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/ Î VE SÜNNÎ MÜFESS RLER N EHLBEYT’LE LG L BAZI AYETLERE
YAKLA/IMLARI ÜZER NE
Mesut OKUMU
ON THE APPROACHES OF THE SHIITE AND SUNNITE EXEGETES TO THE SOME
QURANIC VERSES THAT MENTIONED AHL AL-BAYT
In the Islamic thought, the term of Ahl al-Bayt/Ahlul Bayt that was mentioned in
three verses at the Quran has been understood and interpreted differently by the Shiite
and Sunnite exegetes and scholars. But what does Ahl al-Bayt mean in the Quranic
context? In this paper, it has been dealt with the Shiite/Shi’ite exegetes’ approaches to
those verses and their using them to prove the infallibility of Ahl al-Bayt and the twelve
Imams from their point of view. In addition to that, the verses that mentioned Ahlul Bayt
have been explained according to the thoughts of Sunnite exegetes and commentaries.
Finally, it has been discussed the value and validity of their thoughts from our point of
view and the real meaning of these verses in the Quranic context and unitiy.

A-G R /
Elinizdeki incelemede genelde Kur’ân’ n muhtelif ayetlerinde ve özelde de
33/Ahzab Suresi 33. ayetinde zikredilen ‘Ehl-i beyt’ tabirinin, iî ve Sünnî tefsirlerde nas l ele al nd 9 ve tan mland 9 , mezkur ayetin iî ve Sünnî müfessirler
taraf ndan nas l yorumland 9 , baz ileri gelen iî müfessirlerin kendi tan mlad klar
ekliyle Ehl-i beyt’e i âret ve delâlet eden Kur’ân’ n di9er ayetlerine yönelik
yakla mlar üzerinde durulacak ve bu yakla mlar n bir de9erlendirmesi yap lmaya
çal lacakt r.
Ku kusuz Ehl-i beyt tabirinin kökleri :slam öncesine kadar gitmektedir, ancak ifadenin Kur’ân’daki anlam alan ve içeri9i, bulundu9u ba9lamlarda neye ve
kimlere delalet etti9i, iî ve Sünnî ilim çevrelerinde tart ma ve ihtilaf konusu
olmu tur. Yine :slam tarihi boyunca kavram üzerine yap lan tart malarda temel
kaynak ve referans çerçevesi, öncelikle Kur’ân olmu , taraflar görü lerini bilhassa
Kur’ân ayetleriyle desteklenmeye çal m lard r. Bu nedenle elinizdeki incelemede
daha çok ‘Ehl-i beyt’ kavram n n Kur’ân’daki kullan m , yer ald 9 ba9lam(lar)a göre
ta d 9 farkl anlamlar, iî ve Sünnî müfessirlerin mezkur kavram n içini neyle
doldurduklar ve Ehl-i beyt ifadesinin yer ald 9 muhtelif ayetleri nas l yorumlad klar , do9rudan ‘Ehl-i beyt’ ifadesi bulunmasa da iî müfessirlerin kendi tan mlad kDoç.Dr., Gazi Üniversitesi Çorum :lahiyat Fakültesi. drokumus@yahoo.com
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lar ekliyle ‘Ehl-i beyt’e delalet veya i âret etti9ini ileri sürdükleri Kur’ân’ n di9er
ayetlerine yönelik yakla mlar , yapt klar yorumlar, bunlar n dayand 9 gerçek
zeminler ve yap lan yorumlar n Kur’ân’ n bütünlü9ü aç s ndan geçerlili9i üzerinde
durulacakt r.

B-KUR’ÂN’DA EHL- BEYT TAMLAMASI
Türkçe anlam itibariyle ‘hane halk , ev halk ’ manas na gelen ‘Ehl-i beyt’ tabiri, asl nda Arapça’da ‘ehl’ ve ‘beyt’ eklinde iki ayr kelimenin bir araya gelmesiyle
olu mu belirtisiz isim tamlamas d r. Tamlamay olu turan ‘ehl’ ve ‘beyt’ kelimelerinden her biri, Kur’ân’da bir çok ayette ayr olarak kullan lmakla birlikte, konumuzu do9rudan ilgilendiren ‘Ehl-i beyt’ tabiri, ilahi hitapta yaln zca “ehle’l-beyt”
(11/Hud 73); “ehl-i beytin” (28/Kasas,12) ve “ehle’l-beyti” (33/Ahzab,33) eklinde
olmak üzere toplam üç ayet-i kerimede zikredilmektedir. Öncelikle burada bahse
konu üç ayetin meallerine bakmakta yarar oldu9u kanaatindeyiz. Kur’ân’da ‘Ehl-i
beyt’ tamlamas n n kullan ld 9 ayetlerden ilkinin meali u ekildedir.
1-“Allah’ n diledi9ini gerçekle tirmesini mi yad rg yorsun?” dediler, “Allah’ n
rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun ey bu evin insanlar (Ehl-i beyt)! Hat rlay n
ki, her zaman her türlü övgüye lay k olan odur; an çok yüce olan o!” (11/Hud 73)
Yukar daki ayet Hz.:brahim’e insan suretinde gelen iki melek ile
Hz.:brahim’in ailesi aras nda ya anan kar l kl konu ma ile ilgilidir. Ayette, ya
oldukça ilerlemi oldu9u halde Hz.:brahim’e bir o9lunun olaca9 n müjdelemek için
gelen iki mele9in verdikleri müjde kar s nda a ran ve “Ben ya l bir kad n, kocam
da ya l bir adam iken, hâlâ çocuk mu do9uraca9 m, do9rusu yad rganacak bir
eydir bu!” diyen Hz.:brahim’in e i Sara Han m’a kar meleklerin verdi9i cevap
nakledilmektedir. Dolay s yla ayetin ba9lam , tamamen Hz.:brahim ailesinin
ba ndan geçen bir olayla ilgilidir ve ayetteki “Ehl-i beyt” ifadesi ile Hz.:brahim’in ev
halk na, asl nda do9rudan Hz.:brahim’in han m na hitap edilmektedir. Bu yönüyle
ayette yer alan ifadenin Hz.Muhammed’in ailesi ve günümüzde anla ld 9 ekliyle
bilinen manadaki ‘Ehl-i beyt’ ile bir ilgisi yoktur. Ancak ayette kullan lan ‘Ehl-i beyt’
tabirinin do9rudan Hz.:brahim’in e ini dolayl olarak da Hz.:brahim’i kasdetti9ini
ancak buna ra9men ayette müennes de9il müzekker bir sigan n kullan ld 9 n da göz
önünde tutmak gerekir.
2-“Ve biz daha ilk günden onun süt anneleri yad rgamas n sa9lad k ve (k z
karde i bu durumu ö9renince, onlara) “Size onun bak m n sizin ad n za üzerine
alabilecek ve o’nu güzelce e9itip yeti tirecek bir aile (Ehl-i beyt’in) göstereyim mi?”
dedi.” (28/Kasas,12)
Yukar daki ayette de Hz.Musa’n n küçükken öldürülmesinden korkuldu9u
için annesi taraf ndan nehre b rak ld ktan sonra, suda bulunup Firavun’un saray na
girmesi ve o s rada ya anan geli melerden bahsedilmektedir. Ayette sarayda
kalmas na karar verilen Musa’n n emzirmek için getirilen süt anneleri yad rgad 9
için sonunda öz annesine kavu mas ve onun taraf ndan emzirilmesi anlat lmaktad r. Burada da ba9lam, bütünüyle Hz.Musa’n n ailesi ile alakal d r ve konumuzun
özünü olu turan ‘Ehl-i beyt’ ifadesinden tamamen farkl d r. Nitekim ayetin devam
öyledir: “Böylece biz, gözü ayd n olsun, gam çekmesin ve Allah’ n vadinin gerçek
oldu9unu bilsin diye onu annesine kavu turduk.” (28/Kasas,13) Ancak yine burada
da ‘Ehl-i beyt’ ifadesi ile Hz.Musa k z karde i ve annesinden olu an ailesinin
kastedildi9ine dikkat edilmelidir.
Kur’ân’da ‘Ehl-i beyt’ ifadesinin yer ald 9 , konumuzu do9rudan ilgilendiren
ve sonradan tart malar n üzerinde odakland 9 üçüncü ayetin meali ise u
ekildedir:
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3-“Evlerinizde sessizce oturun; eski cahiliyye günlerindeki gibi cazibenizi sergilemeyin; namazlar n zda dikkatli ve devaml olun, ar nd r c yükümlüklerinizi ifa
edin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Ey Ehl-i beyt! Allah sizden yaln zca çirkinlikleri
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (33/Ahzab, 33)
Yukar daki ayetin ba nda ve ondan önceki ayetlerde Hz.Peygamber’in mübarek zevcelerinden bahsedilmektedir. Bu ayetin öncesinde yer alan ayetlerde de,
yirmi sekizinci ayetten ba lamak üzere buraya kadar ve bundan bir sonraki ayet de
dahil olmak üzere konu, tamamen Hz.Peygamber’in mübarek zevcelerinin nas l
davranmalar gerekti9i ile ilgilidir. Ayetlerdeki hitap da onlara yönelik olup onlar n
tak nmalar gereken tav r ve davran lar n neler oldu9unu anlatmaktad r. Nitekim
bir sonraki ayetin meali de u ekildedir:
“Evlerinizde okunan Allah’ n ayetlerini ve hikmeti hat rda tutun. üphesiz Allah latiftir, her eyden haberdard r.” (33/Ahzab, 34)
Ancak iî müfessirlerin hemen tamam ve baz Sünnî müfessirler, yukar da
meali zikredilen ayette yer alan ‘Ehl-i beyt’ ifadesi ile ve özellikle ayetin son
k sm nda yer alan “…Ey Ehl-i beyt! Allah sizden yaln zca çirkinlikleri gidermek ve
sizi tertemiz yapmak istiyor” cümlesi ile neyin ve de kimlerin kastedildi9i konusunda farkl dü ünmektedirler. Tart malar daha çok ayetteki tertemiz yapma iradesinin ne anlama geldi9i ve bunun sonucu olarak da hitab n kimleri kastetti9i
konusunda yo9unla maktad r.

