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In the classical interpretation of the Ko ran not only the phenomena reasons of revealed 
(sebeb al-nuzD.l) but alsa facts related with the meaning of the verse are assessed within 
the cantext of reasons of revealed .It can clearly be understood that many facts have 
been attributed to the re aso n s of revealed whether such facts are interrelated or not, and 
that the accounts based on such revelation have been shaped wihtin this premise. Although 
nıehhodologists used evidential and contextual methods and reducet their numbers to a 
single one, they stili have not accomplished their purpare. According to our convictions, 
this drawbaclc is to be cited as the mainfactor underlying the compulsion to accept that 
a ayet (a verse of Koran) might accur in several settings. Therefore, the occurence of 
phenomena reported to be the reason of revealed might well be anacronistic. When the 
dates of such phenomena precede the date of revelation, it is called the 'real reason of 
revealed cause', and the others are called the 'virtual or the appointed reason ofrevealed' 
whereas the real reason of revealed provide ample evidence for revealed dates of the 
verses, the other causes fal/short of determining the revelation prosess most of the time, 
Zet alone providing evidence. 

Key word.s: Revelation, reason of revealed, the date of revealiation, the history of 
Koran, reveational environment. 

I. Giriş 
Kur'an'ın bir defada değil, yaldaşık 23 yıllık bir zaman süreci içerisinde1 

tedricen nazil olduğu bilinmektedir. Ayetlerin bu tedrici inişi, Kur' an' da, Hz. 
Peygamber'in kalbinin güçlendirilmesine bağlanmaktadır.2 "Kalbinin güç
lendirilmesi" ifadesini, geniş bir anlam yelpazesi içerisinde yorumlamak 
mümkündür. Ancak araştırmamızın konusunu ve amacını göz önüne alarak, 
bunların hepsini ele aimai< yerine, yalnızca İbn Cüreyc'in (150/767) yoru
munu zilcretmemiz yeterli olacaktır. Ona göre, bu ifadeyle, Kur'an'ın vahye-
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ı İslam alimleri, Kur'an'ın tedricen nüzuliinün 20 senede mi, yoksa 23 veya 25 senede mi 
tamamlandığı hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir (Bedreddin Muhammed b. Ab
dullah ez-Zerkeşi, el-Burhan fi ulumi'l-Kur'arı, thk. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, Beyrut: 
Danı'l-ceyl, 1408/1988, ı, 228, 232; Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekir es-Suylıti, el
İtkarı fi ulumi'l-Kur'arı, BeYnıt: Daru'l-fıkr, 1416/1996, I, 117-18). Bu görüş aynlığı, Hz. 
Muhanuned'e vahiy gelme süresi ile ilgili değerlendirmelere de yansımış olmalıdır. 

2 Furkan (25), 32. 



192 • DİNİ ARAŞTIRMALAR 

dildiği toplumda meydana gelen bazı olaylara ve sorulan birtakım sorulara 
Allah tarafından karşılık verilerek, Hz. Peygamber'in konumunun güçlendi
rildiği vurgulanmaktadır.3 Usul bilginlerinin de aynı yönde yorumlan bu
lunmaktadır.4 Bu yorumlar, Hz. Muhammed'in peygamberliği döneminde 
Hicaz bölgesinde meydana gelen birtakım olayların bazı ayetlerin inişi için 
sebep teşkil ettiği noktasında yoğunlaşmaktadır. Ancak usul bilginlerinin 
değerlendirmelerine konu olan bu sözlü ve fiili olaylar, ayetlerin iniş sebebi 
olmanın yanı sıra, onların vahyediliş tarihlerini belirleme hususunda önemli 
göstergeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ayetlerin nüzul tarihlerini -yak
laşık bir şekilde de olsa- belirlerken, onların Mekkl veya Medem, mensılh 
veya nasih, mücmel veya mübeyyin, amın veya hass ... olmalarından, konu
larından, sosyal ve metinsel bağlamlarından, üslup özelliklerinden, -eğer 
varsa- içerdikleri isim ve lakaplardan istifade edilebilir. likrettiğimiz bu kav
ram)aı~ Kur'an'ın nüzul sürecini keşfetmede önümüzü aydınlatarak, oldukça 

(__ 
hızlı yol almamızı sağlayabilir. Zorluklarla dolu ve bir o kadar da karmaşık 
olsa bite bu yol bizi, Mehdi Bazergan'ın önerdiği, ayetlerin uzunluklarını, 
aralanndaki lafzf ahenk ve vezinleri esas alan mesnetsiz metottan5 çok daha 
sağlıklı ve tutarlı sonuçlara götürebilir. 

Bu makalemizde biz, nüzul sebeplerinin bir ayetin veya surenin nazil 
olduğu zamanı belirlemedeki rolünü belirlemeye çalışacağız. Bunu gerçek
leştirebilmek için, önce klasik nüzul sebebi kuramını, sonra bu kurarn doğ
rultusunda şekillenen rivayetleri, en son olarak da bu kuramın ortaya çıkar
dığı problemleri ele alacağız. Amacımız, hem nüzul sebeplerini -bildiğimiz 
kadarıyla- şimdiye kadar temas edilmeyen bir yönden değerlendirmek sure
tiyle tefsir usulü araştırmalarına küçük bir katkı yapmak, hem de ayetlerin 
ve/veya surelerin indiği tarihleri belirlerken izlenmesi gereken yöntem ko
nusunda bir kapı aralamaktır. 

II. Klasik Nüzul Sebebi Kuramı 
Kur'an ayetlerinin çoğu hiçbir sebeb e bağlı olmadan (ibtidaen), bazıları 

da herhangi bir kişisel veya toplumsal olayla ilişkili olarak vahyedilmiştir.6 

Nüzul sebeplerini bilmek, Kur'an'ı genel olaral< anlamada, anlaşılması zor 
ifadelerini (müşkil) çözmed e, ilahi hükümlerin hikmetlerini belirlemede, hasr 
zannını gidermede ve bazı ayetleri tahsis etmede müfessire büyük faydalar 
sağlamaktadır. 7 Öyle ki, birçok ayeti doğru bir şekilde anlamak, ancak o 

3 Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Cdnıiu'l-beyan an te'vfl-i dyi'l-Kur'ô.n, Beyrut: Da
ru'l-fikr, 1408/1988, XIX, 10. 

4 ez-Zerkeşi, el-Burhdn, I, 231; es-Suyiiti. el-İtkan, I, 119. 
S Mehdi Bazergan, Kur'dn'ın Nüzul Süreci, çev. Yasin Demirk.ıran-Melfı Muhammed Feyzul

lah, Ankara: Fecr Yayınevi, 1998, s. 28-29. 
6 Muhammed Abdulazinı ez-Zerkani, Meııalıilü'l-irfiinfi ulümi'l-Kur'iin, Beynıt: Daru ihyai't

türasi'I-Arabi, 1416/1995, I, 81. 
7 Nüzul sebeplerini bilmenin faydalarılıakkında geniş bilgi için bkz. ez-Zerkeşi, el-Burhiin, I, 

22-28; es-Suyfiti, el-İtkiin, 1, 87-88; ez-Zerkant, Mendhilü'l-irfdn, I, 83-86; Subhi es-Salih, 
Mebdlıis ff u/Unıi'l-kur'dn, et-tab'atü'r-rfıbia, Beyrut: Daru'l-ilm li'l-melayin, 1965, s. 129-32 
(Türkçe' si için bkz. Subhi es-Saiih, Kur'an İlimleri, çev. M. Said Şimşek, Konya: Hibaş Yayın-
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ayetlerininişlerine sebep olan olaylarrbilme sayesinde mümkün olabilmek
teElir.8 Tefsir ilmi açısından bakacak olursak, bu faydalann, nüzul sebepleri
nin yalnızca önemini değil, aynı zamanda işlevlerini de gösterdiğini söyleye
biliriz. Ancak nüzul sebeplerinin önemi, yararlan ve işlevleri yalnızc;:ı_ bu 
hususlarla sınırlı görülmemelidir; kanaatimizce, bu sebepler bazı ayet ve 
sqrelerin indiği tarihleri belirlemede de önemli birer ipucu olaral< değerlen
dirilebilir. Bununla birlil<te, kadim müfessirlerin ve usul alimlerinin "nüzul 
sebebi" kavramına yükledilderi anlam nedeniyle, ayetlerininişine sebep ola
ral< gösterilen birçok olayın bu konuda yanıltıcı olabileceği de gözden kaçı
rılmamalıdır. O halde öncelilde usul bilginlerinin nüzul sebebi kavramına rıe 
anlam yükledilderini ortaya koymak gerekmektedir. 

Nüzul sebebi (sebebü'n-niizul) kavramının anlamını tespit edebilmek için, 
öncelikle bu kavramı oluşturan kelimelerin anlamlarını tespit etf!J-ek yerinde 
olacalmr. Arapça bir mastar olarak nüzul kelimesi, inmek, yul<arıdan aşağıya 
inmek, konmak [konaldamal<] gibi anlamlarda kullanılmaktadır. İsim olarak 
kullanıldığında da bunlara paralel olarak, inrne, iniş gibi anlamlara gelmek
tedir.9 Bir tefsir usulü terimi olan nüzul sebebi terkibi içerisinde bu kelime 
ile, asıl anlamına uygun olarak, Kur'an ayetlerinin Hz. Peygamber'e inişi, 
yani vahyedilişi kastedilmektedir. 1 0 Gerek bu kelimenin, gerekse türevleri
nin Kur'an'daki kullanışiarında da hem sözlük, hem de terim anlamların 
korunduğu görünmektedir. 1 1 Sebeb ise, esas olaral< ip ve urgan anlamına 
gelmekle birlil<te, bir amaca ıı!eıçnada veya bir işi gerçekleştirmede kullanı
lan her türlü vesile, araç,' aracı (vasıta, alet) ve bilgiyi kapsayacak kadar 
geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. 12 Nüzul sebebi terimi içerisinde genel
lilde vesile anlamında kullanıldığı anlaşılan bu kelime, Kur'an'da da tekil ve 
çoğul şekilleriyle benzer anlamlara gelmektedir.13 

ları, tarihsiz, 105-07); İsmail Cerralıoğlu, Tefsir Usulü, 4. baskı, Ankara: TDV Yayınları, 
1993, s. 117-18; Muhammed Ali es-Sfıbfıni, et-Tibydn fi ulılmi'l-Kur'iln, Beyrut: Aıemü'l
kütüb, 1405/1985, s. 18-19; Halid Abdurrahman el-Ak, Usulü't-tefsfr ve kavilidühu, et-tab'a
tü's-sihıiye, Beyrut: Dfıru'n-nefil.is, 1406/1986, s. 102,05. 

8 Ebu'I-Hasan Ali b. Alımed el-V alıidi en-Neysil.bı1ri, Esbilbü'n-nüzul, thk. Eymen Salili Şa'bil.n, 
et-tab'atü's-sfılise, Kalıire: Dil.ru'l-hadis, 1416/1996, s. 12; Alımed b. Teymiyye, Mukaddime 
ff ıısiili't-tefsfr, tlık. Mahmfıd Muhammed Mahmud Nassil.ı; Kahire: Mektebetü't-türil.si'l-İsl
il.mi, tarihsiz, 60. 

9 er-Ril.gıb el-İsfahil.ni (el-Huseyn b. Muhammed), Müfredatu elfdzi'l-Kur'diı, thk. Safvan Ad
nan Dil.vfıdi, Dimaşk-Beyrut: Dil.ru'l-kalem- ed-Dil.ru'ş-şB.miyye, 1412/1992, s. 799; Ceına
leddin ivluhanımed b. Mükriın (İbn Manzfu), Lisilnü'l-Arab, Beyrut: Dil.ru ilıyB.i't-türil.si'l
Arabi. 1413/1993, XI\( 111-12; Mecdüddin Muhaınİııed b. Ya'kı1b el-Firı1zabadi, Basiliru 
zevi't-tenıyfz ff letil(fi'l-Kitilbi'l-Azfz, tlık. Abdulaliın et-Tahavi, Beyrut: el-Mektebetü'l-ilmiy
ye, tarilısiz, V, 39; Asım Efendi, Kil m us Tercemesi, İstanbul: Cemal Efendi Matabaası, 1305, ıv, 
lll. 

ıo Mulıyicldin Ebfı Abdilialı Muhammed b. Süleyman el-Kil.fiyeci el-Hanefi, Kitilbıl't-taysir fi 
lcavilidi 'ilmi't-tajsfr, Metni tercüme ve notlarla birlikte neşre hazırlayan: İsmail Cerrahoğlu, 
2. baskı, Ankara: AÜİF Yayınlan, 1989, s. 24 (Türkçe'si için bkz. soldan sağa s. 64). 

ll Ömek olarak bkz. Kelıf (18), 1; Furkil.n (25), 48; Şuaril. (26), 193, 198; Şura (42), 17; 
Hadid (57), 25; Nebe' (78), 14. 

12 er-Ril.gıb ei-İsfahil.ni, Mi~fredilt, 391; İbn Manzı1r, Lisilnü'l-Arab, VI, 139; el-Firı1zil.bil.di, Bas
air; III, 169; Asım, Kilmus Tercemesi, I, 295. 

13 Kelıf (18), 84-85, 89, 92; Hac (22), 15; Sil.d (38), 10; Gil.fir 1 Mü'ınin (40), 36-37. 
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Nüzul ve sebep kelimeleriyle ilgili bu açıklamalardan hareketle, müfes
sirlerin genellikle çoğul şeldiyle kullanmayı tercih ettikleri esbabü'n-nüzul 
(tekili: sebebü'n-nüzul) terimine, iniş nedeni/ nedenlerinden ziyade iniş ba
ğıntısı / bağıntıları veya nüzul vesilesi / vesileleri şeklinde anlamanın daha 
doğru olacağını söyleyebiliriz. Farklı bir ifadeyle, nüzul sebepleri tabiriyle, 
birtakım olgulann (sorular, sorunlar, konuşmalar, olaylar vs.), Allah'ın bazı 
ayetleri vahyetmesini gerektirmesinden çok, zaten mevcut olan ayetlerin 
inişine vesile teşkil etmesi, yani bağıntı olması kastedilmektedir.14 Bir cüm
lesinde Zerkeşi (794/1392), bir ayet inmesini gerektiren bir sebep -ki, bu bir 
soru veya bir olaydır- meydana gelebilir diyorsa da, 15 onun burada kastettiği 
~rektirmeyi, ayeti old uran, yani varlığına neden olan, içeriğini, sözdizimini 
ve ifade biçimini belirleyen bir gerektirme olarak algılamak yanlış olur. Çün
kü İslam alimlerinin kahir ekseriyeti, O, korunan bir levhada (levlİ-i mahfCız) 
bulunan yüce bir Kur'an'dır [Burfıc (85), 21-22] ayetine dayanarak, Kur'an
'ın ezelden beri mevcut bulunduğu, kadir gecesinde oradan dünya semasına 
nazil olduğu, yirmi seneyi aşkın bir süre içerisinde de Hz. Peygamber' e pey
derpey in dirildiği kanaatindedir. Zerkeşi de bu görüşü benimsemektedir.16 

Müfessirler ve usulcüler açıkça dile getirmeselerde bu açıklamalarda nüzul 
sebebi terimine yüldenen klasik anlamın kadim tartışmalara dayanan ne
denlerini sezinlemek mümkündür. Eğer onlar nüzul sebebi olarak görülen 
olguların 1 bağıntıların, vahyin nedeni olduğunu kabul etselerdi, Kur'an'ın 
ezell değil de sonradan meydana geldiğini ve yaratılmış (mahlUk) olduğunu 
söylemek zorunda kalacaldardı. Bundan kurtulmanın tek yolu, Arap dilinde
ki anlamına muvafık olarak, sebebJcelimesinin vesile anlamını esas alarak, 
nüzul sebeplerini, ayetlerin inişine vesile olan olgular şeklinde algılamaktır. 
Görüldüğü gibi, burada sebeb kelimesi belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bu 
duruma isabetle diklcat çeken Suat Yıldınm, "Bu terimdeki sebeb, 'bir netice
nin meydana gelmesi için şart olan şey' manasında felsefi bir muhteva taşı
mayıp, Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin indirilmesille vesile olan ortam de
mektir. Bu, hiç unutulmamasılazım gelen husustur."17 demektedir. Velhasıl 
bu kurama göre sebep, ayetlerin kendileriyle ilişkili olarak indiği birtakım 
beşeri ve tarihi, dolayısıyla geçici olgulardır; ayetleri(müsebbeb) sebepli veya 
sebepsiz olarak meydana getiren (müsebbib) asıl güç Allah'tır. O halde hiçbir 
sebep olmasaydı bile, ezeli olmasından dolayı Kur' an, bugünkü şekliyle. Hz. 
Peygamber'e yine de vahyedilecekti. Buna göre, nüzul sebepleri, ayetlerin 
söz dizilişlerini ve ifade biçimlerini değil, bellci yalnızca iniş zamanlarını et
kileyen falctörlerdir. Öyleyse birtalcım olaylar, vahyin sebebi değil de bazı ayet
I erin Hz. Muhammed' e inişinin vesilesi olarak görülmelidir. · 

14 ez-Zerkeşi, el-Burhiln, I, 29-30; İbn Teyıniyye, Mukaddimefi usiili't-tefsfr; 60-61; Celaleddin 
Abdurrahman b. Ebi Bekir es-Suyı.iti, Lübiibü'n-nükul fi esbdbi'n-nüziıl, "Tefsiru'l-Celaleyn" 
kenannda, İstanbul: Salalı Bilici Kitabevi, tarihsiz, I, 4. 

