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TEFS R’ N TEMEL LKELER
ÇERÇEVES NDE
KUR’ÂN-I KERÎM’DE “EHL- BEYT”
" ! " # $ % & #' (# )
"
Ey Ehl-i beyt! Allah, ancak pisli9i sizden uzak tutmak
ve sizi tertemiz yapmak istiyor!...” (Ahzab, 33/33)

M. Zeki DUMAN
AHL AL-BAYT IN THE QUR’AN WITHIN THE CONTEXT OF MAIN PRINCIPLES
OF TAFSEER
In this article, the roots of term “Ahl al-Bayt” have been discussed just from the
Qur’anic point of view. In order to follow a scientific way and also our approaches not to
be taken as an ordinary comment the terms of tafseer and ta’weel have been explained
first. Then, main principles of tafseer, i.e., the notion of tafseer –that is our scientific
method- have been cleared out under eight titles using some Qur’anic examples. And
then, three Qur’anic verses where Ahl al-Bayt is mentioned and one related verse have
been analized literally and semantically following the tafseer consciousness. 32 works of
tafseer and ta’weel that have been created since the beginning up to now were
mentioned in a logical order. And then a conclusion has been made in the light of these
sources. It has been cleared out that the discourse of “Allah's wish is but to remove
uncleanness far from you, O Ahl al-Bayt, and cleanse you with a thorough cleansing”
does not have anything to do with the term “Ahl al-Bayt” taken as a kind of cult in terms
of literal and historical contexts.

I- G R /
1. TEFS R, TEV L VE TEFS RDE TEMEL LKELER
1.1. Tefsir, lügatte açmak, aç 9a ç karmak, aç klamak, erh etmek ve yorumlamak gibi manalara gelir.1 Ist lâhî manada tefsir, Kur’ân’ n lafz n , dilbilimi
yönünden erh/tahlil edip murat edilen manay izah etmektir. Metinde murat edilen
mana ya lügavî ya er’î ya da örfî olabilir; lügavî mana ise ya hakikî ya mecazî ya da

1

Bu makale, daha önce EÜ:F Dergisi, y l: 2001, say : 11’de yay mlanan “Kur’ân-A Kerim’de Ehl-i beyt
KavramA” adl makalemizden farkl bir bak aç s yla ve yeniden kaleme al nm t r.
Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi :lahiyat Fakültesi. zduman@erciyes.edu.tr
Tefsir kavram Kur’ân'da, kelimenin lügat manas itibariyle aç klamak ve kast edilen manay ortaya
koymak anlam nda sâdece bir âyette ve tek bir defa geçmektedir: “-nkar edenler, sana hiçbir temsil
getirmezler ki, biz de hemen ardAndan sana gerçeGi ve en güzel açAklamayA (tefsîr) getirmiK olmayalAm." (Furkan, 25/33)
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temsilîdir.2
1.2. Tevil3, mutlaka tam ve kusursuz bir tefsir faaliyetinden sonra gelen ve
devam eden anlama sürecidir; uygulanan eksiksiz ve hatas z bir tefsirden sonra
ortaya ç kan laf zdaki manan n, âyette murad edilen mana olmad 9 aklî ya da naklî
karinelerle aç kça belli ise, laf zdan elde edilen manay -usûl bilgilerine uygun, güçlü
ve sa9l kl karinelerle desteklemek art yla- laf zdan muhtemel olan manalardan en
uygununa döndürmektir.
Tefsir ve tevil, âyette murat edilen manay anlamak içindir; aralar ndaki en
önemli fark, :mam Mâtürîdî’nin de belirtti9i gibi, tefsirde kesinlik, yani “Bu laf zdan
murad budu” eklinde Allah’ âhit k lma durumunun olmas ; tevil ise, zann- gâlib
ile o metinden elde edilen en uygun mana ya da sonuç olmas d r.4
Önemle belirtmeliyiz ki, tefsir ve tevil süreci ancak, “hak”5 yani kendi özgün
gerçekli9ine uygun bir Kur’ân tasavvuru olu turabilecek tefsir uuruna/nosyonuna
sâhip olmakla mümkündür. Biz bu uuru, “Tefsir’de Temel :lkeler” ad alt nda öyle
tespit etmi bulunuyoruz:
1.3. TEFS R’DE TEMEL LKELER
1. Tam bir Kur’ân tasavvuru geli tirip, sâdece ona inanmadan, Kur’ân’ amac na uygun olarak anlamak ve ça9lar ötesine ta mak bizce mümkün gözükmemektedir; çünkü Kur’ân’a dayal , sa9l kl , her bak mdan etkili ve geçerli dinî, ahlâkî,
siyasî ve sosyal tasavvurlar, ancak aslî hüviyetini korumakta olan sa9l kl bir Kur’ân
tasavvuru ile gerçekle tirilebilir.
Kanaatimizce, bugün :slâm dünyas nda, farkl :slâmlardan söz ediliyor olmas n n, Kur’ân- Kerim’de yer almamas na ra9men, ‘Kur’ân’ diye bir k s m âhâd
haberlere dayal hükümlerin yürürlükte bulunmas n n ve Müslümanlar aras nda
:slâmî bir inanç, dü ünce birli9inin dolay s yla ideâl bir hedefin bulunmamas n n en
önemli nedeni, aslî hüviyetini koruyan ve bütün Müslümanlarca benimsenen bir
Kur’ân tasavvurunun in a edilememi olmas d r. Söylemek istedi9imiz udur:
Konumu icab her müfessirin, Allah Teâlâ’n n “Biz onu hak (aslî hüviyeti) ile
indirdik o da hakk olarak (aslî hüviyetini koruyarak) inmi tir”6 dedi9i Kur’ânKerim’in, indirildi9i andan itibaren k yamete dek, Allah’ n muhafazas alt nda olup7
özgün varl 9 n koruyan;8 dolay s yla de9i tirme, bozma, metnine ilâve ve eksiltme
yapma gibi tahrifata9 kar korunmu ;10 lafz ve manas yla birlikte orijinalitesini
muhafaza etmekte olan bir Kelâmullah’a inanmas artt r. Efrâd n câmi a9yâr n
2

Bkz. Kâfiyecî, Kitabu’t-Teysir fî Kavâ’Adi -lmi’t-Tefsir, s. 4, 5.
‘Te’vîl’ kavram Kur’ân’da, lügat manalar itibariyle on be âyette, toplam on yedi defa aç kça ve bir defa
da kapal olarak u manalarda kullan lm t r: 1. :hbarî olsun, in aî olsun, bir söz ile söylenenin
kendisi/muhkem âyetlerde kast edilen mana, 2. ‘MüteKâbihât’ n ideolojik bir önyarg ya dayal kas tl
yorumu, 3. ‘MüteKâbihat’taki hakikatler ve/veya onlar n gerçek mahiyetleri (:lk üç madde için bkz. Âl-i
:mran, 3/7), 4. Bir i in, olay n ya da durumun ak beti, varaca9 ya da varmas arzu edilen sonucu (Bkz.
Nisa, 4/54; :sra, 17/35), 5. Ya anm ya da ya anmakta olan bir olay n içyüzü, hikmeti (Kehf, 18/78;
Yusuf, 12/82), 6. Sak nd r lan azab n vukuu, haberin gerçekle mesi (A’raf, 7/52-53¸ Yunus, 10/39), 7.
Rüyada görülen ey ne ise, o görülene muvaf k yorum (Yusuf, 12/6, 21, 35, 37,44, 45,100, 101).
4 Bkz. Mâtürîdî, Ebu Muhammed b. Muhammed, Tevilâtu’l-Kur’ân, Râ id Efendi Kütüphanesi (Kayseri),
No: 47, vr 1b.
5 “Biz onu hak (aslî hüviyeti) ile indirdik o da hak olarak (aslî hüviyetini koruyarak) inmiKtir.” (:srâ,
17/105)
6 :sra, 17/105.
7 Hicr, 15/9.
8 Fussilet, 41/42.
9 Kr . Vak ’a, 56/77-80.
10 Kr . Hac, 22/52.
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mâni bir târif ile ifade etmek gerekirse, her müfessirin; Allah taraf ndan,11 Cebrail
vas tas yla,12 Levh-i Mahfuz’dan nakledilerek,13 yakla k yirmi üç y lda,
Hz.Muhammed’in kalbine,14 pasajlar hâlinde,15 Arap dili ile16 laf z, mana ve beyân17
olarak indirilmi ,18 Hz.Peygamber’in vefat ndan hemen sonra cem edilen :mam
Mushaf’ta yer alm , ku aktan ku a9a tevatür yoluyla nakledilmi ve namazlarda
okunabilen mu’ciz bir Kur’ân bilincine sahip olmas artt r. Müslümanlar aras ndan
üzerinde ittifak edilen Kur’ân bu olmas na ra9men, bu artlardan hemen hiçbirisini
havî olmad 9 halde, “Bu âyetin hükmü mensuhtur.” “Bu âyetin metni nesh
edilmi tir, ama hükmü bâkidir.” veya “Bu âyet müte âbihtir...” denilerek Kur’ân
gerçe9ine ayk r dü üncelerin veya Kur’ân d
Kuranlar n yürürlükte bulunuyor
olmas , inançta ve amelde müttefekun aleyh vasf na sahip bir Kur’ân tasavvurunu
mümkün k lmayan etkenlerdendir. Sözgelimi, Ehl-i sünnet aç s ndan sünnet olarak
de9erlendirilmesi gereken recm19 ve radâ’20 konular n n metni mensuh âyete(!)
dayand r lmas hususuyla, îa aç s ndan Ehl-i beyt’in temizli9ine ve imamlar n
masumiyetine delil(!) gösterilen ve makalemizin konusu olan âyet buna misal
verilebilir.21
2. Kur’ân- Kerim, indirili yöntemi, okunu biçimi ve yönlendirici etkisiyle,
tarihî ve kültürel geçmi i olan ve tan t c vasf cehalet olarak bilinen çok tanr l
mü rik bir toplumdan, Tek Allah’a inanan ve bu inanca uygun bir ahlâkî, hukukî,
siyasî ve sosyal dü ünce ve ya ay tarz geli tirerek her yönden de9i mi gerçek
mümin kimlik ve ki ili9ine sahip fertlerden olu mu düzeyli bir toplumu, :slâm
Toplumunu yaratm fonksiyonel bir kitapt r. Hem de bütün bask lara, engellemelere, toplumdan d lay c tavra ve çe it çe it i kencelere ra9men, Âlemlerin Rabbi
yüce Allah taraf ndan ça9lar ötesine örnek gösterilen; a r l klar olmayan, adâlet
vasf na sâhip, en medenî22 ve en hay rl 23 bir toplum vücuda getiren bir kitap... Ona,
11

Nisa, 4/166; K yâme, 75/18.
Bkz. Bakara, 2/97, 98; Nisa, 4/166; Nahl, 16/102; u’arâ, 26/192, 193; Kadr, 97/4.
13 Büruc, 85/21, 22.
14 uara, 26/192-195.
15 :sra, 17/106.
16 uara, 26/195.
17 ‘Beyan’dan kast m z, “Acelenden dolayA ‘Kur’ân’A’ (Taha, 20/114) okumak için dilini oynatma! Hiç
Küphen olmasAn ki, onu ‘senin kalbin’de ( u’ara, 26/194) cem etmek ve okumak/okutturmak’ (A’la,
87/6) Bize aittir; Biz onu okuduGumuzda sen onun okunuKunu takip et/dinle! Sonra onu sana beyan
etmek de Bizim iKimizdir.” (K yame, 75/16-19) ayetindeki ‘beyan’d r. Burada iki mana kast edilmi
olabilir: Birincisi, her bir pasaj n inzali/vahyi esnas nda Cebrail, Levh-i Mahfuzda Arap Dili ile soyut
halde bulunan ayetleri, Allah’ n izni ve iradesi ile al p okuyarak Hz.Peygamber’in kalbine laf z ve mana
olarak ilka ederken, müfred ya da terkip halindeki kelimeler ve kavramlar; kast edilen hakiki ya da
mecazi manalar; te bih, temsil ve deyimler... varsa, uygulamaya yönelik izahlar yla birlikte anla lmas
gereken mana halinde peygambere idrak ettirilmi /kavratt r lm olabilir. T pk Allah’ n, “ve alleme
ademe’l-esma’e külleha” (Bakara, 2/31) ayetinde Adem’e bütün isimleri, müsemmalar yla birlikte
ö9retti9i gibi... :kincisi, bilahare nazil olacak müfessir/mübeyyin ayetlerle veya Cebrail vas tas yla bir
k s m ayetlerin izah Peygamber’e ö9retilmi de olabilir. Rasûlullah’ n (sav); “Bana Kur’ân ve bir de
beraberinde onun misli verildi”, hadisinin de birinci görü ü destekledi9i kanaatindeyiz.
18 Bkz. K yâme, 75/16-19.
19 * +, - . /012 3 .4 56 78 9 $ : 9 ( “Ya l kad n ve ya l erkek zina ederlerse, Allah’tan cayd r c bir ceza olarak
onlar recm edin!” (Ebû Davud, Hudûd, 16; :bn Mâce, Hudûd, 9)
20 Meselâ; Hz.Ai e demi tir ki: “Kur’ân’dan indirilenler içerisinde (evlenmeyi) haram k lan bilinen on
emme (hükmü) var idi. Sonra bu, bilinen be defa emme (hükmü) ile nesh olundu. Rasulüllah (sav)
vefat etti9inde onlar hâlâ Kur’ân’dan okunanlar aras nda bulunuyordu.” (Müslim, Rada’, 24, 25; Bkz.
Suyutî, Itkan, II/22)
21 Bu konuda daha fazla örnek için bkz. Suyûtî, -tkan, II/20 vd.; Zerke î, Burhan, II/30 vd..
22 Bkz. Bakara, 2/143.
23 Âl-i :mran, 3/110.
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bugün tedavülde olan Tevrat ve :ncillere oldu9u gibi tamamen nesnel bir yakla m
ve bak , aslâ gerçekçi bir yakla m olamaz.
3. Kur’ân, on üç y l Mekke’de, on y l da Medine’de olmak üzere, iki ayr zeminde ve iki farkl inanç ve hayat tarz n ya amakta olan muhataplar n, güncel ve en
öncelikli ihtiyaçlar na cevap olmak üzere pasajlar24 hâlinde indirilmi tir. O nedenle
her pasaj okunurken, inzal edildi9i zaman, zemin; dolay s yla sosyal ve kültürel
ba9lam göz ard edilmemelidir. Bu konuda, bilhassa rivâyetlerin yönlendirici
etkisine kap lmamak için dikkatli olmak artt r.25
24