C-EHL- BEYT’ N / Î VE SÜNNÎLERE GÖRE DEJ /EN
ANLAM ALANI
Kur’ân’daki kullan m eklinin daha sonraki dönemi de etkiledi9i anla lan
‘Ehl-i beyt’ tabirinin yer ald 9 ba9lamda kimlere delalet etti9i konusunda Ehl-i
sünnet ve îa’n n temel kayaklar nda farkl görü ler ileri sürülmü ve muhtelif
rivayetler aktar lm t r. Ahzab Suresi 33. ayetinde yer alan ‘Ehl-i beyt’ tabirinin
delaleti ile ilgili zikredilen görü leri u maddeler alt nda toplamak mümkündür.
1-Ehl-i sünnet alimleri ve müfessirlerinin itibar etti9i genel görü e göre
Kur’ân’da zikredilen ‘Ehl-i beyt’ ifadesinin delalet etti9i ki iler unlard r: 1Hz.Peygamber, 2-Hz.Ali, 3-Hz.Fat ma, 4-Hz.Hasan,5-Hz.Hüseyin ve son olarak da,
6-Hz.Peygamber’in e leri. Baz Sünnîler yukar daki listeye Hz.Peygamber’in tüm
torunlar n dahil ederler. Baz lar onlara Abbas’ n soyundan gelenleri, baz lar da ad
geçenlere Hz.Ali’nin karde leri Akil ve Cafer’in soyundan gelenleri de dahil ederler.1
îa’ya göre yukar da meali verilen Ahzab Suresi 33. ayetindeki ‘Ehl-i beyt’ tabiri ile kastedilen ki iler yaln zca a a9 daki listede yer alan zatlard r: 1-Hz.Ali, 2Hz.Fat ma, 3-Hz.Hasan, 4-Hz.Hüseyin ve son olarak da 5-Hz.Hüseyin’in soyundan
gelen dokuz imam.
Tarihi süreç içerisinde iî dü üncenin kökle mesi ve siyasi ve îtikâdî bir ekol
olarak te ekkül devrini tamamlamas sonucunda imamet nazariyesi ortaya ç km ve
bilindi9i üzere iî dü ünce gelene9inde yukar da ad geçen zatlar n masum olduklar
kabul edilmi tir. Ad geçen isimlere Hz.Peygamber’in kendisini ve k z Hz.Fat ma’y
da ekleyince say on dörde kadar ç kmaktad r. Tabii burada dikkati çeken nokta
Hz.Peygamber hayattayken listede yer alan dokuz imam n henüz daha do9mam
1

Konu ile ilgili geni bilgi için bkz: Faruk Ömer Fevzi, “Ehl-i beyt Kavram Üzerine”, SÜ-FD, ç. M.
Bahaüddin Varol, 1994, say : 9, s.400-4002; 'Ehl-i beyt' tabiri, baz ça9da Türkçe sözlüklerde de isim
olarak kabul edilmekte ve “Hz.Muhammed’in k z , damad ve torunlar n içine alan ailesine verilen
isim” eklinde tan mlanmaktad r ki, bu tan m îa’n n tan m yla paralellik arz etmektedir. Bkz:
Komisyon, Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay nlar , Ankara, 1988, I, 437; D. Mehmed
Do9an, Büyük Türkçe Sözlük, :z Yay nc l k, :stanbul, 1996, s. 325.
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olmas d r. Ancak günümüzde kabul edildi9i ve inan ld 9 ekliyle bak ld 9 nda îa’ya
göre i te bu on dört ki ilik grup ismet s fat n haizdir, Allah onlar temizlemi ve
günahlardan ar nd rm t r. Dolay s yla onlar itaat edilmesi gereken masum imamlar
olarak kabul edilirler.2
Pek fazla kabul görmese de sa9lad 9 prestij ve itibar sebebiyle oldukça cazip
bir tabir olan ‘Ehl-i beyt’ tabiri ile daha ba kalar n n kastedildi9i konusunda farkl
görü belirtenler de bulunmaktad r. Örne9in bir di9er görü e göre ayetteki ‘Ehl-i
beyt’ ifadesi ile kastedilen Beyt-i Haram ehlidir ki, onlar da müttakilerdir. “Onun
gerçek dostlar yaln zca müttakilerdir.” (8/Enfal,34) ayetinde oldu9u gibi. Buna
göre bütün müminler ‘Ehl-i beyt’tir. Ba ka bir görü e göre ayette geçen ‘Ehl-i beyt’
ifadesi ile kastedilen Mescid-i Nebevî ehlidir. Bir ba ka görü e göre ve örfteki
kullan ma ba9l olarak ‘Ehl-i beyt-i nebî’dir ki, onlar da Allah resulünün mübarek
e leri ve akrabalar ndan olu an insanlard r. Hz.Peygamber’in akrabalar aras nda da
Abbas Ailesi (Âl-i Abbas), Akîl Ailesi (Âl-i Akîl), Cafer Ailesi (Âl-i Cafer) ve Ali Ailesi
(Âl-i Ali) bulunmaktad r.3 “Selman bizden, Ehl-i beyt’tendir” hadisini delil gösteren
baz lar bu tabirin içine Selman’ ve Resulullah’ n mevâlisini de dahil ederler.4
Genelde îa’n n önde gelen simalar n n ve özelde iî müfessirlerin ‘Ehl-i beyt’
tabirinin delalet etti9i anlam n s n rlar n çizerken dikkat ettikleri husus, özellikle
Hz.Peygamber’in e lerini bu ifadenin anlam alan n n d na ç karmakt r. Onlar
Allah Resulü’nün e lerini liste d na ç karma konusunda özel bir titizlik gösterirler.
Bu konuya ileri de daha ayr nt l olarak de9inilecektir.

D-KUR’ÂN’DA EHL- BEYT'E DELÂLET VE /ÂRET EDEN
AYETLER
Bu arada gerek Sünnî ve gerekse iî kaynaklarda Kur’ân’da ‘Ehl-i beyt’e delalet veya i aret eden ba ka ayetlerin varl 9 ndan da bahsedilmektedir. Bu ba9lamda
Memluklular döneminde M s rda ya ayan tarihçi ve ayn zamanda :bn Haldun’un
da hocas olan Takiyyüddin Ahmed b. Ali el-Makrîzî (ö.845/1442) Hz.Ali, Fat ma,
Hasan ve Hüseyin’den olu an ‘Ehl-i beyt’in faziletine dair müstakil bir eser kaleme
alm t r. Eserde ‘Ehl-i beyt’e dü manl k besleyenlerin bilmesini istedi9i bir tak m
gerçeklere de9inerek onlar n faziletlerinin kabul edilmesini, onurland r lmalar n ,
onlara yard m edilmesini ve dostluk gösterilmesini istemi , bu konudaki görü ünü
ayet ve hadislerle desteklemeye çaba göstermi tir. Müellif yazd 9 eserde özellikle
Ehl-i beyt’e delalet etti9ini varsayd 9 veya onlarla ili kilendirdi9i be ayetin
tefsirine yer vermi tir.
el-Makrîzî zikretti9i ayetlerin ‘Ehl-i beyt’e delaletine dair aklî ve naklî tefsirlerinden baz rivayetler de aktararak, konu ile ilgili baz aklî deliller de ileri sürmü ,
bu yolla söz konusu ayetleri tefsir etme yoluna gitmi tir. Bahse konu ayetleri
aç klarken genellikle :bn Cerir et-Taberî (ö.310/922), :bn Atiyye (ö.546/1151),
Kurtûbî (ö.671/1272), Muhyiddin-i Arabî (ö.638/1240) ve Necmeddin Süleyman etTûfî (ö.716/1316) gibi Ehl-i sünnet ekolüne mensup alimlerin eserlerinden de
2

3
4

Bu zatlar ayn zamanda bilgi ehli olup Kur’ân’ yorumlanma yetkisine de sahiptirler. Hz.Hüseyin’in
soyundan gelen dokuz imamla birlikte, Hz.Ali, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’den müte ekkil on iki ki iyi
masum imam olarak kabul eden inanç ve anlay dolay s yla îa içinde yer alan bir gruba ‘:mâmiyye’
veya ba ka bir adland rma ile ‘:snâ A eriyye’ ad da verilmektedir.
Müslim, Sahîh-i Müslim, Fedâilu's-sahâbe, 36; et-Tabatabaî, el-Mizân fî tefsîri’l-Kur’ân, Matbuat:smailiyyân, II. Bask , y.y., 1393/1973, XVI, 310.
Faruk Ömer Fevzi, “Ehl-i beyt Kavram Üzerine”, SÜ-FD, ç. M. Bahaüddin Varol, 1994, say : 9, s.402.
Bahauddin Varol, Ehl-i Beyt Gerçe9i, amil Yay nlar , :stanbul, 2001.
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iktibaslar yapm , görü lerini desteklemek için yer verdi9i nakillerin yan s ra baz
aklî izahlarla da Müslümanlar aras nda ‘Ehl-i beyt’ sevgisini yerle tirmeye ve
kökle tirmeye çaba göstermi tir.5
el-Makrizî’nin ‘Ehl-i beyt’le ili kilendirdi9i be ayeti kerime unlard r:
33/Ahzab,33; 52/Tur, 21; 18/Kehf, 82; 13/Rad, 23; 42/ ura, 23. el-Makrizî eserinde
‘Ehl-i beyt’e delalet etti9ini varsayd 9 bahis konusu ayetleri bir bütün olarak iktibas
etmemi , yaln zca delalet veya i aret etti9ini kabul etti9i k s mlar kadar na yer
vermi tir. Burada onun yer verdi9i ayetlerin meallerini s ras yla zikredece9iz. Ancak
yaln zca onun naklinde yer alan k s mlar de9il, ayetlerin tamam n bir bütün olarak
verecek ve onun iktibas etti9i k s mlar di9er k s mlardan ayr lmas n sa9lamak için
koyu siyah olarak yazaca9 z.
1-“Evlerinizde sessizce oturun; eski cahiliye günlerindeki gibi cazibenizi sergilemeyin; namazlar n zda dikkatli ve devaml olun, ar nd r c yükümlüklerinizi ifa
edin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Ey Ehl-i beyt! Allah sizden yaln zca çirkinlikleri
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (33/Ahzab, 33)
2-“Kendileri iman eden ve soylar da bu iman sürdürecek olanlara gelince,
Biz onlar soylar ile bütünle tirecek ve i lerini heder ettirmeyece9iz: (ama sonuçta)
herkes kendi kazand 9 n n hesab n verecek.” (52/Tur, 21)
3-“Ve duvara gelince; duvar o kasabada ya ayan iki yetim o9lan çocu9una aitti ve alt nda onlar n olan bir hazine gömülüydü. Onlar n babas dürüst ve erdemli
biriydi. Bunun içindir ki Rabbin onlar n ergenlik ça9 na eri tiklerinde o hazineyi
rabbinden bir ba9 olarak kaz p ç karmalar n irade etti. (Dolay s yla) ben (bütün)
bunlar kendili9imden yapmad m. Senin sab r göstermedi9in (olaylar n) iç yüzünün
gerçek anlam i te budur.” (18/Kehf, 82)
4- “Orada onlar n atalar ndan, e lerinden ve çocuklar ndan do9ru yolu tutan
kimselerle birlikte girece9i, huzurla dolup ta an ebedî hasbahçeler vard r ki, her
kap s ndan melekler onlar n yan na var p “Size selam olsun! Çünkü siz iyilikte sebat
ettiniz” diyecekler.” (13/Rad, 23)
5-“Allah onu iman edip do9ru ve yararl i ler yapan kullar na bir müjde olarak vermektedir. De ki, Ey Muhammed: (Bu mesaj) kar l 9 nda sizden, yak n
olanlar sevmenizden ba ka bir ey beklemiyorum. Kim güzel bir i yaparsa ona
daha büyük güzellikler ba9 lar z: ve gerçek u ki Allah, çok ba9 lay c d r, ükrün
kar l 9 n verendir.” (42/ ûra, 23)
Yukar da meallerine yer verilen ayetler içerisinde ‘Ehl-i beyt’in aç kça zikredildi9i ilk ayet hariç, di9er ayetlerin koyu siyah olarak yaz lan k s mlar üzerinde
biraz dü ünülürse, baz lar n n kimlere delalet etti9i, ba9lamlar farkl olsa da bir
k sm n n kimleri i âret ettikleri kolayca anla lacakt r.
el-Makrizî’nin zikretti9i yukar daki ayetlerin d nda iî müfessirler taraf ndan Ehl-i beyt’e delalet etti9i kabul edilen ba ka bir ayet daha bulunmaktad r ki, o
da mübahele ayeti olarak adland r lan 3/Al-i :mran, 61. ayetidir. Ayetin meali u
ekildedir:
“Sana gelen asAl bilgiden sonra, kim seninle bu (hakikat) hakkAnda tartAKArsa
de ki: Gelin! OGullarAmAzA ve oGullarAnAzA, kadAnlarAmAzA ve kadAnlarAnAzA, bizim
yandaKlarAmAzA ve sizin yandaKlarAnAzA çaGAralAm; sonra (birlikte) tevazu içinde ve
gönülden yalvaralAm ve Allah’An lanetinin (aramAzdan) yalan söyleyenlerin
üzerine olmasAnA dileyelim.”6
5
6

