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GİRİŞ
Tefsir, Kur’ân-ı Kerim âyetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden bir terim olup,
aynı zamanda Kur’ân âyetlerini yorumlama ilminin ve bu alandaki eserlerin de ortak adıdır.
Sözlükte “açıklamak, beyan etmek” anlamındaki “ فسرf-s-r” kökünden türeyen tefsir,
“açıklamak, ortaya çıkarmak, kelime veya sözdeki kapalılığı gidermek” demektir. “Beyan
etmek” anlamındaki tefsir kelimesinin çoğulu tefsîrât, bu alanda yazılan eserlere verilen isim
olarak ise tefâsîr’dir. Tefsiri, çeşitli tanımları bir araya getirerek şöylece tarif etmek
mümkündür:
“Sarf, nahiv ve belâgat gibi dil bilimlerinden; esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, muhkemmüteşâbih gibi Kur’ân ilimlerinden; hadis ve tarih gibi rivâyet ilimlerinden; mantık ve fıkıh
usulü gibi yöntem bilimlerinden yararlanılarak Kur’ân’ın manalarının açıklanmasını ve ondan
hüküm çıkarılmasını öğreten ilim.”
Bu tanımla, Kur’ân-ı Kerim’in dışındaki başka eserlerin yorumu kapsam dışında
tutulmuş ve tefsirin mutlaka bir dayanağının olmasına, tefsir işini yapacak kişinin başta dil ve
Kur’ân ilimleri olmak üzere pek çok konuda bilgisinin bulunmasına vurgu yapılmıştır.
Tefsiri, “Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’deki muradını beşerin gücü oranında bulmaya yardımcı
olan bir ilim dalı” şeklinde kısaca tarif etmek de mümkündür. İmam Mâtüridî’ye göre ise
tefsir, “Kur’ân lâfzı ile kastedilenin ne olduğunu kesin olarak bildirmek ve Allah üzerine,
lâfızdan kastettiği anlamın o olduğu hususunda şahitlikte bulunmaktır. Bu manayı kesinlikle
bildiren bir delil ortaya konursa, bu sahih bir tefsirdir. Aksi takdirde yapılan iş re’y ile tefsir
olur ki, bu yasaklanmıştır.”
Kur’ân-ı Kerim’in yorumu hakkında tefsir kelimesi ile yakın anlamda kullanılan diğer bir
kelime de “te’vil”dir. Terim olarak te’vil, “Allah’ın Kur’ân lâfzında açık olmayan muradını,
kelâmın akışına, Kitap ve Sünnet’e uygun düşecek tarzda, ilgili lâfzın muhtemel manalarından
çıkararak açıklamak” demektir.
Kur’ân’ın yorumlanması anlamında tefsir kelimesi ilk dönemlerden itibaren
kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de “açıklama” manasında Furkan suresinde (25/33) geçen tefsir
kelimesi, hadis kaynaklarında da birçok rivâyette yer alır. Sahâbe de tefsir kelimesini,
Kur’ân’ın ve Tevrat’ın yorumu için kullanmıştır.
Hz. Ömer ribâ (faiz) âyetinden söz ederken, Rasûl-i Ekrem’in bu âyeti tefsir etmeden
vefat ettiğini bildirir.1 Ebû Hüreyre, Ehl-i Kitab’ın Tevrat’ı İbrânice okuduğunu ve
Müslümanlar için onu Arapça olarak “açıkladığını” söylerken, “tefsir” kelimesine yer verir.2
İbn Abbas’tan gelen bir rivâyete göre Rasûlullah, iman konularını yanına gelen bir topluluğa
“tefsir” etmekteydi.3
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İbn Mâce, Ticârât 58.
Buhârî, Tefsir 2/11, İ’tisâm 25, Tevhid 51.
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Müslim, İman 23; benzer rivâyetler için bkz. Nesâî, İman 25, Eşribe 54; Ebû Dâvud, Eşribe 7.
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Tefsir kelimesi, Tâbiîn döneminden başlayarak, Kur’ân’ın yorumu için telif edilen
kitaplar için de kullanılmıştır.
HADİS KİTAPLARININ BİR BÖLÜMÜ OLARAK KİTÂBÜ’T-TEFSİRLER
Kur’ân-ı Kerim’i ilk defa açıklayan Hz. Peygamber olduğundan, tefsir ilminin ilk
kaynakları, onun sözlerini ve uygulamalarını tespit etmeyi amaçlayan ilk hadis derlemeleri
içinde aranmıştır. Çünkü genel kabule göre tefsir ilmi, hadis ilminin bir dalı olarak doğup daha
sonra bağımsız hale gelmiştir. Rasûl-i Ekrem ve sahâbeden aktarılan tefsirle ilgili rivâyetler
II/VIII. yüzyılda Şu’be b. Haccac, Abd b. Humeyd, Vekî b. Cerrah, Süfyan b. Uyeyne, Ravh b.
Ubâde, Yezid b. Harun es-Sülemî ve Abdürrezzak es-San’ânî gibi muhaddisler tarafından hadis
kitaplarında derlenmiş, ardından müstakil eserler kaleme alınmıştır.
Son dönemlerde Buhârî’nin kaynaklarını ve erken dönem tefsir literatürünü inceleyen
Fuat Sezgin ile elli sahâbînin hadisleri yazıyla tespit ettiğini ya da kendilerinden yazılı olarak
nakledildiğini gösteren Muhammed Mustafa el-A’zamî gibi araştırmacıların çalışmaları,
İslâm’da tefsirle ilgili rivâyetlerin kayda geçirilmesinin, söz konusu hadis derlemelerinden
önce başladığını göstermektedir.
Konularına göre tasnif edilen pek çok hadis kitabının muhtevasında aynı zamanda
Kur’ân tefsirine ait bölümlerin bulunduğu dikkat çekmektedir. Sözgelimi Kütüb-i Sitte adı
verilen altı muteber hadis kitabından üçünde yani Buhârî, Müslim ve Tirmizî’nin kitaplarında
tefsir kitapları/bölümleri yer almaktadır. Bu anlamda Buhârî (ö. 256/870) bir ilktir ve
Buhârî’nin Sahîh’inden evvelki Sünen (hadis) kitaplarının babları arasında tefsir diye ayrılmış
bir kısım bulunduğunu bilmiyoruz. Hatta bünyesinde barındırdığı bir takım özellikler
sebebiyle Buhârî’nin bu bölümü benzerlerinden oldukça farklı karakteristik bir yapı arz
etmektedir. Çünkü Buhârî Sahîh’inin mezkur faslındaki malzemesiyle kendinden evvel
meydana getirilen müstakil tefsir kitaplarından ve takipçilerinden tamamıyla ayrılmaktadır.
Onun bu söz konusu ayrılışı, bablarının malzemesinin kemiyetinde değil, tamamıyla bir hadis
kitabı hüviyetini kaybederek geniş ölçüde filolojik malumat ihtiva etmiş olmasındandır.
Buhârî’nin kendinden daha evvelki tefsir kitaplarıyla müşterek olan bu kısmının,
diğerlerine hiç benzemeyen bir tarafı vardır. Diğer kaynaklar kendilerinden evvelki
otoritelerden almış oldukları bu izahları isnadlarla vasl ettikleri yani senedleriyle zikrettikleri
halde, Buhârî hemen hemen daima senedleri hazfedip, isnada sadece o izahın sahibi olan
sahâbe, tâbiîn ve tâbiînden sonra gelenlerin ismini bırakır. Fuat Sezgin, tefsir bölümünde çok
sayıda yer alan, büyük bir yekûn teşkil eden ve isnadsız (muallâk) olarak nakledilen bu
açıklamaları, Buhârî’nin rivâyet hakkını/iznini elde edemediği kitaplardan aldığını
düşünmektedir.
Buhârî’nin tefsir kitabında bulunan lugavî/filolojik izahların önemli bir kısmı 4 büyük
filologdan alınmıştır: Bunlar Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Müsennâ, Ferrâ, en-Nadr b. Şümeyl ve
Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm’dır.



→ Tefsirle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA) “Tefsir” maddesini
dikkatlice okumalısınız.



→ Konuyla ilgili detaylar için Prof. Dr. M. Fuad Sezgin tarafından hazırlanan Buhârî’nin Kaynakları (Kitâbiyat
Yayınları, Ankara 2000) adlı eserden istifade etmelisiniz.
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HZ. PEYGAMBER’İN TEFSİRİ
Kur’ân-ı Kerim’in ilk müfessirinin Hz. Peygamber olduğu noktasında bir görüş birliği
vardır. Tefsiri ondan ashâb-ı kiram almış, ashâb da bu bilgileri tâbiîne aktarmıştır. Muteber
hadis kaynakları Rasûlullah’a, ashâba ve tâbiînin önde gelenlerine ait Kur’ân tefsirlerini bir
araya getirmiştir. Bu kaynaklara bakıldığında, Rasûl-i Ekrem’in Kur’ân tefsirinin muhtelif
şekillerde ortaya çıktığı görülür.
Rasûlullah yer yer ashâbın yanlış anlama ve yorumlamalarını tashih etmekte, zaman
zaman doğrudan bir âyeti veya sûreyi yorumlamakta veya kapalı bir noktasını açıklamakta,
bazen de sorulara cevap mahiyetinde Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmektedir. Âyetteki kapalılığın
giderilmesi, bilinmeyen bir kelimenin izahı, âyetin âyetle tefsir edilmesi, âyette anlatılan bir
olaya dair ayrıntı verilmesi, bu tefsir şekillerindendir.
Tefsir için kaynak olarak sadece Kur’ân-ı Kerim’i, Resûl-i Ekrem’in sünnetini, sahâbeyi
ve sahâbeden faydalanan nesli esas alan ve “me’sûr tefsir” diye de adlandırılan rivâyet tefsiri
yaklaşımına göre müfessir bu yollarla gelen bilgiyle yetinir ve Kur’ân’ı bu kaynaklara
dayanarak yorumlar. Şüphesiz Kur’ân’ın en iyi müfessiri Kur’ân’ın kendisi ve Allah Rasûlü’dür.
Sahâbe ise vahiy döneminde yaşadığı, âyetlerin kimler hakkında ne zaman indiğini
gözlemlediği, Resûl-i Ekrem’in Kur’ân tefsirini işittiği ve Kur’ân’ın getirdiği hükümlerin
uygulamasını gördüğü için tefsirde önemli bir kaynaktır. Rivâyet tefsirlerinin en temel
kaynağı hadis mecmualarıdır. Rivâyet tefsirini ideal yöntem olarak kabul edenlere göre bunun
ötesine geçmek doğru değildir.
Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın ne kadarını tefsir ettiği hususuyla ilgili iki görüş
bulunmaktadır:
Âlimlerden bir kısmı Rasûl-i Ekrem’in Kur’ân-ı Kerim’in tamamını tefsir etmediği
noktasında birleşmektedir. Hz. Âişe’den nakledilen: “Peygamber, Cibril’in kendisine öğrettiği
sayılı âyet dışında Allah’ın kitabından herhangi bir şey tefsir etmezdi.” şeklindeki rivâyet
(Taberî, I, 79, 83; İbn Kesir, I, 18) bu görüşü desteklemektedir.
İbn Teymiyye’nin dile getirdiği, kaynağı Taberî’ye (I, 82-83) ve öncesine kadar giden
diğer görüşe göre Rasûl-i Ekrem, Kur’ân-ı Kerim’in tamamını veya tamamına yakınını
ashâbına açıklamıştır. Eğer böyle olmasaydı, Allah’ın kendisine verdiği tebyin (açıklama)
görevinin (Nahl, 16/44, 64) bir anlamı kalmazdı (Mukaddime, s. 63). Sahâbîlerin bir
kısmından gelen, Kur’ân’ın on âyetini Hz. Peygamber’den öğrenmedikçe diğer on âyete
geçmedikleri yolundaki rivâyetler ve onların: “Biz Kur’ân’ı ilim ve amel olarak birlikte
öğrendik.” şeklindeki ifadeleri (Ahmed, Müsned, V, 410; Hâkim, I, 557; Taberî, I, 74-75) bunun
delilini oluşturmaktadır.
Bu son yaklaşım, ilk anda kuşatıcı bir bakış gibi algılansa da, tefsirin miktarını gösterme
bakımından somut bir delile dayanmadığı için teorik bir görüş niteliğinde kalmaktadır. Zira
gerek bu fikre meylettiği hissedilen Taberî’nin, gerekse bu görüşü açık biçimde ileri süren İbn
Teymiyye’nin eserleri üzerinde yapılan çalışmalar, Kur’ân’ın her âyetiyle ilgili en az bir
hadisin bulunduğunu ortaya koyacak nitelikte değildir. Ayrıca hadis kaynakları ve bunlardan
faydalanılarak yazılan rivâyet tefsirleri, isnâdı Rasûlullah’a ulaşan fazla rivâyet
kaydedememiştir. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim’in tamamının Hz. Peygamber tarafından tefsir
edildiği görüşü bir faraziyeden ibaret kalmaktadır.



→ Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı tefsiri konusunda somut örnekler için Taberî’nin Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’lKur’ân’ı (Tefsîru’t-Taberî) ve Süyûtî’nin ed-Dürru’l-mensûr’u gibi Rivâyet Tefsirleri’ne bakmalısınız. Ayrıca
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HZ. PEYGAMBER’İN TEFSİRİNE DAİR ÖRNEKLER

ى حدَّثَنَا أَبو َع ِ
اص ٍم َع ْن َزَك ِريَّا بْ ِن إِ ْس َحا َق َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ِر َع ْن َعطَ ٍاء َع ِن ابْ ِن
َح َم ُد بْ ُن ُعثْ َما َن أَبُو ُعثْ َما َن الْبَ ْ
َ .1حدَّثَنَا أ ْ
ُ
ص ِر ُّ َ
َعبَّ ٍ
ال النَّبِ ُّى صلى اهلل عليه وسلم « إِ ْن تَغْ ِف ِر اللَّ ُه َّم
ال قَ َ
ش إِالَّ اللَّ َم َم) قَ َ
اح َ
اإل ْث ِم َوا ْلفَ َو ِ
اس (الَّ ِذينَ يَ ْجتَنِبُونَ َكبَائِ َر ِ
َك الَ أَل ََّما » .
تَ ْغ ِف ْر َج َّما َوأَ ُّ
ى َع ْب ٍد ل َ
(Tirmizî)- Ebû Osman Ahmed b. Osman el-Basrî- Ebû Âsım- Zekeriyya b. İshak- Amr b.
Dînâr- Atâ- İbn Abbâs kanalıyla nakledilmektedir.
İbn Abbâs, “Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günâhlardan ve çirkin işlerden uzak
duran kimselerdir.” (Necm sûresi, 53/32) ayeti hakkında Hz. Peygamber şöyle söylemiştir:
“Allahım, bağışlarsan çok bağışlarsın, senin hangi kulun ufak tefek kusurlarda bulunmamıştır?”4

ِ ِ
ك َع ْن نَافِ ٍع َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ُع َم َر  -رضى اهلل عنهما  -أ َّ
َن النَّبِ َّى
يم بْ ُن ال ُْم ْن ِذ ِر َحدَّثَنَا َم ْع ٌن قَ َ
ال َح َّدثَنِى َمالِ ٌ
َ .2حدَّثَنَا إبْ َراه ُ
ب ا ْل َعالَ ِمينَ ) حتَّى ي ِغيب أَح ُدهم فِى ر ْش ِح ِه إِلَى أَنْص ِ
اف أُذُنَ ْي ِه »
صلى اهلل عليه وسلم قَ َ
اس لِ َر ِّ
ال « ( يَ ْو َم يَقُو ُم النَّ ُ
َ
َ َ َ َ ُْ َ
(Buhârî)- İbrahim b. el-Münzir- Ma'n- Mâlik- Nâfi'- Abdullah b. Ömer (r.a.) yoluyla
nakledildiğine göre, Peygamber (s.a.), “İnsanlar (hesap için) âlemlerin Rabbi dîvânında
durdukları gün…” âyeti hakkında şu açıklamayı yapmıştır: “O zaman öyle terleyecekler ki,
onlardan herhangi biri iki kulağının yan yerine kadar kendi teri içinde kaybolacaktır.”5