Pasaj’dan kast m z udur: “Biz, Kur’ân’ , insanlara dura dura okuyas n diye, okuma parçalar na ay rd k
ve bölüm bölüm indirdik.” (:sra, 17/106) ayetindeki “faraknâhu kurânen” cümlesi, Hz.Peygambere bir
celsede indirilen âyet ve âyetler toplulu9unu ifâde etmektedir. Mesela Rasûlullah’a gelen ilk vahiyde
Alak sûresinin ilk be âyeti birinci bölüm olarak, daha sonra da geri kalan (6-19) on iki âyeti, ikinci
bölüm olarak toplam iki pasaj halinde indirilmi tir. 29 âyetten müte ekkil olan Fetih sûresi de bir
celsede indirilen Kur’ân’dan bir bölümdür... Biz, hem bu realiteyi hem de sûre kelimesinin Kur’ân’da
kullan ld 9 anlam göz önünde bulundurarak, Rasûlullah’a inzal edilen her bölüme – sûre de9il –
pasaj ad n vermeyi uygun gördük; çünkü Kur’ân’da sûre kelimesi, on âyette toplam on bir defa
geçmekte ve hepsinde de bir konuya hasredilmi bölüm anlam nda kullan lmaktad r. Mesela Nur
sûresinin 1-34. âyetlerinden olu an ilk bölümü/pasaj u ifâde ile ba lar: “Bu, indirdi9imiz ve farz
k ld 9 m z bir sûredir...” (Nur, 24/1) Yine, “Baz müminler derler ki: ‘Ke ke bir sûre indirilse de...’ Evet,
içinde sava n zikredildi9i, mana ve maksad apaç k bir sûre indirilince de kalplerinde hastal k
bulunanlar n, ölüm hali kaplam bir ki inin bakt 9 gibi sana deh et içerisinde bakt klar n görürsün”
(Muhammed, 48/20); “Münaf klar, kalplerindekini haber verecek bir sûrenin indirilmesinden
korkmaktad rlar...” (Tevbe, 9/64), “Allah’a iman edin ve Elçisiyle birlikte cihada ç k n! diye bir sûre
indirildi9i zaman, içlerinden varl kl ki iler senden izin istedi ve ‘B rak da, biz oturanlarla birlikte
olal m!’ dediler” (Tevbe, 9/86); “Her bir sûre indirildi9inde içlerinden biri: ‘Bu, içinizden hanginizin
iman n art rd ki?!’ der... Oysaki o, iman edenlerin imanlar n art rm ve onlar sevindirmi tir.”
(Tevbe, 9/124); “Her bir sûre indirildi9inde, ‘Sizi bir gören oldu mu?’ diye birbirlerine bakar; sonra da
arkalar n dönüp giderler...“ (Tevbe, 9/127) ayetlerinde de ayn durum söz konusudur. Görülüyor ki, bu
âyetlerde de sûre kelimeleri hep, bir mana, maksat ya da hükme hasredilmi bölüm/pasaj anlam nda
kullan lm t r... Özellikle: “... Haydi, onun benzeri bir sûreyi de siz vücuda getirin!...” (Bakara, 2/23)
veya “Haydi, onun benzeri on sûreyi de siz getirin!...” (Hud, 11/13) âyetlerindeki sûre kelimeleriyle
kastedilenin, Bakara, Âl-i :mran ve Nisa gibi (terimsel anlamda) sûreler olmad 9 kanaatindeyiz... O
nedenle biz, Kur’ân’daki sûre kelimesinin, örfte yayg n olan terimsel anlam yla kar t r labilece9ini
dü ündük ve Rasûlullah’a (sav) bir celsede indirilen ve siyak ve sibak bütünlü9ü içerisinde bir mana ve
maksad ya da bir hükmü tam olarak ifâde eden âyet ve âyetler toplulu9una pasaj ad n verdik.
Kanaatimizce, Kur’ân’daki anlam itibariyle, Bakara, Âl-i :mran, Nisa, Mâide, En’am, A’raf... gibi en az
iki ve daha fazla konuyu içeren ve birden fazla bölümler hâlinde indirilenler için, Kur’ân’daki anlam yla sûre tâbiri uygun dü memektedir... Bizim getirdi9imiz târifte esas olan, âyet say s de9il, Fatiha,
:hlâs, Kevser, Enfal, Fetih vb. sûreler gibi, bir konuya hasredilmi olmakt r. Buna göre bâzen pasaj,
Bakara sûresinin 282. tedâyün, yani borçlanma âyetinde oldu9u gibi uzun bir âyet veya ondan k sa, bir
ya da daha fazla âyetten de müte ekkil olabilir... Biz, bu gerekçelerle burada, “bölüm” anlam n
kastetti9imizde pasaj, terimsel anlam n kastetti9imizde sûre kelimelerini kullanaca9 z.
25 Meselâ Kevser Sûresi, bi’setin, yani Hz.Muhammed’in peygamber olarak görevlendirili inin ikinci
y l nda inzal edilmi tir. Sûrenin indirili sebebi, metninden de anla laca9 üzere o9lu öldü9ünde
mü riklerin ona, hakaret amac yla ebter, yani ‘soyu kesik’ ve/veya ‘ad n ya atacak o9lu olmayan’
lakab n takmalar d r. Allah Tealâ inzal etti9i bu sûre ile kendisine, ba ta Nübüvvet ve Kurane’l-Azim
olmak üzere ad n ya at p yüceltecek “pek çok hay r” verdi9ini söyleyerek Elçisini teselli etti. Ona
lütfetti9i bu iyiliklere kar l k ondan, Rabbi için ükür namaz k lmas n ve kurban kesmesini emretti...
Tarihin de do9rulad 9 bu gerçe9e ra9men, Kevser Sûresindeki “namaz kAl ve kurban kes” emrini,
kurban bayram namaz ve o gün kesilmesi gereken kurban olarak de9erlendirmek tarihî aç dan
isâbetli bir tefsir olabilir mi? Ayr ca Mü riklerin, putlar hakk nda indirilen ve hem putlar n hem de
onlara tapanlar a a9 layan âyetlere ve Hz.Peygambere öfkeleri sebebiyle say lar henüz iki elin
parmaklar n n say s n geçmeyen ve bir k sm :slâm’a girdi9ini gizleme durumunda olan Müslümanlar n, Mescid-i Haram’da cemaat hâlinde bayram namaz k lmalar na izin vermeyeceklerini hesaba
katmamak olmaz m ? Kald ki, Hacc Sûresi, 22/34-37. âyetlerini görmeyip bi’setin ikinci y l nda
indirilmi olan Kevser Sûresini, Kurban n vücûbiyetine Kur’ân’dan delil göstermek hata olmaz m ?
Müslümanlar Mekke’de ve Mescid’i Haram’da Kurban Bayram namaz k l p hutbe okumad klar na
göre, Allah’ n bu emrini hicret sonras na kadar, yakla k on bir y l geciktirmi olduklar n söylemek
do9ru mudur?
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Kur’ân, ayn zamanda, vahyin kontrolü alt nda, “Yüce bir ahlâk n sahibi”,26
“iyi bir örnek”27 ve “âlemlere, s rf rahmet olarak gönderilmi ”28 mükemmel bir
insan n önderli9inde, tedricî olarak uygulanm olan, düzeyli bir e9itim-ö9retim
program na sahiptir. Ona, sâdece bir bilgi ve ö9üt kayna9 olarak de9il, öncelikle
Müslüman toplumun varl k sebebi ve o varl 9 sürdürebilmenin vazgeçilemez
kayna9 olarak bak lmal d r. Kur’ân, azamî ölçüde kronolojik okunmal ; tarihî ve
kültürel ba9lamlar da göz önünde bulundurularak, önce Mekkî sûrelerde uygulanan mümin kimlik ve ki ili9iyle gerçek insan in a eden e9itim ve ö9retim program ,
sonra da Medenî sûrelerdeki tedricî olarak te ekkül ettirilen kurumlar yla toplumu
in a eden sistemi tan ma dü üncesiyle yakla lmal d r.
O, indirildi9i tenzil29 ve okundu9u tertil30 yöntemleriyle, pasajlar hâlinde bölüm bölüm ve üzerinde dura dura okunup özümsenerek ya anm yasalar, ilkeler ve
ö9ütler içermektedir. Sahih ve sa9l kl tarihî bilgiler e li9inde hem pe pe e gelen
pasajlar aras hem de sat r aralar titizlikle okunarak sezgi gücüyle, o pasaj Ar ’tan
arza çeken tarihî ve kültürel arka plân tespit edilmeye; belki Allah ile, direkt olmasa
da, âyetin cevap te kil etti9i ihtiyaçlar ve ihtiyaç sahipleri vas tas yla; ‘ne dediler’
veya ‘ne yapt lar ki, Allah da böyle söyledi’ diyalekti9i içerisinde makama uygun
sorular sorularak, özgün mana anla lmaya çal lmal d r. Kanaatimizce, indirili ve
okunu yöntemine uygun olarak kronolojik ve diyalojik bir okuyu , Allah’ n da lütfu
ile (ilm-i mevhibe/ilhâm) tefsir uuruna sahip ve zihni bütün bir okuyucuya,
murad- :lahî’yi kavrama imkân verecektir.
4. Hz.Peygamber’in, söz, i ve davran lar ndan müte ekkil Sünneti, vahiy de9il, ama vahyin kontrolü alt nda vücut bulmu hikmet olarak de9erlendirilmelidir.
Sünnet, ayn zamanda Kur’ân’ n hayata intikal ettirilmi mükemmel bir prati9idir.
Peygamber’e itaat, Allah’a itaat31 olunca, sünnete tâbi olman n da Kur’ân’a ittiba
olaca9 muhakkakt r; çünkü Kur’ân, Hz.Peygamber’in e9itici rehberli9inde hayata
uygulanm ve sahabe, onun örnek ki ili9i ve numune-i imtisal olan yol göstericili9i/hidâyeti ile cehâletin ve irkin kirlerinden ar n p bireysel ve sosyal hayatlar nda
adâlet vasf n kazanm lard r.32
Ebu Hanife’nin de do9ru olarak tespit etti9i gibi, Kur’ân’ anlama konusunda,
Kur’ân’dan sonra, itiraz edilemeyecek en önemli kaynak, hiç üphe yok ki,
Hz.Peygamber’dir, yani sünnet ve sahih hadistir. Sahabe ondan sonra gelir ve
gerekirse görü ü Kur’ân’a arz edilerek ele tirilebilir.33 Ancak, Hz.Peygamber’den
26

Kalem, 68/4.
Kr . Ahzab, 33/21.
28 Enbiyâ, 21/107.
29 “Biz onu, okuma parçalarA (Kur’ân) hâlinde insanlara dura dura okuyasAn diye (yaklaKAk yirmi üç
yAlda pasajlar halinde) bölüm bölüm indirdik.”(:sra, 17/106) Bu âyet, Kur’ân’ n, toptan de9il,
bölümler halinde tenzil yöntemiyle inzal edildi9ini ifâde eder.
30 ’Tertil’, dizmek, s ralamak; bilhassa inciyi, estetik bir görünüm ile ipli9e dizmek; sözü en güzel bir
üslup ile “do9ru ve kolay bir biçimde söylemek”(Ra9 b, Müfredât, ‘RTL’ mad.)’tir. “Kur’ân’A tertil
üzere” okumak demek, indirilen her pasaj , acele etmeden, harf, kelime, terkip ve cümleleri teker teker
tan yarak, manalar n dü ünerek; her âyetin, siyak ve sibak içerisindeki lafzî manas n anlay p
pasajdaki maksad- :lâhî’yi kavrayarak okumak demektir. “-nkâr edenler: ‘Kur’ân ona bir defada,
toptan indirilmeli deGil miydi?’ dediler. Biz, onunla senin kalbini sabit/saGlam tutmak için böyle
indirdik ve onu dura dura; âyet, âyet, okuduk.” (Furkan, 25/32) “Sen de Kur’ân’A, (inci dizer gibi) tâne
tâne (üzerinde düKünüp anlayarak) oku.” (Müzzemmil, 73/4)
31 Nisa, 4/80.
32 “Muhakkak ki Allah, onlara içlerinden, Allah’An âyetlerini okuyan, nefislerini temizleyip arAndAran,
kitabA ve hikmeti öGreten, kendileri gibi bir insanA elçi göndermekle, müminlere büyük iyilik etmiKtir.
Halbuki onlar, daha önce apaçAk bir sapAklAk içerisindeydiler.” (Âl-i :mran, 3/164)
33 Bkz. Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, I/129; Menna’ Halil el-Kattân, Mebâhis fi Ulumi’l27
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gelen hadislerde, genel anlamda bir s hhat probleminin; sahabenin görü ünde ise,
k smen de olsa, sözü do9ru anlama ve ayniyle nakletme meselesinin oldu9u da inkâr
edilemez bir gerçektir...34 O nedenle Kur’ân’ tefsir ba9lam nda rivâyet edilen hadis,
e9er âyetin kendi bütünlü9ü, siyak-sibak bütünlü9ü ve Kur’ân bütünlü9ü içerisinde
anla lan manas na ayk r ise mutlaka titizlikle tahkik edilmeli, senet ve metin
tenkidi yap ld ktan sonra de9erlendirilmelidir. Aksi halde, âyetten anla labilen
makul mana âhâd haberlere feda edilmemelidir. Bu konuda, pek çok örnek olmakla
beraber, Nisa sûresinin 15 ve 16. âyetleri ile Nur Sûresinin ikinci ve üçüncü âyetleri
aras nda kurulan ili ki ve rivâyetlere dayal klasik tefsirlerdeki maksad n a an
yorumlar örnek olarak verilebilir. Özellikle, âyetteki derin manay görmeye mani
te kil edecek ekilde tahsis ifade eden rivâyetlere bu imkân verilmemelidir.35
5. Bilimsel gerçe9e ve :lâhî hakikatlere ula abilmek için “usûl ve yöntem” di9er ad yla “Ulûmü’l-Kur’ân” bilgisi artt r. Kur’ân’ anlamada bir ba ar s zl k varsa,
bilinmelidir ki bu, temel bilgilerin ya yoklu9undan ya eksikli9inden ya da yanl l 9 ndan kaynaklan r; zira tefsir uurunu olu turacak olan do9ru bilgiye sahip
olunmadan ve bilgiyi do9ru kullanmadan hakikate ula mak mümkün de9ildir. Usûl
bilgilerinin ba nda bütün yönleriyle Dilbilimi gelir ki, bunun Arapça’daki kar l 9
Lügat :lmi, Sarf :lmi, Nahiv :lmi, Bediî, Beyân, Meânî, yani Bela9at :lmidir; çünkü
Kur’ân, sünnetullah gere9i,36 “apaç k Arap dili”37 ile indirilmi ilâhî bir kitapt r.
Kur’ân Târihi, Kur’ân :limleri, Tefsir Usûlü ve Tefsir Târihi de Kur’ân’ anlama
konusunda dilden sonra gelen en önemli yard mc usûl ve yöntem bilgileri ve
müfessirde altyap y olu turarak onu uur/nosyon sahibi k lan temel enstrümanlard r.
6. Her kelimenin, ancak ba9lam nda anlam kazand 9 ; âyetlerin de siyak ve
sibak bütünlükleri içerisinde murat edilen manay bize ta d klar bilinmektedir. O
halde her âyetin, siyak ve sibak yla birlikte tamam görülmeden; di9er bir ifâde ile
parçac bir yakla mla âyetler bölünerek veya içinden bir k sm göz ard edilerek ya
da ba9lam ndan kopar larak okunduklar nda, indirili maksad na ayk r manalar n
ortaya ç kaca9 bilinmelidir.38 Her âyette veya onun her cüzünde kastedilen mana,
Kur’ân, s. 339.
Bu konuda yap lm bir çal ma için Bkz. Bedruddin ez-Zerke î, Hz.ÂiKe’nin Sahabeye YönelttiGi
EleKtiriler, çev. Dr. Bünyamin Erul, Ankara, 2000.
35 Bir örnek için bkz. Fahruddin er-Razî, Mefatihu’l-;ayb, I/261.
36 “Biz, gönderdiGimiz her elçiyi, indirilenleri kendilerine açAklasAn diye hep kavminin diliyle
gönderdik.” (:brahim, 14/4)
37 u’arâ, 26/195.
38 Meselâ Zilzal Sûresinin 7 ve 8. âyetlerine yüklenen :slâm’ n temel ilkelerine ayk r u mana, bu konuda
oldukça dikkat çekici bir örnektir: “Kim zerre miktar hay r yaparsa âhirette onun kar l 9 n görecektir, kim de zerre miktar er i lemi se ahirette onun kar l 9 n görecektir.” (Bkz. H. Karaman ve
arkada lar , Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, D:A, Ankara, 2003, V/616, 617) Oysaki âhiret ve
kar l k kelimeleri âyette yoktur! Kald ki, dünya hayat nda, ancak mümin olarak sâlih i yapan ve
mümin olarak ölen kimseler âhirette yapt klar iyiliklerin kar l 9 n göreceklerdir; kâfir ya da mü rik
olarak ölenlerin dünya hayat nda “yapt klar iyilikler ve sâlih i ler âhirette, t pk çölde susuzluktan içi
yanan kimsenin gördü9ü serap gibidir; onlar, ondan hiçbir hay r göremezler...” (Bkz. Nur, 24/39)
De9i ik bir temsil ile, “... onlar n amelleri, f rt nal bir günde rüzgâr n savurdu9u kül y 9 n gibidir,
onlar kazand klar hay rdan hiçbir ey elde edemeyeceklerdir...” (Bkz. :brahim, 14/18; Ayr ca bkz. Âl-i
:mran, 3/91) Mümin olarak ya ay p mümin olarak ölen kimselere ise, “sâdiku’l-va’d” olan Yüce Allah:
“E9er siz, yasaklanan büyük günahlardan uzak durursan z, Biz de sizin di9er/küçük günahlar n z örter
sizi cennete girdiririz.” (Nisâ, 4/31) âyetiyle, büyük günahlardan kaç nm olmalar art yla, ba9 lama
sözü vermi tir. O nedenle müminler için, “zerre a9 rl 9 nca kötülük yapan kimse, mutlaka âhirette
kar l 9 n görecektir” denilemez.
Kanaatimizce meallerde yap lan dine ayk r böylesi yanl l klar n nedeni, hem tefsirdeki kusurdan/nakilcilikten hem âyeti/leri ba9lam ndan kopar p parçac bir yakla mla ele almaktan hem de
34
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ancak indirildi9i pasaj ya da o pasaj n bir cüzü olan tematik paragraf bütünlü9ü
içerisindeki manas d r. O nedenle âyetler, tarihi ve kültürel ba9lamlar da göz
önünde bulundurularak önce kendi bütünlükleri, sonra siyak ve sibak bütünlükleri
içerisinde anla lmal , daha sonra da ortaya ç kan mana, mutlaka Kur’ân bütünlü9ü
içerisinde yeniden gözden geçirilmelidir.
7. Tefsirde amaç, teker teker kelimelerin sözlük manalar n bilmek de9ildir;
as l amaç, :slâm’ do9ru ya ayabilmek için “Kelâmullah” , onda kastedilen manay
anlamak; mümkün mertebe âyetin ruhunu, hedefini ke fedip be erî takat ölçüsünce
murad- :lahî’yi kavramaya çal mak; Hak ve hakikat bilincine eri mektir. Kalpteki
apaç k fitne arzusu, zihinsel ve toplumsal tutkular, artlanm l k derecesindeki bât l
inanç ve önyarg lar... Kur’ân’ amac na uygun olarak anlamaya mani sapk nca
yakla mlard r.39 Hakikati görmeye engel te kil eden mezhep taassubu veya sâdece
savunulan fikir perspektifinden bak p, âyete ba ka aç lardan da bak labilece9inin
dü ünülmemesi de40 tefsirde amaca ula maya mani yakla m bozukluklar ndand r.
Bilinmelidir ki, “ ahsî görü lerini, Kur’ân’ n getirdiklerini anlamada ölçü kabul
eden ve laf zda aç k olan manay terk edip, Kur’ân’ kendi görü üne uygun dü ecek
ekilde aç klayan.”41 kimseler de Kur’ân’daki hakikate eri emezler; çünkü, :mam
Mâtürîdî’nin ifâdesiyle, “Dil kurallar n , ayetin siyak ve sibak n , sosyal ve tarihi
gerçekleri hesaba katmamak, manay istenilen tarafa çekme ve maksad n a acak
ekilde tevil etme yanl l 9 ndan ba ka bir ey olamaz.”42 Yani, Allah’ n Kelâm ’n
tefsirde hiçbir ilke tan mayan, siyasî, hukukî, sosyal ve bireysel inanç ve menfaati
sebebiyle ön kabullerini tavizsiz bir biçimde esas alan ve Kur’ân’a öyle yakla anlar
için sorumluluk ad na söylenecek hiçbir söz yoktur. Onlar, Hz.Peygamber’in de
i âret buyurdu9u gibi, “kalplerinde sapk nl 9a meyli olanlar.”43 âyetinin muhatab d rlar.44
8. :mam Gazalî’nin de söyledi9i gibi, Kur’ân, öncelikle dil, metin ve târihsel
bütünlükleri içerisinde anla lmaya çal lmal d r. Bu yap lmadan, salt rivâyetlere ya
da müfessirlerin kendilerine özgü kanaatlerine dayal olarak anla lan ey, Kur’ân
siyak sibak bütünlükleri, daha sonra da Kur’ân bütünlü9ü içerisinde yeniden ve titizlikle de9erlendirmemekten kaynaklanmaktad r. Oysaki bu âyet, pasaj bütünlü9ü, özellikle bir önceki âyet de göz
önünde bulundurularak ‘tematik paragraf’ hâlinde okunsayd bu hataya dü ülmeyecekti; çünkü orada
öyle denilmektedir: “... O gün bütün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek üzere ‘kabirlerden’
(Yasin, 36/51) darmada9 n k halde ç karlar; kim zerre/atom a9 rl 9 nca iyilik yapm sa, amel defterinde onu görecektir, kim de zerre a9 rl 9 nca kötülük i lemi se, o da orada onu görecektir.” Biliniyor ki,
hesap gününde her insana amel defteri sa9 ndan ya da solundan verilecek (Hâkka, 69/19, 25) ve
onlara: “Kitab n oku! Bugün sen, kendini hesaba çekmen için kafisin” denilecektir... (:sra, 17/14)
“Kendisine kitab sa9 taraf ndan verilen kimseler, onu okuyacaklard r...” (:sra, 17/71) “...Mücrimler:
‘Vay hâlimize! Bu nas l kitapm ki, küçük, büyük dememi bütün yapt klar m z say p dökmü !’
diyecekler. Böylece onlar, yapt klar n en son duru ma gününde kar lar nda haz r bulmu lard r...”
(Kehf, 18/49)
39 Kr . Âl-i :mran, 3/7, 8.
40 Ebu’d-Derdâ demi tir ki: “Ki i Kur’ân’a birkaç yönden mana vermedikçe, ondan murad edilen manay
anlayamaz.” (Bkz, Gazalî, :hya, I/291’den.)
41 Kâfiyecî, Kitabu’t-Teysir fî Kavâ’Adi -lmi’t-Tefsir, s. 8. :mam Gazalî de böyle bir tefsiri “ayeti tahrif”
olarak de9erlendirmi ve öyle demi tir: “ ahs n gönlünün benimsedi9i ve s rf bu yüzden kabul
edilmesini istedi9i bir görü ü vard r. Bu ah s, görü ünde hakl oldu9unu ispat edebilmek için Kur’ân’a
müracaat etmi ve lafz nda muhtemel olmayan manalarla âyetleri görü üne delil olarak kullanm t r.
Gerçek u ki âyetin, onun fikri ile yak ndan ve uzaktan hiçbir ili kisi bulunmamaktad r. Böylece âyeti
tahrif etmi tir. (Bkz. Gazalî, -hya, I/292)
42 Bkz. :mam Mâtürîdî, Tevilatu Ehli’s-Sünne, vr. 584 a. (Talip Özde , -mam Mâtürîdî’nin ‘Tevilatu
Ehli’s-Sünne’ AdlA Eeserinin Tefsir Metodolojisi AçAsAndan Tahlil ve TanAtAmA, E. Ü. Sos. Bil. Enst.
Yay mlanmam Doktora Tezi, s. 97)
43 Bkz. Âl-i :mran, 3/7.
44 Kr . Buharî, Tefsir, 3, 1.
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de9il, o müfessirin anlay
ve kültürüdür.45 Böyle bir yakla m ise, müfessire
do9rudan do9ruya Kur’ân’dan ilham alarak onun özgün ve ça9da anlam n tespit
etme ve :slâm’ asr n idrakine söyletme imkân vermez.
:slâm dünyas nda on dört as rdan beri önemli bir kültür birikimini günümüze
ta yan tefsirler, elbette reddedilemez. Fakat onlar, ne Kur’ân’d r ne de :slâm!...
Kur’ân- Kerim’in bütün insanlara söyleyece9i, bir as rda ve bütün zaman ve
mekânlar için kavran p ifâde edilmi tir gerekçesiyle, art k tefsir edilmeyece9ini
dü ünmek, Kelamullah’ tan mamak demektir.46 O nedenle ‘:bnu’l-vakt’ (ya ad 9
ça9 n ürünü) tabir edilen her müfessirin ya da görü sahibinin âyete verdi9i mana,
onlara dayal hükümler ve uygulamalar, mutlaka sistemli bir biçimde ele tiriye tabi
tutulmal d r.
Biz, Kur’ân’ , amac na uygun olarak anlayabilmek için, tefsirde göz ard edilmemesi gereken ilkeleri/yöntemi, keyfî yorumlara imkân verilmemesi için
Kur’ân’dan misallerle belirledikten sonra, imdi Ahzab Sûresi, 33/33. âyetteki “Ehl-i
beyt” kavram n n anlam n , bu ilkeler çerçevesinde tespite geçebiliriz. Ancak, unu
da belirtelim ki, Kur’ân’a ve Hadislere dayand r larak, hâlen itikadî, ahlakî, hukukî,
siyasî yönleriyle tart lmakta olan “Ehl-i beyt” kavram n n, Hadis :lmi ile ilgili
yönünü Hadis Uzmanlar na b rak p, uzmanl 9 m z gere9i, bu kavram n, anlam
yönünden tahlilini yap p, Kur’ân ile ilgisini özgün tefsir anlay içerisinde tespit
etmeye çal aca9 z.