el-Makrîzî, Marifetu mâ yecibu li âli beyti’n-nebeviyyi minel hakki alâ men a'dâhum, thk: M. Ahmed
A ur, Daru’l-:'tisam, Beyrut, 1392/1972, s.9-10.
Bu ayet Hz.Peygamber’le Necran Hristiyanlar ’ndan bir heyet aras nda Hz.:sa’n n gerçek kimli9i
konusunda ya anan bir tart madan dolay inmi tir. Onlar :sa’n n Allah’ n o9lu oldu9unu,
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îa’n n yukar da zikredilen ayetlere ilaveten daha çok say da ayeti ‘Ehl-i
beyt’le ili kilendirdi9i de bilinmektedir.

E-/ Î MÜFESS RLER N EHL- BEYT'E DA R AYETLERE
YAKLA/IMLARI
Yukar da meallerine yer verilen ve do9rudan ‘Ehl-i beyt’e delalet etti9i kabul
edilen ayetlerden Ahzab Suresi 33. ayetine ve ayette yer alan ‘Ehl-i beyt’ tabirine iî
müfessirlerin nas l bakt klar n ortaya koyman n konumuz aç s nda yararl olaca9
kanaatindeyiz.
Hicrî üçüncü asr n sonlar na do9ru ya ayan ve vefat tarihi tam olarak bilinmeyen îa’n n önde gelen tefsir ve hadis alimlerinden biri olan ve tefsirini rivayet
gelene9ine uygun olarak yazan el-Ayyâ î nisbesine sahip Ebunnasr Muhammed b.
Mesud :bn Ayyâ es-Sülemî es-Semerkandî’nin yazd 9 “Tefsîru’l- Ayyâ î” ad yla
maruf eserinin Kehf Suresi’nden sonras mevcut olmad 9 için, müfessirin Ahzab
Suresi 33. ayetinde geçen ‘Ehl-i beyt’ kavram n nas l tefsir etti9ini do9rudan tespit
etme imkan bulamad k.7 Ancak yine hicri üçüncü yüz y l iî müfessirlerinden biri
olan Ebü’l-Kas m Furat b. :brahim el-Kûfî, bahse konu ayetin tefsirinde Ümmü
Seleme’den nakledilen bir rivayete dayanarak ayetin son k sm n n yaln zca Hz.Ali,
Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’le ilgili oldu9u eklindeki genel iî görü e yer
vermi tir. Buna gerekçe olarak da Ümmü Seleme rivayetinin sonunda yer alan bir
ayr nt y zikretmi tir. Rivayete göre Ümmü Seleme “Ya Resulullah, ben de senin
Ehl-i beyt’inden de9il miyim?” diye sorunca Allah resulü: “Sen, Peygamber'in
zevcelerindensin” eklinde kar l k vermi tir. el-Kûfî’ye göre i te bu hitap tarz nda
önemli bir incelik bulunmaktad r ki, o da Allah Resulü’nün söyledi9i “Sen Peygamber'in zevcelerindensin!” sözünün alt nda yatan manad r. Ona göre Hz.Peygamber
bu sözü söylerken “Sen de Ehl-i beyt'e dahilsin” eklinde bir ifadeyi özellikle ve
bilerek kullanmam t r. Dolay s yla bu ifade, aç kça onun ve di9er e lerin ayetin
ifade etti9i Ehl-i beyt s n f na dahil olmad klar n göstermektedir.8
îa’n n önde gelen bir di9er alimi ve hicri üçüncü yüz y l rivayet tefsir gelene9ine göre eser veren önemli müfessirlerden biri de hiç ku kusuz Ebü’l Hasan Ali b.
:brahim el-Kummî’dir. (ö.307/919) el-Kummî’nin tefsirinin bir özelli9i de,
:mâmiye’nin temel inanç esaslar aras nda say lan on iki imam n her birini
isimleriyle anarak belirten bir rivayeti ilk defa onun bu eserinin içeriyor olmas d r.9

