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~ Üg!sl.Açuım&m 
AB.ZAB Sulmsİ O'l'lJZÖÇt)NCÖ AYETi VE 

TARiBi 1.'.llSiıwr.Rt 

Ahzab suresi 33. ayetı, seyyidler hakkında en çok göze çarpaıi 
ve daha çok Ehl-1 Sünnet'in Al-i Beyt (Ehl~i Beyt) meftıumunda merci 
ve dayanak olarlık kullandıgı bir ayettlrl. Aslında bu ayetln konu 

ve, meftıumu bakımından kendisinden önceki ayetlerden AhzAb, 28, 

29, 30 ve 31. ayetlerle de sıkı ilişkisi \.'S.rdır: Yirmi sekiz ve yirmi 

dokuz'uncu ayetlerde Peygamber {SA V.)'~ hanı,ı:nJ:anna şöyle demesi 
emredilmektedir; "Ey Peygamber! zevcelertne şöyle söyle; EDer dünya 

hayat ve zinetini istiyorsanız haydi geliniz sizi donatayon ve 

güzellikle bf!akrp salıvereyim. Yok eger AUah ve Rasulü'nü ve ahiret 

evini istiyorsanız haberiniz olsun ki. AUah içinizden güzellik edimlere 

pek büyük bir ~cfr hazırlanuştır''2. 

Sonra dogrudan· Allah'u Taala Peygamber kadınlarına, hita,b 

ederek, Peygamber'e olan menfi tutumlan ve O'nu üzmemeleri 
hususunda onları açıkça uyamıakta ve uyarmaktan da öte iki kat 

aza})la tehdit etmektedir. Onlardan terbiyesizlik edenler olursa, 

bunun cezası diger mümin harumlanna verilenlerin·iki katı olacaktır .. 
Çünkü onlar, Peygamber hanımlan olmak cihetlyle digerlerinden 

1 Arendonk C. Van, Şerif maddesi, lA. XI,435; Mecma'ut-Tela.sir: (El-
Beyzavi, Ebu Sa.'id 'Abdullah b. Omer, Envaru't-Tenzil ve Esı;aru·t~Te'viL 
(Envar.), el-Hiiziiı, 'Ali b. Mubammed b. lbrahim, LO.babü't-Te'vil fi me'ani't
Tenzil, (LO.bab.), en-Nesefi, · ebu'l-Bereka.t, Muhammed b. Mahmud. 
Medarlku't-Tenzil ve Hakalku't-Te'vll, (Medarlk.), Firuziibadi, Muhanıziied b. 

. Ya'küb. Tenviru'l-Mekabls Miiı Tefsir-i lbn-1 'Abbas, (fenvirJ ı-vı, İstanbul,· 
1979 (Mec. Tefasir); Mec. Tefasir, (tenvir, Envar, Ulbab), V, 115-116~ · 

2 Elmalılı, Muhammed Haİndi Yazır; Hak Dini Kur'an Dili, I-IX, İstanbul, 
1979, V, 3888, (Hak Dini); Mec. Tela.sir, (Envar, TenvirJV, 109, krş. lbna. 
Kesir, tsrnan b.lbn-1 Kesir. el-Kuraşi ed-Dımaşk:I, Tefsiru'l-Kur'am'l-'Azim, I, 
IV. İstanbul, 1986, m, 480, rrer. Kur.'Azim), . 
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f&rklıdırlar3. Onlann cezalannin iki !mt olmasına sebep de günah 
ve Peygamber' e ol~n. iıtir.:ı:ıetsızllktİr4. Filit onlar korunur ve 

takvalı olurlarsa ecirlert de iki kat olacaktır 5. Sonra Allah Taala 
hitabmı şöyle sürdürür: "Ey Peygamber'in kadtnlan. siz kadınlardan 

herhangi biri gibi degtlsiniz; Eger korunur ve takvalı olirsanıi. Onun 
tçtn söylerken kırılmayın da kalbtıu:le bir maraz bulunan tamaa 

düşmesin, güsgüzel, dosdogru söz söyleyin. Hem vakannızla 

evlerinizde durun da evvelki· ca.hiltyyet çıkışı gibi süslenip çıkmayın. 

namaz kılın. zekat verin. Alah ve Resulüne itaat ed.i:Ti': .. 

~rf~_, 41 J.ııl ~)1 ~ ~ .ull J.v.. Ul 
· "Allah sade şunu istiyor: Sizden kiri uzaklaştırsm da ey Ehl-i 

Beyt, sizi tertemiz pa.mptı.k etsin"6. ·Buraya kadaı:- s~~ü ettlg1miz 

ayetler siyak, sibak, konu ve mefhum ba~c:Ian öncelikle 
Peygamber hanımlarını Ugilendinnektedir. Hatta bir sonraki Ahzab 

34. ayetini de, bti ayetlerin konu ve mefiıum birlJgi içinde mütelaa 
etmek gerekmektedir. ÇÜnkü bu ayetle yine onlara olan dogrudan 

; hitap devam etmektedir ki: Allah Teala onlara: "Otun.m . . da 

evlerinizde okunan ayatullahı (AUah'ın ayetlertn.f) ve hikmetlerini 

arun.."7. buyurmakta:dır. 

Ahzab Suresi 33. ayetini diger ayetlerle mefhum ve siyak-sibak 

ilişkisi yönünden bu şekilde kısaca arzettikten sonra, adıgeçen ayetler 

üzerinde neler söylendı.gtne kulak vermek gerekir. Çünkü bu ayet-i 
kerime özellikle " Al-i Beyt Kimdir?' sorusuna kendisinde cevap 

aranılan önemli bir ayettlr. Mevzumuz Al-i Beyt hakkındaki bu _ayetl 

araştırmak oldugu için önce "Al-i Beyt kimdir?' sorusunda ~~e 
yarçlımcı olacak, görüş ufkumuzu genişletecek bu ayet üzerinde 

durmak gerekir kanaatlndeyiz. Eger Peygamber hanımlan, yukandaki 

ayetler ile edilen nasihatlara kulak verirlerse, Allah ve Resulü ne 
emrederse onu yaparlarsa, Allah rlcs'l yaı;ı.t, şan ve · şereflerini 

3 Hak Dini, VI, 3888; (Bak Ahzab Suresl 29. ayet); K:rş. Tef. Kur. 'Azim, II, 
482. 

4 Hak Dini, V, 3889. 
5 Ahzab sorest, ayet. 31. :::·. 
6 Hak Dini, VI, 3888; Tef. Kur. ~. Ili. 482. 
7 Hak Dini, VI. 3888; Tef. Kur. 'Aziın. IİI, 482. 
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kirletebilecek günahlan onlardan uzak.laştıracaktır8. Bu ayete 

dayanarak ibn-1 Kesir Peygamber hanımlaruu Ehl-i · Beyt'e dahıJ 
etmektedir. Çünkü on.laİ-, bu ayetin nüzül 'sebebidirler 9, Sebeb-i 

n!izül ise onlan ya tek başlaima ya da başkalan ilc birlikte bu 

hüküm içerisine almaktadır. 

Envaru•t-Tenzil'de rtcs, ım namusu kirletici kir olarak tefsir 

ed!!ınektedir ve Peygamber kadıİüarına iyi şeylerin emrin1n ve kötü 

şeylerin nehyinin sebebini açıklamaktadır. Allah'ın maasiden yani 

günah ve isyandan temizlemek istemesinde, rtcs istlare ile masiyeti 

ifade etmektedir ı o. Çünkü, günah ve mastyette: görülen, beş duyu 

ile hisse dilen, insani igrendirecek, maddi bir pislik . söz konusu 

olmadıg:ı halde: bu nevi plsliklere ad olan rtcs kelimesi Ue günah ve 
m.aiist ifade edilmektedir. Süzme. temizleme, kir ve plsi tezklye , . ·. 

yoluyla tafhir ise, rtcsden nefret ettlımek içindf:r. 

Medarık sahibi, dogrudan rics kelimesine bir ı:ıı®a vermedlgi 

halde, ~ rS~_, ibaresine mana verirken, "Sizi günahlar (aslim) 

m necasettnden tertemiz yapmak istiyor" diye yorumlamalrta ve 

tefsirtni 32. ayetle irtlbatlandırarak, Al-i Beyt'in günaha batmaması 

için Allah'ın nehyini, onlara :iy1likl.eri tavsiye ettigini"Çelirtmektedir. 

Böylece onlan takva ile günah necasetlnden korusun. Ona göre bu 

ayette günalara rtcs (pislik) Takva ya da tuhr denilerek istlare 

yapılmıştır. Çünkü günah işleyen bir kaQının lrzı, bedenin kirlerle 

pislendigi gibi g~la kirlenmiş, mülevves olmuştur. Ama ırzlarmı 

günah kirinden koruyan namuslu müsliıman kadınların. ırZı ise, 

temiz bir elbiseye benzerı ı. Burada günahların agır. pislik ifade eden 

rtcs kelimesi .ile anlatılması; Peygamber hanımlan'nın böyle bir kire 

bulaşmalan sebebi ile degil, olmayanı olmuş gibi sayarak, yani faız 

8 TeL Kur. 'Azim, m. 433; Hak Din!, VII, 3891. 
9 Tef. Kur. 'Azim,II, 483: krş. el-Haytemi, Ahmed b. Hacer, es-sava'ıku'l

Muhrika flr-Reddi 'AJ.a Ehll'l-Bld'i Ve'z-Zenadika, nşr. 'Abdilvehhab 
~ullatif, Kahlre, 1375, s. 143 (es-Savaık): Hak Dini VI, 3892;Mec. Tefiisir, 
(Meda.rlk, Envar, L11bab}, V, 115-116. . 

lOMet:. Te!asir, (Envar), V, 115. . 
ll Mec. Tefiisir. (Medarlk), V, 116. 
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yoluyladır. ''Fat:z.edeltm kt bu tş şöyle olursa bÖyle olur" ctnstndendir. 

"Malumdur ki farz vukUu icab etmez' ıa Bir de böyle keskin açik ve 
edebi bir anlatımda, akU sahiplertnı nehy edOen günahlardan nefret 
etttrme ve emredllenlere teşvik vardır 13. İbnü Abbas (RA) ise r:tcs'i 
ism {günah} manası vermektedir 14. Elmalılı Hamdi Yazır ise, "Allah· ·.; 

Taala suf şunu murad buyuruyorkt; ktri. yant şan ve şere.[inizt 

ktrletmek fhttmall bulunan gilntıhlan. stzd.en uzaklaştırsuı Ey Ehl-t 

Beyt.." dJyerek ries'i tersır etmektedirl5. 

Bu ayet-i keıime esas alınarak. Ehl·i Beyt ve onlarm günahlan ·'" 
hakkında çok müfr:td fikirler de ileri sürülınüştür .. Şeyh Muhyiddin 
tbnu'l-ArAbi'ye göre: "EhH Beyt'in . günahları (Zünilbu) ancak 

suretten günahlardır. hakf.katen c:le,gil. Çünkü şüphesiz AUah TezitUt 
onların günahlarını. Allahu Taalô.'nuı lnnema yüridullah.: kavll ·iÇin 

btr tnayet sebkatı lle m.a(Jftret etmfştlr.;."l6ve O'na göre Al-i Beyt · 
fertlerinden bize gelen eziyetlerde onlara edeple tavır almamız 
gerekmekte ve onlar h akikaten günah işlemedfkler:t. için, hoşumuza 

gitmeyen bu d';lnıpılan, ilAhi kaderden gelen hastalık ve benzerleri 
şeklinde kabul etmeliyiz. Bize gereken Peygamber'in bir parçasından 
(Hz. Fatıma (RA) türeyen bu neslln bu türlü hallerine nza ve sabırdır. 
Onlar bizim maUanmızı da alsalar, onları bahsedemeyiz ve mahkeme 
huzuruna çıkaramayızl7. 