II- “EHL- BEYT/ÂL- BEYT” KAVRAMININ ANLAM
YÖNÜNDEN TAHL L
Ehl-i beyt, :slâm’dan önce beytü’l-âlihe tabir edilen, içinde putlar n bulundu9u Kâbe ile içindeki ilâhlardan sorumlu olan kabileye verilen bir isimdir. Daha
sonra bu kavram n anlam alan geni letilerek kavrama, dinî anlam n n yan nda,
ehrin savunma ve yönetim i lerini de içeren siyâsî bir anlam da kazand r ld .
:slâm’ n tebli9ine kadarki süreçte, Ehl-i beyt veya ehl-i âlihe ya da ehlullah
kavramlar , Mekke’de Beytullah, yani “Allah’ n evi” ile ilgili, dolay s yla Mekke’nin
dini ve siyasi hizmetlerini üstlenmi olan ve hep ayn soydan gelen kabileler için
kullan lm t r.
Ehl-i beyt kavram , :slâm’ n ba lang c ndan Mekke’nin fethine kadar geçen
sürede cahiliye dönemine ait dinî ve siyasî içeri9ini korudu. Bu dönemde Ehl-i beyt
olarak Ümeyye o9ullar n n nüfuzu, Mekke fethedilinceye kadar Ebu Süfyan
vas tas yla devam ettirildi. Müslümanlar, Mekke’yi fethedince, dini ve siyâsî otorite,
tamamen onlar n eline geçti. Art k bu tarihten itibaren Ehl-i beyt kavram n n içeri9i
de tamamen de9i ti; zira Mekke fethedilip Kâbe putlardan temizlenince, Kurey
Ehl-i beyt olmaktan, “Allah’ n Evi” Kâbe beytü’l-âlihe olmaktan ve toplu halde
Mekkeliler de ehl-i âlihe olmaktan ç kt lar. Böylece Ehl-i beyt kavram , cahiliye
dönemine âit anlamlar n tamamen kaybetti ve Arap dilindeki asl olan “ev halk ”
anlam na yeniden dönmü oldu. :slâm’ n tebli9 sürecinde, ikisi Mekkî biri Medenî
olmak üzere, toplam üç sûrede geçen Ehl-i beyt kavram da lügatteki aslî anlam nda,
yani “ev halk ” anlam nda kullan lmaya ba lad .
Hz.Osman’ n ehit edilmesi ve ona ba9l olarak geli en siyasî olaylar, Müslümanlar aras nda iç çeki melere, iç çeki meler görü ayr l klar na ve bölünmelere
neden oldu. :slâm öncesi dönemde Emevî-Ha imi rekabeti ekseninde sava lara
45
46

Bkz. :mam Gazalî, -hyâ, I/290.
Tahsin Görgün, Klâsik Anlama Yöntemlerinin (FAkAh ve Tefsir Usûlü) -mkân ve SAnArlarA, s. 11.
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neden olan Ehl-i beyt, eskisinden daha iddetli bir biçimde yeniden gündeme
getirildi. Ba lang çta siyasî olarak ortaya ç kan olaylar, daha sonra itikadî, ahlakî
boyutlar kazanarak dinî mezheplerin do9mas na neden oldu. : te bu geli melerden
sonra “Ehl-i beyt” kavram na, iî-Sünnî çevrelerde, bir biçimde Kur’ân’a ve
hadislere de dayand r larak, daha önce hiç kullan lmayan, oldukça farkl bir anlam
kazand r ld . O günden bugüne Ehl-i beyt denilince, kimi çevrelerce Hz.Peygamber
ve onun ev halk ; kimine göre sâdece Hz.Ali, Fat ma, Hasan, Hüseyin ve onlar n
soyundan gelenler; kimine göre Hz.Hüseyin’in :ranl han m ndan olma
Zeynelabidinin soyundan gelen “on iki masum imam ve onlara tâbi olanlar, kimi
çevrelerce de Rasûlullah’ n soyuna mensubiyeti sebebiyle seyyidlik ve eriflik
unvanlar anla l r oldu.
1. “Ehl” Kelimesinin Lügatteki Anlamlar=
Ehl-i beyt: Arap dilinde ‘ehl’ kelimesinin ‘beyt’ kelimesine izafe edilmesiyle
olu turulmu bir terkiptir. Bu terkip, târihî süreçte birbirinden oldukça farkl
manalarda kullan ld 9 n gördük. O nedenle bu kelimenin sözlük anlamalar n n
bilinmesine ihtiyaç vard r.
“Ehl” kelimesi ehile/ye’helü/ehlen; yad rgamad , yaln zl 9 n giderdi, yak nl k
hissetti, ünsiyet kurdu, dost oldu; erkek için ehele/ye’hilü ve ye’hülü ‘ ehlen ve
ühulen; bir kad nla evlendi, demektir.
Ehl (ço9. ehlûn, ehâlin, eehâlin, ehlâtün ve ehelâtün) müzekker bir kelimedir.
Sibeveyh, “Ehl”in, “ehlûn” eklinde ço9ul olarak kullan ld 9 n rivâyet eder.47 A iret,
baba taraf ndan akrabalar; yak nlar, anlam na gelen bu kelime, izâfet terkibi hâlinde
bulundu9unda, izafe edildi9i kelimeye göre farkl anlamlar kazan r. Sözgeli i ehlu’rracül denildi9inde, bir adam n e i, ayn çat alt nda beraber ya ad klar , özel
yak nlar ve akrabalar manas ndad r; ehlu’d-dâr da ayn manadad r. Ehlu’lmezhep, kendisini bir mezhebe nispet eden; ehlu’d-din bir dine göre ya ayan kimse;
ehlu’l-beyt, evin sakinleridir.
Ehl kelimesi, nispet manas n da ta d 9 için, bir insana nispet edildi9inde,
ehlü’n-Nebiyy gibi, o insan n ailesinden olanlar; bir ehre nispet edildi9inde, ehlü
Yesrib gibi, o ehirden olanlar; bir ülkeye nispet edildi9i zaman, ehlü’r-Rum ya da
ehlü Irâk gibi, o ülkeden olanlar anlam na gelir.48 Ehlu’l-enbiya ise, herhangi bir
peygamberin ümmeti için kullan l r.49
Evcil hayvanlara ehlî hayvan denildi9i gibi, insanlara çabuk s nan, onlara kar p kayna abilme özelli9ine sahip olan insanlara ve ayn köyden olanlara da
ehliyyun tabir edilir; insanlardan ve toplumdan uzak olanlara ise vah i denilir.50
“Ehl” kelimesi duâ cümlesinde; “rahat edece9in ve korku ya amayaca9 n bir
yere geldin” demek anlam nda, “merhaban ve ehlen” eklinde kullan l r. Ehl, sahip
manas na da gelir “el-mülkü lillâhi”/mülk Allah’a aittir, “Ehlüttakvâ ve
ehlülma9fira”, yani takva’n n ve ma9firetin sahibi olan Allah! Ehlu’l-emr, ulû’l-emr,
emir ve idare sahibi, demektir. “Allah seni cennet ehlinden k ls n” sözü, ‘seni
cennete koysun, cennetliklerden eylesin!’ anlam nda da kullan lm t r.51
Ehl-i beyt, evin sahibiyle birlikte e i, çocuklar , torunlar ve yak n akrabalar n
da kapsar. O nedenle “Ehlu Beyti’n-Nebiyy” sözünden, Nebi’nin han mlar ,

47

:bn’u Manzur, Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisanu’l-Arab, Beyrut, 1990 ‘EHL’
mad. XI/29.
48 :bn Manzur, Lisanu’l-Arab, ‘EHL’ mad., XI/29.
49 Bkz. As m Efendi, Kamus Tercemesi, ‘EHL’ mad. III/1162.
50 :bn Manzur, Lisanu’l-Arab, ‘EHL’ mad. XI/30.
51 :bn-i Manzur Lisanu’l-Arab, 30; As m Efendi, Kamus Tercemesi, :stanbul, tsz. ‘EHL’ mad. III/1162.
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çocuklar ve yak nlar anla l r.52
“Âl” Arapça’da serap, da9, da9 n çevresi ve çad r dire9i manas na geldi9i gibi;
ki inin kendisi, ailesi, dost ve arkada lar gibi anlamlara da gelmektedir. Baz
âlimler, “Âl” kelimesinin “Ehl” kelimesiyle e anlaml oldu9u görü ündedirler.53
2. Kur’ân’da “Ehl” ve “Âl” Kelimeleri
Kur’ân’da ehl, âl, ve beyt kelimeleri, bir çok ayette terkipler halinde kullan lm t r. Mesela, “Âl-i :mran”, “Âl-i Ya’kub”, “Âl-i Musa” denildi9inde ad geçen
ahs n ve peygamberlerin akrabalar ; “Ehl-i beyt” denildi9inde :brahim’in (as.)
han m , Hz.Musa’n n annesi ve Hz.Peygamberin han mlar ; “Ehl-i kitap” tabiriyle
kendilerine kitap indirilenler, özellikle Yahudi ve H ristiyanlar; Ehl-i :ncil ile sadece
:ncil taraftar , onu benimseyen ve ona uyan H ristiyanlar, “ehl-i karye” ile de i aret
edilen, o köy ya da belde halk d r.54
“Beyt” kelimesi ise, genelde ev ve mesken anlam nda kullan lm t r; Allah’a
nispet edildi9i ayetlerde ise beytullah, yani “Kâbe” kastedilmi tir. Kâbe ve Mescid-i
Aksa Kur’ân’da “Allah’ n Evi, yani beytullah anlam ndad r; “Ve iz ce’alne’l-beyte
mesâbeten linnâsi ve emnâ”55 ayetinde beyt’ten maksat Kabe’dir. “ üphesiz evlerin
en basiti, elbette örümce9in evidir”56 ayetinde “beytü’l-ankebut”; “Rabbin ar ya (...)
ev edin diye vahyetti”57 ayetinde ar kovan ; “E9er evde kimse yoksa, yine de size izin
verilmedi9i sürece evlere girmeyin!”58 ayetinde bir ahs n evi, yani mesken
anlam nda kullan lm t r.
“Ehl-i beyt” terkibi hakk nda semantik ve etimolojik aç lardan bilgiler verdik.
“Ehl-i beyt” kavram n de9erlendirirken göz önünde bulundurulmas gereken temel
prensipleri, dolay s yla tefsir yöntemimizi, özet halinde yukar da belirttik. Kanaatimizce, pek çok ‘usûl’ âliminin de benimsedi9ini dü ündü9ümüz bu ilkelere
uyulmadan ve onlara dayal tespit edilen yöntem uygulanmadan, Kur’ân’daki Ehl-i
beyt kavram n ve hangi amaçla olursa olsun, Kur’ân’a dayand r larak :slâm
kültüründen farkl bir kült hâline getirilmi olan “Ehl-i beyt Kurumu”nu do9ru
anlama ve de9erlendirmenin mümkün olmad 9 n hat rlatmak isteriz..
3. Ehl-i Beyt Kavram=n=n Kur’ân’da GeçtiAi Âyetler ve Siyak-Sibak
Bütünlükleri çerisinde Anlamlar=
“Ehl-i beyt” kavram Kur’ân’da, sâdece üç âyette geçmektedir. Bunlardan Hûd
52