7
8
9

Hz.Peygamber ise onun ‘Allah’ n o9lu’ olmad 9 n iddia etmi , ya anan tart ma sonucunda
Hz.Peygamber iddialar n ispat için onlar ‘mübahele’ye davet etmi tir. Heyet, Hz.Peygamber’in
kendilerine teklif etti9i ‘mübahele’yi reddetmi ve bundan kaç nm lard r. Buna ra9men Allah Resulü
onlarla tüm medeni haklar n kullanmaya izin veren ve dinlerini serbestçe uygulamalar n garanti eden
bir antla ma yapm t r. Bkz. Esed, Muhammed, Kur’ân MesajA, s.101. iî tefsir kaynaklar nda Allah
Resulü’nün ‘mübâhele’ için yan na Hz.Ali, Hasan, Hüseyin ve Hz.Fat ma’y alarak geldi9i nakledilir.
Baz Mutezilî alimler bu olay n mükellef olabilmeleri için Hz.Hasan ve Hüseyin ak l bali9ken gerçekle ti9ini söylerken, iî müfessirler onlar n ya olarak küçük olsalar da ak l ve ba olarak büyük olduklar
bir dönemde olabilece9in ileri sürerler. Bkz. et-Tabersî, Ebi Ali Fadl b. Hüseyin, Mecmau’l-beyân fî
tefsîri’l-Kur’ân, Mektebetü’l-:lmiye el-:slamiyye, Tahran, t.y., I, 452-453.
Ayyâ î, Tefsiru’l-AyyâKî, tlk: Ha im er-Resuli el-Muhallati, Müessesetu’l-A’lemi li’l-Metbuat, Beyrut,
1411/1991, I, 7.
el-Kûfî, Furat b. :brahim, Tefsîr-i Furat el-Kûfî, Kum, 1410, I, 332, 335-337.
Cemil Hakyemez, “Gaybet :nanc ve iîlikteki Yeri”, (Bas lmam Doktora Tezi), AÜSBE, s. 172-173.
el-Kumî (ö.307/919), tefsirinin bir yerinde H z r’ n Hz.Ali ve o9lu Hasan’la kar la t 9 nda onlara on
iki imam n her birinin ismini aç klad 9 me hur rivayete yer vermektedir. Rivayette H z r’ n Hz.Ali’ye
dönerek ona Hz.Muhammed’in vasisi ve ümmetin halifesi oldu9unu, daha sonra onun yerine geçecek
halifelerin s ras yla Hasan, Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b.
Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve son olarak da zulüm ve
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el-Kummî de, yukar da ad geçen el-Kûfi ile benzer bir yakla ma sahiptir. Ayn
ayetin tefsirinde Ümmü Seleme rivayetine yer veren el-Kummî, rivayetin sonunda
“Müjde sana ey Ümmü Seleme! Sen hay r üzeresin!” eklinde k smen di9erlerinden
farkl bir cümle nakletmektedir.10 el-Kummî, ayette zikredilen ‘Ehl-i beyt’ ifadesinin
kapsam konusunda ise aksine bir anlay benimseyenleri günahkâr olarak kabul
eden son derece dikkat çekici ve tehdit içerikli u görü ü nakletmektedir:
“Ebu Carud demi tir ki, Zeyd b. Ali el-Hüseyin öyle dedi: Baz cahil insanlar
bu ayetle Hz.Peygamber’in e lerinin murad edildi9ini iddia ederler. Ku kusuz onlar
yalan söyleyen günahkârlard r. ayet ayetle Hz.Peygamber’in e leri kastedilmi
olsayd , cümle ‘li yüzhibe ankunne’r-ricse ve yutahhirkunne tathîran’ eklinde gelir
ve kelam müennes olurdu. T pk bir sonraki ayetin ‘vezkurne mâ yutlâ’ eklinde
müennes devam etmesi gibi.”11
Görüldü9ü üzere aksi görü ü kabul edenlere kar , onlar günahkar sayan ilginç bir yakla m dikkati çekmektedir. Oysa kapsam n d na ç kar lmak istenen
bahse konu ki iler Hz.Peygamber’in mübarek zevceleri ve de müminleri anneleridir.
Üstelik haklar nda Kur’ân’da, elinizdeki incelemenin s n rlar n a an daha birçok
ayet bulunmaktad r.
Yukar daki görü ü nakleden el-Kummî, ayetin tamda Ehl-i beyt’ten bahsetti9i
noktada Hz.Peygamber’in e lerine olan hitab n kesilerek –Hz.Nebi, Ali, Fat ma,
Hasan ve Hüseyin’den olu an- ki ilere yönelik yeni bir hitab n ba lad 9 n söylemektedir. Ona göre bu cümle bittikten sonra art k Ehl-i beyt’e olan hitap kesilmi ve
müennes si9alar ile yeniden Hz.Peygamber’in zevcelerine hitap edilmeye ba lanm t r. el-Kumî’ye göre i te Hz.Peygamber’in e lerine olan hitab n yeniden ba lamas
sebebiyledir ki, bir sonraki ayet kendinden önce gelen ayetlere ‘vav’ at f harfi ile ve
müennes sigalar kullan larak ba9lanm t r.12
iî gelene9in önde gelen simalar ndan bir di9eri de hiç ku kusuz müfessir
Ebu Cafer Muhammed :bn Hasan b. Ali et-Tûsî’dir. (ö.460/1067) et-Tusî’nin
yazd 9 “et-Tibyânu’l-câmi li ulûmi’l-Kur’ân” adl on ciltlik tefsir eseri, iî tefsir
gelene9inde ilmî-tahlilî tefsir kategorisinde de9erlendirilmekte ve bu türdeki
eserlerin en muteber olanlar aras nda say lmaktad r. et-Tûsî de mezkur ayetin
tefsirinde benzer görü leri dile getirmekte ve Ehl-i beyt ba9lam nda ayn minval
üzere tahliller yaparak îa’n n genel karakteristi9ini yans tan yorumlar ve de9erlendirmeler yapmaktad r. Yine o, ayetin niçin kendi yapt 9 yoruma uygun olarak
anla lmas gerekti9i konusunda da îtikâdî yakla m n etkisinde kald 9 n gösteren
ifadeler kullanmaktad r.
Ebu Said el-Hudrî, Enes b. Malik, Ai e, Ümmü Seleme, Vâsile b. Aska’n n bu
ayetin Hz.Peygamber, Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin hakk nda nazil oldu9unu
rivayet ettiklerini belirten et-Tûsî, görü ünü desteklemek için Ümmü Seleme
hadisini nakletmekte ve Hz.Peygamber’in dört ki iyi aba alt na toplay p “Allah m
bunlar benim Ehl-i beytimdir, onlardan ricsi gider ve onlar tertemiz yap” dedikten
sonra, Ahzab Suresi 33. ayetinin nazil oldu9unu aktarmaktad r. Müfessir, bahis
konusu rivayetin sonunda yer alan muhaverede Ümmü Seleme’nin “Ben de senin
Ehl-i beyt’inden miyim?” sorusuna kar l k Allah Resulü’nün “Hay r, ancak sen
hay r üzeresin!” diye kar l k verdi9ini nakletmektedir. et-Tûsî, bu olaya ve mezkur
zorbal kla dolan dünyay adalet ve do9rulu9a kavu turacak olan el-Kaim el-Muntazar oldu9unu
söyledi9i ifade edilmektedir. Bkz. Ali b. :brahim b. Ha im el-Kummî, Tefsîr-i Kummî, Daru’l-Kitab,
Kum, 1404, II, 44-45.
10 el-Kummî, Tefsîr-i Kummî, Daru’l-Kitab, Kum, 1404, II, 193.
11 el-Kummî, Tefsîru’l-Kummî, II, 193.
12 el-Kummî, Tefsîru’l-Kummî, II, 193.
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ayete dayanarak îa’n n Ehl-i beyt’in masum oldu9una kani olduklar n , böylece
onlar n günah, hata ve yanl l k (galat) yapmalar n n caiz olmad 9 na hükmettiklerini, onlar n icma n n isabetsiz ve yanl olamayaca9 n kabul ettiklerini belirtmektedir.13 et-Tusî’nin bahis konusu ayetin yorumunun iâ nezdinde ne derece önemli
oldu9unu ortaya koyan aç klamas u ekildedir:
“Ashab m z Ehl-i beyt’in tamam n n masum ve hatadan masun olduklar na
delil olarak bu ayeti göstermi lerdir. Bu itibarla onlar n ancak do9ruda icma
etmeleri mümkündür. Bu ba9lamda demi lerdir ki, Allah’ n onlardan ricsi giderme
iste9i ya onlar n itaat etmeleri ve isyandan kaç nmalar n irade etmesini kapsamaktad r, yahut da onlara olan lütfunun bir gere9idir ki, onlar bu lütuf sayesinde
çirkinliklerden uzak durmu lard r. Birincinin murad edilmi olmas caiz de9ildir.
Çünkü asl nda böylesi bir irade, bütün mükellefler için geçerlidir. Bu durumda söz
konusu iradeyi yaln zca Ehl-i beyt’e tahsis etmenin bir anlam da yoktur. Oysa bu
ayeti Allah’ n yaln zca Ehl-i beyt’e tahsis etti9i ve ba kalar n onlara katmad 9
konusunda hiçbir ihtilaf yoktur. Bu nedenle ayeti söz konusu tahsisi iptal edecek ve
onlar ba kalar na üstün k lan meziyet ve faziletli olmaktan ç karacak bir anlama
hamletmek mümkün de9ildir. Ayetteki ‘innemâ’ lafz ‘leyse’ anlam ndad r. Buna
dair yukar da deliler de gösterdik ve ez-Zeccâc ve daha ba ka dilcilerden bunu teyit
eden rivayetler zikrettik. Hülâsâ, Allah ricsi/günah gidermeyi sadece Ehl-i beyt için
murad etmi tir, bu da ricsi/günah giderme keyfiyetinin onlar için gerçekle mi
oldu9unu göstermektedir. : te bu durum onlar n masum oldu9unu göstermektedir.
Onlar n masumiyeti de sabit oldu9una göre bizim de maksad m z has l olmu
demektir.”14
Aç kça görüldü9ü üzere kar m zda ayetin iî gelenekte niçin öyle anla lmas
gerekti9ini ifade eden ve meselenin iî itikad n n yönlendirmesiyle olu tu9unu
ortaya koyan, hülasa ayetin imamlar n masumiyetini ispatlamak için kullan lmas ndan dolay Peygamber e lerini tan m n d nda tutmaya çal an önyarg l bir
yakla m söz konusudur.
et-Tûsî’ye göre :krime’nin bahse konu ayetin yaln zca Hz.Peygamber’in han mlar na özgü oldu9unu belirten görü ü yanl t r, zira öyle olsayd ayetin önceki
ayetler gibi müennes sigas yla gelmesi gerekirdi. Ehl-i beyt konusundaki tahsisten
ve bahse konu ki ilerin masum oldu9unu kabul etmekten kaç nmak için baz lar n n
bu ayeti Hz.Peygamber’in e lerine tahsis ettiklerini ve gerekçe olarak da bir kelamda
müzekker ve müennes siga bir araya toplan rsa kelam n müzekker sigayla geldi9ini,
dolay s yla burada da kinâye yoluyla asl nda Peygamber’in e lerinin kastedildi9ini
söylediklerini aktarmaktad r. Ancak müfessir, bu tezi ileri sürenlere, kar argümanlarla itiraz etmektedir. Ona göre Ümmü Seleme rivayeti kar tezi savunanlar n
görü ünü çürütmektedir. Çünkü müfessire göre yaln zca Ehl-i beyt masumdur, oysa
Hz.Peygamber’in e leri masum de9ildir. Konu ile ilgili görü lerinin bu kadar
oldu9unu ifade eden müfessir, isteyenlere imâmetle ilgili kitab nda yeteri kadar
aç klama bulundu9unu ve dileyenlerin oraya müracaat edebileceklerini söyleyerek
bahsi tamamlamaktad r.15
îa’n n önde gelen müfessirlerinden bir di9eri de hiç ku kusuz iîler taraf ndan müfessirlerin önderi, muhakkik ve allâme olarak nitelenen Ebu Ali el-Fadl b.
Hüseyin et-Tabersî’dir. (ö.548/1153) et-Tabersî’nin de “Mecmau’l-beyân fî tefsiri’lKur’ân” adl eserinde kendinden öncekilerin gelene9ini sürdürdü9ü anla lmaktad r.
13
14
15

et-Tûsî, et-Tibyânu’l-câmi li ulûmi’l-Kur’ân, thk. Ahmed Habib Kasir el-Amili, Dâru :hyâu’t-Turasil
Arabi, Beyrut, VIII, 339-340.
et-Tûsî, et-Tibyânu’l-câmi li ulûmi’l-Kur’ân, VIII, 340.
et-Tûsî, et-Tibyânu’l-câmi li ulûmi’l-Kur’ân, VIII,341.
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Müfessir, Ahzab Suresi 33. ayette yer alan Ehl-i beyt ifadesinin delaleti ile ilgili
olarak hemen bütün iî müfessirlerin yapt 9 gibi aralar nda Ümmü Seleme
rivayetinin de bulundu9u bir çok nakli aktard ktan sonra, konu ile ilgili daralt c
mahiyetteki nihâî kanaatini u ifadelerle dile getirmektedir:
“Genel ve özel tarikle gelen bu konudaki rivayetler oldukça fazlad r, burada
onlar n tamam n zikretmeye çal rsak kitap uzar, bu nedenle naklettiklerimiz
yeterlidir. îa, ayetteki bu cümlenin ba nda yer alan ‘innemâ’ hasr edat n n
özellikle kullan lm oldu9unu delil getirmek suretiyle, ayetin yaln z ve yaln z bu be
ki iye delalet etti9ini kabul etmi tir…”16
Görüldü9ü üzere et-Tabersî de cümlenin delaleti konusunda haleflerinin çizgisini aynen benimsemektedir. Daha sonra dilsel bir tak m izahlar yaparak
görü ünü desteklemeye çal an et-Tabersî, Ehl-i beyt’in çirkinliklerden ve günahtan
(rics) ar nmas ve tertemiz yap lmas konusunda da, bu cümlenin asl nda onlar için
bir övgü ve tazim anlam nda oldu9unu söylemektedir. Ona göre asl nda say lan be
ki inin her türlü çirkinlik ve günahtan beri olup masum olduklar net ve kesindir.
Oysa bunlar n d ndakilerin ‘ismet’i ayn derecede net ve kesin de9ildir. Dolay s yla
ona göre sonuç olarak ayetin ba kalar na taalluku bat ld r; bu nedenle mezkur
ifadenin yaln zca say lan Hz.Nebi, Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’den
müte ekkil be ki ilik grup için oldu9u sabit olmu olmaktad r.
et-Tabersî, ayetin ba ve sonunun Hz.Peygamber’in e leri hakk nda oldu9u,
dolay s yla ba9lam n e leri gerekli k ld 9 görü ünü reddetmek için de baz gerekçeler ileri sürmü tür. Ona göre Arapça’da fasihlerin kullan m nda bir konudan
bahsedilirken arada ba ka bir gruba ve konuya temas etme adeti vard r. Arap
dilinde böyle eylerin oldu9unu, onlar n bir konudan bahsederken hemen ba ka bir
hitaba atlama gibi bir geleneklerinin bulundu9unu belirten müfessir, gerek iîrde
gerekse konu ma dilinde bu uygulaman n yer ald 9 n ve Kur’ân’da da bunun
örneklerinin bolca bulunabilece9ini söylemektedir. Hülâsâ müfessir, burada
konu ma ve hitabette kullan ld 9 n ileri sürdü9ü Arap dil gelene9inin bir özelli9ini
gerekçe göstererek Hz.Peygamber’in e lerinin de Ehl-i beyt ifadesinin s n rlar na
dahil olmas gerekti9i tezine itiraz etmektedir. Nihayetinde o da iî gelene9in bu
konudaki daralt c , s n rlay c , ve Hz.Peygamber’in e lerini d lay c tutumuna ba9l
kalmay sürdürmektedir.17
et-Tabersî’nin, kaynaklarda ‘Ehl-i Aba’, ‘Ashâb- Kisâ’ veya ‘Âl-i Aba’ olarak
da adland r lan grupla ilgili yapt 9 dikkat çekici de9erlendirmelerden biri de,
Hz.Adem k ssas nda yer almaktad r. Müfessir, “Cevâmiu’l-câmi” isimli ba ka bir
tefsir eserinde, Hz.Adem’in cennetten kovulmas n müteakip Allah’tan kendisini
ba9 lamas için bir tak m kelimeler ald 9 n belirten ayeti yorumlarken, Hz.Adem’in
rabbinden ald 9 kelimelerin ne oldu9u konusunda birkaç farkl görü zikretmektedir. Zikretti9i görü ler aras nda en ilginç olan Ehl-i beyt imamlar kanal yla
geldi9ini belirtti9i bir rivayettir. Söz konusu rivayete göre, Hz.Adem, Cennet’ten
kovulduktan sonra pi manl 9 n ifade etmi ve Allah’tan kendisini affetmesini
isterken Âl-i Aba’y olu turan zatlar n isimlerini söyleyerek tövbe etmi tir. Âl-i
Aba’y olu turan zatlar n ad n anarak yapt 9 tövbenin sonucunda da Allahu Teala
onun tövbesini kabul etmi tir.18 Görüldü9ü üzere yaln zca bu rivayet bile, îa
indinde ‘Ehl-i beyt’ sevgisinin hangi boyutlara kadar ula abildi9ini göstermesi
bak m ndan son derece dikkat çekicidir.
Klasik dönemde iî uleman n Ehl-i beyt ifadesinin anlam alan konusunda
16
17
18

