beyhakî, Cundüb b. Abdillah'tan bildiriyor: Resûlullah (»Halata aleyh

vBSEbn) öyle buyurmutur: "Sabah namazm klan kii Allah'n zimmetindedir

Allah sizi bir sebepten dolay zimmetinden hesaba çekmesin. Çünkü

zimmetinden dolay birini hesaba çekecei zaman ona yetiir ve onu yüzüstü

Cehennem ateine atar."s

Müslim, Tirmizî ve Beyhakî, Cündüb b. Süfyân'dan bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiiaiiohu deyh. vcseiU) öyle buyurdu: “Sabah namazn klan kii Allah'n

zimmetindedir, öyle ise Allah'n zimmetini ihlal etmeyin .
" 6

Ahmed, Bezzâr ve Taberânî, M. el-Evsat'ta, bn Ömer'den bildiriyor. Hz.

Peygamber (seibilahu aleyhi »selam) öyle buyurmutur: "Sabah namazn klan kii

Allah'n zimmetindedir. Kim Allah’n zimmetini ihlal ederse. Yüce Allah onu

' bn Ebî eybe (1/332), Nesâî, S. el-Kübrâ (386, 387) ve bn Mâce (796). Sahih hadistir

(Bakn: Elbârû, Sahîh Sünen bn MÂce, 648).
5

Taberânî (3264). Heysemî, Mecmau’z Zevâid’de (1/311) der ki: "snadnda Mendel t.

Ali bulunmaktadr ve bu kiide zayflk vardr."
3 Taberânî (7418). Heysemî, Mecmau'z Zevâid 'd t (1/311) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."

* Buhârî (574), Müslim (635) ve Beyhakî (1/466).

5 Müslim (657) ve Beyhakî (1/464).
6 Müslim (657), Trmzî (222) ve Beyhakî (1/464).
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yüzüstü (atee) atmak için hesaba çeker.'*

Bezzâr, Ebû Ya'lâ ve Taberânî’nin, M. el-Evsat'ta Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah Meiiahu aleyhi vesdiem):
"
Sabah namazn klan kii Allah'n

zimmetindedir. Allah'n sizi bir eyden dolay zimmeti konusunda hesaba

çekmesinden saknn" buyurmutur.

2

Taberânî, Ebû Bekre’den bildiriyor: Resûlullah Msiiehu aleyhi »meltem) öyle

buyurdu: “Sabah namazm klan kii Allah'n zimmetindedir. Allah, bu

zimmeti ihlal eden kiiyi yüzüstü atee atar.
"

3

Taberânî, bn Mâlik el-Ecaî’den o da babasndan bildiriyor. Resûlullah

(sai^ahu aleyhi »eseUen) öyle buyurmutur: “Sabah namazn klan kii Allah'n

zimmetindedir ve hesab da Allah'a aittir."*

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhâi, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, ibn Mâce,

bn Huzeyme ve Sünen’de Beyhakî, bn Ömer'den bildiriyor. Hz. Peygamber

(seiialiahu aleyhi vMiHam) öyle buyurdu: "kindi namazn kaçran kii ailesini ve maln

kaybetmi gibidir."

5

âfiî, Nevfel b. Muâviye ed-Dîyî'den bildiriyor: Resûlullah (aaMahu aleyhi ve^em)

öyle buyurmutun “kindi namazn kaçran kii ailesini ve maln kaybetmi

gibidir.'*

bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Bureyde'den bildiriyor:

Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyh «nitem) öyle buyurmutur. "kindi namazn terk eden

1 Ahmed 10/137 (5898), Bezzâr, Ke/u'l-Estâr (3342) ve Taberânî (3464, 8548). Müsned in

muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3343), Ebû Ya'lâ (4107) ve Taberânî (2814). Müsnedin

muhakkikleri: "Ebû Ya’lâ'nn isnad zayftr" demilerdir.

* Mecmuu 'z Zevâid'dc (2/41) geçtii üzere Taberânî, Heysemî der ki: 'Taberânî bunu

baka bir hadisin içerisinde rivayet etmitir. Lafz kendisinindir. Ravilcr Sahîh'in

ravileridir."

4 Taberânî (8188), M. el-Evwt (4052). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahhu't-Terîb

ve't'Terhîb, 458).

5 Mâlik (1/11, 12), bn Ebî eybe (1/342), Buhârî (552), Müslim (626), Ebû Dâvud (4149,

Tirmizî (175), Nesâî, S. el-Kübrâ (364, 365), bn Mâce (685), bn Huzeyme (335) ve Beyhakî

(1/444).
6
âfiî 1/151 (ifiSu'l-Ay, 155). Muhakkik: "snad hasen olup sahîh hadistir" demitir.
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kiinin ameli boa gider."

1

Ahmed, Ebu’d-Derdâ'dan bildiriyor: Resûlullah Uailiiahu aleyhi veseilem): “kindi

namazn bilerek terk eden kiinin ameli boa gider" buyurdu/

Müslim, Nesâî ve Beyhakî, Ebû Basra e!-Cifârî’den bildiriyor; Resûlullah

(ssiiaiiahu aleyhi veviien) Muhammas’ta bize ikindi namazn kldrdktan sonra öyle

buyurdu: "Bu namaz (ikindi namaz) sizden öncekilere farz klnd, ama onu

heba ettiler. Onu koruyan (ona devam eden) kiinin ecri iki katyla verilir. Bu

namazdan sonra yldzlar doana kadar baka bir namaz yoktur."3

Taberânî, Ebû Eyyûb'tan bildiriyor Hz. Peygamber (ntuuu «alan) öyle

buyurmutur "Bu namaz (ikindi namaz) sizden öncekilere farz klnd, ama

onu heba ettiler. Onu koruyan (ona devam eden) kiinin ecri iki kat verilecektir.

Bu namazdan sonra yldzlar doana kadar baka bir namaz yoktur.

bn Ebî eybe, bn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah (uMsiishu Beyb veseilem) öyle

buyurdu: "Kim ikindi namazm özürsüz olarak güne batmna brakrsa, o kii

ailesini ve maln kaybetmi gibidir.
"s

bn Ebî eybe, Nevfel b. Muâviye'den bildiriyor: Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi

vetaiiem) öyle buyurduunu ittim: "Namazlardan bir namaz vardr ki onu

kaçran kii ailesini ve maln kaybetmi gibidir." bn Ömer der ki: "Hz.

Peygamber’in laiuiahu tkyhi veseUen): "O namaz, ikindi namazdr" buyurduunu

iittim .

6

ibn Ebî eybe, Ebu’d-Derdâ'dan bildiriyor "Kim ikindi namazn özürsüz

olarak kaçrrsa ameli boa gider.’’ 7

bn Mâce, Hâkim ve Sûnen’de Beyhakî, Abbâs b. Abdilmuttalib’ten

’bn Ebî eybe (1/342), Buhârî (553), Nesâî (473), S. el-Kübrâ (364), bn Mâce (694) ve

Beyhakî (1/444).

’ Ahmed 45/484 (27492). Müsned 'in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
3 Müslim (B30), Nesâî (520) ve Beyhakî (1/448, 2/452).

4 Taberânî (4084). Heysem! Mecmuu 'z Zeoâid'dz (1/308) der ki: "snadnda bn shâk
bulunmaktadr. Güvenilir ravidir, ama tedlis yapar."

5 bn Ebî eybe (1/342).
6 bn Ebî eybe (1/342).

7 bn Ebî eybe (1/342).
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bildiriyor Resûlullah (»iaiiahu aleyhi *Bs*iem) öyle büyurmutur: "Ümmetim akam

namazm yldzlar birbirine kanncaya kadar brakmadklar müddetçe ftrat

üzerine olacaklardr.

Ahmed, Taberânî ve Beyhakî, Sünen'de Sâib b. Yezîd'den bildiriyor:

Resûlullah (aiiaiUw aM» matem): "Ümmetim akam namazn yldzlar domadan

öncekld müddetçeftrat üzerine olacaklardr

"

buyurdu .

2

Hâkim, Ebû Eyyûb'den bildiriyor: Resûlullah'n (saiiaidu aleyhi vesdiem) öyle

buyurduunu iittim: "Ümmetim akam namazn (geciktirip) yldzlar

birbirine kanncaya kadar brakmadklar müddetçe hayr (veya ftrat) üzerine

olacaklardr

Taberânî'nin, M. el-Evsafta, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

(sslliUu deyh matem] öyle buyurdu: "En hayrl namaz akam namazdr. Ondan

sonra iki rekat namaz klana Yüce Allah Cennette bir ev ina eder."

4

bn Sa'd, Buhârî ve Müslim, Ebû Musa'dan bildiriyor Resûlullah (salahta «deytu

vbtelem) bir gece yats namaz için çkt ve öyle buyurdu: "Müjdeler olsun size!

Bu saatte sizden baka kimsenin namaz klyor olmamas sizin için Allah'n

nimetlerindendir." Veya: "Bu saatte sizden baka kimse namaz klmad."*

Taberânî, el-Münkediriden bildiriyor Hz. Peygamber (latiaiiahu aleyhi »Kellem) bir

gece yats namaz için çkt ve: "Bu namaz sizden önceki hiçbir ümmetin

klmad bir namazdr" buyurdu .

6

Taberânî, brAbbâs'tan bildiriyor Resûlullah (»iailahu aleyhi »eseM bir gece yats

namaz için çkt ve bize öyle buyurdu:
"
Sizden önceki hiçbir ümmet asla bu

1 bn Mâce (689), Hâkim (1/191, "sahih") ve Beyhakî (1/448). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 563).
1 Ahmed 24/393 (15717), Taberânî 6671) ve Beyhakî (1/448). Müsned'in muhakkikleri:

"Hasen ligayrihi" demilerdir.
3 Hâkim (1/190, "sahih"), Ahmed 28/564, 565, 37/517 (17329, 23034) ve Ebû Dâvud

(418). Sahîh hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 403). bn Receb, Fethu'l-

Bâriye (4/353, 354) baknz.
4 Taberânî (6449). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (1/39) der ki: "snadnda Abdullah b.

Muhammed b. Yahya b. Urve bulunmaktadr, o da zayftr."
s bn Sa'd (4/106, 107), Buhârî (567) ve Müslim (641).

6 Taberânî (20/360 (746), M. el-Evsat (7467). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/312) der

ki: "Ravileri güvenilir kiilerdir."
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namaz klmad.

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Sünen’de Beyhakî, Muâz’dan bildiriyor: Bir

gece Resûlullah’ (nMiah Bievhi veseiiem) yats namaz için bekledik. Ancak Resûlullah

(saflan ateyti vroflem) çok gecikince baz kiiler Resûlullah'n (uiisUrtu eMt nsriten) namaz

klm olduunu bu sebeple çkmayacan düündü. Sonra Resûlullah (attMa

aleyhi ffifflUem) çkt ve: "Bu namaz geciktiriniz. Siz bu namazla bütün ümmetlerden

daha üstün klndnz. Sizden önceki hiçbir ümmet bu namaz klmad"

buyurdu .

2

Ahmed, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Ebû Hureyre, Resûlullah'n (saUrfu afeyh

mdUr) öyle buyurduunu bildirin Köle, namazndan hesaba çekildii zaman

eer namaz eksik ise ona: «Namaznda niye eksiklik ettin?» denilecek. O
«Bana bir sahip musallat ettin ve o beni namazdan alkoydu » cevabn verince.

«Onun (efendinin) malndan kendin için çaldn gördüm. inden amelin için

niye zaman çalmadn?» denilecek; bu ekilde Yüce Allah’n hücceti daha üstün

basacaktr

}

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim, Abdulmelik b. Rab? b

Sebre’den, o babasndan, o da dedesinden bildiriyor Resûlullah (sbIIbUb/hi aleyh.

vBseiipflO: "Çocuklar yedi yana girdii zaman onlara namaz emredin. On yana
geldiklerinde namaz klmazlarsa vurun (dövün)" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Hâkim, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o

da dedesinden bildirir: Resûlullah (unsSehu aleyhi nsAm) öyle buyurmutur:

"Çocuklarnz daha yedi yanda iken onlara namaz emredin. On yana
geldiklerinde klmazlarsa dövün ve (kzlarla erkek çocuklarn) yataklarn .

ayrn ."5

'

Taberânî (11023). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (1/313) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."

J bn Ebî eybe (2/439, 440), Ebû Dâvud (421) ve Beyhakî (1/451, lafz kendisinindir)

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud, 406).

5 Ahmed 14/94 (8353). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
* bn Ebî eybe (1/347), Ebû Dâvud (494), Tirmiz (407, hadisin hasen olduunu

söylemitir) ve Hâkim (1/258, "sahih"). Hasen sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünni

Ebî Dâvud, 465).

5 bn Ebî eybe (1/347), Ebû Dâvud (495, lafz kendisinindir) vc Hâkim (1/197). Hasen

sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 466).
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Ebû Dâvud, sahâbî olan birisinden bildiriyor: Hz. Peygamber'e Maiiabu ateyti

veeilem): “Çocuk ne zaman namaz klar?" diye sorulunca: "Çocuk sam
solundan ayrabildii zaman ona namaz emredin" buyurdu.'

Taberânî, M. el-Evsat'ta, Abdullah b. Hubeyb'ten bildiriyor: Hz.

Peygamber (mIMMu aleyhi veseiBrt): "Çocuk sam solundan ayrabildii zaman ona

namaz emredin” buyurdu .

2

Bezzâr, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (saiiailahu aleyhi venlM öyle

buyurmutun "Çocuklarnz yedi yama geldiklerinde onlara namaz öretin.

On yama geldiklerinde klmazlarsa dövün ve (kzlarla erkek çocuklarn)

yataklarn aytnn ."3

Hâris b. Ebî Usâme ve Taberânî, Enes'ten bildiriyor Resûlullah Myahu afeyh.

vEsellem): " Yedi yanda onlara namaz emredin. Onüç yanda da klmazlarsa

vurun (dövün)" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe ve Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: “Namaz konusunda

çocuklannza dikkat edin ve onlar iyilie altrn. Çünkü iyilik alkanlktr."5

Ahmed ve Taberânî, Ebu’l-Havrâ'dan bildiriyor: Ali b. Hasan'a:

“Resûlullah'tan {saiiaiiaiu sleyht vesellem) ne ezberledin?" diye sorduumda: “Be vakit

namaz" dedi .

6

bn Ebî eybe, Muhammed b. Sîrîn’den bildirir: Bana bildirilene göre Ebû

Bekr ile Ömer insanlara unu öretmilerdir: “Allah'a ibadet et ve hiçbir eyi

ona ortak koma. Allah’n farz klm olduu namazlar vakitlerinde kl.

1 Ebû Dâvud (497). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen Ebî Dâvud, 95).

5
Taberânî (3019). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâd ’de (1/294) der ki: "Kavileri güvenilir

kiilerdir."

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (341). Heysemî, Mecmuu 'z-Zcvâd'dc (1/294) der ki: "snadnda

Muhammed b. el-Hasan el-Avfi bulunmaktadr ve hadiste gevek olduu söylenmitir.

Güvenilir olduunu söyleyeni görmedim."
4 Hâris b. Ebî Usâme, Buye (101) ve Taberânî. M. el-Evsat (4129). bn Hacer,

Metâlibu'l-Âliife'de (401) der ki: "Dâvud b. cl- Muhabbcr metruktür. Bu konuda hem

sened hem de metin olarak farkl rivayeti vardr."

5 bn Ebî eybe (1/348) ve Taberânî (91 55).

41 Ahmed 3/250 (1725) ve Taberânî (2714). MüsneJin muhakkikleri: "snad sahihtir"

demilerdir.



? ü Bakara Sûresi B-

Namaz vakitlerini ihmal etmek helaka sebep olur.”
1

bn Ebî eybe, Câfer b. Burkân’dan bildiriyor: Ömer b. Abdilazîz bize öyle

yazd: “Derim ki, dinin izzeti ve slam’n direi Allah’a iman etmek, namaz

klmak ve zekat vermektir. Namazlann vaktinde klmaya dikkat et."
J

ibn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb parmaklann birbirine

geçirerek: “Resûlullah'n (saiiaiiahu Beyh vesellem) ashâb orta namaz hakknda ite

böyle ihtilafa dümülerdi" dedi.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer’e orta namaz

sorulunca: “Orta namaz be vaktin içindedir. Bu sebeple be vakit namaza

dikkat edin" dedi."4

Mâlik, Muvattâ’da der ki: Bana bildirilene göre Ali b. EbîTâlib ile Abdullah

b. Abbâs: “Orta namaz, sabah namazdr" demilerdir.

5

Beyhakî, ayn hadisi Sünen ’de nakletmitir.

6

ibn Cerîr, Ebu'l-Âliye vastasyla bildiriyor: bn Abbâs sabah namazn

Basra'da kld ve rükûdan önce kunût yapt. Daha sonra öyle dedi: “Bu

namaz, Yüce Allah'n, Kitab'nda: "Namazlara dikkat edin hele orta namaza,

Allah için boyun eerek kalkp namaza durun" 7 diye zikretmi olduu orta

namazdr."8

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Musannefte, bnu'l-Enbârî, Mesâhifte, Abd b.

Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Sünen ’de Beyhakî, Ebû Recâ el-

Utâridî'den bildiriyor: Sabah namazn bn Abbâs'n arkasnda kldm. Ellerini

kaldrp kunût yapt. Sonra da: “Bu Allah'n bize, kendisinde kunût etmemizi

emretmi olduu orta namazdr” dedi .
9

'bn Ebî eybe (1/316).
1 bn Ebî eybe (1/316).

1 bn Cerîr (4/382).

4 bn Cerîr (4/371) ve bn Ebî Hatim 2/448 (2376).

5 Mâlik (1/139).
8 Beyhakî (1/461).

7 Bakara Sur.238
8 bn Cerîr (4/368, 369).

? Abdurrezzâk (2207), bn Ebl eybe (2/506), bn Cerîr (4/368) ve Beyhakî (1/461).
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Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, klime vastasyla bildiriyor: bn Abbâs:

"Orta namaz, sabah namazdr" dedi.'

bn Abdilber, Temhîd'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Orta namaz, sabah

namazdr. O, gecenin karanl ve gündüzün nda klnan namazdr. Bu

namaz, insanlarn en fazla kaçrd namazdr" demitir.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnui-Enbârî bildiriyor: Ebu'l-Âliye der ki:

"Hz. Ömer zamannda, Abdullah b. Kays'n arkasnda sabah namazn kldm.

Yanmdaki kiiye orta namaz sorduumda: "Bu namazdr” karln verdi .

3

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye der ki:

Resûlullah'n (saiailehu aleyhi vbzbUbfti) ashab ile sabah namazn kldm. Namaz bitince

onlara: "Hangi namaz orta namazdr?" dediimde: "Az önce kldn
namazdr” karln verdiler .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Orta namaz, sabah

namazdr" dedi .

5

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, shâk b. Râhûye, Abd b. Humeyd, ibnu'l-

Münzir ve Beyhakî'nin, Sünen 'de bildirdiine göre bn Ömer: "Orta namaz

sabah namazdr" demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Umâme'ye orta namazn hangisi

olduu sorulduunda: "Sabah namazdr" demitir.
7

bn Ebî eybe, Musannefte bunu: "Orta namazn sabah namazndan

baka bir namaz olduunu sanmyorum" lafzyla zikreder.

8

ibn Cerîr ve Beyhakî’nin, Câbir b. Zeyd vastasyla bildirdiine göre bn
Abbâs: "Orta namaz, sabah namazdr" demitir .

1

’ Saîd b Mansûr, Tefsîr (402).
1 bn Abdilber (4/285).

5 bn Cerîr (4/369).

4 Abdurrezzâk (2208) ve bn Cerîr (4/369, 370).

5 bn Cerîr (4/380).

6
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (397, 398), bn Ebî eybe (2/506), Metâlib'de (537) geçtii üzere

shâk b. Rahûye ve Beyhakî (1/462).

7 bn Ebî Hatim 2/448 ((2376).
s bn Ebî eybe (2/504).
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bn Ebî eybe, Hayyân el-Ezdî'den bildiriyor. bn Ömer'e orta namazn

sorulduunu iittim. Soran kii ayrca ona: "Ebû Hureyre, orta namazn ikindi

namaz olduunu söylüyor” dedi. bn Ömer: "Ebu Hureyre ileri gitmi! Ben,

orta namazn sabah namaz olduunu söylüyorum” karln verdi .

2

Süfyân b. Uyeyne'nin bildirdiine göre Tâvûs: "Orta namaz sabah

namazdr” dedi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid ve Câbir b. Zeyd: "O (orta

namaz) sabah namazdr” dediler.

3

Abdurrezzâk, bn Cüreyc'ten bildiriyor: Atâ (b. Ebî Rebâh)’a orta namaz

sorduumda öyle dedi: "Zannedersem sabah namazdr. Yüce

Allah'n:"... Sabah vakti de namaz kl, zira sabah namazna melekler ahit

olur
-4 buyurduunu iitmedin mi?”5

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Tâvûs ve ikrime: “O, sabah namazdr. O,

gece ve gündüz arasndadr” demilerdir .

6

TaberânTnin, M. el-Evsat’ta bildirdiine göre bn Ömer'e orta namaz

sorulduunda: "Biz bu namazn, Resûlullah'n (uflafehu nM* wsH«em) kble

deiiminde kld öle namaz olduunu konuurduk” dedi .

7

Abd b. Humeyd, Mekhûl’dan bildiriyor: Adamn biri Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

vesdM gelip orta namaz sorunca, Resûlullah MaiMu eM» wsa*»n): "Orta namaz,

sabah namazndan sonra gelen ilk namazdr" buyurdu.

Ahmed, Buhârî, Târih'te, Ebû Dâvud, bn Cerîr, Tahâvî, Rûyânî, Ebû Ya'lâ,

Taberânî ve Beyhakî, Zibrikân vastasyla Urve b. Zübeyriden, o da Zeyd b.

Sâbit'ten bildiriyor: “Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieyt» vBseiiem) öle namazn scan en

iddetli olduu vakitte (hâcire) klard. Bu namaz ashab için en ar olan

’ bn Cerir (4/367) ve Beyhakî (1/461).

3 bn Ebî eybe (2/505).

3bn Ebî eybe (2/505).

*
sra Sur. 78

-Abdurrezzâk (2205).

6
Abdurrcz/.âk (2206).

7 Taberânî (240). Heysemî. Mccmuu 'z-Zevâid'de (1/309) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."
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namazd. Sonra: 'Namazlara dikkat edin hele orta namaza.. âyeti indi. 0

namazdan önce iki, sonra da iki namaz vardr.”
2

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Musannefte, Buhârî, Târih'te, bn Ebî Hâtim, Ebû

Ya'lâ, Rûyânî, Diyâ el-Makdisî, el-Muhtâre'de ve Beyhakî, Zibrikân ile Zühre b.

Ma’bed vastasyla bildiriyor: Zeyd b. Sâbit'in yannda oturuyorduk,

üsâme'ye orta namaz sormak için birini gönderdiler. Usâme: "O öle

namazdr. Hz. Peygamber (seiisMu aleyh reseiM onu scan en iddetli olduu

vakitte klard" dedi.
3

Ahmed, bn Menî’, Nesâî, bn Cerir, e-âî ve Diyâ, Zibrikân vastasyla

bildiriyor Kurey'ten toplanm bir grup vard. Zeyd b. Sâbit yanlarndan

geçince, ona orta namaz sormak üzere iki köle gönderdiler. Zeyd b. Sâbit:

"Orta namaz, öle namazdr” dedi. Sonra bu iki kii Usâme b. Zeyd’in yanna

gidip ona da sorunca, o öyle dedi: "Orta namaz, öle namazdr. Resûlullah

(saOaiiBhu alayhi ranHlsm) öle namazn scan en iddetli olduu vakitte klard.

Arkasnda ancak bir veya iki saf olurdu. nsanlar (namaz vakti) dinlenme

yerlerinde olurlar ve ticaretleriyle urarlard. Bunun üzerine Yüce Allah:

'Namazlara dikkat edin hele orta namaza, Allah için boyun eerek kalkp

namaza durun'4
âyetini indirdi. Resûlullah (sbIIbIIhKu aleyhi resiitn): "(Cemaat

namazna katlmayan) adamlar bu tutumlarndan ya vazgeçecekler ya da

evlerini yakacam" buyurdu.5

Nesâî ve Taberânî, Zührî vastasyla Saîd b. el-Müseyyeb'ten bildiriyor:

Orta namaz hakknda ihtilafa düen bir topluluklar beraberdim ve ben en

küçükleriydim. Orta namaz sormam için, beni Zeyd b. Sâbit'e gönderdiler.

1

Bakara Sur.238
J Ahmed 35/471 (21595). Buhârî (3/434), Ebû Dâvud (411), bn Cerîr (4/363), Tahâvî,

erh Meâni’TÂsâr (1/167), Taberânî (4821) ve Beyhakî (1/458) Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 397).

5 Tayâlisî (662), bn Ebî eybe (2/504), Buhârî (3/434), bn Ebî Hâtim 2/448 (2373), Diyâ

4/100 (1312) ve Beyhakî (1/458). Müsned'in muhakkikleri: "Tayâlisî'nin isnad zayftr"

demilerdi.
4 Bakara Sur. 238

5 Ahmed 36/126 (21792). Nesâî. S. el-Kübrâ (356), bn Cerîr (4/363) ve Diyâ (1311). bn
Kesîr, Tefsir (1/428) der ki: "Zibrikân, bn Amr b. Umeyye ed-Damrî'dir ve sahabeden

kimseye yetimemitir. Doru olan rivayet daha önce Zühre b. Ma'bed ile Urvc b. ez-

Zübeyriden gelen rivayettir." Müsned in muhakkikleri: "MunkatT olduundan dolay

isnad zayftr" demilerdir.
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Yanna gidip sorduumda öyle dedi: Resûlullah (uyum efeyi» «ailem) öle

namazn scan en iddetli olduu vakitte klard ve insanlar dinlenme

yerlerinde ve çarlarnda olurlard. Resûlullah'tn (saiiaiiaiu aleyhi vessilem) arkasnda ise

ancak bir iki saf olurdu. Yüce Allah: "Namazlara dikkat edin, hele orta

namaza, Allah için boyun eerek kalkp namaza durun*
1

âyetini indirdi.

Bunun üzerine Resûlullah (uiiaihu aleyhi «selem): "(Cemaat namazna katlmayan

)

insanlar bu tutumlarndan ya vazgeçecekler ya da evlerini yakacam''

buyurdu .

1

bn Cerîr'in, Tehzîb'de, Abdurrahman b. Âban vastasyla babasndan, o da

Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««M:
"
Orta namaz,

öle namazdr" buyurmutur.

3

Beyhakî ve bn Asâkir, Saîd b. el-Müseyyeb vastasyla bildiriyor Urve b

ez-Zübeyr ve brâhîm b. Talha ile beraber oturuyorduk. Bir ara ben: "Ebu

Saîd el-Hudrî'nin: Orta namaz, öle namazdr dediini iittim" dedim. C

srada bn Ömer oradan geçince, Urve: "bn Ömer'e birini gönderin de ona

sorsun” dedi. Bunun üzerine ona bir köle gönderdik. Köle sorup geldiinde

"(Orta namaz) Öle namazdr" dedi. Biz kölenin dediinden üpheye dütük

ve hep beraber kalkarak, gidip bn Ömer'e sorduk. bn Ömer. "(Orta namaz)

Öle namazdr" dedi .

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Enbârî, Mesâhifte ve

Beyhakî, Katâde vastasyla Saîd b. el-Müseyyeb'ten, o da bn Amr'dan

bildiriyor: Zeyd b. Sâbit: "Orta namaz, öle namazdr" dedi."s

Mâlik, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhâri.

Târih'te, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Zeyd b. Sâbit vastasyla bildirir: "Orta

namaz öle namazdr."6

'Bakara Sur.238
3
Mesâi, S. el-Kübrâ (362) ve Taberânî (4808).

3 bn Cerîr, Tefsîr, (4/360, ayn isnâdla).

4 Beyhakî (1/458) ve bn Asâkir (7/142).

5 bn Ebî eybe (2/505), bn Cerîr (4/359) ve Beyhakî (1/459).

6
Mâlik (1/139), Abdurrezzâk (2198, 2199), bn Ebî eybe (2/504, 505), Ahmed 35/467

(21590), Buhârî (3/433) ve bn Cerîr (4/360, 361). MüsneTin muhakkikleri: "snad
sahihtir" demilerdir.
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Zeyd b. Sâbit'in azatls

Harmele'den bildiriyor: Zeyd b. Sâbit ve Ubey b. Ka'b orta namaz hakknda

tarttlar ve beni Hz. Âie'ye gönderdiler. Gidip ona: “Orta namaz hangi

namazdr?" diye sorunca: “Öle namazdr" dedi.

Ravi der ki: “Zeyd de orta namazn öle namaz olduunu söylerdi. Ancak

bunu Hz. Âie'den mi, bakasndan m duydu bilmiyorum."’

bnu’l-Münzir, Ebû Câfer Muhammed b. Ali b. el-Hüseyn vastasyla bildirir:

Ali b. EhîTâlib: “Orta namaz, öle namazdr" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir deiik kanallarla bn Ömer’den bildirir: "Orta

namaz, öle namazdr."

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: “Öle namaz, orta

namazdr" dedi."3

Abdurrezzâk, Buhârî, Târih’te, bn Cerîr ve bn Ebî Dâvud, Mesâhifte,

Hafsa'nn azatls Ebû Râfî’den bildiriyor: Hafsa bana bir mushaf yazmam

emretti ve: “Filan âyete geldiinde yanma gel, onu sana okutulduum gibi

yazdraym” dedi. "Namazlara dikkat edin..."
4

âyetine geldiim zaman:

“Yaz!" dedi ve âyeti: “ (^aaJi ^LaJij oi^Ldi eklinde

yazdrd. Ubey b. Ka'b ile karlatmda: “Ebu'l Münzir! Hafsa bana unu

unu söyledi” dedim. O da: “Dedii gibidir. lerimizin en sk zaman ve

bahçe sulama ileri öle namaz vaktidir" karln verdi.5

Mâlik, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu’l-Enbârî,

Mesâhifte ve Beyhakî'nin, Sünen 'de bildirdiine göre Amr b. Râfi' der ki: Hz.

Peygamber’in (ullaiiahu aleyhi nüden) hanm Hafsa'ya mushaf yazyordum. Bana:

"Namazlara dikkat edin hele orta namaza ..."
6

âyetine geldiin zaman

yanma gel" dedi. Ben de bu âyete geldiimde yanna gittim. Bana âyeti:

i 1^0393 _pa*J 1 û'jLüJij oi^L-i (jLt I3Â9L7-) eklinde yazdrd. Hafsa:

1 Abdurrezzâk (2200).

3 bn Cerîr (4/360, 362).

3 bn Cerîr (4/360).

4 Bakara Sur.238

5 Abdurrezzâk (2202), Buhârî (5/281, 282), bn Cerîr (4/362) ve bn Ebû Dâvud (sh. 87).
6
Bakara Sur.238
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“ehadet ederim ki bunu Resûlullah'tan Mdiahu aieytn mcHm) bu ekilde iittim”

dedi.'

Abdumezzâk, Nâfî’den bildiriyor: Hafsa azatlsna, yazmak (çoaltmak)

üzere bir mushaf verip: "Namazlara dikkat edin hele orta namaza..."’

âyetine geldiinde bana haber ver” dedi. O âyete yetitiinde yanna geldi.

Hafsa eliyle âyeti: 0U3 ^>-3)1 SiLJij 0I3UI jl* eklinde yazd. 3

Mâlik, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Tîrmizî, Nesâî, bn

Cerîr, bn Ebî Dâvud, bnu'l Enbârî, Mesâhifte ve Beyhakî Sünen’de, Hz.

Âie'nin azatls Ebû Yûnus’tan bildiriyor: Hz. Âie bana, kendisi için bir

mushaf yazmam emretti ve: "Namazlara dikkat edin hele orta namaza ..."
4

âyetine verdiin zaman bana haber ver” dedi. Oraya ulatmda kendisine

haber verdim. Bana âyeti: (j^iâ i 1^-333^Jl eblo3 Jh-3)l auiij 03UJI J* ijlnâi»-)

eklinde yazdrd ve: “Bunu Resûlullah'tan (uiyeht ai^ »niM böyle iittim” dedi.
3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, Mesâhifte ve bnu'l-Münzir, Ümmü
Humeyd binti Abdirrahmân’dan bildiriyor: Hz. Âie’ye orta namaz

sorduumda: ”Resûlullah(saiiHi*ateriiffiSEten) zamannda onu birinci kraata göre:

( jûiis tb I3-333 j.a*Jl âiLo3 SbLJij oi^LaJi JL* eklinde okurduk” dedi.
6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime: “Orta namaz, öle namazdr.

Çünkü ondan önce iki sonra da iki namaz vardr” dedi.
7

Abdurrezzâk ve ibn Ebî Davud’un bildirdiine göre Hiâm b. Urve: “Hz.

Âie’nin mushafnda bu âyeti: ( öi^LoJi 0M-03 Ja~3Ji ftloJij 1 15-3*3 jçüi*

jx3kiL>) eklinde okudum” dedi.
8

bnu’l-Enbârî, Mesâhifte, Süleyman b. Erkam vastasyla Haan, bn îrîn

’ Mâlik (1/139), Ebû Ubeyd, Fedâil (sh. 165), Ebû Ya'lâ (7129), bn Cerîr (4/365) ve

Beyhakî (1/462). Ebû Ya'lâ Müsrifinin muhakkikleri: "snad ceyyiddir" demilerdir."
1
Bakara Sur.238

} Abdurrezzâk (2202).

4 Bakara Sur.238
s Mâlik (1/138, 139), Ahmed 40/505 (24448), Müslim (629), Ebû Dâvud (410), Tirmm

(2982), Nesâî (471), bn Cerîr (4/365), bn Ebî Dâvud (sh. 84) ve Beyhakî (1/462).

6 Abdurrezzâk (2202, 22039), bn Cerîr (4/245) ve bn Ebî Dâvud (sh.84).

7 bn Ebî eybe (2/505).
4 Abdurrezzâk (2201) ve bn Ebî Dâvud (sh. 83).
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ve ikisinden fazla hadis bilen bn ihâb b. ez-Zührî'den bildiriyor: Yemâme

savanda kurrâlar öldürülünce -ki onlarla beraber dört yüz kii daha

öldürülmütü- Zeyd b. Sâbit, Ömer b. el-Hattâb’ gördü ve ona: "Bu Kuriân

dinimizi toplayandr. Eer o giderse dinimiz de gider. Kur'ân' toplayp bir

kitap haline getirmeye karar verdim" dedi. Ömer b. el-Hattâb: “Bekle, bir de

Ebû Bekr’e danalm" karln verdi. Ebû Beklin yanna gittiler ve durumu

kendisine haber verdiler. Ebû Bekr: "Hayr, Müslümanlara danmadan
toplama” dedi. Sonra kalkp hutbe vererek bu durumu insanlara haber verdi.

Onlar da: “isabet edersin" dediler. Bunun üzerine Kur’ân’ topladlar. Ebû

Bekr bir dellala emir verdi ve insanlara: “Kimin yannda Kuriân'dan bir eyler

varsa onunla gelsin" diye ilan etti.

Hafsa da: "Namazlara dikkat edin hele orta namaza ..."
1

âyetine

ulatnz zaman bana haber verin" demiti. O âyete geldiklerinde, Hafsa:

“Orta namaz, ikindi namazdr, diye yazn" dedi. Ömer ona: “Bunun öyle

olduuna dair bir delilin var m?" deyince, Hafsa: “Hayr” karln verdi.

Bunun üzerine Ömer: "Vallahi bir kadnn delilsiz olarak ahitlik etmesiyle

bunu Kuriân'a dâhil etmeyiz” dedi. Abdullah b. Mes'ûd, “Asr Sûresi’ni: (^ji3

jjbjJl >î Jl <us dJlj öLJbl ûj) eklinde yazn" deyince, Ömer: “Bu bedeviyi

bizden uzaklatnn” dedi.

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, Nâfi vastasyla bn Ömer’den bildiriyor: Hafsa

mushafn yazan kiiye: “ResûluIlah'tantssiiBiiBiu aleyhi veseiiem) iittiklerimi sana haber

vermem için namaz vakitleri âyetlerine yetitiin zaman bana haber ver"

dedi. Adam ona (namaz âyetlerine geldiini) haber verince: “Yaz!

Resûlullah'tan (sellallahu aleyhi vessllern) bu âyeti: öl^LaJI Js- |^LsL>-)

eklinde iittim" dedi .

3

Vekî, ibn Ebî eybe, Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud

ve bnu’l-Münzir, Abdullah b. Râfi’den bildirir: Ümmü Seleme bana bir

mushaf yazmam emretti. "Namazlara dikkat edin hele orta namaza ..."3

âyetine geldiim zaman: i auj

’ Bakara Sur.238
J

tbn Ebî Dâvud (sh. 85).

3 Bakara Sur. 238
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eklinde yaz" dedi.
1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud ve Sünen’âe

Beyhakî, Hubeyre b. Yerim vastasyla bildiriyor: ''bn Abbâs'm bu âyeti:

(j^»Ji o!>Lo3 ö'LJij oijiûJi ^lc) eklinde okuduunu iittim."
2

Abd b. Humeyd, Müslim, en-Nâsih’te Ebû Dâvud, bn CerTr ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Berâ' b. Âzib dedi ki: Bu âyet: (j^aJi &U3 si^uji Js. isfcûU»)

eklinde indi ve Resûlullah (ufleiiahu aleyh vssllem] zamannda bunu bir süre böyle

okuduk. Sonra Yüce Allah bunu neshedip: "JaiJ &JI3 oliiîdi JZ Uaj£-
w3

âyetini indirdi." Kendisine: "O zaman bu orta namazdr deil mi?"

denildiinde, Berâ: "Ben sana nasl indiini ve nasl neshedildiini anlattm.

Allah daha iyi bilendir" karln verdi.4

Beyhakî, Berâ’dan bildiriyor Resûlullah aleyh «esrileri» ile beraber bu âyeti

bir süre: (j*aail öi^LJl j* ijksb») eklinde okuduk. Sonra: ( 0I3IAJI JZ ]Jâ\z

i&idij)
5 eklinde okuduk. Ancak orta namazn o namaz (ikindi) olup

olmadn bilmiyorum”6

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû

Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, fbn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, Ziriden bildiriyor Abîde’ye: "Hz. Ali’ye orta namaz sor" dedim. O da

sorduunda, Ali öyle karlk verdi: "Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi raseliem) Ahzâb

sava srasnda: "Bizleri megul edip ikindi namaz olan orta namazdan

alko/duklan için Allah onlarn kabirlerini ve karnlarn atele doldursun''

diye beddua ettiini iitene kadar onu sabah namaz olarak bilirdik."
7

bn Cerîr baka bir kanalla Zirîden bildiriyor Abîde es-Selmânî ile beraber

'bn Ebî eybe (2/505), bn Cerîr (4/347) ve bn Ebî Dâvud (sh. 87).
1 bn Ebî eybe (2/504), bn Cerîr (4/366), bn Ebî Dâvud (sh. 77) ve Beyhakî (1/463).

5 Bakara Sur. 238

* Müslim (630), bn Cerîr (4/356, 357) ve Beyhakî (1/459).

5 Bakara Sur. 238
6 Beyhakî (1/459).

7 Abdurrezzâk (2192, lafz kendisinindir), bn Ebî eybe (2/504, 14/361), Ahmed 2/287,

392 (994, 1221), Abd b. Humeyd (77), Buhârî (2931, 4111, 4533, 6396), Müslim (627), Ebû

Dâvud (409), Tirmizî (2984), Nesâî (472), bn Mâce (684), bn Cerîr (4/351, 352), bn Ebî

Hâtim 2/448 (2374) ve Beyhakî (1/459).
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Hz. Ali’nin yanna gittik. Abîde’ye, Ali'ye orta namaz sormasn söyledim. O
da sorunca Hz. Ali öyle dedi: "Onu (orta namaz) sabah namaz bilirdik. Biz

Hayber ahalisiyle savarken bizi namazdan alkoydular. Güne batmndan

önce Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseM: "Allahm! Bizi orta namazdan alkoyan bu

kavmin kalplerini atele doldur" diye beddua etti. O gün de orta namazn

ikindi namaz olduunu anladk ." 1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Müslim, Nesâî ve Beyhakî,

uteyr b. ekel’den bildiriyor: Hz. Ali'ye orta namaz sorduumda öyle dedi:

Biz orta namazn sabah namaz olarak bilirdik. Resûlullah isaiMiahu aleyhi vesilem)

Ahzâb (Hendek) sava srasnda: "Bizi güne batmna kadar orta namazdan

alkoyduklar için, Allah evlerini ve kabirlerini atele doldursun" eklinde

beddua etti. O gün Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi ndiMi) güne batncaya kadar öle ve

ikindi namazn klmamt .

2

Abdunrezzâk'n bildirdiine göre Hz. Ali: "Orta namaz, ikindi namazdr"

demitir.
3

Dimyâtî, es-Salâtu'l-Vustâ’âa Haan el-Basrî vastasyla Hz. Ali'den

bildiriyor: Hz. Peygamber (saMaiu deyin «senem): "Orta namaz, ikindi namazdr"

buyurdu .

4

Abd b. Humeyd, Müslim, Tinmizî, bn Mâce, bn cerir, ibnu'l-Münzir ve

Beyhakî, bn Mes’ûd'dan bildiriyor: Mürikler, Resûlullah' Miaiiahu aleyhi vesilem)

güne kzllaana veya sanlaana dek ikindi namazndan alkoyunca öyle

beddua etti: "Bizi orta namaz olan ikindi namazndan alkoyduklar için, Allah

karnlarm ve kabirlerini atele doldursun ."5

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Hibbân, bn Mes'ûd vastasyla bildirir:

1bn Cerîr (4/353).
1
Abdurrezzâk (2194). bn Ebî eybe (2/503), Müslim 627 (205), Nesâî, S. el-Kübrâ (358,

11045) ve Beyhakî (1/460).

3 Abdurrezzâk (2195).

4 Dimyâö (19).

5 Müslim 628 (206), Tirmizî (2985), bn Mâce (686), bn Cerîr (4/354), bnu'l-Münzir,

M. el-Evsat (1028) ve Beyhakî (1/460).
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Resûlullah (ssilaiiahu aleyhi veseHem):
"
Orta namaz, ikindi namazdr'' buyurdu .

1

bn Cerîr, Îbnu'l-Münzir ve Taberânî, Miksem ve Saîd b. Cübeyr vastasyla

bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «salim) Hendek savanda

öyle beddua etti: "Güne bahmna kadar bizi orta namazdan alkoydular.

Allah kabirlerini ve karnlarm atele doldursun ."1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, ikrime vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor:

Resûlullah [saiaNaim aleyhi veseiiem) bir gazveye gitmiti. Mürikler onu ikindi

namazndan alkoyunca onu akam vakti klabildi. Bunun üzerine:
"
Allahm

!

Bizi orta namazdan alkoyduklar için evlerini ve karnlarn atele doldur" diye

beddua etti .
3

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (sdUiahu aleyhi vesciimO Ahzâb

(Hendek) sava srasnda öle ve ikindi namazlann unuttu. Akamdan sonra

hatrlaynca: "Allahm ! Bizi orta namazdan alkoyduklar için evlerini ve

karnlarn atele doldur

"

diye beddua etti .

4

Bezzâr, sahîh isnâdla Câbirîden bildiriyor: Hz. Peygamber {saflaiishu aleyhi »esefleri)

Hendek savanda öyle beddua etti: "Bizi güne batana kadar orta namazdan

alkoyduklar için, Allah evlerini ve kabirlerini atele doldursun."*

Bezzâr sahîh isnâdla Huzeyfe’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaflahu aleyhi reseller.)

Ahzâb sava srasnda: "Bizi orta namazdan alkoydular. Allah evlerini ve

kabirlerini atele doldursun” eklinde dua etti.”
&

Taberânî zayf isnâdla Ümmü Seleme'den bildiriyor. Resûlullah islMMu aiayi

YeseSen) öyle beddua etti: “Bizi, ikindi namaz olan orta namazdan alkoydular.

'bn Eb eybe (2/504, 506), Tirmizî (181) ve bn Hibbân (1746). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 152).

2 bn Cerîr (4/355), bn Hacer, Fethu'l Bârî'de (8/195) geçtii üzere Îbnu'l-Münzir ve

Taberânî (12069, 12368).

3 bn Cerîr (4/355).

4 Taberânî (10717). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/309) der ki: "snadnda zayf bir

ravi olan ibn Lehîa bulunmaktadr."
3 Bezzâr, Kefu'l-Estar (390). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/309) der ki: "Ravileri

Sahîh'in ravilerdir."
6
Bezzâr (2906).
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Allah karnlarn ve kalplerini atete doldursun

bn Mendeh, bn Ömer'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiBiiahu «iyh vEseBem) öyle

buyurmutun "Ailesi ve maln kaybeden kii orta namaz olan ikindi namazn

yalnz, cemaatsiz klan kiidir."

Ahmed, bn Cerîr ve Taberâriî'nin bildirdiine göre Semure öyle dedi:

Resûlullah (sdldlaiu aleytu «adM bize: "Namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin"

buyurdu ve bunun ikindi namaz olduunu söyledi .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî ve

Beyhakî, Semure’den bildiriyon Resûlullah Maiiato aleyhi «mfa): "Orta namaz,

ikindi namazdr

“

buyurdu .

3

Taberânî, Semure b. Cündüb'den bildiriyor: "Resûlullah (saiiaiiahu aiayh mdlem)

bütün namazlara dikkat etmemizi emretti. Aynca orta namaza da dikkat

etmemizi vasiyet edip bu namazn ikindi namaz olduunu söyledi."4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Salim vastasyla bn Ömer'den bildiriyor.

Resûlullah Mdirfu aleyh. wskm):
"
kindi namazm geçiren kii ailesini ve maln

kaybetmi gibidir

"

buyurdu. Ravi der ki: "bn Ömer'e göre bu namaz orta

namazd ." 5

bn Cerîr ve Beyhakî, Ebû Sâlih (Mizân) vastasyla Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Resûlullah (ssiiallahu aleyhi veseiiem):
"
Orta namaz, ikindi namazdr

“

buyurdu .

6

Tahâvî, Mûsa b. Verdân vastasyla Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah

'Taberânî 23/341 (793). Heysemî, Mecmau z-Zevâd'de (1/310) der ki: "snadnda zayf

bir ravi olan Müslim b. cl-Melâî cl-A'var bulunmaktadr."
1 Ahmed 33/270 (20082), bn Cerîr (4/357) ve Taberânî (6824, 6826). Müsnerfin

muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.

5 bn Ebî eybe (2/505, 506), Ahmed 33/313 (20129), Tirmizî (182, 2983 "sahih"), bn
Cerir (4/357), Taberânî (6823, 6826) ve Beyhakî (1/460). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahîh Sünen et-Tirmizî, 153).

4 Taberânî (6823, 7009, 7010).

5 Abdurrezzâk (2074).
6 bn Cerîr (4/355) ve Beyhakî (1/360). Beyhakî der ki: "Ravi hadisi bu ekilde ve bu

isnâdla rivayet etmitir. Bakas buna muhalefet etmi ve Teymî'den, Ebû Hureyre'den

mevkûf olarak rivayet etmitir."
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(sBiiaiiaiu aleyhi vEseiiem): "Orta namaz, ikindi namazdr" buyurdu.’

Abdurrezzâk, Musannefte, Tahâvî, Abdurrahman b. Lebîbe et-Tâiffden

bildiriyor Ebû Hureyre'ye orta namaz sorduumda öyle dedi: “Bilmen için

sana Kurîân okuyacam. Yüce Allah Kitab'nda öyle buyurur “Gündüzün

güne dönüp gecenin karanl bastrncaya kadar (belli vakitlerde) namaz

kl ..."1 Bunlar öle ve ikindi namazdr. "...Yats namazndan sonra yannza

gireceklerinde üç defa izin istesinler ..." 3 Bu yats namazdr. "...Zira sabah

namazna melekler ahit olur" 4 Bu sabah namazdr. "Namazlara dikkat

edin hele orta namaza, Allah için boyun eerek kalkp namaza durun"5 Bu

da ikindi namazdr, ikindi namazdr."6

bn Sa’d, Bezzâr, bn Cerîr, Taberânî ve Mu cem*de Baavî, Kuheyl b

Harmele’den bildiriyor: Ebû Hureyre’ye orta namaz sorulduunda öyle dedi.

“Biz de bu konuda sizin ihtilafa dütüünüz gibi ihtilafa dümütük.

Resûluilah'n (MiBfohu aleyh mailem) evi önündeydik. Aramzda bulunan ve salih bir

adam olan Ebû Hâim b. Utbe b. Abdi ems: “Ben bunu sizin için örenirim''

dedi ve Resûluilah'n (saUsfahu aleyhi meMem) yanna girmek için izin istedi

Resûluilah'n UaidUhu aleyhi veseiiem) yanna girip çktktan sonra: “Bize ikindi namaz

olduunu haber verdi" dedi.
7

bn Cerîr, Ibrâhim b. Yezîd ed-Dimakî’den bildiriyor: Abdulazîz b.

Mervân’n yannda oturmutum. 0: “Ey filan! Filan kiiye git ve orta namaz

hakknda Resûlullah'tan (ssiiaiiahu aleyhi msOem) ne duyduunu sor” dedi.

Oturanlardan bir kii öyle dedi: Ben küçük bir çocuk iken Ebû Bekr ve Öme'

orta namaz sormam için, beni Resûlullah'a (suUiehu aleyhi meiiem) gönderdiler. Hz.

Peygamber (saiiaiBhLBieyhveseilem) küçük parmam tutarak: "Bu, sabahtr" buyurdu.

Sonra yanndaki parmam tutup: “Bu, öledir " buyurdu. Sonra baparma
tutup: "Bu, akamdr" buyurdu. Sonra baparman yanndakini tutup: "Bu,

’Tahâvî, erh Meâni'l-Âsâr (1/173).

3 sra Sur. 78

J Nur Sur. 58
4 sra Sur. 78

5 Bakara Sûr 238
4 Abdurrezzâk (2040) ve Tahâvî, erh Meân'l-Âsâr (1/175, lafz kendisinindir).

7 Bezzâr, Kefu'l Estâr (391), bn Cerîr (4/356), Taberânî (7198) ve el-sâbe'de (7/423)

geçtii üzere Beavi Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (1/309) der ki. "Ravileri güvenilir

kiilerdir."
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yatsdr" buyurdu. Sonra da: "Hangi parmak kald?" diye sorunca: "Orta

parmak” dedim. "Peki, hangi namaz kald?" diye sorunca da: "kindi namaz”

dedim. Bunun üzerine Resûlullah (nUttu aleyhi reseiM:
"
Orta namaz da ikindi

namazdr" buyurdu.
1

Bezzâr sahîh isnâdla bn Abbâs’tan bildiriyor: Hz. Peygamber {«iaiiahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Orta namaz, ikindi namazdr."2

bn Cerîr ve Taberânî, Ebû Mâlik el-E'arl'den bildiriyor Resûlullah (ulhilahu

aipyt "Orta namaz, ikindi namazdr

"

buyurdu. 3

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: Resûlullah (»Ibfeh aleyh vwetem):

"Orta namaz, ikindi namazdr

"

buyurdu.4

bn Cerîr, Urve'den bildiriyor: "Hz. Âie'nin mushafnda bu âyet: ( Js.

s**.ji Sil* îLûJb oi^LoJi) eklinde geçmektedir.”5

Vekî', Humeyd'den bildiriyor: "Hz. Âie'nin mushafnda bu âyeti: (

s**Ji Ji âiLJb öi$l=ji) eklinde okudum.”

bn Ebî Dâvud, Kabîse b. Zueyb’ten bildiriyor "Hz. Âie’nin mushafnda bu

âyet: (j^*Jl SU-95 SiLaJl* oi>La)i Js. ikâla-) eklinde geçmektedir.”
6

Saîd b. Mansûr ve Ebû Ubeyd, Ziyâd b. Ebî Meryem'den bildiriyor: Hz. Âie

kendisi için bir mushaf yazlmasn (çoaltlmasn) emredip: "Namazlara

dikkat edin ..."
7 âyetine ulatnda bana haber vermeden yazmayn” dedi. O

1bn Cerîr (4/358).
J
Bezzâr, Kefu’l-Eslâr (389). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (1/309) der ki: "Ravileri

güvenilir kiilerdir."

3 bn Cerîr (4/359) ve Taberânî (3458). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/173, 174) der

ki: "snadnda Muhammed b. smail b. Ayyâ'm bunu babasndan rivayet ettii

geçmektedir; ancak bn Ebî Hatim: "bn Ayya, babasndan bir ey dinlemedi"

demitir."
4 bn Ebî eybe (2/503).

5 bn Cerîr (4/346).
6 bn Ebî Dâvud (sh. 84, 85).

7 Bakara Sûr 238
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âyete yetiip haber verdiklerinde, Hz. Âie: SiU.) eklinde

yazn” dedi.
,,,

bn Cerîr, Tahâvî ve Beyhakî, Amr b. Râfi’den bildiriyor: "Hafsa'nn

mushafnda bu âyet: (^tsio-
1J

Lc. oiyLaii i> is
/

eklinde yazlmtr.”2

Mehâmilî'nin bildirdiine göre Rabîa b. Ebî Abdirrahman öyle dedi: "Sâib

b. Yezîd'in bu âyeti: (^» j* ol$Lal »LaJlj JeL*$}\ &Lo >w)t) eklinde

okuduunu iittim.”

Fedâil'de Ebû Ubeyd, ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre, Abdunrahman

b. Ebî Leyla ve Ka’b âyeti: (^L- &UJl3 3U« _pa*J!) eklinde

okurlard.3

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, Târih 'te Buhârî, bn Cerîr ve Tahâvî’nin, Rezîn

b. Ubeyd vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: { âbLa

âbLolij) eklinde okudumutur.4

Vekî', Firyâbî, Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr, Müsned’de Müsedded,

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ia'da Beyhakî, deiik

kanallarla Ali b. Ebî Tâlib'ten bildirir: "Orta namaz, Süleyman'n (BieYfoBssiam)

güne batmna kadar (atlarla megul olup) kaçrm olduu ikindi

namazdr.”5

Vekî', Süfyân, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir

deiik kanallarla bn Abbâs'tan bildirir: "Orta namaz, ikindi namazdr.”6

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir ve Beyhakî deiik kanallarla Ebû Hureyre'den bildirir: "Orta

namaz, ikindi namazdr.”^

'Saîd b. Mansûr, Tefsir (401) ve Ebû Ubeyd (sh. 165, 166).

a bn Cerîr (4/364, 365), Tahâvî, erh Meâni l-Âsâr (1/183) ve Beyhakî (1/463).

3 Ebû Ubeyd (sh. 166)

‘Ebû Ubeyd (sh. 166), Buhârî (3/324), bn Cerîr (4/349, 350) ve Tahâvî, (1/172).

5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (394), Metâlib'de (3905) geçtii üzere Müseddid, bn Ebî eybe

(2/505) ve bn Cerîr (4/344).
6
Saîd b. Mansûr, Tefsir (403), bn Cerîr (4/343).
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Abd b. Humeyd ve Tahâvî, Ebû Klâbe vastasyla bildirir: “Ubey b. Ka’b’n

mushafnda bu âyet: (_pA*Ji öLa ^ J* 1*1^) eklinde

geçmektedir."
2

bn Ebî eybe, Ebû Klâbe vastasyla Ebu’l-Muhelleb'ten o da Ubey b.

Ka’b’tan ayn hadisi zikreder.*

bn Cerîr ve Tahâvî’nin Salim vastasyla bildirdiine göre babas Abdullah

b. Ömer: "Orta namaz, ikindi namazdr" demitir.4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti: (

jiosJI )i 3iLûJi5) eklinde okumutur.

Târih’te Buhârî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Eyyûb:

"Orta namaz, ikindi namazdr" demitir. 5

bnu'l-Münzir ve Taberânî’nin bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit: "Orta

namaz, ikindi namazdr" demitir.
6

bnu’l-Münzir ve Tahâvî’nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "Orta

namaz, ikindi namazdr" demitir.7

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ümmü Seleme: "Orta

namaz, ikindi namazdr" demitir.
8

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in deiik kanallarla bildirdiine göre Hz. Âie:

“Orta namaz, ikindi namazdr" demitir.9

Dimyâtî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Orta namaz, ikindi

namazdr" demitir.
1

' Abdurrezzâk (2197), Saîd b. Mansûr, Tefsir (395), bn Ebî eybe (2/506), bn Cerîr

(4/344) ve Beyhakî (1 /460).
J
Tahâvî, erh Meâti'l-Âsâr (1/175).

Jbn Ebî eybe (2/506).

4 bn Cerîr (4/344, 345) ve Tahâvî, erh Meâni'l-Âsâr (1/170).

5 Buhârî (3/465) ve bn Cerîr (4/350).

6
Taberânî (4891).

7Tahâvî, erh Meâni i-Âsâr (1/175).
8 bn Ebî eybe (2/504).

9bn Ebî eybe (2/504, 506), bn Cerîr (4/347).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Nâfi vastasyla

bildirir: Hz. Peygamberim (sallallehu slayh v«s«lM hanm Hafsa, mushafn yazan

kiiye: "Resûlullah'tan (saiialiahu aleyhi vaiBiam} iittiimi sana söylemem için namaz

vakitleri hakkndaki âyetlere ulatn zaman bana haber ver" dedi. Mushaf

yazan kii bu âyetlere ulatnda Hafsa’ya haber verince, Hafsa öyle dedi:

"Yaz! Resûlullah'n (saiUUu Bieytû «seiiem) bu âyeti:
( ^

3

^>-3)1 ftLJi* ol^LJl Js. ^»
sa»)

I

eklinde okuduunu iittim."
3

Abd b. Humeyd ile bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde öyle demitir:

"Orta namazn ikindi namaz olduunu konuurduk. Öncesinde gündüz iki

namaz, sonrasnda gece iki namaz vardr.” 3

Vekî’, bn Ebîeybe, Musannefte ve Abd b. Humeyd, Salim b. Abdillah’tan

bildiriyor: Müminlerin annesi Hafsa: "Orta namaz, ikindi namazdr"

demitir.

4

bn Ebîeybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Orta, ikindidir" demitir .

5

Tahâvî'nin bildirdiine göre Ebû Abdirrahman Ubeydullah b. Muhammed

b. Âie öyle demitir Tan aardnda Hz. Âdem'in («leytmeM tövbesi kabul

edilince iki rekat namaz kld ve o namaz sabah namaz oldu. shak (eleyhisseiam)

öle vakti (kesilmekten) kurtuldu. Bu sebeple babas brâhim {kyhissbm) dört

rekat kld, o da öle namaz oldu. (Allah) Uzeyrii (aieytsneian) (öldürüp yüz yl

braktktan sonra tekrar diriltildiinde ona: "Ne kadar kaldn?" diye sordu.

Uzeyr "Bir gün" dedi. Güne'i görünce de: "Veya daha az" diyerek dört

rekat kld, o da ikindi namaz oldu. Davûd (eleyhisseiam) akam vakti baland ve

kalkp dört rekat kld. Yoruldu ve üçüncü rekatta oturdu. Böylece akam
namaz da üç rekat oldu. Son olan yatsy klan ilk kii Peygamberimizdir.

Bunun için: "Orta namaz ikindidir" denilmitir.

6

’Dmyatî (55).

J bn Cerîr (4/348) ve Beyhakî (1/462).

3 bn Cerîr (4/349).

4 bn Ebî eybe (2/503, 504).

5 bn Ebîeybe (2/504).

‘Tahâvî, erh Meâni'l-Âsâr (1/175).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Orta namaz, ikindi

namazdr” demitir.’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: “Orta namaz, ikindi

namazdr” demitir .

2

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn îrîn: “Orta namaz, ikindi namazdr”

demitir.
5

bn Ebî Hâtim'in hasen isnâdla bildirdiine göre bn Abbâs: “Orta namaz,

akam namazdr” demitir.

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Kabîsa b. Zueyb öyle dedi: “Orta namaz,

akam namazdr. O namazlann ne en azdr, ne de en fazlasdr. Seferde de

ksaltlmad gibi Resûlullah (satiaUshu aieytv veseiien) onun vaktinde ne acele etmi, ne

de sonraya brakmtr.”5

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor: Adamn biri Zeyd b.

Sâbit’e orta namaz sorunca: “Bütün namazlara dikkat et, onu bulursun"

dedi.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre adamn biri Rabî' b.

Huseym'e orta namaz sorunca: “Bütün namazlara dikkat et. Eer öyle

edersen onu bulursun. Çünkü o, be vakitten birisidir” dedi .

6

bn Ebî eybe, bn Sîrîn'den bildiriyor: ureyh'e orta namaz sorulduunda

"Bütün namazlara dikkat et bulursunuz” dedi .

7

1 bn Ebî eybe (2/505).
Jbn Ebî eybe (2/505).

i Abdurrezzâk (2196).

4bn Ebî Hatim 2/448 (2375).

5 bn Cerir (4/367).
6 bn Ebî eybe (2/505).

7 bn Ebî eybe (2/505).
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jS* d) jijij

"...Kânitin (tam teslim olmular) olarak, Allah için

yaayn." (Bakara Sur. 238)

Vekî', Ahmed, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, EbC

Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Huzeyme, Tahâvî, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Hibbân, Taberânî ve Beyhakî, Zeyd b. Erkam'dan bildiriyor:

Resûlullah (aeiiaiehu Bieyfo «seiM zamannda namazda konuurduk. Kii namazda

yarmda duran kiiyle konuurdu. "...Kânitîn (tam teslim olmular) olarak.

Allah için yaayn"1

âyeti inince susmamz emredilip konumamz
yasakland .

2

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "... Kânitîn (tam teslim

olmular) olarak, Allah için yaayn" 3 âyeti hakknda: "Eskiden namazda

konuurlard. Kii namazdayken hizmetçisi yanna gelir ve hizmetçisini

ihtiyac hakknda konutururdu. Nazil olan bu âyetle de namazda konumak

yasakland” dedi .
4

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, krime’den bunun aynsn rivayet ettiler .

5

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Muhammed b. Ka'b'tan bildiriyor

Resûlullah MaMu Bieyt* «senem) Medine’ye geldiinde insanlar, Ehl-i Kitâb'n

namazda iken ihtiyaçtan hakknda konutuktan gibi kendileri de namazda

ihtiyaçlan hakknda konuuyorlard. "...Kânltn (tam teslim olmular) olarak

Allah için yaayn"6
âyeti inince konumay braktlar .

7

'Bakara Sur. 238
1 Ahmed 32/28 (19278), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (408), Abd b. Humeyd, Muntehab (260)

Buhâri (1200, 4534), Müslim 539 (35, lafz kendisinindir), Ebu Dâvud (949), Tirmizî (405

2986), Nesâî (1218), bn Cerîr (4/380), bn Huzeyme (856, 857), Tahâvî, erh Meâni’l Asar

(1/170), bnu'l-Münzir, el-Evsat (1565), bn Ebî Hâtim 2/449 (2377), bn Hibbân (2246

2250), Taberânî (5062, 5064) ve Beyhakî (2/248).

} Bakara Sur. 238
4 Taberânî (11776).

5 bn Cerîr (4/381).

6
Bakara Sur. 238

7 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (407).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Atiyye'den bildiriyor: Müslümanlar önceleri

namazda iken ihtiyarlan üzerinde konuurlard. "...Kânitîn (tam teslim

olmular) olarak, Allah için yaayn” 1

âyeti inince namazda konumay
braktlar/

Musannefte Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Mücâhid dedi ki: Önceleri namaz içinde konuurlard. Kii

haceti üzeri kardeine emir verirdi. "...Kânitîn (tam teslim olmular) olarak,

Allah için yaayn”3 âyeti inince konumay braktlar. Kunût susmak ve itaat

etmek demektir/

bn Cerîr, Süddî vastasyla Murra'dan bildiriyor: bn Mes'ûd der ki:

Önceleri namazda iken konuurduk. Kii namazda iken arkadana bir ey
sorar, o da cevap verirdi. Eer selam verirse selamn da alrlard. Bir gün ben

geldim ve selam verdim. Ancak bana cevap vermediler. Bu da anma
gitmiti. Resûlullah (saiisiiatm aleyhi veseiiem) namaz bitirince: "Sana cevap vermekten

beni alkoyan kunût ederek (boyun eerek) namazda konumamakla

emrolunmamzdr. Kunût ise susmaktr" buyurdu .

5

bn Cerîr, Zir vastasyla bildiriyor: bn Mes'ûd der ki: Önceleri namaz

klarken konuurduk. Bir defasnda Hz. Peygamber'e (»Ibiiahu aleyhi veseiiem) selam

verdim, ancak bana cevap vermedi. Namaz bitirdiinde: " Yüce Allah

namazda kunumayn diye emir verdi" buyurdu. Ardndan: "...Kânitîn {tam

teslim olmular) olarak, Allah için yaayn."6 âyeti nâzil oldu .

7

bn Cerîrîin Külsûm b. el-Mustalik vastasyla bildirdiine göre bn Mes'ûd

öyle dedi: Hz. Peygamber (saiiaiiehu aleyhi «Kellem) beni, namazda iken selam almaya

altrmt. Bir gün yanna gittiimde selam verdim, ama cevap vermedi.

Namaz bittikten sonra da öyle buyurdu: "Allah emirlerinde diledii

deiiklii yapar. Kiinin namazda, Allah'n zikri dnda konumasn
yasaklad. Namazda istenen tebih ve temcidden baka bir ey yapmamaldr. Ki

'Bakara Sur. 238
2 bn Cerîr (4/378).

5 Bakara Sur. 238
4 Abdurrez-zâk (3574) ve bn Cerîr (4/383, 384).

5 bn Cerîr (4/379, 380).

6
Bakara Sur. 238

7 bn Cerîr (4/380).
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bu konuda: «... Kân/tîn (tam teslim olmular) olarak, Allah için yaayn»

buyurmutur.

1,1

Abd b. Humeyd ve Ebû Ya'lâ'nn Müseyyeb vastasyla bildirdiine göre

bn Mes'ûd öyle dedi; Biz namazda iken birbirimize selam verirdik. Bir

defasnda Resûlullah'n (Mfafehu Hieyti «sanm) yanna gidip selam verdiimde bana

cevap vermedi. çimden benim hakkmda ona bir ey (vahiy) inmitir diye

geçti. Resûlullah (niidihu aleyhi mailem) namaz bitirdiinde: "Ey selam veren'

Allah'n selam ve rahmeti senin de üzerine olsun. Allah emirlerinde diledii

deiiklii yapar. Namazda iken susun ve konumayn " buyurdu .

3

bn Ebî Hatim, bn Mes’ûd'dan bildiriyor: “Kunût eden, Allah'a ve

Resulüne itaat edendir."

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kânitîn (tam teslim

olmular) olarak, Allah için yaayn"3 âyeti hakknda: “Namaz kln,

anlamndadr" dedi .

6

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "Dier bütün

dinlerin tâbileri Allah’a asi bir ekide yayorlar. Siz ise Allah'a itaat içinde

yaayn" dedi .

7

bn Ebî eybe’nin, Musannefte bildirdiine göre Dahhâk: "...Kânitîn (tam

teslim olmular) olarak, Allah için yaayn "8
âyetini açklarken: "Allah'a itaat

ederek abdest alnz" dedi .

9

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyet hakknda: “Namaza

kalktnz zaman susun ve namaz bitirene kadar kimseyle konumayn.

Kunût namaz klann konumamasdr" dedi .

1

1

Bakara Sur. 238
5 bn Cerîr (4/381).

3 bn Kesîr, Tefsir 'de (1/435) geçtii Ü 2ere Ebû Ya’Iâ.

4 ibn Ebî Hatim 2/449 (2378).

'Bakara Sur. 238
6 bn Ebî Hatim 2/449 (2379).

7 bn Cerîr (4/378).

* Bakara Sur. 238
5 bn Ebî eybe (1/7)
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, et-

Terîb’te el-lsbehân! ve uabu'l-mân’da Beyhakî'nin bildirdiine göre

Mücâhid: "...Kânitîn {tam teslim olmular) olarak, Allah için yaayn " 1
âyeti

hakknda öyle dedi: "Kunût rükû, huu, kyam uzatmak, gözleri aa
dikmek, Allah’tan korkarak kibirlenmemektir. Muhammed'in (lahlihu aleyhi «sdlem)

ashâbndan olan fakihlerden biri namaza kalktnda namaz bitirene kadar

unutmas dnda etrafna bakmaktan, önündeki çakl talarn

temizlemekten, gözlerini çokça açmaktan, bir eyle oynamaktan ve dünya

ileri ile nefsini megul etmekten uzak durur namazda sadece Yüce olan

Rahman'dan korkard .

5

Isbehânî'nin, et-Terîb'te bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kânitîn (tam

teslim olmular) olarak, Allah için yaayn"’
1 âyeti hakknda öyle dedi:

"Önceleri namazda iken konuurlar ve ihtiyaçlar üzerinde emirler verirlerdi.

Bu âyetle namazda konumalan ve etrafa bakmalan yasakland, namaza

kalktklannda bir eylere dalmadan ve oyalanmadan huu içinde klmalar

emredildi."

bn Ebî eybe, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin CâbVden

bildirdiine göre Resûlullah (ssiiallahu aleyhi vediam]:
"En güzel namaz kunûtu (kyam)

uzun olan namazdr" buyurdu .
5

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre bn

Mes’ûd öyle den Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi msiM namazda iken ona selam

verirdik, o da selammz alrd. Necâi'nin yanndan döndüümüzde

kendisine verdiimiz selam almaynca: "Ey Allah’n Resûlü! Sen namazda

iken verdiimiz selam alrdn" dedik. Bunun üzerine Resûlullah Miaiiahu aleyhi

veseiiem): "Namazda sadece Allah'la meguliyet vardr" buyurdu .

6

' bn Cerir (4/381).

1
Bakara Sur. 238

3 Saîd b. Mansûr, Tefsir (406), bn Cerir (4/381, 382), îbn Ebî Hatim 2/449 (2381) ve

Beyhakî (3152).

4 Bakara Sur. 238

5 bn Ebî eybe, (2/474), Müslim (756), Tirmizî (387) ve bn Mâce (1421).

6
Buhâri (1199, 1216, 3875), Müslim (538), Ebû Dâvud (923), Nesâî (1220) ve bn Mâce

(1019).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin bildirdiine göre

Muâviye b. el-Hakem es-Sülemî der ki: Ben Resûlullah (sbIIbIIbUj efeyi» w«M ile

beraber namaz klarken camaatten biri aksrnca: “Yerhamukellah (=Allah

sana rahmet etsin)” dedim. Cemaatn baklann bana dikmesi üzerine:

"Analarnz sizi kaybetsin! Size ne oldu ki bana böyle bakyorsunuz?” dedim.

Onlar elleriyle uyluklanna vurmaya baladlar. Beni susturmak istediklerini

görünce sustum. Anam babam Resûiullah'a (uiMUu aleyhi m*nem) feda olsun! O

namazm bitirdiinde beni ne azarlad, ne dövdü ve ne de sövdü. Ondan ne

önce, ne de sonra, onun gibi güzel öreteni görmedim. O öyle buyurdu: "Bu

namazn içinde insan sözünden bir ey konumak caiz deildir. Namaz ancak

tebih, tekbir ve Kur'ân okumaktan ibarettir."

1

Buhâri, Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Câbir der ki: "Bir

defasnda Resûlullah (uiiaUahu *ytu matar) ile beraber idik. Beni bir haceti için bir

yere göndermiti. Geri döndüümde o, binei üzerinde namaz klyordu.

Selam verdim, ama selamm almad. Namaz bitirdiinde:
"
Senin selamn

almaktan beni alkoyan namaz klyor olmamd" buyurdu .

1

Ebû Dâvud ve Tirmizî'nin bildirdiine göre Suheyb öyle der "Resûlullah

Msiiaiu eieyh vmitem) namaz klarken yanna geldim ve selam verdim. O selamma

iaretle karlk verdi .’’3

Bezzâr, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor. Resûlullah (niiaiiah aleyh vsaftan) namaz

klarken adamn biri kendisine selam verdi. Hz. Peygamber (niiakhu aleyhi ««ilen)

adamn selamn iaretle ald. Hz. Peygamber (seiieiiahu aleyhi meifem) namaz

bitirdikten sonra: "önceden namaz klarken selam alrdk. Ancak bundan

almamz yasakland" buyurdu .

4

1 bn Ebî eybe (2/432), Ahmed 39/175 (23762, lafz kendilinindir), Müslim (537), Ebû

Dâvud (930) ve Nesâî (1217).

'Buhârî (1217), Müslim (540), Nesâî (1188, 1189) ve bn Mâce (1018).

5 Ebû Dâvud (925) ve Tirmizî (367, lafz kendisinindir, hadisin hasen olduunu

söylemitir). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Trmzî 301).

* Bezzâr, Keful Estâr (554). Heysemî, Mecmau'z Zevâd'de (2/81) der ki: "snadnda

Leys'in kâtibi Abdullah b. Salih bulunmaktadr. Abdulmelik b. uayb b. Leys güvenilir

olduunu söylemi, Ahmed ve dier hadis imamlar zayf olduunu söylemitir."
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Taberânî’nin bildirdiine göre Ammâr b. Yâsir: "Hz. Peygamber (laiUahu aleyhi

veseiiem) namaz klarken yanna gittim ve selam verdim, ancak selamm almad"

dedi .

1

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvd, Nesâî, bn Mâce ve Sünen'de Beyhakî'nin

bildirdiine göre Muhammed b. îrîn öyle der: Enes b. Mâlik'e: "Hz.

Peygamber {laiBiiahu aleyhi reselisin) sabah namaznda kunût etti mi?" diye soruldu:

"Evet, etti" dedi. "Kunûtu rükûdan önce mi yapt?" diye sorulunca:

"Rükûdan az sonra" karln verdi. Ancak az derken kyâm m, yoksa

kunûtu mu kastettiini tam olarak bilmiyorum .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Ömer, ne sabah namaznda, ne de

vitir namaznda kunût etmezdi. Kunût konusunda sorulduunda da:

"Kunûtun ancak kyam uzatp Kur’ân okumak olduunu biliyoruz"derdi.î

Buhârî ve Beyhakî, Ebû Klâbe vastasyla bildiriyor: Enes: "Sabah ve

akam namaznda kunût vard” dedi .'

1

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Dârakutnî ve Beyhakî,

Berâ' b. Âzib'ten bildiriyor: "Resûlullah (saiidianu aleyhi nseiiem] sabah ve akam
namazlannda kunût ederdi."

s

M. el-Evsat ’ta Taberânî, Dârakutnî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Berâ'

b. Âzib öyle den "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veszUem) kld farz namazlarda mutlaka

kunût etmitir."6

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Dârakutnî ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Ebû Seleme der ki: Ebû Hureyre'nin: "Vallahi! Ben sizlere Resûlullah’m

(ssliallahu aisyhi vassiiam] kldrd gibi namaz kldracam” dediini iittim. Ebû

1

Heysemî, Mecmau'z Zevâid'de (2/81) geçtii üzere Taberânî der ki: "Kavileri

güvenilir kiilerdir,"
1
Buhârî (1001), Müslim 277 (298), Ebû Dâvud (1444), Nesâî (1070), bn Mâce (1184) ve

Buhârî (2/206, lafz kendsinindir).

3bn Ebî eybe (2/306).

4 Buhârî (798, 1004) ve Beyhakî (2/199).

5 bn Ebî eybe (2/318), Müslim (678), Ebû Dâvud (1441), Tirmizî (401), Nesâî (1075),

Dârakutnî (2/37) ve Beyhakî (2/198).

^Taberânî (9450), Dârakutnî (2/37) ve Beyhakî (2/198). Bu isnâd hüccet saylmasa bile

hadis mânâ yönünden sahihtir. Çünkü kunût dua etmektir. Bilindii gibi Resûlullah ta

(sallallahu aleyhi vesellem) her farz namazda mutlaka dua ederdi.
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Hureyre de öle, yats ve sabah namazlarnn son rekatlannda: "Semi'allahu

limen hamideh” dedikten sonra kunût edip, müminlere dua, kafirlere de

lanet ederdi .

1

Ebû Dâvud ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah

(sdBiiahu ateyhi nuM kesintisiz olarak bir ay boyunca, öle, ikindi, akam, yats ve

sabah namazlarnda, son rekatta: "Semi'allahu limen hamideh" dedikten

sonra kunût edip, Süleym kabilelerinden Ri’l, Zekvân ve üsayya'ya beddua

ederdi. Cemaat de arkadan: “Âmin" derdi.*

Ebû Dâvud ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Muhammed b. îrîn öyle

der: Hz. Peygamber (ahfehu »W* mdUm) ile beraber sabah namazn klan bir kii

bana: “Resûlullah (uUstMu «fat* «niM ikinci rekatta (rükûdan) ban kadrd
zaman az bir müddet beklerdi" dedi .

3

Ahmed, Bezzâr ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Enes: “Resûlullah (iiaMu

aleyhi «sefan] vefat edip dünyadan ayrlncaya kadar sabah namazlannda kunut

etti” dedi/

Dârakutnî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Enes öyle der. “Hz.

Peygamber (uHaiiBhu aleyhi vMeiiam) bir ay boyunca kunût edip onlara (Süleym

kabilelerine) beddua etti. Sonra bunu terk etti. Ancak dünyadan aynlana

kadar sabah namaznda kunûta devam etti."5

Dârakutnî'nin bildirdiine göre Enes öyle dedi: “Resûlullah (saiieiiahu ai» v in

veseiierr) ile beraber namaz kldm. Ondan aynlana (o vefat edene) kadar sabah

namazlannda rükûdan sonra hep kunût etti. Ömer b. el-Hattâb'n arkasnda

namaz kldm. Ondan da aynlana kadar sabah namazlarnda rükûdan sonra

hep kunût yapt.”6

* Buhârî (797), Müslim (676), Ebû Dâvud (1440, lafz kendisinindir), Nesâî (1074),

Dârakutnî (2/37) ve Beyhakî (2/198).

2 Ebû Dâvud (1443) ve Beyhakî (2/212). Hasen hadistir (Bakn: Elbânl, Sahîh Sünen F.bî

Dâvud, 1280).

3 Ebû Dâvud (1446) ve Dârakutnî (2/37). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 1283).

4 Ahmed 20/95 (12657), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (556) ve Dârakutnî (2/39).

5 Dârakutnî (2/39), Beyhakî (2/201).

6
Dârakutnî (2/40).
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Bezzâr ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor "Resûlullah (niisiiahu ateyti wu\tm) vefat

edene kadar kunût etti. Ebû Bekr vefat edene kadar kunût yapt. Ömer de

vefat edene kadar kunût etti."
1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Osman'a, Hz. Ömer'in kunût edii

sorulduunda: "Yüz âyet okuma süresi kadar kunût ederdi" dedi .

2

Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes öyle der: "Hz. Peygamber MalMu aleyhi

vesellem), Ebû Bekr, Ömer ve Osman rükûdan sonra kunût ettiler. Sonra (ehir

büyüyüp) evler (mescidden) uzaklanca, insanlar Hz. Osman'dan her

namazda (namaza yetisinler diye) rükûdan önce kunût etmesini istedi.

Osman da o ekilde rükûdan önce kunût etti ."
3

Dârakutnî, Ebu't-Tufeyl vastasyla Hz. Ali ile Ammâr'dan bildirir:

"Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi «saiiem) arkasnda sabah namazn kldk ve Hz.

Peygamber (sallsllohu aleyhi »Bsellem) kunût etti.”
4

bn Mâce’nin bildirdiine göre Humeyd der ki: Enes'e sabah namaznda

kunût sorulunca: "Rükûdan önce de, sonra da kunût ederdik" dedi.
5

Haris b. Ebî Usâme ve M. el-Evsat'ta Taberânî’nin bildirdiine göre Hz.

Âie öyle der: Resûlullah (saiaMu aleyhi vasaiiemV sabah namaznda rükûdan önce

kunût ederdi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh: vesellem): "Dua edip ihtiyaçlarnz

Rabbinizden istemeniz için kunût ediyorum" buyurmutur."6

Ebû Ya'lâ, Ebû Râfi'den bildiriyor: Resûlullah (ssUaiiahu aleyhi meltem): "Allah'tan

ihtiyaçlarnz sabah namaznda isteyiniz" buyurmutur.

7

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (556) ve Beyhakî (2/202).

' ibn Ebî eybe (2/308).

J Beyhakî (2/209). Huleyd b. Da'lec hüccet olarak kabul edilmez.
4 Dârakutnî (2/41).

s bn Mâce (1183). Sahîh hadistir (Bakn: Elbârî, Sahîh Sünen bn Mâce 971).
6 Haris b. Ebî Usâme, Buye (174) ve Taberânî (7027). bn Hacer der ki: "Yahya- yani

bn Hiâm- çok zayftr (Bakn: el-Melâlibu'l-ÂIiye (532).

7
ei-Metâlibu'I-Âliye 'de (320) geçtii üzere Ebû Ya'lâ. Hafz bn Hacer der ki: "Ravileri

güvenilir kiilerdir. Ancak munkat’ bir hadistir. Eer Ebû Râfi sahabi olan Ebû Râfi ise

hadis munkat'dr. Yoksa hadis mürsel veya mu'daldr."
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Taberânî, M. el-Evsafta, bn Mes'ûd'dan bildiriyor. "Resûlullah (saüai*u aleyh

»bmM vitir namaz dnda hiçbir namazda kunût etmedi. Ancak savat
zaman bütün namazlarda kunût edip müriklere beddua ederdi .” 1

Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Ubey b. Ka’b'dan bildiriyor: "Resûlullah

(saiiaiiahu Biefh vEsdlem) vitir namaznda rükûdan önce kunût etti.
1”

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Taberânî ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Haan b. Ali der ki: Dedem Resûlullah (aiiaUn aityt

«mim) bana vitir namaz kunûtunda okuyacam u sözleri öretti:
"Allahm

'

Hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Afiyet verdiklerinle

beraber bana da afiyet ver. Gözettiin kimseler arasnda beni de gözet. Bana

verdiin eylerde benim için bereket kl. Takdir etmi olduun kaderin errinden

beni koru. Sen takdir edensin, takdirine kar gelinmez. Senin dostun zelil

olmaz." Taberânî ve Beyhakî u ziyadeyle rivayet ederler: "Dümann du

izzete bulamaz. Ey Rabbimiz! Sen yüce ve ulusun. 3

Beyhakî, Bureyde b. Ebî Meryem'den bildiriyor: bn Abbâs ve Muhammed

b. Ali b. el-Hanefiyye’nin Hayfta öyle dediklerini iittim: Hz. Peygamber

<aeiiaiiahu aleyhi vBSBem) sabah namaz ve vitir namaznda u sözlerle kunût ederdi:

"Allah'm hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Afiye?

verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Gözettiin kimseler arasnda beni dc

gözet. Bana verdiin eylerde benim için bereket kl. Takdir etmi olduut.

kaderin errinden beni koru. Sen takdir edensin, takdirine kar gelinmez. Senit:

dostun zelil olmaz. Ey Rabbimiz ! Sen yüce ve ulusun."*

'

Taberânî (7483) ve Beyhakî (2/213). Heysemî, Mecmau’z Zevâid'de (2/213) der ki

"Ayn ekilde Muhammed b. Câbir es-Suheymî rivayet etmitir. O da metruk biridir

Heysemî, Mecmau’z Zevâitfe (2/137) baknz.
1 Ebû Dâvud (1427'den sonra), Nesâî (1697, 1728, sadece kraat ve tebih ksmm

rivayet etmitir) ve bn Mâce (1182). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud

1266).

} bn Ebî eybe (2/300, lafz kendisinindir), Ebû Dâvud (1425), Tirmizî (464, "hasen").

Nesâî (1744), bn Mâce (1178), Taberânî (2791, 2703, 2707) ve Beyhakî (2/209). Sahîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebû Dâvud 1263).

4 Beyhakî (2/210).
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Dârakutnî’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) sabah namaznda kunutu

unutan kii için: "Sehiv secdesi yapmas gerekir" dedi .

1

Dârakutnî'nin bildirdiine göre Saîd b. Abdilazîz sabah namaznda kunûtu

unutan kii hakknda: "ki sehiv secdesi yapsn" dedi .

2

f LS f&d* US aûl j_£U p.t I

ty
ULSj j\ NU-> pU

5jibj i^

“Eer (bir tehlikeden) korkarsanz, namaz yaya olarak

veya binek üzerinde kln. Güvenlie kavuunca da,

Allah', daha önce bilmediiniz ve onun size örettii
ekilde ann (namaz normal vakitlerdeki gibi kln)."

(Bakara Sur. 239)

Mâlik, afiî, Abdurrezzâk, Buhârî, bn Cerîr ve Beyhakî, Nâfi vastasyla

bildiriyor: bn Ömer'e korku namaz sorulduu zaman öyle derdi: "mam ve

bir grup kalkp bir rekat namaz klarlar. Bu srada namaz klmayan dier grup

namaz klanlarla düman arasnda bulunur. Bu grup bir rekat namaz

kldnda selam vermeden namaz klmayanlann yerine geçerler. kinci grup

da imamn arkasna gelip bir rekat namaz klarlar ve imam iki rekat klm
olarak gider. mam gittikten sonra her iki grup da kendi balanna birer rekat

daha klarlar. Böylece her iki grup da iki rekat klm olur. Eer bundan daha

iddetli bir korku varsa her kii kendi kendine ayakta (secde etmeden) veya

binei üzerinde namazn klar. "...Veya binek üzerinde kln ..."3 âyeti

kbleye dönerek veya dönmeyerek namaz klabileceini göstermektedir.”

Nâfi: "Bence, bn Ömer bunu Resûlullah’tan (saiiaiiahu ofeyta mallanl nakletmitir”

dedi .

4

bn Ebî eybe, Müslim ve Nesâî'nin, Nâfi vastasyla bildirdiine göre bn

Ömer öyle anlatr: "Resûlullah MaiinU aleyhi veseiiem* bir gün korku namazn öyle

kldrd: Bir grup kendisiyle beraber namaza kalkt, bir grup da düman

* Dârakutnî (2/14).

1

Dârakutnî (2/14)

3 Bakara Sur. 239

« Malk (1/184), afiî 1/348 [ifâu'UAy, 508), Abdurrezzâk (4258, 4258), Buhârî (4535),

tbn Cerîr (4/393) ve Beyhakî (3/256).
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karsnda kald. Hz. Peygamber MsIIbIiu aleyhi mib) kendisiyle beraber olan

grupla bir rekat kldktan sonra, bu grup geri çekildi ve dier grup geldi,

onlarla da bir rekat kld. Sonra her iki grup da kendi kendilerine birer rekat

daha kldlar.” bn Ömer öyle devam etti: "Eer bundan daha iddetli bir

korku varsa kendi kendine binek üzerinde veya yaya iken ima ile (iaret

ederek) namazn kl .”
1

bn Mâce, Nâfi vastasyla bn Ömer'den naklediyor: Resûlullah («iMahu aleyhi

ve seleni) korku namaz konusunda öyle buyurdu:
"mam kendisiyle beraber olan

grupla bir rekat klar. Bu srada dier grup düman karsnda bulunur.

Komutanlaryla bir rekat klanlar düman karsna çekilir ve dier gruo

komutanlaryla gelip bir rekat klarlar. Komutanlar namazn tamamlamadan

gider. Sonra her iki grup da kendi kendilerine birer rekat daha klarlar. Eer

bundan daha iddetli bir korku varsa: «... Yaya veya binek üzerinde... >•*

klnr."3

Bezzâr, ibn Ömer'den öyle bildirir: Resûlullah (ssOaiishu atayh, veuHem) öyle

buyurmutur: "Dümanla savarken kii hangi yöne dönük olursa olsun

namaz bir rekattr. Eer öyle klarsa namaz eda etmi olur ve o namaz tekrar

etmesine gerek yoktur/'*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer korkarsanz, yaya

olarak veya binek üzerinde kln ...*6 âyeti hakknda: “Süvâri binei üzerinde,

yaya olan da yürürken namazn klar” dedi. "Eer (bir tehlikeden)

korkarsanz, namaz yaya olarak veya binek üzerinde kln. Güvenlie

kavuunca da, Allah', daha önce bilmediiniz ve onun size örettii

ekilde ann (namaz normal vakitlerdeki gibi kln)"6 âyetini açklarken de:

“Yüce Allah'n size, süvârinin binei üzerinde, yaya olann da yürürken

namazn klabileceini öretmesidir” dedi .

7

'bn Ebî eybe (2/464), Müslim 839 (306, lafz kendisinindir) ve Nesâî (1541).
1
Bakara Sur. 239

3bn Mâce (1258). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1040).

4 Bezzâr, Kefu ‘l-Estir (678). Bezzâr der ki: "Muhammed b. Abdirrahman'n hadisleri

münkerdir. Bu kii hadis imamlarnca zayf biridir."

5 Bakara Sur. 239

‘Bakara Sur. 239
7bn Ebî Hâlim 2/450, 451 (2382, 2389).
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bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah öyle

dedi: Kii dümanla savarken yönü ne tarafa olursa olsun ima ile bayla

(iaret ederek) namazn klsn. "...Yaya olarak veya binek üzerinde kln ..."
1

âyeti bunu ifade etmektedir.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

jl Slp-J )
3
âyeti hakknda öyle dedi: "Savata Muhammed’in (sallallahu aleyhi

veeiiam) ashabna korku dütüü zaman, kii binekte de olsa, yaya da olsa her

yöne namaz klabilir. Veya gücünün yettiince namazn ima ile bayla veya

diliyle zikrederek klabilir."
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Korku olduu zaman,

binmite olsan yaya da olsan, yön olarak kbleyi gözetmeksizin her yöne ima

ile namaz klman Yüce Allah sana caiz klmtr.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer (bir tehlikeden)

korkarsanz, namaz yaya olarak veya binek üzerinde kln ..."5 âyetini

açklarken öyle demitir. "Bu, düman karsnda olunduu zamandr. Süvari

de, yaya olan da yönü ne tarafa olursa olsun ima ile namazn klabilir. Bu

durumda bir rekat klmak da yeterlidir.”

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "(Kii

korku annda) yönü ne tarafa olursa olsun iki rekat klar, eer buna gücü

yetmezse bir rekat klar, buna da gücü yetmezse bir tekbir getirir" dedi .

6

Abd b. Humeyd bildiriyor: bn Abbâs: "Eer (bir tehlikeden) korkarsanz,

namaz yaya olarak veya binek üzerinde kln ..."7 âyetini açklarken: "Ayn

ayn birer rekattr" dedi.

Ebû Davud'un bildirdiine göre Abdullah b. Uneys öyle dedi: Resûlullah

(«Biieiiaiu aleyh vEseiiem) beni, ürene veya Arafat taraflarnda bulunan Hâlid b. Süfyan

1

Bakara Sur. 239
2 bn Ebî Hâtim 2/450 (2384).

5Bakara Sur. 239
4bn Cerîr (4/387).

5 Bakara Sur. 239
6 bn Ebî eybe (2/460, 461).

7 Bakara Sur. 239
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el-Huzelî'ye gönderip: "Git onu öldür!" buyurdu. Hâlid b. Süfyan el-Huzelî'yi

gördüümde ikindi namaz vakti olmutu. Aramzda ikindi namazn

geciktirecek bir eylerin olmasndan korkanm deyip (karanlkta) ima ile

namaz klarak kendisine doru yürümeye baladm. Ona yaklatmda: “Seri

kimsin?" diye sordu. Ona: "Ben Araplardan biriyim, duyduum kadaryla b
kiiye (Resûlullah'a) kar adam topluyormusun. Bunun için gelmi

bulunmaktaym" dediimde: "Evet, dediin gibi" karln verdi. Onunla bir

müddet yürüdüm, frsatn bulunca da klcm çektim ve öldürene kadar

darbe indirdim ."

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Eer (bir

tehlikeden) korkarsanz, namaz yaya olarak veya binek üzerinde kln ..."
1

âyetini açklarken: "Hücum annda namaz vakti gelirse yönün ne tarafa

olursa olsun ima ile namazn kl ve secdeyi rükudan biraz daha fazla eilerek

yap” dedi .

3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "...Yaya olarak veya binek

üzerinde kln ..."4 âyetini açklarken öyle dedi: "Bu (dümanla) vuruma

anndadr. Yürürken veya koarken veya binek üzerinde iken, yönün ne

tarafa olursa olsun ima ile bir rekat namaz klnr.”5

Tayâlisî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî, Ebü

Ya'lâ ve Beyhakî'nin, Sünen 'de bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî anlatyor:

Hendek savanda Resûlullah (satiaiiafu aleyhi verenin) ile beraber idik. Allah bize

yardm edip zaferi kazanncaya kadar öle, ikindi, akam ve yats namazlarn

klamadk. Yüce Allah’n: "...Ve Allah, savata mü'minlere (onlar galip

klarak) kâfi geldi ..."
6
âyeti bu zaferden bahsetmektedir. Resûlullah’n CsaHaiiaiu

aleyhi vesellem) emri üzere Bilal her namaz vakti için ayn ayr kamet getirdi. Bu olay:

"Eer (bir tehlikeden) korkarsanz, namaz yaya olarak veya binek üzerinde

kln. .
."7 âyeti inmeden önceydi .

1

1 Ebû Dâvud (1249). Zayf hadistir (Bakn: Flbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 271).
3

Bakara Sur. 239
> bn Ebî eybe (2/460).

4 Bakara Sur. 239

* Abdurrezzâk (4262).

6 Ahzâb Sur. 25
7 Bakara Sur. 239
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Vekî ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Güvenlie kavuunca

da âyeti hakknda: "Seferilikten çkp ikamet ettiiniz yere gelmeniz

kastedilmektedir" dedi.
5

bn CenYin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyet hakknda: "Güvenlie

girdiiniz zaman namaz size farz klnd gibi (normal) kln. O, korku geldii

zaman verilen bir ruhsattr" dedi/

& ^ U ^ l>- 5Ü
4

"çinizden olup geriye dul eler brakan erkekler, eleri

için, evden çkarlmakszm bir yla kadar geçimlerinin

salanmasn vasiyet etsinler. Ama onlar

(kendiliklerinden) çkarlarsa, artk onlarn meru biçimde

kendileri ile ilgili olarak ilediklerinden dolay size bir

günah yoktur. Allah mutlak gûç sahibidir, hüküm ve

hikmet sahibidir." (Bakara Sur. 24ü)

Buhârî ve Sünc/'de Beyhakî, bnü'z-Zübeyr’den bildiriyor; Osman b.

Affân’a: "çinizden ölüp geriye dul eler brakan erkekler, eleri için, evden

çkarlmakszm bir yla kadar geçimlerinin salanmasn vasiyet etsinler.

Ama onlar (kendiliklerinden) çkarlarsa, artk onlarn meru biçimde

kendileri ile ilgili olarak ilediklerinden dolay size bir günah yoktur. Allah

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
"5

âyetini niçin

yazyorsun?" veya: "Neden hâlâ mushafta brakyorsun? Bu âyet bir sonraki

1

Tayâlisî (2345), Abdurrezzâk (4233), bn Fbl eybe (2/7U, 14/11644), Ahmed 17/293,

294, 18/45, 187 (11198, 11199, 11465, 11644), Nesâî (660), Ebû Ya la (1296) ve Beyhakî

(1/402, 3/251). Müsnecfin muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir"

demitir.
?

Bakara Sur. 239

* bn Cerîr (4/395).

4 ibn Cerîr (4/395).

* Bakara Sur. 240
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âyetle neshedildi" dediimde: “Yeenim! Ben hiçbir eyin yerini

deitiremem" karln verdi.’

ibn Ebî Hatim, Atâ vastasyla bildiriyor: bn Abbâs: “çinizden ölüp geriye

dul eler brakan erkekler, eleri için, evden çkarlmakszn bir yla kadar

geçimlerinin salanmasn vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden)

çkarlarsa, artk onlarn meru biçimde kendileri ile ilgili olarak

ilediklerinden dolay size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir,

hüküm ve hikmet sahibidir
"2

âyetini açklarken öyle dedi: “Kocas ölen

kadnn evden çkarlmakszn bir yllk nafakas verilirdi. Ancak miras âyeti

bunu neshedip kadna kocasnn mirasndan (duruma göre) dörtte bir ve

sekizde bir hisse verdi."3

bn CetVin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh) bu âyet hakknda öyle

dedi: Kadnn ölen kocasndan miras, kocasnn ölümünden sonra dilerse

evinde bir yl kalmasyd. Zira Yüce Allah: "...Ama onlar (kendiliklerinden)

çkarlarsa, artk onlarn meru biçimde kendileri ile ilgili olarak

ilediklerinden dolay size bir günah yoktur...
4 buyurmaktadr. Sonra miras

âyetiyle bu hüküm neshedildi .

5

Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, krime vastasyla bildiriyor: bn Abbâs:

“çinizden ölüp geriye dul eler brakan erkekler, eleri için, evden

çkarlmakszn bir yla kadar geçimlerinin salanmasn vasiyet etsinler...
'6

âyetini açklarken öyle dedi: “Yüce Allah farz kld mirasla, kadna dörtle

bir ve sekizde bir hisse vererek bunu neshetti. Bir yl iddet bekleme süresi ise,

dört ay on gün olarak bir sürenin farz klnmasyla neshedildi."7

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, bn îrîn vastasyla

bildiriyor: bn Abbâs, insanlara hutbe vermek üzere kalkp Bakara Sûresini

okudu. Ancak "...Eer geride bir hayr (mal) brakmsa, anaya, babaya ve

Buhâri (4530, 4536) ve Beyhakî (7/427).

J Bakara Sur. 240
J bn Ebî Hatim 2/451 (2390).

4 Bakara Sur. 240
5 bn Cerîr (4/402).

4
Bakara Sur. 240

7 Ebû Dâvud (2298), Nesâî (3545) ve Beyhakî (7/427). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2012).
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yakn akrabaya meru bir tarzda vasiyette bulunmas ..."
1

âyetine

geldiinde: “Bu, neshedildi” deyip okumaya devam etti. “çinizden ölüp

geriye dul eler brakan erkekler, eleri için, evden çkarlmakstzn bir yla

kadar geçimlerinin salanmasn vasiyet etsinler..."
2
âyetine gelince de:

“Bu da neshedildi” dedi .
3

âfiî ve Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Kocas ölen

kadna nafaka yoktur, miras ona yeter” dedi .

4

en-Nâsih'te Ebû Dâvud ve Nesâî’nin bildirdiine göre krime öyle dedi:

“çinizden ölüp geriye dul eler brakan erkekler, eleri için, evden

çkarlmakszn bir yla kadar geçimlerinin salanmasn vasiyet etsinler..."
5

âyetini: “çinizden ölenlerin geride braktklar eleri, kendi kendilerine

dört ay on gün (iddet) beklerler
"6

âyeti neshetti .

7

bnu'l-Enbârî'nin, Masâhifte bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “çinizden

ölüp geriye dul eler brakan erkekler, eleri için, evden çkarlmakszn bir

yla kadar geçimlerinin salanmasn vasiyet etsinler..."
8
âyetini açklarken

öyle dedi: “Önceleri kadna, kocas bir yllk nafaka vasiyet ederdi. Kadn

kendi isteiyle evi brakmadktan veya evlenmedikten sonra bu hakkn

kullanrd. Sonra Yüce Allah: "içinizden ölenlerin geride braktklar eleri,

kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler ..."9 âyetiyle bunu

neshetti. Bunun üzerine kadna dört ay on gün iddet bekleme ve mirastan

dörtte bir ve sekizde bir hisse farz klnd.”

bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda öyle dedi:

“Önceleri kadna, kocas bir yl boyunca evinde kalmasn ve bir yllk

nafakasn vasiyet ederdi. Kadn kendi isteiyle evi brakmadktan veya

'Bakara Sur. 180
J Bakara Sur. 240

*Saîd b. Mansûr, Tefsir (416), bn Cerîr (4/405, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (7/427,

428).

4 âfiî 2/100 (ifau'l-Ay, 171) ve Abdurrezzâk (12085, 12086).

* Bakara Sur. 240

* Bakara Sur. 234
7 Nesâî (3546).

Bakara Sur. 240
9 Bakara Sur. 234
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evlenmedikten sonra bu hakkn kullanrd. Sonra bu neshedilerek, ee"

kocasnn olu yoksa mirasn dörtte biri, varsa sekide biri farz klnd.

"çinizden ölenlerin geride braktklar eleri, kendi kendilerine dört ay on

gün (iddet) beklerler..."’ âyeti de kadnn bir yl beklemesini neshetti,

bn Râhûye, Tefsîr’de Mukâtil b. Hayyân'dan bildiriyor: Annesi, babas,

hanm, kz ve erkek çocuklan olan Tâif ahalisinden bir adam Medine’ye geldi

ve burada öldü. Bu durum Resûlullah'a (uiiaiiahu aleyhi veniiem) götürülünce, miras

çocuklarna ve anne babasna meru olarak verdi. Hanmna kocasnn

brakm olduu terekeden bir yllk nafakas dnda bir ey verilmesini

emretmedi. Bunun üzerine: "çinizden ölüp geriye dul eler brakan

erkekler, eleri için, evden çkarlmakszm bir yla kadar geçimlerinin

salanmasn vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çkarlarsa, artk

onlarn meru biçimde kendileri ile ilgili olarak ilediklerinden dolay size

bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir"’

âyeti indi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ama

onlar (kendiliklerinden) çkarlarsa, artk onlarn meru biçimde kendileri ile

ilgili olarak ilediklerinden dolay size bir günah yoktur..."3 âyetini

açklarken: "Helal olan güzel nikahtr” dedi .
4

U>- O Ui.lja.4-Uj

“Boanm kadnlarn örfe göre geçimlerinin salanmas
onlarn hakkdr. Bu, Allah'a kar gelmekten saknanlar

özerinde bir borçtur." (Bakara Sur. 24 1)

bn Cerîriin bn Zeyd'den bildirdiine göre: “Bu, Allah'a kar gelmekten

saknanlar üzerinde bir borçtur"5 âyeti indii zaman adamn biri: "Eer iyilik

yapmak istersem bunu yapanm, istemezsem de yapmam” dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Boanm kadnlarn örfe göre geçimlerinin

1

Bakara Sur. 240
1 Bakara Sur. 240

] Bakara Sur. 240
4 ibn Hbî Hatim 2/453 (23%).

* Bakara Sur. 241
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salanmas onlarn hakkdr. Bu, Allah'a kar gelmekten saknanlar

üzerinde bir borçtur
"1

âyeti indirdi .

2

bn Ebî Hâtim, Saîd b. el-Müseyyeb'ten bildiriyor: "Onlara dokunmadan

boarsanz nikâh paras kesmi olduunuz takdirde kabul ettiiniz parann

yarsn vermeniz gerek ..."3 âyeti: "Boanm kadnlann örfe göre

geçimlerinin salanmas onlarn hakkdr ..."4 âyetini neshetti .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Attâb b. Husayf: "Boanm kadnlarn

örfe göre geçimlerinin salanmas onlarn hakkdr ...'
6
âyetini açklarken:

“Bu, miras âyetinden önceydi” dedi .
7

Mâlik, Abdurrezzâk, âfîî, Abd b. Humeyd, en-Nâsih'te Nehhâs, bnu'l-

Münzir ve Beyhakfnin bildirdiine göre bn Ömer: “Boanm her kadnn

örfe göre geçiminin salanmas haktr. Ancak kii kadna dokunmadan

boamsa ve mehir belirlenmise, mehrin yansn vermesi yeterlidir” dedi .

8

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “Hür veya köle olsun

boanm her mümin kadna mut'a verilir” dedi ve: “Boanm kadnlarn

örfe göre geçimlerinin salanmas onlarn hakkdr. Bu, Allah'a kar
gelmekten saknanlar üzerinde bir borçtur"* âyetini okudu.

Beyhakî, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: Hafs b. Muîre hanm Fâtma'y

boad zaman Fâtma, Resûlullah’n (csihiisKu aleyhi veseiiem) yanna gitti. Resûlullah

(seiiaiiahu aleyhi venUam) kocasna: "Ona mut'a ver" buyurdu. Adam: “Ona mut'a

verecek bir ey bulamyorum” deyince, Resûlullah (»Hay» aleyhi vneiitmi: "Mut'adan

kaç yoktur. Yarm ölçek hurma olsa bile ona mutasn ver" buyurdu .

10

'Bakara Sur. 241
3

Bakara Sur. 241
3 Bakara Sur. 237
4 Bakara Sur. 241
5 bn Ebî Hâlim 2/454 (2400).

‘Bakara Sur. 241
7 bn Ebî Hâtim 2/454 (7401

)

8
Mâlik (2/573), Abdurrezzâk (12224, 12225), afiî (7/31, 255), Nehhâs (sh. 254) ve

Beyhakî (7/257).

9 Bakara Sur. 241
,D Beyhakî (7/257).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Boanm kadnlarn örfe

göre geçimlerinin salanmas onlarn hakkdr. Bu, Allah'a kar gelmekten

saknanlar üzerinde bir borçtur"’ âyetini açklarken: “Boanm her kadnn

mut’as vardr1
’ dedi.

Abd b. Humeyd, Ya’lâ b. Hakîm’den bildiriyor: Adamn biri Saîd b.

Cübeyr'e: “Mut'a her kiiye borç mudur?” diye sorunca: “Hayr, deildir'

dedi. Adam: “Peki kime borçtur?” dediinde ise: “Müttakilere” karln
verdi.

Beyhakî, Katâde'den bildiriyor: Adamn biri hanmn ureyh’in yannda

boaynca, (kad) ureyh adama: “Kadna mut’asn ver” dedi. Bunun üzerine

kadn öyle dedi: “Benim onda mut'a hakkm yoktur. Çünkü Yüce Allah:

“Boanm kadnlarn örfe göre geçimlerinin salanmas onlarn hakkdr.

Bu, Allah'a kar gelmekten saknanlar üzerinde bir borçtur
" 1

buyurmaktadr. Boanan kadnlara örfe göre mut'a vardr. Yüce Allah

âyetinde: "...Bu, iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur"3 buyurmutur. Anca<

bu da onlardan biri deildir.”4

Beyhakî'nin bildirdiine göre (kad) ureyh hanmn boayan bir adama:

“Saknanlardan ve iyilerden biri olmaya kar çkma” dedi .

5

âfiî, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: “Ric'î talak ile boanan kadna nafaka

vaciptir. Bâin talak ile boanan kadna ise örfe göre mut’a verilir.”
6

'Bakara Sur. 241

' Bakara Sur. 241
3 Bakara Sur. 236
4 Beyhakî (7/258).

5 Beyhakî (7/257).

6 âfiî 2/104 (ifSu’l-Ay, 181).
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(4J JS »jJl jJU- -yM Ji > ,ûî

V ^Û iüj ^D Jlâ jJî jü âli 01 ,ti \Jji &

Oj^L:

"Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarn
terk edenleri görmedin mî? Allah, onlara «ölün!» dedi,

sonra da onlar diriltti, üphesiz Allah, insanlara kar
lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanlarn çou

ükretmezler." (Bakara Sur. 243)

Vekî, Firyâbî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Hâkim’in Saîd b. Cübeyr

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm

korkusuyla yurtlarn terk edenleri görmedin mi?"
1

âyetini açklarken öyle

dedi: Bunlar dört bin kiiydiler ve veba hastalndan kaçp: "Ölüm olmayan

bir yere gideceiz" dediler. Onlar filan yerde iken Yüce Allah onlara: "Ölün!”

buyurdu ve öldüler. Sonra peygamberlerden bir peygamber yanlanna gelip

onlan, kendisine (Rablerine) ibadet etsinler diye diriltmesi için dua etti. Yüce

Allah da onlar diriltti.
2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in, krime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs bu âyet hakknda: "Bunlar dört bin kii olup Dâverdân denilen bir

köyde diler. Bunlar veba hastalndan kaçmlard” dedi.
3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim’in, Esbât vastasyla Süddî'den, o da

Ebû Mâlik’ten bildiriyor: Vâst'a yakn Dâverdân denilen bir köy vard. Bunlara

veba hastal gelince bir ksm köyde kald bir ksm da köyü terk edip kaçt.

Orada kalanlar öldü, köyü terkedenter ise kurtuldular. Köyde veba hastal

bitince kaçanlar köylerine geri döndü. Köyde kalanlar: "Kardelerimiz bizden

daha akll davrandlar. Eer biz de onlar gibi yapsaydk biz de kurtulurduk.

Eer bir daha veba hastal gelirse biz de onlarn yapt gibi yapacaz”

’ Bakara Sur. 243
J bn Kesîr, Tefsir"de (1/440) geçtii üzere Vekî, bn Cerîr (4/414) ve Hâkim (2/281).

Lafz Vekî'nindir.

3 bn Ebî Hâtin 2/455, 456 (2409, 2413, 2416).
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dediler. kinci senede yine veba hastal gelince köyde kalanlarla önceden

gitmi olanlar toplu olarak oray terk ettiler. Saylar otuzbin küsur kadard.

Geni bir vadiye geldiler ve orada konakladlar. Yüce Allah onlara, biri

vadinin en yüksek yerinde, dieri de en engin yerinde olmak üzere iki mele*

gönderdi. Melekler “Ölün!" diye seslenince öldüler ve bir süre ölü olara<

kaldlar. Sonra yanlarna kendisine Hezekîl denilen peygamber geldi ve

kemiklerin çokluunu görünce arp kald. Yüce Allah'n kendisine vahiy

etmesiyle: "Ey kemikler! Allah toplanmanz emrediyor" dedi. Vadinin en

yüksek ve en engin yerinde olan bütün kemikler topland. Her kemik kendi

cesedine yapmaya balad. Etsiz ve kansz cesetler olutu. Sonra Allah'n

vahyetmesi üzerine: "Ey kemikler! Allah size et giyinmenizi emrediyor” dedi

ve cesetler etle giydirildi. Yine Allah'n vahyi üzerine: "Ey cesetler! Allah size

kalkmanz emrediyor" dedi.

Sonra dirildiler ve köylerine geri döndüler. Onlar bir elbise giydiklerinde o

elbise mutlaka kirli bir kefen olurdu. O zamann insanlar onlann öldüünü ve

sonra tekrar dirildiklerini biliyordu. Bir zaman sonra ecelleri geldi ve öldüler."

Esbât'n, Mansûr’dan bildirdiine göre Mücâhid öyle dedi: "Onlar

uyandklar zaman: "Allahm! Seni hamd ile tebih ederiz. Senden baka ilah

yoktur" diyorlard .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Abdilazîz: "Binlerce kii

olduklar hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarn terk edenleri görmedin mi?"
1

âyetini açklarken: "Bunlar Azriât
J bölgesindendi" dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Salih bu âyeti açklarken: "Bunlar

dokuz bin kiiydiler" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Binlerce kii olduklar hâlde,

ölüm korkusuyla yurtlarn terk edenleri görmedin mi?"* âyetini açklarken

1 bn Cerir, Târih (1/458, 459) ve bn Ebî Hatim 2/457, 458 (2420, 2421).
1
Bakara Sur. 243

5 Azriât: am'n 1 10 km. güneyinde olan bir yerdir.

4 bn Ebî Halim 2/455 (2410).

5 bn Ebî Hatim 2/456 (2414).
6
Bakara Sur. 243
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öyle dedi: "Yüce Allah onlann ölümden kaçmalarna öfkelendi ve ceza

olarak onlan öldürdü. Sonra ecellerinden kalan müddeti yaatmak için onlar

tekrar diriltti. Eer o kavmin eceli gelmi olsayd bir daha dirilmezlerdi."

ibn Cerir'in bildirdiine göre E'as b. Elem el-Basrî öyle dedi: Hz. Ömer

namaz klarken arkasnda iki Yahudi vard. Bir dierine: "Bu o deil mi?”

diyordu. Ömer namaz bitirince: “Birinizin arkadana: «"Bu o deil mi?»

dediini iittim" dedi. Yahudiler: "Biz kitabmzda Allah’n izniyle ölüleri

dirilten demir boynuzun, Hezekîl’e verildii gibi sana da verileceini

buluyoruz" dediler. Ömer: “Biz Allah’n Kftâb'nda Hezekîl'I bulmadmz
gibi, Allah'n izniyle Hz. sa'dan baka kimsenin ölüyü dirilttiinide

bulmuyoruz” karln verdi. Onlar: “Allah'n Kitâb'nda: «Daha önce

bazlarn sana anlattmz, bazlarn da anlatmadmz peygamberler

gönderdik»' âyeti yok mu ki?" diye sorunca, Ömer: "Evet, var" karln
verdi. Yahudiler öyle devam ettiler: "Sana ölüleri diriltmeyi anlatacaz.

srâil oullannda veba hastal zuhur edince bir ksm oray terk edip gittiler.

Bunlar daha yerlerinden bir mil uzaklanca Allah onlan öldürdü. Sonralan

bunlann üzerinde bahçeler ina edildi. Kemikler çürüyünce Allah, Hezekîl’i

gönderdi. Hezekîl, Allah’n stedii eyleri söyleyince, Yüce Allah onlar tekrar

diriltti."

Bunun üzerine Yüce Allah: “Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm

korkusuyla yurtlarn terk edenleri görmedin mi? Allah, onlara «Ölün!»

dedi, sonra da onlar diriltti. üphesiz Allah, insanlara kar lütuf ve ikram

sahibidir. Ama insanlarn çou ükretmezler" 3

âyetini indirdi .
3

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hilâl b. Yesâf bu âyet

hakknda öyle dedi: Bu kavim srâil oullarndandr. Veba hastal zuhur

edince zenginleri ve erâf oray terk edip gittiler. Fakirleri ve sefilleri

yerlerinde kaldlar. Yerlerinde kalp da gitmeyenler ölmeye baladlar,

gidenlere ise bir ey olmad. O yllardan sonra bir yl: “Eer bizde onlann

yapt gibi yapsaydk (gitseydik) kurtulurduk” dediler ve topluca oray terk

ederek göç ettiler. Onlara ölüm gönderildi ve parlayan kemikler haline

geldiler. Bunun üzerine köylüler gelip onlan bir yere toplad. Bunlann yanma

1

Nisa Sur. 164
J
Bakara Sur. 243

3 bn Cerîr (4/415, 416), Târih (1/459).
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bir peygamber geldi ve: "Ey Rabbim! Eer sen dilersen bunlan diriltirsin,

onlar da köylerini yapp sana ibadet ederler" dedi. Yüce Allah peygambere:

"Filan ve filan eyi söyle" buyurunca, peygamber denilenleri söyledi ve

kemiklerin bir araya geldiklerini gördü. Sonra bir daha denilenleri söyleyince

kemiklerin etle giydirildiini gördü. Sonra bir daha denilenleri söyleyince

onlarn oturduunu ve tebih edip tekbir getirdiklerini gördü. Sonra onlara:

"Allah yolunda savanz ve Allah'n hereyi iittiini ve bildiini biliniz
"1

âyetini okudu .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(

Basrî) öyle dedi: "Bunlar veba hastalndan kaçan kavimdi. Yüce Allah ceza

olarak onlan ecellerinden önce öldürdü ve sonra ecellerinden kalan ksm
tamamlamak için tekrar diriltti."

3

bn Cerir, Vehb b. Münebbih’ten bildiriyor "Yüce Allah, Yûa'dan sonra

Kilâb b. Yukanna'y öldürdüü zaman, srail oullarndan yalnn olu denilen

Hezekîl b. Bevz geldi. Kendisine yalnn olu denilmesinin sebebi, annesi

yal iken Allah'tan çocuk diledi ve Allah ona Hezekîl'i verdi. Bu kii, Allah'n

Kitâb'nda: "Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarn terk

edenleri görmedin mi?"4 diye zikretmi olduu kavme dua eden kiidir."5

Abd b. Humeyd, Vehb (b. Münebbih)’den bildiriyor Zamannda srâ I

oullanndan baz insanlar belalara ve musibetlere maruz kaldlar. Bunun

üzerine bulunduklan durumdan ikayetçi olup: "Keke ölseydik de

bulunduumuz bu durumdan kurtulsaydk" dediler. Yüce Allah, Hezekîl'e

öyle vahyetti: "Kavmin belalara kar feryad etti. Ölürlerse rahat

edeceklerini zannediyorlar. Ölümde onlara ne rahatlk var ki? Öldükten sonra

onlan diriltemez miyim sanyorlar. Filan filan mezarla git orada dört bin kii

var."

1

Bakara Sur. 244
1 bn Cerir (4/422, 423) ve bn Ebî Hâlim 2/457 (2418).

1 bn Cerir (4/423).

4 Bakara Sur. 243

5 bn Cerir (4/418,419).
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Vehb der ki: “Bunlar Yüce Allah'n: “Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm

korkusuyla yurtlarn terk edenleri görmedin mi?"
1

âyetinde bahsetmi

olduu kiilerdir.”

Allah, Hezekîl'e devamen öyle vahyetti: “Git onlara seslen. Onlarn

kemikleri kularn ve aslanlarn datm olduu parçalar gibi dalmtr.”

Hezekîl gidip: “Ey kemikler! Allah size birlemenizi emrediyor” diye seslerdi.

O zaman her insann kendi kemii tekrar birleti. Sonra: “Ey kemikler! Allah

sinirlerinizin ve topuklarnzn bitmesini emrediyor” diye seslendi. Bunun

üzerine sinir ve topuklar yerine geldi. Sonra Hezekîl: “Ey kemikler! Allah size

etlerle giyinmenizi emrediyor” diye seslendi. Kemikler etle, sonra da deriyle

giydirilip bedene dönütüler. Hezekîl üçüncü defa: "Ey Ruhlar! Allah

bedenlerinize dönmenizi emrediyor” diye seslendi. Bunun üzerine Allah'n

izniyle bedenler kalkp tek bir kiiymi gibi tekbir getirdiler.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarn terk edenleri

görmedin mi ?"2
âyeti hakknda öyle dedi: Birçok kii Allah yolunda cihattan

kaçt. Allah onlan öldürdü ve kaçm olduklar ölümü tattlar. Sonra Allah

onlan tekrar diriltti ve: "Allah yolunda savanz ve Allah'n hereyi iittiini

ve bildiini biliniz
"

3

âyetinde buyurduu gibi dümanlaryla mücadele

etmelerini emretti. Bunlar peygamberlerine: “Bize bir hükümdar gönder ki

Allah yolunda savaalm” diyenlerdir/

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

Abbâs bu âyet hakknda öyle dedi: “Bunlar krksekiz bin kiiydiler ve

bunlarn etrafna duvar örüldü. Cesetleri parçaland ve koktu ki bu koku hala

o Yahudi soyunun nesillerinde bulunmaktadr. Bunlar Allah yolunda cihattan

kaçtlar ve Allah onlan öldürdükten sonra tekrar diriltip: "Allah yolunda

1

Bakara Sur. 243
2 Bakara Sur. 243
3 Bakara Sur. 244
4bn Cerîr (4/415) ve bn Ebî Hatim 2/456 (2417).
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savanz ve Allah'n hereyi iittiini ve bildiini biliniz
” 1

âyetinde

buyurduu gibi cihad etmelerini emretti .

2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyet hakknda öyle dedi:

"Binlerce kii veba hastalndan dolay yurtlarn brakp kaçtlar. Bunlar

kendi aralannda iyiydiler ve kalpleri birbirlerine bal idi. Onlar yurtlarndan

çkaran sava veya kavga deildi. Onlar yaamak için gittikleri yerlere varnca,

Allah onlara: "Ölün!” dedi ve öldüler. Oradan geçen bir adam savrulan

kemiklere bakp: “Allah bunlan öldürdükten sonra nasl diriltecek?” dedi.

Bunun üzerine Allah onu öldürmü ve yüz yl ölü olarak brakt .
3

Buhârî ve Nesâî'nin bildirdiine göre Hz. Âie öyle der: Resûlullah'a (uIIbIIbiiu

aleyhi vBsciiam) veba hastaln sorduumda, bana öyle dedi: "Bu Yüce Allah'n

diledii kimselere azab olarak verdii eydir. Ancak bunu müminlere de rahme t

klmtr. Köylerinde veba hastal zuhur ettiinde, sabredip köyünden

çkmayarak Allah'n kendisine yazm olduu eyden baka bir eyin isabet

etmeyeceine iman eden kiiye ehit ecri gibi ecir vardr."*

Ahmed, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Abdurrahman b. Avftan

bildiriyor: Resûlullah'n (uiuiatu aleyhi veatterr) veba hakknda öyle buyurduunu

iittim: "Bir yerde veba olduunu bilirseniz oraya yaklamayn. Sizin

bulunduunuz bir yerde zuhur ederse ondan kaçarak bulunduunuz bölgeden

dar çkmayn."*

Seyf, el-Futûh'ta urahbîl b. Hasene'den bildirdiine göre ResûlullahudMaiu

aleyhi metan): “Sizin bulunduunuz bir yerde veba zuhur ederse bulunduunuz

yerden dar çkmayn. Çünkü ölüm boynunuzdadr. Onun olduu yere de

girmeyin. Çünkü o, kalpleri yakar" buyurmutur.

'Bakara Sur. 244
J bn Cerir (4/418).

3 bn Cerir (4/420).

4 Buhâri (5734) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (7527).

5 Ahmed 3/211, 212, 213, 214, 215 (1678, 1679, 1682, 1684), Buhârî (5729, 5730), Müslim

(2219), Ebû Dâvud (3103) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (7521, 7522).
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Abd b. Humeyd, Ümmü Eymen’den bildiriyor: Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem)

ailesinden birine:
"Eer senin de aralarnda bulunduun bir yerde ölüm (cül

bir salgn) zuhur ederse yerinde kal " diye vasiyet ettiini iittim .

1

Ahmed, bn Ebî’d-Dünyâ, Tavvâ'in kitabnda, Ebû Ya'lâ, Taberânî, M. el-

Evsat'ta ve bn Adiy, el-Kâmil’de Hz. Âie'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesdiem): "Ümmetim ancak mzrak ve tâûn ile yok olur" buyurunca: “Ey Allah'n

Resulü! Mzran ne olduunu bildik te, tâûn nedir?" dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem): “Devenin bezesi gibi bir bezedir. Bunun zuhur etlii

yerde sebat eden kii ehit gibidir. Ondan kaçan kii de savatan kaçm gibidir
"

buyurdu .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, bn Huzeyme ve Taberânî'nin Câbir b.

Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saUlahu 3 |Eyhi «ueiiem) öyle buyurmutur

"Veba hastal zuhur eden yerden kaçan kii savatan kaçm gibidir. Ona

sabreden kii de savata sabreden gibidir."*

Âi ü)lj ctjyS UU^I iJ .jati L- 4JD yb_ S

"Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah

da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rzk) Allah daraltr

ve geniletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz."
(Baltnra Sur. 245)

Saîd b. Mansûr, bn Saîd, Bezzâr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Taberânî ve Beyhakî'nin, uabu'l-

mân’da bildirdiine göre bn Mes ûd: "Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek

’ Abd b. Humeyd, Muntehab (1592) uzn bir ekilde. Muhakkik der ki: "Mekhûl'un

Ümmü Eymen'den hadis dinlediini bilmiyoruz." el-Irvâ'a (7/90) baknz.
5 Ahmed 42/53 (25118), Ebû Ya'lâ (4408), Taberânî (5531) vc bn Adiy (7/2622).

Müsnedin muhakkikleri: "snad ceyyiddir" demilerdir.
3 Ahmed 22/365, 23/106, 159, (14478, 14793, 14875), Abd b. Humeyd, Muntehab (1116),

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3038), el-thafta (3/283) geçtii üzere bn Huzeyme, et-Tevekkül

kitabnda ve Taberânî, M. el-Evsat (3193). Müsned ' in muhakkikleri: "Hasen liayrihi"

demilerdir.



112 ü Bakara Sûresi t

o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin ...”
1

âyeti hakknda

öyle dedi: Ebu’d-Dehdâhe el-Ensârî: "Ey Allah'n Resûlü! Allah bizden borç

mu istiyor?" deyince, Resûlullah {»iaiishj aleyhi «afan): "Evet, ey Ebu'd-Dehdâhe!
'

karln verdi. Bunun üzerine Ebu'd-Dehdâhe: "Ey Allah'n Resûlü! Bana

elini göster" dedi. Resûlullah (saiiaMu aleyhi «süHan) elini uzatnca: "çinde alt yüz

hurma aac bulunan bahçemi Rabbime borç veriyorum" dedi. O srada

Ümmü'd-Dehdâh ve çocuklan bahçede bulunuyordu. Ebu’d-Dehdâhe gelip:

"Ey Ümmü'd-Dehdâhe!" diye seslendi. O: "Buyur!" karln verince:

"Bahçeden çk, onu Yüce Rabbime borç olarak verdim" dedi .

2

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: "Kimdir Allah'a

güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat

ödesin. (Rzk! Allah daraltr ve geniletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz
" 1

âyeti indii zaman, bnu’d-Dehdâhe Hz. Peygamber'e (sbIIbIIbHu aleyhi vesellem) gelip:

"Ey Allah’n Resûlü! Rabbimizin bize vermi olduundan borç istediini

görüyorum. Benim iki tarlam vardr. Biri yüksekte, dieri de engindedir.

Onlann güzelini sadaka olarak verdim" dedi. Bundan dolaydr ki Hz.

Peygamber (laiiaiiehu aleyhi ««iem): "bnu'd-Dehdâhe'nin Cennette nice sarkm?

salkm vardr" buyururdu .

4

Taberânî, M. el-Evsat'ta, Zeyd b. Eslem'den, o babasndan, o da Ömer b.

el-Hattâb’tan aynsn rivayet etti .
5

ibn Merduye'nin, Zeyd b. Elem vastasyla Atâ b. Yesâr ile A'rec'te

bildirdiine göre Ebû Hureyre öyle dedi: "Kimdir Allah'a güzel bir borç

verecek o kimse...”
6
âyeti indii zaman, Ebu'd-Dehdâhe: "Ey Allah'n Resûlü!

Benim biri en engin, dieri de en yüksek yerde olan iki bahçem vardr.

1 Bakara Sur. 245
3 Saîd b. Mansûr, Tefsir (417), Bezzar (2033), bn Cerîr (4/430), ibn Ebî Hatim 2/460

(2430), Hakîm et-Tirmizt (2/61), Taberânî 22/301 (764), Beyhakî (3452). Saîd'in Sûnm'inin

muhakkiki der ki: "snadnda bulunan Humeyd el-A'rac'n çok zayf olmas sebebi ile

hadisin isnad çok zayftr. Ancak hadis baka bir tarikle sahîh bir ekilde rivayet

edilmitir/'

3 Baka ra Sur. 245
4 Abdurrezzâk (1/98) ve bn Cerîr (4/429, 430).

5 Taberânî (1866). Heysemî, Mecmau'z Zevâid’de (3/113) der ki: "snadnda smâil b.

Kays bulunduundan zayf hadistir/'

6 Bakara Sur. 245
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Onlardan birini Rabbime borç olarak verdim” dedi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (siiiUu aleyhi mM: "Allah da bunu senden kabul etti" buyurup,

bahçeyi himayesi altnda olan yetim çocuklara verdi. Hz. Peygamber (saiieiishu

eieyhi yesBism):
"Ebu’d-Dehdahe için Cennette nice sarkm salkmlar vardr"

buyururdu.

bn Sa’d’n bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr öyle dedi: “Kimdir Allah'a

güzel bir borç verecek o kimse ..."
1

âyeti indii zaman, Resûlullah (»iafetnj inyh

veseiiem): "Mallarnzdan Allah'a borç veriniz ki, Allah size onu kat kat geri

versin ” buyurdu. bnu'd-Dehdâhe: "Ey Allah'n Resulü! Benim, biri en yüksek,

dieri de en engin yerde olan iki bahçem var. Bir de Zafer oullarnn yannda

bir malm var. Maln iyisini seçebilecek adamn gönder ki onu teslim alsn”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah (»Miahu aleyhi veseiiem) Ferva b. Amr'a:
"
Git ve o iki

mala bak. yisini sahibine brakp dierini al" buyurdu. Gidip baktktan sonra

bnu'd-Dehdâhe: "Ben Rabbime maln kötüsünü vermek istemiyordum,

ancak en güzelini vermek istiyordum. Çünkü dünya fakirliinden bir korkum

yoktur” deyince, Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem):
"
Ebu'd-Dehdâhe'nin Cennette

eriebilecei nice sarkm salkmlar vardr" buyurdu.

bn Sa'd, a’bî'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem) adamn birinden

borç hurma almak istedi. Ancak adam: "Bu peygamber olsayd borç almazd”

deyip istenen hurmay vermedi. Resûlullah Maiiahuoieyhi .c«Hem) bnu’d Dehdâhe'y

çartt ve ondan borç istedi. Bunun üzerine bnu'd-Dehdâhe: "Vallahi! Benim

malmda ve çocuklanmda benden fazla hak sahibisin. Bu senin malndr,

istediin kadarn al, istediin kadarn da bize brak" dedi. bnu’d-Dehdâhe

vefat ettii zaman, Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vesellem): "Ebu'd-Dehdâhe'nin Cennette

eriebilecei nice salkmlar vardr" buyurdu.

bn ishâk ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirirler: "Kimdir

Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat

ödesin. (Rzk) Allah daraltr ve geniletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz.

"

2

âyeti Sabit b. ed-Dehdâhe hakknda maln sadaka olarak verdii zaman nâzil

oldu.

1 Bakara Sur. 245
3
Bakara Sur. 245
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

"Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse..."' âyetini açklarken: "Alleh

yolunda sadaka vermektir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde öyle dedi: Hz.

Peygamber (sBiltiiahu aleyhi w sa ilam) zamannda adamn biri bu âyeti iitince: "Ben

Allah'a borç veririm" dedi ve malna yöneldi. Malnn en güzelinden

tasaddukta bulundu.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Allah da o borcu kendisine kat kat

ödesin"
2
âyeti hakknda: "Bu kat kat vermenin ne kadar olduunu hiç kimse

bilemez" dedi.3

Ahmed, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Osman en-Nehdî'den

bildiriyor. Ebû Hureyre'nin: "Yüce Allah mümin kulunun bir iyiliini bir milyon

iyilik olarak yazar" dedii bana bildirildi. Bir yl önce hac etmi olduum için

bu yl hac etmeyi düünmüyordum. Ancak bu hadis için, Ebû Hureyre'vi

görmek istiyordum. Onu bulup bu hadisi sorduumda: "Ben öyle demedim.

Sana bunu söyleyen kii dediimi ezberliyememi. Ben öyle dedim: "Yüce

Allah mümin kulunun bir iyiliine karlk iki milyon iyilik sevab verir" dedi ve

öyle devam etti: "Bunu Allah'n Kitâb’nda: "Kimdir Allah'a güzel bir borç

verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin"4 eklinde

bulmuyor musunuz? Yüce Allah’n yannda kat kat demek iki milyondan daha

fazla demektir. Canm elinde olana yemin olsun ki! Resûlullah’n (saiiaiiahu aia>n

raeHem) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah bir iyilie iki milyon iyilik

sevabyla karlk verir. "5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Sahîh’te, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin uabu'l-mâr'da bildirdiine göre bn Ömer öyle ded

:

"Mallarn Allah yolunda sarfedenlerin durumu, her baanda yüz tane

olmak üzere yedi baak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediine kat

'Bakara Sur. 245
J
Bakara Sur. 245

3 bn Cerîr (4/431).

4 Bakara Sur. 245
5 Ahmed 13/327 (7945) ve bn Ebî Hâtim 2/461 (2434).
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kat verir. Allah'n lütfü genitir, O her eyi bilendir
" 1

âyeti indii zaman,

Resûlullah MaM iyhi vaseHam): "Rabbim! Ümmetime daha fazlasn ver" diye dua

etti. Bunun üzerine: "Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah

da o borcu kendisine kat kat ödesin
"'1

âyeti indi. Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesdlem)

yine: "Rabbim! Ümmetime daha fazlasn ver" diye dua edince: "Yalnz

sabredenlere, ecirleri sonsuz olarak ödenecektir"3 âyeti indi .

4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Süfyân öyle dedi: "Kim ortaya bir iyilik

koyarsa ona on kat verilir...
nS

âyeti indii zaman, Resûlullah (aiaiishu aleyhi mailem):

"
Rabbim ! Ümmetime dahafazlasn ver" diye dua etti. Bunun üzerine: "Kimdir

Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat

ödesin. (Rzk) Allah daraltr ve geniletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz.
"ö

âyeti indi. Resûlullah (saHaüahu aleyhi ressilem) yine: "Rabbim! Ümmetime daha fazlasn

ver" diye dua edince: "Mallarn Allah yolunda sarfedenlerin durumu, her

baanda yüz tane olmak üzere yedi baak veren tanenin durumu gibidir.

Allah dilediine kat kat verir. Allah n lütfü genitir, O her eyi bilendir
"7

âyeti indi. Resûlullah (saiaiiahu aleyhi veseiiem) bir daha: "Rabbim! Ümmetime daha

fazlasm ver" diye dua etti. "Yalnz sabredenlere, ecirleri sonsuz olarak

ödenecektir
"8

âyeti inince, Resûlullah (sBiieiiahuaieyh veseiiem) daha fazlasn istemedi.

bn Ebî Hatim der ki: Zeyd b. Elem: "...Güzel borç verecek ...*9 âyeti

hakknda: "Aileye nafaka vermektir” dedi .’
0

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, Süfyân vastasyla Ebû Hayyân'dan, o da

babasndan öyle bildirir: Bizim kabilenin ihtiyarlarndan biri, bir dilencinin:

'Bakara Sur. 261
J

Bakara Sur. 245
3 ZümerSur. 10
4 bn Ebî Hâtim 2/461 (2435), bn Hibbân (4648) ve Beyhakî (3318, 4280). Heysem!,

Mecmau'z Zevâid’de (3/112) der ki: "snadnda sa b. el-Müseyyeb bulunmaktadr." el-

Cerh ve't-Ta'dîl'de (6/288) geçtii üzere bn Maîn der ki: "sa b. el-Müseyyeb hadisleri

zayftr ve rivayetlerine itibar edilmez."
s Enâm Sur. 160
6 Bakara Sur. 245
7 Bakara Sur. 261
e Zümer Sur. 10

9 Bakara Sur. 245
,0 bn Ebî Hatim 2/460 ((2432).
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"Kinidir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse..."’ dediini iittii zamar:

“Hamd ederek Allah’ tebih ederim. Allah'tan baka ilah yoktur ve Allah en

büyüktür. En güzel isteme de budur” derdi.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre adamn biri Ka'b’a: Bir adamn: “Bir defa

hlas Sûresi’ni okuyan kiiye Yüce Allah Cennette inci ve yakuttan bir milyon

ev yapacaktr” dediini iittim. Bu söze inanaym m?" dediinde, Ka'b: “Evet,

inan. Buna m aryorsun? Allah yirmi milyon, otuz milyon hatta

saylmayacak kadar ev yapar’’ deyip: “Allah da o borcu kendisine kat kat

ödesin" * âyetini okudu. Sonra da: “Allah'n kat kat dedii saylmayacak

kadardr” dedi .

4

Ebu’-eyh, el-Azame de ve Beyhakî, uabu’l-mân'öa Ebû Hureyre'den

bildiriyor Hz. Peygamber (saiiaiialu aleyfci »esellem) öyle buyurmutur: "Gökyüzü

kapsnda bir melek: «Kim daha sonra mükafatlandrlmak üzere bugün Allah'a

borç verir» der. Dier bir kapda baka bir melek ise: «Allahm ! nfakta

bulunanlara verdiim telafi et, vermeyenlerin maln da telef et» der. Baka bi r

kapda baka bir melek: «Ey insanlar! Rabbinize yönelin! Bilin ki az ama yeterli

olan bir mal, çok olan ve kiiyi oyalayan maldan daha hayrldr» diye seslenir.

Baka bir melek baka bir kapda: «Ey Âdem oullan! ölüme hazrlk yapn ve

ölüp gideceinizi hesap ederek binalannzt ina edin » diye seslenir." 5

Beyhakî, uabu'l-mân’da Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah

Uaiiâflahu ai^ «ailem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah öyle buyurur: «Ey

Âdemolu! Senin malndan yanmda emanet brak. Bu mal yanmaz, batmaz ve

çalnmaz. En fazla ihtiyacn olduu zaman da onu sana geri ödeyeceiim.»"b

'Bakara Sur. 245
J bn Ebî eybe (13510) ve bn Ebî Hatim 2/461 (2433).

3 Bakara Sur. 245
1 bn Ebî Hatim 2/462 (2437).

ç Ebu'-eyh (519, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (10730).

4 Beyhakî (3342).
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"...(Rzk) Allah daraltr ve geniletir. O'na

döndürüleceksiniz.. " (Bakara Sur. 245)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: (JJi 15)
1 buyruunu a:

“Sadakay kabul eder" eklinde açklamtr, (h.lhj)* buyruunu: “Karln
verir" eklinde açklamtr, buyruunu ise: “Onlar topraktan

yaratt ve tekrar topraa dönecekler" eklinde açklamtr.

4

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr ve Beyhakî, Sünen'de

Enes'ten bildiriyor: Her ey pahal olmutu. nsanlar: “Ey Allah’n Resulü! Bize

fiyatlar ayarla" deyince, Resûlullah (sslfalehu aleyhi veseiiem):
"
Fiyatlar ayarlayan,

ktl da çokluu da veren Allah'tr. Rzk veren Allah'tr. Ben, Allah'n

huzuruna, ben de hiç kimsenin kan ve mal hakk olmadan çkmay arzularm"

buyurdu .

5

Ebû Dâvud ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Adamn biri: “Ey

Allah'n Resûlü! Bize fiyatlar ayarla" deyince, Resûlullah (saiisiahu dByhi vesekm):

"Hayr, dua ederim" buyurdu. Yine adamn biri: “Ey Allah'n Resûlü! Bize

fiyatlar ayarla" dediinde: "(Fiyatlar) ndiren de yükselten de Allah'tr. Ben,

Allah'n huzuruna, bende hiç kimsenin hakk olmadan çkmay arzularm"

buyurdu .

6

Bezzâr, Hz. Ali'den bildiriyor: “Ey Allah'n Resûlü! Bize fiyatlar ayarla"

denildiinde: ",Maln pahal ve ucuz olmas Allah'n elindedir. Rabbimin

'Bakara Su. 245

'Bakara Sur. 245
3 Bakara Sur. 245
4 bn Ebî Hâtûn 2/462 (2438, 2439).

5 Ahmed 20/46, 21/444 (12591, 14057), Ebû Dâvud (3451), Tirmizî (1314, "sahih"), bn
Mâce (2200), bn Cerîr (4/433) ve Beyhakî (6/29). Müsnedn muhakkikleri: "snâd
sahihtir" demilerdir.

6 Ebû Dâvud (3450) ve Beyhakî (6/29). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 2944).
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huzuruna çktmda isterim ki hiç kimse kendisine yapm olduum bir

hakszlktan dolay yakama yapmasn" buyurdu .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Allah, imkan olmad halde yolunda savaanlar bildii gibi zengin olup da

yolunda savamayanlar da biliyor. te onlar borç vermeye davet edip:

"Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu

kendisine kat kat ödesin. (Rzk) Allah daraltr ve geniletir ...'
2

buyurmutur. Allah sana mal vermiken sen savaa gitmek istemiyorsun. B j

kii ise fakir olduu halde savaa gitmek istiyor. Öyleyse sen de malnla ona

yardmda bulun ki senin de bunda bir payn olsun ."3

j«î JArH üt^ Jl $
Yî jai 'fite o j* Ji J j jîiâ! tku ®

^j\j3 o*. ^ Jtr- J?1" Yî & Uj ijJlî jlîliî

^ üij^ SuîY ijîjs JaJ ufr ui»

"Mûsâ'dan sonra srailoullarnm ileri gelenlerini

görmedin mi (ne yaptlar)? Hani, peygamberlerinden
birine, «Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda
savaalm» demilerdi. O, «Ya üzerinize sava farz

klnd hâlde, savamayacak olursanz?» demiti. Onlar,

«Yurdumuzdan çkarlm, çocuklarmzdan
uzaklatrlm olduumuz hâlde Allah yolunda niye

savamayalm?» diye cevap vermilerdi. Ama onlara sava
farz klnnca içlerinden pek az hariç, yüz çevirdiler.

Allah, zalimleri hakkyla bilendir." (Bakara Sur. 24ft)

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî' b. Enes bu âyeti açklarken öyle dedi:

Allah daha iyi bilendir, ama bize burada zikredilen udur: Musa (aieyhisseiam) vefa”

’Bezzâr (899). Heysemî. Mecmau'z Zevâid 'de ((4/99, 100) der ki: "snadnda Asbag b.

Nubâte bulunmaktadr. dî güvenilir olduunu, dier hadis imamlar ise zayf olduunu

söylemitir. Bazdan da hadislerinin metruk olduunu ileri sürmütür."
1
Bakara Sur. 245

3 bn Cerîr (4/434).
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edince, srail oullarna Yûa b. Nûn halife oldu. Yûa b. Nûn Allah'n kitab

Tevrât'a ve paygamberleri olan Mûsa'nn sünnetine göre hüküm kld. Sonra

Yûa b. Nûn vefat edince baka biri halife oldu, o da Allah'n kitab Tevrât'a

ve peygamberleri olan Musa'nn sünnetine göre hüküm kld. Ondan sonra

bakas halife oldu ve kendisinden önceki iki arkada gibi hüküm kld. Sonra

yine bir bakas halife oldu, onun baz emirlerini tutup bazlarn da

reddettiler. Sonra yine bir bakas halife oldu, onun da çou emirlerini

reddettiler. Sonra yine bir bakas halife oldu, onun da bütün emirlerini

reddettiler. Sonra isrâil oullan mallarnda ve canlarnda gördükleri eziyetten

dolay peygamberlerinden bir peygambere gidip: "Savamak için bize

Rabbinden izin iste” dediler. O peygamber onlara: "O, «Ya üzerinize sava

farz klnd hâlde, savamayacak olursanz?» demiti. Onlar,

«Yurdumuzdan çkarlm, çocuklarmzdan uzaklatrlm olduumuz

hâlde Allah yolunda niye savamayalm?» diye cevap vermilerdi. Ama

onlara sava farz klnnca içlerinden pek az hariç, yüz çevirdiler. Allah,

zalimleri hakkyla bilendir
"1

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah onlara Tâlut’u

hükümdar olarak gönderdi. srâil oullannn iki kolu vard. Bir kol

peygamberlik, dieri de hükümdarlk üzereydi. Halbuki Tâlut ne

peygamberlik, ne de hükümdarlk kolundand. Onlara hükümdar olarak

seçilince onu kabul etmediler ve: "Biz hükümdarla daha layk olduumuz

halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geni imkanlar verilmemiken

o bize nasl hükümdar olur" dediler. Peygamberleri de onlara: "...Dorusu

Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü artrd" dedi. Allah mülkü

dilediine verir. Allah her eyi kaplar ve bilir
” 2

dedi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre ibn

Abbâs: "Musa'dan sonra srailoullarnn ileri gelenlerini görmedin m (ne

yaptlar)? Hani, peygamberlerinden birine, «Bize bir hükümdar gönder de

Allah yolunda savaalm» demilerdi. O, «Ya üzerinize sava farz klnd
hâlde, savamayacak olursanz?» demiti. Onlar, «Yurdumuzdan çkarlm,

çocuklarmzdan uzaklatrlm olduumuz hâlde Allah yolunda niye

savamayalm?» diye cevap vermilerdi. Ama onlara sava farz klnnca

’ Bakara Sur. 246

‘ Bakara Sur. 246

> bn Cerîr (4/44, 452).
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içlerinden pek az hariç, yüz çevirdiler. Allah, zalimleri hakkyla bilendir
7 ’

âyeti hakknda öyle dedi: "Bu, Tevrat'n kaldrlp ehli imann yurtlarndan

çkanld zamandr. Zorba hükümdarlar onlan memleketlerinden ve

çocuklarndan uzaklatrmt. Sava onlara farz klnnca ki bu da kendilerine

Tabut'un (=sandn) getirildii zamandr, srâil oullannn iki kolu vard. Bir

kol peygamberlik, dieri de hükümdarlk üzereydi. Peygamberlik sadece

Peygamberlik kolunda, hükümdarlk da sadece hükümdarlk kolunda olurdu.

Peygamberleri onlara: “Allah size üphesiz, Talut’u hükümdar olarak

gönderdi 7
' deyince, onlar “Biz hükümdarla ondan layk iken ve ona malca

da bir bolluk verilmemiken bize hükümdar olmaya o nasl layk olabilir? Tâlut

iki koldan da deildir. O ne peygamberlik, ne de hükümdarlk kolundandr”

karln verdiler. Peygamberleri onlara: "...Dorusu Allah size onu seçti,

bilgice ve vücutça gücünü artrd" dedi. Allah mülkü dilediine verir. Allah

her eyi kaplar ve bilir
"2

dedi. Onlara: "...Onun hükümdarlnn alameti,

size sandn gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatl ve Musa

ailesinin ve Harun ailesinin braktklarndan kalntlar var ..." 3 diyene kadar

liderlii ona (Tâlut'a) vermeyi kabul etmediler.

Musa (aieytisseimn) levhalan atnca knldlar. Levhalardan bir ksm geri göe
çekildi. Musa kalanlan toplad ve Tabut’a (=Ahit Sandna) koydu. Eriha'da

bulunan ve Âd’dan bir frka olan Amâlik halk Tabut’u ald. Melekler Tabut'

gökyüzü ve yeryüzü arasnda tayarak geldiler. Kendileri de bunu

seyrediyordu. Meleklerin Tabut'u Tâlut'un yanna koyduklarn görünce

“imdi oldu” dediler ve hükümdarl ona teslim ettiler. Savalaca zamar

peygamberler Tabut’u önlerine koyarlard ve: “Âdem de feieyhsseiam) Cennetter

indiinde bu Tabut’la indirildi. Tabut'un içinde ferahlk, sükûnet ve Mûsa'ntr

(Bejhi5seiam) asas vard” derlerdi. Bana Tabut'un ve Musa’nn asasnn Taberiyye

gölünde olduu, kyamet gününden önce de çkaca söylendi.
4

bn shâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih öyle dedi:

srâil oullarnda Musa’dan (aleyhisseiam) sonra Yua b. Nûn halifelik etti. O vefat

edene kadar Tevrat’n ve Allah’n emirleriyle hüküm kld. Sonra Kâlib b.

Bakara Sur. 246
2
Bakara Sur. 247

3 Bakara Sur. 248
4 îbn Cerîr (4/440, 453, 463, 464).
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Yufanna halifeleri oldu. O da vefat edene kadar Tevrat'n ve Allah'n

emirleriyle hüküm kld. Sonra ihtiyarn olu Hezekîl b. Bevz halifeleri oldu.

Hezekîl vefat edince, Allah'a olan ahidlerini unuttular ve putlar dikip onlara

tapmaya baladlar. Sonra onlara Peygamber olarak lyâs b. Tesbî b. Finhâs b.

el-îzâr b. Hârûn b. mrân gönderildi. srâil oullanndan, Musa'dan (eleytaseiam)

sonra onlara Tevrat’tan unuttuklarn yenilemek i<;in Peygamberler gelirdi.

lyâs da (aieyhisseiam) isrâil oullarndan Ehâb denilen bir hükümdarla beraberdi.

Onu dinler ve ona inanrd. lyâs (aleyfaelan) onun emirlerini yerine getirirdi. srâil

oullarnn çou putlar edinip onlara tapyordu. Bunun üzerine lyâs (aleyhisselam)

onlar Allah'a davet etmeye balad. Ancak srâil oullar, dier hükümdarn

dedii dnda îlyâs'n (aieyhisseiam) dediklerini dinlemiyordu. Hükümdarlar am'da

dalmt. Her hükümdarn kendine has faydaland bir bölgesi vard.

O hükümdar Iyâs’a (aieyhisseiam): “Senin davet ettiin ey kesinlikle batldr.

Ben filan ve filan görüyorum” deyip srâil oullannn hükümdarlann

saymaya ve putlara taparak yiyip içtiklerini, nzklandrldklann, dünyada bir

eylerinin eksik olmadn söylemeye balad. Bunun üzerine lyâs Caleyhsselsm)

istircâ etti ve saçlar diken diken oldu. Onun dediklerini kabul etmeyerek

brakp gitti. Bu hükümdar da dier hükümdarlar gibi oldu ve putlara tapt.

Sonra kendilerine Yesa’ halife oldu. Bir süre onlara halifelik yapt, vefat

edince de birçok halifeleri oldu. Ancak hatalar da çoald. Yanlarnda

bulunan Tabut da eraftan saylan kiiler arasnda miras olarak kalyordu.

Tabut'ta Musa ailesinin ve Harun ailesinin braktklarndan kalntlar vard.

Bunlara düman geldii zaman Tabut’u beraberlerinde sürüyerek dümana

yaklatrrlard ve Allah düman hezimete uratrd. Hatalan çoalp Allah’n

ahdini braktklarnda düman saldrsna uradlar. Yine önceden yaptklar

gibi beraberlerinde sürüyerek Tabutu götürdüler. Ancak öldürüldüler ve

Tabut ellerinden alnp zarara uratldlar. Düman onlar perian ederek

çocuklarn da kadnlann da ald. Aralarnda emvîl denilen bir Peygamber

vard. Bu kii, Allah’n; "Musa'dan sonra Israiloullarnn ileri gelenlerini

görmedin mi (ne yaptlar)? Hani, peygamberlerinden birine, "Bize bir

hükümdar gönder de Allah yolunda savaalm” demilerdi. O, "Ya

üzerinize sava farz klnd hâlde, savamayacak olursanz?" demiti.

Onlar, "Yurdumuzdan çkarlm, çocuklarmzdan uzaklatrlm

olduumuz hâlde Allah yolunda niye savamayalm" diye cevap
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vermilerdi. Ama onlara sava farz klnnca içlerinden pek az hariç, yüz

çevirdiler. Allah, zalimleri hakkyla bilendir
" 1

diye zikretmi olduu kiidir.

srâil oullan emvîl'e: “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda

savaalm” dediler. srâil oullannn ykamamalarnn sebebi oniann

hükümdarlara, hükümdarlannda Peygamberlere itaat etmesiydi. Hükümdar

toplumla gider. Peygamber de ona yol gösterip Allah’n emirlerini tebli

ederdi. Peygamberin emirlerini yaptklarnda durumlan düzeliyor,

hükümdarlan azp paygamberlerinin emirlerini yapmadklarnda da durumlan

bozuluyordu. Hükümdarlar dalâlet içindeyken ahali kendilerine tabi olursa,

hükümdarlar peygamberlerin emirlerini terkerderlerdi. srâil oullan bir ksm
Peygamberleri yalanlayp hiçbir eyini kabul etmiyor, bir ksmn da

öldürüyorlard. Bu bela sürekli balannda kalnca: “Bize bir hükümdar gönder

de Allah yolunda savaalm" dediler.

Peygamberleri onlara: “Sizde ahde vefa, doruluk ve Allah yolunda cihada

istek yoktur” karln verdi. Onlar: “Biz cihattan korkuyor ve cihad

istemiyorduk. Biz memleketimizde korunuyorduk ve kimse bize zarar

veremiyordu. Hiç bir düman ordusu bize galip gelemiyordu. Biz bu duruma

dütükten sonra, cihattan kaç yoktur. Dümana kar cihatta Rabbimize

itaat ederiz. Çocuklarnz, hanmlanmz ve zürriyetimizi almalanna engel

oluruz” dediler. Bunlar öyle deyince emvîl, Allah'tan bir hükümda'

göndermesini istedi. Yüce Allah ona: "Evinde bulunan ve içinde ya olan

boynuza gözle. Eer bir adam yanna girer de boynuzdaki ya dan szarsa

bu kii srâil oullannn hükümdandr. Onun bana bundan sür ve bunu srâil

oullarna hükümdar kl" buyurdu. Bunun üzerine emvîl, yanna gelecek bu

adam beklemeye balad. Tâlût deri tabaklayan biri idi ve Bünyâmin b. Ylkub

kolundand. Bünyâmin'in kolundan bir peygamber veya bir hükümdar

çkmamt. Tâlût kölesiyle beraber kaybolan atn aramaya çkt ve emvîl’in

evine urad. Köle, Tâlût'a: “Bu Peygamberin yanna girsek de atmz sorsak.

Bize atmzn nerede olduunu söylese ve hayr duasn alsak” dedi. Tâlût:

“Bunu yapmann bir sakncas yoktur” karln verdi ve içeri girdiler.

Atlannn durumunu anlatrlarken ve hayr dua etmesini isterlerken

boynuzdaki ya dan szd. Bunun üzerine emvîl kalkp boynuzu ald ve

Tâlût’a: “Ban yaklatr" dedi. Tâlût ban yaklatnnca onu bana sürüp:

1

Bakara Sur. 246
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"Sen, Allah’n, bana srâil oullarna hükümdar etmemi emrettii kiisin”

dedi. Tâlût'un ismi Süryânice âvile b. Kays b. Ebyâl b. Sirâr b. Yahribe b.

Ufeyhe b. Âyise b. Bünyâmîn b. Ya'kûb b. shâk b. brahim'di. emvîl, Tâlût'un

yanma oturdu. nsanlar: "Tâlût hükümdar oldu” dedi. srâil oullarnn ileri

gelenleri peygamberlerine gelip: "Ne oluyor ki peygamberlik veya

hükümdarlk olmayan bir evden olan Tâlût bize hükümdar oluyor? Sen de

biliyorsun ki peygamberlik ve hükümdarlk Lâvi oullannn ve Yehûze

oullannndr” deyince: "Dorusu Allah size onu seçti, bilgice ve vücutça

gücünü artrd” karln verdi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim baka bir kanalla Vehb b. Münebbih'ten

bildiriyor: srâil oullar, emvîl'e: "Bize bir hükümdar gönder de Allah

yolunda savaalm” deyince: "Savata Allah'n yardm size yetti” karln
verdi. srâil oullar: “Biz çevrenizdekiler tarafndan korkutuluyoruz.

Etrafnda toplanacamz bir hükümdarmz olsun” dediler. Yüce Allah

emvîTe: "Tâlût'u onlara hükümdar kl ve ona kutsal yadan sür” diye

vahyetti. Tâlût'un babasnn eekleri kaybolmutu. Babas onlar aramak için

bir kölesiyle Tâlût'u gönderdi. emvîl’in yanna eekleri sormaya

geldiklerinde emvîl, Tâlût’a: "Allah seni srâil oullanna hükümdar kld”

dedi. Tâlût: "Beni mi?” diye sorunca, emvîl: "Evet, seni” diye cevap verdi.

Tâlût: "Peki benim srâil oullan içinde en itibarsz kolundan olduumu

bilmiyor musun?” diye sorunca, emvîl: “Evet, biliyorum" karln verdi.

Tâlût: "Peki, bunun kant nedir?” diye sorunca, emvîl: "Döneceksin ve

babann eeklerini bulduunu göreceksin” dedi. Sonra Tâlût'a o kutsal

yadan sürdü. srâil oullarna: "...Allah size üphesiz, Talut’u hükümdar

olarak gönderdi ..."
2
deyince, isrâil oullar: "Biz hükümdarla ondan layik

iken ve ona malca da bir bolluk verilmemiken bize hükümdar olmaya o

nasl layk olabilir?"
3

dediler. emvîl de: "Dorusu Allah size onu seçti,

bilgice ve vücutca gücünü arttrd
"4 karln verdi .

5

' bn Cerîr (4/437, 440, 148, 449), Târih (1459, 464).

2
Bakara sûr. 247

3 Bakara sûr. 247
4 Bakara sûr. 247
5 bn Cerîr 4/449 ve bn Ebî Hatim 2/463 (2443)
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hani, peygamberlerinden birine,

«Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaalm» demilerdi ..."
1

âyetini açklarken: "Bu Peygamber emel'dir” dedi.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Bu kii Yusa

b. Nûn'dur” dedi.
2

bn Ebî Hâtim’in, Amr b. Murra vastasyla bildirdiine göre Ebû Ubeyde:

"Hani, peygamberlerinden birine, ("Bize bir hükümdar gönder de Allah

yolunda savaalm" demilerdi)" 3 âyetini açklarken: "Bu kii emûl b.

Hanne el-Âkir'dir” dedi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Siiddî bu âyeti açklarken

öyle dedi: isrâil oullan, hükümdarlan Câlut olan Amâlik'le savayordj.

Amâlik, srâil oullanna üstün gelerek Tevrât' aldlar ve kendilerine cizye

koydular. srâil oullan Amâlik'le avamak için Allah’n kendilerine tir

peygamber göndermesini iitiyordu. Kendilerinden peygamber çkan kol

helak olmu, onlardan geriye sadece hamile bir kadn kalmt. Bu bir kz

çocuu dourur da, srâil oullannn erkek çocuk istiyor olmasn frsat

bilerek, onu bir erkek çocukla deitirir korkusuyla onu bir eve hapsettiler.

Kadn, Allah’n kendisine bir erkek çocuk ihsan etmesi için dua ediyordu.

Sonunda bir erkek çocuu dourdu ve adn emûn koydu. Çocuk

büyüyünce, Tevrat' örenmesi için onu Beytü'l-Makdis'e yerletirdi. E ir

ihtiyar onun bakmn yüklenip evlatlk olarak ald. Çocuun peygamber olma

zaman gelince Allah ona Cibril'i gönderdi. O ihtiyarn yannda uyuyordj.

ihtiyar da emûn’u kimseye emanet etmiyordu. Cibril onu ihtiyarn sesiyle

çarnca, çocuk korkarak uyand ve: "Babacm beni mi çardn?" dedi.

Çocuk korkmasn diye ihtiyar "Ben çarmadm” demek istemedi. Bunun

yerine: "Uyu ey çocuum" dedi. Çocuk geri dönüp uyudu. Cibril onu bir daha

çannca, bir daha ihtiyann yanna gidip: "Beni mi çardn?” diye sordu.

htiyar: "Git uyu ve üçüncü defa çanrsam bana cevap verme" dedi. Ancak

üçüncü defa Cibril çocua göründü ve: "Kavmine git, Allah’n Resûlü olduun

haberini ver. Allah seni onlara peygamber olarak gönderdi" dedi. Çocuk gidip

'Bakara sûr. 247
1 Abdurrezzâk 1/97).

3 Bakara sûr. 247
4 bn Ebî Hatim 2/462 (2441).
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kavmine haber verince, kavmi onu yalanlayarak: “Peygamberlikte acele

ettin, yava ol, eer doru söylüyorsan, Allah yolunda savamamz için bize

bir hükümdar gönder" dediler. Bunun üzerine emûn: “Olabilir ki, sava size

farz klndnda gitmezsiniz" deyince: "...Memleketimizden ve

çocuklarmzdan uzaklatrldmza göre niye Allah yolunda

savamyalm?" 1 karln verdiler.

emûn Allah'a dua edince, kendisine srail oullarna hükümdar olarak

gelecek kiinin boyunda bir asa verildi. emûn: “Arkadanz bu âsa boyunda

olacaktr" dedi. Herkes boyunu asayla ölçtü ve kimi asadan daha uzun kimi

de daha ksa çkt. Tâiut eeiyle su datan biriydi. Eei kaybolunca onu

aramak için yola çkmt. Onun boyunu asa ile ölçtüklerinde, boyu asann

uzunluunda çkt. Bunun üzerine Peygamberleri onlara: “Allah size

üphesiz, Talut'u hükümdar olarak gönderdi" dedi. Kavim: “imdiye kadar

bu kadar yalanc olmamtn. Biz ki hükümdarlk çkaran koldanz. Oysa o bu

hükümdarlk kollarndan deil. Ona malca da bir bolluk verilmemiken biz

ona nasl tabi oluruz?” diyerek kar çktklarnda, emûn: “Dorusu Allah size

onu seçti, bilgice ve vücutça gücünü artrd” dedi. Kavim: “Eer doru

söylüyorsan bize bir delil göster” deyince, emûn: "...Onun

hükümdarlnn alameti, size sandn gelmesidir..."
2 karln verdi.

Sabahladklarnda sand (Tabut’u) Tâlut'un avlusunda bulunca, emûn’un

Peygamberliine inandlar ve Tâlut'un hükümdarln kabul ettiler.
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, krime'den bildiriyor: “Tâlût içme suyu satan

biri idi.”
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...bize hükümdar olmaa o nasl layk olabilir? dediler..."
5
âyeti hakknda

öyle dedi: “Bunu söylemelerinin sebebi udur: srâil oullannda iki kol vard.

Biri peygamberlik kolu, dieri de hükümdarlk koluydu. Peygamber ancak

peygamber kolundan, yeryüzünde hükümdar olacak kii de ancak hükümdar

bakara Sur. 246
2 Bakara Sur. 248

3 bn Cerîr (4/41, 442, 450, 478) ve ibn Ebî Hatim 2/463, 466, 467 (2446, 2447, 2461,

2466, 2469).

* îbn Cerîr (4/450).

5 Bakara Sur. 247
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kolundan gönderilirdi. Tâlût hükümdar olarak gönderildii zaman iki koldan

da deildi. Yüce Allah: "...Dorusu Allah size onu seçti ..."
1

buyurdu. Yani

onu size hükümdar kld .

2

Ibn Ebî Hâtim’in, Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Ennâ"

kelimesi hakknda: "Nereden, anlamndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim’in, Süddî vastasyla Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Bilgice ve vücutça gücünü artrd..."3 âyetini açklarken: "Faziletli

ve iri cüsseli biriydi. srâil oullarnn en uzunu, onun omuz seviyesine gelirdi
-’

dedi .

4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Munebbih: "...Bilgice ve

vücutça gücünü artrd ..."5 âyeti hakknda: "Sava bilgisi kastedilmitir
'

dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Vehb: ifadesini açklarken: "srâil

oullannn en uzunu, onun omuz seviyesine gelirdi” dedi .

8

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

dilediine verir..."9 âyeti hakknda: "Saltanat kastedilmitir" dedi .

10

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Vehb'e: "Tâlût, peygamber miydi?" diye

sorulduunda: "Hayr, ona vahiy gelmedi" dedi.

ishâk b. Bir, el-Mübteda ’da ve bn Asâkirîin deiik kanallarla

bildirdiklerine göre bn Abbâs: "Mûsâ'dan sonra Israiloullarnn ileri

gelenlerini görmedin mi (ne yaptlar)? Hani, peygamberlerinden birine ..."
1

’ Bakara Sur. 247
J bn Cerîr (4/452, 454) ve bn Ebî Hatim 2/465 (2456, 2457).

3 Bakara Sur. 247
4 bn Ebî Hatim 2/466 (2458, 2460).

5 Bakara Sur. 247

‘ Ibn Ebî Hatim 2/466 (2459).

7 Bakara Sur. 247
8 bn Cerîr (4/455).

* Bakara Sur. 247

’°bn Cerîr (4/456).

” Bakara Sur. 246
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âyeti hakknda: "Ey Muhammedi leri gelenler hakknda haber edinmedin

mi?" anlamndadr. Buradaki Peygamber de "EmavîTdir” dedi. "...Bize bir

hükümdar gönder de Allah yolunda savaalm" demilerdi. O, «Ya

üzerinize sava farz klnd hâlde, savamayacak olursanz?» demiti.

Onlar, "Yurdumuzdan çkarlm, çocuklarmzdan uzaklatrlm

olduumuz hâlde..."
1

âyeti hakknda ise öyle dedi: "Amâlik'ler bizi

yurdumuzdan çkard. O zaman Amâlik'lerin hükümdar Câlut idi. Bunun

üzerine Peygamberleri, Allah’tan kendilerine bir hükümdar göndermesini

istedi."
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid:
y/
Mûsâ'dan sonra

Israiloullannn ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptlar)?..."’ âyeti

hakknda: "Bunlar, Allah'n: "Kendilerine: «Elinizi savatan çekin, namaz

kln, zekat verin» denenleri görmedin mi?'"' diye zikrettii kiilerdir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b Cübeyr "...Biz hükümdarla

ondan layk iken..."5 âyetini açklarken: "Çünkü o, ne peygamberlik, ne de

hükümdarlk kolundandr” dedi.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor: Tâlût hükümdarlk ve

peygamberlik kolundan olmad halde Allah onu hükümdar olarak seçti.

srâil oullarnda peygamberlik ve hükümdarlk kollan vard. Peygamberlik

kolu Lâvi’lerin, hükümdarlk kolu da Yahûde’lerindi. Tâlût iki koldan da

olmamasna ramen hükümdar seçilince onu kabul etmediler ve ararak:

"...Bize hükümdar olmaa o nasl layk olabilir?"
6

Peygamberlik veya

hükümdarlk kolundan olmadan bize nasl hükümdar olabilir?” dediler.

Abd b. Humeyd, Ebû Ubeyd'den bildiriyor: isrâil oullanndan bir adamn

iki hanm vard. Bunlardan birinin çocuu oluyor, dierinin olmuyordu.

Çocuu olmayan kii bu durumdan skld ve temizlendikten sonra Allah'a dua

etmek için mescide gitti. Giderken srâil oullannn hakemiyle karlat.

'Bakara Sur. 246
1 bn Asâkir (24/437).

3 Bakara Sur. 246
4 Nisa Sur. 77
5 Bakara Sur. 247
6
Bakara Sur. 247
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Hakemler srâil oullarnn ilerini yönetenlerdi. Hakem ona: “Nereye

gidiyorsun?" deyince: “Rabbimden bir ihtiyacm vardr” karln verdi. O da:

“Allahm! Onun ihtiyacn gider" diye dua etti. Bunun üzerine kadn emvîl'e

hamile kald. Doum yapt zaman da çocuu Allah yolunda hizmete adad.

Allah yolunda hizmete adanan çocuk koacak kadar büyüdüü zaman

mescide hizmet için braklrd. emvîl de koacak kadar büyüyünce mesc d

ahalisine hizmet etmek için verildi.

emvîl bir gece çarlnca, hakeme gitti ve: “Beni mi çardn?" diye sordu.

Hakem: “Hayr" dedi. kinci gece yine çarlnca, Hakeme gidip: “Beni mi

çardn?" diye sordu. Hakem yine: “Hayr” dedi. Ancak hakem

peygamberliin nasl geldiini biliyordu. Hakem, emvîl'e: “Dünden önceKi

gece çanldtn m?" diye sorunca, emvîl: “Evet" dedi. "Dün çarldn m "

diye sorunca, emvîl yine: "Evet" dedi. Bunun üzerine hakem öyle dedi: “Bu

gece de çarlrsan: «Buyur, emrindeyim! Tüm hayrlar senin elindedir. Doru

yolda olan ancak senin hidayete erdirdiindir. Ben senin kulunum ve

huzurundaym. Bana dilediin emri ver» de." O gece kendisine vahiy geldi ve

hakeme gitti. Hakem: “Bu gece çagnldn m?” diye sorunca: “Evet, bara

vahiy de geldi" dedi. Hakem: “Sana benim durumumdan bir ey zikredildi

mi?" diye sorunca, emvîl: “Hayr, ama bana bir ey sorma" dedi. Hakem:

“Sana benim durumumdan bir ey zikredildi ki bana haber vermek

istemiyorsun" dedi ve durumu kendisine haber verene kadar srar edip or u

brakmad. Bunun üzerine emvîl: “Senin helâkn geldi, olun senin

hükmünde rüvet ald" dedi. Hakemin her yönettii i bozulur, gönderdii

her ordu da hezimete urard. Hatta bir defasnda bir ordu çkard ve zafer

için kendisinden yardm istemeleri için Tevrât' da beraberlerinde gönderdi.

Yine hezimete uradlar. Tevrat' da düman ele geçirdi. Üzgün ve hiddetli bir

ekilde minbere çkt. Düüp ayan veya uyluunu krd. Bu da ölümüne

sebep oldu. te o zaman peygamberlerinden bir peygambere: "...Bize bir

hükümdar gönder de Allah yolunda savaalm...”
1

dediler. Bu kii de emvîl

b. Hanne el-Âkiridir.

1

Bakata Sur. 246
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"Peygamberleri onlara öyle dedi: Onun hükümdarlnn
alâmeti, size o sandn gelmesidir. Onda Rabbinizden

bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ ailesinin, Hârûn
ailesinin geriye braktndan kalntlar vardr. Onu
melekler tamaktadr. Eer inanm kimselerseniz,

bunda üphesiz sizin için kesin bir delil vardr."
(Bakara Sur. 248)

bnu’l-Münzir'in, Zührî vastasyla bildirdiine göre Hârice b. Zeyd b. Sâbit,

babasndan naklen öyle dedi: Osman b. Affân bana bir mushaf yazmam

emredip: “Sana fasih dilli birini veriyorum. Uygun gördüklerinizi yazn, ihtilafa

dütüünüz eyleri de bana bildirin" dedi. Bu âyette ben: "o^Ldl” dedim, ama

Ebân b. Saîd: “o^Ul" olmas lazm” dedi. Bunu Osman’a bildirdiimizde:

“05JUI1" olacak” dedi ve o ekilde yazld.

Saîd b Mansûr ve Abd b. Humeyd, Amr b. Dinar'dan bildiriyor: Osman b.

Affân, Muhacirlerin ve Ensâr’n gençlerine mushaflan yazmalarn emredip:

“htilafa dütüünüz eyleri Kurey lehçesi ile yazn” dedi. Bu âyette

Muhâcirler: eklinde yazlmal” derken, Ensâr ise: “û^ui” eklinde

olmal” dedi. Bunun üzerine Osman: “Muhâcirlerin lehçesi ile: (o*jUI)

eklinde yazn” dedi.’

bn Sa'd, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Ebû Dâvud, bnu'l-Enbâri, el-

Mesâhifte, bn Hibbân ve Sünen'de Beyhakî, Zührî vastasyla Enes b.

Mâlik'ten bildiriyor: Huzeyfe b. el-Yemân, Osman b. Affân’n yanna geldi.

Osman, Ermenistan ve Azerbeycan'n fethi için rakllarla beraber amllar

savaa hazrlyordu. Huzeyfe Kuriân’da ihtilafa dütüklerini görünce,

Osman'a: “Ey Müminlerin emîri! Bu ümmet Kurîân’da Yahudi ve

Hristiyanlarn ihtilafa dütüü gibi ihtilafa dümeden yeti” dedi. Osman,

Saîd b. Mansûr, Tefsir (418).
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Hafsa'ya: “Sende bulunan (Kur’ân'a ait) sayfalan bize gönder, çoalttktan

sonra iade ederiz" diye haber gönderdi. Hafsa, Osman’a sayfalan gönderdi.

Bunun üzerine Osman sayfalan çoaltmalan için, Zeyd b. Sâbit, Saîd b. el-Âs,

Abdurrahman b. el-Hâris b. Hiâm ile Abdullah b. ez-Zübeyrie haber

gönderdi. Üç Kureyliden oluan gruba: “Zeyd b. Sâbît'le ihtilafa dütüünüz

yerleri Kurey lehçesine göre yazn. Çünkü Kuriân onlann lehçesiyle inmitir”

dedi. O gün (i^u) ve (®*Li) kelimelerinde ihtilafa dütüler. Kurey'li grup

(o$)Ui) eklinde yazlmas gerektiini söylerken, Zeyd (o*Ui) eklinde

yazlmas gerektiini söylüyordu. Bu ihtilaflar Osman'a bildirildi. Osman:

eklinde yazn, çünkü Kuriân Kurey'liler lehçesiyle indi" dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih'e

sandn genilii sorulunca: "Uzunluu üç, genilii ise iki arn kadardr '

dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Sekîne

rahmettir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Sekîne

huzurdur" dedi.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Sekîne,

parlayan iki gözü olan kedi büyüklüünde bir hayvandr. ki ordu karlat
zaman o hayvan ellerini çkanrd ve düman ordusu korkuyla kaçard" dedi .

3

Taberânî, M. el-Evsat’ta içinde bilinmeyen ravisi olan bir isnâdla ve Halici

b. Ar’ara'nn bildirdiine göre Resûlullah (nlialhhu aleyhi mailem):
"
Sekîne, esip geçtii

yeri ykp datan bir rüzgardr" buyurdu .

4

ibn Cerîr ve Hâlid b. Ariara'nn bildirdiine göre Hz. Ali: “Sekîne, esip

geçtii yeri ykp datan iki bal bir rüzgardr” dedi .
5

' Buhâri (4987), Tirmizî 3104), Nesâî, S. el-Kübrâ (7988), bn Ebû Dâvud (sh. 19), bn
Hibbân (4506) ve Beyhakî (2/41).

1 bn Ebî Hatim 2/469 (2481).

3 bn Ebî Hâtim 2/468 (2475).

'Taberânî (6941). Hcysemî, Mecmau f

z-Zeva\d'de (6/321) der ki: "snadnda bilinmeyen

kiiler bulunmaktadr."
* bn Cerîr (4/468).
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Abdurrezzâk, Ebu Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Hâkim, bn Asâkir, DelâiVde Beyhakî ve Ebu'l-Ahvas, Hz. Ali'den

bildiriyor: "Sekîne'nin insan yüzü gibi yüzü vardr ve o sesi duyulan (slk

çalan) rüzgar gibidir.”
1

Süfyân b. Uyeyne ve bn Cerîr’in, Seleme b. Kuheyl vastasyla bildirdiine

göre: Ali: "...Onda sekîne (Rabbinizden bir güven duygusu... vardr..."

2

âyeti hakknda öyle dedi: “O sesi duyulan (slk çalan) rüzgar gibidir ve insan

yüzü gibi yüzü vardr.”*

bn Ebî Hatim ve bn Asâkir, Sa'd b. Mes'ûd es-Sadafî’den bildiriyor:

Resûlullah Miaiiahu aieytî veseiiem» bir yerde otururken gözlerini gökyüzüne dikti.

Sonra yere bakp bir daha gökyüzüne bakt. Bunun sebebi kendisine

sorulunca, önünde oturan bir grubu kastederek öyle buyurdu: "O meclis

ehli, Allah' zikrederdi. Onlara meleklerin tayp getirdii kubbe gibi sekîne

indi. Sekîne kendilerine yaklanca aralarndan bir kii bâtl/bo eyler konutu.

Bunun üzerine sekîne geri çekildi.
"A

Süfyân b. Uyeyne, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî’nin, DelâiVde bildirdiine göre Mücâhid öyle dedi: "Sekîne, Allah

tarafndan gelen rüzgar gibidir. Kedi yüzü gibi yüzü ve kuyruu olup iki de

kanad vardr.

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in, Ebû Mâlik vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onda sekîne (Rabbinizden bir güven

duygusu)... vardr..."
6

âyeti hakknda: "O, içinde peygamberlerin kalbi

ykanan Cennetten getirilmi altn bir leendir. Musa (Beyhisselan) içine levhalar

koydu” dedi .

7

1 Abdurrezzâk (1/100, 101), bn Cerîr (4/467), bn Ebî Hatim 2/468 (2474), Hâkim
(2/460, "sahih"), bn Asâkir (24/441) ve Beyhakî ((4/167).

* Bakara Sur. 248
3 bn Cerîr (4/467,468).

A bn Ebî Hâtim 2/468 (2473) ve bn Asâkir (20/401). Musannif der ki: "Hadis

mursedir."
5 bn Cerîr (4/468, 469), bn Ebî Hâhm 2/469 (2476) vc Beyhakî (4/168).
6 Bakara Sur. 248
7 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (421) ve bn Cerîr (4/470).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Vehb b. Münebbih'e Sekîne'nin ne olduu sorulduunda: "0, Allah

tarafndan gönderilmi konuan bir ruhtu. srail oullan bir eyde ihtilafa

dütükleri zaman, o konuur ve onlara istedikleri konuda bilgi verirdi" dedi.'

bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Onda sekine

(Rabbinizden bir güven duygusu... vardr...”
3

âyetini açklarken: '‘O

sükûnet veren bir eydir. Onlar bildikleri âyetlerle sükûnet bulurdu" dedi. 3

Abdurrezzâk'în bildirdiine göre Katâde: "...Onda sekine (Rabbinizden

bir güven ... vardr..."4 âyetini açklarken: "Sekîne’den kast, vakardr" dedi. 5

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mûsâ

ailesinin... geriye braktndan kalntlar vardr...”
6

âyetini açklarken:

"Onda Musa'nn (aieyhneiam) asas ve levha parçalanndan kalntlar

bulunmaktadr" dedi.
7

Vekî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ebû Salih’ten

bildiriyor: Sandkta Mûsa ile Harun'un (aieYhimssseiam) âsalan, elbiseleri, Tevrat'tan

iki levha, kudret helvas ve kurtulu sözü olan "Halim ve Kerim olan Allah'tan

baka ilah yoktur. Yüce ve büyük olan Allah’tan baka ilah yoktur. Yedi kat

göün Rabbi ve büyük Ar’n rabbi olan Allah' tebih ve ten2ih ederim.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun” sözleri vard."
8

shâk b. Bir, Mübtcda ’da ve bn Asâkir, el-Kelbî vastasyla Ebû Salih ve

ibn Abbâs'tan bildiriyor: "Sandkta levhalardan parçalar, Mûsa’nn (airhissM

asas, Hârun’un sar ve Yakûb’un (aieytisseian) torunu olduuna delil olan

elbisesi, altndan bir leen ve Yâkub’uniaieytalan) iftar ettii Cennetten olan bir

’ Abdurrezzâk (1/100), bn Cerir (4/470) ve bn Ebî Hâtim 2/469 (2479).
1 Bakara Sur. 248
3 bn Ebî Hâtim 2/469 (2480).

4 Bakara Sur. 248

'Abdurrezzâk (1/99).
6
Bakara Sur. 248

7 bn Cerir (4/473) ve bn Ebî Hâtim 2/470 (2484).

’ Saîd b. Mansûr, Tefsîr (421) ve bn Cerir (4/470).
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ölçek kudret helvas vard. Sekîne ise, zümrüte benzeyen deerli yeil tatan

yaplm kedi bana benzeyen bir eydi.’”

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

melekler tamaktadr ..."
2

âyetini açklarken: "Melekler onu tayarak

Tâlut'un evine getirdiler. O sabahlad zaman sandk avlusundayd" dedi. 3

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: (^J dJ3> j 5|)
4 âyetini

açklarken: "Bunda bir delil vardr, anlamndadr” dedi.5
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"Tâlût, ordu ile hareket edince, «üphesiz Allah, sizi bir

rmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden
deildir. Kim onu tatmazsa ite o bendendir. Ancak eliyle

bir avuç alan baka» dedi. çlerinden pek az hariç, hepsi

rmaktan içtiler. Tâlût ve onunla beraber iman edenler

rma geçince, (geride kalanlar) «Bugün bizim Câlût'a ve

askerlerine kar koyacak gücümüz yok» dediler. Allah'a

kavuacaklarn kesin olarak bilenler (rma geçenler)

ise u cevab verdiler: «Allah'n izniyle büyük bir

toplulua galip gelen nice küçük topluluklar vardr.

Allah, sabredenlerle beraberdir.»" (Bakam Sur. 249)

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî’den bildiriyor: Onlar seksen bin kii

olarak Tâlût’la birlikte çktlar. Câlut ise o zaman insanlar arasnda en güçlü

1 bn Asakir (24/440, 441).

2

Bakara Sur. 248

* Abdurrezzâk (1/98).

4 Bakara Sur. 248

5 ibn Ebî Hatim 2/472 (2492).
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idi. Tâlût ordunun önünde yürümeye balad. Tâlût önüne gelenleri

kaçrmadkça arkadalar yanna toplanmazd. Gittikleri zaman Tâlût: "Allah

sizi bir rmakla deneyecektir, ondan içen benden deildir, onu tatmayan

eliyle sadece bir avuç avuçlayan müstesna üphesiz bendendir” dedi.

Câlut'un heybetinden dolay çounluk o sudan içti. Dört bin kii içmedi.

Ancak geriye kalan yetmialt bin kii içti ve geri döndü. çenler tekrar susad,

bir avuç içenler ise susamadlar. Kendisi ve kendisiyle olan inananlar rma
geçince Câlut'a bakp geri döndüler ve: "Bugün Calut ve ordusuna kar

koyacak gücümüz yok" dediler. Onlardan da üçbin altyüz seksen küsür kii

geri döndü. Bedir savaçlar kadar olan üçyüz on küsür kii de kendisiyle

beraber kald.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dorusu Allah sizi bir

rmakla deneyecektir..."
2

âyetini açklarken öyle dedi: "Bu deneme

susuzlukladr. Ürdün'de olan rmaa geldikleri zaman çou eilip azlayarak

ondan içtiler. Bu ekilde içenlerin susuzluu daha da artt. Avuçlayara*

içenlerin susuzluu ise giderildi .’0

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Talut orduyla birlikte ayrldktan

sonra..."4 âyeti hakknda öyle dedi: Tâlût, Câlût'la savamaya gittii zaman

srail oullarna: "...Dorusu Allah sizi bir rmakla deneyecektir ..."5 dedi. Bu

rmak Filistin ve Ürdün arasnda suyu tatl olan bir rmaktr. Herkes o sudan

içinden geldii kadar içti. Ancak ona itaat edip avuçlayarak içenlerin

susuzluu giderildi. Ona asi olup çok içenlerin ise susuzluu daha da artt

.

Kendisi ve kendisiyle olan inananlar rma geçince, çokça su içenler. "Bugün

Calut ve ordusuna kar koyacak gücümüz yok" dediler. "...Kendilerinin

Allah'a kavuacan bilenler..."
6
de suyu avuçlayarak içenlerdir.

7

' bn Cerir (4/487, 488, 491) ve bn Ebî Hâtim 2/472, 473, 475, 476, 477 (2495, 2502,

251 1, 2516, 2522).
1

Bakara Sur. 249
J bn Ebî Hâtim 2/473, 474 (2497, 2500, 2504).

‘ Bakara Sur. 249
s Bakara Sur. 249
6
Bakara Sur. 249

; bn Cerir (4/484, 489, 492).
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bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dorusu

Allah sizi bir rmakla deneyecektir..."' âyetini açklarken bu rman
Filistin'de bir rmak olduunu söyledi.

1

Abdurrezzâk, Katâde'den bildiriyor: "Kafirler o sudan içiyor, ama

susuzluklan gitmiyordu. Müslümanlar ise avuçlayarak içtikleri için

susuzluklan gidiyordu.”5

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basri)’den bildiriyor: "Müslümanlar

avuçladklanyla hem kendileri içti, hem de bineklerini içirdiler.”
4

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Osman b. Affân söz konusu âyeti: (

45^. d£î eklinde (ayn) harfini ötre ile okudu.5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Onlardan pek az hariç, sudan içtiler..."
6
âyetini açklarken: "Bu aznlk,

Bedir savaçlar says kadar üçyüz on küsur kadard” dedi.
7

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

Hâtim, DelâiTde Beyhakî, Berâ’dan bildiriyor "Biz Muhammed'n Miaiiahu aleyhi

YAssiiem) ashâb, Bedir savaçlannn saysnn, Tâlût'la rma geçenlerin says

kadar olduunu konuurduk. Onunla beraber ancak mümin olan üçyüz on

küsur kadar kii rma geçmiti/'
8

bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor Bize, Resûlullah'n (uiyiohu afeyU mdfem) Bedir

savanda ashabna: "Sizin saynz Tâlût'la beraber rma geçenlerin says

kadardr

"

buyurduu bildirildi. Bedir gününde Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

ashâbnn says üçyüz on küsür kadard.9

1

Bakara Sur. 249
2 bn Cerîr (4/484, 485) ve fen Ebî Hâtim 2/473 (2499).

* Abdurrezzâk (1/101).

4 bn Ebî Hâtim 2/474 (2505).

5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (423). bn ÂmT, Ham za, Kisâî, Halef ve Yâkub'un kraati de

böyledir.
(
en-Ner, 2/230).

6 Bakara Sur. 249
7 bn Ebî Hatim 2/475 (2510).
8 bn Ebî eybe (14/383), Buhârî (3958, 3959), bn Cerîr (4/490), bn Ebî Hâtim 2/475

(2513) ve Beyhakî (3/36, 37).

9 bn Cerîr (4/491).
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bn Ebî eybe, Ebû Mûsa'dan bildiriyor: "Tâlût'un Câlut'la savat gün,

asker says üç yüzon küsur kiiydi."
1

bn Ebî eybe, Ebû Ubeyd'den bildiriyor. "Peygamberimiz (uiliUu *yh meHm)

ile beraber Bedir savanda bulunanlann says, Tâlût’la beraber rma
geçenlerin says gibi üçyüz on üç kiiydi."

shâk b. Bir, Mübteda 'da ve bn Asâkir, Cuveybir vastasyla Dahhâk ve bn

Abbâs'tan bildiriyor: Tâlût'la beraber olanlarn says üçyüz üçbin üçyüz onüç

(303313) kiiydi. Üçyüz onüç kii dnda herkes eilip azlayarak rmaktan

içti. Resûlullah'n (saluiahu aleyhi reseüem) Bedir savandaki ashabnn says da üçyüz

onüç kiiydi. Tâlût üçyüz onüç kii dndaki herkesi geri çevirdi. emvîl

(BWmeiam) Tâlût’a bir zrh vererek: "Bu kimin bedenine uyarsa, o kii Allah'n

izniyle Câlut'u öldürecek" dedi. Bunun üzerine Tâlût'un münâdisi öyle

seslendi: "Câlut'u öldüren kiiyi kzmla evlendirip ona malmn yarsn

vereceim." Yüce Allah da bunun Hasrûne b. Fâride b. Yahûde b. Ya’kûb’un

olu Davud'un eliyle olmasn takdir etti.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Kendilerinin Allaha

kavuacan bilenler ise ..."
3 âyeti hakknda: "Kendilerinin Allaha

kavuacana inanan kiilerdir" dedi.
1
’

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

kavuacan bilenler ise..."
5
âyeti hakknda: "Nefislerini Yüce Allah'a satp

ölüme hazrlayan kiilerdir" dedi.
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda: "Savata

müminlerin, bazlannn dierlerinden daha gayretli ve azimli olduklann

görürsün. Onlarn hepsi mümindir" dedi.
7

'bn Ebî eybe (14/383).
2 bn Asâkir (24/442, 443).

i Bakara Sur. 249
4 bn Ebî Hatim 2/476 (2518).

5 Bakara Sur. 249
4 bn Ebî Hatim 2/476 (2519).

7 bn Ebî Hatim 2/486 (2520).
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"(Tâlût'n askerleri) Câlût ve askerleriyle kar karya
gelince öyle dediler: «Ey Rabbimiz! Üzerimize sabr
yadr, ayaklarmz salam bastr ve u kâfir kavme

kar bize yardm et,»" (Bakara Sur. 250)

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

göre Mücâhid öyle der: Tâlût bir ordunun komutan idi. Davud'un (sltyhisaM

babas, Dâvud’u CaleYhisselatn) bir eyle kardelerine gönderdi. Dâvud {aleyhoseiam),

Tâlût’a: "Câlut’u öldürürsem bana ne vereceksin?" deyince: "Sana malmn
üçte birini ve kzm vereceim" karln verdi. O, torbay alp içine sert

talardan (beyaz çakmak talarndan) üç tane koydu. Bir tan adn ibrâhim,

birinin adn shâk, dierinin adn da Ya’kub olarak adlandrd. Sonra: "Benim,

ibrâhim'in, shâk'n ve Yâkub'un ilâh olan Allah'n adyla" deyip elini torbaya

daldrd. Elini uzattnda brahim diye adlandrd ta çkt. Onu sapanna

koydu ve onu Câlut’a frlatt. Ta, Câlut'un banda paralannca bandan

otuzüç parça kopard ve arkasnda bulunan otuz bin kiiyi de öldürdü .

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Vehb b.

Münebbih’ten bildiriyor: Tâlût’la Câlut kalatklarnda, Câlut: "Benimle teke

tek savaacak kiiyi gönder. Eer beni öldürürse malm sîzindir. Ancak ben

onu öldürürsem sizin malnz benim olur" dedi. Dâvûd (aieyhisseism), Tâlût’un

yanna getirilince Tâlût, ona, Câlut’u öldürmesi halinde kzn kendisine verip

malnn tasarrufunu kendisine brakacan söyledi ve ona silah vermek istedi.

Dâvûd (aioytîsselam) bu silahla savamay istemeyip: "Eer Yüce Allah, ona kar,

bana yardm etmeyecekse bu silahn hiçbir faydas olmaz” dedi. Sonra sapan

ve torbasyla Câlut'un karsna çkt. Câlut: "Benimle savaacak kii sen

misin?” diye sorunca, Dâvûd MeyhisseM: "Evet, benim" karln verdi. Bunun

üzerine Câlut: "Vay haline! Bir köpein karsna çkar gibi sapan ve tala m
geldin? Senin etlerini parçalayp bugün kular ve aslanlara yedireceim” dedi.