الر ْح َم ِن َع ْن أَبِ ِيه َع ْن أَبِى ُه َريْ َرَ أ َّ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه
َن َر ُس َ
َ .3حدَّثَنَا قُتَ ْيبَةُ َحدَّثَنَا َع ْب ُد ال َْع ِزي ِز بْ ُن ُم َح َّم ٍد َع ِن ال َْعالَِء بْ ِن َع ْب ِد َّ
ال رس ُ ِ
ج عَلَى أُبَ ِّى بْ ِن َك ْع ٍ
صلِّى فَالْتَ َف َ
َم يُ ِج ْبهُ
ول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم « يَا أُبَ ُّى » َ .و ُه َو يُ َ
ب فَ َق َ َ ُ
ت أُبَ ٌّى َول ْ
وسلم َخ َر َ
ف إِلَى ر ُس ِ
ول اللَّ ِه
ال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه  .فَ َق َ
ك يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم فَ َق َ
ص َر َ
ال َّ
صلَّى أُبَ ٌّى فَ َخ َّف َ
السالَ ُم َعلَْي َ
ف ثُ َّم انْ َ
َو َ
َ
ت فِى
ال يَا َر ُس َ
ك »  .فَ َق َ
ك َّ
ك يَا أُبَ ُّى أَ ْن تُ ِجيبَنِى إِ ْذ َد َع ْوتُ َ
السالَ ُم َما َمنَ َع َ
صلى اهلل عليه وسلم « َو َعلَْي َ
ول اللَّ ِه إِنِّى ُك ْن ُ
ِ ِ
َى أ ِ
ال بَلَى
ول إِ َذا َدعَا ُك ْم لِ َما يُ ْحيِي ُك ْم ) »  .قَ َ
الصالََِ  .قَ َ
َّ
َن ( ا ْ
ست َِجيبُوا ِ َّّلِلِ َولِل َّر ُ
س ِ
يما أ َْو َحى اللَّهُ إِل َّ
ال « أَفَلَ ْم تَج ْد ف َ
ك سورًَ لَم ي ْن ِز ْل فِى التَّوراَِ والَ فِى ا ِإلنْ ِج ِ ِ
الزبوِر والَ فِى الْ ُفرقَ ِ
َوالَ أَعُ ُ ِ
ان
اء اللَّهُ  .قَ َ
ال « تُ ِح ُّ
ب أَ ْن أ َ
ُعلِّ َم َ ُ َ ْ َ
ْ
يل َوالَ فى َّ ُ َ
َْ َ
ود إ ْن َش َ
ِ
ف تَ ْقرأُ فِى َّ ِ
ال رس ُ َّ ِ
ال نَعم يا رس َ ِ
ال فَ َقرأَ أُمَّ الْ ُقر ِ
آن
ول اللَّه  .قَ َ َ ُ
مثْ لُ َها »  .قَ َ َ ْ َ َ ُ
ْ
الصالََ »  .قَ َ َ
ول الله صلى اهلل عليه وسلم « َك ْي َ َ
َت فِى الت َّْوَراَِ َوالَ فِى ا ِإلنْ ِج ِ
الزبُوِر َوالَ فِى
ال َر ُس ُ
فَ َق َ
يل َوالَ فِى َّ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم « َوالَّ ِذى نَ ْف ِسى بِيَ ِدهِ َما أُنْ ِزل ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يم الَّ ِذى أُ ْع ِطيتُهُ » .
الْ ُف ْرقَان مثْ لُ َها َوإنَّ َها َس ْب ٌع م َن ال َْمثَانى َوالْ ُق ْرآ ُن ال َْعظ ُ
konunun teorik ve pratik yönleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Prof.Dr. Suat Yıldırım’ın Peygamberimizin
Kur’ân’ı Tefsiri (I-II, Yeni Akademi Yayınları, İstanbul 2007) adlı eserine müracaat ediniz.
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Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân, 53, no: 3284.

4

Buhârî, Tefsir, (Mutaffifîn) 1, no: 4938.

5

(Tirmizî)- Kuteybe- Abdülaziz b. Muhammed- el-Alâ b. Abdirrahman- babası- Ebû
Hüreyre tarikiyle nakledilmiştir.
Ebû Hüreyre’nin anlattığına göre Rasûlullah (s.a.), namaz kılan Übey b. Ka’b’ın yanına
vardı ve “Ey Übey” dedi. Übey yüzünü çevirip baktı fakat ona cevap vermedi. Ama namazını
kısa kesip bitirdi ve Rasûlullah’a (s.a.) yöneldi; “Selâm olsun sana ey Allah’ın Rasûlü!” dedi.
Rasûlullah (s.a.) da “Sana da selâm olsun!” diyerek ona karşılık verdi ve “Sana seslendiğimde
niçin cevap vermedin? diye sordu. Übey de: “Ey Allah’ın Rasûlü, namazdaydım.” dedi.
Rasûlullah: “Allah’ın bana vahyettiği şeyde (Kur’ânda): “Ey iman edenler, size hayat
verecek şeye sizi çağırdığı zaman, Allah ve elçisinin çağrısına uyun!” (Enfal, 8/24) emrini
görmedin mi? dediğinde Übey: “Evet gördüm” dedi ve “İnşallah bir daha bu hatayı tekrar
etmem.” dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:
“Sana ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Kur’ân’da bir benzeri indirilmemiş
olan bir sûreyi öğretmemi ister misin?”
Übey de evet ey Allah’ın Rasûlü deyince, Rasûlullah (s.a.): “Namazda nasıl okursun?”
diye sordu. Übey: “Ümmül Kur’ân’ı (Fatiha sûresini) okudu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.)
şöyle söyledi:
“Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, onun gibisi ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne
Zebur’da, ne de Kur’ân’da indirilmiştir. O tekrarlanan yedi ayet olup, bana verilen yüce
Kur’ân’dan bir parçadır.”6

ِ ِ ِ
ِ َّ
ِ
ٍ صالِ ٍح َع ِن ابْ ِن ِش َه
َّ اب أ
َن ُعبَ ْي َد اللَّ ِه بْ َن َع ْب ِد
َ َال َحدَّثَنَا َع ِّمى ق
َ َيم ق
َ ال َح َّدثَنى أَبِى َع ْن
َ  أَ ْخبَ َرنَا ُعبَ ْي ُد الله بْ ُن َس ْعد بْ ِن إبْ َراه.4
ِ
ال أَ ْخبَ َرنِى
َ َى ق
َ َْح َك ُم بْ ُن نَافِ ٍع ق
َ َصوٍر ق
ُّ ب َع ِن
ِّ الزْه ِر
ُ اللَّه بْ ِن أَبِى ثَ ْوٍر َح َّدثَهُ ح َوأَ ْخبَ َرنَا َع ْم ُرو بْ ُن َم ْن
َ ال َحدَّثَنَا ال
ٌ ال أَنْ بَأَنَا ُش َع ْي
ِ ََّسأ ََل ُع َمر بْ َن الْ َخط
ٍ َُّعبَ ْي ُد اللَّ ِه بْ ُن َع ْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَبِى ثَ ْوٍر َع ِن ابْ ِن َعب
اج
َ َاس ق
ِ اب َع ِن الْ َم ْرأَتَ ْي ِن ِم ْن أَ ْزَو
ْ يصا أَ ْن أ
ً َم أ ََز ْل َح ِر
ْ ال ل
َ
ِ ر ُس
َّ ال اللَّهُ ل َُه َما ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى
ال
َ َيث َوق
َ َول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم اللَّتَ ْي ِن ق
َ َّللاِ فَقَ ْد
َ ْح ِد
َ ص َغتْ قُلُوبُ ُك َما ) َو َسا َق ال
َ
ِ
ِ ِ ِ ك ال
ِ
ِ
ِ َّ ُ فِ ِيه فَا ْعت ز َل رس
ِ َ ِش ْتهُ ح ْفصةُ إِلَى َعائ
ِ
ين
ْ ساءَهُ م ْن أ
َ َ َ ْين أَف
َ َ َج ِل َذل
ُ َ ََ
َ شةَ ت ْس ًعا َوع ْش ِر
َ ْحديث ح
َ ول الله صلى اهلل عليه وسلم ن
ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
َ َشةُ َوَكا َن ق
َّين َح َّدثَهُ اللَّهُ َع َّز َو َجل
َ َِت َعائ
ْ  قَال. ًل َْي لَة
َ  م ْن شدََّ َم ْوج َدته َعلَْي ِه َّن ح. » ال « َما أَنَا ب َداخ ٍل َعلَْي ِه َّن َش ْه ًرا
ول اللَّ ِه
َ ت يَا َر ُس
َ َِت لَهُ َعائ
ْ شةَ فَبَ َدأَ بِ َها فَ َقال
َ ِت تِ ْس ٌع َو ِع ْش ُرو َن ل َْي لَةً َد َخ َل َعلَى َعائ
ْ ض
َ َّشةُ إِن
َ َح ِديثَ ُه َّن فَلَ َّما َم
َ ت آل َْي
َ ْك قَ ْد ُكن
ِ
ِ ِ
َّ « ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم
الش ْه ُر
ُ ال َر ُس
َ ُّها َع َد ًدا فَ َق
َ ين ل َْي لَةً نَ ُعد
ْ أَ ْن الَ تَ ْد ُخ َل َعلَْي نَا َش ْه ًرا َوإِنَّا أ
َ َصبَ ْحنَا م ْن ت ْس ٍع َوع ْش ِر
» ًتِ ْس ٌع َو ِع ْش ُرو َن ل َْي لَة
(Nesâî)- Ubeydullah b. Sa’d b. İbrahim- onun amcası- babası- Salih- İbn ŞihâbUbeydullah b. Abdillah b. Ebî Sevr ve ayrıca;
Amr b. Mansur- el-Hakem b. Nâfi’- Şuayb- (İbn Şihâb) ez-Zührî- Ubeydullah b. Abdillah b.
Ebî Sevr- İbn Abbas yoluyla nakledilmektedir.
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İbn Abbas şöyle demiştir: “Öteden beri Ömer b. Hattab’a; Allah’ın kendileri hakkında:
“(Ey Peygamber eşleri!) Eğer siz ikiniz tevbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı.”
(Tahrim, 66/4) buyurduğu Rasûlullah’ın (s.a.) o iki hanımı hakkında soru sormayı arzu
ediyordum.”
Ravi ilgili hadisi nakletti; bu hadiste şöyle deniliyor:
“Hafsa, Rasûlullah’ın kendisine söylediği bu sırrı Âişe’ye ifşa edince (söyleyince),
Rasûlullah (s.a.), yirmi dokuz gece hanımlarından uzaklaştı.”
Âişe diyor ki: “Allah, olanları haber verince, Rasûlullah hanımlarına olan öfkesinden: ‘Bir
ay süreyle onların yanına girmeyeceğim!’ demişti.
Yirmi dokuz gece geçince, Âişe’nin yanına girdi ve (tekrar görüşmeye) ondan başladı.
Bunun üzerine Âişe ona şöyle demişti: “Ey Allah’ın Rasûlü! Sen, bizim yanımıza bir ay
girmeyeceğine yemin etmiştin! Biz günleri sayıyoruz, bu gün yirmi dokuz gece oldu.” Bunun
üzerine Rasûlullah (s.a.):
“Bir ay yirmi dokuz gecedir.” buyurdu.7

ٍ  حدَّثَنا محمود بن غَيالَ َن حدَّثَنا و ْهب بن ج ِري ٍر حدَّثَنا ُشعبةُ عن قَ تادَ عن مطَِّر.5
ف َع ْن أَبِ ِيه أَنَّهُ انْ تَ َهى إِلَى النَّبِ ِّى صلى اهلل
ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
ت
ُ ال « يَ ُق
َ َول ( أَ ْل َها ُك ُم التَّ َكاثُ ُر ) ق
ُ عليه وسلم َو ُه َو يَ ُق
َ ْت فَأ َْم
َ َِك ِم ْن َمال
َ آد َم َمالِى َمالِى َو َه ْل ل
َ ض ْي
َ ص َّدق
َ ول ابْ ُن
َ َك إِالَّ َما ت
.»ت
َ ت فَأَبْلَْي
َ ت أ َْو لَبِ ْس
َ ْت فَأَفْ نَ ْي
َ أ َْو أَ َكل
(Tirmizî)- Mahmud b. Ğaylan- Vehb b. Cerir- Şu’be- Katâde- Mutarrif- babası (Abdullah b.
Şıhhîr b. Avf el-Âmirî) isnâdıyla nakledilmektedir.
Abdullah b. Şıhhîr, Peygamber’in (s.a.) meclisine vardığı zaman Rasûlullah şöyle
diyordu: “Çoğalma derdi sizi şüphesiz oyalıyor.” (Tekâsür, 102/1) “İnsanoğlu ‘Malım, malım!’
der. Oysa senin malından sana kalan, ancak sadaka vererek (âhirete) gönderdiğin veya yiyip
tükettiğin ve giyip eskittiğin şeydir.”8

ِ َّ ِ
ٍ َ يَ ْعنِى ابْ َن ِعي- ض ْي ٌل
السل َْمانِ ِّى َع ْن
َّ َصوٍر َع ْن إِبْ َر ِاهي َم َع ْن َعبِي َد
َ ُس َحدَّثَنَا ف
ْ  َحدَّثَنَا أ.6
ُ  َع ْن َم ْن- اض
َ َُح َم ُد بْ ُن َع ْبد الله بْ ِن يُون
ِ ال يا مح َّم ُد أَو يا أَبا الْ َق
ٍ َعب ِد اللَّ ِه ب ِن مسع
ك
َ َود ق
ُ اس ِم إِ َّن اللَّهَ تَ َعالَى يُ ْم ِس
ْ
ُْ َ ْ
َ َ ْ َ ُ َ َ ال َجاءَ َح ْب ٌر إِلَى النَّبِ ِّى صلى اهلل عليه وسلم فَ َق
ِ ِ
ِ صب ٍع وال
ِ
ِ السمو
َّ ال َو
صبَ ٍع َو َسائَِر
َ َْجب
ْ ِاء َوالث ََّرى عَلَى إ
ْ ِالش َج َر عَلَى إ
ْ ِات يَ ْو َم الْقيَ َامة عَلَى إ
َ َ ْ ِين عَلَى إ
َ صبَ ٍع َوالَ َرض
َ صبَ ٍع َوال َْم
َ َ َّ
ال
َ َول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم تَ َع ُّجبًا ِم َّما ق
ُ ك َر ُس
ُ صبَ ٍع ثُ َّم يَ ُه ُّزُه َّن فَ يَ ُق
َ ض ِح
َ َ ف. ك
ُ ِك أَنَا ال َْمل
ُ ِول أَنَا ال َْمل
ْ ِالْ َخل ِْق َعلَى إ
َّ ص ِدي ًقا لَهُ ثُ َّم قَ َرأَ ( َو َما قَ َد ُروا
ٌس َم َواتُ َم ْط ِويَّات
َّ َّللاَ َح
َّ ضتُهُ يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َوال
ُ ق قَ ْد ِر ِه َواألَ ْر
َ ض َج ِمي ًعا قَ ْب
ْ َْح ْب ُر ت
َ ال
) َش ِر ُكون
ْ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَى َع َّما ي
ُ بِيَ ِمينِ ِه
(Müslim)- Ahmed b. Abdillah b. Yunus- Fudayl b. İyâz- Mansur- İbrahim- Abîde esSelmânî- Abdullah b. Mes’ud senediye rivayet edilmiştir. İbn Mes’ud şöyle dedi:
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“Bir âlim Peygamber'e (s.a.) gelerek şöyle dedi: “Ey Muhammed!” veya “Ey Ebû'l-Kâsım!
Şüphesiz ki, Allah Teâlâ kıyamet gününde gökleri bir parmak üstünde, yerleri bir parmak
üstünde, dağlarla ağaçları bir parmak üstünde, su ile toprağı bir parmak üstünde, diğer
mahlûkatı da bir parmak üstünde tutacak; sonra onları sallayarak: “Melik benim, Melik
benim!” buyuracaktır.”
“Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.) bu âlimin söylediğine şaşarak güldü ve onu tasdik
ederek şu âyeti okudu:
“Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O’nun
tasarrufundadır. Gökler O’nun eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından
yüce ve münezzehtir.” (Zümer, 39/67).”9

ٍ
ٍ وف وهارو ُن بن س ِع
ِ
ٍ يد الَيْلِ ُّى قَاالَ َحدَّثَنَا ابْ ُن َو ْه
َّ ص ْخ ٍر أ
ت
َ ََن أَبَا َحا ِزٍم َح َّدثَهُ ق
ُ ال َس ِم ْع
َ ب َح َّدثَنى أَبُو
َ ُ ْ ُ َ َ ارو ُن بْ ُن َم ْع ُر
ُ  َحدَّثَنَا َه.7
ِ الس
ِ ِ َ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم مجلِسا وص
ِ ت ِم ْن ر ُس
ال
َ َْجنَّةَ َحتَّى انْ تَ َهى ثُ َّم ق
ُ ى يَ ُق
َّ اع ِد
َّ َس ْه َل بْ َن َس ْع ٍد
َ َ ً َْ
َ ف فيه ال
َ ُ ول َش ِه ْد
ِ صلى اهلل عليه وسلم فِى
ِ ثُ َّم اقْت رأَ ه ِذه. » ش ٍر
ِ ت َوالَ َخطََر َعلَى قَ ل
ْ آخ ِر َح ِديثِ ِه « فِ َيها َما الَ َع ْي ٌن َرأ
َ َْب ب
ْ َت َوالَ أُذُ ٌن َس ِم َع
َ ََ
س
ٌ اج ِع يَ ْدعُونَ َربَّ ُه ْم َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َو ِم َّما َرزَ ْقنَا ُه ْم يُ ْنفِقُونَ * فَالَ تَ ْعلَ ُم نَ ْف
َ َن ا ْل َم
ِ ض
ِ اآليَةَ ( تَت ََجافَى ُجنُوبُ ُه ْم ع
) ََما أُ ْخفِ َى لَ ُه ْم ِمنْ قُ َّر ِة أَ ْعيُ ٍن َجزَا ًء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُون

(Müslim)- Harun b. Ma'ruf ve Harun b. Saîd el-Eylî- İbn Vehb- Ebû Sahr- Ebû Hâzim- Sehl
b. Sa'd es-Sâidî tarikiyle nakledilmiştir. Sehl şöyle dedi:
“Rasûlullah’ın (s.a.) cenneti anlattığı bir mecliste bulundum, sözünü tamamlarken:
“Orada hiç bir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hatta insan kalbinden bile
geçmeyen şeyler vardır.” buyurdu ve peşinden şu âyeti okudu:
“Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataklardan uzak kalır ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için
ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.” (Secde, 32/17).”10