et-Tabersî, Mecmau’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, IV, 357.
et-Tabersî, Mecmau’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, IV, 357.
et-Tabersî, Cevâmiu’l-câmi, Müessesetun Ne ril :slami, Kum, 1418/2000, I, 97.
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sergiledi9i tutumunun ça9da iî müfessirler taraf ndan da benimsendi9i görülmektedir. Bunu ispat eden en çarp c örneklerden biri de allame Muhammed Hüseyin
et-Tabatabaî’dir. (ö.1981) et-Tabatabaî’nin yazd 9 “el-Mîzân fî tefsîri’l-Kur’ân” adl
yirmi ciltlik tefsir eseri, tefsir konusunda günümüz iîlerinin temel kaynaklar ndan
biridir. Müfessir bu eserde Kur’ân ayetlerini rivaî, ilmî, içtimaî, tarihî, kelamî ve
felsefî bahisler açarak tefsir etmektedir. et-Tabatabaî de, Ahzab Suresi 33. ayetinin
tefsirinde iî uleman n savundu9u tezlere ba9l kalmakta ve seleflerinin görü leriyle
paralel bir yakla m sergilemektedir. Ona göre Ehl-i sünnet ve îa kanal yla gelen ve
Ümmü Seleme, Ai e, Ebû Said el-Hudrî, Sad, Vâsile b. el-Eska’, Ebil Hamra, :bn
Abbas, Sevban, Abdullah b. Cafer, Ali ve Hasan b. Ali gibi farkl ah slardan yakla k
k rk farkl tarikle aktar lan yetmi ten fazla hadis, bahis konusu ayetin ‘Ehl-i beyt’ten
bahseden k sm n n Hz.Peygamber, Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin hakk nda
nazil oldu9unu göstermektedir.
Müfessir, ayetlerin ba9lam Hz.Peygamber’in e leri hakk nda oldu9u için
cümledeki Ehl-i beyt tabirine onlar n da dahil olmas gerekti9ini belirtenlere, Ehl-i
beyt’le ilgili rivayetlerin ve bilhassa Ümmü Seleme rivayetinin -ayet onun evinde
nazil oldu9u halde!- peygamberin e lerinin söz konusu gruba dahil olmad 9 n ,
dolay s yla ifadenin anlam olarak onlar içermedi9ini gerekçe göstererek kar
ç kmaktad r. et-Tabatabaî, ba9lam Hz.Peygamber’in e leri ile ilgili oldu9u için
mezkur kavram n onlar da içerdi9i, bunun da belirtti9i görü ü çürüttü9ünü
söyleyebilecek olanlara da farkl bir argümanla kar ç kmaktad r. Ona göre ayetin
‘Ehl-i beyt’ten bahseden k sm Hz.Peygamber’in han mlar hakk nda inen önceki
pasajla son derece ilintili olsa da asl nda ondan bir cüz de9ildir. Ehl-i beyt’in, Hz.Ali
ve onun soyundan gelenlerden ibaret oldu9u hususunda varit olan hadislerin
çoklu9u; mezkur ayetin Hz.Peygamber’in han mlar hakk nda indi9ine dair hiçbir
rivayetin bulunmamas ve ayetin bu k sm n n hasseten Hz.Peygamber’in e leri
hakk nda nazil oldu9unun hiçbir kimse taraf ndan iddia edilmemi olmas gibi
deliller, ayetteki ‘Ehl-i beyt’ ifadesinin Hz.Peygamber’in han mlar n kapsamad 9 n
göstermektedir.19 Ona göre ayetteki ‘Ehl-i beyt’ ile murad n peygamberin e leri
olmad 9 n gösteren bir di9er delil de, cümlede di9er ayetlerden farkl olarak
müzekker ‘ankum’ zamirinin kullan l p müennes ‘ankunne’ zamirinin kullan lmamas d r. Bu nedenle ayette bahsedilen Ehl-i beyt hasseten Hz.Peygamber’in e leri
de9ildir.
et-Tabatabaî yapt 9 analizlerin sonunda art k Ehl-i beyt ifadesinin Kur’ân örfünde yaln zca kendilerinin dile getirdi9i zatlardan olu an grup için ‘özel isim’
oldu9una karar vermekte ve bu nihai karar n u sözlerle dile getirmektedir:
“Bütün bu aç klamalar, Kur’ân örfünde Ehl-i beyt’in, yaln zca Hz.Pygamber,
Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’den müte ekkil be ki i için özel isim
olarak kullan ld 9 n , -velev ki yak n akrabalar dahi olsa ve genel örfe göre onlar
için de kullan l yor olsa dahi-, onlardan ba kalar için kullan lmad 9 n ortaya
koymaktad r.”20
Görüldü9ü üzere ‘Ehl-i beyt’le ilgili ayetin delaleti konusunda iî ulema sözbirli9i etmi çesine ayn görü ü benimsemekte, ayn kanaati payla makta ve en
nihayetinde de Hz.Peygamber’in e lerini mezkur kavram n kapsam d na
b rakarak meseleye kendi aç lar ndan son noktay koymaktad rlar.

19

et-Tabatabaî, el-Mizân fî tefsîri’l-Kur’ân, Matbuat- :smailiyyan, II. Bask , y.y., 1393/1973, XVI, 311312. Duman, M. Zeki, “Kur’ân- Kerim’de Ehl-i beyt”, EÜ-FD, say : 11, Kayseri, 2001, s.55.
20
et-Tabatabaî, el-Mîzân fî tefsîri’l-Kur’ân, XVI, 312.
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F-/ Î MÜFESS RLER N EHL- BEYT’E DA R D JER
AYETLERLE LG L YORUMLARI:
iî itikad n benimseyen müfessirlerin do9rudan Ehl-i beyt tabiri zikredilmese de Kur’ân’da kendi tan mlad klar ekliyle onlara delalet veya i aret etti9i
varsay lan ve yukar da el-Makrizî’nin eserinde yer alan baz ayetlere nas l yakla t klar na bakman n yararl olaca9 kanaatindeyiz. Ancak konuyu da9 taca9 ve bu
incelemenin s n rlar n zorlayaca9 n dikkate alarak burada yaln zca bir iki
müfessirin bak n vermekle yetinece9iz. Genel olarak tüm iî müfessirlerin
eserlerinde Ehl-i beyt olgusuna bak ayr bir inceleme konusu olacak kadar geni tir.
Bu nedenle burada genel çerçeve d na ç kmadan konuya dair birkaç örnek
vermenin yeterli olaca9 kanaatindeyiz.
et-Tabersî, 13/Ra’d 23. ayetteki “Orada onlar n atalar ndan, e lerinden ve çocuklar ndan do9ru yolu tutan kimselerle birlikte girece9i, huzurla dolup ta an ebedi
hasbahçeler vard r…” cümlesi ile Ehl-i beyt aras nda herhangi bir ili ki kurmamakta, Allahu Teala’n n cömertli9i gere9i öte dünyada Allah’a itaatkâr olan evlatlar da
Allah’a itaat etmi olan atalar na ilhak edece9ini belirtmekle yetinmektedir.21 Yine
18/Kehf Suresi 82. ayetin tefsirinde de ayetin Ehl-i beyt aras nda do9rudan bir
ba9lant kurmamakta, ancak duvar alt nda gizli olan hazinenin alt n olabilece9i gibi,
ilim olabilece9ini söyleyenlerin de oldu9unu belirtmekle yetinmektedir.22 Benzer
ekilde 52/Tur Suresi 21. ayetinin yorumunda da, ayetle Ehl-i beyt aras nda
do9rudan bir ba9lant kurmamaktad r.23 Ancak müfessir 42/ ura,23. ayetini tefsir
ederken ayette yer alan “Sizden, yak n olanlar sevmenizden ba ka bir ey beklemiyorum” cümlesi ile Ehl-i beyt aras nda do9rudan bir ili ki kurmakta ve ayetin tefsiri
konusunda üç farkl görü ün var oldu9unu söylemektedir. Buna göre:
1-Allah resulü risâlet görevi ve nebevî tebli9i dolay s yla insanlardan salih
amel, birbirlerini sevme ve dostluk göstermeleri d nda bir ey istemedi9ini ifade
etmektedir. 2- Hz.Peygamber, Kurey ’e olan yak nl 9 ndan dolay onlardan
kendisini sevmeleri ve onu korumalar n istemektedir. 3-Allah Resulü, insanlardan
kendisinin yak nlar n yani Ehl-i beyt’ini sevmeleri ve onlar korumalar n istemekte
ve onlardan bundan ba ka bir talebi olmad 9 n ifade etmektedir.
Müfessir daha sonra çe itli kaynaklardan üçüncü görü ü destekleyen bir tak m rivayetler aktarmakta, ayetin Âl-i Aba hakk nda indi9ini belirten baz rivayetlere yer vermekte, Âl-i Aba’dan olan Hz.Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin’in faziletine,
Müslümanlar n onlara muhabbet ve sevgi, dostluk ve ba9l l k duymalar na, onlar
korumalar na yönelik baz rivayetleri naklederek ayeti ona uygun bir tarzda
yorumlamaktad r.24
Zikri geçen ayete dair benzer bir yakla m Allâme Muhammed Hüseyin etTabatabaî’nin tefsirinde de dikkati çekmektedir. et-Tabatabaî de, 42/ ura, 23 ayeti
konusunda farkl görü ler bulundu9unu belirtmektedir.
1-Birinci görü e göre ayette hitap Kurey kabilesinedir, anlam da onlar n
Hz.Peygamber’e kar dostluk göstermeleridir. Bu görü cumhura nispet edilmi tir.
2-:kinci bir görü e göre ayette hitap Ensar’a yöneliktir. Onlar n Hz.Nebi’ye sevgi ve
ba9l l k göstermeleri istenmi tir. 3-Üçüncü bir görü e göre hitap herkesedir ve
cümle de s la-i rahimin yerine getirilmesi manas na gelmektedir. 4-Bir ba ka görü e
göre ayette yer alan ‘kurbâ’ kelimesi “takarrub” manas na gelmektedir, bu durumda
21