Dâvûd (aievhisseiam): "Sen Allah'n dümansn ve köpeklerden daha hakirsin”

cevabn verdikten sonra ta alp sapanyla onu iki gözünün arasndan vurdu.

’bn Ebî Hatim 2/464 (2451).
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Ta onun beynine kadar ulat. Câlut feryad edince beraberinde olanlar ca

kaçp gitti. Dâvûd dafaleybisseMonun ban kesti.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî anlatyor: Tâlût rma
geçtiinde, Dâvûd'un (deyhissebm) babas da on üç çocuuyla beraber onunla

geçti. Dâvûd (aievttmlam) çocuklannn en küçüüydü. Dâvûd (aisyiueian) bir gün ona

gelip: “Babacm! Sapanmla vurduum her eyi mutlaka düürüyorum"

dedi. Bunun üzerine babas: “Müjdeler olsun sana! Yüce Allah sana rzkn

sapannda kld" karln verdi. Sonra bir baka gün tekrar kendisine gelip:

“Babacm! Dalarda bir aslan gördüm ve ona bindim. Onun kulaklanndan

tuttum, ama o bana bir ey yapmad" dedi. Babas: “Müjdeler olsun sana ey

oul! Bu sana Allah'n verdii bir hayrdr" karln verdi. Sonra bir baka

gün yine gelip: “Babacm! Ben dalar arasnda yürürken tebih ediyorum ve

bütün dalar benimle tebih ediyor" dedi. Babas yine: “Müjdeler olsun sana

ey oul! Bu sana Allah'n verdii bir hayrdr" karln verdi.

Dâvûd (dcytmetam) çobanlk yapard. Babas onu kendisinin ve kardelerinin

yemeini getirmesi için geride brakmt. Peygamber, yannda içinde ya
olan bir boynuz ve demir bir elbiseyle geldi. Onlar Tâlût'a gönderip: “Câlut'u

öldürecek arkadanz bu boynuzu bana koysun ve kaynad zaman ondan

sürünsün. Ancak o yüzüne akmayacak ve o banda taç gibi olacaktr. Bu

elbiseyi giydiinde de üzerine tam oturacaktr" dedi. Bunun üzerine Tâlût

srail oullann toplad. Elbiseyi kime denediyse olmad. srail oullan

daldktan sonra Tâlût, Davud'un (aieyhisseiBm) babasna: “Burada bulunmayan

baka bir olun var mdr?" dedi. Davud’un (aleyhindim) babas: “Evet, yemeimizi

getiren Dâvûd olum vardr" karln verdi. Dâvûd (aieyhssalam) yanlarna

gelirken yolda üç tala karlat. Talar onunla konuup: “Ey Dâvûd! Bizi al,

bizimle Câlut'u öldürürsün" dediler. Dâvûd (abytoseian) o talan alp torbasna

koydu. Tâlût: “Câlut’u öldüren kiiye hem kzm vereceim, hem de

hükümdarlmda yetkili biri klacam" demiti. Dâvûd (aieyfeeiam) geldiinde

boynuzu bana koydular, kaynaynca da ondan süründü. Elbiseyi

giyindiinde de ona tam uydu. Dâvûd (Bayteeiam) hastalkl ve san idi. O elbiseyi

kim giydiyse ona bol geldi. Ancak Dâvûd (sieyhisselam) giydiinde zrh çatrdyarak

ona uyacak hale geldi. Sonra Câlut’un üstüne yürüdü.

1

Abdurrezzâk (1/103, 104), bn Cerîr (4/498, 499) ve bn Ebî Hatim 2/477, 478 (2526).
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Câlut insanlarn en irisi ve en güçlüsüydü. Dâvûd'a (ateyhrsaiam) baktnda

içine korku dütü ve: "Ey çocuk! Geri dön, sana acyor ve öldürmek

istemiyorum" dedi. Dâvûd (aieyhissainm): "Hayr, ben seni öldüreceim” karln
verdi ve talan çkarp sapanna koydu. Her ta koyuunda adlandrarak: "Bu

atam brâhîm'in adyla, bu atam shâk'n adyla, bu da atam srail'in adyla”

dedi. Sonra sapann çevirmeye balaynca talar tek bir ta oldular. Onu iki

gözünün arasndan vurdu ve ban delerek öldürdü. Ta onu delip çktktan

sonra kime dediyse onu da öldürdü. Bunun üzerine kalanlar da kaçp

gittiler. Dâvûd (aleyhisselem) Câlut’u öldürünce Tâlût, Dâvûd'u (aleyhlsselam) kzyla

evlendirdi. Hükümdarlnda da yetki sahibi kld, insanlarn Dâvûd'u (Bieyh«sei«n)

sevdiini görünce, Tâlût onu kskand ve öldürmek istedi. Dâvûd (aieyhisseM

bunu hissetti ve yatana içki dolu bir tulum koydu ve üstünü örttü. Tâlût,

Dâvûd’un (Beyhisselam) yatak odasna girdiinde, Dâvûd (aieyhisseism} kaçp gitmiti.

Tâlût tuluma bir darbe vurup onu deldi ve tulumun içindeki içki akmaya

balad. Bunun üzerine Tâlût: "Allah, Dâvûd'a (aieyhiseism) merhamet etsin, onun

balca içeçecei içkiydi” dedi. Sonra Dâvûd (aieyhneisn) ikinci gece, Tâlût

uyurken yanna geldi. Bann yanna iki ok, ayaklarnn yanna sana ve

soluna ikier ok koydu. Tâlût uyand zaman oklara bakt ve oklan Dâvûd'un

(aieyhisseiam) koyduunu anlad. Bunun üzerine: "Allah, Dâvûd'a UleyhisseU)

merhamet etsin, o benden daha hayrldr. Ben onu öldürme frsatn bulunca

geri durmadm. O ise böyle bir imkan olduu halde benim öldürmedi” dedi.

Günün birinde Tâlût atna binmi çölde giderken Dâvûd'u uieytosseim)

yürürken gördü ve: "Bugün Davud'u öldüreceim” dedi. Dâvûd üieytoiam)

kotuunda ona kimse yetiemezdi. Tâlût onun izinden gitti. O daha da

hzlanarak bir maaraya girdi. Yüce Allah’n vahyi ile örümcek maarann
kapsna an ileyip yuvasn yapt. Tâlût maaraya gelince örümcee bakt

ve: "Eer içeri girmi olsayd örümcein a bozulurdu” dedi ve brakp gitti.

Tâlût'un öldürülmesinden sonra Dâvûd (eieyhisseM onun maln ald ve Yüce

Allah onu peygamber olarak seçti. "...Allah Davud'a hükümranlk ve hikmet

verdi...”' buyruunda hikmet, peygamberlik demektir. Yüce Allah ona

emûn'un peygamberliini ve Tâlût'un hükümdarln verdi .

2

’ Bakara Sur. 251
J bn Cerîr (4/507, 509, 514), Târih (1/472, 475) ve fbn Ebî Hatim 2/478, 479, 480 (2530,

2533).
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bnu'I-Münzir, bn shâk ve bn Asâkir, Mekhûl'dan bildiriyor. Kitap

ehlinden olanlann söylediine göre srail oullan Davud'un (aieyhsseim) yanna

gidince Tâlût onu (kskanarak) öldürmek istedi. Ancak bunu baaramaynca

Tâlût hatasn anlad ve o günahtan syrlp tövbe etmek istedi. Onun ismiyle

dua edilen ismi bilen ihtiyar kadnn yanna gitti. Ona: "Ben bir günah iledim,

onun kefaretini de bana ancak Yesa’ haber verir. Allah'a, onu geri diriltmesi

için dua etmeye benimle mezarna gider misin?" deyince, kadn: "Olur

giderim" karln verdi. Kadnla beraber onun mezanna gittiler. Kadn iki

rekat namaz kldktan sonra dua etti. Yesa’ çkp: “Senin günahnn kefâreti,

sizden hiç kimse kalmayana kadar kendi nefsinle ve ailenle savamandr"

dedi ve yerine geri döndü. Tâlût da, kendisi ve ev halk helak olana kada'

cihad ettiler. srail oullan Davud'un yanna toplandlar. Bunun üzerine Yüce

Allah ona vahiy indirdi ve demircilik sanatn öretip demiri ona yumuatt.

Kulara ve dalara o tebih ettii zaman, kendilerinin de tebih etmelerini

emretti. Hiç kimseye de onun sesi gibi bir ses vermedi. Zebur'u okuduu

zaman yrtc hayvanlar yanna yaklarlard ve onlann boyunlanm okard.

eytanlar zumalann ve udtarn onun güzel namelerinden esinlenerek

yapmlardr. 1

Ukj dCJlj ÜUI âl L} ojJU- ijjlS âl ^
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“Derken, Allah'n izniyle onlar bozguna urattlar.
Davud, Câlût'u öldürdü. Allah, ona (Davud'a)

hükümdarlk ve hikmet verdi ve ona dilediini öretti.

Eer Allah'n; insanlarn bir ksmyla dierlerini savmas
olmasayd, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün

âlemlere kar lütuf sahibidir." (Bakara Sur. 25 l)

bn Cerîr ve bn Adiy'yin zayf isnâdla bildirdiine göre bn Ömer,

Resûlullah'n (saliaiiahu aleyh, veseiiem): "Yüce Allah, sâlih bir Müslüman hürmetine

komularndan yüz ailenin üstünden belay defeder" buyurduunu söyledi ve:

’ bn Asâkir (24/445, 446).
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"Eer Allah'n; insanlarn bir ksmyla dierlerini savmas olmasayd,

yeryüzü bozulurdu ..."

1

âyetini okudu .

3

bn Cerîr zayf bir isnâdla Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah

Mgllahu aleyhi veeHem) öyle buyurdu: “Yüce Allah Müslümamn salk olmas

hürmetine, olunu da, olunun olunu da, evini de evinin etrafnda bulunan

evleri de slah eyler. Bu kii aralarnda bulunduu müddetçe de Allah'n

korumas altnda kalrlar .

"

3

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, uabu'l-îmân'da bildirdiine göre bn
Abbas: "Eer Allah'n; insanlarn bir ksmyla dierlerini savmas olmasayd,

yeryüzü bozulurdu"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah, namaz klan

kiinin hürmetine namaz klmayann, hacca giden kiinin hürmetine hacca

gitmeyenin zekat veren kiinin hürmetine de zekat vermeyenin üzerinden

belay defeder.”5

Abd b. Humeyd ve bn Çengin bildirdiine göre Mücâhid: "Eer Allah'n;

insanlarn bir ksmyla dierlerini savmas olmasayd, yeryüzü bozulurdu.

Ancak Allah, bütün âlemlere kar lütuf sahibidir.”
6
âyetini açklarken: “Eer

Yüce Allah, iyiler hürmetine günahkarlardan, geriye kalan baka eylerle,

baka kiiler hürmetine de baka kiilerden belay def etmeseydi, insanlann

helâk olmasyla yeryüzü bozulurdu” dedi .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Eer Allah'n; insanlarn bir

ksmyla dierlerini savmas olmasayd, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah,

bütün âlemlere kar lütuf sahibidir."
8
âyetini açklarken: “Yüce Allah kafirle

mümini imtihan eder, mümin dolaysyla da kafiri afiyette klar” dedi.

1

Bakara Sur. 251
1 bn Cerir (4/516} ve bn Adiy (2/790). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (815) hadisin çok

zayf olduunu söylemitir.

3 bn Cerir (4/516, 517). bn Kesir, Tefsîr'de (1/448) der ki: "Hadis garîb (tek kanall) ve

zayftr."

* Bakara Sur. 251

5 bn Ebî Hâtim 2/480 (2537) vc Beyhakî (7597).
8
Bakara Sur. 251

7 bn Cerîr (4/515, 516).
8
Bakara Sur. 251
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': “...Yeryüzü bozulurdu ...''

1

âyetini

açklarken: “Yeryüzünde bulunan herkes helak olurdu” dedi.

1

bn Cerîr'in Ebû Müslim'den bildirdiine göre Hz. Ali: “Eer aranzda

kalm olan Müslümanlar olmasayd helâk olurdunuz” demitir .

3

Ahmed, Hâkim, Tirmizî ve bn Asâkirîin Ali'den bildirdiine göre Resûlullah

(sallaHahu aleyhi veseHetn) öyle buyurdu: "Abdal'lar am'dadr ve bunlar krk kiidir. Her

bir kii öldüünde Yüce Allah onun yerine bakasn getirir. Onlar hürmetine

yamur iner, onlarla düman yenilir ve onlarn hürmetine am ahalisinden

azab def edilir." bn Asâkirîin lafz: “Yeryüzü ahalisinden bela ve sel âfetleri

onlar hürmetine defedilir" eklindedir.

4

Hallâl, Kerâmâtu'l-Evliya’da, Ali b. EbîTâlib'ten bildiriyor: "Yüce Allah bir

köyde bulunan yedi müminden dolay belalar onlann üzerinden defeder.”

Taberânî, M. el-Evsafta hasen bir isnâdla Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi vesetiem) öyle buyurdu: "Yeryüzünde, brahim (eieytimiam) gibi

Rahmân'n dostu olan krk kii hiçbir zaman eksik olmaz. Onlar sayesinde

yamur yaar ve onlar sayesinde (dümana kar) muzaffer olursunuz.

Onlardan bir kii ölünce mutlaka Allah yerine baka birini getirir."*

Taberânî, M. el-Kebîr'de Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre

Resûlullah'n Mialbhj aleyh, veseüem) öyle buyurdu: "Ümmetimin Abdal'lar otuz

kiidir. Yeryüzü onlar sayesinde slah olur, onlar sayesinde yamur yaar ve

onlar sayesinde (dümana kar) muzaffer olursunuz ."6

1

Bakara Sur. 251

’bn Cerir (4/516).

5 bn Cerîr (4/516).

4 Ahmed 2/231 (896), Hâkim (3/63) ve bn Asâkir (1/289). Müsned ’in muhakkikler;:

"snad zayftr" demitir.

^Taberânî (4101). Zayf hadistir (Bakn: Elbâriî, Dalfu'l-Câmi

,

4775).

‘ Mecmau'z-Zevâid'de (10/63) geçtii üzere Taberânî ve Ahmed 37/413 (22751).

Muhakkikler: "Münker hadistir" demilerdir.
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Ahmed, Zühd'de ve Hallâl sahîh bir isnâdla, Kerâmâtu'l-Evliyâ’da, bn

Abbâs'tan bildiriyor: “Nuh'tan (aleyhisseiam) sonra yeryüzünde her zaman, Yüce

Allah'n sayelerinde belalar def ettii yedi kii bulunur.'' 1

Hallâl zayf bir isnâdla bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah'n (saiiailahu

aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Bu krk kii (=Abdâl) yeryüzünden eksik

olmayacaktr. Yüce Allah onlarn sayesinde yeryüzünü korumaktadr.

Onlardan bir kii öldüünde yerine bakasn geçirir. Onlar yeryüzünün her

tarafindadrlar."

Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem): "Yeryüzünde

ümmetimden krk kiinin kalbi brahim'in {aleyhisseiam) kalbi gibidir. Yüce Allah

onlar sayesinde insanlarn üzerinden belay def eder. Bunlara Abdâl

denilmektedir. Onlarn üstünlüü namaz, oruç ve sadakayla deildir" buyurdu.

Ashâb: “Ey Allah'n Resulü! Peki, ne iledir?'' diye sorunca, Resûlullah (sallailahu aleyhi

vesellem): "Müslümanlara kar cömert ve samimi olmakladr" karln verdi.

2

Ebû Nuaym, Hilye'de ve bn Asâkir, bn Mes'ûd'dan bildirin Resûlullah

(sallailahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Allah'n kullan asasnda kalbi Âdem'in

(aleyhisseiam) kalbi gibi olan üçyüz kii vardr. Allah’n kullan arasnda kalbi

Mûsa'mn (aleyhisseiam) kalbi gibi olan krk kii vardr. Allah'n kullan arasnda kalbi

brahim'in (aleyhisseiam) kalbi gibi olan yedi kii vardr. Allah'n kullan arasnda

kalbi Cibril'in (aleyhisseiam) kalbi gibi olan be kii vardr. Allah’n kullar arasnda

kalbi MikâiVin (aleyhisseiam) kalb gibi olan üç kii vardr. Allah’n kullan arasnda

Yüce Allah o üç kiiden birini onun yerine getirir. Üç kiiden biri öldüü

zaman Yüce Allah o be kiiden birini onun yerine getirir. Be kiiden biri

öldüü zaman. Yüce Allah o yedi kiiden birini onun yerine getirir. Yedi

kiiden biri öldüü zaman, Yüce Allah o krk kiiden birini onun yerine getirir.

Krk kiiden biri öldüü zaman da Yüce Allah o üçyüz kiiden birini onun

yerine getirir. Üç yüz kiiden biri öldüü zaman da Yüce Allah onun yerine

insanlarn genelinden bir kii getirir. Onlarla yaanr ve onlarla ölünür. Onlar

sayesinde yamur yaar, ot biter ve belalar def edilir" Abdullah b. Mes'ûd'a:

“Onlarla nasl yaanp ölünür?" diye sorulunca: “Onlar Allah'tan ümmetlerin

çoalmasn isterler ve ümmetler çoalr. Zorbalara beddua ederler ve onlar

1

Tahric Ahâdisu'l-hyâ'da (5/2047) geçtii üzere Hallâl,

2
Taberânî (10390). Elbânî, es-Siisiletü'd-Da'îfe'de, {1478) der ki: "snad çok zayftr."
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kahrederler. Onlara yamur inince bize de iner. Bir ey istedikleri zaman

yeryüzü nimetlerini onlara çkanr. Onlann duasyla da çeitli belalar def

ediliri' dedi.’

Taberânî ve bn Asâkir, Avf b Mâlik’ten bildiriyor. am ahalisine sövmeyin.

Çünkü Resûlullah'n (saiMahu iyhi vesdfan): "Abdal'lar anlardandr. Onlarla muzaffer

olur, onlarla size nzk verilir" buyurduunu iittim .

3

bn Hibbân'n, Târih'te, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(Hiiaiiahu aiayhi vesetiem) öyle buyurmutur: "Yeryüzünde, Rahmân'n dostu olan

brahim (aie^isaBam) gibileri bitmez. Onlar sebebiyle size yardm edilir, onlar

sebebiyle size nzk verilir ve onlarla size yamur iner.

"

}

ibn Asâkir, Katâde'den bildiriyor "Yeryüzünde kendileri dolaysyla

yamurun indii, kendileriyle insanlarn yardm gördüü ve kendileri

dolaysyla insanlara nzk verildii krk kii hiçbir zaman eksik olmaz.

Bunlardan bir kii öldüünde Yüce Allah yerine bakasn getirir. Vallahi,

umanm Hasan(- Basrî) de onlardan biridir.”
4

Abdurrezzâk, Musannefte ve bnu'l-Münzir, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildiriyor

"Yeryüzünde her zaman en az yedi ve daha fazlas Müslüman bulunur. Eer

onlar olmasayd yeryüzü ve üzerindekiler helak olurdu .”5

bn Cerîr, ehr b. Haveb'ten bildiriyor: "Her zaman yeryüzünde en az

ondört (Müslüman) kii bulunur ki onlarla Yüce Allah yeryüzü ahalisinin

belalann def eder ve bereketini gösterir. brâhim (aieyhsseiam) zaman hariç.

Çünkü o zaman o tek banayd.”6

’ Ebû Nuaym (1/8, 9) ve bn Asâkir (1/303, 304).
1
Taberânî 18/95 (120), bn Asâkir (1/290). Elbânî, es-Silsiletü'd-Daîfe'de (2/341) der ki:

"snad çok zayftr."
5 bn Hibbân, el-Mecrûhîn (2/61). Elbânî, es-Silsiletü ‘d-Daije ’dc (1392) der ki: "Uydurma

hadistir."

4 bn Asâkir (1/298).

5 Abdurrezzâk (9099).
6 bn Cerir (14/395).
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Ahmed b. Hanbel, Ziihd'de ve Hallâl, Kerâmâtu'l-Evliyâ
1da bn Abbâs’tan

bildiriyor “Nuh’dan (aieyhisseiam) sonra yeryüzünde sayelerinde belalann

defedildii yedi kii hep bulunmutur." 1

Ahmed, Zühd'de, Ka'b'tan bildiriyor: “Nuh'dan (aieyhisseiam) sonra yeryüzünde

kendileri sayesinde (ilahi) azabn def olunduu on dört kii hep

bulunmutur.”

Hellâl, Kerâmâtu'l-Evliyâ'da, Zâzân'dan bildiriyor: “Nuh'dan (sleyhissekn) sonra

yeryüzünde kendileri sayesinde yeryüzü ahalisinden belalarn defedildii

oniki kii ve fazlas hep bulunmutur.”

Cenedî, Fedâilu Mekke'de Mücâhid'den bildiriyor: “Yeryüzünde sürekli

yedi ve daha fazlas Müslüman bulunmutur. Eer onlar olmasayd yeryüzü

ve üstündekiler helak olurdu."

Ezrakî, Târih Mekke’de Züheyr b. Muhammed'den bildiriyor: “Yeryüzünde

sürekli yedi ve daha fazlas Müslüman bulunmutur. Eer onlar olmasayd

yeryüzü ve üstündekiler helak olurdu .”
2

bn Asâkir, Ebu'z-Zâhiriyye'den bildiriyor: “Abdal’lar am'dadrlar ve otuz

kiidirler. Onlarla korunur ve onlarla size nzk verilir. Eer onlardan bir kii

ölürse Yüce Allah onun yerine bakasn getirir."
3

Hallâl, Kerâmâtu'l-Evliyâ’da, brâhim en-Nehaî'den bildiriyor: “Mutlaka

her ehir ve her köyde kendileriyle, Allah'n belalar def ettii kiiler bulunur.”

bn Ebî'd-Dünyâ, Evliya kitabnda, Ebu'z-Zinâd'dan bildiriyor: Yeryüzünün

dayanaklar olan peygamberlik bittiinde, Yüce Allah onlann yerine

Muhammed'in (saiidiahu aleyhi veseiM ümmetinden Abdâl denilen krk kiiyi getirdi.

Onlardan biri öldüü zaman mutlaka Yüce Allah onun yerine bakasn getirir.

imdi yeryüzünün dayanaklar onlardr. Onlardan otuz kiinin iman

brahim'in (aieyhsseiam) iman gibidir. Onlar insanlardan üstün klan fazla

1

Rivayet daha önce (sh. 156) geçti.

J Ezrakî (1/71).

3 bn Asâkir (1/298).
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namazlar ve oruçlar deildir. Ancak doruluk, üpheli eylerden saknmak,

iyi niyet, temiz kalp ve bütün Müslümanlara kar samimi olmalardr.’”

Buhârî, Müslim ve Ibn Mâce'nin Muâviye b. Ebî Süfyândan bildirdiine

göre, Resûlullah (niUMu aleyh rsN öyle buyurdu: "Her zaman ümmetimden

Allah'n emirlerini ayakta tutan bir topluluk bulunur. Onlara ihanet eden ve

kötülük etmek isteyenler de herhangi bir zarar veremezler. Allah'n ölüm emri

gelene kadar da dier tüm inalardan üstün kalrlar."

1

Müslim, Tirmizî ve bn Mâce'nin Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah

(seiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Her zaman ümmetimden bir topluluk galip

olarak hak üzerinde kalacaklardr. Allah'n ölüm emri gelene kadar hiç kimse

onlara bir zarar veremeyecektir.
"3

Buhârî ve Müslim’in, Muîre b. u'be'den bildirdiine göre Resûlullah

(seiiaiiatu aleyhi maiian) öyle buyurmutur tlHer zaman ümmetimden bir topluluk

kendilerine Allah'n ölüm emri gelene kadar dier insanlardan üstün olarak

yaarlar.
"

4

Ibn Mâce’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iefahu aleyhi

«tsiem) öyle buyurmutun “Her zaman ümmetimden, Yüce Allah'n emirlerini

ayakta tutan bir topluluk bulunur. Onlara ihanet edenler de kendilerine bir

zarar veremeyecektir.

Hâkim'in, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu sleyn

YBSEJerTi) öyle buyurmutur: "Her zaman ümmetimden bir topluluk kyamet

kopana kadar hak üzerinde galip gelmeye devam edecektir.
"6

Müslim ve Hâkim'in Câbir b. Semure’den bildirdiine göre, Resûlullah

(sallallahu Bieyh veseiiem) öyle buyurdu: "Her zaman bu din var olacak ve kyamete

kadar Müslümanlar bu yolda savaacaktr.
" 7

1 bn Ebi'd-Dünyâ (57).
1

Buhârî (71, 31 16, 3641, 7312, 7460), Müslim 1037 (174) ve bn Mâce (9).

3 Müslim, 1920 (170), TirmLzî (2229) ve bn Mâce (10, 3952).

* Buhârî (3640, 7311, 7459) ve Müslim 1921 (171).

5 bn Mâce (7). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen tbn Mâce, 1956).

‘Müslim 1922 (172) ve Hâkim (4/449, "sahih").
7 Müslim 1922 (172) ve HâJcim(4/449).
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Ebû Dâvud ve Hâkim'in, mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah

(seliaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Her zaman ümmetimden bir topluluk

kendilerine kar dümanlk edenlerle savaarak üstünlük salayacaklardr. En

sonuncular da Mesih DeccaV öldürecektir."'

Tirmizî ve bn Mâce’nin Muâviye b. Kurre'den, onun da babasndan

bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiehu aleyhi ««M öyle buyurdu: uHer zaman

ümmetimden bir topluluk Allah'n yardmyla galip gelecek ve onlara ihanet

edenler kyamete kadar onlara bir zarar veremeyecektir."
2

bn Mâce ve Neuâdiru'l-Usûl’de Hakîm et-Tîrmizî’nin Ebû nabe el-

Havlânî’den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:

"üphesiz ki Yüce Allah her zaman mirlerini ikame edecek binlerini yaratr ve

böylelerini hiç eksik etmez,"3

Müslim'in Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah (aalailahu aleyhi vesellem)

öyle buyurdu: “Her zaman ümmetimden bir topluluk Allah yolunda savaacak

ve dümanlann kahredecektir. Onlara ihanet edenler kendilerine bir zarar

veremeyecek ve bu kyamet kopana dek bu ekilde devam edecektir."

4

Müslim’in Sa'd b. Ebî Vakkâs’tan bildirdiine göre Resûlullah’n fsaiiaiiahu aleyhi

vaseiiem) öyle buyurdu: "Garp (am) ahalisi kyamete kadar hak üzere galip

geleceklerdir. "*

Ebû Dâvud ve Hâkim'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu:
"
Yüce Allah bu ümmete her yüz yln banda

dinlerini yenileyecek binni (müceddid) gönderir."
6

1

Ebû Dâvud (2484) ve Hâkim (4/430). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebû

Dâvud, 2170).
1
Tirmizî (2192, "sahih") ve bn Mâce (6). Sahîh hadistir (Bakn: Elbârû, Sahih Sünen

bn Mâce, 6).

3 bn Mâce (8) ve Hâkim (l/381).Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn
Mâce,8).

4 Müslim 1924(176).
$ Müslim 1925(177).
6
Ebû Dâvud (4291) ve Hâkim (4/52). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebû

DSvud, 3606).
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Hâkim, Menâkibu'-âfîî’de, Zührî'den bildiriyor: "Yüz yln bana gelindii

zaman Yüce Allah bu ümmete nimet olarak Ömer b. Abdilazîz’i gönderdi."

Medhal’de Beyhakî ve Hatîb'in Ebû Bekr el-Mervezî vastasyla bildirdiine

göre Ahmed b. Hanbel öyle demitir: "Hakknda bir haber duymadm b r

konu bana sorulduunda lfiî'nin görüünü söylerdim. Çünkü H::.

Peygamber’den (siMafau aleyh» veniM söylenene göre Yüce Allah her yüz yln

banda dinde sünnetleri öretecek ve Hz. Peygamber (»uiahu aleyh »eseiien)

hakknda olan yalan haberleri yok edecek bir müceddid gönderir. Biz de

baktmzda ilk yüz yln banda Ömer b. Abdilazîz, ikinci yüz yln banda

ise âfiî'nin geldiini görüyoruz."'

Nehhâs, Süfyân b. Uyeyne’den bildiriyor: “Bize, Resûlullah'n MaBahu aieyu

maiM vefatndan sonra her yüz yln banda, âlimlerden bir adamn gelecei

ve Yüce Allah’n bu kiiyle dinini güçlendirecei söylendi, Benim görüüme

göre Yahya b. Âdem onlardan biridir."

Hâkim, Menâkibu'-afiî'de, Ebu’l-Vetîd Hassân b. Muhammed el-

Fakîh'ten bildiriyor. lim ehlinden olan bir yalnn Ebu'l-Abbâs b. Süreye'

e

öyle dediini iittim: "Müjdeler sana ey hâkim! Yüce Allah yüz yln banda

müminlere Ömer b. Abdilazîz'i gönderdi. O her sünneti ihya etti ve her bidati

yok etti. Yüce Allah ikinci yüz yln banda âfiî'yi gönderdi. O da sünnetleri

ihya edip bidatlan yok etti. Yüce Allah üçüncü yüzyln banda da seni

gönderdi ki sen de sünnetleri güçlendirip bidatlan zayflattn."

{i**. uUî jij ii;

â .ü ili && ^ tâj

ki u J4 ui i^uüi

"te peygamberleri Biz, onlarn bir ksmn bir ksmna
ûstûn kldk. çlerinden, Allah'n konutuklar vardr. Bir

ksmnn da derecelerini yükseltmitir. Meryem olu

’ Hatîb (2/62).



Ayet: 253 149

sa'ya ise açk deliller verdik ve onu Ruhû'l-Kudüs

(Cebrail) ile destekledik. Eer Allah dileseydi, bunlarn
arkasndan gelen (millet)Ier, kendilerine apaçk deliller

geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrla
dütüler. Onlardan inananlar da vard, inkâr edenler de.

Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin

Allah dilediini yapar." (Baiara Sur. 253)

bn Ebî Hâtim’în bildirdiine göre Katâde: "te peygamberler! Biz,

onlarn bir ksmn bir ksmna üstün kldk..."
1

âyetini açklarken öyle dedi:

"Yüce Allah brâhim’i (aie^isseam) kendisine halil (dost) edindi ve Musa (aleyhindim)

ile konutu. sa’y da (aleyhissslam)Âdem (aieyhsnM gibi topraktan yaratt. Sonra ona:

"Ol!" dedi ve oluverdi. O, Allah'n kulu, kelimesi ve ruhudur. Dâvud'a (aieyhisstiam)

Zebur'u verdi. Süleyman'a (aleybisseiam), ondan sonra hiç kimseye vermeyecei bir

mal verdi. Muhammed’in (salieiiahu aleyhi veseiiem) gelmi ve geçmi günahlann da

balad."2

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin,

el-Esmâ ve's-Sfât’ta bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'n konutuklar

vardr. Bir ksmnn da derecelerini yükseltmitir..."3 âyetini açklarken öyle

dedi: "Yüce Allah, Musa (aleyhisulem) ile konutu ve Muhammed'i (salisilata aleyhi vesellem)

bütün insanlara peygamber olarak gönderdi ."4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Âmir (e-a'bî): "Bir ksmnn da

derecelerini yükseltmitir..." 3 âyetini açklarken: "Burada Muhammed Miihu

aleyhi wsiiem) kastedilmitir" dedi.

bnu'l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "brahim'in

(aiavhiaselam) Allah'la dostluuna, Musa’nn (aieyhsseiam) Allah’la konumasna ve

Muhammed’in (ssiiaiarmBeyhifflseiiem)AIIah’ görmesine mi ayorsunuz?” dedi .

6

'Bakara Sur. 253
1 bn Ebî Hatim 2/482 (2551).

3 Bakara Sur. 253
4 Âdem, Tefsîr Mücâhid (sh. 242), bn Cerîr (4/250), bn Ebî Hatim 2/483 (2553) ve

Beyhak (419).

3 Bakara Sur. 253
6 Hâkim (1/65).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Rabî’ b. Huseym: "Hiç kimseyi Hz.

Peygamber'den (saiiaiBhu aleyhi veseiiem) daha üstün tutmam. Hiç kimseyi de

Rahmân’n dostu brâhim’denfoMisseMdaha üstün tutmam’’ dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...Eer Allah

dileseydi, bunlarn arkasndan gelen (millet)Ier, kendilerine apaçk deliller

geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi..."’ âyeti hakknda: "Müsa ve

sa’dan (aMimesseiim) sonraki milletlerdir" dedi .

2

bn Asâkir zayf senedle, bn Abbâs'tan bildiriyor: Ebû Bekr, Ömer, Osman

ve Muâviye ile beraber Hz. Peygamberim (siuiahu aleyhi veseiiem) yanndaydk.

Kardan Hz. Ali gelince, Hz. Peygamber (tuMahu aleyhi ««üem), Muâviye’ye: "Ali'yi

sever misin?" diye sordu. Muâviye: "Evet, severim" karln verince:

"Aranz ksa bir zaman kötü olacak" buyurdu. Muâviye: "Ey Allah’n Resulü!

Daha sonra ne olacak?" deyince: "Allah'n balamas ve rzas vardr" dedi.

Bunun üzerine Muâviye: "Allah’n kaderine ve nzasna raz olduk" dedi. te o

zaman: "...Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin Allah

dilediini yapar
" 3

âyeti indi .

4

Mj
f>: Jk ûtj ^ (JTU533 u- iM jtf 4? 4

5jjlij ^ oj3ISÛIj Uui Vj ili-

"Ey iman edenleri Hiçbir alveriin, hiçbir dostluun ve

hiçbir efaatin olmad kyamet günü gelmeden önce,

size rzk olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayn,
nkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir."

(Bakara Sur. 254)

ibn Cerir ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Size rzk

olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayn ..."5 âyeti hakknda: "Zekat

ve nafile olarak tasadduk etmek kastedilmitir" dedi.’

'Bakara Sur. 253
2 bn Cerîr (4/522).

3 Bakara Sur. 253
4 bn Asâkir (59/139,140).

5 Bakara Sur. 254
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bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Süfyân öyle dedi: "Denilir ki Kuriân’da

bulunan her türlü sadakay zekat âyeti, her türlü orucu da Ramazan ay orucu

neshetmitir."

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

Katâde bu âyeti açklarken: "Yüce Allah dünyada insanlann birbirleriyle dost

olup birbirlerine efaatçi olduklann biliyor. Ancak kyamet gününde takva

sahiplerinin dostluundan baka dostluk olmayacaktr" demitir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ b. Dinar öyle dedi:

"...inkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir ...” 3 buyurup da: «Zalimler

kâfirlerin ta kendileridir» buyurmayan Allah'a hamd olsun .”4

oljüJJl j U *5
f
jî Vj SLf iü-L* V

f
JSI jk VI V âl

6ü ^ (*^d ^1 i/

oljUJÜI ^ 6? ft^***J
Sfj

|4

U4Jü>. vj ^jVij

"Allah, kendisinden baka hiçbir ilâh olmayandr.
Hay'dr, Kayyûm'dur. O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne

de bir uyku. Göklerdeki her ey, yerdeki her ey O'nundur.

zni olmakszn O'nun katnda efaatte bulunacak kimdir?

O, kullarn önlerindekileri ve arkalarndakileri

(yaptklarn ve yapacaklarn) bilir. Onlar O'nun

ilminden, kendisinin diledii kadarndan baka bir ey
kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri

kaplayp kuatmtr. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek
O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür." (Hak«ra Sur. 255)

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, bnu'd-Durays, Hâkim ve Herevî, Fedâil'de

bildirdiine göre Hz. Peygamber (siiaiiBhu aiBfhi vesaliem) Ubey b. Ka'b'a: "Allah'n

’ bn Cerir (4/523).

1 bn Ebî Hatim 2/485 (2565).

5 Bakara Sur. 254
4 bn Cerir (4/426) ve bn Ebî Hatim 2/485 (7567).
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Kitâb'nda en deerli âyet hangisidir?" diye sorunca, Ka’b: "Âyetu'l-Kürs”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah {uiiaiiehu olayti vbseIIbtti): "lim sana mübarek olsun ey

Ebu'l-Münzir! Canm elinde olana yemin olsun ki bu âyetin dili ve dudaklar

vardr. O Ar'n aya dibinde Allah' takdis eder " buyurdu.’

Nesâî, Ebû Ya’lâ, bn Hibbân, el-Azame'de Ebu’-eyh, Taberânî, Hâkim,

Ebû Nuaym, Delâil'de Beyhakî, Ubey b. Ka'b'dan bildiriyor Benim bir hurma

harmanm vard ve onu bekliyordum. Hurmann eksildiini görünce bir gece

nöbet tuttum. Bir atn üstünde ergenlik çana girmi bir çocua benzeyen

birini gördüm. Ona selam verince selamm ald. Ona: "Sen kimsin? in misin

cin misin?" dedim. O: "Ben cinim" karln verdi. Ona: "Elini ver"

dediimde, elini uzatt. Elinin bir köpek eli, saçnn da köpek kl gibi olduunu

görünce: "Cinler âlemi öyle midir?" diye sordum. O: "Cinler aralannda

benden daha kll birinin olmadn bilirleri’ dedi. Ona: "Bunu niye

yapyorsun?" diye sorduumda: "Senin sadaka vermeyi sevdiini söylediler.

Biz de senin yemeinden nasiplenmek istedik" cevabn verdi. Ona: "Bizi

sizden ne korur?" diye sorduumda: "Bakara Sûresi'nde bulunan Âyetu’l-

Kürsî sizi bizden korur. Kii onu akamlad zaman okursa sabaha kadar,

sabahlad zaman da okursa akama kadar bizden korunmu olur" dedi.

Sabahlayp durumu Resûlullah'a (nMttUahu aleyhi «Hilem) anlattmda: "Pis herifdoru

söylemi" buyurdu.

2

Târih'te Buhârî ve Taberânî, güvenilir kiiler isnâd ile e\-Ma'rife'de Ebû

Nuaym, bnu’l-Eska’ el-Bekrî’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiialahu aleyhi meiirm)

muhâcirlerin bulunduu suffeye gelince bir kii: "Kuriân'da en deerli âyet

hangisidir?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaikhu aleyhi mailen):

"Allah, kendisinden baka hiçbir lâh olmayandr. Ha/dr, Kayyûm'dur.

1 Ahmed 36/200 {21278, lafz kendisinindir), Müslim 810 (258), Ebû Dâvud (1460),

bnu'd-Durays (186) ve Hâkim (3/304).
3
Nesâî, S. el-Kübrâ (10796. 10798), bn Kesîr. Tefslr’de (1/450) geçtii üzere Ebû Ya'lâ,

bn Hibbân (784), EbT-eyh (1104), Taberânî (541), Hâkim (1/562, "sahih"), Ebû Nuaym

(544) ve Beyhakî (7/108, 109). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu't-Terîb iK't-Terhîb,

658).
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O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku ..."
1

âyetini sonuna kadar

okudu .

2

Ahmed, bnu’d-Durays ve FedâiVde Herevî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah

(saiiiishu aie^ «seiiem) ashabndan birine: "Sen evlendin mi?" diye sorunca: "Hayr,

evlenmedim ve evlenecek maddi durumum da yok" dedi. Hz. Peygamber

(ssllallahu aleyhi vesellem):
"
Ezberinde îhlas Sûresi yok mu?" diye sorunca, adam: "Evet,

var” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesailem): "O, Kur'ânn dörtle biridir" buyurdu

ve: "Peki, ezberinde Kâfirûn Sûresi yok mu?" diye sordu. Adam yine: "Evet,

var" deyince: "O, Kur'ân'n dörtte biridir" buyurdu ve: "Peki, ezberinde Zilzâl

sûresi yok mu?" diye sordu. Adam: "Evet, var” diye cevap verdi. Resûlullah

(sailaiiaiu aleyhi vesBlam): "O Kur'ân'n dörtte biridir" buyurdu ve "Peki, ezberinde Nasr

Sûresi yok mu?" diye sordu. Adam: "Evet, var” dedi. Resûlullah MaMu aleyhi

yok mu?" diye sordu. Adam: "Evet, var” deyince, Resûlullah (sbIIbIIbKu aleyhi veseHem):

"O da Kur'ân'n dörtte biridir, evlen

"

buyurdu .

3

Beyhakî'nin, uabu'l-mân'da Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiUm

aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Her farz namaz sonunda Âyetu'l-Kürsî'y okuyan

kii, dier namaza kadar koruma altna alnr. Bu âyeti herfarz namazdan sonra

okumaya ancak peygamber, sddîk veya ehid olanlar devam eder.
"4

Hatîb el-Badâdî, Târih'te, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (uilaiiahu aleyhi vesellem):

"Kur'ân'n en deerli âyeti hangisidir, biliyor musunuz?" diye sorunca: "Allah

ve Resulü daha iyi bilir” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiaiBu aleyhi vesellem)

cevaben: "Allah, kendisinden baka hiçbir ilâh olmayandr. Ha/dr,

Kayyûm'dur ..."5 âyetini sonuna kadar okudu .

6

'Bakara Sur. 255
’ Buhârî (8/340), Taberânî (999) ve Ebû Nuaym (1075). Heysemî, Mecmau'z Zevâid’de

(6/321) der ki: "snadnda ismi verilmeyen, ama güvenilir olan bir ravi vardr. Dier
ravileri güvenilir kiilerdir."

i Ahmed 21/32 (13309) ve bnu'd-DuLrays (297). Müsned’in muhakkikleri: "isnad

zayftr" demilerdi.
* Beyhaki (2396).

s Bakara Sur. 255

* Hatîb (1/345, 346).
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Taberânî'nin hasen isnâdla Haan b. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veelM öyle buyurdu: "Her farz namaz sonunda Âyetu'l-KürsCyi

okuyan kii, dier namaza kadar Allah’n korumas altnda olur."'

Ebu’l-Hasan Muhammed b. Ahmed b. emûn el-Vâizi, Âmâl?de ve bnu'n-

Neccâr, Hz. Âie'den bildiriyor: Adamn biri Hz. Peygamber1

e {ssiiaiteh atsyh venih m)

gelip evindeki malnn eksilip bereketsiz olduunu söyleyince, Resûlullah

(sbiibIIbIiu sJByhi vassilem):
"Âyetu ’l-Kürsî’yi neden okumazsn? O hangi yemek ve kata

okunursa Yüce Allah mutlaka o yemei ve kat bereketli klp çoaltr
"

buyurdu.

Dârimî, Eyfa* b. Abd el-Kilâî'den bildiriyor: Adamn biri: "Yâ Resûlallah!

Kuriân'da en deerli âyet hangisidir?" diye sorunca, Resûlullah (ufiaiUm ei»yh

vsailem): “Âyetu I Kürsî’dir" buyurdu. Adam: "Allah’n Kitâb'ndan hangi âyetin

sana ve ümmetine gerçeklemesini istersin" deyince de: "Bakara Sû resi'nm
sonunu isterim. Çünkü o Allah'n Ar’ altnda rahmet hâzinesi olup, mutlaka

dünya ve âhiretteki bütün hayrlar kapsar" buyurdu.
2

bnu’n-Neccârin Târih Badad'da ibn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (rafeiiahu alerji veseM öyle buyurdu: "Her farz namaz sonunda Âyetu l-

Kürstyi okuyan kiiye Yüce Allah
,
ükredenlerin kalbini, sddtklerin amelini,

tövbe edenlerin ecrini verip, sam üzerine rahmet olarak açar. Cennete

girmesine engel olan tek ey ölümdür, ancak öldüü gibi cennete girer."

Beyhakî, uabu'l-îmân’dz, Muhammed b. ed-Dav7 b. es-Salsâli b. ed-

Delehmes vastasyla babasndan, o da dedesinden naklen Resûlullah'n

(geliailatu aleyh verelbn) öyle buyurduunu bildirin “Herfarz namazdan sonra Âyetu l-

Kürsî’yi okuyan kiinin Cennete girmesine engel olan tek ey ölümdür, ancak

öldüü gibi cennete girer."
3

'Taberânî (2733). Hafz der ki: "Bu arib (tek kanall) bir hadistir ve isnadnda zayflk

vardr. Bakn: Netâicu'l-Efkâr (2/280).

: Dârimî (2/447). Hafz bn Hacer der ki: "Hadis mürsel veya mu'daldr."
3 Beyhakî (2385).
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Saîd b. Mansûr, Ibnu’l-Münzir, bnu'd-Durays, Taberânî, FedâiVde Herevî,

ve uabu'l-mân'ds Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: “Allah'n Kitâb'nda

en deerli âyet, Âyetu'l-Kürsî'dir."
1

Ebû Ubeyd, bnu'd-Durays ve Muhammed b. Nasr, ibn Mes'ûd'dan

bildiriyor “Yüce Allah ne gök, ne yer, ne Cennet, ne de Cehennem, Bakara

Sûresi'ndeki Âyetu'l-Kürsî’den daha deerli bir ey yaratmad.''
2

Saîd b. Mansûr, bnu'd-Durays ve Beyhakî, el-Esmâ vc'5-Sfât’da, bn
Mes'ûd’dan bildiriyor: “Ne gök, ne yer, ne düzlük, ne de da, Âyetu'l-

Kürsî'den daha deerli deildir."3

Fedâil'öe Ebû Ubeyd, Dârimî, Taberânî, Delâilu'n-Nübüvve’de Ebû Nuaym

ve Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: nsanlardan bir adam çkp cinlerden

biriyle karlanca, cin ona: “Benimle güreir misin? Eer beni ykarsan sana

bir âyet öreteceim ve o âyeti okuduunda evine eytan girmeyecektir"

dedi. Adam cinle güreti ve onu yere çald. Bunun üzerine cin: “Âyetu'l-

Kürsî'yi oku. Her kim evine girerken onu okursa, mutlaka eytan o evden

osuran eek gibi çkar" dedi.

bn Mes'ûd'a: “Bu kii Ömer miydi?” denilince: “Ömer’den baka kim

olabilir” karln verdi.

Mehâmifî, Fevâid'de, ibn Mes'ûd'dan bildiriyor: Adamn biri: “Ey Allah’n

Resûlü! Bana Allah'n kendisiyle fayda salayaca bir ey öret” deyince,

Resûlullah (sailsi ahu Beyh vesaiiem): "Âyetu'l-Kürsî'yi oku. O seni, çocuklarn ve evini

korur. Hatta evinin etrafndaki evleri bile korur" buyurdu.

bn Merdûye, el-Elkâb'da e-îrâzî ve FedâiVde Herevî, bn Ömer'den

bildiriyor: Bir gün Ömer b. el-Hattâb insanlarn karsna çkp: “Kim bana

Kuriân’daki en deerli, en âdil, en korkutucu ve en fazla ümit verici âyetleri

söyleyecek?” deyince, topluluktan bir ses çkmad. Bunun üzerine bn Mes'ûd

öyle dedi: "Tam bilen adama denk geldin. Resûlullah'm (saiiaiiahu aieyii weseiiem] öyle

buyurduunu iittim: «Kur'ârt'n en deerli âyeti Âyetu'l-Kürsî'dir. En âdil

âyeti: «Allah üphesiz adaleti, iyilik yapmay, yaknlara bakmay emreder;

'Saîd b. Mansûr, Tefsir (426), bnu'd-Durays (187), Taberânî (8659) ve Beyhakî (2391).

'Ebû Ubeyd (sh. 122) ve bnu’d-Durays (194).

f Saîd b. Mansûr, Tefsir (427), bnu'd-Durays (193) ve Beyhakî (633).
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hayaszl, fenal ve haddi amay yasak eder. Tutasnz diye size öüt
verir»

1

âyetidir. Kur'ân'da en korkutucu âyet ise: "Kim zerre kadar iyilik

yapmsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmsa onu görür
"2

âyetidir. En fazla ümit veren âyet de: «De ki: Ey kendilerine kötülük edipar
giden kullarm! Allah'n rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Dorusu

Allah günahlarn hepsini balar. Çünkü O, balayandr, merhametlidir»3

âyetidir.

bn Merdûye, ibn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseM Bakara

Sûresi’nin sonunu veya Âyetu’l-Kürsî’yi okuduu zaman tebessüm eCip:

"Bunlar Rahmân'n Ar' altndaki hâzinelerdendir " buyururdu. "Bu, sizin

kuruntularnza ve Kitap ehlinin kuruntularna göre deildir. Kim fenalk

yaparsa cezasn görür, kendisine Allah'tan baka ne dost ve ne de

yardmc bulur"5 âyetini okuduu zaman da istirca edip sakinleirdi.

bnu'd-Durays, Muhammed b. Nasr ve FedâiVde Herevî, ibn Abbâs'tan

bildiriyor Yüce Allah ne gök, ne yer, ne Cennet, ne de Cehennem, Bakara

Sûresi’nden daha deerli bir ey yaratmad. Bu sûre de en deerli âyet

Âyetu'l-Kürsî’dir.
6

ibn Ebî eybe, Ebû Ya'lâ, bnu’l-Münzir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Abdurrahman b. Avf evine girdii zaman evin köelerinde Âyetu'l-Kürsî’yi

okurdu.7

bnu’l-Enbârî, Mesâhifte ve Beyhakî'nin, uab’da bildirdiine göre Ali b.

EbîTâlib: "Kur’ân âyetlerinin efendisi Âyetu’l-Kürsî’dir” dedi.
8

Beyhakî’nin .uab’da Ali b. EbîTâlib'den bildirdiine göre Resûlullah (saiuiahu

aie-yhi vBseiiem) öyle buyurdu: ”Her farz namazdan sonra Âyetu’l-Kürsî'yi okuyan

’Nahl Sur. 90
3
Zilzal Sur. 7,

8

3 Zümer Sur, 53
* bn Kesîr, Teftir'de (1/454) geçtii üzere bn Merdûye ve Ebû Ubeyd (sh. 148, 149’’.

5 Nisa Sur. 123
6
bnu'd-Durays (188).

’ bn Ebî eybe (10/487), Ebû Ya’lâ (7207) ve bn Asâkir (35295).

* Beyhakî (2397).
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kiinin Cennete girmesine engel olan tek ey ölümdür. Kim de uyuyaca

zaman onu okursa, Allah onun ve komusunun evini korumas altna alr."

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, Dârimî, Muhammed b. Nasr ve bnu'd-Durays,

Ali’den bildiriyor: slam üzere doan veya akl bali olup da slam' bilen bir

adamn her gece Âyetu'l-Kürsî'yi okumas gerekir. Onun deerini bir bilseniz.

O Peygamberinize (»Mahu aleyhi Ar'n altndaki hâzineden verildi. Ondan

önce de hiçbir peygambere verilmedi. Hiçbir gece onu üç defa okumadan bir

yerde gecelemedim. Yats namaznn son iki rekatnda, vitir namaznda ve

uyuyacam zaman ou okurum.” 1

Ebû Ubeyd, Abdullah b. Rebah’tan bildiriyor: Resulullah (seiisiiuhu aleyhi vasallom),

Ubey b. Ka’b’a:
"
Ebu’l-Münzir! Kuranda en deerli âyet hangisidir

?"
diye

sorunca: "Allah ve Resulü daha yi bilir” karln verdi. Resulullah [saiiaiiahu aleyhi

vBseller) bir daha: "Ebu'l-Münzir! Kur'ân'da en deerli âyet hangisidir?" diye

sorunca, yine: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedi. Resulullah {seiisiiahu vcsdiem)

tekrar:
"
Ebu'l-Münzir! Kur'ân'da en deerli âyet hangisidir?" diye sorunca

bir daha: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir” karln verdi. Bunun üzerine

Resulullah (ssüsiiaiu alerhi veseiiem):
"
Âyelu'l-Kürsidir" dedi gösüne vurarak: "Ebu'l-

Münzir! lim sana mübarek olsun

"

buyurdu .

2

bn Râhûye, Müsned'de, Avf b. Mâlik’ten bildiriyor: Ebû Zer, Resûlullah’n

(saüaiiBhuaiByhivBSBiir) yanna oturup: "Ey Allah'n Resûlü! Yüce Allah'n sana indirmi

olduu en deerli âyet hangisidir?” deyince, Resûlullah (saliaiishu aleyhi vesaiiam):

"
Âyetu'l-Kürsî'dir" buyurdu .

3

Mekâyidu -eytân’öa bn Ebi’d-Dünyâ, Muhammed b. Nasr, Taberânî,

Hâkim, Delâil'de Ebû Nuaym ve DelâiVde Beyhakî, Muâz b. Cebel’den

bildiriyor. Resûlullah saiiaiiahu aleyhi meltem) zekat hurmalann bana teslim etti, ben

de onlan bana ait bir odaya koydum. Ancak onlann her gün eksildiini

farkettim. Durumu Resûlullah'a (ssiiaiiBhu aleyhi mailem) ikayet ettiimde: "Bu

eytann iidir, onu bekle" buyurdu. Bir gece onu bekledim. Gecenin bir ksm
geçmiti ki eytan fil görünümünde geldi. Kapya ulatnda baka bir suretle

' Ebû Ubeyd (sh. 123), bn Ebî eybe (10/252, Dârimî (2/449) ve bnu'd-Durays (176).

'Ebû Ubeyd (sh. 122).

} cl-Metâlibu'l-Âliye'de (3820) geçtii üzere shâk b. Râhûye. Busayri der ki:

"Ravilerden tabii olan kiinin meçhul olmasndan dolay isnad zayftr."
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kap aralndan çeri girdi. Hurmann yanna yaklat ve alp yemeye balad.

Bunun üzerine elbisemi çektim ve onu yakalayp: “Allah’tan baka ilah

olmadna ve Muhammed’in Mallahu aleyhi nseM onun Resulü olduuna ehadet

ederim. Ey Allah'n düman! Bunlarda bakalarnn senden daha fazla hakk

varken sen gelip zekat hurmalarna hücum ettin. Seni Allah’n Resulüne

çkaraym da rezil etsin" dedim. O da bunu bir daha tekrarlamayacana dair

söz verdi.

kinci gün Resûlullah'a (saiiihhu aleyh «seiiüm) gittiimde: "Esirin ne yapt?" diye

sordu. Ben: “Bunu bir daha tekrarlamayacana dair söz verdi” deyince,

Resûlullah (saiiaiiahu aisyti veseiiem): "Onu bekle
,
çünkü bir daha gelecek" buyurdu. Dier

gece yine onu bekledim ve yine bir önceki gece gibi geldi. Onu yakaladmda

yine bana ayn eyleri tekrarlard, yine onu braktm. kinci gün Resûlullah'a

(ssiiaiiattu aleyt vesaiiam) gidip durumu haber verdiimde:
"Onu bekle, çünkü bir dana

gelecek" buyurdu. Üçüncü gece de onu bekledim. O yine ayn eyi tekrarlad,

ben de onu yakalayp: “Ey Allah'n düman! Bana iki defa söz verdin bu da

üçüncüsüdür" dedim. O: “Benim çocuklanm vardr. Ben Nusaybin'den

geldim. Eer baka bir ey bulsaydm buraya gelmezdim. Biz bu ehirde

yerlemitik. Arkadanzn gönderildii ve bu iki âyet indii zaman bu

ehirden kaçtk ve Nusaybin'e gittik. Bu âyetleri okuyan kiinin evine

kesinlikle eytan üç gün girmez. Eer beni brakrsan sana bu âyetleri

söylerim” dedi. Ben de: "Tamam” karln verdim. eytan: "Bunlar Âyete ’l-

Kürsî ve Bakara sûresinin son iki âyetidir" dedi. Bunun üzerine onu braktm.

kinci gün Resûlullah'a (ssJkaiiahu aleyh »essitem) durumu haber verince: "Hal'is

yalancdr, ancak doru söylemi" buyurdu. Bu olanlardan sonra bunian

okumaya baladm ve bir daha (hurmalarn) eksildiini görmedim.’

Taberânî, Sünen 'de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Slj '<ü\ S Buraca,

Allah'n hiçbir orta olmad, ondan baka taplan her eyin yaratklanndan

olduu, bu yaratn hiç kimseye bir fayda veya zarar veremeyip, hayat, nzk

ve tekrar diriltme gücüne sahib olmad kastedilmektedir. (^)3 Burada,

'Taberânî 20/51, 52, 161, 162 (89, 337, lafz kendisinindir). Hâkim (1/563), Ebû Nuaym

(547) ve Beyha kî (7/109, 110).

a Bakara Sûr 255
3 Bakara Sûr 255
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Yüce Allah'n ölümsüz olduu kastedilmektedir, (f^)

1

Burada, Yüce Allah’n

eskimemesi kastedilmektedir, (fa y* y)
1

Burada, Yüce Allah'

uyuklama veya uyku tutmayaca kastedilmektedir. ( il] âlit £aJ la ^
Burada, "...Onlar Allah'n honut olduu kimseden bakasna efaat

edemezler..." 1

âyetinde buyurduu gibi, ondan izinsiz meleklerin

efaat/araclk edemeyecei kastedilmektedir, (^.ût U füi)

4

Burada,

yeryüzüyle gökyüzü arasnda yaptklan ve yapacaklarn bilmesi

kastedilmektedir. Burada, gökyüzünde olanlar bilmesi

kastedilmektedir, (di Ur il] aA* 'yj)
s Burada, o’nun ilminden,

kendisinin diledii kadarndan baka bir ey bilinmeyecei kastedilmektedir,

(^jilij 0I3UIJI hnsY Burada, Kürsfnin, yedi kat gökyüzü ve yedi kat

yeryüzünden daha yüce olduu kastedilmektedir. aajjj Vs)
7 Burada,

yeryüzü ve gökyüzünü gözetmenin ona güç gelmeyecei kastedilmektedir.

({Utuü 33)
8
Burada, ondan daha ulu, daha yüce, daha azîz, daha celîl ve

daha cömert kimsenin olmad kastedilmektedir.

Ebu’-eyh, el-Azame'de, Ebî Vecze Yezîd b. Ubeyd es-Sülemî’den

bildiriyor Resûlullah (uiiaiUu aleyhi «aHmOTebuk savandan geri döndüü zaman,

yanna Fezâre oullanndan bir grup gelip: "Ey Allah'n Resûlü! Rabbinin bize

nimet vermesi için dua et. Rabbinden bize efaat dile, Rabbin de sana efaat

dilesin" dediler. Bunun üzerine Resûlullah iaiuihu aleyhi mailem): "Vay sana! Ben

size Rabbimden efaat dileyeceim de, Rabbimiz kimden efaat dileyecek?

Ondan baka ilah yoktur ve o yücedir. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri

kaplayp kuatmtr. Gökler Allah'n azametinden ve yüceliinden yeni

semerin gcrts gibi gcrdar" buyurdu.9

Mekâyidu'-eytân’da bn Ebi’d-Dünyâ, Muhammed b. Nasr, Taberânî ve

DelâiVde Ebû Nuaym, Ebû Useyd es-Sâidî'den bildiriyor Bahçemdeki

1

Bakara Sûr 255
1

Bakara Sûr 255
J Baka ra Sûr 255
4 Baka ra Sûr 255
5 Bakara Sûr 255
6
Bakara Sûr 255

7 Bakara Sûr 255
8
Bakara Sûr 255

9 Ebu'-eyh (255).
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hurmalar topladm ve bir odaya koydum. Ancak odaya ara sra gelip de

hurmalar çalan ve zarar veren bir ûl 1

vard. Bu durumu Resûlullah'a (sslidiahu

aleyhi resefon) ikayet ettiimde: "Ey Ebû Useyd! O eytandr. Onun geldiini

gördüünde . «Allah'n adyla, Resûlulla’ha icabet et» de" buyurdu.

Resûlullah'nMaUdiü aleyhi vEseiiem) dedii gibi yapnca, ûl(yabani): "Ey Ebû Use/d!

Beni Resûlullah'n Maiistu aleyh, veseiiem), yanna götürme! Allah’n huzurunda ev ne

bir daha gelmeyeceime ve hurmalarn çalmayacama dair sana *.öz

veriyorum. Buna karlk sana, kendisini evine ve kaplanna okuduun zaman,

evine eytan gelmeyecek ve kaplarnn kapa açlmayacak bir â/et

söyleyeceim” dedi. Ben raz olunca da: "Bu âyet Âyetu’l-Kürsî’dir” dedi.

Resulullah'a («aiiaiau aleyhi resEism) gidip durumu anlattmda: "O yalancdr, ancak

doru söylemi" buyurdu .

3

Nesâî, Müsned'de Rûyânî, bn Hibbân, Dârakutnî, Taberânî ve ibn

Merdûye'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre, Resûlullah (salialBhu alayHi veulM

öyle buyurdu: “Her farz namazdan sonra Âyetu'l-Kürsi'yi okuyan kiinin

Cennete girmesine engel olan tek ey ölümdür.

"

3

ed-Duâ 'da bn Ebi’d-Dünyâ, Taberânî, bn Merdûye, Fedâil’âe Herevî, el-

Esmâ ves-Sfât’ta Beyhakî, Ebû Umâme’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesilem): "Kendisiyle duann kabul edilecei sm-i A'zam üç sûrededir. Bunlar

Bakara, Âl-i mrân ve Tâ-hâ sûreleridir" buyurdu. Fbû Umâme der ki:

Baktmda Bakara sûresinde Âyetu’l-Kürsî diye bilinen: "Allah, kendisinden

baka hiçbir ilâh olmayandr. Ha/dr, Kayyum'dur...M âyetini buldum. Âl-i

imrân'da yine: "Allah, kendisinden baka hiçbir ilâh olmayandr. Ha/dr,

Kayyum'dur ...*5 âyetini buldum. Tâ-hâ Sûresi’nde ise: "{Artk bütün) Yüzler,

diri, kaim olann önünde eik durmutur..."
6
âyetini buldum.'

’Cin eytankarm bir yaratk, ulyabani.
1
Taberânî 19/263, 264 (585). Heysemî, Mecmau'z Zevâid'de (6/323) der ki: "Ravilerinin

hepsi güvenilir kiilerdir. Ancak bazlannda zayflk vardr."
3 Nesâî, S. el-Kübrâ (9928), Rûyânî (1268), Netâcu’l-Efkâr'da (2/280) geçtii üzere bn

Hibbân, Netâieu'l-Efkâr'da (2/279) geçtii üzere Dârakutnî, el-Efrâd, Taberânî (7532), M. el-

Evsat (8068), ed-Duâ' (675), Müsnedu ’-âmiyyîn (824) ve bn Kesir, Tefsir (1/454).

4 Bakara Sur. 255
5 ÂI-i mrân Sur. 2
6 Tâ-hâ Sur. 111
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Hâkim, ibn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesiism) Ebû Eyyûb’un

yannda bir odada misafir olmutu. Ebû Eyyûb’un yemei de kilerde bir

sepetin içindeydi. Sürekli bir kedi bacadan kilere girip sepetten yemei

alyordu. Bu durumu Resûlullah'a (uiiafiahu aleyhi vesellem) ikâyette bulununca: "Bu

ûl’dur. O bir daha geldiinde: «Resûlullah
,
Allah'n adyla yerinden

kprdamaman emretti » de" buyurdu. Kedi bir daha geldiinde, Ebû Ebî

Eyyûb: "Resûlullah (sallaliahu aleyh vaseOem), Allah’n adyla yerinden kprdamaman

emretti” dedi. ûl: “Ey Ebû Eyyûb! Bu seferlik beni affet. Vallahi bir daha

gelmeyeceim” deyince, onu affetti. ûl: “Gece ve gündüz bu günden sonra

eytann evine gelmemesi için sana baz sözler öreteyim mi?” diye sorunca,

Ebû Eyyûb: “Olur, öret” karln verdi. ûl de “Âyetu’l-Kürsî’yi oku” dedi.

Ebû Eyyûb, Resûlullah'a (saUiahu aleyh. vesellem) gidip bu durumu haber verince: "O

yalancdr, fakat doru söylemi" buyurdu.
1

ibn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Ebi’d-Dünyâ, Mekâyidu'-eytârida, el-

Azame’de Ebu’-eyh, Taberânî, Hâkim, Delâil’de Ebû Nuaym, Ebû Eyyûb’tan

bildiriyor. Onun bir hurma deposu vard. ûl gelip depodan bir eyler

alyordu. Onu Hz. Peygamber'e (sallaliahu aiayh vesdiem} ikâyette bulununca: "Onu bir

daha gördüünde: «Allah'n adyla Resûlullah'a icabet et» de" buyurdu. ûl

geldiinde ona Hz. Peygamber'in (seiMehu aleyhi veseiM dediini söyledi ve onu

yakalad. ûl: “Bir daha gelmeyeceim” deyince onu serbest brakp

Resûlullah'in (seUallahu aleyhi veseiM yanna geldi. Hz. Peygamber (sallaliahu aleyhi vesellem):

"Esirin ne yapt?" diye sorunca, Ebû Eyyûb: “Bir daha gelmeyeceini söyledi

ve onu serbest braktm” karln verdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "O bir

daha gelecek " buyurdu. Ebû Eyyûb onu iki veya üç defa daha yakalad. Her

seferinde: "Bir daha gelmeyeceim” diyor, o da Resûlullah'a (nUhhu aleyhi vesellem)

gelince: "Esirin ne yapt?" diye soruyordu. Ebû Eyyûb: “Bir daha

gelmeyeceim” dediini söylüyor, Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem) de: "O bir daha

gelecek" diyordu. Yine onu yakaladnda: “Beni brakrsan sana bir ey
öreteceim ve sana bir ey yaklamayacak. Âyetu’l-Kürsî’yi oku" dedi. Ebû

Eyyûb onu brakp Resûlullah'a (sdialiehu aleyh vesellem) gitti ve durumu haber verdi.

’ Taberânî (7758, 7925), bn Kesîr, Tefsîr"de (1/454) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhaki (27).

'Hâkim (3/458,459).
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Bunun üzerine Resûlullah (saiBiteto aleyhi «seM: "O yalanadr, fakat doru söylemi,;"

buyurdu.’

Ahmed, bnu’d-Durays, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-mân’âa, Ebû Zer'den

bildiriyon "Ey Allah'n Resûlü! Sana inen en deerli âyet hangi âyettir?"

dediimde: "Âyetu'l-Kürsî'dir" buyurdu.
2

bnu's-Sünnî’nin Ebû Katâde’den bildirdiine göre Resûlullah (salieiiahu nteyf

milim) öyle buyurdu: "Kim skntl annda Âyetu'l-Kürsî'yi ve Bakara

Sûresi'nin son iki âyetini okursa Yüce Allah o kiiye yardma olur."3

bn Merdûye, Ebû Musa el-E’arî'den bildirdiine göre Resûlullah CsaiiBiiabu s<ey4î

meltem) öyle buyurdu: "Yüce Allah, Musa b. mrân'a öyle vahyetti: «Her farz

namazn ardndan Âyetu'l-Kürsî'yi oku. Onu her farz namazdan sonra okuyan

kiiye, ükredenlerin kalbini, zikredenlerin dilini, peygamberlerin ecrini,

sddîklerin amellerini veririm. Buna (her namazdan sonra) ancak peygamber,

sddîk veya kalbini imanla imtihan ettiim kul veya Allah yolunda ölmesini

istediim kii devam eder.»" bn Kesîn “Bu çok münker bir hadistir” dedi.
4

Ahmed ve Taberânî, Ebû Umâme’den bildirir: "Ey Allah’n Resûlü! Sana

inen en deerli âyet hangi âyettir?” dediimde: "
Âyetu'l-Kürsî'dir

"

buyurdu. 5

bnu’s-Sünnî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle'de, Ali b. el-Hüseyn vastasyla

babasndan, o da annesi Fâtma'dan bildiriyor Doumum yaklatnda,

Resûlullah (saiiaitehu aleyhi meltem) Ünmü Seleme’ye ve Zeyneb binti Cah'a, yanma

gelip Âyetu’l-Kürsî'yi ve: "Gerçekten sizin Rabbiniz, yeri ve gökleri alt

günde yaratan, sonra Ar'a istiva eden Tann'dr. Gündüzü, durmakszn

kendisini kovalayan geceyle örten, günee, aya ve yldzlara kendi

buyruuyla ba edirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, buyruk da

1 bn Ebî eybe (10/397, 398), Ahmed 38/563 (23592), Tirmizî (2880, hadisin hasen

olduunu söylemitir), Ebu’-eyh (1103), Taberânî (4011) ve Hâkim (3/459). Sîhîh

hadistir (Bakn: F.lbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2309).
2 Ahmed 35/431 (21546), bnu'd-Durays (192), Hâkim (2/282, "sahih") ve Beyhakî

(2390). Müsned 'in muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.

Mbnu's-Sunriî (sh. 112).

4 bn Kesîr, Tefst/dc (1/455) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Ahmed 36/618 (22288) ve Taberânî 7871). Müsnrd'm muhakkikleri: "snad çok

zayftr" demilerdir.

162
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(yalnzca) O'nundur. Âlemlerin rabbi olan Tanr ne yücedir."
1

âyetini

okumalarn emretti. Ayrca Muavvizeteyn'i de okumalarn emretti .

2

Deylemî, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildiriyor: Akl bali olup da slam' bilen bir

adamn Âyetu’l-Kürsî'yi okumadan geceyi geçireceini düünmüyorum. Eer

onda neler olduunu bilseydiniz hiçbir durumda onu okumay brakmazdnz.

Resûlullah (uHaUahu »lert veseitem): "Âyetu'I-Kürsî, Ar'n altndaki hâzineden verildi.

Benden önce de hiçbir peygambere verilmedi" buyurdu. Bunu Resûlullah'tan

(ullallaiu aleyhi veseiiem) iittikten sonra onu okumadan hiçbir gece geçirmi deilim.

Taberânî, Ebû Eyyûb el-Ensârî’den bildiriyor: Benim bir hurma depom

vard. Hurmann eksildiini farkettim ve bu durumu Resulullah'a (seniiahu aleyhi

rBteRem) haber verdim. Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi mellem):
"
Yarn orada bir kedi

göreceksin. Ona: «Resulullah'a icabet et» de" buyurdu. kinci gün orada bir

kedi gördüm ve ona: "Resulullah'a icabet et” dedim. O anda görünümü yal

bir kadna döndü ve: "Allah nzas için beni brak bir daha gelmeyeceim”

dedi. Onu braktm ve Hz. Peygamber'in (»iaiiahu aleyhi »eseiM yanna gittim. Bana:

"Adam ne yapt?" deyince, durumu kendisine anlattm. Resûlullah (saiiaüahu aleyh

mailem): "Yalan söyledi, o geri gelecek. Ona: «Resulullah'a icabet et» de"

buyurdu. Onu yakalayp ayn eyi dediimde yine yal bir kadna dönüp: "Ey

Ebû Eyyûb! Allah nzas için beni brak, bir daha gelmeyeceim” dedi. Yine

onu braktm ve Resûlullah'n (saitiihu aleyhi veaeiiem) yanna gittim. Bana daha önce

demi olduu eyi söyledi. Ben de aynsn ona (kediye) söyledim. Üçüncü

defasnda: "Ey Ebû Eyyûb! Allah nzas için beni brak. Sana bir ey
öreteceim. eytan bunu iittii eve girmez” dedi. Ona: “Bu nedir?” diye

sorduumda: "Âyetu’l-Kürsî’dir. Bunu iiten eytan mutlaka oray terk edip

gider” karln verdi. Bunu Resulullah'a (saüsiiahu aleyhi veseiiem) söylediimde: "O

yalancdr, fakat doru söylemi" buyurdu .
3

Taberânî, Ebû Eyyûb'tan bildiriyor: Bir cin yakalamtm. Bana: "Beni

brakrsan sana bir ey öretirim ve bununla sana bizden kimse zarar

veremez” dedi. Ona: "Nedir?" dediimde: "Âyetu’l-Kürsî'dir” karln verdi.

* A'râf Sur. 54
2 Îbnu's-Sünnî (sh. 199).

3 Tabt?rânî (4012).
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Bunu Hz. Peygamber'e {sayiohu aleyhi vemibn) söylediimde: "O yalanadr, fakat

doru söylemi" buyurdu.'

Taberânî, Ebû Eyyûb’dan bildiriyor Evin erzayla ilgili cinler tarafndan

sknt yayordum. Durumu Hz. Peygamber'e (sslsiiahu Bfata «rM ikâyette

bulundum. Bizim evde bir kilerimiz vard. Resûlullah (»Maiu afata «aflen); "Oray

gözle, eer bir ey görürsen, ona : «Alçak! Resûlullah seni çarmakta» de"

buyurdu. Onu yakaladm ve: "Alçak! Resûlullah seni çarmakta” dedim. Onu

alp Resûlullah'a (uiiaiiahu afata vcKiinn) götüreceimi görünce boyun eerek: "Bir

daha gelmeyeceim” dedi, ben de onu braktm. Sabahlayp Resûlullah'a

(seiisiBu aleyhi «seiM gittiimde: "Esirin ne yapt?" diye sordu. Olup biteni

kendisine haber verdiimde: "O geri gelecektir

"

buyurdu. Bunu üç defa

tekrarladm. Her defasnda onu yakalayp brakyordum ve olanlar

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi yesBiem) bildiriyordum. Üçüncü defasnda: “Sen buray

brakacak deilsin. Seni Resûlullah'a (süiiaHafa aleyhi veseiM götüreceim!”

dediimde, yemin edip boyun eerek: "Sana, söylediin geceden sonra ne

cinlerin, ne de hrszlann yaklaamayaca bir ey öreteceim. Âyetu’l-

Kürsî'yi oku" karln verdi. Bunun üzerine onu braktm ve Hz.

Peygamber’in Maflaim aleyhi «uM yanna gittim. Bana: "Esirin ne yapt?" diye

sorduunda: “Ey Allah’n Resûlü! Bana yemin edip boyun edi. Ben de ona

acdm. Aynca bana, söylediimde ne cinlerin, ne de hrszlann

yaklaamayaca bir ey söyledi" dedim. Resûlullah Meieta efafo ««M:
"
Yalana

da olsa doru söylemi" buyurdu .

2

Buhârî, bnu’d-Durays, Nesâî, bn Merdûye ve DelâiVde Ebû Nuaym, Ebû

Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (sallaltahu aieyta vesellem) beni Ramazan ay zekâtn

korumakla görevlendirmiti. Biri geldi ve zekat mallanndan almaya balad.

Ona: “Seni Resûlullah'a (siisiiahu aleyhi «seiiem) götüreceim” dediimde: “Benim

çocuklanm vardr ve çok muhtaç biriyim" karln verdi. Ben de onu

braktm. Hz. Peygamber (sahUm sfata «»eiiem) bana: "Ey Ebû Hureyre! Dün esirin

ne yapt?" diye sorunca: “Ey Allah'n Resûlü! Çocuklan bulunduunu ve çok

ihtiyac olduunu söyleyince ona acyp braktm" dedim. Resûlullah (niiai «hu aleyhi

«Hilem):
"
Oyalan söyledi ve geri dönecek" buyurdu. Ben de döneceini anladm

ve onu beklemeye baladm. Yine gelip yemekten almaya balaynca onu

'Taberânî {401 3).

'Taberânî (4014).
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yakaladm ve: “Seni Resûlullah'a (»lUlahu sierhi nnikm) götüreceim" dedim. Yine:

"Beni brak, benim çocuklanm var ve muhtaç biriyim" karln verdi. Bir

daha ona acyp braktm. Sabahladmda Resûlullah Miaiahu aleyhi «nitem) bana:

"Esirin ne yapt?" diye sordu. Ben: "Ey Allah'n Resûlü! Çocuklar

bulunduunu ve çok ihtiyac olduunu söyleyince ona acyp braktm”

dedim. Resûlullah (sallallahu aleyhi «sillem) yine: "O yalan söyledi ve geri dönecek"

buyurdu.. Üçüncü gece onu bekledim. O yine gelip yiyecek almaya balaynca

onu yakaladm ve: “Seni Resûlullah’a (sallallahu aleyhi veseiiem) götüreceim. Bu üçüncü

oluyor. Gelmeyeceini söylüyor, sonra yine geliyorsun” dedim. Bu defa:

"Beni brakrsan sana sayesinde Allah'n fayda salayaca kelimeler

öreteceim” dedi. "Bunlar nedir?" diye sorduumda: "Uyumak için

yatana vardnda Âyetu'l-Kürsî'yi oku. Sabahlayana kadar Allah tarafndan

korunursun ve eytan sana yaklaamaz” dedi. Bunu duyan Resûlullah (saUaMn

»Mi »ewM : "O yalanadr
,
ama doru söylemi" buyurdu .

1

Beyhakî, Delâil'de Bureyde’den bildiriyor: Bir defasnda yiyeceklerimin

eksildiini gördüm ve gece bir yere saklanp beklemeye baladm.

ûl(yabani) yiyeceklerden almaya gelince onu yakalayp: "Seni Hz.

Peygamber'e (»aHallahu aleyhi «sellem) götürmeden brakmayacam” dedim. Bunun

üzerine ûl: "Ben çocuklar çok olan bîr kadnm, brakrsan bir daha

gelmeyeceim” karln verdi. Ancak yine geldi. Üçüncü defa onu

yakaladmda: "Beni brakrsan sana, söylediinde bizden hiç kimsenin

yiyeceine yaklaamayaca bir ey öreteceim. Yatana girdiin zaman,

kendine ve malna Âyetu’l-Kürsî'yi oku” dedi. Bunu Resûlullah'a (sallallahu aiayhi

««Hem) haber verdiimde: "O yalanadr
,
ancak doru söylemi" buyurdu .

2

Saîd b. Mansûr, Hâkim ve uabu'l-mân da Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (aMtehu aleyhi «»ellim) öyle buyurdu:
"
Bakara

Sûresinde, Kur'ân'daki bütün âyetlerin efendisi olan Âyetu'l-Kürsî vardr. Bu

âyet eytan bulunan bir evde okunduu zaman, eytan o evi mutlaka terkeder," 3

1

Buhârî (231 3275, 5010), bn'd-Drays (195), Nesâî, S. d-Kührâ (10895), bn Kesir,

Tefsîr 'de (1/453) geçtii üzere îbn Merdûye ve Ebû Nuaym (267). Lafz Buhârî ve

Nesâî'nindir.
1 Beyhakî (7/110, 111).

3 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (424), Hâkim (2/259, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (2375).
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Dârimî ve Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»HfiHuhu

steri» »neHem) öyle buyurdu: "Her kim sabahlad zaman Mümin Sûresi'nin ilk

üç âyetini ve Âyetu'l-KürsVyi okursa, onlarla akama kadar korunur. Her kim

de onlar akamlad zaman okursa, onlarla sabaha kadar korunur."'

Târih'te Buhârî ve bnu'd-Durays’n Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sstutiahj aleyhi metiem) öyle buyurdu:
"
Âyetu'l-Kürsî bana Ar'

m

altndan verilmitir."
2

bn Ebi-d-Dünyâ'nn Mekâydu'-eytân'da ve Dîneveri'nin, Mücâlese'de

Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssMahu afeyht vodM öyle

buyurdu: “Cibril (ateytusHam) bana gelip: «Cinlerden bir ifrit sana tuzak

kurmaktadr. Yatana girdiin zaman Âyetu'l-Kürsfyi oku» dedi.”

bn Ebi’d-Dünyâ, Mekâyidu'-eytân'cia ve Ebu’-eyh, el-Azame'de, Ebî

ishâk'tan bildiriyor: Zeyd b. Sabit bir gece bahçesine gittiinde kank sesler

iitti. "Bu nedir?" deyince, ses: "Cinlerden bir kiiyim. Bu sene bizi ktlk

vurduundan dolay meyvelerinizden bir eyler almak istedim. Onlan bize

helal edin" karln verdi. Zeyd b. Sâbit: "Tamam" dedikten sonra: "Bizi

sizden koruyacak eyi söyler misin?" diye sordu. Bunun üzerine cin: "Bizden

Âyetu'l-Kürsî ile korunursunuz" karln verdi. 3

Ebû Ubeyd, Kudüs'ün ilk vâlisi Seleme b. Kayseriden bildiriyor: "Yüce

Allah, ne Tevrat’ta ne Incil'de ne de Zebûrida Âyetu'l-Kürsî'den daha deerli

bir âyet indirmemitir."
4

bnu'd-Durays, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Adamn biri ölen kardeini

rüyasnda görüp ona: "Ey Kardeim! Hangi amellerin daha faziletli olduunu

düünüyorsunuz?" diye sordu. Kardei: "Kuriân okumak" dedi. "Peki,

Kuriân’n en deerli âyeti hangisidir?" diye sorunca: "Âyetu'l-Kürsî" cevabn

verdi. Sonra kardeine: "Bize bir ey öüdünüz var m?" deyince, kardei:

’ Dârimî (2/449 ve Tirmizî (2879. lafz kendisinindir). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî.

Sahih Siinen et -Tirmizî, 540).

J

Buhârî (1/249) ve bnu'd-Durays (191).

’F.bu -eyh (1 126).

* Ebû Ubeyd (sh. 123).
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"Evet, sizler bilmediiniz (neticesini görmediiniz) halde amel edersiniz. Biz

ise bililiyoruz, ancak amel edemiyoruz" karln verdi .

1

bnu'd-Durays, Katâde’den bildiriyor: "Her kim yatana girerken Âyetu'l-

Kürsî'yi okursa, iki melek görevlendirilir ve sabahiayncaya kadar onu

korurlar.”
2

Ibn Ebî Hâtim, el-Azame’de Ebu'-eyh, bn Merdûye ve el-Muhtâre'de

Diyâ, bn Abbâs’tan bildiriyor: srâil oullan: "Ey Mûsa! Rabbin uyur mu?”

diye sordular. Mûsa (gtrhissBam): "Allah’tan korkun” diye karlk verince, Rabbi

ona: "Ey Mûsa! Onlar sana: «Rabbin uyur mu?» diye sordular. Sen ellerine iki

cam parças al ve gece uyuma” diye seslendi. Mûsa da (lyliinlam) öyle yapt.

Gecenin üçte biri geçip uyuklaynca camlan dizlerinin üstüne düürüp uyand

ve camlan tekrar tuttu. Gecenin sonunda bir daha uyuklad ve camlan

düürüp krd. Bunun üzerine Rabbi: "Ey Mûsa! Eer uyusaydm, ellerindeki

camlann krld gibi gökyüzü ve yeryüzü düer helak olurdunuz” buyurdu.

Sonra Yüce Allah, peygamberine Âyetu'l-Kürsî'yi indirdi .

3

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî’: (i^i)
4 buyruu

hakknda: "Yüce Allah ölümsüzdür, anlamndadr” dedi. (f*lDl)
5 buyruu

hakknda ise: "Yüce Allah yarattklarna kar kayyum olan, onlara rzk veren

ve koruyandr" dedi .

6

Âdem b. Ebî lyâs, bn Cerir, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin, d
Esma ve's-Sfâfta bildirdiine göre Mücâhid: (fsiiü )

7 kelimesi hakknda:

"Yüce Allah her eye kar kayyum’dur” dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "el-Kayyûm" kelimesi

hakknda: "Zevâli olmayandr” dedi.

1

’ bnu'd-Durays (189).

3 bnu'd-Durays (190).

} bn Ebî Hâtim 2/487 (2580), Ebu'-eyh (140) ve Diyâ 10/113, 114 (111).

4 Bakara Sur. 255
5 Bakara Sur. 255
‘ bn Cerir (4/528, 529) ve bn Ebî Hâtim 2/486 (2571, 2572).

7 Bakara Sur. 255

* Âdem, Tefsir Mücâhid (sh.248), bn Cerir (4/259), bn Ebî Hâtim 2/486 (2573), Ebu'-

eyh (96) ve Beyhakî (76).
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bnu'l-Enbârî'nin el-Mesâhfte bildirdiine göre Katâde: (^l)

2

kelimesi

hakknda: “O, ölmeyendir” dedi. kelimesi hakknda ise: "Benzen

olmayandr" dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, el-Azame'öe Ebu’-eyh ve el-Esmâ ve's-SJnfta

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: (fy SJj 4- oi*-3 Siy âyeti hakknda:

“Sinetün uyuklamak, nevm ise uyumak" anlamndadr" dedi.

5

bnu'l-Enbârî, el-Vakfu ve'l-Ibtidâ’da ve Tastî, Mesâil’de bn Abbâs'tan

bildiriyor Nâfi' b. el-Ezrak ona: "Bana Yüce Allah'n buyurmu olduu:
( Ü-fe S

}'$> % ‘zJf âyetinin mânâsn söyle" dediinde: “Sinetün, kiinin uyku ile

uyanklk arasndaki halidir" dedi. Nâfi': "Peki, Araplar bu ifadeyi biliyor mu?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet biliyor. Zuheyr b. Ebî

Selmâ'nn:

‘Ömür boyu ona hiç uyuklama gelmez

Ne uyur, ne de yallnda akl gitmez
"
dediini iitmedin mi?”

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

âyetteki: "Sinetün" kelimesi için: "Kiinin uyuklamas", "Nevm" kelimesi için

de: "Kiinin uyumasdr" dedi.
7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Süddî:

"Sinetün
,
insann yüzüne esen uyku rüzgardr. Onunla insann uykusu geliri’

dedi.
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: (<L* âU-fe S)
9

âyeti hakknda:

"Yüce Allah’n, ilerinde gevek olmamasdr" dedi.’

1bn Ebî Hâtim 2/487 (2575).
1

Bakara Sur. 255
} Bakara Sur. 255
* Bakara Sur. 255
5 bn Cerîr (4/531). bn Ebî Hâtim 2/467. 488 (2576, 2581) ve Beyhakî (77).

6 Bakara Sur. 255
7 bn Cerîr (4/531, 532) ve Ebu'-cyh (123).

* bn Cerîr (4/532) ve bn Ebî Hâtim 2/467 (2578).

’ Bakara Sur. 255
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ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr (elit çili ^âî S âyeti

hakknda: “Yüce Allah'n katnda kendisinin izni olmadan kim konuabilir?”

dedi.

3

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mucâhid: US '£> U (Ü»)
4 âyeti

hakknda: “Yüce Allah'n, dünyada olup biteni ve âhirette olacaklan

bilmesidir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in, el-Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: ( $ U (Ui

US ^aiî)

6
âyeti hakknda: “Yüce Allah’n, yaptklar ameller ile heba

ettikleri amelleri bilmesidir” dedi .

7

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: Vs )

8
âyeti hakknda:

“O'nun ilminden kendisinin diledii kadar örettiinden baka bir ey
bilinmeyecei kastedilmitir” dedi .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Esmâ ve’s-

Sfât'ta Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: oliliJi £-.$)
10

âyetindeki “Kürsî” kelimesi hakknda: “Yüce Allah'n ilmi kastedilmektedir.

"...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir,

büyüktür"
11

âyetini görmüyor musun?” dedi.

12

Dârakutnî, es-Sfât'ta ve Hatîb, Târih'te, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz.

Peygamber’e (sallBllshu aleyhi vesellem): ol$UJLJl £~.$)
13

âyeti sorulduunda:

’ bn Ebî Hâlim 2/487 (2378).
J

Bakara Sur. 255
3 bn Ebî Hatim 2/488 (2586).

4 Bakara Sur. 255
5 bn Cerîr (4/536).

‘Bakara Sur. 255
7 bn Ebî Hatim 2/489, 490 (2590, 2595).

‘Bakara Sur. 255

’ bn Cerîr (4/537).
10
Bakara Sur. 255

’’ Bakara Sur. 255

” bn Cerîr (4/537), bn Ebî Hatim 2/490 (259) ve Beyhakî (233).

15
Bakara Sur. 255
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"Kürsî, Yüce Allah'n ayan koyduu yerdir. Ar'n büyüklüü ise takdir

edilemez" buyurdu.

1

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

Ebu'-eyh, Hâkim, Hatîb ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor “Kürsî, Yüce

Allah'n iki ayan koyduu yerdir. Ar'n büyüklüünü ise hiç kimse takdir

edemez.” 1

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ebu’-eyh ve el-Esmâ ve’s-Sfât ta Beyhakî, Ebû

Musa el-E'arî'den bildiriyor "Kürsî, Yüce Allah'n iki ayan koyduu yerdir.

O, binek üstündeki semerin gcrts gibi gcrdar.”

3

Suyûtî der ki: Bu ifade istiâre babndandr. Yoksa yüce Allah bu tür

benzetmelerden münezzehtir. bn Cerîr âyeti hakknda Dahhâk'n:

“Krallarn tahtlarna otururken ayaklarn üzerine koyduklar eydir” dediini

zikreder ki bu da ifadeyi tam olarak açklamaktadr.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Yedi

kat gökyüzü ve yedi kat yeryüzü yaylp birbirlerine eklenecek olsaydlar,

Kürsî'nin genilii yannda, geni bir çöl içinde bulunan bir yüzük kadar

olurlard.”5

bn Cerîr, el-Azame'de Ebu'-eyh, bn Merdûye, el-Esmâ ve's-Sfât'ta

Beyhakî, Ebû Zerîden bildiriyor: Hz. Peygamber’e (»iaiiahu aleyhi »esellem) Kürsî’yi

sorduumda öyle buyurdu: "Ey Ebû Zeri Yedi kat gökyüzü ve yedi kat

yeryüzünün büyüklüü Kürsî'nin büyüklüü yannda geni çöle atlan bir

yüzük kadardr. Ar'n Kürsye göre büyüklüü de, çölün yüzüe olan

büyüklüü kadardr. "6

1

Hatîb (9/251).
3 bn Hacer, et-Talîk'te (4/186) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim 2/491

(2601), Taberânî (12404). Ebu'-eyh (218), Hâkim (2/282, "sahih"), Hatîb (9/252) ve

Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sfât (859).

3 bn Cerîr (4/538), Ebu'-eyh (247) ve Beyhakî (859).

A Bakara. Sûr 255

5 bn Kesîr, Tefsir'de (1/457) geçtii üzere bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim 2/491 (260).

6 bn Cerîr (4/539), Ebu'-eyh (222, 261), bn Kesîr, Tefstr'de (1/458) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (861).



Âyet: 255 * Âyeh'l-Kürsî 171

Abd b. Humeyd, Sürme’de bn Ebî Âsim, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr,

Ebu'-eyh, Taberânî, bn Merduye ve el-Muhtöre'öe Diyâ el-Makdisî, Hz.

Ömer'den bildiriyor: Kadnn biri Resûlullah’a (laiieiiahu aleyhi vesiiem) gelip: "Allah'a,

beri Cennete sokmas için dua et” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saMehu aleyhi

»e® «m) Yüce Allah' ta'zîm ettikten sonra öyle buyurdu: "Allah'n Kurs?si

gökleri ve yerleri kaplamtr. Bu Kürsî, yeni semerin (binein srtndan) dört

parmak yüksek kalarak ar yükten dolay gcrdamas gibi gctrdar."'

Ebu'-eyh, el-Azame’de ve Ebû Nuaym’n Hilye’de çok zayf isnâdla Hz.

Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (»imibiiu aityt «senem) öyle buyrudu: "Kürsî ve

kalem inciden olup, kalemin uzunluu yedi yüz sene(lik bir mesafe)dir.

Kürsî'nin uzunluu hiç kimsenin bilemeyecei kadar büyüktür."

1

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

Mâlik: “Kürsî, Ar'n altndadr” dedi .

3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: “Kürsî, Ar’a yapktr

ve bütün su Kürsî'nin içindedir” dedi .

3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre krime: “Güne, Kürsî nurunun yetmite

biri kadardr. Kürsî de Ar'n nurunun yetmite biri kadardr” dedi .

3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ebu’-eyh ve Beyhakî, Mücâhid'den

bildiriyor: "Gökyüzü ve yeryüzünün büyüklüü Kürsî'nin büyüklüü yannda

1 bn Kesîr, Tefsîr'de (1/458) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Ebî Âsim, Sürme (574),

Bezzâr (325), bn Kesîr, Tefsîr'de (1/458) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Cerîr (4/540), Ebu'-

eyh (195), bn Kesîr, Tefsîr'de (1/458) geçtii üzere Taberânî, Sünen'de ve Diyâ (151, 153).

Lafz Ebû Ya’lâ ile Ebu'-eyh'indir). bn Kesîr der ki: "Abdullah b. Halîfe mehur olan

Abdullah b. Halîfe deildir. Ömer'den hadis dinledii konusunda aksi görü bildirenler

vardr. Ömer'den bir ksm mevkuf, bir ksm da mürsel olarak rivayet etmilerdir. Bir

ksm da metne arîb eklemeler yapm ve bir ksm da eksiltmitir." Elbânî, es-Silsileh'd-

Da'îfe'de (866} hadisin münker olduunu söylemitir.
1 Ebu'-eyh (269) ve Ebû Nuaym (3/180).

3 bn Ebî Hâtim 2/491 (2602) ve Ebu'-eyh (197).

«Ebu'-eyh (192).

5 Ebu'-eyh (252).



172 Ü Bakara Sûresi

geni çöle atlan bir yüzük kadardr. Ar'n Kürst'ye göre büyüklüü de, çölün

yüzüe göre büyüklüü kadardr.'”

ibn Cerîrve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Süddî: “Gökyüzü ve yeryüzü

Kürsî'nin içindedir. Kürsîde Ar'n önündedir.”3

bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: Adamn biri: “Ey

Allah'n Resulü! Makâm- Mahmud nedir?” deyince, Resulullah (niiaiiahu aleyh

TEseiiem): “Yüce Allah'n Kürsî'ye inecei ve Kürsî'nin, darlndan dolay

gcrdayan yeni semer gibi gcrdayaca gündür. Kürsî'nin genilii de

gökyüzü ve yeryüzü aras kadardr" buyurdu .
3

bn CenVin, Dahhâk'tan bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Kürsî, Ar'n

kendisidir” derdi .
4

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sîfüt' ta, Süddî tariki ile Ebî Mâlik, Ebî Sâlih, bn
Abbâs, Murra el-Hemdânî, bn Mes'ûd ve baz sahâbilerin Âyetu'l-Kürsî’yi

öyle açkladklarn söylemitir: (^SJl)
5 Kayyûm olandr. Sinetün ise insann

yüzüne esip de uykusunu getiren uyku rüzgandr. u)
6
Burada dünya

kastedilmektedir. (^4&- U$)
7 Burada âhiret kastedilmektedir. (.^L SIS)*

Burada O’nun ilminden kendisinin örettiinden baka bir ey bilinmeyecei

kastedilmitir, ÇjljlilM £-i)
9 Gökyüzü ve yeryüzü Kürsî'nin

içindedir. Kürsî de Ar'n önündedir. O da Yüce Allah'n ayaklann koyduu

’Saîd b. Mansûr, Tefsir (425), Ebu'-eyh (250, 251) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sfât (863)

1 bn Cerîr (4/538) ve bn Ebî Hatim 2/491 (2603).

3 Ebu'-eyh (227). Elbârî, es-Silsiletü'd-Da'tfe'de (2/307) der ki: "Kürsî'nin gcrdamas
hakknda yaplan rivayetler sahih deildir."

3 bn Cerîr (4/539). bn Kesîr, Tefsir (1/458) der ki: "Kürsî, Ar'tan baka bir eydir

Çünkü bu yöndeki rivayet ve haberlerden anladmza göre Ar, Kürstden daha

büyüktür."
5 Bakara Sur. 255
6
Bakara Sur. 255

7 Bakara Sur. 255
6
Bakara Sur. 255

5 Bakara Sur. 255
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yerdir, $i3)’ Burada, yeryüzü ve gökyüzünü gözetmenin ona güç

gelmeyecei kastedilmektedir.

1

Abd b. Humeyd, el-Azame ’de Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ebî Mâlik: (J>$l3 0I5UJJI ^5)’ âyetini açklarken öyle dedi: “Yedi kat

yerin onun altnda bulunduu ve bütün mahlûkatn kenarnda olduu

kayann üzerinde dört melek bulunmaktadr. Bu meleklerin her birinin biri

insan, biri aslan, biri öküz biri de kartal olmak üzere dört yüzü vardr. Bu

melekler bütün semalar ve yerleri kuatm olarak kayann üzerinde ayakta

dururlar. Bunlarn balan Kürsî'nin altnda olduu gibi Kürsî de Ar'n

altndadr. Yüce Allah da Kürsî'sini Ar'a yerletirmitir.”

Beyhakî der ki: “Burada iki tane Kürsî'nin bulunduuna iaret

edilmektedir. Biri Ar'n altna, dieri de Ar’n üstüne konulmu

bulunmaktadr.”

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: ( Sij

liikL- oaj^)

4

âyeti hakknda: “Burada, yeryüzü ve gökyüzünü gözetmenin

Yüce Allah’a güç gelmeyecei kastedilmektedir” demitir.s

Tastî, MesâiVde bn Abbâs’tan bildiriyor: Nafî b. el-Ezrak ona: $£)
6

âyetinin açklamasn sorduunda: “Yeryüzü ve gökyüzünü gözetmenin Yüce

Allah’a güç gelmeyecei kastedilmektedir” dedi. Nâfi': “Araplar bu ifadeyi

biliyor mu?” deyince de bn Abbâsu karl verdi: “Evet biliyor. âirin:

“Yü2ercesini verir de bunun yükü ona güç gelme

2

Verginin en güzelini vermek de çan ve yücelttndandir' dediini iitmedin

mi?”7

1

Bakara Sur. 255
J Beyhakî (757).

3 Bakara Sur. 255
4 Baka ra Sur. 255
sbn Cerîr (4/542 ve bn Ebî Hatim 2/492 (2606).
6 Bakara Sur. 255
7el-tkân'da (2/85) geçtii üzere Tast.
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: (c.^ y*)

1

âyetini açklarken:

“(Yeryüzü ve gökyüzünü gözetmek) Yüce Allah'a güç gelmez anlamndadr 1 '

dedi .

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: kelimesi hakknda

“Azamet ve yücelikte mükemmel olandr" dedi.
3

Crfjü s *oJl j i\-j\ V

J l«J fUai; I V J>3L LUiJd JÜ li

"Dinde zorlama yoktur. Çünkü doruluk sapklktan iyice

ayrlmtr. O hâlde, kim tâûtu tanmayp Allah'a

inanrsa, kopmak bilmeyen sapasalam bir kulpa
yapmtr. Allah, hakkyla iitendir, hakkyla bilendir/’

(Bakam Sur. 2 56)

Ebû Dâvud, Nesâî, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nâsih’tv.

Nehhâs, arâibu u’be ’de bn Mende, bn Hibbân, bn Merdûye, Sünni’de

Beyhakî ve el-Muhtâre'de Diyâ, bn Abbâs'tan bildiriyor: slam'dan önce

Ensâr’dan çocuu yaamayan bir kadn eer çocuu yaarsa onu Yahudi

olarak yetitireceine dair adakta bulunurdu. Nadîr oullan, beraberlerinde

bulunan Ensâr çocuklan ile sürgün edildiklerinde, Ensâr: “Çocuklanmz

brakmayz" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Dinde zorlama yoktur ..."4

âyetini indirdi .

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn (jjjj j y)
6
âyeti hakknda: “Bu âyet

Ensâr hakknda, onlara özel inmitir” dedi.

1

Bakara Sur. 255
1 bn Ebî Hâtim 2/492 (2605).

* bn Cerîr (4/544).

4 Bakara Sur. 256
5 Ebû Dâvud (2682), Nesâî, S el-Kübrâ (11049), bn Cerîr (4/546), bn Ebî Hâtim 2/493

(2609), Nehhâs (sh. 259), bn Hibbân (140), Beyhakî (9/186) ve Diyâ 10/72, 73 (64, 65).

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2333).
6
Bakara Sur. 256
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Râvi der ki: Saîd b. Cübeyr'e: "Bu âyet Ensâr'a has olarak m indi?" diye

sorduumda u karl verdi: "Evet onlara has olarak indi. slam'dan önce

Ensâr'dan çocuu olmayan veya çocuu yaamayan bir kadn eer çocuu

yaarsa, daha uzun ömürlü olsun diye onu Yahudi olarak yetitireceine dair

adakta bulunurdu. slam gelip de Nadîr oullan, beraberlerinde bulunan

Ensâr çocuklar ile sürgün edildiklerinde, Ensâr: "Ey Allah’n Resulü!

Çocuklarmz ve kardelerimiz ne olacak?” dediler. Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem)

onlara cevap vermedi. "Dinde zorlama yoktur..."
1

âyeti inince, Resûlullah

(sellallahu aleyhi «sellem): "Dedikleriniz muhayyer brakld. Eer sizi isterlerse

sizdendirler. Eer onlar tercih ederlerse onlardandrlar" buyurdu. Bu seçim

sonrasnda çocuklar da onlarla beraber sürgün edildi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, a’bî’den bildiriyor: slam'dan

önce Ensâr'dan çocuu yaamayan bir kadn eer çocuu yaarsa onu Ehl-i

Kitâb’n yannda brakp onlarn dini üzere yetitireceine dair adakta

bulunurdu. slam geldiinde Ensârin çocuklannn çou Ehl-i Kitâb’n dini

üzereydi. Ensâr: "Biz Ehl-i Kitâb’n dinini bizim dinimizden daha üstün

gördüümüz için çocuklarmz onlarn dininden kldk. imdi Yüce Allah

slam’ getirdi. Çocuklanmz da (Müslüman olmalan için) zorlayalm” dediler.

Bunun üzerine "Dinde zorlama yoktur,.."

3

âyeti indi. Resûlullah'n (sslBiaSu aleyhi

retclier) Nadîr oullann sürgün etmesi onlann çocuklarndan aynlmalanna

sebep oldu. Müslüman olanlar (Medine’de) kald, Müslümanl kabul

etmeyenler de onlarla beraber gitti/

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Mücâhid’den bildiriyor: Ensâr’dan baz kiiler çocuklarn Benî Kureyza’da

sütanneye vermilerdi. Bu çocuklar onlann dini üzere kaldlar. slam

geldiinde aileleri onlar Müslüman olmaya zorlamak isteyince: "Dinde

zorlama yoktur..."5 âyeti indi .

6

1

Bakara Sur. 256
3 Saîd b. Mansûr, Tefstr (428), bn Cerîr (4/548) ve Beyhakî (9/186). Saîd'in Sünett'inn

muhakkiki der ki: "Mürsel olmas sebebi ile hadis zayftr. Saîd b. Cübeyr'e kadar olan

isnad sahihtir."

3 Bakara Sur. 256
4 bn Cerîr (4/547, 550).

5 Bakara Sur. 256
6
Saîd b. Mansûr, Tefstr (429), bn Cerîr (4/550) ve bn Ebî Hâtim 2/493 (2611).
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Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Îbnu’l-Münzir baka bir kanalla Mücâhid’den

bildiriyor: Nadîr oullan Evs kabilesinden çocuklan emzinmiti. Hz.

Peygamber (sayiahu ainyhi nniieno Nadîr oullann sürgün edince Evs kabilesinden

olan kiiler “Biz onlarla beraber gidip onlarn dinlerinden olacaz" dediler.

Aileleri buna engel olup onlar Müslüman olmaya zorlad. Bunun üzerine

onlar hakknda: “Dinde zorlama yoktur..."’ âyeti indi .

3

bn Cerir, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Ensâr'dan baz kiiler çocuklann

Nadîr oullarnda sütanneye vermiti. Nadîr oullar sürgün edilince ailen

çocuklannn dinlerine katlmasn istediler. Bunun üzerine "Dinde zorlama

yoktur ..."3 âyeti indi.
4

bn shâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dinde zorlama

yoktur..."5 âyeti hakknda öyle dedi: Bu âyet, Ensâr'dan olan Sâlim b. Avf

oullarndan Husayn adl bir adam hakknda indi. Bunun iki Hristiyan çocuu

vard. Kendisi de Müslümand. Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu ieyti vusaiiem): “Onlar

Hristiyan olarak kaldlar, onlan (Müslüman olmalan için) zorlamayaym m?"

deyince Yüce Allah bu âyeti indirdi .

6

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Ubeyde'den bildiriyor: Hz. Peygamber («yiahj

aleyh «»Hem! gönderilmeden önce, Ensâr'dan olan Sâlim b. Avf oullanndan br

adamn iki olu Hristiyan olmutu. Bunlar Medine'ye yemek getiren

Hristiyan bir grupla beraber gelmiti. Babalan çocuklann görünce onlarla

münakaa edip: “Vallahi Müslüman olmadan kendilerini göndermeyeceim”

dedi. Ancak çocuklar Müslüman olmay kabul etmeyince, Hz. Peygamberim

MaiiBtu aleyhi ««im) yanna davalamaya geldiler. Adam: “Ey Allah'n Resûlü!

Gözümün önünde benim bir parçam cehenneme mi girecek?" deyince, Yüce

Allah: “Dinde zorlama yoktur..."7 âyetini indirdi. Baba da çocuklann serbest

brakt.

’ Bakara Sut. 256
1 bn Cerir (4/549).

J Bakara Sur. 256

••bn Cerir (4/551)

'Bakara Sur. 256

‘ bn Cerir (54B).

7 Bakara Sur. 256
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Nâsih’te Ebû Dâvud, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî:

"Dinde zorlama yoktur..."” âyeti hakknda öyle dedi: Bu âyet, Ensâridan

Ebû Husayn adl bir adam hakknda indi. Bunun iki olu vard. am'dan

Medine’ye zeytinya getiren tacirler geldi. Bunlar yalann satp geri

dönmek istediklerinde, Husayn'n iki olu tacirlerin yanna gittiler. Tacir de

onlar Hristiyanla davet edince Hristiyan oldular ve onlarla beraber am'a

döndüler. Babalar Resûlullah’a (saBaiiahu aleyhi veseiiem) gidip: "Çocuklarm Hristiyan

olup (tacirlerle) gittiler. Onlar getirteyim mi?" dedi. Resûlullah (salBlahu aleyhi

meiem): "Dindezorlama yoktur...*
2
dedi. O güne kadar daha Ehl-i kitâb ile sava

emri verilmemiti. Resûlullah [sailallahu aleyhi veseiiem) ayrca: "Allah onlar

uzaklatrsn, onlar ilk kâfir olanlardr" buyurmutu. Hz. Peygamber (taiiiiahu aleyhi

«esBiiem) onlan geri getirmek için kimseyi göndermeyince, Ebû Husayn,

Resûlullah’a (sayiBta «leyhi veseiiem) kar içinde bir ey hissetmiti. Bunun üzerine:

"Hayr; Rabb'ine and olsun ki, aralarnda çekitikleri eylerde seni hakem

tayin edip, sonra senin verdiin hükmü içlerinde bir sknt duymadan

tamamen kabul etmedikçe inanm olmazlar"3 âyeti indi. Daha sonra Tevbe

Sûresi'nde Ehl-i kitâb ile savamaya izin veren âyet nâzil olunca: "Dinde

zorlama yoktur..."’ âyeti neshedildi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dinde zorlama

yoktur. Çünkü doruluk sapklktan iyice ayrlmtr..."6
âyeti hakknda:

"Bu, insanlann Müslüman olmaya balamas ve Ehl-i Kitâb'n cizye vermesi

zamanndadr" dedi .

7

Abd b. Humeyd, Nâsih ’te Ebû Dâvud ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

Katâde bu âyet hakknda öyle dedi: "slamiyet'ten önce Araplar hiçbir dine

mensup deildi. Onlar klç zoruyla dine zorlandlar. Ancak cizye veren

Yahudi, Hristiyan ve Mecusîlere bir zorlama yoktur."
8

!

Bakara Sur. 256
2
Bakara Sur. 256

5 Nisa Sur. 65

* Bakara Sur. 256
5
Tezhîbu'l-Kemâl'de (5/102) geçtii üzere Ebû Dâvud ve bn Cerîr (4/546, 549).

6
Bakara Sur. 256

7bn Cerîr (4/553) ve bn Ebî Hatim 2/495 (2617).
8 bn Cerîr (4/551).
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Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Dinde zorlama

yoktur..."' âyeti hakknda: “Ehl-i Kitâb’a Müslüman olmalar için zorlama

yaplmaz" dedi .

2

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Vesk er-

Rûmî’den bildiriyor: Ben Ömer b. el-Hattâb’n kölesi idim. Ömer bana:

"Müslüman ol, eer Müslüman olursan Müslümanlarn emanetinde bana

yardmc olursun. Çünkü ben onlardan olmayandan yardm almam” dedi. Ben

bunu kabul etmeyince bana: "Dinde zorlama yoktur ..." 3 dedi .

4

Nehhâs, Eslem’den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb’n yal bir Hristiyan

kadna: "Müslüman ol, selamete erersin” dediini iittim. Yal kadn bunu

kabul etmeyince, Ömer: "Allahm! ahid ol” dedi ve: "Dinde zorlama

yoktur..."5 âyetini okudu .

6

bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süleyman b. Musa:

"Dinde zorlama yoktur..."7 âyetini: "Ey Peygamber! nkarclarla,

ikiyüzlülerle sava ..."
8
âyeti neshetti” dedi.

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Humeyd el-A'rec bj

âyeti jÎ) eklinde okur ve: "Benim kraatim Mücâhid'in kraati

gibidir” derdi .
9

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb: "Tâût, eytandr” dedi.’°

'Bakara Sur. 256
3
Saîd b. Mansûr, Tefsir (430).

3 Bakara Sur. 256
9 Saîd b. Mansûr, Tefsir (431), bn Ebî eybe (4. cildin 1. bölümünde, sh. 58) ve bn Ebî

Hâtim 2/493 (2610).

3 Bakara Sur. 256

‘ Nehhâs (sh. 259).

7 Bakara Sur. 256

* Tevbe Sur. 73; Tahrim Sur. 9

9 Saîd b. Mansûr, Tefsir (433).

’°Saîd b. Mansûr, Tefsir (649), bn Cerîr 4/556 (7/135) ve bn Ebî Hâtim 2/495 (2618).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah’a tâûtun

ne olduu sorulduunda: “Bunlar eytanlarn kendilerine bilgi verdii

kâhinlerdir” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “Tâût, kâhindir” dedi.

bn CerîrMn bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Tâût, sihirbazdr” dedi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid

öyle demitir: “Tâût, insan suretinde bir eytandr. Davalamak için ona

giderler. Tâût (eytan) onlarn hâkimidir.” 3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mâlik b. Enes: “Tâût, insanlann

Allah'tan baka taptklar eydir.” dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah'a inanrsa, kopmak bilmeyen sapasalam bir kulpa

yapmtr..." 5 âyetini açklarken: “Allah'tan baka ilah olmadna
inanmaktr” dedi .

6

bn Ebî eybe, Musannefte ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Enes b.

Mâlik: “...Kopmak bilmeyen sapasalam bir kulpa yapmtr..." 7
âyetini

açklarken: “Burada kulpla, Kurîân kastedilmektedir” dedi .

8

Stifyân b. Uyeyne, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “...Sapasalam bir kulpa..."9 âyetinde:

“man kastedilmektedir” dedi. Süfyân’n lafznda ise: "Bu, ihlas kelimesidir*

dedi .

10

’bcr (4/558) ve bn Ebî Hatim 3/976 (5452).

1 bn Cerîr (4/557, 7/137).

3 bn Cerîr (4/556. 7/136) ve bn Ebî Hatim 2/495. 3/976 (2621, 5455).

1 bn Ebî Hatim 2/495, 3/976 (2622, 5456).

5 Bakara Sur. 256
6bn Cerîr (18/569) ve bn Ebî Hatim 2/496 (2624).

7 Bakara Sur. 256
8 bn Ebî eybe (10/485) ve bn Ebî Hatim 2/496 (2625).

9 Bakara Sur. 256
10 bn Cerîr (4/560) ve bn Ebî Hatim 2/496 (2627).
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Buhârî ve Müslim, Abdullah b. Selâm'dan bildiriyor Resûlullah (sailaiiahu aleyh

tesellim) zamannda bir rüyada kendimi yeil bir bahçede gördüm. Bu bahçenin

ortasnda demirden bir direk vard. Direin bir ucu yerde, dier ucu do

gökyüzünde idi. Direin en yüksek yerinde bir kulp vard. Bana diree çk

denildi. Kulpa tutunana kadar çktm. Bana: “Kulpa tutun” denildi. OnL

tutmu iken uyandm. Bu rüyam Resûlullah'a «utiaMu aleyhi «salam) anlattmda:

"Bahçe, slam bahçesi, direk de slam direidir. Kulp ise Urvetu'l-Vuskâ’dr

Sen ölene kadar slam üzere kalacaksn" buyurdu .

1

bn Asâkir'in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah Msiishu aleyhi vataiiea)

öyle buyurdu:
"
Benden sonra Ebû Bekr ve Ömer'e uyunuz. Çünkü onla r

Allah'n uzanm ipidir. Bu ikisine tutunan kii, Allah'n kopmayan salam

ipine tutunmu olur."
2

bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor. “Kader, Tevhîd'in nizamdr. Kaderi

inkâr eden bir kimse Allah'n birliini inkâr etmi olur. Allah'n birliine ve

kadere iman eden kimse kopmayan sapasalam kulpa tutunmu olur.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muâz b. Cebel:

"...Kopmak bilmeyen sapasalam bir kulp..."
3

âyeti hakknda: “Cennete

girinceye kadar kopmayandr” dedi .

4

’ Buhârî (3813, 7010, 7014) ve Müslim (2484).
a bn Asâkir (30/229.

3 Bakara Sur. 256
4 bn Ebî Hatim 2/496 (2628).
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"Allah, iman edenlerin dostudur. Onlar karanlklardan
aydnla çkarr. Kâfirlerin velileri ise tâûttur. (0 da)

onlar aydnlktan karanlklara (sürükleyip) çkarr. Onlar

cehennemliklerdir. Orada ebedi kalrlar." (Bak*™ s«r. 257)

bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah, iman

edenlerin dostudur. Onlar karanlklardan aydnla çkarr ..."
1

âyetini

açklarken: "Bunlar sa’y (aieyhisselam) inkâr edip Muhammed’e (saiiaiiahu aleyhi veseHem)

iman edenlerdir'* dedi. “...Kâfirlerin velileri ise tâûttur. (O da) onlar

aydnlktan karanlklara (sürükleyip) çkarr. Onlar cehennemliklerdir.

Orada ebedî kalrlar
"2

âyeti hakknda ise: “Bunlar sa'ya iman edip,

Muhammed (aiuiahu aleyhi vEseiiem) gönderilince de onu inkâr edenlerdir" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den veya Miksem’den

benzerini rivayet ettiler .

4

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde: “...Onlar

karanlklardan aydnla çkarr..."5 âyeti hakknda: “Delaletten hidayete

çkarmas kastedilmitir" dedi. “...Onlar aydnlktan karanlklara

(sürükleyip) çkarr ..."
6
âyeti hakknda ise: "Hidayetten dalâlete çkarmas

kastedilmitir" dedi .
7

bn Cerîr, Dahhâk'tan bildirir: “Âyette karanlk'tan kast küfür, aydnlktan

kast da imandr."8

1

Bakara Sur. 257

'Bakara Sur. 257
JTaberânî (11114).
A bn Cerîr (4/564) ve bn Ebî Hatim 2/497 (2630).

5 Bakara Sur. 257
6
Bakara Sur. 257

7bn Cerîr (4/563, 564).

a bn Cerîr (4/564).
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Ebu'-eyh, Süddî'den bildiriyor: “Kur'ân'da idinde “karanlk’' ile “nur"un

geçtii yerlerde kast, küfür ile imandr."

bn Ebî Hâtim’in, Musa b. Ubeyde vastasyla bildirdiine göre Eyyûb b.

Hâlid: “Hevâ ehli yaratldnda fitnelerde yaratlr. Hevâs imân olann fitnesi

beyaz ve aydnlk, hevâs küfür olann fitnesi de siyah ve karanlk olur" dedi

ve söz konusu âyeti okudu .

1

JU k üui &\ tâ Sî fb Jl $
Jk â W ^\y\ Jii cJj üt jü c^J

V Ü1\j jü ^JI ^ <>?* * / / / ^ # .*
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Allah, kendisine hükümdarlk verdi diye (marp
böbürlenerek) Rabbi hakknda brahim ile tartan
görmedin mi? Hani brahim, «Benim Rabbim diriltir,

öldürür» demi; o da, «Ben de diriltir, öldürürüm»
demiti. (Bunun üzerine) brâhim, «üphesiz Allah günei
doudan getirir, sen de onu batdan getir» deyince, kâfir

arp kald. Zaten Allah, zalimler topluluunu hidayete

erdirmez. (Bakara Sur. 258)

Tayâlisî ve bn Ebî Hâtim, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildiriyor: “Rabbi hakknda

brahim’le (aieytsseiam) tartan kii Nemrûd b. Kenan’dr."2

ibn Cerîr bunun aynsn Mücâhid, Katâde ve Rabî’den rivayet etti .

3

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, cl-

Azame’de, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: Yeryüzünde ilk zalim kii Nemrud’du.

nsanlar gider yiyeceklerini ondan (satn) alrlard. brâhim deuieytsseianOherkes

gibi yiyecek almaya gitmiti. nsanlardan bir grup Nemrud’un yanna girince

onlara: "Rabbiniz kimdir?" derdi. Onlar da: "Rabbimiz sensin" karln

' bn Ebî Hâtim 2/497 (2633).

’ bn Ebî Hâtim 2/498 (2634).

5 bn Cerir (4/568, 569).
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verirdi. Sra brahim’e (aieyhsseiam) gelince ona da: "Rabbin kimdir" dedi. brahim

(aieytaniam): "Rabbim öldüren ve tekrar diriltendir" karln verdi. Nemrud:

"Ben de öldürür dilediimi diriltirim" dedi. brahim (aieyhisseiam): "Rabbim günei

doudan çkanyor, sen onu batdan çkar" deyince, Nemrud arp kald ve

brahim’i (sieyhi«*iam) yiyecek vermeden gönderdi. Bunun üzerine brâhim

(Heyhissalam) ailesinin yanna dönerken beyaz bir kum tepesine geldi ve (kendi

kendine): "Ben bu kumdan alp aileme öyle gitsem, en azndan benim

geldiimi gördüklerinde yiyecek bir eyler getirdiimi düünerek sevinmezler

mi?” dedi. Öylece kumdan alp ailesine gitti. brâhim (deytaim) eyalann indirip

uyudu. Hanm kalkp eyalan açt ve kiinin görmü olabilecei en güzel

yiyeceklerle dolu olduunu gördü. Ondan kendisine yemek yapt ve yanna

getirdi. brâhim (aieyhimM o zaman evinde yemek olmadn da biliyordu.

Hanmna: "Bu yemekler nereden?” deyince: "Getirdiin yiyeceklerdendir"

karln verdi. brâhim (iyhtuim), Allah’n kendisini nzklandrdn anlad ve

ona hamd etti.

Sonra Yüce Allah o zalime bir melek gönderdi. Melek ona Rabbine iman

ederse Rabbinin onu mülkünde kendi halinde brakacan söyledi. Bunun

üzerine Nemrud: "Benden baka Rab var mdr?" karln verdi. Melek

ikinci defa geldi, Nemrud yine bunu kabul etmedi. Melek üçüncü defa

geldiinde yine kabul etmeyince ona: "Üç güne kadar ordunu topla" dedi.

Nemrud öyle yapp ordulann toplad. Melek Yüce Allah'n emri üzerine

sivrisinekten bir kap açt. Güne çkmt, ancak sivrisinein çokluundan

dolay güne gözükmüyordu. Yüce Allah sivrisinekleri onlann üstüne

gönderdi. Sivrisinekler onlann etlerini yiyip kanlarn içtiler. Kemikten baka

bir ey kalmamt. Nemrud olduu gibiydi ve ona hiç bir ey olmamt. Allah

ona bir tane sivrisinek gönderdi ki o burnundan içeri girdi (beynine kadar

gitti). Dört yüz yl boyunca bana tokmaklarla vurdurdu. nsanlarn en

merhametlileri ellerini birletirip Nemrud'un bana öyle vuruyordu. O dört

yüz yl boyunca zalimliini sürdürmütü, Yüce Allah da onu dört yüz yl

boyunca azaplandrd. Sonra onu öldürdü. Nemrud semaya yükselen kuleyi

yapan kiidir. Yüce Allah da onun yapt kuleyi temelinden söktü.’

1

Abdurrezzâk (1/105), bn Cerîr (4/572, 573) ve bn Ebî Hatim 2/499 (2638).
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bnu'l-Münzirîin, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Rabbi hakknda Ibrâhîm ile tartan görmedin mi?...”
1

âyeti hakknda öyle

dedi: "Nemrud b. Kenân’n yeryüzünde ilk hükümdar olduu söylenirdi. Ona

iki adam getirildi. Birini öldürüp birini serbest brakarak: "Ben öldürür ve

diriltirim. Diriltmem, istediimi serbest brakmam, öldürmem de istediim

kiiyi öldürmemdir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor Bu hükümdar

n

Numruz b. Kenân olduunu konuurduk. O yeryüzünde ilk zalim hükümdard.

O Bâbil’de ilk kule sahibiydi. Bize söylenene göre, o iki adam getirtip, birini

öldürüp dierini de brakm sonra da: "Ben dilediimi öldürür, dilediimi de

diriltirim” demitir.

1

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Ben de

diriltir, Öldürürüm" demiti ..."3 âyeti hakknda öyle dedi: "Dilediimi

öldürür, dilediimi de öldürmeden brakrm.” Ravi der ki: "Maripten

marike dört hükümdar vardr. kisi mümin, ikisi de kâfirdir. Müminler

Süleyman b. Dâvud ve Zulkameyn'dir. Kâfirler ise Buhtunassar ve Nemrud b.

Kenân'dr. Baka da hükümdar yoktur."4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Süddî’den bildiriyor: brâhim

(aleytisselam) ateten çknca onu hükümdann huzuruna götürdüler. brâhim

faioytisseiam) daha önce hiç hükümdar huzuruna çkmamt. Hükümdar ona:

"Rabbin kimdir?” deyince: "Rabbim öldüren ve diriltendir” karln verdi.

Nemrud: "Ben de diriltir ve öldürürüm. Ben dört kiiyi bir eve koyar ve aç

susuz braknm. Açlktan helak olacaklan zaman ikisine yemek ve su verip

yaatrm. Dier ikisini de ölüme terk ederim” dedi, ibrâhim [sieyhisse am)

Nemrud'un bunu yapabileciini bilip ona: "Rabbim günei doudan çkaryor,

sen onu batdan çkar” dedi. Kâfir bu duruma arp: “Bu deli biridir,

deliliinden ilahlarmz cesaretle krdn ve atein kendisini yakmadn
görmediniz mi?” dedi ve kavminin arasnda rezil olmaktan korktu .

5

'Bakara Sur. 258
J bn Cerîr (4/569).

J Bakara Sur. 258
4 bn Cerîr (4/571).

5 bn Cerîr (4/575) ve bn Ebî Hâhm 2/498, 499 (2636).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "... Zaten Allah, zalimler

topluluunu hidayete erdirmez..."’ âyetini açklarken: “mâna erdirmez"

dedi.

'jjûi, j] Uji cjj jtf cJÜ ^ ju iLu j5 |»U L. ilil 4:UU l|^5 jüu

J\ 3^'j fJ J* p*
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5ijj JSr Jlp ün ol (OpI jî i^ uii u^J

“Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarlar
çatlar üzerine çökmü (alt üst olmu) bir kasabaya

urad; «ölümünden sonra Allah bunlar nasl diriltir

acaba!» dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene

brakt; sonra tekrar diriltti. «Ne kadar kaldn?» dedi. «Bir

gün yahut daha az» dedi. Allah ona; «Hayr, yüz sene

kaldn. Yiyeceine ve içeceine bak, henüz
bozulmamtr. Eeine de bak. Seni insanlara bir ibret

klalm diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik).

imdi sen kemiklere bak, onlar nasl düzenliyor, sonra

ona nasl et giydiriyoruz» dedi. Durum kendisince

anlalnca: «imdi iyice biliyorum ki, Allah her eye
kadirdir» dedi." (BaWa Sur. *259)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî'nin, el-

Ba's 'ta bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Yahut görmedin mi o kimseyi ki,

evlerinin duvarlar çatlar üzerine çökmü (alt üst olmu) bir kasabaya

urad ...
nl

âyeti hakknda öyle dedi: Yüce Allah'n Peygamberi Üzeyr

(üleylisseiam) genç yata kendi ehrinden çkp yaplar çökmü, çatlar

döemelerinin üstüne yklm bir köye gidince: "...Allah bu köyü,

'Bakara Sur. 258

' Bakara Sur. 259
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ölümünden sonra nasl diriltecek?..."
1

dedi. Bunun üzerine "...Allah, onu

tam yüz yl ölü bir halde brakt ve sonra diriltti..."
2
Yüce Allah ilk önce

gözlerini diriltti ve Üzeyr (aieybiîselam) kemiklerinin birbiri üstüne dizilmesini

seyretmeye balad. Sonra etle giydirilip kendisine ruh üflendi. Kendisine:

"...Ne kadar kaldn?"3 denilince: "...Bir gün, yahut günün birkaç saati kadar

bir müddet..."4
dedi. Yüce Allah da: "...Hayr, yüz sene kaldn ..."5 buyurdu.

ehre geri döndüünde genç olarak brakm olduu komusu çok yal bir

ihtiyar olmutu .

6

shâk b. Bir, Hatîb ve bn Asâkir, Abdullah b. Selâm'dan bildiriyor: “Uzevr

(aieyhiJseiBm) Yüce Allah'n öldürüp yüz yl braktktan sonra dirilttii kiidir."7

bn Cerîr ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildiriyor Uzeyr b. Sarûha, Yüce

Allah’n: "Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarlar çatlar

üzerine çökmü (alt üst olmu) bir kasabaya urad; «ölümünden sonra

Allah bunlar nasl diriltir acaba!» dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp

yüz sene brakt; sonra tekrar diriltti. «Ne kadar kaldn?» dedi. «Bir gün

yahut daha az» dedi. Allah ona: «Hayr, yüz sene kaldn. Yiyeceine ve

içeceine bak, henüz bozulmamtr. Eeine de bak. Seni insanlara bir

ibret klalm diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). imdi sen

kemiklere bak, onlar nasl düzenliyor, sonra ona nasl et giydiriyoruz»

dedi. Durum kendisince anlalnca: «imdi iyice biliyorum ki, Allah her

eye kadirdir» dedi.*
8
âyetinde zikretmi olduu kiidir.9

bn Cerîr bir benzerini krime, Katâde, Süleyman b. Bureyde, Dahhâk ve

Süddî’den rivayet etti.

10

’ Bakara Sur. 259
2

Bakara Sur. 259
5 Bakara Sur. 259
4 Bakara Sur. 259
5 Bakara Sur. 259
6 bn Ebî Hatim 2/502 (2658) ve Hâkim (2/282, "sahih").

7 bn Asâkir (40/320).
4
Bakara Sur. 259

9 bn Cerir (4/579) ve bn Asâkir (40/320).
10 bn Cerîr (4/578, 579).
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Ishâk b. Bir ve bn Asâkir deiik kanallarla bn Abbâs, Ka'b ve Vehb (b.

Münebbih)'den -her biri bir dierinden biraz daha deiik lafzlarla-

bildiriyon “Üzeyr [aieyhisseiam) salih ve hikmet sahibi bir kii idi. Bir gün sürekli

gidip geldii çiftliine gitti. Öle vakti olup scaklar bastrdnda harabe bir

köye ulat. Eeiyle beraber bir harabeye girdikten sonra eeinden indi.

(Azk olarak) Beraberinde bir sepet incir ve bir sepet üzüm vard. O

harabenin gölgesinde konaklayp taban çkard. Yannda olan üzümün

suyunu taban içine skp kurumu ekmekleri çkard. Kurumu ekmekleri

(yumuatp) yemek için üzüm suyunun içine koyduktan sonra srt üstü uzanp

ayaklarn bir duvara dayad. Evlerin tavanlarna bakt ve çöken çatlan, yklan

duvarlan ve orada yaayanlar düündü. Sonra ufalanm kemikleri görünce:

“Allah bu köyü, ölümünden sonra nasl diriltecek ki" dedi. Allah'n onlar

tekrar dirilteceinden bir üphesi yoktu. Ancak bunu taaccüb babndan

söylemiti. Yüce Allah ölüm meleini gönderdi ve cann ald. Allah onu yüz yl

ölü olarak brakt.

Ölümünden sonra yüz yl geçince srâil oullarnn banda baz sorunlar

ve musibetler vard. Yüce Allah, Üzeyr'e bir melek gönderdi ve akl

erdirebilmesi için önce kalbini, Allah'n ölüleri nasl dirilttiini görmesi içinde

gözlerini diriltti. Sonra kemiklerini birbirine birletirip etle, deriyle ve saçla

giydirdi. Sonra ona ruhu üfledi. Üzeyr (eiayhissehm) bütün bu olanlar görüyordu.

Kalkp oturunca melek ona: “Ne kadar yattn?" dedi. Üzeyr

(

bMisscM: “Bir gün

yahut günün birkaç saati kadar bir müddet" karln verdi. Çünkü o gün

ortas öle vakti uyumu, gün sonu güne batmadan da uyanmt. Melek

ona: “...Hayr, yüz sene kaldn. Yiyeceine ve içeceine bak, henüz

bozulmamtr..."’ dedi. Kuru ekmei ve tabaa skm olduu üzüm suyu hiç

deimemi, hâlâ olduklar gibi duruyorlard. Yine üzüm ve incir deimemi
olduklan gibi taptaze duruyorlard.

Sanki içinden buna inanmamt. Bunun üzerine melek kendisine: “Sana

söylediime inanmadn m? O zaman eeine bak" dedi. Eeine baktnda

kemiklerinin çürümü ve ufalanm olduunu gördü. Melek kemikleri

çarnca her kemik yerinden gelmeye balad. Melek kemikleri birbirine

bindiriyor Üzeyr de (aieyNsseiam) onu seyrediyordu. Sonra ona damarlann,

kaslarn ve etlerini giydirip üzerine deri ve kllarn çkard. Sonra da ona ruhu

'Bakara Sur. 259
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üfleyince eek kalkt, ban ve kulaklann semaya dikerek anrmaya balad.

Yüce Allah: "...Eeine de bak. Seni insanlara bir ibret klalm diye (yüz

sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). imdi sen kemiklere bak, onlar nasl

düzenliyor, sonra ona nasl et giydiriyoruz» dedi
"1

buyurdu. Yani, eeine
bak kemikleri nasl birbirine birletiriliyor. Hatta önce sadece kemikten olra

etsiz bir eek olup sonra da nasl etle giydirildiine bak, anlamndadr.

"...Durum kendisince anlalnca: «imdi iyice biliyorum ki, Allah her eye

kadirdir» dedi."
J
Burada ölülerin ve bakalannn diriltilmesi kastedilmitir.

Üzeyr (aieyhiaseiom) eeine binip mahallesine geldiinde ne oradaki insanlar

onu, ne o onlar tanmt. Ne de evini bulabilmiti. Tahmini olarak devam

edip evini buldu ve yüz yirmi yalannda gözleri görmeyen yatalak bir kadnla

karlat. Bu kadn onun cariyesiydi. Üzeyr (aieThiuelam) gittiinde yirmi

yandayd ve bu cariye onu iyi biliyordu. Üzeyr (ateyfunsian) ona: "Ey Sen! Buras

Üzeyriîn evi mi?" deyince, yal kadn: "Evet" karln verdi ve alyarak:

"u kadar u kadar yldan beri kimsenin Üzeyrii [aMmeinm) andn görmedim.

nsanlar onu unuttu” dedi. Üzeyr (aierhisstlsm): "Ben Üzeyriim" deyince, kaçn:

"Yüce Allah' eksikliklerden tenzih ederim! Biz Üzeyrii (aie^sseiam) yüz yl önce

kaybettik ve ondan hiçbir haber almadk" karln verdi. O: "Ben Üzeyri m,

Yüce Allah beni yüz yl ölü brakt ve sonra tekrar diriltti” dedi. Kadn: "Üzeyr

(Biertusseiam) sevilen ve duas kabul olan birisiydi. 0 hastalara, mubtelilere ifa ve

afiyet için dua ederdi. Allah'a gözlerimi açmas için dua et ki seni göreyim.

Eer sen Üzeyr {BeyMsseBm) isen seni tannr" dedi. Üzeyr (Beyhisseimn) Rabbine dua

edip elleriyle gözlerini meshedince kadnn gözleri iyileti. Onu elinden tutup:

"Allah'n izniyle kalk" dedi. Yüce Allah onun kötürüm ayaklarn çözdü ve

badan kurtulmu gibi ayaa kalkt. Üzeyr'e (aMi^ian,) bakp: "ehadet ederim

ki sen Üzeyr'sin (atev+nssaiam) " dedi.

Kadn srail oullan mahallesine gitti. Onlar mahallelerinde toplant

yerindeydiler. Üzeyr'in (aieyf.ssciam) olu yüz on sekiz yanda yal biri olmutu.

Yalanm torunlan da o mecliste idi. Onlar çarp: “Bu Üzeyr'dir (aieyhssniam),

size geldi" deyince ona inanmadlar. "Ben filan kiiyim, sizin cariyenizim. O

Rabbine dua edip gözlerimi açt ve balanm ayaklanm canlandrd. O,

Allah’n kendisini yüz yl öldürüp sonra tekrar dirilttiini söylüyor" dedi.

1

Bakara Sur. 259
1

Bakara Sur. 259
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Bunun üzerine oradakiler kalkp karsna geldiler. Olu ona bakp: “Babamn

omuzlan arasnda siyah bir ben vard” dedi. Omuzlarn açtnda Üzeyr

(olayl isselam) olduunu gördü.

srâil oullar: “Aramzda Tevrat', Üzeyr'den (»MKssiam) baka ezberleyen

yoktur. Buhtunnasar Tevrat' yakt ve adamlann ezberlediinden baka

ondan geriye bir ey kalmad. Onu bize yaz” dediler. Uzeyr’in (aieyhisseiam) babas

Sarûha, Buhtunnasar zamannda Üzeyr'den (aieyiossBBm) baka kimsenin

bilmedii bir yerde Tevrat’ gömmütü. Onlarla beraber o yere gittiler ve eip

Tevrât' çkardlar. Kitabn yapraklar küflenmi ve yaz silinmiti. Üzeyr

(aieyhisseiam) bir aacn gölgesinde oturdu, srâil oullan etrafnda toplandlar.

Üzeyr (aioyhisseiam) onlara Tevrât' yeniledi. Gökyüzünden ikik geldi ve Üzeyr'in

(BhWan) içine girdi. Tevrat' tam hatrlad ve srâil oullanna onu yeniledi. O
zaman ona ikin gelmesi, srâil oullanna Tevrât' yenilemesi ve onlann

sorunlann halletmesinden dolay Yahudiler: “Üzeyr (BeyhûKim) Allah'n

oludur” dediler. Üzeyr (sieyhiasiam), isrâil oullanna Tevrât' bir köyde Hezekîl

Peygamberin manastrnda yeniledi. Sâburâbâzu denilen köyde de vefat etti.

bn Abbâs dedi ki: "...Seni insanlara bir ibret klalm diye âyetinde

zikredildii gibi oldu. Yani asl maksat srâil oullanna delil göstermekti.

Çünkü o ayn mecliste yalanm torunlaryla kendisi genç bir ekilde beraber

oturmutu. O (harabede) öldüü zaman krk yandayd. Yüce Allah onu

öldüü günkü gibi tekrar genç olarak diriltmiti.

3

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

bildirdiine göre Abdullah b. Ubeyd b. Umeyn "Yahut görmedin mi o

kimseyi ki, evlerinin duvarlar çatlar üzerine çökmü (alt üst olmu) bir

kasabaya urad ..."

1

âyetini açklarken: “Bu kii rmiyâ adnda bir

Peygamberdi” dedi.”

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, el-Azame’de, Vehb b.

Münebbih’ten bildiriyor: Beytu’l-Makdis yklp, kitaplar yakldnda, rmiyâ

dan bir tarafnda durup: "...Allah bu köyü, ölümünden sonra nasl

1

Bakara Sur. 259
: ibn Asâkir (40/321,322).

? Baka ra Sur. 259
4bn Cerîr (4/581) ve bn Ebî Hâtim 2/500 (2643).
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diriltecek..."’ dedi. Yüce Allah onu öldürdü ve yüz yl ölü olarak brakt. Sonra

onu diriltip oray eski haline getirdi. O da birieip birbirine eklenen kemiklere

bakmaya balad. Sonra kas ve et giydirilen kemiklere bakmaya balad.

Bunlan görünce öyle dedi: "imdi iyice biliyorum ki, Allah her eye

kadirdir."

3

Melek de ona: "Yiyeceine ve içeceine bak, henüz

bozulmamtr"3 dedi. Yiyecei (ve içecei) küfesinde bulunan incir ve

testide bulunan su idi.*'

bn CerVin bildirdiine göre krime: "...Ölümünden sonra Allah bunlar

nasl diriltir acaba...”* âyetini açklarken öyle dedi; "Bu köy Beytû'I-

Makdis’ti. Buhtunnasar oray harab ettikten sonra Üzeyr (aMsselam) oraya

gitmiti."

6

bn Cerîr bunun aynsn Katâde, Dahhâk ve Rabî'den rivayet etti.'

1

bn Ebî Hatim, Süleyman b. Muhammed el-Yesâri vastasyla bildiriyor

am ehlinden bir adamn öyle dediini iittim: "Yüce Allah'n yüz yl ölü

olarak brakp da sonra dirilttii kii Hezekîl b. Bûzâ'dr."8

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor "ÜzeyriintaieyhusiiBm)

ve Buhtunnasarin durumu fetret zamannda idi.”

9

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Atâ b. Ebî Rabâh’tan bildiriyor “Üzeyriin bu

olay yaama zaman sa (aBytnaiMr) ve Muhammed (saiiiiahu uleyti «ssiism) arasndaki

zamanda idi.”’
0

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor "Üzeyr'in

(Hbytnaiam) kssas sa («teyfesrianO ve Süleyman (Çradan) arasndaki zamanda idi.’”

1

Bakara Sur. 259
2

Bakara Sur. 259
i Bakara Sur. 259
* Abdurrezzâk (1/99, 100), bn Cerîr (4/580, 595), bn Ebî Hâlim 2/502, 503 (2653, 2661)

ve Ebu'-eyh (242).

5 Bakara Sur. 259
6 bn Cerîr (4/583).

7 bn Cerîr (4/583).
8

Taberî (4/418), Târih (1/457), el-Bidâye ve’n-Nihaye (2/279).

’ bn Asâkir (40/338).
10 bn Asâkir (40/337,338).



Ayet: 259 191

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: (43Ii-)
1
kelimesi: “Harab olmu anlamndadr" dedi.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: kelimesi: “Hiç kimsenin

bulunmad yer anlamndadr" dedi.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: JE)
6
âyetini açklarken:

“Çatlan anlamndadr" dedi.
7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: âyetini açklarken:

“Çatlan çökmü anlamndadr" dedi

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...ölümünden sonra Allah

bunlar nasl diriltir acaba..."9 âyetini açklarken: “Buras harab olduktan

sonra bir daha nasl yaplr, anlamndadr" dedi.
10

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Beyhakfnin, Ba's 'ta bildirdiine göre

Hasan(-t Basrî): "...ölümünden sonra Allah bunlar nasl diriltir acaba..."
11

âyetini açklarken öyle dedi: Bu konu bize öyle anlatld: “Yüce Allah,

Üzeyr’i (Beytiseian! kuluk vakti öldürdü. Güne batmak üzereyken de onu tekrar

diriltti. Onu diriltii zaman önce gözlerini diriltti. O da kemiklerinin birer birer

tekrar nasl yerlerine döndüünü seyretmeye balad."11

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...0 da bir gün yattm..."13

âyetini açklarken öyle dedi: “Dönüp baktnda günein tam batmadn
görünce: “...Yahut günün birkaç saati kadar bir müddet..."

1

dedi.
1

'bn Asâkir (40/338).
2
Bakara Sur. 259

3 bn Cerîr (4/558).

4 Bakara Sur. 259
5 bn Ebî Hatim 2/500 (2846).
6
Bakara Sur. 259

7 bn Ebî Hatim 2/501 (2647).

8
Bakara Sur. 259

5 Bakara Sur. 259
10 bn Ebî Hatim 2/501 (2648).

” Bakara Sur. 259

“Saîd b. Mansûr, Tefsir (434).
’3 Bakara Sur. 259
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bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildiriyor: “Beraberinde olan yemei bir sepet

incir, içecei de deri tulumdaki sklm meyve suyu idi .''3

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildiriyor “Üzeyr'intairriisssianO yemei, bir sepet

incir, içeçei de bir küp arapt .”4

Ebû Ya’lâ, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn AsâkiHin deiik

kanallarla bildirdiine göre ibn Abbâs: (illi p)
5 kelimesini açklarken:

“Deimemi anlamndadr" dedi .

6

Tastî, Mesâil'tie, ibn Abbâs'tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: (il {j }
7

kelimesini sorunca: “Yllar onu deitirmedi, anlamndadr” dedi. Nâfi':

“Araplar bu ifadeyi biliyor mu?” deyince de, bn Abbâs u karl verdi:

"Evet, bilirler. airin:

“Bir arada güzelleti kokusu tad ile

Deimemi görüyorsun bunca ytl sonra bile
"
dediini itmedin mi?” 8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: (Allîî ^J )

9

kelimesini açklarken: “Kokmam mânâsndadr” dedi .

10

bn Râhûye, Müsned’de, Ebû Ubeyd, Fedâil'de, Abd b. Humeyd, bn Cerir

ve bnu'l-Enbârî, Mesâhifte, Osman'n azatls Hâni el-Berberî'den bildiriyor:

Hz. Osman mushaflan yazdrd zaman üç âyette üpheye dütüler. Bu

âyetleri bir olan omuz kemiine yazdlar ve benimle onu Ubey b. Ka'b ve

Zeyd b. Sâbit’e gönderdiler. Yanlanna girip onu Ubey b. Ka'b’a verdiimce

okudu ve: (^lî) jjJ viü!* .uil jiîJJ tf) âyetindeki iki “J” harfinden birini eliyle

1

Bakara Sur. 259
7 bn Ebî Hâtim 2/502 (2657).

3 bn Ebî Hâtim 2/503 (2659. 2662).

4 bn Ebî Hâtim 2/503 (2663).

5 Bakara Sur. 259
6 Ebû Ya’lâ (2658), bn Cerir (4/604), bn Ebî Hâtim (2/503) ve îbn Asâkir (40/321, 322,

323).

7 Bakara Sur. 259

*el-Ukân'da (2/99) geçtii üzere Tastî.

9 Bakara Sur. 259

“bn Cerir (4/605).
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silip: (^Ji jjÖji üj'î ii Jjx5 tf)

1

eklinde yazd. Yine:
( jj dji^â j] ;kil#

jlij) eklindeki âyetin “nûn” harfinin birini silip: (illi; p)
1
eklinde yazd.

Üçüncü âyetteki: J^»U) “elif" harfini silip: (jj^lül J^)3 eklinde

yazd. Zeyd b. Sabit te bunlara baktktan sonra Osman’n yanna geri

döndüm. Sonra da mushaflarda bu ekilde yazld.4

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bnu'I-Enbârî, Hâni’den bildiriyor:

Ben, Osman ile Zeyd b. Sâbit arasnda elçi idim. Zeyd bana: “Osman'a, âyetin:

(J»L.;î pj) eklinde mi, yoksa: (il.l.zj ^J)
5 eklinde mi olduunu sor” dedi.

Osman: “Ona “hâ" harfini koyun" karln verdi.
6

Süfyân b. Uyeyne ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Seni

insanlara bir ibret klalm diye..."
7
âyetini açklarken: “O yüzkrk yanda

genç biri olarak diriltildi. Çocuklar ise yüz yanda olmasna ramen

yalydlar.”
8

bn Ebî Hatim, ibn Mes’ud’dan bir benzerini rivayet etti.
9

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: Juî)
10

âyetini açklarken: “Çkarmak, mânâsndadr" dedi.
11

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: (Ll £j)“ âyeti hakknda:

“Yiyecei ve içeçei yüz ylda bozulmad. Hâlbuki bunlar bundan daha ksa

bir zamanda bozulurlar" dedi. "...imdi sen kemiklere bak, onlar nasl

1Rûm Sur. 30
1 Bakara Sur. 259

’Tânk Sur. 17

'Metâlibu'l-Âliye'de (384S) geçtii üzere bn Râhûye, Ebû Ubeyd (sh. 159) ve bn Cerîr

(4/602). bn Hacer der ki: "Bu zayf bir isnâddr."
5 Bakara Sur. 259
6 Ebû Ubeyd (sh. 159) ve bn Cerîr (4/602).

7 Bakara Sur. 259

* bn Ebî Hatim 2/505 (2673).

9 bn Ebî Hatim 2/505 (2674).
,0
Bakara Sur. 259

"bn Cerîr (4/616).

M Bakara Sur. 259
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düzenliyor..."' âyetini açklarken de: "Kaslar teker teker nasl diziyoruz,

mânâsmdadr" dedi.*

Hâkim, Zeyd b. Sâbit'ten bildiriyor "Resûlullah (uUatu atert* ««fan) bu âyeti

eklinde (j) harfi ile okudu."4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Müsedded, Müsned’de, Abd b. Humeyd ve ibnu'l-

Münziriin bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit (Uj^J )
5 kelimesini (j) harfi ile

okudu. Mushafnda ona (j) harfine nokta koyup (j) eklinde yazd .

6

Müsedded'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: (i^ JLJ)
7 eklinde

görüldüü gibi ona (râ harfine) nokta koydu .

8

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd'in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs bunu: eklinde (râ harfi ile) okurdu .
9

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh bunu: (li^sJ) eklinde

(râ harfi le) okurdu.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basri)'den bunun aynsnt rivayet etti.

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: âyetini açklarken: "Nasl

oynatnz, mânâsndadr" dedi .

11

bn Cerîriin bildirdiine göre ibn Zeyd: *Ji) âyetini açklarken:

“Nasl diriltiriz, mânâsndadr" dedi .

1

'Bakara Sur. 259
1 bn Ebî Hatim 2/503, 504 (2665).

’ Bakara Sur. 259

* Hâkim (2/234, "sahih"). bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî ve Halef (U^iü) kelimesini (j)

harfiyle okumutur. Nâfi, bn Kesîr, Ebû Amr, Ebû Cafer vc Yâkub ise (j) harfiyle

okumulardr. (en-Ner, 2/174).

5 Bakara Sur. 259
6
Saîd b. Mansûr, Tefsir (436) ve el-Metâlibu'l-ÂIiye'de (3897) geçtii üzere Müsedded.

7 Bakara Sur. 259
8
el-MetSlibu'l-Âliye'de (3897) geçtii üzere Müsedded.

»Saîd b. Mansûr, Tefsir (438).

,0
Bakara Sur. 259

"bn Cerîr (4/616).
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Abdurrez2âk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti: jl» <0 ^3 &i) eklinde okudu ve: "Ona bu

ekilde söylendi” dedi.*

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

(£ltl Jlâ) lafzyla okur ve öyle derdi: "Üzeyr (aleyhisselam) brahim’den (aieyhisseiam)

daha üstün deildir. Yüce Allah ona: (ii jl buyurdu .

4

bn Cerîr’in, Hârun’dan bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti (£ jl jJ£ J-s)

emir sasyla okudu .

5

bn Ebû Dâvud, Mesâhifte, A’me’ten bildiriyor: Abdullah'n kraatnda bu

âyet (jJi )
eklindedir .

5

iji ifi'y
(üji Jlî t/jûl «-î> Jt

j

40 (ir» 1y\ tâ

> Jfct-I
fî

>JI &M j^Jlî^î jaij

^ jgfe âl ût ,jUlj UU ilLît; &jttl fi Jî

"Hani brahim, «Rabbim! Bana ölüleri nastl dirilttiini

göster» demiti, (Allah ona) «nanmyor musun?» deyince,

«Hayr (inandm) ancak kalbimin mutmain olmas için»

demiti. Öyleyse, dört ku tut. Onlar kendine altr.
Sonra onlar parçalayp her bir parçasn bir dan
üzerine brak. Sonra da onlar çar. Sana koarak
gelirler. Bil ki, üphesiz Allah mutlak güç sahibidir,

hüküm ve hikmet sahibidir." iBnkara Sur. 2eo)

bn Ebî Hatim ve el-Azame’de Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildiriyor:

brâhim {aiyhtsaiam) deniz kenarnda ölü bir adamla (ölü adamn Habeli

olduunu söylemilerdir) karlat. Deniz yaratklar çkp o ölüden yiyordu.

’ bn Cerîr (4/617).
} Abdurrczzak (1/107), bn Cerîr (4/621) ve bn Ebî Hâlim 2/507 (2685).

‘Bakara Sur. 260
1 Saîd b. Mansûr, Tefsir (435).

s ibn Cerîr (4/620).

6 bn Ebû Dâvud (sh. 85).
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Vahi hayvanlar ve yrtc kular da ondan yiyordu. brahim iatayfaseian) o zamar:

“Ey Rabbim! Deniz yaratklar, yeryüzünün vahi hayvanlan ve yrtc kular

bundan yiyor. Sonra sen bu hayvanlan da öldüreceksin, çürüyecekler ve

onlan tekrar dirilteceksin. Onu nasl tekrar dirilteceini gösterir misin?" dedi.

Yüce Allah ona: “Ey brahim! Ölüleri dirilteceime inanmyor musun?”

buyurunca: “nanyorum ey Rabbim! «Ancak kalbimin mutmain olmas çin»

Senin delillerini ve bana cevap verdiini görmek istiyorum" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Dört ku al!” buyurdu. brâhim (aieyteeBm) buyrulduu gibi

yapt. Ald kular kaz, deve kuu yavrusu, horoz ve tavustu. Kestii kaz,

deve kuu yavrusu, horoz ve tavustan deiik iki parça alarak dört ayn dan
tepesine koydu. te Yüce Allah'n: “...Sonra onlar parçalayp her bir

parçasn bir dan üzerine brak ..."
1 buyruu da bu anlama gelmektedir

Sonra bir kenara çekildi. Bu kulann balan da ayaklan altndayd. Yüce

Allah’n adyla onlan çarnca, her bir yarm dier yanma ve her tüy kendi

kuuna geri geldi. Sonra basz olarak uçup ayaklarnn yanna geldiler

Balann boyunlanna koymak istiyorlard. Ayan kaldrdnda her ku kendi

ban boynuna koyup eskisi gibi oldular. “...Bil ki, üphesiz Allah mutlak

güç sahibidir..."
2

âyeti de: “Yüce Allah'n her eye gücü yeter"

mânâsndadr. (jLf»-) kelimesi ise: “stedii her eye hükmeder"

mânâsndadr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Katâde'den buna benzer bir rivayette

bulundular .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den buna benzer bir

rivayette bulundular.

bn Cerîr, bn Cüreyc'ten bildiriyor: brahim'in (aieyhsseiam) olay bana öyle

anlatld: brahim {aJey+nsaBiam) yolda giderken vahi hayvanlann ve yrtc kulann

yedii bir eek leiyle karlat. Onun etini yediler ve geriye sadece kemikler

kald. O, aknlkla bunu izliyordu. Sonra: “Ey Rabbim! Bunu bu vahi

hayvanlann ve yrtc kulann midesinden tekrar çkarp toplayacan

biliyorum. Ey Rabbim! Ölüyü nasl dirilttiini bana göster" dedi. Yüce Allah:

1

Bakara Sur. 260
2
Bakara Sur. 260

5 bn Cerir (4/624).
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"nanmyor musun?" buyurunca: "nanyorum, ancak duymak görmek gibi

deildir" dedi.’

bn Ebî Hatim, Hasan’dan bildiriyor: brâhim (aieyhisseM, Rabbinden ölüleri

nasl dirilttiini göstermesini istedi. brâhim {aierUssetan) o zaman kavminden

eziyet görüyordu. Gördüü eziyetten dolay Rabbine dua etti ve: "Ey

Rabbim! Bana ölüleri nasl dirilttiini gösteri' dedi.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildiriyor: Yüce Allah brâhim'i

(aieytisseiam) dost edindii zaman ölüm melei bu müjdeyi brahim’e (eievhisseiam)

haber vermek için Yüce Allah'tan izin istedi. Yüce Allah da ona izin verdi.

Ölüm melei yanna gittiinde brâhim (BE»tiselsm) evde deildi. Ancak ölüm

melei içeri girdi. brâhim (aiayhisMifm) insanlarn en kskancyd ve bir yere gittii

zaman kapsn kapatrd. Geldiinde evinde birinin olduunu gördü ve onu

cezalandrmak için üzerine yürüyüp: "Avluma geçmene kim izin verdi?” dedi.

Ölüm melei: "Bu evin Rabbi bana izin verdi" karln verince, brâhim

(aieyhiseiam): "Doru söyledin" dedi ve onun ölüm melei olduunu anlad.

Ancak yine de: "Sen kimsin?" diye sorunca: "Ben ölüm meleiyim, Allah'n

seni dost edindiini müjdelemeye geldim" dedi. Bunun üzerine brâhim

(BeyhsKam) Allah'a hamd edip: "Ey ölüm melei! Bana kâfirlerin cann nasl

aldn gösteri’ dedi. Ölüm melei: "Buna tahammülün olmaz” deyince,

brâhim (aiaytisseiem): "Hayr, olur" karln verdi. Ölüm Melei ona: "Biraz

yüzünü çevir" deyince, yüzünü çevirdi. Tekrar ölüm meleine baknca onun

siyah, ba semada olan, azndan ve kulaklanndan ateler fkran biri olarak

gördü. Üzerinde hiç saç yoktu. Sadece azndan ve kulaklanndan ateler

fkran siyah bir adam olarak görüp bayld. brâhim (nieyhisseM kendine

geldiinde ölüm melei eski haline gelmiti. Bunun üzerine: "Ey ölüm melei!

Kâfir kii ölecei zaman cehennem azabn görmese bile seni görmesi

yeterlidir. Bana mümin kiinin cann nasl aldn göster” dedi. Ölüm melei

ona: "Biraz yüzünü çevir" deyince, yüzünü çevirdi. Tekrar ölüm meleine

baknca onu genç, insanlar içinde en güzel yüzlü, en güzel kokulu biri olarak

beyaz elbiseler içinde gördü. Ona: "Ey ölüm melei! Mümin kii ölecei

zaman mutluluk ve güzellikler görmese bile seni görmesi yeterlidir” dedi.

Ölüm melei gidince brâhim (oteyHisseian) Rabbine dua edip: "Ey Rabbim! Senin

1 bn Cerîr (4/625)
3 bn Ebî Hâtim 2/507 (2688).
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dostun olduunu bilmem için bana ölüyü nasl dirilttiini göster" diye dua

etti. Yüce Allah, bu dostluk konusunda ona: "...nanmyor musun?"

buyurunca: "Hayr, inanyorum, ancak dostluundan kalbimin mutmain

olmasnn istedim" dedi .

3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin, el-

Esmâ ve's-Sfât'ta bildirdiine göre Saîd b Cübeyn "...Ancak kalbimin

mutmain olmas için ..."5 âyetini açklarken: “Yüce Allah'n dostluundar

mutmain olma mânâsndadtr" dedi .

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sfât'tz

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ancak kalbimin mutmain olmas için..."*

âyetini açklarken: "Dua ettiim zaman duam kabul edeceini ve istediim

vereceini bileyim" mânâsndadr" dedi .

6

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, uab’da Beyhakfnin bildirdiine

göre Mücâhid ve brâhîm(-i Nehaî): "...Ancak kalbimin mutmain olmas

için ..."
7

âyeti hakknda: "mânma daha fazla imân katmak için,

anlamndadr" dediler.

8

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bn Mâce, bn Cerîr, bn Merdûye ve el-

Esmâ ve's-Sfât'ta Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(sallaMahu aleyhi veseliem) öyle buyurdu:
"
Biz üphe etmede brahim'den (aleytosselam) daha

fazla hak sahibiyiz. O: «Rabbim! Bana ölüleri nasl dirilttiini gösteri» 9 demit.

ki, Rabbi: «...nanmyor musun ?...»’
0 buyurunca: «Hayr (inandm) ancak

kalbimin mutmain olmas için»'
1

demiti. Allah, Lût’a ( B ieyhisseiam> rahmet eylesin

'Bakara Sur. 260
3 bn Cerîr (4/627, 628) ve bn Ebî Hâtim 2/507, 508 (2689).

3 Bakara Sur. 260
9 Saîd b. Mansûr, Tefsir (442), bn Cerîr (4/628), bn Ebî Hâtim 2/510 (2699) ve Beyhak

(1075).

5 Bakara Sur. 260
6 bn Cerîr (4/633), bn Ebî Hâtim 2/509 (2696) ve Beyhakî (1073).

7 Bakara Sur. 260
8 Saîd b. Mansûr, Tefsir (441), bn Cerîr (4/632) ve Beyhakî (61).

9 Bakara Sur, 260
0
Bakara Sur. 260

’ Bakara Sur. 260
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O çok salam bir yere snmt. Eer Yusufun (aieyhiMeiam) zindanda kald
kadar kalsaydm, beni oradan çkarmak isteyen davetçiye icabet ederdim.

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin Eyyûb'den bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Ancak kalbimin mutmain olmas için ..."
2
âyeti hakknda: “Kuriân’daki

hiçbir âyet onun gibi ümit verici deildir" demitir.
3

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

Abbâs'tan bildiriyor: Kendisi Abdullah b. Amr b. el-Âs'a: “Senin için en fazla

ümit verici âyet hangisidir
2
' deyince: "Ey kendilerine kötülük edipar giden

kullarm! Allah’n rahmetinden umudunuzu kesmeyin ..."
4

âyetidir”

karln verdi. Bunun üzerine bn Abbâs öyle dedi: “Bana göre en ümit

verici âyet. Yüce Allah'n: «nanmyor musun?» sorusuna karlk, brahim'in

(aleyh is»elam): «Hayr (inandm )»
5 cevabn yeterli gördüü âyettir. Bu eytann

insan kalbine koyduu vesvesedir.”
6

bn Ebî Hâtim'in, Hane vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Öyleyse, dört ku tut ..."7 âyetini açklarken: “Bu kular, kuu, tavus,

horoz ve güvercindir" dedi .

8

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

bildiriyor: “O dört ku, horoz, tavus, ekin kargas ve güvercindi ."9

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

Beyhakî’nin, uab’da deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: (^^âs
)

10

kelimesini: “Onlan parçala” eklinde açklamtr.”

’ Buhârî (3372), Müslim (151), bn Mâce (4026), bn Cerîr (4/629, 630) ve Beyhakî

(1071).
1
Bakara Sur. 260

! bn Kesîr, Tefsîr’de (1/466) geçtii üzere Abdurrezzâk ve bn Cerîr (4/628).
* Zumer Sur. 53
5 Bakara Sur. 260
6 bn Cerîr (4/628, 629), bn Ebî Hâtim 2/509) ve Hâkim (1/60, "sahih").

7 Bakara Sur. 260
8 bn Ebî Hâtim 2/511 (2705).

9 bn Cerîr (4/634) ve bn Ebî Hatim 2/510 (2703).
10
Bakara Sur. 260

" Saîd b. Mansûr, Tefsir (444), bn Cerîr (4/640) ve bn Ebî Hâtim 2/51 1 (2706).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Saîd b Cübeyr vastasyla bildirdiine göre br

Abbâs: C^&)' kelimesini açklarken: "Bu ifade Nabatice dilinde, onlan kiye

böl, anlamna gelir" dedi .

1

bn Cerîrîin bildirdiine göre ikrime: kelimesini açklarken: "Bl

ifade Nabatice dilinde "Onlan kes" anlamndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: kelimesin

açklarken: "Bu ifade Habelilerin dilinde, onlar kesip kanlann ve tüylerin

birbirine kartr, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

kelimesini açklarken öyle demitir. "Onlan bala, mânâsndadr

Onlan baladktan sonra da kesti."

7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Vehb: "Ne kadar dil

varsa mutlaka Kur'ân'da ondan bir eyler vardr" dedi. Kendisine: "Rumca ne

var denilince: "Onlan kes mânâsnda kelimesi vardr" karln
verdi.

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

Beyhakî'nin, Ba’s*ta, Ebû Cemre vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Onlar parçala..."9 âyeti hakknda: "Onlarn kanatlann kes ve her birini

dörde ayr. Her bir parçay da bir yere koy, kastedilmektedir" dedi. "...Sonra

da onlan çar. Sana koarak gelirler ..."
10

ayetini açklarken de: "Bu bir

örnektir. Bu ekilde Yüce Allah ölüleri diriltecektir" dedi."

I

Bakara Sur. 260

’bn Cerîr (4/639) ve bn Ebî Hâtim 2/512 (2711).

3 Bakara Sur. 260
4 bn Cerîr (4/640).

5 Bakara Sur. 260
4 Bakara Sur. 260
7 îbn Cerîr (4/643, 644) ve bn Ebî Hâtim 2/511 (2709).
6
Bakara Sur. 260

3 Bakara Sur. 260
19
Bakara Sur. 260

II

Saîd b. Mansûr, Tefsir (443), bn Cerîr (4/639, 640) ve bn Ebî Hâtim 2/511 (2707.

2708).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîrin bildirdiine göre Katâde: “O, dört ku
alarak onlan kesip etlerini, tüylerini ve kanlarn birbirine kantnp dört daa
koymakla emrolundu" dedi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh): (dJi âyetini

açklarken: "Yanna al, anlamndadr" dedi .
3

bn Ebî Hatim, Tavus vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor "Kularn

balann eline alarak onlarn parçalann yedi daa koydu. Birer birer toplanp

birleen parçalarn ve tüylerin basi2 olarak dirililerine bakmaya balad.

Sonra balannn yanna geldiler ve onlan boyunlanna taktlar.”1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: (^ii fi )
5 âyetini açklarken

öyle demitir, "[brâhim’in ilâh adyla gelin, diye çard ."6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî: (ÜLi dlstl)
7

âyetini açklarken:

"Ayaklaryla koarak gelmektir" dedi .

8

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): brahim (aie^usseM horoz,

tavus, ekin kargas ve güvercin alp balarn, ayaklann ve kanatlann kesti.

Sonra bir daa gidip oraya et, kan ve tüy koydu. Bu ekilde bunlan dört daa
koydu. Sonra da: "Ey birbirinden aynlm kemikler, etler ve kaslar! Toplann,

Allah ruhlarnz size geri verecektir" diye seslendi. Bunun üzerine kemikler

birbirine gelmeye, tüyler birbirine uçmaya ve kanlar birbirine akmaya balad.

Bu, her kuun kan, eti ve tüyü yerine dönene kadar böyle devam etti. Sonra

Yüce Allah brahim'e (aMisKM öyle vahyetti: "Sen ölüleri nasl dirilttiimi

göstermemi istedin. Ben yeri yarattm ve onda bat, dou, güney ve

kuzeyden esen rüzgar koydum. Kyamet gününde Sûr üfürüldüü zaman

yeryüzünde olan, öldürülen ve ölenlerin hepsi bu dört kuun dört dadan

topland gibi geri toplanacaktr" dedi ve: "(Ey insanlar!) Sizin yaratlmanz

’ bn Cerîr (4/641).

1
Bakara Sur. 260

3 bn Cerîr (4/643).

« bn Ebî Hâtûn 2/513 (2716, 2720).

5 Bakara Sur. 260
6 bn Ebî Hâtûn 2/513 (2718).

' Bakara Sur. 260
8 bn Cerîr (4/644, 645).
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ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insan yaratmak ve

diriltmek gibidir..."' âyetini okudu.

Beyhakî'nin, uab ’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Rabbim! Bana

ölüleri nasl dirilttiini göster
"2

âyetini açklarken öyle dedi: "brihirr

(aieyhsselam) Yüce Allah'n ölüleri dirilteceine inanmt, ancak görmek duymak

gibi deildi. Allah ona dört ku alp kesmesini ve tüylerini yolmasn emretti

brahim (aierhi»ei»n) onlan kesip etlerini parça parça ederek hepsini birbirine

kartrd. Onlan dörde ayrdktan sonra her bir parçay bir daa koydu

brahim («icyh'JMam) onlardan bir tarafa çekilip, onlan kesmeden önceki hallerine

dönene kadar her parçann kendi sahibine dönüünü seyretmeye balad

Sonra da kular koarak yanna geldiler."

44

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: (dyj âyetini açklarken

Onlann tüylerini ve etlerini yolup parça parça et, mânâsndadr" dedi.

Beyhakî'nin bildirdiine göre Atâ bu konuda: "Onlar parçala ve birbirine 1

kantr, mânâsndadr" dedi.

j cr ^ j r«M ö^ 1 <P

& t-lj Û'J LÎî

“Mallarn Allah yolunda harcayanlarn durumu, yedi

baak bitiren ve her baakta yüz tane bulunan bir tohum
gibidir. Allah, dilediine kat kat verir. Allah, lütfü geni

olandr, hakkyla bilendir." (Bakara Sur. 26 1

)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Mallarn

Allah yolunda harcayanlarn durumu, yedi baak bitiren ve her baakta yüz

tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediine kat kat verir. Allah, lütfü

'Lokmân Sur. 28
a Bakara Sur. 260
5 Bakara Sur. 260
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geni olandr, hakkyla bilendir*' âyetini açklarken: "Her bir iyiliin yedi yüz

katyla karlk görmesinin açklamas da budur" demitir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda: "Bu, Allah

yolunda infakta bulunan kiiler hakkndadr. Bunlann infak ettikleri yediyüz

katyla karlk görür" dedi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Allah, lütfü geni olandr,

hakkyla bilendir
"4

âyetini açklarken: "Tükenmez olan lutfundan diledii

kadar veren ve kime vereceini bilendir" dedi.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî’ bu âyet hakknda öyle

dedi: "Hz. Peygamber’e (saHsiiahu aleyhi veseHem) hicret üzere biat edip de Medine’de

yannda kalanlar ve izni olmadan bir yere ayrlmayan kiilerin her iyiliine

karlk yedi yüz kat sevap vardr. slam üzere biat edenin de her iyiliine

karlk on kat sevap vardr."
6

bn Mâce ve bn Ebî Hâtim’in mrân b. Husayn, Ali, Ebu’d-Derdâ, Ebû

Hureyre, Ebû Umâme, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr ve Câbiriden

bildirdiine göre Resulullah (nibiiahu aleyhi vesellem):
"
Allah yolunda infakta bulunan

kii, evinde oturuyor olsa bile her dirhemine karlk yedi yüz dirhem karlk

(sevap) vardr. Her kim de Allah yolunda bizzat kendisi savar ve (bu yolda

)

infakta bulunursa,
kyamet gününde her dirhemine karlk yedi yüz bin dirhem

karlk (sevap) vardr" buyurdu ve: "...Allah, dilediine kat kat verir..."
7

âyetini okudu .

8

Buhârî, Târih'te, Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (sniiaiiuhu aleyhi vasBiem):

"Allah yolunda yaplan infak, yedi yüz kat olarak geri ödenir" buyurdu .

9

'Bakara Sur. 261
3 bn Ebî Hâthn 2/515 (2728).

3 bn Ebî Hatim 2/514 (2726).

4 Bakara Sur. 261

5 bn Cerîr (4/654).

• bn Cerîr (4/652) ve bn Ebî Hatim 2/514, 515 (2727).

7 Bakara Sur. 261

* bn Mâce (2761) ve bn Ebî Hâtim 2/515 (2730). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf

Sünen bn Mâce, 604).

9 Buhârî (3/63).
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Ahmed, Müslim, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Mes'ûd'dan bildiriyor:

Adamn biri yularl devesini Allah yolunda tasadduk etti. Bunun üzerine

Resûlullah (uMahu aleyhi «selim): "Kyamet gününde buna karlk sana yularl yedi

yüz deve vardr" buyurdu .

1

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Hibbân, Hâkim ve $uab’da Beyhakî'nin Hureym

b. Fâtik'ten bildirdiine göre Resûlullah [saiiBiiahu aleyhi vesBilem) öyle buyurdu: "Kim

Allah yolunda infakta bulunursa ona karlk kendisine yedi yüz kah (sevap)

yazlr."2

Beyhakî'nin, uabu'l-mân'da bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah’n

(sBiaiiahu aleyhi reseiierm} öyle buyurdu: "Allah kahnda yedi çeit amel vardr. Bunlarn

ikisinin karl vacip olan, ikisi mislince ödenen, biri on misliyle ödenen, biri

de yedi yüz misliyle ödenendir. Biri de sahibinin sevabn Allah'tan baka

kimsenin bilmedii ameldir. Karl vacip olan iki amel, halis bir ekilde ibadet

eden ve Allah'a hiçbir eyi ortak komadan ölen kiiye Cennetin, Allah'a irk

koup da ölen kiiye de Cehennemin vacip olmasdr. Kötülük eden kiiye

mislince ceza, iyilik etmeye karar verene de mislince sevap Dardr. Bir iyilik

edene on misli sevap vardr. Allah yolunda infakta bulunann her dirhemine

karlk yedi yüz dirhemlik, her dinarna karlk da yedi yüz dinarlk (sevap)

vardr. Oruç Allah'ndr, onun sevabn da Allah'tan baka hiçkimse bilmez." 3

Taberânî, Muâz b. Cebel'den bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyh mailem): "Allah'n

zikriyle Allah yolunda cihad edene ne mutlu! Onun her kelimesinde yedi yüz

bin sevab vardr. Allah'n arttracandan baka her sevab da on misli yazlr
"

buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'n ResûlüJ Allah yolunda infak da ayn m?"

deyince: "nfak da ayn ekildedir" buyurdu.

Ravi Abdurrahman der ki: Muâz'a: "Bir infak yedi yüz katyla karlk

görür" dediimde: "Akln azalm, zira o, savaa gitmeden infakta bulunup

da evinde oturan kii için geçerlidir. Eer hem savar hem de infakta

bulunursa. Yüce Allah rahmet hâzinelerinde kullarn bilmedii ve kullanr

1 Ahmed 27/321, 322 (17094), Müslim (1892), Nesâî (3187), Hâkim (2/90) ve Beyhaki

(9/172).
1 Ahmed 31/384 (19036), Tirmizî (1625, hadisin hasen olduunu söylemitir), Nesâ

(3186), bn Hibbân (4647), Hâkim (2/87, "sahih") ve Beyhakî (4268). Sahih hadistir (Bakn

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1326).

3 Beyhakî (3589).
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görmedii eyler saklamtr. te onlar Allah’n hizbindendir. Allah’n hizbi

galip gelenlerdir” karln verdi .

1

Hâkim'in bildirdiine göre Adiy b. Hatim, Resûlullah'a (saiiaiUu «kyü m«iwn):

“Hangi sadaka daha üstündür?” diye sorunca, Allah Resulü: "Kulun, Allah

yolunda hizmette bulunmas veya Allah yolunda savaanlara balanan çadr

gölgesi veya Allah yolunda bir hayvan damzlk olarak vermesidir" buyurdu .

2

Tirmizî’nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi «Miam)

öyle buyurdu: "En üstün sadaka, Allah yolunda savaanlara balanan çadr

gölgesi veya onlara hizmet edecek bir hizmetçi veya Allah yolunda bir hayvann

damzlk olarak verilmesidir
:"3

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin Zey b. Hâlid el-

Cuhenî’den bildirdiine göre Resûlullah Moiiuhu aleyhi veseiiam) öyle buyurdu: "Kim

Allah yolunda bir savaçy donatrsa savam gibi olur. Kim de bir savaçnn

geride kalan ailesini gözetirse yine savam gibi olur.
"*

bn Mâce ve Beyhakî’nin Ömer b. el-Hattâb'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saflaHahu aleyhi «sdM öyle buyurdu: "Kim Allah yolunda savaan birini

tam bir ekilde (atndan azna kadar) donatrsa, o ölene veya dönene kadar

ayn onun sevab kadar sevap alr,"5

Taberânî’nin, M. el-Evsa?ta Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sailaHehu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Kim Allah yolunda bir savaçy

donatrsa savaçnn sevab kadar sevap alr. Kim de bir savaçnn geride kalan

ailesini gözetir, onlarn nafakasn karlarsa yine savaçnn sevab kadar sevap

alr."
6

’Taberânî 20/77, 78 (143). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (5/282) der ki: "snadnda ad
zikredilmeyen bir kii vardr."

1 Hâkim (2/91, "sahih").

3Tirmizî (1627, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 132T).

* Buhârî (2843), Müslim (1895), Ebû Dâvud (2509), Tirmizî (1627, 1631), Nesâî (3180,

3181) ve bn Mâce (2759).

5 bn Mâce (2758) ve Beyhakî (9/172). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, D&'if Siinen bn
Mâce, 603).

e
Taberânî (7883).
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Müslim ve Ebû Dâvud, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor: Resûlullah (saiw*

Be»hi vesBiiem}, Lihyan oullanna: "Her iki kiiden bir kii çksn" diye bir haber

gönderdi. Sonra oturanlara: "Kim savaçnn ailesine iyi vekil olursa

savaçnn sevab kadar sevap alr" buyurdu.'

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî’nin Sehl b. Huneyf'ten bildirdiine göre

Resûlullah (uMUu aleyh, veseiiem] öyle buyurdu: “Kim Allah yolunda chad eden

kiiye veya bakasnn borcunu yüklenip de zor durumda kalan kiiye veyc.

mükâteb köleye yardm ederse, Yüce Allah gölgelerin olmad günde (kyamet

gününde) onu gölgesi altna alr."
1

bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî'nin Ömer b. el-Hattâb'tan bildirdiine göre

Resûlullah (stiyahu aleyh, «seiiem) öyle buyurdu: "Kim bir savaçnn ban:

gölgelendirirse, kyamet gününde Yüce Allah onu gölgelendirir. Kim Alla

h

yolunda bir savaçy donatrsa savaçnn sevab kadar sevap alr. Kim de Allah

için Allah'n ismi zikredilsin diye bir mescid ina ederse, Allah da Cennette ona

bir ev ina eder.'*

Ahmed, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, Sa’sa'a b. Muâviye'den bildiriyor: Ebû

Zerie: "Bana hadis söyle" dediimde u karl verdi: Resûlullah’tan (nHsiiaiu

aleyh. vbsbM: "Müslüman kullardan her kim Allah yolunda yanndaki maldan

ikier tane infakta bulunursa, mutlaka Cennetin bekçileri onu karlar. Her biri

de onu kendi kapsna davet eder" buyurdu. Ona: "Bu nasl olacak?"

dediimde: "Eer binekse iki binek, deveyse iki deve, srsa iki s -

vermendir" karln verdi .

4

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mallarn Allah yolunda

harcayanlarn durumu... bir tohum gibidir ..."5 âyetini açklarken öyle dedi:

"Hac etmek için harcanan parayla cihad etmek için harcanan para ayn olup

’ Müslim (1896) ve Ebû Dâvud (2510).
J Ahmed 25/362, 363 (15986, 15987), Hâkim (2/217) ve Beyhakî (10/320).

i bn Hibbân (4628), Hâkim (2/89, "sahih") ve Beyhakî (9/172). Sahîh bn Hibbân'tn

muhakkiki: "Ravileri güvenilir ve Sahlh'in ravileridir" demitir.
4 Ahmed 35/270 (21341), Nesâî (3185), Hâkim (2/86, "sahih") ve Beyhakî (9/171), uab

(3345). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünni en-Nesaî, 2984).

5 Bakara Sur. 261
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(Allah katnda) karl (sevab) bire yediyüzdür. Çünkü ikisi de Allah yolunda

yaplan bir harcamadr"’

Ahmed, Taberânî, M. el-Evsat’ta ve Beyhakî’nin, Süne'de Bureyde'den

bildirdiine göre Resülullah [seilaiiaHi aleyhi »esellem) öyle buyurdu: "Hac etmek için

harcanan para, Allah yolunda harcanan para gibi olup (Allah katnda) karl
(sevab) bire yediyüzdür.”*

Taberânî’nin, M. el-Evsafta bildirdiine göre Enes, Resûlullah’n (saiialiahu eieyfi

vuellem] öyle buyurduunu söyledi:
"
Hac etmek için harcanan para, Allah

yolunda harcanan para gibi olup (Allah katnda) bir dirhemin karl (sevab)

yedi yüzdür."*

Ebû Dâvud ve Hâkim'in Muâz b. Enes’ten bildirdiine göre Resülullah

(sdBlahu Beytn vseiiem) öyle buyurdu: "Namazn, orucun ve zikirin sevab, Allah

yolunda yaplan harcamann sevabndan yediyüz kat daha fazladr."*

"Mallarn Allah yolunda harcayan, sonra da
harcadklarnn peinden (bunlar) baa kakmayan ve

gönül incitmeyenlerin, Raberi katnda mükâfatlar
vardr. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir

de." (Bakara Sur. 2<î2)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda:

"Yüce Allah verdikleriyle minnet edenleri bildi ve bu konuda önceden onlan

uyard” dedi .
5

’bn Eb! Hatim 2/515 (2728).

1 Ahmed 38/105(23000), Taberânî (5274), Beyhakî (4/332). Musned'in muhakkikleri:

"Hasen liayrihi" demilerdir.

3 Benzerini Taberanî (5694). Hoysomî, Mecmau'-Zevâd'do (1/2ÜK) dor ki: "snadnda

tanmadm kii vardr."
4 Ebû Dâvud (2498) ve Hâkim (2/78, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf

Sünen Ebû Dâvud, 538).233

s îbn Cerîr (4/656).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet hakknda öyle

dedi: "Baz topluluklar kendilerinden bir adam Allah yolunda gönderir veya

adamn birine infakta bulunup adama verdii nafakayla bana kakp eziyet

ederlerdi. Baa kakmas «Allah yolunda unu unu harcadm» deyip, ecrini

Allah’tan beklememesidir. Nafaka verdii adama da: "Ben sana unu unu
vermedim mi?" demesidir.’

bnu'l-Münzir ve Hâkim, Enes'ten bildiriyor Resûlullah (reW!ahu aleyhi «seiiem)
;

Berâ b. Âzib’e: "Ey Berâ'! Annene nasl nafaka veriyorsun?" diye sordu. Berâ

ailesini bolca nafaka veren biriydi. O: "Hesab etmiyorum" karln verdi

Resûlullah (saiielahu aleyhi resellem): "Ailene ve çocuklarna infak ettiin sadakadr. Bu

infakla baa kakp eziyet etme

"

buyurdu.
2

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir’in Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre

Resûlullah {saiiafiahu aleyhi yesriiem) öyle buyurdu: "sraf etmeden ve ksmadan ailenize

verdiiniz nafaka, Allah yolunda verilmi nafakadr.
"3

Taberânî, Ka'b b. Ucre'den bildiriyor: Adamn biri Hz. Peygamberim («siisi ah.

aleyhi meiten) yanndan geçti. Resûlullah’n (sdUahu aleyh' rtseihm) ashâb bunun kuvvet ve

hrsn görünce: "Ey Allah'n Resûlü! Keke bu adam Allah yolunda biri

olsayd" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sailaliahu aleyhi «selemi öyle buyurdu:

"Eer küçük çocuklarnn rzkn kazanmak için çktysa Allah yolundadr. Ee-

yal ve büyük olan anne babasnn rzkm kazanmak için çktysa Allah

yolundadr. Eer kendi namusunu korumak için çkhysa Allah yolundadr.

Eer riya ve kibir için çktysa eytan yolundadr

Abdurrezzâk, Musannefte, Eyyûb’tan bildiriyor: Hz. Peygamberim (jüiiaiiahi

aleyhi «eellem) ve ashâbnn yanna bir tepenin bandan bir adam yaklat. Ashâb:

"Ey Allah'n Resûlü! Bu adam ne kadar kuvvetli, keke bu kuvvetini Allah

yolunda kütlansayd" deyince, Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi «seiiem) öyle buyurdu:

"Allah yolunda olmak için illa bu yolda öldürülmek mi gerek? Anne babasnn

rzkm helalden kazanmak için yola çkan kii Allah yolundadr. Çocuklarnn

rzkn helalden kazanmak için yola çkan kii Allah yolundadr. Kendi rzkn

‘Benzerini bn Ebî Hatim 2/516 (2732).
a Hâkim (2/282, 283, "sahih").

5 bn Ebî eybe (9/97).

4 Taberânî, M el-Kebîr 19/129 (282), M. el-Evsat (6835), M. es-Soir (2/60). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (4/325) der ki: "M. el-Ket/in ravileri So/tf/'in ravileridir."
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helalden kazanmak için yola çkan kii Allah yolundadr. Kazanp maln

çoaltmak için yola çkan kii eytan yolundadr."'

Beyhakî'nin, uab’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiiahu

aleyhi veîBiiem) öyle buyurdu: "Kim anne babasnn rzkm kazanmak için çalrsa

Allah yolundadr. Kim çocuklarnn rzkn kazanmak için çalrsa Allah

yolundadr. Kim iffetini korumak için çalrsa Allah yolundadr. Kim mal

biriktirmek için çalrsa eytan yolundadr
.'n

Ahmed ve Sünen'de Beyhakî'nin Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’tan bildirdiine

göre Resûlullah Mafahu öteydi vosoiiem) öyle buyurdu: "Kim Allah yolunda

kendisinden artandan nafaka verirse (Allah katnda bunun) karl bire

yediyüzdür. Kim de kendi nefsine ve ailesine infakta bulunursa veya bir hastay

ziyaret ederse veya zarar verici bir eyi yoldan kaldrrsa, iyiliin karl bire

ondur. Hakkyla tutulan oruç kiiye kalkandr. Allah kiinin bedenine bir

musibet verirse o musibet günahlarnn kefareti olur."

3

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Tirmizî, Nesâî'nin Ebû Mes'ûd eh

Bedrî’nin bildirdiine göre Hz. Peygamber (sa'iaiiahu eleyin «eselim) öyle buyurdu:

"Kiinin Allah rzasn gözeterek ailesine yapt harcamalar sadakas saylr."*

Buhârî ve Müslim’in Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(sotiBiiBdu aleyhi vessiiem] öyle buyurdu: “Allah rzasn gözeterek bir nafaka verdiinde o

nafaka sebebiyle Allah mutlaka ecrini verir. Hatta hanmnn azna koyduun

lokma bile yine böyledir
."s

Ahmed’in Mikdâm b. Ma'di Kerib'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu

aleyhi vesBieu) öyle buyurdu: "Kendi nefsine harcadn senin için bir sadakadr.

Çocuuna yedirdiin senin için bir sadakadr. Hanmna yedirdiin senin için

bir sadakadr. Hizmetçine yedirdiin senin için bir sadakadr."
6

1

Abdurrezzâk (9578).

1 Beyhakî (10377).

3 Ahmed 3/220, 227 (1690, 1700, 1701) ve Beyhakî (3/384, 9/171, 172). Müsned’m

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
4 bn Ebî eybe (9/107), Buhârî (5351 ), Müslim (1002), Tirmizî (1965) ve Nesâî (2544).

5 Buhârî (6733) ve Müslim (1628).
6 Ahmed 28/416, 417, 427 (17179, 17191). Müstted' in muhakkikleri: "Hasen hadistir"

demilerdir.
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Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (taiiB^u aleyhi vesdem:

öyle buyurdu: "Kiinin iffetini korumak için kendi nefsine yapt harcama

sadakadr. Kiinin hanmna,
çocuklarna ve ailesine yapt harcama da

sadakadr."

1

Taberânî’nin, M. el-Evsafta Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah {saiiaiiüu.

Bfcyh reafcn) öyle buyurdu: "Kiinin kendine, ailesine, çocuklarna, yakn ve

akrabalarna yapt harcamalar onun için bir sadakadr.
"

3

Ahmed ve Ebû Ya’lâ'nn Amr b. Umeyye’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyN «Miem) öyle buyurdu: "Kiinin ailesine yapt harcama onun için bir

sadakadr. "3

Ahmed ve Taberânî'nin rbâd b. Sâriye’den bildirdiine göre Resûlullah

(sBisiiaiui aleyhi vesaM öyle buyurdu: “Kii hanmna su içirse bile ona sevab

verilir."*

Ahmed ve Taberânî'nin Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Resûlullah

(ssligJiahu aleyhi vesaiiem) öyle buyurdu: "Kim iki kzna veya iki kz kardeine veya iki

kadn akrabasna Allah rzasn gözeterek onlara yetecek ekilde, Allah'n

nimetlerinden nafakalarn karlarsa kyamet gününde atee kar ona perde

olurlar."*

Taberânî ve uab’da Beyhakî, Avf b. Mâlik'ten bildirir: Resûlullah (saJiaibhu aleyh

raaflen): "Bir Müslümanm üç kz olur da onlar evlendirene kadar veya kendisi

ölene kadar nafakalarn karlarsa, mutlaka bu kiiler kendisine (kyamet

gününde) atee kar perde olurlar" buyurdu. Kadnn biri: “ki kz olmas

1

Taberânî, M. el-Kebîr (7476, 7932), Ad. el-Evsat (3897). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de

(3/120) der ki: "Taberânî, M. el-Evsat ve M. el-Kebîr’de biri hasen olmak üzere iki isnâdla

rivayet etmitir."
:

Taberânî (6796).

3 Ahmed 29/154 (17617) ve daha uzun bir metinle benzerini Ebû Ya’lâ (6877)

Müsned ’in muhakkikleri; "Sahih liayrihi" demilerdir.
4 Ahmed 27/386 (17155) ve Taberânî, M. el-Kebîr 18/258, 259 (646), M. el-Evsat (854)

Müsned'in muhakkikleri: "ahitleriyle birlikte sahîh hadistir" demilerdir.

3 Ahmed 44/134 (26516) ve Taberânî 23/392, 393 (938). Müsned' in muhakkikleri

"isnad zayftr" demilerdir.
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durumunda yine ayn m?" diye sorunca, Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiicm): "ki kz da

ayndr" karln verdi.'

Buhârî, Müslim ve Timnizî, Hz. Âie'den bildiriyor: Beraberinde iki kz

bulunan bir kadn yanma girip benden yardm istedi. Ancak yanmda tek bir

kuru hurmadan baka bir ey yoktu. Hurmay kadna verdiimde onu iki kz

arasnda paylatrd, kendisi ondan yemedi ve sonra da kalkp gitti. Hz.

Peygamber (saiMaiu ateyh yeuiim) gelince durumu kendisine anlattm. Bunun

üzerine:
"Kim kzlaryla bir eyden dolay snanrsa ve onlara iyi bakarsa bu

kiiler kendisine (kyamet gününde) cehenneme kar perde olurlar " buyurdu .

1

Müslim, Hz. Âie'den bildiriyor: Yoksul bir kadn iki kzn tayarak yanma

geldi. Onlara üç tane kuru hurma verdim. Her kzna bir hurma verdi. Üçüncü

hurmay kendisi yemek için azna götürdüünde kzlan onu da yemek istedi.

Bunun üzerine yemek istedii hurmay da ikiye ayrp kzlarna verdi. Bu

hareketi houma gitmiti. Bu durumu Resûlullah'a (saliaHahu aleyhi vesellem)

anlattmda: "Yüce Allah o hurma sebebiyle ona Cenneti vacip kld" veya: "O

hurma sebebiyle onu Cehennemden azad etti" buyurdu .

3

ibn Ebî eybe, el-Edebu'l-Müfred'de Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber "ki kza bulu çana erinceye

kadar bakan kiiyle bunlar gibi beraber Cennete gireceiz" buyurdu ve iki

parman gösterdi .

4

bn Ebî eybe ve bn Hibbân'n Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saMahu

aleyhi vesellem}:
"
ki veya üç kznn, iki veya üç kz kardeinin nafakasn kazanp

onlar ölene kadar veya kendisi ölene kadar kendilerine bakan kiiyle Cennette

bunlar gibi beraber olacaz

"

buyurdu ve iaret parma ile yanndaki parma
gösterdi .

5

’Taberânî 18/56 (102) ve Beyhakî 8681). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (8/157) der ki:

"isnadnda Nehhâs b. Kahm bulunmaktadr."

'Buhârî (5995), Müslim (2629) ve Tirmizî (1915).

3 Müslim (2630).

* bn Ebî eybe (8/364), Buhârî el-Edebu'l-Müfred (894) Müslim (2631) ve Tirmizî

(1914).