Görüldüga ·gıbı, tbnü Arabi, onların rlcs'ten anndınld:ıgı ve 
temizleİıdlgi husuSunda farklı bir yaklaşım sergllemekte ve Al-i Beyt 

fertlerinden görülen haksızlıklarda mahkemenin yolunu bile tımakak 
istemektedir. Fakat· bu ifrad bir görüştür. Cumhur t~rafından 
reddedUmiş, hatta seyytd. ve şerifler Şer:tatçe ceza vermenın ve had 
uygulamanın, onlara muhabbet ve onları günahlardan temizlemek 
oldugu ellietle daha yerinde oldugu belirtilmiştir. Hatta •. bu hususa 

12 Hak D int. VI, 3889. 
13Mec. Te.tasir, (Medarlk), V, 116; Krş. es-Sevaik, s. 142-143. 
14Mec. Tetas~. (Tenvi!i, V, 115. 
15HakDini. vı; 3891·3892. 
16 Seyyld eş-Şablanci, Nfiru'l·Ebsar fi Menaltıb-ı Al-1 Beyti'n-Nebtyyi'l· 

Muhtar, Kahlre, 1375, s. 116 (N. Ebsar). 
17N. Ebsar, s. 116. 
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"Allah'a yemin edertın ki. Muha.m.riıed'in ~.Fatıma da çalsaydı 

onun da elini keserdim" hadisı şerJfi delll gettr:ılınlştlr 18. Muhyiddln 

Arabi'nin bu tutumunu, belki de Al-i Beyt fertlerine olan hüımetlnJn 

bir tezahürü kabul etmek daha yerinde olacaktır.· 

Bu ayet-i esas alan şii'ler Hz. Fatıma, Hz. All, Hasan ve Hz. 

Hüseyin'in ismetint, günahlardan temiz. oldugunu ileri 
süımüşlerdirl9. 

Ricse :k:ir manası verllmesı20 Al-i Beyt'le ilgili bir başka hususu 
daakla getiımektedir. Bu da, Ali-Beyt fertlerine zekatın haramlıgı 

hususudur. Bu haraın.Iıgın hikmetl hususunda ekseriyetln reyi, Farz 

sadakanın (zekat) insanlarm kiri (evsdh-ı nı1s), halkın yıkantası 

(busdle-i nds) olmasıdır21; Zekat yerine Aıt-Beyt'den, seyyidlerden 

olanlara fey . ve garumetlerden pay ayrılmıştır. Bu da gösteriyor ki, 

malda ve sahibinde tahareti sagıayan zekatla, mal tenıJzlenmektedir. 

Bu hakikatı Bakara 261. ayetinde "Onların mal.lannd.an zekat al ki. 
onları temtzleyestn" emri teyid etmektedir. Öyleyse, evsah-ı nas22 
olan, gusale kabul edflen23 zekat, Al-i Muhammed gibi, ayetle kir ve 

ricsden pak edilip tenıJzlendikleri ifade huyurulan bir aileye uygun 
olmamıştır. Onun kabulünde bir zül vardır2 4. Bu sebepten 

Peygamber Ali-Beyt'inden olanlar hediye kabul ederlerse de sadaka 
(Zekat) yemezler. 

Rühu'l-Me'am'de ise ricse, pislik kazurat manası verilip~ ilgili 

ayette bum,ınla, mecazen fazla günah ifade edilmek istendi~~ 

18 N. Ebsiir, s. 116. 
19 Mec. Tefasir, (Enviir), V, 116. Krş.eş-şerif Murtaza All b. Musa, eş-Şafi 

fi'l-tmame, I-IV, Tahraİ:ı, 1987, IV, 195, lll, 133, (eş-Şafi). 
20Geniş bilgi için Bk. Mec. Teflisir, (Enviir), V, 15. 
21 İmam Kastalani, Ahmed b. Muhammed, Mevahibu'l-LedQnntyye 
Tercruııesı, tre. Abdulbaki (Şair), I-Il, İstanbul, 1310; ı. 452-454, (Mevahfb); 

. Bilmen, ömer Nasfıh.l, Büyük Islam llm!hali, Istanbul, ty. s. 359; Mevahib. II, 
147; All Efendi, 1. CUt, istanbul, 1325, I, 15, (Fetevay-ıAll Ef.); Hasen 
İbrahim Hasen, Tarlhu'I-lstam, I-IV, Beyrut 1964, IV, 350, (Tarihu1-lslam). 

22 Meviüılb, ı, 452. 
23 lbnıl Sa'd, Muhammed et-Tabak.iitu•I-Kabra, I-VII. Beyrut. 1957, IV. 73-

74, (et-T.abakat); el-Munevi, 'Abdurra'üf. FeyzQ'l-Kadir Şerhucamt'ı's-Sagir, 
I-VI, Mısır, 1958, II, 227, 252, 362, V, 88, Feyz. Kadir). 

24 Feyz. Kadir, V, 88. 
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bel1rtlliniştlr. Arkasından bir takım miifessirlerin görüşlerinden 
hareketle·rfcsin.·:ısm. günah, fısk. şeytan. ş:lrk. cimr'Jıkve taına, nefsın 
arzulan, bid'alar oldugu da ifade edilmiş ve aynı k.elimenJn .tsm. a.zab, 
noksa:nlıklar ve necaset manasma da geldfgf. zJkredJJ.ıniştİr. Müfess:tre 

göre ayetteki rtcs kelimesi bütfin bunlan içine a]ır25. Rlcsle birlikte 

z!k:redilen tatbirden kasıt Ise. takva ile süslenmektir. Ve böylece 
rtcsten korunma da gerçekleşerek. tsya:nlardan kamU bir siyanet 

· tahakkuk edecekt:iJ:26. · 

· Yukanda da bil:lrl:tJgtınfz gibi. Allah'ın kirden temiilemek istedlgı., 

bir görüşü göre dekirden pakladıgı. Ehl~i Beyt27 kimlerdir ve kinıleri 
içine almaktadır? ~u husustaki görüşleri şöyle sıralayabUiriz: 

Sahabe müfessirlertnden ·olan tbnü AbbAs (R.A.)'dan rivayet 

edilen ve onun kabld:ıgı b:lr görüşe gore ki, bir çok müfessir buna 
katılmaktadı.r. Bu "Ayet· i Kertme Fahr-i Kdfnat Hazret1ertn.tn Ezvde-ı 

Tahirdt'ı hakkrnda nazU olmuştur"28 Hatta digerleri lle birlikte 

Abzab suresi 33. ayeti Peygamber hanımlan hakkınd~ nazil oldugu 
zam;m, Müslüman hanımlar: "Btzim hakkunızda bir şey rıaztı 

olmadı." demiŞler ve arkasından Ahzab suresi 35. ayeti nazil 
olınuştur29. Bu da gösteriyor ki, bu ve diger ayetler Peygamber . 
hanmılarmı Ugllendinnektedlr. Bu hususta İbb.ü Kesir, Ezvc'l.c-ı. 

Ta)ltrat'm; ayet-i kertme'nin hükmünde dahil olduklarını çfınkil 
· ayetin onlar hakknida nazll oldugunu belirterek; "Zira· sebeb-i nüzül 

25 Alüst, Şihabuddin es-Seyyid Mahmtld. Rühu'l-Me'ani ft't-Tefsirl't-
Kur'ant'l-'Azi:m Ve's-5ebu'l-Mesanl, I-XXX. Beyrut. ty. XXII, 12, (R. Me'ant). 

26 R. Me'ant, xxn. 12. · 
27es-Sa.villk., s. 143, 226-227; Mec. Terasir, (Envar), V, 116: Tef. Kuı'Azim, . 

m,486. · 
. 28 Mevahib, n, 153:Mec. Tefılsir, (Envar, Lübab, Medarik. Tenvi:r), V, 116; 

. Hak Dini, VI. 3892. · 
29Mec. Tefa.sir, (Medarik.),V, 116; Krş. Muhamin«< Şabban, İs'Mu'r-~in 
· fi, · S'ıreti'l-Mustaia. ve FezaJI-i Ebl-1 Beytl't-Tabirin, Mısır, 1375, s. 108, {ts'af); 
Tef. Kur.'Azim, nı .. 482; Hak Dlni, VI, 3895. 
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onlardır" der ve nüzüle sebep olanın naz1l o~anıxl hükmü içinde 
dahil olmasımn mukarrer oldugunu ifade eder30. Öyleyse Peygamber 

hanımlannı Al-i Beyt'den saymak gerekir. Şu kadar var ki; sadece 
Peygamber hanımlannın ayetln hükmünde dahil olup olmadıklan 

hususunda da görüş aynlıklan vardır. Peygamber hanımlannın Al-i 
Beyt mefhumu !çinde olmalanna. bir başka delil de Peygamber 

J;ıanımlan olan EzvAc-ı Tahtrat'm. ve kızlannın Peygamberle birlikte 
beytütet etrnelert yani aynı hanede yatıp ka1kmalandır. Nitekim, aynı 
sürenin 34. ayetinde de bu hususa parmak bas.ilinakta ve "Oturun 

da evlerinizde okunan ayetullahı ve hikmeti anuı, · şüphe yok ki 

Allah. latif ve habtr bulunuyor"3 ı. buyrulmaktadır. Bir başka 
yorumda . bu ayetle ilgi tutulup:, "Onlar Peygamber hantmlari 

(ntstl)dır. Çünkü onlar O'nun evindedtrler''3 2 denir ve arkas.ından · 

bu görüşün deyanagı da ifade edilir. O. ~a: Said b. Cübeyr'in (RA) 

İbni Abbas'dan rtvayet ettigi, görüştür33. İbnü Kesir. tefsirinde bu 
ayeti yorumlarken, ayetlert tedebbür edenietin NisA-1 Nebi (S.A.V.) 
olduklannı belirterek, onların Ai-i Beyt'e dahil oldugunu ifade 
eder34. Elmalılı Harndi Yazır'a göre~ ayet Peygamber hanımlan'na 
hitap· etmekte ve "ntsa" kelimesi ile Ehl-i Beyt olma vasfının 
Peygamber kızlarına da şamil olmaktatiJ.r35. Daha sonra da, "Demek 
Ehl-l Beyt denilince Peygamberin zevcelert ile beraber evladına. zükü:r 

tnii:s {Kaduı-erkek) Mensubin·t hdssuıa dahi şa.mildtr. Hazretl HcıSan 

ve Hüseyin (R.A.) evladdaıı oldu{)u gibi Hz. Ali dahi Hz. Peygarn.berfn. 

evinde yetişmiş ve Hz. Fatuna ile muhaşerett dolayısıyle nisbet-i 

hassayı haiz bulunmuş oldutJundan o dahi Ehl-l Beyt'tendlr''36der. 

Burada Mensubin-i hassa v~ nisbetl hassa ile Al-1 Beyt'ten 
olunabilecegini ifadesi yönünden görüşü oıjinallik taşımaktadır. Bu 
flktr içinde intisAb-ı Mahsüs ile: "Selma.n bizden Ehl-i Beyt'tendtr" 

hadisi şeıift de mütruaa edilebilir. Ehl-i Beyt methumunu genişleten. 
Hz. All'yi bizzat hadis-i şert.flerle Al-i Beyt'e dahil eden rtvayetler O'nun 

30Tef. Kur. Azün; II, 483; Mevaııtb, II. 153; Ki-ş.ls'af, s. 108. 
31 Hak Dini, VI, 3888. 
32 Mec. Teiasir, (Lübab), V, 115-116. 
33Mec. Teiasir, (Lübab), V, 1!6. 
34 Tef. Kur. 'Azim, III, 486; Krş. III, 482-483. 
35 Hak Dini, VI, 3891. 
36 Hak Dini, VI, 3891. 