ٍ َّْت ِالبْ ِن َعب
ال َحدَّثَنَا أُبَ ُّى بْ ُن
َ اس فَ َق
َ َى َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َحدَّثَنَا َع ْم ُرو بْ ُن ِدينَا ٍر أَ ْخبَ َرنِى َس ِعي ُد بْ ُن ُجبَ ْي ٍر ق
ُّ ْح َميْ ِد
ُ ال قُل
ُ  َحدَّثَنَا ال.8
ٍ َك ْع
« ال
َ َس ًرا ) ق
َ ب أَنَّهُ َس ِم َع َر ُس
ْ سيتُ َوالَ ت ُْر ِه ْقنِى ِمنْ أَ ْم ِرى ُع
ِ َُؤَاخ ْذنِى بِ َما ن
ِ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ( الَ ت
ِ
ِ
» وسى نِ ْسيَانًا
َ َكانَت الُولَى م ْن ُم
(Buhârî)- Humeydî- Süfyan- Amr b. Dînâr- Saîd Cübeyr- İbn Abbas- Übey b. Ka'b tarikiyle
rivâyet edilmiştir. Übey, Rasûlullah'ın (s.a.):
“Musa dedi ki: ‘Unuttuğum şeyden dolayı beni sorumlu tutma, işimde bana güçlük
çıkarma.” âyeti (Kehf, 18/73) hakkında: “Musa'nın bu ilk muhalefeti dalgınlık eseri idi.”
dediğini işitmiştir.11
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ٍ ال حدَّثَنا ج ِرير عن مطَِّر
ِ
َّ ف َع ِن
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه
َ ى بْ ِن َحاتِ ٍم أَنَّهُ َسأ ََل َر ُس
ِّ الش ْعبِ ِّى َع ْن َع ِد
ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ أَ ْخبَ َرنَا َعل ُّى بْ ُن ُح ْج ٍر ق.9
»َّها ِر
َ َس َو ِد ) ق
ْ َض ِمنَ ا ْل َخ ْي ِط األ
ُ َوسلم َع ْن قَ ْولِ ِه تَ َعالَى ( َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُك ُم ا ْل َخ ْيطُ األَ ْبي
ُ ال « ُه َو َس َو
َ اض الن
ُ َاد اللَّْي ِل َوبَي
(Nesâî)- Ali b. Hucr- Cerir- Mutarrif- eş-Şa’bî- Adiy b. Hâtim senediyle nakledilmiştir.
Adiy, Rasûlullah’a (s.a.): “Beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar…” âyetinin
(Bakara, 2/187) ne anlama geldiğini sorduğunda o şöyle buyurmuştur:
“O, gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığıdır.”12

ِ
ِ ِ
.11
َشة
َ ِام بْ ُن عُ ْرَو َ َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َعائ
َ س بْ ُن بُ َكيْ ٍر قَاالَ َحدَّثَنَا ِه
ٌ َحدَّثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َعبْد اللَّه بْ ِن نُ َم ْي ٍر َحدَّثَنَا َوك
ُش
ُ ُيع َويُون
ِ َال « يا ف
ت
ُ ام َر ُس
َّ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم َعلَى
ِ َت ( َوأَ ْن ِذ ْر ع
ْ َت ل ََّما نَ َزل
ْ قَال
َ اط َمةَ بِْن
َ ََشي َرتَكَ األَ ْق َربِينَ ) ق
َ َ الص َفا فَ َق
ٍ
ِ ِب يَا بَنِى َع ْب ِد ال ُْمطَّل
ِ ِت َع ْب ِد ال ُْمطَّل
» ك لَ ُك ْم ِم َن اللَّ ِه َش ْيئًا َسلُونِى ِم ْن َمالِى َما ِش ْئتُ ْم
ُ ِب الَ أ َْمل
َ ص ِفيَّةُ بِْن
َ ُم َح َّمد يَا
(Müslim)- Muhammed b. Abdillah b. Nümeyr- Vekî' ve Yunus b. Bükeyr- Hişâm b. Urvebabası (Urve b. ez-Zübeyr)- Âişe yoluyla nakledilmiştir.
Âişe’nin söylediğine göre, “Sen en yakın akrabalarını uyar!” âyeti (Şuarâ, 26/214) nâzil
olunca Rasûlullah (s.a.) Safâ tepesi üzerine çıkarak şöyle buyurdular:
“Ey Muhammed’in kızı Fâtıma! Ey Abdülmuttalib’in kızı Safiyye! Ey Abdülmuttalib
oğulları! Allah katında sizi (kurtarmak) için hiç bir şey yapamam! Ama malımdan dilediğinizi
isteyin.”13

ِ ِ
ال َحدَّثَنَا َسعِي ُد بْ ُن ُجبَ ْي ٍر َع ِن ابْ ِن
َ َشةَ ق
َ َال َحدَّثَنَا أَبُو َع َوانَةَ ق
َ َيل ق
َ ِوسى بْ ُن أَبِى َعائ
َ ال َحدَّثَنَا ُم
َ  َحدَّثَنَا ُم.11
َ وسى بْ ُن إ ْس َماع
ٍ ََّعب
ِ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم يُ َعالِ ُج ِم َن التَّ ْن ِز
يل
ُ ال َكا َن َر ُس
َ َسانَكَ لِتَ ْع َج َل بِ ِه ) ق
َ ِاس فِى قَ ْولِ ِه تَ َعالَى ( الَ ت َُح ِّركْ بِ ِه ل

ٍ َّال ابْ ُن َعب
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم يُ َح ِّرُك ُه َما
ُ ُح ِّرُك ُه َما لَ ُك ْم َك َما َكا َن َر ُس
َ  فَ َق-  َوَكا َن ِم َّما يُ َح ِّر ُك َش َفتَ ْي ِه، ًَِش َّد
َ اس فَأَنَا أ
ِ َ َ وق.
ٍ َّت ابْ َن َعب
َسانَك
َ ِ فَأَنْ َز َل اللَّهُ تَ َعالَى ( الَ ت َُح ِّركْ بِ ِه ل-  فَ َح َّر َك َش َفتَ ْي ِه. اس يُ َح ِّرُك ُه َما
ُ ُْح ِّرُك ُه َما َك َما َرأَي
َ ال َسعي ٌد أَنَا أ
َ
ِ
ال
َ َ َوتَ ْق َرأَهُ ( فَإ ِ َذا قَ َر ْأنَاهُ فَاتَّبِ ْع قُ ْرآنَهُ ) ق، ص ْد ِر َك
َ َلِتَ ْع َج َل بِ ِه* إِنَّ َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُ ْرآنَهُ ) ق
َ ال َج ْمعُهُ لَهُ فى
ِ ْفَاستَ ِمع لَهُ وأَن
ك
ُ  فَ َكا َن َر ُس. ُت ( ثُ َّم إِنَّ َعلَ ْينَا بَيَانَهُ ) ثُ َّم إِ َّن َعلَْي نَا أَ ْن تَ ْق َرأَه
ْ ص
َ ِول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم بَ ْع َد َذل
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُيل قَ َرأَهُ النَّبِ ُّى صلى اهلل عليه وسلم َك َما قَ َرأَه
ْ يل
ُ  فَإذَا انْطَلَ َق ج ْب ِر، استَ َم َع
ُ إذَا أَتَاهُ ج ْب ِر

(Buhârî)- Musa b. İsmail- Ebû Avâne- Musa b. Ebî Âişe- Saîd b. Cübeyr- İbn Abbas
kanalıyla nakledilmiştir.
İbn Abbas, “Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma!” âyetinin (Kıyamet,
75/16) tefsiri hakkında şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.), indirilen âyetlerden dolayı güçlük çeker ve (ezberlemek için)
dudaklarını kımıldatırdı.”

11

Buhârî, Eymân ve'n-Nüzûr, 15, no: 6672.

12

Nesai, Sıyâm 29, no: 2171.

13

Müslim, İman 350, no: 503. Ayrıca bkz. Buhârî, Menâkıb 13, no: 3527.
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Bunu söylerken İbn Abbas: “İşte bak Rasûlullah dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse,
ben de size öylece kımıldatıyorum.” dedi. (Râvilerden) Saîd de: “İşte ben de size tıpkı İbn
Abbas’ın dudaklarını kımıldattığını gördüğüm gibi dudaklarımı hareket ettiriyorum.” dedi ve
onları kımıldattı.
Bunun üzerine yüce Allah ona: “Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma!
Şüphesiz onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve okutmak bize aittir. O halde, biz onu
okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da
bize aittir.” âyetlerini (Kıyamet, 75/16-19) indirdi.
İbn Abbas (âyetle ilgili şu açıklamaları yaptı): “Onu toplamak ve okutmak” demek, “Onu
kalbinde toplamak ve senin de onu okuman” demektir. “Biz onu okuduğumuz zaman sen onun
okunuşunu takip et” demek, “Ona kulak ver ve içtenlikle dinle” demektir. “Sonra şüphen
olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir” demek ise “Senin onu okuman bize aittir” demektir.
Bundan böyle Rasûlullah'a her ne zaman Cibril geldiyse o (sadece) dinlemiş; Cibril
gidince de, tıpkı onun okuduğu gibi okumuştur.14

ِ
ِ
ص ِغ َيرَ َحدَّثَنَا َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ُن أَبِى ُملَْي َكةَ َح َّدثَنِى
َ َح بْ ُن ُعب
َ ادَ َحدَّثَنَا َحات ُم بْ ُن أَبِى
ُ  َح َّدثَنى إِ ْس َحا ُق بْ ُن َم ْن.12
ُ صوٍر َحدَّثَنَا َرْو
ِ الْ َق
َّ شةُ أ
»ك
َ َول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ق
َ َن َر ُس
َ ِاس ُم بْ ُن ُم َح َّم ٍد َحدَّثَ ْتنِى َعائ
َ َب يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة إِالَّ َهل
َسأ
َ َح ٌد يُ َح
ُ اس
َ ال « ل َْي
ِ َّ َ ْت يا رس
) سي ًرا
َ َس قَ ْد ق
ُ س
َ ب ِح
َ س ْوفَ يُ َحا
َ َال اللَّهُ تَ َعالَى ( فَأ َ َّما َمنْ أُوتِ َى ِكتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه * ف
ِ َسابًا ي
ُ َ َ ُ فَ ُقل
َ ول الله أَل َْي
ِ ِ
ِ
ِ ِول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم « إِنَّما ذَل
»ب
ُ ال َر ُس
َ فَ َق
ُ ك ال َْع ْر
َ اب يَ ْو َم الْقيَ َامة إِالَّ ُع ِّذ
َ س
ُ ََح ٌد يُنَاق
َسأ
َ
َ ش الْح
َ  َول َْي، ض
(Buhârî)- İshak b. Mansur- Ravh b. Ubâde- Hâtim b. Ebî Sağîre- Abdullah b. Ebî Müleykeel-Kâsım b. Muhammed- Âişe isnadıyla nakledilmiştir. Âişe’nin söylediğine göre Peygamber
(s.a.):
“Kıyamet günü hesaba çekilecek kimse mahvolur.” buyurmuştur.
Bunun üzerine Âişe dedi ki:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Yüce Allah: "Fakat kime kitabı sağından verilirse, o, kolayca bir
hesap ile hesaba çekilecek" (İnşikâk, 84/7-8) buyurmuyor mu?” dediğimde Peygamber: "Bu
ancak arzdır. Kıyamet günü inceden inceye hesaba çekilen kimse azap görmüş olur." buyurdu.15

ٍ ِت أَنَس بْن مال
ِ َ َض ْي ٍل َع ِن الْم ْختَا ِر بْ ِن فُ ْل ُف ٍل ق
ول اللَّ ِه صلى
ُ ال َر ُس
َ َول ق
ُ ك يَ ُق
ِّ الس ِر
َّ َّاد بْ ُن
َ ُى َحدَّثَنَا ابْ ُن ف
ُ  َحدَّثَنَا َهن.13
َ َ َ ُ ال َسم ْع
ُ
ِ
ِ الر ْح َم ِن ال َّرِح
. يم ( إِنَّا أَ ْعطَ ْينَاكَ ا ْل َك ْوثَ َر ) َحتَّى َختَ َم َها
َّ  فَ َق َرأَ بِ ْس ِم اللَّ ِه. » ٌَور
ْ اهلل عليه وسلم « أُنْ ِزل
َ َت َعلَ َّى آن ًفا ُس
ِ ِِ
» ْجن َِّة
َ َ ق.  قَالُوا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم. » ال « َه ْل تَ ْد ُرو َن َما الْ َك ْوثَ ُر
َ َق
َ ال « فَِإنَّهُ نَ ْه ٌر َو َع َدنيه َربِّى فى ال
(Ebû Davud)- Hennad b. es-Seriy- İbn Fudayl- el-Muhtar b. Fülfül- Enes b. Mâlik yoluyla
nakledilmiştir. Enes’in söylediğine göre Rasûlullah (s.a.):
"Az önce bana bir sûre indirildi" dedi ve peşinden: “Bismillahirrahmanirrahim. Kuşkusuz
sana kevseri verdik…” diyerek sonuna kadar okudu. Daha sonra:

14

Buhârî, Bedü'l-vahy 1, no: 5.

15

Buhârî, Rikâk, 49, no: 6537. Ayrıca bkz. Buhârî, Tefsir (İnşikâk) 1, no: 4939.
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"Kevser nedir bilir misiniz?" diye sordu. “Allah ve Rasulü daha iyi bilir.” dediler. Bunun
üzerine:
"O Rabbim'in bana cennette va'd ettiği bir nehirdir." buyurdu.16

ِ َالرف
ِ
ٍ ْين بْ ِن ُك َري
ٍ َّب َع ْن أَبِ ِيه َع ِن ابْ ِن َعب
اس َع ِن النَّبِ ِّى صلى اهلل عليه
ِّ ش ٍام
َ  َحدَّثَنَا أَبُو ِه.14
َ ُاع ُّى َحدَّثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن ف
َ ض ْي ٍل َع ْن ِر ْشد
ِ َس ُجو ِد ا َّلرْكعت
ِ َالرْكعت
ِ ان بَ ْع َد ال َْمغْ ِر
»ب
َ َوسلم ق
ُّ ان قَ ْب َل الْ َف ْج ِر َوإِ ْدبَا ُر ال
ِ ال « إِ ْدبَا ُر النُّ ُج
َ
َ َّ وم

(Tirmizî)- Ebû Hişam er-Rifâî- Muhammed b. Fudayl- Rişdîn b. Küreyb- babası- İbn
Abbas tarikiyle nakledilmiştir.
İbn Abbas’ın ifadesine göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:
(“Gecenin bir kısmında ve yıldızların ardından sonra O’nu tesbih et!”) âyetinde (Tûr,
52/49) geçen “yıldızların ardı” ile kastedilen, sabah namazının (farzından) önceki iki rekattır.
(“Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından O’nu tesbih et!”) âyetinde (Kâf, 50/40)
geçen “secdelerin ardı” ile kastedilen ise akşam namazının (farzından) sonraki iki rekattır.”17

ٍ ْ َحدَّثَنَا أَبُو ُك َري.15
ِ الرِح
َيم بْ ُن ُسلَْي َما َن َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن َع ْم ٍرو َحدَّثَنَا أَبُو َسلَ َمةَ َع ْن أَبِى ُه َريْ َر
َّ ب َحدَّثَنَا َع ْب َدَُ بْ ُن ُسلَْي َما َن َو َع ْب ُد
ِ ِ َّ ادى
ِ ِ ِ ُ ول اللَّهُ أَ ْع َد ْد
ُ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم يَ ُق
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َق
َت َوال
ْ ين َما الَ َع ْي ٌن َرأ
ْ َت َوالَ أُذُ ٌن َس ِم َع
َ الصالح
َ َت لعب
ِ َخطََر َعلَى قَ ل
) َس َما أُ ْخفِ َى لَ ُه ْم ِمنْ قُ َّر ِة أَ ْعيُ ٍن َجزَا ًء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُون
ٌ ش ٍر َواق َْرءُوا إِ ْن ِش ْئتُ ْم ( فَالَ تَ ْعلَ ُم نَ ْف
َ َْب ب
ِ
ِ وفِى ال
ِ الراكِب فِى ِظلِّها ِمائَةَ َع ٍام الَ ي ْقطَعها واقْرءوا إِ ْن ِش ْئتُم ( َو ِظ ٍّل َم ْمدُو ٍد ) ومو
ض ُع َس ْو ٍط فِى
َ
َ
ََْ
ْ
َ
ُ َ َ َُ َ
ُ َّ ْجنَّة َش َج َرٌَ يَس ُير
ْجن َِّة َخ ْي ٌر ِم َن الدُّنْ يَا َوَما فِ َيها َواق َْرءُوا إِ ْن ِش ْئتُ ْم (فَ َمنْ ُز ْح ِز َح ع َِن النَّا ِر َوأُد ِْخ َل ا ْل َجنَّةَ فَقَ ْد فَازَ َو َما ا ْل َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا
َ ال
)إِالَّ َمتَا ُع ا ْل ُغ ُرو ِر
(Tirmizî)- Ebû Küreyb- Abde b. Süleyman ve Abdurrahim b. Süleyman- Muhammed b.
Amr- Ebû Seleme- Ebû Hüreyre senediyle rivâyet edilmiştir.
Ebû Hüreyre’nin aktardığına göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:
“Allah buyuruyor ki: Salih kullarıma (cennette), hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın
duymadığı, hatta hiçbir insanın kalbinden dahi geçmeyen (nimetler) hazırladım.” “Dilerseniz
şu âyeti okuyun: “Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse
bilemez.” (Secde, 32/17).”
“Cennette öyle bir ağaç vardır ki, binitli bir kişi onun gölgesinde yüzyıl gider de
bitiremez. İsterseniz şu âyeti okuyunuz: “Uzayıp giden gölgeler…” (Vâkıa, 56/30).
“Cennette bir kamçılık yer, dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Dilerseniz şu
âyeti okuyunuz: “Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa, o gerçekten kurtuluşa
ermiştir. Zira bu dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.” (Âl-i İmrân,
3/185).18

16

Ebû Davud, Salât 121, 122, no: 784.