:bn Manzur, Lisanu’l-Arab, ‘EHL’ mad. XI/29. unu da belirtmeliyiz ki, ‘Ehl’ kelimesi bir manada,
nisbet ederek yüceltme anlam n da ta d 9 ndan, mümin bir kimsenin ailesinden ya da soyundan
gelen kimse ayet Allah’a ortak ko uyor ya da onu inkâr ediyor ve peygamberin dâvetine icabet
etmiyorsa o ki i; hem o ki inin, hem de icabet etmedi9i peygamberin ehlinden say lmamaktad r.
Bunun en aç k örne9i Kur’ân’da: Nuh’dur (a.s.). Nuh, gemiye binmeyen o9lun, srarla gemiye ça9 rmas na ra9men, o, gemiye binmedi. Babas onu sular aras nda bo9ulurken gördü9ünde, bir baba
efkatiyle: “Ya Rabbi! OGlum da benim ehlimdendir. KuKkusuz senin vaadin haktAr; elbette sen
hükum verenlerin en yücesisin!”(Hud, 11/45) demi ti. Ona Allah’ n cevab u oldu: “Ey Nuh! O senin
ehlinden deGildir; o sâlih olmayan bir ameldir. HakkAnda bilgi sahibi olmadAGAn Keyi benden isteme!
Sana cahillerden olmamanA tavsiye ederim.”(Hud, 11/46) :brahim (a.s.) da inkâr eden kavmine öyle
demi ti: “Biz sizden ve sizin Allah’tan baKka taptAGAnAz tanrAlardan uzaGAz; biz sizi örttük, inkâr ettik!
YalnAz Allah’a inanAncaya kadar bizimle sizin aranAzdaki iliKkinin düKmanlAk ve kin olduGu, artAk
açAGa çAkmAKtAr.” (Mümtehine, 60/4)
53 Ahmet Özel, “Âl”, D-A, II. 305, 306.
54 Bkz. Bakara, 2/105, 109; Âl-i :mran, 3/64, 33; Maide, 5/47; Hicr, 15/65; Kasas, 28/12; Bakara, 2/49,
248.
55 Bakara, 2/125.
56 Ankebut, 29/41.
57 Nahl, 16/68.
58 Nur, 24/28.
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sûresinde59 :brahim’in (as) ev halk , özellikle han m ; Kasas sûresinde60
Hz.Musa’n n hâne halk , özellikle annesi; Ahzab sûresinde ise,61 âyetin indi9i
dönemde Rasûlullah’ n (sav) hayatta olan han mlar kastedilmi tir. Bir de bunlara
ilâve olarak ûrâ sûresinin 23. âyetinin de, bilhassa Ahzab sûresinin 33. âyetindeki
Ehl-i beyt ile ilgili oldu9u san lmaktad r. Bu âyetlerin geni aç l m öyledir:
Birinci Âyet
C @D, C => D.6 % & #' #( # ! "# ;$ < %=>2 < ,#( +, ?&@A!#( 0 B# “Dediler ki: ‘Ey Ehl-i beyt!
Allah’ n i inden ötürü hayret edecek ne var! Allah’ n rahmeti ve berekât sizin
üzerinizedir. Ku kusuz o, övülmü tür, ereflidir.”62
Görülüyor ki bu kadar yla âyet, aç k de9ildir; zira burada kimin, kime ve ne
münâsebetle bu sözü söyledi9i bilinmemektedir. O nedenle âyeti, kendi metinsel
ba9lam , yani siyak ve sibak bütünlü9ü perspektifinden de9erlendirmeye ve yeniden
anlamaya ihtiyaç vard r.
Metinsel Ba9lam :çerisinde Âyet:
“Elçilerimiz -brahim’e bir müjdeyle geldi ve, ‘Selâm’ dediler; -brahim de onlara: ‘Size de selâm...’ dedi. Sonra çok geçmeden -brahim, onlarAn önüne kAzarmAK
bir buzaGA eti çAkardA. -brahim, elçilerin ellerinin yemeGe uzanmadAGAnA görünce,
onlarA yadArgadA ve içine bir korku düKtü. Elçiler, ‘Korkma’, dediler, ‘biz Lût’un
kavmi için gönderildik.’ -brahim’in hanAmA ayakta durup gülmüKtü. Bundan sonra
biz onu, -shak ve -shak’An ardAndan Yakup ile müjdeledik. O Köyle demiKti: ‘Vah
baKAmAza gelene! Ben yaKlA bir kadAn, Ku kocamsa ihtiyar bir adam olduGu halde
ben mi doGuracakmAKAm? Bu, gerçekten hayret verici bir Keydir!’ Elçiler dedi ki:
‘Ey ev sahibesi, Allah’An rahmeti ve bereketi üzerinizdeyken sen Allah’An iKine mi
KaKAyorsun? KuKkusuz O, övülmüKtür, KanA yücedir...’ -brahim, korkusu gittikten ve
gelen müjdeyi aldAktan sonra Lût’un kavmini bize karKA savunmaya baKladA;
çünkü -brahim son derece halîm, içli ve özü bize dönük idi. ‘-brahim,’ dediler,
‘onlarA savunmaktan vazgeç; zira bu hususta Rabb’inin emri gelmiKtir artAk;
onlara karKA durulmaz bir azap kesinlikle gelecektir.”63
Bu perspektiften bak ld 9 nda anla l yor ki, :brahim’e (as) gelen elçiler, iki
melek idi. Gelmelerindeki maksat, o güne dek hiç çocuklar olmam olan :brahim’i,
ilerlemi ya na, e i de k s r olmas na ra9men, Allah’ n lütfedece9i bir o9lan çocu9u
ile müjdelemekti. Onlar n müjdesi üzerine :brahim’in (as) han m , içine dü tü9ü
a k nl 9 gizleyemedi ve elleriyle yüzünü kapatarak “Bir ç 9l k att ... ard ndan da
misafirlere yöneldi ve, ‘ben hiç çocu9u olmayan (âqir) ya l bir kad n m!’ dedi.”64
Elçiler ona u cevab verdiler: “Ey ev sahibesi, Allah’ n rahmeti ve bereketi üzerinizdeyken sen, Allah’ n i ine mi a yorsun?”. Bu cevaptan da net olarak ortaya ç k yor
ki, buradaki “Ey Ehl-i beyt!” hitab n n muhatab :brahim’in e i’dir; Ehl-i beyt’ten
maksat da odur.
:kinci Âyet
#E0FG . # $ # .0 H I% ; ' #( J#
KL#( ' %# M# #3 '&#B +, NO = # ,D >$ “Biz, Musa’ya, önceden ba ka kad nlardan emmesini yasak etmi tik. Durumu uzaktan takip etmekte
olan k z karde i, Firavun ailesine yakla t ve, ‘o çocu9u sizin için emzirmeyi tekeffül
59

Hûd, 11/73.
Kasas, 28/12.
61 Ahzab, 33/33.
62 Hûd, 11/73.
63 Hûd, 11/69-76. Kr . Zariyat, 51/35-37.
64 Zariyât, 51/29.
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edecek bir ev halk na sizi götüreyim mi? Onlar ona çok iyi bakarlar’ dedi.”65
Dikkat edilirse, âyetteki zamirlerin mercii belli de9ildir; o nedenle süt annelerin kime haram k l nd 9 , “o çocu9u sizin için emzirmeyi tekeffül edecek bir ev
halk na sizi götüreyim mi?” diyen kad n n kimli9i ve i âret edilen Ehl-i beyt’in kim
oldu9u, âyet bütünlü9ü içerisinde aç k de9ildir. Bu kapal l klar n giderilebilmesi için
bu âyetin de metinsel ba9lam n yak ndan görmek mecburiyeti vard r.
“Biz Musa’nAn annesine; ‘ÇocuGu emzir, öldüreceklerinden korktuGunda onu
bir sandAk içerisinde66 Nil nehrine bArak ve sakAn korkma, üzülme! Biz onu sana
geri döndürecek ve elçilerimizden biri yapacaGAz’ diye vahyettik.67 Firavun âilesi,
ileride kendilerine düKman ve üzüntü kaynaGA olacak bebeGe rastlayAp nehirden
onu çAkardAlar. Muhakkak ki Firavun, Hâmân ve ordularA, o anda hata etmekteydiler... KarAsA Firavun’a dedi ki, ‘bu çocuk ikimize de bir sevinç kaynaGA olabilir,
onu öldürme! Belki bize fayda verir veya onu kendimize çocuk ediniriz.’ Halbuki
onlar olacaklarAn farkAnda deGillerdi.”68
“Musa’nAn annesi geceyi, kalbi bomboK olarak geçirdi. -nananlardan olsun
diye Kâyet kalbini saGlam tutmasaydAk, nerdeyse onu kendisi ifKa edecekti!
AblasAna da, kardeKini takip et, demiKti. O da, kimseye sezdirmeden kardeKini
uzaktan gözetlemekteydi. Biz Musa’ya süt emzirecek kadAnlarA önceden yasaklamAKtAk... AblasA, ‘onu sizin için emzirmeyi tekeffül edecek bir ev halkAna sizi
götüreyim mi? Onlar ona iyi bakarlar,’ dedi. Biz, gözü aydAn olsun, üzülmesin ve
Allah’An vaadinin gerçek olduGunu bilsin, diye Musa’yA annesine geri döndürdük.
Fakat onlarAn çoGu bu gerçekleri bilmezler.”69
:ki paragraf hâlinde meallerini nakletti9imiz bu pasajdaki âyetlerden anla l yor ki, Musa’y Nil nehrinde tâkip eden ablas d r. Firavun âilesine: “Onu sizin için
emzirmeyi tekeffül edecek bir ev halk na sizi götüreyim mi?” diyen de odur.
Ablas n n i âret etti9i Ehl-i beyt ise, Musa’n n annesidir; zira “Böylece Biz onu, gözü
ayd n olsun, gam çekmesin ve Allah’ n vaadinin gerçek oldu9unu bilsin diye
annesine geri çevirdik...”70 âyeti de bunu do9rulam t r.
Üçüncü Âyet
...
! " # $ % & #' #( )
=D.6 “... Ey Ehl-i beyt! Allah, ancak pisliGi/ricsi sizden uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor!”
Pek çok müfessirin “Ehl-i beyt” kavram n tart rken delil olarak gösterdi9i
metin, 33. âyetin, sâdece bir k sm d r; o da bir sonuç cümlesi niteli9indedir. Âyetin
bütünü, hatta metinsel bütünlü9ü nazar- itibara al nmam t r! Bu durumda, ilk iki
âyette oldu9u gibi, bu âyette de do9al olarak, kendilerine hitap edilen kimseler ve
kastedilen as l mana kapal kalmaktad r. Ba9lam ndan kopart lm her metne,
elbette istenilen mana verilebilir; ancak, iyi bilinir ki, bu ekilde verilen manan n,
as l söz sahibinin o metindeki murad n yans tmayaca9 aç kt r. O nedenle biz, önce
33. âyetin tamam n görüp tan mak zorunday z.
=D.6 #0Q2$
+AR#($ #S #"TD ?!U$ #S #DV +=B#($ J#$W 7D @ XY &! + D &! #$ D+ !0 ; Z3 #E B#$
65

Bkz. Kasas, 28/1-14.
Kr . Taha, 20/39.
67 Hz.Musa’n n annesine gelen vahiy, vahiy çe itlerinden ilham anlam ndad r. Bu ilham’ n di9er içe
do9ma ve sezgiden fark , ilham edilen bilgilerin aç k ve net olmas , ahs ikna etmesi ve iç huzuru,
güven duygusu a lamas d r.
68 Kasas, 28/7-9.
69 Kasas, 28/10-13.
70 Bkz. Kasas, 28/13.
66

Tefsir’in Temel 4lkeleri Çerçevesinde Kur’ân- Kerim’de Ehl-i Beyt

! " # $ % & #' #( )

19

“Evlerinizde oturun, eskiden cahiliye dönemindeki gibi dikkat

çekecek biçimde süslenip yAldAzlaKarak sokaGa çAkmayAn, namazA ikame edin,
zekatA verin, Allah’a ve Elçisine itaat edin! Ey Ehl-i beyt! Allah, ancak pisliGi sizden
uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor!”71
Belli ki, bir atf- beyan konumundaki “vâv” ile ba layan âyet, öncesi de olan
bir emirler, yasaklar ve nasihatler cümlesinden söz etmektedir. O halde bu emir,
yasak ve ö9ütlere konu olan âyetin öncesini de tan makta yarar vard r. Âyetin siyak
da udur:
#0Q2$ #EL ! D+\ " E6$ . [ = > Q D+ > Q($ D+ A\,( + # A\#3 \ 4$ .Y #S F #EL ! D+\ " E6 ] $4#W^ 'B YZ&D Y#(
] #5 #E "# $ + H# AO e # A # f g I7 &Y, I79> #H; D+ , `W +, Z&D h a. . = _
(# D+ , ` aF= D #( Eb#3 #S cd 2 D $
Z3 #E B#$ . [3$ AD, [0#B + B$ Ci , & #B Z3 j N= #3 k0#M ; +Ag8! ##3 D+\ M# D! E6 h a +, I >#W#" D+\a# Z&D h a. . a
J#
% & #' (# )
=D.6 #0Q2$
+AR#($ #S #"TD ?!U$ #S #DV +=B#($ J#$W 7D @ XY &! + D &! #$ D+ !0 ;
. &c H[ # #E "#

E6 7= F $

` U +, D+ !0 ; Z3 J#\ , #E "5 $.

! " # $

“Ey Peygamber! HanAmlarAna de ki: ‘EGer siz, dünya hayatAnA ve onun ziynetini istiyorsanAz gelin, size müt’alarAnAzA72 verip güzellikle sizi boKayayAm;73 yok
eGer Allah'A, Rasûlünü ve ahiret yurdunu dilerseniz, Küphe yok ki Allah, sizden
iyiler için büyük bir mükâfat hazArlamAKtAr!”74 ‘Ey Peygamber HanAmlarA! Sizden
kim, apaçAk bir aKArAlAk75 yaparsa, onun cezasA ikiye katlanAr! Bu, Allah için kolay
bir iKtir! Kim de Allah'a ve Rasûlü'ne, içtenlikle itaat eder ve sâlih iK yaparsa, ona
da ecrini iki kere veririz; ayrAca ona, güzel de bir rAzAk hazArladAk.’ ‘Ey Peygamber
hanAmlarA! EGer Allah’a ve Rasûlüne karKA gelmekten sakAnArsanAz, siz diGer
kadAnlardan herhangi biri gibi deGilsiniz...’ (...) ‘Evlerinizde oturun, eskiden
cahiliye dönemindeki gibi dikkat çekecek biçimde süslenip yAldAzlaKmayAn,, namazA
ikame edin, zekatA verin, Allah’a ve Elçisine itaat edin! Ey Ehl-i beyt! Allah, ancak