190 

bu yönüne mesned ve kaynak olmakta, bu yorumunu 
\ . . 

kuvvetlendinnektecJlr37. · 

Peygamber kızları ve Ezvac-ı Tahıriit'ın Ehl-i Beyt'ten 

sayılmasını tekid eden görüşlerden biri de. dogrudan hadis 

kaynaklandır: 1bnu Cerir'fn Alkame (RA.)'dan naklettigibir hadis-i 

şerif e göz:~ İkrime çarşıda .•.. .dil Jt.ııt IJI diye başlayan kısımdan 

sonuna kadar okuyup sesleniyordu. Alkame demiştir ki: "Bu ayet 
öz~llilcle Nisl1 Nebi {S.A.V.) hakkında nazil oldu"3~ Yani O'nun 

kızlan ve hanınılan hakkında azil oldu. et-TabakAt'da Peygamberin, 

bütün hanımlannın evlerinde nafile namaz kıldıgı ifade edildigine 

göre tedebbür edilecek ayetlertn muhatapları da açıkça Peygamber 

hanım!an, O'nun kızlan, o evde olan ve yatıp kalkan herkes 

_!?lınaktadır. Tabi ki, buna Hz. Ali ile bf!likte Hz .. Hasan ve Hüseyin 
(RA)'da dahilcJ.ir39. 

~)1 ~ .,.....l,J Terkibinde görüldügü üzere, eger ayet yalnız 

Peygamber hanımları hakkında nazil o}saydı, daha önce geçen 

ayetlerde oldugu gibi zamır müennes olarak gelecekti. Fakat buradaki 

( 1 ) zam1l:i Arapça dil kaldelerine göre erkekleri ifade etmek için 

kullanılan çoguı zamircfir40. İslam Hukuku Usülü'nde şöyle bir kaide 

vardır ki; Cemi Müennes sigası yalnız kadınlara mahsus oldugu 

halde, eger erkek ve kadınlar kimşık halde ise ve bunları blİ' zamirle 

ifade etmek gerekirse, cemi müzekker sfgası kullanılır. Çünkü böylece 

bu sıga her iki cins için de geçerli olmaktadJ.r4 1. Demek burada da 

taglib tarzlı bir ifade ile ( ,S ) zamiri kullanılıp, hem erkekler hem de 

kadınlar ifade ·edilmiş olunuyor. Şu halde, ayetln hükmüne Al-i 

Beyt'den sayılan Peygamber hanımları ile birlikte bif kısım erkekler de 

dahil olmaktadır. 

b) Ehl-i Beyt, kendUerine zew Haram o1aD1en1ı.r: 

37Gentş bUgttçin Bk. es-Sava'ik. 141-143; ts'af, s. 105-108. Mec. Tefasir, 
{LO.babJ, m. 486-487; N.Ebsar, s. 110-111; Mevahib, n, 153-154: et-Taberi, 
Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir, Caıntu'l-beyan. -XXX. Mısırl954, ·xxır, 6-7, 
(C. Beyan). . . 

38 C. Beyan, XXII, 8. 
39 et-Tarnika.t, VII, 200; Krş. R. Me'ani, XXII. 13-14. 
40 es-Sava 'ik, s. 141. 
41 Hak D1n1, VI, 3892. 
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.Ahza.b suresi 33. ayetl'nde geçen Al-t Beyt'in Al-t Ali. AHAkiL 
·.Al-t Cô.fer ve .Al-t Abbas old.u[Ju da ifade edilnı.tşttr ki, bunu Zeyd b. 

Erkanı (R.A.)'dan gelen bL~ rivayet desteklemekteCifr42. Sahih-i 

Müslim ve digerlerinde geçtlg!ne göre, Peygamber.l.miz (S.A.V.) 

ölümünden bir ay kadar önce Veda Haccı'ndan dönerken verdigi bir 

~ hitab~de; "SnPhesiz bana siZe ad önemli şey buakıyorum. Onlardan 

bfrincisi AUah'uı kitabıdır ld. kerı.ctıst:ne hidayet ve nıir vardır. Bir de 

Ehl-t BeıJt(mi (buakıyo_ru:m). Ehl·i . Beyttm fıususunda size Allah'ı 

hatrrlatryorum. Ehl-i Beyttm lıu.Slısunda size AUah'ı hatulatıyorum. 

Ehl-t Beyttm hususunda size AUah't hatulab.yorum"43dedl. Böyle 

üç defa söyleyince hadisenin revisi olan Zeyd b. Erkam (R.A.)'a 

soruldu: "Onun Ehl·t BeyU kimlerdir, , Nf.slisı (kadınları ve kızları) 

O'nun Ehl-i Beyti'nden ae{jit mt?' Zeyd b. Erkam cevabında şöyle 

demişti: "Neslisı (kadınları ve kızları) O'nun Ehl-t Beyti'ndendtr. 

Ldktn. O'nun Ehl-i Beyti O'ndan sonra kendilerine sadaka (zektlt) 

r..aram olanlardır" Denildi ki; "Onlar kimlerdir?' dedi: "Onlar, .AH, 

Ali. Al-i Akü, Al-i Ca'fer ve Al-t Abblis'ttr'' yfue denildi: "Sadaka 

haram olanların hepsi bunlar mı?' Zeyd: "Evef' dedi44 Müsned'de 

geçen bir rivayet de aynı hadiseyi anlatmaktaciıı-45. Malumdur ki, 

burada sayılanlaryani, Al-i .All, Ca'ferve d!geriklsi.Abdümenafm oglu 

Haşim'ın evladıdırlar. Bunlar içinde Haşim'In kardeşi Muttalib'in 

Ali'nden kimse yoktur46. Şu halde, Zeyd b. Erkam'm başını çektlgi 

bu görüşe göre, Ehl-i. Beyt'ten olanlarm çemberi geniŞlemektedir, 

Zikredllecek diger bazı görüşleri de içme alan bu görüşe göre, Ehl-1 

Beyt meflıumunu sınırlamada asıl olan kendisine sadakanın haram 

oldugu k!mselerd.ir. Bunlar içine önce Peygamber zevcele.İ'i ve kızları, 

sonra da .Abdülınenaf ogıu Haşlın'in evladından olan All. Ca'fer, Aki1 

42 Me_c. Te!asir, {Lübab), V, 116; el-Hakim en-Ntsabf.ırt, EbO.'.Abdullah, el- _ 
Müstedrek 'ala Sahll;ıayn. ı-IV, Beyrut, ty.m, 148, (el-Müstedrek); 'Aaüddin 
'Ali el-Müttaki b. HGsamuddin, Kenzu'l-'Unı.nıiil fi Süneni'l-.Akval Ve'l-Ef'ıil, 
nşr. Saffet es-Seka. Bekri Hayyan. 1-XVI.Beyrut. ty. xm, 104, (Kenz.); Feyz, 
Ka.d.ir, III; 14. 

43 es-Savıi'ik. s. 226. 
44 Geniş bilgi içlri B k. es-Sava' lk. s. 226-228; Feyz. Kadir, ı, 522. 
45 Ahmed b. Hanbel. Müsned, ı~vı. Beyrut, ty. IV, 367, 371; Krş. III. 17, 26, . 

59; (Müsned); Mevah.lb, u. 154. 
46 el-Medresi, 'Abdulkerim Muhammed, NO.ru'l-İslam, İstanbul, 1985, sl46. 

{N. İslam). 
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ve Abbas'ın ehillert girmektedir. Suyütl'ye göre de burada z1kri geçenler 
O'nun ehlindendirler ve eşrafbrlar; Şu kadar var ki, Şerefin ve . 

Şerifligın, yalnız ı\1-i Ali ye tahsiSi ise, özellikle Mısırlılarm 

ıstılahıdır47. Feyzu'l- Kad:lr'de nakledilen bir görüşe göre de Eşraf 

ünvanının Al-t Mustafa'ya verilmeSi Peygamber'in hususiyetlertnden 

biridir. Eşraf ünvanını alanlar Ise, Akıl, Alt, Ca'fer ve Abbas'm· 
çocuklandır. Fakat sonradan Eşraf yada şerif ünvanı, hasseten 

Mısır'da, Fatimiler döneminde Haseni ve Huseynilere tahsis 
edilmiştır48. Razi'nin beyanına göre Al-t Beyt şu hususlarda· 

birbiriyle eşittir. Bu da: Kendilerine salat... Tahrim-i Sadaka (zekat), 

tathtr ... onları sevme ve selamdır.49 Bu görüşte de Ehl-1 Beyt'ten 

olacaklann kendilerine zekatın haram olacagı anlaşılmaktadır. 

Yine de, kendilerine sadaka ha.rain olanlar kimlerdir? sorusuna 
farklı şekillerde· cevap veıilıniştir. Çünkü: bu hususta da farklı 
görüşler vardır 50. Görüşlerden biricisine göre -ki, bunu daha çok · 

Hanefiler desteklemektedirler- Haşim Ogullan'ndan olanlara sadaka 
(zekat) caiz degildir. Çünkü zekat, evsah-ı Nas'tır. Bu husus Müslim 

ve Buhari'de rivayet edilen iki hadtse de dayanc1ınJ.ır5l.Haşim 

ogulları da, All, AbbAs, Ca'fer Vf! Akil'in Ali olarak s~landınl
makta<iJr52. 

İmanı Şafi'ye göre zekat haranı. olanlar, Haşim ve Muttalib 
ogullan'dır. Onlara, sadaka alanıadıklan için fey ve gaİıimetlerden 

47N. Ebsar, s. 112. 
48 Feyz. Kadir, I. 522; Krş. el-Heytemi, Ahmed>. Hacer. el-Feteva el-

Hadistyye, Mısır, 1970, s. 168, (el-Feteva). · 
49 İs'M, s. 108. . . 
50 Geniş bUgilçlıi Bk. es-Sava'lk. s. 36-37, 228; Muhammed b.lshak b. 

Yesar, Sireto. tbn-l İshak (Kitabu'l-MObtede'Ve'l-Meb'as Ve'l-Megazi), nşr. 
Muhammed Hanıidullah, Konya, 1981, s. 137, 140, 142-143, 146, (S"ıre); el
'Askalani, ~ b. Muhammed, Fethu'l-Ban bi Şerh-i Sahihi'l-Buha:rt, ı. 
XXVII, Mısır, 1959, IV, 96-97, (Feth. Bari). 

51 Geniş bilgi Için Bk. el-Bubari. Ebfı 'Abdullah, Mugire b. Ben:İıZbeh, 
Sahihu'l-Bubari, I-VIII. İstanbul iy. II. 135, (Sah. Buhaıi); el-Mevsıli, 
Mahmud b. Mevdüd, el-lhtiyar, Beyrut. 1975, s. 120-121. (el-thtlyar}; BüyOk. 
İslam tlmlhall, s.359, ez-Zeyıa·~ı. Fahruddin .b. 'Osman b. 'Ali, T~byinu1-
Hakalk Şerhu Kenzt'd-Dekaik. Mısır, 1313. I-II, I, 303, Cfeb. Hakalk) Feth. 
Bari,IV, 96-97; MeVahlb. Il, 147. 

52 Teb. Hakalk. ı. 303; es-Sava.Jk, s. 228; Kudurl. el-Kitab, , İstanbul, 1S23. 
s. 22-23, (Kuduri). l<'eth. Bari, IV, 97; VII. 9; VIII, 339. . 
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Humsu;l-Hu.ms (Beşte birinin beşte ·oirJ) verilir. Bu hususta gÖrüşüne 

katılanlar da vardır 53. Fakat Ebu Haılıfe ve Malik b. Enes zekAt 

· hakkında haram olanıann yahıız Beni Haşim oldugu 
görilşündedirleı-54. 

Bu ayetin tarihi gelişme içinde önemli sonuçlanndan biri 

şüphesiz Abbas! Devleti bünyesinde kurulan Nikabet Teşkı.ıatı içlılde, 

• Abbasi olanlan.-ı:ı. da yer alması. yani cmla.-ın da "şerif' olarak kabul 

edtlmesidir. Şu kadar var ki:· bu ayet:ı keri..İne'ye göre kendilerine zelmt 

haram olanla!' içinde sayılan Abbasilf;r için, Asr-ı SaAdet'te q.e bir 

talom uyguı8riıaıan..'1 varlıgına şahit olmaktayız. 