17

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 52, no: 3275.

18

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 56, no: 3292. Ayrıca bkz. no: 3293.
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ٍ اج َعن أَبِى الْهيثَ ِم َعن أَبِى س ِع
ِ ب حدَّثَنَا ِر ْش ِدين بن س ْع ٍد َعن َعم ِرو ب ِن ال
ى رضى
ِّ يد الْ ُخ ْد ِر
ْ َْ
ْ ٍ ْحا ِرث َع ْن َد َّر
َ ْ ْ ْ
َ ٍ ْ َحدَّثَنَا أَبُو ُك َري.16
َ
َ ُْ ُ
ِ
ِ الس َم ِاء َوال َْر
ض
َ َش َم ْرفُو َع ٍة ) ق
َّ اع َها َك َما بَ ْي َن
ٍ اهلل عنه َع ِن النَّبِ ِّى صلى اهلل عليه وسلم فِى قَ ْولِ ِه ( َوفُ ُر
ُ ال « ْارت َف
ِ
. » س ِمائَ ِة َع ٍام
ُ َوَمس َيرَُ َما بَ ْي نَ ُه َما َخ ْم
(Tirmizî)- Ebû Küreyb- Rişdîn b. Sa’d- Amr b. el-Hâris- Derrâc- Ebû’l-Heysem- Ebû Saîd
el-Hudrî tarikiyle rivâyet edilmiştir.
Ebû Saîd’in ifadesine göre Peygamber (s.a.), “Yükseltilmiş döşekler…” âyeti (Vâkıa,
56/34) hakkında şöyle demiştir: “Onların yüksekliği, gök ile yeryüzü arası kadardır. İkisi
arasındaki mesafe ise beş yüz yıldır.”19

ٍ
ِاد َ و ُعب ي ُد اللَّ ِه بن موسى َعن موسى ب ِن ُعب ي َد َ َعن أَيُّوب ب ِن َخالِ ٍد َعن َعب ِد اللَّه
ْ ْ
ْ َ ْ
َْ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ
ْ َ َ َ َح بْ ُن ُعب
ُ  َحدَّثَنَا َع ْب ُد بْ ُن ُح َم ْيد َحدَّثَنَا َرْو.17
شهُو ُد
ْ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم « ا ْليَ ْو ُم ا ْل َم ْوعُو ُد يَ ْو ُم ال ِْقيَ َام ِة َوا ْليَ ْو ُم ا ْل َم
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َبْ ِن َرافِ ٍع َع ْن أَبِى ُه َريْ َرَ ق
ِ َ ْت علَى ي وٍم أَف
ِ ي وم َعرفَةَ َوالشَّا ِه ُد ي وم الْجمع ِة وما طَلَع
َّ ت
اعةٌ الَ يُ َوافِ ُق َها َع ْب ٌد ُم ْؤِم ٌن
َ ض َل م ْنهُ فِ ِيه َس
َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ
ْ َ َ ْ َس َوالَ غَ َرب
َ ُ َْ
ُ الش ْم
ِ
» َُعا َذهُ اللَّهُ ِم ْنه
َ اب اللَّهُ لَهُ َوالَ يَ ْستَ ِعي ُذ م ْن َش ٍّر إِالَّ أ
ْ َّيَ ْد ُعو اللَّهَ بِ َخ ْي ٍر إِال
َ استَ َج
(Tirmizî)- Abd b. Humeyd- Ravh b. Ubâde ve Ubeydullah b. Musa- Musa b. UbeydeEyyub b. Halid- Abdullah b. Râfi’- Ebû Hüreyre isnadıyla nakledilmiştir.
Ebû Hüreyre’nin beyanına göre Rasûlullah (s.a.), (“Va’dedilmiş güne and olsun, şahitlik
edene ve şahitlik edilene de and olsun” (Burûc, 85/2-3) âyetlerini tefsir ederken) şöyle
buyurdu:
“Va’d edilmiş gün” kıyamet günüdür. “Şahitlik edilen gün” Arefe günüdür. “Şahitlik eden”
ise Cuma günüdür. Güneş Cuma gününden daha üstün bir gün üzerine ne doğmuş ne de
batmıştır. Cuma gününde öyle bir zaman parçası vardır ki, mümin kul o saati denk getirir de
Allah’a hayır duada bulunursa, Allah onun duasını mutlaka kabul eder. Herhangi bir
kötülükten sığınırsa, Allah sığındığı şeyden mutlaka onu korur.”20

ِ  حدَّثَنَا َعلِ ُّى بْ ِن ح ْج ٍر أَ ْخب رنَا َع ْب ُد اللَّ ِه بْن ج ْع َف ٍر ح َّدثَنِى ثَور بْن َزيْ ٍد الدِّيلِ ُّى َعن أَبِى الْغَْي.18
ال ُكنَّا ِع ْن َد
َ َث َع ْن أَبِى ُه َريْ َرَ ق
ْ
َ
َ ُ
ُ
َ
ُ ُْ
ََ
ِ
ِ ِ
َ ْج ُم َع ِة فَ تَالَ َها فَ لَ َّما بَلَ َغ ( َو
ال
َ َآخ ِرينَ ِم ْن ُه ْم لَ َّما يَ ْل َحقُوا بِ ِه ْم ) ق
ْ ين أُنْ ِزل
ُ ورَُ ال
َ َت ُس
َ َر ُسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم ح
ِ َّ ِ
ِ َ لَهُ رجل يا رس
ول اللَّ ِه صلى
ُ ض َع َر ُس
َ َال َو َسل َْما ُن الْ َفا ِر ِس ُّى فِينَا ق
َ َْح ُقوا بِنَا فَلَ ْم يُ َكلِّ ْمهُ ق
َ ال فَ َو
َ َم يَل
َُ َ ٌ َُ
ْ ين ل
َ ول اللَّه َم ْن َه ُؤالَء الذ
ِِ ِ ِ
ِ َّ
ٌ يما ُن بِالث َُّريَّا لَتَ نَ َاولَهُ ِر َج
. » ال ِم ْن َه ُؤالَِء
َ اهلل عليه وسلم يَ َدهُ َعلَى َسل َْما َن فَ َق
َ ال « َوالذى نَ ْفسى بيَده ل َْو َكا َن ا ِإل
(Tirmizî)- Ali b. Hucr- Abdullah b. Cafer- Sevr b. Zeyd ed-Dîlî- Ebû’l-Ğays- Ebû Hüreyre
yoluyla nakledilmiştir.
Ebû Hüreyre şöyle demiştir: “Cuma suresi indirildiği zaman Rasûlullah’ın (s.a.)
yanındaydık; onu bize okudu ve “(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine
katılmayan başkalarına da (göndermiştir.)” âyetine gelince bir adam ona:
19
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“Ey Allah’ın Rasûlü!” dedi, “Henüz bize katılmayan bu kişiler kimlerdir?” diye sordu.
Rasûlullah (s.a.), ona cevap vermedi. Selman el-Fârisî de aramızda idi. Bir süre sonra
Rasûlullah (s.a.) elini Selman’ın üzerine koydu ve şöyle buyurdu:
“Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki, iman Süreyya yıldızında bile olsa onlardan
bazı kimseler onu elde edeceklerdir.”21

ٍ  حدَّثَنَا َعلِ ُّى بْن مح َّم ٍد حدَّثَنَا أَبو معا ِويةَ حدَّثَنَا الَ ْعمش َعن َع ْب ِد اللَّ ِه بْ ِن م َّرَ َعن مسر.19
َوق َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه فِى قَ ْولِ ِه ( َوال
ْ ُ َ
َ َ َُ ُ
َ َُ ُ
َ
ُْ َ ْ ُ
َّ يل
« ال
َ ك فَ َق
َ ََّللاِ أَ ْم َواتًا بَ ْل أَ ْحيَا ٌء ِع ْن َد َربِّ ِه ْم يُ ْر َزقُونَ ) ق
َ سبَنَّ الَّ ِذينَ قُتِلُوا فِى
َ ت َْح
ِ ِ سب
َ ِال أ ََما إِنَّا َسأَلْنَا َع ْن َذل
ِ ِ ض ٍر تَسرح فِى ال
ِ
ِ
ِ يل ُم َعلَّ َق ٍة بِال َْع ْر
ك إِ ِذ اطَّلَ َع
ْ اء
َ ِش فَ بَ ْي نَ َما ُه ْم َك َذل
َ
ُ أ َْرَو
ُ َ ْ ْ اح ُه ْم َكطَْي ٍر ُخ
َ ْجنَّة فى أَيِّ َها َش
َ ت ثُ َّم تَأْ ِوى إلَى قَ نَاد
ِ ُك ونَحن نَسر
ِ
ِ
ْجن َِّة فِى أَيِّ َها ِش ْئ نَا فَ لَ َّما َرأ َْوا
ُ ك اطِّالَ َعةً فَ يَ ُق
َ َُّعلَْي ِه ْم َرب
َ ح فى ال
ُ َ ْ ُ ْ َ َ  قَالُوا َربَّنَا َوَماذَا نَ ْسأَل. ول َسلُونى َما ش ْئتُ ْم
ِ ُك أَ ْن تَر َّد أَرواحنَا فِى أَجس
 فَلَ َّما َرأَى. ك
َ ِادنَا إِلَى الدُّنْ يَا َحتَّى نُ ْقتَ َل فِى َسبِيل
َ أَنَّ ُه ْم الَ يُ ْت َرُكو َن ِم ْن أَ ْن يَ ْسأَلُوا قَالُوا نَ ْسأَل
َ َْ ُ
َْ
» ك تُ ِرُكوا
َ ِأَنَّ ُه ْم الَ يَ ْسأَلُو َن إِالَّ ذَل

(İbn Mâce)- Ali b. Muhammed- Ebû Muâviye- el-A’meş- Abdullah b. Mürre- MesrûkAbdullah (b. Mes’ûd) tarikiyle rivâyet edilmiştir.
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler, Rableri katında
rızıklandırılmaktadırlar.” (Âl-i İmrân, 3/169) âyeti hakkında Abdullah şöyle demiştir:
“Biliniz ki biz bunu sorduk. Bunun üzerine (Rasûl-i Ekrem) şöyle buyurdu:
“(Şehitlerin) ruhları yeşil bir kuş gibidir, hangi cennette isterse orada gezer. Sonra Arş’ta
asılı kandillere döner. Onlar bu durumda iken Rabbin ansızın onlara bir bakışla bakar ve:
“Dilediğinizi benden isteyin” buyurur.”
“Onlar: ‘Ey Rabbimiz! Hangi cennette istersek oradan faydalandığımız halde senden
daha ne isteyeceğiz?’ diye cevap verirler. Onlar bir şey istemedikçe bırakılmayacaklarını
anlayınca (sonunda) şu istekte bulunurlar: ‘(Ey Rabbimiz!) Senin yolunda öldürülmemiz için
ruhlarımızı bedenlerimize iade edip tekrar dünyaya gönderilmemizi istiyoruz.’ Allah onların
bundan başka bir şey istemediklerini görünce bırakılırlar.”22

ِ ود َعن أَبِى وائِ ٍل َعن مع
ِ اص ِم ب ِن أَبِى النَّج
ٍ
ِ
ِ اذ َعن م ْعم ٍر َعن َع
ِ
اذ
ْ
َُ ْ
ْ
ُ
ْ َ َ ْ  َحدَّثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن أَبِى ُع َم َر ال َْع َدن ُّى َحدَّثَنَا َع ْب ُد اللَّه بْ ُن ُم َع.21
َ
ِ
ول اللَّ ِه
َ ْت يَا َر ُس
َ َبْ ِن َجبَ ٍل ق
ُ ت يَ ْوًما قَ ِريبًا ِم ْنهُ َونَ ْح ُن نَ ِس ُير فَ ُقل
ُ َصبَ ْح
ُ ال ُك ْن
ْ ت َم َع النَّبِ ِّى صلى اهلل عليه وسلم فى َس َف ٍر فَأ
ِ أَ ْخبِرنِى بِعم ٍل ي ْد ِخلُنِى الْجنَّةَ وي ب
ِ َ ال « لََق ْد سأَل
س َرهُ اللَّهُ َعلَْي ِه تَ ْعبُ ُد
َ َ ق. اع ُدنِى ِم َن النَّا ِر
َّ َيما َوإِنَّهُ لَيَ ِس ٌير َعلَى َم ْن ي
َُ َ َ
ُ ََ ْ
َ
ً ْت َعظ
ِ
ِِ
َّ
ِ ك َعلَى أَبْ َو
َّ الصالََ َوتُ ْؤتِى
اب
َ َ ثُ َّم ق. » ت
َّ يم
َ ُّال « أَالَ أ ُُدل
َ وم َرَم
َ ضا َن َوتَ ُح ُّج الْبَ ْي
ُ ص
ُ َالزَكاَ َوت
ُ اللهَ الَ تُ ْش ِر ُك به َش ْيئًا َوتُق
ِ الرج ِل فِى جو
ِ
ِ
ِ
 ثُ َّم قَ َرأَ ( تَت ََجافَى. » ف اللَّْي ِل
َّ الص ْو ُم ُجنَّةٌ َو
َّ ْجن َِّة
َ َّار ال َْماءُ َو
ُ َّ ََُصال
َ ال
َْ
َ الص َدقَةُ تُطْف ُئ الْ َخطيئَةَ َك َما يُطْف ُئ الن
21
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َِودهِ وذُرو
ِ
ِ ال « أَالَ أُ ْخبِ ُر َك بَِرأ
َ َاج ِع ) َحتَّى بَلَ َغ ( َجزَا ًء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ ) ثُ َّم ق
َ َن ا ْل َم
ِ ض
ِ ُجنُوبُ ُه ْم ع
َ ْ َ ْس ال َْم ِر َو َع ُم
ِِ َ  فَأ. ْت ب لَى
ِ َ ِال « أَالَ أُ ْخبِر َك بِ ِمالَ ِك ذَل
ِ سنَ ِام ِه ال
ُّ ال « تَ ُك
» ك َه َذا
َ سانِِه فَ َق
َ َ ثُ َّم ق. » اد
َ ف َعلَْي
ُ ْج َه
َ ُ  قُل. » ك ُكلِّه
َ
ُ
َ َخ َذ بل
ِ ب النَّاس علَى وج
َّوه ِه ْم فِى النَّا ِر إِال
َ َاخ ُذو َن بِ َما نَتَ َكلَّ ُم بِ ِه ق
ُّ ك يَا ُم َعاذُ َو َه ْل يَ ُك
َ ك أ ُُّم
َ ال « ثَكِلَْت
َ ْت يَا نَبِ َّى اللَّ ِه َوإِنَّا ل َُم َؤ
ُ قُل
ُُ َ َ
ِ حصائِ ُد أَل
» ْسنَتِ ِه ْم
َ َ
(İbn Mâce)- Muhammed b. Ebî Ömer el-Adenî- Abdullah b. Muaz- Ma’mer- Âsım b. Ebî’nNecûd- Ebû Vâil- Muaz bin Cebel yoluyla nakledilmiştir.
Muaz bin Cebel şöyle demiştir: “Ben bir yolculukta Peygamber (s.a.) ile birlikteydim. Bir
gün yolda seyir halindeyken onun yanına yaklaştım ve: “Ey Allah’ın Rasûlü! Beni cennete
sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana bildir.” diye ricada bulundum. O da
şöyle karşılık verdi:
“Sen gerçekten büyük bir şey istedin. Şüphesiz o şey, Allah'ın kolaylaştırdığı kimseye
kolaydır: Hiçbir şeyi O’na ortak koşmadan Allah'a kulluk edersin; namazı dosdoğru kılarsın,
zekâtı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve Beytullah’ı (Kâbe'yi) haccedersin.” Sonra da
şöyle devam etti:
“Dikkat et, sana cennet kapılarını gösteriyorum: Oruç bir kalkandır. Sadaka, suyun ateşi
söndürdüğü gibi günahı söndürür. Bir diğeri de, kişinin gecenin bir vaktinde kıldığı namazdır.”
Sonra şu âyeti okudu:
“Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta
olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” (Secde, 32/16-17)
Daha sonra da şöyle dedi:
“Dikkat et, sana işin başını, direğini ve zirve noktasını haber veriyorum: Cihat!” Peşinden
de: “Dikkat et, bunların hepsine sahip olmanın yolunu sana haber vereyim mi?” diye sordu.
Ben evet deyince o, dilini tuttu ve sonra: “Bunu aleyhinde (bulunmaktan) menedeceksin.”
buyurdu.
Ben: “Ey Allah’ın elçisi! Biz konuştuğumuz şeylerden dolayı gerçekten sorumlu tutulur
muyuz?” dedim.
O da: “Annesini kaybedesice! Sanki insanları cehenneme yüzüstü düşüren, dilleriyle
biçtiklerinden başka bir şey midir?” buyurdu.23