15 ez-Zerkeşi, el-Burhiin, I, 31. 
16 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 228. 
17 Suat Yıldırım, Kur'lin-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, 2. baskı, İsranbul: Ensar Neşriyat, 

1985, s. 89. 
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Özetle resmetıneye çalı~tığırnız bu klasik kuramda, ilgili ayetin nüzulün
den hemen öneeye rastlamayan, fakat nüzulle ilgili görünen sözlü ve fiili olgu
ların nüzul sebebi kabul edilip edilmemesine bağlı olarak, nüzul sebebi kavra
mının anlam alanı geni~leyip daralabilmektedir. Nüzul sebebi kavramıyla ilgili 
tarifi erin, konumuz açısından da son derece önemli olan ve biraz sonra tekrar 
e1e alacağımız ~te bu fikir ayrılığı çerçevesinde ~ekillendiğini görüyoruz. Biz 
bu tariflerden, yalnızca Kanyeci (879/1474) ile öğrencisi Suyliti'ye (911/1505) 
ait olanlarına temas etmekle yetineceğiz. Çünkü onların tarifleri, hem klasik 
nüzul sebebi kuramını temel görü~ ayrılıklanyla birlikte yeterince yansıtmak
tadır; hem de kendilerinden sonraki tarifiere kaynaklık etmektedir. 

Mısır'da yeti~en büyük Türk alimlerinden Kanyeci, sahabi ve tabii alimle
rinden gelen rivayerlere uygun olarak, nüzul sebebi kavranıına ge~ bir anlam 
yüklemi~ göre nüzul sebebi, Kur'an'ın ini~ine vesile olan ~eydir. 18 İlmi kudre
ti herkes tarafından teslim edilen Suyfıti'ye bile on dört yıl hocalık yapmı~ 
olan Kafiyeci'nin19 bu tarifi, ilk bakı~ta "Kur' an ayetlerinin tamamı bir sebe
be bağlı olarak inmi~tir." gibi gerçeklerle bağda~mayan bir çıkarıma yol aça
bilir. Ancak o, böyle bir iddiasının bulunmadığını ortaya koymak maksadıyla, 
bu tarifinde geçen Kur'an kavramının, Kur'an'ın tamamını olduğu kadar, bir 
bölümünü, ayetlerinden veya surelerinden bir kısmını da ifade ettiğini be
lirtmi~tir.20 Aynca konuyla ilgili diğer açıklamalanndan ve verdiği örnekler
den de, 21 onun, Kur'an'ın bütün ayetlerinin bir se be be bağlı olarak indiği 
~eklinde bir iddiaya sahip olmadığı anla~ılmaktadır. Bununla birlikte, tarifi 
olu~turan asıl cümlenin böyle bir yanlı~ anlamaya sebep olabileceği göz önüne 
alındığında, onun tarifinin teknik olmadığı söylenebilir. Zaten kendisi de, 
bunun bir tarif değil, nüzul sebebi kavramının yalnızca bir yönünü açıklayan 
bir beyan olduğunu itiraf etmektedirP Onun açıklamalarında dikkat çeken 
en önemli husus, nüzul sebeplerinin Kur'an'ın vahyedildiği dönemle sınır
landınldığına dair herhangi bir belirti içermemesidir. Aynı ~ekilde bu tarifte, 
nüzule doğrudan sebep olan olaylarla, nüzulle ilgisi bulunan olaylar arasın
da herhangi bir ayırımın yapıldığı da göze çarpmamaktadır. 

Çağdaş ara~tırmacılarımızdan Halis Albayrak, nüzul sebebi kavramını 
Kafiyeci ile aynı doğrultuda tanımlamaktadır. Ona göre, "Kur'an ayetlerinin 
indirilmesille sebep olan olaylar, geli~meler ve ~artlara esbabü'n-nüzıll de
nir."23 Onun bu tarifinde, Kafiyeci'nin tanımında açıkça zikredilmeyen "nü
zule doğrudan sebep olmadığı halde nüzulle ilgisi bulunan olgular (geli~
meler ve ~artlar)" meselesine açıklık getirilerek, bunlar nüzul sebebi kavra
mının kapsamına dahil edilmektedir. Aslında bu, nüzul sebeplerinin rivayet, 
özellikle de mü~ahede (bizzat sahabinin olaya ~ahit olması) ve duyma (sema'= 

18 el-Kafiyeci, Kitiibil't-Taysfr, 25 (Türkçe'si için bkz. s. 64). 
19 Aslen Bergamalı veya Saruhanlı olan Kat'iyeci'niıı hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. el-

Kafiyeci, Kitiibil't-Taysfr, 7-10 (Hazırlayanın telif ettiği, Muhyiddin el-Kiifi.yeci kısmı). 
20 el-Kafiyeci, Kitiibu't-Taysfr, 25 (Türkçe'si için bkz. s. 64). 
21 el-Kafiyeci, Kitiibil't-Taysfr, 25 (Türkçe'si için bkz. s. 65). 
22 el-Kafiyeci, Kitiibil't-Taysfr, 26 (Türkçe'si için bkz. s. 65). 
23 Halis Albayrak, Tr!fsir Usulü Yöntem Ana Konular- İlkeler- Teklifler, İstanbul: Şule Yayınları, 

ı 998, s. 159. 
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talebenin, rivayeri bizzat ~eyhin ağzından dinlemesir yolları haricindeki 
yollarla tespit edilip edilemeyeceği·rartışmalarıyla yakından ilgilidir. UstJ.].cü
lerin büyük çoğunluğu, nüzul sebeplerinin yalnızca rivayet ve [olaya] şahit 
olan sahabilerden duyma (sema') metotlarından birisi yoluyla elde edilen 
dini (şer'i) bir delile dayanmak suretiyle biline bileceği hususunda görüş bir
liği içerisindedirler. 24 Bazı usulcüler ise, sahabilerin yaşadıkları dönemdeki 
problemlerle ilgili ipuçlarından (lcarain) hareketle yaptıldarı "Zannedersem, 
bu ayet şu olayla ilgili olarak inmiştiı:" şeklindeki tahminlerini de nüzul se
bebi kavramının kapsamına girdiği görüşündedirler.25 Bu son görüşten ha
reketle, nüzule doğnıdan sebep olan olayların dışında kalan, fakat nüzulle 
doltlyi'ı da olsa ilgisi bulunan tarihi şartların ve gelişmelerin nüzul sebebi 
kavramının kapsamında değerlendirHip değerlendirilemeyeceği hususun un, 
üzerinde düşünmeye değer bir konu olduğunu söyleyebiliriz. 

Usulcülerin çoğunluğu, ancal< Kuı~an'ın vahyedildiği dönemde gerçekle
şip de nüzule doğnıdan sebep olan olayların nüzul sebebi kavramının kapsa
mında değerlendirilebileceğini kalkış noktası yaparal<, yukarıdaki tarife nis
petle daha dar kapsamlı bir tarif geliştirmişlerdir. Sözgelimi Suyfıti'ye (911/ 
1505 göre, "nüzul sebebi öyle bir şeydir Id, ayet, onun [yani, sebebin] mey
dana geldiği günlerde inmiştir."26 SuyCı.ti'nin böyle bir tarif geli~tirmesirıirı 
nedeni, vahiy döneminde gerçekleşmeyen olayları nüzul sebebi kavramının 
kapsamında değerlendirmediğini açıkça göstermek istemesidiı: Kavrama belli 
bir sınır getirdiği için takdirle karşılanması gereken bu tanım, ayetin nüzul 
sebebi olaral< değer kazanacak olayla ilgili olup olmadığına değirımemesi 
bakımından teknik olmaktan uzaktır. Gerçi o, bu tarifi izleyen açıklamaların
da ayetin inişi ile olay arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir; fakat gerek bu 
ilişkinin, gerekse şeklinin tanım cümlesinde yer alması gerekirdi. Zerkani 
(1367 /1948), onun tarif cümlesindeki bu eksil<Jiği gidererek, daha teknil< 
bir tanım geliştirmiştir. Ona göre, "Nüzul sebebi öyle bir olgudur (şey') ki, bir 
veya birkaç ayet ondan bahsetmek veya onun hükmünü açıklamak üzere 
onun meydana geldiği günlerde inmiştir. Bunun anlamı şudur: Hz. Peygam
ber zamanında bir olay olmuştur veya ona bir soru yöneltilmi§tİr, bunun üze
rine o olayla ilgili açıldamada bulunmak ya da o sonıyu cevaplandırmak için 
bir veya birkaç ayet inmiştiı:"27 Zerldl.nl'nin bu tarifi ve açıklaması genel ka
bul görmüş, kendisindensonra araştırmacılar onun tarifini tıpatıp aynı veya 
benzer cümlelerle tekrarlamışlardır.28 

* Rivayet yollanndan biri olan sema' hakkında genVj bilgi için bkz. Talat Koçyiğit, Hadf.s 
Usulü (İlnıu Mustalahiiti'1-Hadft), 4. baskı, Ankara: AÜ.İ.F yay., 1993, s. 61-64. 

24 el-Vahid!, Esbiibü'n-nüzu1, 12; es-Suyı.lti, e1-İtkiin, I, 92-93; el·Kafiyeci,Kitdbı1't-Taysfr, 25-26 
(Türkçesi için bkz. s. 65): Muhammed b. Muhammed Ebu Şehbe, el-Medhal li diriiseti'l
Kıır'iiıı, et-tab'atü's-saniye, Kahire: Mektebetü's-sünne, 1416/1996, s. 123-24. 

25 es-Suyı1ti, el-İtkan, I, 92-93. 
26 es-Suyütl, el-İtkan, I, 94. 
27 ez-Zerkani, Menô.hilii'l-i~fiin, ı, Bl. 
28. Öniek olarak bkz. Su b hi es-Salil1, Mebilhis .ff ulı1nıi'l-Kur'iin, 132 (Türkçe'si için bkz. Subhl 

es-SaJ.ih,Kur'iin İlimleri, 107); Cerralıoğlu. Tefsir UsUlü, 115; Ebü Şehbe, el-Medha1lidirdse
ti'1-Kıır'ün, 122; Suat Yıldınm, Kzır'ôn-ı Kerfm ve Kzır'ilıı İlimlerine Giriş, 89; Ahmet Nedim 
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Netice olarak, İslam tarihi boyunca nüzul sebepleri ile ilgili olarak, Kur'
an ayetlerini tarihlendirme bakımından iki önemli yaklaşımın ortaya çıktığı
nı söyleyebiliriz. İlk yaklaşıma göre, nüzul sebepleri ayetlerin iniş tarihleri 
haklanda ipucu içeımeyebilmektedir. İkinci yaklaşıma göre ise, nüzul sebep
leri bu konuda en azından yaldaşık tarihi belirleyecek kadar ipucu içermek
t&dir. Kurgusal olarak, bu ildnci baluş açısı daha isabetli görünmektedir. Çün
kü usulcülerin çoğunluğuna göre; açıldamanın (el-beyan) ihtiyaç zamanın
dan sonraya bırakılması caiz olmadığından/ 9 nüzulün hakiki sebepten he
men sonra gerçekleşmesi şarttır.30 Oysa ayetin kapsamına giren olgulada
ki, biz bunlara sanal/ takdir edilen sebepler diyebiliriz- nüzul zamanı arasın
da böyle bir uyurnun bulunmasına gerek yoktur.31 Bu durumda bir ayetin 
gerçek nüzul sebebi, o ayetin nüzul tarihini de .az-çok göstermelidir veya 
bunu kolaylaştıran önemli bilgiler içermelidir. Ne var ki, bu, Hz. Peygamber' e 
ve onun sahabilerine dayanan nüzul sebebi rivayetleri ile desteklenmedilcçe, 
daha açık söylemek gereldrse, ravilerin, nüzul sebeplerinin gerçek olanları 
ile sanal olanlarını somut Iu-iterlere uyarak ayırt ettikleıi ve rivayetlerini de 
bunu en azından hissettiren ifadeler kullanarak yaptıklan ispat edilmedilcçe, 
sırf bir varsayımdan ibaret kalmaya mahkumdur. O halde, konumuzun çer
çevesini aşmadan nüzul sebebi rivayetlerine kısaca göz atmamız yerinde ola
caktıı: 

III. Nüzul Sebebi Rivayetleri 
Nüzul sebebi kavramının mahiyeti ile ilgili tartışmalardan da anlaşılaca

ğı gibi, usulcüler hangi tür olayların nüzul sebebi olarak kabul edilmesi ge
rektiği konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Konuyla ilgili tartışmala
rın odak noktasını, bir ayetin nüzul sebebi olarak gösterilen olgunun, Kur'
an'ın vahyedildiği zaman dilimi içerisinde o ayetten önce gerçekleşmesirıin 
şart olup olmadığı meselesi oluşturmaktadır. Yukanda verdiğimiz bilgilerden 
anlaşılacağı gibi, kısmen Suyfııi'nin, özellilde de Zerkani'nin etleisiyle son 
yarım asırdayapılan tefsir usulü çalışmalarında, Hz. Peygamber döneminde 
meydana gelerek, bir ay~tin, ayet grubunun veya surenin inişine sebep olan 
olgulara vurgu yapılmakta, nüzul sebebi kavramının kapsamına yalnızca bu 
olguların girdiği izlenimi verilmektedir. Anlayabildiğimiz kadarıyla, bunun 
başlıca sebebi, bu araştıımaların çoğunda sebep kelimesinin neden anlamın
da kullanılmasıdır. Sebep kelimesine neden anlamı verildiğinde, bir olgunun 
nüzul seb,ebi sayılabilmesi için Hz. Peygamber'in peygamberliği döneminde 
ve ilgili ayetten önce gerçeldeşmesi şart haline gelmektedir. 

Seıinsu. Kur'an'ın Anlaşılmasında Esbilb-ı Nüzul'ün Rolü, İstanbul: Şule Yayın!an, 1994, s. 
65. 68; Ali Eroğlu, Kur'an Tarihi ve Kur'un İlim/eri Üzerine, Erzurum: EKEV Yay., 2002, s. 
175; Muhammed Ali es-Sabfıni, et-Tibyan fi ulUmi'l-Kur'dn, 22; Adnan Muhammed Zarzı1ı; 
Ulılmıı'l-Kur'an -Medhal ild tefsfri'l-Kur"an ve beydnii i'rdbih, et-tab'ati.i's-saniye, Beynıt: el
Mekrebii'l-islanıi, 1412!1991, s. 127-28; Kamil Musa-Ali Dahrfılı, et-Tibyanfi ulılmi'l-Kur'
an, et-tab'atü's-saniye, Beynıt: Danı'l-nıalırfıse, 1415/1995, s. 89-90. 

29 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 23. 
30 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 26. 
31 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 25-26. 
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Oysa yukanda da belirttiğimiz gibi, klasik kuramda sebep kelimesi neden 
anlamında değil, Kur'an'ın ini§ teorisine uygun olarak, vesile anlamında kul
lanılmıştır. Buna göre, Kur'an'ın vahyedildiği dönemden önce gerçekleşen 
bir olgu nüzul sebebi olarak değerlendirilebileceği gibi, ayetin nüzulünden 
hemen önceki bir olgu da nüzul sebebi olarak değer kazanabilir. Hatta Hz. 
Muhammed'in peygamberliği döneminde gerçekleşerek bir ayetin anlamına 
uygun düşen herhangi bir olgu bile o ayetin nüzul sebebi sayılabilmektedir. 
Yine bu bağlamda, Hz. Peygamber'in vefatından sonra meydana gelen bir 
olay, nadiren de olsa nüzul sebebi olarak nakledilebilmektedir. Çünkü ayet
ler, ne zaman meydana gelirse gelsin, bu tür olgulada bağlantılıd~ zira on
larla ij:gtli ilahi mesajlan ihtiva etmektedir. Ayrıca, şayet vahiy dönemindeki 
bir problemle ilgili hüküm bir ayetin içeriğinde yer alıyorsa, o problem o 
ayetin nüzul sebebi olarak nitelendirilebilmektedir.32 Sonra bir ayetin nüzul 
sebebini zikretmenin amaçlarından birisi, belki de en önemlisi, o ayetin daha 
iyi anlaşılınasını sağlamaktır.33 Amaç bu olduğuna göre, olgunun gerçekleş
me zamanı değil, Kur'an'ın aniaşılmasına katkısı ön plana çıkmaktadır. Bu 
bağlamda Zerkeşi, sahabilerin bazen kendi durumlarını ve fıkhi görüşlerini 
Kur'an'la ilişkilendirdiklerini ve bunu da nüzul sebebi olarak takdim edebil
diklerini belirterek,34 tarihlendirme açısından çok önemli bir noktaya dik
kat çekmiş olmaktadır. 