Çfı..Tlltü bu ayet paralelinde. ·ayni manayı ifade eden bir çok 

Hadis de Haşimller'den olan Abbasiler'~ zekatın haram olduguna 

işaret etmektedtr. Hatta AH. Beyt Mevlalan da zekat alamamaktadır. 

Bu hadts-i şeriflerden, örnek olarak bir kaçım burada zikre_tmek 

yerinde olur. Bir keresinde Rasulullah· (SA V.): 

"Şüphesiz Allahu Taald bana ve ehl-i Beytt'me sadaka (zekat)'yı 

haram kıldL "Yani Beni Haşim'den ve Muttaltb'den mürrıtn olanlara 

farz sadakavı haram kıldı"5!? (Muttalib oguııarı'na zekatm 
verilıneyecegı görüşü .İmam Şafi'nin görilşüdür)5a Çünkü zelrAt 

Evs~-ı nas'tır, insanların kiridtr. Bir başka hadis-i şerifte'de: 

"Şüphesiz sadaka Al-i. Muhammed'e gerekmez.- Çünkü O evsl.ih-ı 

nas'tır." buyr..ıldu. Müsned ve Müslim'de rivayet edilen bu sahUı 

hadis de bir öncekini te'yid etmekte57 ve burada açıkça t~ 
illeti belirtilmektedir. Yani-farz sadaka, Lrısanların kirl. oldugu sebeple 

.AI-ı Beyt fertlerine haram k:ılıi:ımıştır. Üınmettru.n bazısına sadaka 
(zekfÜ)'nın helal kılınması- ise, azimet yoluyla degil, 

mecburtyetıed.fr58. Rasulullah'a bir şey takdim edildigi zaman, hediye · 

olursa yer. sadaka: ise, yemezdi. 

53 es-Sava'Ik, s. 228, Feth, Barı, IV, 96; N. Evtar, IV, 193. 
54N. Evtar, Iv, 193; es-Sava'Ik. s.228; Teb. Hakaik. I, 303. 
55 Feyz Kadi.r. Il, 227; Teb. Hakaik. I. 303: Sire, s. 69. 
56 es-Sava'Ik, s. 228; eş-Şevk.ani Muhammed b. 'All. Neylı1'1-Evtar Şerhu 
. Münteka'l-Ebhar, I-IV, Mısır, 1y. IV, 185, {N. Evtar). 

57 Geniş bilgi ıÇın Bk. es-Sava'Ik. s. 228; Feyz. Kadir, II. 362; Teb. Hakaik. I. 
303; Kuduri, s. 22: Feth Barı, IV, 96-97. . 

. 58 Geniş bilgiiçin B k. FeıJZ. Kadir, U, 362. 
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. -
Rebi'a b. el-Harts'ten biZe gelen ve Sünen-1 NesM'de 2Jkredllen 

bir sahih hadisde, Abbas Ogullan'na sadakanın haramiyetl açıkça 

ifade edUmektedir. Bir keresinde fazl b. Abb~s b. Muttalib ve 

Abdtilmüttallb b. Rebi'a b: Haris Rasulüllüh'a gelip şöyle dedller: "Ey 

AUah Resulü, bize sada.f«ı memuru tayin et (euna yap!' Rebi'a der ki: 
"Biz bu istekte bulund.U{jwnuz · esn.a.d.a Ali b. Ebıi. Taltb geldi ve bize 

şöyle ded.t "Şüphesiz RasulüUüh {S.A. V.) sizden birint sadaka amtlt 

tayin etmez.:" Bunun üzerine Rasulullah (S.A V.} şöyle buyurmuŞtu: 

"Şıi.phesiz bu sadaka insanların kiridJr (Evsa.h-ı Nti.s) ve şüphesiz O, 

Muhammed ve Aı-t Muhammed'e helal olmaz"5!:? Görüldügü gibi, 
burada Rasulüllüh,.Abbas'ın oglu Fazl'ı ve Fazi'ın amcası oglunu, AI-ı 
Muhammecl'den saymıştır60. Çilnkü, sadaka memurlan topladıklan 

zekattan bir pay alıyorlardı. Hatta Ehl-1 Beyt Mev alanndan İbıi-1 Ebi 
Raft'in de böyle btr istegini reddeden Rasulüllül-•• ·~şüphesiz sadaka 

biz (Al-i Beyt)'e helal olmaz. Şüphesiz bir kavmin azaltısı da 
orılardan.d.u'' buyurmuştur61. 

H;atta Al-i Muhammed'e, Seyyidlere zekatın hara:ınlıgı hususu 

zekat bahislerinde fetva olarak da geçmiştir: "Sadatdan Zeyd·ifaktr'e 

~kdt vermek caiz olur mıt? sorueıun.a "el-Cevab: Olma.Z' ~enmiş, 
sonra da Sadat'ın Haşim Ogullan oldugu açı1r~ştır; Bunun 
içerisl.ri.de Al-i Ali (RA) ve Ali Abbas vardır. 62. Bazı Hanefi Fıkıh 

. kitaplarında Beni haşim içine hars b. Aibdülmuttalib de dahil 

edilmektecl.ir63. 

Abbasi soytİndan olanla~n sadaka haram . olanlardan 
sayılmalan, kendilerine· fey ve ganimetierden hisse a~asma sebep 

olmuştur. Bunun ilk uygulaması da Asr-1 Saa.:iet'tedir. 

59 es-Suyüti. Wxlurrahnıan b. Ebi Bekr, Taıihu'l-Hulala. Mısır, 1952, s. ı~. 
(far. Hulala); Krş. es-Suyüti, ~urrahma:n b. Ebi Bekr, Sunenu'n-Nesaı bi . 
Şerhi'l-Hafız Cel2ılOddin es-SuyO.ti, J, Vni, Beynıt, ty. V, 105-106, (S. Nesabl 
Şerh); N. Ebsar, s. 22; ts·ar. s. 69. · · 

60~niş bilgiiçin Bk. S. Nesm bl Şerh, V, 105-107. 
6~ Geniş bilgi Için Bk. s. Nesm bi Şerh. v. 107. 
62AU Efendi, Fetevay-ı All Efendi. 1-!I, tt. yy. I, 19, ·.:Fetevay-ı All) i Krş. Heyet, 

el-Feteva el-Hindiyye, I-VI, Diyarbalnr. 1971, I, 189 (el-Feteva el-Hindiyye). 
63 Geniş bilgiiçin Bk:. el-Feteva, 1; 189; (Feteva-ı .All), I. 19, ı. 10; s. Nes& bi 
Şerh, V, 106-107; el-Feteva el-Hlrdiyye,(Fetevay-ı t~dıhan) I. 266. . 
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Peygamber (AS.V) Hayber fethinde ganimetierin Humsu'Z

Hums'undan Haşim ve Muttalibogullanna vermiştı64. Hatta 

Hunisu'l-Humsu; peygamber, Ebu Bekir ve Hz,.ömer devirlerinde 

Haşimiler'den olanlara payiaştırma işi Hz. Ali'ye verilmişti ss. Hz. Ebu 

Bekr (RA) halife olunca, Hz. Fatıma, Hz Ebu Bekir'den, Sulhla 

.müslümanlann eline geçen Fedek'ten, Hayher'in ganimetiertnin 

Humsu'l-Humsu'ndan istemiş, Hz. Ebu Bekir Peygamberlerin miras 

bırakmadıklannı ifade ederek bu istegiyerine getln!ıeillişt:ir66. 

Bir rivayet e göre Hz. ömer (RA), fey mallarmdan olan Beni 

Nadir maUarını.. (Medine sadakasıj Haşim ogullan arasmda taksim 

için Hz.Ali ve Abbas'a vermışu67. Fakat Hz. Ali Hz. Abbas'agalebe 

edip aralarmda bir anlaşmazlık da çıkmıştı. Sonra bu mallar önce 

sırayla Hasan b. Ali eline, sonra hüseyin b. Ali eline geçmi~t!T. Sonra 

da Ali b. Hüseyin ve bunu takiben Hasan b. Hasan (Hasan-ı 

Müsenna) eline ger~. arkasından Zeyd b. Hasan'a geçmiştl68. Hz. 

Ali Devrinde, feylerin Beni Haşim'e dagıtııma işinin başına hasan-ı 

Müsenna'nm oglu Abdullah getfr1lınişti69. Bu devirde Zeyd b. Ali b . 

. Huseyn'le aralannda ihtllru çıkınca medine sadakası'nm taksimi 

ikisine bırakılmıştı70. bir başka rtvayete göre, Peygamber Sehmi (Beni 

Nadir Mallan). Abbasller başa geçineeye kadar, Hasan b. Hasan'ın 

oglu Abdullah'ın elinde kahruş, Abbasller başa geçince bu inailan 
ondan almışJardı71. 

Özellikle Ahzab süresi 33. ayeti'nden ve onu destekleyen hadis-i 

şeriflerden ve Asr-ı Saadet'teki bu uygulamalardan dolayı Abbasller 

64 Ebu Daviit. sı:ueyıııan b. el-Eş'as, Siinen-i Ebi Daviid, nşr. Muhylddınn 
Abdulhamid, I-IV, Beyrut, ty. ll,l46-147, (Ebu Daviid); Krş. et-Tabakat, II, 
152; Fetb. Bari, VIII, 3, 9; N. Evüi.r, IV, 193. 

65Ebfi Daviid, III, 146. 
66Gentş bilgi. için Bk. es-Sava'lk, s. 12, 25, 36-37, krş. Feth. Bari, VII, 3, 15. 
67 es-Savalk, s. 35-37, Krş. Fetb. Bari, VII, 9, 15 .. 
68 es-Savalk, s. 36. 
69N. Ebsar, s. 186. 

. 70 N.Ebsar, s. 186, Krş. Feth. Bari, VID, 338. 
71 Feth. B™ri, VII, 19;Krş. VIII, 338-339, (Geniş bilgi için Bk. Sancık, Murat. 
Osmanlı lmparatorlugunda Nakibu'l-Eşıiülık Mılessesesi, Erzurum, 1989, 
(Doktora tezi), s. 17-22. (Osin. tmp. Nak. Eşraflık Mues.) · 
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kendller.lni Ehl-1 Beyt'ten ve Eşraf'tı;m saymıŞiardır72, , Zaten Hz. Ali 
Züniyetl konuşmalarmda hep .Alı-Beyt'ten olduklannı' adı geçen a~tl 

de delil getirerek ifade ediyorlardı 73, Abbasllerde özelllkle bu ayetl 

kullanarak kendilerinin All-Beyt'ten oluşunu, bu sebeple Hllafete 

daha layık olduklannı sürekli işlem!Şlerdtr. Ilk Abbas halifesl H. 133 

yılında, Emevileri yıkıp, halife olunca şöyle hitabetmıştl: 

' 
"Allah btze bu · {S.ıla-i Rahim) hususunda, onlara 

{Müslümanlara) okunan bir kitap indirdi. Kur'an'da olan muhkem 

ayetlerden indirdigtnde şöyle dedi: 'Şüphesiz Allah sizden rt.csi (lctrfJ 

gld.ermek istiyor, Ey Ehl-t beyt, sizi tertemiz yaprruiJc istiyor, ve ... Hz. 

Allah şöyle buyuru.yoı':. : .. n rtsalettme karşılık sizden ancak Ehl-t 

Beytt'me Meveddet istiyorum. .. " Bu hitabesinde görüldügü üzere 

Ahzab, 33. ve Şura 23. ayetlııi okumuş, sonra konuşmasını birkaç 

ayet-i kerJme daha okuyarak sürdürmüştü. 