َّ َ َحدَّثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن ب.21
شا ٍر َحدَّثَنَا عُثْ َما ُن بْ ُن ُع َم َر أَ ْخبَ َرنَا َعلِ ُّى بْ ُن ال ُْمبَ َار ِك َع ْن يَ ْحيَى بْ ِن أَبِى َكثِي ٍر َع ْن أَبِى َسلَ َمةَ َع ْن أَبِى
ِ ال َكا َن أ َْهل ال
ِ َْكت
ول اللَّ ِه صلى اهلل
ُ ال َر ُس
َ س ُرونَ َها بِال َْع َربِيَّ ِة ل َْه ِل ا ِإل ْسالَِم فَ َق
َ َُه َريْ َرَ ق
ِّ  َويُ َف، اب يَ ْق َرءُو َن الت َّْوَرا َ بِال ِْع ْب َرانِيَّ ِة
ُ
ِ عليه وسلم « الَ تُص ِّدقُوا أ َْهل ال
ِ َْكت
َّ ِوه ْم َو ( قُولُوا آ َمنَّا ب
» َاّلِلِ َو َما أُ ْن ِز َل ) اآليَة
ُ ُ َوالَ تُ َك ِّذب، اب
َ
َ
(Buhârî)- Muhammed b. Beşşâr- Osman b. Ömer- Ali b. el-Mübarek- Yahya b. Ebî KesîrEbû Seleme- Ebû Hüreyre tarikiyle gelmiştir.
23
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Ebû Hüreyre dedi ki: “Ehl-i Kitap (Yahudiler) Tevrat'ı İbranice okurlar ve onu
Müslümanlar için Arapça’ya tefsir ederlerdi. Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:
“Sizler Ehl-i Kitab’ı ne tasdik edin, ne de yalanlayın. Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene,
İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilene ve bütün diğer
peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve
biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara, 2/136).”24

ِ ِ
ِ ى َع ِن اب ِن أَبِى ملَي َكةَ َع ِن الْ َق
ِ َّ
- َشة
ُّ ُّستَ ِر
َ ِاس ِم بْ ِن ُم َح َّم ٍد َع ْن َعائ
ُْ
ْ
ْ يم الت
َ  َحدَّثَنَا َع ْب ُد الله بْ ُن َم ْسلَ َمةَ َحدَّثَنَا يَ ِزي ُد بْ ُن إبْ َراه.22
ٌَاب ِم ْنهُ آيَات
ُ َت تَالَ َر ُس
َ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم َه ِذهِ اآليَةَ ( ه َُو الَّ ِذى أَ ْنزَ َل َعلَ ْيكَ ا ْل ِكت
ْ  قَال- رضى اهلل عنها
ب َوأُ َخ ُر ُمتَشَابِ َهاتٌ فَأ َ َّما الَّ ِذينَ فِى قُلُوبِ ِه ْم زَ ْي ٌغ فَيَتَّبِ ُعونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِ َغا َء
ِ ُم ْح َك َماتٌ هُنَّ أُ ُّم ا ْل ِكتَا
ِ َّ َ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم « فَِإ َذا رأَي
ين
ُ ال َر ُس
َ ََت ق
ِ ا ْلفِ ْتنَ ِة َوا ْبتِ َغا َء تَأْ ِويلِ ِه ) إِلَى قَ ْولِ ِه ( أُولُو األَ ْلبَا
ْ ب ) قَال
َْ
َ ت الذ
ِ َّ َ ِ فَأُولَئ، شابه ِم ْنه
» وه ْم
ُ َ َ َ َيَتَّبِ ُعو َن َما ت
ُ اح َذ ُر
ْ َ ف، ُين َس َّمى اللَّه
َ ك الذ

(Buhârî)- Abdullah b. Mesleme- Yezid b. İbrahim et-Tüsterî- İbn Ebî Müleyke- el-Kâsım
b. Muhammed- Âişe (r.anhâ) tarikiyle nakledilmiştir.
Âişe şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.) şu âyeti okudu:
“O sana Kitab’ı indirendir. Onun bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır.
Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık
yorumlarını yapmak için müteşâbih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını
ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ‘Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır’ derler.
Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmrân, 3/7)
Âişe’nin söylediğine göre Rasûlullah (s.a.) devamen:
“Sen onun müteşâbih âyetlerinin peşine düşenleri gördüğünde, bil ki onlar Allah'ın
bahsettiği kimselerdir; dolayısıyla onlardan sakınınız.” buyurdu.”25

ٍ الربِي ِع ُسلَْي َما ُن بْ ُن َد ُاو َد ال َْعتَ ِك ُّى َحدَّثَنَا ابْ ُن ال ُْمبَ َار ِك َع ْن ُع ْتبَةَ بْ ِن أَبِى َح ِك
َ َيم ق
َال َح َّدثَنِى َع ْم ُرو بْ ُن َجا ِريَة
َّ  َحدَّثَنَا أَبُو.23
َّ َاللَّ ْخ ِم ُّى َح َّدثَنِى أَبُو أ َُميَّة
ول فِى َه ِذهِ اآليَِة ( َعلَ ْي ُك ْم
ُ ف تَ ُق
َ َالش ْعبَانِ ُّى ق
َ ْت يَا أَبَا ثَ ْعلَبَةَ َك ْي
َ ْت أَبَا ثَ ْعلَبَةَ الْ ُخ
ُ شنِ َّى فَ ُقل
ُ ال َسأَل
ال « بَ ِل ائْ تَ ِم ُروا
َ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم فَ َق
َ ْت َع ْن َها َر ُس
َ َس ُك ْم) ق
َ ُأَ ْنف
ُ ْت َع ْن َها َخبِ ًيرا َسأَل
َ ال أ ََما َواللَّ ِه لَ َق ْد َسأَل
ِ
ِاعا وهوى متَّب عا و ُدنْ يا م ْؤثَرًَ وإِ ْعجاب ُك ِّل ِذى رأْ ٍى بِرأْيِه
َ ْاه ْوا َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َحتَّى إِذَا َرأَي
َ َبِال َْم ْع ُروف َوتَن
َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ُ ً َ َ ً َت ُش ًّحا ُمط
َ َ
ِ
ِ
ٍ الص ْب ُر فِ ِيه ِمثْ ُل قَ ْب
ْج ْم ِر لِل َْع ِام ِل
َّ الص ْب ِر
َّ ام
ْ  َو َد- ك
َ ع َع ْن
َ  يَ ْعنِى بِنَ ْف ِس- ك
َ فَ َعلَْي
َ َّك ال َْع َو َّام فَِإ َّن م ْن َوَرائ ُك ْم أَي
َ ض َعلَى ال
ِ
ِ َ ال يا رس
ِ َ  وَز. » فِي ِهم ِمثْل أَج ِر َخم ِسين رجالً ي ْعملُو َن ِمثْل َعملِ ِه
َج ُر
َ َين ِم ْن ُه ْم ق
ْ ال « أ
ْ ول اللَّه أ
ُ َ َ َ َادنى غَْي ُرهُ ق
َ َج ُر َخ ْمس
َ
َ َ
َ َ َُ َ ْ ْ ُ ْ
ِ
» ين ِم ْن ُك ْم
َ َخ ْمس
(Ebû Davud)- Ebû’r-Rabî Süleyman b. Davud el-Atekî- İbnü’l-Mübarek- Utbe b. Ebî
Hakîm- Amr b. Cariye el-Lahmî- Ebu Ümeyye eş-Şa'banî tarikiyle rivâyet edilmiştir.
24

Buhârî, Tevhid 51, no: 7542.

25

Buhârî, Tefsir (Âl-i İmran) 1, no: 4547. Ayrıca bkz. Ebu Davud, Sünnet 2, no: 4598.
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Ebu Ümeyye dedi ki: “Ebu Sa'lebe el-Huşeni'ye: “Ey Ebu Sa'lebe! Şu, “Siz kendinize
düşeni yapın.” âyeti (Mâide, 5/105) hakkında ne dersin?” dedim, şöyle karşılık verdi: “Vallahi
sen onu iyi bilen birisine sordun. Ben de onu Rasûlullah'a (s.a.) sormuştum; şu cevabı
vermişti:
“Birbirinize iyiliği tavsiye ediniz, kötülükten men ediniz. Öyle ki itaat edilen bir cimrilik,
peşinden koşulan nefsî arzular, tercih edilen dünya ve her görüş sahibinin kendi görüşünü
beğendiğini görürsen, kendine düşeni yap; halkı terk et. Çünkü sizin ardınızda sabır günleri
var. O günde sabretmek avuçta kor tutmak gibidir. O günlerde (iyi bir amel) işleyene, onun
yaptığının benzerini yapan elli kişinin sevabı vardır.”
Bir başkası benim soruma ilaveten: “Ya Rasûlallah! Onlardan elli kişinin ecri mi?”
dediğinde Rasûlullah (s.a.):
“Sizden elli kişinin ecri!” buyurdu.”26

ِ ِ
ِ ِ حدَّثَنَا أَبو الْول.24
ِ ال لَ َّما نَزل
ِ يد َحدَّثَنَا ُش ْعبَةُ َع ِن الَ ْع َم
َت ( الَّ ِذينَ آ َمنُوا َولَ ْم
َ َيم َع ْن َع ْل َق َمةَ َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ق
َ
َ
َ ُ
َ ش َع ْن إبْ َراه
ِ اب النَّبِ ِّى صلى اهلل عليه وسلم أَيُّنَا ل
َّ ِش ِركْ ب
ْ َُت ( الَ ت
َ َسوا إِي َمانَ ُه ْم بِظُ ْل ٍم ) ق
ُ ِيَ ْلب
ِاّلِل
ْ يمانَهُ بِظُل ٍْم فَ نَ َزل
ْ ال أ
ُ َص َح
ْ
َ ِس إ
ْ َم يَ ْلب
) إِنَّ الش ِّْركَ لَظُ ْل ٌم ع َِظي ٌم
(Buhârî)- Ebû’l-Velîd- Şu’be- el-A’meş- İbrahim- Alkame- Abdullah (b. Mes'ûd) tarikiyle
nakledilmiştir.
Abdullah’ın ifadesine göre, “İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya…”
âyeti (En'âm, 6/82) indiği zaman Peygamber'in ashâbı: “Bizim hangimiz imanına bir zulüm
karıştırmaz ki?” dediler. Bunun üzerine,
“Allah'a ortak koşma; çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür.” âyeti (Lokman, 31/13)
inmiştir.27

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ال
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- يم َع ْن َع ْل َق َمةَ َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه
ُ س َحدَّثَنَا الَ ْع َم
َ ش َع ْن إبْ َراه
َ  َح َّدثَنى إ ْس َحا ُق أَ ْخبَ َرنَا ع.25
َ ُيسى بْ ُن يُون
ِِ
ِ ل ََّما نَزل
َ  فَ َقالُوا يَا َر ُس، ين
ُ َِت ( الَّ ِذينَ آ َمنُوا َولَ ْم يَ ْلب
َ أَيُّنَا ال، ول اللَّ ِه
َ ِسوا إِي َمانَ ُه ْم بِظُ ْل ٍم ) َش َّق َذل
َ
َ ك َعلَى ال ُْم ْسلم
ِ
َّ ِش ِركْ ب
ْ ُال لُ ْق َما ُن ِالبْنِ ِه َو ْه َو يَعِظُهُ ( يَا بُنَ َّى الَ ت
َ ََم تَ ْس َمعُوا َما ق
َ َسهُ ق
ِاّلِل
َ ِس ذَل
ْ  أَل،  إِنَّ َما ُه َو الش ِّْر ُك، ك
َ يَظْل ُم نَ ْف
َ ال « ل َْي
) إِنَّ الش ِّْركَ لَظُ ْل ٌم ع َِظي ٌم

(Buhârî)- İshak- İsa b. Yunus- el-A'meş- İbrahim- Alkame- Abdullah (b. Mes’ud) (r.a.)
senediyle nakledilmiştir.
Abdullah’ın anlattığına göre “İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar…” âyeti
(En'âm, 6/82) indiğinde bu durum Müslümanlara ağır gelmiş ve: “Ey Allah’ın elçisi! Hangimiz
nefsine zulmetmez ki?” demişlerdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.):

26

Ebu Davud, Melahim 17, no: 4341.

27

Buhârî, Ehadisü'l-Enbiya 41, no: 3428.
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“Öyle değil! O (zulüm) ancak şirktir. Lokman'ın, oğluna öğüt verirken: ‘Yavrucuğum,
Allah'a ortak koşma; çünkü şirk büyük bir zulümdür.’ (Lokman, 31/13) dediğini işitmediniz
mi?” buyurdu.28

ِ  َحدَّثَنَا أَبُو نُ َع ْي ٍم َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ِن الَ ْع َم.26
 رضى اهلل عنه- السلَ ِم ِّى َع ْن َعلِ ٍّى
َّ ش َع ْن َس ْع ِد بْ ِن ُعبَ ْي َدَ َع ْن أَبِى َع ْب ِد
ُّ الر ْح َم ِن
ِ
ِ ٍ َ ال « َما ِم ْن ُك ْم ِم ْن أ
ب َم ْق َع ُدهُ ِم َن
َ ال ُكنَّا َم َع النَّبِ ِّى صلى اهلل عليه وسلم فِى بَِقي ِع الْغَ ْرقَ ِد فِى َجنَ َازٍَ فَ َق
َ َ قَ َحد إالَّ َوقَ ْد ُكت
ِ ول اللَّ ِه أَفَالَ نَت
 ثُ َّم قَ َرأَ ( فَأ َ َّما َمنْ أَ ْعطَى. » س ٌر
َ َّك ُل فَ َق
َ  فَ َقالُوا يَا َر ُس. » ْجن َِّة َوَم ْق َع ُدهُ ِم َن النَّا ِر
َّ َال « ا ْع َملُوا فَ ُكلٌّ ُمي
َ ال
) س َرى
َ ص َّد
ْ سنَى ) إِلَى قَ ْولِ ِه ( لِ ْل ُع
ْ ق بِا ْل ُح
َ َواتَّقَى * َو
(Buhârî)- Ebû Nuaym- Süfyan- el-A’meş- Sa’d b. Ubeyde- Ebû Abdirrahman es-SülemîAli (r.a.) tarikiyle nakledilmiştir.
Hz. Ali şöyle demiştir: “Biz Peygamber (s.a.) ile beraber Bakî'u'l-Ğarkad mezarlığında bir
cenazede bulunduk. Hz. Peygamber buyurdu ki:
“Sizlerden her birinizin cennetten oturacağı ve cehennemden oturacağı yer muhakkak
yazılmıştır.”
Bunun üzerine sahâbîler: “Ya Rasûlallah! Öyleyse (ona) dayanıp güvenmiş olmaz mıyız?”
dediler. Rasûlullah:
“Sizler çalışıp amel ediniz. Herkese (yaratıldığı şey) kolaylaştırılmıştır.” buyurdu. Sonra
da: “Kim (elinde bulunandan) verir ve (Allah’a karşı gelmekten) sakınır ve en güzeli de tasdik
ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini (Allah’a)
muhtaç görmez ve en güzeli yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.” âyetlerini
(Leyl, 92/5-10) okudu.”29

ِ
ٍ ْ َحدَّثَنَا أَبُو ُك َري.27
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َى َع ْن أَبِ ِيه َع ْن أَبِى ُه َريْ َرَ ق
َّ يع َع ْن َد ُاو َد بْ ِن يَ ِزي َد
ِّ الز َعافِ ِر
ٌ ب َحدَّثَنَا َوك
َّ ال « ِه َى
» ُاعة
َ َسى أَنْ يَ ْب َعثَكَ َربُّكَ َمقَا ًما َم ْح ُمودًا ) ُسئِ َل َع ْن َها ق
َ وسلم فِى قَ ْولِ ِه ( َع
َ الش َف
(Tirmizî)- Ebû Küreyb- Vekî’- Davud b. Yezid ez-Zeâfirî- babası- Ebû Hüreyre isnadıyla
nakledilmiştir.
Ebû Hüreyre’nin söylediğine göre, Rasûlullah (s.a.) kendisine: “Umulur ki Rabbin seni
Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.” âyeti (İsrâ, 17/79) hakkında sorulunca, “O, şefaat demektir.”
diye açıklamada bulunmuştur.30

28

Buhârî, Ehadisü'l-Enbiya 41, no: 3429.

29

Buhârî, Tefsir (Leyl) 3, 5, no: 4945, 4947.