Ayetlerin anlamlarını ortaya çıkarmayı ve gündelik hayatla ilgili prob
lemlere Kur'an'a dayanarak çözüm getirmeyi amaçlaması yönünden takdir 
edilmesi gereken klasik anlayış, ayetlerin inişlerine sebep olan gerçek olgu
ların tespitini, dolayısıyla ayetlerin ini~ tarihlerini belirlemeyi önemli ölçüde 
zorlaştrrması, sınırlannın belli olmaması, kargaşaya yol açabilmesi ve biraz 
sonra vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi, istismar edilebilmesi iti
bariyle eleştirilebilir. Bu anlayışı hem daha mazbut hale getiren, hem de nü
zul sebebi kavramına belli sınırlar koyan Suyüti'nin ve Zerkiin!'nin görüşü 
benimsenebilir veya benzer görüşler geliştirilebilir. Ne var ki, rivayetler bi
zim tercihierimize göre değil, bu rivayetleri yapan ravilerin zihinlerindeki 
nüzul sebebi anlayışı doğrultusunda ortaya çıkmıştrr. Bu yüzden, kaynaklan
mııda geçen "Bu ayetin iniş sebebi şudur." türünden açıklamalan hem doğru 
anlayabilmek, hem de doğru anlamlandırabilmek için, her şeyden önce bu 
açıklamalan yapanların ba:kış açısını esas almak zorunludur. Öyleyse onların 
bakış açısını ortaya koymadan kendi görüşünü zikreden bir araştırmacı, hem 
kendisi yanılabilir, hem de başkalarını yanıltabilir. Bizim klasik nüzul sebebi 
kuramını, tarifi ve sınırları açısından özenle ortaya koymaya çalışmamızın 
yegane gayesi, böyle bir yanılgıya düşmekten kendimizi korumaktır. · 

Bizim bu değerlendirmemiz aşırı ve gereksiz görillmemelidir. İbn Teymiy
ye (728/1327), nüzul sebebi rivayetlerinde gözetilen amacın, ayetin anlaşıl-

32 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 31-32; İbn Teymiyye, Mukaddimefi usiıli't-tefsu; 60-61; es-Suyüti, 
Liibabii'n-nükfıl, 1, 4; aynı müellif, el-itkdn, I, 93. 

33 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 22-28; İbn Teymiyye, Mukaddime fi usuli't-tefsıi; 60; es-Suyüô, el
İtkaıı, I, 87-88; ez-Zerkant, Mendhili!'l-irfan, I, 83-86. 

34 ez-Zerkeııi. el·Burhdn, I, 32. 
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masını kolayla~nrmak olduğunu, dolayısıyla nüzul sebebi açısından bu riva
yetlerin gerçek olabileceği gibi, sanal da olabileceğini, bu yüzden bunlara 
ihtiyatla yakla~mak gerektiğini isabetle vurgulamaktadır: 

Nüzul sebebini bilmek, ayetin anla~ılmasına yardımcı olur; çünkü sebebi 
bilmek, müsebbebi de bilme sonucunu doğurur. Bu yüzden İslam alimleri
:rı.in, "Yemin edenin niyeti anla~ılamadığı zaman yemin etme se5ebine, bu 
yeminin kı~kırtıcısına ve faktörlerine bakılır." §eklindeki görü§leri gayet ye
rindedir. Aynı §ekilde onların kullandıkları, "Bu ayet §U hususta inmi§tir." 
ifadesiyle, bazen bu sebebin o ayetin [gerçekten] ini§ sebebi olduğu, bazen 
de, nasıl ki, "Bu ayet benden [bahsediyor]." denebiliyorsa, aynı ~ekilde nü
zul sebebi olmasa bile o ayetin kapsamına girdiği kastedilmektedir. [Buna 
bağlı olarak] alirnler, bir sahabinin "Bu ayet §U hususta inmi§tir." sözünün, 
[ayetin] ini~ sebebini belirten müsnedler kategorisinde mi, yoksa müsned 
olmayan tefsirler kategorisinde mi görülmesi gerektiği hususunda görü§ ay
rılığına dü~mü§lerdir. Buhar! (256/870) bu [tür sözleri] müsned kabul eder
ken, diğerleri etmemektedir. Ahmed [b. Hanbel]'in (241/855) ve diğerleri
nin müsnedlerinin çoğunda, al<abinde ayetin indiği bir sebep zikredilmesi
nin hilafına olarak bu terminoloji kullanılmı~tır. Dolayısıyla, onların hepsi de 
bu tür [haberleri] müsned kabul ei:rni§lerdir. Öyleyse (lafzen: eğer bu anla
~ıldıysa), onlardan birinin "[Bu ayet] bu konuda inmi~tir." demesi, diğerinin 
"Şu konuda inmi§tir." demesiyle çeli§memektedir. Çünkü ömeklendirme (mi
sal) yoluyla tefsir bölümünde zikrettiğimiz gibi, [nüzul sebebi] lafzı bunla
rın her ikisini de kapsamaktadır. O halde onlardan biri bir ayet için bir sebep, 
diğeri de [ba§ka] bir sebep gösterse, ikisi de doğru söylemi~ olabilir. Zira 
[ayet] bu sebeplerden sonra veya bir defa bu, bir defa da diğer sebepten 
dolayı olmak üzere iki kere inmi§ olur.35 

Esasında bir ayetin ini§ine sebep olan bir olgu, o ayetin nüzul tarihi hak
kında önemli bir ipucudur veya en azından öyle olması beklenir. Ne var Id, 
İbn Teymiyye'nin klasil( nüzul sebebi kurarnını yansıtan bu cümlelerine göre, 
rivayetlerde nüzul sebebi tabiri, hem bir ayetin gerçek ini§ sebebi anlamın
da, hem de nüzulle a)akası bulunmayan herhangi bir olgunun bir ayetin 
kapsamı içerisinde değerlendirilebileceğini gösteren bir ifade anlamında 
kullanılmı~tır. O halde bu kurarn doğrultusunda gerçelde~en nüzul sebebi 
rivayetleri, ayetleri tarihlendirme konusunda bizi isabetli sonuçlara götüre
bileceği gibi, yanıltıcı da olabilir. Yanılgıyı hertaraf edebilmek veya en aza 
indirebilmek için, ayetlerin nüzul sebeplerini belirten rivayetlerin o ayetle
rin nüzul tarihleri ile uyumluluğu açısından tasnif edilmesi zorunluluk ar
zetmektedir. Nüzul sebebi rivayetlerini klasik anlayı§ doğrultusunda iki grupta 
mütalaa etmek mümkündür. Bunlardan birincisi, vahiy döneminden önceki 
olgularla ilgili rivayetler; ildncisi, vahiy dönemindeki olgular la ilgili rivayet
ler; üçüncüsü ise, vahiy döneminden sonraki olgularla ilgili rivayetlerdir. Şimdi 
bu rivayetleri örneklerle ele alabiliriz. 

35 İbn Teymiyye, Mukaddimeff usz1li't-tefslr, 60-61. Aynca bkz. es-Suyı1ti, Lübdbü'n-nükill, ı, 4; 
aynı nıüellif, el-İtkan, ı, 93. 
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a. Vahiy Döneminden Önceki Olgularla İlgili Rivayetleı• 
Bazı nüzul sebebi rivayetlerinde Kur'an'ın vahyedildiği yaklaşık 23 yıllık 

dönemden önce gerçekleşen bazı olaylann, Hz. Peygamber' e o olaylarla ilgi
li hiçbir soru soruimamasma rağmen -zira böyle bir soru sorulsa, nüzul se
bebi o soru olurdu- nüzul sebebi olarak gösterildiği görülmektedir. Bunun en 
belirgin ömeği, Vanidi'nin ( 468/1076) Fll Suresi'nin nüzul sebebi olarak Fil 
Vakası'nı göstermesidir. O, aynen şöyle demektedir: "[F"ıl Suresi,] Fil (ordusu] 
taraftarlarından, onların Kabe'yi yılana 1 tahrip etme arzulanndan, Allah'ın 
onları helak etmesinden ve Kabe'den el çektirmesinden bahseden o bilinen 
kıssa hald<ında inmiştir (nezeletfi ... )."36 Aynı şekilde o, Allah İbrahim'i dost 
edinmiştir [Nisa (4), 125] ayetinin nüzul sebebinin, Allah'ın, bir kıtlık sene
sinde insanlara yardımda bulunmasından dolayı İbrahim Peygamber'i dost 
edinınesi olduğunu belirtmektedir.37 Bu bilgilerden anlaşılmaktadır ki, o, 
nüzule sebep olan olayların nüzulden hemen önce veya nüzulle eşzamanlı 
olarak gerçekleşmesini şart görmemektedir. Rivayetleri §ekillendirmede önem
li bir etkiye sahip olan bu bakış açısı, ayetlerin vahiy tarihlerini belirlerken 
nüzul sebeplerine dayanmanın yanıltıcı olabileceğini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca Vahidl'nin bu göıiişünü, "Tarihte Ebrehe isminde bir komutan yaşa
yıp, ordusuyla birlil<te Mekke'ye saldıımasaydı ve Allah'ın bir lütfu olarak 
hezimete uğratılmasaydı, Kur'an'da Fll Suresi yer almayacaktı." şeklinde 
yorumlamak müml<t.indür. Bizim için bu, Kur'an'ın vahyedilmesi ve metninin 
şekillenmesi ile nüzul sebepleri arasındaki ilişkiyi gösteren önemli bir ipucu 
niteliğindedir 

Suyı'\ci, Vahidi'nin bu göıiişüne karşı çıkarak, Kur' an' da, Hz. Muhammed'
den öneeki peygamberlerden, diğer kişilerden ve .Ad ve Semfıd kavimleri 
gibi kavimlerden bahsedilmesini, geçmiş vakalan haber vermekten ibaret 
görm~ktediı:38 Oysa nüzul sebebi, nüzule vesile olan olaydan ibaretse, bunu 
beliiibir tarihi dönemle sınırlandırmanın mantığını orta koymak gerekmek
tedir. Bildiğimiz kadanyla böyle bir mantıki kurgu mevcut değildir. Bu ba
kımdan, nüzul sebebi kavramının kapsamına, Kur'an'ın vahyedildiği zaman 
diliminde meydana gelen olayların alınıp da daha önceki olaylarm alınma
masının mantığını anlamak oldukça zordur. Tarihte NUh isminde bir pey
gamber veya .Ad kavmi diye bir kavim yaşamasaydı, bunlardan ismen bahse
den ayetlerin yine de ineceğini kim iddia edebilirdi? Diğer peygamberler ve 
kıssalar hald<ında da aynı soru sorulabilir. Aksi takdirde bu peygamberter de, 
bu kavimler de birer tarihi figüran durumuna düşmüş olmazlar mı? Eğer 
bunlar birer figüran ise, o zaman Allah'ın oruarı imtihan etmesinin, mtika
fatlandırmasının, cezalandırmasının, Cennet'e veya Cehennem' e gönderme
sinin ne anlamı kalabilir? 

Vahiy döneminden önce gerçekleşen olgulann nüzul sebebi olarak göste
rilmesi, iyi bir araştırma ile yol alınmadığı zaman tarih hatası yapılmasına 
neden olabilmiştir. Bunun bilinen örneği, Vıllıidl'nin Katade (118/736) ile 

36 el-Vahidi, Esbôbii'n-nilzill, 401. 
37 el-Vahid1, Esbdbü'n-rıilzfıl, i49. 
38 es·Suyı1ti, el-İtkdn, I, 94. 
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Südd1'den (128/745) gelen bir ıivayete dayanarak,Allah'ın mescitlerinde Onun 
adının anılmasını engelleyen ve oraların yılcılması için çalışan kişilerden daha 
zalim !cim vardır! [Bakara (2), 114] ayetinin iniş sebeplerinden birisinin 
Buhtunasr ve ordusunun Yahudilere saldınp, Beyt-i Mukaddes'i yıkması, bu 
hususta onlara Bizanslı Hıristiyanların da yardım etmesi olduğunu zikret
mesidiı:39 Nüzul sebebi olarak zikretmese bile, Taberl' de yine Katade ile 
Süddfden gelen rivayetleri esas alarak, bu olaya atıf yapmakta, buııunla da 
kalmayarak, ayetinanlamına uygun en iyi tevilin bu olduğunu özellikle vur
gulamal<tadır.40 Oysa bu olay, Hıristiyanlığın peygamberi Hz. İsa'nın doğu
mundan 633 sene önce meydana gelmiştir, 41 O halde Mecusi bir Babilli olan 
Buhtunasr'ın Hıristiyanlardan yardım aldığını söylemek, tam anlamıyla anal<
ronizmdir. Yeri gelmişken, bu ve benzeri rivayetlerin şekillenmesinde Yahu
dilerin ve hatta İslam'ın ilk yüzyılı içerisindeki Yahudi-Hıristiyan rekabetinin 
etldsinin bulunup bulunmadığının dil<katle araştırılması gerektiğine işaret 
etmeliyiz. 

b. Vahiy Dönemindeki Olgulada İlgili Rivayetler 
Hiç şüphesiz, nüzul sebebi haberlerinin özünü Kur'an'ın vahyedildiği za

man kesitine ait olan rivayetler oluşturmaktadır. Aslında bu rivayetleri ön
celilde şekil yönünden inceleyerek, bir haberin nüzul sebebi rivayeti katego
risinde değerlendirilebilmesi için "Bu ayet şu hususta inmiştir." vb. ifadeler 
taşımasının şart olup olmadığını tartışmak gereldidir. A.ncak bu tartışma ko
numuza önemli bir katkı sağlamayacağından, böyle bir ifade taşımadığı hal
de nüzul sebebinden bahseden rivayetlere42 yer vermeden araştırmamızı 
sürdüreceğiz. Vahiy döneminde meydana gelen birtalum olayları, Hz. Mu
hammed'e sorulan bazı soruları ve diğer fiilieri nüzul sebebi olarak gösteren 
rivayetleı~ nüzulden öneelci olgularla ilgili olabildiği gibi, nüzulden soruald 
olgulada da ilgili olabilmektedir. Bu arada sahabilerin, kendi temenni ve 
arzularını nüzul sebebi olarak göstermeleri de farklı bir bakış açısı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bunları sırasıyla ele alabiliriz. 

ı. Nüzulden Öneelci Olgulada İlgili Rivayetler 
Nüzul sebebi kavramı telaffuz edildiği zaman tabii olaral< ilk akla gelen, 

Hz. Muhammed'in peygamberliği döneminde gerçeldeşen bir olgunun he
men peşinden veya ondan birkaç gün, ay ya da yıl sonra o olguyu doğrudan 
veya dalaylı olaral< konu eden bir vahyin gelmesidir. Nüzul sebebi hakkında
ki rivayetlerde, olgudan hemen veya çok az bir müddet sonra gelen vahiy 
örneklerine rastlamak mümkündür. Sözgelimi, Allah size, emanetleri ehline 
vermenizi emrediyor43 ayetiriin nüzul sebebi ile nüzul tarihi arasında tam bir 

39 el-Valıidi, Esbabü'n-niiziıl, 37. 
40 et-Taberi, Camiu'l-beyan. I, 498-99. 
41 Subhi es-Salih, Mebdhis fi uliımi'l-Kur'an, 137 {Türkçe'si için bkz. Kur'an İlimleri, lll) ; 

Cerralıoğlu, Tefsir Usı1lii, 120. 
42 Bu tür rivayerlere örnek olarak bkz. el-Valıidi, Esbdbii'n-nüzul, 23-24, 37, 39. 
43 Nisa (4), 58. 
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zamansal uyum bulunmaktadır. Bu ayetin, Osman b. Talha (41/661-62) hak
landa indiği rivayet edilmektedir. Cahiliye döneminde Osman, Kabe'nin per
dedarlığı ve anahtarlarının rnuhafızlığı i§lerini yürüten hizrnetçisiydi (sô.di
nü'l-Ka'be). Mekke fethedildiği gün Kabe'nin kapısını kilitlerniş, anahtar ken
disinden İstenince de vermemişti. Bunun üzerine Hz. Ali (40/661) onun eli
ni kıvırarak anahtarı almış ve Kabe'yi açmıştı. Hz. Peygamber de Kabe'ye 
girerek, iki rekat namaz kılmıştı. Tam dışarı çıktığı sırada amcası Abbas, 
hacılara su dağıtina işinin (es-sikô_ye) yanı sıra Kabe'nin hizrnetçiliğini de 
bizzat yürütinek maksadıyla, Hz. Peygamber'den anahtarı kendisine verme
sini istemişti. Bu olay üzerine Allah size, em an etleri ... ayeti inrniştir. Ayetin 
inişiyle birlikte Hz. Peygamber, Ali'ye, anahtarı Osrnan'a iade etinesini ve 
ondan özür dilemesini ernretiniştir. Ali onun emri yerine getirdikten sonra, 
bu iyi muamelenin nedenini soran Osrnan'a "Allah senin durumun hakkında 
[ayet] indirdi." diyerek, yukandald ayeti okumuştur. Bu durum karşısında 
Osman Müslüman olrnuştur.44 Böylece bir yandan Allah'ın evi ve Müslüman
ların kıblesi konurnundaki Kabe'nin hizmetini bir gayr-i rnüslirne yaptırrna 
şeklinde de tezahür etse, i~leri layıkıyla yapacak kişilere havale etinek ge
rektiği vurgulanırken, diğer yandan zaten hacılara su dağıtma işini yürüten 
Abbas'a (32/652-53) Kabe'yle ilgili en şerefli görev sayılan sidanet görevi 
verilmeyerek, Hz. Peygamber'in yakınlarını kayırdığı gibi bir izienim doğ
ması engellenmiştir. Bu olayın bir günde gerçekleştiği ve ilgili ayetin emri 
gereğince Kabe'nin anahtarının Osman'a aynı gün içerisinde iade edildiği 
anlaşılmaktadır. O halde bu ayet Mekke'nin fethedildiği gün, yani hicretin 8. 
yılının Ramazan ayında (Miladi: Ocak, 630) inıniş olmalıdır. 