Bu ayetlerden hareketle, Müslümaniann kendilerini sevmesUlin, 

kendilerine taksim olacak fey ve ganimetierden verllmeslnln, Allah 
tarafından müslümanlara vacip kılındıgını da ifade etınıştır74. Yine 

· Abbasilerin ilk yıllarında hac için Medine'ye gelen ve· Abbasilerin 

kurulmasında büyük emegı geçen Ebu Müsllın de bir konuşmasında 

Ahzab sılresi 33. ayetini zikrederek Emevileree fey ve ganimetierden · 

Abbasilere pay verllniemeSini eleştlrmlştlr75. Aynı ayetln Abbasilerce 

kendi lehlerine ku1lanıldıgı başka zamanlarda olmuştur76. 

Şu halde, Ahzab suresi 33. ayetinin önce, fey ve gantmetlerdeki 

Ali-Beyt HiSsesi'nin taksimi ve Abbasilerin kurulmasında önemli tesiii 
vardır .. 

Bir diger önemli tarihi sonucu da, daha önce sözünü ettlgimiz 
' gibi Abbasi Devlet bünyesinde kurulan Nf.kabet Teşkilatı'nda Talibi ve 

72 el-Feteva, s. 168, Krş. BQyük İslam llınihall, s. 359. 
73 Ahmet Zeki Saffet, Cemhereto'l-Hutabi'l-Arab, Mısır, 1936, 1-III, I., 336, 

353, II, 8; 17, (Cemhere) . 
. 74 Cemhere, IU, 7. . 
75 Cembere, lll, 2c. 
76 Cemhere, II, SO, 82, 85; III, 33. 
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Abbasiler'in eşrM yani Ehl-i Beyt kabul edilmesidir: Aslında, Abbasi 

Devleti içinde Nfkabet teşkilatı'nın kurulmasında ilk ana·faktör, .Aı.i

Beyt hakkında nazU olan ayetler. "\'e varid olan hadis-i şeriflerdir77. 

Fakat ahzab suresinin otuzılçüncü ayetl ile .Aı.i-Beyt'ten olanlara 

zekatui haram olması, Peygambi:r soyundan olanlan tesbite, onlann 

şecerelerini çıkannaga sebep olmuŞ, hz. Ömer (R.A) hilafetıılde 

divanların tes~si hususu da bu uygulamaya iyi· bir örnek 

oluşturmuştur. Ne var ki; Nikabet Teşkilatı ancak Abbasi Hallfesi el

Mütevekkil Devrinde (H. 232-247 M. 847-861) kurulabilmiştır78. 
Abbasi Devleti bünyesinde Talibilerden olan Nakibu'n-Nükabalar 
~ldugu gibi, Abbasilerden olan nakibu'n-Nükaba:Iar da vardır79, 

Umumi Nakiblertn (Nakibu'n-Nükeba) görevlerinden birinin, fey 

ve ganimetierden aynlan pajr.ı, Abbasi ve Alevi (haseni ve Huseyni) 
lere pay etmek oldugu kaydedildigine göre80, .Ahzab suresinin 33. 

ayetr ;ıe~ bu hususun ilgisi açıkca anlaşılır. Çünki fey ve 
ganimetierden pay alanlar, ancak kendilertne sadaka haram 

olanlardır. 

· c- Ehl-l Beyt: Al-i.Abıt'dır: 

.Ahzab suresi 33. ayetinde sözü edilen Ehl-1 beyt'ten m&ksa.dın, 
'Peygamberle birlikte Hz. Ali, Fatımatu'z-Zehra, Peygamberin (SA V) 

iki torun u olan Hz. Hasan ve Hüseyin· (RA) oldugu görüşü digerleri 

yanında en güçlü görülenidir. Agırlıklı olarak Hadis-i Şerif destekli 

olan bu göl"!lş. birbirinden farklı, fakat aynı mefumu Ifade eden 

onlarca Hadis-i Şertfe dayanniaktadır. Şimdi bu hadiS-i şeriflerden 
bazılaruia gözatalım: 

77 Bk. Osm. tmp. Nak. Eşnülık Mües. s. 27. 
78 et-Taberi (Ebu Ca'fer muhammed b.Cerir). Tarilıu'r-RusOl Ve'l M OlUk, nşr. 

E.J. Brtll, 1871-1965, I-XVI, Xlll, 1316, ffaribu'r-ResOl); t.A. ŞertfMalf)sm. 
İmp. Nak. Eşraflık. Miles. s. 29-30 vd. 

79 Osm. İmp. Nak. Eşnülık Miles. s. 30-35. 
80 Corci Zeydan, medeniyet-i İslamiyet Tartbi, tre. Zeki Megamız, I-V, 
İstanbul, 1327, I, 238, (Med. tsl. Tarihi); Uzunçarşılı,lsmaH hakkı. Osmanlı 
Devletinin llmıye Teşkilatı, Ankaıa. 1984, s. 162, (llmiye Teşk.);Uzunçarşılı, 
İsmail hakkı. mekke-1 Makerreme Emirlert, Ankara, 1984, s. 5, (mek. Mılk. 
Emirlert}; Osm. İmp. Nak. Eşnülık Mües. S.· 35. vd. 
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Ebu Said el-Hudri'den gelen bir hadis-i şerifte sar~a (RA) şöyle 

r dedi: "Rasulullah (S.A.V) buyurduki; "Bu ayet (Ahzab, 33) beş k(Şl 

için n.azt! oldu: Ben. Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatuna (RAl' sonra da 

Rasulullah adı geçen ayet-i kertrncyi okumuşturSI. 

Safiyye bint-t Şeybe'den; şöyle dedi: "Aişe (RA) dedi ki: 

Peygamber (S.A V) bir kuşluk vakti üze:dne püsküllü, siyah kıldan bir 

peştamal oldugu halde (evden) çıktı. Derken Hasan geldi, Rasulüllah 

onci kisası altına alınca Ahzab sures133. ayetini okumuştur82. 

Hz. Aişe (RA)' dan gelen bu hadisde görü:lqrıgrı gibi yalnız Hz. 

Hasan (RA) sözkonusu edilmekte ve Al-i Aba olmaktadır. 

Enes (RA) 'dan gelen bir başka nakllde o şöyle der: "Şüphesiz 

· Rasulüllüh (S.A. V} her nam.a.za çıktığında Hz. Fatuna'nın evine 

u!}ruyor ve şöyle diyordu: 'Namaz'a ey Ehl-i Beyt, şüphesiz Allah 

sizden rlcsi (kiri) gt~egt arzuluyor ve sizi tam bir temizlikle 

temtzleinek istfyor"83. Ahmed b. Hanbel tarafından rivayet edilen bu 

hadis-i şerif ifade ediliyor ki, Hz. Fatıma'nın evinde bulunan ve 

barınanlar başta Hz. Fab.ma, · Ogullan ve Hz. All Ehl-i Beyt'tendir. 

Ebu'l-Hainra'dan rivayet edilen bir başka hadis-i Şerif de aynı 

ınanadadır. Ebu'l-Hamra (RA): "Peygamber zamanında 7 ay sürekli 

Medine'de kaldım" dedi ve şöyle ilave etti: "Peygamber (S.A. V.)'t 

gördüm ki. jectr doğunca Hz. Ali ve Fatuna'nın kapısma gelir ve şöyle 
derdi: "Namaz'a, Namaz'a'84 Arkasından Peygamberiıniz bir önceki 

hadiste oldugu gibi aynı ayetl okumuştur. Peyg~ber.lmiz'in, Ahzab 

Suresinin 33. ayeti nazll olduktan sonra. Hz. Ali Hanesi'nin kapısına 
kaç gün gelip, onları bu şekilde namaza çagırdıgı hakkında farklı 

görüşler vardır. Buna altı ay ve yedi ay diyenler oldugu gibi, İbn-i 

Merdüye'ye göre kırk sabah, bir rtvayete göre de sekiz ay&r85. 

81 C. Beyan, XXII, 6. . . 
82 C. Beyan, XXII, 6; :K:Öksal, M. AsunHz~ Muhammed· (AS) ve lslamıyet, I-XII, 
İstanbul, 1972, IV, 167, (Hz; Muhammed (AS) ve İslamiyet). 

83 C. Beyan, XXII, 6; N.Ebsar, s. 1 12, Tef. Kuaztm. m. 483, Mec. Tetasir, 
(Lılbab). v. ll6. . 

84 C. Beyan, XXII, 6; Krş. Tef. Kur. 'Azim, III, 483. 
ss c. Beyan, XXII. 6; Krş. N. Ebsar, s. 112; ls'af, s. 108; es-Sava'lk:, s. 143. 



199 

Bir başka ı hadis-! şerife göre Rasulüllüh (S.A. V.). Ebu Ammar 

(RA)'m Peygamberin ynında oldugu bir zamanda, yanını Fatıma, 

Hasan ve· Hüseyin (RA) gelince, onlann üzerine elbise {Kisii) sini 

atinış ve şöyle buyurmuştu: "Allah'un bwii.ar benim Ehl-i Beytimdtr. 

AllaJum onlardan rtesi 9tder ve onlan tertemiz yap." Bunun üzerine 

Ebu Ammar: "Ey AUah Resulü ben?' deyince, Rasulüllüh "Sen de' 

buyurmuştur" 86 Ebu Said el-Hudri'nin ravisi oldugu bir başka 

hadis-i şerife göre de: -o. Peygamber hanımianndan olan Ümmü 

Selerne den bunu duymuştur- Ahzab Suresi 33. ayetl nazll oldugu 

zaman Rasulüllüh (S.A V.) All, Fatıma, Hz. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 

(RA)'i çagınp onlaiın üzerine Hayper mamulü ohin abasını örttü ve 

şöyle buyurdu: "Allahım, bunlar benim Ehl"i Beytimdti. Onlardan 

rtesi gider ve onlan tam bir temi.zlikle temizle". Bu dua üzenne Ümmü 

Seleme; "Ben onlardan degil miyim?' deyince O: "Sen hayıra 

.karşısuı., hayırdasur'B7 dedi. Bir başka benzer rivayete göre ise, 

Rasulullah (S.A V.) hanımı Ümmü Seleme'nin; "Ben senin Ehlinden 

degil miyim?' sorusu üzertn:e "Evet:' diye cevap vennLş ve Onu da 

abası altma alınıştır sa. Bir diger rivayete göre ise, bütün diger 

kızları, akrabalan ve zevcelert de Aı-1 AbadandırJarB9. 

Bütün bu rivayetler ve burada zikredemed!gimiz benzer diger 

rivayetler şunu gösteriyor ki; seyyidler hakkında nazll olan ve es

Savaik'ta ilk ayet olarak işlenen Ahzab Suresi 33. ayetl, çogu 

müfessirlerin de ittifak ettigı üzere All, Fatıma. Hasan ve Hüseyin (RA) 

hakkında nazil olmuştur 90. Bunun en kuvvetli delili içerisinde 

· kütüb-1 Sitte Müelliflerinin de oldugu hadis rivayetlertdJr91. Al-i 

Aba'nm Ehl-i Beyt'ten oluşunun bir diger istlnad noktası ise; başta 

İkıime, Mukatil, Ebu Said el-Hudri ve tabiinden Mücahid, Katade ve 

digerlerinin, :.ı!:hl-1 Beyt'in Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (RA) 

86 c. Beyan, XXII, 7: Krş. es-Sava'ik. s. 143; Krş. el-Mostedrek. III, 146. 
87 C. Beyan, XXII, 7: Krş. NEbsar, s. 112. Benzer hadisler için Bk. C. Beyan, 

XXII, 7: Tef. Kur. 'Azim, III, 483; es Sava.tk. s. 141-142. 
88es-Sava'ik. s. 143; Krş. ls'af, s. 106-107. 
89es-Sava'ik. s. 143; Krş. ls'af, s. 107. 
90 es-Sava'lk, s. 143; Mec. Tefa.sir, (LO.bab), V, 116 
91 Bk. Tef. Kur.'Azim.III, 483-485; Es-Sava'ik, s. 142-143; ls'af106-107,; Mec. 