71

Ahzab, 33/33
Müt'; dünya hayat nda bir insan n, her hangi bir biçimde ihtiyaçlar n kar layan ve kendisinden
faydalan lan yiyecek, giyecek ve benzeri cinsten geçimlik demektir. (Bkz. Ra9 b, Müfredat. ‘MTA’
mad.) Ayr ca müt'a; bir erke9in, belli bir süre zaruri ihtiyaçlar n kar lamas için, bo ad 9 kad na, örfe
uygun olarak vermesi gereken bir hakt r ve “iyi insan“ olman n gere9idir. (Bakara, 2/236)
73 Serraha; at ve benzeri bir hayvan n, ba ndan gemi, üzerinden e9eri ve çulu al p, serbest halde otla9a
sal verilmesi demektir. Bu ayette ise, istiâre olarak, bir kocan n, han m n iyilikle, yani Allah’ n tavsiye
etti9i usûl ile bo ad ktan sonra müt'as n /geçimli9ini verip sal vermesi, sonraki evlilik hayat na mani
olmamas anlam nda kullan lm t r. (Ra9 b, Müfredat, ‘SRH’ mad.)
74 Son birkaç y l içerisinde elde edilen fey ve ganimetler sebebiyle Müslümanlar, ekonomik yönden bir
hayli kalk nm t . Fakat Hz.Peygamber'in geliri mahdut idi; han mlar n n, gönüllerini ho nut edecek
kadar dünya nîmetinden ve ziynetinden yararland rma imkân bulunmuyordu. Oysaki dünya hayat n n
ziyneti, insan için, özellikle de müminler için (Bkz.A'raf, 7/32, 33) var edilmi ve gönüllere cazip
k l nm t r. (Âl-i :mran, 3/14) Peygamber'in han mlar n n da, hemcinsleri gibi, normal olarak dünya
hayat n n zîynetine ve süslenmeye kar ihtiyaçlar , belki de zaaflar n n olmas yads namazd . Bu
yüzden onlar, dünya hayat n n nimetlerinden ve zîynetlerinden, yeterince yararland r lmad klar ndan
ikâyet ederek paylar n n art r lmas n istediler ve bu isteklerinde biraz da ileri giderek Hz.Peygamber’i
fazlas yla üzdüler. Bu olaydan sonra, bir pasaj halinde söz konusu âyetler indirildi. (Müslim, Talak,
29/1478; Taberî, Tefsir, XXI/99 vd.; Vâhidî, Esbabu’n-Nüzul, s. 203; :bn Kesir, Tefsir, VI/401 vd.)
Zemah erî demi tir ki: “Allah, özel statüleri gere9i, Peygamber han mlar n , hem terbiyeye dâvet
ederek te’dîb, hem de onlara özgü bir tak m art ve hükümler indirerek onlar tehdîd etti.” (Bkz,
KeKKaf, III/258)
75 Buradaki ‘fahiKe’, söz, i ve davran larda a r l k; peygamberi üzecek davran lar anlam ndad r, zina
de9il!...
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pisliGi sizden uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor!”76
Âyetlerin sat r aralar dikkatle okundu9unda, bunlar n bir bütün hâlinde
Hz.Peygamber’in e lerinin, ona kar nâho bir davran ta bulunmalar üzerine
indirildiklerini sezinlemek, hiç de zor de9ildir. Bu hâdise, her iki taraf aç s ndan da
önemli bir hukuk meselesi olmal d r ki, Allah, peygamberine emrediyor: Ey
Peygamber, han mlar na söyle, e9er onlar isteklerinden vazgeçmeyeceklerse, seninle
dünya ziynetleri aras nda bir tercih yaps nlar; âyet onlar, dünya hayat n ve
ziynetlerini tercih edecek olurlarsa, onlar , hiç zarara u9ratmadan ve yak n gelecekte
hiç bir s k nt ya dü melerine imkân vermeyecek tarzda güzelce bo a! Böylece onlar,
istediklerine kavu ma imkân n bulmu olur, sen de onlar n ikâyetlerinden ve sana
reva gördükleri eziyetlerinden kurtulursun. Yok e9er Allah’ ve Elçisini tercih eder
ve kifâyetsiz de olsa, dünya nimetlerinden paylar na dü ene kanaat gösterirlerse,
onlar n peygamberi üzecek davran lardan art k uzak durmalar gerekmektedir.
Dördüncü Âyet ve Ehl-i beyt (?)
J; M Z3 #SDL0= 6 #( #
#WQ#( 'B “... De ki: ‘Ben, sizden hiçbir ücret istemiyorum,
sâdece akrabalAktan ötürü haklarAma saygA göstermenizi istiyorum!”77
Bir k s m Sünnî ve iî müfessirler, bu âyetin de, Ehl-i beyt’i, yani Hz.Ali,
Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin ile onlar n soyundan gelenleri sevme mecburiyetinden söz etti9i kanaatindedirler. Güyâ Hz.Peygamber, yak nlar n toplam ve
onlara öyle demi tir: “Ben, peygamber oldu9um için sizden hiçbir ücret istemiyorum, sâdece benim Ehl-i beytimi, yani damad m Ali’yi, k z m Fat ma’y , torunlar m
Hasan ile Hüseyin’i ve onlar n soyundan gelenleri sevin, yeter!”
Bu anlay , iki aç dan mümkün gözükmemektedir: Birincisi, ûrâ sûresi,
Mekke’de, Hz.Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin on üçüncü y l nda bir bütün
halinde indirilmi tir. Hz.Ali ile Hz.Fat ma’n n evlenmeleri ise, ancak hicretten iki y l
sonrad r. Yani iddia edildi9i anlamda Ehl-i beyt kavram n n olu mas na, yakla k
olarak (3+2=5) be y l var demektir. :kincisi ise udur: Bu sûrenin indirildi9i
dönem, Mü riklerin, Müslümanlara bask lar n n had safhaya vard 9 ; Rasûlullah’ n
bile, art k Mekke’de ya ama ümidinin tamamen sona erdi9i bir dönemdir! Sahabenin bir k sm , kafileler hâlinde Habe istan’a hicret etmi , Allah’ n Elçisi’yle birlikte
Mekke’de kalanlar ise, Medine’ye hicret etmek üzere, Medineli Müslümanlarla son
gizli görü melerini yapmaktad rlar… Rasûlullah’ n, böyle bir ortamda kendini ve
Müslümanlar savunmay b rak p da Kurey ’ten, henüz var olmayan damad n ve
torunlar n sevmelerini istemesi, akla ve hayale gelebilecek bir talep olamaz!...
Kanaatimizce, sûre ba tan itibaren okundu9unda görülecektir ki, Allah Tealâ,
Hz.Peygamber’in, Mekke’de dinî ve siyasî otoriteyi elinde bulunduran akrabalar na
öyle demesini buyurmu tur: “De ki, ben, peygamber seçildim ve di9er kabileler
kar s nda Kurey ’in an n yücelttim diye, sizden ne bir mal ne de bir ücret
istiyorum. Ben sizden, akrabal ktan ötürü, sâdece akrabalar aras nda câri olan
hamiyeti; himâyeyi ve deste9i bekliyorum. Mâdem ki siz beni desteklemiyorsunuz,
hiç olmazsa, Araplar aras nda câri olan meveddeti, yani kan ba9 ndan ötürü
76
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akrabal k hat r na hukukuma sayg göstermenizi istiyorum; dü manlarla bir olup da
beni yurdumda s k nt ya sokmay n...”
Bu dördüncü âyet, belirtilen gerekçelerle konu d kabul edilip bir tarafa b rak l rsa; konu ile ilgili geriye üç âyet kal r. Bu, içerisinde Ehl-i beyt tâbiri geçen üç
âyetten Hûd ve Kasas sûrelerindeki Ehl-i beyt’ten maksad n kimler oldu9u da
anla lm t r. O nedenle art k, o iki âyet üzerinde durmaya da gerek görmüyoruz.
As l konumuz Ahzab sûresinin 33. âyetidir. imdi biz, makalemizin odak noktas n
te kil eden bu âyetin, hem de içerisinde yer ald 9 pasaj n tamam yla birlikte nüzûl
sebebini, anlam dokusunu, anlam alan n , hedefini ve ortaya ç kan sonuçlar detayl
olarak inceleyip âyetin kapsam n ve buradaki “Ey Ehl-i beyt!...” hitab n n kavramsal içeri9ini tefsirler kanal yla tespit etme faaliyetine geçebiliriz.

III- AHZAB, 33/33. ÂYET , NÜZÛL SEBEB , EHL- BEYT
TAB R N N S YAK VE S BAK BÜTÜNLÜKLER
ÇER S NDE ANLAMI VE TARTI/MALAR
1. ÂYET N NÜZÛL SEBEB
Ahzab sûresi Medenî sûrelerdendir. Mushaf- Osmânî’de kronolojik s ralamaya göre 99., elimizdeki Kur’ân’a göre 33. sûredir. Bu sûre, hicretin be inci y l nda
Ahzab sava ndan sonra pasajlar hâlinde indirilmeye ba lanm ve büyük bir
ihtimalle hicretin alt nc y l nda nüzûlü tamamlanm t r. :lk pasaj içerisinde yer
alan 28-34. âyetlerin nüzûl sebebi hakk nda, birbirinden farkl iki görü ve hepsi de
ana fikir olarak bu iki görü üzerinde toplanan pek çok rivâyet bulunmaktad r.
Bunlardan bir görü e göre, bir gün, önce Hz.Ebu Bekir, ard ndan da Hz.Ömer
Rasûlullah’ (sav) ziyaret amac yla evine geldiler. Bakt lar ki, Peygamber’in evinin
önünde birkaç ki i oturmaktad r. Tela lanarak hemen içeri girmek istediler, fakat
onlar n da girmelerine izin verilmedi; çünkü Rasûlullah Enes’e (ra); “Kimseyi içeri
alma!” buyurmu tu. Enes, iki kay npederinin eve girmekte srar ettiklerini
Rasûlullah’a (sav) söyleyince, o da; ‘Buyursunlar’ dedi. Hz.Ebu Bekir ile Hz.Ömer
içeri girdiklerinde, Rasûlullah’ ve çevresinde oturmakta olan han mlar n üzgün bir
vaziyette gördü ve büyük bir endi e ile; “Kötü bir hal mi var, ya Rasûlallah!?”
dediler. Rasûlullah (sav): “: te k zlar n z! Benden, kendileri için dünya nîmetini ve
zîynetlerini art rmam istiyorlar; o da bende yoktur.” dedi. Bunun üzerine Hz.Ebu
Bekir ve Hz.Ömer Allah’ n Elçisini üzdükleri için, kalk p k zlar n dövmeye
yeltendiler, fakat Rasûlullah, buna izin vermedi. : te bu pasaj, bu olay üzerine
indirilmi tir.78
Buharî’nin bu konuda Hz.Âi e’den nakletti9i u rivâyet de bu görü ü desteklemektedir:
Hz.Âi e demi tir ki: Allah’ n Elçisine, e lerinin, kendisi ile dünya nimetleri
aras nda bir tercih yapmalar emredildi9i zaman, Rasûlullah (sav) önce bana geldi
ve ‘Ai e, sana bir emri tebli9 edece9im, fakat cevap vermekte acele etme; hatta
ebeveyninle isti âre et, cevab n bana sonra bildir’ dedi. Sonra da, “Ey Peygamber,
han mlar na de ki: ‘E9er siz, dünya hayat n ve onun ziynetini istiyorsan z gelin, size
müt’alar n z verip güzellikle bo ayay m; yok e9er...” âyetlerini bana okudu. Dedim
ki, ‘ben bunlardan hangisini ebeveynimle isti âre edecekmi im? Ben elbette Allah’
ve Rasûlünü tercih ediyorum.’ Benim bu cevab m üzerine Rasûlullah (sav), s ras yla
78
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di9er han mlar na gitti… Hepsi de Allah’ , Elçisini ve ahiret yurdunu tercih ettiler.79
:kinci görü ise, “Kisâ Hadisi” olarak bilinen u rivâyete dayanmaktad r:
Rasûlullah (sav), e lerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi. K z Fat ma, içinde et ve
undan yap lm yemek olan bir çömlekle geldi. Hz.Peygamber Fat ma’ya, kocas Ali
ve o9ullar Hasan ve Hüseyin’i de ça9 rmas n , yeme9i birlikte yiyeceklerini söyledi.
Fat ma gitti, onlar da ça9 rd . Onlar gelince, hepsi birlikte yeme9e oturdular. Yemek
esnas nda:
! " # $ % & #' #( )
... ”... Ehl-i beyt! Allah, ancak pisli9i
sizden uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor” âyeti indirildi. Peygamber Ali,
Fat ma, Hasan ve Hüseyin’i, geni elbisesinin/kisâ alt na toplayarak: “i te, benim
Ehl-i beytim bunlard r.” Dedi, sonra da ellerini kald r p; ‘Allah’ m, benim Ehl-i
beytim ve özel yak nlar m/hâssetî bunlard r. Sen, bunlardan kötülü9ü uzak tut ve
bunlar tertemiz yap!” diye duâ etti. O zaman Ümmü Seleme, perdenin arkas ndan
ba n ç kararak; ‘Ya Rasûlallah, benim durumum n’olacak?” dedi. Rasûlullah ona:
“Sen sahip bulundu9un yerdesin.’ cevab n verdi.”80
Bu konuda “Abâ Hadisi” ad yla me hur di9er bir rivâyet de, özet halinde öyledir: Hz.Ai e’den nakledildi9ine göre Rasûlullah (sav), bir sabah üzerinde siyah
yünden nak l bir aba oldu9u halde evinden ç kt . O s rada yan na Hasan geldi, onu
üzerindeki aban n alt na ald . Sonra Hüseyin geldi, onu da abas n n alt na ald .
Sonra Fat ma ve Ali geldiler, onlar da abas n n alt na ald ve “Ey Ehl-i beyt, Allah
günahlar n z giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.” dedi.81
Âyetin nüzûl sebebi olarak nakledilen bu rivâyetlerden anla l yor ki, bir kesime göre söz konusu âyetler pasaj hâlinde, di9er kesime göre ise, 33. âyetin sâdece
ikinci yar s , birbiriyle telifi imkâns z iki farkl kesim hakk nda, iki farkl manada ve
iki farkl mekânda indirilmi tir! Biz, imdilik bu iki farkl nüzûl sebebini bir tarafa
b rak p, âyeti kendi ba9lam içerisinde ve farkl yönlerden analizler yapmak
sûretiyle anlamaya çal aca9 z. Öyle görünüyor ki, bütün hâlinde âyetlerin lafz ndaki
mana do9ru anla ld 9 nda, nüzûl sebebi olarak nakledilen rivâyetler hakk nda da,
en az ndan ço9unlu9un kabul edebilece9i bir kanaat has l olacakt r.
2. Âyetin Siyak ve Sibak Çerçevesinde Anlam Dokusu /Yorumu
Zevcât- tâhirât’ n, Allah’ , Rasûlünü ve Âhiret Yurdunu tercih etmeleri demek, ayn zamanda dünya hayat n n nimet ve zîynetlerinden fedakârl k edip,
paylar na dü enden fazlas n Peygamber’den istemeyecekleri ve bu yüzden Allah’ n
Elçisini üzmeyecekleri hususunda bir taahhütte bulunmak demekti. Yap lan bu
tercih ve taahhüt üzerine Allah Teala, Elçisinin han mlar n , tercih ve statüleri
gere9i uyarma ihtiyac duydu ve öyle buyurdu: Ey Nebî’nin han mlar ! Siz,
Peygamber Han m olma erefine sahip olmakla evlilik hayat n zda ayr cal kl bir
konuma erdiniz. Ancak bilmelisiniz ki, Allah’ n ve Rasûlünün emir ve yasaklar na
itaat ya da itaatsizlik hususunda, sizin hiç bir ayr cal 9 n z bulunmamaktad r.82
Peygamber han m olmakla elde etti9iniz eref, sizin için büyük bir nîmet; s rf
Rasûlullah’ n e i olmakla dünya nimetlerinden yeterince istifade edememe
durumunuz ise, sizin için büyük bir fedakârl k, kendi tercihinizle katlanmak
zorunda kald 9 n z a9 r bir külfettir. imdi siz, nefsî arzular n za kar gelerek
verdi9iniz bu sözde durmakla, hem sahip oldu9unuz nimetin kadrini bilmek, hem
79

Buharî, Tefsir, 33/4, 5, VI/22, 23.
Bkz. Müslim, Talak, 29/1478; Taberî, Camiu’l-Beyan, XXI/99 vd.; Vâhidî, Esbabu’n-Nüzul, s. 203; :bn
Kesir, Tefsir, VI/401 vd.; evkanî, Fethu’l-Kadîr, IV/279.
81 Bkz. Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 37, 2408.
82 “Kim Allah’a ve Rasûlüne karKA gelirse, içinde ebedî kalmak üzere ona cehennem ateKi vardAr!”
(Ahzab, 33/36); “Kim de Allah’a ve Rasûlüne itaat eder; Allah’a saygA duyar ve ondan sakAnArsa, iKte,
kurtuluKa erenler de onlardAr!” (Nur, 24/52)
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de yüklendi9iniz fedakârl 9 n külfetine katlanmak durumundas n z!
Ey Peygamber han mlar ! E9er siz, Allah’ n Elçisine kar , aç kça a r bir davran ta bulunursan z, cezan z iki kat artt r l r! Yok e9er, Allah’a ve Resulüne kar
gelmekten sak n r ve sâlih i ler yaparsan z, sizin mükâfat n z da iki kere verilecektir.
Ayr ca sizden muhsin vasf n hak edene, büyük de bir ecir vard r! Çünkü siz, sahip
oldu9unuz erefi lay k- vechile ta rsan z, ba ka kad nlardan her hangi biri gibi
mükâfatland r lmayacaks n z. O halde bundan böyle yabanc erkeklerle konu urken,
mutlaka edebe uyun; sesinizi, özellikle inceltip konu man z kibarla t rmay n; zira
kalbinde fas kl 9a meyli olan kimseler, konu man za aldanarak size tamah edebilir...
Normal konu un ve hiç kimse sizin konu man zdan, kendisi ad na bir mesaj
ç karmas n! Eskiden, cahiliye devrinde oldu9u gibi, süslenip dikkat çekici giysiler ve
edâ ile soka9a ç k p dola may n! Evlerinizde oturun, namaz k l n, zekât i leriyle
u9ra n, Kur’ân okuyun, bir k s m âyetlerin maksad n , özünü kavramak için
aran zda müzâkere edin, onlardaki hikmetleri ö9renmeye çal n. Ey Peygamber
Han mlar ! Sak n ha! Size özgü bu emirler, yasaklar ve hükümlerle sizi, dünya
hayat nda bask alt nda ya atmak, hak ve özgürlüklerinizi bo yere k s tlamak,
dünya nimet ve zîynetlerinden keyfî olarak mahrum b rakmak istedi9imizi
sanmay n! Bizim, bütün bunlardaki amac m z, maddî mânevî, her türlü lekeden ve
pislikten sizi uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmakt r.
3. Âyetin Siyak ve Sibak= çerisindeki Anlam Alan=
Aç kça görüldü9ü üzere, bu âyetlerdeki, “Ey Peygamber! Han mlar na söyle!...”, “Ey peygamber han mlar ! Sizden kim...”; “Ey peygamber han mlar ! E9er siz
sak n rsan z, siz di9er kad nlardan herhangi biri gibi de9ilsiniz...” ve “Evinizde
okunan âyetleri dü ünün!...” eklindeki aç k ve net hitaplarla getirilen teklifler,
yap lan tehditler, öne sürülen artlar ve bunlara dayal hükümler; özellikle bu
hükümlerle var lmak istenen amaç, hep Peygamber’in han mlar na özgüdür.
Biliniyor ki, :slâm’da, kad n ya da erkek her mümin, yapm oldu9u bir iyilikten ötürü, en az yedi kat ndan yedi yüz kat na kadar, belki daha fazlas yla ödüllendirilecektir.83 Bir kötülük yapan kimse ise, sâdece misliyle cezaland r lacak; asla
haks zl 9a u9ray p da kat be kat cezaland r lmayacakt r. Bunlar, Allah’ n kullar na
verdi9i sözüdür.84 Fakat Rasûlullah’ n han mlar , ceza ve mükâfat hususunda bu
kapsama dahil de9illerdir; i gal ettikleri statüleri, ona dayal ayr cal klar , özel tercih
ve taahhütleri sebebiyle, onlar n yapacaklar her iyilik, di9er kad nlar gibi en az yedi
kat ndan yedi yüz kat na kadar mükâfatland r laca9 gibi, bu mükâfat onlara iki defa
verilecektir. Aç kça i ledikleri bir a r l k yüzünden, sâdece onlar iki kat ceza
göreceklerdir. Oysa di9er insanlar n hepsi, sâdece yapt klar kötülü9ün cezas n
misliyle çekecektir. Bu da Allah’ n, yaln z Peygamber han mlar na âit özel vaadidir!
Denilebilir ki, bir mümin kad n, her türlü pislikten uzak kalmak ve tertemiz
bir hayat ya amak amac yla, bu pasajdaki emir ve yasaklara harfiyen riâyet edip
takvaya ermek için çal sa, neden Peygamber’in han mlar n n yükselebilece9i
dereceye yükselmesin? Hatta takvada neden onlardan da üstün mertebeye eremesin? Ancak bu tür bir sual, makul de9ildir; çünkü di9er kad nlar, Peygamber
han mlar n n yüklendikleri külfeti yüklenmediklerinden, alacaklar ödül de iki kat
de9ildir; mutlaka onlar n ald 9 n n yar s kadard r. Nitekim Peygamber han mlar 83
84