Bazen olgu ile nüzul arasında epeyce bir süre (mesela, bir veya birkaç ay) 
bulunabilmektedir. Rivayet edildiğine göre, İslam'ın ilk yılı içerisinde vahiy 
sürecinde bir kesinti olmuş, Cebrail ilk vahiyden sonra Hz. Muhammed' e bir 
müddet gelmemiştir. Mekl<e müşrikleri, "Rabbi onu bırakmış, ona danlmış." 
diyerek, bu durumu İslam'ın aleyhinde olacak şekilde dedikodu, alay ve eleştiri 
konusu yapmışlar, işi, Hz. Peygamber'in yüzüne karşı "Şeytanın seni terk et
miş, sana kızrnış." diyecek kadar ileri götürrnüşlerdir. Öyle ki, bu sözü onun 
yüzüne karşı bazı rnüşril< kadınların bile söylediğine dair rivayetler vardır. Kuş
luk vaktine yemin olsun, sa!cinleştiği zaman geceye yemin olsun ki, Rabbin ne 
seni terk etti, ne de sana danlaz. .. [Duhi:l. (93), 1 -ll] ayetlerinin bu gelişmeler 
üzerine nazil olduğu bildirilmektedir.45 Bununla birlikte, eşi Hatice'nin Hz. 
Peygamber' e, "Gördüğüm kadarıyla, Rabbin sana danldı/ kızdı." dediği, Duha 
Suresi'nin onun bu sözü üzerine nazil olduğu da rivayet edilmektedir.46 Bu 
rivayetler, nüzule sebep olan söylentilerden· ilkinin çıkış tarihi ile nüzulün ger
çekleşmesi arasında bayağı bir sürenin geçtiğine işaret etinektedir. 

Cabir b. Abdiilah el-Ensarl'den (72/691 ?) gelen bir rivayetten ise, fetret 
dönerninden sonra ilk gelen vahyin Duhi:l. Suresi olmadığı anlaşılmaktadır. 

44 el-Vahidi, Esbô.bü'n-nüzü/, 130-31. 
45 Bkz. et-Taberi, Cô.nıiu'/-beyô.n, XXX, 231-32; el-Vahidi, Esbô.bü'n-nüziıl, 393. 
46 et-Taberi, Cô.nıiu'l-beyô.n, XXX, 231-32, 252; el-Vahidi, Esbô.bü'n-nüzCıl, 393. 
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Onun anlatırnma göre, Rasülüllah vahyin kesilmesinden bahsederken, "Yu
rürken gökten bir ses duydum. Başımı kaldırıp baktığımda, bir de ne göreyim, 
Hira'da bana gelen melek gökle yer arasında bir kürsüde oturuyor. Ondan çok 
koktum. Aileme gelerek, 'beni örtün, beni örtün' dedim. Onlar da beni ört:tü
ler." demiş, Bunun üzerine Allah, Ey örtünen, kalk da uyar ... kötüyü terk et 
.[Müddessir (74), 1-5] ayetlerini indirmiştir.47 Cabir'in bu rivayetinde, Hz. Pey
gamber'in örtülmesi ile ayetin inişi arasında fazla bir zamanın geçmediği, nü
zule sebep olan olayla nüzulün peş peşe gerçekleştiği hissedilmektedir. Zira 
hem Hz. Peygamber'in anlatımı, hem de nüzulün Ey örtünen, ... hitabıyla baş
laması, nüzul sebebi ile nüzulün eşzamanlı denecek kadar yakın aralıklarla 
gerçekleştiğini gösteımektedir. İslamiliteratürde vahyin kesinti dönemi (fetre
tü 'l-vahy) adı verilen sürecin ku·k gün civarında sürdüğü dikkate alınırsa, 4 8 ilk 
vahiyden yaklaşık kırk gün sonra Müddessir Suresi'nin ilk ayetlerinin, takip 
eden birkaç gün içerisinde de Duha Suresi'nin indiği söylenebilir. 

Bazen sebebin nüzulden epeyce bir zaman önce gerçekleştiği ayetin ifa
delerinin yanı sıra metinsel bağlarnından da anlaşılabilmektedir. Sözgelimi, 
Uhud Savaşı hakkında inen49 Hani sen mürninleri savaş içinlconuşlandırmak 
[üzere] ailenden ayrılmıştın [N-i İmran (3), 121] ayetindeki hani (iz) edatı, 
bu ayetin sebebinden bir müddet sonranazil olduğunu kanıtlamaktadır. Aynı 
şekilde müfessirlerin çoğunluğuna göre, [Ey Muhammed,] attığın zaman sen 
atmamıştın, fakat Allah atmıştı [EnfiH (8), 17] ayeti Bedir Savaşı'nı tasvir 
eden ayetlerden olup, Allah'ın bu savaşta Peygamber'ine ve Müslümanlara 
yardım etmesinden bahs~tmektedir.50 Sonraki ayetlerde Bedir Savaşı'nda 
müşrilderin mağlup ol duldarının zikredilmesi,51 attığın zaman ... ayetinin 
bu savaşın meydana gelmesinden bir müddet sonra indiğini ortaya koymak
tadır. Bazı durumlarda bir ayetin nüzul sebebinden bir müddet sonra indiği
ni tarihi bağlarnından hareketle ortaya çıkarmak da mümkün olabilir. Mese
la, Meld<e döneminde Hz. Peygamber Kabe'de namaz kılarken Ebu Cehil 
gelmiş, onun namaz kılmasına engel olmuştu. Onun bu çirkin hareketi üze
rine, Gördün mii, şu engelleyeni, namaz kıZarken bir kulu? ... [Alak (96), 9-19] 
ayetleri inmiştir.52 Eğer bu ayetler Ebü Cehil'in engellemesi üzerine Kabe'de 

47 et-Taberi, Camiu'l-beyan, XXIX, 143; el-Vahidi, Esbô.bü'n-nüzill, 381. 
48 Bazı araştırmacılar bu sürenin üç yıl sürdüğünü ileri sürüyariarsa da (Subhi es-Salilı, Mebô.

hisfi ıılilmi'l-Kur'an, 36 (Türkçe'si·için bkz. Kur'an İlimleri, 31)), Allah'ın, yeni peygamber
lik verdiği birisini bu kadar uzun süre vahiysiz brrakması makul görünmemektediı: Konuyla 
ilgili rivayetlerin satır aralanndan, vahyin kesinti süresinin en fazla kırk gün sürdüğü sezil
mektedir ki, bu, makul ve izah edilebilir bir süredir. Ayrıntılar için bkz. ???? İbn Hişilm, es
Sfratü'rı-nebeviyye, t!ık. Mustafa es-Sakka vd., Beyrut: Dilru ilıyai't-türils el-Arabi, tarilısiz, I, 
2S6-S8; Ebli Abdullah Muhammed b. Ahmedei-Ensari el-Kunubi, el-Cô.mi'li ahkô.mi'I-Kur'
ô.rı, thk. Muhammed İbrahim el-Hafnavi- Mahmud Hamid Osman, et-tab'atü's-saniye, Ka
bire: Daru'l-Hadis, 1416/1996, XX, 82-83; Muhammed Hamdi Yazıı; Hak Dini Kur'an Dili
Türkçe Tefsir, İstanbul: Eser Kitabevi, 1960, s. S88S. 

49 el-Vahidi, Esbô.bii'n-nüzill, 103. 
SO el-Vahidi, Esbô.bü'n-rıüziil, 192-93. 
sı Enfal (8), 18-19. 
S2 Konuyla ilgili farklı rivayetler için bkz. Muhammed b. İshak b. Yesar, Sfratu İbn İshak, thk. 

Muhammed Hamidullah, Konya: Hayra Hizmet Vakfı, 1981/1401, s. 213; et-Taberi, Cô.mi
u'l-beyô.n, XXX, 253-S7. 
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hemen inmi~ olsaydı, orada bulunanlar bunu açılcça belirtirlerdi. Çünkü Ka
be'de herkesin gözü önünde meydana gelen bir olay zikredilirken, böyle ola
ğan üstü bir olayın atianınası akla aykırı görünmektedir. O halde bu ayetler, 
Mekke döneminde, tebliğin gizli yapıldığı ilk üç yıl geçtil<ten sonra, muhte
melen mü~riklerin Hz. Peygamber' e ve Müslümanlara kar~ı sözlü ve fiili bas-
kılarını arrırdıldarı nübüvvetin dördüncü yılında inmiş olabilir. · 

2. Nüzulden Som·ald Olgularla İlgili Rivayetler 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tabil olan, bir ayetin nüzul sebebi olarak 

gösterilen bir olgunun o ayetten önce meydana gelmiş olmasıdır. Ne var ki, 
geniş anlamıyla ldasil< nüzul sebebi anlayışı, vahiy döneminde nüzulden sonra 
meydana gelen bir~kım olgulann da en azından amaç açısından nüzul se
bebi olarak takdim edilmesine imkan tanımaktadır. Sözgelimi Südd1, Faiz
lensin diye insanların mailarına kattığınız hiçbirfaiz [sermayesi] (ribô), Allah 
lcatında artmaz [Rum (30), 39] ayetinin Saklfliler haldunda indiğini ileri 
süımekte; gerekçe olarak da onların faizeilik yapmalarını, Kureyşlilerin de 
onlara faiz ödemelerini göstermektedir.53 Doğrusu, Südd1'nin zilerettiği bu 
olay, faiz ayetinin anlamı, muhtevası ve mesajı ile tam anlamıyla örtüşmek
redir. Fakat Rum suı·esi, tamamı Mekke'de nazil olan surelerdendir.54 Kur'
an'ın, Sal<iflilerin Kureşlilerden faiz almasıyla ilgilenmesi ise, İslam'ın Medi
ne döneminde Müslümanların hem Meklze'yi, hem de Taifi fethetmesinden 
ve bu ild şehirde ilzamet eden Kureyşlilerle Sal<iflilerin İslam'ı kabul etmesin
den sonraya denk düşmektedir. Müslümanların hakimiyetiyle birlil<te res
men yasaklanmasına rağmen, Saldflilerden bir kısmının bazı Kureylilerden 
faiz istemeye ısrarla devam etmesi üzerine55 Sakilliler sert bir dille uyarı!-

S3 Tefsfru's-Siiddf el-kebf1; 379; Ebü'l-Kasım Canılialı Mahmud b. Ömer b. Muhammed ez-Ze
nıah~eri. el-Keşşô.f acı hakô.iki Gavanıidt't-tenzfl ve uyılni'l-ekavfl fi viicfıhi't-te'vil, thk. Mu
hammed Abdusselam Şahin, Beyrut: Danı'l-kütüb el-ilrniyye, 141S!199S, III, 466; Ebu 
Muhammed Abdu'l-Hak b. Galib b. Atiyye el-Endelüsi, el-Muharrenı'l-vecfz fi tefsfri'l-Kitô.
bi'l-Azfz, thk. Abdusselaın Abdu~~afi Muhammed, ·Beyrut: Daru'l-kütüb el-ilmiyye, 1413/ 
1993, XII, 264; el-Kurrubi, el-Cami' Ii ahkami'l-Kur'ô.n, XIY, 3S; Ebu Abdullah Muhammed b. 
Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyan el-Endeliisi el-Gımati, et-Tejsfru'l-kebfr (el-Bahru'l-muhft), 
et-tab'atü's-saniye, Beyrut: Dil.ru'l-fikı; 1403/1983, VII, 174; Ebü'l-Fadl Şihabüddin es-Sey
yid Mahmud b. Abdiilah b. Mahmud el-Aıusi el-Bağdadi, Rulıu'l-meanffi tefsfri'l-Kur'ô.ni'l
Azfm ve's-seb'i'l-nıesanf, Beynıt: Danı'l-fikr, 1417/1997, XXI, 69. 

S4 el-Kurtubi, el-Cami' li ahkiimi'l-Kur'ô.n, XIV, 3; Ebü'l-Fida' İsmail İmadüddin b. Ömer b. Kesiı; 
Tefslnı'l-Kur'ani'l-Azim, tlık. M. İbrahim el-Benna vd., I<ahire: Daru'ş-Şa'b, tarihsiz, VI, 304; 
Yazıı: Hak Dini Kur'an Dili, VI, 3793. 

ss Ebu Zekeriyya Yahya b. Ziyad b. Abdiilah el-Esleıni el-Ferra, Meani'l-Kur'an, thk. Ahmed 
Yusuf Necati- Muhammed Ali en-Neccaı; et-tab'atü's-saniye, Beyrut: ed-Danı'l-Mısriyye li't
te'lif ve't-rercenıe, 1403/1983, I, 87; Ebu İshak İbrahim b. es-Seriyy ez-Zeccac, Meani'l
Kıır'arı ve i'rabııh, tlık. Abdulcelil Abduh Şibli, Beyrut: Aıemü'l-kütüb, 1408/1988, I, 3S9; 
et-Taberi, Cami'u'l-beyaıı, III, 107; Abdurrahman b. Muhammed b. İdris er-Razi (İbn Ebi 
Ha tim), Tejsfru'l-Kur'ô.ni'l-Azfm miisneden an Rtısulilla/ı saliallah u aleyhi ve sellem ve's-sahô.
beti ve't-tabifn, thk. Es'ad Muhammed et-Ta)'yib, Mekke-Riyad, 1417/1997, Il, S48-49; el
Vruıidi, Esbô.bii'rı-niizı1l, 9S-96; Cemalüddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzi el
Kuraşi el-Bağdadi, Zadu'l-nıesfrji ilmi't-Tefsfr; et-tab'atü'r-rabia, Beyrut: el-Mektebü'l-İslarni, 
1407!1987, I, 332. 
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mı~, eğer taleplerine devam ederlerse, kendilerine savaş açılacağı bildiril
miştir.56 Bu olayın Mekk1 faiz ayetinin irıişine neden olması imkansız dene
cek kadar zordur. Önde gelen müfessirlerden Süddl'nin bunu farkederneye
cek kadar ilınl birildme sahip olmadığı elbette dü~ünülemez. Ancak vahiy 
döneminde meydana gelerek herhangi bir ayetin arıJamıyla uyum arzeden 
playlan nüzul sebebi kapsamında değerlendiımesi, onun böyle hareket et
mesine yol açmış olabiliı·. 

Rivayetlerin bir lusmında, kendisinden önce inen biı· ayete dayandırılan 
bir hükmün nüzul sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Zerkeşi'nin 
belirttiğine göre, Bagavi (516/1122), nüzulünhükümden önce gelebileceği
ni, farklı bir anlatımla, bir hükmün kendinden önce vahyedilrrü~ olan bir 
ayetin nüzul sebebi olabileceğini kabul eden müfessirlerdendir. Zerkeş!, ken
disi de taraftar olduğu bu filcri şu cümlelerle savunmaktadır: "Bil ki, nüzul 
hükümden önce de gelebilir. NitekimMuvaffak olmuştur; lcim temizlenirse [A'la 
(87), 14] ayetinin fitreye (fıtır sadakası) delil olduğu belirtilmiştir. Beyhaki 
C 458/1066) de, İbn Ömer' e (73/692) ulaşan bir senetle bu ayetinfitre hak
kında indiğini rivayet etmiştir."57 Zerkeşi'nin örnek olarak zikrettiği ayette 
fitrenin kastedildiğini belirten daha başka rivayetler de bulunmaktadır.58 

Hatta bazı müfessirler çok daha ileri giderek, bahsi geçen ayette kastedile
nin zekat olduğunu ileri sürmektedirler.59 Kanaatimizce bu müfessirler, ayet
teki arınma 1 temizlenme (tezelclca) fiili ile zekat ve fitre (zelcatü'l-fttr) keli
melerinin Arapça orijinallerinin aynı kökten gelmesine, anlamsal ve morfo
lojik benzerliklerine bakarak bu sonuçlara ulaşmış olabilirler. Ne var ki, ço
ğunluğun görüşüne göre, A'la Suresi Mekke'de nazil olmasına rağmen,60 

şartları elverişli olan Müslümanlara fitre ve zekat sorumluluğu yüklenmesi 
Medine dönemine ait bir olgudur.61 Bütün bunlara rağmen, söz konusu aye
tin yardım çerçevesinde fitre veya zekada ilgisi inkar edilemez. Ancak bu 
ilgiyi,_ aşamalı iniş (tedric) açısından ortaya koymak, daha kolay, isabetli ve 
faydalı olabilir. 