et-Tabersî, Mecmau’l-beyân, III,289-290.
et-Tabersî, Mecmau’l-beyân, III,488.
23
et-Tabersî, Mecmau’l-beyân, V, 165-166.
24
et-Tabersî, Mecmau’l-beyân, V, 28-29.
22
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cümlenin Allah’a itaat ve yak nla ma manas na oldu9u söylenmi tir. 5-Son olarak
ayetin Ehl-i beyt’e delalet etti9i söylenmi tir.
Müfessir, gerek Ehl-i sünnet tarikiyle ve gerekse îa kaynaklar nda çok say da
hatta mütevatir düzeyine varacak kadar rivayetin ‘Ehl-i beyt’e kar sevgi, muhabbet
ve dostluk (muvâlât) göstermek gerekti9ini ortaya koydu9unu ifade ederek, bu son
görü ün daha do9ru oldu9unu söylemektedir.25 et-Tabatabaî, tercihinin do9rulu9unu desteklemek için de yukar da görü üne yer verilen et-Tabersî’nin (ö.548/1153)
tefsirinden, önde gelen iî alim el-Kuleynî’nin (ö.329/940) me hur eseri
“el-Kâfî”den, el-Kummî’in (ö.307/919) tefsirinden, Suyûtî’nin (ö.911/1505) “edDurru’l-Mensur”undan, et-Taberî’nin (ö.310/922) “Câmiu’l-Beyân” ndan ve :bn Ebî
Hâtim’in (ö.327/939) tefsirinden ‘Ehl-i beyt’in faziletine, onlara muhabbet, sevgi,
dostluk ve ba9l l k gösterilmesi gerekti9ine dair çok say da rivayet naklederek tercih
etti9i görü ün do9rulu9unu ispat etmeye çal maktad r.26 Ancak ayetin genel
çerçevesinin ve bulundu9u ba9lam n onlar n yapt klar yorumdan tamamen farkl
oldu9u, yorumu belli insanlara tahsis eden bu yakla m n asl nda bütün insanlar
e it sayan ve tek üstünlük ölçüsü olarak da iman, salih amel ve takvay öneren
Kur’ân’ n genel ruhuna ayk r oldu9u, sonuç itibariyle cümlenin Ehl-i beyt diye dört
ki iden müte ekkil özel bir s n f kasdetmeyece9i izahtan varestedir.27

G-SÜNNÎ MÜFESS RLER N EHL- BEYT’LE LG L AYETE
YAKLA/IMLARI:
1-EHL- BEYT KONUSUNDA TERC H YAPANLAR:
Ehl-i sünnet ekolüne ba9l müfessirlerin Ahzab Suresi 33. ayetinin tefsiri konusunda iî ulema kadar ittifak içinde olmad klar ve birbirlerinden farkl görü ler
sergiledikleri anla lmaktad r. îa’dan farkl olarak Ehl-i sünnet müfessirleri Ahzab
Suresi 33. ayetinde zikredilen ‘Ehl-i beyt’ ifadesinin medlulü konusunda üç ayr
görü e sahiptirler.28
1-Birinci görü sahabeden :bn Abbas ve tabiundan da :krime’nin do9ru kabul
ettikleri görü tür.29 Müfessir Muhammed b. Ali b. Muhammed e - evkânî
(ö.1250/1834), :bn Abbas ve :krime’ye ilave olarak tabiûndan Ata, Kelbî, Mukatil ve
Said b. Cübeyr’in de bu kanaatte oldu9unu belirtmi tir.30 Bu görü ü tercih edenler
daha çok siyak dikkate alm lard r.
Erken dönem Kur’ân müfessirlerinden biri olan Mukatil b. Süleyman
(ö.150/767) Ahzab Suresi 33. ayetin tefsirinde ‘rics’in, günah (ism) manas na
geldi9ini belirtmektedir. Allah’ n Hz.Peygamber’in e lerine bu ayetleri indirerek
25

et-Tabatabaî, el-Mizân fî tefsîri’l-Kur’ân, XVIII, 43, 45-46.
et-Tabatabaî, el-Mizân fî tefsîri’l-Kur’ân, XVIII, 51-52.
27 Mealine yer verilen ayetin ‘illel meveddete fil kurbâ’ olan k sm n n yorumu konusunda Muhammed
Esed, baz müfessirlerin bu ifadeyi ba9lamdan kopuk bir ekilde, ‘bana yak n olanlar’, yani ‘Hz.Muhammed’in akrabalar ’ eklinde anlad klar n ; oysa böyle ki isel bir talebin Allah elçisinin “sizden
hiçbir ey istemiyorum” eklindeki önceki beyan ile çeli ece9inin aç k oldu9unu belirterek itiraz
etmektedir. Ona göre ayr ca ayetteki ‘kurbâ’ teriminde hiçbir mülkiyet zamirinin bilerek kullan lmamas , bunun herhangi bir ki isel ili ki ile s n rl olmad 9 n , tersine bütün insanl k için geçerli olan
ortak bir ili kiye i aret etti9ini göstermektedir. Bkz: Esed, Muhammed, Kur’ân MesajA, : aret Yay,
1999, s.989. Oysa görüldü9ü gibi iî gelene9e ba9l müfessirler, tam da aksi istikamette görü beyan
etmi lerdir.
28
Duman, M. Zeki, “Kur’ân-A Kerim’de Ehl-i beyt”, EÜ-FD, s.50-53.
29
es-Seâlibî, el-Cevâhiru’l-hisân fî tefsîri’l-Kur’ân, Müessesetu’l-alemi li’l matbuât, Beyrut, t.y.,
III,228.
30
e - evkânî, Fethu’l-kadîr, Mustafa el-Babi el-Halebi, M s r, 1964, IV, 278; Duman, “Kur’ân-A
Kerim’de Ehl-i beyt”, s. 50-51.
26
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emirleriyle günahtan ar nd rd 9 n belirten müfessir, ayette yer alan ‘Ehl-i beyt’
tabiriyle yaln zca o evde ya ayan Hz.Peygamber’in e lerinin kastedildi9ini söylemektedir. Ona göre burada kastedilen yaln zca Hz.Peygamber’in e leridir ve
istisnas z onlar n hepsi de bu ifadenin anlam na dahildir. Onlar n aras nda hiçbir
erkek de yoktur.31
Benzer bir yakla m :bn Vehb ed-Dineverî’nin (ö.307/922) :mam Maturîdî
(ö.333/944) ve müfessir el-Kurtubî’nin (ö.671/1272) tefsirlerinde de görülmektedir
Örne9in :bn Vehb’in tefsirinde Ümmü Seleme hadisi gibi di9er rivayetlere yer
verilmeden yaln zca ayetteki ‘Ehl-i beyt’ ifadesi ile Hz.Peygamber’in ev halk na hitap
edildi9i ve böylece onlar n da günahtan temizlenmek istendi9i ifade edilmektedir.32
Yine :mam Maturîdî de (ö.333/944) ise ‘Ehl-i beyt’ kavram n n Ali, Fat ma, Hasan,
Hüseyin ve onlardan gelenlere ait oldu9unu söyleyenlere kar ç km ve ayetin bir
bütün olarak anla lmas gerekti9ini belirtmi tir. Ona göre ayeti siyak ve sibak ndan
soyutlayarak, sosyal ve tarihi gerçekleri göz ard edip onlar hesaba katmadan
maksad n a acak ekilde te’vil etmek büyük bir yanl t r.33 Ayn tutumu sergileyen
müfessir el-Kurtubî de (ö.671/1272) bu ayetin önceki ayetlerle tam bir uyum ve
bütünlük içinde oldu9unu söyleyerek, sigan n müzekker olarak gelmesini ‘ehl’
kelimesinin müzekker olma özelli9ine dayand rmakta ve ayeti Âl-i Aba ehline tahsis
eden Kelbî ve benzerlerini k namakta, onun bu yorumuna ahit olsalard , selefin
onu engelleyece9ini ve yasak koyacaklar n ifade etmektedir. Sonuçta ona göre
bütün bu ayetler bir bütünlük ve uyum içindedir, dolay s yla ayetteki Ehl-i beyt
tabiriyle kastedilenler Hz.Peygamber’in e leridir.34
2-Ebu Said el-Hudrî, Mücahid ve Katade’nin, bir rivayete göre de Kelbî’nin
ayette zikredilen Ehl-i beyt’in yaln zca Hz.Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin’den ibaret
olduklar eklinde bir görü le sahip olduklar rivayet edilmi tir. Bu görü ü kabul
edenler daha çok ayette yer alan sigan n Ehl-i beyt’le ilgili k sma gelince müennesten müzekkere dönü mesini ve bir de Ehl-i âbâ ile ilgili rivayetleri gerekçe göstermi lerdir.35 Yukar da istisnas z bütün iî müfessirlerin bu görü ü benimsediklerini
belirtmi tik. Ancak inceleyebildi9imiz kadar yla Sünnî tefsirlerde zikri geçen zatlara
ilaveten yaln zca baz rivayetleri nakletmenin d nda, bu görü ü benimseyen Sünnî
müfessirin varl 9 na pek rastlayamad k.
:kinci görü ü kabul edenler genellikle Ümmü Seleme’den rivayet edilen bir
hadise dayan rlar. Kaynaklarda belirtildi9ine göre Ümmü Seleme Ehl-i beyt’e dair
ayetin kendi evinde nazil oldu9unu söylemi tir. Rivayete göre Allah resulü Hz.Ali,
Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’i ça9 rm ve onlar Hayberî bir elbisenin
alt na alm ve “Bunlar benim Ehl-i beytimdir” demi tir. Bunun üzerine “Ey Ehl-i
beyt! Allah sizden yaln zca çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”
(33/Ahzab, 33) ayeti nazil olmu ve Allah Resulü “Allah m onlardan ricsi gider ve
onlar tertemiz yap” demi tir. Bunun üzerine Ümmü Seleme “Ben de mi ey Allah’ n
resulü?” deyice, Allah Resulü “Sen ezvâc- nebidensin ve hay r üzeresin” diye
buyurmu tur.36
31

Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mukatil b. Süleyman, thk. Ahmed Ferid, Daru’l-Kütübi’l-:lmiyye, Beyrut,
1424/2003, III,45.
32
:bn Vehb ed-Dineverî, Tefsiru -bn Vehb, thk. Ahmed Ferid, Daru’l-Kütübi’l-:lmiyye, Beyrut,
1424/2003, II, 176.
33
Özde Talip, Maturidi’nin Tefsir AnlayAKA, :nsan Yay nlar , :stanbul, 2003, s. 121-122; Duman,
“Kur’ân-A Kerim’de Ehl-i beyt”, s.51.
34
el-Kurtubî, el-Câmiu li ahkâmi’l-Kur’ân, Daru a’d, Kahire, 1372, XIV, 183.
35 e - evkânî, Fethu’l-kadîr, IV, 279.
36
es-Seâlibî, el-Cevâhiru’l-hisân fî tefsîri’l-Kur’ân, Müessesetu’l-alemi lil-matbuat, Beyrut, t.y.,
III, 227.
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Hadisin ba ka tariklerle gelen rivayetlerinde, gerek son k sm nda yer alan soruya verilen cevapta, gerekse olay n ba lang c n n nas l oldu9u konusunda baz
farkl l klar n bulundu9u görülmektedir ki buna ileride daha ayr nt l olarak
de9inilecektir.
3-Orta yolu tutan bir di9er grup Ehl-i sünnet alimi ise siyakla Ehl-i beyt’le ilgili olarak gelen rivayetleri birle tirmi ve mezkur ayetle Hz.Peygamber’in e leri,
Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hasan ve Hüseyin’in kastedildi9ini söylemi lerdir. Ehl-i sünnet
ekolüne ba9l müfessirlerin ço9u ve ez-Zemah erî gibi baz Mutezilî müfessirler bu
yolu tercih etmi lerdir.37
Müfessir ez-Zemah eri’ye (ö.538/1143) göre ayetteki “rics” kavram ‘günah’
manas na gelmektedir. Çünkü istiare yoluyla ‘günah’ için ‘rics/pislik’; ‘takva’ için de
‘tuhr/temizlik’ ifadesi kullan l r. Ayetteki ‘Ehl-i beyt’ ifadesine k saca de9inen
müfessire göre bu ayet Hz.Peygamber’in e lerinin de ‘Ehl-i beyt’ten oldu9una apaç k
bir delil te kil etmektedir.38
Ahzab Suresi 33. ayetinin tefsirini oldukça k sa tutan Fahreddin er-Râzî
(ö.606/1209), bahse konu cümlenin muhtevas na yaln zca bir paragrafl k yer
vermi tir. Orada Allah Teala’n n Ehl-i beyt ifadesinin muhtevas na hem kad nlar,
hem de erkekler girsin diye, kad nlara hitab b rak p ‘ankum’ diyerek erkeklere hitap
etti9ine dikkat çeken müfessir, ayetteki Ehl-i beyt’le kastedilenlerin kimler oldu9u
konusunda de9i ik görü ler ileri sürüldü9ünü belirterek, evlâ olan n
Hz.Peygamber’in çocuklar ile han mlar oldu9unu ifade etmi tir. Hz.Hasan,
Hz.Hüseyin ve Hz.Ali’nin de onlardan oldu9unu belirten müfessir, Hz.Ali’nin de
Hz.Peygamber’in k z ile evlili9i ve Hz.Peygamber’den ayr lmay sebebiyle ‘Ehl-i
beyt’ten oldu9u görü ünü benimseyerek sonuçta iki yakla m uzla t rmaya
çal m t r.39
Ayetteki Ehl-i beyt ifadesi ile kimlerin kastedildi9i konusunda iki görü e dair
rivayetleri s ralayan müfessir :bn Kesir (ö.774/1372) ise rivayetler aras nda tercihini
ba9lama dayanarak yapm ve o da her iki yakla m n aras n uzla t rmaya
çal m t r. :bn-i Kesir, Ahzab 33 ve ondan önceki ayetlerde de9inilen konunun
tamam yla Hz.Peygamberin zevcelerinden bahsetti9ini dolay s yla buradaki Ehl-i
beyt’in kapsam na Hz.Peygamber’in zevcelerinin de dahil oldu9unu vurgulam t r.
Âl-i Aba ile ilgili rivayetleri nakleden :bn-i Kesir, rivayetlerin do9rulu9una itiraz
etmemi ancak kendi tercih etti9i görü le rivayetler aras n u ifadelerle uzla t rmaya çal m t r:
“Bu rivayette böyle vaki olmakla birlikte evla olan ilkidir, onu almak daha uygundur... Sonra ku ku yok ki Kur’ân’ dü ünen Hz.Peygamberin zevcelerinin “Ey
Ehl-i beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” kavline dahil
oldu9unu anlar. Çünkü siyâk- kelam onlarla ilgilidir. Bundan dolay d r ki CenabHak bütün bunlardan sonra “Evlerinizde okunan Allah’ n ayetlerini ve hikmetini
hat rda tutun...” (Ahzab,34) diye buyurmaktad r.”40
Benzer tutum el-Makrizî de (ö.845/1442) de görülmektedir. Ahzab Suresi 33
nolu ayette yer alan ‘Ehl-i beyt’ tabiri ile ilgili olarak kendi kanaatini iki yakla m
uzla t ran tav rdan yana yapan el-Makrizî, “Delillerden aç 9a ç kan bu ayetin
Hz.Peygamber’in e leri ve di9erlerinden olu an ‘Ehl-i beyt’in tamam için genel
oldu9u eklindedir” diyerek ifade etmektedir.41
37

ez-Zamah erî, el-Ke âf, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 1978, II, 538.
ez-Zamah erî, el-Ke âf, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 1978, II, 538.
39
er-Râzî, Fahreddin, Mefatîhu’l-gayb, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1994, XIII, s. 210-211.
40
:bn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azîm, Daru Kahraman, :stanbul 1985, VI, 411-412.
41 Bkz: Makrîzî, Marifetu mâ yecibu li âli beyti’n-nebeviyyi mine’l-hakki alâ men adâhum, s.12, 32.
38
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Rivayet tefsir gelene9ine göre eser veren bir di9er müfessir es-Seâlibî
(ö.876/1471) de, ayn ayeti tefsir ederken iki görü ün arsas n bulmakta ve “Bana
öyle geliyor ki, e leri, k z ve k z n n o9ullar ve kocas d r” eklinde Hz.Nebi’nin
e lerini de tan m n içine dahil eden bir karar vermektedir. Müfessir, kocas derken
de Hz.Ali’yi kastetti9ini belirtmektedir. Ona göre burada ayetin zahiri Allah
Resulü’nün e lerinin Ehl-i beyt’ten oldu9unu göstermektedir, zira ayet onlar
hakk ndad r ve muhatap da onlard r diyerek, cumhurun da bu görü te oldu9unu
belirtmektedir.42
Osmanl dönemi müfessirlerinden olan Ebussuud Efendi (ö.951/1544) de bu
ayetin Ehl-i beyt’i yaln zca dört ki iye tahsis eden îa’ya kar asl nda tabirin
delaletinin Hz.Peygamber’in e lerinden ibaret oldu9u konusunda apaç k bir delil ve
ayd nlat c hüccet oldu9unu söylemektedir. Ehl-i Aba konusunda gelen rivayetin ise
aba alt na girenlerin de Ehl-i beyt’e dahil olduklar n gösterdi9ini, yoksa di9erlerini
bu tabirin kapsam d na itti9i manas na gelmedi9ini söylemekte ve sonuçta iki
görü ü birle tiren bir tav r sergilemektedir.43
2-EHL- BEYT KONUSUNDA TERC H YAPMAYAN SÜNNÎ
MÜFESS RLER:
Bu arada ayetteki Ehl-i beyt tabiri ile ilgili olarak tercihte bulunmayan Ehl-i
sünnet ekolüne mensup baz müfessirler de bulunmaktad r. Bunlardan biri, hiç
ku kusuz rivayet tefsir gelene9inin en önemli temsilcilerinden biri olan Muhammed
:bn Cerir et-Taberî’dir (ö.310/922). Rivayet tefsirinde bir çok ayeti yorumlarken
dirayetini de sergileyen ve yerine göre farkl görü ler aras nda s k s k tercihlerde
bulunan, bunu yaparken de ba9lam dikkate alan müfessir et-Taberî, ilginç bir
ekilde Ahzab Suresi 33. ayetini yorumlarken ba9lam ihmal etmekte ve meseleyi
tercih yapmadan geçi tirmektedir.44
:bn Cerir et-Taberî, bahis konusu ayette geçen Ehl-i beyt ifadesi ile kimlerin
kastedildi9i konusunda iki farkl görü bulundu9unu belirterek bunlardan birinin
Hz.Peygamber’in bir gün k z Hz.Fat ma’y , damad Hz.Ali’yi ve torunlar Hz.Hasan
ile Hz.Hüseyin’i abas alt na alarak “Bunlar benim Ehl-i beytimdir” rivayetine
dayanarak Ehl-i Aba denilen yak nlar oldu9unu belirten görü , di9erinin de
mübarek zevceleri oldu9unu ifade eden görü oldu9unu belirtmektedir. et-Taberî,
ayette geçen “Ehl-i beyt”in kimlerden olu tu9unu ortaya koymak için birinci görü ü
kabul edenlerle ilgili olarak Ebu Said el-Hudrî, Hz.Ai e, Enes b. Malik, Ümmü
Seleme, Vâsile b. Eska’dan Ehl-i Aba’ya dair bir çok rivayet naklettikten sonra,
ayetteki Ehl-i beyt ile Allah resulünün mübarek zevcelerinin kastedildi9ini belirten
bir tek rivayete yer vermektedir. Ancak müfessir bunlar aras nda herhangi bir tercih
yapmamaktad r.45 Ancak kanaatimizce burada et-Taberî’nin tefsirinin genelinde
Muhakkik, ayetin bütün Ehl-i beyt için genel oldu9unu ifade eden cümlenin nüshalardan birinde
bulunmad 9 n belirtmektedir. s. 32.
42
es-Seâlibî, el-Cevâhiru’l-hisân fî tefsîri’l-Kur’ân, Müessesetu’l-alemi lil matbuat, Beyrut, t.y.,
III,228.
43 Ebussuud Efendi, -rKâdu ‘akli’s-selîm, Daru :hyâu’t-Turâsi’l-Arabi, Beyrut, t.y., VII, 103.
44 et-Taberî, Câmiu’l-beyân, Darul Fikr, Beyrut, 1408/1988, XXII, 6-8.
45 et-Taberî, Câmiu’l-beyân, XXII, 6-8; Bu arada et-Taberî’nin Ehl-i beyt’e duydu9u sempati dolay s yla
iîlikle itham edildi9i de göz önünde bulundurulmal d r. I ltan Fikret, “et-Taberî”, -slam Ansiklopedisi, XI, 595; Jafarian Rasul, al-Tabari and His Times, s.129 Onun iîlikle itham edilmesi konusuna
ayr nt l bir ekilde de9inen Rasul Caferian, Yakut el-Hamevi’nin ‘et-Taberî halktan korkuldu9u için
geceleyin defnedildi çünkü iîlikle itham edilmekteydi’ ifadesini, ez-Zehebî’nin ‘onda biraz iîlik vard ’
sözünü ve Ehl-i beyt’in faziletine dair bir eser yazmas n ve yine Gadirihum hadisinin sahihli9i
konusunda bir kitap yazmas n gerekçe göstermektedir. Caferian, me hur tarihi ve tefsiri gibi temel
eserleri hariç di9er eserlerine bak ld 9 nda onda tam anlam yla bir :mâmiye iîli9i gibi olmasa da,
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di9er ayetlere uygulad 9 kurala dayanarak, en az ndan Hz.Peygamber’in e lerinin
de ayette zikredilen Ehl-i beyt’e dahil oldu9u eklinde bir tercihte bulunmas
gerekirdi.
Ehl-i beyt konusunda tercih yapmayan bir di9er Ehl-i sünnet müfessiri de
el-Bagavî’dir (ö.516/1122). Tefsirinde Ahzab Suresi 33. ayetinde zikredilen Ehl-i
beyt cümlesi ile ilgili farkl görü leri belirtmekle yetinen müfessir, aralar nda tercih
yapmad 9 farkl görü leri üç madde halinde s ralamakla yetinmektedir: 1-Ayetteki
‘Ehl-i beyt’ ile Hz.Peygamber’in e leri murad edilmi tir, zira evde olanlar onlard r.
Bu görü :bn Abbas’tan nakledilmi tir. 2-Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hz.Hasan ve
Hz.Hüseyin kastedilmi tir. Bu da sahabeden Ebu Said el-Hudrî ve tabiundan
Mücahid ve Katade gibi bir grup taraf ndan nakledilen görü tür. Müfessir bu
görü le ilgili olarak Hz.Ai e ve Ümmü Seleme’den rivayet edilen hadisleri nakletmektedir. Ancak müfessir el-Be9avî, iî kaynaklarda nakledilenlerden farkl olarak
Ümmü Seleme’den nakledilen rivayetin sonunda onun “Ben de Ehl-i beyt’ten
miyim?” sorusuna “Evet in allah” eklinde müspet bir cevap verdi9ini belirten bir
ifadeye de yer vermektedir.46 3-Ayette kastedilen Ehl-i beyt, Hz.Peygamber’den
sonra sadaka haram olan Ali, Akil, Cafer ve Abbas aileleridir.47 Yaln zca bu görü leri
nakletmekle yetinen müfessir, bunlar aras nda herhangi bir tercih yapmamaktad r.