Telasir, (LO.bab), V, 116. · · 
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olduguna 1.1Ufiı.k etmeleridir denebilJ.r92. Bu görüşü, mutlak 

ekseriyetln rivayet etugi hadisler de desteklemektedir. Bir diger nokta, 

daha önce sözünü ettlgfmiz ( ,s·) zari:ı1r1nln ayette müzekker olarak 

gelmesidir ki, Fıkıh Usüllü kaldelerine göre, hem erkekler hem de 

kadınlan içine ~3. 

Bu ayetin yalnız Hz. Peygamber için nazll oldugunu : · 

söyleyenlerde varsa da, ayetle ilgili bir çok hadis-i şeriftn varlıgı., bu 

hükmün Peygamber' e haslıgını ortadan kaldırmaktadır9 4. 

Osmanlıdaki uygulama ve degerlendinne de, daha çokAl-i Beyt'ln Hz. 

Ali (RA) ve Fatnna (RA)'dan olma Haseneyn (Hz. Hazan ve Hüseyin) 

ve nesilleri hakkında cari oldugunu göstermektecıu95. 

c- ERL-i BEx ıiN ALi ABA owşUNU DESTEKLEY.iN HADİSLER 
VE BAZITARİHİ KAYl'l'Lı\R 

Peygamber Nesli'nfn, Nebi Hanedam'nın ve Aı-1 Beyt'ln kimler 

oidugu hususunda Hz. Fatnna, Hz. Ali ve Sıbtayn (Hz. Hasan ve 

Hüseyin) hakkında varid olan çeşitli hadisler ekSertyetln bu görüşünü 
desteklemektedir. 

a) Hz. Fatıma (RA)'le İlgin Olaıı ve Bu Görüşü Destekleyen 

Hadls-i Şerlfler. 

Bu gruptaki hadislerin Hz. Fatnna Ue Ugill olanlanndan bazılan 

şöyledir: "Adem oglunun her biriri.fn ~slt bir asabeye çıkar, (ulaşır) 

Fatıma'nın evladi ·hariç. Çünkü ber onlann veltst ve asciliesıyint,g? 
Tabanlni'den nakledUen bu sahih hadis-i şerlfle, Peygamber'in kızı 

Fatıma evladıı:iın Peygamber'e nisbet edlldigi açıklanmaktadır. 

_Fatnna'nın dört eviadı HZ. Hasan, Hz. Hüseyin. Zeyneb ve Ümmü 

Gülsüm Peygamber'e nisbet edUdUer. Fakat. Zeyneb ve Ümmü 

Güls_üm'ün ç~uklan babalarına nisbet edUmektedirler. Çünkü, Şer'i 

92 Mec. Tefasir, (Lübab), V, 116. 
93 Geniş bllgllçln Bk. Hak Dlnf, VI, 3892; Mec. Tefasir, (Medaı:ik V, 116); es-

5ava'lk, s. 142: Tef. Kur. 'Azim. m. 483. 
94Mevahlb, II, 154. 
95Hasan Tevfik, Ravza-lAl-l.Aba. lstanbul, 1293, s. 45. 
96 Feyz. Kadir, V, 17. 
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Şerif'e göre çocuk ancak babasına: tabtdir. Bu hükümden istisna olan 

yalnız Eviad-ı Fabma'dır. Şu hususiyelle ki: hadisde buna nas vardır. 
Bu da ancak, Haseneyn (Hz. Hasan ve Hüseyin) evladı.i:ıa has 
kılınmı.ştır97. 

Bu hadisin mefhumunu tekid eden bJr başka hadis-i şerif de tse: 

"Her kaclın•'l'l erkek çocuklanrun asabelert (Baba yönünden 1usımki.ri) 

babalan tçindtr. Ancak Fatuna1;un evladı hariç. Çünkü onların 

asabesi (erkek cthettnden akrabast) . benim. ve ortl'arin 

. babal.arryun. •o98 Burada Rasıılüllüh asabeligi, Fatıma'nın diger kıi 
kardeşlerine degll de, Fatıma eviadına tahs:ls ed11miş, kendisliıi 

on1ann asabesi yani baba cihetlnden akrabası addetmiştir. Buradaiı 
hareketle şu hükme ~ştır ki, babası şerif (Seyyid) olmayan. Al-i 

BeYt (Ehl-1 Beyt) fertlerinden sayıiniayan Şerife (Seyytde)'nln o{Jlu. 

şerif olamaz. Burada şu durum da dikkat çekmektedir: Rasulüllüh 
Fatuna'nın çocuklan için, onlara asabeligi:iıJ. tahsis . etmekle 
kalmamış, bir de: "Ben orıfann babasryım" demiştir~ Eİbette, Al-ı Beyt 

fertlerinden birincisi seyyidÜ'l-Kevneyn olan Rasult;ıllüh'ın ogulları 
olan Basaneyn-i Ahseneyn ve on1arin soyundan ve zürriyetfuden 
olacaklardır. Bu durum Peygamber' e has bir özen~9. Aynı 

hususu ibnü Sa'd da tabakatında açıklamaktadır100. Bir başka 
kaynakta Al, itret, ehl ve ztlkurbd kelimeleri hakkında bilgi 

verilirken, O'nun zürriyetlnin Hz. Fatıma'dan devam edecegı ifade 

edilir. Bu sebepten, ancak itret-t Tahtra olan Fatıma nesll'nin 

Seyyidlertn alaınetl olan yeşil sarik örtebilecegı bellrtilir1o1. Fakat diger 

seyyidlerin çocukları, ancak babalan Seyyid oldugu takdirde Ehl-i 
Beyt'deİı olabilmektedır102. Haneffierin meşhur' Fıkıh kitabı 

. Mülteka'da asabeler hususunda bilgi verilirken, Asabe' bi nejsihiler 
dört gruba aynlmıktadır. Asabelerin, yakınlıkta ikinci derecesini bir 

kimsenin aslı olan, babası, dedesi ve daha dedeleri teşkil eder. ------------· . 
97Feyz. Kadir, V, 15. 
98 Feyz. Kadir, V, 17; Krş. Mevahib. 1, 476. 
99 Feyz, Kadir, V, 17; Krş. el-Feteva, s, 168; Mevahib, 1, 461. 
100 GeniŞ bilgi. için Bk. et-Tabakat, IV, 73-74. 
101 Mevalıib ll, 158. 
102 Mevabib, ı, 476, Krş. İbrahim Halebi. M0ıteka1-Ebhur, tre. Mustafa Uysal, 

I-IV, İstanbul, 1946, IV, 372, (MOlteka). . 
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Asabenin üçüncü derecesini ana-baba bir veya baba bir oglan 
kardeşler, yakmlıkta dördiincil dereceyi alanlar da, ölfinün baba 

tarafından dedesi olanlann .cüzü almaktadırJarl03. Görüldügu gibi, 

Peygamber (SA V.)'in Falıma Evlıu:lı'nm asabesi oldugunu açıklaması,· 

onlann baba tarafından ak:rabas~ sayılmasım icab ettırmektedir. Bir 1 

başka yerde Peygamber'in (S·A V.) fazılet ve kenmıetlerinden söz 

edilirken: " •.. Biri dahi budur ki., evldd-t benlitı kendit.ye nisbet 

olunurlar i.dL Hz. Hasan (RA) iCin ( .ı.,.. Ua u:.ıt ~~ J deyu 

buyurmuşlardır. Murad: Sulbi oglundtın farkı yok idi. Nisbetinde ve 
şerafetinde (Şerifl1k) öyle idi demektir'' 104: HZ. Ali'nin (RA) ·~a~ 
(RA) dan olan oglu Hz. Hasan (RA) Peygamber'in sulbi oglu olup ve 

şerafetini O'ndan alırsa, aynı şartlan taşıyan Hz. Hüseyin'in de O'nun 

sulbi oglu sayılınası ve şerif addedilmesi gerelmıektedir. 

"Fatuna benden bir et parçasıdır. Onu 1azdıran. beni ktzdırm~ 

olur. "buyurulan Sahilı-i Buhar! hadisi hakkmda, İbn-i Hacer'in bir 
görfişiine yer verilir: Fatıma Rasulüllüh'dan bir et parçası olunca, 

evlatlan da Fatuna (RAJ vasıtası ile Peygamberden bir et parçası olmuş 
olurlar. Bunu bir rüya hadisesi de desteklemektedir: Ümmü Fazi 
(RA) bir rüya görür. Rüyasında Resulliih'tan bir et parçası kucagına 

konmuştur. Resullah (S,A.V.) bu rüyayı, Fatıma (RA)'nın bir çocuk 

dogurması ile tabir etmiş, O da Hz. Hasan'ı dogurmuş ve Hz. Hasan 
Ümmü Fazi'ın kucagına konmuşturl05. Öyleyse, Fa~ zürrtyetlnden 

olanlar Peygamber'in tabiri ve vakanın şahadetl ile Peygamber'in bir 

parçası yani, O'nun kızı Fatıma gibi evladıdırlar. Vasıtalar, soy 
zincirleri, şereceler, Haseni ve Hüseynilı>rde ne kadar uzarsa uzasın, 

bunun böyle olacagına bu hadis-i şerifde işaret vardır. Onun için 

· Fatıma'nın.ev!adıhususundaHz. Fatuna'yı üzmekPeygambert üzmek 
d~ektir ki, bu da dünya ve ahirette cezalanma ile iıetlcelenii106. 
Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen bir başk:a hadis de bu 

mealdedir. Suyuti tarihu'l-Hulafa'sında; ''Rasulüllüh'ın nesebi anc.ak 
Fatıına'dandır'•107 görüşüne yer vererek, sanki yukandaki Hadis-i 

İ03 MOlteka, IV, 430 . 
. 104 Mevahib, I, 476; aynı hadis-i şenf Için Bk. Kenz, XII, 106 vd; Feyz. Kadir, n, 

409; Tar. Hulafa s. 72, 193: Tef. Kur. '.Azim. n. 155. 
105 Feyz. Kadir, IV, 421; Feth. Barı, vru, 90. 
106 Feyz. Kadir, IV, 421; Feth. Barı, Vni, 90. 
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şerillerin milemel bir şerh:Jni yapmaktadır. 

b- Ahzab Suresi ~kıncı~ ve İld Tarihi Hadhıenln Konuyla 
bgıst 

Bu hadis-i şeriflerden şöyle bir sonuç da çıkmaktadır ki; Ahzab 

suresi kırkıncı ayetinin de işaret ettfgi gibi, O'nun erkek evlatlan 

yaşca I1Çal (bilyiik insan) derecesille ulaşmıyacakbr. Bilindigi gibi 

Rasulilllilh (SA V.) Zeyd b. Hartse'nin bcşad.ıgı Zeyneb'le evlenince bu 

ayet-i kerime nazil olmuş, Allah Taala.: "Muhammed sizin 

erke~l.erintzden birinin babası değtldtr." buyurmuştu. Böyle olunca, 

O'nunla, ilmmetinden.olan bir erkek arasmda sıhriyyet sözkonusu 

olamazdı ki, O'nun bir kadınla evlenmesine manl olsun. Ayet böyle 

dedigi halde O'nun ka.sım, Tayyib, Tahir ve İbrahim acilannda Qgullan 

olmuştur?ıos. Bu soruya şöyle cevap verilmiştir: Onun Onun adı 

geçen çocuklan varsa da, bunlar rica! te.smiyesinin ifade ettigi akıl

balig insanlar olmadılar. Eger onlar akıl-ballg olsaydılar, qnun 

heslinden olan insanlar olurlardı. ı-ıaıbı:ıki bu vaki olmamıştırl09. 
Çilnkil qnun ogullan billuga ermeden vefat ettiler. AJ'apçada racül 

billuga enn1ş olan erkege denir. Hem oniar balıg olsalardı, mil'min 

erkeklardan degil, Peygamber'in ogullarmdan olacaklardı. Yani "Min 
rtcaliküm" degıl "min rtcalihf' tahakkuk edecekti. ı ı O. Demek ki; bir 

hikmete binaen, ,O'nun erkek evlatlan rical derecesine ulaşmadan 

vefat ettiler ve erkek 9gullarmdan devam edecek nesli kalmadı. 