Bir hüküm, kendinden önce vahyedilen bir ayetin nüzul sebebi gibi gös
terilmesinin sebebi, o ayetin sonradan ortaya çıkan hükmü kapsamasıdır. Bu 
o kadar yaygın biı· mantık yürütme biçimidir ki, sahabilerin ve tabiii erin, "Bu 
ayet şu konuda inmiştiı"." dediideri zaman, bunun o ayetin nüzul sebebi oldu
ğunu değil de, o hülanü içerdiğini kastettiideri ve bunu adet haline getirdik
leri bilinmektedir.62 Sahabilerin bile adet haline getirdikleri bu usul, gerçek· 
nüzul sebebi ile tal<dir edilen nüzul sebebini birbirinden ayırınayı haddin
den fazla zorlaştırmal<tadır. Yeri gelmişken, diğer bir zorluk olarak, geleceğe 

56 Bakara ,(2), 279. · 
57 ez-Zerkeşi, el-Burhô.n, I, 32-33. 
58 et-Taberi, Camiu'l-beya1!, XXX. 156; İbn Kesiı; Tefsiru'l-Kur'an, Vlll, 404. 
59 et-Taberi, Camiıı'l-beyan, XXX, 156. 
60 el-Kurtubi, el-Cami' li alıkami'l-Kur'ô.n, XX, 13. . 
61 Mevlana Şibli, İslô.m Tarihi-Asr-ı Saadet-, derleyen: Seyyid Süleyman en-Nedvi, çev. Ömer 

Rıza [Doğru!], İstanbul: Asar-ı İlıniye Kütüphanesi, 1346/1928, ı, 367. 
62 ez-Zerkeşi. el-Burhan, 1, 31-32. 



206 • DİNİ ARAŞTIRMALAR 

dair haber içeren ayetlerde kastedilen anlamın bile yine aynı mantık içeri
sinde nüzul sebebinin kapsamına alınabildiğini dikkatlere sunmalıyız. Zer
keşi, bunun bir örneği olarak, Yakında o topluluk hezimete uğratılacak, geri
ye döndürülecektir [yani, l<açacaklar] [Kamer (54), 45] ayetinin iniş sebebini 
zikretmektedir. Buna göre Hz. Ömer (23/644), Bedir Savaşı'nda Hz. Pey
gamber bu ayeti okuyuncayakadar hangi müşrik topluluğun yenilgiye uğra
nlacağının haber verildiğini anlayamadığını söylemiştir.63 Görüldüğü gibi, 
hicretin ikinci yılında vuku bulan Bedir Savaşı, Mekke döneminde inen bir 
ayetin nüzul sebebi olarak sunulabilmektedir. 

Amaç, ayetlerin muhtevasını belirleyerek Kur'an'ın daha iyi aniaşılmasını 
sağlamak olduğuna($öre, sebebin nüzulden sonra gelebileceği düşüncesi, 
tabii ki, klasik nüzul sebebi kuramının mantıki tutarlılığı ve bütünlüğü bakı
mından herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Ancak bu düşüncenin bazı 
sakıncaları da beraberinde getirebileceğini gözden kaçırmamak gerekmek
tedir. Bu sakıncaların başında, ayetlerin siyasi ve iktisadi amaçlar için kulla
nılabilmesi, kötü erneHere alet edilebilmesi gelmektedir. Nitekim Muaviye p. 
Ebi Süfyan (61/680), oğlu Yezid'in kendinden sonra halife olması için karar 
verip de valilerine halktan biat almalarını emrettiği zaman, Medine valisi 
Mervan [b. Hakem] Medinelilere bir konuşma yaparak, onlardan Yezid'e 
biat etmelerini istemişti. Ebu Bekir'in (13/634) oğlu Abdurrahman (53/673) 
bunun saltanat olduğunu ileıi sürerek biat etmeyi reddetmiş, ancak Mervan 
kendisinin yakalanmasını emretmesi sebebiyle kardeşi ve Hz. Peygamber'in 
eşi olan Hz. Aişe'nin (58/678) evine sığınmıştı. Bunun üzerine Mervan, O 
kişi ki, ana-babasına 'Öf be size, benden önce birçok nesil gelip geçmiş [olduğu 
halde diriltilmemiş] iken, beni diriltilmekle mi tehdit ediyorsunuz?' demişti. 
Oysa onlar [ana-babası], 'Yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın [ahiret] vaa
di gerçektir' diye Allah 'tan yardım dilerken, o da, 'Bu, eskilerin masallarından 
başka bir şey değil' demektedir [Ahkiif (46), 17] ayetini okuyup, Abdurrah
man'ı kastederek, "İşte Allah'ın hakkında [bu] ayeti indirerek kınadığı kişi 
budur." demiş, Hz. Aişe de onun bu sözünü reddederek, ayetin gerçek nüzul 
sebebiniaçıklamıştır.64 

Sebebin nüzulden sonra gelebileceği düşüncesi, sadece siyasi açıdan de
ğil, aynı zamanda dini açıdan da istismara kapı aralamaktadır. İslam tarihin
de bunun tefsir kitaplarına bile girebilen örneklerine rastlamak mümkündür. 
Nitekim, Ebu Zürare el-Ensad'ye ulaşan bir senede, Günahkarlar sapıklık ve 
çılgınlık içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün onlara, 'Tadın Salcar 
[Cehennemi]'nin dokunuşunu; [çünkü] biz her şeyi bir ölçüye (kader) göre 

63 Ebu Abdiilah Muhammed b. İsmrul el-Bulıari, Sahfhu'l-Buhô.ri (el-Cô.miu's-sahfh), İstanbul: 
Çağrı Yayınları- Darıı Salınun (Tunus), 1992/1413, K. Tefsfri'I-Kur'ô.n (65), 54: 6, VI, 54; 
ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 33; es-Siıyılti, el-İtkô.n, I, 106. 

64 es-Suyi:ıti, el-İtkô.n, I, 89. Ri vayetin tamamı ve farklı şekilleri için bkz. ei-Bu!ıari, K. Tesfri'l
Kur'ô.rı (65), 46: 1, VI, 42; Ebfı Bekir Ahmed b. Amr b. Abdu'l-Halık ei-Bezzar, Müsnedü'l
Bezzô.r; tlık. Mahfıızu'r-Rahman Zeynullah, Beyrııt: Müessesetü ulfımi'I-Kur'an, 1409, VI, 
241, No: 2273; Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdullah el-Hakim en-Neysabı1ri, el-Müstedrek 
ale's-Salıfhaynfi'l-Hadis, tlık. Mustafa Abdulki'ıdir Ata, Riyad: Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, 1411/ 
1990. IV, 528, No: 8483. 
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yarattık' [denilir]. [Kamer (54), 47-49] ayetlerinin, bu ayetlerden çok soma 
ortaya çıktıkları halde, kaderi yalanlayan bazı insanlar hakkında indiği iddia 
edilebilmiştir.65 Aynı iddia Muhammed b. Ka'b'a (108/726?) da isnat edil
miştir.66 Oysa buradaki kader kelimesi, Allah'ın her şeyi belli bir düzen ve 
denge içerisinde yarattığını betimleyecek biçimde kullanılmıştır.67 

3. Sahabilerin Temenni ve Arzularıyla İlgili Rivayetler 
Bir ayetin muhtevası ile uyumluluk arzeden bir olgunun o ayetin nüzul 

sebebi sayılabileceği düşüncesi, vahiyden somaki olguların yanı sıra, sahabi
lerden bir kısmının kendi durumlarını, temenni ve arzularını da nüzul sebe
bi olarak gösterebilmeleri sonucunu doğurmuştur. Zerkeşi'nin işaret ettiği 
gibi,68 Müslümanların karşılaştıkları problemleri Kur'an'dan kanıtlar bula
rak çözme düşünceleri sahabilerin bu tavırları üzerinde etleili olmuştur. Kay
naldarımızda bunun örneklerine bolca rastlamak mümkündür. Bu örnekler
den belki de en meşhuru, Hz. Ömer'le ilgili alanıdır. O, üç konuda Hz. Pey
gamber' e teldif götürdüğünü, bu teklifleri doğrultusunda üç ayet indiğini 
şöyle anlatmaktadır: 

Üç [konuda] Rabbimle muvafakat sağladım. "Ey Allah'ın Peygamberi, 
İbrahim [Peygamber'in] makamını namazgah edinsek!" dedim. Bunun üze
rineİbrahim'in makamını namazgah edinin [Bakara (2), 125] ayeti indi. Yine 
"Ey Allah'ın Peygamberi, senin eşlerinin yanına iyiler de, günahkarlar da 
giriyorlar; keşke eşierin örtünse!" dedim. Bunun üzerine de örtünme ayeti 
[Ahzab (33), 53] indi. Hanımları, kıskançlık yüzünden Hz. Peygamber'in 
başına toplanmışlardı. Ben onlara, "Eğer o sizi boşarsa, Rabbi sizden daha 
iyi bazı eşleri ona alternatif olarak sunabilir" dedim. Ayet [Tahrim (66), S] 
de böyle nazil oldu.69 

Onun kendisiyle ilgili olarak indiğini söylediği bu ayetlerin ikincisi ile 
ilgili daha başka nüzul sebeplerinin bulunduğunu bildiren rivayetler de var
dır.70 Aynı şekilde, yine onun dua ve temennileri neticesinde tedricen indiği 
rivayet edilen71 içki ayetlerF 2 için de farklı nüzul sebepleri gösterilmekte-

65 et-Taberi, Cilmiu'l-beyiln, XXVII, lll; el-Vahidi, Esbilbü'n-nüzıll, 341. 
66 et-Taberi, Cilmiu'l-beyiln, XXVII, 110-ll; es-Suyı1ti, Lflbilbü'n-nükul, II, 90-91. 
67 Ebu's-Suud Mehıııed b. Muhyiddin Mehıııed el-İıııadi, İrşildu'l-Akli's-selfm ila mezilyil el

Kitilbi'l-Kerfm [fefinı Ebi's-Sııud), Beynıt: Daru ihyru't-türasi'l-Arabi, tarihsiz, VIII, 174-75. 
68 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 31-32. Ayrıca bkz. es-Suyı1ti, el-İtkdn, I, 93. 
69 es-Suyfıtl, el-İtkdn, I, 101; ez-Zerkani, Mendhilü'l-iifdn, I, 82. Rivayerin varyandan için bkz. 

Ahmed Muhammed b. Hanbel, el-Müsned, İstanbul: Çağn Yayınlan - Danı Sahniln (Tu
nus), 1992/1413, I, 23-24, 36; el-Bulıari, K. Tefsfri'l-Kıır'ô.n (65), 2: 9, V, 149-50; Ebü'l
Hüseyin Müsliın b. el-Haccac, Sahfhıı Miislim, thk. M. Fuad Abdulbaki, İstanbul: Çağn 
Yayınlan- Daru Sahniln (Tunus), 1992/1413, K. Feddili's-sahdbe (44), 2: 24, II, 1865, No: 
2399; Ebfı Hatim Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Teınimi, Sahfhu İbn Hibbdn, Beyrut: 
Müesseseru'r-risale, 1414/1993, XV, 319, No: 6896; Ebü'l-Kasım Süleyman b. Ahmed et
Taberi\ni, el-Mıı'cemü'l-kebfr; tlık. Hamdi b. Abdilmecid es-Selefi, et-tab'atü's-saniye Mekte
betıı'l-ilm ve'l-hikem, 1404/1983, VI, 92-93, 207, No: 5896, 6203. 

70 et-Taberi, Cilmiu'l-beydn, XXII, 46-47; İbn Kesiı; Tefsfru'l-Kur'dn, VI, 445. 
71 et-Taberi, Cdmiu'l-beydn, VII, 33; İbn Kesiı; Tefsfru'l-Kur'dn, I, 372-73. 
72 Bakara (2), 219; Nisa (4), 43; Maide (S), 90-91. 
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diı:73 Kendi durumunu, dilek ve temennilerini nüzul sebebi olarak gösteren 
tek sahabi Ömer değildiı·. Diğer bazı sahabiler de kendi durumlan ile birta
kım ayetlerin nüzulü arasında ilgi kurabilmişlerdir. Sa'd b. Eb! Vakkas (SS/ 
674), bu sahabilerden birisidir. O, kendisihakkında indiğini düşündüğü ayet
leri ~öyle sıralamaktadır: 

Allah, kitabında benim hakkımda dört ayet inmi~tir. [Birincisi,] annem, 
ben Hz. Muhammed'den aynlmadıkça yemeyeceğine ve içmeyeceğine ye
min etti. Bunun üzerine Allah, Eğer onlar [ ebeveynini seni, senin bilginin ka
bul etmediği bir şeyi bana ortak koşmaya zorlarlarsa, onlara uyma; fakat [bu] 
dünyada onlarla iyi geçin [Lokman (31), 1S] ayetini indirdi. İkincisi, [elime] 
bir kılıç almıştım. Hoşuma gittiği için 'Ey Allah'ın Peygamber'i, bunu bana 
hediye et!' dedim. Bunuh-üzerine Senden ganimetleri istiyorlar [Enfal (8), 1] 
ayeti (Burada Sa'd'ın anlatırnma uygun olarak çevirdiğimiz bu ayeti, Sana 
ganimetieri soruyorlar ~eldinde de Türkçele~tirebiliriz.) indi. Üçüncüsü, has
ralanmış tım, Rasülüllah beni ziyaret etti. 'Ey Allah'ın Peygamber'i, malımın 
yarısını [başkalarına vermeyi] vasiyet etmek üzere yemin etmek istiyorum.' 
dedim. 'Hayır!' cevabını verdi. 'Üçte birini?' dedim. O da sustu. Bunun üzeri
ne [Bakara Suresi'rıin 180'inci ayetiyle, mirasın] üçte birini [vasiyet etmek] 
caiz lulındı. Dördüncüsü, ensardan bir grupla şarap içmiştim de onlardan 
birisi bir devenin kürek kemiğiyle bumuma vurmuştu. Ben de Rasülüllah'a 
gelmiş tim. Bunun üzerine Allah, ~ara bı yasaldayan [M ai de (S), 90'ıncı ayeti] 
indirdi.74 

Oysa Sa'd'ın kendisi hald<ında indiğini söylediği Enfil.l Suresi'nin gani
metierden bahseden ilk ayetinin nüzul sebebi olarak çok sayıda olay bildiril
mektediı·.75 Ayrıca yukanda verdiğimiz bilgilerden anla~ılacağı üzere, Hz. 
Ömer de içki içmeyi yasaldayan ayetlerin kendisiyle ilgili olarale indiğini be
lirtmektediı·. Bu noktada gerek Hz. Ömer'in, gerekse Sa'd'ın kullandıldarı 
anlatım kalıplarına dildcat çekmek istiyoruz. Her ilci sahabi de nüzul sebebi 

· rivayetlerinde kesinlil< ifade eden7b fe nezelet. .. (bunun üzerine .. .indi) ve fe 
enzelellalıu ... (bunun üzerine Allah ... indirdi) kalıplarını kullanmıştır. Eğer 
bu anlatım kalıplarının gerçek nüzul sebeplerini kesin olarak gösterdiği doğ
ruysa, bu talcdirde içki içmeyi haram kılan ayetlerin ismi geçen il<i sahabi ile 
ilgili olarak bir defa veya onlardan her birinin ya§adığı il<i ayrı olay üzerine 
iki kere indiğini kabul etmek zorunlu hale gelmektedir. Diğer nüzul sebepleri 
hesaba katıldığında, bu sayı daha da artabilecektir. Halbuki Zerke§!, hangi 
kalıplarla rivayet edildiiderine bakmaksızın, bu olguları, gerçek nüzul sebe
bi olarak değil, delillendirme (istidlal) ve tevil maksadıyla söylenen şeyler 
kabilinden görmektedir. Onun tercih ettiği görüşe göre, bunları konu edirıen 

73 et-Taberi, Camiu'l-beyan, VII, 33-34; İbn Kesiı; Tefsfnı'l-Kur'an, II, 272-73. 
74 ez-Zerkeşi, el-Burlıari, I, 33-34. Ayrıca bkz. et-Taberi, Camiıı'l-beyan, VII, 33-34. 
75 et-Taberi, Camiu'l-beyan, VII, 171-77; İbn Kesiı; Tefsfnı'l-Kıır'an, III, 546-50. 
76 Usulcülere göre, fe (el-faü't-ta'kibiyye) edatı ile yapılan· nüzul sebebi rivayetleri kesinlik 

ifade etmektedir. Aynntılı bilgi iÇL'1 bkz. ez-Zerkaru, Mendhilü'l-irfôn, I, 87-88; Subhi es
Salih, Mebdlıis fi ıılCi.mi'l-Kur'an, 141-42 (fiirkçe'si için bkz. Kur'an İl im leri, 114); Cerrahoğ
lu, Tefsir Usulü, 118; Ebu Şehbe, el-Medlıal/i dir/iseti'l-Kur'iin, 132. 
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rivayetler, son tahlilde, gerçekten meydana gelmi~ bir olayı nakletmemekte, 
yalnızca birtakım hükümleri ilgili ayetlerle delillendirmektedir.77 Kanaati
mizce bu rivayetlerin delillendirme ve tevil olduğunu söyleyerek, işin için
den sıyrılmak mümkün görünmemektedir; çünkü bu rivayetlerde gerçek bir 
olayın nakledilmesi de ihtimal dahilindedir. Burada sıraladığımız ihtim8.ııer, 
ayetlerin vahiy tarihlerini tespit ederken böylesi rivayetleri son derece ihti
yatla kar~ılamak gerektiğini göstermektedir. 