30

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 17, no: 3137.
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ِ
ال َحدَّثَنَا
َ َادَ فِى قَ ْولِ ِه ( َو َرفَ ْعنَاهُ َم َكانًا َعلِيًا ) ق
َ َس ْي ُن بْ ُن ُم َح َّم ٍد َحدَّثَنَا َش ْيبَا ُن َع ْن قَ ت
ْ  َحدَّثَنَا أ.28
ُ َح َم ُد بْ ُن َمني ٍع َحدَّثَنَا ال
َ ْح
ٍ ِأَنَس بْن مال
ِ ِ ُ ِْج بِى َرأَي
َّ ك أ
. » الرابِ َع ِة
َ ََن نَبِ َّى اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ق
َّ الس َم ِاء
َّ يس فِى
َُ ُ
َ ال « ل ََّما ُعر
َ ت إ ْدر
(Tirmizî)- Ahmed b. Menî’- el-Huseyn b. Muhammed- Şeyban- Katâde tarikiyle
nakledilmektedir.
Katâde, “Onu yüce bir yere yükselttik.” âyeti (Meryem, 19/57) hakkında şöyle demiştir:
Enes b. Mâlik, Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğunu bize aktarmıştır:
“Mirac’a çıkarıldığımda İdris’i dördüncü semada gördüm.”31

ِ  حدَّثَنَا َعب ُد بن حمي ٍد حدَّثَنَا ي علَى بن ُعب ي ٍد حدَّثَنَا ُعمر بن ذَ ٍّر َعن أَبِ ِيه َعن س ِع.29
ٍ َّيد بْ ِن ُجبَ ْي ٍر َع ِن ابْ ِن َعب
ال
َ َال ق
َ َاس ق
ْ
َ َْ ُ ْ َْ َ َْ ُ ُ ْ ْ
َ
َ ْ
ُ ْ َُ
ِ
ِ َّ ُ رس
ِِ
َت َه ِذهِ اآليَةُ ( َو َما
َ َ ق. » ورنَا
ْ ال فَ نَ َزل
َ يل « َما يَ ْمنَ ُع
َُ
ُ ورنَا أَ ْكثَ َر م َّما تَ ُز
َ ك أَ ْن تَ ُز
َ ول الله صلى اهلل عليه وسلم لج ْب ِر
ِ نَتَنَ َّز ُل إِالَّ بِأ َ ْم ِر َربِّ َك ) إِلَى
. آخ ِر اآليَِة
(Tirmizî)- Abd b. Humeyd- Ya’lâ b. Ubeyd- Ömer b. Zerr- babası- Saîd b. Cübeyr- İbn
Abbas tarikiyle rivâyet edilmiştir.
İbn Abbas’ın ifadesine göre Peygamber (s.a.), Cibril’e: “Bizi daha çok ziyaret etmekten
seni engelleyen nedir?” diye sordu. Bunun üzerine: “Biz ancak, Rabbinin buyruğuyla ineriz.
Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbin asla hiçbir şeyi
unutmaz.” âyeti (Meryem, 19/64) nâzil oldu.32

ٍ
ِ
ِ ِ
ْت ُم َّرَ ال َْه ْم َدانِ َّى َع ْن قَ ْو ِل اللَّ ِه َع َّز
َ َِّى ق
ِّ السد
ُّ يل َع ِن
ُ ال َسأَل
َ  َحدَّثَنَا َع ْب ُد بْ ُن ُح َم ْيد أَ ْخبَ َرنَا ُعبَ ْي ُد اللَّه بْ ُن ُم.31
َ وسى َع ْن إ ْس َرائ
ٍ َن َعب َد اللَّ ِه بن مسع
ِ
« ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َود َحدَّثَ ُه ْم ق
ْ َّ َو َج َّل ( َوإِنْ ِم ْن ُك ْم إِالَّ َوا ِر ُدهَا) فَ َح َّدثَنى أ
ُْ َ َْ
ِ ِالراك
ِ ض ِر الْ َف َر
ب فِى َر ْحلِ ِه ثُ َّم
ِ الر
َّ س ثُ َّم َك
ِّ ص ُد ُرو َن ِم ْن َها بِأَ ْع َمالِ ِه ْم فَأ ََّول ُُه ْم َكلَ ْم ِح الْبَ ْر ِق ثُ َّم َك
ْ يح ثُ َّم َك ُح
ْ ََّار ثُ َّم ي
َ َّاس الن
ُ يَ ِر ُد الن
. » الر ُج ِل ثُ َّم َك َم ْشيِ ِه
َّ ش ِّد
َ َك
(Tirmizî)- Abd b. Humeyd- Ubeydullah b. Musa- İsrail- es-Süddî tarikiyle nakledilmiştir.
es-Süddî’nin ifadesine göre o, Mürre el Hemedanî’ye, yüce Allah’ın: “Sizden oraya
(cehenneme) varmayacak hiç kimse yoktur!” âyetini (Meryem, 19/71) sormuş, o da Abdullah
b. Mes’ûd’dan naklen Rasûlullah’ın şöyle buyurduğunu söylemiştir:
“Tüm insanlar cehenneme uğrayacaklar, sonra amelleri karşılığında oradan
çıkacaklardır. Onların ilki şimşeğin parlaması gibi (çıkar ve sırat köprüsünden geçer). Sonraki
rüzgâr gibi, sonraki atın koşması gibi, sonraki biniti üzerindeki binici gibi, sonraki insanın
koşması gibi, daha sonraki de onun yürümesi gibi (çıkıp, sırattan geçer ve cehennemden
kurtulur.)”33

31

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 19, no: 3157.

32

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 19, no: 3158.

33

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 19, no: 3159.
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SAHÂBE ve TÂBİÎNİN TEFSİRİ
Hadis kaynaklarında nakledilen sahâbe rivâyetlerinde esbâb-ı nüzûl ve nâsih-mensûh
konularında bilgi bulunduğu gibi âyetteki kapalılığın giderildiği, kelimelerin açıklandığı,
İsrailoğulları’ndan gelen haberlerin aktarıldığı hususlar da göze çarpmaktadır. Ancak
sahâbîlerin tefsir yaparken çok ihtiyatlı davrandıkları, bilmedikleri konularda fazla
konuşmadıkları görülmektedir (Taberî, I, 72).
Sadece Abdullah b. Mes’ud ve Abdullah b. Abbas gibi önde gelen müfessir sahâbîlerin,
Rasûl-i Ekrem’den intikal eden yorumları kullanarak Kur’ân’ın tamamına yakınını tefsir
ettikleri bilinmektedir.
Sahâbe tefsirinde, kelimelerin tahlili için Arap şiirinden ve nesrinden yararlanıldığı,
müşkil konuların halli için Arap tarihinden faydalanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak sahâbe
tefsirinde göze çarpan en önemli husus, Ehl-i Kitap’tan intikal eden bilgilerin (İsrâiliyat)
kullanılmaya başlanmasıdır. Kur’ân-ı Kerim’de tarihî olaylara atıfta bulunan birçok âyetin
yorumu için yardımcı bilgilere ihtiyaç duyulacağını bilen Hz. Peygamber’in Ehl-i Kitap’tan
gelebilecek bilgilere karşı bir tavır ortaya koymaması (Buhârî, Tefsir, 2/11, İ’tisâm 25, Tevhid
42, 51), Kur’ân ile çelişmeyen İsrâiliyat’ın tefsirlere girişini kolaylaştırmıştır. Sahâbe
döneminde ilk örnekleri görülen bu rivâyetler, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devrinde telif edilen
tefsirlerde önemli bir yer işgal etmiştir (İbn Teymiyye, Mukaddime, s. 87). İlk tam Kur’ân
tefsirini kaleme alan Mukâtil b. Süleyman’ın eseri, ikinci ve üçüncü nesildeki bu değişimi
açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan İslâm toplumunda İsrâiliyat’ın sakıncalı görülmeyen
kısmını kabullenme eğilimi, tefsirin genişlemesini sağlayan önemli unsurlardan biri olmuştur.
Mekke tefsir okulunun dayandığı sahâbî olan İbn Abbas’ın tefsir rivâyetleri muhtelif
kollardan gelmektedir. Bunların içinde güvenilir olanlar bulunduğu gibi rivâyet tekniği
bakımından güvenilemeyecek olanlar da vardır (Süyûtî, II, 1228-1233).
Tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devrinde tefsir bir hayli genişlemiştir. Bu genişlemede, bir âyetle
ilgili rivâyetlerin farklı isnâd çeşitlerinin anılması, dil ilimlerinin gelişmesi ve tedvin
faaliyetlerinin artması ile oluşan dil bilgilerinin, şiir, nesir, deyim ve atasözlerinin delil olarak
kullanılması, İsrâiliyat’ın daha da artması ve ulemâ arasındaki tartışmaların nakledilmesi
etkili olmuştur. Bu dönemde dirâyet tefsiri kategorisine giren yorumların dikkate değer
biçimde çoğaldığı görülmektedir.
Tâbiîn döneminde bizzat müfessirler tarafından kaleme alınan tefsirler bir hayli azdır;
yine de tefsirin kitap olarak tedvini meşhur hadis mecmualarından (Kütüb-i Sitte) öncedir.
150/767 yılında muhtemelen 100 yaşında vefat eden Mukâtil b. Süleyman’ın günümüze
ulaşan Kur’ân tefsiri (et-Tefsîru’l-Kebîr: Tefsîru Mukâtil b. Süleyman) ve tefsire dair diğer
eserleri tefsirlerin ilklerindendir.
Aynı dönemlerde, rivâyet tefsirlerinin yanında lugavî (filolojik) tefsir eğilimi de tefsir
çalışmalarına ayrı bir hareket kazandırmış, böylece tefsirde yeni bir dal ortaya çıkmıştır.
Bunda, İslâm toplumundaki fikrî gelişimin ve değişimin büyük payı vardır. Önceleri Rasûl-i
Ekrem’in ve ashâbın açıklamaları ile yetinen Müslümanlar, İslâm’ı kabul eden ve büyük
çoğunluğu Arap olmayan unsurlar dolayısıyla yeni problemlerle karşılaşmaya başlamıştır.
Kur’ân’ın nüzûlüne şahit olmayan ve onun manalarına ilk muhatapları (sahâbe) kadar nüfuz
edemeyen Müslümanlar, Kur’ân kelimeleri ve ibarelerini yer yer konulduğu anlam dışında
kullanmaya başlayınca, dil âlimleri i’râbü’l-Kur’ân, garîbü’l-Kur’ân, meâni’l-Kur’ân, mecâzü’lKur’ân, müşkilü’l-Kur’ân, vücûh ve nezâir gibi çalışmalar yapmıştır. Bunlar, bir yandan
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Kur’ân’ın farklı bir tefsiri gibi kabul görürken, öte yandan Kur’ân’ı yorumlayacak olanlar için
kelimelerin ve âyetlerin anlam sınırlarını belirleyen kaynaklar olarak görülmüştür. Tefsir
tarihinin bu aşamasında, rivâyetlere dayanan tefsirle, dil tahlilleri ve anlam genişletmelerini
içine alan re’y tefsiri birlikte devam etmiştir.
Rivâyet tefsirlerinin dışında dirâyet tefsirleri, işârî tefsirler, lugavî/filolojik vb. tefsirler
de kaleme alınmıştır. Burada hadis kitaplarında yer alan Kitâbü’t-Tefsir’leri de yakından
ilgilendirmesi sebebiyle bunlar arasından lugavî tefsirlere kısaca değinmekte fayda vardır:
Ağırlıklı olarak ilk dört asır içerisinde (milâdî VII-XI) meydana gelen, daha çok lâfızların
ve cümlelerin delâletini, Kur’ân’ın üslûbunu, dil inceliklerini, Kur’ân metnindeki iç bütünlüğü
dikkate alan lugavî/filolojik tefsirlerin amacı, âyetlerin anlamında ortaya çıkabilecek
kaymaların ve yanlış yorumlamaların önüne geçmektir. İslâm toplumunun genişlemesi ve
Arap olmayan unsurların İslâm’a girmesiyle bir yandan Kur’ân’ın indiği dil, sâfiyetini
kaybetmeye başlamış, öte yandan Arapça’yı anlayanların oranı azalmıştır. Çeşitli düşüncelerle
ortaya çıkan aşırı fırkaların Kur’ân’ı yorumlarken kendilerini kayıt dışı tutma ve Kur’ân’ı
serbest şekilde yorumlama arzuları da lugavî tefsir hareketinin önemli etkenlerindendir.
Sahâbe döneminde başlayan Kur’ân lâfızları ve ibareleriyle ilgili çalışmalar, Arap dilinin kayda
geçirilmesi ve dil okullarının ortaya çıkmasıyla birlikte daha sistemli bir seyir takip etmiştir.
İ’râbü’l-Kur’ân, garîbü’l-Kur’ân, meâni’l-Kur’ân gibi dil ilimlerinde kısa bir zaman içerisinde
yüzlerce eser meydana getirilmiştir.
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SAHÂBE ve TÂBİİNDEN TEFSİR ÖRNEKLERİ

ٍ َّ َحدَّثَنَا ابْ ُن أَبِى ُع َم َر َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر َع ْن ِع ْك ِرَمةَ َع ِن ابْ ِن َعب.1
الر ْؤيَا الَّتِى
ُّ اس فِى قَ ْولِ ِه ( َو َما َج َع ْلنَا
ِ َ َس) ق
ِ ُس ِرى بِ ِه إِلَى ب ْي
ِ
ِ ت ال َْم ْق ِد
ال
َ َ ق. س
ِ أَ َر ْينَاكَ إِالَّ فِ ْتنَةً لِلنَّا
َ
َ ْ ال ه َى ُرْؤيَا َع ْي ٍن أُ ِريَ َها النَّب ُّى صلى اهلل عليه وسلم ل َْي لَةَ أ
ِ ُّالزق
. وم
َّ َُآن) ِه َى َش َج َر
ِ ( َوالش ََّج َرةَ ا ْل َم ْل ُعونَةَ فِى ا ْلقُ ْر
(Tirmizî)- İbn Ebî Ömer- Süfyan- Amr b. Dînâr- İkrime- İbn Abbas yoluyla nakledilmiştir.
İbn Abbas: “Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur’ân’da lânetlenmiş bulunan o ağacı da
sırf insanları sınamak için vesile yaptık.” âyeti (İsrâ, 17/60) hakkında şöyle demiştir:
“O, Hz. Peygamber’in Beytü’l-Makdis’e götürüldüğü İsrâ gecesi (gerçekleşen şeyleri)
gözüyle görmesi anlamındadır. “Kur’ân’da lânetlenmiş ağaç” ise zakkum ağacıdır.”34

ِ
 َزْو ِج النَّبِ ِّى-  رضى اهلل عنها- َشة
َ َش ِام بْ ِن ُع ْرَوَ َع ْن أَبِ ِيه أَنَّهُ ق
ٌ ِف أَ ْخبَ َرنَا َمال
َ ِْت لِ َعائ
َ ك َع ْن ِه
َ وس
ُ ال قُل
ُ ُ َحدَّثَنَا َع ْب ُد اللَّه بْ ُن ي.2
ِ ْالس ِّن أَرأَي
َّ ش َعائِ ِر
َ ْصفَا َوا ْل َم ْر َوةَ ِمن
َّ ت قَ ْو َل اللَّ ِه تَبَ َار َك َوتَ َعالَى ( إِنَّ ال
َِّللا
ُ صلى اهلل عليه وسلم َوأَنَا يَ ْوَمئِ ٍذ َح ِد
َ ِّ يث
َت
َ َح ٍد َش ْيئًا أَ ْن الَ يَطََّّو
َ َفَ َمنْ َح َّج ا ْلبَيْتَ أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَالَ ُجن
ْ  فَ َقال. ف بِ ِه َما
َ اح َعلَ ْي ِه أَنْ يَطَّ َّوفَ بِ ِه َما ) فَالَ أ َُرى َعلَى أ
ِ ِ ْ  إِنَّما أُنْ ِزل. ف بِ ِهما
ِ
ِ
صا ِر َكانُوا يُِهلُّو َن
ُ ت َك َما تَ ُق
ْ َول َكان
ْ َ ل َْو َكان، َّشةُ َكال
َ َِعائ
َ َْت َهذه اآليَةُ فى الَن
َ َت فَالَ ُجن
َ
َ َ اح َعلَْيه أَ ْن الَ يَطََّّو
ِ
ِول اللَّه
َ اء ا ِإل ْسالَ ُم َسأَلُوا َر ُس
َّ  َوَكانُوا يَتَ َح َّر ُجو َن أَ ْن يَطُوفُوا بَ ْي َن، ت َمنَاَُ َح ْذ َو قُ َديْ ٍد
ْ َ َوَكان، َ لِ َمنَا
َ  فَ لَ َّما َج، َالص َفا َوال َْم ْرَو
َّ ش َعائِ ِر
َّللاِ فَ َمنْ َح َّج ا ْلبَيْتَ أَ ِو ا ْعتَ َم َر
َ ْصفَا َوا ْل َم ْر َوةَ ِمن
َّ  فَأَنْ َز َل اللَّهُ تَ َعالَى ( إِنَّ ال، ك
َ ِصلى اهلل عليه وسلم َع ْن ذَل
ف بَ ْي َن
َ َفَالَ ُجن
َّ ش ٍام َما أَتَ َّم اللَّهُ َح
ْ َُم يَط
َ اد ُس ْفيَا ُن َوأَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ْن ِه
َ  َز. ) اح َعلَ ْي ِه أَنْ يَطَّ َّوفَ بِ ِه َما
ْ ج ْام ِر ٍئ َوالَ ُع ْم َرتَهُ ل
َِالص َفا والْمرو
َ ْ َ َ َّ
(Buhârî)- Abdullah b. Yusuf- Mâlik- Hişam b. Urve- babası Urve (b. ez-Zübeyr) tarikiyle
rivâyet edilmiştir.
Urve anlatıyor: “Ben henüz yaşı genç biriyken Peygamber'in (s.a.) zevcesi Âişe'ye şunu
söyledim: Yüce Allah’ın şu âyeti hakkında ne dersin?
“Şüphe yok ki, Safa ile Merve, Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı
hacceder veya umre yaparsa, onları tavaf etmesinde kendisine bir günâh yoktur.” (Bakara,
2/158)
“Bana öyle geliyor ki, o ikisini tavaf (sa’y) etmeyen kimseye bir sorumluluk yoktur.”
Bunun üzerine Âişe:
“Hayır, asla! Senin dediğin gibi olsaydı, o zaman: “…onları tavaf etmemesinde kendisine
bir günâh yoktur.” derdi. Bu âyet ancak Menât (putu) adına telbiye getiren ensar hakkında
indirilmiştir. Menât, Kudeyd mevkiinin hizasında bulunuyordu. Onlar Safa ile Merve arasında
sa'y etmeyi günâh sayarlardı. İslâm gelince bunu Rasûlullah'a (s.a.) sordular. İşte bunun
üzerine Allah Teâlâ: “Şüphe yok ki, Safa ile Merve, Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim
Beytullah’ı hacceder veya umre yaparsa, onları tavaf etmesinde kendisine bir günâh yoktur.”
(Bakara, 2/158) âyetini indirdi.”