5 bn Ebî eybe (8/364) ve bn Hibbân (447). bn Hibbân'n muhakkiki: "isnad

zayftr" demitir.
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bn Ebî eybe, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (sslailahu aleyh) vesfiilem) öyle buyurdu: "ki kz olan bir Müslüman,

kzlan yannda olduu müddetçe veya kendisi kzlannn yannda olduu

müddetçe onlara iyilikte bulunursa, onlar sebebiyle muhakkak cennete girer.
,n

Bezzâr'n bildirdiine göre Ebû Hu rey re, Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi veseiiem):

"Akrabas olan veya olmayan bir yetimi himayesi altna alan kiiyle bunlar gibi

Cennetteyiz" buyurdu ve iki parman gösterdi. Sonra öyle devam etti:

"Kim üç kza bakarsa o da Cennettedir. Onun sevab, Allah yolunda cihad

edenin ve gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçirenin sevab gibidir."
3

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Hibbân'n Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaUahu eisyhi vesaitem) öyle buyurmutun "Kimin üç kz
veya üç kz kardei veya üç kz yeeni varsa ve Allah korkusuyla yanlarnda

kalarak onlara bakarsa (dier bir lafzda: "Onlar güzel terbiye edip büyütür ve

evlendirirse..." eklindedir) buna karlk ona Cennet vardr.
"J

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'de, Bezzâr, Taberânî, M.

el-Evsafta ve uab’da, Beyhakî’nin Câbir*den bildirdiine göre Resûlullah

(sattaiMu aleyh «saflan) öyle buyurmutur: "Kimin üç kz varsa ve onlar barndrp

merhamet ederek nafakalarn karlarsa Cennet ona vacip olur." Oradakiler:

“Ey Allah'n Resulü! ki kz olsa da durum ayn mdr" deyince: "ki de olsa

ayndr" buyurdu. Orada bulunanlardan bazlar: “Bir kzn durumu sorulsayd

Allah Resulü bir kz için de ayn durumun geçerli olacan söyleyecekti”

demilerdir.

4

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (miiaiiahu aleyhi reselimi) öyle buyurmutun "Kimin üç kz varsa ve

onlar barndrp hüzünlü ve neeli anlarnda onlara sabrederse Yüce Allah

'bn Ebî eybe (8/363), bn Mâce (3670), bn Hibbân (2945) ve Hâkim (4/178, "sahih").

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce
, 2960).

3

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1909). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (8/157) der ki: "snadnda

tedls yapan Leys b. Ebî Süleym bulunmaktadr."

* bn Ebî eybe (8/364), Ebû Dâvud (5147, 5148), Tirmizî (1912, 1916) ve bn Hibbân

(446). Bu lafzla zayftr. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmzî, 323).

« bn Ebî eybe (8/362) Ahmed 22/150 (14247), Buhârî (78), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1908),

Taberânî {4760, 5157) ve Beyhakî 8685, 11025). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Edebi’l-Müfred, 58).
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onlar sebebiyle onu Cennete sokar." Adamn biri: "Ey Allah'n Resulü! ki kz

olsa da durum ayn mdr" deyince: "ki de olsa ayndr" buyurdu. Yine biri:

“Ey Allah'n Resûlü! Bir kz olsa da durum ayn mdr?" deyince: "Bir de olsa

ayndr

"

buyurdu.'

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de ve Beyhakî’nin uab’âa, Ukbe b. Âmir'den

bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiatn eieyhi vcseiiem) öyle buyurmutur: “Kimin üç kz
varsa ve onlara sabrederek malndan yedirir, içirir ve giydirirse, bu kzlar

(kyamet gününde) onunla Cehennem atei arasnda perde olurlar."*

"Güzel bir söz ve balama, peinden gönül krma gelen

bir sadakadan daha hayrldr. Allah, her bakmdan
snrsz zengindir, Halîm'dir (hemen cezalandrmaz,

mühlet verir)." (Bakara Sur. 263)

Ibn Ebî Hatim, Amr b. Dînâr'dan bildiriyor: Bize Resûlullah'n (saiiafiahu aleyhi

»esBiiem) öyle buyurduu söylerdi: "Allah katnda hiçbir sadaka kiinin: «Yüce

Allah'n: "Güzel bir söz ve balama, peinden gönül krma gelen bir

sadakadan daha hayrldr...”* buyurduunu iitmedin mi?» demesinden daha

sevimli deildir. "4

bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiMatvj dey*

vBseiiem) öyle buyurmutur: "En hayrl sadaka, Müslümann ilim örenip

örendiini de dier bir Müslüman kardeine öretmesidir. 5

Murhibî, Fadlu'l-îlm’de ve Beyhakî’nin, uab’âa Abdullah b. Amr'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiidiahj aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Müslüman

'bn Ebî eybe (8/364, 365), Hâkim (4/176, "sahih") ve Beyhakî (8678).
1
Buhârî (76) ve Beyhakî (8689). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfrcd,

58).

3 Bakara Sur. 263
4bn Ebî Hatim 2/516 (2734).

sbn Mâce (243). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Ddif Sünen bn Mâce, 47).
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kii Müslüman kardeine, kendisiyle daha fazla hidayete erecei ve kötü eyden

alkoyaca hikmetli bir sözden daha güzel bir ey hediye edemez,
"1

Taberânî'nin, Semure b. Cundub'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh

«eseflen) öyle buyurmutur: "nsanlar yaylan bir ilimden daha güzel hiçbir

sadakada bulunmad."1

Taberânî'nin ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem

öyle buyurdu:
"
Verilebilecek en güzel sadaka, kiinin iittikten sonra gidip

baka bir Müslüman kardeine öretecei hak sözdür.
"3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: “Güzel bir söz ve balama,
peinden gönül krma gelen bir sadakadan daha hayrldr. Allah, her

bakmdan snrsz zengindir, halimdir (hemen cezalandrmaz, mühlet

verir)."
4

âyetini açklarken öyle dedi: "Kiinin, birine: «Allah’n rahmet:

üzerine olsun, Allah sana nzk versin» demesi, onu azarlayan ar sözler

söylememesidir.”

bn Cerîr’in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

“Zengin kii zenginliiyle, sabrl kii de sabn ile kemâle eren kiidir” dedi .
5

yu jhi tili:

S

j jJülÎJUi iJi S iyJ>\ 5JJI L*JÎ L;

4i. ûiji> jii «r yiJ ^Sr
f
jJij& Sij

JJÜ S Mj i LU tjî ji 5jjJÂ; Sf I.U tfjii Jjlj yuti

âo»*» f
jö

"Ey iman edenler! Allah'a ye âhiret gününe inanmad
hâlde insanlara gösteri olsun diye maln harcayan

Kimse gibi, sadakalarnz baa kakmak ve gönül krmak

Beyhakî (1764).

' Taberârû (6964). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/166) der ki: "snadnda zayf bir;

olan Avn b. Umâre bulunmaktadr."
* Taberârû (12/421). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/166) der ki: "snadnda metrûk

biri olan Amr b. el-Husayn cl-Âkilî bulunmaktadr."
4 Bakara Sur. 263
5 bn Cerir (4/658).
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suretiyle boa çkarmayn. Söyleinin durumu, üzerinde

biraz toprak bulunan ve maruz kald iddetli yamurun
kendisini çplak brakt bir kayann durumu gibidir.

Onlar kazandklarndan hiçbir ey elde edemezler. Allah,

kâfirler topluluunu hidayete erdirmez." (Bakara Sur. 204)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyet hakknda öyle dedi:

“Bir infakta bulunup verdii bu infakla baa kakann ecri yok olur. Yüce Allah

bunu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kald iddetli yamurun

kendisini çplak brakt bir kayaya benzetmektedir. Yüce Allah sadaka verip

de sonra baa kakann ecrini, yamurun kayann üstündeki topra silip

götürmesi gibi silip götürmektedir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda öyle dedi: Yüce

Allah müminlere: "...Sadakalarnz baa kakmak ve gönül krmak suretiyle

boa çkarmayn..."' buyurmaktadr. Riyada bu ekilde sadakay boa çkanr.

nsanlara gösteri olsun diye sadaka verenin sadakas riya ile beraber,

yamurla kayann üzerindeki topran gitmesi gibi gider.
2

Ahmed, Zühd’de, Abdullah b. Ebî Zekeriya’dan bildiriyor: “Bana bildirilene

göre kii bir eyde riya ile amel ederse daha önceki amellerini de boa
çkanr."3

bn Ebî eybe, Ahmed, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin, uab'da, Ebû Saîd el-

Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah îssiiaiiahu aleyh, veseiicm) öyle buyurmutur:

“Verdiiyle baa kakan, anne babaya asi olan, devaml içki içen, sihirbaz ve

kâhine inanan kiiler Cennete girmeyecektir

Bezzâr ve Hâkimin, bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiaüshu

Bnybi vmliem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah kyamet gününde üç kiiye (rahmet

bakyla) bakmayacaktr. Bunlar anne babaya asi olan, devaml içki içen ve

'Bakara Sur. 264
3 bn Ebî Hatim 2/517 (2739, 2743).

3 Ahmed (sh. 44).

’ bn Ebî eybe (9/92), Ahmed 17/178, 320, 486 (11107, 11222, 11398) ve Beyhakî

(7874). Musned'in muhakkikleri: "Hadis, hasen liayrihi'dir" demilerdir.
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verdiiyle baa kokartlardr. Ûç kii de Cennete girmeyecektir. Bunlar da anne

babaya asi olan, deyyus ve erkee benzemeye çalan kadnlardr.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor; "Mennân, Cennete girmeyecektir

Bu söz Allah'n Kîtâb’nda (s&llj S)

1

âyetini okuyana kadar

arma giderdi.”3

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Amr b. Hureys: “Kii bazer

savaa gider, çalmaz, zinaya bulamaz ve ganimete hainlik etme,z ama yine

de sevap kazanmadan geri dönebilir” dedi. Kendisine: "Bunun neden-

nedir?” diye sorulunca, öyle cevap verdi: "Kii savaa gittiinde, Allah'n

kendisine takdir etmi olduu bir belaya maruz kalrsa komutanna söverek

savat ana lanet eder ve: "Bir daha bununla asla savaa gelmeyeceim”

der. Bu kendisinin lehine deil aleyhinedir. Bu da Allah yolunda verilen

sadakay baa kakarak eziyet edip boa çkarmaya benzer ki Yüce Allah bunu:

"Ey iman edenler! Allah'a ve âhiret gününe inanmad hâlde insanlara

gösteri olsun diye maln harcayan kimse gibi, sadakalarnz baa kakmak

ve gönül krmak suretiyle boa çkarmayn. Böylesinin durumu, üzerinde

biraz toprak bulunan ve maruz kald iddetli yamurun kendisini çplak

brakt bir kayann durumu gibidir. Onlar kazandklarndan hiçbir ey
elde edemezler. Allah, kâfirler topluluunu hidayete erdirmez

"4
âyetiyle

örneklendirmitir.” 5

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

(ji^L»)

6

ifadesini açklarken: "Bu tatr” dedi, (illi ifadesi için de:

"Üzerinde bir ey brakmad, mânâsndadr” dedi.
8

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1875, 1876) ve Hâkim (1/72, "sahih"). Heysemî, Mectnau'z-

Zevâid'de (8/147) der ki: "Bezzâr bunu iki isnadla rivayet etti ve ravileri güvenilir

kiilerdir.

2
Bakara Sur. 264

3 Bakara Sur. 264
4 Bakara Sur. 264
5 îbn Cerir (4/660).

6
Bakara Sur. 264

7 Bakara Sur. 264
e bn Cerir (4/665, 667) ve bn Ebî Hâtim 2/518 (2747).
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bn Cerr'in bildirdiine göre bn Abbâs: (öi^U jîiS)

1

buyruu hakknda:
* —

“Bu, kaya gibidir, mânâsndadr" dedi, (lâii S#)1 buynju hakknda ise:

“Onun üzerini temizleyip bir ey brakmad, mânâsndadr. Münafn da

kyamet gününde iyi amelinden geriye bir ey kalmayacaktr” dedi. 3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: “Vâbil ifadesi

yamur anlamndadr” dedi.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: “Vâbil" kelimesini

açklarken öyle dedi: “Vâbil, kuvvetli yamur mânâsndadr. Kafirlerin

kyamet gününde iledikleri amellere yönelik Yüce Allah'n verdii bir

örnektir. Baka bir âyette: "Onlar kazandklarndan hiçbir ey elde

edemezler.." 5 buyurmutur. Yamurun, tan üzerini temizlemesi gibi

kyamet gününde kafirlerin amelleri de heba olup gidecektir.”
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: (lii 5^s)

7

âyetini açklarken:

“Onu kupkuru, çok sert ve üzerinde bir ey bitmeyecek ekilde brakt,

mânâsndadr" dedi.
a

Tastî, Mesâil’de bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: "Safvân"9

kelimesinin mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Sert ve kaygan ta mânâsndadr”

karln verdi. Nâfi: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" deyince de, bn
Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Evs b. Haceriin:

“Srt sanki üzerine ya dökülmü gibidir

Ona basan kayar, kaygan kaya gibidir

”

dediini iitmedin mi?" Nâfi’:

"Salden"
10

kelimesini açklar msn?” deyince, bn Abbâs: “O da pürüzsüz ve

1

Bakara Sur. 264
1 Bakara Sur. 264
3bn Cerîr (4/664, 666).

4 bn Ebî Hatim 2/518 (2748).

s Bakara Sur. 264
6bn Cerîr (4/663, 666).

7 Bakara Sur. 264
8 bn Ebî Hâlim 2/518 (2749).

9 Bakara Sur. 264
10
Bakara Sur. 264
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kaygan ta mânâsndadr” karln verdi. Nâfi': “Araplar böylesi bir ifadey

bilir mi?” deyince de, ibn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. Ebû Tâlib'in:

"Ben efendi biriyim ve Hâimîlerin efendilerinin oluyum

Dorudur, atalarm cömertlikte salam kaya gibidir" dediini itmedin

mi?”1

rirtt cA Mi *^A fiM >i
üij jü J,ij \Ü4 J w dili J.J *U Sjbi^

jyrOJ öjJU-u 1*j

"Allah'n rzasn kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain
olarak mallarn Allah yolunda harcayanlarn durumu,
yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir

ki, bol yamur alnca iki kat ürün verir. Bol yamur
almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptklarnz

hakkyla görendir." (Bakara Sur. 265)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' bu âyet hakknda: “Bu, Yüce

Allah'n müminlerin amelleri için verdii bir örnektir” dedi.
j

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: (ii oLî>> •Uüîi;3

âyetini açklarken: “Allah’n rzasn kazanmay ümid ederek, anlamndadr 1 ’

dedi.
4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet hakknda:

“Bunlar, nam ve gösterii istemeyenlerdir” dedi. 5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre a'bî: (^lil ^ Lisj)
1

âyetini açklarken: “üphesiz olarak inananlar mânâsndadr" dedi.
J

’ el-tkân'da (2/102, 104) geçtii üzere Tastî.

’ bn Ebî Hatim 2/519 (2753).

1 Bakara Sur. 265

1 bn Ebî Hatim 2/519 (2752).

5 bn Ebî Hatim 2/519 (2754).



Ayet: 265 219

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu Salih: liJâi)
3 âyetini açklarken:

“Kalben mutmain olarak mânâsndadr" dedi/

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Tesblten"5

kelimesini açklarken: “Mallarn nereye vereceklerine dikkat eder ve ilerini

salam yaparlar, mânâsndadr" dedi.
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor:

“Kii sadaka verecei zaman iini salama alrd. Eer (verecei) Allah

yolundaysa verir, eer buna gösteri kanmsa vazgeçer vermezdi."7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: > SJöj)
8

âyetini

açklarken: “Burada niyet kastedilmitir" dedi.

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti lafzyla, “ra" harfini

esre ile okurdu, kelimesinin yerden yüksekçe bir arâzi anlamna

geldiini söylerdi.
9

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: (o*^s) kelimesi için: “Yüksekte düz

bir arâzi, mânâsndadr" dedi.
10

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: (5*^ âyetini

açklarken: “Kendisinde nehirlerin akmad yüksekçe yer, mânâsndadr"

dedi.”

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil: (jjlj tiSl^i)
1

âyetini açklarken:

“Bolca yamur alm bahçe, mânâsndadr" dedi/

'Bakara Sur. 265
2 bn Cerîr (4/668).

Bakara Sur. 265
4 bn Cerîr (4/669).

* Bakara Sur. 265

‘bn Cerîr (4/669).

7 bn Cerîr (4/670).

8 Bakara Sur. 265

’ Hâkim (2/283, "sahih").
,0 bn Cerîr (4/674).

11

Bakara Sur. 265

bn Cerîr (4/675).
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Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: “Vâbil, bolca yamur

anlamndadr" dedi .

3

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

âyetini açklarken: "Meyveleri iki kat vermitir" dedi.

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: ^ cj&)
5 âyetini açklarken:

"Bahçenin meyveleri iki kat verildi. Bunun için infakta bulunana da iki kat

verilecektir" dedi .

6

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: (jkâ)
7 kelimesi için: "Nem

mânâsndadr" dedi .

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: (jks
)

9 kelimesi

için: "Hafif yamur mânâsndadr" dedi .

10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Dahhâk'tan bildirir “et-Tull, hafif yamur

anlamndadr."”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: "Yüce Allah bunu

müminin ameli konusunda örnek olarak vermitir. Bahçenin bolca yamur

veya nem almasyla ürünü deimez. Her iki durumda da verimini verdii g«bi

her ne olursa olsun müminin de sevabn verecektir."
12

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem:

"...Bol yamur almasa bile ona çiseleme yeter..."
13

âyetini açklarken: "Bu

1

Bakara Sur. 265
I bn Ebî Hâtûn 2/520 (2761).

5 bn Ebî Hatim 2/521 (2762).

4 Bakara Sur. 265
5 Bakara Sur. 265
6 bn Cerir (4/677, 678).

7 Bakara Sur. 265

* bn Cerir (4/676).

9 Bakara Sur, 265
10 bn Cerîr (4/677).

”bn Cerîr (4/677).

II bn Cerîr (4/678).
’ 5 Bakara Sur. 265
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killi topraktr. Nem aldnda bereketli olur, bolca yamur aldnda da kat

kat ürün verir” dedi.

y «-jIpÎj JjÂJ y iL>- öj& üî ijil

jLap} I^jU^ÎÎ ÂjjS iJj A^Ui?j AS y I4J il
^ '

->•
" ,

OjjSÖi^ obSl^ âl ’jg UÜrdijsi-lî 3ü

"Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye
sahip bulunduu, içinden rmaklar akan, hurma ve üzüm
aaçlarndan oluan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç

çocuklar var iken ihtiyarlk gelip kendisine çatsn;

derken ba ateli (yldrml) bir kasrga vursun da oras
yanversin? Allah, düünesiniz diye size âyetlerini böyle

açklyor." (Bakara Sur. 266)

Zühd'de bnu’l-Mübârek, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim

ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Bir gün H2. Ömer, Hz. Peygamber'in(saiisiiahu

aleyhi vndiem} ashabna: "Herhangi biriniz ister mi ki..."
1

âyeti sizce ne konuda

nazil oldu?” diye sordu. Ashâb: "Allah daha iyi bilir” karln verince, Ömer

hiddetlenip: "Biliyor veya bilmiyoruz, deyin” dedi. bn Abbâs: "Ey müminlerin

emiri! Benim bu konuda bir görüüm vardr” deyince, Ömer: "Söyle

kardeimin olu, görüünü deersiz görme” karln verdi. Bunun üzerine

bn Abbâs: "Bu, amele misal olarak verildi” dedi. Ömer: "Hangi amele?” diye

sorunca, bn Abbâs: "Bir amele” karln verdi. Bunun üzerine Ömer: "Bu

âyet, zengin olup da iyi ameller ileyen, sonra da Yüce Allah ona bir eytan

gönderince bütün amellerini boa çkanncaya kadar günah ileyen kii

hakknda inmitir” dedi.
1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor: Ömer b. el-

Hattâb: "Bu gece beni uyutmayan bir âyet okudum” dedi. Sonra: "Herhangi

biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduu, içinden

rmaklar akan, hurma ve üzüm aaçlarndan oluan bir bahçesi olsun..." 3

Bakara Sur. 266

Mbnu'l-Mübârek (1568), Buhâri (4538), bn Cerir (4/683, 684) ve 1 lâkim (2/283).

•* Bakara Sur. 266
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âyetini sonuna kadar okuyup: “Bunda ne kastedilmektedir?" dedi. Ashâbdar

bazlan: “Allah daha iyi bilir" karln verdiler. Ömer: “Ben de Allah'n daha

iyi bildiini biliyorum. Ancak içinizden bu konuda bilgisi olan ve bu konuda bir

ey iiten biri varsa bize haber versin diye sordum" dedi. Herkes susmutu.

Benim ksk sesle bir eyler söylediimi görünce: “Söyle kardeim olu,

kendini deersiz görme" dedi. Bunun üzerine: “Bununla amel kastedildi"

dedim. Ömer: “Hangi amel kastedildi?" deyince, bu konuda aklma ne

geldiyse söyledim. Bunun üzerine Ömer öyle dedi: "Doru söyledin ey

kardeim olu! Bununla amel kastedilmitir. Âdemolu yalanp çocuklar

çoald zaman, bahçesine en fazla ihtiyaç duyaca zamandr. Yine

Âdemolunun ameline en fazla ihtiyaç duyaca zaman, kyamet günüdür.

Doru söyledin kardeim olu."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Yüce Allah

güzel bir örnek vermitir ve O’nun bütün örnekleri güzeldir" dedi. Sonra:

“Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip

bulunduu... hurma ve üzüm aaçlarndan oluan bir bahçesi olsun ..."
1

âyetini okudu ve öyle devam etti: “Kii genç iken bahçeyi ekip yetitiriyor ve

sonra yalanyor. Ömrünün sonunda çocuklan ve zürriyeti muhtaç durumda

iken ateli bir kasrga gelip bahçesini yakyor. Bu kiinin bir daha bahçeyi ekip

yetitirme gücü de artk kalmamtr. Çocuklarndan mal olan biri de yoktur.

te kâfir kyamet gününde bu konumdadr. Bu kii Yüce Allah’n huzuruna

geldii zaman nasl bahçeyi bir daha ileme gücü olmadysa oradada hayr

ileme imkân olmayacaktr. Mal olan evlad olmad gibi kendisine gidecei

hayrl bir ameli de olmayacaktr. En muhtaç annda ve zürriyeti daha zay f

iken bahçesinden mahrum edildii gibi en muhtaç annda amelinden de

mahrum edilecektir."
2

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda öyle dedi: “Bu

örnek, sadakay gösteri olarak verenler içindir. Çünkü o, insanlara gösteri

olsun diye sadaka veriyor ve mal kendisinden gidiyor. Bu sebeple de Yüce

Allah ona bir ecir vermemektedir. Kyamet gününde sadakasna ihtiyaç

duyduu anda, onu gösteriin yakp yok ettiini görecektir. Tpk bahçesine

’ Bakara Sur. 266
2 bn Cerir (4/668, 687) ve bn tbî Hatim 2/523, 524 (2778).
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emek eden ve yalandnda zirriyeti zayf durumda iken, sam yelinin

bahçesini yakp yok ettii yal adamn bahçede bir ey bulamamas gibi.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyet hakknda öyle dedi: “Bu örnek, ölene kadar Allah'a itaatte eksiklik eden

kii hakkndadr. Bu kii, bahçesi yanan, yallktan dolay onu bir daha

ekemeyen ve çocuklan da daha küçük olduundan kendisine yardmc

olamayan adama benzer. Allah'a kar itaatte kusur eden kii, ölümünden

sonra her ey için pimanlk duyacaktr.”
1

bn Cerîr, bn Ebî Muleyke'den bildiriyor: Ömer bu âyeti okuyup: “Bu

örnek, salih ameller ileyen kii için verilmitir. Bu kii ömrünün sonunda iken

ve o salih amellerine en çok ihtiyac olduu zaman kötü ameller iler” dedi .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda öyle dedi: "Bu

âyet amel için örnek verilmitir. Kii amellere salih amelle balar ki bu kii

bahçe gibidir. Sonra ömrünün sonunda kötü ameller iler ve bu kötü

amellere ölene kadar devam eder. Bahçeyi yakan ateli (yldnml) kasrga da

kötü ameller üzere ölmesine örnek verilmitir.'*

Abd b. Humeyd, Atâ (b. Ebî Rebâh)'dan bildiriyor Hz. Ömer. “Allah'n

Kitâb'nda bir âyet buldum ki onu bana açklayacak kimseyi bulamyorum”

dedi. Sonra: "Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip

bulunduu, içinden rmaklar akan, hurma ve üzüm aaçlarndan oluan bîr

bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocuklan var iken ihtiyarlk gelip

kendisine çatsn; derken ba ateli (yldnml) bir kasrga vursun da oras

yamversin? Allah, düünesiniz diye size âyetlerini böyle açklyor" âyetini

okudu. Bitirince bn Abbâs: “Ey müminlerin emiri! Benim bu konuda bir

görüüm vardr” dedi. Ömer: “Niye kendini deersiz görüyorsun?” deyince,

bn Abbâs: “Yüce Allah bunu ömek oalrak verdi" deyip öyle devam etti:

“Herhangi biriniz ister mi ki, ömür boyu hayr ve saadet ehlinin amelini

ilesin, yalanp eceli yaklatnda, kemikleri inceldiinde ve amellerini hayrl

’ Benzerini bn Cerîr (4/663).
1 bn Cerîr (4/682) ve bn Ebî Hatim 2/522, 523 (2773).

J bn Cerîr (4/683).

« bn Cerîr (4/684, 685).
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bir amelle bitirmeye tam ihtiyac varken, sapknlarn amelini ilesin ve daha

önceki amellerini de yaksn?" Bu, Ömer'in kalbine iledi ve houna gitti.

Taberânî, M. el-Evsafta ve Hâkim, Hz. Âie'den bildiriyor Resûlullah

(uiMU-.il aleyh veuUnn): “Allahm! Benim en geni rzkm yalanacam ve ömrümün

bitecei zaman kl" diye dua ederdi .

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Ebû Ya’li, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim

ve Hâkim'in deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: (;l$ <uâ

âyetini açklarken: "iddetli sca olan sam yelidir" dedi .

3

Tastî, MesaiZ'de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona:

kelimesini sorunca: "iddetli bir rüzgârdr" dedi. Nâfi': "Araplar böylesi b r

kelimeyi bilir mi?" deyince, bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilir. âirin:

“O intikam isteyen zayf biridir

O çok hafiftir ve rüzgâr gibidir
”
dediini itmedin mi?"s

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Allah,

düünesiniz diye size âyetlerini böyle açklyor* âyetini açklarken öyle

dedi: "Bu, Yüce Allah'n vermi olduu bir örnektir. Allah'n vermi olduu

örnekleri anlaynz. Çünkü Yüce Allah: "te biz, bu temsilleri insanlar için

getiriyoruz; fakat onlar ancak bilenler düünüp anlayabilir
"6

buyurmaktadr." 7

'Taberânî (3611) ve Hâkim (1/542, hadisin hasen olduunu söylemitir). Hâkim der

ki: "Buhârî ve Müslim, sa b. Meymûn'u hüccet olarak kabul etmemilerdir." Zehebî der

ki: "sa uydurma hadis rivayet etmekle itham edilmitir." bn Adiy, el-Kâmil 'de (1/170)

der ki: "Bu hadis Ahmed b. Beîr'in miinker rivâyetlerindendir."
J

Bakara Sur. 266
3 Ebû Ya'lâ (2666), bn Cerîr (4/690, 691), bn Ebî Hatim 2/524 (2781) ve Hâkim (2/263,

"sahih").

* Bakara Sur. 266 .

^el-tkân 'da (2/102) geçtii üzere Tast.
4 Ankebût Sur. 43
7bn Ebî Hatim 2/525 (2786)
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"Ey iman edenleri Kazandklarnzn iyilerinden ve

yerden sizin için çkardklarmzdan Allah yolunda

harcayn. Kendinizin göz yummadan alcs
olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ve

bilin ki Allah, her bakmdan zengindir, övülmeye
lâyktr." (B*kara Sur. 267)

bn CerîrMn bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Ey iman edenler!

Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için çkardklarmzdan Allah

yolunda harcayn ..."
1

âyetini açklarken: “Altndan ve gümüten, tahldan ve

meyveden olmak üzere zekat düen her eyden Allah yolunda harcayn,

mânâsndadr" dedi .

2

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

Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Kazandklarnzn

iyilerinden ve yerden sizin için çkardklarmzdan Allah yolunda

harcayn...*3 âyetini açklarken: “Ticaretle kazandklarnzdan ve

meyvelerinizden Allah yolunda harcayn, mânâsndadr” dedi .

4

Mâlik, âfiî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce ve Dârakutnî'nin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah

(salisilata aleyh; meten) öyle buyurdu: "Be veskten az kuru hurmaya zekât yoktur. Be

ukiyyeder az gümüe zekât yoktur. Beten daha az deveye zekât yoktur."

1 Bakara Sur. 267
1 bn Cerîr (4/696, 697).

i Bakara Sur. 267
4 Saîd b. Mansûr, Tefsir (445), bn Cerîr (4/696, 697), bn Ebî Hâtûn 2/526, 527 (2793,

2795) ve Beyhakî (4/164, 5/263).



226 -3 Bakara Sûresi BE-

Müslim lafznda ise: "Be veskten az tahl ve kuru hurmaya zekât yoktur"

eklindedir.'

Müslim, bn Mâce ve Dârakutnî'nin, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi resellem) öyle buyurmutur: "Be ukiyyeden az gümüe

zekât yoktur. Beten daha az deveye zekât yoktur. Be veskten az kuru hurmaya

zekât yoktur."
3

Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Dârakutnî'nin, bn
Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber GaHaMu aleyhi manam) öyle

buyurmutur "Yamur sulan, pnar sulan ve (kendiliinden aktp gelen) nehir

sulan ile sulanan ürünlerde onda bir, kova ile (tama suyu ile) sulanan üründe

ise yirmide bir zekât vardr."*

Ebû Dâvud, Nesâî ve Dârakutnî'nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre

Resûlullah Miaiiehu aleyhi mailem) öyle buyurdu: "Yamur sulan ve pnar sulan ile

sulanan ürünlerde ondabir, baka eylerle (tama suyuyla) sulanan üründe ise

yirmide bir zekât vardr.
"4

Tirmizî ve ibn Mâce'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(sailallahu aleyhi mellem) öyle buyurmutur: "Yamur sulan ve pnar sulan ile sulanan

ürünlerde onda bir, kova ile (tama suyuyla) sulanan üründe ise yirmide bir

zekât vardr."5

Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Dârakutnî’nin, Ali b. Ebî Tâlib'ten

bildirdiine göre Resûlullah (sdiajiahu alayl maUm) öyle buyurmutur "At ve köle

zekâtndan sizleri muaf kldm. Ancak her krk dirheme bir dirhem olmak üzeri

gümüün zekâtn getirin. Yüz doksan dirhemin (dört dirhem vereceinzder,

' Mâlik (1/244, 245), afiî 1/418, 419 ( faul-Ay

,

636, 640), bn Ebî eybe (3/117, 124.

14/281), Bhâri (1405, 1447, 1459, 1484), Müslim 979 (5). Ebû Dâvud (1558), Tirmizî (626.

627), Nesâî (2444), bn Mâce (1793) ve Dârakutnî (2/92, 93, 129).
3 Müslim (980), bn Mâce (1794) ve Dârakutnî (2/93).

3 Buhâri (1483), Ebû Dâvud (1596), Tirmizî (640), Nesâî (2487), bn Mâce (1817) V;

Dârakutnî (2/129).

'Müslim (981), Ebû Dâvud 1597), Nesâî (2488) ve Dârakutnî (2/130).

5 Tirmizî (639) ve bn Mâce (1816). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahth Sünen bn Mâct,

1470).
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baka) bir eyi yoktur. Ancak iki yüz dirheme ularsa o zaman be dirhem

zekâtn verirsiniz."
1

Dârakutnî ve Hâkim'ir, Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah CsaUaiiahu eiryhi

vesiiem) öyle buyurmutur:
"
Devenin , inein, koyunun ve elbisenin zekât

vardr." Ravi der ki: Resûlullah (saHsiishu afeyh. «eseiiem) elbise kelimesini (3JI &3 )

eklinde (j) harfi ile söyledi.
1

Ebû Dâvud, Hubeyb b. Süleyman b. Semure vastasyla babasndan, o da

dedesinden bildiriyor "Resûlullah (saiiaiinhu aleyhi «aeiiem) satmak için

hazrladmzdan zekât vermemizi emrederdi.”3

bn Mâce ve Dârakutnî, bn Ömer ve Hz. Âie'den bildiriyor: "Hz.

Peygamber (seyiahu aleyhi veseliem) her yirmi dinardan yarm dinar, her krk dinardan

da birer dinar (zekât) alrd.’"'

bn Ebî eybe ve Dârakutnî'nin Amr b. uayb kanalyla babasndan, onun

da dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaibhu »aseiiem) öyle buyurdu:

4,Beten daha az deveye zekât yoktur. Krktan az koyuna zekât yoktur. Otuzdan

az sra zekât yoktur. Yirmi mskaldan az olan altna zekât yoktur. ki yüzden

az olan dirheme zekât yoktur. Be veskten az ürüne zekât yoktur. Kuru hurma,

kuru üzüm, buday ve arpada onda bir zekât vardr. Akarsu ile sulanan

ürünlerde onda bir, kovayla (tama suyuyla) sulanan ürünlerde ise yirmide bir

zekât vardr. "5

bn Mâce ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Amr b. uayb, babasndan

naklen öyle dedi: Abdullah b. Amr'a mücevherin, incinin, deerli talann,

boncuun, yer bitkilerinin, baklann, acurun ve salataln zekât sorulunca

’Ebû Dâvud (1574), Tirmizî (620), Nesâî (2476), bn Mâce (1813) Sahîh hadishr (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1469).

1 Dârakutnî (2/102) vc Hakim (1/388, "sahih").

3 Ebû Dâvud (1562). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 338).

4 bn Mâce (1791) ve Dârakutnî (2/92) Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn

Mâce, 1448).

5 bn Ebî eybe (3/144) ve Dârakutnî (2/93).
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öyle dedi: “Talarda ve sebzelerde zekât yoktur. Ancak buday, arpa, kuru

hurma, kuru üzüm ve dan gibi ürünlerde zekât vardr.'”

Dârakutnî, Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: Resûlullah MallahudEyhiveseM bize

dört eyde zekât emretti. Bunlar, buday, arpa, kuru üzüm ve kurL

hurmadr."2

Tirmizî ve Dârakutnî’nin bildirdiine göre Muâz, Resûlullah’a (saiiaiiriu aleyh

vbseIIbit) bir mektupla sebzelerin yani baklagillerin zekâtn sorunca, Resûlullah

(ssiidishu aieyt «seiitm):
"
Bunlarda zekât yoktur" buyurdu .

3

Dârakutnî ve Hâkim, Muâz b. Cebel’den bildirir Resûlullah aleyhi «»lem):

"Gökyüzünden yamurla sulanan veya akarsu ile sulanan ürünlerde onda bir.

tamayla sulanan ürünlerde ise yirmide bir zekât vardr" buyurdu. Bu kuru

hurma, buday ve hububatlarda geçerlidir. Ancak Resûlullah (niiaiiah aleyhi meiim)

kavun, karpuz, nar ve kam gibi eylerden zekat almamtr.

4

Dârakutnî'nin Ali b. Ebî Tâlib'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailaiiahu

aliyi» «önem) öyle buyurmutur:
"
Yeilliklerin ve ariyyenin zekât yoktur. Be

veskten az olan ürünün, sulama ilerinde kullanlan hayvanlarn ve cebhe'nin

zekât yoktur." Sakr b. Habîb: “Cebhe, atlar katrlar ve köleler demektir’

dedi.
5

Dârakutnî’nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyh ««iler.)

öyle buyurmutur: "Yerin vermi olduu sebzelerin zekât yoktur."
6

Dârakutnî’nin, Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber Mallak

aleyhi »e«)8in)öyle buyurmutur:
"
Sebzelerin zekât yoktur."7

’ bn Mâce (1815) ve Dârakutnî (2/94). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen

bn Mâce, 400).
1
Dârakutnî (2/96).

3 Tirmizî (638) ve Dârakutnî (2/95, 96). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-

Tirmizî, 519).

4 Dârakutnî (2/97) ve Hâkim (1/401, "sahih").

5 Dârakutnî (2/94, 95). bn Hibbân der ki: "Bunlar Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi

vesellem) sözleri deildir. Bunun munkat' bir isnâdla olduu bilinmektedir."

‘Dârakutnî (2/95).

7 Dârakutnî (2/96).
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Bezzâr ve Dârakutnî’nin Talha’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber:

“Sebzelerin zekât yoktur" buyurdu.'

Dârakutnî'nin, Muhammed b. Abdillah b. Cah'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiyahudeyhmeiM: “Sebzelerin zekât yoktur " buyurmutur .

1

bn Ebî eybe ve Dârakutnî'nin, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah

UaiiaJiahu efeyhi vaniiem) öyle buyurmutur: “At ve köle zekâtndan sîzleri muafkldm.

Fakat gümüünüzün, ekinlerinizin, deve, sr, koyun ve keçilerinizin zekâtn

getirin ."
3

Ebû Dâvud, bn Mâce, Dârakutnî ve Hâkim, Muâz b. Cebel’den bildiriyor:

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem} beni Yemen’e gönderdi ve: "(Zekât olarak)

hububattan hububat, davar ksmndan koyun veya keçi, develerden deve ve

srlardan sr al" buyurdu .
4

Mâlik, âfiî, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve NesâPnin, Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (taiiBiiBh aleyh «kim öyle buyurmutur: "Hayvan

yaralanmasnda, kazlan kuyuya düüp yaralanmada ve maden (kazasndaki)

yaralanmada bir ceza yoktur. Ancak bulunan hâzinelerde bete bir zekât

vardr."5

Tirmizî ve bn Mâce'nin bn Mes'ud'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiisHahu eleyti mailem] öyle buyurmutur: "Otuz srdan bir yanda bir dana veya

bir düve, her krk srdan da üç yanda bir inek zekât verilir."
6

Dârakutnî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiieiUu aleyh »auiiem)

öyle buyurmutur: "Kendisiyle i yaplan srlarn zekât yoktur. Her otuz

'

Bezzâr (940) ve Dârakutnî (2/95, 96).

3
Dârakutnî (2/95, 96).

1 bn Ebî eybe (3/152) ve Dârakutnî (2/98).

Ebû Dâvud (1599), bn Mâce (1814), Dârakutnî (2/99, 100) ve Hâkim (1/388, "sahih").

Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Datf Sünen Ebî Dâvud, 346).

5 Mâlik (2/868, 869), afiî, ifSuFAy 1/437 (670), Buhârî (1499), Müslim (1710), Tirmizî

(1377) ve Nesâî (2494).

Tirmizî (622) ve ibn Mâce (1804). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

1460).
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srdan bir yanda bir dana, her krk srdan da üç yanda bir dana veya inek

zekât verilir.

Tirmizî'nin Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (safaiiafuj aleyhi vndlem) öyle

buyurdu: "On ölçek balda bir ölçek zekât vardr."2

Ebû Dlvud ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Amr b. uayb, babasndan, o

da dedesinden naklen bildiriyor: “Hz. Peygamber (saiiai^u aleyhi veseikem) zekât olarak

baldan onda bir almtr.” Ebû Dâvud lafznda öyle der “Mut’ân

oullanndan Hilâl, Resûlullah'a (saMirtu aleyhi vasaiiam) anlannn balnn onda birini

getirdi. Sonra Selebe denilen bir vadinin (arlan için) kendisine tahsis

edilmesini istedi. Bunun üzerine Resûlullah (sdidishu aleyhi «sallan) o vadiyi kendisine

tahsis etti. Ömer b. el-Hattâb halife olduu zaman Süfyân b. Vehb kendisine

bir mektup yazp o vadiyi sordu. Ömer ona cevap olarak öyle yazd:

“Resûlullah'a (ssiiaiiahuBieyhveseilem) ödedii gibi sana da öderse Selebe'yi onatahsss

et. Yoksa o anlar (bitkiler ile beslenen) yamur sinekleridir. O anlann baln

isteyen yer.” 3

afiî, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî,

Enes’ten bildiriyor: Ebû Bekr haiife olduu zaman Enes’i Bahreyn'e (zekât

toplamak için) gönderdi ve ona öyle bir ferman yazd: "Bu Resûlullah'

m

(saiiaiiahu aleyhi vasaiiam) Müslümanlara belirtmi olduu ve Yüce Allah'n kendisine

emretmi olduu zekâttr. Müminlerden, kimden buna uygun olarak zekit

istenirse versin. Bundan daha fazlas istenirse de vermesin. Yirmibe deveden

daha aa olanlar (zekât) koyun olarak verir. Her be deve artmas halinde bir

koyun daha verilir. Bunlarn says yirmi bee ulatnda otuz bee varana

kadar içlerinde bir yan bitirmi dii deve varsa verilir. Yoksa iki yan
bitirmi erkek bir deve verilir. Otuzaltdan krkbee ulaana kadar içlerinde iki

yam bitirmi dii deve varsa verilir. Krk altdan altma kadar erkek deveden

çekilebilecek üç yan bitirmi dii deve verilir. Altm birden yetmi bee kadir

dört yam bitirmi dii bir deve verilir. Yetmi altdan doksana ulaana kadar

iki yam bitirmi iki dii deve verilir. Doksan birden yüz yirmiye ulaana kadir

1

Dârakutnî (2/103).
J
Tirmizî (629). snad hakknda tenkitler vardr. ResûluUah'tan (sallallahu aleyhi

vcscllem) böyle bir rivayet sabit deildir.

3 Ebû Dâvud (1600) ve bn Mâce (1824). Buhâri der ki: "Batn zekatnn olduuna d.ir

sahih bir rivayet yoktur."
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erkek deveye çekilebilecek üç yan bitirmi iki dii deve verilir. Yüz yirmiden

sonra her krk devede iki yam bitirmi bir dii deve ve her elli devede üçyam
bitirmi dii bir deve verilir. Zekât olarak verilecek develerin yanda ihtilaf

olursa durum öyle olur: Zekât dört yan bitirmi dii bir deveye ulaan

kiinin yannda böyle bir deve olmayp ta üç yan bitirmi dii devesi varsa o

da kabul edilir. Ancak yannda varsa aradaki fark kapatmak için ek olarak iki

koyun veya yirmi dirhem gümü verir. Zekât iki yam bitirmi dii bir deveye

ulaan kiinin yannda böyle bir deve olmayp ta üç yan bitirmi dii devesi

varsa o da kabul edilir. Ancak zekat memuru aradaki fark için mal sahibine iki

koyun veya yirmi dirhem verir. Zekât iki yan bitirmi dii bir deveye ulaan

kiinin yannda böyle bir deve olmayp ta bir yan bitirmi dii devesi varsa o

da kabul edilir. Ancak yannda varsa aradaki fark kapatmak için ek olarak iki

koyun veya yirmi dirhem gümü verir. Zekât biryan bitirmi dii bir deveye

ulaan kiinin yannda böyle bir deve olmayp ta iki yam bitirmi erkek devesi

varsa o da kabul edilir. Ancak yannda bir ey alnp verilmez. Dört devesi

bulunan kiiye zekât yoktur. Ancak sahibi vermek isterse verebilir.

Yaylan davarda ise zekât krk taneden yüz yirmiye ulaana kadar bir koyun

verilir. Yüz yirmiden sonra iki yüze kadar iki koyun verilir. ki yüzden sonra üç

yüze kadar üç koyun verilir. Ûç yüzden sonra her yüz koyuna bir koyun verilir.

Zekât alnrken yal veya özürlü hayvan ve teke alnmaz. Zekat memuru

dilerse bunu kabul eder. Zekât artar veya azalr korkusuyla ayr sürüleri bir

araya toplamak veya toplu olan da ayrmak caiz deildir. ki kiinin bir araya

toplanm malndan alnan sadaka ikisi arasnda paylarna göre hesap edilir.

Davarn says krktan aa ise zekat yoktur. Ancak sahibi vermek isterse

verebilir. Gümüte onda birin dördü (krkta bir) zekat verilir. Eer mal (gümü)

sadece yüz doksan dirhemse zekât yoktur. Ancak sahibi vermek isterse

verebilir.
,n

Ibn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim, Zührî vastasyla Sâlim'den o

da babasndan bildiriyor: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi resellem) zekâtn nasl

verildiiyle ilgili bir mektup yazd ve klcnn knna koydu. Ancak onu

kimseye veremeden vefat etti. Ebû Bekr vefat edene kadar zekât toplama

iini o mektuba göre uygulad. Sonra Ömer de zekât toplama iini bu

’ âfiî, 1/422, 423 (ifâu'l-Ay, 646), Buhar! (1453, 1454), Ebû Dâvud (1567), Nesâî

(2446), îbn Mâce (1800), Dârakutnî (1/113), Hâkim (1/390, 392) ve Beyhakî (4/99).
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mektuba göre uygulad. O mektupta öyle yazlyd: "Be devede bir, on

devede iki, on be devede üç, yirmi devede dört koyun verilir. Yirmi beten otu z

bee ulancaya kadar bir yan bitirmi dii bir deve verilir. Otuz beten sonn

krk bee ulancaya kadar iki yan bitirmi dii bir deve verilir. Krk belen

sonra altma ulaana kadar üç yam bitirmi dii bir deve verilir. Altmtan

sonra yetmi bee ulaana kadar dört yam bitirmi dii bir deve verilir. Yetmi

beten sonra doksana ulaana kadar iki yan bitirmi iki dii deve verilir.

Doksandan sonra yüz yirmiye ulaana kadar üç yam bitirmi iki dii deve

verilir. Develer bundan da çok ise her elli deveye üç yan bitirmi bir dii deve

ve her krk deveye iki yan bitirmi bir dii deve verilir.

Koyunlarda ise, krk koyundan yüz yirmi koyuna ulaana kadar bir koyun

verilir. Yüz yirmiden sonra iki yüze ulaana kadar iki koyun verilir. ki yüzden

sonra üç yüze kadar üç koyun verilir. Eer koyunlar üç yüzdende fazla ise her

yüz koyuna bir koyun verilir. Ûç yüzden dört yüze ulaana kadar bir ey
verilmez. Zekât artar veya azalr korkusuyla toplu sürüyü ayrmak veya ayn

olanda toplamak caiz deildir. ki kiinin bir araya toplanm malndan alman

sadaka ikisi arasnda paylarna göre hesap edilir. Zekât alnrken yal veya

özürlü hayvan alnmaz."

Zührî der ki: “Zekât memuru geldii zaman sürü kötü, iyi ve vasat olmak

üzere üçe ayrlr. Zekât memuru da vasat olandan alr."
1

Hâkim, Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm’dan, o babasndan, o da

dedesinden bildiriyor: Hz. Peygamber (saiBUohü aiayt* »esEM Yemen ahalisine miras,

sünnetler ve diyetler hakknda bir mektup yazp Amr b. Hazm’la gönderdi.

Amr bunu Yemen ahalisine okudu. Mektup öyledin "Rahmân ve Rahim olan

Allah'n adyla! Allah'n Peygamberi Muhammed'den, Ruayn'm kral urahbtl

b. Abdi Kulâl'a, Meâfir’in kral Haris b. Abdi Kulâl'a, Hemdân'm kral

Nuaym b. Abdi Kulâl'a! Derim ki, elçiniz geldi ve ganimetlerden Allah için

bete bir verdiniz. Yüce Allah müminlere ürünlerden onda bir verilmesini farz

kld. Yamurla ve akarsu ile sulanan ekinlerden onda bir zekât verilir. Tabi be

vesk'i bulursa. Yirmi dört deveye ulaana kadar yaylan her be deveye bir

koyun verilir. Yirmi dörde bir tane daha eklenir ve yirmi be tane olurlarsa o

zaman bir yan bitirmi dii bir deve verilir. Eer bir yam bitirmi dii bir

1 bn Ebî eybe (3/131, 132), Ebû Dâvud (1568), Tirmizî (621, hadisin hasen olduunu
söylemitir) ve Hâkim (1/392).
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deve bulunmazsa iki yan bitirmi erkek bir deve verilir. Bu, otuz bee ulaana

kadar öyledir. Otuz altdan krk bee ulaana kadar iki yan bitirmi erkek bir

deve verilir. Krk beten sonra altma kadar erkek deveden çekilebilecek üç

yan bitirmi bir dii deve verilir. Altmtan sonra yetmi bee ulaana kadar

dört yam bitirmi bir dii deve verilir. Yetmi beten sonra doksana ulaana

kadar iki yam bitirmi iki dii deve verilir. Doksandan sonra yüz yirmiye

ulaana kadar erkek deveden çekilebilecek üç yan bitirmi iki dii deve verilir.

Yüz yirmiden sonra her krk deveye iki yam bitirmi bir dii deve verilir. Her

elti devede üç yam bitirmi dii bir deve verilir. Her otuz srdan bir yanda

bir dana veya bir düve ve her krk srdan üç yanda bir inek zekât verilir.

Yaylan davarda ise krk taneden bir tane koyun verilir. Bu yüz yirmiye ulaana

kadar öyledir. Ancak yüz yirmiden sonra iki yüze kadar iki koyun, iki yüzden

sonra üç yüze ulaana kadar üç koyun verilir. Üçyüzden sonra da her yüz

koyuna bir koyun verilir. Zekât alnrken yal veya özürlü hayvan ve teke

alnmaz. Sadaka memuru dilerse bunu kabul eder.

Zekât artar veya azalr korkusuyla ayn sürüleri bir araya toplamak veya

toplu olan da ayrmak caiz deildir. ki kiinin bir araya toplanm malndan

alnan sadaka i/cisi arasnda paylarna göre hesap edilir. Gümüte onda birin

dördü (krkta bir) zekât verilir. Her be ukiyye gümüe be dirhem zekât verilir.

Be ukiyyeyi geçtii zaman da her krk dirheme bir dirhem verilir. Be ukiyye

gelmeyen gümüün zekât yoktur. Yine her krk dinara bir dinar zekât verilir.

Zekât, Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i beytine caiz deildir. Zekât

verenlerin ruhlar temizlenir. Zekât fakir müminlere, Allah yolunda ve

yolculara verilir. Kölenin tarlann ve çiftlikte çalan hayvanlarn zekât yoktur.

Bunlarn zekat öürle ödenmektedir. Müslüman kölenin ve atnn zekât

yoktur."

Mektupta bir de unlar vard: "Kyamet gününde Allah katnda büyük

günahlarn en büyüü; Allah'a ortak komak, Müslümam haksz yere

öldürmek, Allah yolunda savatan kaçmak, anne babaya asi olmak, iffetli kadna

iftira atmak, sihir örenmek
,
faiz yemek ve yetim mal yemektir. Umre küçük

haçtr. Kur'ân’ ancak temiz kiiler tutabilir. Nikah olmadan talak olmaz. Köleyi

satn almadan azad etmek olmaz. Sizden biriniz tek parça elbisesini tam

giymeden namaz klmasn. Yine sizden biriniz saçlar ba üstünde bükülüp

topuz yaplm ekilde namaz klmasn. Sizden biriniz tek parça elbiseyle

omuzlan açk bir ekilde namaz klmasn."
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Mektupta unlar da yazlmt: “Suçsuz yere bir mümini bilerek öldürene

ksas uygulanr. Maktulün ailesi diyete raz olursa uygulanmaz. Birini

öldürmenin diyeti yüz devedir. Burnun tamamen kesilmesi tam diyet, dilin

kesilmesi tam diyet, dudaklarn kesilmesi tam diyet, testislerin kesilmesi tam

diyet, erkeklik organnn kesilmesi tam diyet, belin krlmas tam diyet ve iki

gözün çkarlmas tam diyettir. Tek ayak ta yarm diyettir. Kafatasna ulaan

yaralamalarda diyetin üçte biri, derin yaralamalarda diyetin üçte biri vardr.

Kemii yerinden oynatan yaralamalarda diyet olarak on be deve, el ve ayaK

parmaklarndan her parmak için on deve, her di için be deve diyet vardr.

Kemie ulaan yaralamada diyet olarak be deve vardr. Ksas olarak kadna

kar erkek öldürülebilir. Altn olanlar diyeti bin dinar olarak öder."'

Ebû Dâvud, Habîb el-Mâliki'den bildiriyor: Adamn biri mrân b. Husayn'a:

“Ey Ebû Nuceyd! Siz bize Kur'ân'da bulamadmz baz hadisler rivayet

ediyorsunuz" deyince, mrân kzarak: "Her krk dirhemden bir dirhem

verileceini Kur'ân'da görmüyor musunuz? u kadar u kadar koyundan u
kadar u kadar koyun ve u kadar u kadar deveden u kadar u kadar

verileceini görmüyor musunuz?" diye sordu. Adam: “Hayr, görmüyoruz’’

deyince, mrân: "Öyleyse bunlan kimden örendiniz, bizden örenmediniz

mi? Biz de bunlar Allah'n Peygamberinden (saiiaiiehu eleyin m*ism) örendik’’

karln verdi .

2

Mâlik, âfîî, bn Ebîeybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce ve Dârakutnî, bn Ömer'den bildiriyor: “Resûlullah (sailaJlahu Beyhi veMian) ftr

sadakasn hür veya köle, erkek veya kadn fark etmeksizin bütün

Müslümanlara kuru hurmadan veya arpadan bir sa' olarak farz kld .” 3

Ebû Dâvud, bn Mâce, Dârakutnî ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor

Resûlullah (saiiaiiahu aiayh vesaUsm) ftr sadakasn orucu kötü sözlerden, çirkin

hareketlerden temizleyici ve fakire yiyecek yardm olarak farz kld. Kim onu

'Hâkim (1/395, 396).
1

Ebû Dâvud (1561). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen Ebî Dâvud, 337).

3 Malik (1/264), âiü, 1/440 (ifau’l-Ay, 675), bn Ebî eybe (3/182), Buhâri (1504),

Müslim (984), Ebû Dâvud (1611), Tirmizî (676), Nesâî (2502), bn Mâce (1826) ve

Dârakutnî (2/139).
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bayram namazndan önce verirse o, kabul edilmi bir zekât olur. Kim de onu

namazdan sonra verirse o sadakalardan bir sadaka olur.”'

Mâlik, âfiî, bn Ebîeybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ibn

Mâceve Dârakutnî, Ebû Saîd el-Hudri'den bildiriyor: Biz, Resûlullah CsBiiaiiehu aleyh,

veseiiem) zamannda ftr sadakasn büyük, küçük, köle veya hür herkes için

yemeklerden bir sa' verirdik. Bu bir sa' yasz peynir veya bir sa' arpa veya bir

sa’ kuru hurma veya birsa’ kuru üzümdür.”2

Ahmed, Ehû Dâvud ve Dârakutnî, Sa’lebe b. Suayr'dan bildiriyor:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem) bayramdan iki gün önce hutbeye kalkt ve her kii

için ftr sadakas olarak bir sa’ kuru hurma veya bir sa’ arpa verilmesini

emretti. Veya her iki kii için bir sa’ buday verilmesini emretti. Bu kiiler

büyük veya küçük, hür veya köle, erkek veya kadn, zengin veya fakir fark

etmez. Zengin ise Allah onun günahlarn temizler, fakir ise Yüce Allah

verdiinden daha fazlasn kendisine ihsan eder .
3

Ahmed, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim, Kays b. Sa'd'dan bildiriyor: "Resûlullah

(sBiijiiatHj BiEyfi vneiicm) zekât âyeti indirilmeden önce bize ftr sadakas vermemizi

emretti. Ancak zekât farz klndktan sonra ftr sadakasnn verilip

verilmemesi hakknda herhangi bir ey demedi. Biz bunu yine veriyorduk.

Yine Ramazan orucu farz klnmadan önce bize Aure orucu tutmamz

emretti. Ramazan orucu farz klndktan sonra da bunu tutmamz

emretmedii gibi tutmaktan da nehyetmedi. Biz yine bu orucu tutuyorduk.”"’

Dârakutnî, bn Ömer ve Hz. Ali'den bildiriyor: "Resûlullah (seHallahu aleyh • yesellen)

ftr sadakasn büyük veya küçük, erkek veya kadn, hür veya köle herkesin

yiyeceinden vermesini emretti.” 5

’ Ebû Dâvud (1609), bn Mâce (1827), Dârakutnî (2/138) ve Hâkim (1/409, "sahih").

Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1480).
s
Mâlik (1/2B4), âfiî, 1/442 (ifâu’l-Ay, 679), bn Ebî eybe (3/172, 173), Buhâri (1506,

1508, 1510), Müslim 985 (17, lafz kendisinindir), Ebû Dâvud (1616, 1618), Tirmizî (673),

Nesâî (2511), bn Mâce (1829) ve Dârakutnî (2/146).

3 Ahmed 39/67 (23664), Ebû Dâvud (1619, 1621) ve Dârakutnî (2/147, 148). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Dal/Sünen Ebî Dâvud, 355).

< Ahmed 39/262 (23843), Nesâî (2506), bn Mâce (1828) ve Hâkim (1/410, "sahih").

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen en- Nesâî, 2349, 2350).

'Dârakutnî (2/140, 141).
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âfiî, Câfer b. Muhammed kanalyla babasndan bildiriyor “Resûlullah

(seiiaüshu aie>hi veseiiem) ftr sadakasn hür veya köle, erkek veya kadn herkesin

yiyeceinden vermesini emretti/'
1

Bezzâr, Dârakutnî ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah CsaiBiahu elayH

«Kileni) birini göndererek Mekke'nin ortasnda: "Ftr sadakas; küçük veya

büyük, erkek veya kadn, hür veya köle, köylü veya ehirli bir sa' arpa veya bir

sa' kuru hurma olmak üzere her Müslümana hak ve vaciptir" diye

seslenmesini emretti/

Dârakutnî ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Hz. Peygamber (uiioMd

aleyh veseUcm) Ramazan sadakas olarak her kiiyi bir sa' kuru hurma veya bir sa’

arpa veya bir sa’ buday vermeye tevik etti/'
3

bn Ebî eybe ve Hâkim, Hiâm b. Urve vastasyla babasndan, o da annesi

Esmâ'dan bildirir: “Müslümanlar Resûlullah (saiidiahu aleyhi «usM zamannda ftr

sadakasn evlerinde yiyecek ölçtükleri müd veya sa' ölçei ile verirdi. Bütün

Medine halk öyle yapard/’4

Ebû Hafs b. âhîn'in, Fadâilu Ramadan’da, Cerîriden bildirdiine göre

Resûlullah (sdiaiiahu Bieyh vasdiem) öyle buyurmutur “Ramazan orucu, yer ve gök

arasnda asl kalr, o ancak ftr sadakas ile yükseltilir." bn âhîn der k :

“Garîb (tek kanall) bir hadistir, ancak isnâd ceyyiddir."

Mâlik, âfiî, Ruzeyk b. Hayyân’dan bildiriyor: Ömer b. Abdilazîz bana:

"Yanna geleceklerin görünen ticaret mallanna bak ve her krk dinardan bir

dinar al. Krk dinarla yirmi dinar arasnda olanlan ise hesapla ve ona göre al.

Eer yirmi dinardan bir dinarn üçte biri eksik ise ondan bir ey alma" diye bir

mektup yazd.5

'âfiî, 1/441 (ifSu'l-Ay, 676). Muhakkik: "Hadis mürseldir ve isnad çok zayftr"

dedi.
1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (907), Dârakutnî (2/142) ve Hâkim (1/410, "sahih" ve lafz

kendisinindir). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid 'de (3/208) der ki: "snadnda Yahya b. Abbâd

es-5a'dî bulunmaktadr. Onun hakknda da tenkitler vardr."
3 Dârakutnî (2/144) ve Hâkim (1/410, lafz kendisinindir, "sahih"). Dârakutnî der ki:

"Bekr b. el-Esved el-Leysî kavî biridir."

* bn Ebî eybe (3/175) ve Hâkim (1/412, lafz kendisinindir, "sahih").

5 Mâlik (1/255) ve âfiî, 1/430 {ifâu’l-Ay, 662).
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Dârakutnî, Ebî Amr b. Hamâs’tan, o da babasndan bildiriyor: Sen deri ve

ok kuburu (sepeti) satarken yanma Ömer b. el-Hattâb gelip: "Malnn

sadakasn ver" dedi. Ona "Ey müminlerin emiri! Bunlar daha (ham) deridir

(ilenmemitir)" deyince: “Malna bir deer koy ve sadakay ayr" karln
verdi.'

Bezzâr ve Dârakutnî, Semure b. Cündüb'den bildiriyor: "Resûlullah (sliellahu

Bteyfi «s*Uem) bize bir kadnn veya erkein yannda bulunan ve satlk olmayan içi

ve hizmetçi köleler için zekât verilmemesini emretti. Ancak satlk olanlann

da zekâtnn verilmesini emretti."

1

Hâkim, Bilâl b. el-Hâris’ten bildiriyor: "Resûlullah (sBlellahu aleyhi vesellem) Kabliyye

maden ocaklannn zekâtn ald ."3

âfiî ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs’a amberin zekat

sorulunca: "Bu denizin atm olduu bir eydir. Eer bunda ödenecek bir ey
varsa o da bete birdir" dedi .

4

Mâlik ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn ihâb: "Zeytinde onda bir

zekât vardr” dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Zeytinde onda bir zekât

vardr” dedi .

6

Dârakutnfnin, Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vEscücm) öyle

buyurmutur: "Yaylarak beslenen atlarn her birinde bir dinar zekât vardr."1

Mâlik, âfîî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, Dârakutnî ve Beyhakî'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

1

Dârakutnî (2/125).

7
Bezzâr Kefu 'l-Estâr (886) ve Dârakutnî (2/127, 128).

3 Hâkim (1/404, "sahih").

‘âfiî, 1/413 (ifâu'l-Ay, 630) vc bn Ebî eybe (2/142, 143).

5 Mâlik (1/272) ve bn Ebî eybe (3/141).
6 bn Ebî eybe (3/141).

7 Dârakutnî (2/125/ 126). Dârakutnî der ki: "Fûrek bu hadisi Cafer'den rivayette tek

kalmtr. O da çok zayftr. Onun dnda da isnâdda zayf olanlar vardr."
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Resûlullah (saMlahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Müslümana, kölesinden ve

atndan dolay zekât yoktur. Ancak kölesinin ftr sadakasn verir."'

ibn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerir, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Hâkim ve Sünen ’de Beyhaki'nin bildirdiine göre

Berâ b. Âzib: "Kendinizin göz yummadan alcs olmayacanz baya
eyleri vermeye kalkmayn. âyetini açklarken öyle dedi: Bu âyet, biz

Ensâr topluluu hakknda nazil oldu. Biz hurma sahibiydik. Her kii

hurmasnn azlna veya çokluuna göre hurma getirirdi. Kii bir veya iki

salkm hurma getirip onu Mescid’c asard. Suffe ehlinin de yiyecek bir eyi

olmazd. Suffe ehlinden biri ackt zaman asasyla salkma vurup düen ya
ve kuru hurmalardan yerdi. Hayr yapmada pek hevesli olmayan baz kiiler

hurmas deersiz ve kötü olan salkm veya krlm hurma salkmn getirip

Mescid’e asard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler!

Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için çkardklarmzdan Allah

yolunda harcayn. Kendinizin göz yummadan alcs olmayacanz baya
eyleri vermeye kalkmayn"9 âyetini indirdi. Âyet, sizden birine, vermi

olduu salkmn bir benzeri hediye edilse onu gözünü kapatp utanarak alr,

demek istiyordu. Bundan sonra da biz yanmzda bulunan maln en güzelini

getirmeye baladk .

4

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildiriyor: "Bize iki bahçesi olan bîr adam

anlatld. O hurmann en kötüsünü alp ona çekirdek tutmam hurmalar da

kanttrarak sadaka olarak verirdi. Bunun üzerine âyet indi ve Yüce Allah

onlan ayplayp bunu yasaklad."

Abd b. Humeyd ve bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan bildiriyor:

Münafklardan bazlar, Yüce Allah zekât emredince sadaka olarak

yanlarndaki meyvelerinin en kötüsünü getirmeye baladlar. Bunun üzerine

1

Mâlik (1/277), afiî, 1/411 (ifâul-Ay, 622), bn Ebî eybe (3/151, 152), Buhâri (1463

1464), Müslim (982), Ebû Dâvnd (1594, 1595), Tirmizî (628), Nesâî (2466), bn Mâce

(1812), Dârakutnî (2/127) ve Beyhakî (4/117).

1
Bakara Sur. 267

3 Bakara Sur. 267
4 bn Ebî eybe (3/226), Tirmizî (2987, "sahih"), bn Mâce (1822), bn Cerir (4/699.

700), bn Ebî Hâtûn 2/527, 528 (2798, 2803), bn Kesîr, Tefsir

1

de (1/473) geçtii üzere bn
Merdûye, Hâkim (2/585, "sahih") ve Beyhakî (4/136). Lafz bn Ebî eybe ve

Tirmizî'nindir. Sahîh hadistir (Bakn: Elbânl, Sahîh Sünen bn Mâce, 1475).
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Yüce Allah: "Kendinizin göz yummadan alcs olmayacanz baya eyleri

vermeye kalkmayn..."' âyetini indirdi.*

Abd b. Humeyd, Cafer b. Muhammed'den, o da babasndan bildiriyor: Hz.

Peygamber MiaiM aleyhi «ailem) ftr sadakasn emrettiinde adamn biri kalitesiz

hurmayla gelince, Hz. Peygamber Mallak bM «seiM hurmann ne kadar

çkacan (ve ne kadar zekât verileceini) tahmin eden kiiye bu hurmay

kabul etmemesini emretti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler!

Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için çkardklarmzdan Allah

yolunda harcayn... âyetini ndirdi.

Hâkim, Câfer b. Muhammed vastasyla o da babasndan bildiriyor Hz.

Peygamber Mallak aleyhi vatailcm)ftr sadakas olarak bir sa’ kuru hurma verilmesini

emretti. Adamn biri kötü hurma getirince, Hz. Peygamber Mallak aleyhi «sekm),

Abdullâh b. Revâha'ya: "Bu hurmay kabul etme" buyurdu. Bu olaydan sonra:

"Ey iman edenler! Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için

çkardklarmzdan Allah yolunda harcayn. Kendinizin göz yummadan

alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ve bilin ki Allah,

her bakmdan zengindir, övülmeye lâyktr
"4

âyeti indi .

5

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Taberânî, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen ’de Sehl b. Huneyf'ten

bildiriyor: Resûlullah Miaiiak bM> vesilem) sadakay emrettii zaman adamn biri

zayf, henüz çekirdek tutmam bir hurma salkm ile geldi ve brakt.

Resûlullah MMek aleyhi veseiiem) çkp gelince: "Bunu kim getirdi
?"

diye sordu. O
zaman da kim ne getirirse bilinirdi. Bunun üzerine: "...Kendinizin göz

yummadan alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ve

bilin ki Allah, her bakmdan zengindir, övülmeye lâyktr"6 âyeti indi.

1

Bakara Sui. 267
a bn Cerir (4/706).

3 Baka ra Sur. 267
4 Bakara Sur. 267

*Hâkm (2/283, 284).
6 Bakara Sur. 267
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Resûlullah (saliaiiahu aleyhi vesellem) sadaka olarak ufak ve kötü olmak üzere bu iki çeit

hurmalarn alnmasn yasaklad .

1

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve el-Muhtâre’de Diyâ, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Resûlullah’n (aUaflalu Bierfo vssei»n) ashâb ucuz yiyecekleri satn alrlar ve

bu yiyecekleri sadaka olarak verirlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman

edenler! Kazandklarnzn yilerinden ... Allah yolunda harcayn ...” 3
âyetini

indirdi .
3

bn Cerîr, Ubeyde es-Selmânî'den bildiriyor: Ali b. Ebî Tâlib'e: "Ey iman

edenler! Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için

çkardklarmzdan Allah yolunda harcayn. Kendinizin göz yummadan

alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ve bilin ki Allah,

her bakmdan zengindir, övülmeye lâyktr”4
âyetini sorduumda öyle

dedi: "Bu âyet farz klnan zekât hakknda indi. Eskiden kii bahçesine gider

ve hurmasn toplayp iyi olann bir tarafa ayrrd. Zekât memuru geldiinde

de güzel olmayan hurmadan verirdi. Yüce Allah da bu konuda: "...Kendinizin

göz yummadan alcs olmayacanz baya eyleri vermeye

kalkmayn ...”5 buyurdu. Yani sizden hiç kimse bu hurmay yemek için

almak istemez, mânâsndadr."6

bn Cerîr, Atâ (b. Ebî Rebâh)’dan bildiriyor Adamn biri Medine'de hurma

salkmlarnn asld yere kalitesiz bir hurma salkm ast. Resûlullah (saffaüahu aivvh

mam) de: "Bu nedir? Bu ne kötüdür" dedi. Bunun üzerine: "...Baya eyleri

vermeye kalkmayn ...”7 âyeti nâzil oldu.

8

bnu'l-Münzir, Ensâr'dan Muhammed b. Yahya b. Hibbân el-Mâzinî'den

bildiriyor: Bizim kabileden bir adam sadaka olarak getirdii cu'rûr, lîne, eyârih,

'

Ebû Dâvud (1607), Nesâî (2491), bn Cerîr (4/700, 701), bn Ebî Hâtim 2/528 (2802)

Taberâü (5566, 5567), Dârakutnî (2/130, 131), Hâkim (1/402, 2/284, lafz kendisinindir) ve

Beyhakî (4/136). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sürten ett-Nesâî, 2336).

1 Bakara Sur. 267
3 bn Ebî Hâtim 2/526 (2790) ve Diyâ 10/114 (112).

4 Bakara Sur. 267
5 Bakara Sur. 267
6 bn Cerîr (4/700,704).

7 Bakara Sur. 267
8 bn Cerîr (4/706).
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kasare ve em'â-i fa're diye bilinen dört hurma çeidiyle Resûlullah'n («iaiiahu ekyhi

vBseiBm) yanna geldi. Bunlann hepsi de kalitesiz hurmadand. Böylesi bir

sadakay ne Allah, ne de Resulü kabul etmedi ve Yüce Allah: "Ey iman

edenler! Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için

çkardklarmzdan Allah yolunda harcayn. Kendinizin göz yummadan

alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ve bilin ki Allah,

her bakmdan zengindir, övülmeye lâyktr"
1

âyetini indirdi.

Süfyân b. Uyeyne ve Firyâbî, Mücâhid'den bildiriyor Önceleri bozuk ve

kalitesiz hurmalarla tasaddukta bulunurlard. Bundan nehyedilîp güzel

hurmalarla sadaka vermekle emrolundular. Bunun üzerine de: "...Baya

eyleri vermeye kalkmayn..."

2

âyeti nazil oldu.

Vekî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den

bildiriyor Eskiden kii malnn en kötüsünden zekât verirdi. Bu sebeple:

""...Baya eyleri vermeye kalkmayn.. " l
âyeti nazil oldu .

4

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bn Huzeyme, ibn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî,

Avf b. Mâlik’ten bildiriyor Resûlullah (sallaia^u aleyhi «selimi) bir sopayla Mescid'e

girdi. Mescid'de hurma salkmlar aslyd. Ancak kalitesiz bir salkm vard.

Resûlullah (sallaJlahu aleyhi vesellsm) bu salkm sopayla dürterek: "Bunun sahibi bundan

daha güzelini tasadduk etseydi zarar etmezdi. Bu salkmn sahibi, kyamet

gününde kötü hurma yiyecektir" buyurdu.

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kazandklarnzn iyilerinden ... Allah yolunda harcayn ..."
6

âyetini

açklarken: "Malnzn en güzelinden ve en temizinden tasaddukta bulunun,

mânâsndadr" dedi. "...Göz yummadan alcs olmayacanz baya
eyler..."7 âyetini açklarken de öyle dedi: "Eer birinde bir alacanz olsa

1

Bakara Sur. 267
2
Bakara Sur 267

B Bakara Sur. 267
A bn Ebî eybe (3/226) ve bn Cerir (4/702).

5 Ebû Dâvud (1608), Nesâî (2492), bn Mâcc (1821), bn Huzeyme (2467), bn Hibbân

(6774, lafz kendisinindir). Hâkim (2/285, "sahih") ve Beyhakî (4/136). Hasen hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1474).
6
Bakara Sur. 267

7 Bakara Sur. 267
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ve bu kii size alacanz öderken kötü bir mal verse siz o mal güzel hesat»

ederek almaz, deerini düürerek alrsnz. te: "...Kendinizin göz

yummadan alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn...

buyruundan kast da budur. Yüce Allah: “Kendi nefsinize istemediinizi nasl

bana istersiniz? Benim sizdeki hakkm malnzn en güzeli ve en temiz

olandr" der ve bu konuda: “Sevdiiniz eylerden sarfetmedikçe iyilie

eriemezsiniz..."
1
buyurur.

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Abdullah b. Ma’kil: "...Baya eyleri vermeye kalkmayn...”3 âyetini

açklarken öyle dedi: “Müslümann kazanc pis deildir. Ancak kötü mal ve

sahte (eksik) dirhemle tasaddukta bulunma, zira onda hiçbir hayr yoktur.

Yüce Allah’n: "...Kendinizin göz yummadan alcs olmayacanz baya
eyleri vermeye kalkmayn ..."

4 buyruu da: “Böylesi bir sadakay geçerli

saymayn, mânâsndadr.’’5

bn Mâce, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Berâ b. Âzib:

"...Baya eyleri vermeye kalkmayn..."
6

âyetini açklarken öyle dedi:

“Zekât olarak kötüden verme kastnda bulunmayn. Biliniz ki Yüce Allah'n

sadakalannza ihtiyac yoktur.”7

Tastî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana: "...Baya

eyleri vermeye kalkmayn ..."
6
âyetini açkla deyince, bn Abbâs: “Size

verilmesi halinde kabul etmeyeceiniz, meyvelerinizin ve malnzn

kötüsünden sadaka vermeye kalkmayn, anlamndadr” dedi. Nâfi': “Araplar

böylesi bir ifadeyi bilir mi?” deyince de, bn Abbâs u karl verdi: “Evet,

bilir. A'â’nn:

"Onun hayr ve ihsânn ümid ederek

' Bakara Sur. 267
1ÂH mrân Sur. 92
5 Bakara Sur. 267
e Bakara Sur. 267
5 bn Cerîr (4/702, 707) ve bn Ebî Hâtim 2/527, 528 (2789, 2804).

6
Bakara Sur. 267

5 bn Mâce (1822), bn Cerîr (4/699, 711) ve bn Ebî Hatim 2/527, 529 (2806).

“Bakara Sur. 267
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Bineimi Muhammet’e doru yönelttim
”
dediini, yine:

“Kay a doru yöneldim ve aramzda

Nice zorlu ne u2un bir mesafe vard ” dediini iitmedin m?"

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor.

Ubeyde'ye: "...Baya eyleri vermeye kalkmayn...'” âyetini sorduumda

öyle dedi: "Bu âyet, zekât hakknda inmitir. Kiinin zekât dnda hayrda

bulunaca zaman deeri düük para vermesinde bir saknca yoktur. Ancak

kiinin deeri düük para ile tasadduk etmesi tek hurma ile tasadduk

etmesinden daha hayrldr.”3

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendinizin göz yummadan

alcs olmayacanz baya eyler vermeye kalkmayn ..." 3 âyeti hakknda

öyle dedi: "Kii malnn zekâtn kötü hurmadan verirdi. Ama birinden

alacan istedii zaman kendisine kötü mal verilirse o mal ancak göz

yumarak (müsamaha ederek) alr.”4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kendinizin göz

yummadan alcs olmayacanz baya eyler vermeye kalkmayn ..."
5

âyetini açklarken öyle dedi: "Alacakl olduunuz kiiden veya bir eyi satn

alacanz zaman, maln deersiz olmasndan dolay onu iyi olandan daha

fazla bir deerle alrsnz. Böylesi kötü hurmalar da Medine'de (Mescîd’de)

asarlard. Bunun için tasaddukta bulunacanz zaman mutlaka malnzn

iyisinden tasadduk edin."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Kendinizin göz

yummadan alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ..."
6

âyeti hakknda öyle dedi: "Burada kötü hurma ve kurtlanm buday

kastedilmektedir. Eer birinden bir alacan olsa ve bu kii sana sahte (eksik)

'Bakara Sur. 267
1 Benzerini bn Ebî eybe (3/226).

5 Bakara Sur. 267
4 bn Cerir (4/705).

5 Bakara Sur. 267
6
Bakara Sur. 267
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dirhem verse ve sen de alsan, onu hakkndan vazgeçip de utanp gö::

yumarak alm olmaz msn?”

VekFnin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kendinizin göz yummadan

alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ..."
1

âyetini

açklarken öyle dedi: “Kötü maln çarda satldn görseniz ve satc size

(bu maln) fiyatn düürmese onu satn almazsnz” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kendinizin göz

yummadan alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ..."

2

âyetini açklarken öyle dedi: “Eer birinden bir alacan olsa, o kiiden

hakkndan daha az olan almaya raz olmazsn. Peki, Allah'a yaklamak için

nasl oluyor da maln en kötüsünü vermeye raz oluyorsun.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Kendinizin göz

yummadan alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn...

âyetini açklarken öyle dedi: "Kötü mal iyi mal deerinde almazsnz. Ancak

bunu size iyi olandan daha ucuza sayarsa alrsnz.”

Ebû Dâvud ve Taberânî’nin, Abdullah b. Muâviye el-âdirî'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiiiahu iayhi vaaiitn) öyle buyurmutun "Ûç ey var ki

bunlar yapan kii imann tadn tatm olur. Kiinin tek olan Allah'a kulluk

edip de ondan baka ilâh olmadna inanmas, içinden gelerek (severek) malnn

zekâtn her sene vermesi ve verirken de, yal, uyuz, hasta ve kötü olmakszn

maln orta olanndan vermesidir. Zira Yüce Allah sizden malnzn en iyisini

istemedii gibi en kötüsünü de vermenizi emretmemitir. "4

âfiî’rin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, Ebû Süfyân' Tâifte zekât

toplamak için görevlendirdi ve ona öyle dedi: “Evde besledikleri (evcil)

koyunu, gebe koyunu, sütünü kullandklar koyunu, etlik için beslenen ve

damzlk olarak kullandklar koçlan da da kendilerine brakacan onlara

bildir. Küçükba hayvanlar içinden dii olak, bir ve iki yanda olan

1

Bakara Sur. 267

'Bakara Sur. 267
5 Bakara Sur. 267
4 Ebû Dâvud (1582), Taberânî, M. es-Satr (1/201). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sa/vh

Sünen Ebî Dâvud, 1400).
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koyunlardan al. Davarn en iyisi ve kuzu arasndaki denge bu ekilde

salanm olur."
1

afiî, Adiy ogullarne mensup SVden bildiriyor: ki adam geldi ve:

“ResClullah (ssiiaiishu aleyhi veseM bizi insanlann malndan sadaka toplamak için

gönderdi" dediler. Bunun üzerine onlara gebe bir koyun getirdim. Onu

almayp: “ResClullah (wWhhu aleyhi nseHem) bize gebe koyun almamz yasaklad"

dediler. Onlara vasat bir koyun getirince de aldlar .

2

Ahmed, Ebû Dâvud ve Hâkim, Ubey b. Ka’b'tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu

Bieyhi «selleri) beni zekât memuru olarak göndermiti. Bir adamn yanna

uradmda bana bütün maln toplad. O hayvanlarn zekâtnn bir yan
bitirmi dii bir deve olduunu gördüm ve adama: “Bir yan bitirmi dii bir

deve ver. Bu, senin zekâtndr" dedim. Adam: “Bunun ne sütü, ne de srt

(tama durumu) vardr. Ancak bu genç ve tam besili bir devedir, sen bunu

al" karln verdi. Ona: “Almam emredilmeyen bir eyi eyi alamam.

Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi resaiiam) sana yakndr, dilersen git bu durumu ona sor"

dedim. Adam: “Tamam" karln verdi ve deveyi de alp Resûlullah 'in (saiigiiahu

aieyhnseiiern) yanna gittik. Hz. Peygamberim (saiaiiahu aleyhi reseiiem) yanna vardmzda
adam durumu haber verdi. Bunun üzerine Resûlullah (sallallaiu aleyhi vasallem): "Eer

hayrda bulunuyorsan Allah sana ecrini verecektir. Biz de bunu senden kabul

ettik" buyurdu. Sonra ondan deveyi almam emredip onun malna bereket

duas yapt .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Hureyre'den:

Temiz bir dirhem benim için yüz bin (pis) dirhemden daha iyidir" dedi ve: "Ey

iman edenler! Kazandklarnzn iyilerinden ve yerden sizin için

çkardklarmzdan Allah yolunda harcayn. Kendinizin göz yummadan

alcs olmayacanz baya eyleri vermeye kalkmayn ve bilin ki Allah,

her bakmdan zengindir, övülmeye lâyktr"4 âyetini okudu.

’âfiî, 1/425 (ifâu'l-Ay, 651).

'afiî, 1/425, 426 (i/âu'l-Ay, 652). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
J Ahmed 35/201 (21279), Ebû Dâvud (1583), Hâkim (1/399, "sahih"). Hasen hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sürten Ebî Dâvud, 1401).

4 Bakara Sur, 267
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn '...Kazandklarnzn

iyilerinden... Allah yolunda harcayn ..."
1

âyeti hakknda: "Burada helal

kazanç kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ma'kil: "...Kazandklarnzn

iyilerinden... Allah yolunda harcayn ..."
2

âyeti hakknda: "Burada helal

kazanç kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Baya eyleri vermeye

kalkmayn ..." 9 âyeti hakknda: "Burada haram kazanç kastedilmektedir”

dedi.
4

Beyhakî’nin, uab ’da bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sdbiiain

aieyti «niiBin) öyle buyurmutur: "Kul haram para kazanp ondan in/ak edip sadaka

verdii zaman ne mal bereketli klnr, ne de sadakas kabul edilir. Arkasnda

brakt mal da ancak ona Cehennem az olur. Yüce Allah kötülüü

kötülükle silmez, ancak kötülüü iyilikle siler. Pis olan ey de pis olan

temizlemez. "5

Bezzâr’n bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (salhlahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurdu: "Haram sadaka günah temizlemez. Ancak helal sadaka günah,

temizler."*

Ahmed'in, Zühd'de bildirdiine göre bn Ömer: "Kazanç temiz olursa

nafakann sevab çoalr. Haram sadaka da günah temizlemez” dedi.
7

Ahmed, Zühd'de, Ebu’d-Derdâ’dan bildiriyor: "Allah yolunda helal para

kazanmak pek azdr. Haram para kazanp da onu yerli yerince harcayan kii,

yetim mal yiyip dul kadnn ihtiyaçlarn gideren biri gibidir. Haram para

kazanp da haram yerde harcayan kiinin durumu, ilac olmayan müzmin

’ Bakara Sur. 267
1

Bakara Sur. 267
} Bakara Sur. 267
4 bn Cerîr (4/703).

* Beyhakî (5524) ve bn Mâce 6/191 (3673).
6
Bezzâr (1977). Heysemî, Mecmau'z-Zenâid'de (3/112) der ki: "snadnda Kays b. er-

Rabî' bulunmaktadr. Hakknda tenkidler vardr. aTu ve Sevrî güvenilir olduunu

söylediler."

7 Ahmed (sh. 192).
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hastalk gibidir. Kiinin helal para kazanp da helal yerde harcamas, suyun bir

kaya üzerindeki topra ykayp temizlemesi gibi onun günahlarn temizler."’

bn Huzeyme, ibn Hibbân ve Hâkim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah(»»WauBieytHyeseiiem) öyle buyurmutur:
"
Zekât ödediin zaman üzerine

düen görevi yapm olursun. Haramdan mal toplayp da sonra tasaddukta

bulunan kiinin bu tasadduktan bir sevab yoktur. Ayrca günah da kendisine

aittir."
2

Taberânî, bn Mes'üd'dan bildiriyor: "Kazanlan temiz para, zekât

vermeyerek kirlenir. Kirli para da zekât vererek temizlenmez .”3

Taberânî’nin, M. el-Evsat’ta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(seiiaiiBhu Bieyti visalimi] öyle buyurmutur: "Kii helal parayla hacca gidecei zaman

daha ayam üzengiye koyup: «Lebbeyk Allahümme lebbeyk» dediinde

,

semâdan biri: «Ben sana geldim ve emrindeyim. Azn helal, binein helal,

haccm üphesiz kabul edilmitir» diye karlk verir. Bu giden kii haram

parayla gidecei zaman ayan üzengiye koyup: «Lebbeyk Allahümme lebbeyk»

dediinde, semâdan biri: «Sana ne gelir, ne de emrine gireriz! Azn da,

harcaman da haramdr. üphesiz haccn da kabul edilmemitir» diye karlk

verir.*

Isbehânî'nin, et-Terîb ve't-Terhîb'te Ömer b. el-Hattâb'n azatl kölesi

Eslem'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

“Haram parayla hacca giden kii: «Lebbeyk Allahümme lebbeyk» dediinde.

Yüce Allah: «Sane ne gelir, ne de sözünü dinleriz! Hacan da sana iade

edilmitir (kabul edilmemitir)» karln verir."5

’Ahmed (sh. 137).
1 bn Huzeyme (2471), bn Hibbân (3216) ve Hâkim (1/390, "sahih"). bn Hibbân'm

Muhakkiki: "snad hasendir" demitir.
5Taberânî (9596).
1
Taberânî (5228). snad çok zayftr. (Elbânî, Daîfu't-Terîb ve't-Terhîb, 711).

5 et-Terîb ve’t-Terhîb'te (1/181) geçtii üzere Isbehânî. Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

Daîfu’t-Terîb ve't-Terhîb, 712).
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Ahmed, Ebû Burde b. Niyâr'dan bildiriyor H2. Peygamber'e (safMbhu Bieyh

«*eHw) en üstün kazancn ne olduu sorulduunda: "Dürüst ticaretin kazanc

ile kiinin kendi elinin emeidir" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, Saîd b. Umeyr'den bildiriyor Hz. Peygamber'e CsbiibUbItu iyti

YBnllim)en temiz kazancn ne olduu sorulduunda: "Kiinin kendi elinin emei

ve dürüst ticaretin kazancdr" buyurdu.

Abd b. Humeyd, Hz. Âie’den bildiriyor: Yüce Allah: "Kazandklarnzn

temizinden yiyiniz. Çocuklarnz sizin en iyi kazancnzdandr. Çocuklarnz da

mallan da sizindir” buyurmutur.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî ve bn Mâce’nin, Hz. Âie’den bildirdiine

göre Resûlullah (sayiahu » rendem) öyle buyurmutur “Kiinin yediinin en

güzel olan kendi kazanddr. Çocuu da kiinin kendi kazanandandr/"

Abd b. Humeyd, Hz. Âie’den bildiriyor: "Kiinin yediinin en güzel olan'

kendi kazanddr. Çocuu da kiinin kendi kazanandandr. Çocuk babasnn

malndan ancak onun izni ile alabilir. Baba ise izinsiz olarak çocuunun

malndan dilediini alr.”

Abd b. Humeyd, Âmir el-Ahvel’dean bildiriyor Adamn biri Hz.

Peygamber'e MUiahu aleyh «senem) gelip: "Ey Allah’n Resûlü! Çocuklar üzerinde ne

gibi haklanmz vardr?” dediinde: "Onlar sizin en güzel kazancmzdr

mallan da sizindir

"

buyurdu.

Abd b. Humeyd, Muhammed b. el-Münkediriden bildiriyor: Adamn biri

Hz. Peygamber'e (sailaiiahu aleyhi vesBiisn) gelip: "Ey Allah’n Resûlü! Benim malm ve

çocuklanm vardr. Babamn da mal ve çocuklan vardr. Ancak babam benin

malm alyor” deyince, Resûlullah (saiisiiahu Bieyh veseiiem): "Sen de, maln da babanza

aitsiniz

"

buyurdu.

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildiriyor: "Baba, çocuunun ailesi dnda
malndan dilediini alabilir.”

Abd b. Humeyd, a'bî’den bildiriyor "Kiiye çoçuunun mal helaldir."

'Ahmed 25/157 (15836). Muhakkik: "Hasen liayrihi'dir" demitir.
3 Ahmed 40/34 (24032), Nesâî (4461, 4462) ve bn Mâce (2290). Sahîh hadistir (Bakr:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1854).
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Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrt)'den bildiriyor: "Anne ve baba, çocuunun

malndan dilediini alabilir. Çocuk da babasnn malndan ancak onun nzasyla

alabilir.”

Abd b. Humeyd, brâhim(-i Nehaî)'den bildiriyor: “Kii çocuunun

malndan ancak ihtiyac olan yiyecek, içecek ve giyecek cinsinden eyler

alabilir.”

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Zührî'den bildiriyor "Kii çocuunun

malndan ancak ihtiyac olan nafakasn normal bir ekilde (anya

kaçmakszn) alabilir. Babann çocua bakm olduu gibi çocuk da babaya

bakar. Babann maddi durumu iyi ise kendi maln azaltmamak için

çocuunun malndan alamaz. Veya çocuundan aldn helal olmayan bir

yere harcayamaz .”1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde vastasyla Hasan(- Basrî)'den

bildiriyor Kii çocuunun malndan dilediini alabilir. Eer çocuunun

yannda houna giden bir cariye varsa onu da alabilir.” Katâde: “Cariye

hakkndaki Hasan’n sözünü beenmedim” demitir .

2

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Zührî’den bildiriyor: "Yetim kiinin

annesi muhtaç biri ise ona yetimin malndan nafakas verilir. Ancak maddi

durumu iyi ise hiç bir ey alamaz."3

*>Lâij ili Ülj pfjjlhj jjLül jllaiJJI

(t# *'3

“eytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinlii ve
hayâszl emreder. Allah ise size kendi katndan

mafiret ve bol nimet vaadediyor. üphesiz Allah, lütfü

geni olandr, hakkyla bilendir.” (Bakara Sur. 268)

Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim, Ibn Hibbân ve

uab’da Beyhakî’nin, bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aleyh

Abdurrezzâk (16626).
1 Abdurrezzâk (16625).

5 Abdurrezzâk (16641).
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vBnliem): "nsanoluna eytann verdii düünce ve melein verdii ilham vardr

eytann verdii düünce onu kötülüklere götürmek ve hakk yalanlamaktr

Melein ilham ise hayrlara vesile olup hakk dorulamaktr. Kim içinde bunu

(hayrlara yönelip hakk dorulamay) hissederse bunun Allah'tan olduunu

bilip Allah'a hamd etsin. Kim de içinde dierini (kötülüklere gitmeyi ve hakk

yalanlamay) hissederse eytandan Allah'a snsn" buyurdu ve: "eytan sizi

fakirlikle korkutur ve size, çirkinlii ve hayâszl emreder ..."
1

âyetini

okudu .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, ibn Abbâs'tan bildiriyor: ki ey
Allah’tan, iki ey de eytandandr. te; "eytan sizi fakirlikle korkutur ve

size, çirkinlii ve hayâszl emreder..."3 âyeti de eytann: “Malm

tasadduk etme yannda tut. Ona ihtiyacn olacaktr” demesi mânâsndadtr.

"Allah ise size kendi katndan mafiret ve bol nimet vaadediyor...

âyetinde ise, Allah'n bu mahiyetlerinizi affedeceini ve nzk vereceini vaad

etmesidir.”5

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Allah ise size

kendi katndan mafiret ve bol nimet vaadediyor...”
6

âyetini açklarken

öyle dedi: "Allah’n çirkinliklerinizi affedeceini ve fakirliinizi giderip nzk

vereceini vaad etmesidir." 7

bnu'l-Münzir, Hâlid er-RabYden bildiriyor Yüce Allah'n Kur'ân'da

zikretmi olduu u üç âyete ardm. Birincisi: "Bana dua edin ki duanza

icabet edeyim”8
âyetidir. Yüce Allah kendisiyle kulu arasnda bir vasta

brakmad. Bu, peygamberlere has bir eydi; ancak bunu bu ümmete de

verdi. kincisine gelince: "Artk beni ann, ben de sizi anaym ..."9 âyetidir ki

'Bakara Sur. 268
2

Tirmi2Î (2988 hadisin hasen olduunu söylemitir), Nesaî, S. el-Kübrâ (11U51), b
Cerîr (5/6), bn Ebî Hâtim 2/529 (2810), bn Hibbân (997) ve Beyhakî (4506). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Daîf Sünen el-Tirmizî, 572).

3 Bakara Sur. 268
4 Bakara Sur. 268
s bn Cerîr (5/5) ve bn Ebî Hâtim 2/530, 531 (2811, 2816, 2819).

6
Bakara Sur. 268

7 bn Cerîr (5/6).

0 Mu'min Sur. 60

* Bakara Sur. 152
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bu âyette durup iyice düün. Buna tüm kalbinle inanrsan zikrin

devamllndan dolay dudaklann hiç kurumazd. Üçüncüsü ise: “eytan sizi

fakirlikle korkutur ve size, çirkinlii ve hayâszl emreder. Allah ise size

kendi katndan mafiret ve bol nimet vaadediyor...”’ âyetidir.

Ahmed, Zühd'öe, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: "nsanolu Allah ve eytan

arasnda atlan bir ey gibidir. Allah kulunun kalbinde imandan bir ey
olduunu görürse onu eytandan korur. Eer görmezse onu eytanla ba
baa brakr.”1

jSh Uj \j& Ij&- Ü USiJl Ojâ ^
\ ijîjîv

"Allah, hikmeti dilediine verir. Kime hikmet verilmise,

üphesiz ona çokça hayr verilmi demektir. Bnu ancak
akl sahipleri anlar." (Bakara Sur. 269}

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs’n, Nâsih 'te bildirdiine

göre ibn Abbâs: "Allah, hikmeti dilediine verir.. âyeti hakknda öyle

dedi: “Kur’ân' bilmek (anlamak), neshedeni, neshedileni, muhkemini,

müteâbihini, öncesini, sonrasn, helalini, haramn ve misallerini bilmektir.”4

bn Merdûye'nin Cüveybir vastasyla Dahhâk ve bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Resûluilah MisiMu aleyhi venHem]: “Allah, hikmeti dilediine

verir..."
5

âyetini okudu ve: " Burada hikmetten kast, Kur'ân'dr" buyurdu.

Yani Kuriân'n tefsiridir. bn Abbâs: "Kuriân' iyilerde, kötülerde okumutur"

dedi .

6

'Bakara Sur. 26B
1 Ahmed (sh. 155).

* Baka ra Sur. 269
A bn Cerir (5/8. 9), bn Ebî Hâlim 2/531 (2822) vc Nehhâs (sh. 50).

'Bakara Sur. 269
6 bn Kesîr, Tepir'de (1/476) geçtii üzere bn Merdûye.
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Ibnu'd-Durays'n bildirdiine göre Ibn Abbâs: 'Allah, hikmeti dilediine

verir...'
1
âyetini açklarken: "Burada hikmetten kast Kuriân’dtr" dedi.

2

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ibn Abbâs: 'Allah, hikmeti dilediine

verir...'
3
âyeti hakknda: “Burada hikmetten kast, peygamberliktir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Mücâhid; 'Allah, hikmeti

dilediine verir...*4 âyeti hakknda öyle dedi: "Burada hikmetten kast,

peygamberlik deildir. Kur'ân't, ilmi ve fkh bilmek demektir.”5

Ibn Cerir ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Allah, hikmeti

dilediine verir ...*
6

âyetini açklarken: “Burada hikmetten kast, Kur'ân't

hükümleriyle anlamaktr'' dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: 'Allah, hikmeti dilediine

verir..."® âyetini açklarken: “Kur'ân’ okumak ve onu düünmektir" dedi .

9

bn Cerir'in bildirdiine göre Ebû'l-Âliye; "Allah, hikmeti dilediine

verir..."
10

âyetini açklarken: "Burada hikmetten kast, Kuriân’ okumak ve

onu anlamaktr" dedi.”

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerfriin bildirdiine göre Mücâhid: 'Allah, hikmeti

dilediine verir ...*
12

âyetini açklarken: “Burada hikmetten kast, Kuriân'dr

ve Yüce Allah Kuriân hakknda doru düünmeyi dilediine verir" dedi .

13

'Bakara Sur. 269
J bnu'd-Duraysi (62).

5 Bakara Sur. 269
4 Bakara Sur. 269
5bn Cerir (5/9).

‘ Bakara Sur. 269
7bn Cerir (5/10).
I
Bakara Sur. 269

’ bn Ebî Hatim 2/533 (2831).

° Bakara Sur. 269

"bn Cerir (5/9).

II
Bakara Sur. 269

’* bn Cerir (5/10).
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ibn Cerîr'in bildirdiine göre lbrâhîm(-i Nehaî): "Allah, hikmeti dilediine

verir..."

1

âyetini açklarken: "Burada hikmetten kast, Kur*ân' anlamaktr"

dedi .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, hikmeti dilediine

verir..."3 âyetini açklarken: "Burada hikmetten kast, doru konumaktr"

dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Allah, hikmeti dilediine

verir..."4 âyetini açklarken: "Burada hikmetten kast, Kur’ân’da derin bilgi

sahibi olmak demektir"' dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah, hikmeti dilediine

verir..."5 âyetini açklarken: “Burada hikmetten kast, Kur’ân’dr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Allah, hikmeti dilediine

verir..."
6

âyetini açklarken: "Burada hikmetten kast, Allah korkusudur.

Çünkü Allah korkusu her hikmetin badr" dedi ve: "...Allah’n kullar

arasnda O’ndan korkan, ancak bilginlerdir..."
7
âyetini okudu .

8

Ahmed, Zühd'de Hâlid b. Sâbit er-RabFden bildiriyor Dâvud’a (iieytumtono

inen Zebur'da, giri olarak: "Hikmetin ba, Allah korkusudur" yazl olduunu

gördüm .
9

bn Ebî Hâtim, Matar el-Varrâk’tan bildiriyor. “Bize hikmetin Allah'tan

korkmak ve Allah’ bilmek olduu söylendi."
10

bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: "Korkmak, hikmet demektir.

Allah'tan korkan kii de hikmetin en güzeline ermi olur."

1

Bakara Sur. 269
abn Cerîr (5/11).

3 Baka ra Sur. 269
* Bakara Sur. 269
sBaka ra Sur. 269
6 Bakara Sur. 269
7 Fabr Sur. 28

“bn Ebî Hâtim 2/531 (2824).

3 Ahmed (sh. 73).

10 bn Ebî Hâtim 2/533 (2836).
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Ibn Ebî Hâtim'in, Mâlik b. Enes'ten bildirdiine göre Zeyd b. Elem öyle

dedi: "Hikmet, akl demektir. Bana göre hikmet Allah'n dininde fakih olmak

demektir. Hikmet, Yüce Allah'n kalplere rahmetinden ve faziletinden

koyduu bir eydir. Bir kiiyi dünya ilerine bakt zaman onun çok akll

olduunu görüyoruz. Dier bir kiiyi de dünya ilerinde zayf, dininde ise âtirr

ve doru görülü olduunu görüyoruz. Yüce Allah ona din bilgisi verip dünya

bilgisinden de mahrum brakmaktadr. Ama esas hikmet, Allah'n dininde

derin bilgi sahibi olmaktr." 1

Ibn Ebî Hâtim, Mekhûl'dan bildiriyor: Kur'ân, peygamberliin yetmi iki

bölümünden bir bölümdür. Bu da Yüce Allah’n: "Kime hikmet verilmise,

üphesiz ona çokça hayr verilmi demektir'
2 buyurmu olduu hikmettir.

3

bnu'l-Münzir, Urve b. ez-Zübeyr'den bildiriyor Yumuak (huylu) olmak

hikmetin badr.

Beyhakî'nin, uabu’l-mân'ös Ebu Umâme’den bildirdiine göre

Resûlullah (nfcUu aleyhi «tefem) öyle buyurmutun "Kim Kur'ân'm üçte birini

okursa ona peygamberliin üçte biri verilir. Kim Kur'ân'm yansn okursa ona

peygamberliin yans verilir. Kim Kur'ân'm üçte ikisini okursa ona

peygamberliin üçte ikisi verilir. Kim Kur'ân'm tümünü okursa ona

peygamberlik verilir ve kyamet gününde kendisine: «Oku ve her âyette yüksel

»

denilir. Bütün bildiklerini okumay bitinnce ona: « Ellerini kapat» denilir. O da

ellerini kapatr. Kendisine: «Ellerinde ne olduunu biliyor musun?»

denildiinde, ellerini açp bakacak ve sa elinde Huld Cennetinin, dier elinde

deNaim Cennetinin bulunduunu görecektir."
4

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre

Resûlullah (trfdUu aleyhi raafem) öyle buyurmutun "Kur'ân ezberleyen kiinin

omuzlarna peygamberlik iner. Ancak ona vahiy gelmez. Kur'ân' okumaya nail

olup da bakasna verileni kendisine verilenden daha üstün görürse, Allah'n

küçültüünü büyütmü, büyüttüünü de küçültmü olur. Kur'ân' ezbere bilen

1 bn Ebî Hâtim 2/532 (2829).
3

Bakara Sur. 269

1 bn Ebî Hâtim 2/534 (2839).

* Beyhakî (2589). Elbânî, es-Silsiletü'd-Dalfe'de (476) hadisin uydurma olduunu
söylemitir.
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kiinin, Kur'ân içindeyken zenginliin arkasndan koanlarla ve cahillik

edenlerle beraber olmas ona yakk almaz."'

Hâkim'in Abdullah b. Ebî Nehîk'ten bildirdiine göre Sa'd öyle demitir:

“Ey kazanmak isteyen tüccarlar! Resûlullah'n (saiiai^u aleyh «sniinm) öyle

buyurduunu iittim: « Kur’ân'da teanni etmeyen kii bizden deildir.»"

Süfyân b. Uyeyne: “Teanniden kast, onunla zenginlemektir" dedi.*

Bezzâr, Taberânî ve Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(utiaHaKj etert tesEitem): "Kur'ân'da teanni etmeyen kii bizden deildir" buyurdu.
3

Bezzâr'n Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (siiaUahu deytu resdlem)

öyle buyurmutur:
"
Kur'ân'da teanni etmeyen kii bizden deildir."4

Taberânî, Abdullah b. Amridan bildiriyor: Kadnn biri Hz. Peygamber’e

(seflaiiahu ateyh «enüBin) gelip: “Benim kocam fakir biridir ve hiçbir eye gücü

yetmiyor" deyince, adama: "Kur’ân'dan okuduun (bildiin) bir yer var

mdr?" diye sordu. Adam: “Filan sûreyi okuyorum (biliyorum)" karln
verince, Hz. Peygamber (saOaiahu aleyh vesaiiem) adama: "Aferin, aferin" deyip kadtna

da: "Kocan zengin biridir" buyurdu. Bunun üzerine kadn kocasndan

ayrlmad. Daha sonra Resûlullah'a (nMlah aleyhi vtniton) gelip: “Ey Allah'n Resulü!

Allah bize bolca rzk verdi” dedi.

5

Taberânî ve Beyhakî, uab’da, Ebu Umâme’den bildiriyor Adamn biri Hz.

Peygamber'e (aflaUtfa aleyh «sefem) gelip: "Ey Allah'n Resulü! Filan oullannn

hisselerini aldm ve ondan u kadar kâr ettim" dedi. Resûlullah (siiaiiahj aiayhî

mailem): "Sana bundan daha fazla kârl bir ey söyleyeyim mi?" deyince, adam:

"Niye bundan daha kârl bir ey var mdr?" karln verdi. Bunun üzerine

Resûlullah (ssllallahuBeytivejaliem): "Kiinin on âyet örenmesi bundan daha hayrldr"

Mecmuu 'z-Zevâid'de (7/159) geçtii özere Taberânî, Hâkim (1/552, "sahih") ve

Beyhakî (2590, 2591). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'dç der ki: "snadnda metrûk biri olan

smail b. Râfi bulunmaktadr."
2Hâkim (1/529, "sahih").

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2332), Taberânî 11239) ve Hâkim (1/570). Heysemî, Mecmau z-

Zevâid'de (7/170) der ki: "Bezzâr'n ravileri Sahîh'in ravileridir."

4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2333). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'dc (7/170) der ki: "snadnda
zayf biri olan Ebû Umeyye b. Ya'la bulunmaktadr."

5Taberârû (13/41).
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buyurdu. Adam gitti ve on âyet örenince geri dönüp bunu Resûlullah'a

(sfillalUu aleyhi vesellem) haber verdi.'

bn Ebî eybe ve Taberânî'nn bildirdiine göre bn Mes'ûd, kiiye bir âye:

okur ve ona: "Bunu ören, bu senin için yeryüzü ve gökyüzi

arasndakilerden daha hayrldr" derdi. Hatta Kur’ân'n bütün âyetleri için

hep böyle derdi .

3

Taberânî, bn Mes’ûd'dan bildiriyor Birinize: "Eer sabaha köye gidersen

sana dört genç deve vardr denilseydi: "Ben giderim" derdi. Ancak kii

Allah'n Kitâb'ndan bir âyet ezberlemi olarak sabahlarsa onun için onal

deveden daha hayrldr." Ravi der ki: "bn Mes'ûd bununla beraber çok e/
de sayd" demitir .

3

Beyhakfnin, uab'da bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sdiaiiahu bm
nseirn) öyle buyurmutur: "Ey tüccarlar topluluu! Biriniz çardan döndüü

zaman on âyet okumaktan aciz midir? Yüce Allah size her âyette bir sevao

yazar.
"*

BezzâHn Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (ntiaiiahu && wseiw:

"Kur'ân okunan evin hayr artar, okunmayan evin ise hayr azalr
"

buyurmutur.
5

Ebû Nuaym, Fadlu'l-lmi ve Riyâdetu'l-Muteallimîn'de ve Beyhakî'nin,

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiyaht aleyhi «mIM öyle buyurmutur:

"Kur'ân öyle bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik olmaz ve ondan baka

(gerçek) zenginlik de yoktur.
"6

’ Taberârû (2012) ve Beyhakî (1944). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/165) der ki:

"Kavileri Sahîh'in ravileridir."

1 tbn Ebî eybe (10/504, 505) ve Taberânî (8662, 8663).

5Taberânî (8662).

4 Beyhakî (2003). Beyhakî der ki: "bnu'l-Mübârek bunu bn Abbâs'n sözü olarak

Ftr'dan rivayet etmitir. Doru olan da budur."
5 Bezzâr, Ketfu'l-Estar (2321). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/171) der ki: "snadnda

zayf biri olan Ömer b. Nebhân bulunmaktadr."

‘Beyhakî (2614) ve Ebû Ya'lâ (2773). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir. Dârakutrî:

"Ebû Muâviye bunu Hasan(- Basrî)'den mürsel olarak rivayet etti" dedi.
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Târih'te Buhârî ve Beyhakî’nin Recâ’ el-anevî’den bildirdiine göre

Resûlullah (mIMMui aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah kiiye Kur'ân m

hfzm verir de kii kendisine en güzel eyin verilip verilmedii üphesine

düerse hakk bilerek inkâr etmi olur."

1

Beyhakî'nin, Semure b. Cündüb’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

««M öyle buyurmutur: "Her güzel ahlâkl kii güzel terbiye vermek isler.

Yüce Allah'n terbiyesi de Kur'ân’dr, onu terketneyin ."
1

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: "Yüce Allah her âyet

indirdiinde kulunun bu âyetin neden indiini ve bu âyetle ne kastedildiini

bilmesini sever."

Abd b. Humeyd’in Ebû Klâbe'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi

vmiiem): "Yeryüzünden ilk kaldrlacak olan ey ilimdir" buyurunca, ashâb: "Ey

Allah’n Resulü! Kur'ân da kaldnlacak m?" diye sordular. Resûlullah Csailaiiahu Bieyfu

vbibühji): "Hayr, ancak onu öretenler ölecektir"- veya-
"Onu tefsir edip

açklayanlar ölecektir. Kalanlar da onu kendi hevalanna göre tefsir edeceklerdir"

buyurdu.

bn Cerîr ve uab’da Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor Hz.

Peygamberden (saiiiiahu sJ*yh «saiiam) on âyet örendiimiz zaman bu âyetlerde

neler olduunu örenmeden inen dier on âyeti örenmezdik." erlk'e:

“Örenmeden kast, onunla amel etmek mi?" diye sorulunca: “Evet”

karln verdi .
3

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Murhibî, Fadlu'l-lm'de

Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den bildiriyor: Resûlullah'n (uttabhu bM» ««ileni)

ashâbndan Kuriân’ örenenler bize öyle anlattlar “Onlar, Resûlullah'tan

(ufafahu eieytî malam) on âyet örenir ve bu on âyetin ilim ve amel olarak neler

1

Buhârî (3/311) ve Beyhakî (2593). Elbânî, es-Silsüetu'd-Da ‘ifada (1811) hadisin çok

zayf olduunu söylemitir.
2 Beyhakî (2012). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Doifel-Câmi', 4247).

3bn Cerîr (1/74), Beyhakî (1953, 1954) ve bn Cerîr (1/83, "sahih").
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kapsadn örenmeden dier bir on âyeti örenmezlerdi. Biz de bu ekilde

ilmi ve ameli örendik."
1

Taberânî, M. el-Evsat’ta ibn Ömer'den bildiriyor. "Ben o zamandan ksa

bir süreyi yaadm. Bizden her kii Kuriân’ örenmeden önce iman edip

inanrd. Sûreler Resûlullah'a [Mâm aleyhi mâ\em) indirilince helal-haram örenir

ve sizin gibi okuduumuzu anlayp nerede durup düüneceimizi bilirdik.

Bilâhare Kuriân geldikten sonra iman eden kiiler gördüm. Kuriân'

Fatiha'dan sonuna kadar okurlar ve onun neyi emredip neyi de yasakladn

anlamazlar, onunla amel de etmezlerdi. Onu kalitesiz hurmann sergiye

serilmesi gibi sererlerdi."

Tirmizî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ulaiiahu aleyhi yeseiM

öyle buyurmutur "Hikmetli söz, müminin kaybulmu mal gibidir. Onu

bulduu yerde almakta hak sahibidir.

"

Ahmed'in, Zühd'de Mekhûl'dan bildirdiine göre Resûlullah (taüeflahu aleyh.

m*r) öyle buyurmutun "Kim Yüce Allah'a kar krk gün samimiyetle ibadet

ederse, hikmet pnarlar kalbinden diline akar .

"

Ebû Nuaym, Hilye*de Mekhûl vastasyla Ebû Eyyûb el-Ensârf*den merfû

olarak aynsn rivayet etti.

TaberânPnin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah («disiidu aleyhi «saHem

öyle buyurmutur: "Lokman (aleyhinden) olum: «Ey olum! Daima âlimlerle

beraber oturup onlarn sözünü dinle. Yüce Allah ölü topra yamurla

canlandrd gibi ölü kalbi de hikmet nuruyla diriltir» dedi
."2

Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiBiahu aleyhi yesellem) öyle buyurmutur: "
Haset ancak u iki eyde

olabilir. Allah'n birine mal verip de o mal hak yolda harcamasnda muvaffak

klmas ve Allah'n birine hikmet verip de o hikmet ile amel edip onu

öretmesindedir. "3

1 bn Ebî eybe (10/460), Ahmed 38/466 (23482) ve bn Cerîr (1/74). Müsned'in

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
1Taberânî (7810).

5 Buhârî (73), Müslim (816), Nesâî, S. el-KübrS (5840) ve bn Mâre (4208).

258



Ayet: 269 • Kur'ân ve Hikmet 259

Beyhakî’nin uab’da Yezîd b. el-Ahnes’ten bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiaiu aleyhi vbsbIImji) öyle buyurmutur "Ancak u iki eyde aranzda gpta olabilir

:

Yüce Allah birine Kur'ân't verip de, bu kiinin onu gece ve gündüz okuyup

onunla amel etmesi halinde, dier birinin: «Eer Allah bana filan kiiye verdii

gibi verirse onunla o kiinin amel ettii gibi amel edeceim» demesidir. Bir

adama da, Yüce Allah mal verip de o mal infak edip tasadduk etmesi halinde,

birinin: «Eer Allah bana filan kiiye verdii gibi verirse onu tasadduk ederdim

demesidir.»" Adamn biri: "Cesarette de gpta olur mu?" deyince: "Bu onlara

benzemez, köpek de ailesini cesaretle korur" karln verdi .

1

Buhârî, Müslim ve bn Mâce’nin Muâviye’den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiia^u aleyhi mallm) öyle buyurmutur: " Yüce Allah birinin hakknda hayr dilerse

onu dinde fakih klar."
2

Ebû Ya'lâ'nn Muâviye'den bildirdiine göre Resûlullah (sbIIsIIbHu aleyhi «Bseliem)

öyle buyurmutun "Yüce Allah birinin hakknda hayr dilerse onu dinde fakih

klar. Fakih klmad kiiyi de önemsemez
"3

Bezzâr ve Taberânî’nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah Meiiahu

aleyhi veaiiem) öyle buyurmutur "Yüce Allah birinin hakknda hayr dilerse onu

dinde fakih klar, ona hidayeti ilham eder.
"4

Taberânî'nln bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem)

öyle buyurmutur: "En üstün ibadet, fkh örenmektir. Dinde ise en üstün

mertebe takvadr."5

Bezzâr, Taberânî, M. el-Evsat’ta ve Murhibî'nin, Fadlu'l-lm’de Huzeyfe b.

el-Yemâni'den bildirdiine göre Resûlullah [alhiehu aleyhi »eseilem)öyle buyurmutur:

1 Beyhakî (1972) ve Ahmed 26/167, 168 (16966).
J
Buhârî (71). Müslim (1037) ve bn Mâce (221).

3 Ebû Ya'lâ (7381). bnHaccr, Fef/'te (1/165) zayf olduunu söyledi.

4 Bezzâr (1700) ve Taberânî (10445). Münker hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu't-Terîb,

44).

5 Taberânî, M. el-Evsat (9264), M. cs-Saîr (2/124). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu’l-

Câmi' (1024).
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"lim örenmek ibadetten daha hayrldr. Dinde ise en üstün mertebe

takvadr.

Taberânî’nin, M. el-Evsa?ta Abdullah b. Amr’dan bildirdiine göre

Resûl ullah (saiaHafo aleyhi »neifem) öyle buyurmutur. "Az ilim çok ibadeten daha

hayrldr. Kii Allah'a ibadet ederse ona fkh yeter. Kiiye cahillik olarak da

kendi görüünü beenmesi yeter."
1

Taberânî*nin Hz. Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ahittu aleyhi «eselem)

öyle buyurmutur: "Hiçbir kazanan sahibini hidayete erdirecek veya kötü

yoldan geri çevirecek ilimden daha güzel bir ey kazanmamtr. O akl selim

olmadan dini ayakta durmaz."3

bn Mâce'nin Ebû Zer*den bildirdiine göre Resûlullah Msihhu aleyhi mdlm)

öyle buyurmutur: "Ey Ebû Zer! Sabahladnda Yüce Allah'n Kitâb'ndan

bir âyet örenmen yüz rekat (nafile) namaz klmandan daha hayrldr. Yine

sabahladnda, kendisiyle amel edilsin veya edilmesin, bir ilmi örenmen, bin

rekat (nafile) namaz klmandan daha hayrldr

Murhibî, Eadlu 'l-lm’de, Taberânt, M. el-Evsat'ta, Dârakutnî ve

Beyhakî'nin, uab'da, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saüaiiBhu aleyhi mellen) öyle buyurmutur: "Allah'a ibadet etmede fikh örenmekten

daha üstün bir ey yoktur. eytana kar bir fakih bin ibadet edenden daha

kuvvetlidir. Her eyin direi dayana vardr. Dinin direi de fikhhr." Ebû

Hureyre: “Benim için bir saat fkh örenmek gece boyu ibadet etmemden

daha güzeldir" dedi .
5

’ Bezzâr (2969) ve Taberânî (3960). Buhârî ve Dârakutnî zayf olduunu

söylemilerdir.

’ Taberânî (8698).

3 Taberânî (4726). Heysemî, Meanau'z-Zevâid'de (1/121) der ki: "snadnda zayf biri

olan Abdurrahman b. Zeyd b. Elem bulunmaktadr."
4 bn Mâce (219). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen bn Mce, 40).

5 Taberânî (2166), Dârakutnî (3/79) ve Beyhakî (1712). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

(1/121) der ki: "snadnda uydurmac biri olan Yezîd b. yâd bulunmaktadr."
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Timizî ve Murhibî’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saMMu

Berh veniiem] öyle buyurmutur: "Münafk bir kiide iki haslet bir araya gelmez.

Bunlar güzel ahlâk ve dindefkhtr (derin bilgi)."
1

Taberânfnin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah MiaUu at«yf mailem)

öyle buyurmutur: "lmin fazileti ibadetten daha üstündür. Dinin direi de

takvadr.
"

2

TaberânTnin Abdurrahman b. Avftan bildirdiine göre Resûlullah (laiieiihu

aW«»ewSmn)öyle buyurmutun "Azfkh örenmek, çok ibadetten daha hayrldr.

En hayrl amelleriniz de kolay olandr.”*

Beyhakî'nin uab’da bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (seilallehu Beyh

mcim) öyle buyurmutur
"
Allah'a ibadette en üstün ey fikh örenmektir

Taberânî'nin Sa'lebe b. el-Hakem’den bildirdiine göre Resûlullah (satieiiahu

aleyhi mallan) öyle buyurmutur "Kyamet gününde mahkeme için Yüce Allah

,

kürsüsüne oturduunda âlimlere: «Benim size ilmimden ve hilmimden vermem

ancak sizleri balamam içindir. Yaptklarnz da önemsemem.»"

5

Taberânî’nin Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutun "Kyamet gününde Yüce Allah kullarn dirilttikten sonra

âlimleri ayrp: «Ey âÂlimler topluluu ! Benim size ilmimden vermem sizi azap

vereceim için deildir. Gidin sizleri baladm » buyurur.'*

1

Tirmizî (2684). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2160).
J
Taberânî (10969). Heysemî, Meanau’-Zevâd'de ((1/120) der ki: "snadnda zayf biri

olan Sevvâr b. Mus'ab bulunmaktadr."
3 Taberânî (286). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/120, 121) der ki: "snadnda Hârice

b. Mus'ab bulunmaktadr. O da çok zayftr.
* Beyhakî (1711). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf el-Câmi', 5106).

5 Taberânî (1381). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'ife'de (867): "Bu bu ekliyle uydurmadr"

dedi.
6
Taberânî, M. el-Evsat (4264). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (868) hadisin çok zayf

olduunu söylemitir.
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"Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanz,

üphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardmclar
yoktur." (ü«kara Sur. 270)

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

göre Mücâhid: "Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanz,

üphesiz Allah onu bilir..." âyetini açklarken: "Onu sayp tesbit ede-

mânâsndadr" dedi .

1

Abdurrezzâk ve Buhar, bn ihâb vastasyla Hz. Âie’nin anne tarafndan

kardei olu olan Avf b. el-Hâris b. Tufayl’dan bildiriyor: Bir kii Hz. Âie'ye

satm olduu veya balam olduu bir ey için Abdullah b. ez-Zübeyr’in:

"Vallâhi Âie bu iten ya vazgeçer veya onun bunu yapmasna mani olurum"

dediini söyledi. Hz. Âie: "O mu böyle dedi?" deyince: "Evet" karln
verdiler. Hz. Âie: "Allah’a adam olsun ki bnü'z-Zübeyrii bir daha asla

konuturmayacam" dedi. Hz. Âie’nin dargnl uzaynca bnü'z-Zübeyr

Muhacirleri arac ederek balanmasn istedi. Bunun üzerine Hz. Âie:

"Vallahi onun için kimsenin aracln kabul etmem ve adam da bozmam”

dedi. Bu dargnlk daha da uzaynca Zühre ogullanndan olan Ali b. ez-Zübeyr

Misver b. Mahreme'ye ve Abdurrahman b. el-Esved b. Abdi Yagûse'ye

durumu anlatarak: “Allah için beni Âie'ye götürün. Benimle konumamak

üzere adakta bulunmas helal deildir" dedi. Misver ve Abdurrahman bunu

kabul edip odalarna bürünerek Hz. Âie’nin yanna gitiler. Hz. Peygamberim

(saiiaiiahu aieyh «eseiiem; kabrine: "Allah’n rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey

Allah'n Peygamberi! Girebilir miyiz?" deyip Hz. Âie’den izin istediler. Hz.

Âie: "Girin" diye karlk verince: "Hepimiz mi?” dediler. Hz. Âie: "Evet,

hepiniz girin" karln verdi. Fakat Hz. Âie beraberlerinde Abdullah b. ez>

Zübeyr'in de bulunduunu bilmiyordu. çeri girdiklerinde bnu’z-Zübeyr

perdenin arkasna geçerek Hz. Âie’nin boynuna sarlp alad ve Allah için

kendisini balamasn söyledi. Misver ve Abdurrahman da, Allah için oru

konuturmasn ve özrünü kabul etmesini isteyip: "Sen de biliyorsun <i

’ bn Cerîr (3/13) ve fbn tbî Hâlim 2/535 (2841).
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Resûlullah (saiidahu aleyhi vasaiiem) kiinin (Müslüman) kardeinden üç günden fazla

dargn kalmasn yasaklamtr" dediler. Bu kadar srar ve hatrlatma

sonunda, Hz. Âie alayarak çok büyük bir adakta bulunduunu söyledi.

Sonra kendisine o kadar srar ettiler ki Hz. Âie, bnu'z-Zübeyr'le konutu. Bu

adann bozmasndan dolay Allah için krk köleyi azad etti. Hz. Âie daha

sonra krk köle azat ettiini her zikrediinde alar ve gözyalan baörtüsünü

slatrd .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre adamn biri Abdullah b. Huceyre el-

Ekbe^e gelip: "Kardeimi konuturmamak üzere adakta bulundum" deyince,

Abdullah: "eytann bir olu oldu ve onun adn Nezr (adak) koydu. Her kim

Allah'n, ziyaret edip hal ve hatrnn sorulmasn istedii kimseleri ziyaretten

vazgeçerse lanetlenmesi helal klnmtr” karln verdi.

Mâlik, ibn Ebî eybe, Buhârî, Ebû Dâvud, Tîrmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin

bildirdiine göre Resûlullah (saiBBhu eiuyhidM öyle buyurmutur:
"
Kim Allah'a

itaat olan bir konuda adakta bulunursa bu adam yerine getirsin. Ancak

Allah'a isyan olan bir konuda adakta bulunmusa bu adam yerine

getirmesin/'
2

Ebû Dâvud, Tîrmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber {saABiiahu aleyhi mailem; öyle buyurmutur: "
Allah'a isyan olan bir

konuda adak olmaz. Kefareti de yemin kefareti gibidir.
"3

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, mrân b.

Husayn’dan bildiriyor: Ensâridan bir kadn esir edilmi, Resulullah'n (saiieiiaim aleyhi

veseiM devesi Adbâ da düman eline dümütü. Kadn Adbâ’nn gerisine

binerek, ona bararak sürdü ve oradan kaçt. Eer Allah kendisini bu deveyle

kurtarrsa onu keseceine dair adakta bulundu. Medine'ye geldiinde onu

görenler. “Bu, Resûlullah’n (»iaiiahu aleyhi ««im devesi Adbâ’dr” dediler. Bunun

üzerine kadn: “Allah beni bu deveyle kurtarrsa onu keseceime dair adakta

bulundum” dedi. Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi «seiM gidip durumu haber

1

Abdurrezzâk (15851) ve Buhârî (6073, 6974, 6075), Edeb (397).
2 Mâlik (2/476), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 1), Buhârî (6696, 6700), Ebû

Dâvud (3289), Tirmizî (1526), Nesâî (3815) ve bn Mâce (2126).

3 Ebû Dâvud (3289), Tirmizî (1524), Nesâî (3843, 3848) ve bn Mâce (2125). Tirmizî der

ki: "Bu hadis sahih deildir. Çünkü Zührî bu hadisi Ebû Seleme'den duymamtr."
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verdiklerinde:
"
Sübhanallah ! Ne kötü bir ceza, eer Allah onunla kendisini

kurtarrsa onu keseceine dair adakta bulunmu. Allah'a isyan olan bir konuda

ve kiinin sahip olmad bir eyde adak olmaz" buyurdu.’

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin, Ukbe b.

Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aleyhi naiinn) öyle buyurmutur:

"Adak edilecek eyin ad konulmamsa yemin kefareti gibi kefaret gereklidir,"
a

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmiz, Nesâî ve bn Mâce'nin, Sâbit b. ed

Dahhâk’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (s^iaiishu abyh «seHen) öyle

buyurmutur: "Kulun sahip olmad bir eyde ada olmaz."}

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, bn Ömer'den bildiriyor

Hz. Peygamber UaJiaJUtu aleyhi veseHem) adak adamay yasaklad ve: "(Adak) hayrla

gelmez, ancak cimri kiiden mal çkarr" buyurdu.**

Müslim, Tirmizî ve Nesâî’nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(seilsltehu eieyhi vsuiien) öyle buyurmutur: ",Adakta bulunmayn, o kaderden hiçbir

eyi deitirmez. Ancak cimri bir kiinin elinden mal çkarr.'*

Buhârî, Müslim ve bn Mâce'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiBiak alay* vessiitno öyle buyurmutur: Yüce Allah buyuruyor ki: "Adak

Âdemoluna, benim takdir etmi olduum bir ey dnda gelmez. Ancak

adak onu kadere götürür. Takdirim, adak olmaynca cimrinin yolumda

vermeyeceini adakla ondan almamdr."6

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî, Enes'ten bildiriyor Hz.

Peygamber (uUaUahu Bicyhi «mim bir yalnn iki olu arasnda yürüdüünü görünce:

"Buna ne olmu?" diye sordu. "Kâbe'ye kadar yürüyeceine dair adakta

bulunmu” dediler. Resûlullah (uMahu aleyhi «nitem): “üphesiz ki Yüce Allah bu

'Müslim (1641), Ebû Dâvud (3316), Nesâî (3821) ve îbn Mâce (2124).
1 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 5), Müslim (1645), Ebû Dâvud (3323), Tirmizî

(1527) Nesâî (3822) ve bn Mâce (2098).

3 Buhârî (6047), Müslim (110), Ebû Dâvud (3257), Tirmizî (1527), Nesâî (3822) ve bn
Mâce (2U98).

4 Buhârî (6608), Müslim (1239), Ebû Dâvud (3287), Nesâî (3810) ve bn Mâce (2122).

5 Müslim (1640), Tirmizî (1538) ve Nesâî (3814).
4
Buhârî (6609, 6694), Müslim 1640 (4) ve bn Mâce (2123).
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adamn kendine ikence etmesine muhtaç deildir

"

buyurdu ve bir binee

binmesini emretti.’

Müslim ve bn Mâce, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber [saiialahu aleyhi

nallan) bir yalnn iki olu arasnda onlara dayanarak yürüdüünü görünce:

"Bunun hali nedir?" diye sordu. Olu: "Ey Allah’n Resûlüi Kabe’ye kadar

yürüyeceine dair ada vardr" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (»Hsiiahu

Beyhi vessiiem): "Ey ihtiyar! Bineine bin, Allah sana da adana da muhtaç deildir"

buyurdu/

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Ukbe b. Âmir’den bildiriyor: Kz

kardeim Beytullah'a kadar yaln ayak yürümeyi adad ve bu durumun

fetvasn Resûlullah'a (saMahu aleyhi veteBem) SOimami Söyledi. Resûiullah'a (saUalal* aleyhi

vejeiiem) sorduumda: "Hem yürüsün, hem de binsin" buyurdu .

3

Ebû Dâvud, bn Abbâs’tan bildiriyor: Ukbe b. Âmir’in kz kardei yürüyerek

hacca gitmeyi adad. Ancak buna gücü yetmezdi. Hz. Peygamber (»Mu aleyhi

ybseIIöti): "Yüce Allah kz kardeinin yürümesine muhtaç deildir. Binee binsin

ve adana karlk bir kurban hediye etsin" buyurdu .

4

Ebû Dâvud ve Hâkim, bn Abbâs’tan bildiriyor Adamn biri Hz.

Peygamber’e (saidUn aiByhi vaaiiam) gelip: "Ey Allah’n Resûlüi Kz kardeim

yürüyerek hacca gitmeyi adad" deyince Resûlullah (saibHahu aiayhi "Yüce

Allah kz kardeinin meakketiyle bir ey yapacak deildir. Bir binekle hacca

gitsin ve yemininin kefaretini versin" buyurdu .

5

Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce’nin bildirdiine göre Ukbe b. Âmir, yaln

ayak, yürüyerek baörtüsüz hacca gitmeyi adayan kz kardeinin durumunu

Hz. Peygamber'e (jbIIbIIbIiu aleyhi vBKBm) sorunca:
"
Ona ban kapatmasn, bir binee

binmesini ve üç gün oruç tutmasn söyle" buyurdu .

6

' Buhârî (1865, 6701), Müslim (1642), Ebû Dâvud 3301) Tinnizî (1537) ve Nesâî (3861).

3 Müslim (1643) ve bn Mâce (2135).

3 Buhârî (1866), Müslim (1644), Ebû Dâvud (3299) ve Nesâî (3823).

4 Ebû Dâvud (3297). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sütten Ebî Dâvud, 2819).

5 Ebû Dâvud (3295) ve Hâkim (4/320, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbâni, Daîf

Sünen Ebî Dâvud, 720).

6 Ebû Dâvud (3295), Nesâî (3824) ve bn Mâce (2134). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî,

DaîfSünen Ebî Dâvud, 718).
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Buhârî, Ebû Dâvud ve bn Mâce, bn Abbâs'tan bildiriyor Hz. Peygamber

(saiiiiahu aleyhi »eseiiem) hutbe verirken, bir adamn günein altnda ayakta durduunu

görüp durumunu sorunca: "Bu Ebû srail'dir, kendisi ayakta durup

oturmamay, gölgelenmemeyi, kimseyle konumamay ve oruç tutmay

adad" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (uiiaiihu alayh naM: "Ona

konumasn gölgelenmesini, oturmasn ve orucunu tamamlamasn emredin

"

buyurdu .

1

Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(seiiaiiatuj aleyhi ntiiam} öyle buyurmutur: "Kim adn koymadan bir adakta bulunursa

kefareti yemin kefaretidir. Kim Allah'a isyan olan bir konuda adakta bulunursa

kefareti yemin kefaretidir. Kim yerine getiremeyecei bir adakta bulunursa

kefareti yemin kefaretidir. Kim de gücünün yetebilecei bir adakta bulunmusa

adan yerine getirsin."

2

Nesâî'nin imrân b. Husayn’dan bildirdiine göre, Resûlullah (uileiiehu aliyi»

ve &eiien} öyle buyurdu:
"
ki çeit adak vardr. Allah'a itaat konusunda olan adak,

Allah için adanm adaktr ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Allah'a isyan

konusunda olan bir adak ise eytan için adanm bir adaktr, öylesi bir adal:

yerine getirilmez ve yemin kefareti ödenir."*

Ebî eybe, Nesâî ve Hâkim'in, mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiw>uBM'«Miiem) öyle buyurmutur: "syan veya öfke ile adak olmaz.

Kefareti de yemin kefaretidir."
4

Hâkim, mrân b. Husayn'dan bildiriyor: Resûlullah (siIMm! aleyh vcadM bize ne

zaman hutbe verdiyse mutlaka sadakay emredip müsleyi yasaklayarak öyle

buyurmutur: "Burun kesmek ve yürüyerek hacca gitmeyi adamak

,

1

Buhârî (6704), Ebû Dâvud (3300) ve bn Mâce (2136).

J Ebû Dâvud (3322) ve bn Mâce (2128). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen Ehî

Dâvud

,

723).

} Nesâî (3854). Sahih hadistir (Bakn: Elbârî, Sahîh Sünen et-Nesâî, 3599).

4 Nesâî (3856) ve Hâkim (4/305). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'tf Sünen cn-Ncsâî,

3599).
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müsledendir. Yürüyerek hacca gitmeyi adayan kii, bir kurban hediye etsin ve

binee binsin.
/n

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Adamn biri bn Abbâs'a gelip:

“Ben Kuaykiân danda geceye kadar çplak bir ekilde kalmay adadm”

deyince, bn Abbâs: “eytan senin avret yerlerini açman ve herkesin sana

gülmesini istiyor. Sen elbiselerini giy ve Hicr’de iki rekat namaz kl” dedi.

2

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Dört çeit adak

vardr. Adn koymadan adakta bulunan kii yemin kefareti ödesin. Kim

Allah’a isyan olan bir konuda adakta bulunursa yemin kefareti ödesin. Kim

yerine getiremeyecei bir adakta bulunursa yemin kefareti ödesin. Kim de

gücünün yetebilecei bir adakta bulunursa adan yerine getirsin .”

3

bn Ebî Hâtim, ureyh'ten bildiriyor: “Zalim kii cezay, mazlum kii de

yardm bekler.”1

Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(ssiisi'Bttu dertli fBsetijm) öyle buyurmutur: "Zulüm, kyamet gününde (Allah katnda)

karanlklardr.”5

Buhârî, Edeb’de, Müslim ve Beyhakî’nin, uab'da, Câbir’den bildirdiine

göre Resûlullah (taliallahu aleyh «sîllem) öyle buyurmutur: "Zulmetmekten saknn.

Zulüm kyamet gününde (Allah katnda) karanlklardr. Tamahkârlktan

saknn. Tamahkârlk sizden Öncekileri helak etti. Sonuçta birbi derinin

kanlarm döktüler ve birbirlerinin mahremiyetlerini çinediler."
6

Buhârî, Edeb’de, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî’nin, uab'da, Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber MaMu aleyhi w«item) öyle

buyurmutur:
"
Zulmetmekten saknn. Çünkü zulüm kyamet gününde (Allah

katinda) karanlklardr. Fuhutan da saknn. Çünkü Allah fuhu ve çirkin

eyleri sevmez. Tamahkârlktan saktnn. Tamahkârlk sizden öncekileri kkrtt.

1 Hâkim (4/305, "sahih"). Elbânî es-Silsüetu'd-Datfe (484) hadisin zayf olduunu
söyledi.

Jbn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 2).

3 Abdurrezzâk (1532) ve bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 6).

••bn Ebî Hâtûn 2/535 (2842).

5 Buhârî (2447), Müslim (2579) ve Tirmizî (2030).

‘Buhârî (483) Müslim (2578) ve Beyhakî (10832).
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Sonuçta birbirlerinin kanlarn döktüler, birbirlerinin mahremiyetlerin;

çinediler ve akrabalk ilikilerini kopardlar.'

Hâkim ve Beyhakî'nin, uab'da Abdullah b. Ömer’den bildirdiine göre

Resûlullah ( salisilata, eieyfn malan) öyle buyurmutun
"
Zulmetmekten saknn. Çünki

zulüm, kyamet gününde (Allah katnda) karanlklardr. Fuhutan ve çirkin

eylerden saknn. Tamahkârlktan saknn, sizden öncekiler tamahkârlkla helal

.

oldular. Tamahkârlk onlara akrabayla balan kesmelerini emredince, onlar da

akrabalk balann kestiler. Onlara cimrilii emretti ve cimri oldular. Onlara

günaha dalmay emretti ve günaha daldlar.
"2

Taberânî, Hirmâs b. Ziyâd'dan bildiriyor: Resûlullah'n MbühIu eie*h «seiM

devesi üzerinde öyle hitab ettiini gördüm: "Hainlikten saknn. Çünkü o, en

kötü dosttur. Zulümden saknn. Çünkü zulüm kyamet gününde (Allah

katnda) karanlklardr. Tamahkârlktan saknn, sizden öncekiler tamahkârlkla

helak oldular. Sonuçta birbirlerinin kanlarn döktüler ve akrabalk ilikilerini

kopardlar.

3

Isbehânî, Ömer b. el-Hattâb'n hadisinin aynsn rivayet etti.

TaberânFnin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sahiahj eieyn

vesahn) öyle buyurmutur: uZulmetmekten saknn. Aksi takdirde dua

ettiinizde duanza icabet edilmez, yamur duasn edersiniz Allah duanz

kabul etmez ve yardm dilediinizde size yardm edilmez."*

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uiyu» atyfa meMtn)

öyle buyurmutun "Ümmetimden iki snfa efaatim olmayacaktr. Biri çok

zalim kalpli idareci, dieri de dindean giden kimsedir. "5

' Buhârî (470, 487), jbn Hibbân (6248), Hâkim (1/12, "sahih") ve Beyhakî (10833).

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi'l-Mufred, 466).
3 Hâkim (1/11) ve Beyhakî (7458).

3 Taberânî 22/204 (538), M el-Evsat (629). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/235) der ki:

"snadnda zayf biri olan Abdullah b. Abdurrahman bn Muleyha bulunmaktadr."
4 Mecmau'z-Zevâid'de (5/235) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "snadnda

tanmadm biri vardr."
5 Taberânî (8079), M el-Evsat (640). Elbânî, es-Silsiletü's-Sahîha'da (471) "sahih".
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Hâkim’in, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûluliah (saiuiahu aleyhi vueiiem) öyle

buyurmutun "Mazlumun duasndan saknn. Zira onun duas gökyüzüne

kvlcm gibi çkar.

Taberânî'nin Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den bildirdiine göre Resûluliah

(uiisilahj aisyh nseHem) öyle buyurmutur: "üphesiz u üç kiinin duas kabul

olunur: Mazlumun duas, babann oluna olan duas ve yolcunun duas."

1

Ahmed'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûluliah (saiyahu aleyhi vaseiiem)

öyle buyurmutun "Mazlum, günahkâr da olsa duas kabul edilir. Onun

günahlar kendi nefsine aittir."*

Taberânî ve Isbehânî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûluliah (uiyahu

Bieyfci veseiiem] öyle buyurmutun "ki dua vardr ki onlarla Allah arasnda perde

yoktur. Biri mazlumun duas, dieri de müminin kardeine gyabnda ettii

duadr."*

Taberânî'nin, Huzeyme b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûluliah (sdiaiiahu aiaytu

vBMiem) öyle buyurmutur: “Mazlumun duasndan saknn. Onun duas

bulutlarn üzerine tanr ve Yüce Allah: «zzetime yemin olsun ki bir süre

sonra olsa dahi sana yardm edeceim» buyurur."5

Ahmed'in, Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûluliah [saiyahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutur: "Mazlum kii kâfir de olsa onun duasndan saknn.

Onunla Allah arasnda bir perde yoktur. "6

Taberânî'nin, M. el-Evsat'ta, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûluliah (uUaiiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah öyle buyurur: «Benden baka

yardma bulamayan mazluma zulm edene hiddetim artt.»"'

1Hâkim (1/29, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahtha'da (871) "sahih".
7
Taberânî 17/240 (393). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’Ae (4/329) der ki: "Ravileri

güvenilir kiilerdir."

JAhmed 14/398 (8795).

* Taberânî (11232). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (10/ 151, 152) der ki: "snadnda
zayf biri olan Abdurrahman b. Ebî Bokr el-Muleykî bulunmaktadr."

5 Taberânî (3718). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (870) hadisin hasen olduunu
söylemitir.

6 Ahmed 20/22 (12549). Elbânî, es-SHsiletu'd-Sahîha'da (767) hadisin hasen olduunu
söylemitir.
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Ebu'-eyh b. Hayyân'n, et-Tevbih kitabnda, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veaaiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah öyle

buyurmaktadr: «zzetime ve Celâlime yemin olsun ki zalim kiiden er geç

intikam alacam. Mazlum kiiyi görüp de gücü yettii halde yardmda

bulunmayan kiiden de intikam alacam.»”*

Isbehânî, Abdullah b. Selâm’dan bildiriyor: Yüce Allah yaratklar yaratt

zaman, ayaklan üzerine kalkp balann kaldrarak: “Ey Rabbim! Sen kimden

yanasn?” dediler. Yüce Allah: "Ben kendisine hakk ödenene kadar

mazlumdan yanaym” buyurdu.

bn Merdûye ve Isbehâni, et-Terib'te bn Abbâs'tan bildiriyor: Kraln biri

tannmayacak bir ekilde (kyafet deitirerek) memleketini dolamaya çkt

ve inei olan bir adamn yanna geldi. nek merâdan geldii zaman onu

sadlar. Otuz inek kadar süt vermiti. Kral içinden bu inei almay geçirdi.

Sabah inek merâya çkt ve akam geri döndüünde yine onu sadlar. Ancak

bu defa on be inek kadar süt vermiti. Kral inein sahibini çarp: "Bana

ineinin durumunu haber ver. nein bu gün, geçenki meradan baka bir

yerde mi otland, baka bir yerden mi su içti?” dedi. Adam: "Hayr baka bir

yerden otlanp su içmedi” karln verince, kral: “Peki bunun sütüne ne

oldu ki yar yarya dütü?” diye sordu. Adam: "Görüyorum ki kral bu inei

almaya karar verdi ve sütü yanya dütü” dedi. Kral: "Sen kral nereden

biliyorsun?” diye sorunca, adam: “Durum sana söylediim gibidir” karln
verdi. Kral içinden hiç kimseye zulmetmeyeceine ve asla onu alp mal

edinmeyeceine dair Rabbine söz verdi. Sabah inek otlanmaya gitti. Akam
gelip saldnda sütü eskisi gibi otuz inek sütü kadar olmutu. Kral bu

durumdan ibret alarak içinden: "Görüyorum ki eer kral zulmeder veya

zulmetmeye karar verirse bereket yok olup gider. Kesin olarak imdiden

sonra adil olup en güzel adaletle hükmedeceim" dedi.

Isbehânî, Saîd b. Abdlazîz'den bildiriyor: “yilik eden kii, sevabm

Allah'tan beklesin. Kötülük eden kii de (maruz kalaca ilahi) cezay

yadrgamasn. Her kim haksz olarak bir izzet kazanrsa, Yüce Allah onu hakl

’ Taberânî (2207). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (2392) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
2

el- Munzirî, et-Terîbu ve't-Terhîb' de (3/190, 191) geçtii üzere Ebu'-eyh, et-Tevbîh.
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olarak zelil eder. Her kim de zulmederek mal biriktirirse yine Yüce Allah

zulmetmeksizin onu fakirletirir."

Ahmed'in, Zühd'de, Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre Yüce Allah

öyle buyurur: “Kim fakirlerin mallaryla bir zenginlik elde ederse onu

fakirletiririm. Zayf kiilerin gücüyle ina edilen her evin akbetini de harabe

klarm.”’

>1
y^>- *\jaJ\ AjjJjj U j LIaÜ olJL^aJi jcJUj j[

“Sadakalar açktan verirseniz ne güzel! Fakat onlar
gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha

hayrldr ve günahlarnzdan bir ksmna da kefaret olur.

Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr."
(Bakara Sur. 27 l)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sadakalar açktan verirseniz ne güzel! Fakat onlar gizleyerek fakirlere

verirseniz bu, sizin için daha hayrldr..."

1

âyetini açklarken öyle dedi:

“Yüce Allah gizli verilen sadakay açkça verilen sadakadan yetmi kat daha

üstün kld. Açkça verilen zekat da gizli verilen zekattan yirmi be kat daha

üstün kld. Geriye kalan bütün farz ve nafile eyler için ayn ey geçerlidir.”

3

Beyhakî'nin zayf bir isnâdla uab’da, ibn Ömer’den bildirdiine göre

Resûlullah (salliiahu aledi vesellem) öyle buyurmutur: "Gizli yaplan amel açk yaplan

amelden dcûa üstündür, örnek alnsn diye açkça yaplan ibadet ise (gizli

yaplandan) daha üstündür."*

Beyhakî, Muâviye b. Kurre’den bildiriyor. "Yüce Allah'n farz klm olduu

her eyi açkça yapmak (gizli yapmaktan) daha üstündür.”5

1 Ahmed (sh. 100).

1 Bakara Sur. 271

3bn Cerîr (5/15) ve bn Ebî Hâtûn 2/536 (2847).
4 Beyhakî (7012).

5 Beyhakî (7020).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Abbâs: "Sadakalar açktan

verirseniz ne güzel! Fakat onlar gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için

daha hayrldr ve günahlarnzdan bir ksmna da kefâret olur. Allah,

yaptklarnzdan hakkyla haberdardr"1

âyetini açklarken öyle dedi:

"Tevbe Sûresi inmeden önce bununla amel edilmekteydi. Ancak Tevbe

Sûresi zekâtn farzlar ve aynntlanyla inince zekâtlar ona göre ayarland.”
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda

öyle dedi: "Niyet halis olduktan sonra hepsi kabul edilir. Ancak gizli verilen

sadaka (açk verilenden) daha üstündür. Suyun atei söndürmesi gibi, sadaka

da hatalar yok eder/’3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sadakalar açktan

verirseniz ne güzel!../"’ âyeti ile: "Mallarnda (yardm) isteyen ve (iffetinden

dolay isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardr"5 âyeti hakknda

öyle demitir: "Bunlar neshedilmîtir. Tevbe Sûresi'nin: "Sadakalar

(zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, dükünler, zekât toplayan

memurlar, kalpleri Islâm'a sndrlacak olanlarla (özgürlüüne

kavuturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda

kalm yolcular içindir. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir"
6

âyeti, Kuriân'da bulunan zekât hakkndaki bütün âyetleri

neshetti.”

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Umâme’den bildiriyor "Ey Allah’n

Resûlü! Hangi sadaka daha üstündür?” dediimde:
"
Maddi durumu zayfolan

birinin (az da olsa gücü nisbetinde) gizlice fakire verdii sadakadr" buyurdu

ve: "Sadakalar açktan verirseniz ne güzel! Fakat onlar gizleyerek fakirlere

verirseniz bu, sizin için daha hayrldr ve günahlarnzdan bir ksmna da

kefâret olur. Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr"7 âyetini okudu.
8

'Bakara Sur. 271

"bn Ebî Hatim 2/535 (2743).

1 bn Cerîr (5/15).

4 Bakara Sur. 271

’ZâriyâtSur. 19

6 Tevbe Sur. 60
7 Bakara Sur. 271
8 bn Ebî Hâtim 2/536 (2846).
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Tayâlisî, Ahmed, Bezzâr, Taberânî, M. el-Evsat'ta ve Beyhakî uab’da Ebû

Zer'den bildiriyor: Resûlullah MaNalu aleyhi vasilim) bana: "Sana Cennet

hâzinelerinden birini göstereyim mi?" deyince: "Evet, ey Allah'n Resulü!"

karln verdim. Bunun üzerine Resûlullah Mailehu aleyhi vestilem): "Lâ havle velâ

kuvvete illâ billâh (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur) lafznda Cennet

hâzineleri vardr" buyurdu. O na; "Ey Allah'n Resûlü! Ya namaz?" dediimde:

"O ortaya konulan bir eydir, isteyen çok alr isteyen de az alr'’ buyurdu. "Ey

Allah'n Resûlü! Ya oruç?" dediimde ise: "O mükâfat olan bir farzdr"

buyurdu. "Ey Allah'n Resûlü! Ya sadaka?” diye sorduumda: "Onun karl
kat kat verilir. Yüce Allah çok verendir" buyurdu. "Sadakann hangisi daha

üstündür?" dediimde ise:
"
Maddi durumu zayf olan birinin (azda olsa gücü

nisbetinde) gizlicefakire verdii sadakadr" karln verdi .

1

Ahmed, Taberânî ve Isbehânî et-Terîb’te, Ebû Umâme’den bildiriyor Ebû

Zer: "Ey Allah'n Resûlü! Sadaka (nn karl) nedir?" dediinde, Allah

Resûlü:
"Onun karl kat kat verilir. Yüce Allah çok verendir" buyurdu ve:

"Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu

kendisine kat kat ödesin ..."
2
âyetini okudu. Ebû Zer: "Ey Allah'n Resûlü!

Hangi sadaka daha üstündür?" diye sorduunda, Allah Resûlü: "Maddi

durumu zayf olan birinin (az da olsa gücü nisbetinde) gizlice fakire verdii

sadakadr" buyrudu ve: "Sadakalar açktan verirseniz ne güzel! Fakat onlar

gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayrldr ve

günahlarnzdan bir ksmna da kefâret olur. Allah, yaptklarnzdan

hakkyla haberdardr"3 âyetini okudu.'’

Ahmed, Tirmizî, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, uab f
da,

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (s»iaiiahu aleyhi metan) öyle buyurmutun

"Yüce Allah yeryüzünü yaratt zaman yeryüzü sallanmaya balad. Yüce

Allah dalan yaratp yeryüzüne yerletirince yeryüzünün sallants durdu.

Melekler dalarn yaratlna ararak: «Ey Rabbim! Yarattklarn arasnda

dalardan daha kuvvetli bir ey var mdr?» dediler. Yüce Allah: «Evet, demir

’ Tayâlisî (480), Ahmed 35/431 (21546), Bezzâr (4034), Taberânî (4721) ve Beyhakî

(3576). Müsrted'in muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
2

Bakara Sur. 245
3 Bakara Sur. 271
4 Ahmed 36/218 (22288) ve Taberânî (7891). Müsned'in muhakkikleri: snâd çok

zayftr" demilerdir.
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vardr» buyurdu. Melekler: «Yarattklarn arasnda demirden daha kuvvetli bi r

ey var mdr?» dediler. Yüce Allah: «Evet, ate vardr» buyurdu. Melekler:

«Yarattklarn arasnda ateten daha kuvvetli bir ey var mdr?» dediler. Yüce

Allah: «Evet, su vardr» buyurdu. Melekler: «Yarattklarn arasnda sudan

daha kuvvetli bir ey var mdr?» dediler. Yüce Allah: «Evet, rüzgâr vardr >

buyurdu. Melekler: «Yaratttklann arasnda rüzgârdan daha kuvvetli bir ey var

mdr?» dediler. Yüce Allah: «Evet, Âdemolu vardr. O sa eliyle verdii

sadakay sol elinden gizler» buyurdu."'

Buhârî, Müslim ve Nesâî*nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(sallallahu alayti veselltm) öyle buyurdu: “Yüce Allah kyamet gününde yedi kiiyi hiçbir

gölgenin bulunmad bir günde kendi (Ar'nn) gölgesinde gölgelendirir.

Bunlardan birincisi adil olan yöneticidir. kincisi, Allah'a ibadet içinde yetien

gençtir. Üçüncüsü, kalbi mescide bal olan kiidir. Dördüncüsü, birbirlerini

Allah için seven, Allah için birleen ve Allah için ayrlan iki kiidir. Beincisi,

birlikte olmak için kendisini çaran güzel ve saygn bir kadn «Allah'tan

korkarm» diyerek reddeden kiidir. Altmcs, sa elinin verdiinden sol elinin

haberi olmayacak ekilde gizlice sadaka veren kiidir. Yedincisi ise yalnzken

Allah' annca gözlerinden ya dökülen kiidir."
1

Taberânî'nin Muâviye b. Hayde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(seilsMu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Gizli verilen sadaka Rabb'in gazabn

söndürür."3

Taberânî’nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aieyti nailin)

öyle buyurmutur “yilikler yapmak kiiyi musibetlere dümekten korur. Gizli

verilen sadaka Rabb'in gazabn söndürür. Akrabalar gözetmek ömrü uzatr.

3

Taberânî'nin M. el-Evsafta, Ümmü Seleme'den bildirdiine göre

Resûlullah (salialiehu aleyhi rendiem) öyle buyurmutur: “yilikler yapmak, kiiyi

musibetlere dümekten korur. Gizli verilen sadaka, Rabb'in gazabn söndürür.

Akrabalar gözetmek, ömrü uzatr. Her iyilik bir sadakadr. Dünyada iyilik

’ Ahmed 19/276, 277 (12253), Tirmizî 3369) ve Beyhakî 2441). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 668).
3

Buhârî (660), Müslim (1031) ve Nesâî (5395).

3 Taberârû 19/421 (1018), M. el-Evsat (634, 635). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu t-

Terîb ve't-Terhîb, 879).
4 Taberârû (4/80). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu't-Terîb ve’t-Terhîb, 880).
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ehlinden olan âhirette de iyilik ehlinden olur. Dünyada kötülük ehlinden olan

âhirette de kötülük ehlinden olur. Cennete girecek ilk kiiler de iyilikler ehlinden

olanlardr.
,n

bn Ebi'd-Dünyâ, Kadâu'l-Havâic kitabnda, Beyhakî, uab’da ve

Isbehânfnin et-Terîb’te, Ebû Saîd el-Hudrî'nin bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBBBhu Beyh vesellem) öyle buyurmutur: “Gizli verilen sadaka, Rabb'in

gazabn söndürür. Akrabalar gözetmek, ömrü uzatr, iyilikler yapmak, kiiyi

musibetlere dümekten korur.
1,1

Ahmed, Zühd'öe, Salim b. Ebi'l-Ca’d'dan bildiriyor: Salih'in (elertusselam)

kavminde kendilerine eziyet eden bir adam vard. Sâlrh'in uieyhissiamjkavminden

bir grup: "Ey Allah'n Peygamberi! Bu adama bir beddua etsen” dediler. Sâlih

(aieyhsseiam): "Gidin, sizin yaptnz zaten ona yeter” karln verdi. Bu kii her

gün odun toplamaya çkard. Yine bir gün iki ekmek alarak oduna gitti.

Ekmein birini yiyip dierini tasadduk etti. Sonra odunlann yapp sa salim

kendisine bir ey olmadan geri döndü. Ahali, Salih’e (abytisseiam) gelip: "Bu kii

odundan sa salim geriye döndü" dedi. Sâlih (aieyhisselam) onu çarp: "Bu gün ne

yaptn?” diye sorunca, adam: "Bu gün oduna çktmda yanma iki ekmek

almtm. Birini yedim dierini de tasadduk ettim” dedi. Bunun üzerine Sâlih

(BiHYhreeiam): "Odunlann çözüp indir” dedi. Adam odunlan indirince baktlar ki

odunlarn içinde odunu srp duran siyah bir ylan vard. Sâlih (aiuyKstabm):

"Onunla def edildi” dedi. Yani verdii sadakayla ylann zaran def edilmiti .
3

Ahmed, Sâlim b. Ebi'l-Ca’d'dan bildiriyor: "Bir kadn çocuuyla beraber

çkmt. Kurt kadnn çocuunu kapp götürdü. Kadn onlann izinden gitti

beraberinde bîr ekmek vard. Kadn dilenci biriyle karlanca ekmei ona

verdi. Bunun üzerine kurt çocukla geri dönerek çocuu kendisine verdi.”4

Ebû Dâvud, Tinmizî, Nesâî, bn Huzeyme, bn Hibbân ve Hâkim’in Ebû

Zer’den bildirdiine göre Resûlullah (hObIMu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur "Yüce

Allah üç kiiyi sever ve üç kiiyi sevmez. Sevdii üç kii unlardr: Birinin bir

kavme gidip de bir eyi aralarndaki akrabalk ba sebebi ile deil de Allah için

’Taberân! (6086). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîhu't-Terîb ve’t-Terhîb, 881).
1 bn Ebid-Dünyâ (3) ve Beyhakî (3442).

3 Ahmed (sh. 95,96).

4 Ahmed (sh. (98).
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istediinde, geriye çekilerek isteyene istediini Allah'tan baka kimsenin

bilmeyecei ekilde gizlice veren kii. Dieri
,
gece sefere çkan kavmin uykusu

gelip ve kendileri için uykudan daha güzel bir ey olmad zaman balarn

koyup yattklarnda, uyumayp Allah'a dua ederek âyetlerini okuyan kiidir. Bir

dieri de bir bölüün dümanla karlap da kaçtnda kaçmayan ve savan

öldürülen veya fetih yapan kiidir. Sevmedii üç kii ise: Zina eden ihtiyar,

kibirlifakir ve zalim zengindir."'

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî’nin, uab’da Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiMahu aleyhi vKaiiam) öyle buyurmutur "Namazn içinde Kur’ân

okumak namaz dnda okumaktan daha faziletlidir. Namazn dnda Kur’ân

okumak ise tebih ve tekbirden daha faziletlidir. Tebih sadaka vermekten,

sadaka vermek (nafile) oruç tutmaktan daha faziletlidir. Oruç ise Cehennem

ateine kar kalkandr. "*

bn Mâce, Câbir b. Abdillah’tan bildiriyor: Resûlullah («Bibiiata Btayto «selle™) bize

hutbesinde öyle buyurdu: "Ey insanlar! ölmeden önce Allah'a tövbe ediniz.

Meguliyetiniz olmadan önce salih amellere kounuz. Allah'n sizde olan

hakkn ödeyip nzklanmanz, yardm edilmeniz ve düzelmeniz için Allah'

çokça zikredip gizlice sadakalar veriniz."
3

Ebû Ya'lâ'nn Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (sallallshj aByh vesaliBm], Ka'b b.

Ucre'ye öyle buyurdu: "Ey Ka'b b. Ucre! Namaz kiiyi Allah'a yaklatrr.

Oruç kiiyi günahlardan korur. Sadaka, suyun atei söndürmesi gibi günahlar

söndürür. Ey Ka'b b. Ucre! nsanlar erkenden çkp giderler. Bir ksm nefsini

satp onu tutsak eder, bir ksm da nefsini (Allah'a) satp onu (Cehennem

ateinden) azat eder."
41

bn Hibbân’n Ka'b b. Ucre'den bildirdiine göre Resûlullah (sdi^iahu aie^i nn\\m)

öyle buyurmutur "Ey Ka'b b. Ucre! Haramla beslenen et ve kan Cennete

girmeyecektir. O, atee daha layktr. Ey Ka'b b. Ucre! nsanlar erkenden çkp

’

Sahîhu't-Terîb vc't-Terhîb'de (2/32, 33, 4/79) geçtii üzere Ebû Dâvud, Tirmizî (2567),

Nesâî (1614, 25569), bn Huzeyme (2456), bn Hibbân (3349, 3350) ve Hâkim (2/1 :3,

"sahih")- Zayf hadîstir (Bakn: Elbânî/ DaîfSünen et-Tirmizî, 472).
2 bn Ebi'd-Dünyâ tariki ile Beyhakî (2243). Elbânî, el-Mikât’ ta (2166) zayf olduunu

söyledi.

3 bn Mâce (1081). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî DaîfSünen bn Mâce, 224).

4 Ebû Ya la (1999). Muhakkik: "snad kuvetlidir" demitir
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giderler. Bir ksm nefsini Allah'a satp onu (Cehennem ateinden) azat eder.

Kimisi de dünyaya bal brakr. Ey Ka'b b. Ucre! Namaz kiiyi Allah'a

yaklatrr. Sadaka kiinin Müslümanlnn kant olur. Oruç kiiyi

günahlardan korur. Sadaka, buzun kaya üzerinde erimesi gibi günahlar eritip

yok eder.

Ahmed, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî'rin, uab'da Ukbe b.

Âmilden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseilam) öyle buyurdu:

"(Kyamet gününde) Halk arasnda hüküm verilinceye kadar her kii kendi

sadakasnn gölgesinde durur."2

bn Huzeyme ve Hâkim, Hz. Ömer'den bildiriyor: Ameller övünürken

sadaka: "Ben hepinizden daha üstünüm” der.
3

Ahmed, Bezzâr, bn Huzeyme, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî*nin

Bureyde'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu alayhi veteilem) öyle buyurmutur:

"Kii bir sadaka verdii zaman yetmi eytann vesvesesini keser."*

Taberânî ve Beyhakî'nin uab’da Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre

Resûlullah MaHehu aleyhi mailem) öyle buyurmutur:
"
Sadaka, sahibinin kabirdeki

ateini söndürür. Mümin kii de kyamet gününde sadakasnn gölgesinde

gölgelenir. "*

Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aleyhi «adi»*) öyle

buyurmutur: "Sadakalar erken verin. Zira bela sadakann önüne geçemez."*

Taberânî'nin, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildirdiine göre Resûlullah {»Uattahu aleyh

vasilen): "Sadakalar erkenden verin, çünkü bela onu geçemez " buyurmutur.

7

’bn Hibbân (5567). Muhakkik: "Sahîh hadistir" demitir.
1 Ahmed 28/568 (17333), bn Huzeyme (2431), bn Hibbân (3310), Hâkim (1/416) ve

Beyhak (3348). Müsned'in muhakkikleri: "snâd sahihtir" demilerdir.
5 bn Huzeyme (2433) ve Hâkim (1/416, "sahih").

4 Ahmed 38/60 (22962), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (943), bn Huzeyme (2457), Taberânî, M.

el-Evsat (1034), Hâkim (1/417, "sahih"), Beyhakî (4/187), uab (3474). Müsned'in

muhakkikleri: "Ravileri güvenilirdir ve Buhârî ile Müslim'in ravileridir" demilerdir.
5Taberân 17/286 (788) ve Beyhakî (3347).
6 Beyhakî (3353). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu’t-Terîb ve't-Terhîb, 522).

7 Taberânî, M. el-Evsai (5643). Çok zayf hadistir. (Elbânî, Daîfu't-Terîb ve't-Terhîb,
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Taberânî’nin bildirdiine göre Meymûne binti Sa'd: “Ey Allah'n Resûlü!

Sadaka hakknda bana bir fetva ver” deyince:
"
Sadaka, Allah rzasn

gözeterek veren kii için ateten kurtarcdr" buyurdu .

1

Beyhakî’nin, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saUahhu B^ytu «sillem) öyle

buyurmutur: "Tasaddukta bulununuz. Zira sadaka sizi ateten kurtarr."
2

Tirmizî ve bn Hibbân'n Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sbIMbIu eieyn

vttriier) öyle buyurmutur: “Sadaka Rabb'in gazabn söndürür ve kötü ölümü

defeder.
"3

Taberânfnin Râfî b. Hadîc'ten bildirdiine göre Resûlullah (sMahu aleyhi mailen)

öyle buyurmutur: "Sadaka, yetmi kötülük kapsn kapatr."

4

*

Taberânrnin, Amr b. Avftan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaftahu aleyhi manen)

öyle buyurmutur. ",Müslümamn sadakas ömrü uzatr, kötü ölümü

uzaklatrr ve Yüce Allah onunla büyüklenmeyi ve kibiri yok eder.
"s

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Ebû Zer'den bildiriyor: “Verilen her sadaka

yetmi eytann vesvesesini keser. Bunlann hepsi sadakay önlemeye

çalanlardandr.”6

ibn Mübârek, el-Birr ves-Sla'da ve Isbehânî, et-Terîb'de, Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur.
"
Yüce Allah

sadaka sayesinde yetmi türlü kötü ölümü kuldan uzaklatrr.
" 7

Taberânî, M. el-Evsafta ve Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiaiihu aleyhi mailem) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah miskinin

faydaland bir lokma ekmek veya bir avuç kuru hurma veya buna benzer

1

Taberânî 25/35, 36 (62), Zayf hadistir (Bakn: Elbânî Daîfu't-Terîb ve't-Terhîb, 517).

1 Beyhakî, uab (3355). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî Daîfu't-Terîb ve't-Terhîb, 523).

3 Tirmizî (664, hadisin hasen olduunu söylemitir) ve bn Hibbân (3309). Zayf

hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 105).

4 Taberânî (4402). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/109) der ki: "snadnda zayf biri

olan Hammâd b. uayb bulunmaktadr."
5 Taberânî 17/22, 23 (31). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/110) der ki: "snadnda

zayf biri olan Kesîr b. Abdillah el-MLzzî bulunmaktadr."
6 bn Ebî eybe (3/111) ve Beyhakî, uab (3475). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî Daîfu't-

Terîb ve't-Terhîb, 519).

7 bn Mübârek(286). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu't-Teribu ve't-Terhîb 513).
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eyler sebebiyle üç kiiyi Cennete alr. Biri sadakann verilmesini emreden ev

reisi, biri yemei yapan ev hanm, dieri de sadakay fakire veren hizmetçidir."'

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim’in bildirdiine göre Adiy b. Hatim,

Resûlullah'n Malisin, aleyh, «seM öyle buyurduunu iitti: "Sizden hiç kimse

yoktur ki, Yüce Allah onunla aralarnda tercüman olmadan konumasn. Kii

sa tarafna bakacak ve ilemi olduu amellerini görecek. Sol tarafna

baktnda yine ilemi olduu amelleri görecek, önüne baktnda ise yüzü

karsnda ancak atei görecektir. Bu sebeple yarm hurmayla olsa bile (sadaka

vererek) ateten korunun."
2

Ahmed’in bn Mes'ud'dan bildirdiine göre Resûlullah (saflaBahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Sizden her bir kii yarm hurmayla olsa bile yüzünü

ateten korusun."*

Ahmed'in, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah Maiahu aleyhi vuaiiem) öyle

buyurmutur: "Ey Âie! Yarm hurma ile olsa bile ateten korun. O yarm

hurma aç kiiye, tokun kamn doyurduu hurmalar gibi gelir."4

Bezzâr ve Ebû Ya'lâ'n Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirdiine göre Resûlullah

iseiiaiiBhu Hioyti vestHem) öyle buyurdu: "Yarm hurma ile olsa bile ateten korunun. O,

eriyi düzeltir ve kötü ölümü uzaklatrr. O yarm hurma, aç kiiye, tokun

kamn doyurduu hurmalar gibi gelir.’*

bn Hibbân’n Ebû Zer’den bildirdiine göre Resûlullah Malisini aleyhi metan)

öyle buyurmutun "srailoullar zamannda bir âbid manastrda altm yl

boyunca ibadet etti. Yamurla yerler yeerince rahip manastrdan çkp: «Ben

buradan inip Allah' zikredersem daha iyi olur» dedi. ndiinde yannda bir

veya iki ekmek vard. Yolda giderken bir kadnla karlat. Birbirleriyle

konutuktan sonra kadnla ilikiye girdi ve ardndan kendinden geçip yere

dütü. Sonra da ykanmak için bir göle indiinde bir dilenci geldi. Rahip bir

’Taberânî (5309) ve Hâkim (4/134, 135). Çok zayftr (Bakn: Elbârû, Daîfu’t-Terîb ve't-

Terhîb, 551).
1 bn Ebî eybe 3/110), Buhârî (7512) ve Müslim (1016).

3 Ahmed 6/201 (3679). Muhakkik: "Sahih liayrihi'dr ve isnad zayftr" demitir.
4 Ahmed 41/49 (24501). Muhakkik: "Senedinin "Yarm hurma ile olsa bile ateten korun

"

bölümü dnda kalan ksmnn kopuk oluurdan dolay zayftr" demitir.
5 Bezzâr (82) ve Ebû Ya'lâ (85). Ebû Ya'lâ'nm muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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ekmei veya iki ekmei almas için dilenciye iaret ettikten sonra öldü. Rahibin

altm yl boyunca yapm olduu ibadet kadnla yapt zinayla tartlnca, zina

kefesi daha ar bast. Bunun üzerine ibadetinin üstüne vermi olduu bir veya

iki ekmein sevab konuldu. badet kefesinin daha ar basmas üzerine

baland.

bn Ebî eybe ve Beyhakî, ibn Mes'ûd’dan bildiriyor “Zamannda bir âbid

manastrda altm yl boyunca ibadet etti. Kadnn biri gelip yannda misafir

oldu. Bu kii kadnla alt gün beraber oldu. Sonra da pimanlk duyuo

manastrdan kaçt- Bir mescide geldi ve orada üç gün bir ey yemeden kald.

Ona bir ekmek verildiinde onu ikiye bölüp yansn sandaki adama dier

yansn da solundaki adama verdi. Bunun üzerine Yüce Allah ona ölüm

meleini gönderdi ve cann ald. Altm yllk ameli bir kefeye, kadnla

geçirdii alt gün bir kefeye konuldu. Alt gün kefesi ar bast. Vermi olduu

bir ekmein sevab kefeye konulunca alt günden daha ar bast.”
2

ibn Ebî eybe, Ebû Musa el-E'arî'den buna benzer bir rivayette bulundu.’

Beyhakî, Resûlullah’n (sdUishu atsytn nalbm) ashabndan Hasafe b. Hasafe adl

kiiden bildiriyor Resûlullah (satiaUahu aisy» ntOm): "Kuvvetlinin kim olduunu

biliyor musunuz?" deyince: "Kiiyi yere çalandr” dedik. Resûlullah [sallallahu elevhi

YtstiiMFi): "Kuvvetli olan iddetli öfke annda nefsine hâkim olandr" buyurdu ve:

"Rakûb'un kim olduunu biliyor musunuz
?"

diye sordu. “Çocuu olmayan

kiidir” dedik. Resûlullah (sdlallahu aleyhi »eibM: "Rakûb, çocuu olan ancak

bunlardan hiç birini kendinden önce âhirete göndermemi biridir" buyurdu ve:

"Fakirin kim olduunu biliyor musunuz?" diye sordu. "Mal olmayan kiidir”

dediimizde Resûlullah (saiiaiiahu aiayhi vBseiiem): "Fakir kii, mal olup da ondan bir ey

vermeyendir" buyurdu."4

’bn Hibbân (378). Hadis çok münkerdir (Elbânî, Daîfu 't-Terîb ve't-Terhb, 513).

2 bn Ebî eybe (3/111, 13/184) ve Beyhakî, uab (3488, lafz kendisinindir).

3bn Ebî eybe (13/184).
* Beyhakî, uab (3341) ve Ahmed 38/197 (23115). Muhakkikler: "Sahîh liayrihi"

demilerdir.
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Bezzâr ve Taberânfnin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uHdiatu ateytu

vBselHi) öyle buyurmutur: “Yarm hurma ile olsa bile ateten korunun

Bezzâr ve Taberânî’nin Nu'mân b. Betr'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sriiaiishu Bieyh mU öyle buyurmutur: “Yarm hurma ile olsa bile

ateten korunun ."

1

Bezzâr ve Taberânî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallat,Bhu aleyhi vraiam) öyle buyurmutur: “Yarm hurma ile olsa bile ateten

korunun ."

3

Bezzâr ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da, Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (uiialishu aleyhi mailem): "Ey Âie! Yarm hurma ile olsa bile

nefsini Allah'tan satn al. Allah'n azab karsnda benim sana bir faydam

olmaz. Ey Âie! Bir isteyen (dilenen) yanndan eli bo dönmesin. Bir keçi paças

olsa bile ver" buyurmutur/’

Müslim'in Ebû Zer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber MaHrfu aleyhi resdism)

öyle buyurmutur: "Sizden her birinizin her mafsalna bir sadaka vardr. Her

tebih bir sadakadr. Her tahmîd bir sadakadr. Her tehlil bir sadakadr. Her

tekbir bir sadakadr. yilii emretmek bir sadakadr. Kötülükten nehyetmek bir

sadakadr. Bütün bunlara karlk kiinin iki rekat kuluk namaz klmas

yeterlidir.
"5

Bezzâr ve Ebû Ya’lâ, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiisiiahu aleyhi meiM:

"nsann her mafsalnn her gün bir sadakas vardr" buyurdu. Ashâbdan

bazlar: "Ey Allah’n Resûlü! Bu çok ardr, buna kimin gücü yeter" deyince,

Resûlullah («aiiailehu aleyhi meM öyle buyurdu: "yilii emredip kötülükten

nehyetmek sadakadr. (Gelen geçene)zarar verici bir eyi yoldan kaldrmak

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (934) ve Taberânî, M. el-Evsal (3644). Heysemî, Mecmuu z-

Zevâid'de (3/106) der ki: "Bezzâr'n ravileri Sahîh’m ravileridir."

J Bezzâr (3226) ve Mecmau'z-Zevâid'de (3/106) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki:

"snadnda Eyyûb b. Câbir bulunmaktadr. Hakknda tenkitler vardr. bn Adiy ise

güvenilir olduunu söylemitir."

1 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (937).

* Bezzâr, Kefu'l-Estâr (938) ve Beyhakî (3401). Heysemî, Meemau'z-Zeoâid'de (3/106)

der ki: "isnadnda zayf biri olan Abdullah b. ebîb bulunmaktadr."
5 Müslim (720).
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sadakadr. Zayfa yardm etmek sadakadr. Namaza giderken kiinin att hur

adm da sadakadr."'

Taberânî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (nMlhu uMi

rrafan) öyle buyurmutun "Âdemolunun bedeninde üçyüz altm mafsal

bulunmaktadr. Her biri için her gün bir sadaka vardr. Kiinin konuaca her

(iyi) söz sadakadr. Kiinin Müslüman kardeine herhangi bir eyde yardm

etmesi sadakadr. kram edilen suyu içmek sadakadr. Zarar verici bir eyi

yoldan kaldrmak sadakadr. "a

Bezzâr ve Taberânî'nin, M. el-Evsat
p
ta bn Ömer'den bildirdiine göre

Resulullah (uIUUri aleyhi vetefor) öyle buyurmutun "(Müslüman) kardeinin

yüzüne kar tebessüm etmenle sana bir sadaka yazlr. Kovandan kardeinin

kovasna su boaltmanla sana bir sadaka yazlr. Zarar verici bir eyi yoldan

kaldrmanla sana bir sadaka yazlr. Yolunu kaybetmi kiiye doru yolu

göstermenle sana bir sadaka yazlr."3

Bezzâr, Ebû Cuhayfe’den bildiriyon Kays kabilesinden bir grup silahlann

kuanm ve yrtk elbiselerle beklenmedik bir anda Resûlullah'n (nMrfu tfeyfc

vEseiletn) yanna geldiler. Resulullah (EalaiBhuBEyhinnMonlann bu durumuna acmt.
Namaz kldktan sonra evine girdi ve geri çkp namaz kld ve eski yerine

oturdu. Sadaka verilmesini emretti veya bu konuda tevikte bulunup:

"Kimisi bir dinar, kimi bir dirhem, kimi bir ölçek buday, kimi de bir ölçek kuru

hurma tasadduk eder" buyurdu. Ensâr'dan bir adam bir bohça altnla gelip

onu Resûlullah'n (sBiaiiE#u aleyhi vescflem) önüne brakt. Sonra insanlar birbiri ardnca

sadaka vermeye devam etti. Ta ki bir yn yemek ve bir yn elbise olana

kadar bu böyle devam etti. Sonunda Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi «stiM yüzünün

altn parças gibi neelendiini gördüm .

4

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr (926) ve Taberânî (2434, 2435). Ebû Ya'la'run muhakkiki: "snad
çok. zayftr" demitir."

2 Taberânî (11027).

* Bezzâr, Keful-Estâr (956) ve Taberânî (8342). Heysem, Mecmau'z-Zeuâid'de (3/134)

der ki: "snadnda Yahya b. Ebî Ata bulunmaktadr. O da meçhul biridir."

4 Bezzâr, Kefu'l-Estur (940) der ki: "Biz bu hadisi Ebû Cuhayfe'den ancak bu isnâdla

biliyoruz. Ebû srail hadiste gevektir. Bu kiiden Süfyân es-Scvri'den ve birçok kii

daha rivayet etmilerdir. Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (3/106) der ki: "Ravilerden Ebû

srail hakknda menfi söz söylenmitir, ama güvenilir de bulunmutur."
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Bezzâr, Kesîr b. Abdillah b. Amr b. Avf'tan, o babasndan, o da

dedesinden bildiriyor: Resûlullah (saiisiBhu deyhi veseüem) bir gün insanlar sadakaya

tevik etti. Ulbe b. Zeyd kalkp: “Benim yanmda onurumdan baka bir ey

yoktur. Ey Allah'n Resûlü! Sen de ahid ol, bana tasaddukta bulunuyorum”

dedi ve tekrar oturdu. Bunun üzerine Resûlullah (»Uallahu aleyh muIM: "Sen hakkn

tasaddukta bulunuyorsun, Allah bunu senden kabul etti" buyurdu.'

Bezzâr, Ulbe b. Zeyd'den bildiriyor: Resûlullah (saliaiiahu aleyhi »esellem) bir gün

insanlan sadakaya tevik etti. Ben de kalkp: "Ey Allah’n Resûlü! Sadakaya

tevikte bulundunuz ama benim yanmda onurumdan baka bir ey yoktur.

Bana zulmedene hakkm helal ederek tasaddukta bulunuyorum” dedim.

Resûlullah (saiiBHBh u aleyhi »eseiiem) bunu kabul etmedi. Ancak ikinci gün: "Ulbe b. Zeyd

nerede?" veya: "Hakkn tasadduk eden nerede ? Yüce Allah ondan bunu kabul

etti" buyurdu.
1

Ahmed, Ebû Nuaym, Fadlu'l-lm’de ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû

Zen "Ey Allah'n Resûlü! Malmz yok ki, nereden sadaka verelim?” deyince,

Resûlullah (»iaiiahu aleyh veeiiem):
"
Tekbir getirmen, Allah' her kötülükten ve eksik

sfatlardan tenzih etmen, Allah'a hamd etmen, tehlil etmen, Allah'a istifar

etmen, iyilii emredip kötülükten nehyetmen, Müslümanlarn yolundan

dikenleri, kemikleri ve talan kaldrman, âmâ birine yardmc olman, sar ve

dilsiz kiiye ihtiyacm giderene kadar yardma olman, ihtiyac olan, ihtiyacnn

nerede olduunu biliyorsan oraya yönlendirmen, imdat dileyenin yardmna

koman ve zayf kiiyi ellerinin gücüyle kaldrman sadaka kaplarndandr.

Bütün bunlar kendin için sadakadr. Hatta hanmn ile birlemende bile ecir

vardr" buyurdu. Ebû Zen “Nasl olur da kendi ehvetimi gidermemde ecir

olur?” dediinde, Resûlullah (salleilhu aleyh »eseliem): "Eer senin bir çocuun olsayd

ve bu çocuk büyüyüp sana faydal olmasn umduun srada ölseydi sen

sevabn Allah'tan bekleyecek miydin?" buyurdu. Ebû Zer: “Evet” diye karlk

verince: "Onu sen mi yarattn
?"

diye sordu. Ebû Zer: "Hayr! Onu Allah

yaratt” dedi. Resûlullah Miaiiehu aleyhi wseiiem): "Ona sen mi hidayet verdin?" diye

sorunca: “Hayr! Allah hidayet verdi” dedi. Resûlullah (uMshu aleyhi veseiiem): "Ona

rzkn veren sen misin?" diye sorunca: "Hayr! Onun nzkn Allah verdi”

1

Bezzâr, Kcfu’l-Estâr (958). Heyscmî, Mccmau'z-Zevâid’de (3/134) der ki: "snadnda

Kesîr b. Abdillah bulunmaktadr. O da zayf biridir."

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (959). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (3/134) der ki: "snadnda

Muhammed b. Süleyman b. Mesmûl bulunmaktadr. O da zayf biridir.
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karln verdi. Bunun üzerine Resûtullah ((Biidiaiiü aieYhi vesaHem): "O zaman ehvetini

helalinden gider ve haramdan uzak dur. (Bundan çocuk olmas durumunda)

eer Allah dilerse onu yaatr, dilerse öldürür. Ecir de enindir" buyurdu.'

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin, Haris b. Vehb el-

Huzâfden bildirdiine göre Resûlullah (oMMu sisyhi ye»«m) öyle buyurmutun

"Sadaka verin! öyle bir zaman gelecek ki, kii sadaka vermek için çkacak ve

onu kabul edecek birini bulamayacaktr."

1

bn Ebî eybe’nin, Ebû Seleme’den bildirdiine göre Resûlullah (siiaiiahu aierfu

vESEiiBm}! "Sadaka vermek mal asla eksiltmez tasaddukta bulunun"

buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Hz. Âie'den bildiriyor. Bize piirilmi bir koyun hediye

edildi. Omuzu (butu) hariç onu parçalayp tasaddukta bulundum. Resûlullah

(saiiaiBhuBByhiyBSBilem) geldiinde bunu ona söyleyince: "Omuzu hariç koyunun hepsi

sizindi" buyurdu/

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Isbehânî, et-Terîb’te ve bn Asâkir, a’bî’den

bildiriyor: "Sadakalar açktan verirseniz ne güzel! Fakat onlar gizleyerek

fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayrldr ve günahlarnzdan bir

ksmna da kefâret olur. Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr"5

âyeti Ebû Bekr ve Ömer hakknda indi. Ömer malnn yansn insanlann balan

üzerinde tayarak Resûlullah'a (»Mâm aleyhi vuafcm) getirmiti. Ebû Bekr ise bütün

maln çok gizli bir ekilde getirmiti. Resûlullah (sai^^ «seiM, Ebû Bekrie:

"Ailene ne braktn?" deyince: "Allah'n ve Resûlünün nzasn braktm"

karln verdi. Bunun üzerine Ömer, Ebû Bekrie: "Ne zaman bir hayr

üzerine yantysak mutlaka beni yendin" dedi .

6

1 Ahmed 35/383, 384 (21484) ve Beyhakî (11171). Müsned'in muhakkikleri: "snad

sahîhhr" demilerdir. Daha önce geçen (2/646) balanz.
1 bn Ebî eybe (3/1 11), Ahmed 31/25 (18726), Buhâri (1411, 1424, 7120), Müslim (1011)

ve Nesâî (2554).

} bn Ebî eybe (3/112).

4 bn Ebî eybe (3/112).

5 Bakara Sur. 271

s bn Ebî Hâtim 2/536 (2848) ve Üsdu'l-CSbe'de (3/326) geçtii üzere bn Merdûye

(lafz kendisinirdir) ve bn Asâkir (30/64, 65).
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Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim, Hz. Ömer'den bildiriyor: Resûiullah (sailanahu a^

vese'lem) bir gün bize tasaddukta bulunmamz emretti. O gün de yanmda mal

bulunan bir zamana dek geldi. Kendi kendime: "Eer Ebû Bekr'i geçeceksem

bu gün geçerim" dedim. Ben malmn (paramn) yansyla Resûiullah'a Muuk

uEyhi VE3EEH1) geldim. Bana: "Ailene ne braktn
?"

diye sorunca: "Bunun kadann

braktm" dedim. Ebû Bekr yannda bulunan bütün malyla geldi. Resûiullah

(seiiaiisiHj dBtfi nseiiem) ona da: "Ailene ne braktn?" diye sorunca: "Allah ve

Resulünü braktm" karln verdi. Bunun üzerine Ebû Bekrie; "Bir daha

seninle asla yanmam" dedim.
1

bn Cerîr, Yezîd b. Ebî Habîb’ten bildiriyor: "Sadakalar açktan verirseniz

ne güzel!"
2
âyeti, Yahudilere ve Hristiyanlara verilen sadaka hakknda indi.

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Günahlarnzdan bir

ksmna da kefâret olur..."4 âyetini okudu ve: "Kefaret olacak ey sadakadr"

dedi.5

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, A'me’ten bildiriyor: “bn Mes'ûd'un kraatnda

bu âyet (3) harfi olmadan **•) eklindedir.”
6

b» Uj .LL; ji Lftü at jfSj ^üi j4
dj
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"Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir. Fakat Allah,

dilediini hidayete erdirir. Hayr olarak ne harcarsanz,

kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'n rzasn
kazanmak için harcarsnz. Hayr olarak her ne

1

Ebû Dâvud (1678), Tirmizî (3675) ve Hâkim (1/414, "sahih"). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahih Sünen Ecî Dâvud, 1472).

2 Bakara Sur. 271

3 ibn Cerîr (5/16).

4 Bakara Sur. 271

5 bn Ebî Hatim 2/537 (285!).

6 Ebû Dâvud (sh. 58).
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harcarsanz -hiç hakknz yenmeden- karl size

tastamam ödenir." (Bakara Sur. 272)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Nesâî, Bezzâr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakt, Sünen ’de ve Diyâ, d~

Muhtâre'de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Ashâb önceleri müriklerden olan

akrabalanna bata bulunmay istemezdi. Bunun üzerine: "Onlar hidayete

erdirmek sana ait deildir. Fakat Allah/ dilediini hidayete erdirir. Hayr

olarak ne harcarsanz, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'n rzasn

kazanmak için harcarsnz. Hayr olarak her ne harcarsanz -hiç hakknz

yenmeden- karl size tastamam ödenir"
1

âyeti indi.
J

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Diyâ, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz.

Peygamber (sbIIbimiu aleyh wseiiem) bize sadakalanmz yalnz Müslümanlara

vermemizi emrederdi. Ancak: "Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir.

Fakat Allah, dilediini hidayete erdirir. Hayr olarak ne harcarsanz,

kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'n rzasn kazanmak için harcarsnz.

Hayr olarak her ne harcarsanz -hiç hakknz yenmeden- karl size

tastamam ödenir"3
âyeti inince hangi dinden olursa olsun isteyen ki ye

sadaka verilebileceini söyledi .

4

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyrîden bildiriyor: Hz. Peygamber

(saiiaüahu aleyhi «Bellim) müriklere sadaka vermezdi. "...Zaten siz ancak Allah'n

rzasn kazanmak için harcarsnz..."5 âyeti inince onlara da sadaka vermeye

balad .

6

ibn Ebî eybe'nin, Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre Resûlullah (salUJlahu

aleyhi veeiiem): "Ancak dininizden olanlara sadaka verebilirsiniz" buyurdu. Yüce

Allah: "Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir. Fakat Allah, dilediini

hidayete erdirir. Hayr olarak ne harcarsanz, kendiniz içindir. Zaten siz

Bakara Sur. 272
1 Nesâi. S el-Kübrâ (11052), Bezzâr, Kefu'l-Estir (2193), bn Cerîr (5/19, 20), îbnu'l-

Münzir, Tefsir (1), bn Ebî Hâtim 2/537 (2852), Taberânî (12453), Hâkim (2/285, 4/156,

"sahih"). Beyhakî (4/191) ve Diyâ 10/76, 77 (68, 69).

1 Bakara Sur. 272

4 bn Ebî Hâtim 2/537 (2853) ve Diyâ 10/115, 116 (113, 114).

5 Bakara Sur. 272
6 bn Cerîr (5/19) ve Îbnu'l-Münzir (5).



Âyet: 272 287

ancak Allah'n rzasn kazanmak için harcarsnz. Hayr olarak her ne

harcarsanz... karl size tastamam ödenir
"1

âyeti indirince, Resûlullah

(sellaiieho aleyhi «eseliem]: "Dier dinlerden olanlara da sadaka verebilirsiniz

"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Hanefiyye'den bildiriyor nsanlar müriklere sadaka

vermeyi sevmiyordu. Yüce Allah: "Onlar hidayete erdirmek sana ait

deildir
"3 âyeti indirince onlara da tasaddukta bulundular.

4

bn Cerîr, bn Abbâs’tan bildiriyor: Ensârîdan baz kiilerin Kureyza ve

Nadîr oullanndan yaknlar ve akrabalar vard. Ensir onlara sadaka

vermekten saknr ve Müslüman olmalann isterlerdi. Bunun üzerine: "Onlar

hidayete erdirmek sana ait deildir. Fakat Allah, dilediini hidayete erdirir.

Hayr olarak ne harcarsanz, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'n

rzasn kazanmak için harcarsnz. Hayr olarak her ne harcarsanz -hiç

hakknz yenmeden- karl size tastamam ödenir"5 âyeti indi.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Bize bildirilene göre

sahabelerden bzlan: “Dinimizden olmayanlara sadaka verebilir miyiz?"

demesi üzerine: "Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir ..."
7
âyeti nâzil

oldu .

8

bn Cerîr, Rabfden bildiriyor Önceleri Müslüman bir kii akrabas ve yakn

olan bir mürige ihtiyaç sahibi olsa dahi sadaka vermez ve: "Bu bizim

dinimizden deildir" derdi. Bunun üzerine: "Onlar hidayete erdirmek sana

ait deildir..."5 âyeti indi .

10

bnu'l-Münzir, ibn Cüreyc’ten bildiriyor: Resûlullah, (niMlhu rkfa veîeBem)

dininden olmayan bir kii kendisinden sadaka isteyince önce vermek istedi.

'Bakara Sur. 272
1 bn Ebî eybe (3/177).

5 Bakara Sur. 272
A bn Ebî eybe (3/177).

5 Bakara Sur. 272
6 bn Cerîr (5/20).

' Bakara Sur. 272
8 bn Cerîr (5/20).

’ Bakara Sur. 272
’• bn Cerîr (5/20).



28B 3 Bakara Sûresi g-

Sonra da: "Bu benim dinimden deildir" dedi. Bunun üzerine: "Onlar

hidayete erdirmek sana ait deildir..."

1

âyeti nâzil oldu .

1

Süfyân ve bnu'l-Münzir, Amr ei-Hilâli’den bildiriyor: Resûlullah'a Csaiiaiiahu ahyh

YEseterr): “Ehli kitab'tan olanlara sadaka verelim mi?” diye sorulunca. Yüce Allah:

"Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir. Fakat Allah, dilediini hidayete

erdirir. Hayr olarak ne harcarsanz, kendiniz içindir. Zaten siz ancak

Allah'n rzasn kazanmak için harcarsnz. Hayr olarak her ne harcarsanz -

hiç hakknz yenmeden- karl size tastamam ödenir
"3 âyetini indirdi.

Sonra Yüce Allah: "(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde

dolamaya güç yetiremeyen fakirler içindir. ffetlerinden dolay

(dilenmedikleri için), bilmeyen onlar zengin sanr. Sen onlar yüzlerinden

tanrsn. nsanlardan arszca (bir ey) istemezler. Siz hayr olarak ne

verirseniz, üphesiz Allah onu bilir
"4

âyetini indirdi ve sadaka vermede dana

hayrl olann gösterdi .