IV. Klasik Nüzul Sebebi Algılamasımn Problemleri 
Ara~tırmamızın ba~ından itibaren münasebet dü~tiikte vurgulamaya ça

lı~tığımız gibi, ldasik nüzul sebebi algılamasında esas olan, nüzulün olgudan 
az bir müddet sonra gerçelde~mesidir. Bununla birlikte, klasik kuramda, nü
zul sebeplerinin sadece gerçek olanlarıyla sınırlı tutulmayarak, sanal sebeple
rin de bu kavram içerisinde değerlendirilmesi ve ilgili rivayetlerin bu doğ
rultuda gerçekle~mesi, çözülmesi gereken birtakım problemler doğurmakta
dır. Bu rivayerlere bakarak, nüzul sebeplerinden gerçek olanla olmayam ayır
manın çoğu kere imkansız denecek kadar zor olması, bu problemleri daha 
karma~ıl< hale getirmektedir. Bunun tek istisnası, bir ayetin, ayet grubunun 
veya surenin, sahih bir rivayet zinciriyle gelen yalmzca bir tane nüzul sebe
binin bulunmasıdır. Eğer birden fazla nüzul sebebi rivayet edilmi~se, o za
man birtakım teknii< usullerle bu sayı bire indirilmeye çalı~ılmaktadır. Ba~vu
rulan usullerden birincisi, rivayetlerin metinlerindeki anlatım kalıplarıyla, 
ildncisi de senetlerindeki sahililik durumlarıyla ilgilidir. Bu iki husus, sadece 
tercih veya indirgeme metotlarına değil, ayın zamanda klasik nüzul sebebi 
algılamasının problemlerine de i~aret etmektedir. 

a. Anlatım Kalıplarıyla İlgili Problemler 
Bir ayetin birden fazla nüzul sebebini bire indirmek için ba~vurulan ilk 

yöntem, ravinin, özellilde de ilk ra vi konumundaki sahabinin kullandığı an
latım kalıbına bakmaktır. Eğer ravilerden biri, "Bu ayet ~u konuda inmi~tir 
( nezelet fi !ceza)." şeklinde bir kalıp kullanırken, diğeri nüzul sebebini doğru
dan belirten "Bu ayetin iniş sebebi şudur (sebebü nüzuli'l-ayeti keza)." veya 
"Bunun üzerine şu ayet inmiştir (je nezelet ... )." gibi bir anlatım kalıbını ter
cih etmişse, ildnci rivayetin gerçek nüzul sebebi olduğuna hükınedilir; çün
kü bu iki anlatım kahbından pirineisi yorum (tefsfr) ve hüküm çıl<arma (is
tinbat) anlamı taşırken, ikincisi nüzul sebebini tespit eden bir nakildir. 78 Buna 
göre, ikinci türleri olmasa bile, birinci tür rivayetler, yani kesirılik ifade eden 
anlatım kalıplarlarıyla bize ulaşan nüzul sebepleri, konusu oldukları ayetle
rm nüzul tarihlerini de göstermiş olmaktadır. 

Kurgu olarak problemsiz gibi görünen bu usul, kanaatimizce gerçekçi 
olmaktan uzaktır. Çünkü anlatım kalıplarını bu ~ekilde _tasnif etmenin, saha
biler dönemme ait bir olgu olduğunu söylemek çok güçtür. Bu, usulcülerin 

77 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 32. 
78 es-Suyılti, el-İtkdn, ı, 94; ez-Zerkani, Menahilü'l-irfdn, I, 87 -88; Su b hi es-Sıilih, Mebdhis fi 

ulılnıi'l-Kur'an, 141-42 (Türkçe'si için bkz. Kur'dn İlimleri, 114). 



210 • DİNİ ARAŞTIRMALAR 

vahiy döneminden çok sonra yaptıkları bir sınıflandırma olduğundan, saha
bilerin nüzul sebeplerini bu şekilde sınıflandırarak anlatım kalıplarına dök
tüklerini varsaymak, belki sadece birkaç rivayet için doğru olsa bile, rivayet
lerin geneli için ikna edici olmaktan uzaktır. Nitekim yukarıdaki örnekte gö
rüldüğü gibi, hem Hz. Ömer, hem de Sa' d, yalnızca kendi durumlarını birta
kım ayetlerle ilişkilendirmeyi amaçladıkları halde, gerçeklik ve kesinlik ifa
de eden nüzul sebebi kalıplarını kullanmışlardır. Bununla birlikte usul kural
larının yerleştiği sonraki dönemlerde şekillenen rivayetlerde, bu teknik ayı
rımın göz önünde bulundurulduğu düşünülebilir. Fakat o zaman da rivayet
lerin sonradanböyle şekillendirilmesinin ne kadar isabetli ve güvenilir oldu
ğunu tartışma zoru"-nluluğu doğmaktadır. Ancak usulcüler böyle bir tartışma
ya girmeden senetlerinin sahih olup olmadığına bakarak rivayetlerin sayısı
nı azaltına yoluna gitmişlerdir. 

b. Rivayet Senetleriyle İlgili Problemler 
Usulcüler, küçük çapta da olsa metin tenkidi sayabileceğimiz anlatım ka

lıplarına dayalı ilk elemeye paralel olarak senet tenkidi de yapmaktadırlar. 
Bu aşamada usulcüler rivayetleri senetlerinin sahih olup olmaması açısın
dan ele alarak, en doğru sonuca ·ulaşmaya çalışmaktadırlar. Yapılan değer
lendirmeler ve terelliler neticesinde, bazen yalnızca bir olgu bir veya daha 
fazla nüzulün sebebi olarak gösterilirken, bazen de birden fazla olgunun bir 
veya daha fazla nüzule sebep teşldl ettiği belirtilmektedir. 

1. Bir Olgunun Bir veya Daha Fazla Nüzulün 
Sebebi Gösterilmesi 

Şayet sahilı senetle gelen bir olgu yalnızca bir nüzulün sebebi olarak gös
teriliyorsa, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu, büyük ölçüde probiemsiz du
rumdur. Böyle bir olgunun gerçekleşme tarilıi tespit edildiğinde, ilgili ayet 
veya ayetlerin nüzul tarilileri de yaldaşık olarak tespit edilmiş olur. Fakat 
birden çok nüzulün sebebi olarak yine sahih senetle rivayet edilen yalnızca 
bir olgu gösteriliyorsa, o zaman nüzul tarihini belirlemek hayli zorlaşır. Suyüti, 
imkanı açısından kesiniilde problemsiz olduğunu iddia ettiği bu sebep türü
ne örnek olarak, Ümmü Selerne'nin (61/680) bir serzenişi üzerine Kur'an'ın 
iki ayrı suresinde yer alan ild farldı ayetin inmesini göstermektedir.79 Riva
yete göre Ümmü Seleme, eşi Hz. Peygamber' e, 'Ey Allah'ın Peygamberi, hic
ret konusunda Allah'ın kadınları herhangi bir şekilde zikrettiğinl duymuyo
rum!' demiş, bunun üzerine de Rableri onlara 'Ben, erkek olsun, kadın olsun 
sizden hiçbir çalışanın çalışmasını zayi etmem' karşılığını verdi [AU İmnln 
(3), 195] ayetini indirmiştir.80 Diğer bir rivayette ise, Ümmü Seleme'nin, 'Ey 
Allah'ın Peygamberi, erkekleri zikrediyorsun da kadınları zikretmiyorsun!' 

79 es-Suyı1ti, el-İtkô.n, I, 99. 
80 Ebfı Isa Muhammed b. Isa et-Tirmizi, Sünenii't-Tirmiz~ thk. Ahmed Muhammed Şakiı; İstan

bul: Çağrı Yayıniatı- D anı Saimlin (Tunus), 1992/1413, K. Tefsfri'l-Kur'ô.n ( 44), 4: 9, V, 237, 
No: 3023; el-Hakim en-Neysiibfıri, el-Müstedrek, II, 328, No: 3174; el-Viilıidi,Esbô.bii'n-niizul, 
117; es-S'uyı1ti, el-İtkô.n. 1, 99. 
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dediği, bunun üzerine Allah'ın, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, 
mürnin erkeleler ve mürnin kadınlar ... [Ahzab (33), 35] ve Rableri onlara ... 
karşılığını verdi [Al-i İmran (3), 19 5] ayetlerini indirdiği nakledilmektedir. 81 

Hillcim en-Neysabür1 C 405/1014) bu rivayerin Buhar! ile Müslim'in (261! 
875) ~artlarına göre sahih olduğunu belirtmektedir.82 Ba~ka bir rivayette de 
~ümmü Seleme'nin, 'Erkekler savaşıyorlar, kadınlar savaşamıyorlar, bize mi
rasın yarısı veriliyor' dediği, bunun üzerine Allah'ın, Allah'ın bir kısmınızı 
diğerinize üstün kıldığı şeyleri arzulamayın [Nisa (4), 32] ve Müslüman ka
dınlar, mürnin erkeleler ve mürnin kadınlar ... [Ahzab (33), 35] ayetlerini in
dirdiği kayıtlıdır. 83 

Verilen bu bilgilere bakılarak, bir olgu birkaç ayetin nüzul sebebi olarak 
gösterildiğinde, o ayetlerin ba~ka nüzul sebeplerinin bulunmadığı gibi bir 
anJam çıkarılmamalıdır. Kaynaklarda, aynı ayetler için ba~ka nüzul sebepleri 
de zilcredilebilmektedir. Nitekim Ahzab Suresi'nin 35'inci ayetinin, Esma b int 
Amfs haldeında indiği naldedilmektedir. 84 Aynı şekildeNisa Suresi'nin 32'nci 
ayetinin de sadece Ümmü Selerne hakkında inmediği, bazı Müslüman ka
dınların "Ke§ke biz de erkek olsaydık da, savaşarak erkeklerin ulaştığı [dere
ceye] ulaşsaydık!" demeleri üzerine indiği rivayet edilmektedir.85 

Bu rivayerlere dayanarak, ilgili ayetlerin aynı zamanda veya birbirlerine 
yakın aralıldaı-la vahyedildiği yorumup.u yapabiliriz. O zaman tek sorun ola
rak geıiye, Ümmü Selerne'nin bu ayetlerin inişine sebep olan serzeni~irıi ne 
zaman yaptığı meselesi kalmaktadır. Hz. Peygamber'in Ümmü Selerne ile ko
casının Uhud Savaşı'nda şehit düşmesinden bir yıl sonra evlendiği tarihen sa
bittir. s<> Uhud Savaşı hicretin üçüncü yılının Şevval ayında Canuncu ay) vuku 
bulduğuna göre,87 yukarıda zikredilen ayetlerin hicretin dördüncü yılından 
sonra indiğine kesin gözüyle bakılabilir. Nisa Suresi'nin 32'nci ayetinin diğer 
nüzul sebebi göz önüne alındığında, bu tarih, Müslümanların büyük askeri 
başarılar kazandıkları yıllara kaydırılarak, biraz daha belirginleştirilebilir. Nü
zul sebeplerine dayanılarak alınacak yol buraya kadardır. Bu tarihten sonrası, 
diğer tarihi tespitlerle belirlenebilir. Fakat eğer Ümmü Seleme, Hz. Ömer ve 
Sa' d gibi, kendisiyle ilgili bir olguyu bu ayetlerin nüzul sebebi gibi gösteriyor
sa, o zaman bu ayetler zikredilen tarihten önce de inmiş olabilir. 

2. Birden Çok Olgunun Bir veya Daha Fazla 
Nüzulün Sebebi Gösterilmesi 

Şayet bir nüzul için birden çok sebep naklediliyorsa, senedi zayıf olan 
rivayetler karşısında sahih olan rivayet tercih edilmektedir. Şayet her iki ri
vayet de sahih olursa, o zaman duruma göre, ya olguya şahit olan sahabiden 

sı el-Hakim en-Neysabi\ri, el-Müstedrek, II, 451, No: 3560; es-Suyi\ti, el-İtkan, ı. 99. 
S2 el-Hakim en-Neysabi\ri, el-Müstedrek, II, 451, No: 3560; es-Suyi\ti, el-İtkan, ı, 99. 
S3 et-Tirmizi, K. Teftfri'Z-Kur'arı (44), 4: S, V, 237, No: 3022; es-Suyi\ti, el-İtkarı, ı, 99. 
S4 el-Vahidi, Esbclbü'rı-nüzıll, 300. 
85 et-Taberl, C.'lmiu'Z-beyarı, V, 47-4S; el-Vahidi, Esbclbü'n-nüzı11, 125. . 
S6 Ümmü Seleme'nin hayatı hakkında bkz. Muhammed Hamidullah, İslô.m Peygamber~ çev. 

Salih Tuğ, Ankara: imaj İç ve Dış Tic. A.Ş., 2003, II, 6SO-Sl. 
87 Hamidullalı. İslô.m Peygamberi, I, 233. 
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gelen rivayet tercih edilmekte, ya senedi daha sahih görünen rivayere önce
lik verilmektedir. Her üç durumda da sebep sayısı bire ineceğinden, bir olgu
nun yalnızca bir nüzulün sebebi olması konusundaki gibi, nüzul tarihi nüzul 
sebebine bağlı olarak belirlenebilir. Eğer bu üç seçenekten birine göre yol 
alma imkanı ortadan kalkarsa, bu takdirde, zaman açısından birbirine yakın 
sahih rivayetler arasında uzlaştırma yoluna gidilerek, bir nüzul için birden 
çok sebebin varlığı kabul edilmektedir.88 

Ne var Id, sayısı hayli kabarık olan rivayetler arasında tercih yaparak, 
sağlıklı bir sonuca ulaşmak, göründüğünden çok daha zordur. Usulcüleıin 
sürekli zikrettikleri ömekle~en hareketle bu zorluğu belirginleştirebiliriz. 
Zerkeşi, Sana ruhu saı·uyorlar. De ki, ruh Rabbimim emrindendir; size [bu 
konuda] yalnızca az bir bilgi verilmiştir [İsra' (17), 85] ayetinin, hem Mek
ke'de bazı Kureyşlilerin, hem de Medine'de bir grup Yahudinin Hz. Peygam
ber' e ruhun ne olduğunu soımaya teşebbüs etmesi üzerine indiğini belirten 
rivayetler bulunduğunu belirterek, bu ayetin biri Mekke'de, diğeri Medine'
de olmak üzere ild defa indiğini kabul etmektedir.89 Oysa İbn Mes'ı1d'un 
Yahudilerin soru sorrna teşebbüslerine ve bunun üzerine Hz. Peygambere 
vahiy gelmesine şahit olduğunu kanıt göstererek, ikinci rivayerin tercih edil
mesi gerektiğini ileri sürrnektedir.90 Taberi ise, ruh kelimesinin genel kanaa
te göre vahiy meleği (Cebrail) anlamında kullanıldığı91 bu ayetin yalıuzca 
nüzul sebeplerini zikretmekle yetinmekte, herhangi bir tercih yapmamakta
dır.92 Vahidi de aynı yolu izlemektedir.93 

Bazen gerçekten de birbirine yakın zaman aralıklarında meydana gelen 
birden çok olgu sadece bir vahyin inmesirıe sebep olabilmektedir. Bunun kay
naklarda zilcredilen örneği, Kendilerinden başka şahitleri olmadığı halde eş Ze
rine [zina] isnat eden kişilerden her birinin şahitliği1 doğru söylediğine dair 
Allah'ı dört defa şahit tutmasıdır (Nur (23), 6] ayetinirı nüzul sebebidir. Bu 
ayet, bir riva ye te göre, Hilal b. Ümeyye'nin kendi eşine zina suçu isnat etme
si, diğer bir ıivayete göre de Uveymir'in kendi eşini aynı suçla suçlaması 
üzerine inmiştir.94 Usulcülere göre, sahih senetleri e rivayet edilen bu iki olay 
birbirine yalan tarihlerde gerçekleşmiştir. Bu yüzden onlar bu iki rivayet ara
sında tercih yapmamışlar, bu rivayetlerde konu edilen olayların her ikisini de 
ayetin nüzul sebebi olarak kabul etmişlerdir.95 Usulcüler arasında buna uz-

88 Nüzul sebebi rivayetleri arasmda tercih yapmak için uygulanan teknikler hakkında genel 
bilgi için bkz. es-Suyüti, el-İtkdn, I, 94 vd.; ez-Zerkani, Mendhilü'l-irfdn, I, 88-93; Subhi es
Salih, Mebdhisfi ııliımi'l-Kur'dn. 142-48 (Türkçe'si için bkz. Kur'dn İlimleri, 115-20); Cerra
lıoğhı. Tefsir Usulü, 119-20; Ebu Şehbe, el-Medhalli dirdseti'l-Kıır'an, 134-40. 