Bakara, 2/261,262.
“Bir kötülük yapan kimse, onun mislinden baKkasAyla cezalandArAlmaz; onlara haksAzlAk da
edilmez.”(En’am, 6/160); “Kötülük yapanlara gelince, kötülüGün cezasA ancak misli iledir...” (Yunus,
10/27); “Bir kötülük yapan kimse, ancak misli ile cezalandArAlAr...” (Yâfir, 40/40); :nsanlar cezaland r rken de ayn kural geçerlidir: “Bir kötülüGün cezasA, onun gibi bir kötülüktür; fakat kim affeder ve
barAKa yönelirse onun ecri de Allah’a aittir.” ( ûrâ, 42/40)
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ndaki hiçbir kad n, i ledi9i bir a r l k yüzünden iki kat ceza da görmeyecek-

Görülüyor ki, pasajda vaat edilen tüm mükâfat ve tehditlerle birlikte amaçlanan hedef, yani ‘pislikten uzak durma ve tertemiz olma’ sonucu, buradaki emir,
yasak ve tavsiyelere muhatap olan Peygamber han mlar n n, bunlara riâyet edip
etmeme art na ba9lanm t r. O halde, denilebilir ki, bu ayetler indi9i zaman
hayatta olmayan Peygamber han mlar bu âyetlerin kapsam na dahil de9ildir; çünkü
onlar, bundan önce ölmekle, bu teklife muhatap olmaktan ç km lard r! Yani,
kimden“… dünya hayat ve zîynetleri ile Allah, Elçisi ve ahiret yurdu aras nda bir
tercih yapmalar ” istenmi ve kim teklife uyarak Rasûlullah’a tercihini beyan
etmi se, sâdece onlar âyetlerin anlam alan na dâhildir ve bu âyetteki “Ehl-i beyt!...”
hitab n n da muhatab d rlar. Mesela, Hz.Hatice ve Zeyneb, Rasûlullah’ n ehlinden
ve Ehl-i beytinden olmalar na ra9men, ikisi de bu âyetler gelmeden çok önce vefat
ettikleri için, ne bu âyetlerdeki teklife muhatapt rlar, ne de bu âyetteki Ehl-i beyt
kavram n n kapsam na dahil edilebilirler. Demek ki, “Ehl-i beyt! Allah, ancak sizden
pisli9i uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor” hitab n n muhataplar ve Ehl-i
beyt, Hz.Peygamber’in, sâdece hayattaki han mlar d r.
Dikkat edilirse, bu pasajda, Rasûlullah’dan ve e lerinden ba kas na aç k ya da
gizli, hiç bir hitap, hattâ îmâ ve i âret dahi bulunmamaktad r.
4. Âyetlerde Amaçlanan Hedef
Ku kusuz Allah’ n her emrinde ve yasa9 nda, kullar n menfaati aç s ndan
mutlaka büyük hikmetler; gerçekle tirilmesi arzu edilen yüce maksatlar bulunmaktad r. onun hiçbir emri ya da yasa9 , ne keyfîdir, ne de amaçs z... Bunlara Hukuk
ilminde hükmün illeti, Tefsir ilminde ise hükmün gâyesi ya da hikmeti denilmektedir.
Rasulüllah’ n han mlar hakk nda indirilen bu pasajdaki emir ve yasaklar da,
elbette onlar n hayr nad r. “Ehl-i beyt! Allah, ancak sizden pisli9i uzak tutmak ve
sizi tertemiz yapmak istiyor” cümlesinde aç kça belirtildi9i üzere, getirilen hükümlerin gözüken aç k gâyesi, kötülükleri onlardan uzak tutmak, üzerlerine leke kondurmamak ve onlar tertemiz yapmakt r. Metinde aç kça gözükmeyen, ancak ba9lam ndan ve nüzûl sebebinden anla lan as l amaç ise, Hz.Peygamber’in, han mlar
taraf ndan zaman zaman da olsa, üzülmesini engellemek; bundan daha önemlisi de
onlar , “en yüce ahlak n sahibi”, “örnek insan” ve “âlemlere, salt rahmet amac yla
gönderilmi ” olan o mübârek zata lay k han mlar yapmakt r. Belki de o kad nlara,
ahiret hayat nda da Hz.Muhammed’e e olma ayr cal 9 n lütfetmektir! Rasûlullah
buyurmuyor mu? “Ki i, sevdi9iyle beraberdir!”

IV- TEFS RLERDE “EHL- BEYT” KAVRAMI LE LG L
FARKLI GÖRÜ/LER
Yukar da da i âret edildi9i üzere müfessirler, Ahzab sûresinin 33. âyetindeki
‘Ehl-i beyt’ kavram n n kapsam n belirlerken, âyeti anlama konusunda sergiledikleri farkl yakla m ve yöntemler sebebiyle, birbirine tezat te kil edecek ekilde çe itli
görü ler ileri sürmü lerdir. Denilebilir ki Kur’ân’ n hiçbir âyeti, bu âyet kadar tefsir
usulü ve yöntemine son derece ayk r de9erlendirmeler sebebiyle, itikadî, hukukî,
ahlakî ve siyâsi sömürüye âlet edilmemi tir!85 Ehl-i beyt kavram hakk nda yaln z
bir k s m tahkik ehli müfessirlerin yapt klar aç klamalar ile keyfî olarak nitelendirilebilecek baz yorumlar , yukar da tespit etmi oldu9umuz bu ilkeler 9 nda ve üç
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Semerelendirilmesi”, :slâmiyât, Y l: 2000, Say 3, s. 99-120.
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madde hâlinde de9erlendirece9iz:
1. Ehl-i Beyt’ten Maksat Peygamber’in Han=mlar=d=r
Bu âyet, siyak ve sibak bütünlü9ü içerisinde tamamen Peygamber’in han mlar na hitap etmektedir. Dolay s yla buradaki Ehl-i beyt’ten maksat, sâdece Peygamber’in han mlar d r, görü ünde olan müfessirleri ve anlay lar n , kronolojik olarak
öyle s ralayabiliriz:
:bn Abbas’a (ö. 68/687) göre, Ehl-i beyt’ten maksat sâdece Rasûlullah’ n han mlar d r; çünkü “ehle’l-beyt”demek, “Yâ ehle beyti’n-nübüvveh” yani “ey nübüvvet
evinin halk demektir.” 86
Tabiun’un me hur müfessirlerinden :krime’ye (ö. 104/722) göre de bu ayet
özellikle Peygamber’in han mlar için indirilmi , manas da sâdece onlara hast r.87
Vahidî’nin nakletti9ine göre :krime, çar dan geçerken gâliba bir konu may i itiyor
ve müdâhale etmek durumunda kalarak: “onlar n zannettikleri gibi de9il! “Ehl-i
beyt! Allah sizden ancak pisli9i uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” âyeti
Peygamber’in han mlar hakk nda indirilmi tir, diye bildiini yüksek sesle hayk r yordu.88
:bn Cerir et-Taberî (ö. 310/922), Ahzab 33. âyeti, “Ey Peygamber han mlar !...” hitab yla ba layan 32. âyetle birlikte bir paragraf halinde ele alm ve teker
teker kavramlar aç klamaya girmeden önce öyle bir özet bilgi vererek hitab n
Peygamberin han mlar na yönelik oldu9unu tespit etmi tir: “Zikri yüce olan Allah,
Rasûlullah’ n (sav) e lerine diyor ki: “Ey Peygamber han mlar , e9er siz Allah’tan
sak n r da size emretti9i ve nehyetti9i hususlara itaat ederseniz, siz u ümmetin
han mlar gibi de9ilsiniz.” Sonra da bu görü ü destekleyen Katade’nin Said :bn
Cübeyr’den gelen rivâyetini naklediyor. Daha sonra Taberî, di9er kavramlar
aç klam ve “Ey Ehl-i beyt, Allah sizden ancak pisli9i uzak tutmak ve sizi tertemiz
yapmak istiyor” âyetine gelince, “Ey Muhammed’in ev halk , Allah sizden kötülü9ü
ve a r l klar gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” aç klamas nda bulunmu tur.89
Taberî, bu âyetteki Ehl-i beyt’ten maksad n sâdece Peygamber’in e leri oldu9unu iki defa aç klad ktan sonra “Ehle’l-beyt!” hitab ile Peygamber’in han mlar m
yoksa Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin’in mi kastedildi9i hususundaki tart may ,
âdeti üzere konu ile ilgili rivâyetleri ve görü leri nakleder.90
:mam Mâtürîdî (ö. 333/944), Tevilatu Ehli’s-Sünne isimli tefsirinde ayn ayetin parçalanarak bir k sm n n Peygamberin han mlar na bir k sm n n da ba kalar na
hitap etti9ini söyleyip: ‘Ehl-i beyt’ kavram n n Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin ile
onlar n neslinden gelenlere aittir, denilmesine kar ç km ve demi tir ki: “Ayet
bütün olarak anla lmal d r; dil kurallar , ayetin siyak ve sibak , sosyal ve tarihi
gerçekler hesaba kat lmaks z n manay sündürmek suretiyle maksad n a acak
ekilde bir âyeti tevil etmek, büyük yanl t r.”91
Kâdî Abdülcebbar (ö. 415/1025 ) bu sûreyi yorumlarken, âyeti siyak ve sibak
bütünlü9ü içerisinde ele alm ve önce 30. âyette Peygamberlerin han mlar n n
yapacaklar bir a r l k kar l 9 nda iki kat ceza alacaklar ilkesinin makul ve
mümkün olabilece9ine dikkat çekmi , sonra da 33. âyet hakk nda: “Bu âyet
Hz.Peygamberin han mlar n günahtan kurtarmaya yetmektedir. Allah Teâla burada
86