5

bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: Müslümanlar sadakalarn

Zimmilere verirdi. Ancak Müslümanlarda fakirler çoalnca: “Sadakalanrrz

sadece Müslüman fakirlere vereceiz” dediler. Bunun üzerine: "Onlar

hidayete erdirmek sana ait deildir. Fakat Allah, dilediini hidayete erdirir.

Hayr olarak ne harcarsanz, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'n

rzasn kazanmak için harcarsnz. Hayr olarak her ne harcarsanz -hiç

hakknz yenmeden- karl size tastamam ödenir
"6

âyeti indi.
7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî:

'Onlar hidayete erdirmek sana ait deildir..."
8
âyeti hakknda öyle dedi:

“Burada onlardan kast, müriklerdir. Yüce Allah: "(Sadakalar) kendilerini

1

Bakara Sur. 272
3 bnu'l-Münzir (2)

3 Bakara Sur. 272
4 Bakara Sur. 273
5 bnu'l-Münzir (4)

6 Bakara Sur. 272
7 bnu'l-Münzir (3)

* Bakara Sur. 272
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Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolamaya güç yetiremeyen fakirler

içindir..."' âyetiyle de intakn kimlere yaplacan göstermitir.”
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "...Zaten siz ancak

Allah'n rzasn kazanmak için harcarsnz ...*3 âyetini açklarken öyle dedi:

“Eer sen Allah rzasn kazanmak için verdiysen onun iledii amelden

sorumlu deilsin.'*
4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet hakknda:

“Müminin intak kendi nefsinedir. Mümin kii sadaka verdiinde ancak Allah

rzasn kazanmak için verir” dedi.5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Hiç hakknz yenmeden

karl size tastamam ödenir
"6

âyeti hakknda öyle dedi: “Verdiin sadaka

sana tekrar ödenecektir. O zaman verdiin kiiye bu eziyetle minnet niyedir?

Sadakan kendi nefsin için ve Allah rzasn kazanmak içindir. Yüce Allah da

ecrini verecektir.” 7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Habîb: "...Hayr olarak her

ne harcarsanz -hiç hakknz yenmeden- karl size tastamam ödenir*
8

âyeti hakknda öyle dedi: “Bu âyet Yahudi'lere ve Hristiyanlara sadaka

verme hakknda indi.”
9

'Bakara Sur. 273
1 bn Cerir (5/20, 21), bnu'l-Münzir (6) ve bn Ebî Hatim 2/538 (2856).

1 Bakara Sur. 272
A bn Ebî Hatim 2/539 (2860).

5 bn Ebî Hatim 2/539 (2861).
6
Bakara Sur. 272

7 bn Cerir (5/22).

* Bakara Sur. 272
s bn Ebî Hatim 2/539 (2863).
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"(Sadakalar) Kendilerini Allah yoluna adayan,

yeryüzünde dolamaya güç yettremeyen fakirler içindir.

ffetlerinden dolay (dilenmedikleri için), bilmeyen onlar
zengin sanr. Sen onlar yüzlerinden tanrsn.

nsanlardan arszca (bir ey) istemezler. Siz hayr olarak

ne verirseniz, üphesiz Allah onu bilir (Bakara Sur. 273)

bnu'l-Münzir'in el-Kelbî vastasyla bildirdiine göre Ebû Sâlih ve bn

Abbâs: "(Sadakalar) Kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde

dolamaya güç yetiremeyen fakirler içindir..."’ âyetinde: "Suffe ehli

kastedilmektedir" dediler.

3

Buhârî ve Müslim, Abdurrahman b. Ebî Bekriden bildiriyor Suffe ehli fakir

kiilerdi ki Resûlullah (utMUu aleyh «seflum): "Kimin yannda iki kiilik yemek vana

(Suffe ehlinden) üç kiiyi götürsün" buyurmutur.
3

Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah (niisUu dtyhi «telim)

bana: "Suffe ehline gidin ve onlar davet edin" buyurdu. Suffe ehli

Müslümanlann misafiridir. Onlann ailesi ve mal yoktur. Eer Resûlullah’a

(saiiRiiBhu aleyh notan) bir sadaka getirilirse ondan bir ey almaz, öylece suffe ehline

gönderirdi. Eer hediye getirilirse ondan bir eyler alr ve öyle gönderirdi .

4

Ebû Nuaym, Hilye’de Fadâle b. Ubeyd’den bildiriyor: Resûlullah (saiuiahu aisyto

mailem) cemaate namaz kldrd 2aman kyamda iken açlktan dolay düüp

baylanlar olurdu. Bu düenler suffe ehlindendir. Hatta bedeviler: "Bunlar

delidir" derlerdi .

5

Bakara Sur. 273

' Îbnu'l-Münzir (7).

’ bn Hibbân (602) ve Müslim (2057, lafz kendisinindir).

4 Buhârî (6452).

5 Ebû Nuaym, Hilye (1/339, 2/17), Ahmed 39/364 (23938) ve Tirmiz (2368). Salîh

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizî, 1930).



Âyet: 273 • Dilenmek 291

bn Sa'd, Abdullah b. Ahmed, Zühd'ün Zevâidi olarak ve Ebû Nuaym, Ebu

Hureyre'den bildiriyor: “Suffe ehlinden yetmi kiinin bir ridas bile yoktu."'

Ebû Nuaym, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Kimsesiz Müslümanlarn

kalmas için bir Suffe yaplmt ve Müslümanlar güçleri nisbetinde buraya

yardmlar getirirdi. Resûlullah (saiieliahu Beyh yesellemi yanlarna gelir ve:
"
Allah'n

selam üzerinize olsun ey Ehl-i suffe!" derdi. Onlar da: "Allah'n selam senin

de üzerine olsun ey Allah’n Resûlü!" karln verirlerdi. Resûlullah (sbIIbHbIiu Beyh

retsHem): "Nasl sabahladnz?" diye sorunca: "Hayrla sabahladk" derlerdi.

Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi veseiiem): "Siz bugün mü hayrdasnz, yoksa size tabaklarla

yemek getirilip götürüldüü ve deiik elbiseler geldii zaman m?" diye

sorunca: "Bugün hayrdayz. Yüce Allah bize veriyor, biz de ona

ükrediyoruz" derlerdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiM de: "Siz bugün

hayrdasnz" buyururdu .

2

bn Sa'd’n bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "(Sadakalar)

Kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolamaya güç yetiremeyen

fakirler çindir..."3 âyeti hakknda öyle dedi: "Bunlar Medine'de veya

airetlerinin yannda evleri olmayan Suffe ehlidir. Yüce Allah bu âyetle

insanlan onlara sadaka vermeye tevik etti .’"
1

bn Cerir’n bildirdiine göre Rabî': "(Sadakalar) Kendilerini Allah yoluna

adayan, yeryüzünde dolamaya güç yetiremeyen fakirler içindir ..."5 âyetini

açklarken: “Bunlar Medine'de bulunan fakir Muhacirlerdir" dedi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "(Sadakalar) Kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde

dolamaya güç yetiremeyen fakirler içindir ..."
7

âyetini açklarken öyle

'bn Sa'd (1/255), Abdullah b. Ahmed (sh. 7) ve Ebû Nuaym (1/339).

'Ebû Nuaym (1/340).

3 Bakara Sur. 273
4 bn Sa'd (1/255).

‘Bakara Sur. 273
6 bn Cerir (5/23). Ebû Câtcr er-Râzî'nin sözü olarak rivayet etmitir.

’ Bakara Sur. 273
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dedi: “Bunlar kendilerini Allah yolunda savamaya adayanlar ve ticaret

yapamayanlardr.'”

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

Cübeyr: "(Sadakalar) Kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde

dolamaya güç yetiremeyen fakirler içindir ..."
2
âyeti hakknda öyle dedi:

“Bunlar Allah yolunda savarken yaralananlar ve zayf dümelerinden dolay

Allah yolunda yeryüzünde dolamaya güç yetiremeyen kiilerdir. Bu sebeple

onlara Müslümanlann malnda bir pay klnd .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Recâ b. Hayve: "...Yeryüzünde

dolamaya güç yetiremeyen fakirler içindir ..."4 âyetini açklarken: “Ticaret

yapmaya gücü yetmeyenlerdir" dedi.*

ibn Cerîr, bn Zeyd'den bildiriyor: “Önceleri yeryüzü küfür ile doluydu. Kii

Allah'n nimetlerinden kazanabilmek için bir yere gidemezdi. Giden de küfre

giderdi ."
6

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "(Sadakalar)

Kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolamaya güç yetiremeyen

fakirler içindir ..."
7

âyeti hakknda: “Müriklerin onlar Medine’ce

ktrmasmdan dolay dolamaya ve tiracetle uramaya güç

yetirememeleridir" dedi. "...ffetlerinden dolay bilmeyen onlar zengin

sanr..."

8

âyeti için de: “Dilenmedikleri için onlar zengin sanrlar" dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...ffetlerinden dolay

(dilenmedikleri için), bilmeyen onlar zengin sanr ..."
10

âyetini açklarken

öyle dedi: "Yüce Allah Müslümanlar onlara yöneltti ve nafakalarndan

1 Abdurrezzâk, Tefsîr (1/109), bn Cerîr (5/24), bnu'l-Miinzir (9) ve bn Ebî Hâlim

2/54U (2867).
1

Bakara Sur. 273
3 bnu'l-Münzir (10) ve bn Ebî Hatim 2/540 (2866).

4 Bakara Sur. 273
5 bn Ebî Hâtûn 2/540 (2869).
6 bn Cerîr (5/24).

7 Bakara Sur. 273

* Bakara Sur. 273

4 bn Cerîr (5/25, 26) ve bn Ebî Hatim 2/540, 541 (86g, 2870).

10
Bakara Sur. 273
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sorumlu kld. Sadakalarn onlara vermelerini emretti ve onlardan raz oldu."'

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

göre Mücâhid: "...Sen onlar yüzlerinden tanrsn ..."
2

âyetini açklarken:

"Yüzlerindeki mahcubiyet ve çekingenlik kastedilmitir" dedi.*

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî': “...Sen onlar

yüzlerinden tanrsn ..."4 âyetini açklarken: "Yüzlerindeki yorgunluk ve

ihtiyaç belirtisi kastedilmitir" dedi .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Sen onlar yüzlerinden

tanrsn ..."
6

âyeti hakknda: "Yrtk ve eski elbiseleriyle tannrlar,

mânâsndadr" dedi .

7

bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Yezîd b. Kâst es-Seksekî’den bildiriyor

Abdullah b. Ömer'in yanndayken bir adam gelip bir eyler istedi. Abdullah b.

Ömer bir çocuunu çagnp ona gizlice bir eyler söyledi ve adama: "Çocukla

beraber git" dedi. Sonra bana: “Bunun fakir olduunu mu sanyorsun?" diye

sordu. "Vallahi ancak fakir biri dilenir" karln verdiimde de öyle dedi:

"Bu fakir biri deil, dirhem üstüne dirhem, hurma üstüne hurma yandr.

Halbu ki: "...Sen onlar yüzlerinden tanrsn, insanlardan arszca (bir ey)

istemezler..."
8
âyetinde buyurulduu gibi fakir, elbiselerini ve kendini temiz

tutup bir eye gücü yetmeyendir” dedi .

9

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uMmu »ityht »eseiiemj

öyle buyurmutur:
"
Miskin , bir iki hurma veya bir iki lokma vererek geri

çevrilen kii deildir. Miskin kii, kimseye el avuç açmayan ve kimseden bir ey

'bn Ebî Hâtûn 2/541 (28719.
2
Bakara Sur. 273

3 Abdurrezzâk, Tefsîr (1/109), bn Cerîr (5/27, 28) ve bn Ebî Hâtim 2/541 (2872).

4 Bakara Sur. 273
5 bn Cerîr (5/28) ve bn Ebî Hâtim 2/541 (2874).

‘Bakara Sur. 273
7 bn Cerîr (5/29).

‘Bakara Sur. 273

’ bnu'l-Münzir (12) ve bn Ebî Hâtim (6/1818).
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istemeyendir. sterseniz: «nsanlardan arszca (bir ey) istemezler...»' âyetini

okuyunuz. " J

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (ssiaüatm afeyfe «alton) öyle buyurmutun "Miskin sürekli etrafnzda

dolaan ve sizin lokma lokma (yiyecek) verdiiniz kiiler deildir. Miskin kii

insanlardan bir ey istemeyen, kimseye el açmayan ve kimseden bir ey
islemeyendir.

"3

ibn Ebî Hâtim'in, Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi vesaiiem) öyle buyurmutur: "Miskin bir iki hurma veya bir iki lokma

vererek geri çevrilen kii deildir. Miskin kii ihtiyac olduu halde insanlardm

bir ey istemeyendir. O kendisine bir eyler verileceini düünmezken ona

sadaka verilir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde bu âyet hakknda

öyle dedi: “Yüce Allah arbal, selim, zengin ve iffetli kiiyi sever. Çirkin

sözlü zengini ve arsz dilenciyi sevmez ."5

bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Yüce Allah bakalarna el

açmayan kiiyi kimseye muhtaç brakmaz. htiyac olmad halde arszca

bakalarna el açan kii de ancak içinde yanaca atei arttrmaktadr.”6

Mâlik, Ahmed, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin, Esed oullarndan bir kiiden

bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «»M öyle buyurmutun "Bir ukiyye

gümüü veya bunun deerinde bir eyi olup da dilenen kii arszlk edip de

dilenmi olur.
"7

'Bakara Sur. 273
1 bn Hibbân (4539), Müslim 1039 (102), Ebû Dâvud (1631), Nesâî (2570), bnu'l-

Münzir (14) ve bn Ebî Hâtim 2/541, 542 (2876). Lafz Buhârî' ve Müslim'indir.
J bn Ebî Hâtim 2/541 (2875).
4 bn Ebî Hâtim (6/1819).

5 bn Cerîr (5/31, 32) ve bnu'l-Münzir (15)
6
bnu'l-Münzir (16).

7 Mâlik (2/999), Ahmed 26/337 (16411, lafz kendisinindir), Ebû Dâvud (1627) ve

Nesâî (2595). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen F.bî Dâvud. 1433).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: (isli]}) kelimesini açklarken:

"stemede srarc olandr" dedi .

1

ibn Sa’d ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Seleme b. el-Ekva'dan biri

Allah rzas için bir ey isterse mutlaka verirdi. Yine de bunu sevmez ve: "Bu

arszlktr*' derdi.

2

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh), Allah nzas veya

Kuriân hürmetine dünyalk bir ey istenmesinden holanmazd .

3

ibn Ebî eybe, Abdullah b. Ömer'den bildiriyor: "Kimden Allah nzas için

bir ey istenir de verirse, kendisine yetmi sevap verilir."
4

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (iBiailahu «leyin «seUem) öyle buyurmutun "
çinizden bazlar Allah'n

huzuruna yüzünde et kalmayacak ekilde çkana kadar dilenip duracaktr."5

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Hibbân'n, Semure b.

Cündüb’den bildirdiine göre Resûlullah {saRaiisiu bMm melen) öyle buyurmutur

"Dilencilik trmalamalardr. Kii onunla yüzünü trmalar. steyen o

trmalamalar yüzünde brakr; isteyen de (dilenmeyip yüzünü) korur. Kiinin

idareciden istemesi veya mecburiyetten dolay birinden istemesi bunun

dndadr.

Ahmed, bn Ömer'den bildirir. Resûlullah'n (raflaflahu aleyhi «senem): "Dilencilik,

kyamet gününde sahibinin yüzünde trmalamalardr. Dileyen onlar yüzünde

brakr" buyurduunu iittim .

7

’bnCerir (5/31).

1 bn Sa'd (4/307) vc bn Ebî eybe (3/228, lafz kendisinindir).

»bn Ebî eybe (3/228).

4 bn Ebî eybe (3/227 228).

5 bn Ebî eybe (3/208), Buhârî (1474), Müslim (1040) ve Nesâî (2584).
6 bn Ebî eybe (3/208). Ebû Dâvud (1639), Tirmizî (681, "sahih"), Nesâî (2598- 2599)

ve bn Hibbân (3397). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâuud, 1443).

7 Ahmed 9/492 (5680). Muhakkikleri: "Buhârî ile Müslim'in artna göre isnad

sahihtir" demitir.
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Beyhakî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (ahikfa aM" «sdien)

öyle buyurmutur: "htiyac olmadan veya muhtaç çocuklar olmadan dilenen

kii, kyamet gününde Allah'n huzuruna yüzünde et olmakszn çkar."

Yine Resûlullah (ray lata alevin «sefam): “Kim ihtiyac olmadan veya muhtaç

çocuklar olmadan kendine dilencilik kapsn açarsa Yüce Allah ona hesap

etmedii yerden bir ihtiyaç kaps açar" buyurmutur.
1

Taberânî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saylat aiaytu «senen)

öyle buyrudu: "Sadaka vermek hiçbir mal eksiltmez. Kul elini bir sadakayla

uzatt zaman dilencinin eline varmadan mutlaka Yüce Allah'n eline ula *•.

Kul muhtaç olmad halde dilencilik kapm açtnda Yüce Allah ona mutlaka

birfakirlik kaps açar."
2

Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce'nin Ebû Kebe el-Enmârî'den bildirdiine

göre Resûlullah (suflaiiahu uiejbi «sefam] öyle buyurdu: "Üç eyin üzerine yemin

ederim. Size anlatacam eyi hafzanzda tutun. Kulun mal sadaka vermekle

eksilmez. Kii bir hakszla urad zaman sabrederse Yüce Allah onunla

izzetini arttrr. Kul bir dilencilik kaps açarsa Allah ona mutlaka fakirlik

kapsn açar. Size anlatacam eyi hafzanzda tutun. Dünyada dört çeit

insan vardr. Birincisi, Allah’n kendisine mal ve ilim verdii kuldur ki bunlar

Rabbi yolunda kullanp bununla akrabalarn faydalandrr ve bu nimetlerde

Allah'n da hakk olduunu bilir. Bu en güzel olan derecedir. kincisi, Allahn

kendisine ilim verip de mal vermedii kuldur ki bu iyi niyetlidir ve öyle der:

«Eer benim malm olsayd filan kii gibi amel ederdim (harcardm)» der. Bu

kii niyetinden dolay bahsettii kii ile sevapta eittir. Üçüncüsü, Allah'n

kendisine mal verip de ilim vermedii kuldur. Bu kii Rabbine kar

sorumluluunu bilmeyip, malm bilinçsiz bir ekilde harcar, akrabalarn

malndan faydalandrmaz ve bunda Allah'n hakk olduunu bilmez. Bu kii m
kötü derecededir. Dördüncüsü, Allah'n kendisine ne mal, ne de ilim vermedii

kuldur ki o da: «Eer benim malm olsayd filan kii gibi keyfimce harcardm»

der. Bu kii niyetinden dolay bahsettii kii ile günahta eittir/'3

1

Beyhakî, uab (3526). Hasen hadistir (Bakr: Elbânî, Daîfu’t-Terîb ve't-Terhîb, 789,

790).

J Taberânî (12150). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu’l-Terîb ve't-Terhîb, 510).

J Ahmed 29/561, 562 (18031), Tinnizî (2325, "sahih") ve bn Mâce (4228). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî, 1894).
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Nesâî, Âiz b. Amadan bildiriyor: Adamn biri Hz. Peygamber'e (»iaiiahu aleyhi

YHJiibm) dilenmek için geldi. Hz. Peygamber (ssiiBiishu aleyhi vasaiiem) ona bir eyler verdi.

Sonra adam daha kapnn eiine ayak basnca Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seMemi:

"Eer dilencilikte ne olduunu bilseydiniz kimse kimsenin yanna dilenmek için

gitmezdi" buyurdu.

1

Taberânî’nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu Bieyhi reseiitm)

öyle buyurmutun "Dilenci kii dilenmede neler (ne gibi uhrevi mahzurlar)

olduunu bilseydi dilenmezdi

Ahmed, Bezzâr ve Taberânî’nin imrân b. Husayn’dan bildirdiine göre

Resûlullah (»iBiiafniBiiyiiyasilii) öyle buyurmutur: "Muhtaç olmad halde dilenen

kiinin kyamet gününde yüzünde çirkinlik olur. Yine, muhtaç olmad halde

dilenen kiinin dilenmesi kendisi için atetir. Az verilirse az, çok verilirse

çoktur."3

Ahmed, Bezzâr ve Taberânî'nin, Sevbân’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saMMu aleyhi reselim) öyle buyurmutur: "Kim ihtiyac olmad halde

dilenirse bu, kyamet gününde yüzünde bir çirkinlik olarak belirir."
4

Taberânî’nin M. el-Evsafta, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre

Resûlullah (»lallah aleyhi reseiiam) öyle buyurmutur: "Kim muhtaç olmad halde

dilenirse, kyamet gününde huzura yüzü yara bere içinde çkar. "5

Hâkim, Urve b. Muhammed b. Atiyye'den, o babasndan, o da dedesinden

öyle bildiriyor. Sa'd b. Bekr oullanndan bir grupla Resûlullah'n idiaiiaiu aiytu

vesdinn) yanna gitmitim. Resûlullah (sailaiishu aMa «seiM beni gördüünde öyle

buyurdu:
"
Allah seni muhtaç durumda brakmad müddetçe kimseden bir ey

dilenme. Üstün el veren eldir. Alçak el de alan eldir. Yüce Allah'n malt

1

Nesâî (2585). Hasen hadisitir (Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 2424).
J
Taberânî (12616). Diyâ, el-Muhtâre 9/556 (550).

J Ahmed 33/141, 142 (19911), Bezzâr (3572) ve Taberânî 18/162, 164, 175 (356, 362,

400). Müsnetfin muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.
4 Ahmed 37/100 (22420), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (923) ve Taberânî (1407). Müsned'in

muhakkikleri: "Sahîh hadistir" demilerdir.
5 Taberânî (5467). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh et-Terîb ve't-Terhîb, 795).
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istenmek ve verilmek içindir." Resûlullah(s8wiahuBi^iwBfarr)beni bizim lehçemizle

konuturdu.
1

Beyhakî, Mes'ûd b. Amridan bildiriyor Resûlullah (saiMata sM» vt«fem) cenaze

namazn klaca biri için: "Ne kadar brakt?" diye sorunca: "ki veya üç

dinar" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Bundan dolay onun için iki veya

üç dalama vardr" buyurdu. Ebû Bekrin azatls Abdullah b. el-Kâsm ile

karlap durumu kendisine anlattmda: "Bu kii mal (para) biriktirmek için

dilenen birisiydi" dedi.*

bn Ebî eybe, bn Huzeyme, Taberânî ve Beyhakî'nin Hubiy b.

Cunâde'den bildirdiine göre Resûlullah'tan (sayioh aleyhi vesellem) öyle buyurdu:

"Muhtaç olmad halde dilenen kii, ate koru tutmu gibidir."

bn Ebî eybe'nin lafznda ise: "Malm çoaltmak için dilenen kii, kyamet

gününde yüzü trmalanm olarak harolunur ve Cehennemin kzgn talan

onu yer" eklindedir. Resûlullah (sdw*u *yhi voeiiem) bunu Veda haccnda

söylemitir.

bn Ebî eybe, Müslim ve bn Mâce’nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiihu aleyhi mseiiem) öyle buyurmutur: “Kim maln çoaltmak için

dilenirse ate dilenmi olur. Artk isterse az, isterse de çok dilensin.'
0

Abdullah b. Ahmed, Müsned'in Zevâidi olarak ve Taberânî, M. el-Evsat'ta,

Hz. Ali'den bildirir Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem): "Kim ihtiyac olmad halde

dilenirse kendisi için Cehennemin kzgn talarn çoaltm olur." Ashâb:

"Muhtaç olmamann ölçüsü nedir?" diye sorunca, Resûlullah (safiallahu aleyhi vcselkn):

"Birgünlük yemee sahip olmaktr

"

karln verdi.
4

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Huzeyme ve bn Hibbân, Sehl b. el-

Hanzaliyye'den bildirir: Resûlullah (sBiallahu aleyhi vessilem): "Kimin yannda kendisine

yelecek miktarda mal bulunur da dilenirse kendine Cehennem ateini çoaltm

olur." Ashâb: "Ey Allah'n Resûlü! Kiinin kendisine yetecek miktar ne

’ Hâkim (4/327, "sahih").

'Beyhakî, uab (3515).

3 bn Ebî eybe (3/208, 209), Müslim (1041) ve bn Mâce (1838).

4 Abdullah b Ahmed 2/408 (1253) ve Taberânî (7078, 8205).
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kadardr?” deyince, Resûiullah (saiuiahu aleyhi vesiiem):
"
Kendisine sabah ve akam

yemeinde yetecek miktardr" buyurdu.'

Ibn Hibbân'n Ömer b. el-Hattâb'tan bildirdiine göre Resûiullah (saiiaiiahu Bieyhi

veseilem) öyle buyurmutun "Kim malm çoaltmak için dilenirse bu mal

kendisini Cehennemde yakacak kzgn talar olur. Artk isteyen çok, isteyen de

az dilensin."
2

Ibn Ebî eybe, bn Ebî Leyla’dan bildiriyor: Dilencinin biri gelip Ebû Zedden

dilenince ona bir eyler verdi. Ebû Zer'e: "Durumu güzel olduu halde ona

veriyorsun” denilince: "O dilencidir ve dilencinin hakk vardr. Fakat kyamet

gününde, dünyada iken bu aldnn elinde bir kor olmasn ve onu almam
olmay temenni edecektir” dedi .

3

Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Avf b. Mâlik el-Ecaî'den bildiriyor: Dokuz veya

sekiz veya yedi kii Resûlullah'n (saiBiiohu aleyhi vaseiierr) yanndaydk. Bize: "Allah'n

Resulüne biat etmeyecek misiniz
?"

buyurunca: "Sana ne üzere biat

edeceiz?” dedik. Bunun üzerine Resûiullah (saiiaiiahu aleyhi «Kilem):
"
Allah'a hiçbir

eyi ortak komadan ona ibadet edeceinize, be vakit namaz klacanza,

emirlere itaat edeceinize ve insanlardan bir ey dilenmeyeceinize dair biat

edeceksiniz" karln verdi. Bu durumdan sonra bu arkadalarmdan

bazlann gördüm. Eer birinin kamçs yere düse kimseden onu kendisine

vermesini istemezdi .

4

Ahmed, Ebû Zeriden bildiriyor: Resûiullah {sBioiiohu aleyhi «seiM beni çanp:

"Cennet karlnda bana biat eder misin?" buyurdu. "Evet” dediimde,

kimseden bir ey istemememi art kotu. Buna da: "Tamam” dediimde:

"Krbacn dinden düse bile inip kendin alacaksn" buyurdu .

5

Ahmed, bn Ebî Muleyke’den bildiriyor: Bazen Ebû Bekr es-Sddîk’in

elinden devesinin yular düerdi. Devenin ayaklanna vurarak onu çöktürür ve

yulan öyle alrd. Bir defasnda ona: "Bize emretsen biz vermez miydik?”

1 Ahmed 29/165 ((17625), Ebû Dâvud (1629), bn Huzeyme (2391) ve Ibn Hibbân (545,

3394). Sahih hadistir (Bakn: Elbân, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1435).

2bn Hibbân (33912). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
3 bn Ebî eybe (3/209).

4 Müslim (1043), et-Terîb ve'l-Terhîb'de (1/578) geçtii üzere Tirmizî ve Nesâî (459).

5Ahmed 35/401, 452 (21509, 21573). Muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.
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dediklerinde: "Habibim Resûlullah (sallalfahu aleyhi «teiiem) insanlardan bir ey
istemememi söyledi” karln verdi .

1

Taberânî, Ebû Umâme'den bildiriyor: Resûlullah (sdhllah aleyhi w«lM:
"Kim biat

edecek?" buyurunca, Sevbân: "Ey Allah'n Resulü! Biat ettik” dedi. Resûlullah

(jsiiaiatm aleyhi «selleri): "Kimseden bir ey istemeyeceinize dair biat edeceksiniz"

buyurdu. Sevbân: "Ey Allah’n Resûlü! Karl nedir?" deyince, Resûlullah

{«flaiiahu aityti vrafcfr):
"
Cennettir

"

buyurdu. Bunun üzerine Sevbân, Resûlullah a

isaiiaüahu aleyhi yeseiiem) biat etti. Sevbân' Mekke’de insanlann kalabalk olduu yerde

gördüm. Kendisi bineine (devesine) binmi iken krbac düüyordu. Kaç defa

krbac bir adamn boynuna dütü de adam krbac alp kendisine verince

almad. Bineinden indi ve öyle ald .

2

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce'nin, Sevbân'dan bildirdiine göre

Resûlullah {uiiaiiahu aleyhi reseUen):
"
Kimseden bir ey istemeyeceine dair bana kim söz

verirse ben de ona Cenneti garanti ederim" buyurdu. Sevbân: "Ben (söz

veriyorum)" dedi ve ondan sonra da (yaad sürece) kimseden bir ey
istemedi .

3

bn Mâce'nin ifadesi: "Bundan dolaydr ki Sevbân kendisi bineine

binmiken krbac düerdi ve kimseye: "Bana krbac ver" demez, iner kendi

alrd."

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Hâkim b. Hizâm'dan bildiriyor:

"Resûlullah'tan (uüaiiahu aleyh, «tefem) bir ey istedim ve bana istediimi verdi. Bir

daha istedim, bir daha verdi ve: "Bu mal (para) çekici ve tatldr. Kim onu

gönül holuuyla alrsa o mal onun için bereketli klnr. Kim de gönülden

çkmakszn alrsa o mal ona bereketli klnmaz. Bu kii yiyip doymayan birine

benzer. Veren el de alan elden üstündür

"

buyurdu. Bunun üzerine: "Ey Allah’n

Resûlü! Seni hak olarak gönderene yemin olsun ki, senden sonra ölene kadar

kimseden bir ey isteyip maln eksiltmeyeceim" dedim.

Ravi der ki: "Sonra Ebû Bekr, Hakîm’i kendisine ganimet malndan bir ey
vermek için çard. Ancak bunu almaktan uzak durdu. Sonra Ömer de bir

'Ahmed 1/228 (65). Muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.

'Taberânî (7832). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu't-Terîb ve’t-Terhîb, 493).

3 Ahmed 37/57(22374), Ebu Dâvud (1643), Nesâî (2589) ve bn Mâce (1837). Sahih

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1446).
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eyler vermek için onu çard. Yine bir ey almay kabul etmedi. Hz.

Peygamber'den Mefotu aleyh, veseiiem) sonra ölene kadar Hakîm, kimseden bir ey
alarak (isteyerek onun) maln eksiltmedi."

1

Ahmed’in Abdurrahman b. Avf’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu sleyhi

»eaiin) öyle buyurmutur: “Canm elinde olana yemin olsun k uç ey hakknda

yemin edebilirim! Sadaka vermek mal eksiltmez, sadaka verin. Eer kul

mazlum olduu halde affederse Yüce Allah onun izzetim daha da arttrr. Kul

dilencilik kapsn açtnda Yüce Allah ona mutlaka birfakirlik kaps açar/'
1

Ahmed ve Ebû Ya'lâ, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildiriyor: Hz. Ömer: “Ey

Allah’n Resûlü! Filan ve filann kiinin, senin kendilerine iki dinar verdiini

söyleyerek seni güzelce övdüklerini gördüm" dedi. Hz. Peygamber [saliaiiahu aleyhi

vesellefr): "Fakatfilan kii öyle deildir. Ona on ile yüz aras (dinar) verdim. Ama

onlar gibi bir ey söylemiyor. Vallahi biriniz benden dilenip de giderken ancak

beraberinde ate götürür" buyurdu. Ömer: “Ey Allah’n Resûlü! Öyleyse niye

veriyorsun?" deyince: “Ne yapaym ? Kabul etmeyip illaki istiyorlar. Yüce

Allah bana cimri denilmesini kabul etmez" buyurdu .
3

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Kabîsa b. el-Muhârik'ten

bildiriyor: Bir durumda birinin diyetine kefil oldum ve bunu istemek için Hz.

Peygamber'e (sbUbHbIiij aleyhi VBJBlem) geldim. Hz. Peygamber (sallallshu aleyhi reseltan): "Bize

zekât gelene kadar bekle de geldi mi sana verilmesini emredelim" buyurdu.

Sonra öyle devam etti: “Ey Kabîsa! Dilenmek, ancak u üç kiiden olan bir

kiiye caizdir. Kefalet altna girmi olan birinin mebla ödeyinceye kadar

dilenmesi caizdir, ödedikten sonra bundan vazgeçer. Mal bir afet veya

musibetle telef olan kiinin geçim (veya ihtiyac) kadar dilenmesi caizdir. Veya

biri fakirleip muhtaç duruma dütüünde kavminden akll üç kiinin: «Falan

kii fakir dütü» derse o kiinin geçim (veya ihtiyac) kadar dilenmesi caizdir.

Ey Kabîsa! Bunlarn dnda kiinin dilenmesi caiz deildir ve dilenen kii onu

haram olarak yer.
"4

1 Ahmed 23/341 (15574), Buhârî (1472, 2750, 3143), Müslim (1035), Tinnizî (2463) ve

Nesâî (2602).
1 Ahmed 3/208 (1674). Muhakkikleri: "Hasen liayihi" demitir.
3 Ahmed 17/40, 199 (11004, 11123) ve Ebû Ya'lâ (1327). Müsred'in muhakkikleri:

"Buhârî'nin artna göre isnâd sahihtir" demilerdir.

<bn Ebî eybe (3/210, 211), Müslim (t 044), Ebû Dâvud (1640) ve Nesâî (2579).
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Bezzâr, Taberânî ve Beyhakî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (seiiaiiehu aiayhi »eseiiem) öyle buyurmutur: "Misvak ucu kadarlk bir ey
olsa dahi kimseden bir ey istemeyin."

1

Bezzâr’n, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiohu aleyh

«tefem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah bakalarna el açmayan, arbal ve

iffetli olan kiiyi sever. Çirkin sözlü arsz dilenciyi de sevmez. "J

Bezzâr, Abdurrahman b. Avf’tan bildiriyor: Resulullah'n (ufebhu aleyhi miicn»

bana vermi olduu bir söz vard. Kureyza fethedildii zaman söz vermi

olduu gibi ihtiyacm görmesi için yanna geldim. Onun: "Yetinen kiiyi Allah

muhtaç etmez
,
dilenen kiiyi de muhtaç brakr" dediini iittim ve kendi

kendime: “Kati olarak ondan birey istemeyeceim” dedim.

3

Mâlik, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin, bn Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah (uiiBiiahu aleyhi »esellen) minberde zekat zikredip dilenmeden

saknmay anlatarak öyle buyurmutur: "Üstün el alçak elden üstündür.

Üstün olan el veren el, alçak olan el de dilenen eldir.
"4

bn Sa'd'n Adiy el-Cuzâmî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiaiHi aleyhi

»tefem) öyle buyurdu: "Ey insanlar! Bilin ki üç el vardr. En üstün el, Allah’n

elidir. Orta el veren eldir ve alçak el verilen eldir. (Geçim için) odun toplayp

sutsanz da dilenmekten saknn ."5

Beyhakî’nin, M. el-Esmâ ve's-S/St'da, Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirdiine

göre Resûlullah (sailaiiahu vesaiiem) öyle buyurmutur: "Üç snf el vardr. Yüce

Allah'n eli üstün olan eldir. Veren el (Yüce Allah'n elinin) altndaki eldir.

Dilencinin eli ise kyamet gününe kadar alçak olan eldir. Gücünüzün yettiince

dilenmekten saknn."6

1

Bezzâr, Keful-Estâr (913), Taberânî (12257) ve Beyhakt, uab (3527). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih ei-Tergîb ve't-Terhîb

,

812).
2

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2031). Heysemî, Meemau z-Zevâictâe (8/75, 76) der ki:

"snadnda zayf biri olan Muhammed b. Kesîr bulunmaktadr."
3 Bezzâr, Kefu'I-Eslâr (914).

4 Mâlik (2/998), Buhârî (1429), Müslim (1033), Ebû Dâvud (1648) ve Nesâî (2532).

5 Ebû Ya’lâ (6859) ve Taberânî 17/110 (269). Ebû Ya'lâ'nn muhakkikleri:

"Kavileri güvenilir kiilerdir" demilerdir.
6 Beyhakî, el-Esmâ ve's-Stfât (700). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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Taberânî, el-Evsat’ta, Sehl b. Sa'd’dan bildiriyor: Cibril (aieyhsseiam) Hz.

Peygamber’e (ndiaiiahu aiayh mibm) gelip öyle dedi: “Ey Muhammedi Dilediin gibi

yaa, çünkü sen mutlaka öleceksin. Dilediin gibi amel et, çünkü onun

karln mutlaka göreceksin. Dilediini sev, çünkü ondan mutlaka

ayrlacaksn. Bilmi ol ki, gece ibadeti müminin erefidir. zzeti ise kimseden

bir ey istemeyiidir.”’

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî'nin, Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi mellem) öyle buyurmutur:
"
Zenginlik, mal çokluu deildir. Ancak zenginlik

,
gönül zenginliidir

bn Hibbân, Ebû Zeriden bildiriyor: Resûlullah (stiaiiahu aleyhi vueiiem): "Ey Ebû

Zer! Maln çokluunu zenginlik olarak m görüyorsun ?" diye sorunca: “Evet,

ey Allah'n Resulü!” dedim.
"Maln azln da fakirlik olarakm görüyorsun?"

diye sorunca da: “Evet, ey Allah'n Resûlü!” cevabn verdim. Bunun üzerine:

"Esas zenginlik gönül zenginlii, fakirlik de gönülfakirliidir" buyurdu .” 3

Müslim ve Tirmizî'nin Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah

(saiBiahu sieyhi «nefern) öyle buyurmutun "Müslüman olup da, kendisine yetecek

kadar nzk verilen ve Yüce Allah'n kendisine vermi olduuyla kanaat eden

kii kurtulua ermitir."*

Tirmizî ve Hâkim'in Fadâle b. Ubeyd'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "slâm'a hidayet edilip rtzk kendisine yetecek

kadar olup da kanaat eden kiiye ne mutlu." 5

Taberânî'nin M. el-Evsat'ta, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Resûlullah (sBBURiBierhyîsdien) öyle buyurmutur:
"
Tamahkârlktan saknn, çünkü

o fakirliktir. (Kendisinden dolay) özür dileyeceiniz bir eyi yapmaktan da

saknn."6

’ Taberânî (4278). Elbânî, es-Silsitetü'd-Da’î/e 'de (831) hasen olduunu söyledi.
1
Buhârî (6446), Müslim (1051), Terhîb'de (1/589) geçtii üzere Ebû Dâvud, Tirmizî

(2373) ve Tuh/etu'l-Erâf ta 10/199 (13861) geçtii üzere Nesâî, S. el-Kübrâ.

* Ibn Hibbân (685). Muhakkik: "Müslim'in artna göre isnad sahihtir" demitir.
* Müslim (1054) ve Tirmizî (2348).

5 Tirmizî (2349, "sahih") ve Hâkim (1/34, 35, "sahih"). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahih Sünen et-Tirmizi, 1915).
6Taberânî (7753). Zayf hadistir. (Elbânî, Daîfu'l-Câmi, 2202).
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Hâkim ve Beyhakî, Zûhd'de Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildiriyon Adamn biri

Hz. Peygamber'e {sdyiahu aleyhi gelip: “Ey Allah'n Resûlü! Bana ksa bir öüt
ver" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sbIbIIbHu alevh veseiiem): "nsanlarn elinde olanda

gözün olmasn. Tamahkârlktan sakn, çünkü o hazr bekleyen fakirliktir.

Namaz klacan zaman son namaznm gibi kl. (Kendisinden dolay) özür

dileyecein bir eyi yapmaktan da sakn " buyurdu.’

Beyhakî'nin Zühd'de Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah

IsdiaiisHj steyhi vesell*m):

"

Kanaat, bitmeyen bir hazinedir" buyurmutur.3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tîrmizî, Nesâî ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor:

Ensâridan bir kii Hz. Peygamber'e Mrfehu aleyhi mdiem) gelip bir eyler isteyince:

"Evinde bir ey var m?" diye sordu. Adam: “Evet, bir ksmn giyip bir ksmn
da (yere) serdiimiz bir çul ile kendisiyle su içtiimiz bir kâse var" deyince,

Resûlullah (saiiiahu aleyhi «seflen): "Onlar bana getir" buyurdu. Adam bunlan

getirince Resûlullah (uiiiiahu aleyhi vessilem) onlar eline alp: "Bu iki eyi kim satn

alr?" diye sordu. Adamn biri: “Ben onlan bir dirheme alnm" dedi.

Resûlullah (saHaflahu aleyhi vmseiM iki veya üç defa: "Kim bir dirhemden daha fazlaya

alr?" deyince baka bir adam: “Ben bunlar iki dirheme alnm" dedi. Bunun

üzerine Resûlullah MaHaiu aleyhi «ailem) bunlan adama verip iki dirhemi ald. ki

dirhemi Ensarl olana verdi ve: "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek alp ailene brak,

dieriyle de bir keser alarak yanma gel

"

buyurdu. Adam (keserle) gelince

Resûlullah (saiMahu aleyhi meltem) eliyle ona bir sap taktktan sonra: "Git odun yap ve

sat, on be gün de gözüme görünme" dedi. Adam öyle yapt ve (on be gün

sonra) on dirhemle Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vediam; yanna geldi. Bunlann bir

ksmyla giyecek, bir ksmyla da yiyecek ald. Resûlullah Maildin aleyhi vesdtem):

"Böylesi kyamet gününde dilencilikten dolay yüzünde bir iaretle gelmenden

daha hayrldr. Dilencilik sadece üç kiiye caizdir. Bunlar çokfakirlik çeken, çok

borç altnda olan ve ac çekenin kan parasn ödemeye kefil olan kiilerdir."
3

1 Hâkim (4/326, 327, hadisin sahih olduunu söylemiti) ve Beyhakî (101, lafz

kendisinindir).
2
Beyhakî (104).

3 Ahmed 19/182 (12134), Ebû Dâvud (1641, lafz kendisinindir), Tirmizî (1218, hadisin

hasen olduunu söylemitir), Nesâî (4520) ve Beyhakî (7/25). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Ddif Sünen Ebî Dâvud, 360).
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bn Ebî eybe, Buhârî ve bn Mâce'nin Zübeyr b. b. el-Avvâm’dan

bildirdiine göre Resûlullah (ssilaiishu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Sizden

birinin ipini alp srtnda odun getirerek satmas ve ihtiyacn gidermesi,

versinler veya vermesinler insanlardan dilenmesinden daha hayrldr."'

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî’nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiaiiBhu aleyhi madem) öyle buyurmutun
t4
Sizden birinin ipini alp srtnda odun getirmesi (satp ihtiyacn karlamas),

versinler veya vermesinler dilenmesinden daha hayrldr."2

Taberânî ve Beyhakî’nin, bn Ömerîden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uHaiiehu aleyhi «setler) öyle buyurmutur "Yüce Allah iini iyi yapan kulunu

sever."3

Ahmed, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bieyto yesellem) öyle buyurmutur: "Kim insanlardan bir ey

istemezse Allah onu muhtaç etmez. Kim (istemeyip) iffetli kalmay dilerse Allah

onu iffetli klar. Kim elindeki ile yetinirse Allah ona yeter. Kim de bir ukiyye

(gümü) deerinde mal olur da dilenirse arszlk etmi olur.
"4

Ahmed, Müslim ve Nesâî’nin, Muâviye b. Ebî Süfyân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiehu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Dilencilikte arszlk etmeyin.

Vallahi, kim benden bir ey ister ve ben ona vermek istemediim halde (srarla)

o eyi alrsa vermi olduum eyin bereketini görmez."5

Ebû Ya’lâ’nn, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Maliahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: “Dilencilikte arszlk etmeyin. Zira kim dilenmekle bizden

bir ey alrsa o ey kendisi için bereketli klnmaz."6

’bn Ebî eybe (3/209), Buhârî (1471, 2373) ve Ahmed (1836).
1 Mâlik /2/98S, 999), bn Ebî eybe (3/209), Buhârî (2074, 2374), Müslim (1042), Tirmizî

(680) ve Nesâî (2583).

3 Taberânî (13200) ve Beyhakî, uab'ds (1237). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (4/62)

der kir "isnadnda zayf biri olan Asm b. Ubeydillah bulunmaktadr."
4 Ahmed 17/114 (11060), Ebû Dâvud (1628) ve Nesâî (2594). Hasen hadistir (Bakn:

Elbân, Sahih Sünen Ebî Dâvud
, 1434).

5 Ahmed 28/103 (16893), Müslim (1038/99, lafz kendisinindir) ve Nesâî (2592).
6 Ebû Ya’lâ (5628).
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bn Hibbân’ntn, Câbir b. Abdullah'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallaliahu

aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Kii yanma gelip dileniyor, ben de ona

veriyorum. Ancak o kii giderken mutlaka kucanda ate tamaktadr.
'n

bn Hibbân, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor: Resûlullah (salMUu aleyhi vesellem)

altn taksim ederken adamn biri gelip: “Ey Allah’n Resulü! Bana da ver"

dedi. Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem) ona da verdi. Adam: "Biraz daha versen"

deyince Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem) üc; defa biraz daha verdi. Sonra da adam

çekip gitti. Bunun üzerine Resûlullah (sallaliahu Biyh vesellem):
"Adamn biri gelip

benden dileniyor ve ben ona veriyorum, bir daha istiyor bir daha veriyorum.

Sonra da çekip gidiyor. O, ailesine dönerken eteine ate koymutur."2

Ebû Ya'lâ ve bn Hibbân’n bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, Hz.

Peygamberim (sallaliahu aleyhi vesellem) yanna girdi ve: “Ey Allah’n Resulü! Filan kii

ükredip, senin kendisine iki dinar verdiini söylüyor" dedi. Hz. Peygamber

(sallaliahu aleyhi vesellem): "Fakat filan kiiye on ile yüz aras (dinar) verdim. Ama o öyle

bir ey söylemiyor. Yanmdan istediini alp giden kii beraberinde mutlaka ate

götürür" buyurdu. Ömer: “Ey Allah’n Resulü! Öyleyse onlara niye

veriyorsun?" deyince:
"
Kabul etmeyip illa ki istiyorlar. Yüce Allah bana cimri

denilmesini kabul etmez" buyurdu .
3

Ahmed, Bezzâr ve bn Hibbân’n, Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallaliahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Bu mal (para) çekici ve

tatldr. Kime onu gönül holuuyla verirsek o da bunu ihtiyacndan dolay aç

gözlülük etmeden alrsa kendisine bereketli klnr. Kime de gönülden

çkmakszn verirsek o da bunu ihtiyacndan dolay aç gözlülük ederek alrsa o

mal ona bereketli klnmaz."4

Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Ömer

öyle dedi: Resûlullah (saieiishu aleyhi vesellem) bana bir ey verdii zaman “Bunu

benden daha fakir olan birine ver" derdim. Bir defasnda Resûlullah (sallaliahu aleyhi

1 bn Hibbân (3392). Muhakkik der ki: "Buhârî ile Müslim'in artna göre isnad

sahihtir."

1 bn Hibbân (3265). Muhakkik: "Fudayl b. Süleyman çok hatas olan biridir. Ancak

dier raviler güvenilir kiilerdir" demitir.
J Ebû Ya'lâ (1327) ve bn Hibbân (3412, 3414).

* Ahmed 40/458, 459 (24394), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (920) ve bn Hibbân (3215, lafz

kendisinindir).
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»etelim): "Bunu al, gözün olmad ve sen istemediin halde sana bu maldan bir

ey verilirse onu da al. O, maln olsun. Dilersen ye, dilersen onu sadaka olarak

ver. Böyle olmayan bir mal da cann çekmesin" buyurdu.

Sâlim b. Abdillah: “Bu sebeple Abdullah kimseden bir ey istemez, verileni

de geri çevirmezdi” dedi .

1

Mâlik, Atâ b. Yesâridan bildiriyor: Resûlullah (saliaiiahu aleyhi «kIIbiti), Ömer b. el-

Hattâb’a bir eyler göndermiti. Ancak Ömer verileni kabul etmeyip geri

çevirdi. Resûlullah {saiiaiiehu aleyhi vejellem): "Niye geri çevirdin?" diye sorunca: “Ey

Allah'n Resûlü! Kimseden bir ey almaymzn bizim için daha hayrl

olduunu söylemediniz mi?” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (uiieHahu aleyhi «senemi:

"O, dilenmek için geçerlidir. stenmeden verilen ey, Allah'n sana vermi

olduu bir nzktr" buyurdu. Bunun üzerine Ömer: “Canm elinde olana

yemin olsun ki, asla kimseden bir ey istemeyecek ve istemeden verileni de

geri çevirmeyeceim” dedi.*

Beyhakî'nin, Zeyd b. Elem vastasyla bildirdiine göre babas: “Ömer b.

el-Hattâb'n öyle dediini iittim” dedi ve bir önceki hadisin benzerini

rivayet etti .
3

Ahmed ve Beyhakî'nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (sadailahu aleyhi

YHseiietr) öyle buyumutut "Ey Âie! Kim sana sen istemeden bir ey verirse

kabul et. Zira o, Allah'n sana sunmu olduu bir nzktr.''*

Ebû Ya'lâ, Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: “Ey Allah'n Resûlü! Siz:

"Kimseden bir ey istememen senin için hayrldr" demitiniz" dediimde,

Allah Resûlü: "O dilenmek için geçerlidir. Sen istemeden sana verilen ey Yüce

Allah'n sana vermi olduu bir nzktr" buyurdu .

5

Ahmed, Ebû Ya’lâ, bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim'in Halid b. Adiy el-

Cuhenî’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aieytu «senem) öyle buyurdu: "Kime

’ Buhirî (1473), Müslim (1045, lafz kendisinindir) ve Nesâî (2607).

2 Mâlik (2/998).

3 Beyhakî (6/184).

* Ahmed 41/29, 30 (24480) ve Beyhakî (6/184). Müsnectm muhakkikleri: "Sahih

liayrihi" demilerdir.
5 Ebû Ya’lâ (167). Muhakkik: "Ravileri sahih kiilerdir" demitir.
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bir kardei tarafndan kendisi istemeksizin ve gönülden arzu etmeksizin bir ey
verilirse onu kabul etsin ve geri çevirmesin. Zira o Allah'n kendisine sunmu

olduu bir nzktr.
,n

Ahmed'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uHsUbIu aleyhi

«niten) öyle buyurmutur: "Kime, kendisi istemeden Yüce Allah ona bu maldan

bir ey verirse kabul etsin ve geri çevirmesin. Zira o Allah’n kendisine sunmu
olduu bir nzktr."1

Ahmed, Taberânî ve Beyhakî’nin, Âiz b. Amr'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiuiahu bIbvN mailem) öyle buyurmutur. "Kime kendisi istemeden ve

gönülden arzu etmeksizin bu nzktan bir ey sunulursa onu (kabul etsin ve)

malna eklesin. Eer ihtiyac yok ise onu daha fazla ihtiyac olan birisine

yönlendirsin ,"3

bn Ebî eybe'nin, Abdurrahman b. Ebî Leyla'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saMsUohu aM «»Hum) öyle buyurmutur: "Bir misvak parças için olsa

dahi kimselere el açma.
"4

bn Ebî eybe, Hubiy b. Cünâde es-Selûlî’den bildiriyor Bedevinin biri

Resûlullah’a Maiiahu aleyhi reseiion) gelip dilenerek bir eyler isteyince ona:

“Dilenmek ancak iddetli açlk çeken veya kendi suçu olmadan ii çok kötü olan

fakire helaldir" buyurdu .
5

bn Cerlr, Katâde'den bildiriyor Bize bildirilene göre Hz. Peygamber (sdiaiishu

aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur: " Yüce Allah size u üç eyi kerih kld. Bunlar

dedikodu yapmak, mal itlaf ve çokça dilenmektir. Bakttnda kiinin gün boyu

dedikodu ettiini görürsün. Gece olduu zaman bana bir le braklm gibi

olur. Yüce Allah böylesi birinin ne gündüzü ne de gecesinde kendisine bir pay

verir. Baktnda baz zenginlerin kendi ehvet ve arzulan ardnda, zevki sefa,

oyun ve elenceler peinde olduklarn görürsün. Bunlar bu kiiyi Allah'n

’ Ahmed 29/456 (17936), Ebû Yala (925), bn Hibbân (3404, 5108), Taberânî (4124) ve

Hâkim (2/62, "sahih"). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
J Ahmed 13/299, 14/48 (7921, 8294). Muhakkik: "Sahîh liayrihi" demitir.
J Ahmed 34/244 (20642), Taberânî 18/19 (30) ve Beyhakî, uab (3554). Müsned'in

muhakkikleri: "Sahîh liayrihidir ve bunun isnad murtkah'dr" demilerdir.

•bn Ebî eybe (3/211).

5 bn Ebî eybe (3/210).
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emirlerini yerine getirmekten alkoyur. Mal itlaf da bu ekildedir. Yine

baktnda baz insanlar da ellerini açm insanlardan dilenmekte olduunu

görürsün. Kendisine bir ey verildiinde vereni çokça över, vermeyen kiiyi de

çokça knar.
,n

Taberânî'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sstisiiahu aleyhi vesaikin)

öyle buyurmutur: "Durumu iyi olup da veren kii, muhtaç olup da alan

kiiden daha üstün deildir
"l

bn Hibbân, ed-Duafâ’da ve Taberânî'nin M. el-Evsat*ta Enes'ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi veuiiem) öyle buyurmutur:

"Durumu iyi olup da veren kii sevapta muhtaç olup da alan kiiden daha

üstün deildir."3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Siz hayr olarak ne

verirseniz, üphesiz Allah onu bilir
"4

âyetini açklarken öyle dedi: "0u Allah

katnda kaytldr. Allah bunu bilir ve karln verir. Zira Allah'tan daha fazla

karlk veren ve hayrlan mükâfatlandran yoktur."5

"Mallarn gece gündüz; gizli ve açk Allah yolunda
harcayanlar var ya, onlarn Rableri katnda mükâfatlar
vardr. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak

deillerdir." (Bakara Sur. 2 74)

bn Sa'd, Tabakât'da, Ebü Bekr Ahmed b. Ebî Âsim, Cihâd'da, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Adiy, Taberânî, Ebu'-eyh, el-Azame’de ve

Vâhidî'nin, Yezîd b. Abdillah b. Arîb el-Muleykî’den, o babasndan, o da

’bn Cerîr (5/31,32).

'Taberânî (13560). Hcysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (3/101) der ki: "snadnda zayf biri

olan Mus'ab b. Saîd bulunmakladr."
3 bn Hibbân (2/194) ve Taberânî (8235). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de ((3/101) der ki:

"snadnda zayf biri olan Âiz b. ureyh bulunmaktadr."
4 Bakara Sur. 273

5 bn Ebî Hatim 2/542 (2879).
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dedesinden naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiyahu aieyb vcseBem) öyle

buyurdu: *Mallarn gece gündüz; gizli ve açk Allah yolunda harcayanlar var

ya, onlarn Rableri katnda mükâfatlar vardr. Onlara korku yoktur. Onlar

mahzun da olacak deillerdir* âyeti, atlaryla Allah yolunda cihat edenler

hakknda nâzil oldu/*

bn AsâkVin bildirdiine göre Ebû Umâme el-Bâhilî öyle dedi: 1Mallarn

gece gündüz; gizli ve açk Allah yolunda harcayanlar var ya...*3 âyeti, atiann

gösteri ve yan alanlarnda deil de Allah yolunda kullanan at sahipleri

hakknda indi.

4

bn CenVin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ, beygirlerin ve melez atlann

arasnda bal olan cins atlara bakp: “Bunlann sahibi: "Mallarn gece

gündüz; gizli ve açk Allah yolunda harcayanlar var ya, onlarn Rableri

katnda mükâfatlar vardr. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak

deillerdir
"3 âyetinde vasf edilen kiilerdendir” derdi.

6

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Asâkir ve Vâhidî’nin bildirdiine göre Ebû

Umâme el-Bâhlî öyle dedi: “Gösteri ve nam olmakszn atn Allah yolunda

balayan kii: "Mallarn gece gündüz; gizli ve açk Allah yolunda

harcayanlar var ya, onlarn Rableri katnda mükâfatlar vardr. Onlara korku

yoktur. Onlar mahzun da olacak deillerdir
"7 âyetinde vasfedilen

kiilerdendir.”
8

Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Vâhidî'nin, Hane es-

San'ânî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Mallarn gece gündüz; gizli

1

Bakara Sur. 274
1 bn Sa'd (7/433), bn Ebî Âsim, el-Âhad ve'l-Mesânî (2696), bnu'l-Münzir (18), bn Ebî

Hâtim 2/542 (2880), bn Adiy (3/1197), Taberânî 17/188 (504), Ebu'-eyh (1300) ve

Vahidî, Esbâbu'n-Nuzûl (sh. 62).

i Bakara Sur. 274
4 bn Asâkir (40/44, 45).

4 Bakara Sur. 274
4 bn Cerîr (5/35, 36).

1 Bakara Sur. 274
8
bnu'l-Münzir (19), îbn Asâkir (40/44, 45) ve Vahidî, Esbâbu'n-Nuzûl (sh. 63).
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ve açk Allah yolunda harcayanlar var ya..."’ âyetini açklarken: “Bunlar

atlarn Allah yolunda besleyen kiilerdir” dedi .

3

Buhârî, Târih'te ve Hâkim'in, Ebû Kebe'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (hMu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “Hayr atlarn ahnlannda

mevcuttur. Yüce Allah at sahiplerine onlar besleme bakmndan yardma olur.

Onlar besleyen de Allah yolunda cömertçe sadaka kii veren gibidir."3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Taberânî ve jbn Asâkir'in, Abdulvehhâb b. Mücâhid vastasyla babasndan

bildirdiine göre bn Abbâs: "Mallarn gece gündüz; gizli ve açk Allah

yolunda harcayanlar var ya..."4 âyeti hakknda öyle dedi: "Bu âyet Ali b. Ebî

Tâlib hakknda indi. Onun dört dirhemi vard. Bir dirhemi gece, bir dirhemi

gündüz, bir dirhemi gizli ve bir dirhemi de açk olarak infak etmiti.”5

bn Ebî Hâtim, Mis’ar vastasyla Avn'dan bildiriyor: Adamn biri: "Mallarn

gece gündüz; gizli ve açk Allah yolunda harcayanlar var ya ...”
6

âyetini

okuyup: "Ali b. Ebî Tâlib'in dört dirhemi vard. Bir dirhemi gece, bir dirhemi

gündüz, bir dirhemi gizli ve bir dirhemi de açk olarak infak etmiti” dedi .
7

bnu’l-Münzir, bn shâk'tan bildiriyor: Ebû Bekr vefat edip Ömer halife

olduu zaman halka hutbe verdi. Allah'a yakr bir ekilde hamdüsenada

bulunup öyle dedi: “ty insanlar! baz tamahkârlk fakirlik, baz göz tokluu

da zenginliktir. Yemeyeceiniz mallar biriktiriyor ve yetiemeyeceiniz eyleri

ümid ediyorsunuz. Bilin ki, tamahkârlk nifakn bir ksmdr. Kendiniz için

hayrl eylerde infakta bulununuz. Zira: "Mallarn gece gündüz; gizli ve açk

Allah yolunda harcayanlar var ya, onlarn Rableri katnda mükâfatlar

'Bakara Sur. 274
1 bnu'l-Münzir (21), bn Ebî Hâtim 2/543 (2881), Vahidî, Esbâbu'n-Nuzûl (sh. 64),

Buhârî (8/95) ve Hâkim (2/91).

3 Buhârî (8/95) ve Hâkim (2/91, "sahih").

4 Bakara Sur. 274
s Abdurrezzâk, Tefsir (1/108), bn Cerîr (5/33), bnu'l-Münzir (22), bn Ebî Hâtim

(2883), Taberânî (11 1 64) ve bn Asâkir (42/358).
6
Bakara Sur. 274

7 bn Ebî Hâtim 2/543 (2882).
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vardr. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak deillerdir"’ âyetinde

zikredilenler nerededir?"*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde bu

âyet hakknda öyle dedi: "Âyette bahsedilen topluluk israfa kalmakszn ve

kstlama yapmakszn açlk korkusu çekmeden, malda bozgunculuk etmeden

Allah yolunda harcamalarda bulunanlardr.
3

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bnu'i-Müseyyeb: "Mallarn gece

gündüz; gizli ve açk Ailah yolunda harcayanlar var ya ..."4 âyetini

açklarken öyle dedi: “Bu âyetin tamam, Abdurrahman b. Avf ve Osman b.

Affân'n zorluk ordusuna yapm olduklan infak hakknda inmitir."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyet hakknda: “Bu, zekat

farz klnmadan önceydi" dedi.

6

bn Cerîr'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda

öyle dedi: "Tevbe Sûresi inmeden önce bununla amel edilmekteydi. Ancak

Tevbe Sûresi zekâtn farzlan ve aynntlanyla inince zekâtlar ona göre

ayarland ."7

JA ûlkJI iLyJ ^ASI Jü V yi iJib

ö* y
I & A\ y» ji. ggh ui i> ÜS

dkijti te CAj & <J\ •jtîj '-te ^ <!J cA ‘te/y* p-U-

lf-» jUl

"Faiz yiyenler, ancak eytann çarpt kimsenin kalkt
gibi kalkarlar. Bu, onlarn, «Alveri de faiz gibidir»

demelerinden dolaydr. Oysa Allah, alverii helâl, faizi

1

Bakara Sur. 274
3 bnu'l-Münzir (20).

3 bn Cerîr (5/36) ve bnu'l-Münzir (23).

4 Bakara Sur. 274
5 bnu'l-Münzir (24).

‘ bn Ebî Hatim 2/543 (2884).

' bn Cerîr (5/37).
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haram klmtr. Bundan böyle kime Rabbînden bir öüt
gelir de (o öüte uyarak) faizden vazgeçerse, artk

önceden ald onun olur. Durumu da Allah'a kalmtr.
(Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, ite onlar

cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardr.”
(Bakara Sur. 275)

Ebû Ya'lâ'nn, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn Abbâs:

“Faiz yiyenler, ancak eytann çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar. Bu,

onlarn, «Alveri de faiz gibidir» demelerinden dolaydr. Oysa Allah,

alverii helâl, faizi haram klmtr. Bundan böyle kime Rabbînden bir

öüt gelir de (o öüte uyarak) faizden vazgeçerse, artk önceden ald
onun olur. Durumu da Allah'a kalmtr. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar

(faize) dönerse, ite onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardr
" 1

âyetini açklarken öyle dedi: Bunlar kyamet gününde bununla

(çarplmlklaryla) bilinirler. Bunlar Allah adna yalan söylemeleri ve alverii

faiz gibi görmeleri yüzünden kyamet gününde (kabirlerinden) ancak eytan

tarafndan çarplm ve boulmu bir ekilde kalkarlar. Faiz yemeye devam

edenler ise ebedi olarak Cehennemde kalacaklardr.

"Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve eer gerçekten

iman etmi kimselerseniz, faizden geriye kalan brakn"* âyeti hakknda da

öyle dedi: “Bu âyetin Sakîf'ten Amr b. Avf oullan ve Mahzûm oullanndan

olan Muîre oullan hakknda indii söylendi. Muîre oullan Sakîflilere

faizle para verirdi. Yüce Allah, Peygamberini Mekke'ye hâkim klnca faizin

her türlüsünü yasaklad. Daha önce Tâif ahalisi faizden alacaklarnn

kendilerine verilmesi, vereceklerinden ise vazgeçilmesi üzere anlama

yapmlard. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh vuseiiam) Mekke fethinden sonra Tâiflilerle

yapt anlamann sonunda öyle yazd: "Müslümanlarla ayn haklara

sahiptirler. Müslümanlarn sorumlu olduklar eylerden onlar da

sorumludurlar. Nefaiz yiyebilir, ne de yedirebilirler."

Bunun üzerine Amr b. Umeyr oullar ve Muîre oullar, Mekke valisi

olan Attâb b. Esîd'in yanna gittiler. Muîre oullan: “Faiz konusunda bizi

insanlann en anssz yapan ey nedir? Faiz bizim dmzda herkesten

1 Bakara Sur. 275
1 Bakara Sur. 278
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kaldrld" dediler. Amr b. Umeyr oullan: "Faizimizin bize ait olmas üzerine

anlama yaptk” karln verdiler. Attâb b. Esîd bu konu hakknda

Resûlullah'a (saiiaiiabu aleyhi veseM bîr mektup yaznca: "Eer böyle yapmazsanz,

Allah ve Resulüyle savaa girdiinizi bilin ..."
1

âyeti indi .

1

Isbehânî’nin Terîb’te, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (sallellah j aleyhi

vEseilem): "Faiz yiyen kii, kyamet gününde organlar felç olmu ekilde her

tarafm sürüyerek yürür" buyurdu ve: "Faiz yiyenler, ancak eytann çarpt

kimsenin kalkt gibi kalkarlar..."3 âyetini okudu.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyet hakknda: "Faiz yiyen kii, kyamet gününde boulan deli olarak dirilir"

demitir.
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin baka bir kanalla bildirdiine

göre bn Abbâs: "Faiz yiyenler, ancak eytann çarpt kimsenin kalkt

gibi kalkarlar..."5 âyetini açklarken: "Bu, kiinin mezarndan çkanlaca

zamandr” dedi .

6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (nllallahu aleyhi vesellem)

bize hutbesinde faizden bahsedip onun ne büyük bir vebal olduunu

vurgulad ve:
"
Faizle bir dirhem kazanan kiinin günah otuz alt defa zina

ilemenin günahndan daha büyüktür. Faizin en an, Müslüman kiinin

namusu konusundaki fazidir" buyurdu .
7

Abdunrezzâk, bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, uabu'l-îmân’da Abdullah b.

Selâm’dan bildiriyor: Faiz yetmi iki çeittir. En hafifi, kiinin slam' kabul

ettikten sonra annesiyle zina etmesi gibidir. Faizle bir dirhem kazanmak, otu2

küsur defa zina etmekten daha ardr. Kyamet gününde iyilerin de kötülerin

Bakara Sur. 279
2

Ebû Ya’lâ (2668). Muhakkik: ''snad zayftr" demitir.

3 Bakara Sur. 275
4 bn Cerîr (5/40), bnu'l-Münzir (26) ve bn Ebl Hâtim 2/544 (2889).

5 Bakara Sur. 275
6 bn Cerîr (5/39) ve bnu'l-Münzir (25).

7 bn Ebu'd-Dünyâ, Zemmu'l-îbe (36) ve Beyhakî, uab (5523).
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de (mezarndan) kalkmas için izin verilir. Ancak faiz yiyene öylesi bir izin

verilmez. Onlar ancak eytann çarpt kimsenin kalkmas gibi kalkarlar."’

Beyhakî, Abdullah b. Selâm'dan bildiriyor: "Faiz yetmi çeittir. Bunlarn

en hafifi ise kiinin annesiyle zina etmesi gibidir. Faizin en an kiinin haksz

yere Müslüman kardeinin namusuna dil uzatmasdr.”2

Abdurrezzâk, Ahmed ve Beyhakî, Ka'b'dan bildiriyor: "Otuzüç defa zina

etmem benim için faiz olarak bîr dirhem yememden ve Yüce Allah'n bunu

bilmesinden daha iyidir.”
3

Taberânî, M. el-Evsat’ta ve Beyhakî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resulullah (taiiaiishu aleyhi «allm) öyle buyurmutur: "Faizle bir dirhem kazanmak

Allah katnda otuz alt zinadan daha ardr." Yine Resûlullah (niiriahu aleyhi «sefan):

"Kimin eti haramla beslenirse o atee daha layktr" buyurmutur.
4

Hâkim, Beyhakî’nin, Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiiafehu deyt» «alton) öyle buyurmutun "Faiz yetmi üç kapdr. En

hafifi kiinin annesiyle ilikiye girmesi gibidir. Faizin en an Müslüman

kiinin namusu konusundaki faizidir.
"5

bn Mâce ve Beyhakî’nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

Uiiiiahu aleyhi «seiitm) öyle buyurmutur "Faiz yetmi kapdr. En hafifi kiinin

annesiyle zina etmesi gibidir. Faizin en an kiinin Müslüman kardeinin

namusuna dil uzatmasdr

Taberânî’nin Avf b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (aiiaWu aleyhi «sillem):

"Balanmayan günahlardan sakn. Bin hainliktir. Hainlik yapan kii, kyamet

gününde hainlikle ald eyle beraber gelir. Dieri de faiz yemektir. Faiz yiyen

’ Abdurrezzâk (1/110), Münzirî, el-Terîb ve’t-Terhîb’de ((3/6, 7) geçtii üzere bn
Ebi’d-Dünyâ, Beyhakî, uab (5514) ve Beyhakî (5517).

J Beyhakî (5517).

3 Abdurrezzâk, Musannef (15348), Ahmed 36/291, 292 (21958) ve Beyhakî (5516).

Müsned' in muhakkikleri: "snad sahihtir" demiledir.
4 Taberânî (2944) ve Beyhakî (5518). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu'l-Terîb ve't-

Terhîb, 1161).

3 Hâkim (2/37, "sahih") ve Beyhakî (5519).

‘ bn Mâce (2274) ve Beyhakî (5520, 5522). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen

bn Mâce, 1844).
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kii
,
kyamet gününde çarplm bir deli olarak harolunur" buyurdu ve: "Faiz

yiyenler; ancak eytann çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar...* âyetini

okudu.
2

Ebû Ubeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: (

â^lâji^ ^ 1*5 V| jBiü y b^j ,jjJsL ) lafzyla okurdu.
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî bu âyet hakknda öyle dedi: “Onlar

kyamet gününde eytan tarafndan çarplm olarak kalkarlar. Baz

kraatlarda da bu: ( â*Lâji m) eklindedir.”4

Abdunrez2âk, Ahmed, Buhâri, Müslim ve bnu'l-Münzir, H2 . Âie'den

bildiriyor “Bakara Sûresi'nin sonunda faiz hakkndaki bu âyetler inince,

Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseHem) Mescid'e gitti ve bu âyetleri insanlara okudu. Sonra

içki ticaretini de yasaklad/’5

Hatîb, Târih’te, Hz. Âie’den bildiriyor: “Bakara Sûresi indii zaman onda

içkiyi haram klan âyet de indi. Bunun üzerine Resûlullah (uiUMu aleyhi «sdiem) içki

ticaretini yasaklad.’’
6

Ebû Dâvud, Hâkim, Câbiriden bildiriyor: “Faiz yiyenler, ancak eytann

çarpt kimsenin kalkt gibi kalkarlar..."7 âyeti indii zaman Resûlullah

(saiiniym aleyhi mailem): "Kim muhaberay (hisseli tarm ilerini) brakmazsa Allah ve

Resulü ile sava halinde olduunu bilsin
"
buyurdu.

8

Ahmed, bn Mâce, bnu'd-Durays, bn Cerir ve bnu’l-Münzir, Hz.

Ömer’den bildiriyor: “nen son âyet faiz âyetidir. Resûlullah («lalMu aisyt. »»ilim)

'Bakara Sur. 275

’Taberânî 18/60 (110). Heysemî, Mecmau'z-ZevûûTde (4/119) der ki: "snadnda zayf

biri olan Hüseyn b. Abdi'l-Evvel bulunmaktadr."
5 Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 167) ve bn Ebî Hâlim 2/544 (2887).

4 bn Cerir (5/40). Bu kraati bn Atiyye, el-Muharraru'l-Veâz’de (2/280) bn
Mes'ûd'dan zikretti. Bu kraat âz bir kraattir.

5 Abdurrezzâk, Musannef (14852), Ahmed (45/226, 41/ 223 (24194, 24692), Buhârî (459),

Müslim (1580) ve bnu'l-Münzir (42).
h
Hatîb, Târih (8/358).

7 Bakara Sur. 275
8 Ebû Dâvud (2406), Hâkim (2/285, 286, "sahih"). Zayf hadistir (Bakn: Elbârû, Daîf

Sünen Ebî Dâvud, 739).
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bu âyeti bize açklamadan önce vefat etti. Bu sebeple faizi de faiz olduu

üphesi bulunan eyleri de brakn ." 1

bn Cerîr ve bn Merdûye, Ömer b. el-Hattâb’tan bildiriyor: "Kur'ân’da

inen son âyet faiz âyetidir. Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vnllam) bu âyeti bize

açklamadan önce vefat etti. Bu konuda sizi üpheye düüreni de

düünmeyeni de brakn." 3

Buhârî, Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve Beyhakî, DelâiVde, a'bî vastasyla bn

Abbâs’tan bildiriyor: "Yüce Allah'n, Peygamberine indirmi olduu son âyet

faiz âyetidir."3

Beyhakî'nin DelâiVde, Saîd b. el-Müseyyeb vastasyla bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb: "Yüce Allah'n indirmi olduu son âyet faiz âyetidir"

dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, Yüce Allah'n yasaklam olduu

faiz hakknda öyle dedi. "Cahiliye zamannda kiinin birine borcu olurdu.

Borçlu kii alacaklya: "Sana unu unu vereyim ve borcumu ertele" derdi.

Bunun üzerine alacakl (kabul edip) borcu ertelerdi."
5

bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor: Cahiliye zamannda faiz öyleydi: "Kii

muayyen bir zamanda ödenmek üzere borca sat yapard. Ödeme zaman

gelince vereceklinin ödeme gücü yoksa alacakl borca bir eyler (faiz)

ekleyerek ödeme tarihini ertelerdi ."
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Faiz yiyenler ancak...

kalkt gibi kalkarlar. Bu, onlarn, «Alveri de faiz gibidir» demelerinden

dolaydr ..." 7
âyeti hakknda öyle dedi: "Âyette, alveri de faiz gibidir

deyip faizi helal sayarak yiyenlerin kyamet gününde (mezarlanndan) kalk

’ Ahmed 1/361, 425 (246, 350), bn Mâce (2276), bnu'd-Durays, sh. 36 (23), bn Cerîr

(5/66) vc bnu'l-Münzir (44). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1846).

1 bn Cerîr (5/66).

3 Buhârî (4544), Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 223, 224), bn Cerîr (5/67) ve Beyhakî

(7/138).

‘Beyhakî (7/138).

5 bn Cerîr (5/38).

6bn Cerîr (5/38).

'Bakara Sur. 275
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ekilleri anlatlmaktadr. Borç ödeme zaman geldiinde verecekti, alacaklya:

“Ödememde bana zaman tan, ben de alacana bir eklemede bulunaym"

derdi. Bu ekilde yaptklannda onlara: “Bu faizdir" denildi. Onlar ise: “Bizim

için sat zamannda veya ödeme zamannda öyle bir ekleme yapmak ayn

eydir" derlerdi. Yüce Allah onlar yalanlayp: "Oysa Allah, alverii helâl,

faizi haram klmtr. Bundan böyle kime Rabbinden bir Öüt gelir de (o

öüte uyarak) faizden vazgeçerse, artk önceden ald onun olur. Durumu

da Allah'a kalmtr. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, ite

onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardr"' âyetini indirdi.

Kur'ân’da faizin haram olduu beyan edildikten sonra kiinin daha önce

ald faizin onun olduu bildirildi. Tahrim âyeti indikten sonra Yüce Allah

dilerse balar, dilerse balamaz. Bu âyet indikten sonra yine: "...Alveri

de faiz gibidir.. ,"2 diyerek faizi helal sayp yiyenler ebedi olarak Cehennemde

kalacaklardr.
3

Ahmed ve Bezzâr, Râfi b. Hadîc’ten bildiriyor: Resûlullah'a (olallahu aleyhi

«

mIM:

“Ey Allah'n Resûlü! En temiz kazanç hangi kazançtr?” diye sorulduunda:

"Kiinin kendi elinin emei ve dürüst ticaretin kazanadr" buyurdu .
4

Müslim ve Beyhakî, Ebû Saîd'den bildiriyor: Resûlullah (sBiiaiiahj aleyhi »ailem) bir

kuru hurmayla gelip: "Bu, bizim hurmadan deildir" buyurdu. Adamn biri:

"Ey Allah'n Resulü! ki ölçek hurma karlnda hir ölçek bundan aldk"

deyince, Resûlullah (saflaUafo aleyhi mailem): "Bu faizdir, bunu iade edin. Önce bizim

hurmamz satn
,
sonra da bu hurmadan aln" buyurdu .

5

Abdurrezzâk ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre kadnn biri Hz. Âie'ye

"Zeyd b. Erkam’a borca sekiz yüz dirheme bir köle sattm. Onun bu parayz

ihtiyac oldu. Ben de ödeme zaman gelmeden önce köleyi kendisinden alt

yüz dirheme geri aldm" deyince, Hz. Âie: “Ne kötü satmsn ve ne köte

almsn. Zeyd'e söyle, eer tövbe etmezse Resûlullah (saiiaiiahu Bityhi veseiiem) ile

birlikte etmi olduu cihad iptal edilmitir" karln verdi. Kadn: “k:

1

Bakara Sur. 275
2 Bakara Sur. 275

3 îbn Ebî Hatim 2/544, 547 (2886, 2888, 2890, 2892, 2895, 2898, 2901, 2902, 2904).

4 Ahmed 28/502 (17265), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1257). Müsned' in muhakkikleri: "Hasç

liayrihi" demilerdir. Elbânî, es-Silsiletü'd-Da'îfe'ye (607) baknz.
5 Müslim (1594) ve Beyhakî, Sünen (5/296).
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yüzden vazgeçip alt yüzü alsam olur mu?” deyince de, Hz. Âie: "Evet olur,

kime Rabbinden bir öüt gelir de (o ögüte uyarak) faizden vazgeçerse, artk

önceden ald onun olur” karln verdi .

1

Ebû Nuaym, Hilye’öe bildirdiine göre Câfer b. Muhammed'e: "Faiz niye

haram klnd?” diye sorulunca: "insanlar iyilik yapmaktan men edilmesin

diye” karln verdi.*

Sf tfllj Ujl li

"Allah, faiz maln mahveder, sadakalar ise artrr
(bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr nankörü

sevmez." (Ballara Sur. 276 )

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

Abbâs: “Allah, faiz maln mahveder, sadakalar ise artrr..."3 âyetini

açklarken: "Yüce Allah, faizle mal eksiltir, sadakalarla da kat kat artnr"

dedi.'*

Ahmed, bn Mâce, bn Cerîr, Hâkim, Beyhakî'nin, uabu'l-mât’da bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ulUUu abrfc molan) öyle

buyurmutur:
"
Faiz ne kadar çoalrsa çoalsn akbeti azlktr.”*

Abdurrezzâk, Ma'merîden bildiriyor: "ittiimize göre Yüce Allah faiz

yiyen kiiyi krk yllk bir süre içinde mahveder (iflas ettirir)”.
6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, ibn Mâce ve

Beyhakî'nin, el-Esmâ ve's-Sfat'ta, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (mIMM» aleyhi «saflm) öyle buyurmutun "Kim helal kazanandan bir

hurma deerinde olsa bile bir ey sadaka verirse -ki Yüce Allah sadece helal

maldan verilen sadakay kabul eder- Allah onu kabul ederek sa eliyle alr.

'

Abdurrezzâk, Musannef(1481 2) ve bn Ebî Hatim 2/545, 546 (2897).

1 Ebû Nuaym, Hilye (3/194).

1 Bakara Sur. 276
4 bn Cerîr (5/45) ve bnu'I-Münzir (39).

5 Ahmed 6/297, 7/126 (3754, 4026), bn Mâce (2279), bn Cerîr (5/45), Hâkim (2/37,

4/317, 318, "sahih") ve Beyhakî, uabu'l-mân (5511, 5512). Miisned'in muhakkikleri:

"Sahîh hadistir" demilerdir.
6
Abdurrezzâk, Musannef (15353).
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Kiinin küçük taym beslemesi gibi Allah bu kiinin sadakasn (n sevabn) da
gibi büyüyünceye kadar besler (büyütür)

afiî, Ahmed, Ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bn

Huzeyme, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Dârakutnî es-Sfâfta, Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saflaiiahu aleyhi «üsttem) öyle buyurmutur;

Yüce Allah sadakay kabul eder ve onu sa eliyle alr. Allah bu sadakay sahibi

için, kiinin küçük tayn veya sütten kesilmi (at katr; eek) yavrusunu

beslemesi gibi besler. Öyle ki bir lokmalk sadaka (nn sevab) Uhud da gibi

büyüyene kadar besler." Bunu Yüce Allah'n KitâbVda dorulayan âyetler:

“Allah'n, kullarnn tövbesini kabul ettiini, sadakalar aldn ...

bilmiyorlar m ?..."
3
âyeti ile: 'Allah, faiz maln mahveder, sadakalar ise

artnr..."3 âyetidir .

4

Bezzâr, bn Cerîr, bn Hibbân ve Taberânî’nin Hz. Âie’den bildirdiine

göre Resûlullah («Mu aleyhi reselleri) öyle buyurmutur "Yüce Allah sadakay

kabul eder. Tabi ki ancak sadakann helal maldan olanm kabul eder. Allah bu

sadakay sahibi için, kiinin küçük tayn veya memeden kesilmi deve

yavrusunu beslemesi gibi besler, öyle ki bir lokmalk sadaka (nn sevab) Uhud

da gibi büyüyene kadar besler." Bunu Yüce Allah'n Kitâb'nda dorulayan

âyet: "Allah, faiz maln mahveder, sadakalar ise artrr ..." 5 âyetidir."
6

Hakîm et-Tirmizî’nin, Nevâdiru'l-Usûl'da, bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiu* a*r» »eseDem): "Mümin kii helal kazanandan bir hurma veya bu

deerde bir ey sadaka verirse -Yüce Allah ancak sadakann helal maldan olanm

kabul eder- bu sadaka Allah'n eline düer. Yüce Allah bu sadakay kiinin

memeden kesilmi deve yavrusunu beslemesi gibi büyük bir tepe olana kadar

1 Abdurrezzâk, Musannef (20050), Buhar (1410, 7430), Müslim (1014), Tirmizî (661),

Nesâî (2524), bn Mâce (1842) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-SJat (718).

'Tevbe Sur. 104

3 Bakara Sur. 276
4 afiî, 1/404 (fâu'l-Ay, 606), Ahmed 14/115 (8381), 15/248, 347 (9423, 9565), 16/551

(10945), bn Ebî eybe (3/111, 112), Tirmizî (662, "sahih"), bn Cerîr (5/46), bn Huzeyme

(2427), bnu'l-Münzir (37), bn Ebî Hâtim (2/547 (2908) ve Dârakutnî, es-SfSt (55, 56).

s Bakara Sur. 276
6
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (931), bn Cerîr (5/47), bn Hibbân (3317) ve Taberânî, M. el-

EpsûI (4228).
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besler (büyütür)" buyurdu ve: “Allah, faiz maln mahveder, sadakalar ise

artrr..."' âyetini okudu.

bnu'l Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: “Allah, faiz maln

mahveder ...'
2

âyeti hakknda: "Faiz dünyada çoalr, ancak âhirette

mahvolur ve ondan sahibine bir ey kalmaz” dedi. "...Sadakalar ise

artrr ..."3 âyetini açklarken de öyle dedi: "Yüce Allah sadakay veren

kiiden sadaka alacak kiiye ulamadan önce alr. Allah bu sadakay sürekli

besler. Sahibi Rabbine kavuunca da kendisine gen verir. Sadaka bir hurma

veya bu deerde bir ey ise yüce Allah onu büyük bir da oluncaya kadar

besler.”

4

Taberânî’nin, Ebû Berze el-Eslemî'den bildirdiine göre Resûlullah (sdlaliahu

aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Kul sadaka olarak bir krnt verir ve Allah onu

Uhud da gibi büyütünceye kadar besler. " s

"Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve

eer gerçekten man etmi kimselerseniz, faizden geriye

kalan brakn," (Bakara Sur. 278 )

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey

iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve... faizden geriye kalan

brakn"6
âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyet Abbâs b. Abdilmuttalib ve

Muîre oullanndan bir adam hakknda inmitir. Bunlar Cahiliye zamannda

Sakîf’ten, îra oullanndan olan Amr b. Umeyr oullanna faizle para veren iki

ortakt. slam geldii zaman bunlann faize verilmi çok büyük bir miktarda

paralan vard. Bunun üzerine Yüce Allah, Cahiliye zamanndan faize verilmi

1

Bakara Sur. 276
1 Bakara Sur. 276
3 Bakara Sur. 276

* bnu'l-Münzir (409.

i Mecma" ta ((3/110, 111) geçtii üzere Taberârû, M. el-Kebîr. Heysem der ki:

"isnadnda zayf biri olan Sevvâr b. Mus'ab bulunmaktadr."
‘ Bakara Sur. 278
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ve daha alnmam paralar hakknda: “...Faizden geriye kalan brakn"1

âyetini indirdi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ey iman edenler! Allah'a kar

gelmekten saknn ve eer gerçekten iman etmi kimselerseniz, faizden

geriye kalan brakn "3 âyetini açklarken öyle dedi: Sakîf, faizden

alacaklannn kendilerine verilmesi, vereceklerinden ise vazgeçilmesi üzere

Hz. Peygamber (salaitehu aleyh, veseiim) ile anlama yapmlard. Mekke fethedilince

Attâb b. Esîd, Mekke valisi oldu. Amr b. Umeyr b. Avf oullan, Muîre

oullanna faizle para verirdi. Cahiliye zamannda Muîre oullan onlardan

faizle para alrd. slam geldii zaman Amr oullannn kendilerinde büyük bir

miktarda paralan vard. Bunun üzerine paralann istemeye gelince Muîre

oullan bu paray vermeyi kabul etmedi. Bu durumu Attâb b. Esîd'e

bildirdiklerinde, o bu konuda Hz. Peygamber’e (laltaliahu aleyhi vehim bir mektup

yazd. Bu mektup üzerine: "Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten

saknn ve eer gerçekten iman etmi kimselerseniz, faizden geriye kalan

brakn. Eer böyle yapmazsanz, Allah ve Resulüyle savaa girdiinizi bilin.

Eer tövbe edecek olursanz, anaparalarnz sizindir. Böylece siz ne

bakalarna hakszlk etmi olursunuz, ne de bakalar size hakszlk etmi

olur
"4

âyetleri indi. ResûlullahfEsiiBlahu olerhî vasoiiem), Attâb b. Esîd'e bir mektupta bu

âyetleri ve: "Raz olsunlar, aksi takdirde (Allah'a ve peygamberine kar) sava

açm olduklarn bilsinler" diye yazd.

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'a kar

gelmekten saknn ve... faizden geriye kalan brakn"* âyetini açklarken

öyle dedi: “Faizli alveri Cahiliye zamannda olan bir eydi. Müslüman

olduklar zaman sadece ana mallarn almalan emrolundu/'7

Âdem, Abd b. Humeyd, ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, Sünen'de

bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'a kar gelmekten saknn ve... faizden

1 Bakara Sur. 278
a bn Cerr (5/49, 50), bnu'l-Münzir (48) ve bn Ebî Hâtim 2/54S (2913).

* Bakara Sur. 278

* Bakara Sur 278,279
s ibn Cerîr (5/50)

6
Bakara Sur 278

7 bn Cerîr (5/51).
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geriye kalan brakn "1

âyetini açklarken öyle dedi: “Cahiliye zamannda

kiinin birine borcu olurdu. Borçlu kii alacaklya: “Sana unu unu vereyim ve

borcumu ertele" derdi. Bunun üzerine alacakl da (kabul edip) borcu

ertelerdi."
3

Mâlik ve Sünen’de Beyhakî, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: Cahiliye

zamannda kiinin birinden belli bir zamanda bir alaca olurdu. Ödeme

zaman geldiinde alacakl: “Öder misin yoksa borca bir ey mi eklersin?"

derdi. Borçlu borcunu öderse o da hakkn alrd, ödemezse borcuna bir

eyler (faiz) ekler ve alacakl kii ödeme tarihini uzatm olurdu .
3

Ebû Nuaym'n el-Ma'rife’de zayf bir isnâdla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ey iman edenleri Allah'a kar gelmekten saknn ve... faizden geriye

kalan brakn"* âyetini açklarken öyle dedi: “Bu âyet Sakîften bir grup

hakknda indi. Bunlardan bazlar, Amr b. Umeyr oullanndan Mes'ûd, Rabîa,

Habîb, Abd b. Humeyd Yâ Lîle ve Kurey’ten Muîre oullardr."

bn Ebî Hâtim, Mukâtil’den bildiriyor: Bu âyet Sakîften, Amr b. Umeyr b.

Avf oullanndan Mes'ûd b. Amr b. Abd Yâ Lîl b. Amr, Rabîa b. Amr ve Habîb

b. Amr hakknda inmitir. Bunlarn hepsi karde olup haklarn Mahzûn

oullanndan olan Muîre oullanndan isteyen kiilerdi. Bunlar Cahiliye

zamannda Muîre oullanna faizle borç para verirlerdi. Hz. Peygamber

(saiBiahu elyhi vtsaliem] Sakîfle anlama yapmt. Amr b. Umeyr oullan çok büyük

bir miktar olan faiz paralarn Muîre oullanndan isteyince: “Vallahi,

Müslümanlktan sonra biz bunu ödemeyiz. Allah ve Resulü faizi kaldrmtr"

dediler. Bu durumlann Muâz b. Cebel'e anlattlar. Bu durumu Attâb b. Esîd'e

anlatklar da söylenmektedir. Muâz b. Cebel, Resûlullah'a MaMu elayhî vasallem):

“Amr b. Umeyr oullar, Muîre oullanndan faizli paralann istiyor" diye bir

mektup yazd. Bu mektup üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'a kar

gelmekten saknn ve eer gerçekten iman etmi kimselerseniz, faizden

geriye kalan brakn"3 âyetini indirdi. Resûluilah Maiiahu aleyhi veseiM, Muâz b.

Cebel'e: "Bu âyeti kendilerine arzet. Eer kabul ederlerse ana mallan

Bakara Sur. 278
2 Âdem, Tefsir Mücâhid (sh. 245), bn Ebî Hâtim 2/548 (2912) ve Beyhakî (5/275).

J Mâlik (2/672) ve Beyhakî (5/275, lafz kendisinndir)
4 Bakara Sur. 278

5 Bakara Sur. 278,279
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kendilerinindir. Kabul etmezlerse bilsinler ki Allah ve Resulüne sava

açmlardr

"

diye bir mektup yazd.’

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

”...Savaa girdiinizi bilin ...”
3 buyruunu açklarken: "Kim faize devam edip

bundan vazgeçmezse Müslümanlarn lideri onlan tövbeye davet etme ve

kabul etmedikleri zaman boyunlarm vurma hakkna sahiptir” demitir. ( S

S15 Jjliks)3 buyruunu açklarken de: "Böylece siz ne bakalarna

hakszlk etmi olursunuz, ne de bakalar size hakszlk etmi olur” demitir .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan

bildiriyor Kyamet gününde faiz yiyenlere: “Sava için silahn kuan”

denilecektir.
5

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

(v_.>o âyeti hakknda: “Kesin olarak savaa girdiinizi bilin” demitir.
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

ijSafe)® âyetini açklarken: “Yüce Allah onlan öldürmeyi vadetti”

demitir .
9

Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen*âe

Amr b. el-Ahvas’tan bildiriyor: Resûlullah (eailaliehu aleyh vaceliem} ile birlikte Veda

haccnda bulunmutum. Resûlullah (salisilat* aleyhi «aileni):
"
Kesinlikle Cahiliye

dönemindeki bütün faiz kaldrlmtr. Ancak ana mallarnz sizindir. Böylece

' bn Ebî Hâtim 2/548, 549 (2915, 2918).
2
Bakara Sur. 279

3 Bakara Sur. 279
4 bn Cerîr (5/52, 56), bnu'l-Münzir (50) ve bn Ebî Hâtim 2/550, 551 (2919, 2928,

2930).

5 bn Cerîr (5/39, 52), bnu'l-Münzir (52) ve bn Ebî Hâtim 2/550 (2920).
6
Bakara Sur. 279

7 bn Cerîr (5/53), bnu'l-Münzir (51) ve bn Ebî Hâtim (2/550), (2922).

* Bakara Sur. 279
9 bn Cerîr (5/53) ve bn Ebî Hâtim 2/550 (2922).
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siz ne bakalarna hakszlk etmi olursunuz, ne de bakalar size hakszlk elmi

olur. lk kaldrlan faiz de Abbâs'n faizidir" buyurdu.’

bn Mende’nin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "...Eer tövbe edecek

olursanz, anaparalarnz sîzindir. Böylece siz ne bakalarna hakszlk etmi

olursunuz, ne de bakalar size hakszlk etmi olur
"2

âyeti, Rabîa b. Amr ve

arkadalar hakknda inmitir” dedi .
3

Müslim ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan bildiriyor: Resûlullah {nhNnhu aleyhi

vesEiiem) faiz yiyeni, yedireni, ahitlerini ve faiz akdini yazan lanetleyip: "Hepsi

eittir

"

buyurdu .

4

Abdunezzâk ve Beyhakî, uabu'l-mân'da Hz. Ali’den bildiriyor

"Resûlullah (uMu aleyhi veseiiem) u on kiiyi lanetledi: Faiz yiyeni, yedireni,

ahitlerini, faiz akdini yazan, dövme yapan ve yaptran, sadakaya engel

olan, hülle yapan ve yaptran /'5

Beyhakî'nin, Ümmü'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Musa b. mrân (aleyhisseM:

"Ey Rabbim! Yann Cennette kim kalacak ve hiçbir gölgenin olmad gün

senin Ar'n gölgesi altnda kim gölgelenecek?” deyince, Yüce Allah: "Ey

Musa! Gözleriyle zinaya bakmayanlar, mallarna faiz kartrmayanlar, hüküm

verirken rüvet almayanlardr. Ne mutlu onlara ki onlan ne güzel bir gelecek

beklemektedir” buyurdu/

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Hibbân ve Beyhakî, bn

Mes’ûd’dan bildiriyor: "Resûlullah (lahiishu sfeyhi mailem) faiz yiyeni, yedireni,

ahitlerini ve faiz akdini yazan lanetlemitir.” 7

’ Ebû Dâvud (3334), Tirmizî (3087, "sahih"), Nesâî, S. el-Kübrâ (4100, 11213), bn Mâce

(3055), ibn Ebî Hatim 2/551 (2925) ve Beyhakî (8/27). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dauud, 2852).

1 Bakara Sur. 279

i el-sâbe'de (2/470) geçtii üzere bn Mende.
4 Müslim (1598) ve Beyhakî (5/275), uab (5506)

5 Abdurrezzâk, Musannef(10792) ve Beyhakî (5508).
6
Beyhakî (5/275).

7 Müslim (1597), Ebû Dâvud (3333), Tirmizî (1206), Nesâî (5117), bn Hibbân (5025) ve

Beyhakî (5/275).
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Buhârî ve Ebû Dâvud, Ebû Cuhayfe'den bildiriyor: “Resûlullah Mdahu aleyhi

yeseUcm) dövme yapan, yaptran, faiz yiyeni, yedireni lanetleyip, köpek sat ve

fuhula para kazanmay yasaklad. Aynca ressamlar da lanetledi.”’

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme ve bn Hibbân, bn Mes'ûd’dan bildiriyon

"Faiz yiyen, yediren, ona ahitlik eden, bilerek faiz akdini yapan, güzellik için

dövme yapan ve yaptran, zekat geciktiren, hicret ettikten sonra özürsüz

olarak tekrar yurduna dönen kiiler kyamet gününde Muhammed’in (ssHaiiahu

aleyhi vescllem) diliyle lanetlenmilerdir.”1

Hâkim’in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber UaHaUafo aleyh

reseiier) öyle buyurmutur: "Dört kiiyi Cennete sokmamak ve nimetlerinden

tattrmamak Yüce Allah'n hakkndandr. Bunlar sürekli içki içen, faiz yiyen,

haksz yere yetim mal yiyen ve ana babasna asi olanlardr.''1

Taberânî’nin, Abdullah b. Selâm’dan bildirdiine göre Resûlullah (sUiata ateyta

YEsellen) öyle buyurmutur: "Kiinin faizle bir dirhem kazanmasnn günah,

Allah katnda Müslüman olduktan sonra otuzüç defa zina ilemenin

günahndan daha büyüktür."*

Ahmed ve Taberânî'nin, melekler tarafndan gasledilen Abdullah b.

Hanzala'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi m»M öyle buyurmutun

"Faiz olduunu bilerek bir dirhem yiyen kiinin günah, otuzalh defa zina

ilemenin günahndan daha büyüktür.”*

Taberânî'nin, M. el-Evsafta Berâ b. Âzib’ten bildirdiine göre Resûlullah

(sallaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Faiz yetmi kapdr. Bunlarn en hafifi,

’ Buhârî (2086, 2238, 5347, 5945, 5963) vc Ebû Dâvud (3483).
3 Ahmed 6/425 (3881), Ebû Ya la (5241), bn Huzeyme (2250) ve bn Hibbân (3252)

Müsted’in muhakkikleri: "Buhârî ile Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir"

demiledir
3 Hâkim (2/37, "sahih"). Çok zayftr (Elbânî, Daîfu'l-Câmi' 748).

4 Taberânî (411, 13. cüzden 1. bölüm). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (4/117) der ki

"Atâ el-Horasânî bunu bn Sâlim'den iitmemitir."

5 Ahmed 36/288 (21957) ve Taberânî, M. cl-Evsal (2682).
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kiinin annesiyle ilikiye girmesi gibidir. Faizin en an, kiinin Müslüman

kardeinin namusuna dil uzatmasdr."'

Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (saiUMu Bieyt vmIIm) meyveleri

olgunlamadan satn almay yasaklad ve: "Eer bir beldede zina ve faiz zuhur

ederse o belde halk mutlaka kendi nefislerine Allah'n azabm helal klmtr"

buyurdu .

1

Ebû Ya'lâ'nn, bn Mes'Od'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiidlahu aleyhi

THttUm) öyle buyurmutur: "Eer bir kavimde zina vefaiz zuhur ederse, o kavim

mutlaka kendi nefislerine Allah'n azabn helal klmtr

Ahmed’in Anr b. el-Âs’tan bildirdiine göre Resûlullah (seHdiehu akyti nuHm)

öyle buyurdu: "Kendisinde faiz zuhur eden hiç bir kavim yoktur ki mutlaka

ktla maruz kalr. Kendisinde rüvet zuhur eden hiç bir kavim yoktur ki

mutlaka korkuya kaplr."*

Taberânî, Kâsm b. Abdilvâhid el-Vezzân'dan bildiriyor: Abdullah b. Ebî

Evfâ'y çarda gördüm. “Ey sarraflar topluluu! Müjdeler olsun size"

diyordu. Sarraflar: “Allah seni Cennetle müjdelesin, bizi ne ile müjdeliyor

sun?” diye sorduklannda: “Resûlullah <saiiaiiahu aieyH mellem) sarraflara: «Cehennemle

müjdelenin» buyurdu” karln verdi .
5

Ebû Dâvud, bn Mâce ve Beyhakî'nin, Sünen’de Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (satiBirtu aleyhi veseiiem): "öyle bir zaman gelecek ki

insanlar faiz yiyecekler, yemeyen kiilere de tozundan bulaacaktr

"

buyurmutur.

6

’ Taberânî (7151). Heyserriî, Mecmau'z-Zevâid'de (4/117) der ki: "snadnda Ömer b.

Râid'i, dî güvenilir bulmu, çounluk zayf olduunu söylemitir.
"

' Hâkim (2/37, "sahih").

3 Ebû Ya’lâ (4981). Muhakkik: "erik el-Kâdi'nin zayf olmasndan dolay isnad

zayftr" demitir.
4 Ahmed 29/356 (17822), Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
5 Mecmau'T-Zmâid'de (4/118, 119) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "Kasm

hakknda Zehebî öyle der: "Sanrm Fudayl b. Hüseyn el-Cahderî hadisi ondan

rivayette tek kalmtr."
6 Ebû Dâvud (3331), bn Mâce (2278) ve Beyhak (5/275, 276). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, DaîfSünen Ebî Dâuud, 724).
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Mâlik, âfiî, Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Mâlik b. Evs b. el-Hadesân'dan bildiriyor

Talha b. Ubeydillah’ta altn karl gümü bozdurdum. Talha b. Ubeydillah:

“Altnlar göster de bekçimiz âbe’den geldiinde sana karln verelim"

dedi. Bunu duyan Ömer b. el-Hattâb öyle dedi: “Vallâhi olmaz! Bozukluunu

alana kadar ondan aynlma. Çünkü Resûlullah'n Maiiuhu aleyhi veKsiiem):
"
Pein

olmadktan sonra altn gümüle, buday budayla, arpay arpayla hurmay

hurmayla veresiye olarak deitirmek faizli alveritir" buyurduunu iittim."'

Abd b. Humeyd, Müslim, Nesâî ve Beyhakî'nin Ebû Saîd el-Hudrfden

bildirdiine göre Resûlullah firiMahuafeyh ««ileni) öyle buyurmutur "Pem olarak

altn altnla misli misline, gümü gümüle misli misline, hurma hurmayla misli

misline, buday budayla misli misline, arpa arpayla misli misline, tuz tuzla

misli misline deitirilir. Fazla alan ve fazla veren faiz vermi veya alm olur.

Bu konuda alan ile veren arasnda fark yoktur."
1

Mâlik, âfiî, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî’nin Ebû Saîd el-

Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (safcriahu aleyhi nuHm) öyle buyurmutur

“Altn altnla, gümüü gümüle ancak misli misline biri dierinden eksik veya

fazla olmadan deitirebilirsiniz. Mevcut olan mevcut olmayanla

deitirmeyin

âfiî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî'nin Ubâde b. es-

Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah {saüafahu aleyhi ««Uen) öyle buyurmutur:

"Altn altnla, gümüü gümüle, buday budayla, arpay arpayla, hurmay

hurmayla, tuzu tuzla ayn miktarda, ayn kalitede ve pein olmadktan sonra

deitirmeyin. Fakat altn gümüle, gümüü altnla, buday arpayla, arpay

budayla hurmay tuzla ve tuzu hurmayla pein olduktan sonra istediiniz gibi

deitirebilirsiniz. Fazla alan veyafazla veren faiz alm veya vermi olur."*

’ Mâlik (2/636), âfiî 2/322 (538, 540), Abdunezzâk, Musatmef ((14541), Buhârî (2134,

2170, 2174), Müslim (1586), Ebû Dâvud (3348), Tirmizî (1243), Nesâî (4072), tbn Mâce

(2253, 2259, 2260) ve Beyhakî (5/283).

1 Abd b. Humeyd, el-Muntehab (860), Müslim (1584), Nesâî (4579) ve Beyhakî (5/278).

1 Mâlik (2/632, 633), âfiî 2/323, 324 (541, 542), Buhârî (2177), Müslim (1584), Tirmizî

(1241), Nesâî (4564, 4585) ve Beyhakî (5/279).

4 âfiî 2/325, 326 (545, 546), Müslim 1587 (80, 81), Ebû Dâvud (3349, 3350), Nesâî

(4574, 4578), bn Mâce (2254) ve Beyhakî (5/276, 277).
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Mâlik, Müslim ve Beyhakî'nin, Osman b. Affân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiyiahu bIb^ vatBiem): "Bir dinar iki dinarla, bir dirhemi de iki dirhemle

deitirmeyin" buyurmutur.’

Mâlik, âfiî, Müslim, Nesâî ve Beyhak?nin Ebu Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah (aUttu bM «afan; öyle buyurmutur "Dinar dinarla, dirhem

dirhemle bozdurulur. Biri dierinden (deer olarak) fazla olmaz/'
1

Müslim ve Beyhakî'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamher (mMkhu nlayhi vPMiRm) öyle buyurmutur "Bir dinar bir dinar karl,

bir dirhem de bir dirhem karl ayn tartda deitirilir ve fazla bir ödeme

yaplmaz. Mevcut olan da mevcut olmayanla deitirilmez." 3

Buhârî, Müslim, Nesâî ve Beyhakî, Ebû Minhâl'dan bildiriyor: Berâ b. Âzib

ve Zeyd b. Erkam’a sarrafl sorduumda öyle dediler. “Biz Resûlullah (niuiafi

aleyhi matan) zamannda iki tüccar idik. Resûlullah'a (saiiBiiahu aieytî n»M sarrafl

sorduumuzda: "Pein olarak bozdurulan malda bir beis yoktur. Ancak

veresiye ile bozdurulan caiz deildir" buyurdu .

4

Mâlik, âfiî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Sa’d b. Ebî

Vakkâs'tan bildiriyor. Resûlullah'a (nDailahu leyh mailem) ya hurma ile kuru hurmay

deitirmeyi sorduklarnda: "Ya hurma kuruduunda azalr m?" diye sordu.

"Evet" dediklerinde bunu yapmalarm yasaklad .

5

Bezzârin Ebû Bekr es-Sddîk'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu eieyhi

realbr) öyle buyurdu: "Altn altnla, gümü gümüle misli mislince deitirilir.

Fazla alan da veren de cehennemdedir.
"b

Bezzâr, Ebû Bekre'den bildiriyor: "Hz. Peygamber (saUbhu aleyhi mdiem) vefat

etmeden iki ay önce sarrafl (altnla gümüü deitirmeyi) yasaklad ." 1

'Mâlik (2/633), Müslim (1585) ve Beyhakî (5/278).

J Mâlik (2/632), âfiî 2/324 (544), Müslim 1588 (85), Nesâî (4581) ve Beyhakî (5/278).

3 Müslim (1564) ve Beyhakî (5/279).

4 Buhârî (2060, 2061), Müslim (1589), Nesâî (4589, 4590) ve Beyhakî (5/280, 281).

5 Mâlik (2/624), afiî 2/328 (551), Ebû Dâvud (3359), Tirmizî (1225, "sahih"), Nesâî

(4559, 4560), bn Mâce (2264) ve Beyhakî ((5/294). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Salll

Sünen Ebî Dâvud, 2871).

6 Bezzâr (45). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de ((4/115) der ki: "snadnda Hafs b. Ebî

Hafs bulunmaktadr. Zehebî bunun kuvetli biri olmadn söyledi."
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"Eer borçlu darlk içindeyse, ona eli genileyinceye

kadar mühlet verin. Eer bilirseniz, (borcu) sadaka

olarak balamanz, sizin için daha hayrldr."
(Bakara Sur. 280)

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Mücâhid vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer borçlu darlk içindeyse, ona eli

genileyinceye kadar mühlet verin ..."
2
âyeti, faiz hakknda inmitir, dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Avf vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Eer borçlu darlk içindeyse, ona ... mühlet verin ..."4 âyetini açklarken

öyle dedi: “Bu âyet faiz alacakllarna verilen emirdir. Ancak emanet verilen

eyi iade etmek için mühlet verilmesi gerekmez. Emanetler ehline

(zamannda) geri verilmelidir."5

bnu'l-Münzirîin, Atâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Darlk

içindeyse, ona eli genileyinceye kadar mühlet verin ..."
6
âyetini açklarken:

"Bu, faiz muamelesini kastetmektedir" dedi. "...(Borcu) Sadaka olarak

balamanz ..."7 âyeti hakknda ise; "Alacan zor durumda olan borçluya

balamak mânâsndadr” dedi .

8

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Nehhâs, Nâsih’te ve bn

Cerîr, bn Sîrîn’den bildiriyor: ki kii alacak verecek konusunda ureyh'in

yannda davalatlar. ureyh vereceklinin hapse atlmasna hüküm klnca

yanndakilerden biri: "Bu kii zor durumdadr. Yüce Allah: «Eer borçlu darlk

' Bezzâr (3683). Heysemî, Mecmau'z-Zjvâid'de (4/115) der ki: "snadnda zayf biri

olan Bahrb. Kenîz es-Sekkâ' bulunmakladr."
1

Bakara Sur. 280

•’Saîd b. Mansûr, Tefsir (454), bn Cerir (5/57) ve bn Ebî Hâtim 2/552 ((2934).

4 Bakara Sur. 280
5 bn Cerîr (5/59) ve bn Ebî Hâtim 2/552 (2935).

b Bakara Sur. 280

' Bakara Sur. 280
8
bnu'l-Münzir (59).
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içindeyse, ona eli genileyinceye kadar mühlet verin...»' buyurmaktadr”

dedi. ureyh: "Bu âyet, faiz muamelesi hakkndadr. Ensar arasnda faiz

muamelesi yaplmaktayd ve Yüce Allah: "Eer borçlu darlk içindeyse, ona

eli genileyinceye kadar mühlet verin ..."
2

âyetini indirdi. Yine yüce Allah:

"Hiç üphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar

arasnda hükmettiiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder ..."

3

buyurmaktadr” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. EbîTalha) vastasyla bildirdiine göre

ibn Abbâs: jc. jiS âyetini açklarken: "Burada verecekli

kastedilmektedir” dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Suddî: "Eer borçlu darlk içindeyse...

mühlet verin ..."7 âyetini açklarken; “Burada anamal kastedilmektedir” dedi,

"...eli genileyinceye kadar..."
8
âyeti hakknda ise: "Burada da vereceklinin

maddi durumu düzelene kadar alacaklnn beklemesi kastedilmektedir. Eer

anamalnz da fakire balarsanz bu sizin için daha hayrldr. Abbâs bu

bata bulunmutur1
' dedi .

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyet hakknda

öyle demitir: “Eer borçlu darlk içindeyse eli genileyinceye kadar

beklenir. Bu, Müslümann her türlü borcu için geçerlidir. Kiinin Müslüman

kardeinde alaca olup da onun darda olduunu bildii halde hapsettirmesi

helal deildir. Yüce Allah onun elini geniletinceye kadar kii alacan ondan

istemesin. Eli dar olan kiiye anamalnz balamanz onu beklemenizden

daha hayrldr. Yüce Allah sadakay, beklemeye tercih etmitir.”
10

1

Bakara Sur. 280
J
Bakara Sur. 280

3 Nisâ Sur. 58
1 Abdurrezzâk (1/111), Saîd b. Mansûr, Tefsir (453), Nehhâs (sh. 263) ve bn Cerîr

(5/57, 58).

5 Bakara Sur. 280
6 îbn Cerîr (5/60) ve bn Ebî Hatim 2/552 (2932).

1 Bakara Sur. 280
3 Bakara Sur. 280

»bn Cerîr (5/59, 65).

10 bn Cerîr (5/61, 65).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Sadaka olarak

balamanz, sizin için daha hayrldr” 1

âyetini açklarken öyle dedi: "Kim

zor durumda olan verecekliye borcu balarsa kendisi için en güzel ecirdir.

Balamayan kiiye de bir günah yoktur. Borçtan dolay birini hapsettiren

kii: "...Eli genileyinceye kadar mühlet verin âyetine göre günah

ilemi olur. Borcu ödeme gücü olup da ödemeyen kii zalim olarak yazlr."3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned'de, Müslim ve bn Mâce'nin, Ebu’l-

Yeseriden bildirdiine göre Resûlullah (sollailahu afeyi* vesilem) öyle buyurmutur:

"Kim darda olan borçluya zaman tanrsa veya alacann bir miktarm düerse

Yüce Allah hiç bir gölgenin olmad günde onu (Ar'n) gölgesinde

gölgelendirir.
"4

Ahmed, Buhârî ve Müslim, Huzeyfe’den bildiriyor: Bir adam Allah’n

huzuruna götürüldü ve Yüce Allah ona: "Dünyada ne amel ettin?" dedi.

Adam: “Zerre kadar bir hayrda bulunmadm" karln verdi. Allah bunu üç

defa tekrarlaynca adam üçüncüsünde: “Bana dünyada, malndan ihsandan

bulunmutun. Ben insanlara sat yapar ve darda olanlara eli genileyinceye

kadar mühlet verirdim" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: “Biz buna senden

daha layz, onu affedin" buyurdu ve adam baland .
3

Ahmed'in, mrân b. Husayn’dan bildirdiine göre Resûlullah (uUsiiahu aleyhi

veseM öyle buyurmutur: "Kim bir borçluya mühlet verirse her gün için bir

sadaka sevab kazanr."6

Ahmed ve bn Ebi'd-Dünyâ’nn, sHnâu'l-Ma'rûfta, bn Ömer’den

bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiBhu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Kim

duasnn kabul olunmasn ve skntsnn giderilmesini isterse darda olan

borçlunun skntsn gidersin .'0

'Bakara Sur. 280
2 Bakara Sur. 280
3 bn Ebi Hatim 2/553 (2942, 2943).

4 Ahmed 24/278, 279 (15520, 15521), Abd b. Humeyd, Muntehab (378), Müslim (3006)

ve bn Mâce (2419).

5 Ahmed 38/375, 376, 397, 398 (23353, 23383), Buhârî (3451) ve Müslim (1560).
6 Ahmed 33/188 (19977). Muhakkik: "snâd çok zayfbr" demitir.
7 Ahmed 8/372 (4749) ve bn Ebi'd-Dünyâ sh. 104 (101). Müsructin muhakkikleri.

"snad zayftr" demilerdir.
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Taberânî'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sBiiadahu aisyhi nuiian)

öyle buyurmutur: "Kim darda olan borçluya eli genileyinceye kadar mühlet

verirse Allah bu kiiye günahndan tövbe edinceye kadar mühlet verir."'

Ahmed, bn Mâce, Hâkim, Beyhakî’nin, uabu'i-mân’da, Bureyde'den

bildirdiine göre Resûlullah MhMu deyh mtM öyle buyurmutur: "Kim bir

borçluya mühlet verirse her gün için borç miktar kadar sadaka sevab kazanr

Sonra da öyle buyurduunu iittim:

"

Kim bir borçluya mühlet verirse her gün

için borç miktarnn iki kah kadar sadaka sevab kazanr." Bunun üzerine: “Ey

Allah'n Resûlü! Daha önce:
"
Her gün için borç miktan kadar sadaku seuub

kazanr" dediini iitmitim. imdi de: "«Her gün için borç miktarnn iki kat

kadar sadaka sevab kazanr» buyurdunuz" dediimde: "Borç ödeme zaman

gelmeden önce her gün için borç miktan kadar sadaka sevab kazanr. Ancak

ödeme zaman gelir de borçluya mühlet verirse her gün için borç miktannn iki

kah kadar sadaka sevab kazanr" karln verdi.

2

Ebu'-eyh, Sevâb’da, Ebû Nuaym, Hilye* de, Beyhakî, uab’da, Tastî, et-

Terîb’te ve bn Lâl'in, Mekârimu'l-Ahlok’ta, Ebû Bekr es-Sddîk'ten

bildirdiine göre Resûlullah (saiaiiBhu aleyhi «sellen) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah'n duasn kabul etmesini, dünya ve âhrette sknhsnn giderilmesini

isteyen kii darda olan borçluya mühlet versin veya borcundan bir miktar

düsün. Kyamet gününde, Yüce Allah'n kendisini Cehennem alevinden

korumasn ve kendi gölgesinde gölgelendirmesini isteyen kii de Müslümanlara

kar kah olmasn, onlara kar efkatli davransn."*

Müslim'in bildirdiine göre Katâde, Resûlullah’tan (ssiiBishu aleyh «seiiemi öyle

iittiini söyledi: "Kim Yüce Allah'n, kendisini kyamet günü sktnhlardan

kurtarmasn isterse darda olan borçluyu rahatlatsn veya alacandan bir

miktar düsün."*

1

Taberânî (11330), M. el-Evsat (2217). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid 'de (4/135) der ki:

"snadnda Hakem b. el-Cârûd bulunmaktadr. Ezdî de onun zayii olduunu

söylemitir. Hakem'in hocasn ve hocasnn hocasn tanmyorum."
1 Ahmed 38/69 (2297), bn Mâce (2418), Hâkim (2/29, "sahih") ve Beyhakî (11261,

11262). Sahîh hadistir (Bakn: FJbânî, Sohîh Sünen bn Mâce, 1962).

> Ebû Nuaym (5/130) ve Beyhakî (11260).

4 Müslim (1563).
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Ahmed, Dârimi ve Beyhakî'nin, uab'da bildirdiine göre Katâde,

Resûlullah'tan (safeiehu ^ «selam) öyle iittiini söyledi: "Kim borçlusunu

rahatlatr veya borcunu silerse kyamet gününde Ar'tn gölgesi altnda olur.'

Tirmizî ve Beyhakî'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu

Biybi «»Hem) öyle buyurmutur: "Kim darda olan borçlusuna mühlet verir veya

alacandan bir miktar düerse. Yüce Allah onu kyamet gününde hiçbir

gölgenin olmad günde Ar' gölgesinde gölgelendirir.
,rx

Abdullah b. Ahmed'in, Müsned’in zevâidi olarak bildirdiine göre Osmân

b. Affân, Resûlullah'tan (saiiaiiahu deyH »esalM öyle iittiini söyledi: “Darda olan

borçlusuna mühlet veren veya alacam ona bata bulunan kiiyi, Yüce Allah

hiçbir gölgenin olmad günde Ar' gölgesinde gölgelendirdi.

Taberânî'nin, M. el-Evsafta bildirdiine göre eddâd b. Evs,

Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi «sbIM öyle iittiini söyledi: “Kim darda olan

borçlusuna mühlet verir veya alacan bata bulunursa, Yüce Allah onu

kyamet gününde (ar) gölgesinde gölgelendirir .

4

Taberânî'nin, M. el-Evsat’ta, Ebî Katâde’den ve Câbir b. Abdillah’tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber («iaiiaht aleyhi ««fem) öyle buyurmutur: “Kim

Yüce Allah'n, kendisini kyamet günü skntlardan kurtarmasn ve Ar'
altnda gölgelendirmesini isterse darda olan borçlusuna mühlet versin."*

Taberânî'nin, M. el-Evsat'ta, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBÜBBhu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Darda olan borçlusuna mühlet veren

kiiyi, Yüce Allah kyamet gününde (Ar') gölgesinde gölgelendirir."
6

’ Ahmed 37/251, 307, 308 (22559, 22623), Dârimi (2/261, 262) ve Beyhakî (11259)

Miisned’in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
J
Tirmizî (1306, "sahih") ve Beyhakî (11249). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

et-Tirmizî, 1052).

3 Abdullah b. Ahmed 1/548 (532). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
4 Taberânî (4124). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (4/134) der ki: "snadnda Yahya b

Selâm bulunmaktadr. O da zayf biridir."

5 Taberânî (4592). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâitde (4/134) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."
4
Taberânî (8248). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (4/134) der ki: "snadnda Yahya b

Yezîd b. Abdilmelik en-Nevfeli bulunmaktadr. O da zayf biridir."
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Taberânî’nin, M. el-Evsat’ta, Ka'b b. Ucre’den bildirdiine göre Resûlullah

(niMUu aleyh «allan) öyle buyurmutur: "Kim darda olan borçlusuna mühlet verir

veya om kolaylk salarsa Yüce Allah onu kendi gölgesinden baka hiçbir

gölgenin olmad günde (Ar') gölgesinde gölgelendirir."'

Taberânrnin, M. el-Kebîr'de, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sdldlahu aleyhi «allem) öyle buyurmutur: "Darda olan borçlusuna

mühlet veren veya alacandan bir miktar düen kiiyi Yüce Allah kyamet

gününde (Ar') gölgesinde gölgelendirir."
1

Taberânrnin, Es'ad b. Zürâre'den bildirdiine göre Resûlullah (saHeUahu &&
vBiefcn) öyle buyurmutur: "Yüce Allah'n gölgesinden baka hiçbir gölgenin

bulunmad bir günde Allah'n gölgesinde olmak isteyen kii, darda olan

borçlusuna kolaylk salasn veya alacandan bir miktar düsün."3

Taberânrnin, Ebu'l-Yeser'den bildirdiine göre Resûlullah («iafetu aleyhi msiM

öyle buyurmutur: “Kyamet gününde Allah’n gölgesinde gölgelenecek ilk

kiiler, darda olan borçluya bir ey bulana kadar mühlet veren veya ona

alacam bata bulunup: «Allah rzasn gözeterek malm sana bata
bulundum » deyip borç kadn yrtanlardr

Ahmed ve bn Ebi'd-Dünyâ'nn, Îstinâu’l-Ma'rûfta, bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Resûlullah (uJiaiUu aleyhi «aileni) öyle buyurmutur: uKim darda

olan borçlusuna mühlet verir veya alacandan bir miktar düerse Yüce Allah

onu Cehennem alevinden korur.
"s

’ Taberânî 19/106 (214), M. el-Evsat (4241), M. es-Sagîr (1/209, 210). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid’de (4/134) der ki: "snadnda Ubeydc b. Ma’teb cd-Dabbî

bulunmakladr. O da metrûk biridir."

‘ Mecma’ da (4/134) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "snadnda Hâlid b.

Abdirrahman el-Mahzûmî bulunmaktadr. Onun da zayf olduu konusunda icma

vardr" demitir.
3 Taberânî (899). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâd'dc (4/134) der ki: "Âsim zayf biridir. O,

Es'ad b. Zürâre zamann yetimedi."
4 Taberânî 19/165, 167 (372, 376). Heysemî, Mecmau 'z-Zeuâid’de (4/134) der ki:

”Sahîh' te Ebu'l-Yeser’den bundan baka bir hadis vardr, Taberânî, M. el-Kebir’de bunu

hasen isnâdla rivayet etti. Hadisin asl Sahîh-i Müslim' dedir. Az önce geçmiti.
3 Ahmed 5/149 (3015). Müsted'in muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
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Abdurrezzâk, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin, Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Maliehu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun

"Kim bir Müslümann dünya skntlarndan birini giderirse Yüce Allah

ondan kyamet günü skntlarndan birini giderir. Kim darda olan bir borçluya

dünyada kolaylk salarsa. Yüce Allah ona dünyada ve âhirette kolaylk salar.

Kim dünyada bir Müslümann aybn örterse. Yüce Allah onun dünyada ve

âhirette aybn örter. Kul kardeinin yardmnda olduu müddetçe, Allah o

kulun yardmndadr."'

Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi meiM öyle buyurmutur: "Adamn biri asla hayr ilemezdi. Ancak

insanlara borç verir ve kölesine: «Darda olan birine gidersen onu affet. Umulur

ki Yüce Allah da bizi affeder» derdi. Bu kii vefat ettiinde Allah onu affetti
."1

Müslim ve Tirmizî'nin, Ebû Mes’ûd el-Bedrî'den bildirdiine göre

Resûlullah («DaHata bM» «««em) öyle buyurmutun "Sizden öncekilerden bir adam

hesaba çekildi ve hiçbir hayr ilemedii görüldü. Ancak o, insanlarn içine

karan zengin biriydi. Kölelerine darda olanlar affetmelerini söylerdi. Bu

sebeple Yüce Allah

:

« Biz bu konuda öyle bir ey yapmaya ondan daha layz,

onu affedin» buyurdu ."3

"Öyle bir günden saknn k, o gün hepiniz Allah'a

döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazand
amellerin karl verilecek ve onlara asla hakszlk

yaplmayacaktr." (13akara Sur. 28 1)

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bnu’l-Enbârî,

Mesâhifte, Taberânî, bn Merdûye ve Delâil’de Beyhakî deiik kanallarla bn

Abbâs’tan bildiriyor: “Kuriân’dan Hz. Peygamber'e (aalMahu aleyhi ««ileni) inen en

’ Abdurrezzâk, Musatmef (18933), Müslim (2699), Ebû Dâvud (4946), Tirmizî (1425,

2945), Nesâî, S. el-Kübrâ (7287, 7289) ve bn Mâee (225, 2417, 2544).

1
Buhârî (2087, 3480). Müslim (1 562) ve Nesâî (4708, 4709).

J Müslim (1561) ve Tirmizî (1307)
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son âyet "öyle bir günden saknn ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp

götürüleceksiniz..."
1

âyetidir.”
1

bn Ebî eybe, Süddî ve Atiyye el-Avfî'den aynsn rivayet etti .
3

bnu'l-Enbârî, Ebû Salih ve Saîd b. Cübeyr'den aynsn rivayet etti.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, DelâiVde, Kelbî

vastasyla Ebî Sâlih ve bn Abbâs'tan bildiriyor: (Kuriân’n) inen son âyet(i):

"öyle bir günden saknn ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp

götürüleceksiniz..."4 âyetidir. Bu âyet Mina'da indi. Bu âyetin iniiyle Hz.

Peygamberin (saflaUahu aleyhi «Miiemj vefat arasnda seksen bir gün vardr.”s

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: “Kur'ân'n inen son âyeti:

"Öyle bir günden saknn ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp

götürüleceksiniz..."6 âyetidir. Hz. Peygamber (saiBlahu aleyhi veselM bu âyet

indikten sonra dokuz gece yaad. Sonra Rabîu'l-Evvel ayndan iki gece

geçmiti ki pazartesi günü vefat etti.”
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “Sonra herkese

kazand amellerin karl verilecek ve onlara asla hakszlk

yaplmayacaktr"8 âyetini açklarken öyle dedi: “Burada kiinin yapm
olduu iyilikler ve kötülükler kastedilmektedir. Kimsenin iyilikleri bir ey
eksiltilmeyecek ve kötülüklerine bir ey eklenmeyecektir.” 5

j& -Mi^ J*t Jl ijîiT 4I id

Jidj ÇSçii iil ijj> liS ÇÜC; Ö KJ JJüÜl, C3S

'

Bakara Sur. 281

1 Ebû Ubeyd (sh. 224), Nesâ, 5. el-Kübrâ (11057, 11058), bn Cerîr (5/67, 68), bnu'l-

Münzir (64), Taberânî (12040, 12357) ve Beyhakî (7/137).

5 bn Ebî eybe (10/541, 14/104, 105).

4 Bakara Sur. 281
5 bnu'l-Münzir (65) ve Beyhakî (7/137).
6
Bakara Sur. 281

7 bn Ebî Hâtim 2/554 (2944).
9

Bakara Sur. 281
9 bn Ebî Hâtim 2/554 (2945, 2946).
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gU ^JJI 66 O^i lii ü- jJ*Ü Vj A?j âli jij JJl Up c^JÜI

i3j JUii of £j}?'-'-‘ Sf jf jf J^'

^M-3 fi â* oî**^ j.^i:.^j

Vj UJ^l jSJc UilJ^ of Aj+h\ & op>;^
/ - -• ^ t

<U-t J ^Jr jf ijisj ol ijiLi Vj i u \l\ AX+h\ ol;

ÖjIt>J O Of VI IjJtjjî VÎ ^jfj SjL^JLI] ^jjîj âli JLp JaJjf çi^Ji

I3J jJLfitj Laj&5 Yt ^dcip jA* jJ&j I4 S_^U-

-Jûl I_^5jIj y~* jJla-j OJj J-4- S?j OolT jUâJ ^j

^ p^4*i3

"Ey îman edenler! Belli bir süre için birbirinize

borçlandnz zaman bunu yazn. Aranzda bir kâtip

adaletle yazsn. Kâtip, Allah'n kendisine örettii
ekilde yazmaktan kaçnmasn, (her eyi olduu gibi

dosdoru) yazsn. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdrsn
ve Rabbi olan Allah'tan korkup saknsn da borçtan hiçbir

eyi eksik etmesin (hepsini tam yazdrsn). Eer borçlu,

akl ermeyen veya zayf bir kimse ise, ya da
yazdramyorsa, velisi adaletle yazdrsn. (Bu ileme)
ahitliklerine güvendiiniz iki erkei; eer iki erkek

olmazsa, bir erkek ve iki kadn ahit tutun. Bu, onlardan

biri unutacak olursa, dierinin ona hatrlatmas içindir.

ahitler çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar.
Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan
usanmayn. Bu, Allah katnda adalete daha uygun,

ahitlik için daha salam, üpheye dümemeniz için daha
elverilidir. Yalnz, aranzda hemen alp verdiiniz pein
ticaret olursa, onu yazmamanzdan ötürü üzerinize bir

günah yoktur. Alveri yaptnz zaman da ahit tutun.

Kâtibe de, ahide de bir zarar verilmesin. Eer aksini

yaparsanz, bu sizin için günahkârca bir davran olur.
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Allah'a kar gelmekten saknn. Allah r size öretiyor.

Allah, her eyi hakkyla bilendir/' (Bakara Sur. 2fl2)

bn Cerîr, sahîh bir isnâdla Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: "Bana

söylendiine göre Kuriân'n Ar'tan inen son âyeti borç âyetidir."

Ebû Ubeyd, FedâiVde, bn ihâb’dan bildiriyor: “Kur’ân'n Ar'tan inen en

son âyeti faiz âyeti ile borç âyetidir."
1

Tayâlisî, Ebû Ya’lâ, bn Sa'd, Ahmed, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh,

e\-Azame'de ve Sünen’de Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor. Borç âyeti indii

zaman Resulullah (siiaiiahu bIb^ vaseiiem) öyle buyurdu: "lk inkâr eden kii Hz.

Âdem'dir. Yüce Allah, Âdem'i yarattnda onun srtn svazlad ve kyamet

gününe kadar onun zürriyetinden yarataca her insan onun srtndan dütü.

Sonra ona zürriyetini göstermeye balad. Hz. Âdem yüzü parlayan birini

görüp: «Ey Rabbim! Bu kimdir?» diye sorunca, Yüce Allah: «Bu, olun

Dâvud'dur» buyurdu. «Ey Rabbim! ömrü ne kadardr?» diye sorduunda ise

Yüce Allah: «Altm yl» cevabn verdi. Hz. Âdem: «Rabbim onun ömrünü

uzat» deyince: «Hayr, ömrünü ancak senin ömrümden ona vererek uzatrm»

buyurdu. Hz. Âdem'in ömrü bin yl idi ve bunun krk yln Davud'a verdi. Bu

konuda bir yaz yazld ve melekler buna ahit tutuldu. Hz. Âdem'in ömrü

dolup ölüm melei gelince: «Daha ömrümün bitmesine krk yl var» dedi.

Melekler: «Sen bunu oluna verdin» deyince: «Hayr vermedim» karlm
verdi. O zaman Yüce Allah kitab çkard ve melekler ahitlik etti. Yüce Allah

Hz. Âdem'in ömrünü bin yla tamamlad ve Davud'u yüz yl yaatt/'2

âfiî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn
Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"ehadet ederim ki belli bir zaman ödenmek üzere yaplan selef (paray

pein verip, mal sonra alma) satn Yüce Allah helal klp buna izin

1 Ebû Ubeyd (sh. 224).

'Tayâlisî (2815), EbÛ Ya'lâ (2710), bn Sa'd (1/28, 29), Ahmed 4/127, 446, 5/463 (2270,

2713, 3519), bn Ebî Hatim 555 (2950), Taberânî (12928), Ebu'-eyh (1024), Beyhakî

(10/146). Müsned' in muhakkikleri: "Haan liayrihi'dir ve isnad çok zayftr"

demilerdir.
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vermitir" deyip: "Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize

borçlandnz zaman bunu yazn..."' âyetini okudu .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandnz zaman ..."
3

âyetini açklarken: "Bu, belli bir ölçüde ve belli zamanda teslim etmek üzere

yaplan (paray pein verip, mal sonra alma) selem sat hakknda inmitir"

dedi .

4

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî bn
Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (sallllahu alayhi «eseiM Medine'ye geldii zaman

Medine'liler iki üç yllk meyvelerini selef satyla satyordu. Bunun üzerine

Hz. Peygamber (BBiallehu aleyhi vesBBrr): "Kim selef (vadeli sat) yaparsa belli bir ölçü,

belli bir arlk ve belli bir selef (vade) ile sat yapsn" buyurdu .
5

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Devletin veya birinin (mal veya paraya)

verecei zamana, hasada, harman zamanna ve (üzüm ve zeytin ) skma

zamanna bal olarak selef (vade) olmaz. Ona belli bir müddet koyarak

ödeme zamannn bildirilmesi gerekir."
6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle dedi: "Borçlanmada inkar etme ve unutma olmasn

diye ahitlik emredildi. Borçta ahit tutmayan kii asi olmu olur. "...ahitler

çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar..."7 âyeti hakknda ise:

"Müslüman kii bir eye ahitlik etmesi için çanld zaman veya ahit

olduu bir konu hakknda ahitlik etmeye çanld vakit kabul etmeyip

gelmemesi caiz deildir. "...Kâtibe de, ahide de bir zarar verilmesin ..."
8

âyeti hakknda ise: "Zarar vermek, kiinin ahide ihtiyac olmad ve baka

’ Bakara Sur. 282
J
afiî, ifau'l-Ay 2/360 (597), Abdurrezzâk (14064), Buhârî, (4(434), bn Cerîr (5/71),

bnu'l-Münzir (66), bn Ebî Hâlim 2/554 (4948), Taberînî (12903), Hâkim (2/286) ve

Beyhakî (6/18, 19). Bakn: Elbânî, el-rvâ (1369, "sahih’').

5 Bakara Sur. 282
* bn Cerîr (5/70), bn Ebî Hatim 2/554 (2947) ve Beyhakî (6/18).

5 Buhârî (2239, 2241, 2253), Müslim (1604), Ebû Dâvud (3463), Tirmizî (1311), Nesâî

(4630), bn Mâce (2280) ve Beyhakî (6/18).

6 Beyhakî (6/25).

7 Bakara Sur. 282
8
Bakara Sur. 282
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birinin bulunmas yettii halde ona: "Allah sana ahitlie çarldn zaman

gelmekten kaçnma diye emretti" deyip eziyet etmesi eklindedir. Yüce

Allah: "...Eer aksini yaparsanz, bu sizin için günahkârca bir davran

olur ..."
1

buyurarak, bunun ma'siyet olduunu belirtmi ve yasaklamtr.

ahitlii gizlemek büyük günahlardandr. Çünkü Yüce Allah: "...Bir de

ahitlii gizlemeyin. Kim ahitlii gizlerse, üphesiz onun kalbi

günahkârdr..."
1 buyurmaktadr .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Aranzda bir kâtip

adaletle yazsn.. âyetini açklarken: “Akdi yazarken alc ve satc arasnda

adil davranp ne borçluya çok, ne de alacaklya az yazsn, mânâsndadr"

dedi .

5

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

göre Mücâhid: "...Kâtip... yazmaktan kaçnmasn ..."
6

âyetini açklarken:

"Kâtibin akdi yazmas vaciptir" dedi .

7

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî:

"...Kâtip... yazmaktan kaçnmasn ..."
8

âyetini açklarken: “Borcu yazmak

için çarlan kâtibin ii olmad takdirde akdi yazmas vaciptir" dedi.
9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Kâtip... yazmaktan

kaçnmasn ..."
10

âyetini açklarken: “Bunun sebebi, o zaman kâtiplerin sayca

az olmasndandr” dedi .

11

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Kâtip... yazmaktan

kaçnmasn ..."
1

âyetini açklarken: “O zaman kâtipler az idi" dedi.

’ Bakara Sur. 282
1

Bakara Sur. 283

J bn Cerîr (5/95, 115, 119), bnu'l-Münzir (7ü) ve bn Ebî Hatim 2/555, 563, 568, 571

(2951, 3002, 3029, 3051).

4 Bakara Sur. 282

5 bn Ebî Hatim 2/556 (2957).
4
Bakara Sur. 282

' bn Cerîr (5/77), bnu'l-Münzir ((77) ve bn Ebî Hatim 2/556 (2960).

8
Bakara Sur. 282

5 bn Cerîr (5/78), bnu'l-Münzir (80) ve bn Ebî Hatim 2/557 (2962).
10
Bakara Sur. 282

"bn Ebî Hâtim 2/557 (2961).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kâtip... yazmaktan

kaçnmasn..." 2

âyetini açklarken: “Bu (emri yerine getirmek) farzd, ancak:

"...Kâtibede, ahide de birzarar verilmesin..."3
âyeti bunu neshetti” dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n kendisine örettii

ekilde..."6 âyetini açklarken: “Allah'n emrettii ekilde (yazsn)

mânâsndadr” dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kâtip, Allah'n

kendisine örettii ekilde yazmaktan kaçnmasn, (her eyi olduu gibi

dosdoru) yazsn. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdrsn ve Rabbi olan

Allah'tan korkup saknsn da borçtan hiçbir eyi eksik etmesin (hepsini tam

yazdrsn). Eer borçlu, akl ermeyen, veya zayf bir kimse ise, ya da

yazdramyorsa, velisi adaletle yazdrsn. (Bu ileme) ahitliklerine

güvendiiniz iki erkei; eer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadn ahit

tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, dierinin ona hatrlatmas içindir.

ahitler çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar. Az olsun, çok

olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayn. Bu, Allah katnda

adalete daha uygun, ahitlik için daha salam, üpheye dümemeniz için

daha elverilidir. Yalnz, aranzda hemen alp verdiiniz pein ticaret

olursa, onu yazmamanzdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alveri

yaptnz zaman da ahit tutun. Kâtibe de, ahide de bir zarar verilmesin.

Eer aksini yaparsanz, bu sizin için günahkârca bir davran olur. Allah'a

kar gelmekten saknn. Allah, size öretiyor. Allah, her eyi hakkyla

bilendir"7 âyetini açklarken öyle dedi: “Kâtibin, Allah’n kendisine öretmi

olduu gibi yazp baka eyleri brakmasdr. Borçlu kii de üzerinde ne hak

olduunu yazdrsn ve borçtan hiçbir eyi eksik yazdrmasn. Borçlu aciz,

dilsiz veya akl kt biri ise ve yazdramyorsa velisi bunu adaletle, borca bir

ekleme yapmadan yazdrsn. Bu akde, hür olan iki Müslüman erkei ahit

’ Bakara Sur. 282
1 Bakara Sur. 282
5 Bakara Sur. 282
4 bn Cerîr (5/78).

5 Bakara Sur. 282
6 bn Ebî Hatim 2/557 (2964).

7 Bakara Sur. 282
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tutun. Eer iki erkek bulunmazsa, bir erkek ve iki kadn ahit tutulur. Eer

kadnn biri ahitlii unutacak olursa unutmayan dier kadn ona

hatrlatmada bulunur. ahitler çanldklar zaman tembellik edip

gelmemezlik etmesin. Borcun azlna ve çokluuna baklmakszn vâdesi ile

birlikte yazlmaktan kaçnlmasn, çünkü yazmak gelecekte mal korumak için

daha uygun bir davrantr. Akdi yazmak adalete daha uygun, ahitlik için

daha salam olan bir harekettir. Borç, ödeme zaman ve ahitler yazlmsa

hiç bir üpheye dümezsiniz. Pein yaplan alveri bunun dndadr. Pein

olarak yaptnz alverite vade olmad için yazmamanzda bir sorun

yoktur. Alveri vadeli veya pein olsun her halükârda hakknz korumak için

ahit tutun. Kâtibe ve ahide eziyet etmek konusunda yasaklama vardr.

Öylesi bir durumda günahkâr olursunuz. Allah'a kar gelmekten saknn, zira

o bütün amellerinizi hakkyla bilendir.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer borçlu,

akl ermeyen veya zayf bir kimse ise ..."
2

âyetini açklarken: “Burada

yazmay bilmeyen akl kt biri kastedilmektedir" dedi.
3

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî ve Dahhâk: “...Akl ermeyen ..."4

âyetini açklarken: “Burada küçük çocuk kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîriin, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Velisi adaletle

yazdrsn ..."
6
âyetini açklarken: "Burada borçlu kastedilmektedir” dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

“...Velisi adaletle yazdrsn ..."
4
âyetini açklarken: “Burada yetim çocuun

velisi kastedilmektedir" dedi .

9

’ bn Ebî Hatim 2/557, 568 (2963, 2966, 2868, 2970, 2972, 2975, 2978, 2981, 2982, 2985,

2993, 2994, 2996, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3014, 3016, 3019, 3020, 3028, 3030,

3031).
1

Bakara Sur. 282
3 bn Cerîr (5/82, H5) ve bn Ebî Hatim 2/559 (5973).

4 Bakara Sur. 282
5 bn Cerîr (5/82).

6
Bakara Sur. 282

7 bn Cerîr (5/84, 85).

Bakara Sur. 282
9 bn Ebî Hatim 2/559 (2979).
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bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk: "...Velisi adaletle yazdrsn ..."
1

âyetini açklarken: "Burada akl kt veya zayf bir kiinin velisi

kastedilmektedir
1
' dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in, Mücâhid vastasyla bildirdiine göre

bn Ömer. "{Bu ileme) ahitliklerine güvendiiniz iki... ahit tutun' 1

âyetini açklarken: "(Alc) eer sat pein olursa, ahit tutar ve akit

yazmazd" dedi. Mücâhid: "Vadeli sat yapldnda ahit tutar ve akit

yazard” dedi .

4

Süfyân, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî*nin bildirdiine göre Mücâhid: "(Bu ileme) ahitliklerine

güvendiiniz iki erkei... ahit tutun" 5
âyetini açklarken: "Burada hür

olanlar kastedilmitir” dedi .

6

Saîd b. Mansûr, Dâvud b. Ebî Hind’den bildiriyor: Mücâhid’e cariye ile

yaplan zharin hükmünü sorduumda: "Bir ey gerekmez” dedi. Ona: "Yüce

Allah: "Karlarn zhar yoluyla boamak isteyip, sonra sözlerinden

dönenlerin, ailesiyle temas etmeden bir köle azad etmeleri gerekir..."7

buyurmaktadr. Onlar kadn deil midir?” deyince: "Yüce Allah: "(Bu ileme)

ahitliklerine güvendiiniz iki erkei... ahit tutun"
9 buyurmaktadr.

Kölelerin ahitlii kabul olunur mu?” karln verdi .

9

bnu’l-Münzir, Zührî'den bildiriyor: Ona kadnlann ahitlii sorulduunda:

"Yüce Allah’n zikretmi olduu borç konusunda caizdir ve baka eylerde

caiz deildir” dedi .

10

'Bakara Sur. 282
3 bn Cerîr ((5/58).

3 Bakara Sur. 282
4 bnu'l-Münzir (95).

5 Bakara Sur. 282

‘ Saîd b. Mansûr, Tefsir (456), bn Cerîr (5/86), bnu'l-Münzir (93), bn Ebî Hâtim 2/56C

(2984) ve Beyhakî (10/161).

7 Mücâdele Sur. 3
1
Bakara Sur. 282

’ Saîd b. Mansûr, Tefsir (457).

bnu'l-Münzir (101).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mekhûl: "Kadnlarn ahadeti, sadece

borç olaynda geçerlidir" dedi.’

ibn Ebî Hatim, Yezîd b. Abdirrahman b. Ebî Mâlik'ten bildiriyor: “Hukukta

dört kadnn ahadeti iki erkein yerini tutmaz. Onlann ahitlii ancak bir

erkekle birlikte olduu zaman caizdir. Bir erkekle bir kadnn ahadeti de caiz

deildir. Çünkü Yüce Allah: «Eer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadn

ahit tutun»

3

buyurmaktadr.”3

bnu'l-Münzir, bn Ömer'den bildiriyor “Kadnlann erkeksiz ahadetleri

ancak kendilerinin görebilecei, kadnlann avretlerine, gebeliine ve hayz

durumuna bakma ahitliinde geçerlidir.”*

Müslim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaliahu aleyhi

vBuliem): "Akl sahipleri içinde sizden daha fazla akl ve dini eksik kimseyi asla

görmedim

"

deyince, kadnn biri: “Ey Allah'n Resûlü! Akl ve din eksiklii nedir

diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah Maiitfu aleyhi *esüM: "ki kadn ahitliinin

bir erkek ahitliine eit olmas akln eksikliidir. (Hayzh halde iken) gecelerce

bekleyip namaz klmamas ve (yine hayzl iken) Ramazan'da oruç tutmamas

dinin eksikliidir" buyurdu .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Rabî: "...(Bu leme) ahitliklerine

güvendiiniz...”
6

âyetini açklarken: “Burada ahitlerin dürüst olmalan

kastedilmitir" dedi .

7

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Sünen’de Beyhakî, bn Ebî

Muleyke’den bildiriyor: bn Abbâs'a bir mektup yazarak çocuun ahitliini

sorduumda, bn Abbâs cevaben: “Yüce Allah: "... (Bu ileme) ahitliklerine

1 bnu'l-Münzir (102).

1 Bakara Sur. 282
3 bn Ebî Hâtim 2/561 (2988).

< bnu'l-Münzir (104).

3 Müslim (80).

‘Bakara Sur. 282
7 bn Cerîr (5/87).
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güvendiiniz..."
1

buyurmutur. Onlarn dürüstlüüne raz olup

güveneceimiz kiiler olmadklan için ahitlikleri caiz deildir" diye yazd.
2

afiî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: “...(Bu ileme)

ahitliklerine güvendiiniz...”3 âyetini açklarken: "Bu ahitlerin adil

(dürüst), hür ve Müslüman olmas mânâsndadr” dedi.
4

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’nin bu âyeti, ( l*Aa®] eklinde

eddesiz olarak okuduunu bildirir.

Abd b. Humeyd, Mücâhid'in, bu âyeti, (^>^1 UaIo»i £i£i) eklinde

okuduunu bildirir.

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, A’me’ten bildirdiine göre bu âyet, bn

Mes'ûd’un kraatnda: UaIp-] öO eklindedir. 5

Beyhakî'nin Sünen’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...ahitler

çanldklan zaman (gelmekten) kaçnmasnlar...”
6

âyetini açklarken:

"Müslüman, bir eye ahitlik etmesi için çarld zaman veya ahit olduu

bir konu hakknda ahitlik etmeye çarld vakit kabul etmeyip gelmemesi

caiz deildir. "...Kâtibe de, ahide de bir zarar verilmesin ..."
7
âyeti hakknda

ise: “Zarar vermek, kiinin ahide ihtiyac olmad ve baka birinin bulunmas

yettii halde ona: «Allah sana ahitlie çarldn zaman gelmekten kaçnma

diye emretti» deyip eziyet etmesi eklindedir. Yüce Allah: "...Eer aksini

yaparsanz, bu sizin için günahkârca bir davran olur ...”
8
buyurarak bunun

ma'siyet olduunu belirtmi ve yasaklamtr. 9

' Bakara Sur. 282
2

Saîd b. Mansûr, Tefsîr (455), bn Ebî Hatim 2/561 (2989), Hâkim (2/286, "sahih") v<

Beyhakî (10/161, 162).

’ Bakara Sur. 282
4 âfiî (7/126) ve Beyhakî (10/163).

5 bn Ebû Dâvud (sh. 58).

6
Bakara Sur. 282

7 Bakara Sur. 282
1
Bakara Sur. 282

»Beyhakî (10/160).
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bn Ebî Hâtim’in, krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“...ahitler çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar..."
1

âyetini

açklarken: “Eer ahitlik edecekleri bir ey varsa, mânâsndadr" dedi .

3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Rabî'den bildiriyor: Kii ahit tutmak için

topluluk içinde çok dolard ve kimse ahitlik etmek için kendisiyle gitmezdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: “...ahitler çarldklar zaman (gelmekten)

kaçnmasnlar..."3 âyetini indirdi .

4

Abd b. Humeyd ve hn Cpririin bildirdiine göre Katâde: “...ahitler

çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar..."5 âyetini açklarken öyle

dedi: “Kii ahit tutmak için büyük bir mahallede bir çok evi dolard ve

kimse ahitlik etmek için kendisiyle gitmezdi. Bunun üzerine Yüce Allah bu

âyeti indirdi .”
6

Süfyân, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid:

“...ahitler çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar..."7 âyetini

açklarken öyle dedi: “Daha önce ahit olduun bir konu hakknda ahitlik

etmeye çarldn zaman git. Ancak seni bir mesele için ahit tutmak

isterlerse, ister gidersin ister gitmezsin .”8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...ahitler

çarldklar zaman (gelmekten) kaçnmasnlar ..."9 âyetini açklarken:

“Burada daha önce ahit tutulduu bir konu hakknda çanlan kii

kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basri), bu âyet hakknda öyle dedi:

“Bu âyet iki çeit ahitlii ifade etmektedir. Eer daha önce ahit olduun bir

’ Bakara Sur. 282
J bn Ebî Hatim 2/563 (2998).

3 Bakara Sur. 282
3 bn Cerîr (5/94) ve bn Ebî Hatim 2/563 (3001).

' Bakara Sur. 282
6 bn Cerîr 5/94).

? Bakara Sur. 282

* bn Cerîr (5/97).

9 Bakara Sur. 282
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konu hakknda ahitlik etmeye çarlrsan ahitlik etmekten kaçnma. Yine bir

ey için ahit tutulacaksan o konu hakknda ahit tutulmaktan kaçnma.”'

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz. Âie: "...Bu, Allah katnda adalete

daha uygun ,.."
2

âyetini açklarken: "Burada doruluk kastedilmektedir"'

dedi.

bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym’n, Hilye’de bildirdiine göre Hasan(-t Basrî):

"...Alveri yaptnz zaman da ahit tutun ..." 3 âyetini: "...Eer birbirinize

güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve

Rabbi Allah'tan saknsn ..."4 âyeti neshetti" dedi .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd, bir krbaç satn ald ve

ahit tutup, Yüce Allah: "...Alveri yaptnz zaman da ahit tutun ..."
6

buyurmaktadr” dedi .

7

Nehhâs, Nâsih'te bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti açklarken:

"Bir eyi sattn zaman ya da aldn zaman ahit tut. Bu bir ba sebze olsa

bile” dedi .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Alveri yaptnz
zaman da ahit tutun ..."9 âyetini açklarken: "Bir ba sebze olsa bile ahit

tutun" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Sünen ’de

Beyhakî'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Kâtibe de, ahide de bir zarar

verilmesin ..."
10

âyetini açklarken öyle dedi: "Kii iki adama gidip kâtiplik ve

ahitlik etmeleri için onlar çaryor. Adamlar megul olduklarn söyleyince,

' bn Cerîr (5/96).

1
Bakara Sur. 282

7 Bakara Sur. 282
* Bakara Sur. 283
s bn Ebî Hâtim 2/566 (3021) ve Ebû Nuaym ((9/48).

6 Bakara Sur. 282
7 bnu'l-Münzir (134).

* Nehhâs (sh. 267).

9 Bakara Sur. 282

"Bakara Sur. 282
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bu kiinin: «Siz böylesi bir eyi yapmakla emrolundunuz» diyerek onlara

eziyet etmeye hakk yoktur.’'*

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kâtibe de, ahide de bir zarar

verilmesin ..."
2
âyetini açklarken öyle dedi: "Eer kâtibin ve ahidin mutlak

suretle yaplmas gereken ileri varsa onlan rahat brakn .” 3

Süfyân, Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve Beyhakî'nin krime'den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb bunun

failini meçhul olarak v-siS Vj ) eklinde okurdu .
4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti GjUu ib) eklinde

okurdu .
5

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

(ju*i 3 Çji5 jjUu iij ) eklinde okurdu ve öyle açklard: "Borçlanacak kii

kâtip ve ahit çarmak için gider. Ancak onlann ileri veya bir hacetleri

olabilir.”
6

bn Cerîr’in bildirdiine göre Tâvus: "...Kâtibe de, ahide de bir zarar

verilmesin ..."7 âyetini açklarken öyle dedi: "Kâtip kendisine söylenmeyen

bir eyi yazmasn, ahit de olmayan bir eyi söylemesin .” 9

bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kâtibe de,

ahide de bir zarar verilmesin.. âyetini açklarken öyle dedi: "Kâtip bir

eyler eklemesin veya deiik bir ey yazmasn. ahit ise ahitlii gizlemesin

ve sadece hak üzere ahitlik etsin” dedi .

10

'bn Cerîr (5/114), bnu'l-Münzir (136), bn Ebî Hatim 2/567 (3022, lafz kendisinindir)

ve Beyhakî (10/160).
3

Bakara Sur. 282
} bn Cerîr (5/115).

4 Abdurrezzâk (1/111), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (466), bn Cerîr (5/114), bnu'l-Münzir

(137) ve Beyhakî (10/121).

^bn Cerîr (5/114).
4 bn Cerîr (5/114), bnu'l-Münzir (139) ve Beyhakî (10/161).

7 Bakara Sur. 282

*bn Cerîr (5/1 12).

' Bakara Sur. 282

'°bn Cerîr (5/112) ve Beyhakî (10/121).
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bn Cerîr, Rabî'den bildiriyor: "...Kâtip, Allah'n kendisine örettii

ekilde yazmaktan kaçnmasn, (her eyi olduu gibi dosdoru) yazsn..."’

âyeti indii zaman kii kâtibe gelip: "Bana kâtiplik yap" derdi. O da: "Ben

megulüm veya bir iim var. Sen baka birine git" deyince: "Sen bana kâtiplik

etmekle emrolundun" diyerek onu brakmaz ve bu ekilde eziyet ederdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Kâtibe de, ahide de bir zarar verilmesin ..."

1

âyetini indirdi .
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Eer aksini yaparsanz, bu sizin

için günahkârca bir davran olur. Allah'a kar gelmekten saknn. Allah,

size öretiyor..."4 âyetini açklarken öyle dedi: "Eer Allah'n emretmi

olduu eyin dnda bir ey yaparsanz günahkarca bir davran yapm
olursunuz. Bu size öretilen bir eydir onu alnz .”5

Ebû Ya'kûb el-Badâdî'nin, Rivayâtu'l-Kibâri ani's-Siâr kitabnda

bildirdiine göre Süfyân: "Bildiiyle amel eden kii bilmedii bir eyde de

baanl klnr” dedi.

Ebû Nuaym'n, Hilye’öe, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (salloiiahu aleyh

reseiiem} öyle buyurmutur:
"
Bildii ile amel eden kiiye Yüce Allah

bilmediklerini de öretir."
6

Tirmizî, Yezîd b. Seleme el-Cu’ft’den bildiriyor "Ey Allah’n Resûlü! Ben

sizden birçok hadis iittim. Ancak sonra örendiklerimin öncekileri

unutturmasndan korkuyorum. Bana toplu olarak bir eyler söyleseniz”

1

Bakara Sur. 282
1
Bakara Sur. 282

3 bn Cerîr (5/117).

4 Bakara Sur. 282
5 bn Cerîr (5/118, 120).
6 Ebû Nuaym (10/15). Ebû Nuaym der ki: "Ahmud b. Hanbel bu sözleri tâbiinder

bazlar kanalyla Isa b. Meryem'den (aleyhi sselam) naklctmitir. Baz raviler ise bunur

Resûlullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) nakledildii vehmine dümülerdir. Bu

hadisin bu isnâdla Ahmed b. Hanbel'den rivayeti sabit deildir."
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dediimde, Resûlullah (saiBiiehu aleyhi vBseiiem): "Bildiklerinle Allah'tan kork" buyurdu .

1

Taberânî’nin, M. el-Evsat’ta, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu

aleyhi veseliem) öyle buyurmutur: "Takuannn madeni bildiklerinle bilmediklerini

örenmektir. Eksiklik ise örendiin eylerin çoalmamasdr. Bilmediklerini

örenmeyi önemsemeyen kii bildikleriyle az amel edendir."
1

Dârimi, Abdullah b. Ömer’den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb, Abdullah b.

Selâm’a: "lim sahipleri kimlerdir?" deyince: "Bildikleriyle amel edenlerdir”

dedi. "Kiinin içinden ilmi ne siler?" deyince de: "Tamahkârlk siler" karln
verdi .

3

Beyhakî, uab’da, Câbir b. Abdillah’tan bildiriyor: "(Önce) susmay

örenin. Sonra sabn örenin, sonra da ilim örenip onunla amel etmeyi

örenin. Sonra da onu yayp öretin."'’

bn Ebi'd-Dünyâ, Kitâbu't-Takva’öa, Ziyâd b. Hudeyriden bildiriyor: "Takva

sahibi olmayan bir topluluk fakih olamaz.”

bn Ebi'd-Dünyâ, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor Yüce Allah: "Kulumun en

çok itaatime tutunduunu gördüümde, ona dunyalklan braktrp benimle

megul olmasn salarm" buyurmaktadr.

Ebu’-eyh’in, Cüveybir vastasyla Dahhâk ile bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Resûlullah MbIIbIiu aleyhi veseliem) öyle buyurmutur:
"lim slam'n hayat ve

dinin direidir. lim örenen kiinin sevabn Yüce Allah kyamete kadar

çoaltr. Kim ilim örenir ve onunla amel ederse, Allah onun bilmediklerini de

ona öretmeyi üstüne alr."

Henâd, Dahhâk’tan bildiriyor: Üç kii vardr ki Yüce Allah bunlann duasna

kulak vermez. Birincisi, zinakâr karsn boamayan erkektir. Bu kii onunla

1

Tirmizî (2683). Tirmizî der ki: "Bunun isnad muttasl deildir. Bu bana göre

mürsel'dir." Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 504). Ayrca es-Silsilelu'd-

Daî/a'ya (3696) baknz.
2 Taberânî (2492). Heysemi Mecmuu'z-Zev&id'de (1/136) der kî: "snadnda hadisleri

münker saylan Yasin ez-Zeyyât bulunmaktadr."
3 Dârimi (1/144). Ondaki rivayette, Hz. Ömer bunu Abdullah b. Selâm' a deil Ka'b'a

sormutur.
4 Beyhakî (1791).
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her ehvetini gidermesinde: "Rabbim! Beni bala!” der. Yüce Allah: “Ancak

ondan ayrlrsan seni balanm” buyurur. kincisi, vadeli sat yapp da akit

yapmayan kiidir. Mal alan kii ald mal inkâr edince: “Ey Rabbim! Falan

kii benden ald mal inkâr ediyor” der. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana

sevap vermediim gibi bu durumdan da kurtarmayacam. Ben sana akit

yapp ahit tutman emrettim, sen ise bana asi oldun” buyurur. Üçüncüsü ise,

korumas altnda olan kavmin maln yiyen kiidir. O: "Ey Rabbim! Mallarndan

yediim için beni bala" der. Yüce Allah: "Onlara mallann iade etmediin

müddetçe seni balamam” buyurur.
1

yJLA î J--

jâj UI4JI ji&J Vj jj â»l jSÜj 43UÎ jjj I ^JÜI îjdi Üiâ;

fj*
ö

'

jLas Uj û\j <âi

“Eer yolculukta olur da bîr yazn bulamazsanz, o

zaman alnm rehinler yeterlidir. Eer birbirinize

güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini

(borcunu \ ödesin ve Rabbi Allah'tan saknsn. Bir de
ahitlii gizlemeyin. Kim ahitlii gizlerse, üphesiz
onun kalbi günahkârdr. Allah, yaptklarnz hakkyla

bilendir." (Bakara Sur. 283)

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim ve Mesâhifte bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

(lU5 I3APÜ ^3) eklinde okuyup: "Bu, kâtip bulup, kalem, divit ya da kât

bulamayabilirsiniz, mânâsndadr. Kitap kelimesi ise bunlann hepsini

kapsamaktadr” dedi. Ubey'in de kraati bu ekildeydi. 2

Abd b. Humeyd, EbuM-Âliye’den bildiriyor: O bu âyeti (lb£ jjâ)

eklinde okuyup: "Kâtibi bulup divit ve kât bulamazsanz” derdi.

bnu'l-Enbârî, Dahhâk'tan bunun aynsn rivayet etti.

’Henâd (904).
3 Ebû Ubeyd (sh. 167), Saîd b. Mansûr, Tefsir (468), bn Cerîr (5/122), bnu’l-Münzir

(150) ve bn Ebî Hâtûn 2/569 (3032).
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Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre krime,

bu âyeti (Ittf \3j*ü <1 j|») eklinde okudu.’

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Miicâhid

bu âyeti bari jl il») eklinde okuyup: “Burada mürekkep

kastedilmektedir” dedi.
1

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildiriyor: O bu âyeti ( ls f öjâ)

eklinde okurdu ve öyle derdi: “Kâtipler çoktur, mahallede toplanm

bedevilerin bitiik evlerinin her birinde mutlaka kâtip vardr. Ancak onlar,

kât, divit ve kalem almazlard.

bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti (LlS" I3A0O ^3)

eklinde (d) harfini ötre ile (o) harfini ise eddeli olarak okurdu.

Hâkim, Zeyd b. Sâbit'ten bildiriyor: Resûlullah (sHuMu dert» vetsiiem) bana bu

âyeti eklinde (1) harfi olmadan okudu. 3

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Humeyd el-A'rec ve brâhîm(-i Nehaî)

bu âyeti (î>üu i*.» eklinde okudular/

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ve Ebû Recâ bu âyeti

(<Ü>3^â jti>) eklinde okudular. 5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "Eer yolculukta olur da bir yazc

bulamazsanz, o zaman alnm rehinler yeterlidir. Eer birbirinize

güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve

Rabbi Allah'tan saknsn. Bir de ahitlii gizlemeyin. Kim ahitlii gizlerse,

üphesiz onun kalbi günahkârdr. Allah, yaptklarnz hakkyla bilendir
*6

âyetini açklarken öyle dedi: “Kim seferde olup da belli bir zamana vadeli bir

’Ebû Ubeyd (sh. 167).

’Ebû Ubeyd (sh. 167, 168).

3 Hâkim (2/235, "sahih"). bn Kesir ve Ebû Amr bu ekilde okumulardr. Ancak geri

kalanlar (Ra) harfini esre ile (ha) harfini de sonunda (elif) harfi olmak üzere üstün ile

okudular. en-Ner (2/178).

4Saîd b. Mansûr, Tefsîr (470, 471).

s Saîd b. Mansûr, Tefsir (472).
6 Bakara Sur. 283
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ey satp kâtip bulamazsa (satcnn yaplamayan akdine karlk) rehin

alnmasna ruhsat verildi. Eer kâtip bulursa rehin alamaz.’

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid (

pj jii.) âyetini açklarken: “Rehin alma olay sadece

seferde geçerlidir” dedi."

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor

Resûlullah (»iaiiahu Beyfi «stiiem) Yahudi birinden vadeli olarak yiyecek ald ve demir

zrhn rehin olarak brakt .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "Eer yolculukta olur da

bir yazc bulamazsanz, o zaman alnm rehinler yeterlidir. Eer birbirinize

güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve

Rabbi Allah'tan saknsn. Bir de ahitlii gizlemeyin. Kim ahitlii gizlerse,

üphesiz onun kalbi günahkârdr. Allah, yaptklannz hakkyla bilendir
"4

âyetini açklarken öyle dedi: “Seferde olan kii vadeli bir sat yapt zaman

kâtip bulamazsa satc müteriden bir eyler rehin alr. Müteri satcya göre

güvenilir biri ise hakkndaki iyi düünceden dolay rehin almaz. Borçlu olan

kii arkadana borcunu ödesin. Zira Yüce Allah borçluyu korkutarak: "Kim bir

borca ahit olursa o ahitlii olduu gibi (bir ey deitirmeden) yapsn.

ahidin ahitlii gizlemesi, önceden ahit olduu bir konu hakknda çarld
zaman ahitlik etmeye gitmemesidir. ahitlii gizleyen ve bu ahitlii yerine

getirmeyen kii günahkâr olur" buyurmutur.

5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtîm'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "Rehin edilecek ey mal sahibine teslim edilebilecek bir ey
olmaldr” dedi ve "...Sonra alnm rehinler yeterlidir..."

6
âyetini okudu .

7

Târihu'l-Kebîr

1

de Buhârî, Ebû Dâvud, Nehhâs, Nâsih’te, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hilye ’de Ebû Nuaym ve Sünen ’de

1 bn Cerîr (5/121).
1 bn Ebî Hâtm 2/569 (3038).

! Buhârî (2068), Müslim (1603), Nesâî (4623, 4664), bn Mâce 2436) ve Beyhakî (6/36).

‘Bakara Sur. 283
5 bn Ebî Hatim 2/569, 572 (3034, 3036, 3037, 3044, 3947, 3049, 3052, 30549).
4 Bakara Sur. 283
7 bnu'l-Münzir (155) bn Ebî Hatim 2/569 (3036).
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Beyhakî'nin ceyyid isnâdla bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "Ey iman

edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandnz zaman bunu yazn..."'

diye okumaya balad. "... Eer birbirinize güvenirseniz..."

1

âyetine gelince:

"Bu âyet bir önceki âyeti neshetti" dedi .
3

Abd b. Humeyd, Ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî, a'bî'den bildiriyor: Eer güven

varsa yazmamamda ve ahit tutmamamda bir saknca yoktur. Çünkü Yüce

Allah: "... Eer birbirinize güvenirseniz..."4 buyurmaktadr.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "...Birde ahitlii gizlemeyin ..."5

âyetini açklarken öyle dedi: "Kiinin bildii bir ahitlii kendi aleyhine, anne

babasnn veya akrabalarnn aleyhine olsa bile gizlemesi doru deildir .

7

bn Ceddin bildirdiine göre Süddî: "...üphesiz onun kalbi

günahkârdr..."8
âyetini açklarken: "Kalbi fâcirdir (fâsktr)" dedi .

9

1

Bakara Sur. 282
1 Bakara Sur. 283
3 Buhârî (1/232), Nehhâs (sh. 267), Ibn Mâee (2365), bn Cerîr (5/75, 76) bnu'l-Münzir

(74), bn Ebî Hatim 2/570 (3041), Ebû Nuaym (9/48) vc Beyhakî (10/145). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1915).

4 Bakara Sur. 283

> bn Ebî Hâtim 2/570 (3042) ve Beyhakî (10/145).
6
Bakara Sur. 283

7 bn Ebî Hâtim 2/571 (3050).

"Bakara Sur. 283
9 bn Cerîr (5/1 66).



356 3 Bakara Sûresi &

^ U j*ip Op ^ Uj oljU-Ul ^ L- 4)

j*^ Ü>lj *Lj ^ «44~j Cr^ >f*s»

"Göklerdeki her ey ve yerdeki her ey Allah'ndr.

çinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi,

onunla sorguya çeker de dilediini balar, dilediine

azap eder. Allah'n gücü her eye hakkyla yeter."
(Bal*ara Sur- 284)

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Mücâhid

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...çinizdekini aça vursanz da,

gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker. âyeti ahitlik hakknda

indi" dedi.
3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin, Miksem vastasyla bildirdiine göre bn
Abbâs: "... çinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla

sorguya çeker de dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n gücü

her eye hakkyla yeter
"3 âyetini açklarken: “Bu, ahadeti gizlemek ve aça

çkmas gereken eyi gizli brakmamak hakknda inmitir" dedi/

Ahmed, Müslim, Nâsih'te Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlutlah'a (laMahu aleyh, «sdiem) "Göklerdeki

her ey, yerdeki her ey Allah'ndr. çinizdekini aça vursanz da,

gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediini balar,

dilediine azap eder. Allah'n gücü her eye hakkyla yeter
" 4 âyeti indii

zaman bu, Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) ashabna ar geldi ve Resûlullah’n

(saiiaiahu aleyhi reseiien) yanna gidip diz üstü çökerek: “Ey Allah’n Resûlü! (Daha

önce) namaz, oruç, cihad ve sadakayla gücümüzün yetecei eylerle

mükellef klndk. imdi sana bu âyet indirildi ve biz buna güç yetiremeyiz"

' Bakara Sur. 284

* Saîd b. Mansûr, Tefsir (374), bn Cerîr (5/129), bn Münzir (183) ve bn Ebî Hatim

2/572 (3056).

J Bakara Sur. 284

4 bn Cerîr (5/130) ve bnu'l-Münzir (1639.

4 Bakara Sur. 284
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dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sahiiahu aleyhi »miM: "Sizden önceki iki Ehli kitâb

(Yahudi ve Hristiyanlar) gibi: «ittik ve isyan ettik» demek mi istiyorsunuz?

Aksine, siz: «ittik ve itaat ettik. Ey Rabbimizl Senden balama dileriz.

Sonunda dönü yalnz sanadr»' deyiniz" buyurdu. Ashâb bunu okuyup dilleri

de buna alnca bunun arkasndan Yüce Allah: “Peygamber, Rabbinden

kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a,

meleklerine, kitaplarna ve peygamberlerine iman ettiler ve öyle dediler:

«Onun peygamberlerinden hiçbirini (dierinden) ayrt etmeyiz.» öyle de

dediler: «ittik ve itaat ettik. Ey Rabbimizl Senden balama dileriz.

Sonunda dönü yalnz sanadr»"3
âyetini indirdi. Ashâb da bu ekilde

(âyetteki gibi) söyleyince de, Yüce Allah: "Allah, bir kimseyi ancak gücünün

yettii eyle yükümlü klar. Onun kazand iyilik kendi yararna, kötülük

de kendi zararnadr. (öyle diyerek dua ediniz): «Ey Rabbimizl Unutur, ya

da yanlrsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden Öncekilere

yüklediin gibi ar yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmedii

eyleri yükleme! Bizi affet, bizi bala, bize ac! Sen bizim Mevlâ'mzsn.

Kâfirler topluluuna kar bize yardm et»" 3 âyetini indirdi/

Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerir, bnu'l-Mün2ir, Hâkim ve el-Esmâ

ve’s-Sfât'ta Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "... Içinizdekini aça vursanz

da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediini balar,

dilediine azap eder. Allah'n gücü her eye hakkyla yeter** âyeti indii

zaman ashâbn kalplerine bir sknt girdi. Daha önce kalplerine hiçbir eyden

öylesi bir sknt girmemiti. Bu durumu Hz. Peygamber'e (siiaiiahu aleyhi »eseiiem)

bildirdiklerinde: "«ittik, itaat ettik ve teslim olduk » deyin " buyurdu. Yüce

Allah onlann kalplerine iman yerletirdi ve: "Peygamber, Rabbinden

kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (man ettiler). Her biri; Allah'a,

meleklerine, kitaplarna ve peygamberlerine iman ettiler ve öyle dediler:

«Onun peygamberlerinden hiçbirini (dierinden) ayrt etmeyiz.» öyle de

dediler «ittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden balama dileriz.

’ Bakara Sur. 285
1 Bakara Sur. 285

J Bakara Sur. 285

* Ahmed 15/198, 200 (9344), Müslim (125), bn Cerir (130), bnu’l-Münzir (170) vc bn
Ebî Hatim 2/573, 574 (3060, 3061).

5 Bakara Sur. 284
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Sonunda dönü yalnz sanadr. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettii

eyle yükümlü klar. Onun kazand iyilik kendi yararna, kötülük de kendi

zararnadr.» (öyle diyerek dua ediniz): «Ey Rabbimizl Unutur, ya da

yanlrsak bizi sorumlu tutma»*' âyetlerini indirdi. (Resûlullah (saftsiiahu sieyti mailem)

ve ashâb âyette olduu gibi söyleyince (dua edince) Yüce Allah: “(Tamam

sorumlu) tutmayacam” buyurdu. Sonra Yüce Allah: “...Ey Rabbimiz! Bize,

bizden öncekilere yüklediin gibi ar yük yükleme..." âyetini indirdi.

(Resûlullah {»Uiahu aleyhi meM ve ashâb âyette olduu gibi söyleyince (dua

edince) Yüce Allah: “(Tamam) yüklemeyeceim” buyurdu. Sonra da Yüce

Allah: “Bizi affet, bizi bala, bize ac! Sen bizim Mevlâmzsn. Kâfirler

topluluuna kar bize yardm et
*3 âyetini indirdi. (Yine Resûlullah (siiaiishu aleyti

vcteHcm) ve ashâb âyette olduu gibi söyleyince (dua edince) Yüce Allah:

“(Tamam size) yardmc olacam” buyurdu .

4

Abdurrezzâk, Ahmed, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildiriyor.

bn Abbâs’n yanna girip: “bn Ömer'in yannda idim, o bu âyeti okuyup

alad” dedim. bn Abbâs: “Bu hangi âyettir?” deyince: "... Içinizdekini aça
vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker ...* 5 âyetidir”

cevabn verdim. Bunun üzerine bn Abbâs dedi ki:

Bu âyet indii zaman Resûlullah'n (saMahu aleyhi veeiiem) ashâbn büyük bir

üzüntü ve korku bürümütü. Onlar: “Ey Allah’n Resûlü! Bizler konutuumuz

ve ilediimiz amellerden hesaba çekilecek olursak helak oluruz. Ancak

kalplerimiz (vesvesemiz) elimizde deildir” dediler. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiaiiahu aleyh vesellem) onlara: "«ittik ve itaat ettik » deyin" buyurdu. Sonra Yüce

Allah: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler

de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarna ve

peygamberlerine iman ettiler ve öyle dediler: «Onun peygamberlerinden

hiçbirini (dierinden) ayrt etmeyiz.» öyle de dediler: ittik ve itaat ettik.

Ey Rabbimiz! Senden balama dileriz. Sonunda dönü yalnz sanadr.

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettii eyle yükümlü klar. Onun

1

Bakara Sur. 285, 286
:

Bakara Sur. 286

‘Bakara Sur. 285
4 Ahmed 3/497 (2070), Müslim (126), Tirmizî (2992), Nesâî, S. el-Kübrâ (11059), bn

Cerîr (5/131), bnuTMünzir (168), Hâkim (2/286) ve Beyhakî (453).

' Bakara Sur. 284
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kazand iyilik kendi yararna, kötülük de kendi zararnadr..." 1

âyetlerini

indirip kalplere gelen vesvesenin günah olmasn neshedip amellerle hesaba

çekileceklerini bildirdi .

2

Abd b. Humeyd, Nâsih'te Ebû Dâvud, Ibn Cerîr, Taberânî ve uab’da

Beyhakî, Saîd b. Mercâne’den bildiriyor: Abdullah b. Ömer ile beraber

otururken o: "... çinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi,

onunla sorguya çeker de dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n

gücü her eye hakkyla yeter" 3 âyetini okudu ve: “Vallahi! Eer Yüce Allah

bizi bu âyete göre hesaba çekecekse helak oluruz” deyip hçkr duyulur bir

ekilde alad. Sonra kalkp bn Abbâs’n yanna gittim. bn Ömer'in

dediklerini ve dediinde ne yaptn ona anlattm. bn Abbâs dedi k: “Allah

Ebû Abdirrahman' balasn. Bu âyet indii zaman Müslümanlar da

Abdullah b. Ömer'in hissettiklerini hissetmilerdi” dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettii eyle yükümlü klar. Onun

kazand iyilik kendi yararna, kötülük de kendi zarannadr. (öyle diyerek

dua ediniz): "Ey Rabbimizl Unutur, ya da yanlrsak bizi sorumlu tutma! Ey

Rabbimizl Bize, bizden öncekilere yüklediin gibi ar yük yükleme. Ey

Rabbimizl Bize gücümüzün yetmedii eyleri yükleme! Bizi affet, bizi

bala, bize ac! Sen bizim Mevlâ'mzsn. Kâfirler topluluuna kar bize

yardm et* * âyetini indirdi. bn Abbâs: "Bu vesvese Müslümanlarn güç

yetiremeyecegi bir eydi. Sonra Yüce Allah kiinin amellerle kazand iyiliin

kendi yararna, kötülüün de kendi zaranna olacan bildirdi” dedi .

5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, Nâsih'te Nehhâs, ve Hâkim'in, Sâlim'den

bildirdiine göre babas: “...çinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de

Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediini balar, dilediine azap

eder*
6
âyetini okudu ve gözleri yaard. Bu durum bn Abbâs'a bildirilince:

“Allah Ebû Abdirrahman’a merhamet etsin. O, bu âyet indii zaman

Resûlullah'n MaiBh aleyhi veseiiem) ashabnn yapm olduu gibi yapt” dedi. Bu

' Bakara Sur. 285. 286
1 Abdurrezzâk (1/113, 114), Ahmed (5/194, 195 (3070), bn Cerîr (5/133) ve bnu'I-

Münzir (169).

’ Bakara Sur. 284
4 Bakara Sur. 286
5 bn Cerîr (5/131, 132), Taberânî (10770) ve Beyhakî (329).
5 Bakara Sur. 284
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âyeti bir sonraki âyet olan: "Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettii eyle

yükümlü klar..."
1

âyeti neshetti .

2

bn Ebî eybe, Zühd'dt Ahmed ve Abd b. Humeyd, Nâfi’den bildiriyor: bn

Ömer; "...içinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla

sorguya çeker de dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n gücü

her eye hakkyla yeter
"5 âyetini her okuyuunda alayp: "Bu çok iddetli bir

hesaptr" derdi .

4

Buhârî, Beyhakî, uab'da, Mervân el-Asfar'dan, o da bn Ömer olduunu

sandm Hz. Peygamberin (sdlollahu aleyhi rcrellem} ashabndan bir kiiden bildiriyor:

"...içinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya

çeker de dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n gücü her eye

hakkyla yeter
"5 âyetini bir sonraki âyet neshetti .

6

Abd b. Humeyd ve Tirmizî, Hz. Ali'den bildiriyor. "...çinzdekini aça
vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediini

balar, dilediine azap eder. Allah'n gücü her eye hakkyla yeter
"7 âyeti

indii zaman bizi hüzünlendirdi ve: "Birimiz içinden bir eyler geçirdiinde

bundan dolay sorgulanacak m? Bunlardan da neyin balanp neyin

balanmadn bilmeyecek miyiz?” dedik. Sonra: "Allah, bir kimseyi ancak

gücünün yettii eyle yükümlü klar ..."8 âyeti indi ve bu âyeti neshetti .
9

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu

âyet hakknda öyle dedi: "Kiinin (düündüüyle) sorgulanmas: "Allah, bir

'Bakara Sur. 286
2 bn Ebî eybe (14/7), bn Cerîr (5/133, 134), Nehhâs (sh. 275, 276) ve Hâkim (2/287,

sahih").

3 Bakara Sur. 284
4 bn Ebî eybe (13/326) ve Ahmed (sh. 192).

5 Bakara Sur. 284
4
Buhârî (4545, 4546) ve Beyhakî (330).

7 Bakara Sur. 284

* Bakara Sur. 286

* Tirmizî (2990). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daf Sünen et-Tirmizî,573).



Ayet: 284 361

kimseyi ancak gücünün yettii eyle yükümlü klar...*' âyeti inmeden

önceydi. Bu âyet indiinde de bir önceki âyeti neshetti.
1

bn CenVin, Katâde vastasyla bildirdiine göre müminlerin annesi Hz.

Âie bu âyet hakknda: "Bu âyeti, Yüce Allah'n: “Onun kazand iyilik kendi

yararna, kötülük de kendi zararnadr "3 buyruu neshetti" dedi. 4

Süfyân, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn

Mâce'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aieyf vesellem) öyle

buyurmutur "Yüce Allah ümmetimin kalbinden geçirip te söylemedii ve

yapmad eyleri balamtr. "5

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Muhammed b. Ka’b el-

Kurazî'den bildiriyor: Yüce Allah kitapla beraber gönderdii her bir nebî ve

resûle mutlaka: "...Içinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi,

onunla sorguya çeker de dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n

gücü her eye hakkyla yeter
*6

âyetini de vahyetmitir. Ümmetler nebilerine

ve resullerine gelip: “çimizden geçirip te yapamadmz eylerle sorguya m
çekileceiz?" deyip inkâr ederek dalalete düerlerdi. Bu âyet Hz.

Peygamber’e {tallahim aiyti yenlim) indii zaman kendilerinden önceki ümmetlere

ar geldii gibi Müslümanlara da ar gelmiti. Bunun üzerine: “Ey Allah'n

Resûlü! çimizden geçirip te yapmadmz eylerle sorguya m çekileceiz?"

deyince, Resûlullah Mlafehu aleyhi nnilam): "Evet, siz iittik itaat ettik deyin ve

Rabbinize dua edin" buyurdu. Yüce Allah: "Peygamber ve inananlar, ona

Rabb'inden ndirilene inand. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarna,

peygamberlerine inand. «Peygamberleri arasndan hiçbirini ayrt etmeyiz.

ittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affn dileriz, dönü Sanadr» dediler
*7 âyetiyle

yaptklar dnda düündüklerinden dolay (Müslümanlarn) sorguya

çekilmelerini kaldrd. Li ^j li ^ü.5)
8
âyetinden kast, kiinin

'Bakara Sur, 286
1 Saîd b. Mansûr, Tefsir (482), bn Cerîr (5/135, 136) ve Taberânî (9030).

3 Bakara Sur. 286
4 bn Cerîr (5/138).

5 Buhârî (2528, 5269, 6664), Müslim (127), Ebû Dâvud (2209), Tirmizî (1183), Nesâî

(3434, 3435) ve bn Mâce (2040, 2044).

‘Bakara Sur. 284
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1
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kazand hayrlarn kendi yaranna, kazand kötülüklerin de kendi zaranna

olduudur. "...Rabbimiz! Eer unutacak veya yanlacak olursak bizi

sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediin gibi, bize de ar
yük yükleme ..."

1

âyeti(nin anlam) ise öyledir: "Yüce Allah unutarak ve hata

ile bir ey yapan kiinin üstünden sorumluluu kaldrd ve daha önceki

ümmetlere yüklemi olduu gibi kimseye gücünün yetmeyecei bir yük

yüklemedi. Onlar affedip balayarak muzaffer kld .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Içinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de

Allah sizi, onunla sorguya çeker ..."3 âyetini açklarken öyle dedi: "Bu senin

gizli ve açk olan hallerindir. Bu âyet neshedilmemitir. Ancak yüce Allah

kyamet gününde insanlan bir araya toplad zaman onlara: "Size

(amellerinizi yazan) meleklerin de bilmedii çinizde gizlediiniz eyleri haber

vereceim" buyurur. Müminlere gizli olarak yalanlam olduklar eyleri

söyler. "...Kalplerinizde, niyet yüzünden kazandnz günah dolaysyla

sizi suçlu tutar ..."4 âyetinden kast ta budur.
5

Abd b. Humeyd, Nâsih’te Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Nehhâs’n bildirdiine göre Mücâhid: "...çînizdekini aça
vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker ..."

6
âyetini

açklarken: "Burada iman ve üphe içinde olmak kastedilmitir" dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Içinizdekini

aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker...*
6
âyeti

hakknda öyle dedi: "Bu, senin gizli ve açk olan hallerindir. Mümin kii bir

iyilik yapmay içinden geçirip de o iyilii yaparsa kendisine on sevap yazlr.

1

Bakara Sur. 286
1
el-Ucâbu fi Bcyâni'l-E sbâb' ta (1/563) geçtii üzere Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bnu'l-

Münzir (173).

3 Bakara Sur. 284
4 Bakara Sur. 225

5 bn Cerîr (5/139), bnu'l-Münzir (165) ve bn Ebî Hâtim 2/572, 574, 575 (3057, 3064,

3066, 3068).
6
Bakara Sur. 284

7 bn Cerîr (5/141), bnu'l-Münzir ((166), bn Ebî Hâhm 2/573 (3059) ve Nehhâs (sh.

274).
8
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Eer o iyilii yapmas takdir edilmemise mümin olmasndan dolay kendisine

bir sevap yazlr. Yüce Allah müminin içinde gizlediini de aça vurduunu da

kabul eder. Ancak bir kötülük yapmay içinden geçirirse Yüce Allah onu görür

ve gizlenenlerin ortaya çkarlaca gün ona bunu bildirir. Ancak bu kötülüü

yapmazsa Allah onu (bu düüncesinden dolay) sorumlu tutmaz. ayet bu

kötülüü yaparsa Yüce Allah: “te, ilediklerini en güzel ekilde kabul

ettiimiz ve kötülüklerini geçtiimiz bu kimseler..."' âyetinde buyurduu

gibi yine onu balar.

Ebû Dâvud, Nâsih’e bildirdiine göre bn Abbâs: "...Içinizdekini aça
vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker..."

2
âyeti

nesholundu dedi ve: “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettii eyle

yükümlü klar..."3 âyetini okudu.

Taberânî ve Beyhakî'nin, uab'da bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Içinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya

çeker..."
4
âyetini açklarken öyle dedi: “Bu âyet indii zaman Müslümanlara

ar gelmi ve zorlua dümülerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: “Allah, bir

kimseyi ancak gücünün yettii eyle yükümlü klar. .
."5 âyetini indirdi .

6

Taberânî, Müsned e-âmiyyît'de bn Abbâs'tan bildiriyor: "...Içinizdekini

aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de

dilediini balar, dilediine de azap eder. Allah'n gücü her eye hakkyla

yeteri'
7 âyeti indii zaman, Ebû Bekr, Ömer, Muâz b. Cebel ve Sa'd b. Zürâre,

ResûluIlah’ncuiiaHhuBieytiveîeiim) yanna gidip: “Bize bu âyetten daha ar bir âyet

inmedi" dediler.

bn Cerîriin, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet

hakknda öyle dedi: “Yüce Allah kyamet gününde: “Kâtip(melek)lerim

ancak açk olan amellerinizi yazarlar. Fakat ben bu gün sizi içinizden

’AhkâfSur. 16

* Bakara Sur. 284

»Bakara Sur. 286
4 Bakara Sur. 284
5 Bakara Sur. 286
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Taberânî (122%) ve Beyhakî, uab (328).
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geçirdiklerinizle sorgulayacam. Dilediimi balayp dilediimi de

azaplandracam" buyurur.

'

ibn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî b. Enes bu âyet

hakknda öyle dedi: “Bu muhkem bir âyettir ve bunu hiçbir ey
nesh etmemitir. Yüce Allah kyamet gününde kiiye sen kalbinde unu, unu
gizledin diyecek ve onu bundan dolay sorumlu tutmayacaktr.

3

Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve uab'da

Beyhakî, Umeyye’den bildiriyor: O, Hz. Âie'ye: "...Içinizdekini aça
vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker..."3 âyetini ve:

"...Kim fenalk yaparsa cezasn görür..."4 âyetini sorunca öyle dedi: “(Bu

âyetleri) Resûlullah'a iuHaüahu eieyh malim) sorduum zamandan beri bana bunu

kimse sormad. O öyle buyurmutu:
"
Allaht, kulunu stma hastal veya bir

musibet vererek veya ona, gömleinin koluna koymu olduu bir miktar malm
kaybettirerek üzer ve kaybettiini koltuunun altnda buldurur. Sonra kul

krmz altnn atele temizlenmesi gibi günahlarndan temizlenir

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr’in, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre Hz.

Âie: "...içinizdekini aça vursanz da, gizleseniz de Allah sizi, onunla

sorguya çeker de dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n gücü

her eye hakkyla yeter
"6

âyetini açklarken öyle dedi: “Kii bir masiyet

yapmaya karar verir ve bu masiyeti yapmazsa, Allah ona yapmay düünmü
olduu masiyet kadar sknt ve üzüntü verir. Böyle düünmesinin hesab öyle

olur."7

bn Cerîr, Hz. Âie'den bildiriyor: "Kim bir kötülük ilemeye karar verip

içinden bunu geçirirse, Yüce Allah bunun hesabn kendisine korku, hüzün ve

keder vererek dünyada ödetir. Bu kötülüü yapmaya karar verip yapmad

’bn Cerîr (5/140)
‘ bn Cerîr (5/140, 141) ve bn Ebî Hâtim 2/572, 573 (3055, 3065).

J Bakara Sur. 284
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* Tayâlisî (1689), Ahmed 43/29 (25835), Tirmizî (2991, hadisin hasen olduunu
söylemitir), bn Cerîr (5/143), bnu'l-Münzir (167), bn Ebî Hâtim 2/574 (3062) ve

Beyhakî (9809). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 574).

* Bakara Sur. 284
7 Saîd b. Mansûr, Tejsîr (481) ve bn Cerîr (5/142, 143).
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için kendisine (âhirette) bir ceza gelmez.”'

Abd b. Humeyd, Âsm’n (îtii Ûjjj »Uj S4*) eklinde ötreli olarak

okuduunu söyledi.
2

A'me, Âsm'n (.tiJ *Ui j-ü eklinde cezm ile okuduunu

söyledi.

3

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte Â'me'ten bildiriyor: bn Mes'ûd'un kraati («J)

harfi olmakszn (ili ’jijû Üi ) eklindedir/

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’in: "...Dilediini balar, dilediine azap eder.

Allah'n gücü her eye hakkyla yeter
"5

âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: "Büyük günahlardan dolay dilediini balar, küçük günahlardan

dolay da dilediin azap verir” dedi.
6

cSCîtAij •jiM J5T Jlj 4jj & 4JJ jj/î Uj

l IIjJU

j

^^ 6si <_>* ^ 4*> 4-âj
/

u 4pj öiis: u 4) *Lij VI LÜ â JIs Sl j^J iuiji I3j

uiri^ 14u Sfj lir, tftLiî jî 14J ö\ üJu-j; S 143^
& Jpij A* id sü» S u vj 123 uuî ^ jiiJi Jp AiU

Jijtâdi pili J* ü^tiü iTVji dit lü >>J
' Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene

inand. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarna,

peygamberlerine inand. «Peygamberleri arasndan

1 bn Cerîr (5/143).

* bn Amir, Ebû Cafer ve Yakûb kendisiyle beraber bu ekilde okudular. en-Ner

(2/178).

3 Nâfi, bn Kesir, Fbû Amr, Ham/a, Kisâ ve Halef kendisiyle beraber bu ekilde

okudular.
A bn Ebî Dâvud (sh. 58). r/-8oAru'/-Mn/îf'te (2/361) baknz.
5 Bakara Sur. 284
6 bn Ebî Hâtim 2/575 (3067, 3069).
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hiçbirini ayrdetmeyiz, iittik, itaat ettik, Rabbimiz!