89 ez-Zerkeşi, el-Burhdn, I, 30. 
90 es-Sııyfıt1, el-İtkdn, I, 96. 
91 Ali b. Ebi Talha, Sahifetii Ali b. Ebf Talha an İbn Abbas fi tefsfri'l-Kw·'dni'l-Kerim, thk. Raşid 

Abdulmünim er-Racal, Kahire: Mektebetü's-sünne, 1411/1991, s. 324; et-Taberi, Cdmiu'l
beydn. XV, 156. 

92 et-Taberi,Cdmiu'l-beydn, XV.155-56. 
93 el-Villıidi. Esbdbü'n-nüzu~ 245. 
94 et-Taberi, Cdnıiu'l-beydn, XV. 156; el-Vahidi, Esbiibü'n-nüzul, 265-66. 
95 ez-Zerkeşi, el-Burhdn, I, 24; es-Suyüti, el-İtkdn, ı, 97; Ebfı Şehbe, el-Medhal li dirdseti'l

Kur'an, 136-37. 
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/aştırma (el-cem') adı vermektedirler.96 Duha Suresi'nin, yukarıdadeğindiği
miz vahyin kesinti döneminde ortaya çıkan dedikodular üzerine inmesi de 
uzlaştırmaya örnek niteliğindedir. 

Biz uzlaştırma metodunu son derece önemsiyoruz. Çünkü bu metot, bir 
yandan rivayet sayısının azaltılmasını, dolayısıyla vahye ışık tutan tarih ka
re].erinden bir kısmının devre dışı bırakılınasını önlerken, diğer yandan met
ninde nüzul sebebi olduğu açıkça belirtilmeyen, fakat verdiği bilgilerden 
vahye sebep olan olguları konu edindiği anlaşılan rivayetlerin de nüzul se
bebi kapsamında değerlendirilmesine kapı aralarnaktadır. Böylece, İbn Hişa
m'ın (218/833) es-Sfre'si gibi tarihi olaylarla ayetler arasında birebir ilişki 
kuran tarih kaynaldarından da yararlanılarak, Kur'an'ın sosyal bağlamları ve 
nüzul süreci biraz daha aydınlatılabilir, ayetlerin nüzul kronolojisi şimdi ol
duğu noktadan biraz daha ileriye götürülebilir. Ulaşılacak sonuçların Kur'an
'ın daha iyi anlaşılınasına yapacağı katkının, tartışılmayacak kadar büyük 
olacağında şüphe yoktur. Ancak bunun, ciddi, yorucu ve kapsamlı bilimsel 
araştırmalar gerektireceği ortadadır. 

3. Bir Vahyin Birkaç Kere İnınesi 
Klasik anlayışta, uzlaştırma mümkün olmadığı takdirde, bir ayetin birkaç 

defa indiğine hükmedilmektedir.97 Kaynaldarda bunu doğrulayacak birçok 
örnek zikredilmektedir. Sözgelimi, Fatiha Suresi biri Mekke'de, diğeri Medi
ne'de olmak üzere iki kere inmiştir.98 Aynı şekilde İhlas Suresi biri Mekke'de 
müşrildere, diğeri de Medine'de Ehl-i Kitab'a cevap olarak ild kere inmiştir.99 

İlk bakışta sorunsuz gibi görünen bu görüş, esasında birçok sorun ortaya 
çıkarmaktadır. Öncelikle bu görüşün sağlam gerekçeler üzerine kurulması 
gerekir. Zerkeşi, bir vahyin ild kere inmesinin gerekçesini, "Şanını yüceltmek 
ve [ildnci] sebebi meydana geldiğinde unutulma tehlikesine (lafzen: korku
suna) karşı hatırlatrriak maksadıyla bir şey ild defa indirilebilir. "1 00 cümlesiy
le açıldamaya çalışmalztadır. Bize göre, bu gerekçe makul görünmemektedir. 
Çünkü Kur'an'ın tamamının şam yücedir; tekrar indirilmek suretiyle, bir ayet 
veya surenin şanının ildnci defa yüceltilmesini gerektirecek hiçbir neden 
yoktur. Zerkeşi'nin bu açıldarnası, 9aha çok nazil olan bir vahyin diğer vahiy
ler karşısında şanının daha yüce, dolayısıyla daha faziletli olduğu gibi bir 
izienim doğurmaktadır. Halbuki, Kur'an'ın en yüce ayeti olarak kabul edilen 
ayete'l-lcürstnin ild defa indiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bir ayetin veya 
surenin unutulma tehlikesine karşı yeniden indirildiğini kabul etmek ise, 
Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini hakkıyla yapıp yapmadığı konu
sunda şüphe uyandırır. Bu şeldlde başlayan bir şüphe, Kur'an'ın sıhhatine de 

96 Subhi es-Salih, Mebahis fi ulilmi'l-Kur'an, 142 (Türkçe'si için bkz. Kur'an İlimleri, 115); 
Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 119. 

97 ez-Zerkeşi, el-Burhiin, ı, 29; es-Suyfıti, el-İtkan, ı, 97; ez-Zerkfıni, Menahilü'l-irfaiı, I, 88; 
Subhi es-Salih, Mebô.his ff ulumi'l-Kur'ô.n, 144 (Türkçe'si için bkz. Kur'an İlimleri, 116); 
Cerraiıoğlu, Tefsir Usulü, 119. 

98 el-Valıidi, Esbô.bü'n-nüzill, 23-24; ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 29-30; es-Suyfıti, el-İtkô.n, I, 104. 
99 el-Valıidi, Esbô.bü'n-nüzill, 409; ez-Zerkeşi, el-Burhô.n, ı, 30; es-Suyfıti, el-İtkô.n, I, 104. 
100 ez-Zerkeşi, el-Burhô.n, ı, 29. 
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gölge düşürür. Bu noktada, uyumluluğa işaret bakımından bir sure veya aye
tin birkaç defa nazil olabileceği en azından teorik olarak mümkün görülebi
lir. Biz bu durumda bile ilcinci nüzule gerek bulunmadığını, zira Hz. Peygam
ber'in ayetler le benzer olaylar veya benzer sorular arasındaki münasebeti tes
pit etme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda, gere
kirse ilahi bir müdahale de vald olabilir; fakat bu yeni bir nüzul anlanuna 
gelmez. 

Bu açıklamalarımız bir ayetin ya da surenin birkaç defa vahyedilrnesinin 
salemcalarını ortaya koymaktadır. Bu sakıncaları örnekler üzerinde daha ya
kından müşahede etmek in_ümkündür. Bir rivayete göre, amcası EbU Ta.J.ib 
ölüm döşeğine düşünce Hz. Peygamber onun yanına girerek iman etmesini 
istemiştir. Bu sırada onun yanında bulunan Ebu Cehil ile Abdullah b. Eb! 
Ümeyye, "Ey Ebü Talib, Abdulmuttalib'in dininden dönmek mi istiyorsun?" 
diyerek, onun müşrik kalmasını sağlanuşlardır. Onun bu tutumu karşısında 
Hz. Peygamberin, "Bana yasaklanmadığı sürece senin için bağış dileyece
ğim." demiş, bunun üzerine de, Cehennemlik olduklarını anladıktan sonra, 
yakınları bile olsa müşrikler için bağış dilemek, Peygamber' e de, inananlara da 
yakışmaz [Tevbe (9), 113] ayeti inmiştir. 101 Aynı ayetin, Hz. Peygamber'in, 
annesinin kabrini ziyaret ettiği sırada ona dua etmek üzere Allah'tan izin 
istemesi üzerine indiği de rivayet edilmiştir. 1 02 

Rivayet zincirlerinin sağlamlığı yönünden eşit olan ve içerdikleri olayla
rın gerçekleşmezamanları birbirine hayli uzak bulunan bu ilci rivayet arasın
da herhangi bir tercih ve uzlaştırma yapmak mümkün değildir. Bu yüzden 
olmalı Id, Zerkeş1, ilgili ayeti ild defa inen ayetlere örnek olarale eserine al
mıştu·.103 Ancak Suyüti, Tirmizi'nin hasenkabul ettiği bir rivayetine104 daya
narak, Ali b. Ebi Truib'in bir adamın müşrik olan ebeveyni için [Allah'tan] 
bağışlanma isterken işittiğini, "Müşrik olan ebeveynin için bağış diliyorsun 
ha!" diyerek hayretini belirtince, adamın "İbrahim [Peygamber] de müşrik 
olanebeveyniiçin bağış dilemişti." karşılığını verdiğini, Ali'nin bu durumu 
Hz. Peygamber'e haber vermesi üzerine de bu ayetin indiğini belirtmekte
dir.105 Bu rivayeti kabul etmesinden, onun, bu ayetin üç defa indiği kanaa
tinde olduğu ortaya çılcmaktadır. Daha önemlisi, onun, sağlamlık yönünden 
sa.hih derecesine çılcamadığı için hasen diye isirnlendirilen106 rivayetlerden 

10 ı İbn İshak, es-Sira, 222; İbn Hanbel, el-Müsned, V, 433; el-Buhil.ri, K. Tefsfri'l-Kur'an (65), 9: 
16, V, 208 (Metin Bu han'ye aittir.); Müslim, K. el-lman (2), 39, I, 54; ei-Hil.kirn en-Neysab
ı1ri, el-Müstedrek, II, 366, No: 3291; el-Vil.lıidi, Esbdbü'n-nüzul, 215-16; ez-Zerkeşi, el
Burhan, I, 31; es-Suyı1ti, el-İtkô.n, I, 97-98. 

102 el-Hakim en-Neysil.bı1ri, el-Müstedrek, Il, 366, No: 3292; el-Vfıhidl, Esbô.bü'n-nüzul, 217; 
ez-Zerkeşl, el-Burhan, I, 31; es-Suyı1ti, e/-İtkan, I, 98. 

103 ez-Zerkeşi, el-Burhan, I, 29, 31. 
104 et-Tirmizi, K. Tefsfri'l-Kur'ô.n (44), 9: 16, V, 281, No: 3101. 
105 es-Suyı1ti, ei-İtkô.n, I, 98. 
106 "Adalet şartını haiz olmakla beraber zabt yönünden sahih hadis ravilerinin derecesine 

ulaşamayan kimselerin muttasıl isnatla rivayet ettikleri şil.z [olmayan] ve illetten iiri ha
dislere hasen denilmiştir." Hasen hadis hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Koçyiğit, Hadfs 
Usulü, 94-97. 
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hareketle de nüzul sebeplerinin belirlenebUeceği ve bunların sahih rivayet
lere eşit turulabileceği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. 

Usulcüler, bazı tarihi göstergelerden hareketle bu rivayetlerden birini ter
cih edebilirlerdi. Sözgelimi, Tevbe Suresi'nin tamamının Medine'denazil ol
duğunu107 göz önüne alarak, bu rivayetlerden Ebu Talip'le ilgili alanını, 
bazı olayları ayetlerle ilişkilendirme amacı taşıyan sanal 1 takdir edilen nü
zul sebebi olarak değerlendirebilirlerdi. Halbuki onlar, rivayetleri sırf senet
leri açısından tahlil etmişler, nüzul sebeplerini belirlemenin başka kuralları 
olabileceğini neredeyse hiç hesaba katmamışlardır. O zaman bizim, "Hz. 
Muhammed, bu ayet kendisine Mekke'de indiği zaman müşrilder için bağış 
dilemernesi gerektiğini öğrenememiştir ki, annesi için bağış dil em ey~ teşeb
büs ederek, aynı ayetin Medine'de tekrar inmesine sebep olmuştur?" şeklin
de bir soru sorma hakkımız doğmaktadır. ~ağıdaki rivayetler ve onlarla ilgi
li değerlendirmeler, böyle bir soru sormalda bizim ne kadar haldı olduğumu
zu kanıtlar niteliktedir. 

Kaynaklarda belirtilcliğine göre, Uhud Savaşı'nda şehit düşen amcası 
Hamza'ya müsle yapıldığını, yani organlarının kesildiğini gören Hz. Peygam
ber, "Ben de senin yerine onlardan yetmiş kişiye müsle yapacağım." demiştir. 
Bunun üzerine, kendisi henüz daha oradan ayrılmadan, Eğer cezalandıra
calcsanız, cezalandırıldığınız lcadar cezalandınn. Eğer sabrederseniz, bu, sab
redenler için daha iyidir. S ab ret, sabrın yalnızca Allah içindir. Onlardan [ka
firlerden] dolayı üzülme, leurmaleta oldukları tuzaklar yüzünden tedirgin olma; 
çünkü Allah muttakilerle ve iyilik edenlerle beraberdir. [Nahl (16), 126-128] 
ayetleri nazil olmuştur. 108 Bu ayetlerin, Uhud Savaşı'nda müşrilderin, başta 
Hamza olmale üzere şehitlerin cesetlerini parçalamaları, mesela, karınlarını 
yarmaları, ciğerlerini sökmeleri, burunlarını, kulaldarını ve erkekiilc organ
larını kesmeleri kaqısında Müslümanların infiale kapılarak, bir gün müşrilc
leri yenerlerse, onlara bundan daha fazlasını yapacaldarını söylemeleri üze
rine, Mekke fethedildiği zaman indiği de rivayet edilmiştir.109 

Gerçekten de, Uhud Savaşı'nda müşrik ordusuna komuta eden Ebu Süf
yan'ın karısı Hind, Bedir Savaşı'nda oğlu Hanzala'yı ve babası Ebu Cehil'i 
öldüren Hamza'nın Vahşi tarafından katiedildiğini görünce, hemen onun ce
sedi üzerine atılarak, göğsünü yarıp ciğerini sökmüş ve yemeğe başlamıştı. 
Sonra da bumunu, kulaklarını vb. organlarını ipe dizip bir çelenk yapmak 
üzere kesip koparmıştı. 110 Bu, gerçekten üzücü bir hadise olup, insanlık de
ğerlerine sahip olmayan ve öte dünya kaygısı taşımayan kişilerin ne kadar 
barbarlaşabileceğinin en belirgin örneklerinden birini teşkil ermektedir. An
cal<. Hamza'nın cesedine yapılanlar karşısında Hz. Peygamber'in üzülüp de 
sahabilerinin üzülmemesi düşünülemez. Bunun aksi de vaki olamaz. Bu ba- · 

107 el-Kunubi, el-Cami' li ahkami'l-Kur'an, VIII, 3. 
108 et-Taberi, Camiu'l-beyiln, Xl\{ 196; el-Vahidi, Esbiibü'n-nüzftl, 239; es-Suyiiti, el-İtkiln, 1, 

98. 
109 İbn Hanbel, el-Müsned, V, 135; et-Taberi, Ciimiu'l-beyan, xıv, 195-96; İbn Hibbiin, es-Sahflı, 

Il, 239, No: 487; es-Suyiiti, el-İtkan, ı, 98. 
ll O Hamidullah, İsicim Peygamberi, I, 235. 
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kımdan biz, VaJıidl'nin bir açıldamasına dayanarak, birinci rivayerin de, ikin
ci rivayetiıı de eksik olduğunu, bu iki rivayetin birbirini tamamladığını dü~ü
nüyoruz. Zira Vahidi, Uhud ~ehitlerine mü~riklerin yaptığı karırılarını yar
ma, erkeldik organlarını kesme, burun, kulak gibi organlarını kesip alma vb. 
kötülükleri gören Müslümanların, bundan etkilenerek, "Şayet [günün birin
de] Allah onlara karşı bize zafer verirse, onların yaptıklarından daha fazlası
nı yapacağız; onlara, bundan önce hiçbir Arabın ba~kasına yapmadığı ~ekil
de müsle yapacağız; şöyle ~öyle yapacağız." dedilderini, bu sırada Hz. Pey
gamber'in de amcası Hamza'nın cesedi ba~ında durduğunu ve yukarıdaki ilk 
rivayette naldedilen sözü söylediğini, bu gelişme üzerine Allah' ın, Eğer ceza
landıracaksanız, ... (Nahl (1~126] ayetini indirdiğini bildirmekte, müfes
sirlerin görüşünün bu olduğunu belirtmektedir. 111 · 

Söz bu noktaya gelmişken, yukarıdaki rivayetlerin ikincisiyle ilgili bir-iki 
hususa değinmeden geçemeyeceğiz. Bu rivayette, açıldamanın (beyan) ihti
yaç zamanından sonraya bırakıldığı anla~ılmaktadır. O halde bu rivayet, ge
nel görüşe aykın olarak, ilahi açıklamanın ihtiyaç zamanından sonraya kala
bileceği görüşünde olanlar1 12 tarafından kabul edilmi~ olmalıdır. Suyı1ti, bu 
görüşü benimseyenlerden olduğu için, yukandald iki rivayet arasında her
hangi bir tercih veya uzlaştırma yapmamı~, Nahl Suresi'nin Mekki bir sure 
oluştın u da dikkate alarak, bahse konu olan ayetlerin, önce Mekke dönemin
de, sonra Uhud Savaşı'ndan hemen sonra, daha sonra da Mekke fethedildiği 
zaman olmak üzere üç defa indiğini ileri sürmüştür. 113 Bu noktada ona, "Eğer 
bu ayetler Meld<e'de inmişse, burılarda verilen mesajı Hz. Peygamber ve 
Müslümanlar düstur haline getiremediler mi ki, Uhud'da ve Mekke'nin fethi 
esnasında yeniden inmesi gereği. doğdu?" şeklinde bir soru yöneltilebilir. 
Halbuki, her iki rivayette de oldukça kritik bir durumdan söz edilmektedir. 
Şayet acilen ilahi cevap gelmezse, Müslümanların büyük bir kin içerisinde 
müşrilderden intikam almaya teşebbüs edebilecekleri hissedilmektedir. Böy
le kritik anlar için, cevabın toplumsal, dini, siyasi veya askeri strateji gereği 
olarak yıllarca geciktirilmesini gerektirecek sağlıklı gerekçeler bulmak müm
kün değildir. Bu balamdan, Peygamber'in ve ashabının, yukanda tasvir edil
diği şekliyle aşın bir öç alma duygusu içerisinde yıllarca bekletildilderini 
söylemek, ilahi mesajın esprisi ile bağdaşmaz. Ayrıca doğrusunu söylemek 
gerekirse, bir vahyin tekrar tekrar indirildiğini izah etmenin zorluğu ortada
dır. Çünkü eğer bir ayet bir defa inmişse, Peygamber onu unutmaz, uygula
malarını ona uygun olarak yapar, onun kapsamına giren problemleri çözer
ken onu dayanak yapar. Bu yüzden de oruç tutarken uyulması gereken kural
lardan bir kısmını bildiren ayette olduğu gibi/ 14 herhangi bir ayet-içi ilave 
söz konusu değils.e, aynı ayetin tekrar indirilmesi gerekmez. 