34

Tirmizi, Tefsîru'l-Kur'ân 17, no: 3134.
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Süfyan ve Ebû Muâviye’nin Hişam’dan naklettikleri rivâyette şu ilâve bilgi vardır: “Allah,
Safa ile Merve arasında tavaf (sa’y) etmeyen bir kimsenin haccını da, umresini de tamam
kabul etmez.”35

ِ
ٍ  َحدَّثَنَا َح َّجاج بْن ِم ْن َه.3
َّ الر ْح َم ِن َع ِن
ى بْ ِن َحاتِ ٍم رضى اهلل عنه
َ َش ْي ٌم ق
ِّ الش ْعبِ ِّى َع ْن َع ِد
َّ ص ْي ُن بْ ُن َع ْب ِد
َ ال َحدَّثَنَا ُه
َ ال أَ ْخبَ َرنى ُح
ُ ُ
ِ ط الَب ي
ِ
ٍ َسو َد وإِلَى ِع َق
ٍ ِ
،ض
َ َق
ْ ال ل ََّما نَ َزل
ُ َس َو ِد ) َع َم ْد
َ َال أَبْ ي
ُ َ ْ ُ َت ( َحتَّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي
ْ ض م َن الْ َخ ْيط ال
َ َ ْ ت إِلَى ع َقال أ
ِ
ِ ت عَلَى ر ُس
ِ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم
ُ  فَغَ َد ْو، ين لِى
ُ  فَ َج َعل، ادتِى
َ فَ َج َعلْتُ ُه َما تَ ْح
َ ت ِو َس
َ
ُ  فَالَ يَ ْستَب، ْت أَنْظُُر فى اللَّْي ِل
» َّها ِر
َ ك فَ َق
َ ِال « إِنَّ َما ذَل
َ ِت لَهُ ذَل
ُ فَ َذ َك ْر
ُ ك َس َو
َ اض الن
ُ َاد اللَّْي ِل َوبَي
(Buhârî)- Haccâc b. Minhâl- Hüşeym- Husayn b. Abdirrahman- eş-Şa’bî- Adiy b. Hatim
(r.a.) yoluyla nakledilmiştir.
Adiy b. Hâtim şöyle dedi: “Beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar…” âyeti
(Bakara, 2/187) indiği zaman, ben hemen bir siyah bir de beyaz iplik edindim ve bunları
yastığımın altına koydum. Geceleyin (zaman zaman) bunlara bakmaya başladım; fakat bunları
birbirinden seçemiyordum. Kuşluk vakti Rasûlullah'a gittim ve bunu kendisine anlattım. O da
şu karşılığı verdi:
“Burada kastedilen, gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır.”36
(Rivâyetin buradaki anlatım şekli, hem sahâbenin bir âyeti nasıl anladığı konusuna, hem
de Hz. Peygamber’in aynı âyeti ne şekilde yorumladığına bir örnektir. Adiy b. Hâtim’den gelen
diğer bir anlatım şeklini daha önceki kısımda Hz. Peygamber’in tefsirine dair verdiğimiz
örnekler esnasında zikretmiştik.)

ِ ِ
ٍ  َحدَّثَنَا ُسلَْي َما ُن بْ ُن َح ْر.4
َت َكا َن
َ َب ق
ْ  قَال-  رضى اهلل عنها- َشة
َ َِس َو ِد َع ْن َعائ
ْ يم َع ِن ال
َ ال َع ْن ُش ْعبَةَ َع ِن ال
َ ْح َك ِم َع ْن إبْ َراه
ِ
ٍ َّال ابْ ُن َعب
. ٌاجة
َ َال ق
َ َ َوق.  َوَكا َن أ َْملَ َك ُك ْم ِإل ْربِ ِه، صائِ ٌم
َ  َو ُه َو، النَّبِ ُّى صلى اهلل عليه وسلم يُ َقبِّ ُل َويُبَاش ُر
ُ اس ( َمآ ِر
َ ب ) َح
ِ
ِ
ِ
ِّس ِاء
َ َق
ْ س ( أُولى ا ِإل ْربَة ) ال
َ َح َم ُق الَ َح
ٌ ال طَ ُاو
َ اجةَ لَهُ فى الن
(Buhârî)- Süleyman b. Harb- Şu’be- el-Hakem- İbrahim- el-Esved- Âişe (r.anhâ) tarikiyle
nakledilmiştir.
Âişe şöyle dedi: “Peygamber (s.a.) oruçlu iken (eşini) öper ve sarılırdı. O, sizin nefsine en
hâkim olanınızdı.”
(Buhârî, bu rivâyette geçen  ِإل ْربِ ِهkelimesinin anlamıyla ilgili olarak) dedi ki:
“İbn Abbâs “meârib” kelimesine (Tâhâ, 20/18) “ihtiyaç” anlamını vermiştir. Tâvûs da,
“ülî'l-irbeti” ifadesini (Nûr, 24/31) “kadınlara ihtiyacı olmayan ahmak kimse” olarak
anlamıştır.”37

35

Buhârî, Umre 10, no: 1790.

36

Buhârî, Savm 16, no: 1916.

37

Buhârî, Savm 23, no: 1927.
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َّ َ َحدَّثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن ال ُْمثَنَّى َوُم َح َّم ُد بْ ُن ب.5
- َشا ٍر قَاالَ َحدَّثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر َحدَّثَنَا ُش ْعبَةُ ح َو َحدَّثَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَبِى َش ْيبَة
ِ
الر ْح َم ِن بْ ِن أَبِى
ُ َواللَّ ْف
َّ ْج َّزا ِر َع ْن َع ْب ِد
َ َ َحدَّثَنَا غُْن َد ٌر َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن قَ ت- ُظ لَه
َ س ِن ال ُْع َرن ِّى َع ْن يَ ْحيَى بْ ِن ال
َ ادَ َع ْن َع ْزَرَ َع ِن ال
َ ْح
ِ ال م
ٍ ل َْي لَى َع ْن أُبَ ِّى بْ ِن َك ْع
ب الدُّنْيَا
ِ ب األَ ْدنَى دُونَ ا ْل َع َذا
ِ ب فِى قَ ْولِ ِه َع َّز َو َجلَّ ( َولَنُ ِذيقَنَّ ُه ْم ِمنَ ا ْل َع َذا
َ َ َ َب األَ ْكبَ ِر ) ق
ُ صائ
ِ ُّخ
ُّ الش
َّ ُ ُش ْعبَة- ُّخا ُن
ان
ُّ َو
َ ْاك فِى الْبَط
َ ْوم َوالْبَط
َ ش ِة أَ ِو الد
َ شةُ أَ ِو الد
ُ الر
(Müslim)- Muhammed b. el-Müsenna ve Muhammed b. Beşşar- Muhammed b. Ca'ferŞu'be… ayrıca;
Ebû Bekr b. Ebî Şeybe- Ğunder- Şu'be- Katâde- Azre- el-Hasen el-Urenî- Yahya b. elCezzâr- Abdurrahman b. Ebî Leyla- Übey b. Ka'b isnadıyla naklediliyor.
Übey, yüce Allah’ın: “En büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan
tattıracağız!” âyeti (Secde, 32/21) hakkında şöyle demiştir:
“(Yakın azaptan kasıt) dünya musibetleri, Rûm(ların galibiyeti), ansızın yakalanma
yahut dumandır.” Ansızın yakalanma mı duman mı olduğu konusundaki tereddütlü ifade
Şu'be'ye aittir.38

ِ ِ
شةَ َع ْن قَ ْولِ ِه تَ َعالَى
َ َى ق
ُّ س بْ ِن يَ ِزي َد َع ِن
ِّ الزْه ِر
َّ  َحدَّثَنَا َعلِ ٌّى َس ِم َع َح.6
َ ِال أَ ْخبَ َرنِى ُع ْرَوَُ أَنَّهُ َسأ ََل َعائ
َ سا َن بْ َن إبْ َراه
َ ُيم َع ْن يُون
َ َسا ِء َم ْثنَى َوثُال
ْث َو ُربَا َع فَإِنْ ِخ ْفتُ ْم أَن
َ ِّاب لَ ُك ْم ِمنَ الن
َ َسطُوا فِى ا ْليَتَا َمى فَا ْن ِك ُحوا َما ط
ِ ( َوإِنْ ِخ ْفتُ ْم أَنْ الَ تُ ْق
ِ
ِ
يمةُ تَ ُكو ُن فِى َح ْج ِر
ِ الَ تَ ْع ِدلُوا فَ َو
ْ  قَال. )اح َدةً أَ ْو َما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم َذلِكَ أَ ْدنَى أَنْ الَ تَ ُعولُوا
َ  الْيَت، َت يَا ابْ َن أُ ْختى
ِ
ِ
ِ ِ َ فَ ي رغ، ولِيِّ ها
ِ
ِ
ِ
وه َّن إِالَّ أَ ْن يُ ْق ِسطُوا ل َُه َّن
ُ  فَ نُ ُهوا أَ ْن يَ ْنك ُح، ص َداق َها
َ  يُ ِري ُد أَ ْن يَتَ َزَّو َج َها بِأَ ْدنَى م ْن ُسنَّة، ب فى َمال َها َو َج َمال َها
ُ َْ َ َ
ِ اح من ِسو
ِ
ِّس ِاء
َّ فَ يُ ْك ِملُوا
ُ َ ْ َ ِ  َوأُم ُروا بِنِ َك، الص َدا َق
َ اه َّن م َن الن
(Buhârî)- Ali (b. el-Medînî)- Hassân b. İbrahim- Yunus b. Yezid- ez-Zührî- Urve tarikiyle
nakledilmektedir.
Urve, Âişe'ye yüce Allah'ın şu âyetini sormuştur:
“Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetim kızların haklarına riayet edememekten
korkarsanız, beğendiğiniz (veya sizin için helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Şayet haksızlık yapmaktan endişe ederseniz, o zaman bir tane ile yahut da sahip
olduğunuz (câriyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” (Nisâ,
4/3)
Âişe şöyle demiştir: “Ey kız kardeşimin oğlu! Yetim kız, velisinin himayesinde bulunur
da, onun malı ve güzelliği velisinin hoşuna gider ve yaygın mehir miktarının en azı
mukabilinde onunla evlenmek ister. İşte onlar, (o kızlar) hakkında adalet etmedikçe ve
mehirlerini eksiksiz vermedikçe onları nikâhlamaktan men edildiler ve bunlardan başka
kadınlarla nikâh yapmakla emr olundular.”39

38

Müslim, Sıfatü'l-Münâfikîn 42, no: 7070.

39

Buhârî, Nikah 1, no: 5064.
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DEĞERLENDİRME
Buraya kadar olan kısımda tefsir kelimesinin anlamı, te’vil kelimesi ile aralarındaki
benzerlik ve farklılıklar anlatılmış, özellikle Hz. Peygamber’in Kur’ân âyetlerine yaklaşımı ile
anlama ve yorumlama metodu yeterince örnek eşliğinde ele alınmıştır. Ayrıca az da olsa
sahâbe ve tâbiîn dönemi âlimlerinin tefsir örnekleri de sunulmuştur.
Öyle anlaşılıyor ki, İslâm tarihinin bütün dönemlerinde Kur’ân âyetlerini anlama ve
yorumlama faaliyeti Müslüman ilim adamlarını oldukça meşgul eden bir konu olmuştur.
Âyetlerin anlaşılma çabası gittikçe artan bir ivme kazanmış ve bu çabanın sonucunda çok
önemli tefsir kitapları yazılmıştır. Bütün bu kitapların ana hedefi, daima Yüce Allah’ın
muradını en isabetli bir şekilde tespit edebilmek, yani murad-ı İlâhî’yi ortaya koyabilmektir.
Hz. Peygamber dönemi tefsir faaliyetlerinin merkezinde doğal olarak Rasûlullah
aleyhi’s-selâm bulunmaktaydı. Bir anlamda o, Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve en önemli müfessiri idi.
Âyetlerin maksadına uygun olarak anlaşılması ve uygulanması noktasında Allah Rasûlü her an
ashâbını gözetim altında tutmuş ve yanlış anlamalara meydan vermemek için gerekli
müdahaleleri anında yapmıştır. Bu anlamda çalışmamız esnasında Adiy b. Hâtim’den
naklederek kaydettiğimiz rivâyet çok enteresan bir noktaya vurgu yapmaktadır. Anlaşılan o
ki, ilgili âyetteki “beyaz iplik” ve “siyah ipliği” gerçek manası üzere alan Adiy, samimi bir
niyetle yastığının altına beyaz-siyah iki iplik koymuş ve gecenin muhtelif zamanlarında
bakmak suretiyle onların renklerini ayırt edebileceği vakte kadar sahur yemeğini yemeye
devam etmiştir. Ne var ki bu uygulamadan bir türlü istenen sonucu alamadığını ve çok
zorlandığını gördükten sonra da, sabah olur olmaz Hz. Peygamber’e müracaat ederek durumu
kendisine arzetmiştir. Rasûlullah ise bu âyetin nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiği
noktasında meseleye bir açılım getirmiş ve hem Adiy’in hem de diğer sahâbîlerin
rahatlamasına imkân vermiştir.
Bu noktada Hz. Peygamber’in gelen vahiyleri yazdırır yazdırmaz sahâbeye tebliğ ettiği
sırada açıklama ve yorum yapıp yapmadığı hususu, üzerinde durulmaya değer bir konu olarak
karşımızda durmaktadır. Şayet Hz. Peygamber Adiy b. Hâtim örneğinde gördüğümüz gibi daha
işin başında gelen bütün âyetleri gereği gibi tefsir etmiş olsaydı, bu durumda Adiy’in o âyetleri
yanlış uygulamasına meydan verilmemiş olurdu. Bize öyle geliyor ki, muhtemelen Rasûlullah
(s.a.) Allah’ın âyetlerini vahiy kâtiplerine yazdırdıktan sonra ihtiyaç duyuldukça açıklamada
bulunmuş; şayet âyetin metninde veya muhtevasında kapalı kalan noktalar bulunmuyor ise
açıklama gereği duymamıştır. Adiy örneğinde muhtemelen Rasûlullah o âyetin nasıl
yorumlanacağını anlatmıştı ama Adiy b. Hâtim bundan haberdar değildi şeklinde düşünmemiz
de mümkündür. Durum ne olursa olsun, sonraki dönem tefsir faaliyetlerinde sıklıkla
gördüğümüz üzere bütün âyetlerin teker teker ele alındığı, Kur’ân-ı Kerim’in baştan sona
açıklandığı, metinlerin incelikleri üzerinde durulduğu, hükümlerin istinbat edildiği vs. sistemli
bir tefsir faaliyetini Hz. Peygamber’in hayatta olduğu dönem içerisinde görmemiz mümkün
değildir.
Sahâbe ve tâbiîn döneminde tefsir faaliyetinin çok daha ivme kazandığını ve özellikle İbn
Abbas ve İbn Mes’ûd aracılığıyla gelen yorumların artık sistemleşmeye başladığını,
ekolleşmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sistemleşme aynı zamanda tasnif eser olarak da
ilk ürünlerini vermeye başlamış ve böylece ilk tefsir kitapları yazılmıştır. Bu dönemde yazılan
hadis kitapları da kendi bünyelerinde Kitâbü’t-Tefsir diye adlandırdıkları bir ana bölüme yer
vermeye başlamışlardır. Özellikle Kütüb-i Sitte adı verilen altı ana hadis kitabının üçünde
(Buhârî ve Müslim’in el-Câmiu’s-Sahih’leri ile Tirmizî’nin Sünen’inde) tefsir kısmı ana
bölümlerden biri olarak yer almıştır. Bunlar arasında özellikle Buhârî’nin kitabı birçok
karakteristik özelliği uhdesinde barındırmaktadır. Hadis kitaplarının Tefsir bölümleri,
Kur’ân’ın baştan sona bütün âyetlerinin Hz. Peygamber tarafından yapılmış yorumlarını
23

içermese de onun çeşitli âyetlere yönelik sergilediği bakış açılarını ve yaklaşım tarzını bu
bölümlerde görebilmemiz mümkündür. Bu açıdan bakıldığında Tefsir faaliyetlerinde Hz.
Peygamber’den rivâyet edilen bu hadislerin önemli bir boşluğu doldurduğunu ve müfessirlere
ipuçları sunduğunu söylememiz mümkündür.