Affn dileriz, dönü Sanadr» dediler, Allah kiiye ancak

gücünün yetecei kadar yükler; kazand iyilik lehine,

ettii kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eer unutacak
veya yanlacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz
bizden öncekilere yüklediin gibi, bize de ar yük

yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyecei eyi
tatma, bizi affet, bizi bala, bize ac. Sen
Mevlamzsm, kafirlere kar bize yardm et.”

(Baltara Sur. 285, 28tt)

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildiriyor: "...Içinizdekini

aça yursanz da, gizlesenlz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de

dilediini balar, dilediine azap eder. Allah'n gücü her eye hakkyla

yeter"’ âyeti indii zaman bu, Resûlullah'n (saHaiiahu aiev+n veseitefn) ashabna ar geldi

ve: “Ey Allah'n Resulü! çimizden bir ey geçiririz ve bunu yaratklardan

kimsenin bilmesini istemeyiz. Bu içimizden geçenler için bizlere u ve u
vardr ” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (»iaittu ei^h »ereiferr): "Bu size ar m
geldi? (Size ar gelmesi) imann kuvvetindendir" buyurdu. Sonra Yüce Allah:

"Peygamber ve inananlar, ona Rabb'inden indirilene inand. Hepsi Allah'a,

meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine inand. «Peygamberleri

arasndan hiçbirini ayrdetmeyiz, iittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affn dileriz,

dönü Sanadr» dediler. Allah kiiye ancak gücünün yetecei kadar yükler;

kazand iyilik lehine, ettii kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eer

unutacak veya yanlacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden

öncekilere yüklediin gibi, bize de ar yük yükleme. Rabbimiz! Bize

gücümüzün yetmeyecei eyi tatma, bizi affet, bizi bala, bize ac. Sen

Mevlamzsn, kafirlere kar bize yardm et"
J
âyetlerini indirdi .

3

Hâkim ve Beyhakî, uab’da, Yahya b. Ebî Kesir vastasyla Enes’ten

bildiriyor: "Peygamber ve inananlar, ona Rabb'inden indirilene inand ..."4

âyeti, Hz. Peygamber'e (sBMlahj «leyti vesdiem) indii zaman:
"
Ona (Peygamber'e,

'Bakara Sur. 284

'Bakara Sur. 285, 286

’Saîd b. Mansûr, Tefsîr (473). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.
4 Bakara Sur. 285
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kendisine indirilene) iman etmek yarar" buyurdu.
1

Zehebî: "Hadisin rivayetinde, Yahya ve Enes’in arasnda kopukluk vardr"

dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildiriyor: Bu âyet

indii zaman Hz. Peygamberim (dalBhu aleyhi ve:e«em):
"Ona (Peygamber'e, kendisine

indirilene) iman etmek yarar" buyurduu söylendi.
2

Derim ki: Bu rivayet Enes’in hadisini desteklemektedir.

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, Ali b. EbîTâlib'in bu âyeti ( ^ «tJJ jyil U jiî

4jj) eklinde okuduunu bildiriri

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti ( .cSjjUj <L l. jS

4jbSS) eklinde okurdu.4

ibn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: Bu âyet indii zaman

müminler: "Allah'a, meleklerine, kitaplanna ve peygamberlerine iman ettik"

dediler.5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Peygamberleri

arasndan hiçbirini ayrt etmeyiz iittik ve itaat ettik..."
6
âyetini açklarken

öyle dedi: "Peygamberlerin getirmi olduklar arasnda ayrmclk etmeyiz.

Yine peygamberler arasnda da bir ayrmclk etmeyiz ve onlar yalanlamayz.

Allah’tan gelen Kuriân'a inandk. (Müminler) Allah'n emir ve yasaklarna

itaat edeceklerini söylediler."
7

bnu'l*Münzir ve bn Ebî Hâtim, Yahya b. Ya'mer'n bu âyeti
( ^ & &L J

eklinde okuyup: "Hepsi de inand gibi ayrmclk ta yapmazlard"

’ Hâkun 2/287, "sahih") ve Beyhakî (2411).
5 bn Cerîr (5/147) ve bn Ebî Hâtim 2/576 (3071).

} bn Ebî Dâvud (sh. 53). Osman'n Mushaf'na ters dütüünden dolay bu kraat

azdr.
A Saîd b. Mansûr, Tefsir (477). Hamza, Kisâî ve Halef bunu i^3 ) eklinde

okumulardr. et-Ner (2/78).

* bn Ebî Hâtim 2/576 (3072).
6 Bakara Sur. 285
7 bn Ebî Hâtim 2/576, 577 (3074, 3076, 3077).
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dedi.’

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: (Cj &rjl)
2

âyetini açklarken: “Yüce Allah’n: «Ben sizi baladm» buyurmasdr” dedi.

(^aJ âyeti hakknda ise: “Hesap gününde dönü sanadr,

anlamndadr” dedi. 3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Hakîm b. Câbirîden bildiriyor:

"Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene inand. Hepsi Allah'a,

meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine inand. «Peygamberleri

arasndan hiçbirini ayrdetmeyiz, iittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affn dileriz,

dönü Sanadr» dediler
"4

âyeti indii zaman, Cibril, Hz. Peygamber'e («Minta

aieyt» veseIIbui): “Yüce Allah, seni de, ümmetini de güzel bir ekilde övdü. Sen

Rabbinden dile, dilein sana verilir” dedi. Resûlullah[»ybhu9JByi«y«sei)em):“...AIIah

kiiye ancak gücünün yetecei kadar yükler..."5 âyetinde ifade edilen

eyleri diledi. Böylece sûrenin bitii de Muhammed'in(san8iiBhu8B»hiwseiiem) istemesi

ile oldu.
6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah kiiye ancak gücünün yetecei kadar yükler ..." 7
âyetini açklarken

öyle dedi: “Burada “Kiiye”de kelimesinde müminler kastedilmektedir.

Yüce Allah müminlerin dini konulann geni klm ve: "...O, sizi seçmi,

babanz Ibrâhîm'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk klmamtr..."8

,

"...Allah size kolaylk ister, zorluk istemez..."9 ve: "...Allah'a kar
gelmekten gücünüzün yettii kadar saknn ..."

10 buyurmutur.11

Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Husayn’dan bildiriyor: Bende basur

' bnu'l-Münzir (174) ve bn Ebî Hatim 2/576 (3075).
3

Bakara Sur. 285
3 bnu'l-Münzir (177) ve bn Ebî Hâtim 2/577 (3078, ilk ksmn rivayet etmitir).

4 Bakara Sur. 285
4 Bakara Sur. 285

‘Saîd b. Mansûr, Tefsir (478), bn Cerîr (5/152) ve bn Ebî Hâtim 2/575 (3070).

7 Bakara Sur. 285
1 Hac Sur. 78
4 Bakara Sur. 185

’°Tegâbun Sur. 16

” bn Cerîr (5/153), bnu'l-Münzir (180) ve bn Ebî Hâtim 2/577 (3080).
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(hastal) vard. Hz. Peygamber'e (safetbhu aleyh, «senem) nasl namaz klacam
sorduumda: "Ayakta kl, eer buna gücün yetmezse oturarak kl, buna da

gücün yetmezse yan tarafna uzanarak kl" buyurdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kazand iyilik lehine,

ettii kötülük de aleyhinedir ..."
2
âyetini açklarken: “Burada kiinin amelleri

kastedilmektedir” dedi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Zührî vastasyla bn Abbâs’tan bildiriyor: Bu

âyet indii zaman müminler feryad ederek Resûlullah’a (saUaiihu aleyh, mailem):

“Elimizle, ayamzla ve dilimizle ilediimiz ameller için tövbe ederiz. Ancak

içimizdeki vesvese için nasl tövbe ederiz ve ondan nasl imtina edebiliriz?”

dediler. Bunun üzerine Cibril: "...Allah kiiye ancak gücünün yetecei kadar

yükler..."4 âyetiyle geldi. Bu da vesvesenin önüne geçilemeyecei

mânâsndadr.
5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. (lii-i.3 N )

6
âyetini

açklarken: “Burada kast, güç ve kudrettir” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: ii
[)

7
âyetini açklarken:

“Burada kast, güç ve kudrettir” dedi .

8

Süfyân, Buhârf, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin, Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiuiahu aleyhi «seiM öyle buyurmutur:

"Yüce Allah ümmetimin yapmadkça ve konumadkça kalbinde geçirdii

eyleri balamtr

bn Ebî Hatim, Ebû Bekr el-Huzelî vastasyla ehriden ve Ümmü'd-

Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh. meiM öyle

’Buhârî (1117), Ebû Dâvud (952), Tirmizî (372) ve bn Mâce (1223)
1
Bakara Sur. 186

3 bn Ebî Hâtin 2/578, 579 (3087, 3090).
4 Bakara Sur. 285
5 bn Cerîr (5/153) ve bnu'l-Münzir (182).
6 Bakara Sur. 286
7 Bakara Sur. 286
8
bnu'l-Münzir (181).

9 Buhârî (2528, 6664), Müslim (127), Ebû Dâvud (2209), Tirmizî (1183), Nesâî (3434,

3435) ve bn Mâce (2040).
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buyurmutun "Yüce Allah u üç eyde ümmetimi balamtr. Bunlar hata,

unutma ve zorlama ile yaptklar eylerdir." Ebû Bekr öyle dedi: “Bunu

Hasan'a söylediimde: “Evet, bu konuda Kur'ân'da: “...Rabbimiz! Eer

unutacak veya yanlacak olursak bizi sorumlu tutma...” âyetini okumuyor

musunuz?" dedi.

1

bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Hibbân, Taberânî, Dârakutnî, Hâkim ve

Sünen’öe Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Resûlullah'n (saiiaiiahu Bieyh«

vw*m) öyle buyurduunu söyledi: "Yüce Allah, ümmetimin hata, unutma ve

zorlama ile yaptklarn balamtr."2

bn Mâce'nin bildirdiine göre Ebû Zer, Resûlullah'n (uiaiUu kyhi nokm) öyle

buyurduunu söyledi:
"
Yüce Allah, ümmetimin hata, unutma ve zorlama ile

yaptklarn balamtr."3

Taberânî'nin bildirdiine göre Sevbân, Resûlullah'n (niatyu aleyh meten) öyle

buyurduunu söyledi:
"
Yüce Allah, ümmetimin hata, unutma ve zorlama ile

yaptklarn balamtr "4

Taberânî’nin, M. el-Evsafta, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu Biayhi reseitem) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah, ümmetimin hata, unutma ve

zorlama ile yaptklarn balamtr."5

Taberânî'nin, M. el-Evsafta ve Beyhakî'nin, Ukbe b. Âmir'den bildirdiine

göre Resûlullah (uiiaiiaiu aleyh rtJEfem) öyle buyurmutur “Allah, ümmetimin

üstünden hata, unutma ve zorlanma ile yaptklar eylerden sorumluluu

kaldrmtr “6

'bn Ebî Hatim 2/579 (3092).
1 bn Mâce (2045), bnu'l-Münzir (185), bn Hibbân (7219), Taberânî, M. es-Saî

(1/270), Dârakutnî (4/170, 171), Hâkim (2/198) ve Beyhakî (7/356). Sahih hadistir (Bakn

Elbânî, SahîhSünen bn Mâce, 1664).

5 bn Mâce (2043). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1662).
4
Taberânî (1430). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/250) der ki: "snadnda zayf bi

ravi olan Yezîd b. Rabîa er-Rahbî bulunmaktadr."
5 Taberânî (8274). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/250) der ki: "snâdnd;-.

Muhammed b. Musaffa bulunmaktadr. Ebû Hatim ve bakalar onun güvenilir

olduunu söylemilerdir. Dier ravileri güvenilir kiilerdir."

6 Taberânî (8276) ve Beyhakî (7/357, lafz kendisinindir). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid
1

de (6/250) der ki: "snâdnda zayf bir ravi olan ibn Lehîa bulunmaktadr.."
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bn Adiy, el-Kâmil’de, Ebû Nuaym, Târih’te, Ebû Bekre’den bildirdiine

göre Resûlullah Msiiühu aleyhi veseiir) öyle buyurmutur: “Allah bu ümmetin

üstünden hata, unutma ve zorlanma ile yaptklar eylerden sorumluluu

kaldrmtr

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), Hz.

Peygamberin (uiiBiahu aisyt vsseiiem) öyle buyurduunu söylemitir: “Allah bu

ümmetin üstünden hata, unutma ve zorlanma ile yaptklar eylerden

sorumluluu kaldrmtr."

Abd b. Humeyd'in, a’bî'den bildirdiine göre Resûlullah (saUdabu aleyh reseilem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah üç eyde ümmetimi balamtr. Bunlar

hata, unutma ve zorlama ile yaptklar eylerdir."

Saîd b. Mansûriun, Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (»iafehu

aleyh ««Hem) öyle buyurmutun "
Yüce Allah insanolunu, hata, unutma ve

bakasnn zorlamasyla yaptn balamtr."

bn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: "... Rabbimiz! Eer unutacak veya

yanlacak olursak bizi sorumlu tutma..."* âyeti indii zaman Cibril: "Ey

Muhammedi Yüce Allah bunu (sorumluluu) kaldrmtr" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs

(îjöj)
4
kelimesi hakknda: "Burada ahit almak kastedilmektedir" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bize de ar yük

yükleme..."
6
âyeti hakknda: “Burada ahit almak kastedilmektedir” dedi.

Tayâlisî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana: "...Rabbimiz

bizden öncekilere yüklediin gibi, bize de ar yük yükleme ..."7 âyetini

açkla” deyince: "Yahudilere sorumluluklar yükleyip te onlan maymunlara ve

domuzlara çevirdiin gibi bizlerden de ahit alp o duruma düünme,

'bn Adiy (2/573) ve Ebû Nuaym (1/90, 91, 251, 252).
1
Bakara Sur. 286

3 bn Cerîr (5/155)
4 Bakara Sur. 286
5 bn Cerîr (5/159), bnu'l-Münzir (187) ve bn Ebî Hatim 2/580 (3097).
1 Bakara Sur. 286
7 Bakara Sur. 286
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mânâsndadr" dedi. Araplar bu ifadeyi biliyor mu?" deyince de: “Evet biliyor,

Ebû Tâlib'in:

“Her yl mt yeni heyet, yeni bir mukavele ile

Arlamay güçlendirip arlatracaa?” dediini iitmedin mi?" karln
verdi.’

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Rabbimiz bizden öncekilere

yüklediin gibi, bize de ar yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün

yetmeyecei eyi tatma../" âyetini açklarken öyle dedi: "Yahudi ve

Hristiyanlara, belli sorumluluklar yükleyerek, kendilerinden bunlan

yapacaklanna dair ahit aldn gibi bize de yapmaktan âciz kalacamz

sorumluluklar yükleyerek onlan yapacamza dair bizden ahit alma. Onlar,

verdikleri ahdi yerine getiremeyince onlan cezalandrdn. Bizleri de maymun

ve domuzlara çevirme" anlamndadr .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Rabbimiz bizden

öncekilere yüklediin gibi, bize de ar yük yüklem. Rabbimiz! Bize

gücümüzün yetmeyecei eyi tatma ..."4 âyetini açklarken: “Bizden

öncekilere nice ar eyler yüklenmiti. Bu ümmete de kolay ve

hafifletirilmi nice eyler vardr mânâsndadr" dedi.

bn Cerir'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rabâh: "...Bize gücümüzün

yetmeyecei eyi tatma ..."5 âyetini açklarken: “Bizi maymunlara ve

domuzlara çevirme, mânâsndadr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "...Bize gücümüzün yetmeyecei

eyi tatma ..."7 âyetini açklarken: “Bizden önceki Ehli kitab'a yüklemi

olduu çok ar sorumluluklar kastedilmektedir" dedi .

8

’N'â/i. Mesâil (268).
J
Bakara Sur. 286

3 bn Cerîr (5/159, 162).

* Bakara Sur. 286
5 Bakara Sur. 286
6 bn Cerîr (5/160).

7 Bakara Sur. 286
8 bn Ebî Hatim 2/580 (3098).
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bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce’nin, Abdurrahman b.

Hasene'den bildirdiine göre Hz. Peygamber faileiiahu aleyhi mallm) öyle

buyurmutur:
"
srail oullan giysilerine idrar bulat zaman, idrann dedii

yeri makasla keserlerdi.

bn Ebî eybe, Ebû Musa’dan bildiriyor: srail oullarndan birinin

elbisesine idrar isabet ettii zaman, idrann dedii yeri makasla keserdi .

2

bn Ebî eybe, Hz. Âie'den bildiriyor Yahudilerden bir kadn yanma girip:

“Kabir azab idrardan (saknmamaktan) dolaydr” dedi. Ben ona: “Yalan

söylüyorsun” deyince: "Hayr, ondan dolay deri ve giysi kesilir” karln
verdi. Bunu Resûlullah'a (saiiallahu aleyhi veseliem) sorduumda:

"Doru söylemi"

buyurdu .

3

bn Cerîr 'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: “Bize tövbesi

ve kefâreti olmayan günahlar yükleme, mânâsndadr” dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fudayl: "...Bize gücümüzün

yetmeyecei eyi tatma ..."3 âyetini açklarken öyle dedi: srail

oullanndan bir kii günah iledii zaman kendisine: «Tövben kendini

öldürmendir» denilirdi ve bu kii kendini öldürürdü. Bunun üzerine böylesi bir

ar yük bu ümmetten kaldrld.”6

bn Cerir bildirdiine göre Dahhâk: "...Rabbimiz! Bize gücümüzün

yetmeyecei eyi tatma ..."7 âyetini açklarken: “Yapmaktan aciz

kalacamz amelleri bize yükleme, mânâsndadr” dedi .

8

bn Cerîr bildirdiine göre Süddî: “...Gücümüzün yetmeyecei eyi

tatma ..."9 âyetini açklarken: “Onlara yüklemi olduun ar eyleri bize

1 bn Ebî eybe (t/122), Ebû Dâvud (22), Nesâî (30) ve bn Mâce (346). Sahîh hadistir

(Bakn; Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 276).
7 bn Ebî eybe (1/122).

3 bn Ebî eybe (1/122).

A bn Cerîr (5/160).

5 Bakara Sur. 286
6 bn Ebî Hatim 2/580 (3101).

7 Bakara Sur. 286
8 bn Cerîr (5/161).

5 Bakara Sur. 286
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yükleme ve onlara haram kldn eyleri de bize haram klma mânâsndadrî'

dedi.
1

bn Cerîr bildirdiine göre Selâm b. Sâbûr: “...Gücümüzün yetmeyecei

eyi tatma ..."
2

âyetini açklarken: “Burada cinsel ehvetin arl
kastedilmektedir” dedi.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mekhûl: “...Gücümüzün yetmeyecei

eyi tatma ..."4 âyetini açklarken: “Burada cinsel ehvetin iddeti ve çok

ehvetli cinsel organ kastedilmektedir" dedi.5

bn Cerîr, bn Zeyd’in: "...Bizi affet, bizi bala, bize ac ..."
6

âyeti

hakknda öyle dediini bildirir: “Bize emretmi olduun eylerde bir

noksanlk edersek ve bize yasakladn eyler karsnda zayf kalrsak bizi

affet. Ancak senin rahmetinle bize emrettiklerini yerine getirebilir ve

yasakladklann terk edebiliriz. Kurtulan kiicde ancak senin rahmetin

sayesinde kurtulur.”
7

Satd b. Mansûr ve uabu'l-mân ’da Beyhakî, Dahhâk’tan bildiriyor Cibril

birçok meleklerle beraber Bakara sûresinin 285 ve 286. âyetlerini getirdi.

Ancak: "Rabbimiz! Eer unutacak veya yanlacak olursak bizi sorumlu

tutma" ksmna gelidiinde: “Bunu sana (Allah) verdi" dedi. Her kelimeden

sonra da ayn eyi söyledi.
8

Süfyân b. Uyeyne ve Abd b. Humeyd, Dahhâk’tan bildiriyor Cibril, Hz.

Peygamber’e issUsliahu aleyhi «sellem) Bakara sûresinin sonunu okudu ve Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bunu ezberleyince, Cibril ona: "Bunu oku!" dedi.

Resûlullah (uiiaiithu aisyt* meiiem) okuyup bitirene kadar Cibril her kelimede: “Bunu

sana (Allah) verdi" diyordu.

bn Cerîr (5/162).

’ Bakara Sur. 286
1 bn Cerîr (5/162).

* Bakara Sur. 286
5 fbn Ebî Hatim
6
Bakara Sur. 286

' bn Cerîr (5/164, 165).
B
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (483) ve Beyhakî (2410).
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Abd b. Humeyd, Atâ (b. Ebî Rebâh)'dan bildiriyor: “Rabbimiz! Eer

unutacak veya yanlacak olursak bizi sorumlu tutma"1

âyeti nâzil olduu

zaman, Cibril bunu Hz. Peygamber'e Maiiahu oieyhi «seiM her okuyuunda, Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi yeaeHem): "Âmin, ey âlemlerin Rabbi!" dedi.

Abd b. Humeyd, Ebû Zeriin: "Bu, Hz. Peygamber'e (ulUUu aleyhi meiM has bir

eydir" dediini bildirir.

ibn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk bu âyet hakknda öyle dedi: Cibril

(aJyhiueiam) bu âyeti Hz. Peygamber'e (sBiiallahuleyiivesailem]okuduu zaman, Resûlullah

(saiiaiiahj aiayhi vBseiiem) bunu Rabbinden diledi ve Rabbi bunu ona verdi. Bu Hz.

Peygamber'e (saiiaiiRhu aleyhi vaeiiem) has bir eydi .

2

Ebû Ubeyd, Ebî Meysere'den bildiriyor: Cibril, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem)

Bakara sûresinin sonunda: “Âmin" demeyi öretti .

3

Ebû Ubeyd, Musannefte bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Muâz

b. Cebel’den bildiriyor: O, bu sûreyi okumay bitirip "...Kafirlere kar bize

yardm et** dedii zaman: "Âmin” derdi .
5

Ebû Ubeyd, Cübeyr b. Nufeyr’den bildiriyor O, Bakara sûresinin sonunu

okuduu zaman iki defa: "Âmin” derdi .

6

bnu's-Sünnî ve Beyhakî, uab'da Huzeyfe'den bildiriyor: Bakara sûresini

okumakta olan Hz. Peygamber'in (saiisilahu aleyhi vesellem) arkasnda namaz kldm.

Bitirdiinde de, on veya yedi defa:
"Allahm ! Rabbimiz! Sana hamd olsun"

dedi .

7

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Dârimî, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bnu'd-Durays ve Sünen'de Beyhakî'nin bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiallhu aleyhi vessliem) öyle

’ Bakara Sur. 286
3 br Cerîr 5/1 68, 169).

3 Ebû Ubeyd (sh. 125).

« Bakara Sur. 285, 286

*Ebû Ubeyd (sh. 125), bn Ebî eybe (2/426), bn Cerîr (5/169) ve bnu'l-Münzir (196).

‘ Ebû Ubeyd (sh. 125).

7 bnu's-Sunnî (434) ve Beyhakî (2083).



376 -3 Bakara Sûresi&

buyurmutun "Kim bir gecede Bakara sûresinin son iki âyetini okursa, bu ona

kâfi gelir."'

Ebû Ubeyd, Dârimî, Tirmizî, Nesâî, bnu'd-Durays, Muhammed b. Nasr, bn

Hibbân, Hâkim ve el-Esmâ ve's-SJat'ta Beyhakî*nin Nu'mân b. Beîr'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMu alayh verelM:
"
Yüce Allah gökleri ve yeri

yaratmadan iki bin yl önce bir kitap yazd. O kitaptan iki âyet indirerek Bakara

sûresini o iki âyetle bitirdi. Bu âyetler bir evde üç gece okunduu takdirde o eve

eytan yaklamaz" buyurmutur.

1

Ahmed, Ebû Ubeyd ve Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Ukbe b.

Âmir, Resûlullah'tan Maflahu ete^ yw*im öyle iittiini söyledi: "Bakara sûresinin

son iki âyetini okuyunuz. Zira Rabbim bana onlar Ar’n altndan verdi."3

Taberânî, Ukbe b. Âmiriden bildiriyor “Bakara sûresinin son iki âyetini

tekrar tekrar okuyun. Yüce Allah bunlar indirmek için Hz. Muhammed'i

seçti.”
4

Ahmed, Nesâî, Taberânî, bn Merdûye ve sahih isnâdla uab'da

Beyhakfnîn Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (nflaDahu «teiiwn)

öyle derdi: "Bakara sûresinin sonundaki iki âyet bana Ar'n alttndak

hâzineden verildi. (Bu iki âyet) benden önce hiçbir peygambere verilmemitir."5

'

Ebû Ubeyd (sh. 125), Saîd b. Mansû, Tefsir (475), Ahmed 28/300 (17068), Dârim

(1/349, 2/450), Buhârî (5009, 5051), Müslim (807), Ebû Dâvud (1397), Tirmizî (2881)

Nesâî, S. el-Kübrâ (10555, 10556), bn Mâce (1368, 1369), bnu'd-Durays (162, 163) v«-

Beyhakî (3/20).

3 Ebû Ubeyd (sh. 124), Dârimî (2/449), Tirmizî (2882), Nesâî, S. el-Kübrâ (10803),

bnu'd-Durays (167), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Ktyâmu'l-Leyl (sh. 64), bn Hibbân

(782), Hâkim (1/562, 2/560, "sahih") ve Beyhakî (490). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahti

Sünen Timizi, 2311).

3 Ahmed 28/561 (17324), Ebû Ubeyd (sh. 124) ve Muhammed b. Nasr (sh. 65).

Müsned'in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.

'Taberânî 17/283, 284 (781). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/312) der ki: "snadnda

Amr b. el-Hâis b. Süveyd el-Hâsib el-Mehrî bulunmaktadr. Ancak ben bunu

tanmyorum. Dier raviler ise Sahîh'm ravilerdir."

5 Ahmed 38/287 (23251), Nesâî, S. el-Kübrâ (8022), Taberânî (3025), M. el-Evsat (4145)

ve Beyhakî (2399). Müsned'in muhakkikleri: "Müslim'in artna göre isnad sahihtir''

demilerdir.
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ishâk b. Râhûye, Ahmed ve uab'da Beyhakî'nin, Ebu Zeriden bildirdiine

göre Resûlullah (oUUu aleyhi yu»«un) öyle buyurmutun
"
Bakara sûresinin sonunu

tekil eden iki âyet bana Ar'n altndaki hâzineden verildi. (Bu iki âyet) benden

önce hiçbir peygambere verilmemitir.

Müslim, ibn Mes'ûd’dan bildiriyor: Resûlullah (sbIIbHbm aleyh «sellem) Mîrâc’a

çkanldnda Sidretü'l-Münteha’ya götürüldüünde kendisine üç ey
verilmitir. Ona be vakit namaz ve Bakara sûresinin sonundaki ki âyet verilip

ümmetinden Allah’a irk komayanlarn büyük günahlar balanmtr.”2

Hâkim ve, uab'da Beyhakî’nin Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi »«ilem) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah bana Bakara sûresinin

sonunda yer alan iki âyeti Ar'n altndaki hâzineden verdi. Onlar örenip

kadnlarnza ve çocuklarnza öretiniz. Zira bu iki âyet namaz, Kur’ân ve

duadr."3

Ebû Ubeyd, Ibnu'd-Durays ve ez-Zikr’de Câfer el-Firyâbî'nin, Muhammed

b. el-Münkediriden bildirdiine göre Resûlullah («(yahu *yh «selem) Bakara

sûresinin son iki âyeti için: "Onlar (bu iki âyet) Kur'ân'dr. Onlar duadr.

Onlar Cennete sokan ve Rahman raz eden âyetlerdir" buyurmutur .

4

Deylemfnin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiailahu alayhi veseUem)

öyle buyurmutun "
ki âyet vardr ki bunlar Kur'ân'dr ve ifa verendir. Bu

iki âyet, Allah'n sevdii Bakara sûresinin son iki âyetidir.

Taberânî'nin ceyyid bir isnâdla, eddâd b. Evs’ten bildirdiine göre

Resûlullah (»iallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “Yüce Allah gökleri ve yeri

yaratmadan iki bin yl önce bir kitap yazd. O kitaptan iki âyet indirerek Bakara

1 Ahmed 35/273 {21343) ve Beyhakî (2404). MüsnaTin muhakkikleri: "Sahih liayrihi"

demilerdir.
1 Müslim (173).

* Hâkim (1/562, "sahih"). Zayf hadistir (Balon: Efbânî Daîfa't-Tcrîb ve't-Terhîb, 881).

Faydu'l-Kadîr'de (2/229) baknz.
4 Ebû Ubeyd (sh. 124, 125) ve tbnu'd-Durays (184).

'Deylemî (1671).
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sûresini o iki âyetle bitirdi. Bu âyetler bir evde üç gece okunduu takdirde o eve

eytan yaklamaz."'

Müsedded, Hz. Ömer'den bildiriyor: Ergenlik çanda olup da Bakara

sûresinin son iki âyetini okumadan uyuyan görmedim. Zira onlar Ar'n

altndaki hâzinedendir.

2

Dârimî, Muhammed b. Nasr, bnu’d-Durays ve bn Merduye, Hz. Ali’den

bildiriyor Ergenlik çanda olup da Bakara sûresinin son üç âyetini okumadan

uyuyan görmedim. Zira onlar Ar’n altndaki hâzinedendir.
3

Firyâbî, Ebû Ubeyd, Taberânî ve Muhammed b. Nasr, bn Mes’ûd’dan

bildiriyor Bakara sûresinin sonundaki bu âyetler, Ar'n altndaki hâzineden

indirilmitir.
4

Taberânî, bn Mes’ûd'un: “Kim bir gece Bakara sûresinin sonunu okursa

çok güzel bir ekilde ibadet etmi olur" dediini bildirir.
5

Hatîb, Talhîs el-Muteâbih'te bn Mes'ûd'dan bildiriyor “Kim Bakara

sûresinin son üç âyetini okursa, çok güzel bir ekilde ibadet etmi olur."

bn Adiy'in, Ebû Mes'ûd el-Ensârî’den bildirdiine göre Resûlullah (du*j

«ferhi «rallim) öyle buyurmutur
"
Yüce Allah Cennet hâzinelerinden iki âyet

indirdi. Rahman onlar insanlar yaratmadan iki bin yl önce kendi eliyle yazd.

Kim bu âyetleri yatsdan sonra okursa, onlar kendisi için gece namaz klmas

yerine saylr.
"6

bnu’d-Durays, Ebû Mes'ûd el-Bedrl’den bildiriyor: Kim Bakara sûresinin

sonunu okursa, onlar kendisi için gece namaz klmas yerine saylr.

1

Taberânî /7146). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/312) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."

1
el-MelûIibu'l-Âliye’de (3919) geçtii üzere Müsedded.

3 Dârimî (2/449), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyâmui-Leyl (sh. 65) ve bnüc-
Durays (176).

« Ebû Ubeyd (sh. 123) ve Taberânî (9029).

5 Taberânî (8671). Ancak (âhir) lafz zikrediimemitir. Heysem!, Mecmau’z-Zevâid'âe

(6/312) baknz.
6 ibn Adiy (7/2545). Velîd b. Abbâd'n biyografisinde rivayet etti ve bu kiinin hadisle

"doru" olmadn söyledi.
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Resûlullah'a (srf«u*hu a»yt. madam) Bakara sûresinin sonunda yer alan iki âyet, Ar’n

altndaki hâzineden verilmitir/

Ebû Ya'lâ, bn Abbâs’tan bildiriyor. Resûlullah (saiuuahu ^ modam) sabah

namaznn birinci rekatnda: "Peygamber ve inananlar, ona Rabb'inden

indirilene inand..."
2
âyetinden itibaren sûreyi bitirene kadar okurdu. kinci

rekatta ise: "De ki: «Ey Kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na bir eyi

e komamak, Allah' brakp birbirimizi rab olarak benimsememek üzere,

bizimle sizin aranzda müterek bir söze gelin.» Eer yüz çevirirlerse:

«Bizim Müslüman olduumuza ahid olun» deyin"3 âyetini okurdu.

Abd b. Humeyd, Ka’b’dan bildiriyor: Mûsa'ya (aieyhisselem) verilmeyen dört

âyet Muhammed'e (saiUJiahj nteyh meltem) verildi. Mûsa'ya da, Muhammed'e (saiiaMu

Bteyhi reseiiem) verilmeyen âyetler verildi. Muhammed’e Maiiahu aleyh veseiiem) verilen

âyetler: “Göklerde ve yerde olanlar Allah'ndr..." âyetinden sûrenin sonuna

kadar olan bu üç âyet ve Âyetü’l-Kürsî’dir. Mûsa’ya BeyhissaiBtn) verilen ise

öyledir: “Allahm! eytann kalbimize girmesini engelle ve bizi ondan kurtar.

Çünkü kâinat seninve güç enindir. Saltanat senin, mülk senin ve hamd

enindir. Yer ve sema da enindir. Tüm zamanlar daima enindir. Amin,

amin .

4

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basri)'den bildiriyor: O, Bakara sûresinin sonunu

okuduu zaman: “Sen büyük bir nimetsin! Sen büyük bir nimetsin!" derdi.

bn Cerîr, Tezhîbu'l-Âsâr'da, Ebû Eyyûb’dan bildiriyor. Ebû Kilâbe

kendisine sknt duasn yazd ve oluna unu öretmesini emretti: “Azim ve

Halim olan Allah'tan baka ilah yoktur. Ar’n yüce Rabbi Allah'tan baka ilah

yoktur. Ar'n Kerim Rabbi, yedi kat göklerin ve yerin Rabbi Allah'tan baka

ilah yoktur. Seni eksikliklerden tenzih ederim ey Rahman! Olmasn dilediin

olur, olmasn dilemediin de olmaz. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur.

Yedi kat gökyüzünü tutan ve içindekileri yere düürmeyen sensin.

Yarattklarnn ve var ettiklerinin errinden sana snrm. Zehirli haere ile

zehirli ylann errinden, dünyadaki ve âhiretteki tüm kötülüklerin errinden,

’bnu'd-Durays (173).
J
Baklara Sur. 283

3 Âl-i mrân Sur. 64
4 Ebû Ubeyd (sh. 123).
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Yüce Allah’n, hiçbir iyi ile kötünün aamayaca eksiksiz kelimelerine

snrm. Sonra Âyetü'l-Kürsi'yi ve Bakara sûresinin sonunu okusun. Allah

dorusunun bilir.



AL IMRAN SURES
bnu'd-Durays, Fedâil’öe, Nâsih’te Nehhâs ve Delâil’de Beyhakî'nin bn

Abbâs vastasyla bildirdiine göre o: "Âl-i Imrân sûresi, Medine’de indi"

demitir.

1

Taberânî'nin, M. el-Evsat'ta zayf isnâdla bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (suübUbIiu aleyhi meiien) öyle buyurmutun "Kim cuma günü Âl-i mrân

sûresini okursa, güne batncaya kadar Yüce Allah ona rahmetini gönderir ve

melekler ona istifar eder.
"J

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî, uabu'l-mân 'da, Ömer b. el-Hattâb'tan

bildiriyor "Kim, Bakara, Nisâ ve Âl-i mrân sûresini okursa Allah katnda

hikmet sahibi olanlardan yazlr."3

Dârimî, Muhammed b. Nasr ve uabu'l-mân'da Beyhakî, bn Mes'ûd'dan

bildiriyor "Âl-i imrân sûresini okuyan kii zengindir. Nisâ sûresi ise

muhabbiredir. Yani güzelletirendir.”4

Dârimî, Fadâil'de Ubû Ubeyd ve uabu'l-mân'da Beyhakî, ibn Mes'ûd’dan

bildiriyor "Fakir kiinin en güzel hâzinesi, Âl-i imrân sûresidir. O, gecenin

sonunda kalkarak onunla geceyi ihya eder.” 5

Saîd b. Mansûr, Ebû Attâf’tan bildiriyor: “Tevrât’ta, Âl-i mrân sûresinin

ad Taybe’dir .”6

bn Ebî eybe, Musannefte, bn Abbâs’tan bildiriyor "Kendisi Basra'da

vali iken güne tutulmutu. Bunun üzerine iki rekat namaz klm ve bu iki

rekatta Bakara ve Âl-i mrân sûrelerini okumutu.”’

1 bm'd-Durays (17) ve Beyhakî {7/1 43, 144).

J
Taberâru (6157). Heysem!. Mecmuu z-Zeuâid'de (2/168).

'Saîd b. Mansûr. Tefsîr (485, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (2424).
4 Dârimî (2/452), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyâmi'l-Ltyl (sh. 69) ve Beyhakî

(2615)

* Dârimî /2/452), Ebû Ubeyd {sh. 127) ve Beyhakî (2616).
4
Saîd b. Mansûr, Tefsir (553).
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bn Ebî eybe, Abdulmelik b. Umeyriden bildiriyor: Adamn biri Bakara ve

Âl-i imrân sûrelerini okuyunca Ka'b: “Bu kii, içinde, isimleriyle dua edildii

zaman dualann kabul edildii sûreler okudu" dedi.
2

bnuM-Enbârî, Mesâhifte, Ubey b. Ka’b’dan bunun aynsn zikretmitir.

JiJl OlsÖI dLl* Jjî * fjüJI ja V M* ^1

jjjij ^lü j ^ sij^i jj;1j öS U
* plisi ji >.> iija 4.1JU ^ ii ouL 1yj& jjjj jj öiî_jîi

sJÜI >*.1011^ Vj ^ Jij V ili
ÛJ

(SUJl jgiil > V} »j VLL; pU-jSfl ^
"Elif, Lâm Mîm. Allah, kendisinden baka tanr olmayan,

Hayy ve Kayyûm'dur, 0, sana kendisinden öncekileri

tasdik edip dorulayan bu kitab hak ile indirdi. Daha
önce insanlara hidayet olarak Tevrat' ve ncil’i de yine O
indirmiti.. Evet bu Türkan' da 0 indirdi. Gerçek u ki,

Allah’n âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardr.

Allah çok güçlüdür, intikamn alr. u da kesindir ki. ne
yerde, ne de gökte hiçbir ey Allah'a gizli kalmaz. Sizi,

rahimlerde diledii gibi ekillendiren O'dur. Kendisinden

baka tanr olmayan, an, eref ve hikmet sahibi olan

O'dur."

(Âl-i mrân Sur. 1-6)

bnu’l-Enbârî, Mesâhifte, Ubey b. Ka’b’n bu (ilk) âyeti (f*Ü eklinde

okuduunu bildirir.

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildiriyor: “Kayyûm" kelimesi her ey
gözeten mânâsndadr.

ibn Ebî eybe (2/471).

'bn Ebî eybe (10/273).

'Âl-i mrân Sur. 2
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Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr ve Taberânî, bn Mes'ûd’un bu âyeti: ( ^î

fçîJ) eklinde okuduunu bildirir.

1

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, (bn Ebî Dâvud, bnu’l-Enbârî,

Mesâhifte, bnu’l-Münzir ve Hâkim, Hz. Ömer’den bildiriyor: O yats namazn

kld ve okumaya Âl-i mrân sûresinden balayarak: (fçi ^J üj il <l)

eklinde okudu .

2

bn Ebî Dâvud, A’me'ten bildiriyon Bu âyet Abdullah'n kraatnda (

flÜJi) eklindedir.
3

bn Cerîr ve bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Alkame bu âyeti Çlüî ^J)

eklinde okurdu .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî, Ebû Ma’mer'den bildiriyor Alkame’nin bu âyeti

pJi) eklinde okuduunu iittim. Abdullah’n örencileri de (fliül

eklinde okurlard .
5

bn Ebî eybe, Musannefte, Âsim b. Kuleyb'ten, o da babasndan

bildiriyor Hz. Ömer, cuma hutbesini verdii zaman Âl-i imrân sûresini

okumay severdi.
6

bn shâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir Muhammed b. Cafer b. ez-

Zübeyrîden bildiriyor. Necrân'dan on dördü eraftan olmak üzere altm

kiilik binekli bir heyet Resûlullah’n (nyihu vadim) yanna geldi. Onlardan

Ebû Hârise b. Alkame, Âkib, Abdu’l-Mesîh ve Elhem es-Seyyid, Resûlullah’

(sBflaliahu aleyhi mallan) konuturdu. Bunlar krallannn dini üzere Hristiyan idiler.

Onlar ihtilafa dümü olduklar konuda, kimi: "(Hz. sa için) O Allah’tr" diyor,

kimi: "O Allah'n oludur" diyor, kimi de: "O üç ilahn üçüncüsüdür" diyordu.

Bu Hristiyanlarn deyiiydi. "O Allah'tr diyenler delil olarak: "O Allah’tr.

1

Ebû Ubeyd (sh. 168), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (489) ve Taberânî (8690). Bu kraat

Osman'n mushafna ters olduu için azdr.
1 Ebû Ubeyd (sh. 168), Saîd b. Mansûr, Tefsir (486, 487), bn Ebû Dâvud (sh. 51, 52) ve

Hâkim (2/287, "sahih").

5 bn Ebû Dâvud (sh. 59).

4 bn Cerîr (5/175, 176).

5 bn Cerîr (5/175). Bu kraat Osman'n mushafna ters olduu içir âzdr.
6 bn Ebî eybe (2/115).
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Çünkü o ölüleri dirilten, hastalan iyiletiren ve gaybtan haber verendir. 0

çamuru ku gibi yapar, sonra ona üflediinde o gerçek ku oturdu. Bunlann

hepsi insanlara delil olsun diye Allah'n izniyle olmaktadr" dediler. "O

Allah'n oludur" diyenler ise: "O, Allah’n oludur. Çünkü onun belli bir

babas yoktur ve beikte iken konumutur. Hiç bir Âdemolu böyle bir ey
yapmamtr” dediler. Onun üç ilahtan üçüncüsü olduunu iddia edenler de:

"Yüce Allah: «Yaptk, emrettik, yarattk ve hükmettik» buyurmaktadr. Eer

Allah bir kii olsayd o mutlaka: «Yaptm, emrettim, hükmettim ve yarattm»

derdi. Fakat bunlar Allah, sa ve Meryem’dir" dediler. Bunlann öyle deyii

üzerine Kur'ân indi ve Yüce Allah, Hz. Peygamber'e (saiiaiishu aleyhi raellem) onlarn

söylemi olduklan eyleri zikretti. Resûlullah’ (saiMam mallan), iki bilgin

konuturduunda, Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyhi mellem) onlara: "Müslüman olun
"

dedi. Onlar da: “Biz senden önce Müslüman olduk" dediklerinde, Resûlullah

(sdbMtu aleyhi wwM: "Yalan söylediniz. Sizin Allah'a çocuk isnâd etmeniz, haça

tapmanz ve domuz eti yemeniz Müslüman olmanza engeldir" buyurdu.

Onlar "Ey Muhammedi Onun babas kimdir?" dediklerinde, Resûlullah

(mUbJMiu aleyhi mailem) sustu ve cevap vermedi. Bunun üzerine Yüce Allah onlann

ihtilafa dütükleri konu hakknda, Âl-i mrân suresinin bandan itibaren

seksen küsur âyet kadar indirdi. Yüce Allah bu sûreye, kendisini onlann iddia

ettiklerinden tenzih ederek balad. Bir olduunu ve yarattklanndan

herhangi bir orta olmadn bildirerek onlann uydurduklan inkârcl, onur

orta olduunu söylemelerini reddetti ve onlann sapklk içinde olduklarn

beyan edip: "Elif, Lam, Mim. Allah, Ondan baka tanr olmayan Hayy ve

Kayyûm olan Allah
'

1

buyurdu. Burada da u kastedilmektedir. "Onur

ilerinde bir orta yoktur. 0 ölmeyendir, oysa sa (eteyhneBm) dediklerine göre

öldü. Yüce Allah kendi zatyla kaimdir, onun fâni olma durumu yoktur. Oysa

sa («feyhisötam) fâni olmutur/

ibn shâk Muhammed b. Sehl b. Ebî ümâme’den bildiriyor. "Necrân ahalis

Resûlullah'ni^yUu^mBM yanna sa b. Meryem'i sormaya geldiinde onlar

hakknda Âl-i imrân sûresi, bandan 8o. âyetine kadar indi.3

1

Âl-i mrân Su. 1,2
2 bn shâk, Streh bn Hiâm (1/573), bn Cerîr (5/171, 174) ve bnu’l-Mümr (199).

’Beyhakî, Delâil (5/285).



Ayet: 1-6 385

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Rabî'den bildiriyor Hristiyanlar Resûlullah’n

(sBiaiiahj deyfî vbsbIIhii) yanna gelip sa b. Meryem hakknda kendisiyle tarttlar.

Resûlullah’a (uiiaiiahu aleyhi vetellen.): “Babas kimdir?” diye sorup Allah'a kar iftirada

bulunarak yalan sözler söylediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Malisini aleyhi

medeni} onlara: "Siz her çocuun kendi babasna benzediini bilmiyor

musunuz?" dedi. Onlar: “Evet (biliyoruz)” karln verdiler. Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi «selleri): "Rabbimizin diri, ölümsüz olduunu ve Isa'nn fâni olacan

bilmiyor musunuz?" dedi. Onlar yine: “Evet (biliyoruz)” karln verdiler.

Resûlullah {Miaiishu aleyhi veseiiem): "Rabbimizin her eyi yönetip idare ettiini onlar

koruyarak nzk verdiini bilmiyor musunuz?" diye sorunca: “Evet (biliyoruz)”

dediler. Resûlullah (saiiailshu Bsyh vesellem): "Peki, sa bunlardan bir eye sahip midir?"

deyince: “Hayr (deildir)” dediler. Resûlullah (ssibUahu aleyhi veseiM: "Peki,

yeryüzünde ve gökyüzünde Yüce Allah'a hiçbir eyin gizli kalmadn bilmiyor

musunuz?" dedi. Onlar: “Evet (biliyoruz)” deyince: "Peki, sa kendisine

öretilenler dnda yeryüzü ve gökyüzünde olanlar hakknda bir ey biliyor

mu?" dedi. Onlar: “Hayr (bilmiyor)” karln verdiler. Resûlullah (salialiahu aleyhi

vcaNam): “Yüce Allah, sa, ana rahmindeyken ona istedii gibi ekil verdi.

Rabbimizin yemek yemediini, bir ey içmediini ve bizler gibi ihtiyaç giderme

durumunun olmadm bilmiyor musunuz?" diye sorunca da: “Evet

(biliyoruz)" dediler. Resûlullah {mUeitahu aleyhi ««elem): "Peki, annesinin sa'ya her

kadn gibi hamile kaldm, sonra da dier kadnlarn dourmas gibi onu

dourduunu, sa'nn her çocuun beslendii gibi beslendiini, sonra onun

yemek yediini, içecek içtiini ve ihtiyaç sahibi olduunu bilmiyor musunuz?"

diye sordu. Onlar: “Evet (biliyoruz)” deyince de: "öyleyse bu nasl sizin iddia

ettiiniz gibi (tann) olabilir?" dedi. Onlar gerçei anladlar, ancak kabul

etmeyip inkâr ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah: “Elif, Lam, Mim. Allah,

Ondan baka tann olmayan Hayy ve Kayyûm olan Allah
'

1

âyetlerini indirdi .

1

Saîd b. Mansûr ve Taberânî, bn Mes'ûd'un bu âyeti (fli ^£Ji) eklinde

okuduunu bildirirler .

3

bn Cerîr, AJkame’nin bu âyeti £e«l) eklinde okuduunu bildirir.

4

1

Âl-i mrân Sur. 1, 2
1 bn Cerir (5/174, 175) ve bn Ebî Hâtim 2/585 (3124, lafz kendisinindir).

! Saîd b. Mansûr, Tefsir (489) ve Taberânî (8690).

* bn Cerir (5/175).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid:

"Kendisinden önceki kitaplar tasdik eden hak Kitab' sana indirdi...”'

âyetini açklarken: "Burada kendisinden önceki kitaplar veya peygamberler

kastedilmektedir” dedi .

2

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrl): "...Tasdik eden hak

Kitab' sana indirdi ..."5 âyetini açklarken öyle dedi: "Delil olarak Nuh'a,

brâhim'e ve Hûd'a (aisyhmussBm) ve peygamberlere indirilenler

kastedilmektedir.'”1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Tasdik eden hak

Kitab' sana indirdi ...”5 âyetini açklarken: "Kuriân kendisinden daha önce

indirilen kitaplan tasdik edendir” dedi, "...önceden insanlara yol gösterici

olarak Tevrat ve Incil'i de indirmiti..."
6
âyeti hakknda ise: "Bunlar içinde,

ona inanp, onunla amel edecekler için Allah'tan delil ve koruma olan, Yüce

Allah'n indirmi olduu iki kitaptr” dedi. "...O, doruyu yanltan ayran

Kitab' indirdi ...” 7
âyetini açklarken de: “Kuriân’la, hakla batln arasn

aynp, helali helal, haram da haram klm, kanunlann koyup ceza

hükümlerini bildirmi, farzlan emredip delillerini göstermi ve kendisine itaati

emredip ma’siyeti yasaklamtr” dedi .

8

bn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Câfer b. ez-Zübeyr: "...Tasdik

eden hak Kitab' sana indirdi ...”9 âyetini açklarken: "Baz gruplann

sa (aleyhsadem) hakknda ve baka eylerde ihtilaf ettikleri hususta hakk batldan

ayrmtr” dedi. "...Dorusu Allah'n âyetlerini inkar edenler için iddetli

azab vardr. Allah güçlüdür, mazlumlarn öcünü alr”
0
âyeti hakknda ise:

"Yüce Allah, âyetlerini örenip bildikten sonra kendi katndan gelenleri inkâr

eden kiilerden öcünü alr” demitir. "...üphesiz gökte ve yerde hiçbir ey

’ Âl-i mrân Sur. 3

* bn Cerir ((5/180).

1 Âl-i mrân Sur. 3

4 bn Ebî Hatim 2/587 (3136).

5 Âl-i mrân Sur. 3

5
Âl-i mrân Sur. 3

7
Âl-i mrân Sur. 4

*Ibn Cerir (5/181, 183).

’ Âl-i mrân Sur. 3
,0
Âl-i mrân Sur. 4
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Allah'tan gizli kalmaz* âyetini açklarken ise: “Onlann istediklerini, hilelerini,

sa'y (aieytisseiam) iddialaryla ilah ve Rabbe benzetmelerini bilmektedir. Hâlbuki

onlann bildii de öyle deildir. Fakat Allah' aldatp onu inkâr etmektedirler"

dedi. "...Ana rahminde sizi diledii gibi ekillendiren O'dur..."
1

âyeti

hakknda ise: "sa (aieytisseiBm) da kendilerine rahimde ekil verilenlerdendir.

Onlar sa’ya (aieyhisseiam), baka Âdemoluna ekil verildii gibi ekil verildiini

kabul etmeyip inkâr etmemektedirler. O, öylesi bir konumda iken nasl olur

da ilah olabilir?" demitir.

3

ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Ana rahminde sizi

diledii gibi ekillendiren O'dur..." 3 âyeti hakknda: “Burada erkek veya dii

olmas kastedilmitir" dedi .'1

bn Cerîr’in Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû Mâlik, Ebû Salih, bn

Abbâs, Murra, bn Mes'ûd ve ashâbtan bazlar: "...Ana rahminde sizi

diledii gibi ekillendiren O'dur. .."5 âyetini açklarken öyle demilerdir:

"Nutfe ana rahmine dütüü zaman krk gün bedende dolar. Sonra krk gün

bir pht olarak kalr. Sonra da krk gün boyunca bir et parças olarak kalr.

Yaratlma zamanna geldii vakit Yüce Allah ona ekil verecek melei

gönderir. Melek iki parma arasnda toprak getirir ve bu topra o et

parçasna kantnp onu toprakla yourur, sonra da kendisine verilen emir

üzere ona ekil verir. Sonra melek: “Bu erkek mi dii mi, cehennemlik mi,

cennetlik mi olacak? Rzk nedir, ömrü ne kadardr ve bana gelecek

musibetler nelerdir?” diye sorar. Yüce Allah bunlar söyler, melek te yazar. Bu

kii ölünce de cesedi o topran alnm olduu yere defnedilir."
6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Ana rahminde

sizi diledii gibi ekillendiren O'dur..." 7
âyetini açklarken: "Erkek, dii,

’Âl-i mrân Sur. 6
1 bn Cerir (5/182. 186).

3 ÂI-i mrân Sur. 6

4 bnu-Münzir (215).

5
Âl-i mrân Sur. 6

6 bn Cerir (5/186, 187).

7
Âl-i imrân Sur. 6
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krmz, beyaz, siyah, bedeni tam veya eksik, diledii gibi ekillendirmesi

mânâsndadr” dedi.’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Güçlüdiir, Hakim'dir"

âyetini açklarken: “O, intikam alacak olursa intikamnda güçlüdiir ve ilerine

hâkimdir” demitir .

2

f! 1» oLI L* 41I1ÖI 14U jjîi ^JÜI ji

îâJI il. ijlii U Uli

aj lül yJl ^ Ü)l aJL^Tj lij AJüjt .Üüdlj

vüV ijlji SriA uj 143 4^ ji j*

"Sana bu kitab indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir

ksm muhkemdir ki, bu âyetler, kitabn anas demektir.

Dier bir ksm da mûteabih âyetlerdir. Kalblerinde

kaypaklk olanlar, srf fitne çkarmak için, bir de kendi

keyiflerine göre te'vîl yapmak için onun mûteabih
olanlarnn peine düerler. Hâlbuki onun te vilini

Allah’dan baka kimse bilmez. limde uzman olanlar, «Biz

buna inandk, hepsi Rabbimiz katmdandr» derler. Üstün

aklllardan bakas da derin düünmez." (ÂU imrân Sur. 7)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hatim, Ali vastasyla bn Abbâs'tan

bildiriyor Muhkem âyetler: “Neshedeci olan, helali ve haram belirten,

cezalan ve farzlan bildiren, iman edilen ve kendisiyle amel edilen âyetlerdir.

Mûteabih âyetler ise hükümleri kaldnlan, sonra zikredilmesi icab ederken

önce zikredilen, önce zikredilmesi gerekirken sonra zikredilen, misal olarak

verilen, yemin olarak zikredilen âyetlerdir. Bunlara iman edilir, fakat amel

edilmez .” 3

1 bn Cerîr (5/187).

'bn Ebî Hatim 2/591 (3162, 3164).

3 bn Cerîr (5/193), bnu'l-Münzir (217) ve bn Ebî Hatim 2/592, 593 (3167, 3174).
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bn Cerîr, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor: Muhkem âyetler:

Neshedici olan, kendisiyle amel edilen âyetlerdir. Müteabih âyetler ise:

"Neshedilen ve kendisiyle amel edilmeyen âyetlerdir.

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûye, Abdullah b.

Kays’tan bildiriyor: ibn Abbâs’n: "...Bunun âyetlerinden bir ksm
muhkemdir âyetini açklarken öyle dediini iittim: “En’âm sûresinin

sonlarnda bulunan üç âyet muhkem âyetlerdir. Bunlan "...Gelin size

Rabbinizin haram kld eyleri söyleyeyim ..."3 âyeti ve sonrasndaki iki

âyettir.
^

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim baka bir kanalla

bn Abbâs'n: "...Âyetlerinden bir ksm muhkemdir ..."5 âyetini açklarken

öyle dedi: "...Gelin size Rabbinizin haram kld eyleri söyleyeyim ..."
6

âyeti ile sonrasndaki iki âyet muhkem âyetlerdir. Yine: "Rabbin, yalnz

Kendisine tapmanz ... buyurmutur ..."7 âyeti ve sonrasndaki üç âyet

muhkem âyetlerdir .

8

bn Cerîr'in Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû Mâlik, Ebû Sâlih, bn
Abbâs, Murra, bn Mes’ûd ve ashâbdan bazlan öyle demilerdin "Muhkem

âyetler: Nesheden ve kendisiyle amel edilen âyetlerdir. Müteâbih âyetler

ise: "Neshedilen âyetlerdir."9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Muhkem âyetler helal ve

haram belirten âyetlerdir" dedi.

Firyâbî ve Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildiriyor. Muhkem âyetler:

"Helal ve haram belirten âyetlerdir. Bunlarn dnda olanlar ve birbirini

dorulayan âyetler ise müteâbih âyetlerdir. "...Onunla saptrd yalnz

’ bn Cerîr (5/193, 194).

3
Âl-i ImrânSur. 7

J En'âmSur. 151

4 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (493), bn Ebî Hatim 2/592) ve Hâkim (2/288, "sahih").

5 Al-i Imrân Sur. 7
4 En'âm Sur. 151

7 srâ Sur. 23

* bn Cerîr (5/193), bnu'l-Münzir (221), bn Ebî Hâtim 2/592 (3169).

’bn Cerîr (5/194).
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fasklardr ..."
1

âyeti: "... Allah böylece, inanmayanlar küfür bataklnda

brakr"2
âyeti ve: "Doru yolu bulanlarn ise Allah doruluklarn artrr,

onlarn kar gelmekten saknmalarn salar"3 âyetleri gibi olanlar

müteâbih âyetlerdir.

bn Ebî Hâtim, Rabî’den bildiriyor: Muhkem olan âyetler kesin hükümlü

olan âyetlerdir.*

Abd b. Humeyd, bnu'd-Durays, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, shâk b.

Süveyd’den bildiriyor: Yahya b. Ya'mer ve Ebû Fâhite: "...Bu âyetler, kitabn

anas demektir ..."5 âyeti hakknda münakaa ettiler. Ebû Fâhite öyle dedi:

"Bu âyetler sûrelerin balangcdr ve Kuriân bunlardan çkmaktadr. "Elif,

Lam, Mim. Bu, ... Kitab'dr
"6

âyetlerinde olduu gibi Bakara sûresi bununla

balamaktadr. "Elif, Lam, Mim. Allah, Ondan baka tanr olmayan, Hayy ve

Kayyûm'dur" 7 görüldüü gibi Âl-i mrân sûresi de bununla balamaktadr."

Yahya ise: “Bu âyetlerde farzlar, emirler, yasaklar, helal olanlar, ceza

uygulamalar ve dinin direi bulunmaktadr" dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Bu âyetler, kitabn

anas demektir ..."9 âyetini açklarken: "Bunlar kitabn asldr. Çünkü bunlar

bütün kitaplarda yazldr" demitir.’
0

ibn terîr, Muhammed b. Cafer b. ez-zübeyr'den bildiriyor Muhkem

âyetler, içlerinde Yüce Allah'n kesin delilleri bulunan, kullann koruyan, bâtl

olarak kar çkanlar def eden âyetlerdir. Bunlann asl mânâlarn deitirmek

ve tahrif etmek söz konusu deildir. Müteâbih olan âyetler ise, çeitli

yönlere te'vil edilebilen, sapklarn, sapkla çekebilecekleri âyetlerdir. Allah

kullarn helal ve haramla imtihan ettii gibi bu âyetlerle de imtihan etmitir.

'Bakara Sur. 26
1 En'âm Sur. 125
3 Muhammed Sur. 17
4 bn Ebî Hâtim 2/592 (3170).

s
Âl-i Lmân Sur. 7

6 Bakara Sur 1, 2

7
Âl-i mrân Sur. 1, 2

* bn Cerîr (5/201) ve bn Ebî Hâtim 2/593 (3172).

’ Âl-i mrân Sur. 7
10bn Ebî Hâtim 2/593 (3173).
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Ancak âyetlerin mânâs, batl eylerle deitirilmemek ve haktan tahrif

edilmemelidir.’

bn Cerîr, Mâlik b. Dinar'dan bildiriyor: Hasan(- Basrî)’ye: "...Kitabn anas

demektir âyetinin anlamn sorduumda: “Bunlar helal ve haramlardr”

karln verdi. Ona: "Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" 3 âyetini

sorduumda da: “Bu, Kuriân'n anasdr” dedi.
4

bn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân’dan bildiriyor: O: “...Bunlar kitabn

anas demektir ...”s âyeti hakknda: “Hiç bir din ehli yoktur ki mutlaka onlan

kabul etmitir” dedi. "...Dier bir ksm da müteabih âyetlerdir ..."
6
âyeti

hakknda ise: "Yani bize söylenen (<l)
7

, (jali)
8

,
(jlt)

9
, (^)

10
âyetler gibi

olanlardr” dedi.

bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: Kur'ân'daki müteâbih âyetler

okunduklan zaman birbirine benzeyen âyetlerdir. Delalete düenler bu

yüzden dümektedirler. Her frka Kur’ân’dan bir âyet okur ve bunun kendi

haklannda olduunu iddia eder. Hariciler, müteâbih âyetlerden: "...Kim

Allah'n indirdiiyle hükmetmezse, ite onlar kâfirlerin ta kendileridir
"11

âyetine tabi olurlar ve onunla beraber: "...Böyleyken kâfirler hâlâ Rablerine

bakalarn eit sayyorlar
" 12

âyetini okurlar. mamlarnn haksz bir hüküm

verdiini gördüklerinde: “0 küfretmitir, küfreden de bir eyi Rabbine eit

klm olur. Öyle eden de irk komu olur. Bunlar da mürik ümmetlerdir”

derlerdi.
13

’bn Cerîr (13/571).
3

Al-i mrân Sur. 7
3 Fatiha Sur. 2

* bn Cerîr (13/571).

5 Âl-i mrân Sur. 7
6
Âl-i mrân Sur. 7

7 Bakara Sur. 1

!
A'râf Sur. 1

9 Âl-i mrân Sur. 1

10
Yusuf Sur. 1

” Mâide Sur. 44
11

En' âm Sur. 1

,J bnu'l-Münzir (228).
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Buhârî, Târih 'te ve bn Cerîr, bn shâk vastasyla Kelbî*den, o Ebû

Salih'ten, o da bn Abbâs ile Câbir b. Abdillah b. Riab’dan bildiriyor: Ebû Yâsir

b. Ahtab Resûlullah'n (saiisiiaiü^.ESBiam) yanna urad. Hz. Peygamber MUMu aleyhi

»eselim), Bakara sûresinin ÇJ) y Ç»öJ dJj ^)' olan ba ksmn okurken

Yahudilerden biri geldi. Sonra yahudilerden bir grupla oturan kardei Ebû

Yâsir b. Ahtab kardei Huyey'in yanna gitti ve; "Vallahi Muhammed'in ( dJi <ll

aJ çüj y OöJ)
2

âyetlerini okuduunu iittim” dedi. Huyey: "Bizzat sen iittin

mi?” dîye sorunca, Ebû Yâsir; "Evet” cevabn verdi. Bunun üzerine Huyey

yanndaki Yahudilerle beraber Resûlullah'a MaiMu ^» «seflan) gitti ve: "Sana

indirilenler içinde (<tj çJj y ^)
3 okuduun söyleniyor” dediler. Hz.

Peygamber Maiishu aleyhi veseiiem): "Evet" cevabn verince, Yahudiler: "Allah,

senden önce de peygamberler gönderdi. Allah, onlardan herhangi bir

peygambere, iktidarnn ve ümmetinin ecelinin ne kadar olacan beyan

ettiini bilmiyoruz. Bunu ancak sana bildirmi” dediler ve Huyey b. Ahtab

yanndakilere dönüp: "Elif, bir, lam otuz, mim ise krk demektir (yani Ebced

hesabyla) ve bu da yetmi bir yl eder. imdi sizler kendi iktidan ve

ümmetinin eceli yetmi bir yl sürecek olan bir peygamberin dînine mi gire-

ceksiniz?” dedi. Sonra: "Ey Muhammedi Bu zamana ilave olarak baka bir ey
var m?" diye sordu. Resûlullah Mallahu aleyh; vediam): “Evet (joJ.1) âyeti vardr"

buyurunca, Huyey: "Bu daha ar ve daha uzundur. Elif bir, lam otuz, mim

krk, sad ise doksan demektir. Bunlann hepsi, yüz altm bir yl demektir.

Bundan baka bir ey var mdr?” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh; vB»8iBm): "Evet "(j\)

âyeti vardr" buyurunca, Huyey: "Bu daha ar ve daha uzundur. Elrf bir, Lam

otuz, ra ise iki yüz demektir. Bunlann hepsi, iki yüz otuz bir yl demektir.

Bundan baka bir ey var mdr?” dedi. Resûlullah (sallaiBhu aleyhi vaehm);
u
Evet, (jAi)

âyeti vardr** karln verince, Huyey: "Bu daha ar ve daha uzundur. Bu iki

yüz yetmi bir yl demektir" deyip öyle devam etti: "Senin iin bize kank

geldi. Öyle ki, sana çok ey mi, yoksa az ey mi verildi anlayamadk.” Sonra

kalkp gittiler. Ebû Yâsir, kardei Huyey ve yanndakilere: "Ne biliyorsunuz,

belki de Muhammed'e, bunlann toplam verilmitir. Bunlar, yetmi bir, yüz

altm bir, iki yüz otuz bir, iki yüz yetmi bir yldr ve toplam yedi yüz otuz

dört yl yapar” deyince, onlar: "Onun durumu bize kank geldi” dediler.

1

Bakara Sur. 1-2

1 Bakara Sur. 1-2

3 Bakara Sur. 1-2
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"Sana Kitab' indiren O'dur. Onda Kitab'n temeli olan kesin anlaml âyetler

vardr, dierleri de çeitli anlamldrlar. Kalblerinde erilik olan kimseler,

fitne çkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onlarn müteabih

(çeitli anlaml) olanlarna uyarlar..."
1

âyetinin bu kiiler hakknda nâzil

olduu söylenir.

Yunus b. Bukeyr, el-Meâzi’de, bn shâk'tan, "Muhammed b. Ebî

Muhammed — krime — Saîd b. Cübeyr — bn Abbâs ve Câbir b. Riab”

kanalyla bildiriyor: Ebû Yâsir b. Ahtab, Hz. Peygamber (sallalHhu aleyhi vesBlem),

Bakara sûresinin ba ksmn çJj y Çj&Ji Sili ^)* okurken yanna urad"

dedi ve bu husustaki meseleyi anlatt .

3

bnu'l-Münzir, Tefsir
1de baka bir kanalla bn Cüreyc'ten mu'dal olarak

nakletti.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kalblerinde kaypaklk olanlar... âyetini

açklarken: “Kalplerinde kaypaklk olanlar muhkem âyetleri müteabih

olanlara, müteabih âyetleri de muhkem olanlara göre te'vil edip insanlarn

kafalarn kantnrlard. Yüce Allah ta onlann kafalarn kartrd” dedi.

" ... Halbuki onun te’vilini Allah’dan baka kimse bilmez ..."
6
âyeti hakknda

ise: “Bunun te'vili kyamet günündedir ve bunu Allah’tan baka kimse

bilmez" dedi .

7

ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: (çj)

8
kelimesi ile: “üphe”

kastedilmektedir” dedi .

9

’Âli-mrân Sur. 7
2 Bakara Sur. 1-2

3 bn Hiâm'a (1/545) baknz.
9 bnu'l-Münzir (200).

5 Âl-i mrân Sur. 7
6
Âl-i mrân Sur. 7

7 bn Cerîr 5/203, 204, 215), bnu'l-Münzir (231) ve bn Ebî Hatim 2/595, 597 (3181,

3185, 3197).
8
Âl-i mrân Sur. 7

9 bn Cerîr (5/203).
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bn Cerir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kalblerinde kaypaklk

olanlar...*' âyetini açklarken: "Burada münafklar kastedilmektedir” dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Müteabih

olanlarnn peine düerler..."3 âyetini açklarken: "Dalalete dütükleri ve

helak olduklar kap, te’vil peine dümeleri idi" dedi. "...Fitne ... peine

düerler ..."4 âyeti hakknda ise: "üphelilerin peine düerler, mânâsndadr"

dedi .

5

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim,

Dârimî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, ibn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Hibbân ve Delâil’de Beyhakt Hz. Âie vastasyla bildiriyor:

Resûlullah CssUBiiahu aleyhi maileni): "Sana bu kitab indiren O'dur. Bunun

âyetlerinden bir ksm muhkemdir ki, bu âyetler, kitabn anas demektir.

Dier bir ksm da müteabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklk olanlar, srf

fitne çkarmak için, bir de kendi keyiflerine göre te'vil yapmak için onun

müteabih olanlarnn peine düerler. Hâlbuki onun te'vilini Allah'dan

baka kimse bilmez. limde derinlemi olanlar, «Biz buna inandk, hepsi

Rabbimiz katndandr» derler. Üstün aklllardan bakas da derin

düünemez" 6
âyetini okudu ve öyle buyurdu:

"Eer müteâbih âyetler

hakknda mücadele edenleri görürseniz onlardan saknn. Onlar Allah'n

isimlendirdii (bu) kimselerdir." Buhârî’nin lafznda ise u ekildedir "Eer

müteâbih âyetlere tabi olanlar görürseniz onlardan saknn. Onlar Allah'n

(âyette) adlandrd kimselerdir." bn Cerîriin lafznda ise: "Müteâbih âyetlere

tabi olanlar gördüünüz zaman onlardan saknn. Onlar Allah'n adlandrd

kimselerdir" eklindedir. Ayrca bn Cerir’in lafznda: "Müteâbih âyetlere tabi

olanlar ve o âyetler hakknda mücadele edenleri gördüünüz zaman onlardan

saknn. Onlar Allah'n isimlendirdii kimselerdir. Onlarla beraber oturmayn"

eklindedir .

7

' ÂI-i mrân Sur. 7
1 bn Cerîr (5/4).

J Âl-i mrân Sur. 7

4
Al-i mrân Sür. 7

4 bn Cerir (5/205, 213).

^ Âl-i mrân Sur. 7
7 Abdurrezzâk (1/116), Saîd b. Mansûr, Tefsir (492), Ahmed 40/255 (24120), Buhârî

(4547), Müslim (2565), Dânmî (1/54, 55), Ebû Dâvud (4598), Tirmizî (2993), bn Mâce (47),
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Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, Sünen'de, Ebû Umâme'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbIIbIIbHu aleyhi n*M: “Kalblerinde kaypaklk

olanlar... müteabih olanlarnn peine düerler"
1

âyeti hakknda: "Bunlar

Haricilerdir" dedi. "O gün baz yüzler aarr, baz yüzler kararr..."
2

âyeti

hakknda da yine: "Bunlar Haricilerdir" dedi .
3

Taberânrnin bildirdiine göre Ebû Mûsa el-E’arî, Resûluliah’n (uiiaiiahu aleyh

«esdHn) öyle buyurduunu iitti: "Ümmetim içirt u üç eyden korkarm: Fazla

mal biriktirmelerinden, hased ederek birbirlerini öldürmelerinden ve kendilerine

kitap açld zaman müminlerin te'vil yapmak için müteabih âyetleri ele

olmalarndandr. Zira Yüce Allah «Halbuki onun te’vilini Allah'dan baka

kimse bilmez. limde derilemi olanlar, "Biz buna inandk, hepsi Rabbimiz

kalndandr" derler. Üstün aklllardan bakas da derin düünmez»*

buyurmaktadr. Onlar, ilimleri artnca onu önemsemeyerek kaybederler.
" 5

Hâkim'in, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resulullah (saHallahu aleyhi yesellem)

öyle buyurmutur: "Ümmetim hesabna korktuum ey, mal (para)

biriktirmeleri ve birbirleriyle yararak bu uurda savamalardr. Yine

ümmetim için korktuum ey, kendilerine Kur'ân açld zaman onu

müminler, kafirler ve münafklarn (herbiri kendince ayn niyetlerle) okuyup ta

müminin (âyette geçen) helali (kendince yoruma gitmeden) helal kabul

etmesidir.
"6

bn Cerîr (5/209), bnu'l-Münzir (237), bn Ebî Hatim 2/595 (3184), bn Hibbân (73, 76) ve

Beyhakî (6/545, 546).

' Al-i mrân Sur. 7
l
Âl-i mrân Sur. 106

3 Abdunezzâk (18663), Ahmed 36/594 (22259), bnu'l-Münzir (242), bn Ebî Hatim

2/594 (3179, 3180), Taberânî (8046), bn Kesîr, Tefsir
1de (2/7) geçtii üzere bn Merdûye.

bn Kesîr: "Bu hadis büyük ihtimalle sahabeden mevkuf olarak rivayet edilmitir ve

mana olarak sahihtir" demitir.
* Âl i mrân Sur. 7

5 Taberânî (3442). bn Kesîr der ki: "Bu arib (tek kanall) bir hadistir. bn Kesîr, Tefsir

(2/8). Heysemî, Mecmuu ‘z-Zevâid'de (1/128) der ki: "Muhammed b. smail b. Ayya bunu

babasndan nakletmitir ve onun hakikatte babasndan rivayeti yoktur" dedi.

6 Hâkim (2/288, "sahih").
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Ebû Ya'lâ’mn Huzeyfe’den bildirdiine göre Resûlullah (obUahu aleyh *oeflen)

öyle buyurmutur "Ümmetimden bir kavim Kur'ân't okuyacak
,
onu kötü

hurma gibi yayacaklar ve onu gerçek te'vilinin dnda tevil edeceklerdir

\

m

ibn Sa'd, bnu'd-Durays, Fadâil’de, bn Merdûye, Amr b. uayb'dan, o

babasndan, o da dedesinden bildiriyor Resûlullah (uiiaiiab aleyhi «telem) Kuriân

hakknda münakaa eden bir topluluun yanma gitti. Sonra öyle öfkelendi ki

onlara: "Sizden önceki ümmetler bununla dalalete dütüler. Onlar

peygamberlerinde ihtilaf ettiler ve kitaplarnn bir ksmn bir ksmyla

yalanladlar. Zira Kur'â bir ksm bir ksmn yalanlasn diye indirilmedi.

Aksine bir ksm bir ksmn dorulasn diye indirildi. Siz ondan bildiklerinizle

amel edin. Müteâbih olanlara da iman edin" buyurdu .

2

Ahmed, baka bir kanalla Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da

dedesinden bildiriyor: Resûlullah (taiieiiahu aleyhi malam) bir topluluun münakaa

ettiini iitti ve: "Sizden önceki kavimler bununla helak oldular. Allah'n

kitabnn birksmn bir ksm ile yalanladlar. Oysa Allah’n kitab bir ksm bir

ksmn dorulasn diye indirildi. Onun bir ksmn bir ksm ile yalanlamayn.

Ondan bildiinizi söyleyin bilmediinizi de bilenine brakn" buyurdu .
3

bn Cerîr, Hâkim, tbâne
1de Ebû Nasr es-Siczî'nin bn Mes’ûd'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (3 a«aiiBhu aleyhi«»M öyle buyurmutur: "Önceki

kitaplar bir kapdan ve bir kraat üzere iniyordu. Kuran ise yedi kapdan;

yasaklar, emirler, helal, haram, muhkem, müteâbih ve misaller olmak üzere

yedi kraat üzeri indi. Onun helal kldn helal sayp, haram kldm da

haram sayn. Size emredileni yapn ve yasaklanan da terkedin. Misallerden

ibret aln. «Onun hepsi Rabbimizin katndandr, ona inandk» deyin."*

bn Ebî Hatim, ibn Mes'ûd'dan ayn hadisi mevkûf (yani onun sözü) olarak

nakletti.

'bn Kesîr
# Tefsir'de (2/7) geçtii üzere Ebû Yala.

3 bn Sa'd (4/192) ve bn Kesîr, Tefsir*de (2/8) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Ahmed 11/354 (6741). Muhakkik: "Sahîh hadistir. snad basendir" demitir.
4 bn Cerîr (1/62, 63), Hâkim (1/553, "sahih"). Tahâvî: "ilim ehli bu hadisi isnadnda

kopukluk olduu ve Ebû Seleme'nin bn Mesud'a yetitii zaman ondan hadis

dinleyecek yata olmad ve ondan hadis nakletmedii için kabul etmemilerdir. erh

Mükilu'l-Âsâr (8/116). bn Abdi'l-Ber ayn eyi söyledi. Feth'e (9/29) baknz.
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Taberânî'nin, Ömer b. Ebî Seleme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

<uiiJiaiu *yt» «nitem), Abdullah b. Mes'ûd'a dedi ki: "Önceki kitaplar gökyüzünden

bir kapdan inerdi. Kur'ân ise yedi kapdan; helal, haram, muhkem, müteabih,

misaller, emir ve yasaklar olmak üzere yedi kraat üzere indi. Onun helal

kldn helal sayp, haram kldn da haram say. Muhkem âyetlerle amel edip

üphelilerin yannda dur. Misallerinden ibret al. Bunlarn tümü Allah

katndandr. Bunlardan ancak akl sahiplen ibret alr.'

bnu'n-Necâr'n zayf bir isnâdla, Târih Badâd’da , Hz. Ali'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiieliehj Biertu «selem) hutbesinde öyle buyurmutur: "Ey

insanlar! Yüce Allah Kitab'nda muhkem âyetlerle sizlere helal ve haram kld
eyleri göstermitir. Onun helal kldm helal sayp, haram kldn da haram

sayn. Müteabih âyetlere de iman edin. Muhkem olan âyetlerle amel edip

misallerinden ibret aln."

bnu’d-Durays, bn Cerir ve bnu’l-Münzir, bn Mes’ûd'dan bildiriyor

“Kur'ân, haram, helal, muhkem, müteâbih ve misaller olmak üzere be yönü

ile indi. Onun helal kldn helal sayp, haram kldn da haram sayn.

Müteâbih âyetlere de iman edin. Muhkem olan âyetlerle amel edip

misallerinden ibret aln."*

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: Kur'ân,

Peygamberinize (salleUohu aleyhi mellem) yedi kraat üzere indirildi. Sizden öncekilere

kitap bir kapdan bir kraat üzere inerdi.*

bn Cerîr ve Nasr el-Makdisî’nin, el-Hucce’de, Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Resulullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurmutur:
"
Kur'ân yedi harf üzere

inmitir. Kur'ân'da münakaa etmek küfürdür. Ondan bildiklerinizle amel edin

ve bilmediklerinizi bilen birine havale edin ."4

Beyhakî'nin, uabu'l-mân’öa, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resulullah Miiahu aleyhi vesniiem) öyle buyurmutur: "Kur'ân' i'rab ederek onun

'Taberânî (8296). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/153) der ki: "snadnda Ammâr b,

Matar bulunmaktadr. O da çok zayf biridir. Bazlar bu kiinin güvenilir olduunu
söylediler."

2 bnu'd-Durays (129), bn Cerîr (1/64) ve bnu'l-Münzir (261).

3 bnu'd-Durays (sh. 18).

4 bn Cerîr (1/21).
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gariplerine tabi olun. Onun garipleri miras ve cezalan bildirmesidir. Zira

Kur'ân, haram, helal, muhkem, müteâbih ve misaller olmak üzere be yönü ile

indi. Helal olanlarla amel edip haramdan saknn. Muhkem olan âyetlere uyun,

müteâbih olanlara iman edin ve misallerinden ibret aln."'

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Kur'ân sarmak dallan gibi çok

fenlere sahiptir. Zahiri ve bâtinidir. Onda acaip olan eyler tükenme2 ve

mânâsnn sonuna vanlmaz. Onu sabrla (yavaça düünerek) okuyan kii

kurtulua erer. Onu iddetle (düünmeden) okuyan kii sapkla düer. Onda

haber, misal, haram, helal, nesheden, neshedilen, muhkem, müteâbih,

zahiri ve bâtini âyetler vardr. Zâhirilii tilâveti, bâtinilii ise te'vilidir. Onu

âlimlerden dinleyin ve cahillerle oturmaktan saknn. Ayn zamanda âlim

kiinin yanl fetvasndan da saknn.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtîm, Rabî'den bildiriyor. Hristiyanlar Resûlullah'a

(seiiaiiahu aleyhi ysseiiem): "Sen sa'nn kelimetullah ve ruhundan olduunu iddia

etmiyor musun?" deyince, Resûluilah c&aiiaiiahu eieyhi veseiiem): "Evet" karln verdi.

Onlar da: “Bu bizim için kâfidir" dediler ve Yüce Allah: ”...Kalblerinde

kaypaklk olanlar, srf fitne çkarmak için, bir de kendi keyiflerine göre teVil

yapmak için onun müteâbih olanlarnn peine düerler...”3 âyetini

indirdi.
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bnu’l-Enbâri,

Azdâd’da ve Hâkim, Tâvus'tan bildiriyor bn Abbâs bu âyeti: ( l y| 4.5b

dj ilil çixj j J3ÂJ3 ) eklinde okurdu.4

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, A’me'ten bildiriyor Bu âyet Abdullah'n

kraatnda: (*> liiî d ^ ^ V] oU) eklindedir.5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Ebî Muleyke'den bildiriyor:

Hz. Âie bana bu âyetleri okuyup: “limde derinlemi olanlar, muhkem ve

'Beyhakî (2293). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, es-Silsiletü'd-Da'îfe, 1345)
2
Al-i mrân Sur. 7

3 bn Cerîr (5/205, 206) ve bn Ebî Hâtim 2/596 (3187).

4 Abdurrezzâk, Tefsîr (8/116), bn Cerîr (5/218), bnu'l-Münzir (254), bnu'l-Enbârî (sh.

426) ve Hâkim (2/289, "sahih").

5 bn Ebû Dâvud (sh. 59).
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müteabih âyetlere inanrlar ve te’vilini bilmezlerdi. Onun te’vilini sadece

Allah bilir" dedi.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ebu'-a’sâ' ve Ebû Nehîk’ten bildiriyor Siz,

âyeti munkatr olduu halde: ( l Ljb jj» lâi)
2 ksmm okuyup

durakladktan sonra (aj ilil çsJl j
3 ksmn okumanz

gerekirken) onu mavsûl olarak okuyorsunuz. limde derinlemi olanlann ilmi

müteabih âyetlerde: “ Biz buna inandk, hepsi Rabbimiz katndandr"

derler")* ksmna kadardr."5

bn Cerîr, Urve'den bildiriyor: limde derinlemi olanlar onun te'vilini

bilmezler. Ancak: "Biz buna inandk, hepsi Rabbimizin katndandr" derler.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ömer b. Abdilazîz'den bildiriyor: limde

derinlemi olanlann ilmi, Kurîân’n te'vili karsnda bitti ve onlar: "Biz buna

inandk, hepsi Rabbimizin katndandr" dediler.

7

bn Ebî eybe Musannefte, Ubey'den bildiriyor: Allah'n Kitâb’nda açk

(muhkem) olan âyetlerle amel edin. Müteâbih olanlara da iman ederek

onlan bilenlere (ilim ehline) brakn .

8

bn Ebî eybe, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: Kur’ân'n yol gösteren yol

iaretleri gibi iaretleri vardr. Ondan bildiklerinize tutunun ve bilmediklerinizi

(ilim ehline) brakn .
9

bn Ebî eybe Muâz’dan bildiriyor: Kur’ân'n yol gösteren, yol iaretleri

gibi iaretleri vardr. Bu, hiç kimseye gizli deildir. Ondan bildiiniz bir eyi

kimseye sormayn, üpheye dütüünüz eyleri de bilenine brakn .

10

’ bn Cerîr (5/218), bnu'l-Münzir (256) ve bn Ebî Hatim 2/559 (3208).

1
Âl-i mrân Sur. 7

i Âl-i imrân Sur. 7

* Âl-i mrân Sur. 7
5 bn Cerîr (5/219) ve bn Ebî Hatim 2/599 (3208).

‘bn Cerîr (5/218,219).

7 bn Cerîr (5/219).

"bn Ebî eybe (10/489).

’ bn Ebî eybe (10/489).
10bn Ebî eybe (10/498).
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bn Cerîr, Eheb vastasyla bildirdiine göre Mâlik bu âyeti okurken: (

l ’y
' ksmn okuyup durakladktan sonra { ilil (JJt

4j)
2 ksmn okudu ve "Fakat ilimde derinlemi olanlar onun te’vilini

bilmezler" dedi. 3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre Enes, Ebû

Umâme, Ebu'd-Derdâ ve Vâsile b. el-Eska' bildiriyor Resûlullah'a {sotiaiiahu eieyh»

«aeM ilimde derinlemi olanlar sorulduunda: "Yeminini bozmayan, dili

doru söyleyen, kalbi doru olan, midesini ve cinsel organn haramdan

koruyan kii, ilimde derinleenlerdendir" buyurdu/

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve el-Vakfta bnu’l-Enbârî, bn Abbâs'tan

bildiriyor "Kur'ân’n dört yönü vardr. Bir yönü sadece âlimlerin bildiidir, bir

yönü herkesin bilmesi gereken ve bilmemesi mazur görülmeyen helal ve

haramdr, bir yönü dillerinin Arap olmas sebebiyle Araplarn bildiidir, bir

yönü de te'vilini sadece Allah'n bildiidir. Onun te'vilini bildiini iddia eden

kii yalancdr."5

ibn Asâkir, Abdullah b. Yezîd el-Evdî vastasyla bildiriyor Enes b. Mâlik'in

öyle dediini iittim: “Resûlullah'aMh aleyh, ««ileni) ilimde derinleenlerin kim

olduu sorulunca: "limde derinleenler doru konuan, yeminini bozmayan ve

cinsel organn (haramlardan) koruyandr" buyurdu .

6

bnu'l-Münzir, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten, o da bn Abbâs'tan

bildiriyor Kurîân'n dört yönü vardr. Bir yönü sadece âlimlerin bildiidir, bir

yönü herkesin bilmesi gereken ve bilmemesi mazur görülmeyen helal ve

haramdr, bir yönü dillerinin arap olmas sebebiyle araplarn bildiidir, bir

yönü de te’vilini sadece Allah'n bildiidir. Onun te'vilini bildiini iddia eden

kii yalancdr/

’Âl-i mrân Sur. 7
2

Âl-I mrân Sur. 7
J bn Cerîr (5/219).

* bn Cerîr (5/223, 224), bn Ebî Hâtim 2/599 (3205) ve Taberârû (7658). Heysemî.

Mecmau’z-ZevSid’de (6/224) der ki: "Abdullah b. Yezîd zayf biridir."

5bn Cerîr (1/70) ve bnui-Münzir (255).

‘bn Asâkir (55/196).

7 bnu'l-Münzir (255).
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bn CenVin, ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiafiahu aleyhi «seiM

öyle buyurmutur: "Kur'ân yedi mânâ üzere inidiriîdi. Biri herkesin bilmesi

gereken ve bilmemesi mazur görülmeyen helal ve haramdr, biri Araplarn

bildii, biri âlimlerin bildii, biri de sadece Allah'n bildii müteabih âyetlerdir.

Bunlar (müteabih âyetleri) Allah'tan baka birinin bildiini iddia eden kii

yalanadr

.

/n

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bnu'l-Enbârî, Mücâhid vastasyla bn Abbâs'n:

“Ben onun teVilini bilenlerdenim" dediini bildirir.

2

bn Cerîr, Rabî'den bildiriyor limde derinleenler onun te'vilini bilirler ve:

“Biz buna inandk” derler.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Avfî’nin vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Biz buna inandk..."3 âyeti hakknda: “Biz muhkem olanlar bilir ve onunla

amel ederiz. Müteâbih olanlarla da amel etmeyiz. Hepsi Rabbimizin

katndandr" dedi .
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Hepsi Rabbimiz katndandr..."5 âyeti hakknda: “Burada neshedilen ve

neshedilmeyen (âyet) ler kastedilmitir" dedi .

6

Dârimî, Müsned1

de, Nasr el-Makdisî, el-Hucce'de, Süleymân b. Yesârîdan

bildiriyor: Kendisine Sabî denilen bir kii Medine'ye gelip Kur'ân'daki

müteâbih âyetleri sormaya balad. Ömer ona gelmesi için haber gönderdi

ve bir kaç kuru hurma dal hazrlad. Hz. Ömer: “Sen kimsin?" deyince: “Ben

Allah'n kulu Sabîg'im” dedi. Ömer: “Ben de Allah’n kulu Ömer'im” deyip o

dallardan birini alarak adamn kafasn kanatmcaya kadar vurdu. Bunun

üzerine adam: “Yeter ey müminlerin emîri! Önceleri kafamda bulmu

olduum (kötü düünceler) gitmi bulunmaktadr" dedi .

7

' bn Cerîr (1/70).

Ibn Cerîr (5/220), bnu’l-Münzir (258) ve bnu'l-Enbârî, Azdâd (sh. 424).
} Âl-i Imrân Sur. 7
4 bn Cerîr (5/226) ve bn Ebî Hâtim 2/601 (3217).

s Âl-i Imrân Sur. 7
6 bn Cerîr (5/225), bnu'l-Münzir (264) ve bn Ebî Hâtim 2/600 (3214).
7 Dârimî (1/54).



402 ü ÂJ-i mrâtt Sûresi Er

Dârimî, Nâfi’den bildiriyor Sabî eUrâkî, Müslüman askerler arasnda

Kuriân'dan baz eyler soruyordu. Nihayet Msr'a geldi. Amr bnu'l-Âs onu

Ömer b. el-Hattâb'a gönderdi. Yanna gittiinde Ömer yapraklan soyulmu

hurma dal stedi ve Sabî'i srt yaralanana kadar dövdü. Onu iyileene kadar

brakt. yileince de onu bir daha dövdü ve tekrar iyileene kadar brakt.

Onu bir daha dövmek için çarnca, Sabî: “Eer beni öldürmek istiyorsan

güzel bir ekilde öldür. Ancak tedavi etmek istiyorsan vallahi ben iyiletim"

dedi. Bunun üzerine Ömer onun memleketine dönmesine izin verdi. Ancak

Ebû Musa el-E'arî'ye Müslümanlardan kimse kendisiyle oturmasn diye bir

mektup yazd .

1

bn Asâkir, Târih’te, Enes'ten bildiriyor Ömer b. el-Hattâb, Sabî'i

Kuriân'dan bir harf (i sorgulamas) yüzünden srt kanayncaya kadar dövdü .

2

bnu’l-Enbârî, Mesâhifte, Nasr el-Makdisî, Hucce'de ve bn Asâkir, Sâib b.

Yezîd'den bildiriyor: Adamn biri Ömer'e: “Kuriân'dan mânâs kank olan

eyler soran bir adamla karlatm" deyince, Ömer “Allahm] Onu elime

düür" dedi. Bir gün Ömer'in yanna bir adam girip bir eyler sordu. Bunun

üzerine Ömer kollann svad ve onu krbaçlamaya balad. Sonra: “Ona don

giydirin ve devenin hörgücüne bindirerek memleketine götürün. Orada

sözcünüz: “Sabî ilim istedi, ancak yanl eyler istedi desin" dedi. Sabî

kavminin efendisi iken bundan sonra hakir biri olarak kald .

1

Nasr el-Makdisî, llucce 'de ve bn Asâkir, Ebû Osmân en-Nehdî’den

bildiriyor: Hz. Ömer Basra halkna Sabî’le oturmamalar için bir mektup

yazd. O geldiinde biz yüz kii olsak bile yine dalr giderdik .

4

bn Asâkir, Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb, Ebû

Mûsa el-E'ari'ye, Sabîg'le oturmasn diye bir mektup yazp vereceinin ve

malnn haram olduunu söyledi .
5

Nasr, Hucce 'de ve bn Asâkir Züria’dan bildiriyor: Sabî b. sPin, Basra'da

uyuz deve gibi olduunu gördüm. O bir halkaya gelip oturduunda onu

1

Dârimî (1/55, 56).
1 bn Asâkir (23/41 1 ).

3bn Asâkir (23/412).

4 bn Asâkir (23/413, 413).

5 bn Asâkir (23/413).
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tanmazlard. Dier bir halkadakiler onlara: "Bu, müminlerin emiri Ömer’in

kendisiyle oturulmasn yasaklad kiidir" diye çarrd. Bunun üzerine onu

brakp giderlerdi .

1

Nasr, Hucce de Ebû shâk'tan bildiriyor: Hz. Ömer, Ebû Musa el-E’arî'ye

öyle bir mektup yazd: "Derim ki: "Sabî bilinen (muhkem) eyleri brakp

gizli (müteâbih) olan eyler peinden gitti. Bu mektubum sana geldiinde

ona bir ey satmayn, hastalanrsa ziyaret etmeyin ve ölürse cenazesinde

bulunmayn."

Herevî, Zemmü'l-Kelâm’âa, mam afiî’den bildiriyor: (Müteâbih âyetler

hakknda) söz söyleyenler için hükmüm Ömer'in, Sabî’e olan hükmü gibidir.

Hurma dalyla dövülür, deveye bindirilir, kabilesi ve aireti arasnda

dolatrlp: "Bu kitab ve sünneti brakp müteâbih âyetler hakknda

söylenen sözleri kabul edenin cezasdr" diye çagnlr.

Dârimî, Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: Sizinle Kuriân’n müteâbih

âyetleri hakknda mücadele decek insanlar gelecektir. Siz onlar sünnetle

karlayn. Zira sünnet ehli Allah'n kitabn daha iyi bilenlerdir.

2

Nasr el-Makdisî, Hucce'de, Ibn Amridan bildiriyor: Resûlullah foUaiiBhu aleyhi

mailem) ashâbnn yanna gitti ve onlar Kuriân hakknda münakaa ediyorlard.

Biri bir âyet hakknda dieri de baka bir âyet hakknda münakaa ediyordu.

Sanki Resûlullah’n (seiiaiiahu deyin «Kilem) yüzünde nar taneleri ezilmiti. O öyle

buyurdu: "Siz bunun için mi yaratldnz? Ya da bununla m emrolundunuz?

Allah'n Kitab'nm bir ksmyla bir ksmn m yalanlyorsunuz? Size

emredilene bakn ve ona uyun, yasaklanan eyleri de brakn."

Ebû Dâvud ve Hâkim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

Maiiahu aleyhi «selem) öyle buyurmutur: "Kur'ân hakknda münakaa etmek

küfürdür.
"3

Nasr el-Makdisî, el-Hucce'öe, Ibn Amridan bildiriyor: Resûlullah (ulUshu eleyin

«seiw odasndan çkt ve odasnn arkasnda Kur’ân hakknda münakaa

’bnAsâkir (23/413).
J

Dârimî (1/49).

3 Ebû Dâvud (4603) ve Hâkim (2/223). Hasen hadistir (Bakn: Elbân, Sahih Sünen Ebû

Dâvud, 3847).
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ediyorlard. Hz. Peygamber (sbIIbMu aleyhi veseiiem) yüzü kpkrmz bir ekilde çkt ki

sanki yüzünden kan damlyordu. Bunun üzerine: "Ey topluluk! Kur'ân

hakknda münakaa etmeyin. Sizden önceki (kavim) ler münakaa yüzünden

dalalete dütüler. Zira Kur'ân bir ksm bir ksmm yalanlasn diye indirilmedi.

Aksine bir ksm bir ksmn dorulastn diye indirildi. Siz muhkem olan

âyetlerle amel edin. Müteâbih olanlara da iman edin " buyurdu.

Nasr, el-Hucce’de, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Biz Ömer b. ei-Hattâb'n

yannda iken adamn biri gelip Kur'ân için: “O yaratlm mdr, yoksa

yaratlmam mdr?” diye sordu. Ömer kalkp onu yakasndan tutarak Ali b.

Ebî Tâlib’in yanna çekti ve: "Ey Ebu’l-Hasan! Bunun ne dediini duymuyor

musun?” dedi. Ali b. Ebî Tâlib: “Ne diyor? “diye sorunca: “Bana Kur'ân’n

yaratlp yaratlmadn sormaya gelmi” dedi. Bunun üzerine Ali: "Bu bir

kelimedir ve bunun bir meyvesi olacaktr. Eer ben senin gibi idareci

olsaydm onun boynunu vururdum” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Kalblerinde kaypaklk

olanlar, srf fitne çkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak

için onun müteâbih olanlarnn peine düerler. Hâlbuki onun teVilini

Allah'dan baka kimse bilmez. limde uzman olanlar, «Biz buna inandk.»

derler. Üstün aklllardan bakas da derin düünmez" âyetini açklarken

öyle dedi: "Kavim (müteâbih âyetlerin) peine düerek, yanl te’vil ederek

fitneye dütüler ve üphelilere uydular. Bu durum içindeyken de helak

oldular.

bnu’l-Enbârî, Azdâd'da, Mucâhid’den bildiriyor limde derinlemi olanlar

(müteâbih âyetlerin) te'vilini bilirler ve: “Biz Allah'a iman ettik” derler.’

’bnu'l-Enbâri (sh. 424).
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"Rabbimiz! Bizi doru yola erdirdikten sonra kalblericnizi

eriltme, katndan bize rahmet bala; üphesiz Sen

sonsuz bata bulunansn." (Âl-, imrân Sur. s)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ümmü Seleme'den bildiriyor: Hz. Peygamber

Mallak aleyh, voadier): "Ey kalpleri halden hale çeviren (Allahm)l Kalbimi senin

dininde sabit kl" diye dua eder ve: “Rabbimiz! Bizi doru yola erdirdikten

sonra kalblerimizi eriltme, katndan bize rahmet bala; üphesiz Sen

sonsuzbata bulunansn
m

âyetini okurdu .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye, Ümmü
Seleme’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesdlem) çokça: “Ey kalpleri halden

hale çeviren Allahm! Kalbimi senin dininde sabit kl" diye dua ederdi.

Kendisine: "Ey Allah'n Resulü! Kalpler halden hale çevrilir mi?" dediimde:

"Evet, Âdemolundan olan hiçbir insan yoktur ki mutlaka kalbi Allah'n iki

parma arasndadr. Yüce Allah dilediini düzeltir, dilediini eriltir. Biz

,

Rabbimiz Allah'tan bizi doru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eriltmesin

diye dua ederiz. Yine katndan bize rahmet balamasn isteriz. üphesiz o

bata bulunandr" buyurdu. Ona: "Ey Allah'n Resulü! Bana kendim için

edeceim bir dua öretmez misin?" dediimde: "Evet öretirim, sen:

«Muhammed'in Rabbi olan Allahm! Günahlarm bala, kalbimdeki erilii

düzelt ve yaadm sürece beni fitneye dümekten koru» diye dua et"

buyurdu .

3

’Âl-i mrân Sur. 8
1 bn Cerîr (5/229) ve bn Ebî Hâtim 2/601, 602 (3222). snadnda ehr b. Haveb

bulunmaktadr. bn Hacer bunun hakknda: "Bu kii hadiste dürüsttür. Ama mürsel

hadis rivayet eden ve vehim sahibi biridir" dedi. bn Cerîr ise: "ehr'in, Ümmü
Seleme'den bir ey rivayet ettiini bilmiyoruz" dedi. bn Cerîr, Tefsir (12/435).

3 bn Ebî eybe (10/209, 210), Ahmed 44/201 (26576), Tirmizî (3522), bn Cerîr (5/229,

230), Taberânî 23/338, 366 (785, 865) ve bn Kesir, Tefsirde (2/10) geçtii üzere bn
Merdûye. Müsned’in muhakkikleri: "Bir ksm ahitleriyle beraber sahihtir. Bunuçnda

isnadnda ehr'in bulunmasndan dolay zayflk vardr" dediler.
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bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildiriyor:

Resûlullah'ntmiiaiiahaisyhrrtsaHemien çok ettii dua: "Ey kalpleri halden hale çeviren

(Allahm)! Kalbimi senin dininde sabit kl" duasyd. Kendisine: “Ey Allah'n

Resûlü! Bu duay ne kadar çok ediyorsun" dediimde:
"
Hiçbir kalp yok k

mutlaka Rahmann iki parma arasndadr. O düzeltmek isterse düzeltir,

eriltmek isterse eriltir. Yüce Allah'n: «Rabbimz! Bizidoru yola erdirdikten

sonra kalblerimizi eriltme...» buyurduunu iitmedin mi?"' dedi. bn Ebî

eybe'nin lafz:
"
Hidayete erdirmek istediini hidayete erdirir, dalâlete

erdirmek istediini de dalâlete erdirir" eklindedir.’

bn Ebî eybe, Musannefte, Ahmed, el-Edebü'l-Müfred’de Buhârî, Tirmizî

ve bn Cerir, Enes’ten bildiriyor: Hz. Peygamber [saiiaiiahu aleyhi wnM çokça: "Ey

kalplen halden hale çeviren (Allahm)! Kalbimi senin dininde sabit kl" derdi.

(Ashâb): “Ey Allah’n Resûlü! Biz sana ve getirdiine iman ettik. Yine de bizim

için bir korkun var mdr?” dediklerinde: "Evet (vardr), kalpler Yüce Allah'n

iki parma arasndadr ve onlun (halden hale) çevirir" buyurdu .

3

Târih’te Buhârî, bn Cerir ve Taberânî’nin, Sebre b. Fâtik’ten bildirdiine

göre Hz. Peygamber (uiiaiiahj aiayhi mailem) öyle buyurmutur: "nsann kalbi,

Rabbin iki parma arasndadr. (Rabbimiz) dilerse cmu düzeltir, dilerse de

eriltir.
"A

bn Ebi'd-Dünyâ, el-îhlâs*ta, Hâkim, uabu'l-mâriâa Beyhakî'nin, Ebû

Ubeyde b. el-Cerrâh’tan bildirdiine göre Resûlullah (adMUm starta maileni) öyle

1

Âl-i mrân Sur. 8
2 bn Ebî eybe (10/210) ve Ahmed 41/151 (24604). bn Kesir öyle der: "Bu kanalla

arib bir hadistir. Ancak asl Buhârî, Müslim ve bakalarnn yannda âyeti zikretmeden

mevcuttur. bn Kesîr, Tefsîr (2/10). Müsned'in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi"

demilerdir.
3 bn Ebî eybe (10/209, 11/36), Ahmed 19/160 (12107), Buhârî (683), Tirmizî (2140,

hadisin hasen olduunu söylemitir) ve ibn Cerir (5/231). Sahîh hadistir (Elbârû, Sahîh

Edebu’l-Mufred, 527).

4 Buhârî (4/187), bn Cerîr (5/231, 232) ve Taberânî (6557). Elbânî der ki: "Ebû Mutî'

el-Atrablusî dndaki ravileri güvenilir kiilerdir. Bu kii yanlg sahibidir." bn Ebî

Âsim, bak: Zilalu'l-Cetmefi's-Sünne (220).
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buyurmutun "Âdemolunun kalbi ku gibidir. Günde yedi defa halden hale

çevrilir.

bn Ebi'd-Dünyâ, el-hlâs’ta, Ebû Musa'dan bildiriyor: "Kalbin kalp ismini

almas halden hale çevrilmesinden dolaydr. O, geni çölde bir tüy gibidir."

Ahmed ve bn Mâce'nin, Ebû Mûsa el-E'arî’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiuiaih aleyhi «eseikfn): “Bu kalp geni bir çölde rüzgarn evirip çevirdii

tüy gibidir" buyurmutur .

2

Mâlik, afii, bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Sünen ’de Beyhakî, Ebû Abdillah

es-Sunâbihî'den bildiriyor Kendisi Ebû Bekriin hilafeti zamannda Medine'ye

geldi ve akam namazn onun arkasnda kld. Ebû Bekr ilk iki rekata Fatiha

sûresiyle ksa surelerden okudu. Üçüncü rekata kalktnda ise Fatiha

sûresinden sonra: "Rabbimizl Bizi doru yola erdirdikten sonra kalblerimizi

eriltme, katndan bize rahmet bala; üphesiz Sen sonsuz bata
bulunansn'3 âyetini okudu.

bn Cerîr, Taberânî, Sünne’de ve Hâkim, Câbirîden bildiriyor Resûlullah

(sdiai.aiu sisyti vaseiienû çokça: "Ey kalpleri halden hale çeviren (Allahm)! Kalplerimizi

senin dininde sabit kl

"

diye dua ederdi. Bunun üzerine kendisine: "Ey Allah'n

Resûlüî Sana iman etmi olmamza ramen bizim için bir korkun var mdr?”

deyince: "Âdemoullannm kalbi tek kalp gibi Rahman'n parmaklarndan iki

parma arasndadr. Yüce Allah onu halden hale çevirir" buyurdu.

Taberânî'nin lafz ise: "Âdemolunun kalbi, Yüce Allah'n parmaklarndan iki

parma arasndadr. Onu düzeltmek isterse düzeltir, eriltmek isterse de

eriltir" eklindedir.

5

Ahmed, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, Hâkim ve el-Esmâ ve's-Sfât 'ta

Beyhakî'nin bildirdiine göre Nevvâs b. Sem'ân, Resûlullah'tan (saiieiiahu aleyhi

' Hâkim (4/307, 329, "sahih") ve Beyhakî (755). Zehebî, Hâkim in: "snadnda
kopukluk vardr" dedi. Zayf hadistir

( Daîfu’l-Câmi’

,

4105).
2 Ahmed 32/529 (19757) ve bn Mâce (88). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce, 71).

3 Âl-i mrânSur. 8

4 Mâlik (1/79), afiî, ifâu’l-Ay 1/204 (233), bn Ebî eybe (1/371), Tezhîbu'l-Kemâl'da

(24/9) geçtii üzere Ebû Dâvud, Tuhfetu'l-Erâf (6607) ve Beyhakî (2/64, 391).

5 bn Cerîr (5/230) ve Teihîsu 7-M üs tedrek’ te (2/288) geçtii üzere Hâkim, "sahih").
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veseiiHr) öyle iittiini söyledi: "Mizan, Rahman'm elindedir. Kyamet gününe

kadar baz kavimleri yükselttii gibi bazlarn da alçaltr. Ademolunun kalbi

de (Allah'n) iki parma arasndadr. Dilerse onu düzeltir, dilerse eriltir."

Yine Resûlultah'n (saiiaiiahu kyhi vesBiiemi: “Ey kalpleri halden hale çeviren (Allahm)!

Kalbimi senin dininde sabit kl" diye dua ettiini söyledi.'

Hâkim’in bildirdiine göre Mikdâd, Resûlullah'tan (niwu«. aisyti mam) öyle

iittiini söyledi:
"Ademolunun kalbinin halden hale dönmesi, tencerenin

(içindeki suyun) fokurdayarak kaynayp dönmesinden daha fazladr."
2

bn CerVin bildirdiine göre Muhammed. b. Cifen "Rabbimiz! ...

kalblerimizi eriltme..."3 âyetini açklarken: "Dilimiz yanl söylese de

kalplerimizi saptrma mânâsndadr” dedi .

4

bn Sa'd, Tabakât*ta, Ebû Attâftan bildiriyor. Ebû Hureyre: "Ey Rabbim!

Zina etmeyeceim. Ey Rabbim! Hrszlk etmeyeceim. Ey Rabbim!

Küfretmeyeceim" deyince, ona: "Korkuyor musun?" dediler. Bunun üzerine

üç defa: "Kalpleri halden hale çevirene (Allah'a) iman ettim" karln verdi.

Hâkim et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl'de, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor:

Abdullah b. Ravâha bizimle karlat zaman: "Otur ey Uveymir! Seninle az

bir ey iman edelim” derdi ve oturup bir süre Allah’ zikrederdik. Sonra öyle

derdi: "Ey Uveymir! Bu, iman meclisidir. man meclisleri kiinin giyip çkard
gömleine benzer. Onu bazen giyer, bazen de çkarrsn. Ey Uveymir! Kalbin

halden hale dönmesi, tencerenin (içindeki suyun) fokurdayarak kaynayp

dönmesinden daha fazladr.” 5

Hâkim et-Tirmizî, Utbe b. Abdillah b. Hâlid b. Ma'dân’dan, o babasndan o

da dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (nSafchu aier* «»im öyle

buyurmutun "man, bazen giyilip bazen de çkarlan bir gömlek gibidir."
6

’ Ahmed 29/178 (17630). Nesâ, S. el-Kübrâ (7738). bn Mâce (199), bn Cerîr (5/231),

Hâkim (1/525, 2/289, 4/321) ve Beyhakî (741). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce,165).
1 Hâkim (2/289, "sahih”). SJsi/efu's-SalîM'da (1772) baknz.
1 Âl -i mrân Sur. 8

4 bn Cerîr (5/228).

s Hâkim (1/273).

‘Hâkim (1/273).
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Hakîm et-Tirmizî, Ebû Eyyûb el-Ensârt'den bildiriyor: "Kiiye öyle anlar

gelecek ki derisinde (kalbinde) ine ucu yeri kadar nifaksz yer kalmayacaktr.

Yine öyle anlar gelecek ki derisinde (kalbinde) ine ucu yeri kadar imansz yer

kalmayacaktr
.'n

Ebû Dâvud, Nesâî, el-Esmâ ve's-Sfât'ta Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor:

Resûlullah (laKaiiah aleyhi veseitem) gece vakti uyand zaman: "Senden baka ilah

yoktur ve seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Allahm! Günahlarm için

senden balanmam diler ve rahmetini isterim. Allahm! lmimi arttr ve beni

doru yola erdirdikleri sonra kalbimi eriltme, katndan bana rahmet bala,

üphesiz sen sonsuz bata bulunansn" diye dua ederdi .

2

Müslim, Nesâî, bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr,

Resûlullah’tanuaiiiiahu aleyhi vesaiiam) öyle iittiini söyledi: "Bütün Âdemoullarmn

kalpleri, tek bir kalp gibi Rahman'n parmaklarndan iki parma arasndadr ve

onu diledii gibi evirip çevirir." Sonra Resûlullah (saHaiiahu aleyhi malim): "Ey kalpleri

çeviren Allahm! Kalplerimizi senin itaatine çevir

"

diye dua etti .

3

Taberânî'nin, Sünni’de, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "Âdemolunun kalbi. Yüce Allah'n

parmaklarndan iki parma arasndadr."

4^ V âl k O 443 v çÜ Ufûl ®
"Rabbtmiz! Dorusu gelecei üphe götürmeyen gunder

nsanlar toplayacak olan ensin. üphesiz ki Allah

verdii sözden caymaz." (Âl-i imrân Sur. q)

ibn Neccâr, Târih’te, Câfer b. Muhammed el-Huldî'den bildiriyor Hz.

Peygamberden (saiiaiiahu aleyhi meltem) öyle rivayet edildi: "Kim kaybetmi olduu

bir ey için: «Rabbimiz! Dorusu gelecei üphe götürmeyen günde,

insanlar toplayacak olan ensin. üphesiz ki Allah verdii sözden

'Hâkim (1/274).
3 Ebû Dâvud (5061), Nesâî, S. el-Kiibrâ (10701) ve Beyhakî (127). Zayf hadistir (Bakan:

Elbânî, DdîfSünen Ebî Dâvud, 1074).

3 Müslim (2654), Nesâî, S. el-Kiibrâ (7739), bn Cerîr (5/232) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-

Sfât (298, 740).
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caymaz»

1

âyetini okuyup: «Gelecei üphesi götürmeyen günde, insanlar

toplayacak olan Allahm! Benle malm bir araya getir. üphesiz sen her eye

kadirsin» diye dua ederse, Yüce Allah kaybetmi olduu eyi kendisine iade

eder."
1

fr/i. l! IiL JÎS-t î* jt&j Jî

*— JjJut

"Tpk Âl i Firavun un gidii gibi, ki âyetlerimizi tekzib

ettiler de Allah onlar cürümler ile tutup alverdi, Allah'n

cezalandrmas çok iddetlidir." (Âl-i imrar Sur. l)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Tpk Al-i

Firavun'un gidii gibi" âyetini açklarken: “Firavun'un iledii ameller gibi

mânâsndadri'dedi.*

bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: ‘Tpk Al-i

Firavun'un gidii gibi" âyetini açklarken: “(Firavun'un) ii gib

mânâsndadr" dedi.

Ebu'-eyh, Mücâhid'den bunun aynsn bildirir.

ibn Cerîriin bildirdiine göre Rabî: “Tpk Al-i Firavun'un gidii gibi'
-

âyetini açklarken: “Firavun'un ameli ve ii gibi mânâsndadr" dedi .

4

JLbj p4>- öj&L* 1 Jî

"nkar edenlere: «Yenileceksiniz, toplanp cehenneme
sürüleceksiniz, oras ne kötü döektir» de."

(Âl-i mrân Sur. 12)

bn ishâk, bn Cerîr ve Delâil’de Beyhakî, ibn Abbâs'tan bildiriyor:

Resûlullah (saiMUu aieytu veteiien) Bediride (Kurey’e kar) galip geldikten sonra

1

Âl-i mrân Sur. 9
1 bn Neccâr, Tori/t'indc , bakn: evkânî, , Fethu'I-Kadîr (1/320).

J bn Cerîr (5/236) ve bn Ebî Hatim 2/603, 5/1718 (3230, 9177).

bn Cerîr 5/235).
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Medine'ye döndüünde bütün Yahudileri Benî Kaynuka çarsnda toplayp:

“Ey Yahudi topluluu! Yüce Allah, Kurey'lilerin bana getirdii eyi banza

getirmeden Müslüman olun " dedi. Onlar: “Ey Muhammedi Kurey’lilerden

savamay bilmeyen birkaç kiiyi öldürmen seni aldatmasn. Vallahi! Bizimle

savaacak olursan bizim nasl kiiler olduumuzu ve bizim gibisiyle daha

karlamam olduunu anlarsn" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "nkar

edenlere: «Yenileceksiniz, toplanp cehenneme sürüleceksiniz, oras ne

kötü döektir» de. Kar karya gelen iki topluluun durumlarnda sizin

için ibret vardr; biri Allah yolunda savaanlardr, dieri inkarclardr ki,

bunlar kar taraf gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlard. Allah

dilediini yardmyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardr"'

âyetlerini indirdi .

2

bn shâk, bn Cerir ve bn Ebî Hatim, Âsim b. Ömer, bn Katâde'den bunun

aynsn bildirir .
5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime’den bildiriyor: Yahudi'lerden Finhâs,

Bedir gününde: “Muhammed'in, Kurey'lileri malub edip öldürmesi onu

aldatmasn. Çünkü Kurey güzel savaamaz" dedi. Bunun üzerine: "nkar

edenlere: «Yenileceksiniz, toplanp cehenneme sürüleceksiniz, oras ne

kötü döektir» de"'* âyeti indi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Sizin için âyet (ibret) vardr...

"

s

âyeti hakknda: "bret ve tefekkür vardr, mânâsndadr” dedi .

6

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kar

karya gelen iki topluluun durumlarnda sizin için ibret vardr; biri Allah

yolunda savaanlardr..."
7
âyetini açklarken: "Burada Resûlullah (sBtiaiiahu aleyhi

vesEiiem) ile beraber Bedirîde savaan ashâb kastedilmektedir" dedi. "...Dieri

1

Âl-i mrân Sur 12, 13
3bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/552), bn Cerîr (5/239) ve Beyhakî (3/173, 174).

5 bn shâk (Sîretu bn Hiâmr 2/47), bn Cerîr (5/239) ve bn Ebî Hatim 2/604 (3234).
4
Âl-i mrân Sur. 12

5
Âl-i mrân Sur. 13

6 bn Cerîr (5/241).

7 Âl-i mrân Sur. 13
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inkarclardr..."
1

âyeti hakknda ise: “Burada da Kurey'li kafir topluluk

kastedilmektedir” dedi.
2

Abdunrezzâk, Musannefte krime'den bildiriyor: "...Size iki grubun birini

vaadediyordu..."3
, "Her halde o cemiyyet bozulacak ve arkalarn dönüp

gidecekler"4
, "Nihayet refahl olanlarn azâba çekiverdiimiz zaman..."5

,

(Allah bu yardm) inkâr edenlerden bir ksmn kessin veya perian

etsin..."
6
. Bu iten sana hiçbir ey dümez..."

7

"Allah’n nimetlerine

nankörlükle karlk veren ve sonunda milletlerini helak yurduna

konduranlar görmedin mi?"”, "Görmedin mi o kimseleri ki kendileri

binlerce kii iken ölüm korkusuyla yurtlarndan çktlar...”9
, "Kar karya

gelen iki topluluun durumlarnda sizin için ibret vardr..."
10

âyetleri, Bedir

ehli hakknda inmitir.

11

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "...Sizin için ibret

vardr..."
12
âyetini açklarken öyle dedi: “Burada sizin için ibret çkaracama

ve tefekkür edeceiniz eyler vardr. Yüce Allah onlan kuvvetlendirerek

dümana kar muzaffer eyledi. Bedir savanda müriklerin says dokuz yüz

elli kiiydi. Muhammed’in(sa)BiiBhuBByhimsaiBi)ashâb ise üç yüz on üç kiiydi/*’
3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Kar karya gelen iki

topluluun durumlarnda sizin için ibret vardr; biri Allah yolunda

savaanlardr, dieri inkârclardr ki, bunlar kar taraf gözleriyle

kendilerinin iki misli görüyorlard. Allah dilediini yardmyla destekler.

Bunda görebilenler için ibret vardr"14
âyetini açklarken öyle dedi: “Bu

1

Âl-i mrân Sur. 13
2 bn shak

(
Sretu bn Hiâm, 2/47), bn Cerîr (5/242) ve bn Ebî Hatim 2/605 (3237).

3 Enfâl Sur. 7

* Kamer Sur. 45

^Mü'minûnSur. 64
6
Âl-i mrân Sur. 127

7
Âl-i mrân Sur. 128

a brahim Sur. 28

9 Bakara Sur. 243
10

Âl-i mrân Sur. 13
11 Abdurrezzâk (9734).
12

ÂI-i mrân Sur. 13
13 bn Cerîr (2/242, 249) ve bn Ebî Hatim 2/604, 605 (3236, 3238).

H Âl-i mrân Sur. 12, 13
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Bedir savandadr. Dümana baktmz zaman onlann kat kat bizden daha

fazla olduklann gördük. Sonra onlara bir daha baktmzda, bizden bir kii

bile fazla olmadklann gördük. Yüce Allah’n: "Ve ite onlarla karlatnz
vakit onlar sizin gözünüze az gösteriyordu, sizi de onlarn gözlerinde

azaltyordu. buyruu da bu mânâdadr.

1

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Kar karya

gelen iki topluluun durumlarnda sizin için ayet vardr; biri Allah yolunda

savaanlardr, dieri inkarclardr ki, bunlar kar taraf gözleriyle

kendilerinin ki misil görüyorlard. Allah dilediini yardmyla destekler.

Bunda görebilenler için ibret vardr"

3

âyetini açklarken öyle dedi: Bu âyet

Bedir savanda müminlerin yükünü hafifletmek için inmitir. O gün

Müslümanlar üç yüz on üç kiiydiler. Mürikler ise onlann iki kat olup alt yüz

yirmi alt kiiydiler. Yüce Allah, müminlere yardm etti ve bu ekilde yüklerini

hafifletil

bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildiriyor: Bedir'e katlanlar, üç yüz on üç

kiiydi. Aralannda yetmi be Muhâcir vard. Bedride müriklerin hezimete

uramas, Ramazan aynn on yedinci günü cuma gecesiydi .

5

Tast, Mesâil’de, bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfî b. el-Ezrak ona: ( ,> opil

ili
)

6
âyetini sorduunda öyle dedi: “Yüce Allah dilediini yardmyla

destekler” dedi. Nâfi b. el-Ezrak: “Araplar bu ifadeyi biliyor mu?” deyince de:

"Evet (biliyor), Hassân b. Sâbit’in:

“Öyle kiiler ki, siz onlar gibi deilsiniz,

Cibril'e yardmlaryla zafer geldi bilesiniz
"
dediini iitmedin mi?” karln

verdi .

7

1

Enfâl Sur. 44
5 bn Cerîr (5/245).

3 Âl-i mrânSur. 12, 13

* bn Cerîr (5/246, 247) ve bn Ebî Hatim muhtasar olarak 2/606 (3245).

sbn Ebî eybe (14/382).
6
Âl-i mrânSur. 13

7el-tkûride (2/73) geçtii üzere Tasrî
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“Kadnlara, oullara, kantar kantar altn ve gümüe,
nianl atlar ve develere, ekinlere kar ar sevgi

beslemek, insanlara güzel gösterilmitir. Bunlar dünya
hayatnn nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah

katindadr" (Âl-i imrân Sur. 14)

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ebû Bekr b. Hafs b. Ömer b. Sa'd'dar bildiriyor:

"Kadnlara, oullara, kantar kantar altn ve gümüe, nianl atlar ve

develere, ekinlere kar ar sevgi beslemek, insanlara güzel gösterilmitir.

Bunlar dünya hayatnn nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah

katindadr"
1

âyeti indii zaman, Hz. Ömer: "imdi ey Rabb, onu bize süslü

gösterdiin zaman (biz ne yapabiliriz)?" deyince: "De ki: Bundan daha iyisini

size haber vereyim mi? Allah'a kar gelmekten saknanlara, Rab'lerinin

katnda, altlarndan rmaklar akan ve orada temelli kalacaklar cennetler,

tertemiz eler ve Allah'n rzas vardr. Allah kullarn hakkyla görücüdür"
2

âyeti indi .
3

bnu'l-Münzir lafz ise öyledir: Hz. Ömer: "De ki: Bundan daha iyisini size

haber vereyim mi? Allah'a kar gelmekten saknanlara, Rab'lerinin

katnda, altlarndan rmaklar akan ve orada temelli kalacaklar cennetler,

tertemiz eler ve Allah'n rzas vardr. Allah kullarn hakkyla görücüdür"

âyetine gelince alad ve: “Neden sonra?! Onu bize süslü gösterdikten sonra

m!" dedi .

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Seyyâr b. Ebi'l-

Hakem'den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb: "Kadnlara, oullara, kantar kantar

altn ve gümüe, nianl atlar ve develere, ekinlere kar ar sevgi

Âl-i mrân Sur. 14
1

Âl-i mrân Sur. 15

5 bn Cerîr (5/254) ve bn bb Hatim 2/606 (3247).

4 bnu'l-Münzir (279).
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beslemek insanlara güzel gösterilmitir. Bunlar dünya hayatnn

nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katindadr"
1

âyetini okudu ve:

“imdi ey Rabb, onu kalplere süslü gösterdikten sonra m!” dedi .

2

bn Ebî eybe, Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd'ün zevâidi olarak ve bn Ebî

Hatim, Eslem’den bildiriyor: Abdullah b. Erkam süs eyas ve gümüle Ömer

b. el-Hattâb'a geldi. Ömer öyle dedi: “Allahm! Sen bu mal zikrettin ve:

“Kadnlara, oullara, kantar kantar altn ve gümüe, nianl atlar ve

develere, ekinlere kar ar sevgi beslemek, insanlara güzel gösterilmitir.

Bunlar dünya hayatnn nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah

katindadr"3 buyurdun. Yine: “Bu, kaybettiinize üzülmemeniz ve Allah'n

size verdii nimetlerle marmamanz içindir..."
4 buyurdun. Ancak bize

süslediin eylere sevinmemeye gücümüz yetmiyor. Allahm! Onu hakkyla

infak etmemizi nasip et ve bizi onun errinden koru.”5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): “Kadnlara, oullara, kantar kantar altn ve gümüe, nianl atlar ve

develere, ekinlere kar ar sevgi beslemek, insanlara güzel gösterilmitir.

Bunlar dünya hayatnn nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah

katindadr"
6

âyetini açklarken: “Onu kim süsledi? Hiç kimse onu

yaratanndan daha zemmetmez” dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Kadnlara, oullara,

kantar kantar altn ve gümüe, nianl atlar ve develere, ekinlere kar ar
sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmitir. Bunlar dünya hayatnn

nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katindadr"
8

âyetini

açklarken: Onlar eytan süsledi” dedi .
9

1

ÂJ-i mrân Sur. 14
J bn Ebî Hatim 2/606, 607 (3248).

3 ÂJ-i mrân Sur. 14

4 Hadid Sur. 23
5 bn Ebî eybe (12/578), Abdullah b. Ahmed (sh. 115) ve bn Ebî Hatim 2/607 (3251).
6
ÂI-i mrân Sur. 14

7 bn Cerîr (5/254) ve bn Ebî Hatim 2/607 (3249).

* ÂJ-i mrân Sur. 14

’ bn Ebî Hatim 2/607 (3250).
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Nesâî, bn Ebî Hâtim ve Hâkim’in, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(lkM aleyhi venllm)öyle buyurmutur "
Bana dünyanzdan kadnlar ve güzel koku

sevdirildi. Gözümün nuru da namaz oldu."
1

Ahmed, bn Mâce'nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

eieyfî vEsdiem): "Bir kantar (kntâr) on iki bin uktyyedr" buyurmutur.

2

Hâkim, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah'a "...Kantar kantar ..."

3

âyeti

sorulduunda: "Bir kantar (kntâr) iki bin ukiyyedir" buyurdu/

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(ssilallatm Betrhi veiBiem) öyle buyurmutur: "Bir kantar (kmtâr) bin dinardr/'*

bn Cerlr'in Ubey b. Ka’b’tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu afavtu itaVam):

“Bir kantar (kntâr) bin iki yüz ukiyyedir" buyurdu .

6

bn Cerlr'in Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (MiisUahu aisyhi m?iem):

“Bir kantar (kntâr) bin iki yüz dinardr" buyurmutur .

7

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin, Ebu'd-Derdâ'dan

bildirdiine göre Resûlullah (kMu aleyhi «kIIm-) öyle buyurmutur "Bir gecede

yüz âyet okuyan kii, gafil kiilerden yazlmaz. ki yüz âyet okuyan da itaatkar

olarak harolunur. Kim de be yüz ile bin âyet aras okursa kendisine bir kantar

(kntâr) ecir yazlr. Bir kantar da büyük bir tepe gibidir/'
0

1 Nesâî (3949), bn Ebî Hâtim 2/607 (3252) ve Hâkim (2/160). Hasen ve sahih hadistir

(Balan: Elbânî, Sahih Sünen en-NesS, 3680).

1 Ahmed 14/366 (8758) ve bn Mâce (3660). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen

bn Mâce, 796).

3 Âl-i mrân Sur. 14

4Hâkim (2/178, "sahih"). Uydurma hadistir (Daîfu'l-Câmi’ 4143).

i ibn Ebî Hâtim 2/608 (3255) vebn Kesir, Tefsir'de (2/16) geçtii üzere tbn Merdûye.
6
ibn Cerîr (5/255). bn Kesir der ki: "Bu, münker bir hadistir. Ubey b. KaVn sözü

olmas daha muhtemeldir, ibn Kesir, Tefsir (2/15). Daîfu'l- Cam'ye (4144) baknz.
7bn Cerîr (5/255). Zayf hadistir (Bakn: Daîfu'l-CSmi' 4142).
8 Abd b. Humeyd, Muntehab (200), bn Ebî Hâtim 2/607, 608 (3253) ve bn Kesir,

Tefsî/de (2/15) geçtii üzere ibn Merdûye. bn Ebî Hâtim hadisi Ümmü'd-Derdâ'dan

nakletmitir.
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Sünen ’de Beyhakî, Muâz b.

Cebel'in: "Bir kantar (kntâr) bin iki yüz ukiyyedir" dediini bildirir.’

bn Cerîr, bn Ömer'in: “Bir kantar (kntâr) bin iki yüz ukiyyedir" dediini

bildirir.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bunun aynsn

bildirir.

3

bn Cerîr ve Beyhakfnin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bir kantar (kntâr)

on iki bin dirhem veya bin dinardr" dedi .
4

bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Bir kantar bin iki yüz

dinardr. Gümü olarakta bin iki yüz miskaldr" dedi.*

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Saîd

el-Hudrî: “Bir kantar bir öküz tulumu dolusu altndr" dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'în bildirdiine göre bn Ömer'e: “Bir kantar ne

kadardr?" diye sorulunca: “Yetmi bin dinardr” dedi .

7

Abd b. Humeyd, Mücâhid’in: “Bir kantar yetmi bin dinardr" dediini

bildirir.

Abd b. Humeyd, Saîd b. el-Müseyyeb'in: “Bir kantar seksen bin dinardr"

dediini bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Salih: “Bir kantar iki yüz ntldr"

dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: “Bir kantann iki

yüz ntl altn veya seksen bin gümü olduunu konuurduk" dedi .

8

'bn Cerîr (5/254, 255), bn Ebî Hâtim 2/608, 3/906 (3254, 5055) ve Beyhakî (7/233).

3 bn Cerîr (5/255).

3 bn Cerîr (5/255) ve Beyhakî (7/233).

4 bn Cerîr (5/256) ve Beyhakî (7/233).

5 bn Cerîr (5/256) ve Beyhakî (7/253) muallak olarak rivayet etti.

‘ bn Ebî Hâtim 2/608, 609, 3/907 (3259, 5057) ve Beyhakî (2/233).

7 bn Cerîr (5/259) ve bn Ebî Hatim 2/609, 3/907 (3261, 5058).

*bn Cerîr (5/258).
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Tasti, bn Abbâs’tan bildiriyon Nâfi b. el-Ezrak ona: "...Kantar kantar

(altn ve gümü )..."
1

âyetini açklar msn?” deyince: “Biz Ehl-i beyt gibi: "Bir

kantar on bin miskal” diyoruz. Hisl oullan ise: “Bir öküz tulumu dolusu altn

veya gümütür, derler” dedi. Nâfi b. el-Ezrak: "Araplar bu ifadeyi biliyor mu?"

diye sorunca da: “Evet (biliyor), Adiy b. Zeyd’in:

“Rum krallna vergi toplanrd insanlardan

Bu vergi biraz az veya çoktu bir kantardan
"
dediini iitmedin mi?” dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Câfen “Bir kantar on be bin

miskaldr. Bir miskal de yirmi dört krattr3” dedi .

-1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kantar kantar..."3 âyetini

açklarken: “Burada çok altn ve gümü kastedilmektedir" dedi.

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî: "...Kantar kantar..."7 âyetini

açklarken: “Üst üsteylm çokça mal mânâsndadr” dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: (ö^küLU )

8 kelimesini açklarken:

"Baslarak dinar veya dirhem edilmi eydir” dedi .
5

bn Cerîr'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Nianl

atlar ..."
10
âyetini açklarken: "Salnm (merada yaylan) atlardr" dedi.”

bnu'l-Münzir, Mücâhid vastasyla bn Abbâs'tan aynsn bildirir."

’Âl-i mrân Sur. 14
1
Nâfi, Mesâi I (265).

5 Krat: "Ortalam dört buday veya be arpa tanesi arlnda bir ölçüdür."

4 bn Ebî Hatim 2/609 (3264).

5 Âl-i mrân Sur. 14

6bn Cerîr (5/260).

7 Âl-i mrân Sur. 14
8
Âl-i mrân Sur. 14

5bn Cerîr (5/262).

,0
Âl-i mrân Sur. 14

"bn Cerîr (5/262).

” bnu'l-Münzir (286).
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bn Cerîr'in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Nianl atlar..."
1

âyetini açklarken: “âretli (alâmetli) atlardr" dedi.'

bn Ebî Hâtim'in, krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nianl

atlar..." 1 âyetini açklarken: “âretli (alâmetli) güzel yürük atlardr" dedi ve:

"...Hayvanlar otlattnz bitkiler de onunla biter"’ âyetini okudu .
4

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

atlar ..." 1 âyetini açklarken: “Güzel yürük atlardr" dedi .
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, krime’nin: “(Atn) nian güzelliidir"

dediinin bildirir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mekhûl: "...Nianl atlar..." 1 âyetini

açklarken: “Nian alnndaki ve ayaklarndaki beyazlktr" dedi .
7

Müslim ve bn Ebî Hâtim'in bn Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi mailem): "Dünya bir nimettir, dünya nimetinin en güzeli de saliha kadndr"

buyurmutur.

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Oysa gidilecek yerin güzeli Allah

katindadr"9 âyetini açklarken: "Gidilecek en güzel yer Cennettir" dedi .

10

’Âl-i mrânSur. 14
3

Yine bn Ebî Hatim, krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nianl

atlar../" âyetini açklarken: "âretli (alâmetli) atlardr" dedi" eklinde rivayet etti. bn
Cerîr (5/264).

3 Nahl Sur. 10

4 bn Ebî Hatim 2/610 (3268).

5bn Cerîr (5/263).

6 bn Cerîr (5/263, 264).

7bn Ebî Hâtim 2/611 (3275).

'Müslim (1467) ve ibn Ebî Hatim 2/611 (3277).

9 Âl-i mrân Sur. 14
10 bn Cerîr (5/267).
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"De ki: Bundan daha iyisini size haber vereyim mi?

Allah'a kar gelmekten saknanlara, Rab'lerinin katnda,
altlarndan rmaklar akan ve orada temelli kalacaklar

cennetler, tertemiz eler ve Allah'n rzas vardr. Allah

kullarn hakkyla görücüdür." (Âl-i mrân bur. 1 5)

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde bu âyeti açklarken öyle dedi: Bize Ömer b. el-Hattâb'n: "Allahm!

Bize dünyay süsledin ve dünyadan sonra olann bundan daha güzel

olduunu haber verdin. Bizim nasibimizi kalc ve hayrl olandan kl!” diye

dua ettii söylendi.’

jU^V, jy o^iLüij ,^üij

"Sabredenler, doru olanlar, gönülden ibadet edenler,

intak edenler ve seherlerde Allah tan mafiret
dileyenlerdir." (Âl-i imrnn Sur. 17 )

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Sabredenler, doru olanlar,

gönülden ibadet edenler, infak edenler ve seherlerde Allah'tan mafiret

dileyenlerdir
"1

âyetini açklarken öyle dedi: "Sabredenler, Yüce Allah'n

itaatine devam edenler ve haramlarna (arzularna kar) sabredenlerdir.

Doru olanlar da, niyetleri, dilleri ve kalpleri doru olup gizli ve açk ilerinde

doru olanlardr. badet edenler ise itaatkâr olanlardr. Seherlerde Allah’tan

mafiret dileyenlerde namaz klanlardr.”

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyet hakknda öyle

dedi: "Sabredenler Allah'n emirlerine (arzulanna kar) sabredenlerdir.

Doru olanlar imanlarnda doru olanlardr. badet edenler de itaatkâr

’ Ibnu'l-Münzir (289) ve ibn Ebî Hatim 2/612 (3279).

2
ÂI-i mrân Sur. 17
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olanlardr, infâk edenler ise mallarm Allah yolunda harcayanlardr.

Seherlerde Allah'tan mafiret dileyenler de namaz klanlardr.'"

ibn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem:

"...Seherlerde Allah'tan mafiret dileyenlerdir"
2

âyetini açklarken: "Bunlar

sabah namaznda (cemaatte) bulunanlardr” dedi.}

ibn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer

geceyi namazla geçirirdi. Sonra: "Ey Nâfi! Seher vaktine girdik mi?" derdi.

Ona: "Hayr" denilince namaza devam ederdi. Nâfi: "(Seher vaktine) Girdik”

deyince, o Allah’tan mafiret diler ve sabaha kadar dua ederdi .
4

ibn Cerir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik: Resûlullah

(siiaHsini aleyhi ren-Hm) bize seher vaktinde yetmi defa mafiret dilememizi emretti”

dedi .
5

bn Cerir, Câfer b. Muhammed’in öyle dediini bildirir: "Kim gece namaz

klar ve gecenin sonunda yetmi defa istifar ederse mafiret dileyen

kiilerden yazlr.” 6

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd'de, Saîd el-Cureyrî’den bildiriyor: Bize,

Davud’un (B^hisseiam), Cibril’e: “Ey Cibril! En hayrl gece hangi gecedir?” diye

sorduunda: "Ey Dâvud! Seher vaktinde Ar’n sallandndan baka bir ey
bilmiyorum” dedii söylendi .

7

V û\ i Jkuiu Luii Jü JJj î£raUij > v *i v ii! ii i+i
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&& ji

"Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahihleri,

O'ndan baka tanr olmadna ahidlik etmilerdir.

’ bn Ebî Hatim 27614, 615 (3291, 3293, 3297, 3298, 3300).
1

Âl-i mrân Sur. 17

3 bn Ebî eybe (13/498) ve bn Ebî Hatim 2/615, 616 (3301 ).

* bn Cerir (5/274), bnu'l-Münzir (297) ve bn Ebî Hatim 2/616 (3302),

5 bn Cerir 5/275) ve bn Kesîr, Tefsir'de (2/18) geçtii üzere bn Merdûye.
6 bn Cerir (5/275).

’bn Ebî eybe (13/200) ve Ahmed (sh. 7).
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O ndan baka tanr yoktur, O güçlüdür. Hakim dir."

(Âl-î mrân Sur. 18 )

bn Sünnî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle'de ve Ebû Mansûr e-ehhâmî’nin, el-

Erbaîn'de, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aieyK malln) öyle

buyurmutur: “Fatiha sûresi, Âyetu'l-Kürsî ve Âl-i mrân sûresinden olan:

“Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahihleri, O ndan baka tanr

olmadna ahidlik etmilerdir. Ondan baka tanr yoktur, O güçlüdür,

Hakim'dir" 1 "De ki: "Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü dilediine verirsin;

dilediinden çekip alrsn; dilediini aziz klar, dilediini alçaltrsn; iyilik

elindedir. Dorusu Sen, her eye Kadir'sin. Geceyi gündüze, gündüzü

geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çkarrsn; dilediini hesapsz

rzklandrrsn"2

üç âyet Ar'ta asldr ve Yüce Allah'la aralarnda perde

yoktur. Bu âyetler: “Ey Rabbim! Bizi senin olan yeryüzüne ve asî olan

kullarna m indireceksin?" derler. Yüce Allah: “Sizi her farz namazdan sonra

okuyan kullarm her ne halde olurlarsa olsunlar onlann yerinin Cennet

olacana dair yemin ettim. Mutlaka onu Cennette klacak ve ona günde

yetmi defa gizli gözümle bakacam. En küçüü mafiret olmak üzere her

gün kendisinin yetmi hacetini gidereceim. Mutlaka onu dümanlarna kar

aziz klp onu muzaffer klacam" buyurur.3

Deylemî, Müsnedü'l-Firderus'te, merfû olarak Ebû Eyyûb el-Ensâri’den

bildiriyor: Fâtiha sûresi, Âyetu’l-Kürsî ve ^Sabredenler, doru olanlar,

gönülden ibadet edenler, infak edenler ve seherlerde Allah'tan mafiret

dileyenlerdir. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahihleri,

O'ndan baka tanr olmadna ahidlik etmilerdir. O'ndan baka tanr

yoktur, O güçlüdür, Hakim'dir
"4

âyetleri Ar'ta asldr. Bu âyetler: “Bizi sana

ma’siyetlerle amel edenlere mi indireceksin?" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "zzetime, Celâlime ve yüksek makamma yemin olsun ki, sizi her (farz)

namazdan sonra okuyan kulum her ne halde olursa onu mutlaka

balayacam ve meskenini Cennet klacam. Ona günde yetmi defa

’ Âl i mrân Sur. 18

1

Âl-i mrân 5ur. 26, 27
} bn Sünnî (125) ve es-Sikiletü'd-Dû'îfe'de (698) geçtii üzere e-ehâmî. Elbârû:

''Uydurma hadistir" demitir.
J ÂI- mrân Sur. 17,18
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bakp, en küçüü mafiret olmak üzere yetmi ihtiyacn gidereceim"

buyurdu.'

Ahmed, Taberânî, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de bn Sünnî ve bn Ebî Hâtim,

Zübeyr b. el-Avvâm'dan bildiriyor: Resûlullah'n (sBlailahu eieyhi ««iem) Arafat'ta:

"Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahihleri, O'ndan baka tanr

olmadna ahidlik etmilerdir. O'ndan baka tanr yoktur, O güçlüdür,

Hakirn‘dir
m

âyetini okuyup: "Ey Rabbim! Bende buna ahidim" diye dua

ettiini iittim. Taberânî'nin lafz: "Seden baka ilah olmadna, senin güçlü ve

Hakim olduuna ahidim" dedi" eklindedir.
3

bn Adiy, M. el-Evsafta Taberânî, uabu’l-mân’da Beyhakî, Târih’te Hatîb

ve bnü’n-Neccâr, Gâlib el-Kattân'dan bildiriyor: Ticaret sebebiyle Kûfe'ye

geldim ve A'me'e yakn bir yere konakladm. Oradan inmek istediim gece o

kalkp gece namaz klmaya balad ve: "Allah, melekler ve adaleti yerine

getiren ilim sahihleri, O'ndan baka tanr olmadna ahidlik etmilerdir.

O'ndan baka tanr yoktur, O güçlüdür, Hakim'dir. Allah katnda din,

üphesiz slam'dr** âyetlerini okuyup: "Ben de, Allah’n ahid olduu eylere

ahidim. Bu ahitliimi de Allah'a emanet ediyorum. Bu, Allah'n katnda bir

emanettir" dedi. Bunu birkaç defa tekrarlaynca, kendi kendime: "Bu konuda

bir ey duyulmu" dedim. Bunu kendisine sorduumda: "Ebû Vâil bana

Abdullah'tan, Resûlullah'n (uiisKahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu anlatt: "Bu,

kyamet gününde sahibiyle beraber getirildiinde, Yüce Allah: «Kulum bana

ahid verdi ve benim bu ahdi ödemem haktr. Kulumu Cennete sokun» buyurur"

dedi .

5

el-Leâliu'l-Masnûa'da (1/229, 230) geçtii üzere Deylemî. Elbânl: "Uydurma

hadistir" demitir.

’Âl-i mrânSur. 18

3 Ahmed 3/37 (1421), Taberânî (250), bn Sünnî (435) ve bn Ebî Hâtim 2/616 (3303).

Heysem, Mecmau ’z-Zevâid'de (6/325) der ki: "Ahmed ve Taberânî'nin rivayetindeki

isnadnda durumu meçhul olanlar bulunmaktadr."
4 Âl -i mrân Sur. 18, 19

5 bn Adiy (5/1293), Taberânî (10453), Beyhakî (2414, hadisin zayf olduunu
söylemitir) ve Hatîb (7/193). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (6/326) der ki: "snadnda
zayf bir ravi olan Ömer b. el-Muhtâr bulunmaktadr. Ibnu'l-Cevzî, Ilelu'l- Mütenâhiye'de

(1/103) der ki: "Bu, Resûlullah’tan (sallallahu aleyh vesellem) rivayet edilmi sahih bir

hadis deildir. Bunu sadece Ömer b. el-Muhtâr rivayet etmitir. Bu kii de batl hadisler
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Ebu'-eyh, e\-Azame’âe, Hamza el-Zeyyât’ten bildiriyor. Gecenin birinde

Kûfe’ye çkmak istedim. Barnmak için bir harabede konakladm. Ben

harabedeyken yanma cinlerden iki ifrid girdi. Biri arkadana: "Bu Kûfe’de

isanlar okutan Hamza b. Hubeyb ez-Zeyyât deil mi?" deyince, arkada:

"Evet, Vallahi onu öldüreceim” dedi. Dieri: “Brak miskin yaasn”

dediinde, yine: "Vallahi onu öldüreceim" dedi. Beni öldürmek için suratla

üstüme gelince: ''Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Allah, melekler ve

adaleti yerine getiren ilim sahihleri, O'ndan baka tann olmadna
ahidlik etmilerdir. O'ndan baka tanr yoktur, O güçlüdür, Hakim'dir"

1

dedim. Bunun üzerine arkada ona: "imdi onu öldürmekten sakn ve

mecburi olarak onu sabaha kadar koru" dedi".
1

bn EbîDâvud'un, Mesâhifte bildirdiine göre A'me: "Abdullah'n kraati

Cs* yj 4}\ j jl ve
(
^Liy Zil jt) eklindedir" dedi.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Adaleti yerine

getiren ..."4 âyeti hakknda: "Rabbimiz adaleti yerine getirendir" dedi.5

bn Ebî Hâtim'in, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: (^âl)6

kelimesi "Adaletle mânâsndadr" dedi. 7

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda öyle dedi: "Allah,

melekler ve insanlardan adaleti yerine getiren ilim sahihleri, Allah katnda

dinin üphesiz slam olduuna ahidlik etmilerdir.
8

bn Cerîr ‘in bildirdiine göre Muammed b. Cafer b. ez-Zübeyr. "Allah,

melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahihleri, O'ndan baka tanr

rivayet eder. Ukaylî der ki: "Ömer'in hadisini hiçbir rivayet desteklememitir ve bu

kiinin sadece bu hadisi rivayet ettii bilinmektedir."

’Âl-i mrân Sur. 18
2 Ebu'-eyh (1 107).

3 bn Ebû Dâvud (sh. 59).

* Âl -i mrân Sur. 18

5 bn Ebî Hatim 2/617 (3310).

‘Âl-i mrân Sur. 18

7 bn Ebî Hatim 4/1078, 5/1420, 1462, 6/1927, 2071 (2030).

‘ bn Cerîr (5/280).
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olmadna ahidlik etmilerdir" âyetini açklarken: “Necran

Hristiyanlarnn (sa (aieyHsseiam) hakkndaki) iddialann çürütmütür” dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “Allah katnda

din, üphesiz slam'dr"

3

âyetini açklarken: “slâm, Allah'tan baka ilah

olmadna dair ahidlik etmek ve Allah katndan gelenleri ikrar etmektir.

Allah’n kendisi için kabul etmi olduu din, slam dinidir. Peygamberleri

bununla gönderdi ve evliyalan buna yöneltti. Bu dinden bakasn kabul

etmez ve bu dinden bakasna mükâfat vermez” dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: “Allah katnda din, üphesiz

slam'dr"

5

âyetini açklarken: “Bütün peygamberleri ancak slam üzeri

gönderdim” mânâsndadr, dedi/

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: Kabe’nin

etrafnda üç yüz altm put vard. Araplardan her kabilenin kendine has bir

veya iki putu vard. Yüce Allah: “Allah, melekler ve adaleti yerine getiren

ilim sahihleri, O'ndan baka tanr olmadna ahidlik etmilerdir. O'ndan

baka tanr yoktur, O güçlüdür, Hakim'dir"7 âyetini indirdii zaman bütün

putlar Kâbe’ye kar secdeye kapandlar .

8

1

Âl-i mrân Sur. 18
5 bn Cerîr (5/280).

} Âl-i mrân Sur. 19

< bn Ccrir (5/281, 282).

5 Âl-i mrân Sur. 19

‘ bn Ebî Hâlim 2/618 (3314).

7 Âl-i mrân Sur. 18

* bnu-Münzir (300).
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"...Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten

sonra, aralarndaki ihtiras yüzünden ayrla dütüler.

Allah'n âyetlerini kim inkar ederse bilsin ki, Allah hesab
çabuk görür." (Âl-i mrân Sur. 19)

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Ancak, Kitap

verilenler, ... ayrla dütüler” âyetini açklarken: “Bunlar srâil oullandr"

dedi.*

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Kendilerine lim geldikten

sonra, aralarndaki ihtiras yüzünden ayrla dütüler ...” 3 âyetini açklarken:

“Dünya maln ve kralln istediklerinden dolay insanlann âlimleri

olmalanna ramen birbirlerini öldürdüler" dedi .
4

bn Cerîr, Rabî’den bildiriyor Musa (ateyhsabr) vefat edecei zaman srâil

oullarndan yetmi âlimi çard ve Tevrat' onlara vererek kendilerine

emanet etti. Ancak her âlime Tevrât'n bir ksmn vermiti. Musa'dan (aipyhKseiam)

sonra Yûa' b. Nün halife oldu. Fakat birinci, ikinci ve üçüncü asrlar geçince

yetmi âlimin torunlarndan olan frkalar birbirlerine dütüler. Birbirlerinin

kanlarn döktüler, aralanna kötülükler ve ihtilaflar dütü. Bu olaylar daha

önce kendilerine ilim verilenlerin, dünya malna, saltanatna, hâzinelerine ve

süsüne olan hrslarndan dolay olmutur. Bunun üzerine Yüce Allah onlara

zalimlerini musallat etti .
5

ibn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr: "...Ancak,

Kitap verilenler ..."
6

âyetini açklarken: “Burada Hristiyanlar

kastedilmektedir" dedi. "...Kendilerine ilim geldikten sonra, aralarndaki

Âl-i mrân Sur. 19
1 bn Ebî Hâlim 27618 (3315).

1 ÂI-i mrân Sur. 19

4 bn Cerîr (5/283).

3 bn Cerîr (5/284).
6
Âl-i mrân Sur. 19



Ayet: 19 427

ihtiras yüzünden ayrla dütüler..."' âyetini açklarken de: “Burada

Allah'tan gelen kastedilmektedir. Yani Allah'n tek olduu ve ortann

olmaddr” dedi.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: (v_.L^J 'gjC. d ÖJ*)
3 âyetini

açklarken: “(Allah ) hesaplar çabuk görür, mânâsndadr” dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Eer seninle

tartmaya giriirlerse ..." 5 âyetini açklarken: “Yahudiler ve Hristiyanlar

seninle tartmaya girerlerse mânâsndadr” dedi .

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Eer seninle tartmaya

giriirlerse..."7 âyetini açklarken öyle dedi: Yahudiler ve Hristiyanlar “Din

Yahudilik ve Hristiyanlktr” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “Ey

Muhammedi "...Ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim” de ..."
8

buyurdu .

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Câfer b. ez-Zübeyr: "Eer

seninle tartmaya giriirlerse ..."
10

âyetini açklarken öyle dedi: Kendilerinin

de hak olduunu bildikleri onlar için batl ve üpheli olan: «Yarattk, yaptk,

emrettik» sözleriyle seninle tartrlarsa onlara: "...Ben bana uyanlarla

birlikte kendimi Allah'a verdim" de ..."'1 mânâsndadr.

12

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Bana uyanlarla ..."'3

âyetini açklarken: “Sana uyanlar da senin dediin gibi desinler” dedi .'4

I

Âl-i mrân Sur. 19
J bn Cerîr (5/284).

3 Âl-imrânSur. 19

3 bn Cerîr (5/285).

5 Âl-i mrân Sur. 20
4 bn Ebî Hatim 2/619 (3321).

7 Âl-i imrân Sur. 20
8
Âl-i imrân Sur. 20

9 bnu'l-Münzir (310).

°Âl-i mrân Sur. 20
II

Âl-i mrân Sur. 20
11 bn Cerîr (5/286).
’ 3 Âl-i imrân Sur. 20
14bn Ebî Hatim 2/619 (3324).



42B £ ÂI-i ftiran Sûresi R-.

Hâkim, Behz b. Hakîm’den, o babasndan, o da dedesinden bildiriyor Hz.

Peygamber'e isaiiaiiahu aleytn veseiimi gittim ve: "Ey Allah'n Peygamberi! Sana Allah

için soruyorum. Rabbimiz seni ne üzere gönderdi?" dedim. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "slam üzere" dedi. "Göstergesi nelerdir?" dediimde,

Resûlullah (seilallshu aiyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Ben her eyden vazgeçip kendimi

Allah'a teslim ettim, demendir. Namaz klp zekat vermendir. Müslüman

Müslümana zarar vermemeli ve karde gibi yardma olmaldr. Yüce Allah

,

Müslüman olduktan sonra irk koan kiinin iyi amellerini, mürikleri terkedip

te tekrar Müslümanlara katlmadkça kabul etmez. Ben niye sizi eteinizden

tutup ateten çektiimi görüyorum ki! Rabbim beni çarp: «Bunu kullanma

haber verdin mi?» diye soracaktr. Ben de: «Rabbim haber verdim» diyeceim.

Burada hazr bulunanlar bulunmayanlara haber versin. Sonra siz aznz bir

bezle kapal bir ekilde çarlacaksnz. Sonra sizin ilk konuacak uzuvlarnz

ayaklarnz ve ellerinizdir. "Ey Allah'n Resûlü! Dinimiz bu mudur?" dediimde:

"Dininiz budur, bundan gücün neye yeterse o sana yeter

"

buyurdu .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kendilerine Kitap verilenlere de ki..."' âyetini açklarken: "Burada

Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir" dedi. "...Ümmiler...
wî

kelimesini

ise: "Yazmay bilmeyenler mânâsndadr" diye ifade etmitir.
4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rab?nin: "...Eer teslim oldularsa

doru yolu buldular demektir...^ âyetini açklarken: "Bunu bütün kalbiyle

doru söyleyen, yani iman eden kii doru yolu buldu demektir" dedi.

"...Yok eer yüz çevirdilerse ..."
6
âyetini ise: "Yani imânâ yüz çevirdilerse

mânâsndadr" eklinde açklamtr .
7

’ Hâkim (4/600, “sahih") ve Ahmed 33/225 (20022). Muhakkik: "snad hasendir"

demitir.
1
ÂI-i mrân Sur. 20

3 Âl-i mrân Sur. 20
4 ibn Cerîr (5/288), bnu'l-Münzir (312) ve bn Ebî Hatim 2/620 (3327).

5
Âl-i mrân Sur. 20

‘Âl-i mrân Sur. 20
7 bn Ebî Hatim 2/620 (3328, 3330).
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‘'Allah'n âyetlerini inkar edenlere, haksz yere

peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti

emredenleri öldürenlere iddetli bir azab müjdele/'
(Âl-i mrân Sur. 21

)

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'tan bildiriyor,

Resûlullah'a (sBfiaUaht aleyhi veseiiem): “Ey Allah’n Resulü! Kyamet gününde azab

iddetli olacak kiiler kimlerdir?" dediimde: "Bir peygamberi öldüren veya

kötülüü emredip te iyilii yasaklayandr" buyurdu. Sonra: “Haksz yere

peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere

iddetli bir azab müjdele. te bunlar dünyada da âhirette de çabalar

boa giden kimselerdir. Onlarn hiçbir yardmcs da yoktur”' âyetlerini

okudu ve öyle devam etti: "Ey Ebû Ubeyde! îsrâl oullan günün

balangcnda ksa bir zaman içinde krk üç peygamberi öldürmütür. Bunun

üzerine srail oullanma ibadet edenlerinden olmak üzere yüz yetmi kii

kalkt. Bu peygamberleri öldüren kiilere iyilii emredip kötülükten nehyettiler.

Onlann da hepsi günün sonunda öldürüldüler. te bunlar Yüce Allah’n

âyetinde zikretmi olduu kiilerdir." 1

bn Ebi’d-Dünyâ, Men Âe Ba'de'l-Mevdte, bn Cerîr, bnu’I-Münzir ve

Hâkim, ibn Abbâs'tan bildiriyor: sa (olerkueianO, Yahya'y (aieyhsseiam) havarilerden on

iki kii ile beraber insanlara bir eyler öretmek için göndermiti. O zaman

Yahya b. Zekeriyyâ karde kzyla nikah yapmann yasak olduunu

öretiyordu. Kraln da beendii bir kardei kz vard. Onu istedi ve her gün

onun bir hacetini gidermeye balad. Kzn annesi kza: “Eer kral sana

ihtiyacn sorarsa: «htiyacm Yahya b. Zekeriyyâ’y öldürmendir» de" dedi.

Kral kza: “htiyacn nedir?" dediinde: “htiyacm Yahya b. Zekeriyyâ'y

öldürmendir" cevabn verdi. Kral: “Bunun dnda bir ey iste" deyince, kz:

1

Âl-i Lmrân Sur. 21, 22
1 bn Cerîr (5/291) ve bn Ebî Hatim 2/620 (3332). Keafn haiyesinin tahricinde

(1/179) geçtii üzere bn Hacer der ki: "snadnda Esed oullarnn azatls Ebu'I-Hasan

bulunmaktadr. O da meçhul biridir" dedi. Heysem, Mecmau’z-Zevâid'de (7/272) der ki:

"snadnda tanmadm iki kii vardr "
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"Bundan baka bir ey istemiyorum" dedi. Kz kraln dediini kabul

etmeyince, kraln emri üzerine Yahya b. Zekeriyyâ bir leende kesildi.

Kanndan bir damla bir tarafa (leenin dna) damlad ve bu bir damla kan

Yüce Allah Buhtunassari gönderene kadar hep kaynad. Bir ihtiyar kadn

Buhtunassaria kaynayan bir damla kan gösterdi. Bu Buhtunassarin anna
gitmi ve: "Bu kann kaynamas duruncaya kadar adam öldürecaim"

demiti. Bir günde ayn sfatlarda, ayn yata yetmi bin kiiyi öldürünce kann

kaynamas durdu .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Muakkel b. Miskîn'in bu âyet

hakknda öyle dediini bildirir: Vahiy srâil oullanna (Kitap verilmeksizin)

gelirdi ve bunu kavimlerine tebli ettiklerinde öldürülürlerdi. Onlara inanp ta

tâbi olanlardan bir grup kalkar ve kendilerine bunu tebli ederlerse onlan da

öldürürlerdi. Bunlar (öldürülenler) insanlara adaleti emredenlerdi .

1

bn Ceririin bildirdiine göre Katâde: "...nsanlardan adaleti emredenleri

öldürenlere ..."3 âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlar Ehl-i kitaptr.

Peygamberlere tabi olanlar, onlan kötülükten nehyedip, Allah' hatrlatnca

öldürülürlerdi."
4

bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: srâil oullanndan bir kral

zamannda insanlar bir kuraklk yaad. Kral: "Ya bize gökyüzünden yamur
gönderir veya biz de ona eziyet ederiz" dedi. Arkadalan ona: "O semada

iken nasl ona eziyet edecek veya kzdracaksn?" deyince: "Onun

yeryüzündeki dostlann öldürürüm ve bu, ona eziyet olur" karln verdi.

Bunun üzerine Yüce Allah onlara yamur gönderdi .

5

bn Asâkir, Zeyd b. Elem vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah’n

âyetlerini inkar edenlere, haksz yere peygamberleri öldürenlere,

insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere iddetli bir azab müjdele"6

’ bn Ebi'd-Dünyâ (43), bn Cerir (14/503, 504), bnu'l-Miuzir (318) ve Hâkim 2/290.

"sahih").
1 bn Cerir (5/290) ve bnu'l-Münair (319).

5 Al-i mrân Sur. 21

4 bn Cerir (5/290).

s bnu'l-Münzir (320).

6
Âl-i mrân Sur. 21
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âyetini açklarken: “nsanlara iyilii ve adaleti emredenler Osman ve onun

gibileridir” dedi .

1

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte, A'me'ten bildirdiine göre: Abdullah'n kraati:

y jjjJI I33II3 jJu ,jwJJI ösl^3 “*' Obit ü])

eklindedir.

2
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“Kendilerine Kitabdan bir pay verilenleri, görmedin mi?

Onlar aralarnda hûkûm vermek için Allahn Kitab na
çarlmlar, sonra onlardan bir takm dönmülerdir.
Onlar temelli yüz çevirenlerdir. Onlarn bu tutumlar:

«Bize ate, sadece sayl günlerde dokunacaktr»
demelerinin bir sonucudur. Onlarn vaktiyle uydurduklar
eyler de dinleri hakknda kendilerini yanltmtr. Fakat,

onlar gelmesinde üphe edilmeyen bir gün için

topladmz ve hiçbir hakszla uramakszm herkese

kazand eyler tastamam ödendii zaman halleri nice

OUr? (Ai-i mrân Sur. 23-25)

ibn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan

bildiriyor: Resûlullah Miiaru aiayhi veseiiem), Yahudilerden bir grubun Tevrât

okuduu Beytü'l-Medâris denilen yere girip onlar Allah yoluna davet etti.

Nu’mân b. Amr ve Haris b. Zeyd: “Ey Muhammedi Sen hangi din üzeresin?”

deyince, Resûlullah Uaiiaiihu aleyhi meltem): "brahim'im milleti ve ditti üzereyim"

karln verdi. Onlar: “brahim Yahudi biriydi" dediklerinde, Resûlullah

(sbiibIIbIiu aleyhi vaseiiem) onlara: "O zaman Tevrat'a bakalm o aramz bulur" dedi.

’ bn Asâkir (39/219).
1 bn Ebü Dâvud (sh. 59).
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Fakat onlar bunu kabul etmediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kendilerine

Kitab'dan bir pay verilenleri, görmedin mi? Onlar aralarnda hüküm

vermek için Allah’n Kitab'na çarlmlar, sonra onlardan bir takm
dönmülerdir. Onlar temelli yüz çevirenlerdir

"1 âyetini indirdi .
2

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

göre Katâde: "Kendilerine Kitap'dan bir pay verilenleri, görmedin mi?

Onlar aralarnda hüküm vermek için Allah'n Kitab'na çarlmlar, sonra

onlardan bir takm dönmülerdir. Onlar temelli yüz çevirenlerdir
"3 âyetini

açklarken öyle dedi: “Bunlar Allah'n Kitab'na ve aralannda hüküm klmak

için Resûlullah’a (saflaiiahu aleyh, veseiiem) davet edilen Yahudilerdir. Onlar

Muhammed’in (saUlahu aleyhi veseiM, yanlanndaki Tevrât’ta yazl olduunu

bulduklan halde kabul etmemi ve bu davete yüz çevirmilerdir.”4

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Cüreyc bu âyet hakknda öyle dedi: "Ehl-

i Kitâb, aralannda hak ve hukuk üzere hüküm klmak için Allah'n Kitab'na

davet edilirlerdi. Peygamberimiz (uiyiahu «seHem) de onlan slam’a davet

ediyordu. Ancak onlar bundan yüz çeviriyordu .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mâlik kelimesinden kast: "Pay”,

(vlîSj 7 âyeti hakknda ise: "Bu, Tevrat'tr” dedi .
8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bize ate sadece sayl

birkaç gün deecektir ..."9 âyeti hakknda: "Onlar, Yüce Allah’n, Hz. Âdem'i

yaratm olduu günleri kastetmektedirler” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...Uydurup

durduklar eyler, onlar dinlerinde yanltmtr"1 âyetini açklarken: "Bu:

«Biz Allah’n çocuklan ve sevdikleriyiz» dedikleri zamandr” dedi .
2

1 ÂI-i mrân Sur. 23

2 bn shâk, Sretu bn Hiâm (1/255), bn Cerîr (5/293, 294), bnu'l-Münzir (322) ve bn
Ebî Hatim 2/622 (3340).

3 Âl-i mrân Sur. 23
4 bn Cerîr (5/294), bnu'l-Münzir (323) vc bn Ebî Hatim 2/622, 623 (3343).

3 bn Cerîr (5/295).

6 Âl-i mrân Sur. 23
7 Âl-i mrân Sur. Z1

bn Ebî Hatim 2/622 (3339).

9 Âl-i mrân Sur. 24
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Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Uydurup

durduklar eyler, onlar dinlerinde yanltmtr"3 âyetini açklarken: "...Bize

ate sadece sayl birkaç gün deecektir"4 demeleri onlar yanltmtr”

dedi .
5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Onlar topladmz
ve hakszlk yaplmayarak herkese kazand eksiksiz verildii zaman, nasl

olacak?"6 âyetini açklarken: "Burada iyi veya kötü her kiinin yapm olduu

hayr ve erlerin karlnn ödenecei ve amellerine kar hakszlk

edilmeyecei bildirimektedir" dedi.

;ui jjulüi iti; & diüJi jy ^iUJi cUUu ^ü j
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"De ki: Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü dilediine

verirsin, dilediinden çekip alrsn, dilediini aziz klar,

dilediini alçaltrsn, iyilik elindedir. Dorusu Sen, her

eye Kadir sin, Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye

katarsn. Ölüden diriyi çkarr, diriden de ölüyü

çkarrsn. Dilediine de saysz rzk verirsin."

(Âl-i mrân Sur. 26. 27)

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hatim, Katâde’den bildiriyor: Bize,

Hz. Peygamber'in (saiiaiishu aiayhi vBsellem), Rabbinden, Perslerin ve Rumlarn

mülkünün ümmetine verilmesini istedii söylendi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"De ki: Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü dilediine verirsin, dilediinden

1 Âl-i mrân Sur. 24
2 bnu'l Münzir (327).

3 Âl-i mrân Sur. 24
4 Âl-i mrân Sur. 24

? bn Cerir (5/297, 298).

^ Âl-i mrân Sur. 25
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çekip alrsn; dilediini aziz klar, dilediini alçaltrsn; iyilik elindedir.

Dorusu Sen, her eye Kadir'sin
"1

âyetini indirdi.
3

bnu’l-Münzir, Hasan(- 8asrî)'den bildiriyor: Cibril, Hz. Peygamber'e (aiiaiUm

deyta v»eiiB>n) gelip: "Ey Muhammedi "...Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü

dilediine verirsin; dilediinden çekip alrsn; dilediini aziz klar, dilediini

alçaltrsn ..." 3 de ve Rabbinden iste” dedi. Sonra Cibril bir daha gelip: "Ey

Muhammedi "Rabbiml Beni dahil edecein yere honutluk ve esenlikle

dahil et* çkaracan yerden de honutluk ve esenlikle çkar. Katndan beni

destekleyecek bir kuvvet ver
*4 de ve Rabbinden iste dedi. Bunun üzerine

Hz. Peygamber (uMUiu aleyhi veseiiem) Yüce Allah'n buyurduu gibi istedi ve Allah

kendisine istediini verdi. 3

Taberânrnin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu »leyh

ybmHbiti) öyle buyurmutur: "Kendisiyle dua edildii zaman dualarn kabul

edilecei Allah'n îsm-i A'zam': «De ki: Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü

dilediine verirsin; dilediinden çekip alrsn; dilediini aziz klar, dilediini

alçaltrsn; iyilik elindedir. Dorusu Sen, her eye Kadir'sin»
6
âyetindedir.”7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre, bn Abbâs: "Allah'n sm-i A’zam': «De

ki: Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü dilediine verirsin; dilediinden

çekip alrsn; dilediini aziz klar, dilediini alçaltrsn; iyilik elindedir.

Dorusu Sen, hereye Kadir'sin»* âyetidir” dedi.9

bn Ebi'd-Dünyâ, ed-Duâ’da, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: Borcumdan

dolay Hz. Peygamber'e {saiiaiishu eleyH veseilem) ikâyette bulunduumda: "Ey Muâz!

Borcunun ödenmesini ister misin?" dedi. "Evet, (isterim)” dediimde,

Resûlullah (»iiuu deyti vsuM öyle buyurdu: "«Mülkün sahibi olan Allahm!

ÂI-i mrân Sur. 26
1 bn Cerir (5/303) ve bn Ebî Hatim 2/624 (3352).

J Âl -i mrân Sur. 26

*sra Sur. 80
s bnu'l-Münzir (334).

8
Âl-i mrân Sur. 26

7 Taberânî (12792) Elbânî: "Uydurma hadistir" demitir es-Silsiletü'd-Dal/e (2772).

Elbârû, Daîfu'l-Câm (852) der ki: "Allah'm îsm-i A'zam', Âl-i mrân sûresinin banda
geçmitir. Bu, Sahîh Ebî Dâvud'da (1343) tahric edilmitir." Bakn: es-Sahîha (746).

8
Âl-i mrân Sur. 26

»bn Ebî Hatim 2/624 (3353).
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Mülkü dilediine verirsin; dilediinden çekip alrsn; dilediini aziz klar,

dilediini alçaltrsn; iyilik elindedir. Dorusu sen, her eye Kadir'sin. Ey

dünya ve âhiretin Rahman’! Ondan dilediine verir, dilediine de vermezsin.

Bana borcumu öde(mede yardmc ol)» diye dua ettiin zaman yeryüzü

dolusunca altn borcun olsa senin yerine onu öder
,"1

Taberânî, Muâz b. Cebel’den bildiriyor: Resûlullah (sahHahu aleyh «stiM cuma

günü binlerini anyordu. Namaz kldktan sonra Muâz'a gidip: "Ey Muâz! Ne

oluyor ki seni cumada görmedim?" deyince, Muâz: "Bir Yahudinin benden bir

ukiyye külçe altn alaca var. Sana geliyordum ki beni bundan alkoydu"

dedi. Hz. Peygamber (taMahu aleyhi mniiem) öyle buyurdu: "Sana öyle bir dua

öreteceim ki bu duay ettiinde da gibi borcun olsa Yüce Allah bu borcu

yerine ödeyecektir. Ey Muâz! Allah’a öyle dua et: «Mülkün sahibi olan

Allahm! Mülkü dilediine verirsin; dilediinden çekip alrsn; dilediini aziz

klar, dilediini alçaltrsn; iyilik elindedir. Dorusu sen, her eye Kadir'sin.

Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çkarrsn

;

dilediini hesapsz nzklandnrsn. Ey dünya ve âhiretin Rahman'! Sen

onlardan dilediine verir dilediine de vermezsin. Allahm! Beni bakasnn

rahmetine muhtaç klmadan fakirlikten kurtar ve bana borcumu öde(mede

yardmc ol). »Beni senin ibadetinde ve yolunda öldür."
1

Taberânî, M. es-Saîr’de ceyyid bir isnâdla, Enes b. Mâlik’ten bildirdiine

göre Resûlullah (saJiaRahu aleyhi reseiiem), Muâz b. Cebel'e öyle buyurmutun "Ey

Muâz! Sana öyle bir dua öreteceim ki bu duay ettiinde Uhud da kadar

borcun olsa bile Yüce Allah bu borcu yerine ödeyecektir. Ey Muâz ! Allah'a

öyle dua et: «Mülkün sahibi olan Allahm! Mülkü dilediine verirsin;

dilediinden çekip alrsn; dilediini aziz klar, dilediini alçaltrsn; iyilik

elindedir. Dorusu sen, her eye Kadir'sin. Ey dünya ve âhiretin Rahman’!

Sen onlardan dilediine verir, dilediine de vermezsin. Allahm, beni bakasnn

rahmetine muhtaç klmadan fakirlikten kurtar.»"3

' Târihu'l-Ahâdis hyâu Ulumi'd-Din'de (2/823) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ.
J
Taberânî 20/154, 155, 159 (323, 332). Heysemî, Mecmauz-Zevâid’de (10/186) der ki:

"Birince rivayetteki Nasr b. Merzûk bulunmaktadr ve onu tanmyorum. Dier ravileri

ise güvenilir kimilerdir. Ancak Saîd b. el-Müseyyeb, Muâz'dan hadis dinlememitir.

kinci rivayette tanmadklarm vardr.
5 Taberânî (1/202). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/186) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."
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bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n: "...Mülkü dilediine verirsin..."’ âyetini

açklarken: "Burada verilen eyin peygamberlik olduu kastedilmektedir"

dediini bildirir .

1

bn Cerîr, Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr’in: “De ki: Mülkün sahibi olan

Allahm! Mülkü dilediine verirsin... Dorusu sen, her eye Kadirsin
"3

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Ey kullarn mâliki olan Rab! Onlann

ihtiyacn senden baka kimse gideremez. Bu sadece senin elindedir,

bakasnn elinde deildir. Senin saltanatn ve kudretin gibi buna kimsenin

gücü yetmez, mânâsrdadr.” 4

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

bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Geceyi gündüze, gündüzü geceye

geçirirsin ..."5 âyetini açklarken öyle dedi: “Yaz mevsimini ktan, k
mevsimini de yazdan alr. Ölüden diri çkarmas, diri adam ölü bir nutfeden

çkarmasdr. Diriden ölü çkarmas ise ölü nutfeyi diri bir adamdan

çkarmasdr."6

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Geceyi

gündüze, gündüzü geceye geçirirsin ..."
7
âyetini açklarken öyle dedi: “K

mevsiminde gecelerin uzamasyla gündüzlerin ksalmas, yaz mevsiminde de

gündüzlerin uzamasyla gecelerin ksalmasdr."8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin ..."9 âyetini açklarken öyle

’ ÂI-i mrân Sur. 26

'bn Ebî Hâtim 2/624 (3351).

J Âl-i mrân Sur. 26

< bn Cerîr 5/302, 304).

5 Âl-i mrân Sur. 27
6 bn Cerîr (5/3D7), Ibnu'I-Münzir (335, 338) ve bn Ebî Hâtim 2/625, 627 (3357, 3364,

3368).

7
Âl-i mrân Sur. 27

8 bnu'l-Münzîr (335).

9 Âl-i mrân Sur. 27
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dedi: "(Yüce Allah'n) Gündüzden eksilen zaman geceye eklemesi, geceden

eksilen zaman da gündüze eklemesidir.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Geceyi gündüze,

gündüzü geceye geçirirsin..."
2
âyetini açklarken öyle dedi: "(Yüce Allah'n)

geceyi on be saate çkanp gündüzü dokuz saat klmas, (sonra da) gündüzü

onbe saate çkanp geceyi dokuz saat klmasdr.

3

Abd b. Humeyd, Mücâhid’in: "Geceyi gündüze, gündüzü geceye

geçirirsin ..."4 âyeti hakknda: "kisinden birine dierinden katmasdr”

dediini bildirir.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'n "Geceyi gündüze, gündüzü geceye

geçirirsin..."5 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Bazen geceden alp

gündüze katar ve bu ekilde gündüzü daha uzun klar. Bazen de gündüzden

alp geceye katar ve bu ekilde geceyi daha uzun klar.”

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

diriyi ... çkarrsn..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: "(Allah) ölü nutfeyi diri

birinden çkanr, sonra da nutfeden diri insan çkarr.'’ 7

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

göre Mucâhid: "...ölüden diri, diriden ölü çkarrsn..."8
âyetini açklarken

öyle dedi: "Diri insanlar nutfedendir. Nutfe ise cansz olup diri insanlardan

çkmaktadr. Bu durum hayvanlar ve bitkilerde de ayn ekildedir.”9

’ bn Cerîr (5/305) ve bn Ebî Hatim 2/625 (3358, krime'nin sözü olarak rivayet

etmitir).
1
Âl-i mrân Sur. 27

*bn Cerîr (5/305) ve ibn Ebî Hatim 2/625 (3359).
4
Âl-i mrân Sur. 27

5 ÂI-i mrân Sur. 27
6
Âl-i mrân Sur. 27

7 bnu'l-Münzir (339) ve bn Ebî Hatim 2/626 (3363).
8
ÂI-i mrân Sur. 27

9 bn Cerîr (5/307), bnu'l-Münzir (341) ve bn Ebl Hatim 2/627, 628 (3366, 3371).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

krime: "...Ölüden diri... çkarrsn..."' âyetini açklarken: “Bu canldan çkan

cansz yumurtadr. Sonra da o cansz yumurtadan canl çkarlr" dedi .

1

bn Cerîr, krime'nin: "...Ölüden diri, diriden ölü çkarrsn ..."3 âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: “Hurma aac cansz çekirdekten çkt gibi,

çekirdekte canl hurma aacndan çkmaktadr. Tane de canl baaktan çkt
gibi, baak ta cansz taneden çkmaktadr.”

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Mâlik’ten bunun aynsn bîldirir.
s

ibn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...ölüden

diri, diriden ölü çkarrsn ..."
6

âyeti hakknda öyle dedi: “Kafir kiiden

mümini, mümin kiiden de kafiri çkanr. Mümin kulun kalbi diri, kafir kulun

kalbi ise ölüdür.”

7

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, el-Esmâ ve's-

Sfât
1

ta Beyhakî ve el-Azame’de Ebu'-eyh, Selmân’dan bildiriyor: Yüce

Allah, Âdem'in (d^hisseiam) çamurunu krk gün mayalad. Sonra elini o çamura

koyunca onda bütün temiz eylerle bütün pis eyler çkt. Sonra da onlan

birbirine kartnp onlardan Âdem’i (BB^ssBam) yaratt. O ölüden diri, diriden de
Q

ölü çkarmaya, yani kafirden mümin, müminden de kafir çkarmaya balad.

bn Merdûye, Ebû Osmân en-Nehdî vastasyla, Selmân el-Fârisî’den

bildirdiine göre Resûlullah (uiMiaim aleyhi meikm] öyle buyurmutur “Yüce Allah,

Âdem'i (aiytusseM yaratt zaman onun zürriyetinden sa eliyle bir avuç alp:

“Bunlar Cennet ehlidir ve kimseyi umursamyorum” buyurdu. Dier eliyle de

bir avuç alnca onda bütün kötü eyler geldi ve: “Bunlar Cehennem ehlidir ve

kimseyi umursamyorum” buyurdu. Sonra onlan birbirine kantrarak mümini

1

Âl-i mrân Sur. 27
1 bn Cerîr (5/309) ve bn Ebî Hâtim 2/627

3 Âl-i mrân Sur. 27
4 bn Cerîr (5/310).

5 bn Ebî Hâtim 2/628 (3370).

6
ÂJ-i mrân Sur. 27

7 bn Cerîr (5/310).
8 bn Cerîr (5/310, 311), bn Ebî Hâtim 2/627 (3367), Beyhakî (717) ve Ebu'-eyh 1018).
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kafirden, kafiri de müminden çkard, "...ölüden diri, diriden ölü

çkarrsn ...''
1

âyeti de bu mânâdadr.

bn Merduye, Ebû Osman en-Nehdî vastasyla, îbn Mes'ûd veya

Selmân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu bM.

»

eselim); "...Ölüden diri,

diriden ölü çkarrsn..."" âyetini açklarken: "Mümini kafirden, kafiri de

müminden çkarr" buyurdu.

Abdurrezzâk, bn Sa’d, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Zührî

vastasyla Ubeydullah b. Abdillah’tan bildiriyor: Halide hinti'l-Esved b. Abdi

Yaûse Resûlullah'n (saiiaiiahu aieytu veseiiem) yanna girince: "Bu kimdir?" diye sordu.

Kendisine: “Bu, Hâlide binti’l-Esved’dir" denilince: "ölüden diri çkaran

Allah' bütün eksikliklerden tenzih ederim" dedi. Bu kadn sâliha bir kiiydi.

Babas ise kafir birisiydi.
3

ibn Sa'd’n, Ebû Seleme b. Abdirrahman vastasyla bildirdiine göre Hz.

Âie, Hz. Peygamber'den (Hiaiiabu aioyh ™w8em) bunun aynsn bildirir.
4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti ( cIJi

^j\ cûii £>3$) eklinde eddesiz olarak okurdu.5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Vessâb bu âyeti
( £*«î

^ cûâi £>0$ eklinde okudu. Bu âyeti ise (cZ* £ J[)
7 eklinde

eddeli olarak okudu.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "...Dilediine de

hesapsz rzk verirsin
"8

âyetini açklarken: “Yüce Allah yanndaki mevcut

’Âl-i Imrân Sur. 27
J
Âl-i mrân Sur. 27

3 Abdurrezzâk (1/117, 118), bn Sa'd (8/248), bn Cerîr (5/311) ve bn Ebî Hâtim 2/626

(3360, 3362). Ubeydullah b. Abdillah' sadece bn Ebî Hatim zikretmitir. el-sâbe'de

(5/597) baknz.
4 bn Sa'd (8/248).

5 bnu'l-Münzir (340). Mütavatir olan kraat (çzd) eklinde olan krattr. Bu ekilde

bn Kesir ve Ebû Beler, Âsim, Ebû Amr ve bn Âmir'den bu ekilde okumulardr. bn
Mücâhid, es-Seb’a (sh. 204). 503

‘Âl-i mrân Sur. 27
7 Fâtr Sur. 9
8
Âl-i mrân Sur. 27
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olan eksilir korkusuyla, hesaplyarak vermez. Zira Yüce Allah’n yannda

bulunan eyler eksilmez.'

bn Ebî Hâtim, Meymûn b. Mihrân’n: "...Hesapsz rzk...*
2

âyeti

hakknda: “Bolca mânâsndadr” dediini bildirir.
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Câfer b. ez-Zübeyr: “Geceyi

gündüze, gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çkarrsn..."

âyeti hakknda: “Ayn kudretle mülkü dilediine verirsin, dilediinden çekip

alrsn” dedi. "...Dilediine de hesapsz rzk verirsin"
4
âyetini açklarken ise

öyle dedi: “Buna senden baka kimsenin gücü yetmez ve bunu ancak sen

yapabilirsin. Yani Yüce Allah öyle buyurun “sa’ya (Hristiyanlarn)

kendileriyle ilah olduunu iddia ettikleri, ölüyü diriltme, hastalan iyiletirme,

çamurdan yaplan kuu canlandrma ve gayb bilme gücünü vermem onu

insanlara delil olarak göstermem ve kavmine peygamber olarak

gönderdiime inanmalan içindir. Benim kudretimden ve saltanatmdan olan

krallan kral yapmak ve peygamber gönderme yetkisini kimseye vermedim.

Ben onlan dilediime veririm. Yine geceyi gündüze, gündüzü geceye

geçiririm, ölüden diri, diriden ölü çkannm, iyilerden ve kötülerden dilediime

de hesapsz nzk veririm. Bütün bu güçleri mülkleri sa’ya vermedim. Bunda

onlar için bir delil ve bir ibret olmas lazm. Eer o ilah olsayd bütün bu güçler

kendisinde olurdu. Onlar da biliyor ki o krallardan kaçarak bir ehirden bir

ehire gitmektedir .

5

#\ J\j li 5Ü
<

441 ^ ili

"Müminler, müminleri brakp kafirleri dost edinmesinler;

kim böyle yaparsa Allah katnda bir deeri yoktur, ancak.

’ ibn Cerîr (5/313) ve ibn Ebî Hâlim 2/628 (3373).

1

Âl-i mrân Sur. 27

5 bn Ebî Hâtim 2/628 (3372).

1 Âl-i mrân Sur. 27
5 bn Cerir (5/314, 335).
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onlardan saknmanz hali müstesnadr. Allah sîzi

Kendisiyle korkutur, dönü Allah'adr." (Âl-; i mrân Sur. 28)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Haccâc b.

Amr; Ka'b b. el-Eref, bn Ebî Hukayk ve Kays b. Yezîd’in anlamalsydt.

Bunlar, fitneye düürme niyetiyle Ensârîdan bir grupla dostluk oluturdular.

Rifâa b. el-Münzir, Abdullah b. Cübeyr ve Sa’d b. Haysem bu gruba:

“Yahudilerden olan bu gruptan uzak durun ve onlarla dostluk kurmaktan

saknn. Bunlar sizi dininizde fitneye düürecektir" dediler. Onlar da bunu

kabul etmediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Müminler, müminleri brakp

kafirleri dost edinmesinler; kim böyle yaparsa Allah katnda bir deeri

yoktur, ancak, onlardan saknmanz hali müstesnadr. Allah sizi Kendisiyle

korkutur, dönü Allah’adr. De ki: "çinizde olan gizleseniz de açklasanz

da Allah onu bilir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da bilir. Allah her

eye Kadir dir" âyetlerini indirdi.’

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla ibn

Abbâs'tan bildiriyor: Müminler, müminleri brakp ta kâfirlere yumuak

davranarak onlardan yardm almasnlar. Kafirler kendilerinden kuvvetli ise,

onlara yumuak davranrlar; ancak dinlerinde onlara uymazlar. Yüce Allah'n:

"...Ancak, onlardan saknmanz hali müstesnadr ...'3 âyeti de bu

anlamdadr .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: “...Kim böyle

yaparsa Allah katnda bir deeri yoktur..."5 âyetini açklarken: “Yüce Allah

böyle yapan kiiden beridir" dedi .

6

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'în Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ancak, onlardan saknmanz hali müstesnadr..."7 âyetini açklarken

öyle dedi: “Takiyye ancak dil ile olur. Kii, Allah’a ma'siyet olan bir eyi

1

Âl-i mrân Sur. 28, 29
3 bn Cerir (5/316) ve bn Ebî Hâtim 2/629 (3277).

5 Âl-i mrân Sur. 28
4 bn Cerir (5/316), bnu'l-Münzir (348) ve bn Ebî Hâtim 2/628 (3375).

5 Âl-i mrân Sur. 28
6 bn Cerir (5/317) ve bn Ebî Hâtim 2/629 (3379).

7 Âl-i mrân Sur. 28
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insanlardan olan korkusundan dolay söyleme durumunda olursa, kalbi de

imanda mutmain ise bunda ona bir zarar yoktur. Takiyye ancak dil ile olur.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî’nin, Sünni'de,

Atâ (b. Ebî Rebâh) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ancak,

onlardan saknmanz hali müstesnadr..."
2

âyeti hakknda öyle dedi:

“Takiyye kalbi iman ile mutmain olmas halinde din hakknda aykr eyler

söylemektir. Ancak, öldürme gibi elle yaplan ameller veya küfür veya haram

amel ilemeksizin yaplabilir. Bu konuda bir mazeret yoktur.”*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Ancak, onlardan saknmanz hali müstesnadr ..."4 âyetini açklarken:

“Dünya hayatnda onlara kar gösteri yapp, kalpte ve amelde muhalif

olmaktr” dedi.5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebu’l-Âliye'nin bu âyet hakknda: “Takiyye

ancak dil ile yaplr, amelle yaplamaz” dediini bildirir.*

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde’nin:

"...Ancak, onlardan saknmanz hali müstesnadr..."7 âyetini açklarken

öyle dediini bildirin “Ancak aranzda akrabalk ba olan kafirler bunun

dndadr. Onlara akrabaln gerektirdii ilgiyi gösterebilirsiniz.”
8

Abd b. Humeyd, Hasan'n: “Takiyye kyamet gününe kadar caizdir”

dediini bildirir.

Abd b. Humeyd, Ebû Recâ’nn bu âyeti (Slâ3 biz» $ ^l) eklinde

okuduunu bildirir.
9

’ bn Cerîr (5/318) ve bn F.bî Hâtim 2/629 (3381 ).

1

ÂI-i mrân Sur. 28
5 bn Cerîr (5/317), bnu'l-Münzir (352), Hâkim (2/291, "sahih") ve Beyhakî (8/209).

A
Âl-i mrân Sur. 28

5 bn Cerir (5/317) ve bn Ebî Hâtim 2/630 (3385).

6 bn Cerîr (5/318) ve bn Ebî Hâtim 2/630 (3383).

1 Âl-i mrân Sur. 28
8
Abdurrezzâk (1/118), bn Cerîr (5/319) ve bn Ebî Hâtim 2/630 (3386).

9 On kraat imamndan biri olan Ya'kûb da bu ekilde okumutur.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti (&3 ^ $â£ J ü|)

eklinde (y) harfi ile okurdu.

Abd b. Humeyd, Ebû Bekr b. Ayya vastasyla bildiriyor: Asm bu âyeti ( Jj

lûi \y& ul)’ eklinde (elif) harfi ile okuyup, (te) harfini de ötre ile

okumutur. 2

U p-Liuj J)I i-iJlij jî ^ ^ (J5

>.4 j*> v*
u3

"De ki: «çinizde olan gizleseniz de açklasanz da Allah

onu bilir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da bilir.

Allah her eye Kadir dir.»" (ÂJ-; mrâr Sur. 29)

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Süddî'den bildiriyor Yüce Allah onlara

gizlediklerini de açkladklann da bildiini haber vererek: "...çinizde olan

gizleseniz de açklasanz da Allah onu bilir..."
3 buyurmaktadr/*

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “O gün her

nefis, ne hayr ilemise ... onlar önünde hazr bulur ..."5 âyetini açklarken:

"Burada toplam olduu ameller kastedilmektedir" dedi.
6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ne

kötülük yapmsa onlar önünde hazr bulur. Yapt kötülüklerle kendi

arasnda uzak bir mesafe bulunsun ister..."
7
âyetini açklarken öyle dedi:

"Kii onunla hiç karlamayacakm gibi amelini gizler. Bu ancak onun

temennisidir. Fakat dünyada iken bu hatasndan zevk alyordu."
8

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Suddî: "...Uzak bir mesafe"9

Âl-i mrân Sur. 28
1 Yâkub dndaki dier on kraat imam âyeti bu ekilde okumutur.
3 Âl-i mrân Sur. 29
* bn Cerîr (5/321) ve bn Ebt Hâtim 2/631 (3389).

5 Âl-i mrân Sur. 30
6 bn Ebî Hâtim 2/631 (3392).

7 Âl-i mrân Sur. 30
8 bn Cerîr (5/323) ve bn Ebî Hâtim 2/631 (3394).

9
Âl-i mrân Sur. 30
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âyetini açklarken: “Kiinin kötü amelinin kendisinden uzak bir yerde olmasn

istemesidir'’ dedi .

1

bn CerVin bildirdiine göre bn Cüreyc: “(ilil) kelimesi zaman

mânâsndadr" dedi .

1

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basri)’nin: "Allah, size

asl kendisinden çekinmenizi emreder. üphesiz ki Allah, kullarn çok

esirger
"3

âyeti hakknda öyle dediini bildirir: “Yüce Allah onlar çok

esirgemesinden dolay onlann kendisinden çekinmelerini emretti .”4

SjZ 6li&J fü 'M 6 frM 6 piriiji

"De kî: «Allah' seviyorsanz bana uyun, Allah da sizi

sevsin ve günahlarnz balasn. Allah affeder ve

merhamet eder.»" (Âl-; imrân sur. s)

bn Cerîr, Bekr b. el-Esved vastasyla Hasan(- Basrî)'den bildiriyor:

Resûlullah [salBMu aleyhi veseilem) zamannda bir kavim: “Ey Muhammedi Biz

Rabbimizi seviyoruz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “De ki: "Allah'

seviyorsanz bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarnz balasn..."5

âyetini indirdi. Bu ekilde Yüce Allah, Peygamberi Muhammed’e uymay

sevgisi için bir iaret, ona kar gelmeyi de azab için bir gösterge klmtr .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebû Ubeyde en-Nâcî vastasyla Hasan(-

Basrî)'den bildiriyor: Resûlullah <saUaiiahu aleyhi veniie<n; zamannda baz kavimler: “Ey

Muhammedi Vallahi biz Rabbimizi seviyoruz” demilerdir. Bunun üzerine

Yüce Allah: "De ki: Allah' seviyorsanz bana uyun ..."7 âyetini indirdi.®

' bn Cerir (5/323) vc bn Ebî Hâtim 2/632 (3397).