Öyleyse O, nisanın (kızlarmın) pederidir. Nesli de kızlarmdan 
olacaktır. Hadis-i şerillerin işareti ile o da kızlarmdan olan 

Fatıma'dan devam edecektir. Nitekim, Fatıma'nın üç oglundan 

hayatta kalan ikisi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in iki numi silsilesi ile 

O'nun milbarek nesli devam etmiştir. Fakat Rasulilllüh (ve biltün 

rasuller) fu:ıimetıne vacib olan tevkir tazim yönilnden ve Rasulilllilh'a 

vacib olan şefkat ve nasihet bakımından ümmetinin babasıdır 

(babası yerindedir) lll. Çilnkil O, ilmmetinden onlara babalarmdan 

ıo7 Bk.Feyz. Kadir, ıv; 21; Krş. ls'af, s. 132-133, 172; Tar. Hulafii, s. 171. 
108 Mec. Tetasir, (Envar, LQbab, Medatjk) V, 123. 
ıoo Mec. Tetasir, (Envar) V. 123; Hak. Dini, V, 3905. 
110 Hak Dini, V, 3905; Mec. Tef"asir, V, 123. . 
lll Mec. Tefiisir, (Medarık), V, 123; Krş. aynı sapife (Envar, Lübiib). 
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daha şefkatlidir. Babalarfani hayatta ogunannın bir sebeb-i vücudu. 

olurken, O ebedi hayata sebeptir. Bu yönüyle Mecazi bakımdan 

.ümmetinin babası sayıiıi~ Gerçekten rica! babası degUdir ama; 
Rasulüllüh olması cihetiyle babCz yerindediri 12. Böyle olunca, ogulla 

baba arasmda sabit olan ve bütün mü'mlnleri içine alan hükümler __ 

hususunda-ki Zeyçl b. Haris'e de bu ~ içensinde degerlendfrillr
size baba degildir ki, Zeyd'in boşamış oldugu hanımını almasmll3. 

Şu halde, O ricale baba olmadıgma göre, neslinin. ogullarmdan 
türellliyecegi açıktır114. 

Al-i Beyt'in, Peygamber nesltnin Hz. Fatırrıa'{RA) dan geldiğine 

şu iki hadise de delil olmaktadır. Meşhur Emevi valisi Haccti.c b. 

Yusuf (ölm. H. 95)115•un huzurunda, bir toplantı esnasında, Hz. 

Ali'nin oglu Huseyin (RA) tan söz edlliiıce Haccac: "O Peygamber 

(S.A. V.) zürriyetinden değildir" demiş ve bunun üzerine Mecliste 
bulunan Yahya b. Ya'mer Ona: "Ey komutan yalan söyledin" diye 

karşılık vermişti. Haccac ise: "Ya söylediğin şey üzerine bir delil ve 

AUah'ın kitabından sözünü tasdik e<:le11; bir şey getiri,.stn. yahut da 

seni paramparça edeceğim." deyince, Muhatabı, Enti.m Suresi 

seksendördüncü ayetinden: "Daha önce de Nuh'u ve O'nun 

neslinden, Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusufu, musa'yı ve 

Harun'u hidayete {Peygamberl@e) kavuşturduk. !şte biz iyilik 

yaparılan. böyle mükajaatıcindınrız."1 ı 6 Ayetini ve ·ondan sonra gelen 

seksenbeşinci ayeti: "Zekeriyya, isa ve İlyas'a'da hidayetle 
Peygamberlik verdik"ll7 okumuştur. Sonra Haccac'a dönerek: AUah 

Azze ve Celle {burada) haber verdi ki şüphesiz lsa. annesi {meryem) 

ae Adem (AS) zürriyetindendtr. Hüseyin b. AU de annesi {FatıİnaJ ae 
Muhammed (S.A. V.) zürriyetindendir" diye cevap verince Haccac: 

muhatabı hakkındaki öldürme düşüncesinden vazgeçmek zorunda 

kalmıştır 118. Bu hadise gösteriyor ki, Alem-l İslam içinde, Peygamber 

112 Hak Dini, VI, 3905-3906. 
113 Mec. Te:tasır. (Medartk. Lübaab, Enva.r}, v. 123. 
1141bn Haldun, Mukaddlme, 1-N, tre. Uyan, Zaklr Kadiri, İstanbul, 1986, ll, 

138, 140,143-144, 152, 155, (Mukaddime). 
115 Geniş bllgliçin Bk. Mesüdi, 'All b. Hasen, Mürücu'z-Zeh~b ve me'adiriu'l- . 

Cevher. I-N, Beyrut ty. m. 109, 204, (Mürüc). 
116 Yavuz, A. Fikri. Kur'an-ı Kerim ve Meal-i Allsı. ıstanbul, ty. s. 139. 
117 Kur'an-ı Ke~ ve Meıil-1 Ansı. s. 139. 
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nesil'nin kimden devam ettlgi hususlı o yıllarda zaman zaman 

münakaşa edilmekte, Kur'an ve hadislerden haberdar ola.illar bu 

mübarek Nesi'in Fatıma zürr!Yetinden oldugunu bildikleri gibi,· 

Haşimilere menfi tavır sergUeyenler de siyasi maksatlardan dolayı .bu· 

hakikah bilmezlikten gelerek, halkı onlardan sogutmak istemişlerdir. 

~ Fakat adı geçenin bu tekzibini yine de pek hazmederiıeyen Haccac, 

O'nu Horasan'a sürmüştür! 19. Bu hadise ayrıca şunu da 

göstermektedir ki; Peygaınl:ler'e has bir husustyet olan Nesll'nin 

Fatıma'dan sürmesi hariç tutulursa, nesebte, Seyyid ve şeri.jlikte 

çocuk babasına tabidir. 

Bu hadisenin bir benzeri de, oniki İmamdan Musa Kilzun b. 

Ca1er-i Sadık'la -ki bu büyük imam Hz. Hüseyin'41 nesllndendir

Harun Reşid arasında geçmiŞtir .. Özelllkle Irak'ta çok etkili, maıifet, 

ilim ve fazilet sahibi olan hilmi ve affediciliginden dolayı kendine el

Kdzun ünvam layık görülen Musa b; Ca'fer'e bir güiı Abbasi Halifesi 

Harun Reşid şöyle sormuştu: "Dersiniz ki. bizler RasulüUüh (S.A. V.) 

ziirriyetiyiz. Halbuki sizler Ali (RA)'uı oguUarısuıız?' Musa b. Ca'fer de 

bu SOil;lya, Enam suresi 84 ve 85. ayetler:ıni okuyarak cevap vermek 

ıstemiş ve şöyle demiştir: "lsa'nuı da babası yGktur." Arkasından da 

seyyidlerle ilgili bir başka ayet olan Al-i 1mran suresi 61. ayetini 

(Mülaane ayetl) okumuş ve ayetlİı sebeb-i nüiülü lle ilgili hadiseyi 

zikretmişttrl20, Bu hadiseyi hemen hemen ayiıı şekilde anlatan bir. 

başka kaynaga göre ise, "lsa annesi yönünden. enbiya zürriyettne 

ilhak edUd.L NUektın bizler de Annemiz Fatıma yönünden. N ebi 

(S.A.V.) zürriyettne ilhak e~' deınişttr121. 

c) Hz. All (R.A.} ile ııgm Bir Kısım Hadislerin Konuya Açıklak. 
Getlıımesl: 

Peygamberimiz (S.A.V.) bir keresinde şöyle buyurmuşlardı: 

"Şüphesiz Allah Taala her nebinin neslini kendi sulbünde (kendi 

118 Geniş bilgiiçin Bk. el-MOstedrek. III. 164: Osm. lmp. Nak. Eşnülık moes. s. 
12; Krş. Tef. Kur Azün, n, 155. 

119 Hz. Muhamriıed (A.S.) ve İslamiyet, IV, 67-68. 
120 es-Sava'ik, s. 201; Aynca Bk. Tef. Kur. Azim. n. 155. 
121 N. Ebsar, s. 148-148. 
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nesli tçind.e) kıldL Benim· zürrtyettini de Ali b. Talib sulbü içinde 

kılmzştır."122. Bazılan tarafından zayıf sayılan bu Hadis-i Şertfin 

şerhinde; zürriyetin tefrik manasma gelen "zer" den veya yaratma 

manasma olan "zeree"den gelc:Ugi ifade edilir ki: bu bir kimsenin neı;>ll 

manasma gelmektedir. Yani Allah Taalii Peygamber Nesll'ni Fatma. 

(RA.) zürriyetin'den yaratmışbr, diger kızlarından degil. Bu hadis-i 

şer.lfin mefhumunu, kızlannın çocuklannın kendine nisbet edllc:Uglni 

ifade eden c:Uger hadis-i şerifler de desteklemek.tedir123. Es-Savillk'ta 

da aynı hadis-i şerif, aynı kelimelerle ve az bir degışiklikle aynı 

mefhumu ifade eder şekildedir124. Cabirb. Abdullah'tan rivayet eduen 

bir diger hadis-i şerif te de şöyle buyurulmakt~dır: "!nsanlar çeşit. 
'çeşit. ağaçlardaİtdır. Halbuki ben ve AU bir agaçtanız."125, Bu hadis-i 

Şerif de bir önceki hadls-i şertfin mefhumunu dogrudan destekler. 

Agaç benzetmesiyle biz, meyveler sayılan nesil ve zürrlyetin birllgln1 

anlayablliriz. Çünkü Hz. Ali'nin Fatıma (R A.) lle evlendirUmeslni de 

Allah Taala O'na emretmiştır126. Nitekim; "Ali bendendir ben 

O'ndt.tnun. .. " 127. diye başlayan ve Nesernın, Ahmed b. Hanbel'in ve 

·· Tirmizi'nin naklett:ıgi hadis-i şertfte de, All (R.A.) lle kendinin 

aynlmazlıgı hususunu açıklamaktadır. Ayrıca: "Ali'yt seven beni· 

sevmtştir. O'na bu{)zeden bana bu{)Zetmtştir." hadis-i şertfinden Ehl-i 

Beyt'e muhabbetin teşvik edildigi, onlara bugzun yasaklandıgı 

anlaşılır. Hz. Ali ve Eviadı Ehl-1 beyt'ten ve Peygamber zürriyeti'nin 

babası yerine olmasaydı, hadis-i şerif'in böyle aniaşılmaması 
gerekirdi 128, 

Hz. Ali (RA.) ye sebbetmenin Peygambere sebbetmek demek 

olacagıru ifade eden hadis-i şerifler de aynı mana ve mefhuma parmak 

122 Feyz. Kadir, II, 223. Krş. Tar. Hulala. s. 77; Muhammeilam1, Tuhfetül 
Ahbab, ft Fezail'il-.Ashab, İst. 1328, s. 12, (Tuhfe). 