OKUMA PARÇASI – 1

ِ
ٍ ضرَ َعن أَبِى س ِع
ِ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َيد ق
ْ َ ْ ََحدَّثَنَا ابْ ُن أَبِى ُع َم َر َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن َعل ِّى بْ ِن َزيْد بْ ِن ُج ْد َعا َن َع ْن أَبِى ن
َ
ِ
ِ ِ
ِ وسلم « أَنَا سيِّ ُد ول
ِ ِ
ت لَِوائِى َوأَنَا
َ آد ُم فَ َم ْن ِس َواهُ إِالَّ تَ ْح
َ ْح ْم ِد َوالَ فَ ْخ َر َوَما م ْن نَبِ ٍّى يَ ْوَمئِ ٍذ
َ َد
َ آد َم يَ ْو َم الْقيَ َامة َوالَ فَ ْخ َر َوبِيَدى ل َواءُ ال
َ َ
ٍ ث فَز َع
.ك
َ َض َوالَ فَ ْخ َر ق
َ أ ََّو ُل َم ْن تَ ْن
َ ِّآد ُم فَا ْش َف ْع لَنَا إِلَى َرب
َ ْآد َم فَ يَ ُقولُو َن أَن
َ ت أَبُونَا
َ ات فَ يَأْتُو َن
ُ ال فَ يَ ْف َز
ُ ش ُّق َع ْنهُ ال َْر
َ َ ََّاس ثَال
ُ ع الن
ِ ِ ْت ِم ْنهُ إِلَى الَر
ِ ت َعلَى أ َْه ِل ال َْر
ض َد ْع َو ًَ فَأ ُْهلِ ُكوا
ُ وحا فَ يَ ُق
ُ فَ يَ ُق
ُ ول إِنِّى َد َع ْو
ُ ت ذَنْ بًا أ ُْهبِط
ُ ول إِنِّى أَ ْذنَ ْب
ً ُ فَ يَأْتُو َن ن. وحا
ً ُض َولَك ِن ائْ تُوا ن
ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ث َك َذب
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم « َما ِم ْن َها
ُ ال َر ُس
َ َ ثُ َّم ق. » ات
ُ يم فَ يَ ُق
ُ ْول إِنِّى َك َذب
َ َ َت ثَال
َ  فَ يَأْتُو َن إبْ َراه. يم
َ َولَك ِن ا ْذ َهبُوا إلَى إبْ َراه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يسى
ُ وسى فَ يَ ُق
ُ ول إِنِّى قَ ْد قَ تَ ل
َ َك ْذبَةٌ إِالَّ َم
َ  فَ يَأْتُو َن ُم. وسى
َ اح َل بِ َها َع ْن دي ِن اللَّه َولَك ِن ائْ تُوا ُم
َ  فَ يَأْتُو َن ع. يسى
َ سا َولَك ِن ائْ تُوا ع
ً ْت نَ ْف
ِ ون اللَّ ِه ول
ِ ت ِمن ُد
س فَ َكأَنِّى أَنْظُُر إِلَى
َ َال ابْ ُن ُج ْد َعا َن ق
َ َ ق. » ال فَ يَأْتُونَنِى فَأَنْطَلِ ُق َم َع ُه ْم
َ ََك ِن ائْ تُوا ُم َح َّم ًدا ق
ُ فَ يَ ُق
ْ ُ ول إِنِّى ُعبِ ْد
َ
ٌ َال أَن
ِ ر ُس
ِ َآخ ُذ بِ َحلْ َق ِة ب
 فَ يَ ْفتَ ُحو َن لِى َويُ َر ِّحبُو َن. ال ُم َح َّم ٌد
ُ ال َم ْن َه َذا فَ يُ َق
ُ ْجن َِّة فَأُقَ ْع ِق ُع َها فَ يُ َق
َ َول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ق
ُ َال « ف
َ اب ال
َ
ِ
ِ ُ اج ًدا فَ ي لْ ِهمنِى اللَّه ِمن الثَّن ِاء والْحم ِد فَ ي َق
ِ َخ ُّر س
ك
َ ك َس ْل تُ ْع
َ ُط َوا ْش َف ْع ت
َ ِش َّف ْع َوقُ ْل يُ ْس َم ْع لِ َق ْول
َ ْس
ُ َْ َ َ َ ُ
َ ال لى ْارفَ ْع َرأ
َ فَ يَ ُقولُو َن َم ْر َحبًا فَأ
ُ ُ
ٍ َس َع ْن أَن
َ َ ق. » ) سى أَنْ يَ ْب َعثَكَ َر ُّبكَ َمقَا ًما َم ْح ُمودًا
َ َود الَّ ِذى ق
َ ال اللَّهُ ( َع
ُس إِالَّ َه ِذهِ الْ َكلِ َمة
ُ ام ال َْم ْح ُم
ُ َو ُه َو ال َْم َق
َ ال ُس ْفيَا ُن ل َْي
ِ
ِ َآخ ُذ بِ َح ْل َق ِة ب
ض َرَ َع ِن
َ َ ق. » ْجن َِّة فَأُقَ ْع ِق ُع َها
ٌ يسى َه َذا َح ِد
َ ْح ِد
ْ َيث َع ْن أَبِى ن
ُ  َوقَ ْد َرَوى بَ ْع. س ٌن
ُ َ« ف
َ ض ُه ْم َه َذا ال
َ اب ال
َ يث َح
َ ال أَبُو ع
ٍ َّابْ ِن َعب
يث بِطُولِ ِه
َ ْح ِد
َ اس ال
(Tirmizî)- İbn Ebî Ömer- Süfyan- Ali b. Zeyd b. Cüd’ân- Ebû Nadre- Ebû Saîd el Hudrî
tarikiyle rivâyet edilmiştir.
Ebû Saîd’in söylediğine göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu:
“Kıyamet günü Âdemoğullarının efendisi benim; fakat bunu övünmek için
söylemiyorum. Hamd sancağı benim elimde olacak; bununla da övünmüyorum. Gerek Âdem
gerekse başka peygamberler o gün benim sancağımın altında toplanacaklardır. Yeryüzü
yarılıp (kabirden) ilk olarak çıkacak olan benim; bunu da övünmek gayesiyle söylemiş
değilim.”
“Sonra insanlar üç korku geçirecekler ve Âdem’e gelerek, sen bizim atamız Âdem’sin,
bizim için Rabbine şefaatçi oluver diyecekler. O da şöyle diyecek: Ben bir günâh işledim ve bu
yüzden yeryüzüne indirildim. (En iyisi) siz Nuh’a gidiniz.”
“Nuh’a gelirler. Nuh da şöyle der: Ben yeryüzündeki insanlara ağır bir beddua ettim ve
bu yüzden yok olup gittiler. Siz İbrahim’e gitseniz iyi olur.”
“İbrahim’e giderler o da şöyle der: Ben üç yalan söyledim.” (Bu sırada) Rasûlullah (s.a.):
“Onlarda yalan yoktu, o ancak Allah’ın dinini savunmuştu.” buyurdu. “Siz Musa’ya gidin.”
“Musa’ya gelirler; Musa: Ben de bir adam öldürmüştüm, siz İsa’ya gidin der.”
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“İsa’ya gelirler. İsa da der ki: Allah bırakılıp bana ibadet edildi. Ama siz Muhammed’e
gidiniz.”
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bana gelirler ben de onlarla birlikte giderim.”
İbn Cüd’an’ın ifadesine göre Enes şöyle dedi:
“Sanki ben Rasûlullah’a (s.a.) bakar gibiyim; o şöyle buyurdu: “Cennet kapısının
halkasını tutacak ve kapıyı çalacağım. Kim o diye sorulacak, Muhammed denilecek. Bana
kapıyı açacaklar ve selâm verip, merhaba diyecekler. Ben de secdeye kapanacağım. Allah bana
hamd ü sena (cümleleri) ilham edecek. Sonra bana denilecek ki: Başını kaldır; dile, dileğin
yerine getirilsin; şefaat et, şefaatin kabul edilsin; söyle, sözün dinlensin. İşte Allah’ın: “Umulur
ki Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştıracaktır.” buyurduğu (İsrâ, 17/79) övgüye değer
konum odur.”
Süfyan dedi ki: Enes’den aktarılan cümle sadece şudur: “Cennet kapısının halkasını tutup
kapısını çalacağım.”
Ebû İsa (et-Tirmizî) dedi ki: “Bu, hasen bir hadistir. Bazıları bu hadisi İbn Abbas’tan uzun
bir şekilde nakleden Ebû Nadre’den rivâyet etmiştir.”40

OKUMA PARÇASI – 2

ِ
ِ ِ
ٍ أَ ْخب رنَا إِ ْسحا ُق بْن إِبْ ر ِاهيم أَ ْخب رنَا ج ِرير َعن م ْنصوٍر َعن أَبِى الضُّحى َعن مسر
ضطَ ِج ٌع بَ ْي نَ نَا
َ َوق ق
ْ وسا َو ُه َو ُم
ُ َ ْ ٌ َ ََ َ َ ُ َ
ْ
ً ُال ُكنَّا ع ْن َد َع ْبد اللَّه ُجل
ُْ َ ْ َ
ََ
ِ ُّخ
ِ اصا ِع ْن َد أَبْ َو
َّ ص َويَ ْز ُع ُم أ
ِ ْخ ُذ بِأَنْ َف
ْخ ُذ
َ فَأَتَاهُ َر ُج ٌل فَ َق
ًّ َالر ْح َم ِن إِ َّن ق
ُّ اب كِْن َد َ يَ ُق
َّ ال يَا أَبَا َع ْب ِد
ُ اس الْ ُك َّفا ِر َويَأ
ُ ان تَ ِجىءُ فَ تَأ
َ َن آيَةَ الد

ِ ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
ُّ ين ِم ْنهُ َك َه ْيئَ ِة
َم
َ الزَك ِام فَ َق
ْ َس َو ُه َو غ
ْ َّاس اتَّ ُقوا اللَّهَ َم ْن َعل َم م ْن ُك ْم َش ْيئًا فَ لْيَ ُق ْل ب َما يَ ْعلَ ُم َوَم ْن ل
َ ال ُْم ْؤمن
ُ ضبَا ُن يَا أَيُّ َها الن
َ َال َع ْب ُد الله َو َجل
ال لِنَبِيِّ ِه صلى اهلل عليه وسلم (قُ ْل َما
َ َول لِ َما الَ يَ ْعلَ ُم اللَّهُ أَ ْعلَ ُم فَِإ َّن اللَّهَ َع َّز َو َج َّل ق
َ َح ِد ُك ْم أَ ْن يَ ُق
َ يَ ْعلَ ْم فَ لْيَ ُق ِل اللَّهُ أَ ْعلَ ُم فَِإنَّهُ أَ ْعلَ ُم ل
ِ ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم ل ََّما َرأَى ِم َن الن
ال « اللَّ ُه َّم
َ َّاس إِ ْدبَ ًارا فَ َق
َ سأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه ِمنْ أَ ْج ٍر َو َما أَنَا ِمنَ ا ْل ُمتَ َكلِّفِينَ ) إِ َّن َر ُس
ْ َأ
ِ َّ ت ُك َّل َشى ٍء حتَّى أَ َكلُوا الْجلُود والْميتةَ ِمن الْجو ِع وي ْنظُر إِلَى
َح ُد ُه ْم فَ يَ َرى
َ َ ق. » ف
َّ َخ َذتْ ُه ْم َسنَةٌ َح
ْ ص
َ وس
َ ال فَأ
َ الس َماء أ
َ ْ
ُ ُس ْب ِع ي
ُ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ
َ َس ْب ٌع َك
ِ ِاع ِة اللَّ ِه وب
ِ ُّخ
ال
َ َ ق- ع اللَّهَ ل َُه ْم
َ ان فَأَتَاهُ أَبُو ُس ْفيَا َن فَ َق
َّ صلَ ِة
َ الرِح ِم َوإِ َّن قَ ْوَم
َ َّال يَا ُم َح َّم ُد إِن
َ ك ِج ْئ
َ َك َه ْيئَ ِة الد
ُ ك قَ ْد َهلَ ُكوا فَا ْد
َ َت تَأ ُْم ُر بِط
َ
ال
َ َ ق. ) َاب أَلِي ٌم) إِلَى قَ ْولِ ِه (إِنَّ ُك ْم عَائِدُون
ْ َاللَّهُ َع َّز َو َج َّل (ف
ٌ اس َه َذا َع َذ
َّ ارتَقِ ْب يَ ْو َم تَأْتِى ال
َ َّين * يَ ْغشَى الن
ٍ ِان ُمب
ٍ س َما ُء بِد َُخ
ِ ف ع َذاب
ِ ُّخ
َ ش ا ْلبَ ْط
ُ اآلخ َرَِ (يَ ْو َم نَ ْب ِط
ُشة
َ ْان َوالْبَط
ْ ض
َ ْشةَ ا ْل ُك ْب َرى إِنَّا ُم ْنتَقِ ُمونَ ) فَالْبَط
َ أَفَ يُ ْك
َ شةُ يَ ْو َم بَ ْد ٍر َوقَ ْد َم
َ ت آيَةُ الد
ُ َ ُ ش
ِ واللِّزام وآية الر
وم
ُّ ُ َ َ ُ َ َ
(Müslim)- İshak b. İbrahim- Cerir- Mansûr- Ebû'd-Duhâ- Mesrûk tarikiyle rivâyet
edilmiştir.
Mesrûk dedi ki: Abdullah (b. Ömer)'in yanında oturuyorduk. Kendisi şöyle biraz
uzanmıştı. Bu sırada ona bir adam geldi ve:
“Ey Ebû Abdirrahman! Kinde kapılarında bir hikâyeci çıkmış, kıssa anlatıyor ve (Duhân
suresinde söz edilen) duman mucizesinin gerçekleştiği sırada kâfirlerin canlarını alacağını,
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müminlerin ise ondan ancak nezle şeklinde etkileneceklerini söylüyor.” dedi. Bunun üzerine
Abdullah öfkeli bir şekilde oturdu ve şunları söyledi:
“Ey insanlar! Allah'tan korkun! Sizden bir şey bilen, bildiği şeyi söylesin; bilmeyen de,
“Allah bilir.” desin. Çünkü birinizin bilmediği bir şey için “Allah bilir” demesi en büyük
ilimdir.”
Kuşkusuz Yüce Allah Peygamber’ine (s.a.) : “De ki, buna karşılık ben sizden bir ücret
istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim!” (Sâd, 38/86)
buyurmuştur.
Rasûlullah (s.a.) insanlarda bir gerileme gördüğü vakit: “Allahım! Yusuf'un yedi (sene)si
gibi yedi (sene)!” buyurmuştu. Sonunda başlarına öyle bir kıtlık gelmişti ki, her şeyi silip
süpürmüş; hatta açlıktan deri ve ölüleri yemişlerdi.
Onlardan biri gökyüzüne bakar ve duman şeklinde bir şey görür. Peşinden Ebû Süfyan
gelir ve şöyle der: “Ey Muhammed! Sen geldin, Allah'a kulluğu ve akrabaya bağlılığı
emrediyorsun. Ama (senin akraban olan) kavmin helak oldular! Dolayısıyla onlar için Allah'a
dua et!” dedi.
Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu:
“Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle! Bu acıklı
bir azaptır. (İşte o zaman insanlar:) Rabbimiz! Bizden azabı kaldır; doğrusu biz (artık)
inanıyoruz (derler). Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi
gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu, öğretilmiş bir deli!” dediler. Biz azabı birazcık
kaldıracağız, ama siz yine (eski halinize) döneceksiniz!” (Duhân, 44/10-15)
(Abdullah b. Ömer) şöyle dedi: Hiç hakkında: “Fakat biz büyük bir şiddetle
yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız!” (Duhân, 44/16) buyurulan âhiretin azabı
açılır mı?”
Bu âyette söz edilen “batşe” (yakalama) Bedir günüdür. Duhân (duman bürümesi), batşe
(yakalama), lizâm41 ve rûm42 âyeti/mucizesi de geçmiştir.43

41

Muhtemelen “yakasını bırakmamak” anlamındaki lizâm kelimesinin geçtiği: “(Ey inkârcılar! Size Peygamber’in
bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır.” âyetine (Furkân, 25/77) bir
telmih yapılmakta ve muhataplara bu âyet hatırlatılmaktadır.

42

Burada da Rum suresinin ilk âyetlerinde (30/1-4) anlatılan ve yakın bir gelecekte kitap ehli olan Bizans’ın
mecûsî olan İranlılara galip geleceğini haber veren âyetlere işaret edilmekte ve bu mucizenin de gerçekleşmiş
olduğu ifade edilmektedir.
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