1 bn Cerir (5/323).

} ÂJ-i mrân Sur. 30
4 bn Cerir (5/324), bnu'l-Münzir (361) ve bn Ebî Hâtim 2/632 (3398).

5
Âl-i mrân Sur. 31

6 bn Cerir (5/325).

7
Âl-i mrân Sur. 31

8 bn Cerir (5/325) ve bnu'l-Münzir (362).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Abbâd b. Mansûr vastasyla Hasan(-

Basrî)'den bildiriyor Resûlullah Meiiahu aleyhi vesilem) zamannda baz kavimler

Allah' sevdiklerini iddia ediyordu. Yüce Allah onlann dediklerini amelle tasdik

etmek için: "Allah' seviyorsanz bana uyun. Allah da sizi sevsin ve

günahlarnz balasn. Allah affeder ve merhamet eder" âyetini indirdi.

Muhammed’etsayiahu aleyhi veseiiem) uymalar onlarn dediklerini dorulam olurdu .

1

Hakîm et-Tirmizî, Yahya b. Ebî Kesîr'den bildiriyor: Onlar "Rabbimizi

seviyoruz" deyince snandlar ve Yüce Allah: "De ki: Allah' seviyorsanz

bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarnz balasn ..."
1

âyetini

indirdi .
3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’ten bildiriyor: Baz kavimler: "Biz

Rabbimizi seviyoruz" diyerek Allah' sevdiklerini iddia ediyorlard. Bunun

üzerine Yüce Allah Muhammed'e (saMiahj aleyhi »eseiM uymalann emretti ve

M uhammed'etsaMiahu aleyhi «senem) uymay sevgisi için bir iaret kld.
4

Abd b. Humeyd'in, Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (sahllahu

aleyhi vesellerr): "Sünnetimi terkeden benden deildir

"

dedi ve: "De ki: Allah'

seviyorsanz bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarnz balasn.
Allah affeder ve merhamet eder" 5 âyetini okudu.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Câfer b. ez-Zübeyr: "De ki:

Allah' seviyorsanz bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarnz

balasn. Allah affeder ve merhamet eder"6 âyetini açklarken öyle dedi:

"Eer sa {aityhsseiam) hakknda söyledikleriniz Allah'a olan sevgi ve ta'zimden

dolay ise bana (Resûlullah'a
) uyun ki geçmiteki küfrünüz balansn."7

Isbehânî'nin, et-Terb’te, bn Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (»llallaiu

aleyhi »Esellem) öyle buyurmutur:
"
Müminin hevas bana indirilene tabi olmadkça

imam kâmil olamaz,"

’bn Cerîr (57325, 326) ve bn Ebî Hâtim 2/633 (3402).

'Âl-i mrân Sur. 31

3 Hâkim (2/218).

* bn Cerîr (5/325) ve bnu'l-Miinzir (323).

5
Âl-i mrân Sur. 31

6
Âl-i mrân Sur. 31

7
îbn Cerîr (5/326).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: “Allah’ seviyorsanz bana

uyun. Allah da sizi sevsin ..."1

âyetini açklarken: “yilik, takva, tavazu ve

nefsin zilletin de bana (Resûlullah'a ) tabi olunuz" dedi.
1

Hakîm et-Tirmizî, Ebû Nuaym, Deylemî ve bn Asâkir'in, Ebu'd-Derdâ 'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber {sailelBhu aleyhi «eseM: "De ki: Allah' seviyorsanz

bana uyun. Allah da sizi sevsin ..."3 âyetini açklarken öyle buyurdu:
"
yilik

,

takva, tevazu ve nefsin zilletinde bana tabi olunuz."4

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hz. Âie: "De ki: Allah’ seviyorsanz bana

uyun ...*5 âyetini açklarken: “yilik, takva, tevazu ve nefsin zilletinde bana

(Resûlullah'a
)
tabi olunuz" dedi.

6

bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym, Hilye’de ve Hâkim'in, Hz. Âie'den bildirdiine

göre Resûlullah (saHafchu aleyh, «eM öyle buyurmutur: "irk, gece karanlnda

sert bir kaya üzerinde yürüyen karncadan daha gizlidir. Onun en hafifi

zulümden bir eyi sevmek ve adaletten bir eye buzetmektir. Din ise mutlaka

Allah için sevip Allah için buzetmekten ibaret deil midir? Yüce Allah'n: «De

ki: Allah’ seviyorsanz bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarnz

balasn...”» 1 âyeti de bu anlamdadr

bn Ebî Hâtim, Haveb vastasyla Hasan(-t Basrî)'nin: "...Bana uyun. Allah

da sizi sevsin..."9 âyetini açklarken: “Yüce Allah'n kendilerini sevdiinin

alâmeti Resûlullah'n {saUaibhu aleyh veseiiem) sünnetine uymalandr" dedi.’
0

bn Ebî Hâtim, Süfyân b. Uyeyne’den bildiriyor: Kendisine, Resûlullah'n

(seiiaiiafoi ateyti «uiiam): "Kii sevdiiyle beraberdir" buyruu sorulunca: "Yüce

’Âl-i Imrân Sur. 31
J bn Ebî Hâtim 2/632 (3400).

3 Âl-i mrân Sur. 31
4 Hâkim (4/36), Deylemî (4624) ve bn Asâkir (67/59).

5 ÂI-i mrân Sur. 31

‘bn Asâkir (67/59).

1 Al-i mrân Sur. 31
8 bn Ebî Hâtim 2/632 (3399), Ebû Nuaym (9/253) ve Hâkim (2/291). Zayf hadistir

(Daîfu'l-Câmi, 3432).

9 Âl-i mrân Sur. 31

“bn Ebî Hâtim 2/632, 633 (3401).
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Allah’n: “De ki: "Allah' seviyorsanz bana uyun. Allah da sizi sevsin..."

'

buyurduunu iitmedin mi? Sevmek Allah’a yaklamak demektedir. Yüce

Allah kafirleri sevmez, yani onlan kendine yaklatrmaz” dedi .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Câfer b. ez-Zübeyn "De ki:

Allah'a ve Peygambere itaat edin Yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah inkar

edenleri sevmez" 3 âyetini açklarken öyle dedi: “Necrân Hristiyanlar

Muhammed’i Malini» aleyhi «estiiem) biliyor ve sizin kitabnzda buluyorlard. Onlar

küfürlerine devam ederlerse bilsinler ki Yüce Allah inkar edenleri sevmez.”4

Ahmed, Ebû Dâvud, Tinmizî, bn Mâce, bn Hibbân ve Hâkim’in Râfi’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber'in Miaflahu aleyhi «selem): "Sizden birinize

emrettiim veya nehyettiim bir konu geldiinde koltuunuza yaslanm bir

ekilde: «Biz bilmeyiz:, biz ancak Allah'n Kitâb'nda bulduumuz eylere

uyarz» derken tesadüfedip görmeyeyim" buyurdu.
5

* .

*

«ji * 6-JUJI Jlj ^\y\ Jlj U-jij fil MI
ÖJ

40 J'j** »jil tüli l * fA* Mj -y. 1+juJ

r^ e—Ji4 & jâ j u Si

"Allah Âdem'i, Nuh'u, brahim ailesi ile mrân ailesini

seçip âlemlere üstün kld. Birbirinden gelen bir zürriyet

olarak, Allah iitendir, bilendir. mran'n kars: "Ya

Rabbi! Karnmda olan, sadece sana hizmet etmek üzere

adadm, benden kabul buyur, dorusu iiten ve bilen

ancak ensin" demiti." (Âl-i mrÂn Sur. 33-35)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nuh'u, ibrâhîm ailesi ile mrân ailesini seçip

’ Âl-i mrân Sur. 31
5 bn Ebî Hatim 2/633 (3403).

3 Âl-i imrân Sur. 32
4 bn Cerîr (5/328).

4 4 Ahmed (39/86 (23861), Ebû Dâvud (4605), Timizî (2663), bn Mâce (13), bn
Hibbân (13) ve Hâkim (1/108). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâoud,

3849).
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âlemlere üstün kld" âyetini açklarken: “Banlar, brâhîm (aisyhsseian) ailesinden,

mrân (aierhaseiami ailesinden, Yasîn (aieyhuseivn) ailesinden ve Muhammed (saiiaiiaho «ie^

malam) ailesinden mümin olanlardr" dedi.'

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu

âyet hakknda: "Yüce Allah iki aileyi ve iki salih kiiyi zikrederek âlemlerden

üstün klmtr. Muhammed {sailaiiahj aleyhi veselM, brâhîmMnUieyhisreMailesindendir''

dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet

hakknda: “Yüce Allah onlan peygamberlikle âlemlerde bütün insanlardan

daha üstün klmtr. Onlar, takva sahipleri ve Rablerine itaat eden

peygamberlerdir" dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir..." âyetini açklarken: “Burada

nesilden kast, niyet, amel, ihlâs ve tevhidde birbirlerinin ayns olmalardr"

dedi.

4

bn Sa’d ve bn Ebî Hatim, Câfer b. Muhammed'den, o babasndan, o da

dedesinden bildiriyor: Hz. Ali, Hasan'a: “Kalk ve insanlara hutbe ver"

dediinde, Haan: “Ben seni görüyorken hutbe vermekten çekinirim" dedi.

Ali, Hasan' göremeyecei ancak sesini iitebilecei bir yere çekildi. Bunun

üzerine Haan kalkp Allah'a hamdü sena ederek konutuktan sonra geri indi.

Hz. Ali: "Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir. Allah iiten ve bilendir"*

dedi .

6

ishâk b. Bir ve bn Asâkirîin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Allah Adem'i,

Nuh'u, brâhîm ailesi ile mrân ailesini seçip âlemlere üstün kld..." âyetini

açklarken öyle dedi: "Yüce Allah, brâhîm'i (BfoyhisîBBm), îsmâîl' {aierhisseiam), shâk'

(atayhiuBBm), Yâkub'u (aieyüsselam) ve torunlann insanlarn içinden elçisi olarak seçti.

'bn Cerir (5/328), bnu'l-Münzir (369) ve ibn Ebî Hâtim 2/635 (3414).
J bn Cerir (5/329) ve bn Ebî Hâtim 2/635 (3413).

3 bn Cerir (5/329) ve bn Ebî Hâtim 2/634 (3411).

4 bn Cerîr (5/330) ve bn Ebî Hâtim 2/635 (3418).

5 Al-i mrân Sur. 34
6
Târih Dimok'ta (13/244) geçtii üzere bn Sa'd. Câfer b. Muhammed vastasyla

babasndan. bn Ebî Hâtûn 2/635 (3417).
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Yani o zamanki âlemlere peygamberi ve elçisi olarak seçti. Onlar

birbirlerinden gelme nesillerdir. Onlarn tümü Âdem'in zürriyetinden, sonra

Nuh’un zürriyetinden, sonra brahim’in zürriyetindendir. mrân b. Mâsân’n

hanm, Meryem'in annesi Hanna binti Fâkûd: “...Ya Rabbi! Karnmda olan,

sadece sana hizmet etmek üzere adadm..." 1

dedi. Meryem'in annesi Hanna

çocuktan ve hayzdan kesilmiti. Bir gün bir aacn gölgesinde otururken

yavrusunu doyurmaya çalan bir ku gördü ve çocuk sahibi olmak istedi.

Bunun üzerine çocuu olmas için Allah'a dua etti. O anda da hayz haline

girdi. Hayzdan temizlendiinde kocasyla beraber oldu. Hamile olduundan

emin olunca da: "Eer Allah beni kurtanr ve karnmdaki çocuu dourursam

onu Allah yolunda hizmetçi olarak vereceim" diye adakta bulundu. Mâsân

oullan srail oullannn krallanndan olup Davud’un (aleyhsselam) soyundandrlar.

Allah yoluna adanan kii dünya için uramaz ve hiç evlenmezdi. Ancak

kendini âhiret amellerine verir ve Allah’a ibadet ederdi. Ayn zamanda kilise

hizmetini de görürdü. O zamanlar ancak erkek çocuklar adanabilirdi. O,

kocasna: "Bizden baka bütün peygamberler Allah'a adakta bulunmutur.

Ben de karnmdakini Allah'a adadm. Onu Allah yolunda hizmetçi olarak

vereceim" dedi. Kocas: "Kamndaki eer kz ise ki kz da mahremdir, o

zaman ne yapacaksn?” dedi. O buna üzüldü ve: "...Ya Rabbi! Karnmda

olan, sadece sana hizmet etmek üzere adadm, benden kabul buyur,

dorusu iiten ve bilen ancak ensin..." 1 diye dua etti. Yani: "Benden

adam kabul buyur" dedi.

“Onu dourduunda, Allah onun ne dourduunu bilirken “Ya Rabbil

Kz dourdum. Erkek, kz gibi deildir..." 5 kz da mahremdir ki sonra o:

"...Ben ona Meryem adn verdim..."4 dedi. Onun ismi Allah katnda da bu

ekilde idi. "...Ben onu da soyunu da, kovulmu eytandan Sana

sndrrm, dedi." 5 Yani melûn olan eytann errinden sana sndrrm,
dedi. Yüce Allah onun duasn kabul etti ve ne ona ne de zürriyeti olan Isa’ya

(aiBvtisttiBffl) eytan yaklaamad. bn Abbâs, Resûlullah'n (sBiiaiiBaj aiBvtti v«»iam): "eytan

her insanoluna ular. nsan yere dütüü (doduu) zaman eytan onu

’Âl-i imrân Sur. 35
1
Âl-i mrân Sur. 35

3 Âl-i mrân Sur. 36
4 Âl-i mrân Sur. 36
5
Âl-i mrân Sur. 36
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parma ile dürter. Çocuun ilk alamas da bu sebepledir. Ancak Hz.

Meryem'den ve olundan olanlara eytan iliemedi" buyurduunu söyledi ve

öyle devam etti: "Meryem’in annesi Hanna doum yapt zaman kz

çocuunun Allah yolunda hizmetçi olarak kabul edilmemesinden korktu.

Çocuu kundaklayp, Beytül-Makdis'e götürerek, oradaki kumalara teslim

etti. Orada kunralann hepsi onu almak istediler.” -Çünkü bu çocuk onlann

imamlarnn çocuu idi. Kunralann imam ise Hârun’un çocuklanndandr -

"Hahamlann ba olan Zekeriyyâ (eM«etam): "Onu ben alacam. Teyzesi Ümmü
Yahya'nn yanmda olmas sebebi ile onu almakta en fazla hak sahibiyim”

dedi. Bunun üzerine kumalar: "Kavimde ona en fazla ihtiyac olan kii almal,

eer hak sahibi olan kiiye braklacaksa babasna braklmas gerekir. Ancak

o Allah yoluna adanm olduu çin babasna braklamaz. Kura çekelim ve

kurasna çkan kii onda hak sahibi olsun” dediler. Vahyi yazdklan kalemlerle:

"...Meryem’e hangisi kefil olacak..."

1

diye üç defa kura çektiler. Yani onu

kim alacak diye kura çektiler ve kura da Zekeriyyâ (aMudam) çkt. Onlann

kalemlerle kuralan öyleydi. Kalemleri bir yere toplayarak bir örtüyle

örttüler. Beytül-Makdis'in hizmetçilerinden aklbali olmayan kölelerden

birine: "Elini örtünün altna sok ve bir kalem çkar” dediler. Köle elini uzatt

ve Zekeriyyâ'nn (efe^sa-iam) kalemini çkard. Kumalar: "Hayr kabul etmeyiz,

kalemleri nehre atanz. Kimin kalemi akntnn tersine giderse Meryem'e

laByhfmeiam) o kefil olur” dediler. Bunun üzerine kalemlerini Ürdün nehrine

attlar. Zekeriyyâ'nn (aieyhisseiam] kalemi akntnn tersine gitti. Yine kabul

etmeyerek üçüncü defa kura çekeceiz, kimin kalemi aknt ile beraber

giderse Meryem’e (Bieyhesseiam} o kefil olur" dediler ve kalemleri tekrar suya

attlar. Bu defa Zekeriyyâ’nn (deyhisseM kalemi akntyla beraber giderken

onlarn kalemleri akntnn tersine gitti. Sonra da Yüce Allah'n buyurduu

gibi: “Rabbi onu güzel bir kabulle karlad, güzel bir bitki gibi yetitirdi;

Zekeriyyâ’nn himayesine brakt ..."
3 Meryem’i (aieyhtssEiam), Zekeriyyâ (aieyturedam)

yanna ald ve onu Rabbine ibadet ve itaatte güzel bir ekilde terbiye etti.

Meryem (aliîyhessfilam) büyüdüü zaman Zekeriyyâ (sieyissdam) Beytül-Makdis'te ona

has bir yer yaptrd. Kapsn da duvarn orta tarafna koydu. Yanna ancak

merdivenle yklabilirdi. Ona bir sütanne tutmutu. ki yan doldurduunda

sütten kesilmi ve yürümeye balamt. Zekeriyyâ UMisssM, onun üstüne

1

Âl-i mrân Sur. 44
2
Âl-i mrân Sur. 37
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kapy kapatr ve anahtar kendisinde brakrd. Onu hiç kimseye emanet

etmezdi. O büyüyünceye kadar ona faydal eyleri kendisinden baka kimse

vermedi.'

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre krime:

"Meryem'in (»leybisselam) annesinin ismi Hanna'dr" dedi.'

Hâkim, Ebû Hureyre'nin: "Hanna, sa'nn (deyhisselsm) annesi Meryem'i (aieyhsseiam)

dourmutur" dediini bildirir.
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ya Rabbi! Karnmda

olan, sadece sana hizmet etmek üzere adadm ..."4 âyetini açklarken öyle

dedi: "Annesi onu ibadet etmesi için kiliseye koymay adam ve onun erkek

olmasn temenni etmiti.5

bnu'l-Münzir, bn Abbâs'n bu âyet hakknda öyle dediini bildirir: "Onu

ibâdet etmesi (kilisenin hizmetini görmesi) için Allah yolunda adad."

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

(lj>i)6
kelimesi hakknda: "Kiliseye hizmetçi olarak vermektir" dedi.7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine göre Mücâhid:

(•£*-)* kelimesi hakknda: Dünya ilerini kartrmadan has bir ekilde (Allah'a

ibadet etmek) mânâsndadr" dedi.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’nin bu âyet hakknda öyle dediini

bildirir: "mrân’m hanm karnndaki bebeini Allah yolunda adamt. O

zamanlar sadece erkekleri Allah yolunda adarlard. Kii Allah yolunda

adand zaman kiliseye braklr ve kiliseden ayrlmayp sürekli olarak orann

temizlik ilerini hallederdi. Kadnlarn baz hallerinden dolay girip oray

' bn Asâkir (70/77, 79), shâk b. Bir vastasyla.
2bn Cerîr (5/335), bnu'l-Münzir (373) ve bn Asâkir (70/76).

3Hâkim (2/592).

4
Âl-i mrân Sur. 35

5 bn Ebî Hatim 2/636, 637 (3421, 3426).
6
Âl-i mrân Sur. 35

7bn Cerîr (5/332) ve bn Ebî Hatim 2/636 (3423).

B
Âl-i mrân Sur. 35

9 bn Cerîr (5/333) ve bn Ebî Hatim 2/636 (3422).
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temizlemeleri uygun deildi. te o zaman mrân'n hanm: "Erkek kz gibi

deildir"’ dedi.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Sald b. Cübeyr kelimesi

hakknda: "Onu Allah yolunda ve kiliseye adad. Onu ibadetten alkoyacak

hiçbir ey yoktur" dedi.

bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan bildiriyor: srail oullan zamannda kadn erkek

çocuk dourduunda onu hizmet edebilecei yaa kadar besler ve kitab

okuyanlarn hizmetine verirek: "Bu sizin hizmetiniz için adanmtr” derdi .

4

Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime’den bildiriyor: O zaman mrân’n kars

Hanna çocuu olmayacak kadar yal bir kadnd. O doum yapmayan biriydi.

Çocuklar olan kadnlara gpta ediyordu. Bunun üzerine: "Allahm! Bu benim

adam olsun. Eer bana bir çocuk nasip edersen onu Beytül-Makdise

koyarak senin yolunda tasadduk edeceim. O orada temizlik ve hizmet

edenlerden olacaktr” dedi. Onu dourduunda, Allah onun ne

dourduunu bilirken "Ya Rabbi! Kz dourdum. Erkek, kz gibi

deildir.. dedi. Yani onun hayz halinin olmas ve erkeklerle bir yerde

kalamamas sebebiyle böyle bir imkân yoktu. Ümmü Meryem onu bir

kundaa sard ve Musa'nn kardei Harun'un olu kâhin'e götürdü. Onlar c

gün Beytül-Makdis'te, Kâbe'nin görevlileri gibi görev yapyordu. Onlara: "Bb

benim adamdr ben onu Allah yolunda adadm. Ancak o kzdr ve kiliseye

hayzl kimse giremez. Fakat onu evimede geri götürmeyeceim” dedi.

Bunun üzerine onlar:"Bu bizim imammzn kzdr” dediler. mrân onlara

namazda imamlk ediyordu. Zekeriyyâ (aie»hisselam>: "Onu bana verin, çünkü

teyzesi benim nikahlmdr” dedi. Oradakiler: "Bizim içimiz buna el vermez”

dediler. te o zaman Tevrat’ yazdktan kalemlerle kura çektiler ve kurada

Zekeriyyâ (aievhstti»!') çknca onu himayesi altna ald.
6

1

Âl-i mrân Sur. 36
1 bn Cprîr (5/334, 337).

} Âl-i mrân Sur. 35
4 bnu'l-Münzir (379).

5 Âl-i mrân Sur. 36
6 bn Cerîr (5/335, 338, 350, 351) ve bnu'l-Münzir muhtasar olarak (384).
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Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti (c.

u

{Lul Sa 3 )

eklinde okumutur.’

ibn Ebî Hâtim, Dahhâk'n bu âyeti (cJuâ3 u) eklinde (te) harfini ötre ile

okuduunu bildirir.’

Abd b. Humeyd, Âsim b. Ebi'n-Necûd’un bu âyeti (oiö3 u) eklinde (te)

harfini ötre ile okuduunu bildirir.
5

Abdullah b. Ahmed, Zühd'de, Süfyân b. Hüseyin’in (Allah onun ne

dourduunu bilirken) hakknda: "Bu Yüce Allah'a halini arzetmek babndan

bir eydi" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Esvad bu âyeti; (cJti>3 li fiti i»ii)
4

eklinde (ayn) harfini nasb ederek okurdu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti; ( li 13

ÖÜ>3)
5 eklinde (ayn) harfini nasb ederek okudu.

cJu

U

j ililj JS Jjj cJU Ui

"Onu dourduunda, Allah onun ne dourduunu
bilirken «Ya Rabbi! Kz dourdum. Erkek, kz gibi

deildir, ben ona Meryem adn verdim, ben onu da

soyunu da, kovulmu eytandan Sana sndrrm» dedi/'

(Al -1 mrân Sur- 36)

Abdurrezzâk, Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiühu oieyhi veseHemi öyle

’Saîd b. Mansûr, Tefsîr (496). Bu kraat azdr. el-Bahru'l-Muhît'le (2/439) baknz.
1 bn Fbî Hâtim 2/637 (3430).

J Ebû Bekr, Âsm'dan, bn Âmir ve Ya'kûb bu ekilde okumulardr. Dierleri ise

(ayn) harfini üstün (te) harfini ise sakin olarak okumulardr. en-Ner (2/180).

4 Ahi mrân 5ur. 36
5 Âl-i mrân Sur. 36
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buyurmutur:
"Dünyaya gelen hiçbir çocuk yoktur ki eytan ona mutlaka

dokunur ve eytann kendisine dokunmasyla çocuk feryatla alar. Ancak:

eytan Meryem'e (Bayhisniami ve oluna dokunamamtr." Ebû Hureyre:

"sterseniz: "...Ben onu da soyunu da, kovulmu eytandan Sana

sndrrm..." ' âyetini okuyunuz” dedi .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Hâkim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahj aierh »eseiiem) öyle buyurmutur. "Hz. Âdem'in çocuklarndan

doan her kiiyi mutlaka eytan dürter. Çocuk doduu zaman da bu sebeple

alur. Ancak Meryem binti Imrûn ue olu bunun dndudr. Çünkü annesinin

onu doruduu zaman: «...Ben onu da soyunu da, kovulmu eytandan

Sana sndrrm...» 3 diye dua etmesiyle eytanla aralarnda bir pe'de

konuldu. eytan perdeye dürtmü ve onlara dokunamamtr."

4

bn Cerîriin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiMu aleyhi vEseiism)

öyle buyurmutur: "Dünyaya gelen hiçbir çocuk yoktur k\, doduu zaman

eytan onu bir veya iki defa skar. Ancak sa b. Meryem ve Meryem (aieyhimesselam)

bunlarn dndadr." Sonra Resûlullah (sailailahu aleyhi vsreilem): “...Ben onu da soyunu

da, kovulmu eytandan Sanasndrrm... âyetini okudu .

6

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: Dünyaya gelen hiçbir çocuk yoktur ki

doduu zaman mutlaka alamtr. Mesih b. Meryem bunun dndadr.

Çünkü eytan ona musallat olmam ve onu dGitmemitir.
7

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor: sa

(aieyhsseiam) doduu zaman eytanlar blis'e gelip: "Putlar balan dümü bir

ekilde sabahlad” dediler. blis: "Bu bir musibettir, yerinizde kaln” deyip ne

olduuna bakmak için uçarak yeryüzünün dousunu ve batsn dolat bir

ey bulamad. Sonra denizlere gitti, yine bir ey bulamad. Bir daha uçtu ve

1

Âl-i mrân Sur. 36
3 Abdurrezzâk (1/119), Ahmed 12/106, 13/263, 294, 14/7 (7182, 7879, 7915, 8254).

Buhar (3431), Müslim (2366), bn Cerîr (5/340, 341), bnu'l-Münzir (386) ve bn Eb
Hâlim 2/638 (3432).

•^Âl-i mrân Sur. 36

4 bn Cerîr (5(339, 340) ve Hâkim (2/594, "sahih").

* Âl-i mrân Sur. 36

* bn Cerir (5/341).
7 bn Cerir (5.042).



Ayet: 36 455

sa’nn (eteytmtim) bir merkep ahrnn yannda domu olduunu gördü.

Melekler sa’nn («Mûseium) etrafn sarmt. blis tekrar eytanlarn yanna geri

dönerek: "Dün bir peygamber dodu. Hiçbir kadn yoktur ki hamile kald ve

doum yat zaman mutlaka yannda bulunmuumdur. Ama bunda

bulunmadm. Bu geceden sonra putlara taplacam ümid etmeyin. Ancak

yine de insanlann ilerinde acele etmelerini salayn" dedi.’

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "...Ben onu da

soyunu da, kovulmu eytandan Sana sndrrm..." 2
âyetini açklarken

öyle dedi: "Bize, Resûlullah'n lulaiieim aleyhi «senemi öyle buyurduu anlatld:

"eytan, Âdemoullannn tümünü (doduklar zaman) böründen

dürtmütur. Ancak sa <*ytsniam) ve annesi bunlarn dndadr. Bunlarn

aralarna bir perde konulmutu ki eytann dürtmesi perdeye denk geldi." Yine

bize, onlann Âdem oullan gibi günah ilemedikleri söylenip Yüce Allah’n,

sa’ya (eMianiam} vermi olduu iman ve ihlas ile karada yürür gibi denizde

yürüdüü de söylendi. 5

bn Cerîriin bildirdiine göre Rabî: "...Ben onu da soyunu da, kovulmu

eytandan Sana sndrrm..." 4 âyetini açklarken: "Hz. Peygamber (aaileilahu

aleyhi vueiien} öyle buyurmutur” dedi: "eytan, Âdemoullannn tümünü

(doduklan zaman) böründen dürtmütur. Ancak sa (aieyhis««n) ve annesi

bunlann dndadr. Onlar Âdemoullan gibi günah ilememilerdir. sa

(aieyfasdam) Rabbine hamdü sena ederken: «Rabbim beni ve annemi eytann

errinden korudu. Onun bize gelecek bir yolu yoktur» dedi."*

Abd b. Humeyd, ibn Abbâs’tan bildiriyor: Eer (Meryem’in annesi Hanna):

"...Ben onu da soyunu da, kovulmu eytandan Sana sndrrm..." 6

demeseydi onun zürriyeti olmazd" dedi.

'bn Cerîr (5/342) bnu'1-Münz.ir (387) ve bn Asâkir (47/357).
1

Âl-i mrân Sur. 36

3 bn Cerir (5/342, 343).

4
Âl-i mrân Sur. 36

5 ibn Cerir (5/343).

6
Âl-i mrân Sur. 36
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p

'Rdbbi onu güzel bir kabulle karlad, güzel bir bitki

gibi yetitirdi; onu Zekeriyyâ'nn himayesine brakt.
Zekeriyyâ mabedde onun yanna her giriinde, yannda

bir yiyecek bulurdu. «Ey Meryem! Bu sana nereden
geldi?» dermi, o da: «Bu, Allah'n katndandr, dorusu

Allah dilediini hesapsz rzklandrr» derdi."
(Âl- m ran Sur. 37)

bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cureyc: "Rabbi onu

güzel bir kabulle karlad, güzel bir bitki gibi yetitirdi...”' âyetini

açklarken öyle dedi: “Yüce Allah, Meryem'in (aieyhisseiam) kilise hizmetine

verilmesini kabul buyurdu ve onu bununla mükafatlandrd. O, Allah’n

sunmu olduu besinlerle yetiti.'”

bn Cerîr, Rabî'nin: âyetini açklarken: “Onu Zekeriyyâ'nn

himayesine brakt" dediini bildirir/

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor:

Zekeriyyâ (aieyhisseiBm) onu himayesi altna ald. Zekeriyyâ (afeyhissdam) mabedde onun

her yanna giriinde, üzüm zaman olmad halde yannda bir sepet üzüm

bulurdu. Ona: "Bu sana nereden geldi?" s deyince o da: "Bu, Allah’n

katndandr, dorusu Allah dilediini hesapsz rzklandrr” 6 karln
verdi. Zekeriyyâ (aieyteseiam): “Sana zaman olmad halde üzümü veren (Allah)

yal ve ksr kiiden bir çocuk vermeye de kadirdir" dedi. Orada Zekeriyyâ

(aieyh-sseBm) Rabbine dua etti. O, Yahya ile müjdelendii zaman: “Ya Rabbi! Bana

’Âl-i mrân Sur. 37
J bn Cerîr (5/345) ve bnu'l-Münzir (388, 390).

3
ÂI-i mrân Sur. 37

4 bn Cerîr (5/347).

5
Âl-i mrân Sur. 37

6
Âl-i mrân Sur. 37



Âyet: 37 457

bir alamet ver
"1

dedi. Yüce Allah "Alametin, üç gün, iaretle anlama dnda
insanlarla konumamandr..."

1 buyurdu. Yani, sen düzgün ve hasta

olmadn halde dilin tutulacaktr, dedi. 3

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

Sünen ’de bildirdiine göre Mücâhid: "...Onu Zekeriyyâ'mn himayesine

brakt ..."4 âyetini açklarken: "Onlan kalemiyle yendi" dedi.5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor: Meryem (aleyhinilam)

onlarn efendilerinin ve imamlannn kz idi. Hahamlar onu vermek

istemediler ve onu kefaletleri altna almak için kura çektiler. Zekeriyyâ

(aByhiBseiam} onun teyzesi kocasyd. Onu kefaleti altna alarak yannda brakt ve

güzelce terbiye etti.
6

Sünen1

de Beyhakî, bn Mes'ûd'dan, bn Abbâs'tan ve sahabelerden olan

baz kiilerden bildiriyor: Tevrât' yazan kiilere Allah yolunda adanm bir

çocuk getirildiinde, onu kimin alp ta eitimini verecei konusunda kura

çekilirdi. O zaman Zekeriyyâ (aleyfisseiam) bu kiilerin arasndayd. Meryem’in

ablasnn nikah altnda olmasyla onu almakta en fazla hak sahibiydi. Onu

getirdiklerinde Zekeriyyâ (aieyhisseism): "Onun ablas nikahlmdr, ben onu almakta

sizden daha fazla hak sahibiyim" dedi. Onlar bunu kabul etmediler ve Ürdün

nehrine gittiler. Onu, kimin kefaleti altna alaca belli olsun diye Tevrât’

yazdklar kalemlerini nehre attlar ve hangi kalemin kalkacana baktlar.

Kalemler akntda gitmiti. Ancak Zekeriyyâ'mn (aieyhisseM kalemi çamura

saplanm gibi yerinde durdu. Bunun üzerine de çocuu ald. 7

’Âl-i mrân Sur. 37
1
Âl-i mrân Sur. 41

3 bn Cerîr (5/351, 353), bnu'l-Münzir (398), bn Ebî Hatim 2/640 (3444) ve Hâkim

(2/291, "sahih". Lafz kendisinindir).

4 Âl-i mrân Sur. 37
s Âdem, Tefsîr Mücâhid (sh. 25), bn Cerîr (5/350), bnu'l-Münzir (294), bn Ebî Hatim

2/639 (3438) ve Beyhakî (10/287).

4 bn Cerîr (5/350).

7 Beyhakî (10/286. 287).
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ibn CerVin bildirdiine göre bn Abbâs: "... Onu Zekeriyyâ'nr

himayesine brakt..."’ âyetini açklarken: "Onu beraberinde kendi mihrabna

brakt" dedi .

1

Abd b. Humeyd, Âsim b. Ebî Necûd’un bu âyeti (£La%)
3 eklinde eddeli,

(»bjS}) kelimesini de med harfiyle mansub ve hemzeli olarak okuduunu

bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yannda bir yiyecek

bulurdu ..."4 âyetini açklarken: "Üzüm zaman olmad halde yannda br

sepet üzüm bulurdu" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Yannda bir

yiyecek bulurdu.. ." 5 âyetini açklarken: "Üzüm zaman olmad halde

yannda üzüm bulurdu" dedi .

6

ibn Cerîr baka bir kanalla bildirdiine göre Mücâhid: "...Yannda bir

yiyecek bulurdu ..." 7 âyeti hakknda: "Yaz mevsiminde yetien meyveleri

kn,k mevsiminde yetien meyveleride yazn yannda bulurdu" dedi.®

bn Ebî Hâtim baka bir kanalla bildirdiine göre Mücâhid: "...Yannda bir

yiyecek bulurdu ..."9 âyeti hakknda: "Burada ilim kastedilmektedir" dedi .'
0

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yannda bir yiyecek

bulurdu..."” âyeti hakknda: "Cennet meyvelerinden, yaz mevsiminde

yetieni kn, k mevsiminde yetieni de yazn yannda bulurdu” dedi .’
1

’Â-i mrân Sur. 37
2 bn Cerîr (5/351).

3 Âl-i mrân Sur. 37
4
Âl-i imrân Sur. 37

5 Âl-i mrân Sur. 37

‘ bn Cerîr (5/355).

7
Âl-i mrân Sur. 37

I bn Cerîr (5/355).

9
Âl-i mrân Sur. 37

bn Ebî Hâtim 2/640 (3446).
11

ÂI- mrân Sur. 37
II bn Cerîr (5/356).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n: "...Yannda bir yiyecek

bulurdu ..."
1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Kimsenin yannda

meyve bulunmazken kendisinin yannda taze meyveler bulunurdu.” 1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mâlik, (J)
3 kelimesi için: “(Bu meyveler)

Neredendir?” mânâsndadr, dedi.
4

bn Ebî Hâtim, Dârakutnî'nin: (ili. dJ Jl)
3 âyeti hakknda: “Bunu sana kim

getirdi?” mânâsndadr, dedi.
6

Ebû Ya'Iâ, CâbiHden bildiriyor: Resûlullah (seMahu aleyhi «Kelleni} günlerce yemek

yememiti. Bu durum artk kendisine ar gelince hanmlarn dolat ve

yiyecek bir ey bulamad. Sonra Hz. Fâtma'nn yanna gidip: "£y kzm! Ben

açm
,
yannda yiyebileceim bir ey var mdr?" diye sordu. Kz: "Hayr, vallahi

yoktur” dedi. Resûlullah (seMahu aleyhi «eseiiem) yanndan çkp gidince komusu

kendisine iki ekmek ve bir parça et gönderdi. Bunlar alp bir çanaa koydu.

Sonra kendi kendine: “Vallahi Resûlullah'! (sallaliahu Beyhi veseiiem) kendi nefsime ve

yanmdakilere tercih edip bu yemei ona kaldracam” dedi. Hepsinin de

doyumluk bir yemee ihtiyac vard. Bunun üzerine Hasan' veya Hüseyin'i

kendisine gönderdi. Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem) yanna geri dönünce: “Sen

annem babamsn! Yüce Allah bize bir ey gönderdi ve ben onu sana

sakladm” dedi. Resûlullah Msiiaiu aleyh. vesellem): "Ey kzm! Çana getir" buyurdu.

Kz çana açtnda ekmek ve etle dolu olduunu gördü. Bunun Allah'tan bir

bereket olduunu bildi ve Allah'a hamd etti. Çana Hz. Peygamber’e Uaiiefiahu

aleyhi mdim) yaklatrdnda, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yemei görüp hamd

ettikten sonra: "Ey kzm! Bu sana nereden geldi?" dedi. Hz. Fâtma: "Ey

baba! Bu Allah katndandr, Allah dilediini hesapsz rzklandnr” karln
verdi. Resûlullah (saiiBlahu aleyhi vesellem) yine Allah’a hamdettikten sonra: "Seni srail

oullan kadnlannm efendisi gibi klan Allah'a hamd olsun. Allah ona nzk

’Âl-i mrân Sur. 37
2 bn Cerîr (5/359) vc bn Ebî Hatim 2/640 (3449).

3
Âl-i mrân Sur. 37

4 bn Ebî Hâtim 2/640 (3448).

5 ÂI-i imrân Sur. 37
6 bn Ebî Hâtim 2/640 (3447).
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verdiinde ve kendisine bu rzkn nereden olduu sorulduunda: «Bu Allak

katmdandr, Allah dilediini hesapsz rzklandrr» derdi" buyurdu.’

*y)° *13^ ^ 03 ^3 ^_/>3 cLUlijfc

“Orada Zekeriyyâ Rabbine dua etti: "Ya Rabbl Bana kendi

katndan temiz bir soy bahet dorusu Sen duay
trSn/' (Âl-i mrân Sur. 38)

ibn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor; Zekeriyyâ (aieyhisseiam) k meyvesini yazn,

yaz meyvesini de kn Meryem'in (aleyhîsseiam) yannda görünce: "Bunu zaman

olmad halde Meryem’e [aieyhisseiam) veren (Allah) bana da bir çocuk ihsan

etmeye kadirdir" dedi ve o anda Rabbine dua etti.

1

ishâk b. Bir ve bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Zekeriyyâ

(aiayhissBatn) Cibril'in, k meyvesini yazn, yaz meyvesini de kn Meryem’e

(sEyhisseiami getirildiini görünce: "Bu meyvelerin zaman olmad halde bunlar

sana nereden geliyor?" diye sordu. Meryem (aieyhesseiam): “Bu nzk Allah katndan

gelmektedir. Allah dilediini hesapsz nzklandnr" dedi. Bunun üzerine

Zekeriyyâ (aleyh sseiam) bir çocuu olmasn istedi ve; "Bunu zaman olmad
halde Meryem'e (Bieyfusseiam) veren (Allah) hanmm düzelterek ondan bana bir

çocuk vermeye de kadirdir” dedi. O anda Zekeriyyâ (Bieyhsseiam) srarla Rabbine

dua etti. Muharrem ayndan üç gece kalmt ki Zekeriyyâ (ateyhisseiam) kalkp

gusletti. Sonra Allah'a: "Ey Meryem'i yaz meyveleriyle kn,k meyveleriyle

de yazn nzklandran! "...Bana kendi katndan temiz bir soy bahet ..."

3

diye dua etmeye balad. Buda Allah katndan takva sahibi bir soy

mânâsndadr/

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Temiz bir soy bahet../ 3

âyeti hakknda: “Mübarek bir soy anlamndadr" dedi.

1 bn Kesir, Tejst/do (2/29) geçtii üzere Hbû Yala ve el-Metâhbu'l-Âtiye (4401).

2 bn Cerîr (5/361).

3
Al-i mrân Sur. 38

4 bn Asâkir, Teröcimu'n-Nisâ (sh. 352).

s ÂI-i mrân Sur. 38
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"Mihrâb'da namaz klarken melekler ona seslendiler:

«Allah sana, Allah'n emriyle (vücud bulan sa'y) tasdik

eden, efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak

Yahya'y müjdeler.»" (Al -i rrrân Sur. 3ü)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Melekler ona

seslendiler...” âyetini açklarken: "Burada Cibril kastedilmektedir" dedi.’

bn Cerîr, Abdurrahman b. Ebî Hammâd’dan bildiriyor: bn Mes'ûd'un

kraatnda bu âyet («ji^ i JU» Jdüybj oblû) eklindedir.'

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: "Melekleri

müzekker olarak adlandnn" dedi ve: "Dorusu âhirete inanmayanlar,

meleklere "dii" adn takarlar
"3 âyetini okudu. Yine o, Âl-i mrân sûresinin

otuz dokuzuncu âyetini (SoisU! öbUâ) eklinde okurdu.'’

Hatîb’in Tarih'te, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHMu

aieyti »enllem) bu âyeti (aSo^LÜI iiSlîl )
3 eklinde (te) harfiyle okudu .

5

bnu'l-Münzir, brâhim'den bildiriyor: Abdullah (b. Mes'ûd) Kur'ân

okurken melekleri müzekker olarak telaffuz ederdi .
7

Abd b. Humeyd, Âsim b. Ebî Necûd'un bu âyeti (4S0ÛJ1 4^ia
)

8 eklinde (te)

harfiyle, (» ol)
9 eklinde (elif) harfini nasbederek, kelimesini de

musakkel olarak okuduunu bildirir.

'bn Cerîr (5/364) ve bn Ebî Hâlim 2/641 (3453).
1 bn Cerîr (5/364). Ham za, Kisâî ve Halefte âyeti («bu») eklinde okudular.

3 Necm Sur. 27
4 bnu'l-Münzir (406).

5 Âl-i mrân Sur. 3ü
b en-Ner (2/180). bn Cerîr, Tefsir (5/364) baknz.
7 bnu'l-Münzir (407).
fi

Âl-i mrân Sur. 39
9 Âl-i mrân Sur. 39
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bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Sâbit’ten bildiriyor; Namaz yeryüzünde

Allah'a hizmettir. Eer namazdan daha faziletli bir ey olsayd Yüce Allah:

"Mabedde namaz klarken melekler ona seslendiler...
wî buyurmazd .

3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî (^r^J)'’ kelimesini açklarken:

“Namazgah mânâsndadr” dedi .

5

Taberânî ve Beyhakî’nin, Sünen’de, ibn Amr'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saisiiahu ainyh. «senem): "Mescitlerde namaz için kendinize has yerlet

edinmekten saknn "
buyurmutur. Burada mihrablar kastedilmektedir.

6

ibn Ebî eybe’nin Musannefte, Mûsa el-Cuhenî’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiyahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Ümmetim, Hristiyanlarn

kiliselerinde kendilerine has mihrablar edindii gibi mescidlerinde bir yer

edinmedikleri müddetçe hayrdadrlar demektir."7

bn Ebî eybe, bn Mes’ud’un: "Mescitlerde namaz için kendinize has

yerler edinmekten saknn” dediini bildirir.

8

ibn Ebî eybe, Salim b. el-Ca’dî’den bildiriyor: Muhammed’in (ssiiailshu aleyh

meiiem) ashab: "Kyametin alametlerinden biri mescidlerde mihrabla r

edinmektir” demilerdir. Yani özel bölmeler edinmek mânâsndadr.
9

bn Ebî eybe, Ebû Zer'in: "Kyametin alametlerinden biri mescidlerde

mihrablar edinmektir” dediini bildirir.’
0

Âl-i mrân Sur. 39
2
Âl-i mrân Sur. 39

3 bnu'l-Münzir (408) vc bn Ebî Hatim 2/641 (3454).

4 Âl-i mrân Sur. 39
5 Îbnu'l-Münzir (396).
6 Heysemî, Mccmau'z-Zevâid'de (8/60) geçtii üzere Taberânî ve Beyhakî (2/439).

Heysemî der ki: "snadnda Abdullah b. Murâ bulunmaktadr. bn Hibbân ve bakalar

onun güvenilir olduunu söylemilerdir. bnu'l-Medînî, A'me'ten olan rivayetlerinde

onun zayf olduunu söylemitir.

7 bn Ebî eybe (2/59). Elbânî, es-Sikiletu'd-Daîfe' de (448) zayf olduunu söylemitir
& bn Ebî eybe (2/59).

9 bn Ebî eybe (2/59).

10bn Ebî eybe (2/60).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali mescidde (insanlardan ayn

olarak) özel bölmede namaz klmay sevmezdi.’

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz. brahim mescidde (insanlardan ayn

olarak) özel bölmede namaz klmay sevmezdi. 2

bn Ebî eybe, Salim b. el-Ca’d'n: “Mescitlerde namaz için kendinize özel

yerler edinmekten saknn" dediini bildirir.
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka'b, mescidlerde kendine has yerler

edinmeyi sevmezdi.4

bn Cerîr, Muâz el-Kûfî'den bildiriyor: Bu âyet (>L) eklinde eddeli olarak

okunduunda müjde, C^) eklinde okunduunda ise sevinmek

anlamndadr.5

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Katâde’den bildiriyor: Melekler, Zekeriyyâ

(aleyh tssetam) ile yüzyüze gelerek onu Yahya ile müjdelediler.
6

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

göre Katâde: "...Allah sana ... Yahya’y müjdeler..." âyetini açklarken:

“Yahya'ya (aieyhiweiamj bu adn verilmesinin sebebi Yüce Allah'n onu imanla ihya

etmesinden dolaydr” dedi. 7

bn Adiy, Dârakutnî, el-Efrâd’da, Beyhakî ve bn Asâkir merfû olarak bn
Mes’ûd’dan bildiriyor: Yüce Allah Firavun’u annesinin karnnda kafir olarak

yaratt. Yahya'y da (aleytesdam) annesinin karnnda mümin olarak yaratt.
8

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

bildirdiine göre bn Abbâs: (4j1 ^ iiSü llii) âyetini açklarken: “Burada sa

’bn Ebî eybe (2/59).

'ibn Ebî eybe (2/59).

3 bn Ebî eybe (2/59).

4 bn Ebî eybe (2/59).

5 bn Cerîr (5/329).

4 bn Cerîr (5/369) ve bnu'l-Münzir (410).

7 bn Cerîr (5/370), bnu'l-Münzir (412) ve bn Ebî Hâtûn 2/642 (3457).
8 bn Adiy (6/2221, 7/2498) ve bn Asâkir (64/180).
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b. Meryem kastedilmektedir” dedi, (ili?) lafz ise: "Yüce Allah’n ol

demesiyle oluvermek mânâsndadr” dedi.’

Ahmed, Zühd’öe ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: Zekeriyyâ’nn

(aieyhisseiam) hanm, Meryem'e (sieyhijseiam): "Kammdaki bebein senin kamndaki

bebek için hareketlendiini hissediyorum” dedi. Zekeriyyâ'nntaieyhissBam)hanm
Yahya’y UMisssam); Meryemde (aieyieseiBin) sa'y (Bieyhiue'Bm) dourdu. Yüce Allah'n.

"...Allah’n emriyle tasdik eden ..."
2 buyruu da bu mânâdadr. Yahya

(aieyhisffllatn); sa’y (ievhsselam) tasdik edendir .

3

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah’n emriyle

tasdik eden...'"' âyetini açklarken öyle dedi: "Yahya (afcyinnfam), sa’ya (*ieytoH*«r

ilk inanan kii olup onun Allah'n kelimesi olduuna ahitlik etmitir. Yahya

(aieyf-.sseBm), sa’nn (deyhsseiam) teyzesi oluydu ve sa'dan (aieyhsndam) daha büyüktü .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n emriyle tasdik eden..."”

âyetini açklarken: "Yahya (afeyfassM, sa’nn (sfeyhissaM, sünnetini ve minhâcn

(yolunu) tasdik eden biri idi” dedi .

7

bn Cerîrîin, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n

emriyle tasdik eden..."® âyetini açklarken öyle dedi: Yahya (aieyhistiiam) ve sa

(aieyhisseiam) teyze çocuklanyd. Yahya’nn (alyhituiBin) annesi, Meryem'e (Bteyhineism.:

"Karnmdaki bebein senin kamndaki bebee secde ettiini görüyorum”

diyordu. Onun sa’ya (aieyhisseiam) tasdiki annesinin kamnda ona secde etmesiydi.

O sa'ya (BeyhisseBm) inanan ilk kiiydi. Isa (Beybissefon) onunla konutu ve Yahya

(ahrrfcsseiam) sa'dan (aieyiiHBian) daha büyüktü .

9

ibn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: Yahya’nn (BieyhissBam) annesi ve sa’nn (aieyhissM

annesi ile karlat. Biri Yahya’ya -BeyhisseBm) dieri de sa’ya Weyt»neiam) hamileydi.

1 bn Cerîr (5/372), bnu'l-Münzir (415) ve bn Ebî Hatim 2/642 (3458).

'Âl-i mrân Sur. 39
3 bn Cerîr (5/371).

4 Âl-i mrân Sur. 39
5 bn Cerîr (5/372) ve bnu'l-Münzir (41 6).

4
Âl-i mrân Sur. 39

7 bn Cerîr (5/371 ).

8
Âl-i mrân Sur. 39

9bn Cerîr (5/372, 373).
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Zekeriyyâ'nrKaieyh.siBiam) hanm, Meryem'e (aleyhisseism): "Karnmdaki bebein senin

karnndaki bebeine secde ettiini görüyorum” dedi. Yüce Allah’n:

"...Allah'n emriyle tasdik eden..."' buyruu da bu mânâdadr.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs (lâLij)
3 kelimesi

için: "Ar bal ve takva sahibi mânâsndadr” dedi.4

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Seyyid”

kelimesi, Allah katnda üstün olan mânâsndadr” dedi.5

ibn Ebi’d-Dünyâ, Zemmu'i- ndab’da ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

krime: "Seyyid” kelimesi, öfkeye yenilmeyen kii mânâsndadr” dedi.
6

bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: “Seyyid” kelimesi, fakih

olan âlim mânâsndadr” dedi. 7

Ahmed, Zühd'de ve Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk’ta, Dahhâk’tan bildiriyor:

"Seyyid” kelimesi, güzel ahlâkl, hasûr ise kadnlara kar nefsini ehvetlerden

koruyan iffetli kii mânâsndadr.8

Ahmed ve Sünen’de Beyhakî, Mücâhid'in: "Hasur” kelimesi kadnlara kar
nefsini ehvetlerden koruyan iffetli kii mânâsndadr, dediini bildirir.9

Ahmed, Zühd'de, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor "Gökyüzünden bir

münâdi Yahya b. Zekeriyyâ'nn, kadnlarn dourmu olduu herkesin

efendisi olduunu, Cîrcîs’in de ehitlerin efendisi olduunu nidâ etti.”
10

Abdunrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Asâkirîin bildirdiine

göre bn Abbâs: (ij^3 iâ^s)
1

âyetini açklarken öyle dedi: "Seyyid” kelimesi

1

Âl-i mrân Sur. 39
J bn Cerîr (5/373).

) Âl-i mrân Sur. 39
4 bn Cerîr (5/376) bn Ebî Hatim 2/642 (3459).

5 bn Cerîr (5/375).
6 bn Cerîr (5/376).

7bn Cerîr (5/376).

8 Ahmed (sh. 90) ve Harâitî, el-Murtekâ (17, 267, ancak "Hasûr" lafz

zikredilmemitir).

9 Beyhakî (7/83).
10 Ahmed (sh. 76).
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arbal, "Hasûr" kelimesi ise kadnlara kar kendini ehvetlerden koruyan

kii mânâsndadr.

5

bn Ebt eybe ve Ahmed, Zühd'de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr öyle

dedi: "Seyyid” kelimesi arbal, "hasûr" kelimesi ise kadnlara beraber

olmayan kii mânâsndadr.
3

Ahmed, Zühd'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Hasûr" kelimesi erkeklik (organndan) meni gelmeyen kii

mânâsndadr" dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin, Sünen’de bildirdiine göre br

Mes'ûd: "Hasûr" kadnlara yaklamayan mânâsndadr" dedi. bnu’l

Münzirîin lafz ise: "Kadnlara kar ehveti olmayan kii" eklindedir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkirîin, Amr b. el-Âs’tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu Beyto veseiiam) öyle buyurmutur: "Yahya

b. Zekeriyyâ dnda hiçbir kul yoktur ki mutlaka Rabbinin karsna günahkâr

olarak çkar. Zira Yüce Allah: «...Efendi, iffetli..,»* buyurmaktadr." Sonra

parmak ucunu göstererek: "Onun erkeklik organ elbisenin püskülü gibidir"

dedi .

6

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd'de ve bn Ebî Hâtim bunu baka bir kanalla

bn Amr'dan mevkuf olarak zikreder. Mevkuf olarak zikredilen hadisin isnâd

merfû olarak zikredilenden daha kuvvetlidir.

ibn Ebî Hâtim ve bn Asâkirîin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (siiaiiahu aleyhi veseiiem): “Her Âdemolu, Allah'n huzuruna ilemi

olduu günahlaryla çkar. Yüce Allah dilerse onu azaplandrr, dilerse

merhamet eder. Ancak Yahya b. Zekenyyâ bunun dndadr. Çünkü o efendi

,

iffetli ve iyilerden bir peygamberdir" buyurdu. Sonra Hz. Peygamber (salMata oieyn

’ Âl-i mrân Sur. 39
1 Abdurrezzâk (1/120), bnu'l-Münzir (428), bn Ebî Hâtim 2/643 (3466) ve bn Asâkir

(64/176). Adurrezzak bunu Katâde'nin sözü olarak rivayet etmitir.

s bn Ebî eybe (8/337, 11/562) ve Ahmed (sh. 76).

4 bn Cerir (5/380), bnu'l-Münzir (428) ve bn Ebî Hâtim 2/643 (3467).

5 Âl-i mrân Sur. 39

* bn Cerir (5/377, 378), bnu'l-Münzir (430), bn Ebî Hâtim 2/643 (3464) ve bn Asâk:r

(64/174).

466
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veseiiem) eilip yerden bir çöp alarak: "Onun erkeklik organ bu çöp gibiydi" dedi.'

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (soMahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Dört kii vardr ki dünyada ve âhirette lanetlenmilerdir.

Melekler de amin demitir. Biri, Allah'n kendisini erkek olarak yaratm

olduu halde kadnlara özenip kendini kadnlara benzeten erkektir. Biri,

Allah'n kendisini dii olarak yaratm olduu halde erkeklere özenip kendini

erkeklere benzeten kadndr. Biri, âma birine (bilerek) yanl yol gösterendir.

Biri de (yaratl dnda) kendini hasûr klan kiidir. Yüce Allah Yahya'dan

(aieyfsssi8nj baka kimseyi hasûr olarak yaratmamtr. 1

bn Asâkir’in bildirdiine göre Muâviye b. Sâlih baz kiilerden hadisi

Resûlullah'a MuMu aleyhi veseiiem) dayandrarak öyle dedi: " Yüce Allah ve melekler

Yahya b. Zekeriyyâ'dan sonra hasûr olan erkekleri lanetlemitir." 3

bn Ceninin bildirdiine göre Saîd el-Müseyyeb: (0*Ü-S)
4 kelimesini

açklarken öyle dedi: Bu, kadnlar arzulamayan kiidir. Sonra yerden bir

çekirdek alarak: "Kendisinde (erkeklik organ) ancak bunun kadar olandr"

dedi. 5

Tast, Mesâi'de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak kendisine

[\j3J r̂
'

3 )

b
kelimesini sorunca: "Kadnlarla beraber olmayan kiidir" dedi. Ona:

"Bunu Araplar biliyor mu?” deyince de: “Evet (biliyor), âirin:

“Hasûr kii kainlik etmeyendir,

Halkt kayrlara tevik edendir’ dediini iitmedin m?” dedi.
7

'bn Ebî Hatim 2/644 (3470) ve bn Asâkir (64/174).
2
Taberânî (7827). Heysemî, Mecmau z-Zcvâid'de (8/103) der ki; "snadnda Alî b.

Yezîd e-Hânî bulunmaktadr. O da metruk biridir.

3 bn Asâkir (64/196).

4
Âl-i mrân Sur. 39

5 bn Cerîr (5/378).
6
Âl-i mrân Sur. 39

7 eI-tkân'da (2/90) geçtii üzere Tast.
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“«Ben artk iyice kocam, karm da ksrken nasl olum
olabilir?» dedi. Allah: «Böyledir, Allah dilediini yapar»

dedi." (ÂI-i mrân Sur. 4f))

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî’den bildiriyor: Zekeriyyâ (aieytusseiam)

kendisine gelen niday iittiinde eytan kendisine gelip: "Ey Zekeriyyâ:

ittiin ses Rabbinden gelen bir ses deildir. O seninle alay etmek için

eytandan gelen bir sestir. Eer Allah katndan gelen bir ses olsayd, sana

bunu baka eyleri vahyettii gibi vahyederdi" dedi. Bunun üzerine Zekeriyyâ

(aieyh.sseiam) üpheye düüp: .Nasl olum olabilir?...”
1

dedi.
2

bn Cerîr, krime'den bildiriyor: Rabbinin verdii nimeti kendisine zor

göstererek: “Sana nida edeni biliyor musun?" deyince, Zekeriyyâ (aleyfusseBm):

“Evet (biliyorum), Rabbimin melekleri bana nida etti” dedi. eytan: "Hayr,

sana nida eden eytandr. Eer bu nida Rabbinden olsayd senin sesim

gizlediin gibi o da sesini gizlerdi" dedi. Bunun üzerine Zekeriyyâ (aieyWiaro) "Ya

Rabbi! Bana bir alamet ver..."3 dedi.4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre uayb ei-Cubâî: “Yahya'nn

(oieyhisseBm) annesinin ad Eyea’dr” dedi.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: (aU5) kelimesi için: “Aynen öyle

mânâsndadr” dedi. "Ya Rabbi! Bana bir alamet ver..."
6
âyeti hakknda ise,

Zekeriyyâ'nn (aieyhsseiBm): “Ey Rabbim! Eer bu nida senin katndan ise bana bi'

alâmet ver” dedii bildirilmektedir" dedi. 7

‘Âl-i mrân Sur. 40
1 bn Cerîr (5/382) ve bn Ebî Hatim 2/644 (3473).

3 Al-i mrân Sr. 41

4 bn Cerîr (5/382, 383).

5 bn Cerîr (5/352).
6
Âl-i mrân Sur. 41

7 bn Ebî Hatim 2/645 (3474, 3475).
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bnu’l-Münzir, Ebû Cüreyc: "Ya Rabbi! Bana bir alamet ver..."’ âyeti

hakknda: “Eimin hamile olduuna dair bir alamet ver, mânâsndadr" dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "...Alametin, üç gün, iaretle anlama dnda insanlarla

konumamandr ../' 5 âyetini açklarken öyle dedi: “Melekler, Zekeriyyâ

(BieyhissEiam) ile yüzyüze gelerek onu müjdeledikten sonra Zekeriyyâ (aierhisseiam) yine

de Rabbinden bir iaret istemitir. Bu isteinden dolay da ceza olarak üçgün

sadece iaret ile konuaca bildirilmitir.’’4

bn Ebî Hâtim, Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den bildiriyor: “Zekeriyyâ

(aie»isseiam) Rahatsz olmakszn dili tutulmutur” dedi .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Suddî: Zekeriyyâ'nn (aieyhtMiam) dili üç gün

üç gece tutulmu kald” demitir.

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Cübeyr b. Nufeyriden bildiriyor: Zekeriyyâ'nn

(alayhisselam) dili azn dolduracak kadar büyüdü ve onu konumaktan alkoydu.

Üç gün sonra da Yüce Allah onun dilini eski haline getirdi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: (l>L) J|)
B
âyetini açklarken:

“Dudaklarla iaret etmek mânâsndadr" dedi .

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrin bildirdiine göre Mücâhid: (fcj Jj)'° âyetini

açklarken: “Dudaklarla imâ ederek anlamak mânâsndadr” dedi.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr (!>) y|}’ âyetini

açklarken: “aretle anlamak mânâsndadr” dedi .

1

'Âl-i mrân Sur. 41

'bnu'l-Münzir (436).

I
Âl-i mrân Sur. 41

4 Abdurrezzâk (1/120), bn Cerîr 5/386), bnu-Münzir (437) ve bn Ebî Hâtim 2/645

(3478).

4bn Ebî Hâtim 2/645 (3476).
6 bn Ebî Hâtim 2/645 (3477).

7 bn Cerîr (5/387) ve bn Ebî Hâtim 2/646 (3482).

8
Âl-i mrân Sur. 41

9 bn Ebî Hâtim 2/645 (3479).
,0
Âl-i mrân Sur. 41

II bn Cerîr (5/388).
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bn Cerîr, Dahhâk’n: "Ramze” kelimesi el veya bala iaret ederek

konumadan anlamaktr” dediini bildirir .
3

ibn Cerîr, Avfî vastasyla bn Abbâs'n: "Ramze” Zekeriyyâ'nn (sieyhss^iam)

dilinin tutulmas ve insanlan eliyle konuturmaya çalmasdr” dedi.

Tastî, Mesâil’öe
,

bnu'l-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ’da, bn Abbâs'tan

bildiriyor. Nafî b. el-Ezrak kendisine (f>ij J|)
4 âyetini sorunca: "aret el ile, imâ

ise ba ile olur” dedi. Ona: "Araplar bu ifadeyi biliyor mu?” deyince de: "Evet

(biliyor), âirin:

Semâdaki her varlk Allah’a iarettir

Yeryüzünde her hata Allah d masiyettir" dediini iitmedin mi?” karln
verdi .

5

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym, Muhammed b. Ka’b

el-Kurazî'den bildiriyor: Yüce Allah eer kendisini zikretmeyi terk etme

ruhsat verecek olsayd: "...Alametin, üç gün, iaretle anlama dnda
insanlarla konumamandr; Rabbini çok an ../6 buyurduu zaman öyle bit

ruhsat Zekeriyyâ'ya (aieyhsseiam) verirdi. Eer kendisini zikretmeyi terk etme

ruhsat verecek olsayd öyle bir ruhsat Allah yolunda savaanlar için verirdi

Zira Yüce Allah: "Ey inananlar! Bir toplulukla karlarsanz dayann:

baarya eriebilmeniz için Allah' çok ann"7 buyurmaktadr .

8

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

Mücâhid: "...Akam sabah tebih et"? âyetini açklarken öyle dedi: "Akam,

’Âl-i mrân Sur. 41
l îbn Ebî Hatim 2/646 (3481).

’ bn Cerîr (5/389).

4
Âl-i mrân Sur. 41

9 el-tkân’da (2/80) geçtii üzere Tast.
4
Âl-i mrân Sur. 41

’ Enfâl Sur. 45
8 bn Cerîr (5/391), bnu’l-Münzir (445), bn Ebî Hatim 2/646 (3484) Hadisin sadece ilk

bölülünü rivayet ettiler ve Ebû Nuaym (3/215).

9 Âl-i mrân Sur. 41
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günein meyletmeye balamasndan sonra batma anna kadar olan

zamandr. Sabah ise, tan aarmasnn ilk zamandr.'

UJ iîUk^lj tfoj iilikj.l ani ol^U Î&SJI cJli Sp

Cyt * ir*y)\ ç* * 6**^'

rfel (4^1 M (4e^ vüir Uj iyi^ ^U ? uiî

4)i iSpui cJû i * î si i cisr uj

^ pi>* <S^ ^-î *-4^ r)j~4

"Hani melekler demilerdi: Ey Meryem! Allah seni seçti;

seni tertemiz yaratt ve seni bütün dünya kadnlarna
tercih etti. Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan,

(O nun huzurunda) eilenlerle beraber sen de eil.

(Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte

olduumuz gayb haberlerindendir. çlerinden hangisi

Meryem'i himayesine alacak diye kur'a çekmek üzere

kalemlerini atarlarken sen onlarn yannda deildin;

onlar (bu yüzden) çekiirken de yanlarnda deildin.

Melekler demilerdi ki: Ey Meryem! Allah sana
kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Ad Meryem olu
sa'dr. Mesih'tir; dünyada da, âhirette de itibarl ve

Allah'n kendisine yakn kldklarndandr."
(Âl-i mrân Sur. 42-45)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Saîd b. el-Müseyyeb: “...Allah seni seçip temizledi. Dünyalarn

kadnlarndan seni üstün tuttu"
J
âyetini açklarken öyle dedi: Ebû Hureyre,

Resûlullah'tan (saüiahu aleyh, .ese'iem) öyle aktaryordu:
"
Develere binen kadnlarn

en hayrls, Kurey kadnlardr. Onlar küçük çocuklarna kar daha ejkatli ve

' bn Cerîr (5/392), bnu'l-Münzir (446) ve bn Ebî Hatim 2/646, 647 (3486, 3487).

1

Âl-i mrân Sur. 42
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kocalarnn malnda daha tutumludurlar." Ebû Hureyre: "Meryem binti mrân

asla deveye binmedi” dedi.'

Buhârî ve Müslim âyeti zikretmeden hadisi nakletmelerdir.

1

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Hz. Ali, Resûlullah'tan (saiiaiiahu alayhi varaKam) öyle iittiini söyledi:

"Meryem binti mrân zamanndaki kadnlarnn en hayrls Meryem'dir. Yim

Hatice binti Huveylid zamanndaki kadnlarnn en hayrls Hatice'dir."3

Hâkim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (»iaM* Mi veseiiem) öyle

buyurmutun "
Âlemlerin en faziletli kadnlan Hatice binti Huveylid, Fâhma

Meryem ve Firavunun hanm Âsiye'dir."*

bn Merdûye'nin, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah MdUu aleyhi «seiiem

öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah âlemlerin içinde dört kadn bütün

kadnlardan üstün klmtr. Bunlar, Âsiye binti Muzâhim, Meryem binti

mrân, Hatice binti Huveylid ve Fâhma binti Muhammed'dir."

Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Munzir, ibn Hibbân ve Hâkim'in, Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (salisilata aiayh vcnihn) öyle buyurmutur: "Âlemlerin

içindeki kadnlardan (güzel örnek olarak) Meryem binti mrân, Hatice binti

Huveylid, Fâtma binti Muhammed ve Firavun'un hanm Âsiye sana yeter.'"*

bn Ebî eybe, Hasan(- Basrî)'den bu hadisi mürsel olarak nakletmitir.

6

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Cerîr'in, Ebû

Mûsa’dan bildirdiine göre Resûlullah [niiatahu aleyhi n-seiiem) öyle buyurmutur:

"Erkeklerden çok kii kemâle ermitir. Ancak kadnlardan Meryem binti mrâr.,

’ Abdurrezzâk (1/120), bn Cerîr (5/394), Ibnu'l-Münzir (451) ve bn Ebî Hatim 2/647

(3488).
2
Buhârî (3434) ve Müslim 2027).

3 bn Ebî eybe (12/134), Buhârî (3432, 3815), Müslim (2430), Tirmizî (3877), Nesâî

(8354) ve bn Cerîr (5/393).

4 Hâkim (3/185, "sahih").

3 Ahmed 19/383 (12391), Tirmizî (3878, "sahih"), bnuT-Münzir (450), bn Hibbân

(7003) ve Hâkim (3/157). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmiz, 3053).
6 bn Ebî eybe (12/134).
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Firavun'un hanm Âsiye dnda kimse kemâle ermi deildir. Hz Âie'nin de

kadnlara olan üstünlüü, tiridin dier yemeklere olan üstünlüü gibidir.'

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Hz. Fâtma'dan bildiriyor: Resûlullah (saiisiiahu aleyhi

veseilem) bana: "Sen, Meryem el-Betûl dnda Cennetteki bütün kadnlarn

efendisisin" dedi .

2

bn Cerîriin Ammâr b. Sa’d'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiJlahu aleyhi «telem)

öyle buyurmutur: "Meryem’in (aieyhîsseiam) âlemlerin bütün kadnlarna üstün

klnd gibi Hatice ümmetimdeki bütün kadnlardan üstün klnmtr."3

bn Asâkiriin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah {saiiatiah aleyhi veeUen)

öyle buyurmutur: "Cennet ehli kadnlarnn efendisi Meryem binti

mrân’dr. Sonra Fâtma, sonra Hatice sonra da Firavunun kars Âsiye dir"*

bn Asâkirîin, Mukâtil vastasyla Dahhâk’tan ve bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (seliaiiaiu aleyhi vBselierr} öyle buyurmutur: "Dört kadn vardr ki

bunlar zamanlarnn efendisidir. Bunlar Meryem binti mrân, Âsiye binti

Muzâhim, Hatice binti Huveylid ve Fâtma binti Muhammed’dir. Hepsinin

efendisi de Fâtma'dr. "s

bn Ebî eybe'nin, Abdurrahman b. Ebî Leyla'dan bildirdiine göre

Resûlullah [saflaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Meryem binti imrân.

Firavunun hanm Âsiye ve Hatice binti Huveylid’den sonra âlemlerin

kadnlarnn efendisi Fâtma dr.
b

bn Ebî eybe'nin, Mekhûl'den bildirdiine göre Resûlullah [saUaiinim aayt* veseiiem)

öyle buyurmutur: "Develere binen kadnlarn en hayrls Kurey

kadnlardr. Onlar küçük çocuklarna kar daha efkatli ve kocalarnn malnda

'bn Ebî eybe (12/128), Buhârî (3411, 3433, 3729, 5418) Müslim (2431), Tirmizî (1834),

Nesâî, 8353, 8356), bn Mâce (3280) ve bn Cerîr (5/395).

1 bn Ebî eybe (12/126) vc bn Cerîr (5/395, 396).

3 bn Cerîr (5/396).

« bn Asâkir (70/106, 107).

5 bn Asâkir (70/107, 108).

6 bn Ebî eybe (12/127).
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daha tutumludurlar. Meryem bnti mrân'm deveye bindiini ii tsem bile

kimseyi ondan daha üstün tutmazdm."'

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

göre Mücâhid: "...Allah seni seçip temizledi ...*

3

âyetini açklarken: "Senin

imann üphelerden ve mânevi kirlerden temiz kld, mânâsndadr" dedi.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Suddî: "...Seni seçip temizledi.

Dünyalarn kadnlarndan seni üstün tuttu"'’ âyetini açklarken öyle dedi:

“Allah seni hayzlk durumundan temizledi ve o zamann kadnlannn efendisi

kld ."5

ibn Celr, bn shâk'tan bildiriyor: Meryem (eteytesaian) kendini kiliseye

kapatmt. Beraberinde Yusuf adnda bir çocuk vard. Yusuf'u annesi ve

babas bu yolda adamlard. Onlar kilisede beraber kalyordu. Meryem'in

(sieyhmHiBfn) ve Yusuf’un suyu bittii zaman onlar su kablann alp içinde su

bulunan maaraya gider, kaplan doldurarak geri dönerlerdi. Melekler de onu

koruyup: “Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyalann kadnlarndan

seni üstün tuttu
"6 diyordu. Zekeriyyâ (aieriuseM bunlan iitii zaman: "Bin:

mrân'm ne yüce an vardr" derdi .
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: “Ey Meryem!

Rabbine gönülden boyun e ...*

8

âyetini açklarken: "Durmay uzat, yani

kyam uzat, mânâsndadr" dedi.
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid’den bildiriyor: Meryem'e (ai»ytaeiBm

:

"...Rabbine gönülden boyun e ..."
10

denildii zaman ayaklar iene kadar

kyamda kald .

1

1 bn Ebî eybe (12/174).
1

Âl-i mrân Sur. 42
5 bn Cerîr (5/396), bnu'l-Münzir (448) vc bn Ebî Hatim 2/647 (3489).

* Al-i mrân Sur. 42

5 bn Ebî Hatim 2/647 (3490, 3491).
6
Âl-i mrân Sur. 42

7 bn Cerîr (5/397)
8
ÂI-i mrân Sur. 43

9 bn Cerîr (5/398).
10
Âi-i mrân Sur. 43
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bn Cerîr, el-Evzaî'den bildiriyor: Meryem (atoytaelam) ayaklarndan irin akana

kadar kyamda kalrd .

5

bn Asâkir, Ebu Saîd'den bildiriyor: Meryem (aieyhiseiam) ayaklan iene kadar

namaz klard .
3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Rabbine gönülden boyun

e..."4
âyetini açklarken: “hlas içinde boyun e, mânâsndadr” dedi .

5

bn Cerir, Katâde'nin: “Rabbine gönülden boyun e..."
6

âyetini

açklarken: “Rabbine itaat et” dediini bildirir.
7

bn Ebî Davud’un, Mesâhifte bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti (

j eklinde okurdu.®

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “...Sen yanlarnda deildin...''9

âyetini açklarken: “Burada Muhammed (saiiallahu aleyhi veselM kastedilmektedir"

dedi .’
0

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Meryem’e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarnda

deildin"1
’ âyetini açklarken öyle dedi: “Meryem (aieyhcsseian) kiliseye brakld

zaman vahiy yazan kâtipler onu kimin kefaleti altna alaca hususunda

kalemleriyle kura çektiler. Yüce Allah bu konuda Muhammed'e (taiiiiahu aleyhi

veseiim): "Meryem’e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen

yanlarnda deildin, çekiirlerken de orada bulunmadn"15 buyurmutur."’

’bn Cerir (5/398).

a Ibn Cerîr (5/399).

3 bn Asâkir (70/100).

4
Âl-i Lmrân Sur. 43

5 bn Cerîr (5/398).

6
Âl-i mrân Sur. 43

7 bn Cerîr (5/400).
8
Mesâhif (sh. 54). Bu kraat, Osman'n mushafmn metnine muhalif olduu için az

bir kraattir.

9 Âl-i mrân Sur. 44
1£> bn Cerir (5/403).

11

Âl-i mrân Sur. 44
12

Âl-i mrân Sur. 44
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Meryem'e

hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken..."
1
âyetini açklarken öyle

dedi: “Kalemlerini suya attklarnda kalemler akntyla beraber gitti. Ancak

Zekeriyyâ’nn (aJeytosreM kalemi (akntyla gitmeyip) yükselince onu kefalet

altna ald. 3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Rabî’den bildiriyor: Onlar kalemlerini (asalanm

diyenler de vardr) akntya attklarnda Zekeriyyâ’nnfaieyisseiBm) kalemi akntya

kar gitti. Bunun üzerine Meryem'i (afeyhinian) kefaleti altna ald.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kalemleri..."
4 kelimesini

açklarken: “Burada Tevrât’ yazdklan kalemler kastedilmektedir" dedi.
6

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bunun aynsn nakletti.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rebâh):

"...Kalemleri..." 7 kelimesini açklarken: “Burada oklar kastedilmektedir"

dedi.®

ishâk b. Bir ve bn Asâkir bn Abbâs'tan bildiriyor: Yüce Allah,

Zekeriyyâ'ya Yahya'y (HieyHimaraeiam) bahettiinde ve o üç yana girdiinde

Meryem'i (aityhesseiam! sa (aieyhsseium) ile müjdeledi. Meryem (»leyhesseiam) mihrabta iken

melekler yani Cibril (jçaJIJI «LLj Jt. .* iöt-> ^-»^ tiüK^ «ii ji çL^ii)^ dedi. Yani:

“Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Zamannndaki bütün kadnlardan

seni üstün tuttu" dedi. Sonra (,v*5iy & «^j$ fî>ü)’°
dedi.

Yani, namaz klanlarla, Beytü'l-Makdis'in kurrâlan (Tevrat okuyucular) ile

birlikte Rabbin için namaz kl ve kyamda uzunca dur, mânâsndadr. Ayaklan

iene kadar kyamda kalrd. Sonrasnda Yüce Allah Peygamberine: "Bu Sana

vahyettiimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye

' bn Cerir (5/404) ve bn Ebî Hâtim 2/649 (3503).
3
Âl -i Lmrân Sur. 44

3 bn Cerir (5/348) vc bn Ebî Hâtim 2/649 (3503).

4 bn Cerir (5/348) ve bn Ebî Hâtim 2/650 (3506).

5
Âl-i Lmrân Sur. 44

4 bn Ebî Hâtim 2/649 (3505).

7
Âl-i mrân Sur. 44

* bn Ebî Hâtim 2/649 (3504).

4
Âl-i mrân 5ur. 42

10
Âl-i mrân Sur. 43
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kalemlerini atarlarken sen yanlarnda deildin..."’ buyurdu. Yani Zekeriyyâ,

Yahya ve Meryem'in (sieyhimusseiam) kefalet hakkndaki kssasn haber vermitir.

Sonra Yüce Allah, sa'nn {derktselam) kssasn haber vererek, Ey Muhammedi

"Melekler demiti ki: "Ey Meryem! Allah sana, Kendinden bir sözü, ad
Meryem olu sa olan Mesih'i, dünya ve âhirette erefli ve Allah'a yakn

klnanlardan olarak müjdeler"1 buyurdu. Yani sa (BBjfbisselarrr) dünyada saygn,

âhirette ise Allah’a yakn klnandr. Sonra: "nsanlarla, beikte iken de,

yetikin iken de konuacaktr ve o, iyilerdendir" buyurdu. Yani o kundakta

iken ve büyüdükten sonra semaya çkanlmadan Önce insanlarla konuacaktr.

O, Allah’n göndermi olduu elçilerdendir .
3

shâk b. Bir ve ibn Asâkir, Vehb (b. Münebbih)’den bildiriyor: Meryem'in

(BeyhessEam) hamilelii belli olup müjdelenince Yüce Allah’n kerametine inand ve

kalbi mutmain oldu. Onun morali düzeldi ve kuvvetlendi. Yannda Allah

yolunda adananlardan days olu Yusuf vard. O perdenin arkasndan

Meryem’in (aierhsseiam) hizmetini görüyor onunla konuuyor ve onun ihtiyaç

duyduu eyleri veriyordu. Onun hamile olduunu gören ilk kii Yusuf’tu.

Onun bu durumuna üzülüp kederlenerek, kaldramayaca bir belann bana
gelmesinden korktu. Bütün ilerini brakarak Meryem’in (aMsseiam: yanna

nereden girildi diye düünmeye balad. Çünkü o, ibadet eden hikmet sahibi

birisiydi. Meryem (aieytesseian) hicab koymadan önce kendisiyle beraberdi ve

beraber büyümülerdi. Meryem'in (aiayhisseis^} ve Yusuf'un suyu bittii zaman

onlar su kablann alp içinde su bulunan maaraya gider, kaplan doldurarak

geri dönerlerdi. Melekler de devaml Meryem'le (aleyhisseiam) konuuyor ve: "Ey

Meryem! Allah seni seçip temizledi
"4 diye onu müjdeliyorlard. Yusuf

iittiklerinden dolay aryordu. Yusuf, Meryem’in (Bievtisseiam) hamileliini

görünce onun durumundan üpheye dütü. Kendi içinde onun hakknda

fitneye düüp töhmette bulunaca strada Allah’n onu seçip temizlediini,

yine Allah’n, annesine kendisini ve zürriyetini eytandan koruyacana dair

ahdi olduunu hatrlad. Meleklerin: "Ey Meryem! Allah seni seçip

temizledi
"5 dediini ve Yüce Allah'n kendisine olan faziletini hatrlayarak

’Âl-i mrân Sur. 44
1
Al-i mrân. Sur. 45

3 bn Asâkir (47/347, 348).

4
Âl-i mrân Sur. 42

5 ÂJ-i mrân Sur. 42
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kendi kendine: "Zekeriyyâ onu mihrabta korudu ve yanna kimse girmedi

eytann da ona gidecek bir yolu yoktur. O zaman bu nereden?" diyordu

Meryem’in (aieyhEsseiam) renginin deitiini ve kamnn büyüdüünü görünce b.

anna gitti ve ona: "Ey Meryem! Tohum olmadan ekin olur mu?" dedi

Meryem (oieyhesselam): "Evet (olur)" karln verdi. O: "Bu nasl olur?” deyince

de: "Yüce Allah ilk tohumu ekin olmadan yaratt ve ilk ekini tohumsuz bitirdi.

Belki: «lk ekini ancak tohumla yaratabilir» dersin. Belki de: «Tohumsuz onu

yaratmaya ve yerde bitirmeye gücü yetmez» dersin" dedi. Yusuf: "Bunlar

söylemekten Allah'a snrm. Sen doru söyledin, nur ve hikmetle konutun.

Allah'n ilk ekini yaratp tohumsuz olarak bitirmeye gücü yettii gibi yine

tohumsuz ekin bitirmeye de gücü yeter. Söyle bana, aaçlar susuz ve

yamursuz yeerir mi?" dediinde: "Tohumu, ekini, suyu, yamuru ve

aaçlar yaratann bir olduunu bilmiyor musun? Belki: «Eer su ve yamur

olmasayd Allah'n aaçlan yeertmeye gücü yetmez dersin» dedi. Yusuf:

"Bunlan söylemekten Allah'a snrm. Sen doru söyledin, söyle bana, erkek

olmadan çocuk ve hamilelik olur mu?" diye sorunca, Meryem (BeyhessdBm): "Evet

(olur)" dedi. Yusuf: "Bu nasl olur?" deyince de: "Yüce Allah’n Âdem'i ve

hanm Havva’y hamilelik, erkek ve dii olmadan yarattn bilmiyor musun?"

dedi. Yusuf: "Biliyorum, bana senin durumunu haber ver" diye karlk verdi.

Bunun üzerine Meryem (aieyhessdam) "Yüce Allah beni: "Kendinden bir sözü, ad

Meryem olu sa olan Mesih'i, dünya ve âhirette erefli ve Allah'a yakn

klnanlardan olarak müjdeler, insanlarla, beikte iken de, yetikin iken de

konuacaktr ve o, iyilerdendir"' buyruuyla müjdeledi" dedi. O zaman Yusuf

bunun Meryem (eleyhesBBn) için Allah tarafndan bir hayr olduunu bildi ve bu

konuda sessiz kald. Doum sanclar kendisine gelinceye kadar bu ekilde

kald ve sanc gelince kendisine mihrab terketmesi için bir nida geldi. Bunun

üzerine Meryem (aleyhsnlam) mihrab terketti .
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Ey Meryem! Allah sana ...

müjdeler" 3 âyetini açklarken: "Melekler kendisiyle yüzyüze görütüler’’

dedi .

4

’Âl-i mrân Sur. 45, 46
1 bn Asâkir (70/89)

3 Al-i mrân Sur. 45
4 bn Ebî Katim 2/650 (3512).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah sana kendinden bir sözü... müjdeler"’ âyetini açklarken: "sa

(oEyhssebm), Allah'n bir kelimesidir” dedi .

7

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Peygamberlerin içinde sa (aieyhisseiBm)

ve Muhammed'den(saiy0uHByhivESE!Em} baka iki ismi bulunan kimse yoktur.*

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, brâhîm(-i Nehaî)'nin: (^-^i)
4

kelimesi hakknda: "Doruluu devaml olan mânâsndadr” dediini bildirir .
5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Saîd: "sa’nn (aieyfusseiem) adnn Mesih olmasnn

sebebi bereketle meshedilmi olmasndandr" dedi .

6

bn Ebî Hatim, Yahya b. Abdirrahman es-Sekafî'den bildiriyor: sa (aieyhisseism)

seyahat eden biri olmas sebebi ile Mesih diye adiandnlmtr. O bir yerde

akamlar baka bir yerde sabahlard. O yükseltilinceye kadar da

evlenmemitir.

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde:

âyetini açklarken: "O kyamet gününde Allah'a yakn klnanlardandr” dedi .

8

l>il^ \l\ Li U Jli-j il <±\SSS jtf yij ^j Aj

"O, sâlîhlcrdcn olarak beikte iken ve yetikinlik halinde

insanlara (peygamber sözleri ile) konuacak. Meryem:
«Rabbim! Bana bir erkek eli demedii halde nasl
çocuum olur?» deyince Allah öyle buyurdu: te

’ÂJ-i mrân Sur. 45
3 bn Cerîr (5/407), bnu'l-Münzir (463) ve bn Ebî Hâtin 2/651 (3514).

3 bn Ebî Hatim 2/651 (3518).

4 Âl-i mrân Sur 45

5 bn Cerîr (5/409, 410), bnu'l-Münzir (465) ve bn F.bî Hatim 2/651 (3516).
6 bn Cerîr (5/410).

7 bn Ebî Hatim 2/651 (3517).

8 bn Cerîr (5/411).
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böyledir, Allah dilediini yaratr. Bir ie hükmedince ona
sadece «Ol!» der; o da oluverir." (Âl-i mran Sup. 40, 47)

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc vastasyla bildiriyor: Bana bn

Abbâs’m: "Mehd” süt emen çocuun yatt yerdir” dedii söylendi.’

Buhârî ve bn Ebî Hâtim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ullallahu aleyhi yeseliem) öyle buyurmutur: "Beikte iken sadece üç kii

konumutur. Birincisi Hz. sa'dr. kincisi öyledir: srâl oullan zamannda

Cüreyc denilen rahip bir kii vard Bir defasnda namaz klarken annesi gelmi

kendisini çarmt. O da namaz bozup cevap verip vermemede tereddüt

edince, annesi: «Allahm! Onafahie kadnlarn yüzlerini göstermedikçe canm

alma» diye beddua etti. O manastrnda iken kadnn biri yanna geldi ve.

kendisiyle konutu. O, bunu kabul etmeyip reddetti. Kadn gidip bir çobanla

beraber oldu ve ondan bir çocuk dourdu. Bu çocuun Cüreyc'ten olduunu

iddia etti. Bunun üzerine gidip onu manastrn yktlar ve onu yerinden

indirerek ona sövgüde bulundular. Cüreyc abdest alp namaz kldktan sonra

çocua gidip: «Baban kimdir ey çocuk?» dedi. Çocuk: «Babam çobandr >

cevabn verince (ona söven kiiler) kendisine: «Sana manastrn altndan

yapalm» dediler. O: «Hayr, mutlaka çamurla yaplacaktr» karln verdi.

Ûçüncüsü de öyledir: srail oullarndan olan çocuunu emziren kadn,

yakkl bir süvari görünce: «Allahm ! Olumu bunun gibi güzel kl!» diye dua

etti. Çocuk annesinin gösünü emmeyi brakp adama dönerek «Allahm! Beni

bunun gibi yapma!» dedi ve tekrar emmeye devam etti. Sonra baz kiiler

tarafndan sürüklenen bir cariye ile karlatlar ve kadn: «Allahm! Olumu
bunun gibi klma» dedi. Çocuk yine kadnn gösünü brakarak: «Allahm ! Beni

bunun gibi kl» dedi. Annesi: «Niye öyle diyorsun?» deyince, çocuk: «O süvari

zalim biriydi. Bu cariye ise kendisine "zina ettin" diyorlar, o: Allah bana

yeter" diyor. Ona "hrszlk ettin" diyorlar, o yine: "Allah bana yeter diyor"»

karlm verdi.
7

'ibn Cerir (S/412) ve bnu'l-Münzir (471).
1

Buhârî (3436) ve bn Ebî Hatim 2/652 (3521).



Ayet: 46, 47 481

Ebu'-eyh ve Hâkim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBBlahu aleyhi vesellerr): "Beikte ken Sttdece sa (aleyhisseBUî), YuSllfun (aleyhissalam) ahidi,

Cüreyc'in sa/ibi ve Firavun un (kznn) berberinin olu konumutur" dedi.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: ( j J.ÛI

âyetini açklarken: "O, insanlarla, beikte iken de, yetikin iken de

konuacaktr” dedi .
3

bn Ebî Hâtim'in, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

kelimesini açklarken: "Otuz ile elli ya aras kastedilmektedir” dedi.s

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

göre Mücâhid: (J*Ul) arbal mânâsndadr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Habîb: (J^SJi) sabrn doruu

mânâsndadr" dedi .
7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyet hakknda öyle dedi: "sa

(aiyhnseiam) insanlan beikte iken konuturmutu. O, Deccal' öldürecei zaman

onlar tekrar konuturacaktr. Ancak ozaman yetikin biri olacaktr.®

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Câfer b. ez-Zübeyr: “...Allah

dilediini böylece yaratr. Bir iin olmasn dilerse ona ol der ve olur
"9

âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah dilediini yapar, insan veya baka

eylerden dilediini de yaratr. Zira Yüce Allah dilediini diledii ekilde

yaratr ve o ey istedii gibi olur.”
10

'Hâkim (2/595, "sahih"). Elbânî der ki: "Hadis bu lafzla batldr. Silsiletu'l-Ahâdis ed-

Daîfe, 880).

*Â-i mrân Sur. 46
3 bn Cerîr (5/413).

9 Âl-i mrân Sur. 46
s bn Ebî Hatim 2/652 (3524).
6 bn Cerîr (5/414), bnu'l-Münzir (472) ve bn Ebî Hatim 2/652 (3525).
7bn Ebî Hatim 2/653 (3526).

* bn Cerîr (5/414).

9 Âl-i mrân Sur. 47
10 bn Cerîr (5/415).
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"Allah ona yazmay, hikmeti, Tevrat' ve ncil'i öretecek."
(Âl-i mrân Sur. 48)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona yazmay ...

öretecek" 1

âyetini açklarken: "Ona kalemle yazmay öretecek

mânâsmdadr" dedi.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Ona yazmay ... öretecek”’

âyetini açklarken: "Ona eliyle yazmay öretecek mânâsmdadr" dedi.
4

bnu’l-Münzir sahîh bir isnâdla Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: sa (bM«8*ht)

büyüyünce annesi onu getirip kâtiplere verdi. Öretmen, sa'ya (Bteytmdamr

"Bismillah de!" deyince, sa (BeyhisseBm) "Bismillah" dedi. Öretmen ona:

"Rahman de" dediinde, sa (deytmeM: "Rahmani'r-Rahîm" dedi. Öretmen

ona: "Alfabe (Ebû Câd) harflerini say" deyince, sa <*w»ssei9m) : "O bir kitapta

mevcuttur, (elif) harfinin ne olduunu biliyor musun?" dedi. Öretmen:

"Hayr (bilmiyorum)" dedi. sa (aMrânlanO: "Allah'n nimetleridir, (be) harfinin

ne olduunu biliyor musun?" dediinde: "Hayr (bilmiyorum)" dedi. sa

(aByhisseiam): "Allah'n cemâlidir, (cim) harfinin ne olduunu biliyor musun?" diye

sorunca öretmen: "Hayr (bilmiyorum)" cevabn verdi. sa (afertettian:

"Celâlullah'tr. (lam) harfinin ne olduunu biliyor musun?" dediinde,

öretmen: "Hayr (bilmiyorum)" dedi. sa (aieyfosseiem): Allah’n nimetleridir"

deyip bu ekilde harfleri açklamaya balaynca, öretmen: "Benden daha

bilgili olan birine ben ne öretebilirim?" dedi. Meryem (ahyhambm): "Brak onu

çocuklarla otursun" dedi. sa (aleyhisseiem) çocuklara (daha önce) yediklerini ve

annelerinin kendilerine evde ne sakladn söylerdi. 5

bn Adiy ve bn Asâkir, hadisi Resûlullah'a (saiiailshu aUyh veseiiem) dayandrarak

Ebû Saîd el-Hudrî ve bn Mes’ûd'dan bildiriyor: “sa b. Meryem'i, annesi

öretilmesi için kâtiplerin yanma brakt, öretmen sa'ya (aieyinsseian): «Bismillah

1

Âl-i mrân Sur. 48
1 bn Ebî Hatim 2/653 (5/418).

3 Âl-i mrân Sur. 48

* bn Cerîr (5/417).

5 bnu'l-Münzir (47).
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yaz» deyince, sa (aieyhissaiam): «Bismillah nedir?» dedi, öretmen ona:

«Bilmiyorum» deyince, sa (BieyfeseiBm) öyle dedi: «(Be) harfi Allah’n cemâli, (sin)

harfi Allah'n yücelii, (mim) harfi Allah'n mülküdür. Yüce Allah ilahlarn

ilahdr. Rahman sfatyla dünya ve âhiretin rahman. Rahim sfatyla ise

âhiretin rahimidir.» Ebû Câd ise eyledir: «(Elif) harfi Allah'n nimetleridir,

(be) harfi Allah’n cemâlidir, (cim) harfi Celâlullah'tr, (del) harfi Allah'n

devaml var oluudur.» Hevvez ise öyledir: «(He) harfi Cehennem, (vav) harfi

Cehennem ehlinin veyl deresi, (zeyn) harfi dünya ehlinin süsüdür.» Hutti ise

öyledir: «(Ha) harfi Allah'n günahkârlara yumuak davranarak cezalarn

geriye brakan, hilmi çok olan, (ta) harfi Allah'n bütün hak sahiplarine

haklarn iade etmesi, (ye) harfi gündüzün esas ve gidip geri dönmesidir.»

Kelemen ise öyledir: «(Kef) harfi Allah'n yeterlilii, (lam) harfi Allah'n kâim

olmas, (mim) harfi Allah'n mülkün sahibi olmas, (nun) harfi denizin

nûn'udur.» Safas ise öyledir: «(Sad) harfi Allah'n doruluu, (ayn) harfi

Allah'n bilgisinin sonsuz oluu, (fe) harfi- burada fe harfinin karl olan bir

kelime söyledi- "(sad) harfi Allah'n hiç kimseye muhtaç olmaydr.» Kareet

ise öyledir: «(Kâf) harfi dünyann etrafm saran bir dadr ki gökyüzün onunla

yeermitir, (ra) harfi insanlarn dünya hakkndaki görüleri, (sin) harfi

Allah'n örtüsü, (te) harfi, ebedi olarak tam olandr.»"'

bn Adiy der ki: “Bu rivayet bu isnâdla batl bir rivayettir. Bunu Ismaîl b.

Yahya’dan baka kimse rivayet etmemitir.”

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Cuveybir ve Mukâtil vastasyla Dahhâk ve bn
Abbâs’tan bildiriyor: sa (aisyhisseiBm) insanlar bebek iken konuturduktan sonra

konumad. Dier çocuklar gibi konuma zaman gelince Yüce Allah onu

hikmet ve delillerle konuturdu. Yahudiler kendisinin ve annesinin hakknda

çok batl eyler konutular. sa (sieyhisseiam) daha annesinden süt emiyordu. O
sütten kesildii zaman yedi yana kadar yemek yedi ve içecek içti. Yahudiler

onun için fahienin olu diyordu. Yüce Allah'n: "...Meryem'in aleyhinde

büyük bühtanlar söylemeleri
” 2 buyruunda da bu Yahudiler

kastedilmektedir. sa (aieytisseiam) yedi yama vardnda annesi onu, dier

çocuklara öretildii gibi kendisine de öretilsin diye bir adama teslim etti.

Ancak adam dersi anlatmaya balad zaman sa (alpyhisselam) mutlaka dersi

'bn Adiy (1/299) ve bn Asâkir (47/374). bn Cerîr, Tefsîr (1/120) baknz.

’Nisâ Sur. 156
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ondan önce anlatmaya balard. Adam kendisine Ebû Câd’ (alfabeyi)

öretmeye kalknca sa (8taytis*îi«) ona: "Ebû Câd nedir?" dedi. Adam:

"Bilmiyorum" deyince: "Bilmediin eyi bana nasl öreteceksin?" dedu

Bunun üzerine öretmen: "O zaman bana bunu sen öret" deyince, sa

(abyhmiam): "Oturduun yerden kalk" dedi. Öretmen kalknca da sa {eteytisseien)

yerine oturup: "imdi bana sor” dedi. Öretmen: "Ebû Câd nedir?" diye

sorunca sa («feYksseian) öyle cevap verdi: "(Elif) harfi Allah'n nimetleridir, (be)

harfi Allah'n cemâlidir, (dm) harfi Allah'n cemâli ve güzelliidir” dedi.

Öretmen bu duruma armt. Çünkü Ebû Câd’ ilk açklayan kii sa b.

Meryem'di. Ravi der ki: "Osman b. Affân, Resûlullah’a (nflatahu ak* Katicn): "Ey

Allah’n Resulü! Ebû Câd’n açklamas nedir?” diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu RBvh<

rankm): "Ebû Câd’tn (Arap alfabe harflerinin) açklamasn örenin. Onda acayip

eyler vardr. Onun açklamasn bilmeyen âlimin vay haline" buyurunca: "Ey

Allah'n Resûlü! Ebû Câd nedir?" dediler.

Bunun üzerine Resûlullah Mutkiu aleyhi «.!9m öyle buyurdu: "(Elif) harfi

Allah'n nimetleridir, (be) harfi Allah’n güzellii ve celâlidir, (cim) harfi

Allah'n izzet ve andr, (del) harfi Allah'n dinidir. Hevvez ise öyledir: «(He)

harfi Cehennemdir, oraya gidenlerin vay haline, (vav) harfi Cehennem halk içm

veyl deresidir, (Zeyn) harfi Cehennemin köeleridir.» Hutti ise öyledir: «(Ha)

harfi Kadir gecesinde istifar eden kiilerin günahlarnn silinmesi ve Cibrîlm

meleklerle beraber onlara tan aarana kadar indirdii eylerdir, (ta) harfi

istifar edenler için Allah’n kendi eliye diktii tuba aandr ki oras gidilecek

en güzel yerdir, (ye) harfi Allah'n mahlûkatnn üstünde olan elidir.» Kelemin

ise öyledir: «(Kef) harfi Allah'n deitirilmez kelamdr, (lam) harfi Cennet

ehlinin toplanmas, birbirlerini ziyaret ederek birbirlerine selam vermeleridir.

Cehennem ehlinin de birbirlerini knamasdr, (mim) harfi Allah'n bitmeyen

mülkü ve Allah’n baki kalp fani olmaydr, (nun) harfi Kalem sûresinin

balangcdr.» Sa'fas ise öyledir: «(Sad) harfi ölçee kar ölçek, adalete kar

adalet, ksasa kar ksashr.» -yani cezaya kar cezadr- «Hangi ölçüyle

aldysan o ölçüyle verirsin. Yüce Allah kullarna zulmü istemez. Kariât ise

Yüce Allah'n kyamet gününde insanlar bir araya toplayp onlara

zulmetmeden aralarnda hüküm klmasdr.»’1

Ibn Asâkir (47/375).
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sa'dan (Aleyhisselam) Baz Hikmetler

485

Ibn Mübârek, Zühd'de bildiriyor: Ibn Uyeyne'nin Halef b. Haveb’ten bize

naklettiine göre: “sa b. Meryem, Havarilere: “Krallarn size hikmeti brakt

gibi siz de onlara dünyay brakn” dedi .

1

bn Asâkir, Yûnus b. Ubeyd'den bildiriyor: sa b. Meryem: “Kii ancak

dünyay kimin yediine aldn etmedii zaman imânn hakikatna ular"

dedi/

ibn Ebî eybe, Musannefte ve Ahmed, Zühd'de, Sâbit el-Bünânî’den

bildiriyor: sa'ya (aieyHtim): “Binmek için bir merkep edinsen” dediklerinde:

“Ben Allah katnda, beni megul edecek bir ey klmasndan daha

deerliyim” dedi .
5

bn Asâkiriin, Mâlik b. Dinar'dan bildirdiine göre sa (aieyhisseiem) öyle dedi:

“Ey Havariler! Allah korkusu ve Firdevs (cennetinin) sevgisi meakkatlere

kar sabn ve dünya çiçeinden uzaklatrmay miras olarak brakr.”4

ibn Asâkir'in Utbe b. Yezîd'den bildirdiine göre sa b. Meryem öyle dedi:

“Ey zayf olan Âdemolu! Nerede olursan ol Allah’tan kork ve ekmeini

helalden ye. Mescidleri ev edin ve dünyada zayf ol. Kendini alamaya, kalbini

tefekküre, bedenini de sabra altr. Gelecekteki rzkn için tasalanma ki bu

sana günah olarak yazlr.”5

ibn Ebi'd-Dünyâ ve Isbehânî'nin et-Tertb'de bildirdiine göre Muhammed

b. Mutarrif. “sa öyle dedi” diyerek sözkonusu hadisi zikretti.

ibn Ebi’d-Dünyâ, Vuheyb el-Mekkî'den bildiriyor: Bana sa'nn (aleyhisselam)

öyle dedii nakledildi: “Her günahn ba dünya sevgisidir. Nice ehvetler

(istekler ve arzular) sahiplerine uzun süreli bir keder brakr.”6

1

bnu'l-Mübârek (284).
1 bn Asâkir (47/413).

» îbn Ebî eybe (13/195) ve Ahmed (sh. 55).

4 tbn Asâkir (47/422).

5 Ibn Asâkir (47/426).
6
Ibn Ebi’d-Dünyâ, Zemmü'd-Dünyâ (33).
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bn Asâkir'in, Yahya b. Saîd'den bildirdiine göre sa (*yfauiam) öyle derdi

“Dünyay brakn ve onu tamir etmekle uramayn. Dünya sevgisi bütün

günahlann badr. Bakmak ta kalbte ehveti eker.’"

Ahmed ve Beyhakî'nin, uabu'l-mân’da, Süfyân b. Saîd'den bildirdiine

göre sa (afeyksseiam) öyle derdi: “Dünya sevgisi her günahn badr. çindeki mal

da büyük bir hastalktr." Kendisine: “Hastal nedir?" dediklerinde: “Kiinin

kibirden ve gururdan kurtulamamasdr" dedi. “Ya kurtulursa” dediklerinde:

“O mal slah etmek, onu Allah’n zikrinden alkoyar” karln verdi.
1

bn Mübârek, mrân el-Kûfî'den bildiriyor: sa (aMisstlan), havarilere: “lim

örettiiniz kiilerden ancak bana verdiiniz gibi ücret aln. Ey yeryüzünün

tuzu! Bozulmayn, çürüyen her ey tuzla düzeltilir. Ancak tuz bozulursa onu

düzeltecek bir ey yoktur. unu bilinki, sizde cehaletten iki haslet vardr. Biri

gülünecek bir ey olmadan gülmek, dieri de seher vaktinde kalkmadan

(gece ibadeti yapmadan) sabahlamaktr.” 3

Hâkim et-Tirmizî'nin, Yezîd b. Meysere'den bildirdiine göre sa (deytimiar?)

öyle dedi: “Yüce Allah sâlih kalplerle yeryüzünü yaatr. Kalpler baka bir ey

üzere ise yine onlarla yeryüzü harab olur.
4

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, uabu'1-mân’da, Mâlik b. Dinar’dan

bildiriyor: sa b. Meryem sahipleri ölen bir eve geldii zaman orada durur ve:

“Seni miras olarak paylaan sahiplerinin vay haline! Nasl oluyor da önceki

kardelerine yapm olduklarndan ibret almyorlar" derdi.5

Beyhakî, Mâlik b. Dinar’dan bildiriyor sa’ya (aleyhisseism): “Ey Allah'n Ruhu!

Sana bir ev yapalm” dediler. sa (Boybisseiam): “Olur, deniz kenarnda yapn”

buyurunca: “O zaman su gelir ve onu alr" dediler. Bunun üzerine: “Bana

nerede ev yapmak istiyorsunuz? Yüksek bir binann üzerine mi?” karln
verdi.

6

' bn Asâkir (47/428).
; Ahmed, Zihd (sh. 92) ve Beyhakî (10458).

»bnu'l-Mübârek (283).

* Hâkim M-Tinnlzî (3/56).

»bn Ebi'd-Dünyâ, Kasrul-Emcl (321) ve Beyhk (10681).
4
Beyhakî (10/745).
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Ahmed, Zühd'de, Bekr b. Abdillah’tan bildiriyor: Havariler, sa'y (eieytsseiBm)

kaybettiler ve onu aramaya çktlar. Onu su üzerinde yürürken buldular ve

içlerinden biri: "Ey Allah'n Peygamberi! Senin yanna gelelim mi?” dedi. sa

(Bayhiasaian): "Olur (gel)” dedi. Havari ayann birini suya koydu ve öbürünü

koyarken suya gömüldü. Bunun üzerine sa («Misseler*): "Elini ver ey ksa imanl!

Eer Âdemolunun bir miskal kadar veya bir zerre kadar iman olsayd su

üzerinde yürürdü” dedi.’

Ahmed, Abdullah b. Numeyr'den bildiriyor: sa'nn (aleyhîssaium} öyle dediini

iittim: "O (dünya) vard, ben yoktum. O, olacak ve ben onda olmayacam.”

Ahmed, Mâlik b. Dînar’dan bildiriyor: “sa (toyhisaiam) gönderildii zaman

dünyay yüzüstü brakt. O yükseltildii zaman insanlar dünyay yücelttiler.”

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel'in ez-Zühd’ün zevâidi olarak Hasan(-

Basrî)*den bildirdiine göre sa (deyhtsetan): "Ben dünyay yüzüstü braktm ve

üstünde oturdum. Benim ne ölecek olum, ne de bozulacak evim vardr”

dedi. Ona: "Bir ev edinmeyecek misin?” dediler. O: "Bana sel olabilecek bir

yerde ev yapn” deyince: "O ev orada kalmaz, kendine bir e edinmeyecek

misin?” dediler. Bunun üzerine sa (Beyhisseiam): "Ölecek bir ele ne yapaym?”

karln verdi .

1

Ahmed, Hayseme'den bildiriyor: Bir kadn sa'ya (aMauiam) urayp: "Seni

emziren göse ve tayan kucaa ne mutlu!” deyince, sa (aieyteeiam): "Allah’n

kitabn okuyup ta onunla amel edene ne mutlu” karln verdi.
3

Ahmed, Vehb b. Münebbih’ten bildiriyor: Yüce Allah, sa'ya (aieyhsceiam) öyle

vahyetti: "Ben sana miskinlerin sevgisini bahettim ve onlara rahmet ettim.

Sen onlar seveceksin, onlar da seni sevecekler, seni lider ve komutan olarak

kabul edecekler. Sen de onlarn dostluundan ve sana uymalarndan raz

olacaksn. Onlar iki seciyedir. Bil ki kim onlarla bana gelirse huzuruma en

güzel ve en sevdiim amellerle gelmi olur.”

bn Ebî eybe ve Ahmed’in, Meymûn b. Siyâh'tan bildirdiine göre sa

Beyhsselam) öyle dedi: "Ey Havariler topluluu! Mescidleri mesken edinin,

1 Ahmed (sh. 56, 57).

1

Abdullah b. Ahmed (sh.92)

3 Ahmed (sh. 57).
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evlerinizi de misafirin konaklad yer gibi sayn. Sizin bu âlemde bir

menziliniz yoktur. Ancak siz bir yolcu gibisiniz.'”

Ahmed’in, Vehb b. Münebbih’ten bildirdiine göre sa Meytanian) öyle dedi:

"Size hak ile söylüyorum. Gökyüzünün etrafnda zenginler çok azdr. Devenin

ine deliinden geçmesi zenginin Cennete girmesinden daha kolaydr.”

1

Abdullah'n, ez-Zühd'ün zevâidi olarak Câfer b. Cirfâs'tan bildirdiine göre

sa iaieyhsseian) öyle buyurdu: "Dünya sevgisi günahlarn ba, içki her kötülüün

anahtar ve kadnlar eytann ipleridir.
9

Ahmed'in, Süfyân'dan bildirdiine göre sa (leyhiHelan) öyle buyurmutur:

"Hikmetin ehli vardr. Onu ehli olmayan kiilere brakrsan kaybedersin. Onun

ehline verilmesini engellersen yine kaybedersin. Doktorun ilac gerektii yere

vermesi gibi ol.”

Ahmed’in, Muhammed b. Vâsi’den bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

buyurmutur. "Ey srâil oullan! Ehl-i Kitâb'a utanç veren kiilerden olmaktan

saknn. Ey srâil oullan! Sözleriniz hastal götüren ifadr. Amelleriniz ise

ilac kabul etmeyen bir hastalktr."

Ahmed, Vehb (b. Münebbih)'den bildiriyor: sa {B^hisseM, srâil oullannn

bilginlerine: "nsanlara kar çalan kurt, aldatan tilki ve avn süratle kapan

çaylak kuu gibi olmayn" demitir.

Ahmed, Mekhûl'den bildiriyor. sa b. Meryem: "Ey havariler topluluu!

Hanginiz deniz dalgalan üstünde bir ev ina edebilir?" dediinde: "Ey Allah’n

ruhu! Buna kimin gücü yeter ki?" dediler. Bunun üzerine sa (aleyhisselar):

"Dünyadan saknn ve ona kalc yurtmu gibi balanmayn" dedi .

4

Ahmed, Ziyâd Ebû Amridan bildiriyor: Bana, sa'nn (aieyhi*wiam) öyle dedii

nakledildi: "Bildiinle amel etmeden bilmediin eyi örenmen sana hiçbir

1bn Ebî eybe (13/197).

‘Ahmed (sh. 92).

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 92).

4 Ahmed (sh. 56).
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fayda salamaz. lmin çokluu onunla amel edilmedii müddetçe sadece

kibri artrr."

1

Ahmed, brâhim b. el-Velîd el-Abdî’den bildiriyor Bana, sa'nn (daytauim)

öyle dedii nakledildi: "Zaman üç günden ibaretir. Sana ders veren dün

geçmitir. Azn bu gündedir ve yannn sana ne sakladn bilemezsin.

lerde üç ekilden ibarettir. Biri iyi olduu açk olandr ki onu yap, biri kötü

olduu açk olandr ki ondan sakn, dieri de sana üpheli gelen eydir. Onu

da Yüce Allah’a havale et."
1

Ahmed’în, Katâde'den bildirdiine göre sa (aiîyhissBiam) öyle buyurmutur:

"Bana istediinizi sorun, benim kalbim yumuaktr ve içimde böbürlenme

yoktur."

3

Ahmed, Beîr ed-Dimakî'den bildiriyor: sa Cafeytinfan) bir toplulua urad

ve üç defa: "Allahm! Bizi bala" dedi. Oradakiler "Ey Allah'n ruhu! Bu gün

senden bir vasiyet ve daha önce duymadmz bir ey dinlemek istiyoruz"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, sa’ya (aieyhisseiBin): «Ben kimi bir defa

balarsam o balamayla onun dünyasn ve âhiretini slah ederim» de!”

diye vahyetti.

bn Ebî eybe ve Ahmed, Hayseme’den bildiriyor: sa MeytasM misafirleri

davet ettii zaman balannda durur (hizmet eder) ve: "Siz de misafirinizin

banda böyle durun (hizmet edin)” derdi/

Ahmed'in, Yezîd b. Meysere'den bildirdiine göre Mesih (al(Yutulan) öyle

buyurdu: "Eer Allah'n dostu ve insanlarak tutan biri olmak isterseniz size

zulmedeni affedin, sizi hasta iken ziyaret etmeyeni siz ziyaret edin, size

iyilikte bulunmayana siz iyilikte bulunun ve iade edilmeyeceini bilseniz bile

borç verin .”5

bn Ebî eybe ve Ahmed, Ubeyd b. Umeyriden bildiriyor: sa («MisuM

kldan giysi giyer, aaç yapraklarndan yer, akamlad yerde sabahlar, sabah

1 Ahmed (sh. 58).

2 Ahmed (sh. 58).

3 Ahmed (sh. 58,59).

* bn Ebî eybe (13/197) ve Ahmed (sh. 59).

5 Ahmed (sh. 93).
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yemeinden akama, akam yemeinden de sabaha bir ey kaldrmazd. O:

"Hergün, kendi nzk ile beraber gelir" derdi.'

Ahmed, Vehb'den bildiriyor: sa b. Meryem: "Ey ev! Harab olacaksn ve

sende oturanlar yok olacaktr. Ey nefis! Çal ki rzklanasn. Ey beden! Yorul ki

dinlenesin” dedi.

Ahmed, Vehb b. Münebbih'den bildiriyor: sa b. Meryem, havarilere: "Size

hak ile söylüyorum” -sa (aByhisseiam) çou zaman: "Size hak ile söylüyorum''

derdi- "Dünyay en fazla seveniniz, musibetlere en fazla üzüleninizdir” dedi .

1

Ahmed'in, Atâ el-Ezrak'tan bildirdiine göre sa (BieyhiaseiBrr) öyle

buyurmutun "Ey havariler topluluu! Arpa ekmei ve yerde bitenlerden

yiyip kuyu sulanndan için. Buday ekmei yemekten saknn. Zira onun

ükrünü eda edemezsiniz. Bilin ki, dünyann tatll, âhiretin acldr.
Dünyann acl ise âhiretin tatlldr.”

Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd’iin zevâidi olarak, Abdullah b. evzeb’den

bildiriyor: sa b. Meryem: "Güzel elbiseler (giyinmek) kalbi kibirli klar” dedi.

Ahmed'in, Süfyân'dan bildirdiine göre sa (aieyteiam): "Size tuhafnza

gitmesi için deil, uygulamanz için anlatmaktaym” dedi .
3

Abdullah b. Ahmed'in Ebû Hassân'dan bildirdiine göre sa b. Meryem:

"lac fayda edecek yere koyan doktor gibi ol” dedi.

Abdullah b. Ahmed, mrân b. Süleyman'dan bildiriyor: Bana, sa b.

Meryem'in öyle dedii nakledildi: "Ey srail oullan! Dünyaya önem

vermeyin ki önem vermediiniz takdirde dünya size kolay gelir. Dünyaya

önem vermezseniz âhiret sizin için kymetli olur. Eer dünyaya önem

verirseniz âhiret sizin için deersiz olur. Dünya kymet verilecek bir ey
deildir. O her gün (sizi) fitne ve hüsrana davet etmektedir.”

bnu'l-Mübârek ve Ahmed, Ebû Gâlib'den bildiriyor: sa'nn

vasiyetinde u vard: "Ey havariler topluluu! Günahkârlara buzederek

kendinizi Allah’a sevdirin. Onlara kzarak Allah'a yaklan ve onlara

’ bn Ebî eybe (13/192).
3 Ahmed (sh 60).

3 Ahmed (sh. 94).
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öfkelenerek Allah'n rzasn arayn. Oradakiler: “Ey Allah'n peygamberi!

Kiminle oturalm?" deyince: “Konumasyla amellerinizi çoaltacak,

gördüünüzde size Allah' hatrlatacak ve amelleriyle sizi dünya nimetlerinde

kanaat sahibi edecek kiilerle oturun" karln verdi.

1

Ahmed, Mâlik b. Dinar'dan bildiriyor: Yüce Allah, sa'ya (aieyhsseiam): “Önce

kendi nefsine nasihat et. Sen bu nasihata uyduun zaman insanlara nasihatte

bulun. Yoksa benden hayâ et” diye vahyettV

Ahmed'in, Vehb (b. Münebbih)'den bildirdiine göre sa blevlnatian),

havarilere öyle dedi; “Burada (dünyada) ne kadar yorulursanz orada

(âhirette) o kadar rahat edersiniz. Burada ne kadar rahat ederseniz orada o

kadar yorulursunuz.
“

bnu’l-Mübârek ve Ahmed’in, Salim b. Ebî'l-Ca'd'dan bildirdiine göre sa

(BBfYt»ssdam): “Diline sahib olan, evine san ve hatalann hatrladnda alayan

kiiye ne mutlu" dedi .

3

bnu’l-Mübârek, bn Ebî eybe ve Ahmed'in, Hilâl b. Yesâf’tan bildirdiine

göre sa (aleytmeM öyle derdi: “Biriniz sa eliyle sadaka verdii zaman onu sol

elinden gizlesin. Oruç tuttuu zaman ya sürünsün ve dudaklarn da yala

silsin ki onu gören oruçlu olduunu anlamasn. Namaz klaca zaman da

kapsnn örtüsünü indirsin. Çünkü Yüce Allah rzk böldüü gibi senay da

böler .

4

Ahmed ve bn Ebi'd-Dünyâ, Hâlid er-Rebaî'den bildiriyor: Bana, sa'nn

(aisyhîsseiam) ashabna öyle dedii söylendi: “Müslüman kardeiniz uyurken eer

biriniz yanna gitse ve rüzgarn elbiselerinden bir ksmn üstünden attn
(avret yerinin açldn) görse ne yapard?" dedi. Ashâb: “Biz olsaydk onu

tekrar örterdik" cevabn verdi. sa (nieyhisseiam;: “Hayr, siz kalan ksm da

açardnz" dedi. sa (deyhusEBmlbunu birinin kötülüünü iitip te iittiinden daha

fazlasn anlatanlar için misal vermiti .
5

1 bnu'l-Mübârek (355) ve Ahmed (sh. 54).

1 Ahmed (sh. 54).

3 bnu'l-Mübârek (124) ve Ahmed (sh. 55).

4 bnu'l-Mübârek (150) bn Ebî eybe (3/102) ve Ahmed (sh. 57).

5bn Ebi'd-Dünyâ, es-Samt (641).
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Ahmed'in, Ebu'l-Celd'den bildirdiine göre sa (aieyhisseM öyle buyurmutur:

“nsanlar düündüm ve yaratlmam olanlara yaratlanlardan daha fazla

imrendim. Sahipleriymi gibi bakalarnn kusuriannm peine dümeyin.

Köleymisiniz gibi kendi kusurlarnza bakn. nsanlar salkl ve mubteli

(salksz) olmak üzere ikiye aynlr. Mubteli olanlara merhamet edin ve

salktan dolay Allah'a ükredin.”'

bn Ebî eybe ve Ahmed, Ebû Huzeyl’den bildiriyor sa (aieytaMam), Yahya

(Bieyhisseiam) ile karlat ve Yahya (aieyhsseiam) ona: “Bana vasiyette bulun” dedi. sa

(aitnrteseiam): “(Kendine hâkim ol ve) Hiddetlenme!” deyince, Yahya (abrUndan):

“Buna güç yetiremiyorum” dedi. sa (aleyhiaselan): “Mal biriktirme!” dediinde,

Yahya (airtosseiam): "Belki buna güç yetiririm” karln verdi.*

Ahmed ve bn Ebi’d-Dünyâ, Mâlik b. Dinâr’dan bildiriyor: sa (alayhissaim) ve

havariler bir köpek leiyle karlatlar ve: “Bu le ne kadar kötü kokuyor!’

dediler. sa “Dileri ne kadar da beyaz!” diyerek onlara nasihatte

bulundu ve gybetten nehyetti.5

Ahmed, Evzaî'den bildiriyor: sa (bMibsbIbit) kiinin bir i örenip te kimseye

yük olmamasn severdi. Ancak kiinin ilim örenip te onu i olarak görmesini

sevmezdi.

ibn Ebî eybe, Ahmed ve bn Ebi'd Dünyâ’nn, Salim b. Ebî'l-Ca'd'dan

bildirdiine göre sa (aleyhnaiam) öyle buyurmutur: “Uranz Allah için olsun,

mideniz için olmasn. u kulara bakn, onlar sabah çkp gidiyor. Ekmiyor,

biçmiyor, ama Allah onlann nzkn veriyor. Eer bizim midemiz onlann

midesinden daha büyük diyecek olursanz, u ineklere, vahi hayvanlara ve

eeklere bakn. Onlar da ekmiyor, biçmiyor ama Allah onlann da nzkn

veriyor. Dünyann faydasz eylerinden saknn. Zira onlar Allah katnda

pisliktir.
,M

Ahmed, Vehb (b. Münebbih)’den bildiriyor: blîs, Isa'ya (BBjt»Bwlam): “Sen

ölüyü dirilttiini iddia ediyorsun. O zaman Allah’a dua et te bu da ekmee

1 Ahmed (sh. 56).

1 bn Ebî eybe (17/198) ve Ahmed (sh. 57).

5 bn Ebi'd-Diinyâ, es-Samt (295) ve Zemmü'l-Gîbe (185).

4 bn Ebî eybe (13/194) ve bn Ebi'd-Diinyâ, Zemmü'd-Dünyâ (215, son ibâre

kendisinindir).
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çevirsin” dedi. sa (aityhuseiam), ona: “Bütün insanlar ekmekle mi yayor?” dedi.

blîs: "Eer dediin gibiyse kendini bu yerden at, melekler de seni tutacaktr”

dedi. sa (Beyhissalam): “Rabbim bana kendimi denememi emretmedi. Beni tutup

tutmayacan da bilmiyorum?” karln verdi.'

Ahmed'in, Salim b. Ebî'l-Ca'd'dan bildirdiine göre sa (aieyhisseam) öyle derdi:

“Dilenci sana gümüle eyerlenmi bir atla gelse bile onun sende hakk

vardr.”

Ahmed'in birisinden bildirdiine göre sa'ya (bIbtIksbM öyle vahiy geldi:

“Milletin seni azlannda çinemesinden üzülüyorsan, seni yanmda rahib

olarak yazmam. Ben senden raz olduktan sonra insanlann seni buzetmesi

sana bir zarar vermez. Ben senden raz olmadm zaman da insanlann seni

sevmesi sana bir fayda vermez.”

Ahmed, el-Hadramî'den; bn Ebi’d-Dünyâ ile bn Asâkir ise Fudayl b.

yâd'dan bildiriyor: sa b. Meryem’e: “Suda ne ile yürüyorsun?” diye sordular.

sa (Heyhissaian): “mân ve yakinle yürüyorum" karln verince: “Biz de senin

iman ettiin gibi iman ettik ve yakin ettiin gibi yakin ettik” dediler. Bunun

üzerine sa(aieyiissaiam): “O zaman siz de suda yürüyün” dedi. Onlarda kendisiyle

beraber suda yürüdüler ve dalga gelince de battlar. sa (aiayhissaiam): “Ne oldu?”

deyince: “Dalgadan korktuk” dediler. sa (aleyhisselam): “Dalgann rabbinden

korkmadnz m!" dedi ve onlar sudan çkard. Sonra elleriyle yerden bir

eyler ald. Ellerini açtnda birinde altn, dierinde ise balçk vard. Onlara:

“Sizin için hangisi daha güzeldir?” deyince: “Altn daha güzeldir” cevabn»

verdiler. sa (deyfmabm): “Benim yanmda ikisi de ayndr” dedi.
J

bn Mübarek, bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Asâkir, a’bî'den bildiriyor: sa

b. Meryem'in yannda kyamet zikredildii zaman feryad eder ve: “Meryem'in

olunun yannda kyamet zikredildi mi susmaya gücü yetmez” derdi .
3

Ahmed ve bn Asâkir, Mücâhid'den bildiriyor. sa (alerhi»<M kldan elbise

giyer, aaçlardan yer, ikinci gün için yemek saklamaz ve akamlad yerde

sabahlard. Onun ne ölecek bir olu, ne de bozulacak bir evi vard .

1

1 Ahmed (sh. 56).
1 Ahmed (sh. 59), bn Ebi'd-Dünyâ, el-Yakîn (40) ve bn Asâkir (47/4Ü9).

3 bnu'l-Mübârek (229), bn Ebî eybe (13/198), Ahmed (sh. 57, 58) ve bn Asâkir

(47/411).
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bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: sa (Beyhinelam) kyamet gününde

zahidlerin badr. Dinlerini kurtarmak için kaçanlar kyamet gününde sa

(aleyh «elam) ile beraber harolunacaklardr. sa (aieytosninn) bir taa yaslanm ve

uykunun tadn bulmu iken blîs gelip: "Ey sa! Sen dünya malndan bir ey

istemediini iddia etmiyor musun? te bu ta, dünya maldr" dedi. Bunun

üzerine sa foieyhisseiam) kalkp ta blîs’e atarak: "Bu da dünya ile beraber senir

olsun" dedi.
J

ibn Asâkir, Ka’b’dan bildiriyor: sa (aieyhsselam) arpa yer, binee bînmeyip yaya

yürürdü. Evlerde oturmaz, kla aydnlanmaz ve pamuklu elbise giymezdi

Kadnlarla beraber olmaz, koku sürünmez, içeceine asla bir ey katmaz ve

soutmazd. Bana asla bir ey sürmez, saçn ve sakaln asla sabunla

ykamazd. (Oturaca veya uyuyaca zaman) kendisiyle yer arasnda asla

giysisinden baka bir ey olmazd. Sabah yemeini de akam yemeini de

asla önemsemezdi. Dünya ehvetlerinden hiçbir eyi arzulamad. O zayflarla,

kötürümlerle ve miskinlerle beraber otururdu. Ona bir ey üzerinde yemek

sunulduu zaman yemei yere koyard. Yemekle beraber asla katk olarak bir

ey yemezdi. O dünyadan az yemekle yetinir ve: "Bu, ölüp te hesabn vercek

kiiye çoktur" derdi. 5

ibn Asâkir, Hasan(- 0asrî)'den bildiriyor: Bana öyle söylendi: sa b.

Meryem'e: "Fvlen!" denilince, sa (alsylisselam) "Evlenip te ne yapacam?"

karln verdi. "Sana çocuklar dourur" denilince, sa (ateyhiHilsm): "Eer

çocuklar yaarlarsa fineye götürürler, ölürlerse de üzerler" buyurdu.4

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, uab'da, E'as b. shâk’tan bildiriyor. sa'ya

(BByhssBBm): "Bir ev edinsen” dediklerinde: "Bizden öncekilerin yaantlan bize

yeter" karln verdi.*

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, Meysere’den bildiriyor sa'ya (BtettasMiam;:

"Kendine bir ev ina etmeyecek misin?" dediklerinde: "Ben arkamda onunla

zikredileceim dünyalk bir ey brakmayacam" dedi.

1

1 bn Asâkir (47/414).
2 bn Asâkir (47/416).

3 bn Asâkir (47/417).

4 bn Asâkir (47/418).

5 bn Ebi'd-Dünyâ, Kasru’I-Emel (256) ve Beyhakî (10748).
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bn Asâkir, Ebû Süleyman’dan bildiriyor: sa iaieyhsseiam) yaz günü yürürken

scan, günein ve susuzluun etkisiyle bir çadrn gölgesinde oturdu. Çadrn

sahibi gelince: "Ey Allah'n kulu! Bizim gölgemizden kalk" dedi. sa (abytimi«n)

kalkp günete oturarak: "Beni (gölgeden) kaldran sen deilsin. Beni,

dünyadan bir ey almam istemeyen kaldrd" dedi.
2

Ahmed, Süfyân b. Uyeyne’den bildiriyor: sa (oierhisselam) ve Yahya (aieytisseisn) bir

köye geldikleri zaman, sa köyün kötülerini, Yahya da (alerhisseBm) iyilerini

sorard. Ona: "Niçin kötü kiilerin yannda konaklyorsun?" denildiinde:

"Ben hastalan tedavi eden bir doktorum" derdi .

i

Ahmed, Hiâm b. ed-Destuvâî’den bildiriyor: Bana sa b. Meryem’in

hikmetli sözlerinin birinde u söz olduu anlatld: “Size amelsiz olarak nzk

verilecek dünya için çalyor, amel etmeden nzk verilmeyecek âhiret için ise

çalmyorsunuz. Kötü âlimler! Vay halinize, ücreti alyor (Allah'n

nimetlerinden faydalanyor) fakat amel etmiyorsunuz. Dünyay terkedip

kabrin karanlklanna ve darlna gitmeniz pek yakndr. Yüce Allah size orucu

ve namaz emrettii gibi günah ilemenizi de yasaklamtr. Dünyas

âhiretinden daha kymetli olan ve dünyaya rabet eden kii nasl ilim

ehlinden olabilir? Hedefi âhiret olup ta dünyaya yönelen, kendisine zarar

verecek eyleri fayda verecek eylerden daha fazla arzulayan kii nasl ilim

ehlinden olabilir? Allah'n ilmi ve kudretiyle olduunu bildii halde kendi

mevkiini hakir görüp kzan kii nasl ilim ehlinden olabilir? Yüce Allah'n

kaderini ve kendisine takdir etmi olduu eyi kabul etmeyen kii nasl ilim

ehlinden olabilir? lmi amel etmek için deil de konumak için isteyen kii

nasl ilim ehlinden olabilir?"1

Ahmed, Saîd b. Abdilazîz ve hocalanndan bildiriyor: sa (aiehisseiBir) ve

havarilerinden bir kii am'da dabanda olan bir köye geldiler. Adamn biri

yollarn kesti ve: "Herbirinize bir tokat atmadan buradan geçmenize izin

vermem" dedi. Adamla anlamak istediler, ancak adam dediinden

bakasna raz olmad. Bunun üzerine sa iBietfnsseiam): "te yüzüm, vur!"

deyince, adam tokad vurdu ve geçmesine izin verdi. Adam, havariye: "Sana

’bn Ebi'd-Dünyâ, Kasru'l-Emel
1 bn Asâkir (47/419, 420).

3 Ahmed (sh.67,68)
4 Ahmed (sh. 759).
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da bir tokat atmadan geçmene izin vermeyeceim" dedi ve geçmesine izin

vermedi. sa (aieyfenM durumu öyle görünce yüzünü adama döndü ve adam

sa'ya (eM««ism) bir tokat daha atarak geçmelerine izin verdi. sa (steytarimn):

“Allahm! Eer bu senin rzan içinse bana raz olduunu bildir. Eer bu

gazabndan ise sen balamakta hak sahibisin" dedi .

1

Abdullah b. Ahmed, Ali b. EbîTaiha’dan bildiriyor: sa Havarileriyle

beraber otururken yanlarndan bir kadn geçti. Ashâbdan biri kadna baknca,

dieri kadna bakan kiiye: "Zina ettin" dedi. Bunun üzerine sa Mrtanim) öyle

diyen kiiye: "Eer oruçlu olsaydn ve et piirilen bir yerden geçseydin

kokuyu aldnda orucun bozulur muydu?" dedi. Adam: "Hayr (bozulmazd)”

karln verdi.

Ahmed'in, Atâ’dan bildirdiine göre sa (aky^M öyle buyurmutun "Bir

köye girdiimde o köy halk beni köyden çkarmak isterlerse mutlaka

çkarrlar. Çünkü beni orada balayacak bir eyim yoktur." sa'nn (BeyteseBm

ayakkablan aaç kabuundan, balan da liftendi.

Ahmed'in, Saîd b. Abdilazîz'den bildirdiine göre Mesih öyle

buyurmutun "(Allahm! Her ey) Benim istediim gibi deil, senin istediin

gibidir. Benim dilediim gibi deil, senin dilediin gibidir.’"

Ahmed’in, Saîd b. Abdilazîz’den bildiriyor: sa’ya (aieytnneiam) söylenen hiçbir

kelime yoktur ki: "u miskin vard ya" denilmesinden daha fazla houna

gitsin .
3

Abdullah b. Ahmed'in, ibn Halbes’ten bildirdiine göre sa (abytmaim) öyle

buyurmutur: "eytan dünya ile beraberdir. Mal sevdasyla insan yanltr,

nefsin arzulann insana ho ve güzel gösterir. nsan ehvete yönlendirince

de iini tamamlam olur .

4

bn Ebî eybe ve Ahmed’in, Câfer b. Burkân'dan bildirdiine göre sa

(BevtnoEsm) öyle derdi: "Allahm! Sevmediim eyleri def etmeye gücüm yetmez

oldu. Bana faydal olan eye de sahip deilim. Güç bakasnn elinde ve

'Ahmed (sh. 93,949).
1 Ahmed (sh. 94).

3 Ahmed (sh. 94).

4 Ahmed (sh. 95).
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amellerimin esiri olmuum. Benden daha fakir kimse yoktur. Bu durumumla

dümanm sevindirme ve dostumu bana kar kat eyleme. Musibetimi

dinimde klma ve bana merhamet etmeyecek birini üzerime musallat etme."

1

Ahmed, Vehb b. Münebbih’ten bildiriyor: Havarilerin kitabnda öyle bir

yaz vard: “ayet belalara maruz kalman takdir edilmise bil ki

peygamberlere ve salihlere takdir edilen sana takdir edilmitir. ayet sana

rahatlk ve bolluk takdir edilmise bil ki onlara takdir edilenin dnda olan

eyler sana takdir edilmitir. Bu durumda da onlann yollannn dnda gitmi

olursun.’’
1

Ahmed’in Mâlik b. Dinâridan bildirdiine göre sa (»Missetan) öyle

buyurmutun “Sizi koçlar gibi gönderiyorum. Ancak siz srâil oullannn

koyunlann yiyorsunuz. nsanlara zarar veren kurtlar gibi deil de kuzular gibi

olun. Ne oluyor size ki abalar giyiyorsunuz, kapleriniz de domuz kalpleri gibi?

Krallar gibi giyinin, ama kalplerinizi Allah korkusuyla yumuatn." Yine sa

(aleyhissBBm) öyle dedi: “Ey Âdemolu! yi ameller ile ki, amellerin Allah katna

çksn ve seni Allah'a sevdirsin. Senin yaptn ameller Allah'a fayda verecek

deildir." sa (aJeyhsuian), havarilere: “eytan sizi cimri yapmak istiyor, onun

cimriliine kaplmayn" dedi.

Ahmed, Haan b. Ali es-San’ânî’den bildiriyor: Bana nakledildiine göre sa

(aiByfoneiam): “Ey havariler topluluu! Allah'n (ölüm) sekaratm hafifletmesi için

dua edin" dedi ve öyle devam etti: “Ölümden o kadar korktum ki ölümden

olan korkum beni ölüme götürdü."

Ahmed, Vehb b. Münebbih’ten bildiriyor: sa (aieyhsseian), havarilerle beraber

bir mezarda durmutu. O an ölüyü mezara indiriyorlard. Havariler mezarn

karanln, zorluunu ve darln zikrettiler. Bunun üzerine sa (ufeyhiHebm):

“Sizin daha önce bulunmu olduunuz anne rahmi bu mezardan daha dard.

Yüce Allah geniletmek isterse geniletir" dedi.3

Ahmed'in, Vehb (b. Münebbih)’den bildirdiine göre Mesih <aieyhiss8«n) öyle

buyurmutur: “Allah' çokça zikredip, hamd ve takdis ederek ona itaat edin.

1

Ibn Ebî eybe {10/279, 13/195) ve Ahmed (sh. 95).
2Ahmed (sh. 54).

3Ahmed (sh. 54).
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Eer Yüce Allah kiiden raz olursa kendisine u dua yeter: "Allahm!

Hatalarm bala ve maietimi slah et. Ey ilahm! Beni kötülüklerden koru/”

Ahmed’in, Ebu’l-Celd'den bildirdiine göre sa (aiefhsseiam), havarilere: "Size

hak ile söylüyorum: "Siz ne dünyay, ne de âhireti istiyorsunuz" deyince,

havariler "Ey Allah'n Resûlü! Bunu bize açklaan, biz birini istediimizi

düünüyorduk" dediler. sa hMinabn): "Eer dünyay istiyor olsaydnz

dünyann sahibine itaat ederdiniz ve dünya hâzinelerinin anahtan elinde olan

size istediinizi verirdi. Eer âhireti istiyor olsaydnz âhiretin sahibine itaat

ederdiniz ve size istediinizi verirdi. Ancak siz ne bunu, ne de ont

istiyorsunuz" dedi/

Ahmed, Ebû Ubeyd’den bildiriyor: Havariler, sa'ya (aleyhisselam): "Ne

yiyeceiz?" dediklerinde: "Arpa ekmei ve yabani bitkiler yiyin" dedi

Havariler "Ne içelim?" dediklerinde ise: "Kuyu suyu için " karln verdi

Havariler "Neyin üzerine oturalm?" diye sorduklannda: "Yere oturun'

cevabn verdi. Bunun üzerine havariler "Görüyoruz ki bize hep maietteki

zor eyleri emrediyorsun" dediler. sa (aleyhisselam): "Bunlarla kurtulursunuz, kii

bunlara çok ihtiyaç duyup arzularken bunlan terketmedii müddetçe (ruhu;

melekler âlemine çkamaz" dedi. Havariler "Bu nasl olacak?" dediklerinde.

sa (deyiMseim): "Kiinin ackt zaman en fazla isteyecei ey arpadan da olsa

bîr ekmek knnts deil mi? Susad zaman kuyudan da olsa en fazla

isteyecei ey su deil mi? Fazla ayakta kald zamanda en fazla isteyecei

ey yerde oturmak deil mi?" buyurdu.

Ahmed, Atâ’dan bildiriyor Bana, sa'nn {aleyhisselam) öyle buyurduu

nakledildi: "Maiet için yetecek kadann temenni et. Gaflet zamannda uyank

ol. Anlay lutfuyla hüküm kl ve yaadn müddetçe yere serilen bir çul

olma."

bn Ebî eybe ve Ahmed, Ebû Hureyre'den bildiriyor: sa (sleytoneM öyle

derdi: "Ey havariler topluluu! Evlerinizi konaklama yeri, mescidleri de

mesken edinin. Yabani bitkilerden yiyin ve dünyadan selametle aynim.

'Ahmed (sh. 54, 55).
3 Ahmed (sh. 56).

3 bn Ebî eybe (13/197).
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Ahmed'in, brâhîm et-Teymî’den bildirdiine göre sa (aieyhisseiam) öyle

buyurmutun "Hâzinelerinizi gökyüzüne koyun. Zira kiinin kalbi hâzinesinin

yanndadr."’

bn Ebî eybe’nin, Abdullah b. Saîd el-Cu'fî'den bildirdiine göre sa

(aleyhisselam) öyle buyurmutur: "Evim mescid, içeceim sudur. Katm açlk,

ianm korkudur. Atm ise ayaklanmdr. Kn snacam ey güne nlan,

gecem aydr. Beraber oturduum kiiler kötürümler ve miskinlerdir.

Malm mülküm hiçbir eyim olmakszn akamlar ve sabahlarm. Bu ekilde

ben hayrlardaym. Kim benden daha zengindir?’"

bn Ebi'd-Dünyâ’nn, Fudayl b. yâd'dan bildirdiine göre sa (akyhimlm) öyle

buyurmutur: "Dünya sizin için serildi ve siz üzerinde oturdunuz. Ancak

krallar ve kadnlar dünyay elinizden almaya çalr. Krallardan dünyay almaya

çalmayn. Siz onlan dünyalaryla ba baa braktnz müddetçe size bir ey
demezler. Ancak kadnlardan oruç ve namazla uzak durun ."3

bn Asâkiriin, Süfyân es-Sevrî’den bildirdiine göre Mesih (afeyhisaaimn) öyle

buyurmutur: "Dünya nimetleri yilik için istenir. Ancak onu terketmek daha

iyidir."
4

bn Asâkiriin, uayb b. Sâlih'ten bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

buyurmutur: "Vallahi! Dünya kimin kalbine yerleirse bu kiinin kalbi üç eye

balanr. Bunlar yorgunluu bitmeyecek i, zenginliini hissetmeyecek bir

fakirlik ve sonuna ulalmayacak emellerdir. Dünya hem isteyen, hem

istenendir. Bir kimse âhireti isterse, dünya da onu nzklann eksiksiz vermesi

için ister. Dünyay isteyen kiinin de, âhiret boynunu vurmak için ölüp

gelmesini ister."5

bn Asâkiriin, Yezîd b. Meysere'den bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

buyurmutur: "Alçak gönüllü olduunuz kadar yükseltilirsiniz. Merhamet

’Ahmed (sh. 56).

J bn Ebî eybe (14/58).

3 bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'd-Dünyâ (34).

4 bn Asâkir (47/327).

5bn Asâkir (47/429).
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ettiiniz kadar merhamet edilirsiniz. nsanlann ihtiyacn ne kadar

giderirseniz Yüce Allah ta bir o kadar sizin ihtiyacnz giderir."'

Ahmed ve bn Asâkiriin, a'bî’den bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

buyurmutur: "yilik etmek sana kar ihsanda bulunan kiiye iyilik etmek

deildir. O ancak mükâfat olur. yilik etmek, sana kötülük edene iyilikte

bulunmaktr."1

ibn Asâkiriin bildirdiine göre bnu'l-Mübârek kendisine öyle

nakledildiini söyledi: "sa b. Meryem bir toplulua urad ve kendisine kötü

sözler söylediler. Buna karlk sa («MuseM onlara güzel sözler söyledi. Baka

bir toplulua uradnda daha fazla kötü sözler söylediler. sa (sievhiss-Bm)

onlara da daha fazla güzel sözler söyledi. Havarilerden bir kii: "Sana kötü

söz söylemeyi ne kadar arttrdlarsa sen de onlan tevik edercesine o kadar

güzel söz söylemeyi arttrdn" dedi. Bunun üzerine sa (nieyhijseim): "Her insan

kendi yanndakinden verir" karln verdi .
3

bn Ebi’d-Dünyâ, Mâlik b. Enes'ten bildiriyor sa b. Meryem'in yanndan

bir domuz geçerken, sa (afeytissaM ona: "Selametle geç!" dedi. Yanndakiler

"Ey Allah'n ruhu! Bu domuza m diyorsun?" deyince: "Dilimi kötü eye
altrmay sevmiyorum" dedi .

4

ibn Ebi’d-Dünyâ, Sufyân'dan bildiriyor: sa b. Meryem'e: “Bize onunla

Cennete gireceimiz bir amel söyle" dediklerinde: "Asla konumayn" dedi.

"Buna güç yetiremeyiz" dediklerinde ise: "O zaman mutlaka hayrl eyler

konuun" buyurdu .

5

Harâitî'nin, brahim en-Nehaî'den bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

buyurmutur “Hakk batl ehlinden aln ve batl hak ehlinden almayn. A2

konuanlardan olun ki size yanl konumak yakmaz."

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî'nin, Zühd'de, Zekeriyyâ b. Adiy'der

bildirdiine göre sa b. Meryem öyle buyurmutur "Ey havariler topluluu

’bn Asâkir (47/431).
2 Ahmed (sh. 91) ve bn Asâkir (47/326).

3 bn Asâkir 47/327).
4 bn Ebi'd-Dünyâ, es-Sam t (306).

5 bn Ebi'd-Dünyâ, es-Sam

t

(46).
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Dünya ehlinin dünya selametiyle beraber dinin az bir eyine raz olduu gibi

siz de dinin selametiyle beraber dünyann az bir eyine raz olun."’

bn Asâkir'in, Mâlik b. Dinâr'dan bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

buyurmutur: “Kül ile arpa yemek, çöplüklerde köpeklerle yatmak Cenneti

istemek için azdr.’"

bn Asâkir, Enes b. Mâlik’ten bildiriyor: sa b. Meryem öyle derdi: “Kul iki

Rabbi olmas durumuna güç yetiremez. Birini raz ederse dierini

gazaplandrr. Birini de öfkelendirirse dierini raz eder. Ayn ekilde kul

dünyann hizmetçisi olup âhiret için amel etmeye güç yetiremez. Yediiniz ve

içtiiniz eyleri önemsemeyin. Zira Yüce Allah nzkndan daha büyük bir nefis,

elbisesinden daha büyük bir beden yaratmaz. Bundan ibret aln.” 3

bn Asâkir, el-Makburî'den bildiriyor: Bana, sa b. Meryem’in öyle dedii

nakledildi: “Ey Âdemolu! Eer bir iyilik edersen onu unut. Çünkü o onu

kaybetmeyecek kimsenin yanndadr. Eer bir kötülük edersen o kötülüü iki

gözünün ortasna koy.’’4

ibn Asâkir’in, Saîd b. Ebî Hilâl'dan bildirdiine göre sa b. Meryem öyle

derdi: “Hrsla maln çoaltacan sanan kii, boyunu uzatsn veya enini

geniletsin veya parmaklarnn saysn çoaltsn vaya rengini deitirsin.

Bilmi olunuz ki! Allah yaratklann yaratt ve her ey yaratt gibi kald. Sonra

rzk taksim etti ve rzk ta taksim ettii gibi kald. Dünya, kiiye ait olmayan

bir eyi verecek deildir. Ayn ekilde kiiye ait olan eyi de men edecek

deildir. Rabbinizin ibadetine dikkat edin. Zira bunun için yaratldnz .*' 5

bn Asâkir'in bildirdiine göre mrân b. Süleymân der ki: Bana bildirildiine

göre sa (aiytisseiam) Havarilerine öyle buyurdu: “Eer benim kardelerim ve

Havarilerim iseniz kendinizi insanlann dümanlna ve öfkesine altnn .*' 6

’bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmü'd-Dünyâ (449).
1 bn Asâkir (47/444)

3bn Asâkir /47/445).

4bn Asâkir (47/445).

5bn Asâkir (47/446).

6 bn Asâkir (47/552).



502 & Aî-i ntrân Sûresi gf-

Ahmed ve Beyhakî’nin, Abdulazîz b. Zabyân'dan bildirdiine göre Mesih

(BBytissBiBn! öyle buyurmutun "Kim örenir, örendiiyle amel eder ve bilirse,

bu kii melekler âleminde yüce bir kii saylr."’

bn Asâkir'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sBiuiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "sa (aBytaseBfn), srail oullarnn arasnda durup: «Ey

havariler topluluu! Hikmetli sözlerle ehlinden baka kimselerle konumayn.

Yoksa hikmete zulmetmi olursunuz. Hikmeti de ehlinden esirgemeyin, ehline

zulmetmi olursunuz. ler de üç eyden ibarettir. Bin iyi olduu açk olandrk
onu yapn, biri kötü olduu açk olandr ki ondan saknn, dieri dc üpheli olan

eydir. Onu da Yüce Allah'a havale edin.»"

1

bn Asâkir’in, Amr b. Kays el-Mulâî’den bildirdiine göre sa b. Meryem

öyle buyurmutur: "Eer hikmeti ehlinden men edersen cahillik etmi

olursun. Ehlinden bakasna verirsen yine cahilik etmi olursun. lac sadece

tedavi edilmesi gereken yere koyan doktor gibi gibi ol ."3

Abdullah b. Ahmed, Zühd’de ve bn Asâkir'in, krime'den bildirdiine göre

sa b. Meryem, havarilere öyle dedi: "Ey havariler topluluu! nciyi domuza

atmayn. Çünkü domuz inciyle bir ey yapacak deildir. Hikmeti de istemeyen

kiiye vermeyin. Zira hikmet inciden daha deerlidir. Hikmeti istemeyen kii

de domuzdan daha kötüdür."4

bn Asâkir’in, Vehb b. Münebbih’ten bildirdiine göre sa (dnfassBiam) öyle

buyurmutur: “Ey kötü âlimler! Cennetin kaplarna oturdunuz ve

girmediiniz gibi miskinleri de geçirmediniz. Allah katnda en kötü insanlar

ilmiyle dünyay isteyenlerdir.”5

bn Ebî eybe'nin, Sâlim b. Ebî Ca'd'dan bildirdiine göre sa b. Meryem

öyle buyurmutur: "nsann kötü eyler düünmesi evdeki duman gibidir.

Duman evi yakmasa da evin kokusunu ve rengini deitirir."6

1 Ahmed (sh. 59) ve Beyhakî (1799).

1 bn Asâkir (47/458).

3 bn Asâkir (47/458).

* Abdullah b. Ahmed (sh. 93) ve ibn Asâkir (47/458).

5 bn Asâkir (47/462).
6 bn Ebî cybe (13/196, 197).
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ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “sa (ateyhsseiam)

Tevrat' ve Incil'i okurdu" dedi .

1

^ p^53 J*,
ti

i/} fi <J\

a>?% sJ)j ûîfe »> ti ûa^l
i ^ >

^ o\ f&j* ^ ojitti Uj ^ ^ 9*V t/^b

j* pir öl^ V IJi

“O, srailoullarna bir elçi olacak (ve onlara öyle
diyecek:) Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size

çamurdan bir ku sureti yapar, ona üflerim ve Allah'n

izni ile o ku oluverir. Yine Allah'n izni ile körü ve

alacaly iyiletirir, ölüleri diriltirim. Ayrca evlerinizde

ne yiyip ne biriktirdiinizi size haber veririm. Eer
inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardr."

(Al-i mran Sur. 49)

bn Cerîr, bn shâk’tan bildiriyor: sa (aiayhisseiam) bir gün genç çocuklarla

oturdu ve eline çamur alarak: “Bu çamurdan size ku yapaym m?” dedi.

Çocuklar: “Bunu yapabilir misin?" diye sorunca: “Evet, Rabbimin izniyle

yapabilirim” dedi. Sonra çamuru ku gibi yapp ona üfleyerek: "Allah'n

izniyle ku ol” dedi. Bunun üzerine çamur ku oldu ve ellerinin arasndan

uçup gitti. Çocuklar da gidip bu durumu öretmenlerine haber verdiler ve

bunu insanlar arasnda yaydlar.

2

bn Cerîr’in, bn Cüreyc'ten bildirdiine göre sa (aieytvsseium): “Hangi kuu

yaratmak zordur?” dediinde: “Yarasadr, çünkü o srf ettir” dediler ve sa

(iaytiueiam) bir yarasa yaratt .

5

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: “sa (aieyhisseiam) bir ku yaratt, o

da yarasadr” dedi.

1 bn Cerir (5/417) ve bn Ebî Hatim 2/654 (3536).

' bn Cerîr (5/419).

5 bn Cerîr (5/420).
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ibn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Dahhâk vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: (iity) anadan doma kör demektir" dedi.’

bn Ebî Hâtim, Atâ (b. Ebî Rebâh) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"(ilift), Anadan doma ama olup gözleri görmeyen demektir” dedi .

2

Ebû Ubeyd, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’I-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve bnu'l-Enbârî, Azdâd'da, Mücâhid'den bildiriyor: gündüz

görüp gece görmeyen kii demektir" dedi. J

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine

göre krime: (i^l) gözleri akan ve zayrf olandr” dedi .
4

bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor sa'nn (aieytHswi0m) hastalara,

kötürümlere, körlere, delilere ve bakalarna ettii dua öyleydi: "Allahm!

Sen gökyüzü ve yeryüzündeki herkesin ilahsn. Onlann senden baka ilah

yoktur. Sen gökyüzü ve yeryüzündeki herkesi honud edensin. Onlan senden

baka honud edecek kimse de yoktur. Sen gökyüzü ve yeryüzündeki

herkesin sahibisin. Onlann senden baka sahibi de yoktur. Yerdeki kudretin

gökyüzündeki kudretin gibidir. Yerdeki hâkimiyetin gökyüzündeki

hâkimiyetin gibidir. Senin Kerem sahibi isminle, nurlu yüzünle ve ezeli

mülkünle senden istiyorum. Sen her eye kadirsin.” Vehb der ki: "Bu dua

korkan kii ve deli için okunup suyundan içirilir. Allah dilerse bu kii ifa

bulur.
5

bn Cerîr baka bir kanalla Vehb’den bildiriyor sa (aiyhîchm) on iki yanda

olduunda, onu dourduu zaman kavminden kaçarak Msr topraklama

gelen annesine, Yüce Allah: "Olunla beraber am'a git” diye vahyetti. O da

öyle yapp am'a gitti. Olu otuz yana basana kadar da am’da kald. sa’nr

(aieytMoiBm) peygamberlii üç yl sürmütü. Sonra Yüce Allah onu yanna

yükseltti. Vehb’in dediine göre baz zamanlarda sa’ya (aietfsreiam) yaklak elli

’ bn Cerîr (5/422), bnu'I-Münzir (4929 vc bn Ebî Hâtim 2/655 (3542).

1 bn Ebî Hâtim 2/655 (3543).

5 el-Tulîk'te (4/35) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr (5/421), bnu'I-Münzir (494), îbr

Ebî Hâtim 2/655 (3544) ve Tbnu'l-Enbârî (sh. 378).

4 bn Cerîr (5/423), bn Ebî Hâtim 2/655) ve bnu'l-Enbârî (sh. 378).

5 bn Asâkir (47/390, 391).
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bin hasta gelirdi. Yanna gelebilenler gelmi, gelemiyenlerin yanna kendisi

yaya olarak gitmitir. Onlar Yüce Allah'a dua ederek tedavi etmekteydi .

1

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sfat'ta ve bn Asâkir, smâil b. Ayyâ vastasyla

Muhammed b. Talh'a'dan, o da bir adamdan bildiriyor: sa b. Meryem ölüyü

diriltmek istedii zaman önce iki rekat namaz klard. Birinci rekatta “Mülk"

sûresini, ikinci rekatta ise: "Secde" sûresini okurdu. Namaz bitirdikten sonra

da Yüce Allah' methedip sena ederek: "Yâ Kadîm, yâ Hayy, yâ Dâim, yâ Ferd,

yâ Vitr, yâ Ahad, yâ Samed" diye yedi isimle dua ederdi. Beyhakî: “Bu rivayet

kuvetli bir rivayet deildir" dedi .

1

ibn Ebî Hâtim, Muhammed b. Talha b. Musanrtf vastasyla Ebû Bir ve Ebû

Huzeyl kendi lafzyla rivayet edip sonunda unu eklemitir: "Eer bir sknts

olursa: "Yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Allah, yâ Rahman, yâ Zel-Celâli, Ve'l-krâm,

yâ Nûre's-Semâvâti Ve'l-Ardi Vemâ Beynehume ve-Rabbü'l-Aril-Azîm" diye

yedi isimle daha dua ederdi .
3

ibn Ebi'd-Dünyâ, Men Âe Ba’de’l-Mevt'te, Muâviye b. Kurre'den

bildiriyor: srâil oullan sa'y (aleytnsseMn) çanp: "Nûh'un (alerhunM olu Sâm

burada yakn bir yerde defnedildi. Allah'a dua et te onu bize tekrar diriltsin"

dediler. Bunun üzerine Allah'n Peygamberi seslendi, ama bir ey göremedi.

Bir daha seslendi, yine bir ey görmedi. srâil oullan: "Buraya yakn bir yere

defnedildi" dediler. Allah'n Peygamberi bir daha seslenince Sâm saçlar

beyaz bir ekilde çkt. srâil oullan: "Bu genç kii olarak ölmütü,

saçlarndaki bu beyazlkta nedir?" dediler. Sâm: “Kyamet koptu sandm ve

korktum” karln verdi .

21

shâk b. Bir ve bn Asâkir, deiik kanallarla bn Abbâs'tan bildiriyor

Yahudi'ler, sa'nn (afeyhnehm) etrafnda toplanp onunla alay ederek: “Ey sa!

Filan kii dün ne yedi ve yanna ne saklad?” derlerdi. sa (d^ytusseiam) onlann

sorulanna cevap verdii halde yine kendisiyle alay ederlerdi. Bu uzun bir süre

böyle devam etti. sa'nn (aiertaseian) bilinen belli bir yeri yoktu. O sürekli

yeryüzünde seyahat eden biriydi. Bir gün bir mezar banda oturup ta

1 bn Cerîr (5(424).
2 Beyhakî (61) ve bn Asâkir (47/391).

3 bn Ebî Hâtim 4/1241 (7003).

* bn Ebi'd-Dünyâ (58).
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alayan bir kadn gördü. Ona niçin aladn sorduunda: “Benim kzm öldü

ve ondan baka da çocuum yoktur" dedi. Bunun üzerine sa (aieytanim) ik

rekat namaz kldktan sonra: “Ey filan! Rahmân’n izniyle kalk ve (mezardan)

çk" diye nida etti. Mezar kprdaynca bir daha nida etti ve mezar açld

Üçüncü seslenmesinde de kz mezardan bandaki topraklan silkeleyerek

çkt. Kz: "Ey Anne! Benim ölüm skntsn iki defa tatmam istemen

nedendir? Anneciim! Sabret ve ecrini Allah'tan bekle. Benim dünyalk bir

ihtiyacm yoktur. Ey Allah'n ruhu! Rabbinden iste de bana ölüm skntsn
hafifleterek beni tekrar âhirete götürsün" dedi. sa Rabbine du

edince Rabbi kzn cann bir daha ald ve mezar kzn üstüne kapand. Bu

haber Yahudilere gidince sa'ya (BeytariBin) hiddetleri daha da artt. Kendilerine

yakn olan Nusaybin denilen ehirde Yahudilerden zalim ve kat kalpli bir kral

vard. O kral ve ehir halkn dine davet etmek üzere sa'ya (eisybiMsiam) emir

geldi. Havarilerle beraber ehre geldiklerinde ashâbna: “sa (aiayhisseiam), Allah'n

kulu ve Resulüdür" diye çarmak için ehre kim gider?” dedi. Havarilerden

kendisine Yakûb denilen biri: “Ey Allah'n ruhu! Ben giderim" deyince:

"Tamam git, beni inkar edecek ilk kii sensin" dedi. Yine Tûsâr diye bilinen

biri kalkp: “Ben de onunla gideyim" dedi. Isa bMinM: "Sen de onunla git"

dediinde yürüyüp gittiler. Bu srada em'ûn kalkp: "Ey Allah'n ruhu! Ben de

üçüncüleri olaym. Eer zor durumda kalrsam senin hakknda kötü

söylememe de izin ver " dedi. sa (aleyhindim) ona da: "Tamam" dedi. Bunlann

üçü bir gittiler. Ancak ehre yaklatklarnda, em’ûn onlara: “Siz ehre girin

ve size emredileni yerine getirin. Ben burada bekleyeceim ve banza bir

ey gelirse sizi kurtarmaya çalacam” dedi.

Bunun üzerine bu iki kii ehre girdiler ve sa'nn (aleyhinelom) emrettii gibi

insanlara söylemeye baladlar. Ancak insanlar sa (eteyhinaian) ve annesi

hakknda hep kötü eyler söylüyordu. Birinci havari: “sa, Allah'n kulu ve

Resûlüdür" diye barmaya balad. kisinin de üstüne saldrdlar ve: "Sizden,

kim sa, Allah’n kulu ve Resûlüdür dedi” diye sorduklannda, havari: "Ben b r

ey demedim" cevabn verdi. Ancak dier havari: “Hayr dedin, ben de: “sa,

Allah’n kulu. Resulü, Meryem'e (aleyhsseiam) brakt kelimesi ve ruhudur

diyorum. Ey srâil oullan! Ona iman edin, bu sizin için daha hayrldr” dedi.

Sonra cebbâr ve zalim kraln yanna gittiler. Kral: “Yazklar olsun! Ne

diyorsun?" deyince: “sa, Allah’n kulu, Resulü, Meryem’e (aleyhsseiam) brakt
kelimesi ve ruhudur” diyorum” karln verdi. Kral: "Yalan söyledin”
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deyince, sa'ya («byiliiseBn) ve annesine kötü sözler söyleyip iftiralar attlar. Kral,

havariye: "Yazklar olsun! sa'dan ayrl ve bizim dediimiz gibi söyle" dedi.

Havari: "Hayr sizin gibi söylemem" deyince: "Eer söylemezsen senin

ellerini, ayaklann keserim ve gözlerine mil çekerim" dedi. Havari: "stediini

yap" karln verdi. Kral da dedii gibi yapp onu ehrin ortasndaki bir

çöplüe att. Sonra kral onun dilini de kesmek isteyince em'ûn geldi ve

insanlar etrafna toplandlar. Onlara: "Bu miskin ne dedi?” diye sorunca: "Bu,

sa'nn, Allah’n kulu ve Resulü olduunu iddia ediyor" dediler. em’ûn: "Ey

kral! Onun yanna yaklap bir ey sormama izin verir misin?” dedi. Kral:

"Evet" deyince, em'ûn: "Ey Belâl! Ne diyorsun?" diye sordu. Havari:

"sa’nn, Allah'n kulu ve Resûlu olduunu söylüyorum" dedi. em'ûn: "Delili

nedir biliyor musun?” deyince de: "O, kör olan kiinin gözlerini açar,

alacallar ve hastalan iyiletirir” dedi. em'ûn: "Bunu bütün doktorlar yapar,

baka bir ey var m?" dedi. Havari: "Evet, o sizin ne yediinizi ve ne

sakladnz bilir” cevabn verdi. em'ûn: "Bunu kâhinler de bilir, baka bir

ey var m?” dedi. Havari: "Evet, o çamurdan ku yaratr” deyince, em’ûn:

"Bunu sihirbazlar da yapar, onlardan örenmitir” dedi. Kral bu adama ve

sorulanna armt. Ona: "Baka bir ey var m?" deyince: "Evet, o ölüyü

diriltir" karln verdi. Bunun üzerine em’ûn: "Ey kral! Bu çok zor bir ey
söyledi, bunu Allah'n izni olmadan kimsenin yapabileceini sanmyorum.

Allah bu gücü yalanc sihirbazlara da vermedi. Eer sa peygamber deilse

buna gücü yetmez. Yüce Allah bunu sadece brâhîm (aieyhisseiim): "Rablm! ölüleri

nasl dirilttiini bana göster”’ dedii zaman ona göstermitir. Rahmân’n

dostu brâhîm gibi kim olabilir?” dedi.
2

bn Cerîr, Süddî’den; bn Asâkir ise, Süddî vastasyla Ebû Mâlik'ten, o Ebû

Sâlih'ten, o da bn Abbâs'tan bildiriyor: Yüce Allah, sa'y (aiayhsseM gönderip

ona dine davet etmesini emrettii zaman srail oullar ile karlat ve onu

ehird ettiler. sa (aieyhisseiam) ve annesi yeryüzünde seyahat etmeye baladlar.

ehrin birinde bir adamn yannda konakladlar. Adam kendilerini güzel bir

ekilde arlad ve iyiliklerde bulundu. ehrin zalim bir kral vard. Adam bir

gün kederli bir ekilde gelip evine girdi. Meryem (aieyhesseiam) adamn hanmnn
yanndayd. Kadna: "Kocann sorunu nedir? Onu kederli görüyorum" dedi.

Kadn: "Bizim bir kralmz vardr. Her gün bir kii kraln ve askerlerinin

'Bakara Sur. 260
J shâk b. Bir vastasyla bn Asâkir (47/392).
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yiyecek, içeceklerini karlar. Eer sras gelen bunun yapmazsa kral onu

cezalandrr. Bu gün de sra bize geldi. Ancak onlara yedirip içirecek bir

eyimiz yoktur” dedi. Bunun üzerine Meryem (aleytesseiam): "Kocana söyle

üzülmesin, oluma dua etmesini söylerim ve bu dua kocann kral arlamas

için yeterli olur” dedi. Meryem iaityhesseBm), sa’ya (sieyhisseiam) durumu anlatnca, sa

(aleyhisselam) : "Anneciim! Eer ben öyle edecek olursam kötü eyler yapm
olurum" deyince, Meryem (aieyhesseM: "Bunu önemseme, o bize ikramda

bulundu ve iyilikler yapt” karln verdi. sa (BieyhisseBm): "Adama söyle

kazanlann ve küplerini su doldursun” dedi. Adam bunlan su ile doldurunca,

sa (aleyhissElam), Allah’a dua etti ve kazanlar et, çorba, ekmekle, küpler de daha

önce insanlann asla görmedii içkilerle doldu.

Kral geldiinde yemeini yedi. Ancak içkiden içtii zaman: "Bu içkiyi

nereden getirdin?” dedi. Adam: "Bu benim filan ve filan tarlamdandr”

cevabn verdi. Kral: "Benim içkim ayn yerden getirildi, ama Öyle deildir”

dedi. Bu sefer adam: "Bu dier tarladandr” dedi ve bu kartrmasndan

dolay kendisine kzan krala: "Ben sana durumu anlatacam. Yanmda bir

çocuk var ve o Allah’tan ne isterse Allah ona mutlaka veriyor. Allah'a dta

ederek sulan içkiye çevirdi” dedi. Bunun üzerine kral adama: "Benim bir

olum vard ve kral olmak istiyordu. Ancak o kral olmadan birkaç gün önce

öldü. O en fazla sevdiim kiiydi. Kii Allah'a dua ediyor ve su içki oluyor. Bu

kii olumu diriltmesi için dua ederse Allah onu da kabul eder” dedi. Kral,

sa’y (aieyhisseam) çarp durumu kendisine anlatt ve olunu diriltmek için

Allah'a dua etmesini istedi. sa (aieytissei§m): "Bunu yapma, eer olun yaayacak

olursa kötü olacak” dedi. Bunun üzerine kral: "Önemli deil onu görmez

miyim? Ne olursa olsun önemli deildir" dedi. sa (aleytisselam): "Eer OMU

diriltirsem beni ve annemi istediimiz yere gitmek üzere serbest brakacak

msnz?” dedi. Kral: "Evet (brakacaz)” deyince, sa (aitrbisseiam) dua etti ve

çocuk dirildi. Memleketlisi onun tekrar dirildiini görünce bararak

silahlarn kuandlar ve: "Bu ölümü yaklancaya kadar hep bizi yedi. imdi

de olunu kral yapmak istiyor. O da babas gibi bizi yiyecek diyerek savaa

baladlar.

Sonra sa (aieyhsseiam), annesi ve beraberinde Yahudi biriyle oradan çkp

gittiler. Yahudide iki ekmek, sa’da Caieyhîsseiam) ise bir ekmek vard. sa (aleyhisse m)

ona: "(Azkta) ortam olur musun?” dediinde, Yahudi: "Evet (olurum)

"karln verdi. Ancak Yahudi, sa’da (aieyhissBBm) sadece bir ekmek olduunu
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görünce bu ortakla piman olmutu. sa (Bieytaassism) uyuyunca Yahudi fazla

olan o bir ekmei yemek istedi. O her lokma yiyiinde, sa (BieyhissoiHm): "Ne

yapyorsun?” diyor, o da: "Bir ey yapmyorum” karln veriyordu. Bu,

ekmei bitirene kadar öyle devam etti. Sabahladklannda sa (sfeytedam):

"Yemeini getir” dedi. Yahudi bir ekmekle gelince, sa (kyhitaM: "kinci

ekmein nerede?" diye sordu. Yahudi: “Bende sadece bir ekmek vard”

karln verdi. sa (aieyhrsseiam) bu duruma suskun kald. Kalkp yollarna devam

ettiler ve koyun otlatan bir çoban gördüler. sa (afeyhisseism): “Ey koyunlann

sahibi! Bize kesimlik bir koyun ver” diye çard. Çoban da: “Tamam” deyip

kendilerine bir koyun verdi. Koyunu kesip piirdikten sonra Yahudiye: “Ye ve

kemikleri krma” dedi. Yemek yiyip karnlarn doyurduktan sonra sa (deybînelam)

kemikleri toplayp tekrar derinin içine koydu ve asasyla vurarak: “Allah'n

izniyle kalk" dedi. Koyun kalkt ve melemeye balad. Bunun üzerine sa

(#terh*s«iKn): “Ey koyun sahibi koyununu geri al” dedi. Çoban: “Sen kimsin?”

deyince: “Ben sa b. Meryem'im” cevabn verdi. Çoban: “Sen o sihirbaz

msn?” diyerek kaçp gitti. sa (aMissaM, Yahudiye: “Bu koyunu yedikten sonra

dirilten hakk için söyle! Sende kaç ekmek vard?” dedi. Yahudi yemin edip

kendisinde sadece bir ekmek olduunu söyledi.

Yine birsr sürüsü sahibiyle karlatlar. sa (alaytanlm): “Ey srlarn sahibi!

Bize süründen kesimlik olarak u danay ver” dedi. Adam da kendilerine bir

dana verdi. Onu da kesip piirdiler. Adam olup bitenleri seyrediyordu. sa

(aieyhisseiam), Yahudiye: “Ye ve kemikleri krma” dedi. Yemek yemeyi

bitirdiklerinde sa (aieythsciam) kemikleri toplayp tekrar derinin içine koydu ve

asasyla vurarak: “Allah'n izniyle kalk” dedi. Dana böürerek kalknca: “Ey

dana sahibi danan geri al” dedi. Çoban: “Sen kimsin?” deyince: “Ben

sa’ym” cevabn verdi. Çoban: “Sen o sihirbaz sa’msn?” diyerek kaçp gitti.

sa (aieyhisseiam), Yahudiye; “Bu koyunu ve danay yedikten sonra dirilten hakk

için söyle! Sende kaç ekmek vard?” dedi. Yahudi yemin edip kendisinde

sadece bir ekmek olduunu söyledi.

Yollarna devam ettiler ve bir ehre vardlar. Yahudi ehrin en yüksek

yerinde, sa (aieytisseiam) ise en engin yerinde konaklad. Yahudi, sa'nn (aieyhisseiam)

asas gibi bir asa alp: “Ben de imdi ölüyü diriltirim” dedi. O ehrin kral da

ar bir hastala yakalanmt. Yahudi de: “Kim doktor ister?” diye bararak

dolamaya balad. Kendisine kraln hastalndan bahsedilince: “Beni yanna

geçirin, ben onu iyiletiririm. Eer onun öldüünü görürseniz ben onu
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diriltirim” dedi. Yahudiye: "Kraln hastal senden önce çok doktoru yorup

perian etti” dediler. Yahudi yine de: “Beni yanna sokun” dedi ve onu kraln

yanna soktular. Yahudi kraln ayan tutup asasyla ölene kadar vurdu

Sonra da ölü krala asayla vurup: "Allah'n izniyle kalk” demeye balad

Oradakiler Yahudiyi çarmha germek için götürdüler. Bu srada da saiBieyh-sseBir

geldi. Yahudiyi diree kaldrmlard ki karlanna geçip: "Eer sizin

dostunuzu diriltirsem arkadam brakr msnz?” dedi. Onlar da: "Braknz”

dediler. sa (aievtisssivn) kral diriltti ve kalkp arkadan direkten indirdi. Bunun

üzerine Yahudi: "Ey sa! imdiden sonra sen benim yanmda en deerli

kiisin. Vallahi imdiden sonra senden asla aynlmam” dedi. sa (iavtanim): "Bu

koyunu ve danay yedikten sonra, bunu da öldükten sonra dirilten ve seni

çarmha gerilmek için çkarldn direkten geri indiren hakk için söyle! Sende

kaç ekmek vard?” dedi. Yahudi bütün bunlara yemin edip kendisinde sadece

bir ekmek olduunu söyledi. Yine yollanna devam ettiler ve üç kerpiç

gördüler. sa (deytmaiar) dua ederek onlan altna çevirip: “Ey Yahudi! Bir kerpiç

benim, bir kerpiç senin, bir kerpiç te ekmei yiyenindir” deyince, Yahudi:

"Ekmei ben yedim” dedi.’

bn Asâkir, Leys'ten bildiriyor: Adamn biri sa (aieytisselam) ile dost oldu ve

beraber bir nehrin kenarna gittiler. Yemek için oturduklannda azklannda üç

ekmek vard. ki ekmei yediler ve geriye bir ekmek kald. sa (aleyhin*!™) nehre

su içmek için gidip geldiinde üçüncü ekmein yok olduunu gördü. Bunun

üzerine adama: "Ekmei kim yedi?” deyince, adam: "Bilmiyorum” cevabn

verdi. Beraber yola devam ettiler ve yolda iki yavrusu olan bir ceylan

gördüler. sa (aieYhûaeiarn) yavru ceylanlardan birini çarnca ceylan yanna geld

.

Onu kesip piirerek yediler. Sonra ceylan yavrusuna: "Allah'n izniyle kalk

'

deyince de ceylan kalkt. Sonra adama: "Sana bu delili gösteren hakk için

soruyorum! O ekmei kim yedi?” dedi. Adam: "Bilmiyorum” diye cevap verd:.

Sonra denize geldiler. sa (aieyhndan) adamn elini tutup denizde yürümeye

balad. Sonra: "Sana bu delili gösteren hakk için soruyorum! O ekmei kin

yedi?” dedi. Adam yine: "Bilmiyorum” dedi.

Sonra bir maaraya gittiler. sa (aieyhisseiam) eline toprak ve çamur alarak:

“Allah’n izniyle altn ol!” dedi. Toprakla çamur altn olunca sa (Beytîsssiam) bu

altn üçe bölerek: "Üçte biri senin, üçte biri benim, dier üçte biri de ekmei

1 bn Cerîr (5/437, 440) ve bn Asâkir (47/396).
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yiyenindir" dedi. Bunun üzerine adam: "Ekmei ben yedim" dedi. sa

(akyh'miMi): "Bütün altn enindir" deyip adam terk edip gitti. Sonra iki kii bu

adamn yanna geldi. Bunlar adam öldürüp altn almak istediler. Durum öyle

olunca adam: "Bunu üçe böleriz, ancak birinizi bize yemek getirmesi için

ehre gönderin" dedi. Yemek için gönderilen kii (kendi kendine): "Bu mal

niye üçe böleceim ki? Yemeklerine zehir koyup onlar öldüreceim" dedi.

Dier iki kii ise: "Maln üçte birini niye ona verelim ki? Döndüü zaman onu

öldürelim" dediler. Adam döndüü zaman onu öldürdüler ve yemei yiyip

kendileri de öldüler. O mal da öylece maarada kald ve üç kii o maln

yannda Öldü .

1

Ahmed, Zühd'de, Hâlid el-Hazzâ’dan bildiriyor Isa b. Meryem, elçilerini

ölüleri diriltmeleri için gönderdii zaman onlara: "öyle öyle deyin. Eer bir

titreme ve gözya görürseniz o zaman Allah'a dua edin" derdi .

1

Ahmed, Zühd'de, Sâbit'ten bildiriyor: sa (alntûnlam) bir kardeini ziyaret

etmek için çkmt. Adamn biri kendisini karlayp: "Kardein öldü" dedi.

Bunun üzerine sa (aieyhisseiam) geri döndü. Kardei kzlan yanlarndan geri

döndüünü iitince yanna gittiler ve: "Ey Allah'n Resulü! Senin yanmzdan

geri dönmen bizim için babamzn ölümünden daha ardr" dediler. Isa

(Bieyhiuaiam) gelin bana babanzn mezarn gösterin" dedi. Gittiler ve babalannn

mezarn sa’ya (aMmeiam) gösterdiler. sa (ahftatttan) bannca, adam açlan

aarm bir ekilde mezardan çkt. sa (ieytmdm) ona: "Sen filan deil misin?"

deyince: "Evet benim" cevabn verdi. sa (aii^Mdan): "Sende gördüüm bu hal

nedir?” dediinde ise: "Sesini iittiimde kyamet koptu sandm" karln
verdi .

5

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

bildirdiine göre Mücâhid: "...Yediklerinizi ve evlerinizde sakladklarnz da

size haber vereceim ..."4 âyetini açklarken: "Dünkü yediiniz yemek ve

ondan sakladklannz, mânâsndadr" dedi .

5

1

îbn Asâkir (47/394, 395).

1 Ahme (sh. 59).

3 Ahmed (sh. 91, 92).

4
Âl-i mrân Sur. 49

5 bn Cerir (5/427), bnu'l-Münzir (496) ve bn Ebî Hatim 2/656 (3546, 3549).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyrîden bildiriyor:

sa (Bieyhisseiar) okulda çocuklara: “Ailen sana unu, unu saklad" derdi. Yüce

Allah'n: "...Evlerinizde sakladklarnz da size haber vereceim ...'

1

buyruu da bu mânâdadr."1

bn Asâkir, Abdulah b. Ömer ve Amr b. el-Âs'tan bildiriyor: sa (a^isuM

daha küçük iken çocuklarla oynar ve çocuklardan birine: “Annenin sana neler

sakladn söylememi ister misin?” derdi. Çocuk ta: “Evet" deyince: “Annen

sana unu, unu saklad" derdi. Çocuk eve gidip annesine: “Bana saklam

olduundan yedir” derdi. Annesi: “Sana ne sakladm?” dediinde: "Bana

unu, unu sakladn" derdi. Annesi: "Sana bunu kim söyledi?" diye sorunca

da: “sa b. Meryem söyledi” derdi. Bunun üzerine kadnlan “Vallahi!

Çocuklar sa ile brakacak olursak onlan bozacak” dediler. Bütün çocuklan

bir eve toplayarak üstlerine kapy kapadlar. sa (Bieyhia«iam) onlan aramaya

çknca hiç birini bulamad. Ancak onlarn evdeki gürültüsünü iitince onlan

sorup: “Ey onlar! Sanki orada çocuklar var" dedi. Ona: “Hayr orada

maymunlar ve domuzlar var" dediler. sa (aieyhisseiBm): “Allahm! Onlan maymun

ve domuz eyle" diye dua etti ve oradaki çocuklar maymun ve domu2a

dönütüler.
3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hitim'in bildirdiine göre

Ammâr b. Yâsir: "...Yediklerinizi ve evlerinizde sakladklarnz da size

haber vereceim ..."4 âyetini açklarken öyle dedi: “sa'nn (ateistti»*) gökten

gelen sofradan neler yediklerini haber vermesidir. Oysa gökten gelen

sofradan yedikten sonra bir ey saklamamalan üzere onlardan söz almt.

Ancak onlar hainlik ederek o sofradan yemekler sakladlar. Bu sebeple de

maymun ve domuza dönütüler." 5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim b. Ebî Necûd: (os'A-Ü lis)
6
âyetini

idamla beraber eddeli olarak okudu.

1

Al-i mrân Sur. 49
3
Saîd b. Mansûr, Tefsir (499), îbn Cerîr (5/426, 427) ve bn Ebî Hatun 2/656 (3550).

5 bn Asâkir /47/374).

4 Âl-i mrân Sur. 49
5 Abdurrezzâk 1/121, 122), bn Cerîr (5/429), bnu'l-Münzir (498) ve bn Ebî Hatim

2/656 (3547, 3548).

6
Âl-i mrân Sur. 49
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“Benden önce gelen Tevrat' dorulayc olarak ve size

haram klman baz eyleri de helâl klmam için

gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O
halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin,"

(A-i Imrâr Sur. 50}

bn Cerîr, Vehb (b. Münebbih)’den bildiriyor: sa’nn (aleyhisselam) eriat,

Musa’nn (aleyhisselam) sünneti gibiydi. O cumartesi günü yasan kabul ediyor ve

kble olarak Beytü’l-Makdis’e dönüyordu. sa (aleyhisselam), srail oullarna: "Ben

sizi bir harf te olsa Tevrat’n dnda bir eye davet etmiyorum. Ben size

haram klnm olan baz eyleri helal klmak ve üzerinizden baz yükleri

kaldrmak için gönderildim” dedi.'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî: "...Size haram klnan

baz eyleri de helâl klmam için gönderildim
” 2

âyetini açklarken öyle dedi:

"sa’nn (aleyhisseBm) getirdii eriat, Musa’nn (aleyhisselam) getirdii eriatten daha

yumuakt. Musa’nn (aleyhisselam) getirdii eriatte deve eti, barsak ve ikembe

kendilerine haram klnmt. sa’nn (aleyhisselam) diliyle de bunlar kendilerine helal

klnd. Musa’nn (aleyhisselam) getirdii eriatte iç yalar haram klnd, sa’nn

(aiffyfcuuiem) getirdii eriatta ise helal klnd. Yine baz balklan, mahmuzu

olmayan kulan helal klmtr. Musa’nn (sieyhweiam) haram klarak iddetle

yasaklad baz eyleri sa (BieyhisseBm) hafifletmek için incil'le geldi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den aynsn bildirir.”

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

göre Mücâhid: "...Size Rabbinizden bir mucize getirdim ...*5 âyetini

'bn Cerîr (5/431).
1
Âl-i mrân Sur. 50

5 bn Cerîr (5(432) ve bn Ebî Hatim 2/657, 658 (3557).

4bn Cerîr (5/431, 432).

5
Âl-i mrân Sur. 50
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açklarken öyle dedi: “sa'nn iBe/hsseBm), srail oulanna gösterdii bütün

eyler ve Rabbinin kendisine verdikleri delillerdir."’

Ü Jli cJU J-okJI fa
s *

o ul I4J ll«U fül jUal^
"sa onlarn inkârlarn hissedince: «Allah urunda

yardmclarm kimlerdir?» dedi. Havariler öyle dediler:

"Biz Allahn yardmclaryz, Allah'a inandk. O na teslim

olduumuza ahid ol.” (Al-i im ran Sur. 52)

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyo:

"Isa onlarn inkârlarn hissedince..." âyetini açklarken öyle dedi: “srâil

oullan, sa'y (aieyhsseiam) yalanlanlayp ve öldürmek isteyince sa (BeyteeBn)

kavminden yardm istedi. Bunun üzerine Yüce Allah'n: "...Israiloullarnm

bir takm böylece inanm, bir takm da inkar etmiti..."
5

âyeti indi .
5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah

urunda yardmclarm kimlerdir?..." 5 âyeti hakknda: “Kim beni Allah

yolunda takip eder?" mânâsndadr, dedi .
5

bn Cerir’in bildirdiine göre Süddî: "...Allah urunda yardmclarm

kimlerdir?..."
6
âyetini açklarken: “Kim Allah'la beraberdir?” mânâsndadr,

dedi .
7

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

Abbâs'tan bildiriyor: Onlar elbiselerinin beyazlndan dolay havariler adn

aldlar. Ayn zamanda onlar avc idiler.

8

‘ bn Cerir (5/433), bnu'l-Münzir (503) vc bn Ebî Hatim 2/658 (3558).

'Saf Sur. 14

5 bnu'l-Münzir (508), bn Ebî Hâtim 2/659 (3564) ve bn Cerir (5/442).

4 Saf Sur 14

s bnu'l-Münzir (311) ve bn Ebî Hâtim 2/659 (3565).

6
Saf Sur 14

7 bn Cerir (5/437).

a
ibn Cerîr (22/621 ), bnu'l-Münzir (514) ve bn Ebî Hâtim 2/659 (3568).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Ertaa'dan bildiriyor: Havariler elbiseleri

ykayarak beyazlatanlardr. Yani elbise ykayan kiilerdir.

1

bn Ebî Hatim, Oahhâk’tan bildiriyor: Havariler demek ykayclar demektir.

Nabatice: “Havari", Arapça'da ise: "Muhavvar" dir.

2

Abd b. Humeyd, Dahhâk’tan bildiriyor: Havariler çamarclar demektir. sa

(aievhuseiam) yanlarna uraynca ona iman ederek kendisine uydular.*

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Katâde'den bildiriyor: Havariler

hilafete layk olan kiilerdir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “Havariler,

peygamberlerin seçkin adamlandr” dedi .

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Havariler, peygamberlerin

seçkin adamlandr" dedi.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Havari demek

vezir demektir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân b. üyeyne: “Havari demek

yardmc demektir" dedi .
7

Buhârî, Tirmizî ve bnu'l-Münziriin, Câbir b. Abdiilah'tan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiBiiBhu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Her peygamberin bir

havarisi vardr. Benim havarim ise ez-Zübeyr'dir."
8

bn Ebî Dâvud, Mcsâhifte bildirdiine göre Asîd b. Yezîd bu âyeti ( lül»

eklinde okudu. Osman'n mushafnda ise üç (nun) harfi

bulunmaktadr.’

1 bn Cerîr (5/443).
1 bn Ebî Hatim 4/1242 (7008).

3 bn Ebî Hatim 2/659 (3569).

4 bn Cerîr /5/443), bnu'l-Münzir (516) ve bn Ebî Hatim 2/659 (3570)

s bn Cerîr (5/443) ve bn Ebî Hatim 2/660 (3572).

‘Abdurrezzâk (1/200) ve bn Ebî Hatim 2/660 (3573).

7 bn Ebî Hatim 2/660 (3571).
8 bn Hibbân (2846, 4847, 4997, 3719, 4113, 7261), Tirmizî (3745) ve bnu'l-Münzir

(519).
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“RabbimîzJ ndirdiine inandk, Peygamber e uyduk; bizi

ahid olanlarla beraber yaz." (Al-i imrân Sur. 53)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh,

Taberânî ve bn Merdûye'nîn bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bizi ahid

olanlarla beraber yaz
"1

âyetini açklarken öyle dedi: “Bizi Muhammedkaiaiiahu

aleyhi veseiiem) ve ümmetiyle beraber yaz mânâsndadr.” Çünkü o ümmet,

peygamberlerinin ve elçilerin tebli ettiine dair ahitlik etmilerdir .
5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bizi ahid olanlarla beraber yaz"4 âyetini

açklarken: “Bizi Muhammed’in Msiiahu aleyhi menün) ashabyla beraber yaz

anlamndadr” dedi.

5

bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildiriyor: Resûlullah (»laiiahu Btep «seiie n>

namazn bitirdii zaman öyle dua ederdi:
“Allahm ! Senden dileklerde

bulunanlarn, katndaki haklan adna, karada ve denizde bulunan herhangi b :r

kulun veya cariyenin dualarm kabul edip icab buyurduun gibi bizi de güzd

dualarna ortak kl. Bizi ve onlan salkl klp bizim de otlann da dualarn

kabul buyurmam
,

bizi de onlan da balaman istiyorum. Zira biz

indirdiklerine ve peygamberlerine iman ettik. Bizi de ahid olanlarla beraber

yaz." Resûlullah {sBiiaiiahu aleyhi w»im yine öyle buyururdu:
"Kim bu kelimelerle dua

ederse Yüce Allah onun duasn karada ve denizde dua edenlenn duas ile

beraber klar. Kii yerinde olduu halde bu dua onu onlan arasnda klar .

"

bn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: srâil oullan, sa'y (BeyhsseM ve Havarilerdcm

on dokuz kiiyi bir evde kuattlar. sa (aleyhini), ashabna: “Kim Cennet

karl yerime geçip öldürülür?” dedi. Bunun üzerine bir kii sa’nn (aleyhissehm)

ekline girdi. (Yüce Allah ta) sa’y (Beyhsstiam) gökyüzüne çkard. Yüce Allah’n:

"(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onlarn tuzaklarn bozdu. Allah,

’ bn Hbû Dâvud (sh. 3K, 39).

1

Al-i rr.rân Sur. 53

’îbnu'l-Münzir (521). bn Ebî Hâtim 2/660 (3577) veTabcrârû (11732).

4
Al-i mrân Sur. 53

5 bnu'l-Münzir (522).
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tuzak kuranlarn hayrlsdr" buyruu da srâil oullarnn tuzaklarnn

bozulmasn anlatmaktadr.’

3\ fi (“>: Jl J^ Ü& lW JfM-i

"O zaman Allah öyle dedi: "Ey sa, üphesiz ki seni vefat

ettireceim, seni kendime yükselteceim ve seni

inkârclardan temizleyeceim. Hem sana uyanlar,
kyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacam. Sonra

dönüünüz banadr, ayrla dütüünüz hususlarda

aranzda hükmedeceim." (ÂJ-i imr&» Sur. 55)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre ibn Abbâs: (di^- o')
J

âyeti için: “Seni ben öldüreceim,

mânâsndadr” dedi.
1

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Hasan'n: j')
4
âyeti için:

“Yeryüzündeki hayatn sona erdireceim, mânâsndadr” dediini bildirir.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): (**L4=I jj)
6 âyeti hakknda öyle dedi: Burada vefattan kast, uyku

halinde olan vefattr. Yani Yüce Allah, sa'y (eieyhissaiam) uyku halinde iken yanna

yükseltti. Haan, Resûlullah’n (saMaNu aleyhi veseiien) Yahudilere öyle buyurduunu

söyledi: "sa (aityhissEiam) ölmü deildir. O, kyamet gününde size geri

dönecektir.
'n

'TbnCerir (5/447).

!

Âl-i mrân Sur. 55
3 bn Cerîr (5/450), bnu'l-Münzir (527) ve bn Ebî Hatim. 2/661 (3580).

4
Âl-i mrân Sur. 55

* Abdurrezzâk (1/122), bn Cerîr
6
Âl-i mrân Sur. 55

7 bn Cerîr (5/448) ve bn Ebî Hatim 2/296 (642).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Seni vefat ettireceim, seni

kendime yükselteceim ..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: “Bu olay

mukaddem ve muahher olarak gerçekleecektir. Yani: "Önce seni kendime

yükselteceim ve sonra vefat ettireceim, mânâsndadr.” 1

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Matar el-Vanrâk bu âyeti

açklarken: “Seni öldürmeyeceim, dünya hayatn bitireceim,

mânâsndadr” dedi .

3

ibn Cerîr sahîh isnâdla Ka'b'dan bildiriyor: sa taieyhisseiam) kendisine uyanlann

azln ve kendisini yalanlyanlarn çokluunu görünce, bu durumu Yüce

Allah'a arz etti. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Seni vefat ettireceim, seni

kendime yükselteceim ..."4 âyetini indirdi. Yani: "Seni ölü olarak yanma

yükseltmeyeceim. Seni kör Deccal' öldürmen için tekrar göndereceim.