123 Mevahib, I, 476; Kenz, XII, 106; Krş. Tef. Kur. 'Azinil, 155; es-Savfl'ik, s. 
153; Feyz. Kadir, Il, 409. 

124 es-Savfl'lk. s. 154; aynca Bk. es-Savii'ik. s. 122. 
125 es-5ava'lk, s. 121. 
126 es-Sava'lk, s. 122. 
127 Feyz. Kadir, IV, 356; es-Savfl'lk. s. 104-llO; KandehleviAluned b. Yusuf, 

Hayatil's-Sahabe, I-IV, tre. Ahmed Meylani, Konya. 1983, (Hay. Sahabe), III, 
134.· 

128 Feyz. Kadir, VI, 32. 
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basmaktadıriarl29. Hz. All (R.A.)'in Fatlma'dan olan çocuklarmm şerif 

ve Ehl-i Beyt sayıldıklarını tekid eden bir başka husus, Hz. ömer 

(R.A.)'ın Hz. Alı'nin kızı Ümmü Gülsüm'le evlentşidir. Bilindigi gibi 

Hz. ömer (RA) Hz . .AU'den, kızı Ommü Giilsüm'ü istemiş, O da küçük 

oldugunu ifade etmişti. Hz. ömer: "Şüphesiz ben bu evlUiği 

arzulamamıştun. Fakat. RasulüUah {S.A.V.)'den duydum ki. şöyle 

buyuruyor: "Her sebeb (sıhrfyef) ve neseb kıyamet günü kesilecektir. 

Fakat ~enlm sebeblin ve neseblm hariç. Her çocugunda asabesi 

(erkek akrabalan) babasi cihetindendir. Fatuna'nın çocuklan hariç. 

Çünkü ben onl.aıın asabesi ve babasıyım"I3o. dedigini.nakletmiş ve 

Hz. All (R.A.)'ın kızı ile evlenmiştlr. Bu da gösteriyor ki, Hz. ömer'i bu 

evlilige iten tek sebep; Peygamber'le sıhrt)ret lrumıa düşüncesidir. Ve 

bunu da Peygamber kızı ile degil, Peygamber'ı.ıi Hz. Ali ve Fatlma'dan 

olma kızı Ürnmü Gülsüm ile gerçekleştlnnek istemiştir. Bu hadise 

birÇok kaynakda aynı manası ile anlatılmaktadırl31 Bir rtvayette; 

"Neseblm ve sıhrtm h.arfc" de denmiştir ki; sebep, vuslat, meveddet ve 

bir şeye kendisi ile ulaşılan şey demektir. Ve evlilikle meydana 

gelmektedir132. Böylece Hz. ömer, kızının kızı vasıtası ile, sıhrtyetce 

Peygamberle bir ilişk:J. k:unnuş olmaktadır. 

a)OsmımlaJ.aria ilg1li Bir 1wmn Veslka1!mn ve Hüccetlerln Ta.hlW. 

ve Konuyk İfgtsl: 

Peygamber Soyu'nun, tarihi bir perspektif içinde kimler kabul 

edildigı hususunda bir degerlendirmede bulumnak. gerekirse, yine Hz. 

Hasan v.e Hüseyin (RA.) soyu'na lnhisar edecegt anlaşılır. Çünkü 

sadr-ı evvel de şerif denince akla Tatibiler geliyordu 133. Yani şerif 

ünvanı talibiler için kullanılıyordu. Sonradan şümüllenereli 

129 Geniş bllgi için Bk. Feyz. Kadir, VI, 147 vd. 
130 Kenz. XIII, 624; Ensab bagının kıyamette kesilip kesilmemeslhakkında 
geniş bllgiiçin Bk. Hak D1n1, V, 3463; C. Beyan. XVIII, 54; R\fe'ant; XXVIII, 

. 65; el-Müstedrek, III, 142. 
131 R Me'ant, :xxvm. 65; el-MOstedrek. III, 142; es-Savaik, s. 153; Mevahib. ı. 

461; Hay. Sahabe, II, 563, III.42-323. 
132 Feyz. Kıi.>.dir, V, 20 Krş. Tarihu'l-İslam, IV. 10; Hay, Sahabe, IV, 227. 
133 el-Feteva, s. 168; ls'af, s. 121. 
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Abbasilert de içine aıdı134. Abbasisonrası dev:lrde. Osmanlılar da 

dahJI, Seyyid ya da şerif denince, neseben Haseni ve Hüseyni olanlar , 

hatırlanır135, Şerif kelimesinden husus! bir mana kasdedilmezse 

seyyidle müteradiftir. Fakat tefrik kasdi ile kullanıldıgt takdirde Hz. 

Hasan (RA.) Soyu'ndan olanlara alem ve ünvan olurl36. TefrJk kasdi · 

ile seyytd denildigl zainan Hz. Hüseyin' {Hüseyn;). denolanların 

ünvanı ve alemidir. Al-i Beyt'den olanların, Abbasiler sonrası islam 

Devletlertnde, Haseniler'e ve Hüseynilere inhisarı için Memlüklüler 

devrine eıt N:lk:abet menşiiru suretlennel37 ve Türkiye Selçuklulan ile 

ilgili belgelere bakılabilecegı glbı138, Osmanlı Devri Uygulamalannda 

syyid ve Şeriflerle ilgili ahkilında, huccetlerde . de aynı du~ 

müşahede edilmektedir. 

"Sultan Url.) Alaüddin SelçÖJd tarafından (H. 683/M.1284) 

teİ39 Cennet Mekan Sultan Osman Han-ı Gazi tdbeserah · 

hazretlertne hıtta-ı Sögüdiin (Sögüt Diyarı) tem1iki babmda gelmiş 
. olan menşiir suretı"140nden bir bölümde farsça olarak şöyle 

denmektedir: " ... Onların (5adatm, Hz. Hasan ve Hüseyin neslinden 

olanlann) büyüklüklerine (layık) tevkire riayet gerekir." Sfldat ki: 

Rtsalet Şeceresi'nin semeresi ve Nübüvvet Deryas(nın incUeridtr. 

onlar tevkir edilmiş, Mükerrem ve muazzam rra'zim edilmiş) dırlar ... " 

diye devapı etmektedir. Halbuki özellikle Osmanlılar'da Seyyid denince 

akla, ister Haseni ister Hüseyni olsun Hz. Fatıma nesil'nden gelenler 

anlaşılmaktactır141. Şu halde tarihi uygulama. içinde şerif ve seyyid 

denince akla gelen Hasani ve Hüseynilerdir. 

134·llmiye Teşk. s. 161: Corcl Zeydan, Medenzyet-l tslamiyye Tarlhi treZeki 
Megamız, I-V, !st. 1327, I, 238. . 

135 D'ohsson; Tableau General da L'Empire Ottoman, I-VII, Paris, 1791, IV, 
556, (d'Ohsson); Mek. Mak. Emirleri, s. 5. · 

136llmlye teşk. s. 160. . 
137 Geniş bllgi Için Bk. el-Kalkaşaneli Ahmed b. Ali, Subhu'l-A'şa fi Sma'atl'l
tnşa, I-XVI, KahJre, ty. Xl, 50-51, 156-164, (Subh). 

138 Turan Osman, Tılrkiye Selçuklulan Hakkında Resmi Veslkalar, Ankara, 
1958, s. 56-70, 73.(TOrklye Selçuklulan). . 

139 Danişmend tsmaU Hılıni, 1zahlı Osmanlı Taıihl Kronolojisi, ı-vı, İstanbul, 
1971, I-3; :Ahmed Cevdet Paşa, Kısıs-ı Enbiya ve Teva.rfiı-1 Hulafa, I-II, 
İstanbul, 1981, I, 500, (Kısas). 

140 Feridun Bey, Mecmuattl Münşeatl's-Seı.atın, I-II, İst., 1246, I-5 (MOnşeıit. 
141 d'Ohson, IV-556; Krş. Mek. Mük. Emirleri, Ank., 1984ş. 6; Salı. Buharl, 

IV, 209 {Fezatll2); Osm. tmp. Nak. Eşraf. Mües. s. 12. 



209 

Osm~ Gazi'ye sancak ve Tab !hane ile gelen . :tk:lnci Türkçe 

Menşur da şu benzer tavsiyeler vardır: " ... Sadli.t-ı lztim ki. Semere-t 

Şecere-t Neseb-t Mustajavi ve Netice·! Mukaddemdt-ı Haseb-i 

NebevUeiid.tr. .uı ,_J !+ı=-.h .:.ıl: ~ 4 2 üzere Muazzez ve 

Muhterem tutup Mezak-ı Ca.nt dnlartrı riayettyle şehdkam ve revlik-ı 

revdm dnlann himayett sebebi Ue stdre-makam edüp t'zdz ve 

tkrdm.1.anru zahr-ı Ahiret (A1ıtı:et Az@r) ittihaz eyleye ••• nl~ 

Her.iki tarihi vesika da, Ali-Beyt'in Haseni ve Hüseyni olanlar 

olarak anlaşıldıgını göstermektedir. Çünkü, Sadelt-ı 1zam 

Peygamber'in neseb agacının meyvelerine berızetllerek, Peygamber'in 

asıl ve kök kabul edildigi bJr soyun çocukları, O'nun meyveleri kabul 

edilmekle bu hususa işaret edilmekte ve bu Kur'an-ı Kerim'deki bJr 
ayetten 'ilhamen söylenmektedirl44. SMat'ın nübüvvet deryası 

i.n.CUert olarak ifadesi, Malik b. Enes'ten bize gelen Rabman Suresi 

Ondokuzuncu ayetinin nüzul sebebini ve buna baglı olarak aynı 

surenin yirmiikinet ayetini hatıra getirmektedir. Enes (RA) Rabman 

suresi ondokuzuncu ayet! ( .:ı~ ~1 [J"' )nin Ali ve. Fatıma 

(RA) hakkında nazi1 oldugunu söyleyip: "inci ve Mercan (Hz. Hasan 

ve Hüseyin) bundan çıkıyor' demJŞtJr. Böylece Rahman suresinin 22. 

ayetl olan ( ı:ı\rı-)1 .J ;J_;.IJI ~ ~ ) ayetlni, ondokuzuncu ayetle 11gili 
olarak tefstr etmış olmaktadırl45. 

Haseni ve Hüseynı soy'dan olan Osmanlı Nakibü'l-Eşraflahnın. 

"Sernere-f Vemd erselnake Ula Rahmeten U'FAlemin"l46 ünvanına 

şahit oluruz. Demek, semere ve şecere meselesi el-Enbiye 104. ayettyle 

ilgili oldugu kadar, Hasan ve Hüseyin (RA) neslinden olanlar için de 

kullaruhnaktadır. 

Yine mesela: Osmanlı Nakibu'l-Eşraflarmdan biri tarafından 

142lbrahlm Suresl, ayet. 24. 
143 MOnşeat ı. 58; Geniş bllgi Için Bk. Osm. fmp. Nak. Eşrnflık MO.es., s. 53 vd; 

f"..rş. Ebü Şame, Şihabüddln el-Makdlsi, Kitabu'r-Ravzateyn fi Ahbart'd
Devleteyn, I-II, Kahire 1288, I, 16, (er-ravzateyn); ls'a.f, s. 205; N. EbsS.ış. 
183., 

144Bk. lbrahJm Suresl, ayet. 24. 
145 N. Ebsa.r, s. 112. 
146 Mek. Mük. Emlrlerl, s. 12; Enbiya suresl, ayet, 104; Mevah.lb. Il, 119. 
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verllen 1058 H. taıihlJ. Arapça siyadet hüccet1nln ikinci sabnnda 

Peygambere salavat getlrilirken: "Salat ve selam-ı_ ezka Fatımatü'z

Zehra'nın eviadı hakkında ·şöyle diyene olsun:. "Her kadının 

ogulla.nnın asabesi babalandır. Veled-i Fatıma hariç, ben onların 

babası~ asabesl:ylm. .. " 147 denir. Göriildügü gibi burada bir seyyid1n 

stdayeti belgelenirken, Nikabet Teşkilatının "Seyyidler kimlerdir?" 

sorusunu cevaplayan tavn da açıkça ortaya çıkm·Bırta. seyyidlertn 

Hasanillg1 ve Hüseynl].lgine işaret edilmektedir. 

147 Konyalı ı. Hakkı, Alanya Tarihi, ıstanbul, 1945, s. 445, (Alanya Tarihi.} 