Firuzâbâdî, Tenviru’l-MAkbas min Tefsiri -bn Abbas, Beyrut, tsz., s.353.
Bkz. :bn Kesir, Tefsir, III/259.
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Peygamber’in han mlar n en büyük iltifatla onurland rm t r”92 diyerek âyetin
kapsam n Peygamber han mlar ile s n rland rm t r.
Zemah erî’ye (ö. 534/1143) göre de bu âyetteki Ehl-i beyt’ten maksat
Rasûlullah’ n han mlar d r; çünkü Allah takva ile korunsunlar da günaha dü mesinler diye, onlara emirler veriyor, yasaklar getiriyor ve nasihat ediyor... Nitekim bizzat
âyet onlar n Ehl-i beyt oldu9una delalet ediyor.93
Kurtubî’ye (ö. 671/1272) göre, ayetteki hükmün Peygamber’in han mlar na ait
olmas sebebiyle hitap da yaln z onlara ait olmal d r. Bu yüzden Ehl-i beyt kavram n n Peygamber’in han mlar n n d nda, baz ki ilere tahsis edilmesi do9ru
de9ildir.94
Kâdî el-Beydâvî (ö. 685/1286), Ehle’l-beyt hitab Peygamber’in han mlar nad r, dedikten sonra; “Hz.Peygamber de ev halk içinde zikredildi9i için âyette ‘ta9lib
kaidesi’gere9ince zamir müzekker olarak
/kum eklinde getirildi9ini” söylemi tir.95
Nesefî’ye (ö. 710/1310) göre bu âyet, han mlar n n, Peygamber’in Ehl-i beyt’i
oldu9una dair delildir. …
ve
’in müzekker gelmesi ise, (Peygamber’in)
ailesinden erkek ve kad n, hepsi murat edildi9i içindir.96
Hâzin (ö. 741/1341) demi tir ki; “Bunlar, Nebi’nin (sav) han mlar d r; çünkü
evindekiler onlard r. Bu görü , Said :bn Cübeyr’in :bn Abbas’dan nakletti9i
görü tür. :krime ve Mukatil’in görü leri de böyledir.”97
:bn Kesir (ö. 774/1372), “Bu pasajdaki ayetlerin inmesine Peygamber’in han mlar sebep olmu tur, dolay s yla Ehl-i beyt kavram n n içine onlar girmelidir.”
demi , sonra da :krime’nin, “Bu ayetlerdeki hüküm Peygamber han mlar na hast r”
dedi9ini :bn Cerir et-Taberî’den nakletmi tir.98
evkânî (ö. 1250/1834) demi tir ki; “:bn Abbas ve :krime’den ba ka
tabiûndan Atâ :bn Ebî Rabâh (ö.114/732), Mukâtil b. Süleyman (ö. 150/767) ve Saîd
bin Cübeyr (ö. 95/714) de Ehl-i beyt’in Peygamber’in han mlar oldu9u kanaatindedirler; çünkü, :bn Abbas’ n da söyledi9i gibi ‘beyt’ten maksat Peygamberin evidir.
Ehl-i beyt de elbette orada meskun bulunanlar olacakt r. “Ey Peygamber, han mlar na söyle...” cümlesinden “Evlerinde okunan Allah’ n âyetlerini ve hikmeti
dü ünsünler...” cümlesine kadar bütün hitaplar, emirler ve yasaklar sâdece
peygamberin han mlar na âittir. : te bu nedenle Sünnî müfessirlerden bir k sm bu
görü ü benimsemi lerdir, bize göre de do9ru olan budur.” 99
Seyyid Kutub da (ö. 1967), ayetteki hitab n sâdece Peygamber’in han mlar na
âit oldu9u görü ünü öyle aç klam t r: “Sonuç itibariyle Yüce Allah bu emir ve
direktifleri Ehl-i beyt’ten pisli9in giderilmesi ve onlar n ar nmas için araç olarak
sunuyor. “Tathir” kelimesi “tatahhur” kelimesinden gelir. Pisli9i gidermek ise,
insanlar n bizzat ba vurduklar , pratik hayatlar nda uygulad klar yöntemlerle
gerçekle ir. :slâm’ n yolu budur. Vicdanda bilinç ve takva... hayatta da davran ve
hareket... bunlar n ikisi bir araya gelince :slâm tamamlan r. :slâm’ n bu hayattaki
hedef ve amaçlar bunlar n ikisi ile gerçekle ir.”
“Peygamber efendimizin e lerine yönelik bu direktiflerin sonu ba lang çtaki
92
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gibi ba9lan yor. Burada da t pk ba lang çtaki gibi bulunduklar sayg n yerleri, ba ka
kad nlardan ayr cal kl olu lar , Peygamber efendimizin yan ndaki yerleri, yüce
Allah’ n kendilerine büyük bir nimette bulunarak evlerini Kur’ân ve hikmetin indi9i,
nur, hidayet ve iman n parlad 9 bir makam haline getirmesi hat rlat l yor:
“Evlerinizde okunan Allah’ n ayetlerini ve hikmeti hat rlay n.”100
Ça9da müfessirlerden :zzet Derveze, 28-34 aras âyetleri bir bütün olarak
de9erlendirmi ve özet hâlinde öyle demi tir: “Ayetlerin ibâresi anla lacak
niteliktedir. Müfessirler de bu âyetlerin, Peygamber han mlar n n Nebî’den
nafakalar n n art r lmas n talep etmeleri ve bu isteklerinin Peygamberi rahats z
edip üzmesi üzerine indirildi9ini söylemektedirler. Âyetlerin, Peygamberin
han mlar na yönelik indirildikleri, ihtiva etti9i illetleri, hükümleri, emir ve tembihleriyle apaç k gözükmektedir. Âyetlerin delâletleri tamamen aç k olmas na ra9men,
Ehl-i beyt hakk nda rivâyet edilen baz hadisler, Peygamberin han mlar n âyetlerin
ümulüne dahil ederken, baz lar da Peygamberin han mlar n oradan tamamen
ç kartmaktad r.” Derveze, söz konusu hadisleri naklettikten sonra öyle demi tir:
“Biz bu hadislerin, özellikle de Peygamber’in han mlar n âyetin kapsam ndan
ç karan, îa’n n da s k s k ya sar ld 9 hadislerin kar s nda öyle bir durup hayret
içerisinde dü ünüyoruz! Görüyoruz ki, bu durumda Ehl-i beyt tâbirini Peygamberin
han mlar ndan ba kas na çevirmek mümkün de9ildir.”
Derveze bu aç klamalardan sonra öyle diyor: “Biz, kan ba9 aç s ndan Peygambere yak n olan insanlara veya ona sayg ve hürmette lay k olan kimselere Ehl-i
beyt’ten de9ildir demiyoruz. Fakat gerçek udur ki, âyetin ümulünü geni letmek
veya s rf Hz.Ali, Fat ma ve onlar n iki o9luna hasretmek u âyetlerin siyak na,
artlar na ve nüzûlüne göre do9ru de9ildir. Ha! Hz.Peygamber’e nispet edilen bu
hadisler, e9er sahih iseler, Kur’ân’a âit bu cümlenin umumi manas içerisine Ali,
Fat ma, Hasan ve Hüseyin gibi bu temiz insanlar n, Peygamber’in han mlar na ilâve
olarak dahil edilmesi câizdir.”101
Azerbaycanl müfessirlerden Mir Muhammed Alevî: “Ayet-i erife Rasûlü
Huda’n n umum han mlar n amildir ve ister ki, hepsi de kötü i lerin pisli9inden
pak ve münezzeh olsunlar” dedikten sonra Ali b. Muhammed b. :brahim Hazin’in,
konu ile ilgili kisâ ve aba hadisleri olarak bilinen rivayetleri nakleder. Sonunda öyle
der: ”Do9rudur, bu hadisleri muteber raviler nakledüp tashih ettiler. Lakin aye-i
erifeyi, hadislere mukabil tutanda envar- hamse-i tahire hakk nda Rasûlü
Huda’n n mahsusen inayeti hadislerden zahir olup aye-i erife umumuna baki kal r;
zira ki, ayetlerin makabli ve maba’dinde tedebbür laz md r.”102
Alevî, “Âyetin öncesi ve sonras na (ba9lam/konteks) göre Ehl-i beyt’ten maksat Peygamber’in han mlar d r; ba kalar ayetin ümulüne girmemektedir. Ancak,
hadislerde aç kt r ki, Peygamber onlara husûsen inayet buyurmu tur” sözleriyle
ayetle hadisleri ayr dü ünmek gerekti9ine i aret etmi ve en do9ru yolu seçmi tir.
Art k anla l yor ki, sâdece 33. âyetin bir cüzüne itibar etmeyip onu, hem âyet
hem de siyak ve sibak bütünlü9ü içerisinde ele alan, bu konuda nakledilen rivâyetleri de9il; tamamen dili, laf zdaki manay ve onun da i âret etti9i nüzûl sebebini göz
önünde bulunduran bir yöntemle anlamaya çal an bu on be müfessir, “Ey ehle’lbeyt!” hitab n n do9rudan Rasûlullah’ n han mlar na yönelik oldu9u kanaatinde
birle mi lerdir.
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2. Ehl-i Beyt’ten Maksat Peygamber’in Ev Halk=d=r (Han=mlar=, Ali,
Fat=ma, Hasan ve Hüseyin’dir)
Âyet, hem Hz.Peygamber’in han mlar n hem de Peygamber’in ev halk ndan
say lan Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin’i de kapsamaktad r, diyen müfessirlerden
bir k sm na göre, Hz.Peygamber’in iki k z Ümmügülsüm ve Rukiye ile evlendi9i için
bu âyet, zinnureyn lakab n hak eden Hz.Osman’ ve onlar n çocuklar n da
kapsamal d r.
Kummî (ö. 730?/1329?), Taberî’nin Câmiu’l-Beyân’ n n hâmi inde yer alan
tefsirinde öyle demi tir: “Ehl-i beyt’ten maksat, “Mübâhele âyeti”nde geçti9i üzere
ehlü’l-aba’d r.103 Çünkü as l olan odur. Fat ma (ra), Hasan, Hüseyin ittifakla Ehl-i
beyt’tendir. Sahih olan ise, Ali’nin (ra) de, Nebi (sav)’in evinde onlarla birlikte
ya ad 9 ve sürekli orada kald 9 için Ehl-i beyt’ten olmas d r.”
“Ayetin, Nebi (sav)’in e leri hakk nda gelmi olmas zann- gâlib ile onlar n da
Ehl-i beyt’e dahil olmas n gerektirmektedir. Âyetteki ‘anküm’ ve ‘yutahhiraküm’
zamirlerinin müzekker/eril gelmesi ise ta9lib kaidesi gere9idir; çünkü âiledeki Nebi
(sav), Ali ve onun o9ullar , tek ba na Fat ma’ya veya müminlerin annelerine (dil
gere9i) gâlib say l rlar.”104
Fahruddin er-Razî (ö. 605/1208) kendinden önceki görü leri belirttikten sonra öyle demi tir: “Bu görü ler içerisinde evlâ olan görü , Ehl-i beyt’ten maksat
Rasûlullah’ n evlad d r, han mlar d r, Hasan, Hüseyin ve Ali’dir, diyen görü tür;
çünkü bunlar Rasûlullah’ n ev halk ile sürekli olarak görü mekte ve birlikte
ya amaktad rlar; devaml olarak orada bulundular ve orada e9itilip yeti tirildiler.”105
Nahcuvanî de (ö. 920/1514), âyetteki Ehl-i beyt’ten maksad n Peygamber’in
han mlar ve Ali, Fat ma, onlar n iki o9lu Hasan ve Hüseyin oldu9u kanaatindedir.
O da âyetteki ‘anküm’ ve ‘yutahhiraküm’ zamirlerinin müzekker/eril gelmesini
ta9lib kaidesi gere9i oldu9unu söylemi ve demi tir ki: “Çünkü Nebî, Ali ve onun iki
o9lu (sallallahu aleyhi ve aleyhim) onlar n aras nda bulunmaktad r. : te bu yüzden
erefli efendilerin erkek olmalar , ‘ta9lib kaidesi’ gere9i zamirlerin de müzekker
gelmesini gerektirmi tir.”106
Me hur Osmanl müfessirlerinden Ebu’s-Suud (ö. 982/1574), Ehl-i beyt’in
kapsam n geni tutmu ve iâ’n n tek tarafl dü üncelerine kar ç karak sadece Ali,
Fât ma, Hasan ve Hüseyin’in Ehl-i beyt’i temsil etmeyece9ini söyledikten sonra,
“Âyetlerin siyak ve sibak na bak ld 9 nda Ehl-i beyt’in kapsam n n daha geni
oldu9u görülür” ifadesiyle Peygamber han mlar n n da kavram n kapsam na dahil
oldu9unu söylemi tir.107
Cemaleddin el-Kas mî (ö. 1332/1914), Ahzab 33. âyetin muhtevas hakk nda
:bn Kesir ve :krime’nin görü lerine dayanarak, âyetin özellikle Hz.Peygamber’in
han mlar hakk nda nazil olu9unu belirtir. Ancak hadislere bak ld 9 nda anlam n
daha genel olarak Ali, Fât mâ, Hasan, Hüseyin’i de kapsamas gerekti9ini söyler ve
103
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“Kisâ” ve “Sekaleyn” hadislerini buna örnek gösterir. Sekaleyn hadisinde Hüseyin
Zeyd’e; “Kimdir bu Ehl-i beyt, ya Zeyd! Han mlar onun Ehl-i beyt’i de9iller midir?”
diye sordu. Zeyd, han mlar Ehl-i beyt’tendirler. Ancak onun Ehl-i beyt’i sadaka
almas haram olan ki ilerdir, diye cevap verdi. Hüseyin, onlar kimdir deyince, Âl-i
Ali, Âl-i Akîl, Âl-i Ca’fer ve Âl-i Abbas’t r” dedi. Bu ekilde Ehl-i beyt’in kapsam ,
:slâm öncesi dönemi de içerecek ekilde geni letilmi oldu.108
Müellif, :bn Teymiyye’nin Minhâcü’s- Sünne isimli eserinden al nt yaparak
“:nnemâ” ile ba layan âyetin onlar n :mâmet ve :smet’lerine delâlet etmeyece9ini
savunarak Peygamber’in han mlar ile birlikte di9erlerinin de dahil edilmesi
gerekti9ini belirtir.109
Elmal l M. Hamdi Yaz r demi tir ki, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin Peygamber’in
torunlar oldu9u gibi, Hz.Ali dahi Hz.Peygamber’in evinde yeti mi Hz.Fat ma ile
birlikte ya am ve özel bir mensubiyet kazanm t r. Bu yüzden o da Ehl-i beyt’ten
say l r. Fakat bunlar n Ehl-i beyt’ten olmas , Peygamber’in di9er k zlar n n ve
onlardan olan çocuklar n n da Ehl-i beyt’ten olmas na engel te kil etmez; aksine
onlar n da Ehl-i beyt’ten olmalar n gerektirir.110
Ça9da müfessirlerden Ebu’l-A’lâ el-Mevdudî ise öyle demi tir. “Âyetin yer
ald 9 konunun çerçevesinden, Ehlü’l-Beyt (ev halk ) ile burada, Hz.Peygamber’in
e lerinin kastedildi9i anla lmaktad r; çünkü hitap, “Ey Peygamber’in han mlar ”
diye ba lamaktad r ve gerek bu âyetten önce, gerekse sonraki bütün konunun
muhatab da yine Peygamber’in han mlar d r. Bunun yan s ra “ehlü’l-beyt” kelimesi
Arapça’da, Türkçe’deki (ev halk ) “âile” (:ngilizce’de household) anlam nda
kullan lmaktad r. Ve bir adam n kar s n ve çocuklar n kapsayan bir terimdir. Hiç
kimse kar ’y ev halk ndan saymamazl k edemez. Kur’ân bu kelimeyi, bundan ba ka
iki yerde daha kullan r ve her iki yerde de “kar ” âilenin en önemli üyesi olarak bu
kelimenin tarifi kapsam na girer.” Daha sonra Mevdudî, yukar da metin ve
mealleriyle birlikte bahsi geçen 11. Hud/73 ve 28. Kasas/12. âyetleri örnek gösterir.
Sonra da sözlerine öyle devam eder: “Fakat Ehlü’l-beyt ile sâdece Peygamber’in
han mlar n n kastedildi9i ve ba ka hiç kimsenin buna dahil olmad 9 n söylemek de
yanl t r; çünkü ”ev halk ” bir kimsenin âilesine mensup olan herkesi kapsayan bir
terimdir. Ayr ca Hz.Peygamber de bu noktay aç kl 9a kavu turmu tur” dedikten
sonra, konu ile ilgili hadisleri nakletmi ve ba9lay c cümle olarak da unu söylemi tir: “Müslim, Tirmizî, Ahmed, :bn Cerir, Hakim, Beyhakî gibi muhaddisler (...) ve
bir çok sahabî, Hz.Peygamber’in Hz.Ali, Hz.Fat ma ve iki o9lunu Ehlü’l-Beyt’ten
sayd 9 n gösteren bir çok hadis rivâyet etmi lerdir. O halde onlar Ehlü’l-Beyt’ten
saymayanlar n görü ü yanl t r. Ayn ekilde yukar daki hadislere dayanarak
Hz.Peygamber’in han mlar n Ehlü’l-Beyt kapsam içine almayanlar da hata
içindedirler.”111
Ça9da müfessirlerden enkîtî (ö. 1974) demi tir ki: “Her ne kadar âyetin
kapsam na ba kalar girse de baz lar , Peygamber’in han mlar n n bu âyete dahil
olmad klar n söylemi lerdir. Gerçek u ki, âyetin siyak ndan bir k s m deliller
onlar n da âyete dâhil olduklar n kesin olarak göstermektedir.”112
Müfessirlerimizden Süleyman Ate , Ehl-i beyt ile ilgili nakledilen Ümmü Se108
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leme ve Ai e hâdislerini: “Bunlar ki isel görü lerdir ve bu hadisler gariptir. Bunlara
baz a r mezhep taraftarlar n n parma9 n n kar t 9 nda hiç üphe görmüyoruz;
çünkü bunlar âyetin siyak na tamamen terstir. (...) Amir :bn Seleme’den rivâyet
edilen birinci hadiste: “Ey ev halk , Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz
yapmak istiyor” âyetinin, ötekilerden ayr olarak indi9i anla l r. Oysa bu, âyet de9il,
âyetin bir bölümüdür ve konuya ba9l d r. Bunun ba9l bulundu9u âyetten ayr
olarak inmesi makul de9ildir.” dedikten sonra Ate , sonuç olarak görü ünü öyle
aç kl yor: “Bu hususta en uygun görü udur: 'Allah Elçisinin evlad , e leri, torunlar
Hasan ve Hüseyin, damad Hz.Ali, Rasûlullah’ n Ehl-i beyt’idir. Küçüklü9ünden beri
Peygamber’in yan nda büyüyen ve onun amcas n n o9lu, en sevdi9i k z Fat ma’n n
kocas olan Hz.Ali de Peygamber’in Ehl-i beyt’indendir. :bn Kesir’in de dedi9i gibi,
hem zevceleri, hem de yak n akrabas Ehl-i beyt’indendir.”113
Âyetlerin lafz na zarf, manas na da mazruf deyip; zarf-mazruf ili kisi aç s ndan bak ld 9 nda, o zarftan ç kmas mümkün olmayan bir manay zarfa sonradan
koymak suretiyle Âyetteki Ehl-i beyt kavram n n anlam alan n geni letmekten yana
olan bu müfessirler, görülüyor ki, bu konuda nakledilen rivâyetleri de de9erlendirmelerine esas kabul etmi lerdir. Bu anlay a göre, söz konusu ayetler,
Hz.Peygamberin han mlar na özel olarak inmi ve onlara sesleniyor. Fakat
Hz.Peygamberin çocuklar , torunlar , evinde, k z Fat ma ile birlikte yeti ip de özel
mensubiyet kazanan Hz.Ali ve onun soyundan gelen kimselerin de bu kavram n
içerisine girdirilmesinde bir mahzur bulunmamaktad r. Hatta girmelidir de! Fakat
bu müfessirler, Hz.Fat ma, Hz.Ali ve onlar n çocuklar Hasan ve Hüseyin’in, ayn
âyetlerin içerdi9i emirler, yasaklar ve hükümlere muhatap olup-olmad klar ;
özellikle de i ledikleri bir a r l k sebebiyle iki kat ceza görüp-görmeyecekleri
hakk nda hiçbir ey söylememektedirler!
3. Ehl-i beyt’ten Maksat Hz.Ali Fat=ma, Hasan ve Hüseyin’dir
Bir k s m müfessirlere göre, ki bunlar n ço9unlu9u iî’dir, âyet Peygamber’in
han mlar n de9il, sâdece onun temiz soyunu sürdüren Hz.Ali, Fat ma, Hasan,
Hüseyin ile onlar n soyundan gelen on iki imam kapsamaktad r.
Tabiun’dan Ebu Saîd el-Hudrî (ö. ), Mücâhid (ö. 103/721) ve Katâde’ye (ö.
117/735) atfedilen görü e göre bu âyetteki Ehl-i beyt’ten maksat Hz.Ali, Fat ma,
Hasan ve Hüseyin’dir; çünkü, diyorlar, ayetteki …
ve
cümlelerinde
erkekler için ço9ul muhatap zamiri olan ve siz manas na gelen /kum zamirlerinin
getirilmesi buna delalet etmektedir. Âyette e9er Peygamber’in han mlar kastedilmi
olsayd , kad nlar için siz manas na gelen ve ço9ul muhatap zamiri olan
ve
+"

denilmesi gerekirdi.114
Tabatabâî el-Mizan isimli tefsirinde demi tir ki: “E9er rivâyetlerin Hz.Ali,
Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin ile birlikte Peygamber han mlar n n da Ehl-i
beyt’e dahil edilir ve söz konusu âyetin siyak nda onlara da hitap vard r denilirse,
ben de derim ki, bu rivâyetlerin ço9u ve özellikle Ümmü Seleme yoluyla gelenler ve
Ümmü Seleme’nin evinde nâzil olanlar hakk nda indi9ini ve Peygamber han mlar n n bunun d nda oldu9unu gösterir.115 Kald ki, “Ehl-i beyt’in Hz.Ali ve onun
soyundan gelenler oldu9u hususunda varid olan hadislerin çoklu9u; söz konusu
ayetin Peygamber’in han mlar hakk nda indi9ine dair hiçbir rivayetin bulunmamas (!); bu ayetin Peygamber’in han mlar hakk nda özel oldu9unun hiçbir kimse
taraf ndan iddia edilmemi olmas (!) gibi deliller bu kavram n Peygamber’in
113
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han mlar n kapsamad 9 n göstermektedir.”116 Ona göre, “Ehl-i beyt! üphesiz
Allah, kötülü9ü sizden uzak tutmak ve sizi, sâdece tertemiz yapmak istiyor” bölümü,
Hz.Peygamber’in han mlar hakk nda inen pasajdan bir cüz de9il, onlara muttas l da
de9ildir; onlardan ayr olarak indirilmi tir. Bu k s m, bugünkü bulundu9u yere ya
Peygamber’in emriyle sonradan konulmu tur, ya da Kur’ân cem’edilirken yanl
yaz lm olabilir.117
Tabressî (ö. 538/1141), “Ehl-i beyt! üphesiz Allah, pisli9i sizden uzak tutmak
ve sizi tertemiz yapmak istiyor” âyetinin evvelindeki âyetleri hep Peygamber’in
han mlar ile ilgili olarak aç klam 118 ve bu âyete gelince Peygamber’in Ehl-i
beyt’inin Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hasan ve Hüseyin’den ibaret oldu9unu söyleyerek bu
görü ünü ispatlamaya çal m t r. Hatta, Hz.Ali ve evlad n n oldu9u gibi onlar n
soyundan gelen imamlar n da masum/her türlü günahtan ve a r l klardan
korunmu olduklar n ; bu yüzden onlar n da peygamberlerin ortak vas flar ndan
olan ‘ismet’ vasf ile muttas f olduklar n iddia eder.119
Yine iî bir müfessir olan Ali b. Musa demi tir ki, “Ehl-i beyt! üphesiz Allah
sizden, ancak kötülü9ü uzak tutmak ve sizi, tertemiz yapmak ister” âyetinde emir ve
yasaklar n Peygamber’in han mlar na da yans yaca9 muhakkakt r. Maksat, Allah
nezdinde Ehl-i beyt’in, yani kisâ ashab olan Hz.Peygamber (sav), Hz.Ali,
Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’in ihtiram n n korunmas d r. O, bunlara en
küçük bir lekenin gelmesini istemiyor. Bu ilahi iradenin anlat lmas için Allah Teala
Ehl-i beyt’ten olmayan, ama onlarla bir çe it irtibatlar bulunan Peygamber
han mlar na kötülüklerden sak nmalar n emrederek ba kalar n n davran lar
sebebiyle de olsa Ehl-i beyt’e leke gelmesini istemiyor.”120
Bunlara ilave, farkl bir görü olarak, “Ehl-i beyt’ten maksat bütün Müslüman cemaatidir” yorumunu da burada zikretmek isteriz..
Bir Alman müste riki olan Rudi Paret, Ahzab sûresi 33. âyette ehle’l-beyt ifâdesindeki el-beyt kelimesinin, Hûd, 11/73 ve Kasas, 28/12’dekilerin aksine harf-i
tarifli gelmesinden hareketle öyle bir fikir geli tirmi ve kavram n içeri9ini daha
farkl ki ilerle doldurmu tur:
“Oysaki ehlu’l-beyt’in her iki Kur’ân pasaj n n 28. Kasas/12’ye dayanmadan
anlam verme imkân da vard r; zira bu ikisi, beyt kelimesinin harf-i târif almas yla
di9erinden ayr lmaktad rlar. Harf-i târifli beyt (ev) kelimesi Kur’ân’da 12 yerde daha
geçmektedir ve bunlar n hepsinde de istisnas z ‘Allah’ n evi’ anlam ndad r.
(Mekke’deki kutsal mâbed Kâbe kastediliyor) Ayn anlam ehlu’l-beyt için de kabul
etmek ve buna ba9l olarak ehlu’l-beyt ifâdesini ‘Beytullah halk ’ (yani :slâm Kâbe
kültünün ba9l lar ) olarak tercüme etmek akla yatk n görünüyor. Böylesi daha
anlaml olur. Nitekim Muhammed Medine’deki ilk y llar zarf nda k bleyi bilinçli
olarak Mekke’deki Kâbe’ye çevirmi ;121 dahas , Kâbe’yi belli ölçüde :slâmiyet’in
simgesi mertebesine yükseltmi ve “:nsanlar için dikilen bu ilk evin” bina edili
tarihini :brahim’e kadar götürmü tü. Bu durumda ‘Beytullah halk ’ terimi :bra116
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118 Bkz. Tabressî, Mecmau’l-Beyan fî Tefsiri’l-Kur’ân, VIII/137, 138.
119 Tabressî, Mecmau’l-Beyan fî Tefsiri’l-Kur’ân, VIII/138.
120 Bkz. Ebu Hasan Ali b. Musa, Müsnedü’l--mam RAza, Tahran, tarihsiz, II/3.
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Muhammed’in kurdu9u din (Muhammedanizm) anlay ndan kaynaklanmaktad r.
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him’in kurdu9u ve Muhammed’in yeniledi9i :slâm dininin ba9l lar ” anlam na gelir.
[Ayn ekilde Kuranî bir terim olan ehlu’l-kitâb (:slâm d ndaki semavî dinlerin
ba9l lar ) ifâdesi ile kar la t r n z].”
Hâlbuki Rudi Paret ayn makalede u ifâdenin de sahibidir: “Tabi bu gibi pasajlara anlam verirken bizzat Kur’ân’ n kendi metnini ve anlam bütünlü9ünü
kullanma görevi de o ölçüde zorunlu hale gelmektedir.”122 E9er o, bu ifâdesiyle
âyetin siyak ve sibak bütünlü9ünü de kast ediyorsa, ki sözünden bu mana da
anla labilir, iî’ler gibi yöntem hatas yapmakta ve âyete, kendi ba9lam ndan
(siyak-sibak bütünlü9ünden) kopararak, s rf lafzî benzerlikten ötürü ba9lam na
ayk r bir anlam yüklemektedir...