Deccal’ öldürdükten sonra yirmi dört yl daha yaayacaksn. Sonra da seni

diriler gibi öldüreceim, mânâsndadr. Ka’b der ki: "Resûlullah'n Mayn aleyh

veseiiem): «Benim banda, sa'nn da ÎBeyhisseiam) sonunda olduu ümmet nasl helak

olur?» buyruu da bunu dorulamaktadr." 5

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Hiçbir

peygamberin zamannda sa'nn (aieytsseM zaman gibi alacak eyler

olmamtr. Çünkü o Allah katna yükseltilmitir. Ref' edilmesinin sebebi de

Dâvud b. Nûza denilen zalim bir krald. Bu kral sa’y (aieyteseiam) öldürülmesi için

isteyen srail oullarnn kralyd. Yüce Allah, sa (aieyhsseiam) daha on üç

yandayken kendisine ncîl'i indirmiti. Yükseltildii zaman da otuz dör.

yandayd. Yüce Allah ona: "...Seni vefat ettireceim, seni kendime

yükselteceim ve seni inkârclardan temizleyeceim ..."
6
âyetini vahyetti.

Yani: “Seni Yahudilerden kurtaracam ve seni öldürmeleri için sana

ulaamayacaklardr."7

' Âl -i mrân Sur. 55
! bn Ebî Hatim 2/661 (3583).

Mbn Cerîr (5/4-18) ve bn Ebî Hatim 2/296 (641).

4
Âl-i mrân Sur. 55

5 bn Cerîr (5/449).

6
Âl-i mrân Sur. 55

7 shâk b. Bir vastasyla bn Asâkir (47/470).
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ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) bu âyet hakknda: "Yüce Allah, sa'y (de^isstlm) yanna yükseltti ve o,

semadadr” dedi.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Vehb (b. Münebbih)'den bildiriyor: Yüce Allah,

sa'y (aierhsseM gündüz üç saat kadar öldürdü ve onu yanna yükseltti.'

ibn Asâkir, Vehb (b. Münebbih)’den bildiriyor: Yüce Allah, sa’y (afejkueM üç

gün öldürdü ve sonra onu tekrar diriltip yükseltti .

3

Hâkim, Vehb (b. Münebbih)’den bildiriyor: Yüce Allah, sa'y (aieyhisseiam} yedi

saat öldürdü ve sonra onu tekrar diriltti. Meryem (stevtejaigm) on üç yandayken

ona hamile oldu. sa (aleyhsselam) otuz üç yanda iken yükseltildi. Annesi de, sa

(BBY^sreiam) yükseldikten sonra alt yl yaad .

3

shâk b. Bir ve bn Asâkiriin, Cuveybir vastasyla bildirdiine göre Dahhâk

ve bn Abbâs: '...Seni vefat ettireceim, seni kendime yükselteceim ...'5

âyetini açklarken: “Seni yükselteceim ve âhir zamanda vefat ettireceim,

mânâsndadr” dediler.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyet hakknda: "Onu

yükseltmesi vefat ettirmesidir” dedi .

6

Hâkim, Hâlis b. Mehae’den bildiriyor: Hz. Ali Ramazan aynn yirmi

birinci günü öldürüldü. Haan b. Ali'nin öyle dediini iittim: “O, Kurîân

indirildii gece öldürüldü. O, sa'nn luteyhoMam) yükseltildii ve Musa’nn vefat

ettii gece öldürüldü .”7

bn Sa'd, Zühd'de Ahmed ve Hâkim, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildiriyor:

sa {aiaytissiiam) otuz üç yanda yükseltildi. Korunmu bir ekilde vefat etti .

8

' bn Cerîr (5/450) ve bn Ebî Hâtim 2/661 (3584).
2 bn Cerîr (5/450) ve bn Kbî Hatim 2/661 (3581).

3 bn Asâkir (47/470).

3 Hâkim (2/596).

5 Âl-i mrân Sur. 55
6 bn Ebî Hâtim 2/662 (3586).

7 Hâkim (3/143).
4 bn Sa'd (3/590) ve Hakim (3/269).
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ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...ve seni

inkarclardan temizleyeceim...’ âyetini açklarken öyle dedi: "Onu

Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusîlerden ve kavminden olan kafir

kiilerden temizledi."
1

ibn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr: "...ve seni

inkarclardan temizleyeceim ..."3 âyetini açklarken: “Seni öldürmeye

kastettikleri zaman onlardan temizleyeceim (koruyacam) mânâsndadr'
-

dedi .

4

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...Sana uyanlar,

kyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacam ..."5 âyetini açklarken

öyle dedi: “Bunlar sa’nn [aieyhisseiam) ftratna, miletine ve sünnetine uyar

Müsiümanlardr. Bu Müslümanlar, kendilerine dümanlk edenlere kar

kyamete kadar üstün olacaklardr .

6

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyet hakknda: “Sana slam

üzere uyanlan kyamete kadar kâfirlere kar muzaffer klacam,

mânâsndadr” dedi/

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Nu’mân b. Beîr, Resûlullah’tan (aaiiaiiahj

aleyhi vesellem) öyle iittiini söyledi: "Ümmetimden bir grup sürekli (kâfirlere) kar
üstün kalacak ve Allah'n emri zuhur edene kadar kendilerine muhalefet

edenleri önemsemeyeceklerdir." Nu'mân der ki: “Binleri benim için

“Resûlullah'n demedii eyleri demi gibi naklediyor" derse, bunu Yüce

Allah’n Kitâbt'nda: "...Hem sana uyanlar, kyamete kadar o küfredenlerin

üstünde tutacam. Sonra dönüünüz banadr, aynla dütüünüz
hususlarda aranzda hükmedeceim ”8 buyruu dorulamaktadr .

9

’ Âl-i mrân Sur. 55
1 bn Cerîr (5/453) ve bn Ebî Hâtim 2/662 (3586).

5 Âl-i mrân Sur. 55
* bn Cerîr (5/453).

5 Âl i mrân Sur. 55
6 bn Cerîr (5/454).

7 bn Cerîr (5/454).

a
Âl-i mrân Sur. 55

9 bn Ebî Hâtim 2/662 (3591).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Sana uyanlar ...

üstünde tutacam..."’ âyetini açklarken: "Onlar Müslümanlardr, biz de

onlardanz. Biz kyamete kadar kâfirlerin üstünde olacaz" dedi/

bn Asâkir'in bildirdiine göre Muâviye b. Süfyân, Resûlullah’tan (saüailaSu aleyhi

vBSBiinr) öyle iittiini söyledi: "Ümmetimden bir topluluk Allah'n emri zuhur

edene kadar, hak üzere üstün bir ekilde savamay brakmayacaktr." Sonra

Resûlullah Maiiahu aleyhi vesilem): "...üphesiz ki seni vefat ettireceim, seni

kendime yükselteceim ve seni inkârclardan temizleyeceim. Hem sana

uyanlar, kyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacam ..."3 âyetini

okudu/

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyet hakknda öyle dedi:

"Hristiyanlar, kyamete kadar Yahudilerin üstündedirler. Kyamet gününe

dek Hristiyanlar Yahudilerin üstünde olurlar. Dünya üzerinde batda veya

doudaki bütün beldelerde Hristiyanlar Yahudi'lerden hep üstündürler.

Yahudi'ler de her beldede hep aalanmalardr .

5

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet hakknda öyle

dedi: "sa (aieyhsstiami, Allah'n yanna yükseltilmitir. Sonra kyamet gününden

önce tekrar geri inecektir. sa (sleyhissaism) ve Muhammed'e {saiialishu aleyhi veseiem) iman

edip onlann dini üzere olanlar kyamete kadar onlardan aynlanlara kar
sürekli üstün kalacaklardr.

6

bn Cerîr, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "iman

edip iyi davranlarda bulunanlara gelince, Allah onlarn mükâfatlarn

eksiksiz verecektir ..."
7
âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah farzlan edâ

edenlere salih amellerinin karln eksiltmeden tam olarak verecektir."
8

’Âl-i mrân Sur. 55
J bn Ebî Hatim 2/663 (3593).

3 Âl-i mrân Sur. 55
4 bn Asâkir (1/264, 267).

5 bn Cerîr (5/455).

6 bnu'l-Münzir (533).

7 Âl-i mrân Sur. 57
8 bn Cerîr (5/457). 1+1^) âyetinin tefsiri bn Abbâs'm deil bn Cerîr'in

sözüdür.
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Jl Jli\j otftf
I ^ i 13>

“{Resulüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve

hikmet dolu Kur an dan okuyoruz."
(Al-i m ran Sur. 58)

bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Resûlullah’n (sâüaiishu aisyh veseiem)

yanna Necrân’l iki rahib geldi ve biri: “sa'nn babas kimdir?" diye sordu.

Allah’n Resulü de Rabbinden emir alncaya kadar cevap vermekte acele

etmezdi. Bunun üzerine kendisine; "(Resulüm!) Bu söylenenleri biz sana

âyetlerden ve hikmet dolu Kur’ân’dan okuyoruz. Allah nezdinde sa’nn

durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yaratt. Sonra ona

«Ol!» dedi ve oluverdi. Gerçek, Rabbinden gelendir, öyle ise üphecilerden

olma"' âyetleri indi .

3

bn Cerir'in bildirdiine göre Dahhâk: jSaJl*)
3 âyetiyle Kuriân

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hatim, Hz. Ali’den bildiriyor: Resûtullah'n (saiieiiahu sisytv vBSBiiem): "Fitneler

olacaktr" buyurduunu iittim ve: "Ondan kurtulmann yolu nedir?" diye

sordum. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meltem):
"
Allah'n Kitâb'na

sarlmaktr. Zira Allah’n Kitab hikmetlerle doludur ve doru yoldur"

buyurdu .

5

6£4 v Jiî
fi fsî jidr â\ ip Jii 5j

"Allah nezdinde sa'nn durumu, Âdem'in durumu gibidir.

Allah onu topraktan yaratt. Sonra ona «OU» dedi ve

Oluverdi." (ÂI- mrân Sur. 59)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildiriyor:

Necrân'dan bir heyet Hz. Peygamber'in (saiiaiiaiu aieyh «sBiiem) yanna geldiler

Âl-i mrân Sur. 58, 59, 60
1 bn Ebî Hâlim 2/664 (3602)

5 Âl-i mrân Sur. 58
4 bn Cerîr (5/458).

5 bn Ebî Hatim 2/665 (3604). Bu hadis Tirmizî'de (2906) uzun olarak geçmektedir

(Elbânî, Daif Sünen et-Tirmzî, 554). bn Cerir'de notuna (1/172) baknz.
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Aralarnda Seyyid ve el-Âkb bulunmaktayd. Onlar Resûlullah'a Mailahu aipyh

veseiiem): "Sen neden sahibimizi bu ekilde anyorsun?" deyince, Resûlullah

(saiiaiiBiH) aleyhi meflem): "Sahibiniz kimdir?" karln verdi. Onlarda: "sa'dr ve sen

onun Allah’n kulu olduunu iddia ediyorsun" dediler. Hz. Peygamber (saiieiiahu

aleyhi «seiiem): "Evet, o Allah'n kuludur" buyurdu. Onlar: "Peki sa gibisini gördün

mü? Veya sana öyle biri bildirildi mi?" dediler ve Hz. Peygamber’in (saiiaiiatu eieyti

Yeseiirm) yanndan gittiler. Bunun üzerine Cibrîl geldi ve: "Eer sana bir daha

gelirlerse onlara de ki: "Allah nezdinde sa’nn durumu, Âdem'in durumu

gibidir. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi"' dedi.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Necrân'n efendileri ve

piskoposlan olan Seyyid ve el-Âkb, Resûlullah !saiiaiiaht aleyhi veseiiem) ile karlatlar.

Ona sa'nn (ai»yhisseM durumunu sorarak: "Her insann babas vardr, Isa’nn

babaszlk durumu nedir?” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah

nezdinde sa'nn durumu, Adem'in durumu gibidir. Sonra ona «Ol!» dedi ve

oluverdi
" 3 âyetini indirdi .

4

bn Cerîr, Süddî’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu sieyh vesellem) peygamber

olarak gönderildii zaman bunu Necrân’llar iittiler ve onlarn ileri

gelenlerinden olan dört kii Hz. Peygamber'e Uaiiaiiahu aleyhi veseiiem) geldiler. Bunlar

el-Âkb, Seyyid, Mâsercis ve Mâribhur’du. Hz. Peygamber'e Mlallalu eleyhi veseiiem) sa

hakknda ne dediini sorduklannda: "O, Allah'n kulu, kelimesi ve ruhudur"

karln verdi. Onlar: "Hayr, o Allah’n kendisidir. O, mülkünden indi ve

Meryem'in içine girdi. Sonra da ondan çkt. Bununla da bize kudretini ve

emrini gösterdi. Daha önce babasz olarak doan bir insan gördün mü?”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah nezdinde Isa’nn durumu,

Âdem'in durumu gibidir. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi
"5

âyetini indirdi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "Allah nezdinde Isa'nn durumu,

Âdem'in durumu gibidir. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi
"7

âyetini

1

Âl-i Lmrân Sur. 59

' bn Cerîr (5/460) ve bn Ebî Hatim 2/665 (3606).

5 Âl i îmrân Sur. 59
4 bn Cerîr (5/460).

3
Âl-i mrân Sur. 59

4 bn Cerîr (5/460, 461).

7
Âl-i mrân Sur. 59
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açklarken: “Bu âyet, Necrân’l el-Âkb ve Seyyid hakknda inmitir" dedi.'

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’ten bildiriyor: Bize söylenene göre

aralarnda Seyyid ve el-Âkb’n bulunduu Necrân’l heyet Hz. Peygamber'e

(saiiaiiahu aleyhi veuiiem} geldi. Seyyid ve el-Âkb, Necrân'n ileri gelenlerindendi. Onlar

Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi veseiien): "Ey Muhammedi Niçin sahibimize sövüyor

sun?” deyince, Resûlullah (aaiiaiiahu aleyhi vEseiiem):
"
Sizin sahibiniz kimdir

?"
dedi.

Onlar: “sa b. Meryem’dir. Sen onun bir kul olduunu iddia ediyorsun"

dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM: "Evet, o, Allah'n, Meryem'in rahmine

brakm olduu kulu, kelimesi ve ruhudur " buyurdu. Onlar da buna

hiddetlenerek: “Eer doru söylüyorsan bize ölüleri dirilten, âmây iyiletiren

ve çamurdan ku yapp ona üfleyerek canlandran birini göster. O, Allah’tr”

dediler. Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseHem) Cibrîl gelip: "Ey Muhammed: "üphesiz

«Allah, Meryem olu Mesîh'dir» diyenler andolsun ki kâfir olmulardr. De

ki: Öyleyse Allah, Meryem olu Mesih'i, anasn ve yeryüzündekilerin

hepsini imha etmek isterse Allah'a kim bir ey yapabilecektir (O'na kim bir

eyle engel olabilecektir)? Göklerde, yerde ve ikisi arasnda ne varsa

hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediini yaratr ve Allah her eye tam

mânâsyla kadirdir. Andolsun ki «Allah, kesinlikle Meryem olu Mesih'tir»

diyenler kâfir olmulardr. Halbuki Mesih «Ey israiloullar! Rabbim ve

Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koarsa

muhakkak Allah ona cenneti haram klar; artk onun yeri atetir ve zalimler

için yardmclar yoktur» demiti"

2

diyene kadar sessiz kalmt. Bunun

üzerine Resûlullah (saüaiMu aleyhi meiiem]: "Ey Cibrîl! Benden sa gibi birini

göstermemi istediler" dedi. Cibrîl: "Allah katnda sa, Âdem gibidir. Onu

topraktan yaratt ve ona: «Ol!» deyince oluverdi" dedi. Necrân’llar ertesi gün

tekrar Resûlullah'tn (saiiaiiah aleyhi veseHem) yanna geldiler ve Hz. Peygamber Mallak

aleyhi veseiiem) onlara bu âyetleri okudu.*

bn Sa'd ve Abd b. Humeyd, Ezrak b. Kays’tan bildiriyor: Necrân’r

barahibi ve el-Âkl, Resûlullah’a isaiiaiiahu aleyhi veseiiem} geldiklerinde onlara

Müslümanl anlatt. Onlar: "Biz senden önce Müslümandk" dediler

Resûlullah (saiiaVahu aleyhi veseHem!: "Yalan söylediniz. Sizi üç ey slam'dan alkoydu

1 bn Cerîr (5/461).

* Mâide Sur 17, 72
3 bn Cerîr (5/461, 462) ve bnu'l-Münzir (538).
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sa için «Allah'n oludur» demeniz, haça secde etmeniz ve domuz eti

yemenizdir" buyurdu. Onlar: "sa'nn babas kimdir?” dediklerinde Resûlullah

(seiiaiiahu aByhi vesailem) ne cevap vereceini bilememiti. Bunun üzerine Yüce Allah:

“Allah nezdinde Isa'nn durumu, Âdem'in durumu gibidir. Sonra ona «OH»

dedi ve oluverdi. Gerçek Rabb indendir, o halde üphelenenlerden olma.

Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartacak olursa, de ki:

«Gelin, oullarmz, oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve

kendinizi çaralm, sonra lanetleelim de, Allah'n lanetinin yalanclara

olmasn dileyelim. üphesiz bu anlatlanlar gerçek olaylardr. Allah'tan

baka tanr yoktur. Dorusu Allah güçlüdür, Hakim'dir. Eer yüz

çevirirlerse, üphesiz Allah bozguncular bilir"’ âyetlerini indirdi. Bu âyetler

indii zaman Resûlullah (sdiBiahu aleyh. veseiiem) bunlar mülâane (karlkl lanetleme)

için çard. Onlar birbirlerine: " O, (gerçek) peygamber ise onu mülâane

edemeyiz” diyerek: “Baka bir teklifin var mdr?” dediler. Resûlullah (»llallahu

aleyhi «seilem): "Ya Müslüman olursunuz, ya cizye verirsiniz veya savarsnz"

dedi. Onlar da cizye vermeye karar verdiler.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Gerçek

Rabb'indendir, o halde üphelenenlerden olma " 2
âyetini açklarken: “(Ey

Muhammedi) sa'nn (aieyh.sseim) durumunun, Hz. Âdem'in durumu gibi olduu

hakknda üphe edenlerden olma. sa (aieyhsseiam) Allah’n kulu, resulü ve

kelimesidir” mânâsndadr, dedi .

3

bnu'l-Münzir, a'bî'den bildiriyor: Necrân'dan bir heyet Resûlullah’n

(taJiaiahu aleyh, vsseiiem) yanna gelip: “Bize sa b. Meryem'den bahset” dediler.

Resûlullah IssilaUhu aleyh veseiiem): "sa (aieyhsselam), Allah’n elçisi ve kelimesidir. Yüce

Allah onu Meryem'in (aieyhisseiam) rahmine brakmtr" dedi. Onlar: “sa (aleyfalam)

daha üstte olmaldr" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “Allah nezdinde

sa’nn durumu, Âdem'in durumu gibidir. Sonra ona «Ol!» dedi ve

oluverdi
"4

âyetini indirdi. Yine onlar: “sa'nn (aîeyh.sseiar), Hz. Âdem gibi

olmamas gerekir” deyince, Yüce Allah: “Sana ilim geldikten sonra, bu

hususta seninle kim tartacak olursa, de ki: "Gelin, oullarmz.

1

Âl-i Imrân Sur. 59, 60, 61, 62, 63
:
Âl-i m ran Sur. 60

3 bn Cerîr (5/464).

4
Âl-i mrân Sur. 59
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oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm,

sonra lanetleelim de, Allah'n lanetinin yalanclara olmasn dileyelim
"1

âyetini irdirdi .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris b. Cez' ez-Zubeydî Hz.

Peygamberim (saUiahu aleyh. vEsdiem) öyle buyurduunu iitti:
"
Keke benimle

Necrân'llar arasnda bir perde olsayd da ne ben onlar, ne de onlar beni

görmcseydi" dedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleytu »eseiiem) bunu kendisiyle çok

tarttklar için söylemiti .

3

Beyhakî, Delâil'de, Seleme b. Abdi Yeûa vastasyla babasndan, o da

dedesinden bildiriyor: Nemi suresi inmeden önce Resûlullah (taiisiishu aleytu vesellem

Necrân ahalisine öyle bir mektup yazd: "brahim'in, shâk’n ve Yakûb’un

ilah adyla! Muhammed’den Necrân barahibine ve Necrân ahalisine. Eer

Müslüman olursanz brahim'in, shnk'n ve Yâ’kûb'un ilah olan Allah'a hama

ederim. Derim ki: »Sizi kullarn ibadetinden Allah'n ibadetine, kullarn

himayesinden Allah’n himayesine davet ediyorum. Eer bunu kabu.

etmezseniz cizye verirsiniz. Onu da kabul etmezseniz size kar sava açarm

vesselam...»'’ Ba rahib bu mektubu okuyunca mesele gözünde büyüdü ve

çok korktu. Sonra Necrân ahalisinden olan urahbîl b. Vedâa'nn gelmesi için

bir adam gönderdi. Bu kii geldiinde ona Resûlullah'n (saiiBiehu aleyhi reseller

göndermi olduu mektubu verdi. O da mektubu okuyunca, barahip

kendisine: “Ne diyorsun?” diye sordu. urahbîl: “smâil’in züm'yetindeki

peygamberlik konusunda Allah’n, ibrâhîm’e verdii vaadi biliyorsun. Bu

kiinin o olmadn garanti edebilir misin? Peygamberlik konusunda benim

bir bilgim yoktur. Eer durum dünyevi ilerle alakal olsayd sana o konuda

görülerimi bildirirdim ve bu hususta senin için çaba sarfederdim" dedi.

Bunun üzerine barahib Necrân ahalisini fikirlerini almak için teker teker

huzuruna çarmaya balad. Ancak hepsi de urahbîl’in dedii eyleri

söylediler. Ortak bir görüle urahbîl b. Vedâa'y, Abdullah b. urahbîl*! ve

Cebbar b. Fayd’ Resulullah’a (saiiaiiahu aleyhi «selem) göndermeleri ve durumu

örenip geri dönmeleri hususunda karar verdiler. Bu heyet yola çkt ve

Resûlullah’n (lallallahu aleyhi reselisin) yanma vardlar. HZ. Peygamber (sülBlahu aleyhi resellerr)

Âl-i mân Sur. 61
2

bnu'l-Munzir (545).

3 bn Cerîr (5/466).
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onlara, onlar da Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi veseiiem) baz sorular sordular. ki tarafn

da sorular devam ediyordu ki onlar: ''sa b. Meryem hakknda ne diyorsun?”

diye sorunca, Resûlullah (saiialiahu aleyhi m«iem): "Bugün ben de sa hakknda herhangi

bir vahiy yoktur. Yarn sabah bana söyleneni size haber vermem için burada

kaln" buyurdu. Yüce Allah: "Allah nezdinde sa'nn durumu, Adem'in

durumu gibidir. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi. Gerçek Rabb'indendir, o

halde üphelenenlerden olma. Sana ilim geldikten sonra, bu hususta

seninle kim tartacak olursa, de ki: "Gelin, oullarmz, oullarnz,

kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm, sonra

lanetleelim de, Allah'n lanetinin yalanclara olmasn dileyelim
" 1

âyetlerini

indirdi. (Resûlullah (saiialiahu aleyhi YEBeiiem) onlara bu âyetleri bildirince) onlar böyle

bir ey yapmay kabul etmediler. Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem) onlara bu haberi

verdii günün ertesi günü Haan ve Hüseyin'i kadifeden izannn altna alm
bir ekilde geldi. Kz Hz. Fâtma da lanetlemek için arkasndan geliyordu. O
gün lanetlemek için Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi »Kellem) bir kaç hanm da

bulunmaktayd.

urahbît arkadalarna: "Eer bu zât, Allah tarafndan gönderilen bir

peygamber ise ve biz onunla lanetleirsek yeryüzünde bizden geride ne bir

kl, ne de bir trnan kalmayacan ve hepsinin helak olacan görüyorum”

dedi. Arkadalan: "Bu konuda senin fikrin nedir?” diye sorunca: "Benim

görüüm onu aramzdaki mesele için hakem klmaktr. Onun asla adaletsiz

olarak hükmedeceini düünmüyorum” karln verdi. Arkadalan: "Sen

istediini yap” dediler. urahbil, Hz. Peygamber'e (saiialiahu aleyhi «seiiem): "Benim,

seninle lanetlemekten daha hayrl bir görüüm vardr” dedi. Resûlullah

(saiialiahu sleyi veseiiBi): "Nedir bu görüün
?"

diye sorunca: "Bugün akama kadar,

akamdan da sabaha kadar bizim için ne hüküm klarsan kabulümüzdür”

dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiaiu aieyni veseiieri lanetlemeden geri döndü.

Sonra onlarla cizye ödemeleri üzere ban yapt.
1

Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Ebû Nuaym, DelâiVde, Huzeyfe'den

bildiriyor: Âkb ve Seyyid, Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi veseiiem) gelip lanetlemek

istediler. Biri dier arkadana: “Onunla lanetleme, vallahi! Eer o

peygamberse ve onunla lanetleirsek ne biz, ne de bizden sonraki

’Âl-i îmrân Sur. 59, 60, 61
2

Beyhakî (5/385, 389).
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zürriyetimiz iflah olmayz" dedi. Bunun üzerine Resûlullah'a (saiiallahj aleyhi ves*iM:

"Bizden ne istersen vereceiz. Bizimle emin olan birini gönder" dediler.

Resûlullah (saiMahu aleyhi veseiiem): "Kalk ey Ebû Ubeyde!" buyurdu. Ebû Ubeyde

kalknca: "Bu kii bu ümmetin güvenilir kiisidir" dedi.'

Hâkim, bn Merdûye ve Delâil'de Ebû Nuaym, Câbir'den bildiriyor: Âkb ve

Seyyid, Resûlullah'in (sallellahu aleyhi resellem) yanma geldiler. Resûlullah (jallaHehu aleyh. veseHem)

onlan Müslümanla davet edince: "Biz Müslümamz ey Muhammedi"

dediler. Resûlullah (sBiBiiahu aleyhi veseiiem): "Yalan söylediniz, sizi Müslüman

olmaktm ulkuyun eyin ne olduunu söylememi ister misiniz?" dedi. Onlar:

"Söyle" deyince de: "Haç sevmeniz, içki içmeniz ve domuz eti yemenizdir”

buyurdu. Câbir der ki: "Onlar lanetlemeye davet etti. Onlar da: "Yarn

lanetleiriz" dediler. Ertesi gün Resûlullah Maiiehu aeyh vesilem) Hz. Ali’nin, Hz.

Fâtma’nn, Haan ve Hüseyin'in elinden tutarak geldi ve onlara haber

gönderdi. Ancak onlar lanetlemeyi kabul etmeyerek, Resûlullah’in (sbIIbIIbHu aleyh

»eseiitm) istediini kabul ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiBilahu eM" meBem):

"Beni hak olarak gönderene yemin olsun ki! Eer lanetlemi olsalard

üzerlerine ate yaard" dedi. Câbir öyle devam etti: "...Gelin, oullarmz,

oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm,

sonra lanetleelim de, Allah'n lanetinin yalanclara olmasn dileyelim
" 1

âyeti Âkb ve Seyyid hakknda inmitir. "...Kendimizi ..." 3 kelimesinden kast,

Resûlullah (saflaiiahu »ityhi vntiicm) ve Ali’dir. "...Oullarmz..." * kelimesinden kast,

Haan ve Hüseyin, "...Kadnlarmz..." 5 kelimesinden kast, ise Hz.

Fâtma’dr .

6

Hâkim, Câbir’den bildiriyor: Necrân’dan gelen heyet Hz. Peygamber'e

(saiiaiahu aleyhi vesciiem) geldi ve: "sa hakknda ne diyorsun?” dediler. Resûlullah (saiialiahü

aiyh yitelim): "sa (tiayhimUm), Allah'n ruhu, kelimesi, kulu ve elçisidir" karln'

verdi. Onlar: "Biz bunun öyle olmadn söylüyoruz. Bu konuda bizimle

Buhâri (4380), Müslim (2420), Tirmizî (3796) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8197, 8198).
1

Âl-i mrân Sur. 61

’ Âl-i mrân Sur. 61

* Âl-i mrân Sur. 61

s
Âl-i mrân Sur. 61

* Hâkim (2/593, 594, "sahih"), bn Kesir, Tefsir
1de (2/45) geçtii üzere bn Merdûye ve

Ebû Nuaym (244). bn Kesir der ki: "Bu hadisi Ebû Dâvud et-Tayâlisî, u'be kanalyla

Muîre ile a'b'den mürsol olarak rivayet etmitir. Doru olan da budur."
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lanetleir misin?” dediler. Resûlullah (saüaüahu aleyhi vese'iem): "Siz öyle mi

istiyorsunuz?" diye sorunca: “Evet öyle istiyoruz” cevabn verdiler.

Resûlullah ta (saiiaiiahu aleyh» veseiiem): “Öyle istiyorsanz lanetleelim o zaman” dedi

ve gelip Haan ve Hüseyin'i ald. Heyetin bakan: "Onunla lanetiemeyin.

Vallahi! Onunla lanetleirseniz iki frkadan biri yere batacaktr” dedi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseHem) geldiinde: "Ey Ebu’l-Kâsm! Seninle lanetlemek

isteyenler bizim aklszlarmzda. Biz, senin bizi affetmeni istiyoruz” dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (ssllallahu aleyhi vesellem):
"
Ben de sizi affettim" buyurdu.

Sonra da: "Azab Necrân' gölgelendirdi" dedi .

1

Ebû Nuaym, Delâil’öe, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'den, o da bn Abbâs'tan

bildiriyor: Necrân Hristiyanlar erafndan on dört kiilik bir heyet

Resûlullah'n («iaiiahu aleyhi vesellem) yanna geldi. Bunlarn aralarnda Necrân'n en

önde geleni Seyytd ve Seyyid'den sonra gelen görü sahibi olan Âkb

bulunmaktayd. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) onlara:
"Müslüman olun" deyince:

"Biz Müslüman olduk” dediler. Resûlullah tsaiiaiiahu aleyhi veseflem):
"Hayr siz

Müslüman olmadnz" buyurunca: “Biz senden önce Müslüman olduk”

karln verdiler. Resûlullah (saiionehu aleyhi veseiM:
"
Yalan söylüyorsunuz

,
sizi üç

ey Müslüman olmaktan alkoymutur. Bunlar haça tapmanz, domuz eti

yemeniz ve Allah'n olu olduunu iddia etmenizdr" dedi. Bunun üzerine:

"Allah nezdinde Isa'nn durumu, Âdem'in durumu gibidir. Sonra ona «Ol!»

dedi ve oluverdi
"2

âyeti indi. Resûlullah (sallaiialu aleyhi vesellem) bu âyeti kendilerine

okuyunca: "Ne dediini bilmiyoruz” dediler. O zaman da: “Sana ilim

geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartacak olursa de ki: "Gelin,

oullarmz, oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve

kendinizi çaralm, sonra lanetleelim de ..." 3 âyeti indi. Kur'ân geldikten

sonra seninle sa (deyhîsseiam) hakknda mücadele edenleri lanetlemeye davet et,

mânâsndadr.

Allah, Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) getirdiinin hak, onlarn da

dediklerinin batl olduunu onlara söyleyip bu konuda onlarla lanetlemesini

Resûlullah'a (seiiüahu aleyhi vesellem) emretti. Hz. Peygamber (slMahu eeyhi vesellem) onlara:

"Yüce Allah sizin bunlar kabul etmemeniz durumunda sizinle lanetlememi

’ Hâkim (2/593, 594, "sahih").
1
Al-i mrân Sur. 59

’Âl-i mrân Sur. 61
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emretti" deyince: “Ey Ebu'l-Kâsm! Biz imdi geri dönüp bu durumu

düüneceiz, sonra sana tekrar geleceiz" dediler ve gruplar halinde ba
baa verip fikir alverii yapmaya baladr. Seyyid, Âkb'e: “Vallahi! Bunun,

Allah'n göndermi olduu peygamber olduunu biliyorsunuz. Eer bununla

Ianetleirseni2 kökünü2 kuruyacaktr. Peygamberle lanetlemi hiçbir kavim

yoktur ki mutlaka büyükleri de, küçükleri de yok olmutur. Siz ona uymayp

dininizde kalmak istiyorsanz onunla anlama yaparak yurdunuza geri

dönün" dedi. Bu arada Resûlullah {saiialiahu aleyh! veseliem), Ali, Haan, Hüseyin ve Hz.

Fâtma ile beraber geldi ve: "Ben dua ettiimde siz: «Âmin» deyin" buyurdu.

Bunun üzerine Necrân’llar lanetlemeyi kabul etmeyerek cizye ödemek

üzere Resûlullah'la (saiiaiiahu aleyhi veseliem) sulh yaptlar .

1

Ebû Nuaym, Delâil’de, Atâ ve Dahhâk vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor

Necrân ahalisinden sekiz Arap rahip Resûlullah'n (saKaiiahu deyft veseliem) yanna

geldiler. Aralarnda Âkb ve Seyyid de bulunmaktayd. Yüce Allah: “...Gelin,

oullarmz, oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve

kendinizi çaralm, sonra lanetleelim de ...*

2

âyetini indirdi. Yani burada

yalan söyleyeni Allah'n lanetlemesi için dua etmek kastediliyordu.

Necrânllar: “Bize üç gün frsat ver" dediler. Kurayza oullar, Nadîr oullar

ve Kaynuka oullarnn yanlarna giderek onlarn da bu konuda görülerini

aldlar. Onlar da, lanetlemeyip sulh yapmalarn ve Resûlullah'n Malisi aleyh.

veseiM Tevrat’ta bulduklan peygamber olduunu söylediler. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam) ile Safer aynda bin elbise, Receb aynda bin elbise

ve gümü ödemek üzere bar yaptlar.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebû Nuaym'n, Delâl'de bildirdiine göre

Katâde: "...Bu hususta seninle kim tartacak olursa de ki: "Gelin,

oullarmz, oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve

kendinizi çaralm, sonra lanetleelim de...“}
âyetini açklarken öyle dedi:

“Yani sa (BiByhisseiam) hakknda tartacak olurlarsa, mânâsndadr. Necrân heyeti

Hz. Peygamber’i (saiiaiiahu aleyhi vesdManetlemeye davet edenler ve kendisiyle sa

(aleyhisseiBin) hakknda tartanlard. Ancak bu davetlerinden vaz geçerek

lanetlemeyi kabul etmemilerdi. Bize, Hz. Peygamber'in Uaiaiiahu aleyhi veseliem)

1

Ebu Nuaym (245).

2
ÂI-i mrânSur. 61

3 Âl-i mrân Sur. 61
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öyle buyurduu nakledildi: "Azab, Necrân ahalisinin üzerine inecekti. Eer

lanetlemi olsalard onlarn yeryüzünde kökleri kuruyacakt.

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebû Nuaym,

a’bî'den bildiriyor: Necrân ahalisi, sa b. Meryem hakknda en fazla tartan

kiilerdi. Onlar bu konuda Resûlullah [siiaiiBhu aleyhi «seM ile tartyordu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Gelin, oullarmz, oullarnz, kadnlarmz,

kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm, sonra lanetleelim de,

Allah'n lanetinin yalanclara olmasn dileyelim
" 2

âyetini indirdi. Resûlullah

(saiiaiiahu sieyhi vsseiiem) onlarla lanetlemekle emrolundu ve onlar yarn lanetleiriz

dediler. Ertesi gün Hz. Peygamber Maiiatm aleyh, «senem) Haan, Hüseyin ve Hz.

Fâtma ile beraber gelince onlar lanetlemeyi kabul etmeyerek cizye ödemek

üzere bar yaptlar. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ailem):
"Eer Necrân ahalisi

lanetlemi olsayd hepsinin, hatta aaçlardaki kularnn bile helak olaca

haberi verilmiti" dedi .
3

Abdurrezzâk, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Merdûye ve Delâil’de Ebû Nuaym, bn Abbâs’tan bildiriyor: Eer

Necrân ahalisi Resûlullah {saiiaiahu aleyhi veseiism) ile lanetlemi olsayd geri

döndüklerinde ne ailelerini, ne de mallarn bulamayacaklard .

4

Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Sünen 1de Beyhakî, Sa'd b. Ebî

Vakkâs'tan bildiriyor: "...Gelin, oullarmz, oullarnz, kadnlarmz,

kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm, sonra lanetleelim..." 3 âyeti

indii zaman, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eselim), Hz. Ali'yi, Hz. Fâtma’y, Haan ve

Hüseyin’i çararak: "Allahm! Bunlar benim ademdir" dedi .

6

bn Cerîr, lbâ’ b. Ahmar el-Yekurî’den bildiriyor: "...Gelin, oullarmz,

oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm,

sonra lanetleelim..." 7
âyeti indii zaman, Resûlullah (sBiaiihu aleyhi vesellem), Hz.

1 bn Cerîr (5/471).
1
ÂI-i mrân Sur. 61

’Sald b. Mansûr, Tefsîr (500), bn Ebî eybe (12/98, 14/549) ve bn Cerîr (5/459).

4 Abdurrezzâk (1/123), Buhârî (4958), Tirmizî (3348), Nesâî, S. el-Kiibrâ (11685), bn
Cerîr (5/472), bnu'l-Münzir (554) ve bn Ebî Hâtim 2/668 (3620).

s
Âl-i mrânSur. 61

‘Müslim (2404), Tirmizî (2999), bnu'l-Münzir (548), Hâkim (3/147) ve Beyhakî (7/63).

7
Âl-i mrân Sur. 61



532 -3 A!-i ttirât Sûresi &

Ali'ye, Hz. Fâtma'ya, çocuklar Haan ve Hüseyin'e gelmeleri için haber

gönderdi ve Yahudileri lanetlemeye davet etti. Yahudilerden bir genç: "Vay

halinize! Daha dün kardelerinizin lanetlemeden dolay maymun ve

domuzlara çevrildiklerini görmediniz mi? Onunla lanetlemeyin" dedi. Onlar

da lanetlemekten vaz geçtiler .

1

bn Asâkir'in Cafer b. Muhammed'den bildirdiine göre babas: “...Gelin,

oullarmz, oullarnz, kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve

kendinizi çaralm, sonra lanetleelim..."
2
âyeti hakknda öyle dedi. Bu

âyet indii zaman Resûlullah (saiiaiiahu eieyh vesdiem), Ebû Bekr'i ve çocuklann, Ömer'i

ve çocuklarn, Osmân’ ve çocuklarn, Ali'yi ve çocuklarn yanna alarak

lanetlemeye gelmiti .
3

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Cüreyc vastasyla bn Abbâs'n:

"...Sonra lanetlenelim. .." 4
âyetini açklarken: "Yüce Allah yalancy

lanetlemesi için tüm gücümüzle dua edelim, mânâsndadr" dedi .
5

Hâkim ve Beyhakî'nin, Sünen'de, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (laliilahu aleyhi voseiierr) iaret parmayla iaret ederek:
"
Bu , ihlastr"

dedikten sonra ellerini omuz seviyesine yükselterek (açp): “Bu, duadr"

dedi. Sonra da ellerini tam olarak uzatp: "Bu da laetlemedir" buyurdu .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...üphesiz bu

anlatlanlar gerçek olaylardr..." âyetini açklarken: "sa (aieyhsseium) hakknda

söylediklerimiz haktr, mânâsndadr” dedi .

7

Abd b. Humeyd, Kays'tan bildiriyor: bn Abbâs ve baka biri arasnda bir

ey vard. Bunun üzerine bn Abbâs: "...Gelin, oullarmz, oullarnz,

kadnlarmz, kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi çaralm, sonra

lanetleim"
8
âyetini okuduktan sonra Ka'be'nin köesine doru yönelerek

’ bn Cerîr (5/473).

' AI-i mrân Sur. 61

’bn Asâkir (39/177).

*
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s bnu'l-Münzir (550) ve bn Ebî Hâlim 2/668 (3623).
6 Hâkim (4/320, "sahih

1

') ve Beyhakî (2/133).

; bn Cerîr (5/468) ve bn Ebî I Iâtim 2/668 (3624).
8
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ellerini kaldrd (açt) ve "Allah'n lanetinin yalanclarin üzerine olmasn

dileyelim"’ dedi.

'Vj âl VI ii VI ay. Jl jJui ^lî3l Jil L; ji

J^ 4i)l üji Sfj i)jJL
' /* »

ö^»i.i4 ul

"De ki: «Ey Kitâb ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek. O na
bir eyi e komamak, Allah' brakp birbirimizi rab

olarak benimsememek özere, bizimle sizin aranzda
müterek bir söze gelin». Eer yüz çevirirlerse: «Bizim

Müslüman olduumuza ahid olun» deyin."

<ÂU râ Sur. 64)

ibn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Süen'de Beyhakî, bn
Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah {sallailahu aievh »ese.iem) sabah namaznn ilk rekatnda:

"Allah'a, bize gönderilene, brahim'e, smail'e, ishak'a, Yakub'a ve

torunlarna gönderilene, Musa ve sa'ya verilene, Rableri tarafndan

peygamberlere verilene, onlar birbirinden ayrt etmeyerek inandk, biz

O’na teslim olanlarz" deyin"

3

âyetini, ikinci rekatnda ise: “Ancak Allah'a

kulluk etmek. O na bir eyi e komamak, Allah' brakp birbirimizi rab

olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranzda müterek bir söze

gelin"3
âyetini okurdu/

Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, Nesâî ve ibn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Ebû Süfyân’n bana anlattna göre Heraklius, Resûlullah'n Malisini

aM veseiie/n) mektubunu istedi ve onu okumaya balad. Mektup öyleydi:

"Rahman ve Rahmi olan Allah'n adyla. Allah'n Resûlii Muhammed'den,

Roma büyüü Hirakl'e! Doru yolda gidenlere selam olsun ! Derim ki: «Seni

slam daveti ile davet ediyorum. Müslüman olursan kurtulua erersin.

Müslüman olursan Allah sana ecrini iki kat verecektir. Eer bu davete yüz

1

Âl-i mrân Sur. b 1

'Bakara Sur. 136

* ÂI-i mrân Sur. 64
4 bn Ebî eybe (2/242), Müslim (727), Ebû Dâvud (1259), Nesâî (943) ve Beyhakî

(3/42).



534 3 Al-i mrâti Sûresi ü-

çevirirsen çiftçilerin günahlar senin üstünedir.»" Mektupta "...Ey Kitap ehli!

Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na bir eyi e komamak, Allah' brakp

birbirimizi rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranzda

müterek bir söze gelin". Eer yüz çevirirlerse: «Bizim Müslüman

olduumuza ahid olun» deyin"' âyeti de bulunmaktayd .

2

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah MaiM» aleyhi veseiiem), kâfirlere

yazd mektupta: "Ey Kitâb ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na bir eyi

e komamak, Allah' brakp birbirimizi rab olarak benimsememek üzere,

bizimle sizin aranzda müterek bir söze gelin”. Eer yüz çevirirlerse:

«Bizim Müslüman olduumuza ahid olun» deyin"3 âyetini de yazmt .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Ey Kitâb ehli!

Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na bir eyi e komamak, Allah' brakp

birbirimizi rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranzda

müterek bir söze gelin". Eer yüz çevirirlerse; «Bizim Müslüman

olduumuza ahid olun» deyin”3
âyetini açklarken öyle dedi: “Bana öyle

haber verildi: Hz. Peygamber (sailallthu aleyhi vesilem) Medine halknn Yahudi'lerini

lanetlemek için davet etti. Ancak onlar bunu kabul etmeyince, onlar cizyeyi

kabul edene kadar Hz. Peygamber (»iibMu aleyh vesellem) kendileriyle mücadele etti .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor: Katâde der ki: Bize anlatldna

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Medine Yahudilerini ortak kelimeye

davet etti. Onlar brahim'in (aieyhisseM Yahudi olarak öldüünü iddia ettiler.

Bunun üzerine Yüce Allah onlar yalanlayarak: "Ey Kitâb ehli! Ibrâhîm

hakknda niçin tartyorsunuz? Tevrat da, Incil de üphesiz ondan sonra

indirilmitir. Akletmiyor musunuz?" buyurdu .

7

ibn Cerîr, Rabî'den bildiriyor: Bize anlatlana göre Hz. Peygamber (saiieiiahu

' Âl-i mrân Sur. 64
1 Abdurrezzâk (9724), Buhârî (7, 2936, 2978, 3174, 5980, 6260, 7196), Müslim (1773),

Ncsâî, S. el-Kübrâ (11064) ve bn Ebî Hâlim 2/669 (3627).

5 Al-i mrân Sur. 64
* Taberânî (12103).

5 Âl-i mrân Sur. 64
6 bn Cerîr (5/475) ve bn Ebî Hatim 2/669 (3628).

7 bn Cerîr (5/474, 482)
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aleyh. vmiiem) Ya hudileri eit/ortak kelimeye davet etmitir .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr: "De ki: Ey

Ehl-i Kitab; hepiniz, sizinle bizim aramzda eit olan bir kelimeye gelin ..."
2

âyetini açklarken: "Necrân ahalisini insafa davet ederek (sa (aieyhisseian)

hakkndaki) tartmalarn bitirdi .

3

bn Cerîr, Süddî’den bildiriyor: Sonra Resûlullah (sBiiBiiahu aleyhi »esellem), Necrân'l

heyeti eit/ortak kelimeye davet etti ve: "De ki: Ey Ehl-i Kitab; hepiniz,

sizinle bizim aramzda eit olan bir kelimeye gelin. Allah'dan bakasna

kulluk etmeyelim. O'na hiçbir eyi e komayalm. Ve Allah' brakp da

kimimiz, kimimizi Rab edinmesin. Eer yüz çevirirlerse; o vakit «ahid olun

ki biz, Müslümanz» deyin"' âyetini okudu .

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: ‘“'De ki: Ey Ehl-i

Kitâb; hepiniz, sizinle bizim aramzda eit olan bir kelimeye gelin
"6

âyetini

açklarken: “Burada adalet kastedilmektedir" dedi.
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Rabî’den bunun aynsn rivayet ettiler.

6

Tastî, Mesâil’de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Nâfî b. el-Ezrak ona: "...Sizinle

bizim aramzda eit olan bir kelimeye gelin
"9 âyetini sorunca: "Burada

adalet kastedilmektedir" dedi. Araplar bu ifadeyi biliyor mu?" diye

sorduunda: "Evet biliyor, âirin:

"Bulutuk ve eit olarak lükmetik

Fakat haller halleri deitiriyor” dediini iitmedin mi?" karln verdi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre, Ebu’l-Âliye: "Eit” kelimesi

‘bn Cerir (5/474).

1 Âl- tmrân Sur. 64
5 bn Cerir (5/475).

*
Âl-i mrân Sur. 64

5 bn Cerir (5/475).
6
Âl-i mrân Sur. 64

7 bn Cerîr (5/478).
8 bn Cerîr (4/478) ve bn Ebî Hatim 2/670 (3632).

9 Âl-i mrân Sur. 64
,0
cl-tkân'da (2/80) seçtii üzere Tastî.
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"Lâ ilahe illallah” demektir” dedi.'

Abd b. Humeyd ve ibnu'l-Münzir
J
in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eit

olan bir kelimeye gelin
" 5

âyeti: "La ilahe illallâh” anlamndadr

1

' dedi. 3

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Allah'

brakp da kimimiz, kimimizi Rab edinmesin ..."

4

âyetini açklarken öyle

dedi: "Allah'a ma'siyette birbirimize uymayalm, mânâsndadr. Bu ekilde

rab edinmek insanlarn lider ve komutanlarna secde etmeseler dahi

ibadetler dnda onlara itaat etme eklindedir.5

bn Cerîr ve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre krime: "...Allah' brakp da

kimimiz, kimimizi Rab edinmesin ..."
6
âyetini açklarken: "Kiilerin birbirini

rab edinmesi, birbirlerine secde etmesidir” dedi.
7

0iJ4LJ *Î OJju ^jA

“Ey kitap ehli! brahim hakknda niçin tartyorsunuz.
Oysa Tevrat da, ncil de ondan sonra indirilmitir. Siz hiç

düünmüyor musunuz?" (Al-i i mrân Sur. 65)

ibn shâk, bn Cerîr ve Delâil’de Beyhakî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Necrân

Hristiyanlanyla Yahudilerin hahamlan Resûlullah’n (suMahu aleyhi veseiiem) yannda

toplanarak tarttlar ve hahamlar: "brâhîm Yahudi idi” dediler. Hristiyanlar

da: "brâhîm Hristiyand” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey Kitâb ehli!

brâhîm hakknda niçin tartyorsunuz? Oysa Tevrat da, ncil de ondan

sonra indirilmitir. Siz hiç düünmüyor musunuz? te siz böyle

kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan ey hakknda tarttnz. Ya hiç

bilginiz olmayan ey hakknda niçin tartyorsunuz? Allah bilir, siz

1 bn Cerîr (5/479) ve bn Ebi Hatim 2/669 (3629).
1

Âl - mrân Sur. 64
' Ibm'l-Münzir (564)
4
Al-i mrân Sur. 64

s bn Cerîr (S/479) ve bnu'l-.Münzir (568).

s
AI-i mrân Sur. 64

7 bn Cerîr (5/479, 480) ve ibn Ebî Hatim 2/670 (3635).
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bilmezsiniz. brahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah'

bir tanyan, hakka yönelen) bir Müslümand. Allah'a ortak kokanlardan da

deildi. üphesiz, insanlarn brahim'e en yakn olan, elbette ona uyanlar,

bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin

dostudur"
1

âyetlerini indirdi.

Ebû Râfi' ei-Kurazî, Resûlullah'a (saiiaiiahu aisyri veseiiem): "Ey Muhammed!

Hristiyanlarn sa b. Meryem’e taptklar gibi sana tapmamz m istiyorsun?"

diye sorunca, Necrân ehlinden bir kiide: "Ey Muhammed! Sen bunu mu
istiyorsun?" dedi. Resûlullah (saiiaiiaitu ais>hi «salam: "Allah'tan bakasna kulluk

etmekten ve ondan bakasna kulluk edilmesini emretmekten Allah'a snrm.
Allah beni bunun için göndermedi ve bana bunu emretmedi " dedi. Yüce Allah

bu söyleyilerin ardndan: "Allah'n, kendisine Kitab', hükmü (hikmeti) ve

peygamberlii verdii hiçbir insann, «Allah' brakp bana kullar olun»

demesi düünülemez. Fakat (öyle öüt verir:) «Öretmekte ve

derinlemesine incelemekte olduunuz Kitap uyarnca rabbânîler (Allah'n

istedii örnek ve dindar kullar) olun. Onun size, "Melekleri ve

peygamberleri ilâhlar edinin» diye emretmesi de düünülemez. Siz

Müslüman olduktan sonra, o size hiç inkâr emreder mi?"
2
âyetlerini indirdi.

Sonra, onlara ve atalarna, kendilerine Peygamber geldiinde onu tasdik

edeceklerine dair söz aldn ve onlarn bunu ikrar ettiini anlatt ve: “Hani,

Allah peygamberlerden, «Andolsun, size vereceim her kitap ve hikmetten

sonra, elinizdekini dorulayan bir peygamber geldiinde, ona mutlaka iman

edeceksiniz ve ona mutlaka yardm edeceksiniz» diye söz alm ve, «Bunu

kabul ettiniz mi; verdiim bu ar görevi üstlendiniz mi7» demiti. Onlar,

«Kabul ettik» demilerdi. Allah da, «Öyleyse ahid olun, ben de sizinle beraber

ahit olanlardanm» demiti" âyetini okudu.*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde der

ki: Bize öyle bildirildi: Hz. Peygamber (sailuiiahu BeyH vusuller*], brâhîm’in (aie»hsseBn)

hakknda tartp Yahudi olarak öldüünü iddia eden Medine Yahudi'lerini,

Müslümanla davet etti. Yüce Allah onlar yalanlyarak ve onlann brâhîm’in

’ Âl-i mrân Sur. 65, 66, 67, 68
J
Âl-i mrân Sur. 79, 80

3 Sîretu bn Ham, îbn shâk (1/553), bn Cerîr (5/481) ve Beyhakî (5/384, lafz

kendisinindir).
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ialeyhssEam) dininden olmadn bildirerek: "Ey kitap ehli! brâhîm hakknda

niçin tartyorsunuz" 1 buyurmutur. Siz brâhîm'in ( 8ieyhs.>iamt Yahudi veya

Hristiyan olduunu iddia ediyorsunuz. Halbuki Yüce Allah: "Oysa Tevrat da,

ncil de ondan sonra indirilmitir. Siz hiç düünmüyor musunuz?"

buyurmaktadr. Oysa Yahudilik Tevrat'tan, Hristiyanlkta incil'den sonradr/

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

göre Mücâhid: "Ey kitap ehli! brâhîm hakknda niçin tartyorsunuz*’

âyetini açklarken öyle dedi: "Yahudiler ve Hristiyanlar, ibrâhîm'in (BerNsraiam

kendileri dininden olduunu iddia ettikleri zanan Yüce Allah onu

kendilerinden tenzih ederek hanif ehli müminlerinden kld .

4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey kitap ehli! ibrâhîm hakknda

niçin tartyorsunuz"5 âyetini açklarken öyle dedi: brâhîm (ateyh'ueiam) için,

Hristiyanlar: “O, Hristiyan idi” derken Yahudiler: "O, Yahudi idi” dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah onlara, Tevrat’n ve Incil'in ondan sonra indiini,

Yahudilik ve Hristiyanln ondan sonra olduunu haber verdi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: 'te siz böyle kimselersiniz!

Diyelim ki biraz bilginiz olan ey hakknda tarttnz. Ya hiç bilginiz

olmayan ey hakknda niçin tartyorsunuz?...*
7

âyetini açklarken öyle

dedi: "Burada ahid olduunuz, gördüünüz ve tetkik ettiiniz eyle,

görmediiniz ahid olmadnz ve tetkik etmediiniz eyler

kastedilmektedir.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bunun aynsn:

rivayet etti .
9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda öyle dedi

Onlarn bildii eyler kendilerine haram klnan eylerle emrolunduklar

'Âl-i mrân Sur. 65
1

fbn Cerîr (5/482) ve bnu-Münzir (573).

3
Âl-i mrân Sur. 65

4 bn Cerîr (5/482, 483), bnu'l-Münzir (576) ve bn Ebî Hâlim 2/671 (3638).

5 Âl-i mrân Sur. 65
b bn Ebî Hatim 2/672 (3642).

7
Â]-i mrân Sur. 66

* bn Ebî Hâtim 2/672 (3642).

9 bn Cerîr (5/482) ve bnu'l-Münzir (574).
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eylerdir. Bilmedikleri ise brahim’in (aieyhisseiam] bulunduu durumdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet hakknda öyle

dedi: Kii bildii bir konu hakknda tartrsa mazur görülür. Ancak bilmedii

bir konu hakknda tartrsa mazur görülmez .

2

ift
6sr Uj ull: L*. ^ s>a y* ^\y\ i>\

s

u

"brahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif

(Allah' bir tanyan, hakka yönelen) bir müslümandt.

Allah'a ortak koanlardan da deildi." (Âl.; imrâ» Sur 67)

bn Cerîr, a'bî'den bildiriyor: Vahudiler "brahim (ai^bsuiam) bizim dinimiz

üzeredir" derken, Hristiyanlar da: "brahim (aieyhsseim) bizim dinimiz üzeredir"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "lbrâhîm, ne Yahudi idi, ne de

Hristiyand
"3 âyetini indirdi ve onlan yalanlayarak delillerini çürüttü .

4

bn Cerîr, Rabî’den bunun aynsn rivayet etti .

5

bn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân'dan bildiriyor Ka’b, arkadalar ve

Hristiyanlardan bir grup: "brahim (aleyhsselam], Musa (aleytsselam) ve peygamberler

biz (dinimiz)dendir” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "brâhîm, ne Yahudi

idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah' bir tanyan, hakka yönelen) bir

Müslümand"0
âyetini indirdi .

7

bn Cerîr, Salim b. Abdillah'tan (sanrm) o da babasndan bildiriyor: Zeyd

b. Amr b. Nufeyl, am’a gitti ve tâbi olaca bir dini aratrmaya balad.

Yahudilerden bir âlim buldu ve ona dinini sorup: "Sanrm ben sizin dininize

gireceim. Bana sizin dininizi anlat" dedi. Yahudi: "Sen Allah'n gazabndan

pay almadkça bizim dinimizden olamazsn” deyince, Zeyd: "Ben zaten

1 bn Ebî Hatim 2/672 (3643, 3646).
3 bn Ebî Hâtim 2/672 (3644, 3647).

J Al-i Imrân Sur 67
4 bn Cerîr (5/486).

5 bn Cerîr (5/486).

6
Âl -i îmrân Sur. 67

; bn Ebî Hâtim 2/673 (3648).
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Allah’n gazabndan kaçyorum ve asla Allah’n gazabndan bir e>

yüklenemem. Bana içinde Allah’n gazab olmayan bir din söyler misin?’’ dedi

Yahudi: “Ben öyle bir din bilmiyorum. Ancak Hanif dininde öyle bir ey

yoktur’’ cevabn verdi. Zeyd: “Hanif nedir?” diye sorunca, Yahudi: “Hanr

brahim’in (Bieyf.s*ei«n) dinidir. O ne Yahudi ne de Hristiyand. Sadece Allah'a

kulluk ederdi” karln verdi. Bunun üzerine Zeyd Yahudi'nin yanndan

aynlp Hristiyan bir âlim buldu. Ona da dinini sorup: “Sanrm ben sizin

dininize gireceim, Bana sizin dininizi anlat” dedi. O da: “Sen Allah’n

lanetinden pay almadkça bizim dinimizden olamazsn” deyince, Zeyd: "Ben

asla Allah’n lanetinden ve gazabndan bir ey yüklenemem. Bana içinde

Allah’n laneti olmayan bir din söyler misin?” dedi. Bu Hristiyan âlimde,

Yahudinin demi olduu eylere benzer bir eyler söyleyerek: “Ben öyle bi r

din bilmiyorum. Ancak Hanif dininde öyle bir ey yoktur” dedi. Zeyd

Hristiyann yanndan aynld ve ikisininde ittifak etmi olduu Îbrâhîm’in

(eierHsseiam) dinine raz olarak sürekli Allah'a el açp: “Allahm! Seni ahit

klyorum ki, ben brâhîm’intai^Kdamidini üzereyim” dedi.'

l^j <1T& 1

"üphesiz, insanlarn brahim’e en yakn olan, elbette

ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammedi ve

mü minlerdir. Allah da müzminlerin dostudur/’
(Al-i tnrân Sur. ös)

Abd b. Humeyd, ehr b. Haveb vastasyla bn <5anm’den bildiriyor: Hz.

Peygamber’in{s8iaiiahiBiEyhiYBSBiien)ashâb Necâi’ye gittii zaman, Amr b. el-Âs ve

Umâre b. Ebî Muayt pelerinden gittiler. Hz. Peygamber'in (salisilatn alevin veseiien)

ashabna ithamlarda bulunarak onlan öldürmek istiyorlard. Bunlar Necâiye

vanp, Mekkeden yanna gelen gurubun Kendisinin mülkünü bozup arazilerini

ifsad etmek istediklerini ve Rablerine küfrettiklerini söylediler. Necâi

gelmeleri için onlara haber gönderdi. Geldiklerinde de, Amr b. el-Âs ve

Umâre b. Ebî Muayt’ göstererek: “Bu arkadalannzn ne dediini iittiniz m ?

Onlar sizin malm bozmak, arazimi ifsad etmek için geldiinizi idiia ediyorlar”

’ bn Cerir 5/486) ve Buhâri (3827).
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dedi. Bunun üzerine Osman b. Maz’ûn ve Hamza: “Eer isterseniz bizden bir

kii Necâi ile konusun. Ben sizin en küçüünüzüm. Onunla ben konuaym.

Eer doruyu konuursak Allah bizi muvaffak eder. Eer yanl konuursam

ve durum deiirse siz: “Bu gençtir gençliine verin” diyerek bu anlamda bir

özrünüz olur” dedi. Necâi, keileri, rahipleri ve tercümanlarn toplayp:

"Yanndan geldiiniz arkadanz size ne diyor, ne emrediyor ve neyi

yasaklyor? Onun okuduu kitap var mdr?” diye sordu. Sözcü: "Evet, bu kii

Allah'n kendisine indirmi olduu vahyi ve iittii eyi bize okumaktadr. O

iyilii, komularla iyi geçinmeyi, yetime bakmay, bir tek Allah’a kulluk etmeyi

ve baraberinde baka bîr ilaha kulluk etmemeyi emrediyor” dedi. Sonra

"Rûm, Ankebût, Ashâbu'l-Kehf ve Meryem sûrelerini okudu. Kur'ân'da sa

Caieyhsselam) zikredilince Amr b. el-Âs, Necâi'yi kkrtmak istedi ve: "Vallahi!

Bunlar sa'y kötüleyip on küfrediyorlar” dedi. Necâi: “Arkadanz sa

hakknda ne diyor?” diye sorunca, sözcü: “O, sa'nn (sleyhisselam), Allah'n, kulu,

Resulü, ruhu ve M eryem’inBeriusssM rahmine brakm olduu kelimesidir der”

dedi. Necâi misvandan bir çöp kadar bir parça kopanp yemin ederek:

"Mesih, arkadanzn dediinden u elimdeki misvak parças kadar bile fazla

bir ey söylememitir. Müjdelenin ve korkmayn. Bu gün brâhîm'in («lEyhisseiBm)

hizbi üzerinde bir korku yoktur” dedi. Amr b. el-Âs: "brâhîm'in hizbi

kimlerdir” deyince, Necâi: “te bu grup, arkadalar, yanndan gelmi

olduklar kii ve onlara uyanlardr” dedi. Yüce Allah o gün bu münakaalar

hakknda Medine'de Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem)! “üphesiz, insanlarn

brahim'e en yakn olan, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber

(Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur"
1

âyetini

indirdi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî

Hâtim ve Hâkim'in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiatu> aleyh vesellem)

öyle buyurmutur: "Her Peygamberin baka peygamberlerden bir dostu olur.

Benim de onlardan dostum atam ve Rabbim'in dostu brahim'dir (aieyhsseiam)

"

Sonra da: “üphesiz, insanlarn brahim'e en yakn olan, elbette ona

uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da

mü'minlerin dostudur" 2
âyetini okudu.’

’Âl-i mrân Sur. 68
J
Al-i mrân Sur. 68
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bn Ebî Hâtim’in, Hakem b. Meynâ’dan bildirdiine göre Resulullah (salleilahu

aleyhi veseiiem): "«Ey Kurey topluluu! Peygambere en yakn olanlar takva sahibi

olanlardr. Sizde takva sahibi olmaya bakn. nsanlar amellerle karma

çkarken, sîzler dünya malyla gelmeyiniz eer böyle yaparsanz sizden yüz

çeviririm» buyurduktan sonra

:

«üphesiz, insanlarn ibrâhîm'e en yakn

olan, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve

mü'minierdir. Allah da müzminlerin dostudur»"
3

âyetini okudu .

3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hltim'in, Ali (b. EbîTaiha) vastasyla bildirdiine göre

ibn Abbâs: “üphesiz, insanlarn Ibrâhîm'e en yakn olan, elbette ona

uyanlar.. âyetini açklarken: “Bu kiiler müminlerdir" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Çerinin bildirdiine göre Katâde: “üphesiz,

insanlarn brahim'e en yakn olan, elbette ona uyanlar, bir de bu

peygamber ve mü'minierdir"6 âyetini açklarken öyle dedi: “Ona uyanlar,

onun milletine, sünnetine, minhâcna ve ftratna uyanlardr. Peygamberden

kast, Muhammed’dir . Müminler ise kendisiyle beraber olanlardr.

7

bn Ebî Hatim, Hasan'n bu âyet hakknda öyle dediini bildirir: Geçmiten

ve gelecekten olan her mümin kii, brâhîm'in (aHyhss*iap) dostudur .

8

Ahmed, bn Ebî Dâvud, el-Ba's’ta, bn Ebi'd-Dunyâ, el-Azâ’da, Hâkim,

Beyhakî'nin, el-Ba'su ve'n-NüûPda, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resulullah (niiaiihu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Müminlerin çocuklar

Cennette bir dadadrlar. Kyamet gününde babalarna teslim edilene kadar

brahim'in (aleyhseeMve Sâre'nin kefaleti altndadrlar."9

’ Saîd b. Mcinsir, Tefsîr (501), Tirmizî (2995), bn Cerir (5/489), bnu'l-Münzir (582,

583), bn Ebî Hâlim 2/674 (3656) ve Hâkim (2/292, 553, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2394),
a

Âl-î mrân Sur. 68
3 bn Ebî Hatim 2/675 (3660).

*
Âl-i mrân Sur. 68

5 bn Cerîr (5/489) ve bn Ebî Hâtim 2/674 (3657).

6
Âl-i mrân Sur. 68

7 bn Cerîr (5/488).
8 bn Ebî Hâtim 2/675 (3662).

’Tahrici (1/615) te geçmitir.
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uj vdM uj fite P^ j* & üt
dj^.

"Kitap ehlinden bir grup sizi saptrabilmeyi çok arzu etti.

Oysa sadece kendilerini saptryorlar, fakat farkna
varmyorlar.” (Âl-i mrân Sur. 69)

bnu’I-Münzir ve bn Ebî Hatim, Süfyân'dan bildiriyor: Âl-i mrân sûresinde

Ehli- Kitab diye zikredilenler Hristiyanlardr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Ey

Kitap ehli! (Gerçee) ahit olduunuz hâlde, niçin Allah'n âyetlerini inkâr

ediyorsunuz?"
2

âyetini açklarken öyle dedi: "Siz kitaplanmzda Allah'n

peygamberi Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem) vasflann gördüünüz halde onu

inkar edip, yalanlyor ve ona iman etmiyorsunuz. Halbuki siz onun ndl'de ve

Tevrat'ta ümmî Peygamber diye yazl olduunu görüyorsunuz ."3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Rabî'den bunun aynsn bildirir.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey Kitap ehli!

(Gerçee) ahit olduunuz hâlde, niçin Allah'n âyetlerini inkâr

ediyorsunuz?"5 âyetini açklarken öyle dedi: "Siz doruyu yannzdaki

kitaplarda yazl olarak buluyorsunuz ve Muhammed'i (««iaiiahu *yhi ««ailem) inkâr

ediyorsunuz, mânâsndadr."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: (Gerçee) ahit olduunuz

hâlde, niçin Allah'n âyetlerini inkâr ediyorsunuz?"7 âyetini açklarken öyle

dedi: "Kuriân haktr ki, siz Tevrat ve ndl'de Muhammed Allah’n Resulüdür

diye yazl olduunu gördüünüz halde âyetleri inkar ediyorsunuz

’ bnu'l-Münzir (585) ve bn Ebî I iâtim 2/676 (3664).
!

ÂI-i mrân Sur. 70
3 bn Cerîr (5/491) ve bnu'l-Mün^.ir (586).

4 bn Cerîr (5/492) ve bn Ebî Hâtim 2/676, 677 (3669).

5
Âl-i mrân Sur. 70

* bn Cerîr (5/492) ve bn Ebî Hâtim 2/676 (3666, 3667).

7 Âl-i mrân Sur. 70
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mânâsndadr." 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “(Gerçee) ahit

olduunuz hâlde, niçin Allah'n âyetlerini inkâr ediyorsunuz?"
2

âyetin

açklarken: “Allah katnda din, slam'dr ve baka din yoktur” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "...Niçin hakk batllc

kartryor ve bile bile gerçei gizliyorsunuz?"4
âyetini açklarken öyle

dedi: “Yahudilii ve Hristiyanl niçin slam’la kartnyorsunuz? Ailah’r

dininin slam olduunu vp ondan baka bir dini kabul etmeyeceini

biliyorsunuz. Yine de siz yannzdaki Tevrat ve ncîl'de Muhammed’in [saunan,

aleyh, «seiiemî yazl olduunu gördüünüz halde onu gizliyorsunuz .”5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bunun aynsn bildirir.

6

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Abdullah b. es-Sayfi, Adiy b. Zeyd ve Haris b. Avf birbirlerine: “Gelin

günün ilk saatlerinde Muhammed'e ve ashabna indirilene iman edelim

akam vakti de inkâr edelim ki belki onlar dinlerinde üpheye düürürüz.

Umulur ki bizim yaptmz gibi yaparlar da dinlerinden geri dönerler”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey Kitap ehli! Niçin hakk batlla

kartryor ve bile bile gerçei gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup,

«Mü minlere indirilene günün balangcnda inann, sonunda da inkâr

edin, belki onlar (size bakarak) dönerler» dedi. Sizin dininize uyandan

bakasna inanmayn" (dediler). De ki: «üphesiz hidayet, Allah'n

hidayetidir.» Ayrca yine bakasna da verildiine veya Rabbinizin katnda

Müslümanlarn kar delil getirip sizi alt edeceine inanmayn, derler. De

ki: "Lütuf Allah'n elindedir. Onu dilediine verir. Allah, lütfü geni olandr,

hakkyla bilendir
"7 âyetlerini indirdi.*

1 bn Ebî Hâtim 2/676, 677 (3667, 3668).

* Âl-i mrân Sur. 70
3 bn Cerîr (5/492) ve eih 2/677 (3672).

A
Âl-i imrân Sur. 71

5 bn Cerîr 5/493, 494) ve bn Ebî Hâtim 2/677 (3674).
6 bn Cerîr (5/493).

7
Âl-i mrân Sur. 71, 72, 73

a bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/553), bn Cerîr (5/493), bnu'l-Münzir (589) ve bn Ebî

Hâtim 2/677, 678 (3675).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Ebû Mâlik’ten bildiriyor

Yahudiler birbirlerine: "Günün balangcnda dediklerine iman edip, günün

sonunda da inkâr edin. Belki sizinle beraber dinlerinden geri dönerler"

dediler. Allah onlarn srlann bilip: "Ey Kitap ehli! Niçin hakki batlla

kartryor ve bile bile gerçei gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup,

«Mü'minlere indirilene günün balangcnda inann, sonunda da inkâr

edin, belki onlar (size bakarak] dönerler» dedi
"1

âyetini indirdi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’în bildirdiine göre Süddî: "Kitap ehlinden bir

grup, «Mü'minlere ndirilene günün balangcnda inann, sonunda da

inkâr edin, belki onlar (size bakarak) dönerler» dedi
"3

âyetini açklarken

öyle dedi: “Arabiyye köylerinin rahipleri on iki kii idiler. Onlar birbirlerine

öyle dediler: "Günün ilkinde Muhammed’in dinine girin ve: «Muhammed'in

hak ve doru söyleyen biri olduuna inandk» deyin. Günün sonunda da inkâr

ederek: «<Bîz âlimlerimize ve rahiplerimize gidip onlara bu durumu sorduk.

Muhammed’in yalanc biri ve hiçbir ey üzeri olmadn söylediler. Bu

sebeple daha güzel gördüümüz dinimize geri döndük» deyin. Belki üpheye

düerler ve: «Bunlar günün balangcnda bizimle beraber idiler ne oluyor

onlara?» derler. Bunun üzerine Yüce Allah bu durumu Peygamberine haber

verdi .
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kitap ehlinden bir grup, «Mü'minlere indirilene günün balangcnda

inann, sonunda da inkâr edin, belki onlar (size bakarak) dönerlen» dedi" 5

âyetini açklarken öyle dedi: "Yahudilerden bir grup: "Eer günün

balangcnda Resûlullah’n (saiiaink aleyhi vessiiemj ashâb ile karlarsanz iman

edin. Günün sonunda da kendi ibadetinizi yapn. Belki onlar: «Bu kitap ehli

bizden daha bilgilidir» derler ve dinlerinden geri dönerler" dediler.

6

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Diyâ, Muhtâre’de ve Ebû

Zabyân vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "Kitap ehlinden bir grup.

’ÂJ- mrânSur. 72
1 Saîd b. Mansûr, Tefsir (502), bn Cerîr (5/496) ve bnu'l-Münzir (598).

J Âl-i mrân Sur. 72
4 bn Cerîr (5/496) ve bn Ebî Hatim, 2/337 (764).

5 Âl-i imrân Sur. 72
6 bn Cerîr (5/497) ve bn Ebî Hatim 2/680 (3686, 3689).
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«Mü'minlere indirilene günün balangcnda inann, sonunda da inkâr

edin, belki onlar (size bakarak) dönerler» dedi " 1

âyetini açklarken öyle

dedi: "Yahudiler günün banda müminlerle beraber oturur ve onlarla

konuurlard. Günün sonunda da namaz vakti geldii zaman inkâr ederek

müminleri geri terk ederlerdi."
2

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

göre Mücâhid: "Mü'minlere indirilene günün balangcnda inann,

sonunda da inkâr edin"3 âyetini açklarken öyle dedi: "Bunu Yahudiler

söylüyordu. Onlar sabah namazn Hz. Peygamber Muhammed’le (safeteiu aieyn

m««m) beraber klyor, günün sonunda da inkâr ediyorlard. Bunu Peygambere

tabi olduktan sonra tekrar inkâr edip Peygamberin dininin bo olduunu

göstermek için yapyorlard."4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde ve Rabî: ifj)
5
âyeti için: "Günün

balangc mânâsndadr" dediler.

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: 'Sizin dininize

uyandan bakasna inanmayn ...'7 âyetini açklarken: "Bu, Yahudi'lerin

birbirine söyledii eydi" dedi .

8

ibn Cerîr, Rabî'den bunun aynsn bildirir.
9

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "Sizin dîninize uyandan bakasna

inanmayn ..."
10

âyetini açklarken: "Sadece Yahudilere tabi olanlara tabi

olun, mânâsndadr" dedi .

11

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ebû Mâlik'ten bildiriyor:

'Âl-i mrân Sur. 72
1 bnu'l-Münzir (594), bn Ebî Hatim 2/679 (3683, 3685) ve Dyâ 10/12 (1).

1
ÂI-i mrân Sur. 72

‘ bn Cerîr (5/498), bnu'l-Münzir (595) ve bn Ebî Hatim 2/680 (3686, 3679).

5 Âl-i mrân Sur. 72
b bn Cerîr (5/498).

7
Âl-i mrân Sur. 73

8 bn Cerîr (5/500) ve bnui-Münzir (600).

9 bn Cerîr (5/500).
10
ÂI-i mrân 5u r. 73

n bn Cerîr (5/500).
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Yahudilerin rahipleri kendi dininden olanlara öyle derdi: "Günün banda

Muhammed'e ve ashâbna gidip: "Biz sizin dininizdeniz" deyin. Günün

sonunda da: "Biz sizin dininizi inkâr ediyoruz. imdi eski dinimiz üzereyiz. Biz

âlimlerimize sorduk ve sizin yanl eyler üzere olduunuzu söylediler" deyin.

Belki Müslümanlar sizin dininize dönerler ve Muhammed'i inkâr ederler.

"Sizin dininize uyandan bakasna inanmayn...'
7

' derlerdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "...De ki: "üphesiz hidayet, Allah'n hidayetidir..."
3

âyetini

indirdi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...ve bakasna da verildiine ... inanmayn derler âyetini açklarken

söyle dedi: "Yahudiler bunu peygamberliin bakasna verilmesinden dolay

olan hasetlerinden ve din konusunda bakalannn kendilerine tabi olmalann

istemelerinden dolay demilerdir.”*

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû

Mâlik ve Saîd b. Cübeyr: "...ve bakasna da verildiine... inanmayn derler

..."* âyetini açklarken: "Burada Muhammed'in (ssiiiiahu aleyhi vtseiiem) ümmeti

kastedilmektedir" dediler.
7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildiriyor: Yüce Allah, Resûlulah'a

(seliallahu aleyhi meltem) öyle vahyetti: "De ki: "üphesiz hidayet, Allah'n

hidayetidir. Ayrca bakasna da verildiine veya Rabbinizin katnda

Müslümanlarn kar delil getirip sizi alt edeceine inanmayn ."
6
Yani: Ey

Muhammed ümmeti! Yahudiler “Yüce Allah bize birçok ikramlarda bulundu.

Bize bldrcn ve kudret helvasn indirdi” diyorlar. Halbuki benim size

verdiim onlara verdiimden daha üstündür. Siz: "Dorusu bol nimet Allah’n

elindedir, onu dilediine verir” deyiniz .

9

’ÂI-i mrân Sur. 73
1
Âl-i mrân Sur. 73

’bnu'l-Münzir (604) ve bn Ebî Hâtim 2/679 (3681, 3691)
A
Âl-i mrân Sur. 73

5 bn Cerîr (5/501, 502) ve bn Ebî Hâtim 2/681 (3697).
6
Âl-i mrân Sur. 73

1 bnu'l-Münzir (602) ve bn Ebî Hâtim 2/681 (3695).
8

Âl-i mrân Sur. 73
5 bn Cerîr (5/502, 503), bn Ebî Hâtim 2/681 (3693' den sonra), 681, 682 (3696, 3698).
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Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katide: “De ki: "üphesiz

hidayet, Allah’n hidayetidir. Ayrca bakasna da verildiine veya

Rabbinizin katnda Müslümanlarn kar delil getirip sizi alt edeceine

inanmayn. Dorusu bol nimet Allah'n elindedir, onu dilediine verir"’

buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah sizin kitabnz gibi bir kitap

indirince ve Peygamberiniz gibi bir peygamber gönderince bunu

kskandnz."*

bn Cerir, Rabî’den bunun aynsn bildirir.

3

[bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “De ki: "üphesiz hidayet,

Allah'n hidayetidir. Ayrca bakasna da verildiine veya Rabbinizin

katnda Müslümanlarn kar delil getirip sizi alt edeceine inanmayn.

Dorusu bol nimet Allah'n elindedir" A
âyetini açklarken öyle dedi: "Bu

sizin içinde bulunduunuz durumdur. Onlann bir ksm bir ksmna öyle

diyordu: "Allah’n Kitâb'nda size verdii ilimlerden Müslümanlan haberdar

etmeyin. Rabbinizin katnda Müslümanlar bunlan size kar delil olarak

getirip sizinle çekiirler. “O, rahmetini dilediine has klar. Allah, büyük

lütuf sahibidir
"3 buyruunu açklarken de: “slam, Allah’n elindedi'.

Dilediini slam’a ve Kurîân’a yöneltir" dedi .

8

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

göre Mücâhîd: “O, rahmetini dilediine has klar"'' âyetini açklarken: “Yüce

Allah peygamberlii dilediine verir, mânâsndadtr" dedi.

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “O, rahmetini

dilediine has klar
"9 âyetini açklarken: “Rahmeti, slam’dr ve dilediini

slam'a yöneltir" dedi .’
0

’Âl-i mlân Sur. 73
! bn Cerir (5/503) ve bnu'l-Münzir (606).

1 bn Cerîr (5/504).

4
Âl-i îmrân Sur. 73

5 Al-i îmrân Sur. 74

‘bn Cerir (5/504, 507).

7 ÂJ-i mrân Sur. 74

®bn Cerir (5/507), bnu'l-Münzir (609) ve bn Ebî Hâtûn 2/682 (3702).

9 Âl-i mrân Sur. 74

bn Ebî Hatim 2/683 (3703).
10



Ayet: 75 549

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Allah, büyük lütuf

sahibidir" âyetini açklarken: "Yani bol lütuf sahibidir" dedi.'

A-h 4is üi ji iui eijî jiki 6i cji^ jiî

^ ^4 ijSw üii usu aiIp cjs u Sri iki o>; S

"Kitap ehlinden öylesi vardr ki, ona yüklerle mal emanet
etsen, onu sana (eksiksizi iade eder. Fakat onlardan

öylesi de vardr ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine

dikilip durmadkça onu sana iade etmez. Bu da onlarn,

«Ümmîlere kar (yaptklarmzdan) bize vebal yoktur»

demelerinden dolaydr. Onlar, bile bile Allah'a kar
yalan söylerler/' (Âl-i imr«.> sur . 75)

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Kitap

ehlinden öylesi vardr ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana

(eksiksiz) iade eder..."
2

âyetini açklarken: "Burada Hristiyanlar

kastedilmektedir" dedi. "...Fakat onlardan öylesi de vardr ki, ona bir dinar

emanet etsen, tepesine dikilip durmadkça onu sana iade etmez" 3
âyeti

hakknda ise: “Bu da takip edip te isteyecein Yahudilerden olandr" dedi .

4

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Öylesi de vardr ki,

ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadkça onu sana iade

etmez"5
âyetini açklarken öyle dedi: “Yahudi'lerin, Muhammed'in (saiiaiiaiu aleyhi

vBsdMashâbna borcu olurdu. Yahudiler: "Müslümanlarn maln almamzda ve

onlara olan borcumuzu ödememede bize bir vebal yoktur” derlerdi. Onlar

ehli Kitap'tr ve her müslümana hakkn ödemekle emrolundular."6

bn Ebî Hâtim, Mâlik b. Dinâr'dan bildiriyor: Dinâr (altn para) diye

1 bn Ebî Hâtim 2/683 (3704).
1

Âl-imran Sur 75
3 Âl-i mrân Sur. 75
4 Ibnu'l-Münzir (61 1).

5 Âl-i mrân Sur. 75
4 bn Ebî Hatim 2/683 (3705).
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adlandrmasnn sebebi, din ve nar (ate) olmasdr. Onu kim hakkyla alrsa

onun için din olur. Kim de onu haksz bir ekilde alrsa onun için ate olur.’

Hatîb, Târih’te, Ali b. Ebî Tâlib’ten bildiriyor: Kendisine dirhemin niçin

dirhem, dinarn da niçin dinar diye adlandrld sorulunca öyle dedi:

“Dirhem “Dârü'l-Hem” yani keder ve üzüntü evidir ki, adn buradan almtr.

Dinâr ise ilk olarak Mecusilerin (atee tapanlann) basm olduu para

birimidir ve adn oradan almtr.” 2

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

göre Mücâhid: "...Tepesine dikilip durmadkça...”3 âyetini açklarken:

“Israrla istemedikçe mânâsndadr” edi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Tepesine dikilip

durmadkça ..."5 âyetini açklarken öyle dedi: “Tepesinde dikildiin

müddetçe borcunu kabul eder. Onu brakp da sonradan yanna gelip

alacan istediinde hakkn inkar ederek nankörlük eder.”
6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "...Bu da onlarn.

«Ümmîlere kar (yaptklarmzdan) bize vebal yoktur» demelerinden

dolaydr ..." 7
âyetini açklarken öyle dedi: “Yahudilen «Araplardan aldm;:

D

mallardan dolay bize bir vebal yoktur» dediler.

bn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: Yahudiye: “Ne oluyor ki emanetini

ödemiyorsun?” denildiinde: “Araplann mallann almamzda bizim için bir

saknca yoktur. Allah bize bunu helal klmtr” derdi .

9

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

Cübeyr’den bildiriyor: “Kitap ehlinden öylesi vardr ki, ona yüklerle mal

emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlardan öylesi de

’bn Ebî Hâtim 2/683 (3705).
3

Hatîb (9/333).

* AI-i mrân Sur. 75
4 bn Cerîr (5/509), bnu'l-Münzir (624) ve bn Ebî Hâtim 2/347 (804).

5 Âl-i mrân Sur. 75
6 bn Cerîr (5/509, 510) ve bn Ebî Hâtim 2/683 (3709).

5
Âl-i mrân Sur 75

s bn Cerîr (5/510, 511).

" bn Cerîr (5/511).
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vardr ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadkça onu sana

iade etmez. Bu da onlarn, «Ümmîlere kar (yaptklarmzdan) bize vebal

yoktun» demelerinden dolaydr.,/'

1

âyeti indii zaman Resûlullah (saiMiaiu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "AUah'm dümanlan yalan söylediler. Cahiliye

döneminden ne varsa ayaklarmn altndadr. Ancak emanet bunun dndadr.

Çünkü onun sahibi iyi de olsa,facir de olsa ödenmelidir.
1,1

ibn Cerîr, bnu'l-MCinzir ve bn Ebî Hatim, Sa’sa’a’dan bildiriyor: bn

Abbâs'a: "Savata zimmîlerin mallarndan tavuk ve koyun alyoruz” deyince,

bn Abbâs: "(Siz bu konuda) Ne diyorsunuz?" dedi. Sa'sa’a: "Bunda bize bir

vebal yoktur, diyoruz” dedi. Bunun üzerine bn Abbâs: "Bu Ehli Kitâb'n:

"Ümmîlerin mallann almamzda bizim için bir saknca yoktur” demeleri

gibidir. Halbuki onlar cizyeyi ödüyorsa gönül nzalar olmadan mallann

almanz helal deildir” karln verdi.

3

bn Cüreyc, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc

bu âyet hakknda öyle dedi: Cahiliye zamannda Müslümanlardan baz kiiler

Yahudilerle alveri yapmlard. Bu kiiler Müslüman olduklan zaman

onlardan alacaklarn isteyince: "Sizin bizde bir emanetiniz ve bir alacanz

yoktur. Çünkü siz bulunduunuz dininizi terk ettiniz” dediler ve bunu

Tevrat’ta bu ekilde bulduklarn söylediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Onlar, bile bile Allah'a kar yalan söylerler
"'

1 âyetini indirdi.5

bn Cerîr, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Hayr!

(Gerçek, onlarn dedii deil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a kar
gelmekten saknrsa ..."

6
âyetini açklarken: “irkten saknrsa mânâsndadr”

dedi. "...üphesiz Allah da saknanlar sever
"7 âyeti hakknda ise: "irkten

saknanlar kastedilmektedir” dedi.
8

1

Âl-i mrân Sur. 75
? bn Cerîr (5/511), bnu'l-Munzir (630) ve bn Ebî Hatim 2/684 (3712).

3 bn Cerîr (5/512, 513), bnu'l-Münzir (629) ve bn Ebî Hatim 2/684 (3711).

4 Âl-i mrân Sur. 75

* bn Cerîr (5/512), bnu'l-Münzir (628) ve bn Ebî Hatim 2/684 (3714).
6
Âl-i mrân Sur. 76

7
Âl-i mrân Sur. 76

a
îbn Cerîr (5/515).
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"üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir

karla deienler var ya, ite onlarn âhirette bir pay
yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak,

onlara bakmayacak ve onlar temizlemeyecektir. Onlar

için elem dolu bir azap vardr." (Âl-i imrân Sur. 77)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim

Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtirr

ve Beyhakî'nin, uab'da, ibn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiyiah

aleyhi vessiiem) öyle buyurmutur: "Kim bir müslümann maln almak için yalar

yere yemin ederse Allah'n gazabna uram bir ekilde huzura çkar." E'as b

Kays: "Bu benim hakkmda söylenmitir. Benimle Yahudi birinin arasnda bir

arazi meselesi vard. Adam hakkm inkâr edince onu Resulullah'n MaMu aleyh

vesellem) huzuruna çkardm. Resûlullah (saUlahu aleyhi resellere) bana: "Delilin var

mdr?" diye sorunca: "Hayr, yoktur" dedim. Resûlullah (sellallahu elayhi veselem

Yahudiye: "Yemin et" deyince: "Ey Allah'n Resûlü! Eer yemin ederse benirr

malm gider (malm alr)" dedim. Bunun üzerine Yüce Allah: "üphesiz,

Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite

onlarn âhirette bir pay yoktur. Allah, kyamet günü onlarla

konumayacak, onlara bakmayacak ve onlar temizlemeyecektir. Onlar için

elem dolu bir azap vardr
"1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd, Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Ebî

Evfe'den bildiriyor: Adamn biri maln pazara çkard ve Müslüman birini

düürüpte ona satabilmek için yemin ederek malna verilmeyen bir fiyatn

verildiini söyledi. Bunun üzerine: “üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve

1

Âl-i mrân Sur. 77
1 Abdurrezzâk (1/124), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (503), Ahmed 6/47, 51 (3576, 3597), 7/59,

140, 261 (3946, 4049, 4212) Buhârî (2416, 2417, 7445), Müslim (138), Ebû Dâvud (3243),

Tirmizî (1269), Nesâî (5991, 5992, 11012, 11062), bn Mâce (2323), bn Cerîr (5/517, 519),

bn Ebî Hâtim 2/686 (3721) ve Beyhakî (4837).
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yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite onlarn âhirette bir pay

yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak, onlara bakmayacak ve

onlar temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardf '

âyetini

indi .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî,

Beyhakî, uab'da ve bn Asâkir, Adiy b. Amînden bildiriyor mriü'l-Kays'n,

Hadramevt'li bir adamla bir husumeti vard. Bunlar davalamak için Hz.

Peygamber'e (sallallahu aleyhi vestllem) çktlar. Resûlullâh (salBlahu aleyhi vesellem)

Hadramevt’liye: "Delilini göster veya hasmn yemin etsin" deyince: "Ey

Allah'n Resulü! Eer yemin ederse malm alp gider” dedi. Bunun üzerine

Resûlullâh (mMU» aleyh, vesellem): "Kim bir müslüman kardeinin malm almak için

yalan yere yemin ederse Allah'n gazabna uram bir ekilde huzura çkar"

buyurdu. mriü'l-Kays: "Ey Allah'n Resulü! Hakk olduu halde hakkndan

vazgeçene ne vardr?” diye sorunca, Resûlullâh (»iaiiahu aleyhi vesellem): "Cennet

vardr" cevabn verdi. mriü'l-Kays: "Onu (araziyi ona) braktma dair seni

ahit tutuyorum” dedi. Bunun üzerine: "üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve

yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite onlarn âhirette bir pay

yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak, onlara bakmayacak ve

onlar temizlemeyecektir. Onar için elem dolu bir azap vardr" 3 âyeti indi .

4

bn Cerîr, bn Cüreyc'ten bildiriyor: E'os b. Kays ve adamn biri, elinde

olan bir tarlas için Resûlullah'n {saliaiiühu aleyh. «eseM yannda davalatlar. Onu

Cahilîye zamannda almt. Resûlullâh (saiiailahu aleyhi vnseiierr): "Delilini göster"

deyince, adam: "E'as’a kar bana ahitlik edecek biri yoktur” karln
verdi. Resûlullâh (saBsllahu aleyhi vesellem): "O zaman E'as yemin edecek" buyurdu.

E'as: "Yemin ederiz” deyince: "üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve

yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite onlarn âhirette bir pay

yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak, onlara bakmayacak ve

onlar temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardr"3 âyeti indi.

'Âl-i mrân Sur. 77
1
Buhâri (4551), bnu'l-Münzir (634) vc bn Ebî Hatim 2/686, 687 (3722).

3 Âl-i mrân Sur. 77
4 Ahmed 29/257 (17718), Nesâî, S. el-Kübrâ (5996), bn Cerîr (5/517, 518, lafz

kendisinindir), bnu'l-Münzir (233), Taberânî (17/108 (265), Beyhakî (4840) ve bn Asâkir

(40/146).

5
Âl-i mrân Sur. 77
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E’as yemin etmekten çekindi ve: “Allah’ ve sizi ahit tutuyorum. Hasmnr

doru söylüyor” dedi. Elinde olan araziye kendi arazisinden de katarak

adama arazisini fazlasyla iade etti .

1

bn Cerîr, a'bî'den bildiriyor: Bir kii, günün banda maln pazara çkard

Günün sonu gelince yani pazar bitecei zaman bir kii geldi ve maln fiyatn

sordu. Adam yemin ederek sabah vakti u kadar verildi de vermedim, akam

olmasayd bu fiyata vermezdim” dedi ve maln satt. Bunun üzerine Yüce

Allah: “üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karla
deienler var ya ...*

2
âyetini indirdi .

3

bn Cerîr, Mücâhid’den bunun aynsn rivayet etti .

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre ikrime öyle dedi: “üphesiz, Allah'a

verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karla deienler var ya..."s âyeti,

Ebû Râfi, Kinâne b. Ebî Hukayk, Ka'b b. el-Eref ve Huyey b. Ahtab hakknda

inmitir .

6

bn Ebî eybe, bn Avn vastasyla bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî),

Muhammed ve Hasan(- Basrî): “üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve

yeminlerini az bir karla deienler var ya ..."7 âyetini açklarken öyle-

dedi: “Kiinin dier bir kiinin maln yalan yeminle almasdr.”8

Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî, Vâil b. Hucrîdan bildiriyor. Hadramevt'ter

bir adamla Kinde’den bir adam (davalamak için) Hz. Peygamber'e (uflaUa*® deyt<

*esei«n) geldiler. Hadramevt’ten olan adam: “Ey Allah’n Resulü! Bu adam

babamn maln benden ald” deyince, Kinde’li adam: “Bu benim elimde otar;

ektiim arazidir. Onun bu arazide bir hakk yoktur” dedi. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu Beytu »estiion), Hadramevt’liye: "Bu konuda bir delilin var mdr?" diye

sorunca, Hadramevt’li: "Hayr yoktur” dedi. Resûlullah UaMahu sfcyh mdiem): "C 1

' bn Cerîr (5/517).
1
Âl-imran Sur. 77

3 bn Cerîr (5/519).

« bn Cerîr (5/519, 520)

s
Âl-i mân Sur. 77

6 bn Cerîr (5/516, 517).

7 Âl-i mrân Sur. 77
8 bn Ebî eybe (sh. 66. 4. Cüzün birinci bölümü)
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zaman hasmn (maln kendisinin olduuna dair) sana yemin eder" dedi.

Hadramevt'li: "Ey Allah’n Resûlü! Bu kii facir biridir ve edecei yeminin

yannda bir deeri yoktur. 0 hiçbir kötülükten de saknmaz" dedi. Resûlullah

(sBiai ahu aleyhi reselim): "Ondan (yeminden) baka alacan bir ey yoktur" dedi.

Kinde'li yemin etmek için dönüp gelirken, Resûlullah (saiMaiu aleyhi «seiiem):
"Eer

mal almak için haksz yere yemin ederse Yüce Allah kendisinden yüz çevirmi

bir ekilde huzura çkar" buyurdu.
1

Ebû Dâvud ve bn Mâce, E’as b. Kays’tan bildiriyor: Kinde’li bir adamla

Hadramevt'li bir adam Yemen’de olan bir arazi çin Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

re»Hm) davalamaya geldiler. Hadramevt'li: "Ey Allah'n Resûlü! Bunun babas

benim malm gaspetmiti. imdi de malm bunun elinde bulunmaktadr"

dedi. Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi reseHem):
"
Bir delilin var mdr?" diye sorunca: "Hayr

yoktur, ancak babasnn bu mal gaspettiini bilmediine dair ona yemin

ettirin" dedi. Kinde'li yemin etmeye hazrlannca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem):

"Eer kii yalan yeminle bir mal elde ederse Allah'n huzuruna cüzzaml bir

ekilde çkar" buyurdu. Bunun üzerine Kinde'li: "Arazi onundur" dedi.
2

Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya’la ve Taberânî hasen isnâdla Ebû Musa'dan

bildiriyor: Bir arazi için iki kii Hz. Peygamberdin (saiisiiahu eieyh vaseiinm) yannda

davalatlar. Bunlardan biri Hadramevt'ten idi. Resûlullah (sallalBhu aleyhi vesellem)

birinin yemin etmesini isteyince, dieri feryad ederek: "O zaman bu kii

malm alp gider" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu Bieyhi veseiiem): "Eer o yalan yeminle bu

mal alacak olursa, kyamet gününde, Allah'n kendisine rahmet bakyla

bakmayaca ve temize çkarmayaca kiilerden olur. Onun için elem delu bir

azap vardr" dedi. Bunun üzerine dier kii yemin etmekten çekinerek araziyi

iade etti.
3

Müsned’de Ahmed b. Menî’, Hâkim ve Sünen’de Beyhakî, bn Mes'ûd’dan

bildiriyor O: "Biz amûs yeminini kefareti olmayan günahlardan sayardk"

dedi. Oradakiler: "amûs yemini nedir?” diye sorunca: "Birinin maln haksz

’ Müslim (139), Ebû Dâvud (3245, 3623) ve Tirmizî (1340).
J Ebû Dâvud (3244, 3622), bn Mâce (2322). Sahîh hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebû

Dâvud, 3780).

3 Ahmed 32/274 (19514), Bezzâr, Kefu’l-Estâr (1359) ve Taberânî'nin, M. el-Evsat

(1090). Müsned'in muhakkikleri: " Senedi sahihtir demilerdir."
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olarak almak için yaplan yalan yemindir” karln verdi .

1

bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim, Hâris b. el-Bersâ’dan bildiriyor

Resûlullah'n (salisilatt aleyhi veseiiem) haçta, iki cemre (eytan) arasnda iki veya ü<

defa öyle buyurduunu iittim: "Kim bir Müslüman kardeinin malm yalar

yeminle haksz yere alrsa cehennemde oturaca yeri seçsin. Bunu buradc

bulunanlar bulunmayanlara böylece haber versin.

"

2

Bezzâr'n, Abdurrahman b. Avf'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdiaiiah

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Yalan yemin, (er veya geç) kiinin (elde ettii,

maln götürür."*

Beyhakî'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sailailhu aleyhi vesdlem

•

öyle buyurmutur: "Allah'a isyanda cezas acele verileceklerin içinde

zulümden önce gelen yoktur. Allah'a itaatte mükâfat acele verileceklerin içinde

ise sila- rahimden önce gelen yoktur. Yalan yemin, memleketi hereyi bitmi bir

harabeye çevirir.
"4

Hâris b. Ebî Usâme ve Hâkim, Ka'b b. Mâlik'ten bildiriyor: Resûlullah'n

(seliaiiahu aleyhi veselM öyle buyurduunu iittim: "Müslüman kardeinin malm,

yalan yeminle alan kiinin kalbinde siyah bir nokta oluur ve onu kyamet

gününe kadar hiçbir ey deitirmez,"5

Taberânî ve Hâkim, Câbir b. Atîk’ten bildiriyor: Resûlullah (saliallahu eieyhi «saHem):

"Kim bir müslümann malm yalan yeminle alrsa Allah ona Cenneti haram

klar ve Cehennem ona vacip olur" buyurdu. Oradakiler: “Ey Allah’n Resûlü!

Bu basit bir ey olsa bile öyle midir?” diye sorunca, Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem):

' Metâlib
u

'l-Âliye’de (1942) geçtii üzere Ahmed b. Mâni', Hâkim (4/296, "sahih") ve

Beyhakî (10/38).
2 bn Hibbân (5165), Taberânî (3330, 3332) ve Hâkim (4/294, 295, "sahih"). bn

Hibbân'n muhakkiki: "snad sahihtir" demitir.
3 Bezzâr (1034). bn Ulâse hadiste gevektir" dedi. Heysemi, M&Ttnau'z-Zenâid'di'

(4/179) der ki: "Ebû Seleme dndaki ravileri güvenilir kiilerdir. Çünkü onun

babasndan hadis dinledii doru deildir.

* Beyhakî (10/30). e$-Sil$iletus~Sahîha (978) baknz.
5 Hâns b. Ebî Usâme, Buyc (456) ve Hâkim (4/294, "sahih").
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"Bu bir misvak olsa bile ayndr

"

karln verdi.

1

Mâlik, bn Sa’d, Ahmed, Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin Ebû Umâme yâs

b. Sa'lebe el-Hârisî'den bildirdiine göre Resûlullah (»iihhu kyu «allm) öyle

buyurmutur:
"
Kim bir müslümann maln yalan yeminle alrsa, Allah ona

Cehennemi vacip klp Cenneti haram klar." Ashâb: “Ey Allah’n Resulü! Bu

basit bir ey olsa bile öyle midir?" diye sorunca, Resûlullah [uUttu bM «ailem) üç

defa: "Bu ercik (misvak) aacndan bir çubuk olsa bile ayndr" karln
verdi.

1

bn Mâce’nin sahîh bir isnâdla Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah («iMiahu aleyhi «ailem) öyle buyurmutur: "Bu minberin yannda ya bir

misvak için olsa bile yalan yere yemin eden erkek veya kadn bir kula cehennem

gerekli olur."*

bn Mâce ve bn Hibbân’n, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre

Resûlullah (oMu aleyhi «ailem) öyle buyurmutur: "Bu minberin yannda ya bir

misvak için olsa bile yalan yere yemin eden kii cehennemde oturaca yeri

seçsin." Ebû Ubeyd ve el-Hattâbî: "Resûlullah MaMu aleyhi «selem) zamannda

yemin minberin yannda yaplrd" dediler.

Abdurrezzâk’n, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sailalisiu aleyhi

veatem) öyle buyurmutur; "Yalan yemin mal sattrr ve kan yok eder.''
4

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Ebû Suveyd, Resûlullah’tan (saiiaHahu aleyhi

vsnUem) öyle iittiini söyledi: "Yalan yere yemin, rahimleri ksrlatrr, sayy

azaltr ve memleketi hereyi bitmi bir harabeye çevirir .

"

8uhârî, Müslim ve Beyhakî’nin, el-Esmâ ve's-Sfât’ta, Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (oMiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "Üçk
vardr ki Yüce Allah kyamet gününde onlan konuturmayacak, onlara rahmet

bakyla bakmayacaktr. Onlar için elem dolu bir azap vardr. Biri yalan yere

1 Taberâû (1783) ve Hâkim 4/259, "sahih"). Heysem!, Mecmau’z-Zevâid'de (4/181).

snadnda Ebû Süfyân b. Câbir b. Atk bulunmaktadr. Onu ibn Ebî Hatim zikretmitir

ve Sûhîh müelliflerinden birden çok kii ondan rivayette bulunmu, hiç kimse hakknda

söz söylememitir.
3

Mâlik (2/727), Ahmed 22/576 (22239), Nesâ 5434) ve bn Mâce 2324).

3 bn Mâce (2325). (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1884).

A Abdurrezzak (15960).



55B -ü Al-i ftiran Sûresi &

yemin ederek müslümamr malm haksz olarak alandr. Biri ikindi vaktinden

sonra malna verilen deerden daha fazla verildiini yalan yeminle söyleyendir.

Dieri de ihtiyacndan fazla olan suyunu bakasndan men edendir. Yüce Allah

kyamet gününde: «Senin kullanmadn eyi bakasndan men ettiin gibi ben

deseni bugün ihsanmdan mahrum brakacam » buyurur."'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Cerîr ve Hâkim'in

bildirdiine göre mrân b. Husayn öyle derdi: “Kim Müslüman bir kardeinin

malm almak için yalan yemin ederse cehennemde oturaca yeri seçsin." Bi'

kii ona: “Bunu Resûlullah'tan Maiiahu ale^ti resaiiem) m iittin?" diye sorunca: “Si::

bunu bulacaksnz" dedi ve: “üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve

yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite onlarn âhirette bir pay

yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak, onlara bakmayacak ve

onlar temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardr"
2
âyetini

okudu .

3

Buhârî ve Müslim, bn Ebî Muleyke'den bildiriyor: ki kadn bir evde

boncuk iliyordu. Biri çkp gidince eline inesi batt. Bunun üzerine bunu

dier kadnn yaptn söyledi. Davalamak için bn Abbâs'a gittiler. br

Abbâs, Resûlullah'n (saiiaiiehu aleyhi vesellem): "Eer insanlara dava ettikleri her ey
verilecek olsayd çou kii kavmin maln da kanm da alr giderdi

"

buyurduunu söyledi ve: “Ona Allah' hatrlatp: “üphesiz, Allah'a verdikleri

sözü ve yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite onlarn âhirette

bir pay yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak, onlara

bakmayacak ve onlar temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap

vardr*"1

âyetini okuyun" dedi. Bunun üzerine kadna Allah hatrlatlp bu âye:

okunduunda kadn itirafta bulundu .
5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine

göre Saîd b. el-Müseyyeb: Yalan yere yemin etmek büyük günahlardandr"

dedi ve: “üphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karla

1

Buhârî (2369), Müslim (108) ve Beyhakî (476, 477).

J

Âl-i mrân Sur. 77
i Ebû Dâvud (3242), bn Cerîr (5/520), Hâkim (4/294, "sahih"). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânt, Sahih Sünen Ebû Dâvud, 2778).

4
Âl-i mrân Sur. 77

5 Buhârî (4552) ve Müslim (1711).
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deienler var ya ...*
1

âyetini okudu .

1

bn Cerîr, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: “Biz Resûlullah (siialiahu aleyhi veseiiem) ile

beraber iken bakasna zarar verecek sabr (yalan) yeminini balanmayan

günahlardan görürdük.”3

bn Ebî Hâtim, brâhîm en-Nehaî'den bildiriyor: “Kim Kur'ân’ insanlardan

bir eyler alabilmek için okursa, kyamet gününde Allah, onun yüzünü

omuzlan arasnda klar. Bu sebepledir ki Yüce Allah: “üphesiz, Allah'a

verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karla deienler var ya ..."4

buyurmaktadr”. 5

bn Ebî eybe, Musannefte, Zâdân'dan bildiriyor: “Kim Kur’ân'

(insanlardan bir eyler alp) yemek için okursa, kyamet gününde yüzü etsiz

olarak sadece kemikle harolunur.”6

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve

uabu'l-mân’da Beyhakî'nin Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah MeiUu

aleyhi mailem} öyle buyurmutur: "Üç kii vardr ki Yüce Allah kyamet gününde

onlar konuturmayacak, onlara rahmet bakyla bakmayacak ve onlar

günahlarndan temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardr. Bunlar

izann yerde sürüyenler, yalan yeminle mallarn satp bitirenler ve

verdikleriyle baa kokanlardr."7

Abdurrezzâk, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî’nin, el-Esmâ ve's-Sfât'ta, Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Üçk vardr k Yüce

Allah kyamet gününde onlar konuturmayacak, onlara rahmet nazaryla

bakmayacak ve onlar günahlarndan temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu

bir azap vardr. Bunlar ihtiyacndan fazla olan sudan yolcuyu men eden, ikindi

'Âl*i mrân Sur. 77
' Abdurrezzâk (1/124), bn Cerîr (5/520) ve bnu'l-Münzir (635).

5 bn Cerîr (5/521).

4
Âl-i mrân Sur. 77

5 bn Ebî Hâtim 2/676 (3720).
6 bn Ebî eybe (2/400).

7 Ahmed 35/25, 321, 381 (21318, 21407, 21481), Müslim (106), Ebû Dâvud (4088),

Tirmizî (1211), Nesâî (2562), bn Mâce (2208) ve Beyhakî (4851, 6125).
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vaktinden sonra malna (verilen deerden daha fazla verildiine dair) yemir

edip müteriyi aldatarak sat yapan ve halifeye biat ettikten sonra, halife

istediini verirse ahdine vefa gösteren, vermezse ahdini bozan kiidir.'*

Beyhakî'nin, uabu'l-îmân'da, Selmân’dan bildirdiine göre Resûlullab

(saiiaUahj aleyhi «eseiierr) öyle buyurmutur: " Üç kii vardr ki Yüce Allah kyame •

gününde cmlan konuturmayacak ve onlar günahlarndan temizlemeyecektir

Onlar için elem dolu bir azap vardr. Bunlar zina eden ihtiyar, kibirli fakir ve

Yüce Allah'n verdii eyleri mutlaka yeminle satan veya alandr."
1

Taberânî ve Hâkim’in, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullab (»Ueiiah.

aleyhi reselleri) öyle buyurmutur: "Yüce Allah bana ayaklan yerde boynu Ar'
altnda olan bir horoz hakknda konumama izin verdi. Bu horoz: «Rabbimiz

Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Sen ne kadar yücesin» der. Onu

cevaben: «Yalan yere yemin eden kii bunu böyle bilmez» denilir.”*

^>\&\ ÇjA
<
4“^ tiîjü (44

J* oJjkj \ J* JA jA Uj -0)1 X* jA ö)jjj

"Onlardan bir takm, Kltâb'da olmad halde Kitâb'dan

zannedesiniz diye dillerini eip bükerler. O, Allah

katndan olmad halde: «Allah katndandr» derler, bile

bile Allah'a kar yalan söylerler." (Âl-i imrân Sur. 78)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

"Onlardan bir takm, Kitâb'da olmad halde Kitâb'dan zannedesiniz diye

dillerini eip bükerler ..."4 âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlar Allah'n

kitabn okuduklan zaman kendi yanlarndan bir eyler ekleyerek Allah'n

' Ahmed 12/410, 16/167 (7442, 10226), Müslim (108), Ebû Dâvud (3474), Timizî (1595)

bn Mâce (2207, 2870), bn Ebî Hatim 2/687 (3726) ve Beyhakî (476)i

2 Beyhakî (4852).

} Taberânî, M. el- E. usa t /7324), Hâkim (4/297, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletü'd-Da'lfe'dv

(150) sahih olduunu söyledi.

4
Âl-i mrân Sur. 78
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indirmemi olduu eyleri de okuyan Yahudilerdir.'”

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Kitâb'dan zannedesiniz diye dillerini eip

bükerler..."
2
âyetini açklarken: “(Yahudiler) Kitâb' tahrif ediyorlard" dedi.3

bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Vehb b. Münebbih'ten bildiriyor: Tevrat ve

ndi, Yüce Allah'n indirmi olduu gibi bir harfleri bile deitirilmeksizin

getirilmitir. Ancak onlar tahrif ve te’vil ederek, onlara kendi yanlanndan bir

eyler katarak yazp: "Bu, Allah katndandr” diyorlard. Ama o, Allah

katndan deildir. Allah'n kitaplar korunmutur ve deitirilmezler.4

y£ y&S Jyu p j W igji ü\ jp^ ^

"Allah'n Kendisine Kitab', hükmü, peygamberlii verdii
insanoluna: «Allah' brakp bana kulluk edin» demek

yaramaz, fakat: «Kitab örettiinize, okuduunuza göre

Rabb'e kul olun» demek yarar." (Âl-i mrân Sur. 79)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin, DelâiVde

bn Abbâs'tan bildirdiine göre Ebû Râfi' el-Kurazî öyle dedi: Necrân

ahalisinden olan Yahudi'lerin ve Hristiyanlann hahamlan Resûlullah’n (saiiaiiahu

aleyhi rtseiiem) yannda toplandklar zaman Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mam) onlar

slam’a davet etmiti. Onlar: "Ey Muhammedi Hristiyanlarn sa b. Meryem'e

taptklar gibi sana tapmamz m istiyorsun?" diye sorunca, Necrân

ahalisinden kendisine Rîsu denilen bir kii de: "Ey Muhammedi Sen bunu mu
istiyorsun?" diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem): "Allah'tan bakasna

kulluk etmemizden ve ondan bakasna kulluk edilmesini emretmemizden

Allah'a snrm. Allah beni bunun için göndermedi ve bana bunu emretmedi
"

dedi. Yüce Allah bu söyleyilerin ardndan: "Allah'n kendisine Kitab',

1 bn Cerîr (5/522) ve bn Ebî Hâtim 2/689 (3733).

'Âl-i mrân Sur. 78
1 bn Cerîr (5/522), bnu'l-Münzir (638) ve ibn Ebî Hâtim 2/689 (3734).

4 bnu'l-Münzir (640) ve bn Ebî Hâtim 2/689 (3735).
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hükmü, peygamberlii verdii insanoluna: «Allah' brakp bana kulluk

edin» demek yaramaz, fakat: «Kitab örettiinize, okuduunuza göre

Rabb'e kul olun» demek yarar. Onun size, «Melekleri ve peygamberleri

ilâhlar edinin» diye emretmesi de düünülemez. Siz Müslüman olduktan

sonra, o size hiç inkâr emreder mi?"
1

âyetlerini indirdi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Cüreyc'ten bildiriyor: Yahudi'lerden baz

kiiler kitaplarnn tahrif edilmesinden dolay Rablerinden baka kiilere

kulluk ediyorlard. Yüce Allah bu konuda: "Allah’n kendisine Kitâb', hükmü,

peygamberlii verdii insanoluna: «Allah' brakp bana kulluk edin»

demek yaramaz..."3 buyurmaktadr. Yani “'Allah' brakp bana kulluk

edin" deyip insanlara Allah'n indirdiinden bakasn emretmek yaramaz .

4

Abd b. Humeyd’ln bildirdiine göre Hasan(- Basrî) öyle dedi: Bana öyle

nakledildi: Adamn biri: “Ey Allah'n Resulü! Bizim birbirimize selarr

verdiimiz gibi sana selam veriyoruz. Sana secde edebilir miyiz?" diye

sorunca, Resûlullah (sailailahu als^i vBsalBm): "Hayr, ancak Peygamberinize kar
saygl olunuz ve hakk sahipleri için biliniz. Çünkü hiç kimseye Allah'tar.

bakasna secde etmek yaramaz" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Allah'n kendisine Kitab', hükmü, peygamberlii verdii insanoluna:

«Allah' brakp bana kulluk edin» demek yaramaz, fakat: «Kitab

örettiinize, okuduunuza göre Rabb'e kul olun» demek yarar. Onun

size, «Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin» diye emretmesi de

düünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç inkâr emreder

mi?"* âyetlerini indirdi.

bn Ebî Hâtim’in, Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre ibn Abbâs:

kelimesi hakknda: “Burada fakihler ve öretmenler kastedilmektedir" dedi .

7

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim’in, klime vastasyla bildirdiine

1

Âl -i Imrân Sur. 79, 80
3

Sîretu bn Hâm
,
bn shâk (544), bn Cerîr (5/524, 525), bnu'l-Münzir (642), bn Ebî

Hatim 2/693 (3756) ve Beyhakî (5/384).

3 Âl-i mrân Sur. 79
4 bn Cerîr (5/525, 526) ve bn Ebî Hatim 2/691 (3745).

s
Âl-i mrân Sur. 79, 80

‘ Âl-i mrân Sur. 79
7 bn Ebî Hâtim 2/691 (3746).
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göre bn Abbâs: (c^j)
1

kelimesini açklarken: "Burada halim, âlim ve hikmet

sahipleri kastedilmektedir" dedi/

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: (^ûilîS)
3 kelimesi hakknda: "Burada âlim ve fakîh kiiler

kastedilmektedir" dedi.
4

bn Cerîr'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: (^Çj)
5 kelimesini

açklarken: "Burada halim ve fakih kiiler kastedilmektedir" dedi.
6

Beyhakî'nin, uab'da bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr i^) 7
âyetini

açklarken: "Burada halim ve fakih kiiler kastedilmektedir" dedi.
8

bnu'l-Münzir, bn Mes’ûd'un (c£Ç3)
9 kelimesini açklarken: "Burada

hikmet sahipleri ve âlimler kastedilmektedir" dedidiini bildirir.
10

bn Cerîr, Mücâhid’den bildiriyor: (^wl?3) kelimesini açklarken: "Bunlar

rahiplerden üstün olan fakihler ve âlimlerdir" dedi.”

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîin ((3wÇ3) kelimesini açklarken: "Burada hikmet

sahipleri ile takva sahipleri kastedilmektedir" dediini bildirir.
12

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: (^£>) kelimesi için: "nsanlar

terbiye ve idare eden onlar sürekli gözetenlerdir" dedi. Sonra: "Rabbe kul

olanlar ve bilginlerin onlara günah söz söylemeyi ve haram yemeyi yasak

etmeleri gerekmez miydi?..."' 3 âyetini okuyup: "Burada idareciler,

’Âl-i mrân Sur. 79
a bnu'l-Münzir (643) ve bn Ebî Hatim 2/692 (3749).

3
Âl-i mrân Sur. 79

4 bn Cerîr (5/528) ve bn Ebî Hatim 2/692 (3749).

5
Âl-i mrân Sur. 79

4 bn Cerîr (5/528)

7
Âl-i mrân Sur. 79

4 Beyhakî (1856).

5 Âl-i mrân Sur. 79
10
bnu'l-Münzir (646).

"bn Cerîr (5/528).
11bn Cerîr (5/528).

13 Mâide Sur. 63
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gözeticiler, rahipler ve âlimler kastedilmektedir” dedi.
1

bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Kitab'

örettiinize, okuduunuza göre «Rabb e kul olun» demek yarar”2
âyetim

açklarken: “Kur'ân’ Örenen her kiinin fakih olmas gerekir” dedi.3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti li)*

eklinde okurdu. 5

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr’in bu âyeti (0*1liî li)
6
eklinde eddel

olarak okuduunu ve (te) harfini ötre ile (lam) harfini ise esre ile okuduunu

bildirir.
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid’in bu

âyeti (Ç.U5JI U) eklinde muhaffef (eddesiz) olarak (te) harfini de

nasb ederek okumutur. bn Uyeyne: "Onlar (Kur’ân') örenmeder

öretmediler” dedi.
8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Bekrîden bildiriyor: Âsim bu âyeti
(^ u-

OöJi 5^^) 9 eklinde (te) harfini ötre ile (lam) harfini de esre ile okurdu

"...örettiiniz kitap ve okuduunuz eyler gereince...”
10

âyetindeki

kitaptan kast Kurîân, örettiiniz eylerden kast ise fkhtr” dedi."

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Dahhâk’tan bildiriyor: Hür veya köle,

erkek veya kadn hiç kimse Kuriân’da bulunanlar örenmeye var gücüyle

gayret etmezse mazur saylmaz. Zira Yüce Allah: "...Örettiiniz kitap ve

’ bn Cerîr (5/529).
2
Al-i mrân Sur. 79

3 bnu'I-Münzir (645) ve bn Ebî Hâtim 2/692 (3750).

4 Âl-i mrân Sur. 79
s bnu'I-Münzir (648).

6
Âl-i mrân Sur. 79

7 Asm, bn Amir, Hamza ve Kisâ de bu ekilde okudular. Ancak bn Kesir, Nâfi' ve

Ebû Amr eklinde okudular. bn Mücâhid, es-Seb'a (sh. 213).

* bn Cerîr (5/532), bnu'I-Münzir (649) ve bn Ebî Hâtim 2/692 (3751).

q Âl-i mrân Sur. 79
10
Âl-i mrân Sur. 79

11 bn Cerîr (5/533).
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okuduunuz eyler gereince Rabbe halis kullar olun"
1

buyurmaktadr.

Yani fakih ve âlim olun, demektir.*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Rezîn: "...ve okuduunuz eyler

gereince ..."3 âyetini açklarken öyle dedi: "Burada fkh müzakeresi

kastedilmektedir. Ashâb fkh konusunu bizim aramzda müzakere ettiimiz

gibi onlarda aralarnda müzakere ederlerdi.
4

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "Onun size,

«Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin» diye emretmesi de

düünülemez ..."5 âyetini açklarken: "Burada, Peygamberin öyle bir ey
emretmesi düünülemez, mânâsndadr" dedi.

6

jjlj p UJ jlL. Üll Ji! ip

Jm*UÜI Îj jli Üjjîî

"Allah peygamberlerden ahid almt: «And olsun ki sîze

kitap ve hikmet verdim; sizde olan tasdik eden bir

peygamber gelecek, ona mutlaka inanacaksnz ve ona
mutlaka yardm edeceksiniz, ikrar edip bu ahdi kabul

ettiniz mi?» demiti. «krar ettik» demilerdi de: «ahid
olun, ben de sizinle beraber abidlerdenim» demiti."

(ÂJ-i mrân Sur. 8l)

Abd b. Humeyd, Firyâbî, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "Allah peygamberlerden ahid almt: And olsun k size kitap ve

hikmet verdim ..." 7
âyetini açklarken öyle dedi: "Burada katiplerinin hatas

vardr. Halbuki bu âyet bn Mes’ûd'un kraatnda ( iy5 ^JJi ^ j*-1 Ms

1

Âl-i mrân Sur. 79
! bn Ebî Hâlim 2/692 (3752).

3 Âl-i mrân Sur. 79

4 bn Ebî Hâtim2/692, 693 (3755).

5 Âl-i mrân Sur. 80
6 bn Cerîr (5/535) ve (651).

7
Âl-i mrân Sur. 81
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OhSÜl) eklindedir.”
1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî bu âyeti (ObSü ^ji ^JJi oliL. il j±\ 1

eklinde okudu ve: “Bu âyeti Ubey b. Ka'b da bu ekilde okumaktayd” dedi.

Sonra: “...Sizde olan tasdik eden bir peygamber gelecek ona mutlaka

inanacaksnz ve ona mutlaka yardm edeceksiniz ..."
2

âyetini görmüyor

musun? Bu da Muhammed'e (taMMu aleyhi veseilm) iman edip ona yardm

edeceksiniz, mânâsndadr” dedi. Yani kendilerinden ahid alnan Ehli

Kitâb'dr.3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor bn

Abbâs'a: “Abdullah’n örencileri ( ^\sS «> ?Ss\ u otSUi ps ^JJi JtL- ii 1*1 j|.

aS^-j) eklinde okuyorlar. Biz ise JtL»)
4 eklinde okuyoruz” dediimde,

bn Abbâs: “Yüce Allah peygamberlerden ümmetlerine kar ahid almtr”

dedi.
5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Tivus bu âyeti açklarken: “Yüce Allah peygamberlerin birbirlerine iman

etmeleri konusunda kendilerinden ahid almtr” dedi.
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin baka bir kanalla bildirdiine

göre Tâvus bu âyeti açklarken öyle dedi: “Yüce Allah, peygambelerin

tümünden kendilerinden sonra gelecek Peygambere iman edip yardm

etmeleri hususunda ahid almtr.” 7

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib öyle dedi: Yüce Allah, Âdem

(sieyhisseiam) ve ondan sonra ne kadar peygamber gönderdiyse mutlaka her

birinden: “Eer sen hayatta iken Muhammed’i (seiiaiirfm Beyhi vkbM gönderirsem

1 bn Cerîr (5/538, 539) ve bnu'l-Münzir (657). bn Mes ud'un kraati eldeki Kur'ân'

metnine muhalif olduu için azdr. Ebû Hayyân der ki: "Bu hadis, Mücâhid'den sahîn

deildir. Çünkü, Abdulah b- Kesîr ve bakalar gibi güvenilir raviler ondan, bu âye-i

(c«*4li) eklinde okuduunu nakletmitir.
1

Âl-i mrân Sur. 81

5 bn Cerîr (5/539).

4 Âl-i mrân Sur. 81

5 bn Cerîr (5/539), bnu'l-Münzir (653) ve bn Ebî Hâtim 2/693 (3757).

6 Abdurrezzâk (1/124), bn Cerîr (5/543), bnu'l-Münzir (655) ve bn Ebî Hâtim 2/693,

694 (3757, 3762).
7 bn Cerîr (5/540) ve bnu'l-Münzir (654).
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kendisine iman edip ona yardm edeceksin" diye ahid almtr. Ayn ekilde

her peygamberin de kendi kavminden: "Kendileri hayatta iken Muhammed

(seiiaiahu aleyhi veseiiem) gönderilirse ona iman edip yardm edeceklerine dair söz

alacaksnz” diye ahid almasn istemitir. Sonra: "Allah peygamberlerden

ahid almt: «And olsun ki size kitap ve hikmet verdim; sizde olan tasdik

eden bir peygamber gelecek, ona mutlaka inanacaksnz ve ona mutlaka

yardm edeceksiniz, ikrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi?» demiti. «krar

ettik» demilerdi de: «ahid olun. Ben de sizinle beraber ahidlerdenim»

demiti"' âyetini okudu.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin bu âyet hakknda öyle dediini

bildirin “Bu Yüce Allah'n, peygamberlerden birbirlerine iman ederek Allah'n

kitabn ve emirlerini tebli etmeleri konusunda alm olduu ahiddir.

Peygamberler de Allah'n Kitab'n ve emirlerini kavimlerine tebli ettiler.

Yine onlardan -peygamberlerin tebli ettikleri arasnda- Muhammed'e (salieilaha

siyhj «»M iman edip onu tasdik ederek ona yardm etmeleri hususunda da

ahid almtr. 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda

öyle demitir: "Yüce Allah, Nuh’tan (aieyhissBiam) sonra göndermi olduu her

peygamberden kendisi hayatta iken Muhammed (saiiaiiaiu aleyhi veseiiem) gönderilirse

ona iman edip yardm edeceklerine dair ahid almtr. Ayn ekilde her

peygamber de kendi kavminden kendileri hayatta iken Muhammed (saiiaiisKu aiey t».

»esEiiem) gönderilirse ona iman edip yardm edeceklerine dair ahid almtr.4

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)’nin bu âyet hakknda: “Yüce Allah,

peygamberlerden önce gelenlerin sonra gelenlere Resûlullah'n (saihiiahu aleyhi

veseiiem) geleceini tebli etmeleri ve ihtilafa dümemeleri konusunda

kendilerinden ahid almtr" dediini bildirir.
5

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda

öyle demitir: "Yüce Allah Ehl-i Kitâb’dan ve peygamberlerden Muhammed

1

Âl-i mran Sur. 81

1 bn Cerîr (5/540).

} fbn Cerîr (5/540)

4 bn Cerîr (5/541) ve bn Ebî Hatim 2/694 (3761).

4 bn Cerîr (5/541).
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geldii zaman onu tasdik ederek ikrar etmeleri konusunda ahid almtr.” 1

Ahmed, Abdullah b. Sâbit’ten bildiriyor: Hz. Ömer, Hz. Peygamber' e (nlhliah

aleyhi muUnn) gelip: "Ey Allah'n Resûlü! Ben Kureyza’dan bir kardeimin yanna

uradm. O bana Tevrat’tan çok kapsaml âyetler yazd. Onlar sana

göstereyim mî?” dedi. Resûlullah’n (sallellahu eieyh vesei«n) yüzü deiince de, Ömer:

"Biz Rab olarak Allah'a, din olarak slam'a, peygamber olarak da

Muhammed'e (sMu aleyh* ««ion) raz olduk” dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(s*iwibIbj bIetI» »eniien) rahatlad ve: "Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki

eer Musa (aiayhisseian) aranzda olsayd ve siz ona tabi olsaydnz dalalete dümü ;

olurdunuz. Ümmetlerden benim paym siz, peygamberlerden de sizin paynz

benim
"
buyurdu.

2

Ebû Ya'la'nn, CâbVden bildirdiine göre Resûlullah (niuiatuj aleyhi «uhIM öyle

buyurmutun "Ehl-i Kitab'a hiçbir ey sormayn. Çünkü onlar kendiler

dalalete dümü iken sizi hidayete erdiremezler. Aksi takdirde ya batl olan bir

eye inanacak veya hak olan bir eyi yalanlayacaksnz. Vallahi! Musa (aieytusiari

aranzda bulunacak olsayd ona bana tabi olmasndan baka bir ey hela'

olmazd. "3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr (çüI li) eklinde (i) yi

eddeli olarak okumutur.

Abd b. Humeyd, Âsm’n (Uj) eklinde muhaffef, kelimesini de bir

(te) ile eklinde okuduunu bildirir.

ibn Ebî Hâtim’in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: (g/ij)’

kelimesiyle açklarken: "Burada ahid kastedilmektedir” dedi.
6

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “ahid olun, ben de 52inle

ahidlerdenim" 7
âyetini açklarken: "Yüce Allah'n, peygamberlere,

' bn Cerîr (5/541) ve bnu’l-Münzir (653).

1 Ahmed 25/198, 30/280 (15864, 18335). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.

3 Ebû Ya'la (2135). Muhakkik: "isnad zayftr" demitir.
4
Âl-i mrân Sur. 81

s
ÂI-i mrân Sur. 81

6 bn Ebî Hatim 2/695 (3765).

7
Âl-i mrân Sur. 81
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ümmetleriniz hakknda ahit olun. Ben de hem siz, hem ümmetleriniz için

ahitlerden olacam buyruu mânâsndadr. "Bunun ardndan yüz çeviren

var ya, ite onlar fask olanlardr"’ âyeti hakknda ise: "Ey Muhammedi Bu

ahidden sonra hangi ümmetten olursa olsun senden yüz çevirenler küfürle

isyan edenlerdir, mânâsndadr” dedi.

1

"Allah'n dininden baka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa

göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O na teslim

olmutur, O’na döneceklerdir/' (Âl-i mrân Sur. 83)

Taberânî'nin zayf bir isnâdla bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallaMn aM »eseiM: "Allah'n dininden baka bir din mi arzu

ediyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O'na teslim

olmutur" âyetini açklarken öyle buyurdu: “(0I3IJ! j 1>)
J âyetinden kast:

«Meleklerdir. "Yerde kim varsa dan kast ise slam ftrat üzerine doan

herkestir. (I0.3S3)

4

kelimesinden kast ise: "Dier ümmetlerden, Müslümanlarn

esir alp ta zincirlerle balayarak Cennete götürmek istedii tutsaklardr ki

onlar bunu istemiyor. " 4

Deylemî’nin, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (müniu* ate*» «»fem): "Oysa

göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O'na teslim olmutur..."
6
âyetini

açklarken öyle buyurdu: "Melekler Allah'a gökyüzünde itaat ettiler. Ensâr ve

Abdulkays'llar ise Allah'a yeryüzünde itaat ettiler."
7

bn Cerîr'in, Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Oysa

1

ÂJ-i mrân Sur. 82
1 bn Cerîr (5/546, 547).

3 Âl-i imrân Sur. 83
1 Âl-i imrân Sur. 83

5 Taberârû (11473). Heysemî, Mecmau'z-Ztvâid’de (6/326) der ki: "isnadnda

Muhammed b. Muhsan el-Ukkâî bulunmaktadr. O da metruk biridir."

6
Âl-i imrân Sur. 83

7 Deylemî (7181).
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göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O'na teslim olmutur..."' âyetini

açklarken: "Bu, Yüce Allah’n (insanlardan) ahid ald zamandr" dedi .

1

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle dedi: "Yüce Allah: «Bana

ibadetlerde ister istemez teslim olmulardr» buyurmaktadr. "Yerde ve

göklerdeki kimseler de ... ister istemez Allah'a secde ederler
"

3

buyruu da

bu ekildedir."*

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, krime vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Oysa göklerde ... kim varsa O'na teslim olmutur ..."5 âyetini

açklarken: "Bu âyet, dier ksmndan ayr bir âyettir. ster istemez teslim

olmutur ksmyla da yerdekiler kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs:

"O’na teslim olmutur..."7 âyetini açklarken: "Burada anlamak ve bilmek

kastedilmektedir" dedi .

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken öyle dedi: "Yüce Allah: "And olsun ki onlara: «Gökleri ve yeri

yaratan kimdir?» diye sorsan, «Allah'tr» derler..."9 buyurmaktadr. Bu da

onlann teslim olma ekilleridir."
10

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye bu âyeti

açklarken öyle dedi: "Her insan kendi nefsine: «Allah Rabbimdir ve ben

onun kuluyum» diye ikrar da bulunmutur, ibadetinde Allah'a ortak koan

kii istemeden teslim olan kiidir. Kulluunu sadece Allah’a eden kii de

1

Âl-i mrân Sur. 83

' bn Cerir (5/550).

’Ra'd Sur. 15

4 bn Cerir (5/553), bnu'l-Münzir (666) ve bn Ebî Hatim 2/696 (3775).

5 Âl-i mrân Sur. 83
6 bnu'l-Münzir (663) ve bn Ebî Hatim 2/695, 6% (3770).

7
Âl-i mrân Sur. 83

8 bn Ebî Hatim 2/696 (3774)

9Lokman 25, Zümer 38
,0 bn Cerir (5/549).
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isteyerek teslim olan kiidir."'

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken: “Baz

kavimler slam'a zorlanrken baz kavimler isteyerek müslüman oldular"

dedi.*

bn Cerîr'in bildirdiine göre Matar el-Varrâk bu âyeti açklarken öyle

dedi: “Melekler, Ensâr, Süieym oullan ve Abdulkays’llar isteyerek Allah'a

teslim olanlardr. Bunlarn dndaki herkes ise istemeyerek teslim

olanlardr.”3

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle dedi: “Mümin kii isteyerek müslüman oldu ve bu

kendisine fayda salayarak müslümanl kabul edildi. Kâfir ise Allah'n

azabn görünce müslüman oldu. Bu da kendisine hiç bir fayda salamad ve

müslümanl kabul edilmedi. Çünkü Yüce Allah: “Ama, bizim iddetli

azabmz görüp de öyle inanmalar kendilerine fayda vermedi"4

buyurmaktadr.

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

“Gökyüzünde melekler, yeryüzünde ise Abdulkays'llar isteyerek Allah'a

teslim olanlardr.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre a’bî: "Oysa göklerde kim varsa ... O'na

teslim olmutur..."7 âyetini açklarken: “Burada Allah'a balanmalan

kastedilmektedir" dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sinan: "Oysa göklerde ve yerde

kim varsa O’na teslim olmutur..."9 âyetini açklarken: Burada marifet

kastedilmektedir. Hiç kimse yoktur ki ondan Allah' sorduunda onu

’bn Cerîr (5/549) ve bn Ebî Hâtim 2/696, 297 (3776).
1 bn Cerîr (5/551, 552).

3 bn Cerîr (5/552).

3 âfir Sur. 85
5 bn Cerîr (5/552) vc bn Ebî Hâtim 2/697 (3778).
6 bn Ebî Hâtim 2/696 (3771).

7
Âl-i mrân Sur. 83

* ibn Ebî Hâtim 2/696 (3772).

9
Âl-i mrân Sur. 83
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bilmesin" dedi.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: (l kelimesini açklarken:

"Burada Arap müriklerden ve esirlerden istemeyerek müslümanla girenler

kastedilmektedir" dedi .
3

Taberânî’nin, M. el-Evsat’ta, Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah MiMu

sMh mdiem): "ster köle, ister hayvan, ister çocuk olsun eer ahlâk kötüyse onun

kulana

:

"«Allah'n dininden baka birdin mi arzu ediyorlar?» ayetini okuyun

(ki bu sayede bu huylan gitsin)" 4 buyurmutur.

5

bn Sünnî, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de, Yûnus b. Ubeyd'den bildiriyor: Kivi

zor (huysuz) bir binein üzerinde olur da: "Allah'n dininden baka bir din

mi arzu ediyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O'na

teslim olmutur, O'na döneceklerdir"
6
âyetini okursa o binek Yüce Allah'n

izniyle uysallar.

7

“Kim slam'dan baka bir dine yönelirse, onunki kabul

edilmeyecektir. 0 âhirette de kaybedenlerdendir."
(Al-. mrân Sur. 82 )

Ahmed ve Taberânî'nin, M. el-Evsafta, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (ssiblBhu afeyh. vEJEfem) öyle buyurmutun "Kyamet gününde ameller

Allah'n huzuruna geldii zaman namaz gelip: «Ey Rabbim! Ben namazm ->

der. Yüce Allah: «Sen hayr üzeresin» buyurur. Sadaka gelip: «Ey Rabbim ! Ben

sadakaym» der. Yüce Allah: «Sen hayr üzeresin» buyurur. Sonra oruç gelip:

«Ey Rabbim! Ben orucum» der. Yüce Allah: « Sen hayr üzeresin» buyurur

Sonrada bütün ameller gelir. Yüce Allah hepisine de: «Sen hayr üzeresin »

buyurur. Sonra slam gelip: «Ey Rabbim! Sen selamsn, ben de slam'm» der

’bn Ebî Hatim 2/696(3773).
1
Âl-i mrân Sur. 83

5 bn Ebî Hatim 2/697 (3779).

4
Âl-i mrân Sur. 83

s Taberâu (64). Elbânî, es-Sihiktü'd-Da’îfe'dc (676) uydurma olduunu söyledi

6
Âl-i mrân Sur. 83

? bn Sünnî (504).
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Yüce Allah : «Sen hayr üzeresin, bugün seninle alp seninle vereceim»

buyurur. Zira Yüce Allah Kitab'mda: «Kim slam'dan baka bir dine yönelirse,

onunki kabul edilmeyecektir. O âhirette de kaybedenlerdendir»'

buyurmaktadr."
2

â-jk ^jii S aiij oiidi

"nandktan, peygamberin hak olduuna ehadet
ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden
bir milleti Allah nasl doru yola eritirir? Allah zalimleri

doru yola eritirmez." (Âl-i mrân Sur. 86)

Nesâî, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim ve Sünen’de Beyhakî,

krime vastasyla bn Abbâs'tan bildiriyor: Ensâr’dan bir kii müslüman

olduktan sonra mürted oldu ve müriklere katld. Sonra piman olunca

kavmine: “Resûlullah’a (uiUahu *yhi wkM: «Tövbem kabul olur mu?» sorun" diye

bir haber gönderdi. Bunun üzerine: "nandktan, peygamberin hak

olduuna ehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar

eden bir milleti Allah nasl doru yola eritirir? Allah zalimleri doru yola

eritirmez, ite bunlarn cezas, Allah'n, meleklerin, insanlarn hepsinin

lanetine uramalardr. Orada temellidirler; onlardan azab hafifletilmez;

onlarn azab geciktirilmez. Ancak bunun ardndan tövbe edip düzelenler

müstesnadr. Dorusu Allah balar ve merhamet eder" 3 âyetleri inince,

kavmi ona haber gönderdi ve bu kii tekrar müslüman oldu .
4

Abdurrezzâk, Müsned’ de, Müsedded, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Ma'rifctu's-Sahâbe’de el-Bâverdî, Mücâhid’den bildiriyor Haris b. Süveyd Hz.

Peygamber'inlsalBlahuaByh veseM yannda müslüman olduktan sonra tekrar kafir

olarak kavmine geri döndü. Bunun üzerine Yüce Allah: "nandktan,

1

Âl-i mrân Sur. H5
2 Ahmed 14/355 (8742) ve Taberânî (7611). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.

5
Âl-i mrân Sur. 86,87,88 89

4 Nesâî (4079), bn Cerîr (5/557), bn Ebî Hâtim 2/700 (3795), ibn Hibbân (4477),

Hâkim (2/142, 4/366) ve Beyhakî (8/197).
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peygamberin hak olduuna ehadet ettikten, kendilerine belgeler

geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasl doru yola eritirir? Allah

zalimleri doru yola eritirmez. te bunlarn cezas, Allah'n, meleklerin,

insanlarn hepsinin lanetine uramalardr. Orada temellidirler; onlardan

azab hafifletilmez; onlarn azab geciktirilmez. Ancak bunun ardndan

tövbe edip düzelenler müstesnadr. Dorusu Allah balar ve merhamet

eder
"

1

âyetlerini indirdi. Adamn biri gidip bu âyetleri kendisine okuyunca

Hâris: ‘Vallahi! Seni doru olarak bilirim. Resûlullah ta (saiiaiinfoj aleyhi «sei«m) sender

daha dorudur. Yüce Allah ise üçümüzden de daha dorudur" dedi. Sonrz

geri dönüp müslüman oldu ve müslümanl güzel bir ekilde yaad .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "inandktan ve

peygamberin hak olduuna ehadet ettikten, kendilerine belgeler

geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasl doru yola eritirir? Allah

zalimleri doru yola eritirmez"3 âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyet

Hâris b. Süveyd el-Ensâri hakknda indi. O iman ettikten sonra küfredince

Yüce Allah bu âyeti indirdi. Sonra da: "Ancak bunun ardndan tövbe edip

düzelenler müstesnadr. Dorusu Allah balar ve merhamet eder" 4
âyet

inince tekrar tövbe etti .
5

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münziriin baka bir kanalla bildirdiine

göre Mücâhid: ""nandktan, peygamberin hak olduuna ehadet ettikten,

kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasl

doru yola eritirir? Allah zalimleri doru yola eritirmez
"6

âyetini

açklarken: "Bu âyet Amr b. Avf oullanndan bir adam hakknda inmitir. O

iman ettikten sonra küfre girdi ve am’a geldi" dedi .

7

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre

Mücâhid bu âyeti açklarken: "Bu kii Amr b. Avf oullarndan biri olup imar

1

ÂJ-i mrân Sur. 86, 87, 88 89
J Abdurrezzâk (1/125), Metâlibu'l-Âliye'de (3928) geçtii üzere Müsedded, bn Cerr

(5/558), bnu'l-Miinzir (6809) ve sâbe'de (1/577) geçtii üzere el-Bâverdî.

3
Âl-i mrân Sur. 86

4
Âl-i mrân Sur. 89

5
ei-/sâi»e'de (1/577) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (5/558).

4
Âl-i mrân Sur. 86

1 el-sâbe'de (1/577) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (5/559) ve bnu'l-Münzr

(673).
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ettikten sonra küfre girmitir" dedi. bn Cüreyc der ki: Abdullah b. Kesîr bana

Mücâhid'den haber verdi: O, Rumlann yanma gitti ve Hristiyan oldu. Sonra

kavmine: "Resûlullah'a (saiiaiahuaM«stMsorun, benim tövbem kabul olur mu?"

diye bir mektup yazd. Bunun üzerine: "Ancak bunun ardndan tövbe edip

düzelenler müstesnadr. Dorusu Allah balar ve merhamet eder"
1

âyeti

inince tövbe etti ve tekrar müslümanlann arasna geri döndü.

bn Cüreyc, ikrime’den öyle bildirin Bu âyet slam’dan çkp Kurey’e

katlan Ebû Âmir er-Râhib, Hâris b. Süveyd, bn Sâmit, Vahvah b. Eslet ve on

ki kii haknda inmitir. Sonra bunlar ailelerine: "Bizim tövbemiz kabul edilir

mi?" diye mektup yazdlar. Bunun üzerine: "Ancak bunun ardndan tövbe

edip düzelenler müstesnadr. Dorusu Allah balar ve merhamet eder"2

âyeti indi .

5

bn Ishâk ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor: Hâris b. Süveyd, Uhud

savanda Mucezzer b. Ziyâd' ve Dubay’a oullanndan Kays b. Ziyâd'

öldürdü. Bu durum üzerine Mekke'den Kurey’e gitti. Sonra kardei Culâsi'ye

bir mektup yazarak kavmine geri dönmek istediini söyledi. Bunun üzerine

Yüce Allah onun hakknda: "nandktan, peygamberin hak olduuna

ehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir

milleti Allah nasl doru yola eritirir? Allah zalimleri doru yola eritirmez.

te bunlarn cezas, Allah'n meleklerin, insanlann hepsinin lanetine

uramalandr. Orada temellidirler; onlardan azab hafifletilmez; onlarn

azab geciktirilmez. Ancak bunun ardndan tövbe edip düzelenler

müstesnadr. Dorusu Allah balar ve merhamet eder"1 âyetlerini indirdi .

5

bn Ebî eybe, Ümmü Hâni'nin azatls Ebû Sâlih'ten bildiriyor: Hâris b.

Süveyd, Resûlullah'a (»RiMu aleyhi «ailem) biat ettikten sonra Mekke ahalisinin

yanna gitti. Sonra Uhud savanda bulundu ve Müslümanlara kar savat.

Yaptklarna piman olup Mekke’ye geri döndü. Kardei Cülâs b. Suveyd’e:

"Ey kardeim! Bu yapm olduklarmdan dolay piman olmu durumdaym.

Ben Allah'a tövbe edip tekrar slam’a dönmek istiyorum. Bu durumu

’Âl-i mrân Sur. 89
J
Â!-i mrân Sur. 89

3 bn Cerir (5/559, 560) ve bnu'l-Münzir (674).
4
Âl-i mrân Sur. 86. 87, 88 89

5 bn shâk. Siretu bn Hiâm (2/89) ve bnu'l-Münzir (675).
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Resûlullah’a (saiiaiishu aleyhi vesellem) sor, eer tövbemin kabul edileceini anlarsan

bana bunu yaz ve bildir" diye bir mektup yazd. Kardei bu durumu

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bildirince Yüce Allah: "nandktan, peygamberin

hak olduuna ehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar

eden bir milleti Allah nasl doru yola eritirir? Allah zalimleri doru yola

eritirmez
" 1

âyetini indirdi. Bu kiinin kavminden olup ta kart olanlar:

“Müslümanken, inkar ettikten sonra m tekrar slam'a dönecek!" dediler

Bunun üzerine Yüce Allah: "nandktan sonra inkar edip, inkarda ar
gidenler var ya, onlarn tövbeleri kabul edilmeyecektir. te sapkla'

onlardr
"2

âyetini indirdi.
3

Ebü Nuaym'n, Ma'rife’de, Süddî es-Saîr vastasyla Kelbî’den, o Ebû

Salih'ten, o da bn Abbâs'tan bildiriyor: Haris b. Suveyd b. es-Sâmit on kiilik

bir grupla beraber (slam’dan çkp) Mekke'ye gittiler. Haris b. Süveyd bu

yaptna piman olarak geri döndü. Medine'nin yaknlarna geldiinde

kardei Culâs’e: “Bu yaptma piman olmu durumdaym. Resûlullah'a

(sBlaiatu aleyhi vesellem) sor, benim tövbem kabul edilir mi?" diye haber gönderdi.

Culâs, Hz. Peygamber'e Mallahu aleyhi vesellem) gidip durumu haber verince, Yüce

Allah: “Ancak bunun ardndan tövbe edip düzelenler müstesnadr.

Dorusu Allah balar ve merhamet eder
"4

âyetini indirdi. Bunun üzerine

Culâs kardeine: “Yüce Allah senin tövbeni kabul etti" diye haber gönderdi.

0 da Medine’ye gelip Resûlullah’tan Uaiieliahu aleyhi vesellem) özür diledi ve Allah'a

tövbe etti. Hz. Peygamber (sellellehu aleyhi vesellem) de onun özrünü kabul etti.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Avfi vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"nandktan ... sonra inkar eden bir milleti Allah nasl doru yola eritirir?"
3

âyetini açklarken: “Bunlar Ehl-i Kitâb’dr. Onlar Muhammed'in (sBBlahu aleyhi vesellarr)

hak olduunu bilip kabul ettikten sonra onu inkar ettiler" dedi.
7

Mehâmilî, Emâli’öe, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden

’ Âl-i mrân Sur. 86
3

Âl-i mrân Sur. 90
5 bn Ebî eybe (14/400).

* Âl-i mrân Sur. 89
s Ebû Nuaym 2/777 (20/68).

6
Âl-i imrân Sur. 86

7 bn Cerir (5/560) ve bn Ebî Hatim 2/600 (3790).
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bildiriyor. Abdullah b. Maz’ûn'un Kbtî bîr kölesi vard. Bu köle müslüman

olmu ve müslümanlg güzel bir ekilde yaamt. Abdullah ta bunun

müslümanln çok beenmiti. Ukbe bir gün çkp gitti ve bu köleyi azn
beline balam ve saçlarn önden kesmi bir ekilde gördü. Ona: “Ey filan!

Neyin var?” diye sorunca: “Bir eyim yok" dedi ve Hristiyan ailesinin yanna

gidip Hristiyan oldu. Bunun üzerine Abdullah onu alarak Amr b. el-Âs'n

yanna götürdü. O da bu durumu Ömer'e yazl olarak bildirdi. Ömer de

cevaben: "nandktan, peygamberin hak olduuna ehadet ettikten,

kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasl

doru yola eritirir? Allah zalimleri doru yola eritirmez"' âyetini yazdktan

sonra: “Ona müslüman olmasn teklif et, kabul ederse onu serbest brak,

kabul etmezse öldür" diye yazd. Amr b. el-Âs ona müslüman olmasn

söyledi. O da kabul etmeyince onu öldürdü .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve tonu’l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(-

Basrt) bu âyet hakknda öyle dedi: “Bunlar Yahudilerden ve Hristiyanlardan

olan Ehl-i Kitâb'dr. Bunlar kitaplannda Muhammed’in (ufaHahu aleyh vestüem)

gönderileceini görmüler onu ikrar edip hak olduuna ahitlik etmilerdir.

Ancak peygamber kendi kavimlerinden gönderilmeyince Araplar hased

ettiler. Peygamberin gönderileceini ikrar ettikten sonra kendi

kavimlerinden gönderilmeyince Araplan hasedlerinden dolay onu inkâr edip

küfrettiler.1

, c *

"nandktan sonra inkar edip, inkarda ar gidenler var

ya, onlarn tövbeleri kabul edilmeyecektir. te sapklar

onlardr." (Âl-i mrân Sur. 00)

Bezzâr, bn Abbâs'tan bildiriyor. Bir topluluk müslüman olduktan sonra

mürted oldu. Sonra bir daha müslüman olduktan sonra bir daha mürted

oldular. Bunun üzerine Resûlullah'a (seMahu aleyhi venhml (tövbelerinin kabul edilip

1

ÂI-i mrân Sur. 86
3

sâbe'de (4/239) geçtii üzere Mehâmilî.

’ bn Cerîr (5/560) ve bnu'I-Münzir (677).
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edilmeyeceini) sormalan için kavimlerine haber gönderdiler. Kavimleri bu

durumu Resûlullah’a (saHaiiahu aleyhi «eeiiem) bildirdiklerinde: “nandktan sonra inkar

edip, inkarda ar gidenler var ya, onlarn tövbeleri kabul edilmeyecektir.

te sapklar onlardr"

1

âyeti indi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyet açklarken:

“Yahudilerin ve Hristiyanlann ölüm anndaki tövbeleri kabul edilmez" dedi .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken: “Bunlar ncîl'i ve sa'y (eleyhisseM inkâr eden Yahudilerdir.

Sonra Muhammed'i (salBiahu oieyti «selimi) ve Kur'ân' inkâr ederek küfürlerinde an
gitmilerdir" dedi .

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye bu

âyeti açklarken öyle demitir: "Bu âyet iman ettikten sonra inkâr eden,

inkârda an gidip günah ileyen Yahudiler ve Hristiyanlar hakknda inmitir.

Sonra bunlar bu küfürleri zamannda ilemi olduklan günahlanndan dolay

tövbe etmek için geldiler. Onlar hidayet üzere olsalard tövbeleri kabul

edilirdi. Ancak onlar sapklk üzeredirler.”4

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

göre Ebu'l-Âliye: "...Onlarn tövbeleri kabul edilmeyecektir..."5 âyetini

açklarken: “Onlar günahlanndan dolay tövbe etmi, ancak asl

küfürlerinden tövbe etmemilerdir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “...nkarda ar
gidenler..."7 âyetini açklarken: “Bunlar küfürleri üzerinde devam

edenlerdir" dedi .

8

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: “...nkarda ar gidenler var ya.

1

Âl-i mrân Sur. 90
2 bn Cerîr (5/564).

3bn Cerîr (5/564) ve bn Ebî Hatim 2/701 (3801, 3802).

4 bn Cerîr (5/565). bnu'l-Münzir (681) ve bn Ebî Hatim 2/701, 702 (3799, 3805).

3 Âl-i mrân Sur. 90
6 bn Cerîr (5/566), bnu'l-Münzir (683) ve bn Ebî Hâtim 2/702 (3803).

7
Âl-i mrân Sur. 90

8 bn Cerîr (5/566).
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onlarn tövbeleri kabul edilmeyecektir ..."

1

âyetini açklarken: "Burada

küfürleri üzere iken ölenler kastedilmektedir. Bunlardan biri ölüm annda

tövbe edecek olursa tövbesi kabul edilmez" dedi/

« ufjH ijî jîUj \J& *iil k

& f-y
*j ^jii jjj

"Dorusu inkar edip, inkarc olarak ölenlerin hiçbirinden,

yeryüzünü dolduracak kadar altn fidye vermi olsa bile,

bu kabul edilmeyecektir. te elem verici azab onlaradr,

onlarn hiç yardmclar da yoktur/' (Âl-i im™,, Sur. 91)

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Dorusu

inkar edip, inkarc olarak ölenlerin hiçbirinden, yeryüzünü dolduracak

kadar altn fidye vermi olsa bile, bu kabul edilmeyecektir
''9 âyetini

açklarken: “Burada her kâfir kastedilmektedir” dedi/

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî

Hatim, Eb'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî’nin, el-Esmâ ve's-Sfat'ta,

Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bieyh, vmiiem) öyle buyurmutur:

"Kâfir kyamet gününde huzura getirildii zaman kendisine: «Eer yeryüzü

dolusunca altnn olsayd onu fidye olarak verir miydin?» denilir. O: «Evet

verirdim » karlttn verir. Bunun üzerine ona : «Senden daha kolay istenmiti

denilir.» Yüce Allah'n : «Dorusu inkar edip, inkarc olarak ölenlerin

hiçbirinden, yeryüzünü dolduracak kadar altn fidye vermi olsa bile, bu

kabul edilmeyecektir. te elem verici azab onlaradr, onlarn hiç

yardmclar da yoktur»5
âyeti de bu anlamdadr. "

6

1

Âl-i mrân Sur. 90
J bn Cerîr (5/567).

3 Âl-i mrân Sur. 91

4 bn Cerîr (5/571) ve bn Ebî Hatim 2/702 (3806).

5 Âl-i mrân Sur. 91

6 Abd b. Humeyd, Muntehab (11 77), Buhârî (2538), Müslim (2805), bn Cerîr (5/571,

lafz bn Cerîr’indir), bnu'l-Münzir (683) ve bn F.bî Hatim 2/702 (3807).
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^
ûl ^ Uj jââj ^3i \J\L

:

"Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça
iyilie eriemezsiniz. Her ne sarfederseniz, üphesiz Allah

onu bilir.” (Al-: mrân Sur. 02)

Mâlik, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu'l

Münzir, bn Ebî Hâtim, Enes’ten bildiriyor: Ensârin içinde en fazla hurma

aac olan Ebu Talha idi. En fazla holand bahçesi de Mescid'in karsnda

bulunan Beyruhâ bahçesîydî. Hz. Peygamber (sahiahu aleyhi »seiiem) o bahçeye girer

ve temiz suyundan içerdi. "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda;

harcamadkça iyilie eriemezsiniz"

1

âyeti inince, Ebû Talha: "Ey Allah'r

Resulü! Yüce Allah: "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça

iyilie eriemezsiniz"
2
buyurmaktadr. Benimde en fazla holandn-

bahçem Beyruhâ bahçesidir. Onu Allah yolunda tasadduk ediyorum. Ben b
bahçenin sevabn diliyor ve Allah katnda benim için saklanmasn temenn

ediyorum. Ey Allah’n Resulü! Onu Allah'n sana göstermi olduu yerlerde

harca" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sayfehu »eji* ««im): "Çok güzel, bu ma

kazanç brakan bir maldr, bu mal kazanç brakan bir maldr. Ben senin m
dediini iittim. Ben onu akrabalarna brakman uygun görüyorum" buyurdu

Ebû Talha: "Ey Allah'n Resûlü! Öyle yapacam” deyip onu akrabalan vt

amca çocuklan arasnda taksim etti .
3

Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Cerîr, Enes'ten

bildiriyor. "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

eriemezsiniz" 4
âyeti indii zaman Ebû Talha: "Ey Allah’n Resûlü! Yüce Allah

mallanmzdan istemektedir. Sen de ahid ol ki Beyruhâ adl bahçemi Allah

yolunda bahediyorum" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiisiahu aie^i veseiiem):

"Onu akrabalarna brak" buyurdu. Ebû Talha da onu Hassân b. Sâbit ve Ubey

b. Ka'b’a brakt .

5

1

Âl-i mrân Sur. 92
1

Âl-i mrân Sur. 92
} Mâlik (2/995, 9%), Ahmed 19/426 (12438), Buhâri (1461), Müslim (998/42), Tirmizi

(2997), Nesâî, S. cl-Kübrâ (11066), bnu'I-Münzir (690) ve ibn Ebî Hâtim 3/703 (3812).

4
Âl-i mrân Sur. 92

4 Müslim (998/43), Ebû Dâvud (1689), Nesâî (3604) ve bn Cerir (5/576).
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Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Merdûye ve

Mekârimu'l-Ahlâk 'ta Harâiti, Enes'ten bildiriyor. "Sevdiiniz eylerden

(Allah yolunda) harcamadkça iyilie eriemezsiniz" * âyeti veya: "Kimdir

Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ..."

2

âyeti inince Ebû Talha: "Ey

Allah'n Resûlü! Falan falan yerde bulunan bahçem sadakadr. Eer bunu gizli

olarak vermeye gücüm yetseydi açk olarak vermezdim" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiBiiahu Bteyfn veseiiem): "Onu ailenden fakir kiilere ver" buyurdu.*

Abd b. Humeyd ve Bezzâr, bn Ömer'den bildiriyor. O, "Sevdiiniz

eylerden (Allah yolunda) harcamadkça yilie eriemezsiniz" 1 âyetini ilk

örendiimde Yüce Allah’n bana vermi olduu eyleri düündüm ve benim

için yanmda Rum kökenli olan Mercâne adl cariyemden daha sevimli bir

malmn olmadn gördüm. Bunun üzerine: "Bu cariyemi Allah nzas için

azad ettim" dedim. Eer Allah yolunda verdiim bir eyi geri alma

alkanlm olsayd onu kendime nikahlardm" dedi. Sonra Ömer o cariyeyi

Nâfi’ye nikahlad .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Ömer el-Hattâb’tan bildiriyor:

Ömer, Ebû Musa el-E'arî’ye, kendisi için Celûle tutsaklarndan bir cariye satn

almasn bir mektupla bildirdi. Sonra Ömer bu cariyeyi huzuruna çarp:

"Yüce Allah: "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

eriemezsiniz"6 buyurmaktadr" dedi ve onu azad etti .

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim,

Muhammed b. el-Münkedir'den bildiriyor: "Sevdiiniz eylerden (Allah

yolunda) harcamadkça iyilie eriemezsiniz"
0
âyeti indii zaman Zeyd b.

Hârise, Seblu denilen bir atyla gelip: "Bu, sadakadr" dedi." -Oysa onun için

1

Âl-i Lmrân Sur. 92
I

Bakara Sur. 245
3 Ahmed 19/191, 20/179, 21/ 295 (12144, 12781, 13767;, Abd b. Humeyd, Muntehab

(1411), Tirmizî (2997, "sahih"), bn Cerîr (5/575) ve bnu'l-Münzir(689). Sahih hadistir

(Bakm: Elbânî, SahîkSünen et-Tirmzî, 2396).

*
Âl-i lmrân Sur. 92

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2194). Heysemî, Mecmau'z-Zrvâd’de (6/326) der ki: "Hadisi

Bezzâr rivayet etmitir. snadnda taramadm bir kii bulunmaktadr."
II

Âl-i lmrân Sur. 92
7 bn Cerîr (5/574, 575) ve bnu'l-Münzir (693).
8
Âl-i mrân Sur. 92
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yannda bu attan daha sevimli bir mal yoktu- "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) b j

at kabul etti ve ona Zeyd’in olu Usâme’yi bindirdi. Bunun üzerine Zeyd’h

yüzündeki deiiklii gören Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Allah onu senden

kabul etti" buyurdu .

1

bn Cerîr, Amr b. Dinar'dan bunun aynsn bildirir.

1

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Ma’mer vastasyla Eyyûb ve bir bakasndan

bildiriyor. ''Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

eriemezsiniz. Her ne harcarsanz, üphesiz Allah onu bilir*
3
âyeti indii

zaman Zeyd b. Harise çok sevdii bir atyla gelip: "Ey Allah’n Resulü! Bu at

Allah yolunda (sadaka)dr" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ata Zeyd'in olu

Usâme'yi bindirince Zeyd'in arna gitmiti. Resûlullah (suiiBiahu aleyhi venün»,

Zeyd'in bu durumunu görünce: "Bilmi ol ki, Allah onu kabul etti" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd ve bn Asâkir, Sabit b. el-Haccâc'tan bildiriyor: Bana öyle

nakledildi: "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

eriemezsiniz" 5
âyeti indii zaman Zeyd: "Allahm! Benim yanmda bu

atmdan daha fazla sevdiim bir malmn olmadn biliyorsun" dedi ve onu

miskinlere tasadduk etti. O miskinler de at satmak istediler. Zeyd de o at

çok beenmiti ki, onu satn alabilir mi diye Hz. Peygamber'e (saibiiahu aleyhi vesellen)

sorunca, Hz. Peygamber MbIIbIiu aleyhi vesBiam) ona bunu yasaklad .

6

bn Cerîr, Meymûn b. Mihrân’dan bildiriyor: Adamn biri Ebû Zer’e: "Hangi

ameller daha faziletlidir?" diye sorunca, Ebû Zer: "Namaz dinin direidir,

cihad amelin ba, sadaka da hayret verici bir eydir. Bunun üzerine bu ki

:

"Ey Ebû Zer! Benim en çok ilediim ameli brakp ta zikretmediini

görüyorum" dedi. Ebû Zer: "O nedir?" diye sorunca: "Oruçtur" karln
verdi. Ebû Zer: "Oruç Allah’a yaknlktr, ancak bunlarn yanlannda deildir

’

deyip: "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

1

Saîd b. Mansûr, Tefsîr (507), bnu'l-Münzir (691) ve bn Ebî Hatim 3/704 (3714 .

Sünen'in muhakkiki: "Mürsel olmas sebebiyle isnad zayftr7
' demitir.

1 bn Cerîr (5/576,577).

3
Âl-i mrân Sur. 92

4 Abdurrezzâk (1/126) ve bn Cerîr (5/577).

5 Âl-i mrân Sur. 92
6bn Asâkir (19/367).
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eriemezsiniz*
1

âyetini okudu .

3

Abd b. Humeyd, Süieym oullarndan bir adamdan bildiriyor: Ebû Zerie

Rebeze'de komu oldum. Onun bir deve sürüsü, bir de bu sürüyü güden zayf

bir çoban vard. Ona: "Ey Ebû Zer! Seninle arkada olup sürünü korumak ve

sende olan ilimden bir eyler örenmek istiyorum. Umulur ki Allah bana

bunlarla bir fayda salar ne dersin?" dedim. Ebû Zen "Bana arkadalk

edecek kii bana itaat edendir. Eer bana itaat edersen arkadamsn,

etmezsen deilsin" dedi. Ona: "Hangi konularda sana itaat etmemi ister

sin?" dediimde; "Bana malmdan bir ey getirmeni istediim zaman en

güzelini getireceksin" dedi. Onunla bir süre öylece beraber kaldm. Sonra

ona su iiyle uraanlarn ihtiyaç içinde olduklan zikredildi. Bunun üzerine

bana: "Develerden bir deve getir” dedi. Develere baktmda aralarnda

erkek damzln en güzel ve en uysal olduunu gördüm. Tam onu alacaktm

ki Ebû Zerim ona olan ihtiyaçlann hatrladm ve onu almaktan vaz geçtim. O

deveden sonra en güzel olan deveyi alp yanna gittim. O, deveye bakp: "Ey

Süieym oullanndan olan kardeim! Sen bana hainlik ettin" dedi. Onu

anladmda deveyi braktm ve sürüye geri dönüp o en güzel olan deveyi

getirdim. O, yannda oturanlara: "Allah nzasn gözeterek i yapacak iki kii

var mdr?” diye sorunca, oradan iki kii: "Biz vanz" cevabn verdi. Ebû Zer:

"O zaman kalkn ve bu deveyi yatnp ayaklarn balayarak kesin. Sonra

suculann evlerini sayn ve eti evlerin saysna göre taksim edin. Ebû Zeriin

evini de onlardan bir tane sayn" dedi. Bunun üzerine onlar da bu ekilde

yapp eti taksim ettikten sonra beni yanna Çagnp: "Vasiyetimi hatrlayp

omuz ard m ettin bilmiyorum. Unuttuysan seni mâzur görüyorum" dedi.

Ona: "Hayr, vasiyetini unutmadm. Fakat develere baktmda en

güzellerinin erkek damzlk bir deve olduunu gördüm. Tam onu alacakken

ona olan ihtiyacn hatrladm ve geri braktm" dedim. Ebû Zer: "Ona olan

ihtiyacmdan dolay m braktn?” diye sorunca: "Evet bu sebeple braktm”

cevabn verdim. Bunun üzerine: "Sana ihtiyaç günümü haber vereyim mi?

Benim ihtiyaç duyacam gün mezanma konulacam gündür. Benim asl

ihtiyaç duyacam gün ite o gündür. üphesiz her maln üç orta

bulunmaktadr. Biri kaderdir ki o geldiinde iyi mi, kötü mü demeden alr

gider. Biri varistir ki, o da ban ne zaman mezara koyacan beklemektedir.

’ Âl-i mrân Sur. 92
1 bn Cerîr (5/576).
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Sen (mezarda) zelil bir iken o malm alacaktr. Dieri ise sensin (yani maln

sahibidir). Eer gücün yeterse bu üç ortan en zayf olmaya bak. Çünkü

Yüce Allah: “Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

eriemezsiniz*'' buyurmaktadr. Bu deve malmn içinde en fazla sevdiimd .

Onu vererek kendime önden bir eyler hazrlamak istedim” dedi.

Ahmed, Hz. Âie'den bildiriyor: Resûlullah'a («liaiM aie^ ««im bir keler

getirildi. Ancak Resûlullah (mIUM aleyhi ««im ondan yemedi ve yiyene de

yasaklamad. Ona: “Ey Allah’n Resûlü! Onu miskinlere yedirelim mi?” diye

sorduumda: "Hayr, yemediiniz eylerden unlara yedirmeyin" buyurdu .

2

Ebû Nuaym, Hilye'de, Mücâhid vastasyla bn Ömer’den bildiriyor:

“Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie eriemezsiniz
" 3

âyeti indii zaman o bir cariyesini çanp azat etti.
4

Zühd’de Ahmed, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildiriyor:

bn Ömer namaz klarken okuyordu ki: “Sevdiiniz eylerden (Allah

yolunda] harcamadkça iyilie eriemezsiniz
” 5 âyetine yetiince,

namazdayken eliyle iaret ederek bir cariyesini azat etti .

6

bnu'l-Münzir, Nâfi'den bildiriyor: bn Ömer eker satn alp onu tasadduk

ederdi. Ona: “eker parasyla onlara yiyecek satn alp versen onlar için

bundan daha faydal deil midir?” dediimizde: “Sizin dediinizi biliyorum.

Ancak Allah'n: “Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcamadkça iyilie

eriemezsiniz”

7

buyurduunu iittim” derdi. Çünkü bn Ömer ekeri severdi .

1

bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...yilie

eriemezsiniz
” 9

âyetini açklarken: “yilikten kast. Cennettir” dedi .

1

1

ÂJ-i mrân Sur. 92
J Ahmed 41/256, 399, 42/45 (24736, 24917, 2S110). Muhakkik: "Yemediiniz eylerden

onlara yedirmeyin" lafz dndaki ksm sahihtir" demitir.

3 Âl-i mrân Sur. 92

«Ebû Nuaym (1/295).

5 Âl- mrân Su r. 92
6 Ahmed (sh. 193, 194), bnu'l-Münzir (695) ve bn Ebî Hâtûn 3/704 (3813).

7
Âl-i mrân Sur. 92

® bnu'l-Münzir (694).

9 Âl-i mrân Sur. 92
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bn Cerîr, Amrb. Meymûn’dan bunun aynsn bildirir.

3

bnu'l-Münzir, Mesruk’tan bunun aynsn bildirir.
3

Abd b. Humeyd, ibn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken: “Beendiiniz ve hevasna dütüünüz mallarnzdan

harcamadkça Rabbinizin iyiliine (Cennetine) eriemezsiniz" dedi. “...Her ne

harcarsanz, üphesiz Allah onu bilir" * âyetini açklarken ise: “O sizin için

saklanmtr. Yüce Allah ondan haberdardr ve mükafatn verecektir" dedi .

5

jJjU. pi
;>}
u,jL:ü sijjsiu ijii ji sijjU jjü iî

"Tevrat'n indirilmesinden Önce srail'in kendisine haram
ettiinden baka bütün yiyecekler srailoullarna helal

idi. De ki: Doru sözlü iseniz Tevrat’ getirip okuyun."
(Âl-î mrân Sur. 93)

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

Beyhakî'nin, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“...srail'in kendisine haram ettiinden baka bütün yiyecekler

srailoullarna helal idi ..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: "Burada haram

klnandan kast, etin içindeki damardr. Yakûb (aiey^seM siyatik hastalna

yakalanmt. Geceleri anstndan dolay hep feryad ederdi. Eer iyileirse bir

daha içinde damar bulunan etleri yemeyeceine dair yemin etti ve Yahudiler

kendilerine bunu haram kldlar .

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Certriin, Yusuf b. Mâhek vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs ona öyle dedi: "srâil’in kendi kendisine neleri

haram kldn biliyor musun? srâil (Yakub (aiayüsseiam)) siyatik hastalna

’ bnu'l-Münzir (686) ve bn Ebî Hâtûn 3/703 (3808).

1

ibn Cerîr (5/573).

3 bnu'l-Münzir (687).

4 Âl i mrân Sur. 92

5 bn Cerîr (5/573, 574) ve bnu'l-Münzir (697).

6
ÂJ-i mrân Sur. 93

7 bn Cerîr (5/584), bnu'l-Münzir (701), bn Ebî Hâtim 3/705 (3818), Hâkim (2/292,

"sahih") ve Beyhakî (10/8).
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yakalanmt ve bu hastalk kendisini zayf düürmütü. Eer Allah kendisini

salna kavuturursa bir daha asla damar yemeyeceine dair yemin etti. Bu

sebeple Yahudiler etin içinden damarlar çkarrlar ve yemezler/'
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtîm'in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

Bu âyeti açklarken öyle dedi: "srail (Yakûb (aieyteelam)) kendine damar yemeyi

haram klmt. Siyatik hastalna yakalandndan dolay gecelei

uyuyamyordu. Bunun üzerine: "Vallahi! Eer Allah beni bu hastalktan

kurtarp salma kavuturursa bunu benim çocuklarm yemeyecektir" dedi.

Ancak bu, Tevrat'ta yazl deildi. Muhammed (sailaüahu aieyti veseiien), Ehl-i Kitâb'dan

bir gruba: "Bu haram klma da nedir?" diye sorunca: "O bize kitaptan önce

haramdr" cevabn verdiler. Halbuki Allah: "Tevrat'n indirilmesinden önce

srail'in kendisine haram ettiinden baka bütün yiyecekler Israiloullarna

helal idi. De ki: Doru sözlü iseniz Tevrat' getirip okuyun"2 buyurmaktadr.

3

Buhârî, Târih’te, bnu'l Münzir ve bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr vastasyla

bn Abbâs'tan bildiriyor: Yahudiler gelip: "Ey Ebu'l-Kâsm! Bize Yâkub’un

(Beyhisseiam) kendi kendisine neyi haram kldn söyle" deyince Resûlullah Meiluhu

aleyhi vesBiem): "Yakûb (sleyhisselam) sahrada otururdu. O, siyatik hastalna

yakalanmt. Deve eti ve deve sütünden baka kendisine zarar veren bir ey
yoktu. Bu sebeple de bunlar kendine haram kld " buyurdu. Yahudiler: "Doru

söyledin" karlm verdiler/

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...srail'in kendisine haram ettiinden ..."5 âyetini açklarken öyle dedi:

"Yakûb (aieyhisseiam) kendine, damar ve deve eti yemeyi haram klmt.

Kendisinde siyatik hastal vard. Bir gün damar ve deve eti yeyince o gece

geceyi feryatla geçirdi. Bunun üzerine de onlan bir daha asla yemeyeceine

dair yemin etti .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Miclez: "...srail'in kendisine

1

Saîd b. Mansûr, Tefsir (508) ve bn Cerîr (5/582, 583).
2 Âl-i mrân Sur. 93

3 bn Cerîr (5/580) ve bn Ebî Hatim 3/706 (3822).

4 Buhârî (2/1 14), bnu'l-Münzir (705) ve bn Ebî Hatim 3/705 (3817).

5 Âl-i mrân Sur. 93
6 bn Cerîr (5/585, 586).
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haram ettiinden ..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: "srail'den kast

Yakûb'dur {B^iKeiBm). Yakûb (ieyhiuebm) yiit ve güçlü birisiydi. Bir melekle

karlat ve onunla güre tuttu. Melek Yakûb’u (lerhnsolam) yendikten sonra

baldnna vurdu. Yakûb (aleyfasel«n), melein öyle yaptn görünce onu yere

çald ve: “Bana birisim takmadan seni brakmayacam" dedi. Bunun üzerine

melek te ona srâil adn takt. O günden sonra da Yakûb'un (Beyfceiam)

baldnndaki o damar hep ard ve bir daha bir binee binemedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Yakûb (Bieytosalam)

deve eti yemeyi kendine haram kld" dedi.’

bn shâk, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, krime vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs öyle derdi: “Yakûb (aWm*iwn) kendine cierin fazlaln,

böbrekleri ve srt ya hariç iç yalan haram klmt. Haram olan ksm,

kurban olarak atee atlrd ve ate onu yakard ." 3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Atâ: "...srail’in

kendisine haram ettiinden ..."4 âyetini açklarken: "Deve eti ve deve

sütünü haram klmtr" dedi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Cüreyc vastasyla bn

Abbâs'tan bildiriyor: Yahudiler Hz. Peygamber'e (mIIbIIbihj aleyhi vaseiiem): “Tevrat’ta,

srail'in kendine haram kldn haram klmtr" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah, Muhammed’e {sayiahu aleyh, veseiiem): “De ki: Doru sözlü iseniz Tevrat’

getirip okuyun " 6 buyurdu. Oysa onlar yalan söylüyordu. Çünkü Te/rat'ta

öyle bir ey yoktu. Ancak Tevrat indirildikten sonra bunlar srâil oullarna

ceza olarak haram klnmtr. Yüce Allah: “De ki: Doru sözlü iseniz Tevrat'

getirip okuyun"7 buyurmaktadr. Yahudiler, Muhammed'e (seMhu Bisyhi veseiiem):

“Musa bizim dinimiz üzereydi ve Tevrât bize iç yalarn, trna ve cumartesi

gününü haram klm olarak geldi" dediler. Muhammed (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem):

’ Âl-i mrân Sur. 93
1 bn Cerîr (5/586).

3 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/554), bnu'l-Münzir ((704) ve bn Ebî Hâtim 3/705

(3819).

* Âl-i mrân Sur. 93
5 bnu'l-Münzir (706).

6
Âl-i imrân Sur. 93

7
Âl-i mrân Sur. 93
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"Yalan söylüyorsunuz, Musa Yahudi deildir. Tevrat'ta da sadece slam

vardr

"

karln verdi. Yüce Allah: "De ki: Doru sözlü iseniz Tevrat'

getirip okuyun"’ buyurmaktadr. Bunda öyle bir ey var mdr? Onlara,

Musa’dan sonra gelen peygamberler de öyle bir eyi haram klmad. Onlara

levhalarda topluca indirildi .

2

Abd b. Humeyd, Âmir'den bildiriyor: Hz. Ali, kendine hanmn haram klan

biri hakknda öyle dedi: “srail’in deve etini kendine haram klmasyla deve

etinin kendisine haram olduu gibi bu kiiye de hanm haram olmutur.”

Mesrûk der ki: “isrâil, Allah'n bilgisinde olan ve kitap indirecei zaman

haram klaca eyi kendine haram klmtr. Kitap indirilince de srail'in

haram kld eye muvafk olarak inmitir. Siz de Allah'n helal klm olduu

eyi kendinize haram klmaya kalkyorsunuz. Benim için, haram kldnz
eyle, bir tabak tirit yemeini haram klmanz arasnda bir fark yoktur.”

^yJUJ gikj ISjU jjt b\

"Dorusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke’de, dünyalar

için mübarek ve doru yol gösteren Kabe'dir."
(Al-i mran Sur- 96)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, a’bî vastasyla bildirdiine göre Ali b.

Ebî Tâlib: “Dorusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de ..."3 âyetini

açklarken: “Ondan daha önce de evler vard. Ancak bu, Allah'a ibadet için

kurulan ilk evdi” dedi .
4

bn Cerîr, Matar'dan bu yorumun aynsn bildirir.

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan( Basrî) bu âyet hakknda: “insanlarn

Allah’a ibadet etmeleri için yaplan ilk ev Mekke'de yaplan evdir” dedi .

6

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bn Cerîr ve

’Âl-i îrnrân Sur. 93
3 bn Cerîr (5/580, 581), bnu'l-Münzir (708) ve bn Ebî Hâtim 3/706 (3823).

3 ÂI-i îrnrân Sur. 96
4 bnu'l-Münzir (716) ve bn Ebî Hâtûn 3/707 (3827).

5 bn Cerîr (5/590, 591).
6 bn Cerîr (5/590).
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Beyhakî, uab'da, Ebû Zerîden bildiriyor: “Ey Allah’n Resulü! lk yaplan

mescid hangisidir?” diye sorduumda, Resûlullah (seiiaMu aleyhi «seiism): "Mescidu'l-

Haram'dr" buyurdu. Sonra hangisidir?” dediimde: "Mescidu 1-Aksâ'dr"

dedi. “kisi arasnda kaç yl vardr?" diye sorduumda ise: "Aralarnda krk yl

vardr" karln verdi.’

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî, uab’da, bn Amr'dan

bildiriyor. “Yüce Allah, Kâbe'yi yeryüzünden iki bin yl önce yaratmtr. -Ar

su üzerinde iken- Kabe beyaz köpük gibiydi. Yeryüzü de altnda bir kabuk

gibiydi. Daha sonra da yeryüzü Kâbe'nin altnda yayld."
3

bnu'l-Münzir, Ebû Hureyre'den bildiriyor: “Kâbe, yeryüzünden iki bin yl

önce kurulmutur. Ancak o yerdendi ve su üzerinde bir kabuk gibiydi.

Üzerinde meleklerden iki melek vard ki, bu melekler tebih ediyordu. Yüce

Allah yeryüzünü yaratmak istediinde yeryüzünü Kabe'den yayd ve onu

yeryüzünün ortasnda kld.”3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mücâhid:

“Dorusu insanlar için ilk kurulan ev..."
1

âyeti "Siz, insanlar için ortaya

çkarlan, ... hayrl bir ümmetsiniz"5
âyeti gibidir” dedi.

6

bn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: “ilk kurulan ev Kâbe'dir. Kâbe kurulduu

zaman yeryüzü henüz su idi. Kâbe’de onun üstünde bir köpüktü. Allah yeri

yaratt zaman beraberinde Kâbe'yi de yaratt. O yeryüzünde kurulan ilk

evdir.”
7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken:

“nsanlara yaplan ilk kble, Mescid-i Harâm'dr” dedi.
8

bnu'l-Münzir ve el-Ezrakî, bn Cüreyc'ten bildiriyor Bize nakledildiine

' bn Ebî eybe (14/116), Ahmed 35/334, 373 (21421, 21468), Buhârî 3366, 3425),

Müslim (520), bn Cerîr (5/593) ve Beyhakî 3982).
1 bn Cerîr (5/591), bnu'l-Münzir (712) ve Beyhakî (3983).

3 bnu'l-Münzir (711).

* Al-i mrân Sur. 96
5 îbn Cerîr (5/592) ve el-Ezrak (1/40).

6 bn Cerîr (5/592) v el-Ezrakî (1/40).

7 bn Cerîr ((5/592).
8 bnu'l-Münzir (718).
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göre Yahudiler: "Beytü’l-Makdis, Kabe’den daha muazzamdr. Çünkü o,

peygamberlerin hicret ettii yer olmasyla beraber mukaddes topraklardr”

dediler. Müslümanlar da: "Kâbe daha muazzamdr” dedi. Bu söylei

Resûlullah’a (aMhu aleyhi venllem) bildirildiinde: "Dorusu insanlar için ilk kurulan

ev, Mekke'de, dünyalar için mübarek ve doru yol gösteren Kâbe'dir.

Orada apaçk deliller vardr, brahim'in makam vardr*
1

âyetleri indi.

Halbuki bu âyetlerde bahsedilenler Beytü’l-Makdis’te yoktur. "...Kim oraya

girerse, güvenlik içinde olur..." Bu âyette de bahsedilen Beytü’l-Makdîs’te

deildir. "...Oraya yol bulabilen insana Allah için Kâbe'yi haccetmesi

gereklidir..." Bu âyettede bahsedilen yer Beytü’l-Makdis deildir.

2

Beyhakî’nin, uab’da, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah Malahu eley+n

veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Yeryüzünden yaratlan ilk yer Kabe'nin yeridir.

Sonra yeryüzü o yerden yayld. Yüce Allah’n yeryüzünde yaratt ilk dada

Ebû Kubeys dadr. Sonra dier dalar da ondan yaratld ." 3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "(Mekke’nin) Bekke diye adlandrmasnn

sebebi, her taraftan oraya haccetmek için insanlann gelmesindendir” dedi .

4

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Beyhakî’nin, uab’da bildirdiine göre

Mücâhid: "(Mekke'nin) Bekke diye adlandrmasnn sebebi, orada (tavaf

annda) erkek ve kadnlarn izdiham yaamalanndandr” dedi.

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr’den bunun aynsn bildirir.

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Mücâhid’den bildiriyor:

(Mekke’nin) Bekke diye adlandrmasnn sebebi orada (tavaf annda)

insanlann birbirlerini ktrarak izdiham yaamalanndandr. Orada caiz olan

(izdiham ve kadn erkek kank namaz klma) baka yerde caiz deildir .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî, uab’da, Katâde’den bildiriyor:

Âi-i mrân Sur. 96, 97
1 bnu'l-Münzir (719) ve el-Ezrakî (1/39).

3 Beyhakî (39/84). Zayf hadistir (Daîfu'l-Câmi, 2132).

A bn Ebî eybe (sh. 290, 4. Cüzden birinci bölüm, lafz kendisinindir), bn Cerîr

(5/596) ve bn Eb! Hatim 3/708 (3830).

5 bn Ebî eybe (sh. 290, 4. Cüzden birinci bölüm).
6 bn Ebî eybe (sh. 290, 291, 4. Cüzden birinci bölüm) ve Beyhakî (4016).
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(Mekke’nin) Bekke diye adlandrmasnn sebebi Yüce Allah’n oradaki bütün

insanlar bir araya toplamasndandr. Orada kadnlar erkeklerin önünde

bulunan saflarda namaz klabiliyor. Ancak bu, baka bir ehirde mümkün

deildir.

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim, Utbe b. Kays'tan bildiriyor: “Bekke, insanlan bir arada toplayandr ki,

erkekler orada kadn gibi olur. Bunu kimden rivayet ediyorsun?”

denildiinde: “bn Ömer’den” karln verdi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Zeyd b. Muhacir

“(Mekke'nin) Bekke diye adlandrlmasnn sebebi, zulmü

parçalamasndandr” dedi .
3

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, krime'den bildiriyor

Kâbe ve etraf Bekke, onun dndaki ksmlar ise Mekke'dir/

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine

göre Ebû Mâlik el-ifârî: “Bekke, Kâbe'nin yeridir. Onun dndaki ksmlar da

Mekke'dir” dedi/

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn ihâb: “Bekke, Beytu'l-Mescid, Mekke ise

Harem'in tümüdür" dedi .

6

bn Cerîr, Dahhâk'n: “Bekke, Mekke’nin kendisidir" dediini bildirir.
7

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Mekke, Fec denilen yerden

Ten'îm denilen yere kadar olan bölgedir. Bekke ise Kabe’den, Bathâ’ denilen

bölgeye kadardr.”
8

Abd b. Humeyd, Mücâhid’in: "Bekke, Kabe'nin kendisidir. Etraf ise

1

îbn Cerîr (5/596) ve Beyhakî (4015).
1 bn Ebî eybe (sh. 290, 4. Cüzden birinci bölüm), bnu'l-Münzir (721) ve bn Ebî

Hâtim 3/708 (3831).

5 bn Ebî Hâtim 3/709 (3834).

4 bn Ebî eybe (sh. 290, 4. Cüzden birind bölüm) ve bn Ebî Hatim 3/709 (3837).

s bn Ebî eybe (sh. 290, 4. Cüzden birind bölüm) ve bn Cerîr (5/595).

s bn Cerîr (5/596,597).

7 bn Cerîr (5/597).

8 bn Ebî Hâtim 3/709 (3835).
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Mekke’dir" dediini bildirir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Mübarek ve

doru yol gösteren ..."
1

âyetini açklarken: "Onda hayr ve bereket klnd.

Ayn zamanda insanlara kbleyi gösterdi” dedi.

2

Abdurrezzâk, Musannefte ve Beyhakî, uab'da Ztihri'den bildiriyor: Bana

öyle nakledildi: "ibrâhîm’in (aieyhasaiam) makamnda üç levha bulundu. Her

levhada da bir yaz vard. Birincisinde öyle yazlyd: "Ben Bekke’nin sahibi

Allahm! Güne'i ve Ay’ yarattm gün Bekke’yi yaratp etrafn hanif olan

yedi melekle kuattm. Onun ehline, ette ve sütte bereket kldm.

kincisinde ise: "Ben Bekke'nin sahibi Allahm! Ben akrabalk ban
yarattm ve ona ismimden verdim. Akrabalk balann kuvvetlendirene

rahmet eder ve bu ba koparan da keserim” yazlyd.

Oçüncüsünde de öyle yazlyd: "Ben Bekke'nin sahibi Allahm! Ben hayn

ve erri yarattm. Hayr üzeri olana ne mutlu, er üzere olann da vay haline." 5

el-Ezrakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Ibrâhîm'inleteyhsMism) makamnda bir kitap

bulundu ve içinde öyle yazlyd: "Bu, Allah'n evi Harem i Bekke'dir. Allah

Bekke ehlinin nzklanndan mübarek olan üç eyi üstlenmitir. Bunlar et, su ve

süttür. hrama giren kii ayn anda tekrar geri çkamaz.” Yine bir ta
bulunmutu ki yaratltan üstünde öyle bir yaz vard: "Ben Bekketü'l-

Harem’in sahibi Allahm! Güne’i ve Ay’ yarattm gün Bekke’yi yaratp

etrafn hanif olan yedi melekle kuattm. Mekke’deki iki da var olduu

müddetçe Bekke'de var olacaktr. Onun ehline ette ve suda bereket

klnmtr."4

bn Ebî eybe, Mücâhid ve Dahhâk'tan bunun aynsn bildirir.
5

Fedâilu'l-Mekke'öe el-Cenedî'nin bn Abbâs ve Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (nliaittu aleyh mailem):
"
Yüce Allah, Mekke'yi yaratt ve

onu zorluklara ve (bu zorluklara katlananlara verilecek) derecelere koydu"

1

Âl-i mrân Sr. 96
J bn Ebî Hatim 3/710 {3840, 3841).

3 Abdurrezzâk (9219) ve Beyhakî (4017).

4 el-Ezrakî (1/42).

5 bn Ebî eybe (sh. 286, 4. Cüzden birinci bölüm)
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buyurdu. Saîd b. Cübeyr'e: "Dereceleri nedir?" denilince: "Cennettir Cennet"

karln verdi.

el-Ezrakî ve el-Cenedî'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Gökyüzüne

Mekke'den daha yakn bir yer görmedim" dedi .

1

el-Ezrakî, Atâ b. Kesîriden hadisi Hz. Peygamber'e (nUsiiahu aM. vesdUnO

dayandrarak öyle bildirir: "Mekke'de ikamet etmek saadet, oradan ayrlmak ise

ekavettir."
2

el-Ezrakî, el-Cenedî ve Beyhakî'nin, uab’da, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (seliaiiahu Bleyhi resBiem) öyle buyurmutur: "Kim Ramazan aynda

Mekke'de bulunur ve bütün Ramazan orucunu orada tutarak gücü nisbetinde

gece ibadetine kalkarsa, Yüce Allah ona Mekke'nin dnda tutulan Ramazan

orucu sevabnn yüz bin katn yazar. Ona orada geçirdii her gün ve her gece

için birer sevap yazlr. Yine her gün ve her gece için bir köle azat etmi gibi

sevap yazlr. Yine her gün ve her gece için iki at yükü mal Allah yolunda infak

etmi gibi sevap yazlr. Yine orada her gün mutlaka bir duas kabul edilir.
"3

el-Ezrakî ve M. el-Evsat'ta Taberânî'nin, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahuai.yhivBsaiiem) öyle buyurmutur: "Bu Beyt (Kabe) slam’n

direidir. Kim bu evi ziyaret etmek maksadyla hac veya umre yapmaya çkarsa

(ve bu yolda) öldüü takdirde Yüce Allah onu Cennetine sokmay, sa kald
takdirde ise ganimet ve mükâfatla memleketine döndürmeyi taahhüt etmitir.

"4

Beyhakî'nin, uab’da, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaHahu aleyhi reselle™) öyle buyurmutur: "Benim bu mescidimde klnan bir namaz,

Mescidü’l-Harâm dnda, baka bir mescidde klnan namazdan (sevap olarak)

bin defa daha üstündür. Benim bu mescidimde klnan bir cuma namaz,

Mescidü'l-Harâm dnda, baka bir mescidde klnan cuma namazndan (sevap

olarak) bin defa daha üstündür. Benim bu mescidimde tutulan Ramazan orucu,

Mescidü'l-Harâm dnda, baka bir mescidde tutulan ramazan orucundan

1

el-Ezrakî (1/382).

1
el-Ezrakî (1/267).

3el-Ezrakî (1/267) ve Beyhakî (4149, hadisin zayf olduunu söylemitir).
* Taberânî (9033). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid‘de (3/309) der ki: "snadnda

Muhammed b. Abdillah b. Ubeyd b. Umeyr bulunmaktadr. O da metruk biridir."
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(sevap olarak) bin defa daha üstündür."'

Bezzâr, bn Huzeyme, Taberânî ve uab'da Beyhakî’nin, Ebu'd-Derdâ’dan

bildirdiine göre Resûlullah (»lUUu aleyh, meiM öyle buyurmutur: “Mescidü'l-

Haram’da klman bir namaz, baka bir mescidde knlan namazda yüz bin defa,

benim mescidimde klanan namazdan bin defa, Bey tu 'l-Makdis 'te klnan

namazdan be yüz defa (sevap olarak) daha üstündür.”