111 el-Viiltidi, Esbabü'n-niizill, 238-39. 
112 ez-Zerkeş1, el-Burhan, ı. 23. 
113 es-Sııyüt1, el-İtkdn, ı, 98. 
114 Bir rivayere göre, bu oruç ayetinde önce oruçlunun Ramazan gecelerinde beyaz ipliği 

siyah iplikten ayırt edinceye kadar yemek yiyebileceği belirtilntişti. Fakat bu yanlış ania
şılıp da epeyce Müslüman sabah iyice aydırilanıncaya kadar yemek yemeye devarn edince 
Allalı ayeti, sabahın ilavesiyle yeniden indirntiştiı: Böylece, konuya açıklık getirilerek, bu-
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Bunlar ikinci ri vayetle ilgili birtakım değerlendirrnelerdir. Biz, bu rivayet
teki aksaklıldarı gidererek her iki rivayeri birleştirsek bile, bu rivayetlerdeki 
olayın yukarıdaki ayetlerin gerçek nüzul sebebi olabileceğine ihtimal vere
nıiyonız: Çünl<ü bu ayetlerin birincisinde Müslümanlara, kendilerine eza, 
cefa, işkence ve haksızlıl< eden müşrildere aynı şekilde karşılıl< verme haldcr 
tanımaktadır. Şayet yukarıdaki rivayetlerde belirtilen olaylar bu ayetin ger
Çek nüzul sebebi olarak kabul edilecek olursa, Müslümanların savaştıl<ları 
müşrilderin ölülerine Uhud şehitlerine yapılanların aynısını yapabilmeleri, 
en azından prensip olarak caiz görülecektir. Bu cevazın yorumunun boyutla
rını ve uygulamada bunun yüce İslam dininin görünilisüne vereceği zararı 
düşünmek bile istemiyoruz. Oysa müşrilderin Hamza başta olmak üzere şe
hitlerin cesetlerine yaptıldarı kötülülderi, bırakalım Allah'ın gönderdiği di
nin kriterlerini, asgari insanlıl< ölçüleriyle bile bağdaştırmanın imkanı yok
tur. Öyleyse, her ild rivayette de muhtemelen gerçek nüzul sebebinin bildiril
mediği, diğer birçok · ;ayette olduğu gibi, olgu ile nüzul arasında ilgi kurul
duğu, yani Hz. Peygamber'in ve Müslümanların son derece müteessir bir ruh 
hali içerisinde söyledilderi amacım aşan sözler ile bu ayetlerin ilişkilendiril
diği düşünülebilir. Zira bu ayetlerle ilişkilendirilen Uhud Savaşı'ndan ne önce 
ve ne de sonra, Hz. Peygamber'in ve Müslümanların savaşırken öldürdülderi 
hasımlarının cesetlerine ve savaş esirlerine karşı müşrilderin yaptığı gibi acı
masız davrandıldaı·ını gösteren hiçbir tarihi belge yoktur. Tam aksine onlar, 
Bedir Savaşı'nda öldürülen en amansız İslam'ın düşmanı ve Mekke'nin lideri 
Ebu Cehil'in cesedine bile müsle yapmamışlaı·dır. Hz. Muhammed, Araplar 
arasında eşine çok az rastlanır bir biçimde, esirleri Müslümanlara dağıtmış, 
onlara iyi muamele etmelerini, kendi yediiderinden yedirmelerini tembih 
etmiş, aksi yönde hareket edenleri ciddi bir biçimde azarlamıştır. Hatta bu iyi 
muameleyi, elbisesiz kalan esiriere elbise tedaril< edecek, on Müslüman ço
cuğuna okuma-yazma öğretenleri serbest bırakacak kadar ileri götürmüş-· 
tür. 115 Tarih şahittir ki, Müslümanlar, Mekke'nin fethinden sonra her türlü 
iml<ana sahip oldukları halde, kendilerini yıllar önce yurtlarından süren 
Mekkelilere tam bir şefkatle muamele etmişlerdir. 116 

Yaptığımız değerlendirme, Mek:k1 bir sure olan Nahl Suresi'nin son üç 
ayetinin, Medine döneminde Uhud Savaşı'nın hemen akabinde vahyedildi
ğini iddia etmenin, ne kadar zor ve problemli olduğunu göstermektedir. Ka
naatimizce, bu ayetler de Mekke dönemirlde inmiştir. Sabrı tercih etmeleri 
önerilmelde birlil<te, Müslümanlara kendilerine reva görülen muamelenin 
aynısıyla mukabele hakkı verildiğine göre, bu ayetler, İslam'a giren kişilerin 
arttığı ve Müslümanların toplumsal bir güç haline geldiği, bu durumdan 
endişelenen müşriklerin onlara karşı baskıyı artırdığı, yol kesme, dövme vb. 
hadiseleriri fazlalaştığı bir dönemde inmiş olmalıdır. Niteldm İbn Zeyd'in (182/ 

nun bir benzetme olduğu, yalnızca şafak sökünceye (beyaz iplik) kadar sahur yemeği 
yenilebileceği belirtilrpiştir (et-Taberi. Camiu'l-beyan, II, 1 72; İbn Kesiı; Tefsfru'l-Kur'an, I, 
319). 

llS Haınidullah, İslam Peygamberi, I, 226-27. 
116 Hamidullah, İslam Peygamberi, I, 268-70. 
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798) verdiği bilgiye göre, Allah mü~riklerin affedilmelerini (ya'füve an .. .) 
emrettil<ten sonra bazı güçlü ki~iler Müslüman olmu~lardır. Bu Müslümanlar 
Hz. Peygamber'e gelmi~let, Mü~rilderi kastederek, "Ey Allah'ın Peygamberi, 
Allah bize izin verse de ~u köpeklerden intil<am alsak!" demi~lerdir. Bunun 
üzerine Eğer çezalandıracaksanız, ... [Nahl (16), 126-128] ayetleri nazil ol
muştur. 1 17 İbn Zeyd'in naklettiği bu olaydan, müşrilderin Müslümanlara kar
şıkötü muameleler yaptıkları, Müslümanların gayet tabii olarak bundan son 
derece etkilendilderi, onların güç-kudret sahibi olanlarınıİı müşriklere karşı
lık vermeyi açıkça dile getirdilderi ve bu hususta Hz. Peygamber'den izin 
istedilderi, bunun üzerine de oMann bu isteklerine olui:nlu cevap veren, fa
kat yine de sabretmeyi tavsiye eden yukandaki ayetlerin indiği anlaşılmak
tadrr. 

Görülmektedir ki, Nahl Suresi'nin son üç ayetinin İbn Zeyd'in naklettiği 
nüzul sebebi doğrultusunda kazandığı anlam, Suyılti'nin kabul ettiği nüzul 
sebepleri doğrultıısunda kazandığı anlama göre çok daha makuldür. İbn Hişa
m'ın İbn İshak'tan aktararak verdiği bilgiler, İbn Zeyd'in verdiği bilgilerle 
aynı doğrultııdadır. Onun verdiği bilgilere göre, Ebu Cehil şerefli ve güçlü 
birisinin Müslüman olduğunu duyunca, "Senden daha iyi olan babanın dini
ni terk ettin ha! Biz, senin aklının kıt, görüşünün hatalı olduğunu söyleyece
ğiz, şerefini aşağılayacağız." diyerek, onu ayıplayıp, küçük düşürürdü. Eğer 
bu kişi tacir ise, "Allah'a yemin olsun ki, ticaretini revaçtan düşüreceğiz, 
sermayeni yok edeceğiz." diyerek, onu tehdit ederdi. Eğer bu ki~i güçsüz ise, 
onu döverdi, insanlan da buna teşvil< ederdi.118 Tabii ki, burada Ebu Cehil 
yalnızca bir örnek olarak zikredilmektedir. Onun bu tavrı Mekke ileri gelen
lerinin hemen hepsinin Müslümanlara karşı uyguladıklan genel siyasetleri
dir. Nahl Suresi'nin son üç ayeti, bu siyaset sebebiyle mağdur alan veya ola
cak Müslümanlara aynı şekilde mukabele halda getirmektedir. Hamza ile 
Ömer'in Müslüman olmalarından sonra İslam'ın yayılması bi'setin 5-6'ncı 
yıllannda ivme kazandığına göre, 119 bu üç ayetin anılan yıllardanazil oldu
ğu varsayılabilir. 

V. Sonuç 
Görülmek~edir ki, makalemizin başından beri ana hatlarıyla ortaya koy

maya çalıştığımız klasik nüzul sebebi kuramında, sadece bir ayetin inişine 
sebep olan olgular değil, aynı zamanda nüzule sebep olmadığı halde sebep 
olmuş gibi o ayetle ilişkilendirilen -ki, bu ilişkilendirme daha çok sahabiler 
ve tabiller döneminde yapılmıştır- olgular da nüzul sebebi kavramının kap-. 
samında değerlendirilmiştir. Bu sebeplerden birincisini gerçek nüzul sebebi, 
il<incisini de sanal/ takdir edilen nüzul sebebi şeklinde isimlendirebiliriz. Nüzul 
sebebi denilince bunların daha Çok birincisi kastedilmekle birlil<te, ayetlerin 
nüzul sebepleriyle ilgili rivayetler her il<isini de kapsayacak ~ekilde gelişmiş
tir. Bu algılama biçimi ve onunla paralel olarak gelişen rivayetler, Kur'an ayet-

ll? et-Taberi, Ccimiu'l-beycin, XIV, 196. 
118 İbn Hişarn, es-Sfra, ı, 324. 
119 Hamidullah, İslam Peygamberi, ı, 108. 



ALİ RIZA GÜL • 219 

lerini anlama konusunda büyük katkılar sağlamakla birlikte, ayetlerin ger
çek nüzul sebeplerini ve vahyediliş tarihlerini belirlemede önemli sorunlar 
ortaya çıkaımaktadır. Gerçek nüzul sebepleri ortaya çıkmayınca, ayetlerin 
kronolojisini ortaya koymak da hayli zorlaşmaktadır. Oysa Kur'an'ın nüzul 
sürecinin haritasım hiç olmazsa ana hatlarıyla çizmek, ayetlerin ilişkili oldu
ğu.tarihi şartları ve olguları resmetmek anlamına gelmektedir; bu da Kur'
il.n'ı tarihi bağlamında doğıu bir şekilde anlayabilmek için son derece gerek
lidir. 

Kaynaklarda bazen birden çok olgu bir ayet veya ayet grubunun nüzulü 
için sebep olaral< gösterilebilmektedir. Klasik anlayış çerçeve~inde bunun en 
az üç nedeninin bulunduğu söylenebilir. Bunlar, inen ayetinanlam yönünden 
bu olgulan kapsaması veya bu olguların ayetin kapsamına girmesi, sonra
dan konan bir hükmün önce inen bir vahiyle ilişkilendirilmesi ve nihayet 
sahabilerin kendi durumlarını nüzul sebebi olarak gösterebilmesidir. Bu yüz
den usulcüler, bir nüzule sebep olarak gösterilen olguların sayısını bire indir
mek veya en azından sayıyı azaltmak için iki aşamalı bir yol izlemişlerdir. İlk 
olarak, nüzul sebebi olarak gösterilen olguların hangi anlatım biçimiyle ri
vayet edildiklerine bal<aral<, güçlü ifadelerle gelen rivayetleri gerçek nüzul 
sebebi kabul etmişlerdir. İkinci olarak, rivayetleri senetlerinin sahih olup ol
maması açısından inceleyerek, sahih olmayan rivayetleri çıkardıktan sonra, 
diğerleri arasından eğer biri diğerinden daha sahih ise veya birinde sahabi
nin olaya bizzat şahit olduğu belirtilmişse bunları tercih et:IDişlerdir; eğer 
rivayetler arasında sahihlik yönünden bir eşitlik söz konusu ise, uzlaştırma 
yoluna yönelmek suretiyle zaman açısından birbirine yakın olguları bir nü
zule sebep olarak göstermişlerdir; bunlardan hiçbiri mümkün olmadığı za
man da bir vahyirı bu olgulara bağlı olaral< birden çok defa geldiğine hük
metmişlerdir. 

Sırasıyla izlenmesi gerekmeyen bu iki aşamada uygulanan teknikler bir 
noktaya kadar yararlı olabilir. Ancak teorik açıdan son derece metodik görü
nen bu usulle ilgili olarak da bazı problemler dikkat çekmektedir. Her şeyden 
önce, hem sahabilerin l~endi durumlanın nüzule sebep olarak gösterebilme
lerinde olduğu gibi, nakillerin çoğu kere en güçlü ifadelerle yapılması, hem 
de sahililik ölçülerinin alimierin anlayışlauna göre farklılaşması, kaynakla
rımııda bir vahiy için gösterilen birden fazla nüzul sebebini bire indirmeyi 
göründüğü kadar kolay olmaktan çıkanrken, senet açısından sahih derecesi
ne çıkmayan, sözgelimi, hasen kategorisinde değerlendirilen rivayetlerin de 
gerçeği ifade etme ihtimalinin bulunması, bu rivayetleri devre dışı bıral<ma
nın tehlikesini gözler önüne sermektedir. Öte yandan, nüzul sebebine tanıl<
lık etmeyen bir sahabinin olayı tanıldık etmiş gibi aniatmama garantisinin 
olmaması, tam aksine, kendisiyle ilgili olguları bile ayetlerin nüzul sebebi 
olarak gösterebilmesi, sırf şahit olma ölçüsüne dayanarak tercih yapmayı 
zorlaştırmaktadır. 

Sonuç olarak, kaynaklarda, nüzule sebep olan olgulada nüzulle ilişkisi 
bulunan olgular genellikle iç içe girmiş, rivayetler ikincisi ile birincisini bir
birinden ayıracak bir format içerisinde gelmemiştir. Bunun dışında değerlen-
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direbileceğimiz az sayıdaki rivayet ise, sorunsuz bir ~ekilde gerçek nüzul 
sebeplerini göstermektedir. Gerek sorunsuz bir ~ekilde kendiliğinden belli 
olan, gerekse yukarıdaki telmilderin uygulanması neticesinde ortaya çıkan
lan gerçek nüzul sebepleri Kur'an ayetlerinin vahyedili~ tarihlerini belirle
mede önemli faydalar sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu tür nüzul sebep
leri, ilgili olduldan ayetlerin nüzul tarihlerini belirlemeyi kolayla~tırmakta~ 
dır. Bazen bu teknilderi, ilgili ayetlerin metinlerinden elde edilen ipuçları ile 
birle~tirmek suretiyle daha sağlıldı sonuçlara ula~mak mümkün olabilmek
tedir. Bu arada, tarih biliminden yararlanmayı da ihmal etmemek gerekmek
tedir. Böyle çok yönlü bir metot, ~ece gerçek nüzul sebeplerinin ve ayetle
rm nüzul tarihlerinin tespitini nispeten de olsa kolayla~tırmakla kalmamak
ta, aynı zamanda bir ayetin birkaç defa indiği yönündeki görü~ün kabulünü 
de oldukça zorlaştırmaktadır. 
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