V- DEJERLEND RME VE SONUÇ
Ahzab sûresinin 33. âyetindeki Ehl-i beyt kavram yla ilgili toplam 32 müfessirden tespit etmi oldu9umuz bu dört farkl anlay de9erlendirdi9imizde, öyle bir
görünüm ortaya ç kmaktad r: Ahzab sûresi, Hicretin be inci y l nda, Ahzab, di9er
ad yla Hendek sava ndan sonra indirilmeye ba lanm t r. Ortam, vahyin direktifleri ve Hz.Peygamber’in önderli9i ile bireysel, sosyal, siyasî ve hukukî kurumlar n
h zla ekillendi9i bir ortamd r. Bireysel ve sosyal her olaya, hatta ak l ve realite
yönünden gerçe9i yans tmad 9 halde, as rlardan beri do9ru kabul edilen her
gelene9e müdâhale edilmekte ve medenî bir toplumun in a süreci, akla, bilime ve
hayat n gerçeklerine uygun kural ve yasalarla devam etmektedir.
Söz konusu 33. âyetin de içerisinde yer ald 9 bu pasajda, sosyal kurumlar n
en alt ve en önemli birimlerinden olan âilede, ekonomik yetersizlikten kaynaklanan
tipik bir kar -koca geçimsizli9ine, Rasulüllah ve E leri özelinde evrensel bir çözüm
getirilmektedir. Tarihî tespite göre, Hz.Muhammed, risâlet görevinin yakla k on
sekiz veya on dokuzuncu (13+5) y l ndad r. Onun, Peygamber olmas na ra9men,
Allah ve :lahî yasalar kar s nda hiçbir ayr cal 9 bulunmamaktad r. Onun hayat
gizli bir el taraf ndan yoluna konulmu sorunsuz, s k nt s z bir hayat, han mlar da
birer melek de9ildir; bir be er olarak onun da âilevî sorunlar bulunmakta ve o
sorunlar da be erî sosyal hayat n bir parças olarak indirilmekte olan âyetlerle
çözümlenmektedir.
Resûlullah (sav)’ n han mlar , ki bu âyetler indirildi9i zaman say lar dokuz
idi,123 onlar da, di9er kad nlar gibi, zaman zaman kocalar ndan ikâyet etmekteydiler; onlar da, dünya hayat n n nimet ve ziynetlerinden kendilerini yeterince istifade
ettiremedi9i için veya kendi aralar ndaki k skançl klar sebebiyle kocalar n
üzüyorlard . Onlar n bu sefer ki ikâyetleri, belli ki, hep birlikte kocalar na kar
üzücü bir tavra dönü mü tür. Fakat onlar, kocalar n n bir Allah Elçisi oldu9unu ve
özel görevi sebebiyle, ekonomik imkânlar n n k s tl oldu9u gerçe9ini dü ünemediler. :stemekte hakl olduklar 124 taleplerinden, Rasûlullah’ n hat r için fedakârl k
etmeyi ak llar ndan bile geçiremediler. Sonuçta bu konu, d ar ya aksedecek kadar
âile içi bir meseleye dönü tü. Gelir kaynaklar belli ve k s tl olan Müslüman bir
kocan n, han m n n bu veya benzeri bir talebini me ru yoldan kar lama imkân hiç
bulunmuyor, han m ise, ‘âilenin huzurunu bozmaya de9er mi de9mez mi?’ demeyip
122
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tâviz vermeden talebinde diretiyorsa... : te, Allah Teâlâ, Hz.Peygamber’in ahs nda
ya anan böyle bir hadisenin hallinde en son ba vurulabilecek bir çâreyi onlara da
bir çözüm yolu olarak önermi tir.
Ço9unlu9u temsil eden birinci gruptaki müfessirlerin de tespit ettikleri gibi,
Hz.Peygamber’in han mlar , kendilerine getirilen bu teklif kar s nda Allah’ ,
Rasûlünü ve ahiret yurdunu tercih ettiler. Onlar n, hür irâdeleriyle izhar ettikleri bu
tercihleri sonucu, Yüce Allah, Peygamberini bir daha üzmemeleri ve evlilik
hayatlar n , onu ho nut edecek ekilde sürdürmeleri amac yla, do9rudan do9ruya
han mlar na hitap ederek bir tak m emirler, yasaklar ve tavsiyelerde bulundu. E9er
Peygamber’in han mlar , kendilerine yönelik bu emirlere uyar, yasaklardan kaç n r
ve tavsiyelere kulak asarlarsa, hem Allah’a ve Elçisine kar gelmeyip takvâ bilincine
ermi olacaklar, hem Rasûlullah’ üzmeyecekler, hem de kendilerini her türlü
pislikten uzak tutmu ve Allah’ n arzu etti9i ekilde tertemiz ya am olacaklard .
Pek çok müfessirin de dedi9i gibi, bu pasaj, tamamen Hz.Peygamber’in hayatta olan e leri ile ilgilidir. Burada onlardan ba kas n n ad n n aç kça geçmesi bir
yana, z mnen de olsa, burada han mlardan ba ka bir kimse ifade edilmi de9ildir.
Özel hitaplarla tanzim edilen iki kat ceza ve iki kere mükâfatland rma da, Peygamber’in han mlar ndan ba kas için söz konusu de9ildir. Öyleyse, Allah’ n emir ve
yasaklar na uyduklar takdirde tertemiz olmalar arzu edilen Ehl-i beyt de Peygamber’in han mlar ndan ba kas olamaz!
unu da belirtmeliyiz ki, bu pasajda Peygamber’in han mlar da dahil, hiç
kimsenin günah i lemekten uzak ve tertemiz yarat ld 9 ndan söz edilmemi tir.
Aksine, Zemah erî’nin de belirtti9i gibi, Peygamber’in zevceleri, a r talepleri
yüzünden Peygamber’i üzdükleri için bo anmalar gündeme getirilecek kadar büyük
hata içerisindeydiler. Allah da onlar uyarm ve terbiyeye dâvet etmi tir; onlar n
hatadan ve günahtan tertemiz olduklar n söylememi tir.
:kinci grupta yer alan müfessirler, Ümmü Seleme ve Âi e’den gelen rivâyetleri
sahih kabul etmi , tetkik ve tenkide gerek duymaks z n, âyetin anlam alan n
geni letmi lerdir; bir k sm ise, 33. âyetin …
…
cümlelerindeki “küm”
zamirlerinin, Hz.Ali sebebiyle müzekker/eril geldi9ini dü ünerek, Hz.Ali’yi;
dolay s yla Hz.Fat ma, Hasan ve Hüseyin’i de âyetin kapsam na dahil etmi lerdir.
Kanaatimizce, bu âyetteki zamirlerin, muhataplara uygun olarak müennes/di il de9il de müzekker/eril getirilmi olmalar , Hz.Ali’den dolay olamaz;
çünkü, her ne kadar azlar olsa da, kaide gere9i, bir metinde böyle bir zamir ile bir
ahsa i aret edilebilmesi için, önceden o ahs n isminin aç kça zikredilmi olmas
artt r. Malum oldu9u üzere Hz.Ali’nin ad , de9il zamirlerden önce veya ayn pasaj
içerisinde, surenin tamam nda bile hiç geçmemi tir. O halde böylesine temelsiz bir
gerekçeye dayal bir delil, delil olamaz ve bu zamirden hareketle ayetin kapsam na
Hz.Ali, Fat ma, Hasan, Hüseyin ve ba kalar dahil edilemez.
Âyetteki zamirlerin …
…
eklinde müzekker gelmelerinin
sebebini, pek çok müfessir gibi evkanî de öyle aç klam t r: “Küm” zamirlerinin
müzekker/eril gelmesi (aslen müzekker olan) “ehl” kelimesi itibariyledir. T pk
Allah’ n: “e ta’cebine min emrillahi rahmetullahi ve berakatühü aleyküm ehle’lbeyt”125 ayetinde, hitap Hz.:brahim’in han m na oldu9u halde, eril olarak:
“...aleyküm ehle’l-beyt” denildi9i gibi… Ki i, han m n ya da han mlar n kastederek
arkada na sorar: “Keyfe ehlük” yani ‘han m n nas l?’ O da u cevab verir: “Hüm bi
hayr...” yani ‘onlar iyidirler.’126 Görülüyor ki, evkânî’nin verdi9i bu misallerde, her
125
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iki zamir ile de kastedilen kimseler kad n oldu9u halde, ba taki “ehl” kelimesi
sebebiyle, zamirler müzekker getirilmi tir.
..
‘deki zamirlerin müzekker gelmesinin ikinci sebebi ise,
Hz.Peygamber’in de âyetin anlam alan na dahil olmas ndand r. :bn Abbas’ n da
dedi9i gibi bahse konu olan “ehle’l-beyt!” “Ehl-i beyt-i Rasulillah!”t r. Pasajdaki
hitaplar ve hukukî, ahlakî, cezaî sonuçlar Peygamber’in han mlar na ait olunca,
âyetin sonuç bildiren cüzünden, “Ehl-i beyt! Allah, ancak pisli9i sizden uzak tutmak
ve sizi tertemiz yapmak istiyor” illetinin hedefi de onlar olmal d r. Buna göre
âyetteki zamirler hem “ehl” kelimesinden, hem de Hz.Peygamber’den dolay ‘ta9lib
kaidesi’ gere9ince müzekker olarak ( /küm) getirilmi tir.127
Büyük ço9unlu9unu iî’lerin olu turdu9u bir k s m müfessirler ise, âyeti kendi ba9lam ndan koparmakla kalmay p, âyetin, yaln z bir k sm n alm lar, sonra da
Ümmü Seleme ve Ai e’den gelen rivâyetleri ona nüzûl sebebi olarak ekleyip, o
ekilde arzu ettikleri manaya ula m lard r. Ayr ca bunlar, “Ehl-i beyt! Allah, ancak
pisli9i sizden uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor” cümlesinin, bir sonuç
cümlesi oldu9unu ve bu sonucun gerçekle ebilmesi için, mutlaka baz önerilere
dayand r lmas gerekti9ini dü ünememi lerdir. Bu tefsirlerde, dilbilimine ve metne
itibar ise, aslâ söz konusu de9ildir! O nedenle Tabatabâî, Peygamber han mlar n n
bu âyetin kapsam na dahil edilmesinin imkâns z oldu9unu söyleyebilmi , Ali b.
Musa ise, temiz kalmalar ve Peygamber soyuna leke getirmemeleri amac yla âyetin
kapsam na dahil edilmelerine izin vermi tir(!)...
Belli ki bu müfessirler, dayand klar bu hadislerin, literatürde çok say da bulunmalar n , s hhatleri için yeterli delil saym , metin ve sened tenkidine lüzum
görmeden ve âyetlerin lafz ndaki mana ile çeli ki arz etti9ini dü ünmeden, âyete
nüzûl sebebi olarak kabul etmi lerdir. Ayr ca az önce de geçti9i üzere …
…
cümlelerindeki erkek, muhatap, ço9ul için olan
/kum zamirlerinin
getirilmi olmas n da dil aç s ndan kanaatlerine yeterli bir delil say p ayetteki Ehl-i
beyt hitab n , sadece Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin ile onlar n soyundan
gelenlere tahsis etmi lerdir.
Rudi Paret ve onun gibi dü ünenler, :slâm’a Muhammedanizm, Kur’ân’a da
Muhammed’in dü ünüp ortaya koydu9u be erî bir kitap nazar yla bakt klar sürece,
görü lerini, âyeti tefsir olarak kabul etmek mümkün de9ildir. Biz, onun görü ünü,
metne tamamen ayk r da olsa, âyete farkl bir yakla m getirdi9i için burada
naklettik.
Tefsirde hiçbir ilke tan mayan, siyasî, hukukî, sosyal ve bireysel inanç ve
menfaati sebebiyle ön kabullerini tavizsiz bir biçimde esas alan ve Kur’ân’a öyle
yakla anlar için “Tefsirde Sorumluluk” ad na söylenecek hiçbir söz yoktur. Onlar,
Hz.Peygamber’in de i âret etti9i gibi, do9rudan do9ruya “fe emmellezine fi
kulûbihim zey9un...” yani “kalplerinde sapk nl 9a meyil olanlar...”128 âyetinin
muhatab d rlar.129 Fakat, iyi niyetle de olsa, zarf-mazruf ili kisi aç s ndan bak ld 9 nda, âyetin zarf konumunda olan lafz ndan ç kan mana ile yetinmeyip, o zarfa
Peygamber’in dahil edip etmedi9ini kesin olarak bilmeden veya onun bile, kendili9inden o zarfa bir ey dahil edip-edemeyece9ini dü ünmeden; özellikle de;
“Peygamber’in Ehl-i beyt’inden olmaya onlar da lay kt r...” gibi duygusal bir
yakla mla Allah’ n âyetlerinde yer vermedi9i bir manay , o zarf n içine koymak,
büyük bir cesâret meselesi olmal d r! Bizce, bu âyetlerin kapsam hakk nda da Ebu
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Hanife gibi dü ünmek, en do9ru yoldur. O demi tir ki: “Kur’ân’ esas almak ve kim
taraf ndan nakledilmi olursa olsun, Kur’ân’ n aç k ifadelerine ayk r l 9 zâhir olan
rivayetlere itimat etmemek ve Hz.Peygamber’e de nispet edilse, Kur’ân’ n verdi9i
bilgiyle yetinmek en isabetli yoldur.”130
“Ey Ehl-i beyt! Allah, ancak sizden pisli9i uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor” hitab , Hz.Peygamber’in, sâdece pasaj indirildi9i zaman hayatta olan
han mlar na özgüdür. Onlar n d nda hiçbir kimseyi ve hiçbir kesimi kapsamamaktad r! Çünkü pasaj n bütünündeki hitaplar, emirler, yasaklar, tavsiyeler ve iki kat
ceza ile iki defa mükâfat, s rf onlar içindir. O halde bu âyet, kullan lmakta olan
“Ehl-i beyt” kavram na ve kurumuna Kur’ân’dan delil gösterilemez!
Hz.Peygamber’e nispet edilen hadisler ise, M. :zzet Derveze’nin de dedi9i gibi, e9er sahih iseler, -ki, onlar n tetkikini Uzmanlar yapmal d r- Hz.Ali, Hz.Fat ma,
Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin gibi faziletli insanlar n, Kur’ân’a âit bu cümlenin umumi
manas içerisine, bizce mümkün olmamakla birlikte, Hz.Peygamber taraf ndan as l
muhataplar na ilâve olarak dahil edildi9i dü ünülse bile, onlar n melekler gibi
hatas z, günahs z olarak yarat ld klar ndan ve hayatlar boyunca günah i lemediklerinden, dolay s yla onlar n soyundan gelenlerin de masum olduklar ndan söz
edilemez! Böyle bir dü ünce, :slâm’da yoktur!

130

Bkz. -mam-A Azam’An BeK Eseri (çev.Mustafa Öz), MÜ:F Vakf Yay nlar , Nu: 49, :stanbul, 1992. s. 32,
33.