2

bn Mâce'nin, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah MaiUu aleyhi muIImi) öyle

buyurmutur: "Kiinin evinde kld namaz (sevap olarak) bir namaza

mukabildir. Mescidde kld namaz (sevap olarak) yirmi be namaza etir.

Cumann klnd yerde klnan namaz (sevap olarak) be yüz namaztt

mukabildir. Mescidü'l-Aksa'da klnan namaz (sevap olarak) elli bin namaza

mukabildir. Benim mescidimde klnan namaz (sevap olarak) elli bin namaza

mukabildir. Mescidü'l-Haram'da klnan namaz ise (sevap olarak) yüz bin

namaza mukabildir.

"

J

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin, bn Ömer'den bildirdiine

göre Resûlullah (hIWW«j aieyta «sBitemi öyle buyurmutun "Benim bu mescidimde

klnan bir tamaz, Mescidu'l-Harâm dnda, baka bir mescidde klnan

namazdan (sevap olarak) bin defa daha üstündür

Tayâlist, Ahmed, Bezzâr, bn Huzeyme, ibn Hibbân, bn Adiy ve

BeyhakFnin, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildirdiine göre Resûlullah (sakten akyiu

«seter) öyle buyurmutun "Benim bu mescidimde klnan bir namaz,

Mescidü'l-Harâm dnda, baka bir mescidde klman namazdan (sevap olarak)

bin defa daha üstündür. Mescidü'l-Haram'da klnan bir namaz, benim

mescidimde klnan namazdan (sevap olarak) yüz defa daha üstündür." Atâ (b.

Ebî Rebâh)'a: "Bahsedilen bu üstünlük sadece Mescidu'l-Harâm'da m, yoksa

Harem bölgesinde mi?" diye sorulduunda: “Evet, bütün Harem bölgesi için

1

Beyhakî (4147).
J Bezzâr, Kefu'I-F.stâr (422), Mu’cem'de (4/7) geçtii üzere Taberânî ve Beyhakî (4140).

Heysem; "Ravilen güvenilir kiilerdir. Bazdan hakknda eletiri olsa da hadis hasendir

'

demitir.
3 bn Mâce (1413). Zayf hadistir (Bakn: Elbârtî, DaîfSünen bn M&ce, 299).

4 bn Ebî eybe (2/371), Müslim (1395), Nesâî 2897) ve bn Mâce (1405).
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geçerlidir. Çünkü Harem'in tümü mesciddir" karln verdi.

1

Ahmed ve bn Mâce'nin, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiiahu tefa

veseiM öyle buyurmutur: "Benim mescidimde klnan bir namaz, Mescidü'l-

Harâm dnda, baka bir mescidde klman namazdan (sevap olarak) bin defa

daha üstündür. Mescidu'l-Haram'da klnan bir namaz, baka bir mescidde

klnan namazdan (sevap olarak) yüz bin defa daha üstündür."
1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî’nin,

Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Mhiiahu aleyhi melM öyle

buyurmutur. "Benim bu mescidimde klman bir namaz, Mescidu'l-Harâm

dnda, baka bir mescidde klnan namazdan (sevap olarak) bin defa daha

üstündür."

3

Bezzâr'n, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaüahu aleyhi vaseiiem) öyle

buyurmutur: "Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Mescidim peygamberler

mescidlerinin sonuncusudur. Sefer hazrl yaplp ta gidilmesi gereken mescid

benim mescidim ve Mescidu'l-Haram'dr. Benim mescidimde klnan bir namaz,

Mescidu'l-Harâm dnda, baka bir mescidde klnan namazdan (sevap olarak)

bin defa daha üstündür.
"i

'

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, bn Menî’, er-Rûyânî, bn Huzeyme ve

Taberânî'nin Cübeyr b. Mut'im’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Benim bu mescidimde klnan bir namaz,

Mescidu'l-Harâm dnda, baka bir mescidde klman namazdan (sevap olarak)

bin defa daha üstündür.

"

1

Tayâlisî (1464), Ahmed 26/41 (16117), Bezzâr (2196), ibn Hibbân (1620), bn Adiy

(2/817) ve Beyhakl, uab'da (4141, 4143). Müsned'in muhakkikleri: "Müslim'in artna

göre isnad sahihtir" demilerdir.
3 Ahmed 23/46 (14694), bn Mâce (1406). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 1155).

’ bn Ebî eybe (2/371), Buhârî (1190), Müslim (1394), Tirmizî (325), Nesâî (2899), bn
Mâce (1404) ve Beyhakî 5/246).

4 Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (1193). Heysemî, Mecma u ’z-Zevâid ’de (4/4) der ki: "snadnda

zayf bir ravi olan Musa b. Ubeyde bulunmaktadr."
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"Onda apaçk âyetler ve brahim'in makam vardr. Oraya

giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten

herkesin o badet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'n

insanlar üzerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse,

üphesiz, Allah âlemlere kar muhtaç olmayandr."
(Âl -i mrân Sur. 97)

Saîd b. Mansûr, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve ibnu'l

Enbârî’nin, Mesâhifte bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti ( flîâ %£ hl aj

f-A^) eklinde okurdu.'

bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti (ai2 Sil <uâ) eklinde

okurdu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim b. Ebi'n-Necûd bu âyeti ( iul ^
oil?)

2
eklinde okurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs.

"Onda apaçk âyetler vardr..." âyetini açklarken: "Orada Makâm-brâhînr

ve Me’ar vardr" dedi. 3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid ve Katâde bu âyeti açklarken:

"Makâm’-brâhîm açk olan âyetlerdendir" dediler.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onda

apaçk âyetler ve brahim'in makam vardr. Oraya giren güvenlik içinde

olur...”
5 âyetini açklarken: "Burada Makâm- brâhîm" kastedilmektedir"

' Saîd b. Mansûr, Tefsîr (512, 513), Ibnu-Münzir (729). Bu kraat ekli azdr ve on

kraat imamndan kimse bu ekilde okumamtr.
1
ÂJ-i mrân Sur. 97

3 bn Cerîr (5/598) ve bn Ebî Hâlim, Tefsîr 3/710 (3844).

4 bn Cerîr (5/598).

5 Âl-i mrân Sur. 97



dedi .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve el-EzrakFnin

bildirdiine göre Mücâhid: "Onda apaçk âyetler ve brahim'in makam
vardr ..."* âyetini: "Orada brâhîm'in (aieyhisseian) ayak izleri bulunmaktadr. Bu

da açk olan âyetlerden bir tanedir" eklinde açklamtr. "...Oraya giren

güvenlik içinde olur..."

3

âyeti hakknda ise: "Bu baka bir eydir" dedi/

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Onda apaçk âyetler ve

brâhîm'in makam vardr. Oraya giren güvenlik içinde olur..."3 âyetini

açklarken: "Apaçk olan âyetlerden kast, Makâm- brâhîm'dir" demitir.

nsanlarn Kabe'ye gelmeleri konusunda Yüce Allah baka bir âyette:

insanlar hacca çar; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana

gelsinler
"6

buyurur.

bnu’l-Enbârî’nin bildirdiine göre Kelbî: "Onda apaçk âyetler ...

vardr..."

7

âyetini açklarken: "Açk âyetler; Kâbe, Safa, Merve ve Makâm-

brâhîm'dir" demitir.

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

göre Katâde: "...Oraya giren güvenlik içinde olur..."
a

âyetini açklarken

öyle dedi: "Bu, Cahiliye döneminde olan bir eydi. O dönemde kii her

günah ilese de Harem’e iltica ettii zaman kimse ona kanamaz ve onu geri

isteyemezdi. Ancak slam'da Harem’e iltica etmek, Allah’n cezalarn

uygulamay engellemedi. Hrszlk yapann eli kesilir, zina edene had uygulanr

ve öldürülen de öldürülür .

9

1bn Cerîr (5/599).

’Âl-i mrânSur. 97
3 Âl-i mrân Sur. 97
* bn Cerîr (5/600), bnu'l-Münzir (730), bn Ebî Hâtim 3/711 (3645) ve el-Ezrakî

(1/272).

5
Âl-i mrân Sur. 97

6 Hac Sur. 27
7
Âl-i mrânSur. 97

s
Âl-i mrân Sur. 97

9 bn Cerîr (5/601), bnu'l-Münzir (735) ve bn Ebî Hâtim 3/712 (3851).
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el-Ezrakî, Mücâhid’den bunun aynsn bildirir.

1

bnu’l-Münzir ve el-Ezrakî, Huvaytib b. Abdi'l-Uzza’dan bildiriyor Cahiliye

döneminde, Kâbe’de hayvanlann azna vurulan gemler gibi halkalar

gördüm. (Bakalarndan) korkan bir kii o halkalardan birine elini geçirince

ona kimse dokunamazd. Bir gün korkan biri gelip elini ona soktu. Baka biri

de onu geri çekmeye kalknca eli felç oldu. slam zamannda bu kiinin elinin

halen felçli olduunu gördüm/

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Ömer b.

el-Hattâb: “Eer Harem'de Hattâb'n katilini görsem oradan çkana kadar

kendisine el sürmem” dedi .

3

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in, Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Oraya giren güvenlik içinde olur ..."4 âyetini açklarken öyle

dedi: “Kim (bir suç ileyip te) Kâbe'ye snrsa güvenlik altnda olurdu. Ancak

bu kii kimsenin yannda barndrlmaz, ona yemek, su verilmez ve oradan

geri çevrilmezdi. Ama oradan çkt zaman da cezas uygulanrd .

5

bnu'l-Münzir ve el-Ezrakî’nin, Tavus vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Oraya giren güvenlik içinde olur ..."
6

âyetini açklarken öyle

dedi: “Kim Harem'in dnda bir yerde birini öldürüp veya hrszlk yapp

Harem’e girerse, kimse onunla oturmaz, konumaz ve o kiiyi kimse evine

alp barndrmaz. Fakat kendisinden Harem'den çkmas istenir. Harem'den

dar çktnda bu kii alnr ve suçunun cezas kendisine uygulanr. Eer biri

Harem’in dnda bir yerde birini öldürür veya hrszlk yapp Harem'e girerse

ve ona cezasn uygulamak isterlerse onu Harem’in dna çkararak haddi

uygularlar. Eer Harem'de öldürür veya hrszlk ederse Harem'in içinde

kendisine had uygulanr.
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin, Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn

'el-Ezrakî (1/368).
1 bnu'l-Münzir (733) ve el-Ezrakî (2/24).

5 bnu'l-Münzir (736) ve el-Ezrakî (2/140).

*Âl-i mrân Sur. 97
5 bn Cerir (5/605) ve bn Ebî Hitim 3/711 (3850).

5
Âl-i mrân Sur. 97

7 bnu'l-Münzir (739) ve el-Ezrakî (2/139).
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Abbâs öyle demitin “Kii haddi (eri cezay) gerektirecek adam öldürme ve

hrszlk gibi bir suç ileyip te Harem'e girerse ona bir ey satlmaz ve

kimsenin evinde barndrlmaz. Bu kii bu durumdan bkp Harem'den çknca

ona had uygulanr.”’

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Tâvus öyle demitir: bnü’z-Zübeyr,

(suçlu) bir adam Harem’in dnda tutmutu. Onu Harem'e soktuktan sonra

tekrar çkanp Öldürdü diye Ibn Abbâs ta onu ayplamtk

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre a'bî der ki: "Biri bir suç iledikten sonra

Harem'e iltica ederse emin olur ve ona dokunulmaz. Ancak Harem’in içinde

suç ilerse suçunun cezas uygulanr.
3

bn Cerîr'in, krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: “Kim

bir suç iler de sonra Harem’e snrsa emin olur. Müslümanlar ona hiçbir

ekilde ceza uygulayamaz. Ancak Harem'in dna çkt zaman ona had

uygulanr/

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in, Atâ (b. Ebî Rebâh) vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs öyle demitin Kim Harem'in dnda bir suç iler de sonra

Harem'e iltica ederse ona dokunulmaz, ona bir ey satlmaz ve kimsenin

yannda barndrlmaz. Harem’den çkmas beklenir. Harem'den çkt zaman

da tutulup kendisine had (eri ceza) uygulanr. Fakat Harem’in içinde suç

ileyen kiiye Harem’de had uygulanr.
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Ömer: “Harem’de, Ömer'in katilini

görecek olsam ona dokunmam" demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Babamn

katilini Harem'de görecek olsam ona dokunmam” demitir .

7

bn Ebî Hâtim'in Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

’ bn Cerîr (5/603).

1 bnu'l-Münzir (740).

! bnu'l-MünzT (741 ).

4 bn Cerîr (5/604).

s bn Cerîr (5/604).

‘bn Cerîr (5/604).

7bn Cerîr (5/603).



600 Q At-t mrâft Sûresi E-

açklarken öyle dedi: “Cahiliye döneminde kii birini öldürür ve boynuna yün

parças asarak Harem'e girerdi. Maktülün olu veya babas onu görürdü ve

ona dokunmazd.”

1

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû ureyh el-Adevî'den bildiriyor Hz.

Peygamber (sBB8huBBriwwsBiBm) fethin ikinci günü kalkp öyle buyurdu: "üphesiz

Mekke'yi Allah haram klmtr, ama insanlar onu haram klmyor. Allah'a ve

âhiret gününe iman eden kiinin orada kan dökmesi veya bir aaç kesmesi caiz

deildir. Eer biri, Resûlullah (»ihiihu tayti «esdier) orada savat, diyerek kendine

öylesi bir izin çkarmak isterse ona: «Yüce Allah, Resulüne bu konuda izin

vermitir. Sana izin vermemitir» deyin. Bana da gündüzün bir saatinde izin

verilmitir. Mekke'nin dünkü haramll bu gün de devam etmektedir."
1

Saîd b. Mansûr, bn Ömer'den bildiriyor. Resûlullah (oflaMu aleyh »BsaUem),

Kâbe’nîn gölgesinde oturan Kurey’lilerin yanna gelip selam verdikten

sonra: "Biliniz ki Yüce Allah, Kabe’ye kendisinde yaplan soracaktr. Burada

ikamet eden kimse kan dökemez ve dedikodu yaparak bozgunculuk edemez"

buyurmutur.3

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

göre Yahya b. Ca'de b. Hubeyre: “...Oraya giren güvenlik içinde olur..."4

âyetini açklarken: “Cehennem ateinden güvende olur, mânâsndadr” dedi.5

Beyhakî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saDuMu b

M

i meiiem):

"Kabe'ye giren kii bir sevap kazanr ve bir kötülüü silinip balanm olur"

buyurmutur.
6

bnu’l-Münzir, Atâ (b. Ebî Rebâh)’dan bildiriyor: Kim Kabe’de ölürse emin

olarak harolunur. Çünkü Yüce Allah: "...Oraya giren güvenlik içinde

1 bn Ebî Hatim 3/712 (3852).
J bn Ebî Hatim 3/712 (3852).

3 Saîd b. Mansûr'un vastasyla Ukaylî (4/448) ve Fâkihî, Ahbâru Mekke'de (1/333)

Onun vastasyla da Abdurrahmar b. Sabit, bn Ömer'den. UlteyB hadisin müre*?i

olduunu söyledi.
4
Âl-i lnuân Sur. 97

5 bn Cerîr (5/606), bnu'l-Münzir (738) ve bn Ebî Hatim 3/712 (3856).

6 Beyhakî (5/158). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, es-Silsiletü'd-Da'îfa, 1917).



olur..."' buyurmaktadr.

2

Beyhakî’nin, uab'da, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (mUMu aleyhi

yerellen)):
"ki Harem'det birinde ölen kii, emin olarak harolunur"

buyurmutur.

3

Beyhakî'nin, uab'da, Selmân'dan bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi

yerellem) öyle buyurmutur: "ki Harem'det birinde ölen kiiye efaatim vacip

olur ve bu kii kyamet gününde eminlerden biri olarak harolunur.
"A

el-Cenedî ve Beyhakî'nin, Enes b. Mâlikken bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiehu aieyfj nsellon) öyle buyurmutun "ki Harem'den birinde ölen kii, kyamet

gününde eminlerden btri olarak harolunur. Beni Medine'ye ziyarete gelen kii

de kyamet gününde komum olur."5

el-CenedPnin, Muhammed b. Kays b. Mahrame’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi resellem] öyle buyurmutur: "ki Harem'den birinde ölen

kii, kyamet gününde eminlerden biri olarak harolunur."6

el-Cenedî'nin bildirdiine göre bn Ömer "Mekke’de defnedilen

Müslüman kii, kyamet gününde eminlerden biri olarak harolunur" dedi.

4»

"Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allahn
insanlar özerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse.

&

1

Âl-i mrân Sur. 97

’bnu'I-Münzir (737).

3 Beyhakî (4181). bnuTCevzl der ki: "isnadnda Abdullah b. el-Muemmel

bulunmaktadr." Ahmed: "Bunun rivayetleri münkerdir" demitir. bn Hibbân der ki:

Ibnu'l-Muemmel’in tek kald rivâyetlerde hüccet kabul edilmez. Bakn: el-MevdÛ'ât

(2/218).

4 Beyhakî (4180, hadisin zayf olduunu söylemitir).

5 el-Leâliu'l-Masnûa'da (2/129) geçtii üzere el-Cenedî, Beyhakî (4158). Fevidu'l-

Mecmüa'ya (sh. 115) baknz.
6
el-Leâliu’l-Masnûa'da (2/129) geçtii üzere el-Çenedi.
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üphesiz, Allah âlemlere kar muhtaç olmayandr."
(Âl-i mrân Sur. 97)

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, Hz. Ali'den bildiriyor:

"Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde

bir hakkdr ..."
1

âyeti indii zaman, ashâb: “Ey Allah'n Resulü! Her yl m
gidilecek?” diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aieyti «selM sustu ve cevap vermedi.

Ashâb bir daha: "Ey Allah'n Resulü! Her yl m gidilecek?” diye sorunca,

Resûlullah Malafa eWu wwllm): "Hayr, eer: «Evet» demi olsaydm her yl gitmek

farz olurdu" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Size açklannca

hounuza gitmeyecek eyleri sormayn ...*
1
âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, ibn Abbâs'tan bildiriyor "Oraya

ulamaya yol bulabilenin Ev’i haccetmesi Allah'n nsanlar üzerinde bir

hakkdr ...*4 âyeti indii zaman bir adam: "Ey Allah'n Resulü! Her yl m
gidilecek?” diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (aUiehu dayh. malim): "Sana farz

klnan slam haccn eda et. Eer: «Evet» deseydim hac size heryl farz olurdu"

buyurdu .
5

Abd b. Humeyd, Hâkim ve Sünen’âe Beyhakî, bn Abbâs’tan bildiriyor:

Resûlullah (»iniihu aleyhi veseiiem) bize hutbe verip: "Ey insanlar! Yüce Allah size

haca farz kld" buyurdu. Akra’ b. Hâbis kalkp: "Ey Allah'n Resulü! Her yl m
gidilecek?” diye sorunca, Resûlullah (nM*u «mim): "Eer evet deseydim size

(her yl) farz olurdu. Farz olunca da her yl gelmezdiniz ve gelmeye de gücünüz

yetmezdi. Hac bir defadr, kim bunu arttrrsa nafile haca yapm olur"

buyurdu .

6

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: "Oraya ulamaya yol

bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr ...*
7
âyeti

’ Âl-i mrân Sur. 97
1 Mâide Sur. 101

* Ahmed 2/236 (905), Tirmizî (814, 3055, hadisin hasen olduunu söylemitir), br
Mâce (2884), bn Ebî Hâtim 3/713 (3857) ve Hâkim (2/293, 294). Zayf hadistir (Bakn

Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 628).

* Âl-i mrân Sur. 97
s fbnuT-Münzir (742).

h Abd b. Humeyd, Muntehab (676), Hâkim (2/293, "sahih") ve Beyhakî (4/326).

7
Âl-i mrân Sur. 97
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indii zaman adamn biri: "Ey Allah’n Resûlü! Her yl m gidilecek?” diye

sordu. Bunun üzerine Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi «senem):
"Canm elinde olana yemin

olsun ki, eer: «Evet» deseydim size (her yl) farz olurdu. Farz olunca da bu

farizay yerine getiremezdiniz. Terk edince de küfre girmi olurdunuz. Benim

sizi braktm gibi siz de beni rahat brakn. Sizden önceki ümmetler

peygamberlerine fazla soru sormaktan ve ihtilaf etmekten dolay helak oldular.

Eer size bir ey emredersem gücünüz nisbetinde onu yapmaya çaln. Size

yasakladm eylerden de uzak durun" buyurdu.

Ebû Nuaym, el-Ma'rife'de, Muhammed b. Mervân vastasyla Kelbî'den, o

Ebû Sâlih’ten, o da bn Abbâs’tan bildirir: Hâris b. Yezîd: "Ey Allah’n Resûlü!

Hac farizas her yl m eda edilecektir?” diye sorunca, "Oraya ulamaya yol

bulabilenin Ev’i haccetmesi Allah’n insanlar üzerinde bir hakkdr..."
1

âyeti

indi .

2

afiî, Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Adiy, bn Merdûye ve Sünen 1de

Beyhakî, bn Ömer’den bildiriyor: Adamn bîri kalkp Hz. Peygamber'e(MWyu

aleyhi v8S8Bu): "Ey Allah’n Resûlü! Hac kimdir?" diye sordu. Resûlullah (sallallahu aleyhi

«spIIp.it): "(Hac vazifesini eda edebilmek için yollarda) Saç ba karm halde kir

içinde kalandr" buyurdu. Baka biri kalkp: "Hangi hac daha üstündür?" diye

sorunca da, Resûlullah (sallallahu aleyhi «süIM: "Yüksek sesle telbiye edilen ve kurban

kanlan aktlan haçtr" buyurdu. Yine baka bir adam kalkp: "Ey Allah’n

Resûlü! Yol bulmaktan maksat nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah

(sallallahu deyf» meltem): "Yoldan kast, azkve binektir" karln verdi .

3

Dârakutnî ve Hâkim, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah’a (sallallahu aleyhi vasellam):

"Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde

bir hakkdr ..."4 âyetindeki: "Yol kelimesinden kast nedir?" diye sorulunca:

' Âl-i mrân Sur. 97
2
Üsdu'i-Câbe'de (1/422) geçtii üzere Ebû Nuaym.

3 afiî ifâu’l-Ay (744), Abdurrezzâk (2998), bn Ebî eybe (4/90), Tirmizî (813), bn
Mâce (2896), bn Cerîr (5/612), bnu'l-Münzir (743), bn Ebî Hatim 3/713 (3869), bn Adiy

(1/228, 6/2226) ve Beyhakî (4/330). Elbânî der ki: "Hadis çok zayftr. Ancak "Ac" ve

"sec" kelimeleri baka hadislerde de görülmütür (Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 631), es-

Silsiletu's-Sahîha'ya (1500) ve el-rvâ'ya (4/162, 163) baknz.
A Âl-i mrân Sur. 97
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"Yoldan kast, azk ve binektir" buyurdu .

1

Satd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibnu’I-Munzir,

Sünen’de Dârakutnî ve Sünen 'de Beyhakî, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor

Resûlullah (uMMm rasfen): "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi

Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr..."
5

âyetini okuyunca, ashâb: “Ey

Allah’n Resûlü! Âyetteki yoldan kast nedir?” diye sordu. Bunun üzerine

Resûlullah (MwwmBiEy«»ES£ien): “Yoldan kastedilen, azk ve binektir

"

buyurdu .

3

Sünen ’de Dârakutnî ve Sünen’de Beyhakî, Haan vastasyla annesinden, o

da Hz. Âie’den bildiriyor. Hz. Peygamber'e MUUu aieytu ««iem): “Hacca yol

bulmak ne demektir?” diye sorulunca: "Azk ve binek bulmaktr" karln
verdi .

4

Dârakutnî’nin, Sünen’de bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre "Oraya

ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir

hakkdr..."3 âyeti hakknda Resûlullah’a (sHalMu «iytu vmfem): "Ey Allah’n Resûlü

Yoldan kast nedir?” diye sorduklarnda: " Yoldan kast, azk ve binektir'

buyurdu .

6

Dârakutnî, Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da dedesinden bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sHlaiHhu Barii vesellem): "Hacca yol bulmaktan kast
,
oraya gitmek

için gereken azk ve binektir" buyurdu .

7

Dârakutnî, Câbir b. Abdillah’tan bildiriyor. "Oraya ulamaya yol

bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr ..."
8
âyeti

' Dârakutnî (2/218) ve Hâkim (1/442, Katâdc'nin vastasyla Enes'ten. Beyhakî v *

bakalar senedin doru eklinin: Katâde kanalyla Hasan(- Basri)’den mürsel olara<

rivayet edilmesi olduunu söyledi.

1

Âl-i mrân Sur. 97
3 Sad b. Mansûr, Tefsir (518), bn Ebî eybe (4/9Ü), bn Cerîr (5/612, 613), bnu' -

Münzir (744), Dârakutnî (2/218) ve Hâkim (4/327, 330). Hafz: "snad sahihtir" demitir.

et-Talhîsu-t-Habîr (2/221).

’ Dârakutnî (2/217) ve Beyhakî (4/330). el-Ma rife'de (3/478). el-rvâya (4/164, 165)

baknz.
5 Âl-i mrân Sur. 97
5 Dârakutnî (2/616). Elbânî, el-rvâ'da (4/166) çok zayf olduunu söyledi.

1 Dârakutnî (2/215, 218). Elbânî, el-rvâ'da (4/165, 166) çok zayf olduunu söyledi.

a
Âl-i mrân Sur. 97
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indii zaman adamn biri kalkp: “Ey Allah'n Resûlü! Yoldan kast nedir?” diye

sordu. Resûluilah [saUabiu si«yhi vesBJiem):
"
Yoldan kast, azk ve binektir

"

karln
verdi.’

Dârakutnî’nin, Hz. Ali’den bildirdiine göre Hz. Peygamber'e Mfliiahu dsyhi

•esEüem) "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar

üzerinde bir hakkdr.. .

wi
âyetinin açklamas sorulunca: ‘'Hacca gitmek için

binek olarak bir deve bulmaktr" buyurdu .

3

bn Ebî eybe ve bn CenVin bildirdiine göre Ömer b. ei-Hattâb: "Oraya

ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir

hakkdr..."4 âyetini açklarken: "Burada azk ve binek bulabilmek

kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Beyhakî'nin, Sünen 1

de bildirdiine göre bn

Abbâs: "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar

üzerinde bir hakkdr ..."
6

âyetini açklarken: “Burada azk ve deve

kastedilmektedir” dedi. Baka bir lafzda ise: “Binek” olarak geçmektedir.

7

Taberânî ve bn Merdûye’nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (unaiiahu aleyhi »aseiiBm): "(Yolculukta) yetecek kadar azk ve bir binek

bulabilmektir" dedi .

8

bn Mâce’nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûluilah MaMu aleyhi reseilem):

"Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde

bir hakkdr..."5 âyeti hakknda: "(Yol bulmaktan kast hac yolculuu için

gereken) azk ve binei bulabilmektir" dedi .

10

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre ibn Abbâs:

'Dârakutnî (2/215). Elbânî, cl-ntâ'da (4/165) çok zayfolduunu söyledi.
1 Âl- mrân Sur. 97
J Dârakutnî (2/218).

4
Âl-i mrân Sur. 97

5 bn Ebî eybe (4/90) ve bn Cerîr (5/610).
6
Âl-i mrân Sur. 97

7 bn Ebî eybe (4/90), bn Cerîr (5/610) ve Beyhakî (4/331).
8
Taberânî (11/596). Elbânî, el-rvâ 'da (4/163) zayf olduunu söyledi.

9
Âl-i mrân Sur. 97

’° bn Mâee (2897). Hadis çok zayftr (Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 632).
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"Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde

bir hakkdr..."
1
âyetini açklarken öyle dedi: "Yoldan kast, kulun salkl

olmas ve azkla binek parasnn bulunmasdr. Ancak azk ve binek paras

bütün maln bitirecek ekilde olmamaldr.

1

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs (%-i) ‘

kelimesini açklarken: "Burada kiinin hacca gidecek gücü ve hac ile

aralarnda bir engel olmay kastedilmektedir" dedi .

4

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

göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i

haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr..."5 âyetini açklarken:

"Burada kiinin hacca gidip gelebilecek güçte (salkl) olmas

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Oraya ulamaya yol

bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr..."'
1

âyetini açklarken: "Burada azk ve binek kastedilmektedir" dedi.

ibn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyriden, Hasan'dan ve Atâ (b. Ebî Rebâh)’dan
o

bunun aynsn bildirir.

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, brâhîm en-Nehaî'den bildiriyor: "Yüce

Allah’n zikretmi olduu yol bulmada, kadn için bir mahremin varl da yol

bulmaktan saylr."9

Hâkim'in, Ebü Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vesaiien)

öyle buyurmutun "«Bir kadn bir gecelik yolu » -dier bir lafzla: Bir kadn

iki menzil arasndaki mesafeyi- "tek bana gidemez. Ancak mahremiyle beraber

'

Âl-i mrân Sur. 97
1 bn Cerîr (5/610), bnu'l-Müruir (747) ve Beyhakî (4/331).

3 Âl-i mrân Sur. 97
4 bn Ebî eybe (4/90).

5 Âl-i mrân Sur. 97
6 bn Ebî eybe (4/90), bn Cerîr (5/614, 615) ve bnu'l-Münzir (750).

7
Âl-i mrân Sur. 97

* bn Ebî eybe (4/90,91).

9bn Ebî eybe (4/4) ve bn Ebî Halim 3/714 (3866).
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gidebilir.
,rt

bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiisiishu aleyhi reselimi)

hutbesinde: "Bir kadn yannda mahremi olmadan bir sefere çkamaz
"

buyurunca adamn biri kalkp: "Ey Allah'n Resûlü! Ben hanmm hacca

gönderdim. Ben de falan falan savaa katlmak için yazldm" dedi. Bunun

üzerine Resûlullah (sdBbtu aleyhi »aseHem):
"
Git ve hanmnla beraber hacn yap"

buyurdu .

2

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, uab'da, Hz.

Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saHüMu aleyhi reteHem) öyle buyurmutur. "Kii

Beytullah' ziyaret etmek için yetecek kadar azk ve binek bulabilir de hac

etmezse Yahudi veya Hristiyan olarak ölmü fark etmez. Bu konuda Yüce

Allah: "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar

üzerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse, üphesiz, Allah âlemlere kar

muhtaç olmayandr" 3 buyurmaktadr.

"

4

Saîd b. Mansûr, Kitabu'l-mân’da Ahmed, Ebû Ya’la ve Beyhakî'nin, Ebû

Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiniiahu aleyhi mnUwn) öyle buyurmutun

"Eer kiinin kendisini haçtan engelleyecek bir hastal veya zalim bir idarecisi

veya açk bir ihtiyac yoksa ve buna ramen slam'n hocan yapmadan ölürse,

ister Yahudi ister Hristiyan olarak ölsün fark etmez.'*

bn Ebî eybe, Abdurrahman b. Sâbit’ten merfû ve mürsei olarak bunun

aynsn bildirir.

6

Saîd b. Mansûr sahîh bir isnâdla bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Bu

ehirlere adamlar göndermeyi ve imkân olup da hac etmeyenleri aratnp

onlara cizye ödetmeyi içimden geçirdim” dedikten sonra iki defa: "Onlar

Müslüman deildir” dedi.

'Hâkim (1/442, "sahih").
2 bn Ebî eybe (4/6).

3 Âl-i Imrân Sur. 97

<Timizî (812), bn Cerîr (4/613), bn Ebî Hâtim 3/713 (3859) ve Beyhakî (3978). Zayf
hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 132).

5 Talhfcu'l-Habîr'dc (2/222) geçtii üzere Ahmed, Nasbu'r-R£ye'de (4/212) geçtii üzere

Ebû Ya'la ve Beyhak (4/334). Zeyla, hadisi Ahmed'e dayandrmtr.
6 bn Ebî eybe (sh. 336, 4. Cüden birind bölüm).
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Saîd b. Mansûrve bn Ebîeybe, Ömer b. el-Hattâb'dan bildiriyor. “Kiinin

hac etmeye gücü yettii halde hac etmezse Yahudi veya Hristiyan olarak

ölsün fark etmez."1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in, Mücâhid vastasyla

bildirdiine göre bn Ömer “Kimin sal ve maddi gücü yerinde olur da

hacca gitmezse alnna kâfir yazs yazlr" dedi ve: "...Kim de inkâr ederse,

üphesiz, Allah âlemlere kar muhtaç olmayandr" 2
âyetini okudu. bn Ebî

eybe'nin lafz ise: “Gücü olduu halde hac etmeden ölen kii kyamet

gününde alnnda «Kâfir» yazsyla gelir" eklindedir .

3

Saîd b. Mansûr, Nâfi vastasyla bn Ömer’den bildiriyor: “Kim üç yl üst

üste hacca gitmeye yol bulabilir de gitmeden ölürse onun namaz klnmaz.

Yahudi mi, Hristiyan m öldü o da belli olmaz.”

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Eer insanlar

hacc terk edecek olsayd, namaz klmayanlarla ve zekât vermeyenlerle

savatmz gibi onlara da sava açardk" dedi.

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre bn Abbâs: “Eer insanlar bir yl haca

terk edecek olsalard ve kimse hac etmeyecek olsayd Allah’n himayesinden

çkm olurlard (yani bunlara sava açlrd)" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: (y£ ^s)
4
âyetini

açklarken: "Burada (salkl ve maddi gücü olup ta) haccn kendisine farz

olmadn iddia eden kii kastedilmektedir" dedi .

5

ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, Sünen’d*

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda: "Burada hacc inkâr edere<

hac etmenin iyiliini terk etmenin de kötülüünü görmeyen kii

kastedilmektedir" dedi .

6

'bn Ebî eybe (sh. 337, 4. Cüzden birinci bölüm).
J
Âl-i Imân Sur. 97

3bn Ebî eybe (ah. 337, 4. Cüz birinci bölüm) ve bn Ebî Hatim 3/715 (3869).

4 Âl-i Imân Sur. 97
5 bn Cerîr (5/619) ve bn Ebî Hâtûn 3/715 (3871).

6 bn Cerîr (5/621), bnu'l-Münzir (754), bn Ebî Hâtûn 3/715 (3872) ve Beyhakî

(4/324).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî,

Sünen'de krime’den bildiriyor: “Kim slam’dan baka bir dine yönelirse,

onunki kabul edilmeyecektir. O âhirette de kaybedenlerdendir
" 1

âyeti

indii zaman Yahudi'ler: “Biz Müslümanz" dediler. Hz. Peygamber (uiialahu aleyhi

«sElen): "Yüce Allah Müslümanlara Kabe'yi ziyaret etmeyi farz klmtr"

buyurdu. Onlar: “Bu bize yazlmamtr" dediler ve hac etmeyi kabul

etmediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Kim de inkâr ederse, üphesiz,

Allah âlemlere kar muhtaç olmayandr" 3

buyurdu .

3

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr, ikrime'den bildiriyor: “Kim slam’dan baka

bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O âhirette de

kaybedenlerdendir"4 âyeti indii zaman milletler: “Biz Müslümanz" dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev’i haccetmesi

Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse, üphesiz, Allah

âlemlere kar muhtaç olmayandr" sâyetini indirdi. Müslümanlar hac

görevini yerine getirirken kâfirler ise yerlerinde kaldlarf

Abd b. Humeyd ve Sünen'de Beyhakî, Mücâhid’den bildiriyor: “Kim

slam'dan baka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O âhirette

de kaybedenlerdendir
"7

âyeti indii zaman bütün milletlerin halklar: “Biz

müslümanz" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Oraya ulamaya yol

bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr..." 8

âyetini indirdi. Âyetteki insanlardan kast müslümanlardr. Müslümanlar hac

görevlerini yerine getirdiler, mürikler ise bu görevi terk ettiler .

9

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Dahhâk’tan

bildiriyor: "Oraya ulamaya yol bulabilenin Ev'i haccetmesi Allah'n insanlar

üzerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse, üphesiz, Allah âlemlere kar

' ÂJ-i Imrân Sur. 85

’Âl-i mrân Sur. 97
3 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (506), bn Cerîr (5/556), bnu'l-Münzir 761) ve Beyhakî (4/324).

4
Âl-i mrân Sur. 85

5 Âl-i mrân Sur. 97
6 bn Cerîr (5/622).

7 Âl-i mrân Sur. 85
6
Âl-i mrân Sur. 97

5 Beyhakî (4/324).
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muhtaç olmayandr'^âyeti indii zaman Resulullah (saiierishu aleyhi vasaiiem) milletleri

yani Arap müriklerini, Hristiyanlan, Yahudi'leri, Mecusileri ve Sâbiî'leri

toplayp: "Allah size haca farz kld, Kabe'yi ziyaret edin" buyurdu. Bunu

sadece Müslümanlar kabul etti. Dier be millet ise inkâr ederek: “Biz buna

imân etmiyoruz, ona yönelerek namaz klmayz ve ona doru yönelmeyiz”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Kim de inkâr ederse, üphesiz, Allah

âlemlere kar muhtaç olmayandr"2
âyetini indirdi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in, Ebû Dâvud Nufey’den bildirdiine göre

Resulullah («(lalam *teyfu «seüem):
*Oraya ulamaya yol bulabilenin £V*/ haccetmesi

Allah'n insanlar üzerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse, üphesiz, Allah

âlemlere kar muhtaç olmayandr* âyetini okuyunca adamn biri kalkp: “Ey

Allah'n Resûlü! Hac görevini yerine getirmeyen kafir mi olur?” dedi.

Resulullah (taiisiw>u aleyh, reseflem): "Kim onu terkettii halde cezasndan korkmaz ve

hac ettii halde sevabn ummazsa ite o kii öyledir" buyurdu .
3

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin, uab'da

,

bn Ömer'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber MbUbIuj Byhi veseiiem): (jiS âyetini açklarken: "Burada

Allah’ ve âhiret gününü inkâr eden kii kastedilmektedir" buyurdu .
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor. Kendisine: "...Kim de

inkâr ederse, üphesiz, Allah âlemlere kar muhtaç olmayandr"8 âyeti

hakknda: “Bu inkâr da nedir?” diye sorduklarnda: “Burada Allah’ ve âhiret

gününü inkâr eden kii kastedilmektedir” dedi .
9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh bu âyeti

açklarken: "Burada Kâbe'yi inkâr eden kii kastedilmektedir” dedi .

10

bn Cerîr, bn Zeyd’den bildiriyor: Kendisine (inkâr edenlerin kim olduu)

’Âl-i mrân Sur. 97
1

ÂJ-i mrân Sur. 97

3 Saîd b. Mansûr, Tefsir (515), bn Cerîr (5/621, 622) vc bnu'l-Münzir (752).

*ÂI-i mrân Sur. 97
5 bn Cerîr (5/620,621).
6
Âl-i mrân Sur. 97

7 bn Cerîr (5/622), bn Ebî Hatim 3/714 (3867) ve Beyhakî (3974).

B
ÂJ-i mrân Sur. 97

»bn Cerîr (5/621).
,0 bn Cerîr (5/623).
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sorulduunda: "Dorusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar

için mübarek ve doru yol gösteren Kâbe'dir. Onda apaçk âyetler ve

brâhîm'in makam vardr. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye

gücü yeten herkesin o badet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'n insanlar

üzerinde bir hakkdr. Kim de inkâr ederse, üphesiz, Allah âlemlere kar

muhtaç olmayandr*
1

âyetlerini okudu ve: “Bunlan inkâr edenlerdir” dedi.
;

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes’ûd bu iki âyeti açklarken:

“Bunlan inkâr edip te inanmayan kii kâfirdir” dedi .

3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Eer hacca gitmek için

durumu müsait olan bir komum olsayd ve bu komum hacca gitmeden

ölseydi namazn klmazdm” dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me bu âyeti (c*J ^ Js- ij )
5

eklinde (ha) harfini esre ile okudu.

Abd b. Humeyd, Âsim b. Ebi’n-Necûd'un bu âyeti (c-Ji o-Û Js. i3 )

eklinde (ha) harfini nasb ederek okuduunu bildirir .

6

bn Ebî eybe ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Akra' b. Hâbis, Hz.

Peygamber'e (saiisiiahu aleyhi vesellem): “Hacca her sene mi, yoksa ömürde bir defa m
gidilmesi gerekir?” diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, »esaiiem): "Hayr, bir defa.

Daha fazla giden nafile hac etmi olur" buyurdu .

7

*

ö

J

UJJ U I4 âlj 4Ü oUL o j*t U ji

"De ki: «Ey Kitap ehli! Allah yaptklarnz görüp

dururken, niçin Allah'n âyetlerini inkâr ediyorsunuz?»"
(Âl-i mrân Su r, 98)

ibn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Zeyd b.

1

Âl-i mrân Sur. 96, 97

’bn Cerîr (5/623).

} bnu'l-Münzir (755).

4
rbn Ebî eybe (sh. 337, 4. cüz birinci bölüm).

5
Âl-i mrân Sur. 97

*en-Ner (2/181).

7 bn Ebî eybe (4/85) ve Hâkim (2/293, "sahih")-
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Eslem'den bildiriyor: -Cahiliye döneminde yetien büyük bir kâfir iken

Müslümanlara kar kin besleyen ve onlan kskanan yal biri olan- e's b.

Kays, Resûlullah’n («iaiiahu aleyhi meltem) ashabndan olan Eves ve Hazrec

kabilelerinden bir grubun yanndan geçti. Onlar bir mecliste toplanm bir

eyler hakknda konuuyorlard. Onlann bu ekilde toplanm olmalann

görmesi onu çok öfkelendirmiti. Onlar Cahiliye döneminde birbirlerine

düman iken slam'da bu ekilde aralannda ban olup bir araya

gelmelerinden öfkelenmiti. e’s b. Kays kendi kendine: "Kayle oullannn

ileri gelenleri bu ehirlerde toplanm bulunmaktadr. Vallahi! Bunlann ileri

gelenleri bir arada olduklar müddetçe bizim burada onlarla beraber

kalmamz mümkün deildir” dedi. Sonra beraberlerinde olan Yahudi bir

gence: "Git aralannda otur. Onlara Buas savan ve daha önce yaplan

savalar hatrlat. Sonra da savata birbirlerine okumu olduklan iirlerden

oku” dedi. Buas günü, Evs ve Hazrec kabilelerinin birbirleriyle yapt savat.

O zaman Evs kabilesi, Hazrec kabilesine kar zafer kazanmt. Genç Yahudi

söylenenleri yapnca Müslümanlar birbirleriyle konuup tartmaya ve

övünmeye baladlar. Hatta iki kabileden iki kii kar karya diz üstü çöküp

az kavgas yapmaya balad. Bunlardan biri Evs kabilesinden, Hâris

oullarndan Evs b. Kayzî, dieri de Hazrec kabilesinden Selime oullanndan

Cebbâr b. Sahr’d.

Bunlar az kavgas yaparken biri dierine: "Vallahi! stersen o sava

yeniden balatrz" dedi. Bunun üzerine iki frka da hiddetlenerek: "Tamam

savanz” dediler. Sonra: "Silah bana, silah bana! (Toplanma) yeriniz

Zâhira'dr” demeye baladlar. Zâhira’da siyah (volkanik) talk bir yerdi.

Oraya gittiklerinde Cahiliye zamannda olduu gibi Evs’liler ile Hazrec’liler

yan yana dizildiler. Bu durum Resûlullah’a (seiiaiiahu aleyhi mdlm) bildirilince

ashâbndan Muhacirlerle beraber yanlarna geldi ve: “Ey Müslümanlar

topluluu! Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Ben sizin aranzda iken daha

Cahiliye davalaryla m uraacaksnz ?! Allah sizi slam'a hidayet ettikten ve

onunla ereflendirdikten sonra, onunla Cahiliye adetlerinden ve küfürden

kurtardktan, onunla kalplerinizi birletirdikten sonra kâfir olduunuz zamana

m döneceksiniz ?" buyurdu. Bunun üzerine toplluklar bunun eytann

vesvesesi ve dümann bir oyunu olduunu anladlar. Ellerinden silahlan

brakarak alamaya ve birbirlerinin boynuna sarlmaya baladlar. Sonra

Resûlullah (seiiahfa afeyt meltem) ile beraber iitmi ve itaat etmi bir ekilde
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(evlerine) gittiler.

Yüce Allah, Allah'n düman e's'in oyununu bozmutu. Yüce Allah e's b.

Kays ve yaptklar hakknda: "De ki: «Ey Kitâb ehli! Allah yaptklarnz görüp

dururken, niçin Allah'n âyetlerini inkâr ediyorsunuz?« De ki: »Ey Kitap ehli!

Siz doru olduuna ahitken, niçin inananlar Allah'n yolunu eri

göstermee yeltenerek ondan çeviriyorsunuz?» Allah ilediklerinizden

gafil deildir
"1

âyetlerini indirdi.

Evs b. Kayzî, Cebbâr b. Sahr, beraherlprinde olanlar ve yaptklar hakknda

ise: "Ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takmna uyarsanz, inanmanzdan

sonra sizi kafir olmaa çevirirler. Allah'n âyetleri size okunur, aranzda da

Peygamberi bulunurken nasl inkar edersiniz? Kim Allah'n Kitab'na

sarlrsa üphesiz doru yola eriir. Ey inananlar! Allah'tan, saknlmas

gerektii gibi saknn, sîzler ancak müslüman olarak can verin. Toptan

Allah'n ipine sarln, ayrlmayn. Allah'n size olan nimetini ann:

Dümandnz, kalblernizin arasn uzlatrd da onun nimeti sayesinde

karde oldunuz. Bir ate çukurunun kenarnda idiniz, sizi oradan kurtard.

Allah, doru yola eriesiniz diye size böylece âyetlerini açklar. Sizden,

iyiye çaran, doruluu emreden ve fenalktan meneden bir cemaat

olsun, ite baarya erienler yalnz onlardr. Kendilerine apaçk deliller

geldikten sonra parçalanp ayrla düenler gibi olmayn. te bunlar için

büyük bir azap vardr"
2

âyetlerini indirdi .

3

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Munzir, bn Ebî Hatim ve Taberânî, Ebü Nasr

vastasyla bn Abbâs’tan bildiriyor: Cahiliye zamannda Evs ve Hazrec

kabilelerinin arasnda dümanlk vard. Bir gün onlar beraber otururlarken

aralanndaki eski husumetten bahsettiler ve hiddetlenerek tekrar birbirlerine

silah çektiler. Bu durum Hz. Peygamber’e (saiiaiahu aleyhi metem) haber verilince

yanlanna gitti. Sonra: "Allah’n âyetleri size okunur, aranzda da

Peygamberi bulunurken nasl inkar edersiniz? Kim Allah'n Kitab'na

1

Âl-i mrân Sur. 98, 99
1

Âl-i mrân Sur. 100, 101, 102, 103, 104, 105

5 bn shale, Sîretu bn Hiâm (1/555, 556), bn Cerîr (5/627, 629), bnu'l-Mimzir (759) ve

bn Ebî Hatim 3/716, 718 (3878, 3893).
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sarlrsa üphesiz doru yola eriir
"1

âyetiyle sonrasndaki iki âyet indi .

2

bnu’l-Münzir, krime'den bildiriyor: Cahiliye zamannda Evs ve Hazrec

kabileleri arasnda sava vard. slam geldii zaman onlarn aralannda sulh

yapt ve kalplerini birletirdi. çinde Evs ve Hazrec kabilelerinden gruplarn

bulunduu bir mecliste Yahudi biri oturdu. Bu iki gruptan birinin sava annda

okumu olduu iirlerden okudu. Sanki onlar bir daha savaa sokmutu.

Dier gruptan biri: “Bizim airimiz öyle öyle demiti” dedi. Öyle deyince de

toplanp silahlann kuandlar ve sava için dizildiler. Bunun üzerine: "Ey

inananlar! Kitap verilenlerin bir takmna uyarsanz, inanmanzdan sonra

sizi kafir olmaa çevirirler. Allah'n âyetleri size okunur, aranzda da

Peygamberi bulunurken nasl inkar edersiniz? Kim Allah'n Kitab'na

sarlrsa üphesiz doru yola eriir. Ey inananlar! Allah'tan, saknlmas

gerektii gibi saknn, sizler ancak müslüman olarak can verin. Toptan

Allah'n ipine sarln, ayrlmayn. Allah'n size olan nimetini ann:

Dümandnz, kalblerinizin arasn uzlatrd da onun nimeti sayesinde

karde oldunuz. Bir ate çukurunun kenarnda idiniz, sizi oradan kurtard.

Allah, doru yola eriesiniz diye size böylece âyetlerini açklar.”3 âyetleri

indi. Sonra Hz. Peygamber MuHehu aleyhi «senem) gelip iki saf arasnda durarak ses i

bir ekilde bu âyetleri okudu. Resûlullah’nMBiiahuBbyii «sallan) Kuriân okuduunu

iittikleri zaman sustular ve dinlemeye baladlar. Resûlullah (sdidiahu efeyi» verilen)

okumay bitirince de silahlar ellerinden attlar, birbirlerine sanldlar ve diz

çökerek alamaya baladlar .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildiriyor: Ensâr topluluu Evs ve

Hazrec olmak üzere iki kabileden olumaktayd. Cahiliye zamannda bu iki

kabilenin arasnda sürekli sava, kan ve dümanlk vard. Yüce Allah, slam'

ve Peygamberini isaiiaiiahu aleyhi vaseiiem) gönderince aralarndaki bu sava bitirdi.

slam'la onlar arasnda ban tesis ederek birletirdi.

Evs ve Hazrec kabilesinden iki kii, Yahudilerden de bir kii bir yerde

oturup konuuyorlard. Yahudi sürekli onlara eskiden aralannda olan

* -

Ai-i Imrân Sur. 101
: bn Cerîr (5/636), bnu'l-Münzir (764), bn Ebî Hatim 3/720 (3898) ve Taberâr

(12666).

3 Âl-i mrân Sur. 100, 101, 102, 103

4 bnu'l-Münzir (762).
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dümanlk günlerinden bahsediyordu. Bu iki kii sonunda birbirlerine sövüp

kavgaya tututular. kisi de kavimlerini çard. ki kavim de silahlann kuanp

sava için saf tuttu. Resûlullah (saiiaiiahu aiuyti »Kellem) gelip onlar yattrmak için iki

kavmin arasnda gidip gelmeye balad. En sonunda geri çekildiler. Bu olay

üzerine Yüce Allah: "Ey inananlar! Kitap verilenlerin birtakmna uyarsanz,

inanmanzdan sonra sizi kafir olmaa çevirirler
"1

âyetini indirdi .

2

ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

söyle dedi: Bu âyet, Sa'lebe b. Aneme el-Ensâri hakknda inmitir. Bu kiiyle

Ensâr arasnda baz konumalar vard. Kayuka Yahudilerinden bir kii

aralarnda laf tayarak bunlar birbirlerine düürdü. Hatta Evs ve Hazrec

kabilelerinden bazlar silahlarn alp savamaya niyetlendiler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "...Kitap verilenlerin bir takmna uyarsanz, inanmanzdan

sonra sizi kafir olmaa çevirirler
"3 âyetini indirdi. Yani: “Eer silahlanp

savarsanz küfretmi olursunuz mânâsndadr.,M

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Siz doru olduuna

ahitken, niçin inananlar Allah’n yolunu eri göstermee yeltenerek

ondan çeviriyorsunuz? Allah ilediklerinizden gafil deildir
"5 âyetini

açklarken öyle dedi: "Onlara: "Kitaplannzda Muhammed’i buluyor

musunuz?" dediklerinde: "Hayr, bulmuyoruz” diyerek insanlan

Muhammed'e tabi olmaktan alkoyuyorlard. Muhammed'in hakknda doru

söylemeyerek onlar helaka yönlediriyorlard .

6

Abd b. Humeyd ve bn tendin bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken: "Siz, Muhammed'in (ediaiiahu Bieyto «seiien»), Allah'n Resulü olduunu,

slam’dan baka hiçbir dinin kabul olunmayacan, nsanlarn ancak slam'la

mükâfatlandracan, Allah’n Kitâb'nda okuyup doru olduuna ahit

olduunuz halde niçin iman edenleri slam’dan ve Muhammed'den (saiiaiiahu aleyhi

veseliem) alkoymaya çalyorsunuz?" dedi. Hâlbuki onlar, bunlarn Tevrat’ta ve

’Âl-i mrân Sur. 100
1 bn Cerir (5/632) ve bn Ebî Hatim 3/719 (3894).

3 Âl-i mrân Sur. 100
4 bn Cerir (5/631) ve bn Ebî Hatim 3/718, 719 (3892, 3897).

5
ÂI-i mrân Sur. 98

6 bn Cerir (5/629) ve bn Ebî Hâtim 3/717 (3884).
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Incil'de yazl olduunu görüyorlard .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ey Kitap ehli! Siz doru

olduuna ahitken, niçin inananlar Allah’n yolunu eri göstermee

yeltenerek ondan çeviriyorsunuz?" 1
âyetini açklarken öyle dedi: "Bunla-

Yahudi'ler ve Hristiyanlardr. Yüce Allah onlara, Müslümanlar Allah yolundan

geri çevirmeyi ve dalalete düürmeyi bu âyetle yasaklad .” 3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: "Ey

inananlar! Kitap verilenlerin bir takmna uyarsanz, inanmanzdan sonra

sizi kafir olmaa çevirirler
"4

âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah âyette

duymu olduunuz gibi sizi önceden uyarmaktadr. Sizin onlardan

saknmanz, dalaletlerine dümemenizi, dininizde onlara güvenmemenizi ve

onlann nasihatlarn dinlememenizi emretmektedir. Çünkü onlar dalalete

düüren kskanç dümanlardr. Nasl olur da kitapiann inkâr eden,

peygamberlerini öldüren, dinlerini kaybederek aciz düen bir kavme

güvenirsiniz?” Vallahi! Onlar iftira eden dümanlardr.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Allah'n âyetleri size okunur, aranzda da Peygamberi bulunurken nasl

inkar edersiniz?..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: "Aramzda iki niâne vardr.

Biri Allah'n Peygamberi, dieri de Allah’n Kitab'dr. Allah’n Peygamberi

isaiiaiiahu aleyhi vaseiiim) gelip gitmitir. Fakat Allah'n Kitab'n ise Yüce Allah bize

rahmet ve nimet olarak brakmtr. Onda helal, haram, itaat ve ma’siyet olan

eyler açklanmaktadr.
7

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Kim Allah'n Kitab'na sarlrsa ..."
8

âyetini açklarken: "Burada Allah'a

iman etmek kastedilmektedir" dedi.

1 bn Cerîr (5/629, 630).
2
Âl-i mrân Sur. 98

3bn Cerîr (5/630).

4 Âl-i mrân Sur. 100

3 bn Cerîr (5/633) ve bnu'l-Münzir (763).

‘Âl i mrân Sur. 101

7 bn Cerîr (5/634) ve bn Ebî Hatim 3/720 (3899).

* Âl-i mrân Sur. 101
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Eb'ul-

Âliye: "...Kim Allah'n Kitab'na sarlrsa ..."
1

âyetini alklarken: "Burada

Allah'a güvenmek kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî hadisi Resûlullah'a («aiidiahu aleyh venM

dayandrarak: "Yüce Allah kendisine iman edeni hidayete, kendisine güveneni

de kurtulua erdireceine dair ahdetti'
1

buyurduunu nakletti. Sonra Rabî:

"Yüce Allah’n Kitab'ndaki: "...Kim Allah'n Kitab'na sarlrsa üphesiz

doru yola eriir
"3 âyeti de bunu dorulamaktadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd, Rabî vastasyla Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: Yüce Allah

kendisine iman edeni hidayete erdireceine, kendisine tevekkül edene kâfi

geleceine, kendisine borç vereni ödüllendireceine, kendisine güveneni

kurtaracana ve Allah'n emirlerine uyup ta dua edenin duasn kabul

edeceine dair ahdetti.” Sonra Rabî: "Yüce Allah'n Kitab'ndaki: "...Allah'a

kim inanrsa onun gönlünü doruya yöneltir..."5, ...Allah'a güvenen

kimseye O yeter. Allah, buyruunu yerine getirendir..."
6
"Kimdir Allah'a

güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat

ödesin..."7
,
...Kim Allah’n Kitab'na sarlrsa üphesiz doru yola eriir."8

"Kullarm sana, beni sorduunda (söyle onlara): Ben çok yaknm. Bana dua

ettii vakit dua edenin dileine karlk veririm.

O halde (kullarm da) benim davetime uysunlar..."5 âyetler de bunu

dorulamaktadr” dedi.

Temmâm’n, Fevâid'de, Ka’b b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûluliah

(sailsllahu alayhi vasallsm) Öyle buyurmutur: "Yüce Allah, Davud’a (aleytsselsm) öyle

vahyetti: «Ey Dâvûd! Hangi kul bir mahlûka deil de bana sarlrsa ben bunu

onun niyetinden bilirim. Gökler ve gckyüzündekiler ona hileler yapmaya

’Âl-i mrân Sur. 101

1 bnu'l-Münzir (865'den sonra) ve bn Ebî Hâlim 3/720 (3900), bn Ebî Hatim, hadisi

Rabî b. Enes'ten nakletm itir.

3 Âl-i mrân Sur. 101

4 bn Ebî Hatim 3/720 (3902).

5 Tegâbun Sur. 11

6
Talâk Sur. 3

7 Bakara Sur. 245
8
Âl-i mrân Sur. 101

9 Bakara Sur. 186
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çalsalar, ben ona mutlaka bir çk yolu gösteririm. Hangi kul da bana deil,

bir mahluka sarlrsa ben yine bunu onun niyetinden bilirim. Göklerin oru

sebep olaca eyleri de mutlaka önünden keserim ve havay ayaklarnn

altndan çekerim»”'

Hakîm et-Tirmizî, Zührî’den bildiriyor: Yüce Allah, Dâvud'a CaiayhineM öyle

vahyetti: “Hangi kul bir mahlûka deil de bana sarlrsa gökler ve

gökyüzündekiler ona hileler etmeye çalrsa ben ona mutlaka bir çk yolu

gösteririm. Hangi kul da bana deil bir mâhluka sarlrsa, göklerin ona sebep

olaca eyleri de mutlaka önünden keserim ve yeri ayaklannn altndan

çekerim ."2

Hâkim ve Zehebî'nin, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (wiiafamj alev*

«Hileni) öyle buyurmutur: "Kim ki Allah katndan talebte bulunursa gökyüzü

onun gölgelii, yeryüzü de döei olur. Artk o dünya ilerinden hiçbir eye

önem vermez. Bu kii ekin ekmedii halde ekmek yer, aaç dikmedii halde de

meyve yer. Bu kiinin Allah'a tevekkül etmesi ve rzasn aramasndan dolay

Yüce Allah onun gökyüzü ve yeryüzündeki rzkn güvence altna almtr.

Onlar (gökyüzü ve yeryüzü) yorularak ona helal rzkn getirirler, o da ölünceye

kadar hesapsz olarak bu rzkn alr.” Hâkim: “Sahih hadistir" dedi. Zehebi:

“Bilakis, bu münker veya uydurmadr. Çünkü isnâdnda Amr b. Bekr es-

Seksekî bulunmaktadr. O da bn Hibbân’a göre hadis uydurmakla suçlanan

biridir" demitir. Dârakutnî: “es-Sekseki'nin olu Ibrâhîm de metruktür"

demitir.
3

Hâkim'in, Ma’ki! b. Yesâridan bildirdiine göre Resûlullah (saiiatiahu aleyh «Hilen)

öyle buyurmutur: "Rabbiniz öyle buyurmaktadr: «Ey Âdemolu ! Kendini

ibadetlere ver ki kalbini zenginlikle ellerini de nzkla dolduraym. Ey

Âdemolu! Benden uzaklama, aksi takdirde kalbini fakirlik, ellerini de iie

(yorucu meguliyetle) doldururum.»'*

Hâkim'in, bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saHoiiohu deyin vesbM öyle

buyurmutur: "Kim bütün dertleri tek bir dert olarak görürse Yüce Allah

’Temmâm, er-Rtmde (1 700).

s
Hakîmu't-TLnnizî (2/300).

3 Hâkim (4/310, "sahih").

Hâkim (4/326, "sahih").



Ayet: 102 619

dünya ve Shiretteki dertlerini giderir. Kim de dertlerini birçok dert olarak

görürse Yüce Allah onun dünyada hangi vadide helak olacam önemsemez -”

1

oyS^i piij 9j yyjj Ç)Z ji- Ût IjZ\ IIjliU Ljib

"Ey inananlar! Allah'tan, O na yarar ekilde korkun,

sîzler ancak müslüman olarak can verin/'

(Âl-i mrân Sur. 102)

Zühd'de bn Mübârek, Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Ebî

eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Nâsih’te Nehhâs, Taberânî,

Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Allah'tan, O'na

yarar ekilde korkun..."
2
âyetini açklarken: "Burada Allah'a itaat edip asi

olmamak, Allah’ zikredip unutmamak ve ükredip küfretmemek

kastedilmektedir" dedi.
J

Hâkim ve bn Merdûye'nin baka bir kanalla bn Mes'ud’dan bildirdiine

göre Resûlullah(Biidi8fnjBieYW«niiem): "...Allahtan, O'na yarar ekilde korkun...”*

âyetini okudu ve: "Burada Allah'a itaat edip asi olmamak ve Allah' zikredip

unutmamak kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "...Allah'tan, O'na yarar

ekilde korkun..." 5
âyetini açklarken: "Burada Allah'a itaat edip asi

olmamak ve Allah' zikredip unutmamak kastedilmektedir" dedi. krime’nin

bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: "Bu durum Müslümanlara ar
gelmiti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'a kar gelmekten gücünüzün

yettii kadar saknn..."6
âyetini indirdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'tan, O'na yarar

1 Hâkim (2/443, "sahih").
1

Âl-i mrân Sur. 102
3 bn Mübârek (22), Abdurrezzâk (1/129), bn Ebî eybe (13/297), bn Cerîr (5/637),

bnu'l-Münzir (768), bn Ebî Hatim 3/722 (3908), Nehhâs (sh. 281), Taberânî (8502),

Hâkim (2/294, "sahih") ve bn Kesîr, Tefsir'de (2/72) geçtii üzere bn Merdûye.
4
Âl-i mrân Sur. 102

5 Âl-i imrân Sur. 102
6 TegâbunSur. 16
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ekilde korkun..."

1

âyetini açklarken öyle dedi: “Burada Allah’a itaat edip

asi olmamak kastedilmektedir. Müslümanlar buna güç yetiremedikleri için

Yüce Allah: “Allah'a kar gelmekten gücünüzün yettii kadar saknn ..."
2

âyetini indirdi.

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr’den bildiriyor: Bu âyet indii zaman

Müslümanlara ar gelmiti. Çünkü topuklar iip alnlar yara oluncaya kadar

Allah'a ibadet ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah Müslümanlarn yükünü

hafifletmek için: “Allah'a kar gelmekten gücünüzün yettii kadar

saknn ..."3 âyetini indirdi ve bu âyet dier âyeti neshetti.

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Allah'tan, O'na yarar

ekilde korkun..." 5 âyetini: “Allah'a kar gelmekten gücünüzün yettii

kadar saknn ..."
6
âyeti neshetti” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Nehhâs, bJâsih’te, Ali (b. Ebî

Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah’tan, O'na yarar

ekilde korkun..." 7
âyetini açklarken öyle dedi: “Bu âyet neshedilmi

deildir. «Gücünüz yettiince saknn»dan maksat ise, Allah yolunda hakkyla

cihad etmek ve bu yolda knayanlarn knamasna aldrmamak, kendinin,

atasnn veya çocuklarnn aleyhine olsa bile adaletten ayrlmamaktr.”
8

ibn Cerîr, Rabî b. Enes’ten bildiriyor: "...Allah'tan, O'na yarar ekilde

korkun..." 9 âyeti indikten sonra: “Allah'a kar gelmekten gücünüzün

yettii kadar saknn ..."
10

âyeti indi ve Âl-i mrân sûresinin yüz ikinci âyetini

neshetti."
1 ’

'Âl-i mrân Sur. 102
î TegâbunSur. 16
3Tegâbun Sur. 16
4 bn Ebî Hâlim 3/722 (3911).

5 Âl-i mrân Sur. 102
6 Tegâbun Sur. 16
7 Âl-i mrân Sur. 102

* bn Cerîr (5/640), bnu'l-Münzir (770), bn Ebî Hâtûn 3/722 (3910) ve Nehhâs (sh.

283).

9
Âl-i mrân Sur. 102

10Tegâbun Sur. 16

"bn Cerîr (5/642).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nâsih’te ve bn CeVin

bildirdiine göre Katâde: "...Allah'tan, O'na yarar ekilde korkun..."

âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyeti: "Allah'a kar gelmekten

gücünüzün yettii kadar saknn ..."
2
âyeti neshetti. Bu âyeti dinlemek ve

güçlerinin yettiince itaat etmek üzere Resûlullah'a MjMu aleyhi veniiem) biat

edildi.
3

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

"...Allah'tan, O'na yarar ekilde korkun..." 4 âyetini açklarken öyle dedi:

Bu âyet, Evs ve Hazrec kabileleri hakknda indi. Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi

veufcm) Medine’ye gelmesinden ksa bir zaman önce Buas gününde aralannda

sava vard. Hz. Peygamber udiBiiahu aiByhi vesdier) gelince de onlarn aralannda sulh

yapt. Sonra da bu âyetler indi.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes: "Kii diline sahip olmadkça

Allah’tan gerektii gibi korkmam demektir” dedi.
6

Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin, Ba's’ta, bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiirtu aleyhi «senem): “Ey iman edenleri Allah'tan, O'na

yarar ekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.*
1

âyetini

okuduktan sonra öyle buyurdu: "Zakkumdan bir damla yeryüzüne

damlayacak olsayd, bütün insanlarn hayatn zehir ederdi. Artk ondan baka

yiyecei olmayann durumu nasl olur?"
B

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Tâvus: "Ey iman edenleri

Allah'tan, O'na yarar ekilde korkun ..."9 âyetini açklarken öyle dedi:

’Âl-i mrân Sur. 102
J TegâbunSur. 16
3 Abdurrezzâk (1/128, 2/295) ve bn Cerîr (5/642).

4 Âl-i mrân Sur. 102

3 bnu'l-Münzir (771) ve bn Ebî Hâtim 3/721 (3907).
6 bn Ebî Hâtim 3/722 (3909).

7
ÂI-i mrân Sur. 102

* Tayâlisî (2765), Ahmed 4/467 (2735), Tirmizî (2585, "sahih"), Nesâî, S el-Kübrâ

(11070), bn Mâce (4325), bn Ebî Hâtim 3/723 (3912), bn Hibbân (7470), Taberânî

(11068), M. el-Evsat (7525), Hâkim (2/294, 451, "sahih") ve Beyhakî (596). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 944).

4 Âl-i mrân Sur. 102
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“Burada Allah'a itaat edip ona asî olmamak kastedilmektedir. Eer bunu

yapmaz ve yapmaya gücünüz yetmezse Müslüman olarak ölün. Yani slam

üzere ve slam'a saygl olarak ölün*' demektir .

1

Hatîb'in, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu sieyhi vBseiiem) öyle

buyurmutur: "Kii kendisine isabet eden eyin kaderinde zaten isabet

edeceinin yazl olduuna, isabet etmeyenin de kaderinde zaten isabet

etmeyeceinin yazl olmadna inanc olmadktan sonra hakkyla Allah'tan

korkmu olmaz."
1

ijjsrij
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"Hep birlikte Allah'n ipine sanln, aynlmayn. Allah'n

size olan nimetini ann: Dümandnz, kalblerinizin

arasn uzlatrd da onun nimeti sayesinde karde
oldunuz. Bir ate çukurunun kenarnda idiniz, sizi oradan
kurtard. Allah, doru yola eriesiniz diye size böylece

âyetlerini açklar," (ÂU; mrân Sur. 103)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin

sahîh bir isnâdla bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Hep birlikte Allah’n ipine

sarln ..."3 âyetini açklarken: “Allah’n ipi Kur'ân'dr'* dedi .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’d-Duraysi, bn Cerîr, bnu'l-Enbârî,

Mesâhifte, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, uab'da bildirdiine göre

bn Mes’ûd: Bu yol eytanlarn gelip hazr olaca bir yoldur. eytanlar

insanlar yoldan çkarmak için: “Ey Allah'n kulu! Haydi, gel ite yol budur”

’ bn Cerîr (5/639, 641) ve bn Ebî Hatim 3/723 (3913).

’Hatîb (2/291,292).

3 Âl-i mrân Sur. 103
4 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (519), bn Ebî eybe (10/482, 483), bn Cerîr (5/646), bnu'l

Münzir (772) ve Taberânî (9032).
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diye çarrlar. Bu sebeple Allah'n ipine sanln. Allah’n ipi Kur'ân’dr" dedi .

1

bn Ebî eybe ve Ibn Cerîr'in, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiaiiahu eieyhî vasBiism): "Allah'n Kitab gökyüzünden yere uzanan ipidir"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin, Ebû ureyh el-Huzâî’den bildirdiine göre Resûlullah

(selisiUu aleyhi vraüten] öyle buyurmutur: "Bu Kur'ân, bir iptir. Bir taraf Allah'n

elinde, dier taraf ise sizin elinizdedir. Ona sarldktan sonra asla dalalete

dümez ve helak olmazsnz."3

bn Ebî eybe ve Taberânî, Zeyd b. Erkam'dan bildiriyor: Resûlullah {saflaiiahu

ley*imeUem)bize hutbesinde: "Size Allah'n Kitab'm brakmaktaym. O, Allah'n

ipidir. Ona tabi olan hidayet, terkeden de dalalet üzeredir" buyurdu .

4

Ahmed'in, Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûlullah (uiiaSahu aleyhi veteiM

öyle buyurmutun "Aranzda iki halife brakyorum. Biri Kur'ân'dr ki o

gökyüzünden yere uzanan bir iptir. Dieri ise Ehl-i Beyt'imdir. Ehl-i Beyt’im

ile Kur'ân yanma Havz'a gelinceye kadar birbirlerinden ayrlmayacaklardr."5

Taberânî'nin, Zeyd b. Erkam'dan bildirdiine göre Resûlullah MniUu aleyhi

veseilem]: "Ben sizin öncünüzüm. Siz benim yanma Havz'ma geleceksiniz.

Benden sonraki iki ar hususunda nasl amel edeceinize bakn" buyurdu.

Ashâb: “Ey Allah’n Resulü! ki ar dediiniz nedir?” diye sorduunda,

Resûlullah (sayiah aleyh» veseilem) öyle buyurdu: "Bu iki ardan büyüü. Yüce

Allah'n ipi olan Kitab'dr. Bu ipin bir ucu Allah’n elinde, dier ucu ise sizin

elinizdedir. Ona hep birlikte sanln ki hiç dalâlete dümezsiniz. Küçüü ise Ehl-

i Beyt'imdir. Onlar (Ehl-i Beyt'imle Kur'ân) Havd’ma gelene kadar

birbirlerinden ayrlmayacaklardr. Çünkü bunun öyle olmasn onlar için ben

Rabbimden istedim. Onlarn önüne geçmeyin, yoksa helak olursunuz. Yine

’ bnu'd-Durays, Fedâlu'l-Kur'ân (73), bn Cerîr (5/645), Taberânî (9031) ve Beyhakî

(2025).

' bn Ebî eybe (10/506), bn Cerîr (5/646). Sahîh hadistir (Sahîhv'l-Câmi, 4349).

J bn Ebî eybe (10/481).

4 bn Ebî eybe (10/505) ve Taberânî (4980, 4982).

5 Ahmed 35/456 (21578). Muhakkik: “Ailem ile KurSn, yanma Havda gelene kadar

birbirlerinden ayrlmayacaklardr" kavli dnda ahitleriyle beraber sahîh hadistir" dedi.
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onlara Öretmeye kalkmayn. Çünkü onlar sizden daha iyi bilenlerdir
,'n

ibn Sa'd, Ahmed ve Taberânî'nin, Ebû Saîd el-Hudrt’den bildirdiine göre

Resûlullah (seiiaiBhu aleyhi veseHem) öyle buyurmutun "Ey insanlar! Size iki ey
brakmaktaym. Eer onlara tutunursanz dalâlete dümezsiniz. Bu iki eyin

biri dierinden daha büyüktür. Büyüü gökle yer arasnda uzanm olan

Allah'n ipi Kur'ân'dr. Dieri ise Ehl-i Beyt'imdir. Onlar (Ehl-i Beyt'imle

Kur'ân) Havd'ma gelene kadar birbirlerinden ayrlmayacaklardr.''
2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin,

a’bî vastasyla bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Hep birlikte Allah'n ipine

sarln ..." 5
âyetini açklarken: "Allah’n ipinden kast cemaattir” dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, a’bî vastasyla Sâbit b. Kutbe el-Muzenî’den

bildiriyor: ibn Mes'ûd’n hutbesinde öyle dediini iittim: "Ey insanlar!

Sürekli itaat içinde ve cemaatle birlikte olun. Çünkü bu, Allah’n ona

sarlmamz emretmi olduu ipidir.”
5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Simâk b. Velîd el-Hanefî, bn Abbâs ile

karlat ve: “Bize zulmederek söven, saldnda bulunan ve zekatlanmz alan

bu kral hakknda ne diyorsun? Onlan bundan men etmiyecek miyiz?” dedi.

Bunun üzerine bn Abbâs: "Hayr zekat verin” dedikten sonra iki defa:

"Sürekli toplulukla beraber ol” karln verdi. Sonra; "Çünkü sizden önceki

ümmetler ayn kalmaktan dolay helak olmulardr. Yüce Allah’n: "Hep

birlikte Allah'n ipine sarln, ayrlmayn ..."
6 buyruunu iitmedin mi?" dedi .

7

ibn Mâce, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in, Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (saliaiiahu aleyhi vaseiiam):
"
srail oullan yetmi bir frkaya ayrlmt.

’Taberârû (2681).
3 Ahmed 17/169, 170 (11104) ve Taberânî (2678, 4969, 4971), M. es-Sar (1/135).

Müsrifi'in muhakkikleri:
"
Onlar (Ehl-i Beyt'imle Kur'ân) Havd'ma gelene kadar

birbirlerinden ayrlmayacaklardr'' kavli dnda ahitleriyle beraber sahih hadistir"

demilerdir.
3
Âl-i mrân Sur. 103

* Saîd b. Mansûr, Tefsir (520), bn Cerîr (5/644), bnu'l-Münzir (773) ve Taberânî

(90339.

5 bn Cerir (5/648) ve bn Ebî Hâtim 3/723 (3916).

6
Âl-i mrân Sur. 103

7 bn Ebî Hâtim 4/724 (3920, buna benzer bir rivayette bulundu).
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Ümmetim ise yetmi iki frkaya ayrlacaktr. Bir frka dnda bunlarn hepsi

cehennemdedir" buyurdu. Ashâb: "Ey Allah'n Resulü! Bu bir frka hangisidir?”

diye sorunca: "Cemaatfrkasdr

"

cevabn verip: "Hep birlikte Allah’n ipine

sarln, ayrlmayn ..."
1

âyetini okudu .

2

Müslim ve Beyhakî'nin, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiaiiahu aleyhi yeseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah sizin üç eyinize raz olup üç

eyinize de öfkelenir. Sizin ona ibadet edip hiçbir eyi ortak komamanza, hep

birlikte Allah'n ipine sarlp, ayrlmamanza ve size idareci olarak gönderilene

nusihatç utmanza raz olur. Dedikodu etmenize, çok soru sormanuu ve

hesapsz mal sarfetmenize de öfkelenir.
"3

Ahmed ve Ebû Davud’un, Muâviye b. Ebî Süfyân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sailaliahu aleyhi vesBM öyle buyurmutur: "ki Kitap ehli
, dinleri üzerinde

yetmi iki millete ayrldlar. Bu ümmet ise yetmi üç millete ayrlacaktr. Yani

yetmi üç görü belirecektir. Bir tanesi dnda hepsi atetedir. O bir tanesi de

cemaat olup ta ayrlmayanlardr.
"4

Hâkim'in, bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (saflallahu aleyhi vesei’em) öyle

buyurmutun "Kim cemaatten bir kar bile ayrlrsa, cemaate geri dönene

kadar slam'n ipini boynundan çkarm gibidir. Cemaat lideri olmadan ölen

kii de Cahiliye döneminde ölmü gibidir."*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Hep birlikte

Allah'n pine sarln, ayrlmayn ..."

5

âyetini açklarken: “Burada ihlasla

Allah’n ipine sanlmak ve dümanlk gütmemek kastedilmektedir. Yani

Allah’n ipine sanlp onda karde olmak, mânâsndadr.”7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan( Basrî): "...Allah’n ipine sarln.

1

Âl-i mrân Sur. 103
3 bn Mâce (3993). bn Cerir (5/647, 648) ve bn Ebî Hatim 3/723 (3915). Sahîh hadistir

(Bakn; Elbârû, Sahîh Sünen ibn Mâce, 3227).

3 Müslim (1715) ve Beyhakî (8/163).

4 Ahmed 28/134 (16937) ve Ebû Dâvud (459T). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebû Dâvud, 3843).

5Hâkim (1/77, 117, "sahih"). Asl Sahîh-i Müslim'de (1851) geçmektedir.
6
Âl-i mrân Sur. 103

7bn Cerîr (5/646, 747) ve bn Ebî Hatim 3/724 (391 8, 3921).
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ayrlmayn..."' âyetini açklarken: "Burada Allah'n ipine sarlmaktan kast,

ona itaat etmektir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah’n ipine sarln,

ayrlmayn ..." 3 âyetini açklarken: “Burada Allah’n ahdi ve emri

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Allah’n ipine sarln,

ayrlmayn ..."5 âyetini açklarken: “Burada slam kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî: "...Allah'n size olan

nimetini ann: Dümandnz, kalblerinizin arasn uzlatrd ..."
7

âyetini

açklarken: “Siz birbirinizi öldürüyor ve kuvvetliniz zayf olannz yiyordu.

Yüce Allah slam’ getirdii zaman onunla aranz uzlatrd ve hepinizi onun

üzerinde toplayp karde kld” dedi .

8

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, krime’den bildiriyor Hz. Peygamber (oiUMu deyh>

vBtsfcm), Ensârîdan bir grupla karlat ve bunlar kendisini tasdik ederek iman

ettiler. Resûlullah (aflaflehu aJayH Yenilen) kendileriyle gitmek isteyince: “Ey Allah’n

Resulü! Bizim kavmimizin kendi arasnda sava vardr. Bizimle bu ekilde

gelirsen istediin eyler gerçeklemeyebilir" dediler. Bîr sonraki yl için söz

vererek: “(Gelecek yl) Resûlullah (jbIIbsHu aleyhi ««iem) ile beraber gideceiz.

Umulur ki Allah sulh yapar ve sava bitirir” dediler. Onlar Buas

günündeydiler. Bu savan bitip ban olacana inanmyorlard. Bir sonraki yl

yetmi kii olarak Resûlullah (talleiiBhu aleyhi »eseiM ile bulutular. Hepsi de iman

etmiti. Resûlullah Msiiaiu aleyh* »Kellem) bunlann arasndan on iki kiiyi lider olarak

seçti. Yüce Allah'n: "...Allah’n size olan nimetini ann: Dümandnz,

kalblerinizin arasn uzlatrd da onun nimeti sayesinde karde

’Âl-i mrân Sur. 103
J bn Ebî Hatim 3/724 (3917).

3 ÂJ-i mrân Sur. 103
4 bn Ebî Hâtûn 3/724 (3919).

5 Âl-i mrân Sur. 103
6bn Cerîr (5/646).

7 Âl-i mrân Sur. 103
B bn Cerîr (5/646).
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oldunuz..."
1

âyeti de bu mânâdadr.

bn Cerîr’in lafz ise u ekildedir: Evs ve Hazrec’liler, Hz. Âîe hakkndaki

mesele olduu zaman aralarnda konutular ve Hame denilen talk bir yerde

bulumak üzere anlatlar. Sonra oraya gittiler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Allah'n size olan nimetini ann: Dümandnz, kalblerinizin arasn

uzlatrd da onun nimeti sayesinde karde oldunuz. Bir ate çukurunun

kenarnda idiniz, sizi oradan kurtard. Allah, doru yola eriesiniz diye size

böylece âyetlerini açklar"
2
âyetini indirdi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Dümandnz..."4 âyetini

açklarken: "Burada Hz. Âie hakknda, Evs ve Hazrec arasnda olanlar

kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr, bn shâk’tan bildiriyor: Evs ve Hazrec kabileleri arasnda sava

yüz yirmi yldan beri sürüp gelmekteydi. slam gelince Yüce Allah aralanndaki

sava bitirdi ve onlar birletirdi .
5

bnu'l-Münzir, Mukâtil b. Hayyân’dan bildiriyor: Bana bu âyetin Ensâr

kabilelerinden olan iki kabileye mensup iki kii hakknda indii söylendi.

Bunlardan biri Hazrec kabilesinden, dieri de Evs kabilesindendi. Bunlar

Cahitiye zamannda uzun bir süre savatlar. Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi vesellem)

Medine'ye geldii zaman aralarnda sulh yapmt. Bunlar bir mecliste iken

geçmileriyle övündüler birbirlerine sövdüler, hatta karlkl mzraklarn bile

çektiler,

6

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n size olan nimetini

ann: Dümandnz, kalblerinizin arasn uzlatrd da onun nimeti

sayesinde karde oldunuz..."
7
âyetini açklarken öyle dedi: “Siz birbirinizi

kesiyordunuz. Kuvvetliniz zayf olannz yiyordu. Yüce Allah slam’

getirdiinde onunla sizi karde yapp kalplerinizi birletirdi. Ondan baka ilah

1

Âl-i mrân Sur. 103
J
Âl-i mrân Sur. 103

3 bn Cerîr (5/655, 656) ve bnu'l-Münzir (777).

4
Âl-i mrân Sur. 103

5 bn Cerîr (5/651).

5 bnu'l-Münzir (778).

7
Âl-i mrân Sur. 103
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olmayan Allah’n adna yemin ederim ki, birlemek rahmet, ayrlk ise azabtr.

Bize Hz. Peygamber'in (safaHatu aleyhi veseiiem) öyle buyurduu söylendi:

"Muhammed’in can elinde olana yemin olsun ki, birbirini seven iki

müslümandan biri bir uç iledii zaman dierinin onu bir suçtan dolay

brakmamas gerekir. Ancak onlarn deersiz olan suçu ileyendir.

bn Ebî Hâtim’in, Enes’ten bildirdiine göre Resûlutlah {sailallahu aleyhi veseilem): "Ey

Ensâr topluluu! Bana ne diye minnet ediyorsunuz 1 Ben geldiim zaman siz

dalâlet içinde deil miydiniz? Allah sizi benimle hidayete erdirmedi mi 7 Ben

geldiimde siz düman deil miydiniz? Allah sizin kalplerinizi benimle

birletirmedi mi?" deyince, Ensâr: “Dorudur ey Allah’n Resulü!" karln
verdiler.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Bir ate

çukurunun kenarnda idiniz ..."3 âyetini açklarken: “Yani siz atein

kenarnda idiniz. Sizden ölen kii atee (cehenneme) düüyordu. Fakat Yüce

Allah, Muhammed’i [sailallahu aleyhi vesellem) gönderdi ve sizi ate çukurundan

kurtard" dedi.
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bir ate çukurunun

kenarnda idiniz, sizi oradan kurtard ..."5 âyetini açklarken: "(Resûlullah )

bizi o cehennem çukurundan kurtard. Dilerim ki bizi bir daha o çukura

döndürmez" dedi.

Tastî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana: "...Bir ate

çukurunun kenarnda idiniz, sizi oradan kurtard ..."
6
âyetini açklar msn?"

deyince: “Allah sizi o çukurdan Muhammed (sailallahu aleyhi vesellem) sayesinde

kurtard" dedi. Nâfi: “Araplar bu ifadeyi biliyor mu?" dediinde ise: "Evet

biliyor, Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî’nin:

"Yüz üstü sakallarn kenarna düer ve kapanr

1

bnu'l-Münzir (779).

3 bn Ebî Hâtim 3/725 (3928).

3 Âl-i tmrân Sur. 103
4 bn Cerîr (5/659, 660) ve bn Ebî Hatim 3/726 (3930, 3931).

3
Âl-i mrân Sur. 103

6
Âl-i mrân Sur. 103
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Hujaf denilen adamdan yüzüün kayd gibi” dediini iitmedin mi?”

karln verdi.
1

ö>4Jl jU ikijîj

"Sîzden hayra çaran, iyilii emredip kötülükten

sakndran bir ümmet olsun. te kurtulua erenler

bunlardr." (Âl-i mrân Sur. 104 )

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Enbârî, Mesâhifte,

Amr b. Dinar'dan bildiriyor: bnü’z-Zübeyr'in bu âyeti
(

ail

^4jLoÎ La s- 4il» ^Sö-âJi ^ û^Ji >j3>KxJL .çpJi ) eklinde okuduunu

iittim. Ancak bu ekilde âyeti mi okudu ya da âyeti tefsir mi etti

bilemiyorum.”
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, Mesâhifte ve bnu’l-Enbârî'nin

bildirdiine göre Hz. Osman bu âyeti: ( J2Jl j) j&i J&s

eüdjlj ^Lsl Lo ^ oi- Û34J3 ) eklinde okudu. 5

bn Merdûye’nin, Ebû Cafer el-Bâkrîdan bildirdiine göre ResûlullahtsBMiatm

aleyhi vesellem): "Sizden hayra çaran, iyilii emredip kötülükten sakndran bir

ümmet olsun...'* âyetini okududuktan sonra: ‘'Burada hayrdan kast
,
Kur'ân

ve sünnetime tabi olmaktr" buyurdu.

bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye'den bildiriyor: Allah'n, Kurîân'da iyilii emredin

eklinde indirmi olduu âyetlerin hepisinde slam kastedilmektedir.

Kötülükten sakndrn âyetlerinde ise putlara ve eytanlara kulluk etmek

kastedilmitir.5

’Nâfi b. el-Ezrak, Mesâil (sh. 197), (276).
2
Saîd b. Mansûr, Tefsir (521) ve bn Cerîr (5/661, Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine

muhalif olduu için âz bir kraattir.

3 bn Cerîr (5/661), bn Ebî Dâvud (sh. 39), Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine

muhalif olduu için âz bir kraattir.

*Âl-i mrân Sur. 104

5bn Ebî Hatim 3/727 (3939, 3941).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: “Sizden hayra

çaran, iyilii emredip kötülükten sakndran bir ümmet olsun ..."
1

âyetini

açklarken: "Yani sizden, bir liderin etrafnda toplanp slam' emrederek

Allah’a kar asi olmaktan yasaklayan bir topluluk olsun, mânâsndadr1
' dedi.

Birden üçe kadar kiiyle topluluk, fazlasyla da ümmet oluur .

2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: "Sizden hayra

çaran, iyilii emredip kötülükten sakndran bir ümmet olsun ..."3 âyetini

açklarken: "Burada özellikle Resûlullah'n (uiuiaim aterh manam) ashâb

kastedilmektedir. Çünkü onlar hadis rivayet edenlerdir" dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Kendilerine apaçk deliller geldikten sonra parçalanp ayrla

düenler gibi olmayn ..."5 âyetini açklarken: "Yüce Allah müminlere cemaat

olmay emredip ihtilafa düüp aynlmalann yasaklamtr. Onlara: "Sizden

önceki kavimler Allah’n dininde münakaa etmekten ve husumetten dolay

helak oldular" diye haber verdi.

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Rabî: "Kendilerine apaçk deliller geldikten

sonra parçalanp ayrla düenler gibi olmayn ..."
7

âyetini açklarken:

"Burada Ehl-i Kitâb kastedilmektedir. Yani Yüce Allah, Müslümanlann, Ehl-i

Kitâb gibi ihtilafa düüp aynlmalann yasaklamaktadr" dedi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Kendilerine apaçk deliller geldikten sonra parçalanp ayrla düenler

gibi olmayn ..."9 âyetini açklarken: "Burada Yahudi’ler ve Hristiyanlar

kastedilmektedir" dedi .

10

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Kötü görü sahipleri:

' ÂI-i mrân Sur. 104

3 îbn Ebî Hatim 3/726, 727 (3936, 3940, 3942).

J Âl-i mrân Sur. 104

4 bn Cerîr (S/662) ve bnu'l-Münzir (784).

5 Âl-i mrân Sur. 105
6 bn Cerîr (5/663) ve bn Ebî Hatim 3/728 (3945).

7
Âl-i mrân Sur. 105

8 bn Cerîr (5/663).

9 Âl-i mrân Sur. 105
10bn Cerîr (5/663) ve bn Ebî Hatim 3/728 (3946).



Ayet: 104 631

“Kendilerine apaçk deliller geldikten sonra parçalanp ayrla düenler

gibi olmayn ...'
1

âyeti karsnda ne yapacaklar? Kabe'nin Rabbine yemin

ederim ki, onlar bu âyeti omuz ard ederek terk ettiler.

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim'in, Ebü Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah(HWBu sterin Y«eüem): "Yahudiler yetmi bir,
Hristiyanlar ise yetmi

iki frkaya ayrldlar. Ümmetim ise yetmi üç frkaya ayrlacaktr"

buyurmutur.

1

Ahmed, Ebû Dâvud ve Hâkim’in, Muâviye’den bildirdiine göre Resûlullah

(ssiiaüshu aleyhi vesBiiem] öyle buyurmutur: "Ehl-i Kitâb dinlerinde yetmi iki millete

ayrldlar. Bu ümmet ise yetmi üç millete ayrlacaktr. Bunlardan bir millet

hariç dierlerinin hepsi cehennemdedir. O da cemaat milletidir. Ümmetimden

öyle milletler çkacak ki, kuduz mikrobunun sahibinin bedeninde gitmesi gibi

nefislerinin pelerinde gideceklerdir. Öyle ki nefislerinin onlarda girmedii

damar ve mafsal kalmayacaktr.'3

Hâkim’in Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (saiidUm aleyhi melM

öyle buyurmutun "Bir çift ayakabmn birbirinin ayns olmas gibi srail

oullarna gelenin ayns ümmetimin bana gelecektir. Hatta srail

oullarndan biri aleni olarak annesiyle ilikiye girse ümmetim de bunu

yapacaktr. srail oullan yetmi bir millete aynlmt. Ümmetim ise yetmi üç

millete aynlacaktr. Bunlardan bir millet hariç dierlerinin hepsi

cehennemdedir." Ashâb: “O bir millet hangisidir?” dîye sorunca, Resûlullah

(seiisMu aleyhi milisin): "Ben ve ashabm ne üzere isek, o üzere olan millettir
"

karln verdi .

4

Hâkim'in, Kesir b. Abdillah b. Amr b. Avf'tan, onun babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (salBiahu aleyhi veseiiem): "Sizden önceki

kavimlerin yolunda muhakkak gideceksiniz. srail oullan frkalara aynlmt"

’ÂJ-i mrân Sur. 105
1 Ebû Dâvud (4596), Tirmizî (2640), bn Mâce (3991) ve Hâkim (1/128, "sahih"). Hason

ve sahîh hadistir. (Bakn: Elbâni, Sahih Sürten Ebû Dâvud, 3842).

5 Ahmed 28/134 (16937), Ebû Dâvud (4597) ve Hâkim (1/128). Hasen hadistir (Elbânî,

Sahih Sünen Ebû Dâvud, 3843). S. es-Sahîha'ya (204) baknz.
4 Hâkim (1/128,129).
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buyurmutur. Hadis metninde aslnda devam ediyor.
1

bn Mâce’nin, Avf b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah (»«Wm aM> «tefemi:

"Yahudiler yetmi bir frkaya ayrlmtr. Bunlardan biri Cennette dier yetmi

frka ise Cehennemdedir. Hristiyanlar yetmi iki
fi

rkaya ayrlmtr. Bunlardan

da yetmi bir frka Cehennemde, bir frka ise Cennettedir. Muhammed'in can

elinde olana yemin olsun ki, benim ümmetim yetmi üç frkaya ayrlacaktr.

Bunlarn da bir frkas Cennette, dier yetmi iki frkas ise Cehennemdedir"

buyurdu. Bunun üzerine ashâb: "Ey Allah'n Resulü! 0 bir frka kimdir?" diye

sorduunda: "Cemaatfrkasdr" karln verdi.
2

Ahmed'in, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah tdlaM efeyu meiim): “srail

oullan yetmi bir frkaya aynlmtr. Bunlardan bir frka kurtulua ermiken

dier yetmi frka helak olmutur. Ümmetim ise yetmi iki frkaya oyulacaktr.

Yine bunlardan da birfrka kurtulua erip dier yetmi birfrka helak olacaktr"

buyurdu. Ashâb: "Ey Allah’n Resûlü! 0 bir frka hangisidir?" diye sorunca,

Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi veseiiem) iki defa: “Cemaatfrkasdr

"

dedi.3

Ahmed'in, Ebû Zer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiaiiahu «IiyHi milim)

öyle buyurmutur "ki kii bir kiiden, üç kii iki kiiden, dört kii de üç

kiiden daha hayrldr. O halde cemaate sanln. Zira Yüce Allah ümmetimi

ancak hidayet üzere bir araya toplar.
"A

ibn Merdûye'nin, Kesîr b. Abdillah b. Amr b. Avftan, onun babasndan,

onun da dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (aiUMu *Wi metem): "Yanma

giriniz. Ancak Kureyliden bakas yanma girmesin" buyurdu ve öyle devam

etti: “Ey Kurey topluluu ! Bu dinde benden sonra idareciler sizlersiniz. Sizler

ancak müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'n ipine sanln ve

aynlmayn. Kendilerine apaçk deliller geldikten sonra ihtilaf edip te

aynlanlardan olmayn. Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has klarak, hakka

’ Hâkim (1/129). Müstedrek'te (1/128) der ki: "Bu hadis, Abdullah b. Amr ve Amr b.

Avf el-Müzenî'den iki senetle rivayet edilmitir. Bu senetlerden birinde Abdurrahman b.

Ziyâd el-Afrikî tek kalmtr. Dierinde ise Kesîr b. Abdillah el-Müzenî vardr ve ikisi de

hüccet kabul edilmez."
1 bn Mâce (3992). Sahîh hadistir

(
(Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3226). S. es-Sahîha'ya

(1492) baknz.
3 Ahmed 19/462 (12479). Muhakkik: "ahitleriyle sahîh hadistir" demitir.
* Ahmed 35/219 (21293). Muhakkik: "snad çok zayftr" demitir.



Ayet: 106 633

yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namaz klmalar ve zekât

vermeleri emredilmiti. te bu, dosdoru dindir."

I .vJü 1 Uli

^5 Lij L-jI JüJl jij ji

"O gün baz yüzler aarr, baz yüzler kararr. Yüzleri

kararanlara, «mannzdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi?

Öyle ise inkâr etmenize karlk azab tadn» denilir."

(Al-i mrân Sur. 106)

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, Taberânî ve bnu'l-Münzir, Ebû Gâlib'den

bildiriyor: Ebû Umâme, am mescidinin merdivenlerinde Ezrak’llarn kesik

balarnn dikili olduunu görünce: "Bunlar atein köpekleri, gökyüzü altnda

öldürülenlerin de en kötüsüdür. Bunlarn öldürdükleri ise öldürülenlerin en

güzelidir" dedi ve: "O gün baz yüzler aarr, baz yüzler kararr. Yüzleri

kararanlara, «mannzdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkâr

etmenize karlk azab tadn» denilir
"1

âyetini okudu. Ebû Umâme'ye: "Sen

bunu Resûlullah'tan m (saliaDahu aleyhi vesaiiem) iittin?" diye sorduumda: "Ben bunu

Resûlullah'tan (sailalbhu aleyhi veseiiem) alt yedi defa iitmeseydim size anlatmazdm"

karln verdi .

2

bn Ebî Hatim, Lâlekâî Sünne'de, Ebû Nasr îbâne 'de ve Hatîb'in Târih’te

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "Yüzleri ak olanlardan kast,

Ehl-i sünnet ve'l-cemâattr. Yüzleri kara olanlardan kast ise bid’at ve dalâlet

ehlidir" dedi .
5

Ruvât Mâlikte Hatîb ve Deylemî'nin bildirdiine göre bn Ömer, Hz.

Peygamber'den (salBlehu aleyhi vesellem) öyle bildirir: "O gün baz yüzler aarr, baz

yüzler kararr..."4 âyetinden kast, yüzleri ak olanlar Ehi-i sünnet, yüzleri kara

1

Âl-i mrân Sur. 106
JAhmed 36/518, 542 (22183, 222089, Tirmizî (3000), bn Mâce (176), Taberânî (8033) ve

bnuT-Münzir (788). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 146).

3bn Ebî Hatim 3/729 (3950), Lâlekâî (74) ve Hatîb (7/379).

4
Âl-i mrân Sur. 106
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olanlar ise bid’at ehlidir.”
1

Ebû Nasr es-Seczî'nin, bâne'de, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem) “O gün baz yüzler aarr, baz yüzler kararr..."
1

âyetini okudu ve: "Ehl-i sünnet ve'l-cemâatn yüzü ak, bid'at ve nefislerine

uyanlarn yüzü ise kara olacaktr" buyurdu.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b

bu âyeti açklarken öyle dedi: “Kyamet gününde iki frka olacaktr. Yüzleri

kara olanlara: "...mannzdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi ?..." 3 denilecektir.

Burada imandan kast, daha Âdem'in (aieytoîelam) sulbünde ve bir tek ümmet iken

Allah'n kendilerinden alm olduu ahiddir. Yüzleri ak olanlar ise imanlar

yolunda gidenler ve dini Allah'a halis klanlardr. Yüce Allah bunlann yüzünü

aklatnr, onlan rzas ve Cennetine sokar .
4

Firyâbî ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken

öyle dedi: “Bunlar peygamberlerine ve Muhammed'e (uMMu bM «telim)

inananlardr. Ancak Yüce Allah Muhammed'i {oOiUni aleyhi «seUm) gönderdii

zaman onu inkâr ettiler. Yüce Allah'n: "...imannzdan sonra inkâr ettiniz,

öyle mi?..." 5 buyruu da bu mânâdadr.”6

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

Umâme: "...Yüzleri kararanlara, "mannzdan sonra inkâr ettiniz, öyle

mi ?...*
7
âyetini açklarken: “Burada Hariciler kastedilmektedir” dedi .

8

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken: “ittiiniz gibi baz kavimler iman ettikten sonra küfretmitir.

Yüzleri ak olanlar ise Allah'a itaat edenler ve Allah’n ahdini yerine

getirenlerdir” dedi .

9

’Deylemî (8986).

1

Âl-i mrân Sur. 106

’Âl-i mrân Sur. 106
* bn Cerîr (5/665, 666), bnu'l-Münzir (791) ve bn Ebî Hatim 3/730 (3956, 3959).

5
Âl-i mrân Sur. 106

‘ bnu'l-Münzir (787).

7
Âl-i mrân Sur. 106

* bn Cerîr (5/665) ve bn Ebî Hâüm 3/729 (3955).

’ bn Cerîr (5/664).
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ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Yüzleri

kararanlar..."
1

âyetini açklarken: “Burada dilleriyle iman ettiklerini söyleyip

te kalpleriyle ve amelleriyle inkar eden münafklar kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Yüzleri kararr..." 3 âyetini

açklarken: “Burada Yahudiler kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî: “O gün baz yüzler aarr, baz

yüzler kararr..."5 âyetini açklarken: “Burada kble ehli kastedilmektedir"

dedi
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî: “O gün baz yüzler aarr, baz

yüzler kararr..." 7
âyetini açklarken: “Yüzlerin aarp veya kararmas yaplan

ameller ve söylenen sözlerle olacaktr" dedi .

8

bn Ebî Hatim içinde meçhul birravi olan bir isnâdla Hz. Âie’den bildiriyor:

Resûlullah'a($aiiaiUuBB>f»«seiiem): “Senin kimseye efaatçi olamayacan bir zaman

var mdr?” diye sorduumda: "Evet, bazt yüzlerin kararp baz yüzlerin de

aard gündür. O gün benim halimin ne olacan" veya
"
yüzümün ak m

kara m olacan bilmeyeceim gündür
" karln verdi .

9

Taberânî'nin, M. el-Evsat'ta zayf bir isnâdla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (Mbiiahu aleyh, «selbm):
"
Yüzlerin kararaca gün, musibetler

sahibinin yüzünü aklatrr" buyurmutur.

10

Ebû Nuaym'n, Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (»Ueliahu aleyhi «seiiem):

"Allah yolunda iken bulaan tozlar kyamet gününde yüzleri güzelletiren

’ ÂI-i mrân Sur. 106
J bn Cerîr (5/666) ve bn Ebî Hatim 3/729 (3953).

i Â-i mrân Su. 106

* bn Ebî Hatim 3/729 (3954).

5 Âl-i mrân Sur. 106
6 bn Ebî Hâtim 3/729 (3949).

7 Âl-i mrân Sur. 106
8
bnu'l-Münzir (786).

9bn Ebî Hâtim 3/728 (3948).
,0
Taberânî (4622). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (2/291) der ki: "snadnda Süleyman

b. Rikâ bulunmaktadr. Onun da hadisleri münkerdir."
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eydir" buyurdu.’

Taberânî’nin, Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHaitahu sieyh

mailen): "Hiç bir kul yoktur ki yüz defa La ilâhe illallah derse mutlaka Yüce Allah

onu kyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar bir ekilde lareder" buyurdu.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Vessâb, Kur'ân'da ne kadar

0-4 çp-y i J|î) varsa hepsini £*-y «i j|j) eklinde (te) harfini nasb

(cim) harfini de esre ile okumutur.3

J&jJ\ OJ4Îj fi
VjJ- w»UfÜI JÂ IjA $j A\*

d) Jl

"Siz, insanlar için çkarlm en hayrl ümmetsiniz. yilii
emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz.

Kitap ehli de inansalard elbette kendileri için hayrl
olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çou

fask kimselerdir." (Âl i Wân Sur. 1 10)

Abdurrezzâk, Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ahmed, Nesâî, Ibn

Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Hâkim'in, bn Abbâs'tan

bildirdiine göre “Siz, insanlar için çkarlm en hayrl ümmetsiniz..."4

âyetini açklarken: "Burada Resûlullah (sbIIbIIbHu Aleyhi meltem) ile beraber Medine’ye

hicret edenler kastedilmektedir" dedi.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

1

Ebû Nuaym, Hilye (6/88, 8/274, 275). Zayf hadistir (Daîfu'l-Câmi, 3921).

! Mmw/'da (10/86) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "Hadisi Taberânî rivayet

etmitir ve isnadnda Abdu'l-Vehhâb b. ed-Dahhâk bulunmaktadr. O da metruk

biridir."

J Bu kraat ekli, Yâkûb, bn Âmir, Hamza, Kisâî ve Halef gibi on kraat imamnn
kraatidir. Bakn: en-Ner (2/157).

4
Âl-i mrân Sur. 110

s Abdurrezzâk (1/130), bn Ebî eybe (12/155), Ahmed 4/222 (2463), Nesâî, S. el-Kübrâ

(11072), bn Cerîr (5/671, 672), bnu-Münzir (801), bn Ebî Hatim 3/732 (3968) ve Hâkim

(2/294, "sahih"). Müsned'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.



Ayet: 110 637

öyle dedi: Ömer b. el-Hattâb der ki: "Yüce Allah dileseydi (^1) derdi ve

hepimiz hayrl ümmet olurduk. Ancak (^) ' buyurarak Muhammed'in (»isiiahu

aleyhi «reseiiem) ashâb ve onlar gibi amel edenleri kapsad. Bunlar insanlann içinde

çkanlm en hayrl ümmettir.”
2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî kendisine anlatan

birinden Ömer'in: "Siz ... en hayrl ümmetsiniz..."3 âyetini açklarken:

"Burada bizden sonraki deil de daha önceki ümmetlerden daha hayrl

olduu kastedilmektedir” dediini bildirir.
4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ikrime bu âyeti açklarken:

"Bu âyet, bn Mes'ûd, Ammâr b. Yâsir, Ebû Huzeyfe'nin azatls Sâlim, Ubey

b. Ka’b ve Muâz b. Cebel hakknda inmitir” dedi.

5

bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Bize nakledildiine göre, Ömer b. el-

Hattâb: "Siz, insanlar için çkarlm en hayrl ümmetsiniz. yilii emreder,

kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalard

elbette kendileri için hayrl olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama
pek çou fask kimselerdir"

6
âyetini okudu ve: "Ey insanlar! Kim o hayrl

ümmetten olmak isterse Allah'n koymu olduu artlan yerine getirsin”

dedi. 7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Sîz, insanlar için çkarlm en hayrl ümmetsiniz..."
8

âyetini açklarken

öyle dedi: "Bu, iyilii emredip kötülükten nehyederek Allah'a iman etmek

artyla geçerlidir. Yani gelmi geçmi bütün ümmetlerden daha hayrlsnz

denilmektedir. Yüce Allah’n: "And olsun ki, onlarn durumunu bilerek

dünyalarn üzerinde seçkin kldk"9 buyruu da bu mânâdadr.10

1

Âl-i mrân Sur. 1U
3 bn Cerîr (5/671, 672) ve bn Ebî Hatim 3/732 (3970).

3 ÂI-i mrân Sur. 110

' bn Cerîr (5/672) ve bn Ebî Hatim 3/732 (3969).

5 bn Cerîr (5/672) ve bnu'l-Münzir (802).
6
Âl-i mrân Sur. 110

7 bn Cerîr (5/672, 673).
8
ÂJ-i mrân Sur. 110

9 Duhân Sur. 32
,0 bn Cerîr (5/673) ve bnu'l-Münzir (808).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Siz, insanlar için

çkarlm en hayrl ümmetsiniz ..."

1

âyetini açklarken: "Siz insanlar için

insanlarn en hayrlssnz. Siz, onlar da slam'a girsinler diye boyunlarna

zincirler takarak onlan slam'a getirirsiniz” dedi.*

bnu'l-Münzir'in, krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Siz,

insanlar için çkarlm en hayrl ümmetsiniz..."3
âyetini açklarken: "Siz

insanlar için en hayrl insanlarsnz” demitir.
4

bn Ebî Hâtim’inm bildirdiine göre, Ubey b. Ka’b: Bu ümmetten fazla

slam' kabul eden bir ümmet olmamtr.” Bu sebeple Allah: "Siz, insanlar

için çkarlm en hayrl ümmetsiniz ..."5 buyurmaktadr” dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Muâviye b. Hayde, Hz. Peygamber'in (saliaiiahu Beyh vuefcm): "Siz, insanlar için

çkarlm en hayrl ümmetsiniz..."7 âyetini açklarken ondan öyle iittiini

söyledi: "Siz sonunda yetmi ümmeti tamamlayacak kiilersniz. Bu

ümmetlerin Allah katnda en hayrls ve en deerlisi sizsiniz .”8

ibn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Bize nakledildiine göre Resûlullah (saiiaiiahL

aleyhi vsseliem) bir gün srtn Kabe'ye dayam iken: "Biz kyamet gününde yetmi

ümmetin tamamlaycsyz. Biz ümmetlerin sonuncusu ve en hayrl

olanlaryz" dedi .
9

1

Âl-i mrân Sur. 110
1
Buhârî (4557), Nesâî, S. el-Kübrâ (11071), bn Cerîr (5/674), bnu'l-Münzir (803), îbr

Ebî Hâtim 3/732) ve Hâkim 4/84).

3 Âl-i mrân Sur. 110

A bnu-Münzir (799),

5 Âl-i mrân Sur. 1 10
6 bn Ebî Hâtim 3/733 (3973).

7
Âl-i imrân Sur. 1 10

s Abdurrezzâk (1/130), Abd b. Humeyd, Munlehab (409), Ahmed 33/228 (20025).

Tirmizî (3001, hadisin hasen olduunu söylemitir), bn Mâce (4287), bn Cerir (5/675,

676), bnu'l-Münzir (797), bn Ebî Hâtim 3/731 (3967), Taberânî 19/422 (1023) ve Hâkim

(4/84, "sahih"). Hasen hadistir
(
(Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3460).

9 bn Cerîr (5/676).



Âyet: 1X0 639

Ahmed’in hasen senedle, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah Csaiiaflahu rteyt

yetelim) öyle buyurmutur: "Hiçbir peygambere verilmeyen bana verildi.

Korkuyla bana yardm edildi
,
yeryüzünün anahtarlar bana verildi, ayn

zamanda bana Ahmed ismi verildi, toprak bana temizlik arac olarak klnd ve

ümmetim ümmetlerin arasnda en hayrl ümmet klnd.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Cafer: “Siz, insanlar için çkarlm
en hayrl ümmetsiniz..." 2

âyetini açklarken: “Burada Hz. Peygamber'in

(uHafahu aieyti vKEibr) ailesi kastedilmektedir" dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye bu âyeti

açklarken: “Siz insanlar için insanlarn en hayrlssnz. Siz peygamberlerini

görüp te tebli ettiklerini inkar eden kavimlere ahit oldunuz" dedi .

4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: “Bu ümetten

baka içine çeitli milletlerden insanlar girmi baka bir ümmet yoktur" dedi.
s

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakrnin, el-Esmâ ve’s-Stftt'ta

bildirdiine göre bn Abbâs: “Siz, insanlar için çkarlm en hayrl

ümmetsiniz. yilii emreder, kötülükten men eder..."
6

âyetini açklarken

öyle dedi: “Siz insanlara Lâ ilâhe illallah demelerini emredip Allah'n

indirdiklerini ikrar etmelerini emredersiniz. Bu yolda da onlarla savarsnz.

Lâ ilâhe illallah en büyük iyiliktir. Yine onlar kötülüklerden nehyetmektesiniz.

Kötülük ise yalanlamaktr. Yalanlamakta en büyük kötülüktür."
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlardan iman edenler de

var..."
8
âyetini açklarken: “Yüce Allah onlardan (fasklardan) hidayet ve hak

yolunda olanlardan olmak üzere üç kiiyi müstesna klmtr” dedi .

9

’ Ahmed 2/156 (763). Muhakkik: "snad hasendir" demitir.
1
Âl-i mrân Sur. 11ü

1 bn Ebî Hâtim 3/733 (3974).

9 bn Ebî Hâtûn 3/773 (3975).

5 bn Ebî Hâtim 3/733 (3976).
6
Âl-i mrân Sur. 110

7 bn Cerir (5/676), bnu'l-Münzir (807), bn Ebî Hâtim 3/733, 734 (3977, 3978) ve

Beyhakî (206).
a
Âl-i mrân Sur. 110

9 bn Ebî Hâtûn 3/734 (3981).
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Ama pek

çou fasile kimselerdir..."
1

âyetini açklarken: Yüce Allah insanlarn çounu

yermitir" dedi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: “Onlar size

eziyetten baka bir zarar veremezler ..."3 âyetini açklarken: “Bu, onlardan

iiteceiniz eyler sizin için bir eziyettir, mânâsndadr" dedi.

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Onlar size eziyetten baka bir

zarar veremezler ..."5 âyetini açklarken: “Onlarn, Uzeyr'i (aieytisseiam), sa’y

(aieytsseiam) ve haç Allah'a ortak komalar size eziyet verir, mânâsndadr" dedi/

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Onlar size eziyetten baka

bir zarar veremezler..." 7
âyetini açklarken: “Onlann eziyeti, Allah'r

hakknda yalan söyleyip sizi dalâlete davet etmeleridir" dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Nerede bulunursalar,

alçaklk damgas altnda kalmaya mahkumdurlar..."9 âyetini açklarken:

“Burada kendilerine düen cizyeden daha fazlasn verenler

kastedilmektedir" dedi .

10

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Nerede

bulunursalar, alçaklk damgas altnda kalmaya mahkumdurlar ..."
11

âyetin

açklarken: “Allah onlar zelil klmtr ve onlarn salam bir barna yoktur

Allah onlar Müslümanlann ayaklan altnda klmtr" dedi .

12

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

1

Âl-i mrân Sur. 110
3 bn Ebî Hatim 3/734 (3982).

3 Âl-i imrân Sur. 1 1

1

4 bn Cerîr (5/679).

5 Âl-i mrân Sur. 111
4bn Cerîr (5/679, 670).

7
Âl-i imrân Sur. 111

8 bn Cerîr (5/679, 670).

9
Âl-i mrân Sur. 112

,Dbn Ebî Hatim 3/735 (3986).

''Âl-i mrân Sur. 112
13bn Cerîr (5/681) ve bn Ebî Hatim 3/735 (3988).
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göre Hasan(- Basrî): “Bu ümmet onlara yetitii zaman Mecusiler onlardan

cizye alyordu" dedi.'

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ve Katâde: "Nerede

bulunursalar, alçaklk damgas altnda kalmaya mahkumdurlar. âyetini

açklarken: “Onlar alçaltlm bir ekilde cizyeyi elleriyle verirlerdi" dedi .
3

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk: "Nerede bulunursalar, alçaklk

damgas altnda kalmaya mahkumdurlar..."4 âyetini açklarken: “Burada

zilletten kast, cizye vermektir" dedi .

5

bnu'l-Münzir, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ancak Allah'n ipine ve insanlarn yaptklar ipe yapanlar

müstesna ..."
6

âyetini açklarken: “Burada Allah’n ve insanlann ahdi

kastedilmektedir" dedi .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Bu da, onlarn isyan etmi ve haddi am bulunmalarndandr ..."
8

âyetini açklarken: “Ma'siyet ve zulümden saknn. Zira sizden önceki helak

olan insanlar bunlarla helak olmulardr” dedi .

9

J JJJ1 M 4ll oljî hIjib liitf lii Jiî ji !>. î^d

•, \
> >

"Hepsi bir deildir. Kitap verilenler içinde gece
vakitlerinde Allah’n âyetlerini okuyup secdeye kapanan

doru bir topluluk vardr/' (Â1-; imrân Sur. 113)

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Mende,

1 bn Cerîr (5/681), bnu'l-Münzir (811) ve bn Ebî Hâtim 3/735 (3988).

*Âl-i mrânSur. 112
J Ibn Ebî Hâtim 3/735 (3989).

’Â-i mrânSur. 112
5 bnu'l-Münzir (812).

6
Âl-i mrân Sur. 112

7 bnu'l-Münzr (813), bn Cerîr (5/683) ve bn Ebî Hâtim 3/835 (3990, 3991).
8
Âl-i mrânSur. 112

9 bn Cerîr (5/689), bnu'l-Münzij (821) ve bn Ebî Hâtim 3/337 (3999).
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Ebu Nuaym, el-Ma’rife’de, Delâiide Beyhakî ve bn Asâkir, ibn Abbâs'tan

bildiriyor: Abdullah b. Selâm, Sa'iebe b. Sa'ye, Esed b. Sa'ye, Esed b. Ubeyd

ve beraberlerinde Yahudilerden müslüman olanlar iman edip Muhammed'i

(sailaiiaKu iyhi veseiiem) dorulayarak slam beendiler. Rahipler ve kavimlerinden

olan dier kafirler: "Ancak bizim kötülerimiz Muhammed'e iman etmilerdir.

Eer onlar bizim iyilerimiz olsayd atalannn dinini brakp ta baka bir dine

gitmezlerdi” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Hepsi bir deildir. Kitap

verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'n âyetlerini okuyup secdeye

kapanan doru bir topluluk vardr. Allah'a âhiret gününe inanr, iyilii

emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalrlar ve hayrlara kouurlar. te
onlar, iyi kimselerdendirler"' âyetlerini indirdi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katide: "Hepsi bir

deildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'n âyetlerini okuyup

secdeye kapanan doru bir topluluk vardr" 3 âyetini açklarken: "Bütün

kavim helak olmamt. Onlann içinde Allah'a ibadet için kalan kiiler vard"

dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "...Gece vakitlerinde Allah’n

âyetlerini okuyup secdeye kapanan doru bir topluluk vardr" 5 âyetini

açklarken: "Bu âyet, Abdullah b. Selâm ve kardei Sa'iebe b. Selâm, Sa’ye,

Mübeir, Useyd ve Esed b. Ka’b hakknda inmitir" dedi .

6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtîm'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken:

"Bunlar Allah'a sürekli ibadet eden ümmet gibi olmayan Yahudilerdir” dedi .

7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Gece

vakitlerinde Allah’n âyetlerini okuyup secdeye kapanan doru bir

1

Âl-i mrân Sur. 113, 114
1 bn shâk, Sîretu bn Hiân (1/557), bn Cerir (5/691), bnu'l-Münzir (825), bn Ebî

Hatim 3/737 (4002), Taberânî (1388), Usdul-âbe (1/85) ile ehâbe (1/52) geçtii üzere bn
Mende, Usdül-dbe'de (1/58) geçtii üzere F.bû Nuaym, Beyhakî, Delâii (2/553) ve bn
Asâkir (29/115). Heysemî, Mccmau 'z-Zevâid'dc (6/327) der ki: "Ravileri güvenilir

kiilerdir."

3 Âl-i mrân Sur. 113

4 bn Cerir (5/692).

s
Âl-i mrân Sur. 1 13

6 bn Cerir (5/694).

7 bn Cerir (5/693) ve bn Ebî Hatim 3/737 (4001).
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topluluk vardr"
1

âyetini açklarken: "Burada hidayete erenler ve Allah'n

emirlerini sürekli yerine getirenler kastedilmektedir. Onlar Allah'n emirlerini

bakalannn terk edip te kaybettii gibi onlardan vaz geçmeyen terk

etmeyenlerdir" dedi.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

(&! 4) 3 âyetini açklarken: "Burada adil ümmet kastedilmektedir" dedi.'’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: liî)
5 âyetini

açklarken: "Burada Allah'n Kitab, cezalan ve farzlarn uygulamakta olan

ümmet kastedilmektedir" dedi.
6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Rabî: (dJi «lîî
)

1
âyetini açklarken: "Burada

gece saatleri kastedilmektedir" dedi.
8

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Nasr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: (jJji .ÜT)
9 âyetini açklarken: "Burada gece yans

kastedilmektedir" dedi.
10

Firyâbî, Târih'te Buhârî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn

Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Hepsi bir deildir. Kitap

verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'n âyetlerini okuyup... topluluk

vardr 11

âyetini açklarken: "Ehl-i Kitâb ve Muhammed'in (saiiaiiahu siyhi mallm)

ümmeti eit deildir. Muhammed'in (salaliahu aleyhi veseliem) ümmeti yats namaz

klarlar. Ehl-i Kitâb'dan kimse bu namaz klmaz" dedi.
12

’Âl-i mrânSur. 113
5 bn Cerir (5/694) ve bn Ebî Hatim 37/738 (4004, 4005).

3 Âl-i îmrânSur. 113
4bn Cerîr (5/693) ve bn Ebî Hatim 2/486 (1223).

5 Âl-i mrân Sur. 113
6 bn Cerîr (5/694) ve bn Ebî Hatim 3/738 (4006).

7 Âl-i mrânSur. 113
8 bn Cerîr (5/696).

’Âl-i mrân Sur. 113
10 bn Ebî eybe (13/370), Ahmed 3/416 (1946), bnu'l-Münzir (830) vc bn Ebî Hatim

3/738 (4010). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.
11

Âl-i mrân Sur. 1 13

1J Buhârî (2/308), bn Cerîr (5/692), bnu'l-Münzir (823) ve bn Ebî Hâtûn 3/737, 739

(4000, 4014).



644 S Al-i ntrân Sûresi M-

Ahmed, Nesâî, Bezzâr, Ebû Ya'la, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn EbîHâtim ve

Taberânî, hasen isnâdla bn Mes’ûd'dan bildiriyor Bir gece Resûlullah [niadahu

aleyh, «setem) yats namazn geciktirdi ve sonra çkp Mescid'e geldi. nsanlar

namaz için beklemekteydi. Hz. Peygamber (saMiah aleyh. "Bu saatte hiçbir

din ahalisi sizin gibi Allah' zikretmemektedir" dedi. bn Cerîr ve Taberânî'nin

lafz u ekildedir: Resûlullah (safcflaHu aleyhi ««im: "Ehl-i Kitâb'dan hiç kimse bu

namaz klmaz" buyurdu. Sonra: ‘Hepsi bir deildir. Kitap verilenler içinde

gece vakitlerinde Allah'n âyetlerini okuyup secdeye kapanan doru bir

topluluk vardr. Onlar, Allah'a ve âhiret gününe inanrlar. yilii emrederler.

Kötülükten men ederler, hayr ilerinde birbirleriyle yarrlar. te onlar

salihlerdendir. Onlar ne hayr ilerlerse karlksz braklmayacaklardr.

Allah, kendisine kar gelmekten saknanlar bilir
" 1

âyetleri indi.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî: "Hepsi bir deildir. Kitap

verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'n âyetlerini okuyup... topluluk

vardr" 3
âyetini açklarken öyle dedi: “Bazlan: “Yats namazn sadece

Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi rneiiüm) ümmeti klar. Bu namaz Ehl-i Kitâb'dan kimse

klmaz” dediler .'

1

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Sünen'de Beyhakî, Muâz b. Cebel'den

bildiriyor: Resûlullah Uaiiaiiahu aleyh. «seM bir gece yats namazn geciktirmiti.

Cemaatten bazlan Resûlullah (taiiei»hu abyhi m«M namaz klmtr diye

düünüyordu ki Hz. Peygamber (ssiiaiiohu aleyh, ««m çkp geldi ve: "Bu namaz

geciktirin , zira siz bu namazla dier ümmetlerden daha üstün klndnz. Sizden

önce hiçbir ümmet bu namaz klmamhr" buyurdu .

5

Taberânî'nin sahîh bir isnâdla bildirdiine göre el-Münkedir'den bildiriyor:

Hz. Peygamber Maiiühu aleyhi «Hilem) bir gece yats namazn geceden ksa bir

zaman veya bir saat geçinceye kadar geciktirdi, insanlar Mescid'de

bekliyordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yeseiiem): "Siz namaz beklediiniz müddetçe

1

Al-i mrânSur. 113,114, 115
1 Ahmed 6/304 (3760), Nesâî, S. el-Kübrâ (11073), Bezzâr (1819), Ebû Ya'la (5306), bn

Cerîr (5/697, 698), bnu'l-Münzir (822), bn Ebî Hatim 3/738 (4008, 4009) ve Taberânî

(10209). Miisned' in muhakkikleri: "Sahîh liayrihi" demilerdir.

’ Al-i mrân Sur. 1 13

4 bn Ebî Hatim 3/738 (4007).
5 bn Ebî eybe (1/331), Ebû Dâvud (421) ve Beyhakî (1/451). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 406).



Âvet: 113 • Yats Namaz 645

namazda saylrsnz" buyurdu. Sonra da:
"
Sizden önceki ümmetlerden hiç

kimse bu namaz klmad" dedi.*

bn Ebî eybe ve Bezzâr, hasen isnâdla bn Ömer'den bildiriyor: Hz.

Peygamber (»lUahu «feyh ™SB e.n) bir gece yats namazna gecikip gelmeyince Ömer,

kendisine: “Kadnlar ve çocuklar uyudular” diye seslendi. Bunun üzerine

Resûlullah (mUbHsKi aleyhi ««Hem): “Bu namaz yeryüzünde sizden baka bekleyen

yoktur" buyurdu .

1

Taberânî, hasen isnâdla bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saMahu aleyhi

«ssflem) yats namazn geciktirmiti. Geldiinde: ''Bu saatte sizi bekleten nedir?"

diye sorunca: “Ey Allah'n Peygamberi! Namaz için sizi bekliyorduk” cevabn

verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (layigin «Mi ves*iem):
"
Sizden önce bu

namaz asla hiçbir ümmet klmad. Siz namaz için bekliyorken namazda

saylrsnz" buyurdu .

3

Taberânî, hasen isnâdla Abdullah b. el-Müstevrid'den bildiriyor: Bir gece

Hz. Peygamber (ssiMata aleyhi m»lM yats namazn geciktirmiti ve Mescid'de

sadece on küsur kii kalmt. Resûlullah (saBaiishu eieyhi «anHem) geldiinde: "Bu gece

vakti namaz sizden baka bekleyen kimse yoktur" buyurdu .

4

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

bildiriyor: Bize nakledildiine göre: "...Kitap verilenler içinde gece

vakitlerinde Allah’n âyetlerini okuyup secdeye kapanan doru bir

topluluk vardr ..."5 âyeti akam ve yats namaz arasnda secde edenler

hakknda inmitir.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Mes’ûd: "...Gece vakitlerinde

1

Taberânî 20/360, 361 (846). bn Abdi'l-Berr der ki: "el-Munkedir b. Abdillah

Muhammed b. el-Münkedir'in babasdr ve bu kii Resûlullah' tan (sallaUahu aleyhi

vesellem) mürsel olarak hadis nakletmitir." el-stîâb (4/1486).
1 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (376). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (1/313) der ki: "Ravileri

güvenilir kiilerdir."

5 Taberânî (11023). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (1/313) der ki: "Ravileri güvenilir

bulunmutur."
* Mecma'tz (1/313) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "snadnda bn Lehîa

bulunmaktadr. Onda da zayflk vardr" dedi.

s Âl-i mrân Sur. 113

‘bn Cerîr (5/698), bnu'l-Münzir (824) ve bn Ebî Hâtim 3/739 (4012).
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Allah'n âyetlerini okuyup secdeye kapanan doru bir topluluk vardr..."

1

âyetini açklarken: "Burada gaflet (uyku) namaz kastedilmektedir" dedi .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Amr b. el-Alâ' der ki: Bize nakledildiine göre-

bn Abbâs bu âyeti: (âj^s U$)5 eklinde ikisinide (ye) harfi ile-

okurdu .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: (oj>Üa Jö) lafzn

açklarken: "Mükâfatlarnz zayi olmaz, mânâsndadr" dedi .
5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): (ojyîSo ^) lafzn

açklarken: "(iyilikleriniz braklp) size zulmedilmez mânâsndadr" dedi.

6

cJUl> iy
çjj Jks: vdil suJl a* J bjuçi u ja

5

j

4L; ^ -i; sil (4U. Uj sisâiÜ i.^jü; pi

"Bu dünya hayatnda intak ettiklerinin durumu,
kendilerine zulmeden kimselerin ekinlerine isabetle

kavurup mahveden souk bir rüzgarn durumu gibidir.

Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine yazk ettiler/'

(Al-i mrân Sur. 117)

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

göre Mücâhid: “Bu dünya hayatnda infak ettiklerinin durumu ..."7 ayetim

açklarken: "Bu, kâfirin dünyada iken vermi olduu nafaka gibidir" dedi .

8

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle dedi: "Müriklerin infak edip te infaklarnn kabul edilmeyiinin

durumu, zalim kavimlerin ektii sonra da souk rüzgârn helak ettii ekin

1
Âl-i mrân Sur. 113

2bn Ebî Hatim 3/738, 739 (4011).

3 Âl-i mrân Sur. 115
4 bn Cerîr (5/701). bn Kesîr, Nâfi ve Ebû Bekr, bn Âmir, Ebû Cafer ve Yâkûb bu

âyeti (te) ile okumu, Hanvza ise (ye) ile okumutur.
5 bn Cerîr (5/701).
6 bn Ebî Hatim 3/740 (4019).

?
Âl-i mrân Sur. 117

8 bn Cerîr (5/704), bnu'l-Münzir (836) ve bn Ebî Hatim 3/741 (40/24).
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gibidir. Souk rüzgarn ekini helak etmesi gibi irkleri de nafakalann helak

etmektedir."
1

Saîd b. Mansûr, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs:
J

âyetini

açklarken: "Burada iddetli souk kastedilmektedir” dedi.
3

Tastî, Mesâil'öe, bn Abbâs’tan bildiriyor Nâfi b. el-Ezrak ona: I4J)
4

âyetini açklamasn sorunca: "Burada souk kastedilmektedir” dedi. Nâfi:

"Bu ifadeyi Araplar biliyor mu?” diye sorunca da: "Evet biliyor, Zebyân

oullanndan Nâbia'nn:

“Kn souu yeryüzünü yolunmu deri gibi

Çplak braksa bile usanmazlar
"
dediini iitmedin mi?” karln verdi.s

U jJjV i&A fi* Ji^ bte v \jLi\ jeJJI u

1 yft pÂjjÂja L*j ^ oii ii p*

0J&J p* 01 obSl

"Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan tiçbir srda
edinmeyin. Onlar size fenalk etmekten asla geri

kalmazlar. Hep skntya dümenizi isterler. Onlarn
kinleri, konumalarndan apaçk ortaya çkmtr.
Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eer

düünürseniz size âyetleri açkladk." (Âl i imrân Sur. 1 1 8)

bn shâk, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Baz Müslümanlar, Yahudilerle komu olmalar ve Cahiliye

döneminden aralarnda anlama olmas dolaysyla dostluk kurmulard. Yüce

Allah onlarla dostluu yasaklamak ve onlardan gelebilecek fitneyi ikaz etmek

’ bn Cerir (5/705) vc bn Ebî Hâtim 3/741 (4024).
3

Âl-i mrân Sur. 117
5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (522), bn Cerir (5/706), bnu'l-Münzir (837) ve bn Ebî Hâtim

3/741 (4025).
4
Âl-i mrân Sur. 1 17

5 el-tkân'da (2/104) geçtii üzere Tastî.
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üzere: "Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir srda edinmeyin..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sizden

olmayanlardan hiçbir srda edinmeyin ..."3 âyetini açklarken: “Burada

münafklar kastedilmektedir” dedi .
4

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

göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Bu âyet, Medine'deki münafklar

hakknda inmitir. Yüce Allah müminlerin onlarla dostluk kurmalarn

yasaklamtr” dedi .

5

bn Ebî Hatim ve Taberânî ceyyid bir isnâdla Humeyd b. Mihrân el-Mâliku'l-

Hayyât'tan bildiriyor: Ebâ âlib’e: “Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan

hiçbir srda edinmeyin. Onlar size fenalk etmekten asla geri kalmazlar.

Hep skntya dümenizi isterler. Onlarn kinleri konumalarndan apaçk

ortaya çkmtr. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eer

düünürseniz size âyetleri açkladk"
6
âyetini sorduumda: “Ebû Umâme

bana, bu konuda Resûlullah'n (sallailahu aleyhi vesdiem): «Bunlar Haricilerdir»

buyurduunu söyledi” dedi .

7

Abd b. Humeyd, Ebû Ya’la, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtîm ve

Beyhakî'nin, uab'da, Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi

vesailem): "Yüzüklerinize Arapça nak (yaz) ilemeyin ve müriklerin ateleriyle

aydnlanmayn" buyurmutur. Bunu Hasan’a anlattklannda: “Evet,

yüzüklerinize Muhammed yazsn ilemeyin, hiçbir halinizi müriklerle

istiare etmeyin. Yüce Allah’n: "...Sizden olmayanlardan hiçbir srda

edinmeyin ..."
6
âyeti bunu dorulamaktadr” dedi .

1

1

Âl-i mrân Sur. 118
2 bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/558), bn Cerîr (5/709), bnu'l-Münzir (843), ve bn Ebî

Hatim 3/743 (4037).

3 Âl-i mrân Sur. 118
A bn Cerîr (5/710), ve bn Ebî Hatim 3/742 (4032).

5bn Cerîr (5/709), bnu'l-Münzir (844) ve bn Ebî Hatim 3/742 (4034).

6
Âl-i mrân Sur. 118

7 bn Ebî Hatim 3/742 (4032) ve Taberânî (8047). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (6/233,

327) der ki: "Ravileri güvenilir kiilerdir ve isnad ceyyiddir."
8
Âl-i mrân Sur. 118
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hatim, Ömer b. e!-Hattâb'dan

bildiriyor. Kendisine: "Burada Hîre halkndan hafz ve kâtip olan genç biri

vardr. Eer onu kâtip olarak alsan denilince: "Eer onu alrsam müminlerin

dnda biriyle srda olmu olurum" karln verdi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî: "...Hiçbir srda edinmeyin..."3 âyetini

açklarken: "Müminlerin dnda münafklarla dostluk kurup ta onlan aranza

almayn, mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Hep skntya

dümenizi isterler..."
5

âyetini açklarken: "Dalalete dümenizi isterler,

mânâsndadr" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Hep skntya dümenizi

sterler..."

7

âyetini açklarken: "Münafklarn istedii, müminlerin dinlerinde

sknt çekmesidir" dedi.®

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlarn kinleri

konumalarndan apaçk ortaya çkmtr. Kalplerinde gizledikleri ise daha

büyüktür..."9 âyetini açklarken öyle dedi: "Müslümanlara olan

öfkelerinden dolay münafklarn kafir arkadalarna biz müslümanlar

aldatyoruz eklinde dedikleri sözleriyle kinleri belli oldu. Kalplerindeki kin ise

dillerindekinden çok daha büyüktür .

10

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "te siz öyle

kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onlar seversiniz..."
11

âyetini açklarken öyle dedi: "Mümin kii münafa kar, münafn mümine

1 bn Kesir, Tefsir'de (2/89) geçtii üzere Ebû Ya'la, tbn Cerîr (5/710), bnu'l-Münzir

(841), îbn Ebî Hatim 3/743 (4036) ve Beyhakî, uab (9375).
1 bn Ebî eybe (8/470) ve bn Ebî Hatim 3/743 (4038).

3 Âl-i Imân Sur. 118
4 bn Cerîr (5/710).

5 ÂI-i mrân Sur. 118
4 bn Cerîr (5/711) ve bn Ebî Hatim 3/743 (4040).

7 Âl i mrân Sur. 1 18

I bn Ebî Hatim 3/744 (4041).

’Âl-i mrân Sur. 118
10 bn Cerîr (5/713,715).
II

Âl-i mrân Sur. 119



650 3 Âl-i tnrâtt Sûresi &

kar olduundan daha hayrldr. Mümin münafa kar dünyada merhametli

olur. Eer münafk, mümine kar, müminin kendisine kar kuvvetli olduu

gibi kuvvetli olsayd onu kökünden imha ederdi/'
1

Abd b. Humeyd, Katâde'den bunun aynsn bildirir.

bn shâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Siz,

bütün kitaplara inanrsnz ...''
2

âyetini açklarken: "Siz hem sizin, hem

onlarn kitaplanna, hem de daha önceki kitaplara inanrsnz. Ama onlar sizin

kitabnz inkâr etmektedir. Bu sebeple bufz etmede onlardan daha fazla hak

sahibisiniz” dedi.
3

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"...Kendi balarna kaldklarnda da, size olan kinlerinden dolay

parmaklarnn uçlarm srrlar..."4 âyetini açklarken parmak uçlann azna
koyarak: "Bu ekilde yaparlar" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "...Sizinle

karlatklarnda «nandk» derler; kendi balarna kaldklarnda da, size

olan kinlerinden dolay parmaklarnn uçlarn srrlar. De ki: Kininizden

(kahrolup) ölün! üphesiz Allah kalplerin içindekini hakkyla bilmektedir"*

âyetini açklarken öyle demitir: "Onlar müminlerle karlatklar zaman can

ve mal korkusuyla yalandan «inandk» derler. Yalnz kaldktan zaman da

kalplerindeki kin, nefret ve içinde bulunduklan durumdan dolay, bir güç ve

kuvvet bulacak olsalard müminlerin üzerine giderlerdi .”
7

bn Cerîrîin bildirdiine göre Süddî: (j-lft "...Size olan

kinlerinden dolay parmaklarnn uçlarn srrlar..."9 âyetini açklarken:

' bn Cerîr (5/718) ve bnu'l-Münzir (851).

’ Âl-i mrân Sur. 119

*bn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/558), bn Cerîr (5/717) ve bnu'l-Münzir (852).

4
Âl-i mrân Sur. 119

5 bn Cerîr (5/720), bnu'l-Münzir (853) ve bn Ebî Hatim 3/746 (4054)
t,

ÂI-i mrân Sur. 119
7 bn Cerîr (5/719).

* Âl-i imrân Sur. 1 19

’Âl-i mrân Sur. 119
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(J-A) kelimesi parmaklar mânâsndadr” dedi.'

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

Cevzâ: “Bu âyet, Haricilerden bir frka hakknda inmitir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "Size bir iyilik dokunursa, bu

onlar üzer. Banza bir kötülük gelse, ona sevinirler..."
3 âyetini açklarken:

"Dümana kar üstün gelmeniz, rzk ve hayr içinde olmanz onlar üzer.

Ancak öldürülmeniz, hezimete uramanz ve zorluklar çekmeniz onlar

sevindirir” dedi .
4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken: "Münafklar slam ahalisinin birbirleriyle iyi geçindiini,

cemaat olduklann ve dümana kar üstün geldiklerini görürlerse

öfkelenirler ve üzülürler. Eer müslümanlann birbirlerinden ayrldn,

ihtilafa dütüklerini ve bir taraftan isabet aldklarn görürlerse sevinirler ve

bununla neelenirler” dedi .

5

Abd b. Humeyd, Âsm’n bu âyeti y j^)
6
eklinde eddeli,

(dad) ve (ra) haflerini ötre ile okuduunu bildirir .

7

|Ui. &\j JlîiÛ çli. üj? <4* öjâp jj

“Sen inananlar sava için duracaklar yerlere

yerletirmek özere, erkenden evinden ayrlmtn. Alah
iitir ve bilir." (Al mrân Sur. 12l)

bn shâk ve Beyhakî'nin, DelâiVde bildirdiine göre bn ihâb, Âsim b.

Ömer b. Katâde, Muhammed b. Yahya b. Hibbân ve Husayn b. Abdirrahman

b. Sa'd bn Muâz öyle dediler: Uhud günü sknt ve zorluk günüydü. Yüce

Allah o gün müminleri snad ve dilleriyle Müslüman olduklann söyleyip de

'bn Cerîr (5/720).
1 bn Cerîr (5/719) ve bn Ebî Hâüm 3/745, 746 (4051, 4055).

1 Âl-i mrân Sur. 120

4 bn Ebî Hatim 3/747 (4061, 4063).

5 bn Cerîr (5/722) ve bn Ebî Hatim 3/747 (4060, 4062).

6
Âl-i mrân Sur. 1 20

1 en-Ner (2/182).
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içlerinde küfrü gizleyen kiileri yok etti. 0 gün Yüce Allah dostlarndan ikram

etmek istedii kiilere ehadeti ikram etti. Uhud sava hakknda Kuriân’da

Âl-i mrân sûresinde altm âyet inmitir. Bu âyetlerde o gün oradaki olaylar

ve Allah’n knam olduu kiiler anlatlmaktadr. Yüce Allah, Peygamberine:

"Sen inananlar sava için duracaklar yerlere yerletirmek üzere, erkenden

evinden ayrlmtn. Allah iitir ve bilir"’ buyurmaktadr. 2

Beyhakî, Delâil’de, bn ihâb’dan bildiriyor: Resûluliah (sallaiiahu aleyhi vesellem;

hicretin ikinci senesinin Ramazan aynda Bedir savanda, hicretin üçüncü

senesinin evval aynda Uhud savanda, Ahzab günü olan Hendek savanda

ve hicretin dördüncü senesinin evval aynda BenîKureyza ile savamtr.3

Abdurrezzâk ve Beyhakî, DelâiVde, Urve’den bildiriyor: Uhud sava, Bedir

savandan bir sene sonra evval aynda gerçeklemitir. Abdurrezzâk'n

lafz: “Uhud sava, Nadîr oullar ile olan savatan alt ay sonra vaki

olmutur. Ogün müriklerin lideri Ebû Süfyân b. Harb'd” eklindedir."’

Beyhakî, Katâde’den bildiriyor: Uhud sava cumartesi günü evval aynn

on birinci gecesinden sonra gerçeklemitir. O gün ashabn says yedi yüz

kiiydi. Müriklerin says ise iki bin kii veya bu civarda bir eydi. 5

Ebû Ya’la, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Misver b. Mahrame'den

bildiriyor: Abdurrahman b. Avf'a: “Ey day! Bana Uhud sava kssasn anlat”

dedim. O: “Âl-i mrân sûresinin yüz yirminci âyetinden sonraki âyetleri oku,

orada bizim kssamz bulursun. "Sen inananlar sava için duracaklar

yerlere yerletirmek üzere, erkenden evinden ayrlmtn. Allah iitir ve

bilir. Sizden iki takm bozulup geri çekilmek üzere idi; oysa Allah onlarn

dostu idi, inananlar yalnz Allah'a güvensinler"
6
âyetlerinde kastedilenler,

müriklerden korkup emniyette olmak için geri duranlardr. "And olsun ki,

ölümle karlamadan önce onu temenni ediyordunuz; ite onu

gözlerinizle bakarak gördünüz" 7
âyetine kadar olan ksm, dümanla

’ ÂJ-i mrân Sur. 121
1 bn shak, Sretu bn Hiâm (2/106) ve Beyhakî (3/274, 275).

J Beyhakî (3/393, 5/463).

4 Abdurrezzâk (9735) ve Beyhakî (3/201).

5 Beyhakî (3/201).
6
Âl-i mrân Sur. 121, 122

7
Âl-i mrân Sur. 143
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karlamay arzu eden müminleri anlatmaktadr. "Muhammed ancak bir

peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiti. Ölür veya

öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar

veremez. Allah ükredenlerin mükafatn verecektir"’ âyeti, eytann:

"Muhammed öldü!” diye barmasndan bahsetmektedir. "Sonra o kederin

arkasndan Allah size bir güven indirdi ki, (bu güvenin yol açt) uyuklama

hali bir ksmnz kaplyordu..."
3
âyeti ise Uhud gününde bu kederlerden

sonra mü'minlerin çounu uyuklama almasndan bahsetmektedir.

3

bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim'in, AvfT vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sen inananlar sava için duracaklar yerlere yerletirmek üzere, erkenden

evinden ayrlmtn..."4 âyetini açklarken: "Burada Uhud sava

kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: îs>?)
6

âyetini

açklarken: "Burada savaçlar yerlerine yerletirmek kastedilmektedir”

dedi.

7

Tastî, MesâiVde, bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el*Ezrak kendisine

"...nananlar sava için duracaklar yerlere yerletirmek üzere..."
8
âyetinin

açklamasn sorunca: "Müminlerin kalplerinin teskin edilmesi için gönlünü bu

ie balamaktr” dedi. Nâfi: "Araplar bu ifadeyi biliyor mu?” diye

sorduunda: "Evet biliyor, air A’â’nn:

"Safâ’nn ve Harem in batsndaki Ecyâd'a

Rahman senin evini yerletirmedi dediini itmedin m?” dedi .
9

Abd b. Humeyd, ibn Cerir, Ibnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Sen inananlar sava için duracaklar yerlere yerletirmek

’Âl-i Lmrân Sur. 144
J

Âl-i lmrân Sur. 154

3 Ebû Ya'Ia (836), bnu'l-Münzir (858) ve bn Ebî Hatim 3/749 (4074).

4
Âl-i Imân Sur. 121

5bn Cerîr (b/6) ve bn Hbî Hatim 3/748 (4069).

* ÂI-i mrân Sur. 121

7 bn Ebî Hatim 3/748 (4068).

* ÂI-i lmrân Sur. 121

*el-tkân
fde (2/104) geçtii üzere Tastî.
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üzere, erkenden evinden ayrlmtn ..."

1

âyetini açklarken: "Resûlullah

(aaiiaüahu aie^i vasBikn) o gün müminleri savaacaklar yere yerletirmek için yaya

gitmiti" dedi.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Sen ...

evinden ayrlmtn.. âyetini açklarken: "Burada, Muhammed’intsaiiBiahu aleyhi

vescHcr) Ahzâb günü müminleri sava için duracaklan yerlere yerletirmesi

kastedilmektedir” dedi/

bn shâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre

bn ihâb, Muhammed b. Yahya b. Hibbân, Âsim b. Ömer b. Katâde, Husayn

b. Abdirrahman b. Amr b. Sa'd b. A/luâz ve bakalar hepsi de hadisten bir

bölümü anlatarak öyle dediler

Kurey ahalisi Bedir savanda malub edilip sa kalanlar Mekke'ye geri

döndüünde Ebû Süfyân da kafilesiyle beraber geri dönmütü. Abdullah b.

Ebî Rabîa, krime b. Ebî Cehi, Safvân b. Umeyye, Bedir savanda babalan

çocuklar ve kardeleri öldürülen baz kiiler Ebû Süfyân b. Harb'n yanna

geldiler. Ona ve bu kafilede Kurey'ten ticaret kervan olan kiilere: “Ey

Kurey topluluu! Muhammed sizi perian ederek iyilerinizi öldürdü. Ona

kar savamak için bize bu mallannz verin. Umulur ki bunlarla ondan

intikam alnz" dediler. Onlarda bunu kabul ederek Resûlullah (sllsMu aleyhi mellem)

ile savamak için büyük kuvvetler topladlar. Savatan kaçmamak ve onlar

korumak için kadnlann da beraber götürdüler. Ebû Süfyân balannda

komutan olmak üzere yola çktlar ve Medine tarafnda Kanât vadisinin

Ayneyn tepesinde konakladlar. Buras Medine'nin karsndaki vadinin

çknda Sebha denilen yerin içlerinde bir tepeydi. Resûlullah (sBiiaitehij BDyhi vBsei Bm)

ve Müslümanlar, müriklerin oraya konakladn örenince Resûlullah (saiiaiiahu

Beyt«sEien), ashabna: "Ben (rüyamda) kesilen srlar, klcmn aznda bir krk

ve elimi bir zrhn içine geçirdiimi gördüm. Bunu da Medine'de kalrz diye

yorumladm. Eer Medine'de kalp ta onlar konakladklar yerde brakrsak

onlar en kötü yerde brakm oluruz. Eer onlar bize saldrrlarsa onlarla

savarz

"

buyurdu. Kurey çaramba günü Uhud'a konaklamt. Perembe

1

Âl-i mrân Sur. 121
1 bn Cerîr (6/6), bnu'l-Münzir (863), bn Ebî Hâtûn 3/748 (4067).

5 Âl-i mrân Sur. 121

4 bn Cerîr (6/7) ve bn Ebî Hatim 3/748 (4070).
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ve cuma günü de orada kaldlar. Resûluilah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) cuma namazn

kldktan sonra askeriyle beraber çkt ve Uhud'un i'b denilen yerinde

konaklad. Bu olay hicretin üçüncü senesinin evval aynn ortasnda

oluyordu. Abdullah b. Ubey de Resûluilah (aiie«ahu Bieyhi »eseiM ile ayn fikirdeydi. O

da dümana saldrmayp Medine'de kalmak istemiti. Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi vesaiiem) Medine'den çkmak istemiyordu. Bedir savanda yaknlar ehid

olanlarla Bedir savanda bulunmayan baz kiiler: "Ey Allah'n Resulü! Hep

beraber dümana saldralm, onlar bizim korkak ve zayf olmadmz
görsünler” dediler.

Abdullah b. Ubey: "Ey Allah'n Resulü! Medine’de kalalm ve onlara

saldrmayalm. Vallahi Medine’den sava için ne zaman çktysak mutlaka

hüsranla dönmüüzdür. Medine'ye saldran da mutlaka hüsranla dönmütür.

Onlan brak Ey Allah'n Resulü! Eer düman ordusu yerinde kalmak isterse

kötü bir yerde kalm olur. Eer saldnrlarsa erkekler onlarla savarken

kadnlanmz ve çocuklanmz onlan üstlerinden talarlar. Eer geri dönerlerse

geldikleri gibi geri gitmi olurlar” dedi. Ancak Müslümanlar istediklerini

yapana kadar Resûlullah'a (saUailahu aleyhi veseiiem) srarda bulundular. Bunun üzerine

Hz. Peygamber (saiiaflahu aleyhi rsseiiem) içeri girip zrhn giydi. Bu olay cuma namazn

kldktan sonra oluyordu. Resûluilah (sBialishu aleyhi vesellem) zrhyla müslümanlann

yanna çknca ashâb yaptklarna piman olarak: "Biz Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

vesafem) fazla srar ettik. Ey Allah'n Resûlü! istersen gitmeyip Medine'de

kalalm” dediler. Bunun üzerine Resûluilah (saiiaiiahu aleyhi veseM: "Zrhn giydikten

sonra savamadan gen çkarmak bir peygambere yakmaz" karln verdi.

Sonra ashabndan bin kiilik bir orduyla yola çkt.

Medine ve Uhud arasnda avt'ta iken Abdullah b. Ubey ordunun üçte

birini alarak geri döndü. Resûluilah (saMahu aleyhi vesellem), Hârise oullannn

(volkanik) kara talk bölgesine (Harre'ye) varana kadar devam etti. Atn biri

kuyruuyla knnda duran bir klca vurdu. Bunun üzerine adam klcn

knndan çekince Resûluilah (saiisiiahu aleyhi vesellem) klç sahibine: "Klcm knna koy,

görüyorum ki, bu gün klçlar knndan çekilecektir" buyurdu. -Resûluilah

(salla! lalm aleyhi vasdiem) uurlu eyleri sever ve hiç bir eyi uursuz saymazd. —
Resûluilah (saiyiahu aleyhi vtjeiM, vadiye kar Uhud'un eteinde konaklad.

Ordusunun arkasn daa vermiti. Hz. Peygamber (saiiaiiahj aleyhi vesellem) yedi yüz

kiiyle sava için tam hazrlanmt. Abdullah b. Cübeyr’i elli kiilik okçu

grubuna komutan klarak: "Siz oklarla bize arkamzdan saldracak olan atllar
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vurun. Biz yensek de yenilsek de yerinizde kaln ve biz karnzdan gelene kadar

inmeyin

"

buyurdu. Sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiien) fki zrh giydi.’

bn Cerîr, Siiddî'den bildiriyor: Resûlultah (saiialiahu aievhi veseiiem), Uhud savanda

ashabna: "Bana ne yapacam söyleyin " dediinde: "Ey Allah'n Resûlü! Bu

köpeklere saldralm" dediler. Ensâr: “Ey Allah'n Resûlü! Bizim ehrimize

saldrm hiçbir düman bizi yenememitir. Sen aramzda mevcut iken bizi hiç

yenemez” dediler. Resûlullah [saiialiahu aleyhi nsellem} daha önce hiç çarmam
olduu Abdullah b. Ubey'i çarp ona bu konudaki fikrini sordu. O: "Ey

Allah’n Resûlü! Bizimle beraber bu köpeklere saldr” dedi. Resûlullah (saiialiahu

aleyhi w>seilem) dümann ehre saldrmasn ve onlarla sokaklarda savalmasn

istiyordu. Nu'mân b. Mâlik el-Ensârf gelip: "Ey Allah'n Resûlü! Bizi Cennetten

mahrum etme” dedi. Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiM: "Ne ile?" diye sorunca: “Ben

Allah'tan baka ilah olmadna ve senin Allah'n Resûlü olduuna ahidim.

Ben savatan kaçmam” dedi. Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseilem):
"Doru söyledin

"

buyurdu. Nu’mân b. Mâlik ei-Ensârî bu savata ehid edilmiti. Sonra

Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem) zrhnn getirilmesini istedi ve onu giydi.

Resûlullah’n (saiialiahu aleyhi veseilem) zrhn giyip silahn kuandn gören ashâb

piman olarak: "Biz ne kadar kötü bir ey yaptk. Resûlullah’a (seiiaiiahu aleyhi veseilem)

vahiy gelirken biz ona akl vermeye kalktk” diyerek kalkp Resûlullah'tan

(saiialiahu aleyhi veseilem) özür dilediler ve: "Dilediin gibi yap” dediler. Resûlullah (saiialiahu

aleyhi veseilem): "Zrhn giydikten sonra savamadan gen çkarmak bir peygambere

yakmaz" karln verdi. Sonra Resûlullah (saiialiahu aleyh veseilem) bin kiilik bir

orduyla Uhud'a yürüdü. Ashâbna eer sabrederlerse muzaffer olacaklan

vaadinde bulundu. Abdullah b. Ubey üç yüz askerle geri döndü. Ebû Câbir es-

Sülemî onlar çarmak için arkalanndan gitti. Ancak onlan dönmeye ikna

edemedi ve kendisine: "Eer sen de bizi dinlersen bizimle geri dönersin”

dediler. "Sizden iki frka bozulup geri çekilmek üzere idi ...^âyetinde

kastedilenler, Abdullah b. Ubey geri çekildii zaman geri çekilmek isteyen

Seleme oullan ve Harise oullaryd. Ama Allah onlar öyle bir ey
yapmaktan korudu. Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseilem) ile beraber yedi yüz kii

kalmt .
3

’ bn shâk, Sîretu bn Hiâm (2/60, 66), bn Cerîr (6/7, 10) ve Ibnu’l-Münzir (861).

2

Âl-imran Sur. 122

5 bn Cerîr (6/9,13).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Sen inananlar sava için

duracaklar yerlere yerletirmek üzere, erkenden evinden ayrlmtn..."'

âyetini açklarken öyle dedi: "Bu, Uhud savanda gerçekleen bir eydir.

Allah’n Peygamberi Uhud savanda müminleri sava için duracaklar yerlere

yerletirmek için evinden ayrlmt. Uhud, Medine tarafndadr.”

"Sizden iki frka bozulup geri çekilmek üzere idi; oysa

Allah onlann dostu idi, inananlar yalnz Allah'a

güvensinler." <ÂI-i imran Sur. 122)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, bn Cerir, bnu’l-Münzir,

ibn Ebî Hâtim ve DelâiVde Beyhakî'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der

ki: Bu âyet; bizim, yani Hârise oullan ve Seleme oullar hakknda inmitir.

Yüce Allah’n bu âyette: "...Oysa Allah onlarn dostu idi ..."
2 buyurmasndan

dolay bu âyetin inmemi olmas beni sevindirmezdi.”5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Sizden iki frka bozulup geri çekilmek üzere idi ...”A âyetini açklarken:

“Hârise oullan Uhud da tarafnda, Seleme oullan Sel
'5 da tarafndayd"

dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Sizden iki frka

bozulup geri çekilmek üzere idi ..."7 âyetini açklarken: “Bu, Uhud savanda

olan bir meseledir. O iki frka ise Hârise oullan ve Seleme oullandr. Bunlar

Ensâridan iki gruptu. Onlar bir ara çekilmeye karar vermilerdi ki Yüce Allah

onlar bundan korudu. Bize anlatldna göre bu âyet indii zaman: “Bizi

sevindiren karar verdiimizi yapmamamz deil, Allah’n dostumuz olduunu

T

Âl-i îmrân Sur. 121
1
ÂI-i îmrân Sur. 122

3 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (523), Buhârî (4051, 4558), Müslim (2505), bn Cerîr (6/14),

bnu'l-Münzir (869), bn Ebî Hatim 3/749 (4077) ve Beyhakî (3/221).

A
Âl-i îmrân Sur. 122

5
Sel': Medine yaknlarnda bir dadr.

6 bn Cerîr (6/12) ve bnu'l-Münzir (866).

7
Âl-i îmrân Sur. 122
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haber vermesidir” dediler .

1

ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizden iki frka bozulup geri

çekilmek üzere idi ...
nl

âyetini açklarken: “Onlar Harise oullan ve Seleme

oullandr" dedi.*

bn Cerir'in bildirdiine göre krime der ki: "Sizden iki frka bozulup geri

çekilmek üzere idi âyeti Hazrec kabilesinden Seleme oullan ve Evs

kabilesinden Hârise oullar hakknda inmitir.
5

bn Cerir'in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Geveklik,

korkaklk demektir" dedi .

6

ö J li jZÜ jJb ' fiyjû
Jj

“And olsun ki, sîz dükün bir durumda iken, Bedir'de,

Allah size yardm etmiti; Allah tan saknn ki

ükredebilesfniz." (Al-i mrân Sur. 123)

Ahmed ve bn Hibbân'n bildirdiine göre iyâd el-E’arî der ki: Yermûk

savanda bulundum ve bu savata be komutan vard. Bunlar, Ebû Ubeyde,

Yezîd b. Ebî Süfyân, bn Hasena, Hâlid b. el-Vefîd ve yâd’dr. Bu yâd, Simik’n

kendisinden hadisi anlatt yâd deildir. Hz. Ömer: “Eer skrsanz Ebû

Ubeyde'den yardm isteyiniz” dedi. Biz de ona ölümün bize hücum ettiini

yazp ondan yardm istedik. O da bize öyle bir cevap yazd:

"Benden yardm istediiniz mektup geldi. Ben de size, askeri benden

daha çok ve daha kuvvetli olan Allah’tan yardm istemenizi tavsiye ediyorum.

Muhammed’in asker says sizden daha az iken Bedir savanda muzaffer

oldu. Eer size mektubum gelirse onlarla savan ve geri çekilmeyin.” Biz de

onlarla savatk ve onlan dört fersahlk bir mesafe kadar (kovalayarak)

’ bn Cerîr {6/12, 13).

3
Âl-i mrân Sur. 122

3 bn Cerîr (6/14).

“Âl-i mrân Sur. 122
5 bn Cerîr (6/13).

6 bn Cerîr (6/15).
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hezimete urattk.”’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "And olsun ki, siz dükün

bir durumda iken, Bedir’de Allah size yardm etmiti; Allah'tan saknn ki

ükrederlesiniz. Hani sen mü'minlere, «Rabbinizin, indirilmi üç bin melek

ile yardm etmesi size yetmez mi?» diyordun
” 2

âyetleri Bedir sava

hakknda inmitir” dedi.

bnu’l-Münzir, Ali b. AbîTâlib’in: “Bedir bir kuyudur” dediini bildirir.

3

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

bildirdiine göre a’bî der ki: “Bedir, kendisine Bedir denilen Cuheyne’li bir

adamn kuyusuydu. Bu sebeple Bedir diye adlandrlmtr.”4

bn Cerîr, Dahhâk'n: “Bedir, Mekke yolunun sanda Mekke ve Medine

arasnda bulunan bir sudur” dediini bildirir.

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor. Bedir, Mekke ve

Medine arasnda bulunan bir (kuyu) sudur. Orada Hz. Peygamber IsiIIbMiu sieytî

veseiiem) ve mürikler savamt. Oradaki sava Hz. Peygamberim Maiiahu «yt* «esdiem)

ilk savayd. Bize söylendiine göre Hz. Peygamber (sayidu aM mdi«m) o gün

orada ashâbna: "Sizin saynz Tâlut'un, Câlut ile savaan askerleri says

kadardr" dedi. Ashabn says üç yüz on küsür kiiydi. Müriklerin says ise

bin veya o civarda bir eydi .

6

bnu’l-Münzir, krime’nin: “Bedir, Cahiliye zamannda ticaret yeriydi”

dediini bildirir .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Siz

dükün bir durumda iken ..."
8

âyetini açklarken: “Yani siz say olarsak

’ Ahmed 1/422 (344) ve bn Hibbân (4766). Müsned’m muhakkikleri: "snad hasendir"

demilerdir.

’Âl-i mrân Sur. 123, 124
3bnu'l-Münzir (872).

4 bn Ebî eybe (14/354), bn Cerîr (6/17), bnu'l-Münzir (873) ve bn Ebî Hatim 3/750

(4082, 4083).

s bn Cerîr (6/18).

6 bn Cerîr (6/18,19).

7 bnu'l-Münzir (874).
8
Âl-i mrân Sur. 123
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azdnz" mânâsndadr. O gün ashabn says üç yüz on küsur kiiydi .

1

bn Ebî eybe, bn Mâce ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Râfi b. Hadîc

der ki: Cibrîl, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam): "Sizden, Bedir savana katlanlan

nasl biri olarak sayarsnz?" diye sorunca, Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem): "En

iyilerimizden sayarz" buyurdu. Bunun üzerine Cibril: "Biz de Bedir savanda

bulunan melekleri en iyilerimizden sayarz" karln verdi .

2

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne der ki: Allah'n

Bediride yapm olduu yardmdan dolay her müslümann Allah'a

ükretmesi gerekir. Zira Yüce Allah: "And olsun ki, siz dükün bir durumda

iken, Bedir’de, Allah size yardm etmiti; Allah'tan saknn ki

ükredebilesiniz
" 3 buyurmaktadr .

4

Abdurrezzâk'n, Musannefte bildirdiine göre Zühri der ki: ibnu'l-

Müseyyeb'în öyle dediini iittim: "Hz. Peygamber (ssiialishu Bieyth raeiiem) on sekiz

savaa katlmtr.” Yine bir defa: “Yirmi dört savaa katld" dediini iittim.

Onun bunu yanl m söylediini bir yerden mi iittiini bilmiyorum. Hz.

Peygamber’inlsaiBiiahj aleyh* veelicm) katld her sava Kuriân’da zikredilmitir .

5

bn Ebî eybe, Katâde’den bildiriyor: Resûlullah (salBlohu eleyhi «seM on dokuz

sava yapm ve sekizine katlmtr. Bunlar Bedir, Uhud, Ahzâb, Kudeyd,

Hayber, Mekke'nin fethi. Benî Mustalik ve Huneyn savadr .

6

5&5UI & J&s. f&j fZLi ût jüçiic: JJs

^ Uj * & ^VT LLiki

' bn Cerir (6/19), bn Ebî Hâhm 3/751 (4086).

J bn Ebî eybe (14/385). ibn Mâce (160) ve bn Ebî Hâhm 3/750 (4080). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 131).

3 Âl-i mrân Sur. 123

4 bn Ebî Hâtûn 3/751 (4091).

5 Abdurrezzâk (9659).

* bn Ebî eybe (14/351).
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cMsî * u-> *&&
^ oi^ lA

"Hani sen mü'minlere, «Rabbinizin, indirilmi ûç bin

melek ile yardm etmesi size yetmez mi?» diyordun. Evet,

siz sabr gösterir ve Allah'tan saknrsanz, onlar

(dümanlarnz) hemen u anda üzerinize gelseler,

Rabbiniz, nianl be bin melekle sizi takviye eder. Allah,

bunu size srf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede

rahatlasn diye yapt. Zafer, yalnzca mutlak güç ve

hikmet sahibi Allah katmdandr. Küfredenlerden bir kolu

kessin veya perian etsin de hayal krklna uram
olarak dönüp gitsinler diye."

(Âl-i mrân Sur. 124-127)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, a’bî’den

bildiriyor Bedir savanda Kurz b. Câbir el-Muhâribî'nin müriklere yardm

edecei haberi müslümanlara ar gelmiti. Bunun üzerine Yüce Allah:

"«Rabbinizin, indirilmi üç bin melek ile yardm etmesi size yetmez mi?»

diyordun. Evet, sabrettiiniz ve Allah'a kar gelmekten sakndnz
takdirde; onlar anszn üzerinize gelseler bile Rabbiniz nianl be bin

melekle size yardm eder"’ âyetlerini indirdi. Müriklerin hezimete urad
Kurz’e haber verilince yapacat yardmdan vazgeçti. Bunun üzerine

Müslümanlara yaplacak be bin kiilik yardmdan da vazgeçildi .

3

bn Cerîr, a'bî’den bildiriyor: "Bedir savanda, Kurz b. Câbir'in müriklere

yardm edecei Resûlullah'a (saiisiiahu aisyhi yasallm) haber verildi” dedi ve devamla

söz konusu hadisi zikretti. Ancak unu da ekledi: "...Onlar anszn üzerinize

gelseler bile Rabbiniz nianl be bin melekle size yardm eder."3 Yani

anszn gelecek kiiler, Kurz ve adamlaryd. Ancak müriklerin hezimete

uradn örenince gelmekten vazgeçti. Bunun üzerine Müslümanlara da

be bin kiilik yardm gönderilmedi. Fakat bin kiilik bir yardm gönderildi.

’Âl-i mrân Sur. 124, 125
1 bn Ebî eybe (14/358), bn Cerîr (6/20), bnu'l-Münzir (886) ve bn Ebî Hâtim 3/752

(4ü95).

3 Âl-i mrân Sur. 125
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Böylece meleklerle beraber müslümanlarn says dört bin kii oldu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Rabbinizin, indirilmi üç bin melek ile yardm etmesi size yetmez mi?"

diyordun"

3

âyeti hakknda: “Bu âyet, Bedir sava hakknda inmitir” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle dedi: “(Müslümanlara) Önce bin, sonra üç bin, sonra

da be bin melekle yardm edildi. Bu, Bedir savanda gerçekleti.”'1

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: “Evet, sabrettiiniz ve Allah'a kar

gelmekten sakndnz takdirde; onlar anszn üzerinize gelseler bile

Rabbiniz nianl be bin melekle size yardm eder
"5

âyetini açklarken: “Bu

âyet, Uhud sava hakkndadr. Müslümanlar o gün sabretmedi ve Allah'a

kar gelmekten saknmad diye onlara yardm gönderilmedi. Eer onlara

yardm gönderilseydi o gün hezimete uratlmazlard” dedi .

6

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

bildiriyor: Uhud savanda bir melekle de olsa Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi

YEsellem) yardm gönderilmemitir. Çünkü Yüce Allah: "...Sabrettiiniz ve

Allah'a kar gelmekten sakndnz takdirde ..."
7 buyurmaktadr .

8

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk:

"...Sabrettiiniz ve Allah'a kar gelmekten sakndnz takdirde; onlar

anszn üzerinize gelseler bile Rabbiniz nianl be bin melekle size yardm

eder
"9 âyetini açklarken: “Bu, Uhud gününde Allah’n Peygamberine vermi

olduu vaaddi. Müslümanlar sabreder ve Allah'a kar gelmekten saknrlarsa

onlara nianl be bin melekle yardm edecekti. Müslümanlar Uhud savanda

1 bn Cerîr (6/21).

1
Âl-i mrân Sur. 124

5 bn Cerîr (6/21) ve bn Ebî Hâtim 3/752, 753 (4092, 4104).

4 bn Cerîr (6/25) ve bnu'l-Münzir (882).

5 Âl-i mrân Sur. 125
5 bn Cerîr (6/27).

7 Âl-i mrân Sur. 1 25

“bn Cerîr (6/27), bnu'l-Münzir (885) ve bn Ebî Hâtim 3/752 (4097).

9 Âl-i mrân Sur. 125
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arkalarn dönerek kaçtlar. Allah ta onlara yardm etmedi."’

bn Cerîr, ibn Zeyd'den bildiriyor: Ashâb, mürikleri beklerken Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyhi meltem): "Ey Allah'n Resûlü! Allah bize Bediride yardm ettii gibi

burada da yardm edecek mi?" diye sordular. Bunun üzerine Resûlullah <saiiaiiahu

steri» ««iem): “...Rabbinizin, indirilmi üç bin melek ile yardm etmesi size yetmez

miT-9 âyetini okudu ve: "Allah, size Bedir gününde bin melekle yardm etmiti"

dedi. Bunlann fazlas ise Müslümanlarn sabretmeleri ve Allah’a kar

gelmekten saknmalarndan dolay olmutur.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: cA

âyetini açklarken: “Âyetteki “Fevr" kelimesiyle sefer kastedilmektedir"

dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre klime: âyetini

açklarken: “Âyetteki “Fevr" kelimesiyle taraf, yön kastedilmektedir" dedi .

7

bn Cerîr, Hasan(- Basrî), Rabî, Katâde ve Süddî'den bunun aynsn

bildirir.®

bn Cerîr baka bir kanalla krime'nin: ,>)’ âyetini açklarken: “Bu,

Uhud savandadr. (Mürikler) Bedir savanda verdikleri kayplardan dolay

öfkelenmilerdi” dedi .

10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid:

âyetini açklarken: “Âyetteki “Fevr” kelimesinden kast, onlann öfkesidir"

dedi .

11

’bn Cerîr (6/27), bnu'l-Münzir (883) ve bn Ebî Hâlim 3/752, 753 (4098).
2
Âl-i mrân Sur. 124

3 bn Cerîr (6/27,28).

4
Âl-i mrân Sur. 125

5 bn Cerîr (6/30) ve bn Ebî Hatim 3/753 (4101).
6
Âl-i mrân Sur. 125

5 bn Cerîr (6/29).

8 bn Cerîr (6/29, 30).

9 Âl-i mrân Sur. 125
,0bn Cerîr (6/30).

” Âl-i imrân Sur. 125

“bn Cerîr (6/31).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ümmü Hânî’nin azatls Ebû Sâlih’ten bunun

aynsn bildirir.'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: jl)

1

âyetini açklarken:

“Onlar size kendi yönlerinden ve öfkelerinden gelirler, mânâstndadr" dedi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin zayf bir isnâdla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiishu niart* nstiM: “...Nianl ..."3 kelimesini açklarken: "Burada

«Nian» kelimesiyle meleklerin iaretli olduklar kastedilmektedir. Bedir

savanda bulunan meleklerin sembolü siyah sark, Uhud savanda

bulunanlarn sembolü ise krmz sarkt" buyurdu .

4

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye,

Abdullah b. ez-Zübeyrîden bildiriyor. Burada iaretli melekler

kastedilmektedir. Bedir savanda Ziibeyriin banda sannd sar bir sank

vard. O gün melekler de san sanklarla (sava alanna) inmilerdi .
5

ibn shâk ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor. Bedir savanda meleklerin

iareti beyaz arklard. Sarklarn balanndan srtlanna salmlard. Huneyn

gününde ise iaretleri krmz sankt. Melekler Bedir sava hariç hiç bir

savata dümana vurmamtr. Onlar sadece say olarak çok görünmek için

yardmc olarak gelirler ve vurmazlard .

6

Tastî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-£zrak ona: “Bana: "...Nianl ..."7

kelimesini açkla" deyince, bn Abbâs: “Meleklerin üzerinde iaret olarak

sanndklan beyaz sanklar vardr. Meleklerin iareti budur" dedi. Nâfi:

“Araplar bu ifadeyi biliyor mu?" diye sorunca: “Evet biliyor, airin:

"Himaye eden benim silahm tayan ”

’bn Cerîr (6/30,31).
3
Âl-i mrân Sur. 125

3 Âl-i imrân Sur. 125
4 Taberânî (11469) ve bn Kesîr, Tefsir

1de (2/95) geçtii üzere îbn Merdûye. Heysemî,

Mecmau ’z-Zevâid'de (6/327) der ki: "îsnâdtnda Abdulkuddûs b. Habîb bulunmaktadr, o

da metruk biridir."

5 bn Ebî eybe 12/621), bn Cerîr (6/36, lafz kendisinindir), bnu'l-Münzir (896) ve

bn Ebî Hatim 3/755 (4113).
6
îbn shâk, Sîretu bn Hiâm (1/633, 634) ve Taberânî (12085).

7
Âl-i mrân Sur. 125
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Eyersh ve bembeyaz iaretli atlan” dediini iitmedin mi?" dedi.
1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Bedir savana katlm biri olan Ebû Useyd

öyle der: "Benim gözlerim benimle olsayd (görüyor olsayd) ve siz benimle

Uhud'a gelseydiniz size meleklerin san sarklarla çkm olduklan o vadiyi

gösterirdim. Onlar sanklann(n uçlarn) balarndan omuzlar aralarna

brakmlard."2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Urve: "Bedir

savanda melekler beyaz ayakl atlar üzerinde san sanklaria inmilerdi. O

gün Zübeyriin banda da san bir sank vard" dedi.3

Ebû Nuaym, Fedâilu's-Sahâbe’de bildirdiine göre Urve der ki: "Bedir

gününde Cibril indii zaman Zübeyr'in sarm olduu sank gibi bir sankla indi.

Zübeyr o gün bana san bir sank sarmt."

Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Abbâd b. Abdillah b. ez-Zübeyr’den bildiriyor:

Kendisine nakledildiine göre. Bedir savanda melekler balannda san

sanklar ile uçarak indiler. 0 gün herkesin içinde sadece Zübeyr'in banda sar

sank vard. Hz. Peygamber (sal laiishu aleyhi vesellem):
"
Melekler, Ebû Abdillah'm iareti

(sang) gibi sembolle indiler" buyurdu. Sonra Hz. Peygamber (uiidiahu aiayhi vaseiiem)

geldiinde banda san bir sang vard/

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Umeyr b. shâk der ki: aret

olarak ilk defa Bedir savanda yün takld. Resûlullah (ullellahu eb^h w*eliem):

"Kendinizi iaretleyin,
muhakkak melekler de iaretlenmitir" buyurdu. O

günde yünün iaret olarak giyildii ilk gündü/

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib der ki: Bedir savanda meleklerin iareti atlannn alnlanndaki ve

kuyruklarndaki beyaz yündü.
6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre:

’Nâfi, Mesâil (237).
‘ bn Cerîr (G/34).

3 Abdurrezzâk (1/131) ve bn Cerîr (6/36).

4 bn Asâkir (18/354).

5 bn Ebî eybe (12/621, 14/358) ve bn Cerîr (6/34).

6 bn Ebî eybe (12/361, 14/358), bnu'l-Münzir (894) ve bn Ebî Hâtim 3/754 (4107).
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“"...Nianl ..."'

1

kelimesini açklarken: “Krmz yünle iaretlenmilerdi” dedi.
J

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Nianl ..."

3

kelimesini açklarken öyle dedi: “(Melekler) yünle iaretlenmi bir ekilde

geldiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber {saHaRahu aleyhi veaaiiem) ve ashâb hem

kendilerini, hem de atlarn meleklerin iareti gibi iaretlediler.”1

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

bildirdiine göre Mücâhid: "'...Nianl...*5 kelimesini açklarken: “Nian iaret

anlamndadr. (Meleklerin) atlannn kuyruklan ksaltlm alnlanna da yün

konulmutu” dedi.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "...Nianl ..."7

kelimesini açklarken öyle dedi: “Bize anlatldna göre o günkü sembolleri,

atlannn kuyruklannda ve alnlannda olan yündü. Melekler beyaz ayakl atlar

üzerinde idiler .

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre krime: “...Nianl ..."9

kelimesini açklarken: “Sava sembolleriyle” dedi .

10

ibn Cerîr, RabPnin: "O gün (melekler) beyaz ayakl atlar üzerindeydiler”

dediini bildirir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Umeyr b. shâk der ki: Uhud savanda

ashâb, Resûlullah' (dUafa M< malam) yalnz brakp kaçt. Resûlullah'n UrfaiUu *yhi

vesciieRi)yannda sadece Sa’d b. Mâlik kalmt. O dümana ok atyordu. Genç biri

de ona ok veriyordu. Onun oklar bittikçe ona ok getiriyor ve önüne koyarak:

“At ey Ebû shâk! At ey Ebû shâk!” diyordu. Sava bittiinde bu gencin kim

1

Âl-i mrân Sur. 125

* bnu'l-Münzir (895) ve bn Ebî Hatim 3/754 (4108).

* Âl-i mrân Sur. 125

’ bn Cerîr (6/36) ve bn Ebî Hatim 3/754 (4112).

s
Âl-i mrân Sur. 125

bn Ebî eybe (12/261), bn Cerîr (6/34, 35), bnu'l-Münzir (893) ve bn Ebî Hâtim

3/754 (4111).

7 Âl-i mrân Sur. 1 25
8 bn Cerîr (6/35).

9 Âl-i mrân Sur. 125

’° bn Cerîr (6/37).

” bn Cerîr (6/35).
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olduu sorulmutu, ama kimse onu tanmamt.

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

göre Mücâhid: "Allah, bunu size srf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu

sayede rahatlasn diye yapt" 1

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah melekleri

müjdelenesiniz ve kalpleriniz rahatlasn diye indirdi. Onlar Bedir sava

dnda ne o gün, ne daha önce ne de daha sonra kimseyle savamamtr.” J

bn CenVin bildirdiine göre bn Zeyd: "Zafer, yalnzca mutlak güç ve

hikmet sahibi Allah kalndandr"* âyetini açklarken: "Yüce Allah size,

melekleri indirmeden yardm etmek isteseydi yapard” dedi .'4

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

göre Katâde: "Küfredenlerden bir kolu kessin ..."5 âyetini açklarken: "Yüce

Allah, Bedir savanda kafirlerin askerlerini, liderlerini ve komutanlann

öldürerek bir taraflarn kesti” dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "...Bir kolu

kessin ..."7 âyetini açklarken: "Bu, Bedir savanda gerçekleen bir olaydr.

Yüce Allah kafirlerden bir kolu kesti ve bir kolu brakt” dedi.

8

bn Cerîr, Süddî’den bildiriyor: Yüce Allah Uhud’da müriklerden öldürülen

on sekiz kiiyi zikrederek: "Küfredenlerden bir kolu kessin ..."9 buyurdu.

Sonra da ehitleri zikrederek: "Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayn.

Aksine onlar diri olup Rableri katnda rzklandrlmaktadrlar"
10
buyurdu.

1 ’

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: “...veya perian etsin de..."
u

'Âl-i mrân Sur. 126

'bn Cerîr (6/39), bnu'l-Münzir (898) ve bn Ebî Hatim (5/1663).

3 Âl-i mrân Sur. 126
4 bn Cerîr (6/39).

5 Âl-i mrân Sur. 127
6 bn Cerîr (6/40), bnu'l-Münzir (900) ve bn Ebî Hatim 3/756 (4120).

'Âl-i mrân Sur. 127
B bn Cerîr (6/40) ve bn Ebî Hâlim 3/755 (4119).

9
Âl-i mrân Sur. 127

'“Âl-i mrân Sur. 169

" bn Cerîr (6/41).

11
Âl-i imrân Sur. 127
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âyetini açklarken: "Burada onlar zelil etmek kastedilmektedir" dedi.’

bn Cerîr, Katide ve RabFden bunun aynsn bildirir.

3

iijtM r+M Jt jt& ^S^iû^d
"Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab
etmesi iiyle senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar

zalimlerdir." (Âl-i mrân Sur. 128)

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

Ebû Ya’la, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Nâsih’te Nehhâs ve

Delâil’âe Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Uhud savanda Hz. Peygamber’in

(sdialishu rieyN »wdien) ön dilerinden biri krld, yüzü yaraland ve kanlar yüzünde

akt. Resûlullah (sbHbMu aleyhi veseHem): "Nasl olur da kendilerini Rablerine davet eden

peygamberlerine öyle yapan bir kavim iflah olur?" dedi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi iiyle

senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir
" 3 âyetini indirdi .

4

bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Bize nakledildiine göre bu âyet, Uhud

savanda Resûlullah'a (sailaUu aiayh »eselM indi. Çünkü Uhud savarda

Resûlullah'n [saiiaiiahu aleyhi renHtrn) yüzü yaralanm, ön dilerinden bazlar knlm
ve kann üzerinde de yara olmutu." -Ebû Huzeyfe’nin azatls Salim, Hz.

Peygamber'in (saiiaiishu aleyhi »eseiiem) yüzündeki kanlan ykyordu- "Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi »nellar): “Nasl olur da kendilerini Rablerine davet eden peygamberlerinin

yüzünü kana boyayan bir kavim iflah olur?" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi iiyle senin bir

iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir
"5 âyetini indirdi.’

'bnu'l-Münzir (902).

1 bn Cerîr (6/42).

3 Âl-i mrân Sur. 128
4 bn Ebî eybe (14/301), Ahmed 19/20, 20/ 213, 364, 390, 21/241, 456 (11956, 12831,

13983, 13138, 13657, 14072), Abd b. Humeyd, Muntehab (1204), Buhârî (4068), Müslim

(1791/104), Tirmizî (3002, 3003), Nesâî, S. el-Kübrâ (11077), Ebû Ya'la (3301, 3738), bn
Cerîr (6/43, 44), bnu'l-Münzir (905), bn Ebî Hatim 3/756 (4124), Nehhâs (sh. 287) ve

Beyhakî (3/262).

5
Âl-i mrân Sur. 128



Âyet: 128 669

bn Cerîr, Rabî'den bildiriyor: Bu âyet, Uhud savanda Resûlullah’a unMahu

aleyhi «sedan) inmitir. Hz. Peygamberin (»lUiahu efeyfi vtsedem) yüzü yaralanm Ön

dilerinden bazs krlmt. Resûlullah Maiiahu aleyh «alM onlara beddua etmeyi

düünüp: "
Peygamberleri kendilerini Allah'a davet ederken, kendileri onu

eytana davet ederek yüzünü kanatan bir kavm nasl iflah olur? Peygamberleri

kendilerini hidayete davet ederken, onu dalâlete davet eden kavim,

Peygamberleri kendilerini Cennette davet ederken, onu Cehenneme davet eden

bir kavim nasl iflah olur?" dedi. Sonra beddua edecekti ki Yüce Allah:

"Allah’n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi iiyle senin bir

iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir
' 2

âyetini indirdi. Bunun üzerine

Resûlullah {ssiiaiiBhusiByhivassiiem) beddua etmekten vazgeçti .

3

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor Bize nakledildiine göre,

Resûlullah’n Maiiahu aleyhi veseiiem) ashâb kendisini Uhud savanda brakp

daldklannda ön dileri krlm ve yüzü yaralanmt. Hz. Peygamber Maiiahu

eleyhi vesellem), Uhud’a çkarken: “Nasl olur da kendilerini Rablerine davet eden

peygamberlerinin yüzünü kana boyayan bir kavim iflah olur?" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Allah’n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab

etmesi iiyle senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir
* 4

âyetini

indirdi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde'den bildiriyor: Resûlullah

(saNiahu aleyh veseiiem), Uhud savanda Utbe b. Ebî Vakkâs tarafndan ön dilerine

darbe alm ve yüzü yaralanmt. Ebû Huzeyfe'nin azatls Sâlim, Hz.

Peygarnber'inisailaiiahuBieyitivediem) yüzündeki kanlan ykarken, o:
"
Peygamberlerine

öyle yapan bir kavim nasl iflah olur?" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi iiyle senin bir

iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir
*5
âyetini indirdi .

6

Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr ve Beyhakî'nin, Delâil’de, bn
Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi vesellem), Uhud savanda:

’ bn Cerîr (6/45).

’Âl-i mrânSur. 128

3 bn Cerîr (6/45, 46).

4 Âl-i mrân Sur. 128
5
Âl-i mrân Sur. 128

6 Abdurrezzâk (1/131), bn Cerîr (6/46) ve bnu'l-Münzir (908).
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"Allahm ! Ebû Süfyân'a lanet et. Allahm! Harise b. Hiâm'a lanet et. Allahm’

Süheyl b. Amr'a lanet et. Allahm! Safvân b. Umeyye'ye lanet et" diye beddua

etti. Bunun üzerine Yüce Allah: “Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya

onlara azab etmesi iiyle senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir^

âyetini indirdi. Sonra da (bunlar tövbe edince) hepsinin tövbesi kabul edildi .

2

Tirmizî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer der ki:

“Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi reseller») dört kiiye beddua ederdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Allah'n, onlann tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi

iiyle senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir"* âyetini indirdi. Sonra

da Allah onlan slam’a hidayet etti .

4

Buhârî, Müslim, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nâsih’te Nehhâs

ve Sünen’öe Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Hz. Peygamber (sbIIbIIbKj aleyhi

yeseiem) birine dua veya beddua edecei zaman namazdan sonra kunût ederek:

"Allahm! Velîd b. el-Velîd'i, Seleme b. Hiâm', Ayya b. Ebî Rabîa'y ve zayf

olan müminlen kurtar. Allahm! Mudar kabilesine azabn iddetlendir. Onlara

ayn Yusufun (»leyhisseiam) ktlk seneleri gibi ktlk ver" diye dua ve beddua

ederdi. Yine baz sabah namazlarnda: "Allahm! Falan ve falan kiiye lanet

et" diye beddua ederdi. Bunun üzerine Yüce Allah: “Allah'n, onlarn

tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi iiyle senin bir iliiin yoktur;

çünkü onlar zalimlerdir
"5 âyetini indirdi. Baka bir lafzda ise: "Allahm!

Lihyâna, Ri'lân'a, Zekvân'a, Allah ve Resûlüne asi olanlara lanet et"

eklindedir. Bize nakledildiine göre, Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vtseM: “Allah'n,

onlann tövbelerini kabul veya onlara azab etmesi iiyle senin bir iliiin

yoktur; çünkü onlar zalimlerdir"* âyeti inince beddua etmeyi terk etti .

7

Abd b. Humeyd ve Nâsih’te Nehhâs, bn Ömer’den bildiriyor Hz.

’ÂJ-i mrân Sur. 128
1 Ahmed 9/486 (5674), Buhârî (4069), Tirnuzî 3004), Nesâî (1077), S. el-Kubrâ (11075,

1 1076) ve bn Cerîr (6/47, 48).

3 Âl-i mrân Sur. 128
* Tirmizî (3005, "sahih"), bn Cerîr (6/47) ve bn Ebî Hâtim 3/757 (4167). Sahih hadistir

( (Elbânî, Sahîh Sünen Tirmizî, 25,403).

5 Âl-i mrân Sur. 128
6

Âl-i mrân Sur. 128
7 Buhârî (4560), Müslim 675/294), bn Cerîr (6/48), bnu'l-Münzir (909), bn Ebî Hâtim

3/757 (4126), Nehhâs (sh. 285, 286) ve Beyhakî (2/197).
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Peygamber (saHsiiahij aleyhi vEssiiem) sabah namaznda ikinci rekatn rukûsundan sonra:

"Allahm! Falan ve falana lanet et" diye münafklardan baz kiilere beddua

etti. Bunun üzerine Yüce Allah: “Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya

onlara azab etmesi iiyle senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir"'

âyetini indirdi/

bn shâk ve Nâsih'te Nehhâs, Salim b. Abdillah b. Ömer'den bildiriyor:

Kurey’ten adamn biri Hz. Peygamber'e Mahhu aleyhi meltem] gelip: "Sen esir

almay yasaklyorsun ve Araplann esir aldn söylüyorsun” dedikten sonra

Resûlullah’a (sallaiUui aleyh reselleri) srtn dönerek Hz. Peygamber'e (sallallBhu aleyhi vESESem)

kçn açt. Bunun üzerine Resûlullah (saiiatiahu aleyhi meiM ona lanet edip beddua

edince Yüce Allah: “Allah'n, onlarn tövbelerini kabul veya onlara azab

etmesi iiyle senin bir iliiin yoktur; çünkü onlar zalimlerdir
"3 âyetini

indirdi. Sonra bu adam Müslüman oldu ve Müslümanl güzel bir ekilde

yaad .

4

jdduJ m ij£\j UpU uuj.1y i v ip\ 5JJ1 14IÎ u

is

"Ey inananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah'tan

saknn ki baarya eriesiniz.” (Âl.: tmrân Sur. ISO)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den

bildiriyor: Cahiliye döneminde borca alveri yaplrd. Borç ödeme zaman

geldiinde borçlu borcunu ödeyemezse alacakl borcu arttnr ve vade

süresini uzatrd. Bunun üzerine: “Ey inananlar! Faizi kat kat alarak

yemeyin ..."5 âyeti indi .

6

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Atâ (b. Ebî Rebâh)'dan bildiriyor: Cahiliye

döneminde Sakîf oullan Muîre oullarna borç verirdi. Borç ödeme zaman

geldiinde: "Borcu arttralm ve bize vâdeyi biraz uzatn” derlerdi. Bunun

1

Âl-i mrân Sur. 128

'Nehhâs (sh. 285).

* Âl-i mrân Sur. 128
4 bn shâk (sh. 217 (319) ve Nehhâs (sh. 288).

s
Âl-i îmrân Sur. 130

6 bnu'l-Münzir (912) ve bn Ebî Hâtim 3/759 (4138).
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üzerine: "Ey inananlar! Faizi kat kat alarak yemeyin ..."
1

âyeti indi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle*

dedi: "Kiinin kiiden alaca olurdu. Vâde dolduu zaman alacam

verecekliden isterdi. Verecekli: "Vâdeyi uzat ben de alacan mala bir

eklemede bulunaym" derdi. Bu ekilde de yaparlard. te bu kat kat faizin

kendisidir. Yüce Allah faiz konusunda onlara vaaz edip: "...Allah'tan saknn

ki kurtulua eresiniz ..." 3 buyurdu. Kurtarmak için de: "nkar edenler için

hazrlanm ateten saknn"4 buyurarak faiz yiyen müminleri inkâr edenler

için hazrlanm atele korkuttu. "Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve

Peygamber'e itaat edin
"5 buyruu da, umulurki size merhamet edilir de azap

görmezsiniz, mânâsndadr.

6

bnu'i-Münzir ve bn Ebî Hatim, Muâviye b. Kurre'den bildiriyor: nsanlar

"nkar edenler için hazrlanm ateten saknn"7 âyetini te'vil ederken

"Saknn ki sizi günahlannzdan dolay inkâr edenler için hazrlanm

cehennemde azaplandrmayaym, mânâsndadr” derlerdi .

8

’Âl-i mrân Sur. 130
1 bn Cerîr (6/50) ve bnu'i-Münzir (913).

3 Âl-i mrân Sur. 130
* Âl-i mrân Sur. 131

5 Âl-i mrân Sur. 132

‘ bn Ebî Hatim 3/759, 761 (4142, 4143, 4145, 4147, 4148, 4151, 4153).

7 Âl-i mrân Sur. 131

“bnu'i-Münzir (915) ve bn Ebî Hatim 3/670 (4147).