H-/ Î VE SÜNNÎ MÜFESS RLER N YAKLA/IMLARI
ÜZER NE BAZI DÜ/ÜNCELER
Ehl-i Aba hakk nda varid oldu9u söylenen hadis farkl ah slara izafe edilerek
gelmi tir. Örne9in bahis konusu hadis bazen Abdullah b. Abbas’a izafe edilirken
bazen de müminlerin annesi Hz.Ai e’ye isnad edilmi tir.48 Ancak ba ka kaynaklarda
olay n Vasile b. Eska’n n yan nda geçti9i ve Ümmü Seleme’nin de9il de onun “Bende
mi?” diye sordu9u nakledilmektedir.49 Yine olay bu iki zattan farkl olarak Ümmü
Seleme’den de nakledilmektedir. Ancak ondan gelen rivayetlerde de baz farkl l klar
dikkati çekmektedir. Örne9in bunlar n baz lar nda ayetin onun evinde nazil oldu9u,
bunun üzerine Allah Resulü’nün Ali, Fat ma, Hasan ve Hüseyin’den olu an dört
ki iyi ça9 rd 9 ve “Allah m bunlar benim Ehl-i beytimdir” dedi9i ve Ümmü
Seleme’nin kendisinin de dahil olup olmad 9 n sorunca, “Sen hay rdas n, bunlarsa
Ehl-i beytimdir” dedi9i kaydedilmektedir.50 et-Tirmizi’nin (ö.297/909) nakletti9i
rivayette ise Allah Resulü’nün ayet indikten sonra mezkur dört ki iyi ça9 rd 9 ve
onlar abas alt na ald ktan sonra ayeti okudu9u rivayetine yer verilmektedir. Ümmü
Seleme kendi durumunu sorunca da “Sen bulundu9un hal üzeresin ve hay rdas n”
diye buyurdu9u nakledilmektedir.51 Vâsile’ye dayand r lan rivayetlerden birinde
onun Vâile mi, Vâsile mi yoksa Fesile mi oldu9u konusunda farkl l klar dikkati

hayat n n sonlar na do9ru iî e9ilimler bulundu9unu ispata çal maktad r. Bkz: Jafarian Rasul, alTabari and His Times, al-Tawhid, Vol. VIII, say : 2, s. 135-137. Konu ile ilgili geni bilgi için bkz:
Mesut Okumu , “Taberi Tefsiri’nde Ba9lam n Yeri ve Önemi", EKEV Akademi Dergisi, Y l. 6, Say . 13,
Güz-2002, s.125-151.
46 el-Ba9avî, Meâlimu’t-tenzîl, Darul-Marife, Beyrut, 1992, III, 528-529.
47 el-Ba9avî, Meâlimu’t-tenzîl, Darul Marife, Beyrut, 1992, III, 528-529.
48
Faruk Ömer Fevzi, “Ehl-i beyt Kavram Üzerine”, SÜ-FD, s.402; Müslim, Sahih, Daru :hyau’tTurasi’l-Arabi, Beyrut, t.y, IV, 1883.
49
:bn Hibban, Sahih, thk. uayb el-Arnaut, Müessesetü’r Risale, Beyrut, 1993, XV, 432.
50
Hakim en-Nîsâbûrî, Müstedrek, thk. M. Abdulkerim Ata, Darul Kütübi’l-:lmiyye, Beyrut, 1990,
II,451; III,158-159; Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müessesetul Kurtuba, M s r, t.y., VI, 292.
51 et-Tirmizî, Sünen, Daru :hyau’t-Turasil Arabi, Beyrut, t.y, V,351,663.
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çekmektedir.52
Bu arada ba ka baz hadis kaynaklar nda Allah Resulü’nün zikri geçen ayet
indikten sonra alt ay boyunca sabah namaz na giderken Hz.Fat ma’n n evine
u9rad 9 ve ayetin Ehl-i beyt’le ilgili k sm n okudu9u nakledilmektedir ki, bu da
ayr ca incelemeye de9er bir husustur.53 Zira et-Tirmîzî, bu rivayetin garip oldu9unu
söylemi tir.54
Sonuç itibariyle gerek rivayet gerekse dirayet tefsirlerinde Ehl-i beyt’e dair
ayetler yorumlan rken referans çerçevesi olarak kullan lan hadislerin ciddi manada
senet ve metin tenkitlerinin yap lmas gerekmektedir. Çünkü Âl-i Aba veya AshabKisâ olarak da adland r lan grupla ilgili rivayetlere bak ld 9 nda olay n seyrinde ve
tan klar n kim oldu9u konusunda birbiriyle tutars z noktalar n bulundu9u görülmektedir. Baz rivayetlerde olay Ümmü Seleme’nin evinde geçerken baz lar nda
Hz.Ai e’nin, ba ka bir rivayette de Vâsile b. Eska’n n, bir ba kas nda da Hafsa’n n
evinde geçmektedir. Bunun bir çeli ki oldu9unu görenler ayetin mükerrer olarak
nazil oldu9unu söyleyerek tutars zl ktan s yr lmaya çal maktad r. Yine bir di9er
çeli ki rivayetlerin sonunda yer alan Hz.Peygamber’in e lerinin ‘Ehl-i beyt’e dahil
olup olmad 9 konusunda birbirini nakzeden ifadelerde görülmektedir. Nitekim
baz lar nda onlar grubun d nda tutulurken müfessir el-Ba9avî’nin (ö.516/1122)
nakletti9i rivayette, yine Alûsî’nin (ö.1270/1854) nakline göre onlar da bahse konu
Ehl-i beyt grubuna dahil edilmektedir.55 : in dikkate de9er yan ise Hz.Peygamber’in
e lerinin ayetin hitap etti9i ‘Ehl-i beyt’ s n f na dahil olmad klar fikrinin, bizzat
e lerin kendilerine söyletilmeye çal lmas d r.
Bütün bu rivayetlerin incelenmesi, senet ve metin tenkidinin yap lmas gerekir.56 Tabii bu tür rivayetlerin tenkidi Ehl-i beyt’i tenkit ve iâ’n n mezkur kavram n
içine dahil etti9i ki ilerin ele tirisi olarak de9erlendirilmemelidir. Zira bu bir
anlamda onlar n da istismar edilmelerinin engellenmesi anlam na gelecektir. Ehl-i
beyt’e duyulan sevgi, sayg ve muhabbet ba ka, ayette kastedilenlerin kim oldu9u,
buna ba9l olarak da Ehl-i beyt’in temizlenmesi olgusunun onlar n masumiyetine,
dahas onlar n soyundan gelen di9er imamlar n günahs z olduklar na delalet etti9i
iddias ba ka bir eydir. Nitekim Ehl-i sünnet ekolüne ba9l muhaddisler baz
eserlerine Ehl-i beyt’in faziletine dair müstakil bab ba l klar koymu lard r.57
el-Makrizî ve et-Taberî gibi daha nice Sünnî ulema, Ehl-i beyt’in faziletine dair
müstakil eserler kaleme alm lard r. Bu cümleden olmak üzere Ehl-i beyt’in
faziletine dair nakledilen “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Ehl-i
beyt’e öfke duyan Allah, Cehennem ate inde yakar.” eklindeki daha bir çok
hadisin58 de uydurma olup olmad 9 n n ara t r lmas ve ciddi tetkiklere konu olmas
gerekir.
Konuya rivayetlerin ötesinde ba9lam itibariyle bak ld 9 nda iî müfessirlerin
yakla mlar n n tamamen tutars z oldu9u, onlar n konuyu, ayet(ler)in kast n a an
bir manada s n rlay c , daralt c ve dahas , muhatab do9rudan onlar olmas na
ra9men Hz.Peygamber’in e lerini d lay c bir tarzda yorumlad klar görülmektedir.
52

Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müessesetul Kurtuba, M s r, t.y., IV, 107; et-Tabatabaî, el-Mîzân, XVI, 311.
en-Nîsâbûrî, Müstedrek, thk. M. Abdulkerim Ata, Darul Kütübi’l-:lmiyye, Beyrut, 1990, III, 172;
Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müessesetul Kurtuba, M s r, t.y., III, 249, 285.
54 et-Tirmîzî, Sünen, Daru :hyau’t-Turasil Arabi, Beyrut, t.y, III, 172.
55 el-Bagavî, Meâlimu’t-tenzîl, III, 528-529; el-Kurtubî, el-Câmiu li ahkâmi’l-Kur’ân, XIV, 183.
56 Rivayetlerin de9erlendirilmesi konusunda bkz: Bahauddin Varol, Ehl-i Beyt Gerçe9i, s. 92 vd.
57 Müslim, Sahih, Daru :hyau’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, t.y., IV, 1883; Heytemi, Mevâridu’z-Zam’ân,
Daru’l-Kütübi’l-:lmiyye, Beyrut, t.y., I, 554, 555.
58
:bn Hibban, Sahih, thk. uayb el-Arnaut, Müessesetü’r Risale, Beyrut, 1993, XV, 435.
53
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Bu d lay c tutum sonucunda onlar, ayeti siyak ve sibak ndan kopararak bamba ka
bir alana ta m ve Ehl-i beyt imamlar n n masumiyetine delil olarak saym lard r.
Oysa ba9lama bak ld 9 nda Ahzab Suresi yirmi sekizinci ayetten itibaren 33 ve 34.
ayete kadar konu tamamen Hz.Peygamber’in mübarek zevceleri ile ilgilidir. Aradaki
cümlenin öncesine ba9l olmad 9 n ileri sürmek Ehl-i beyt’le ilgili k sm n sanki
oran n bir cüz’ü de9il de, ayetin son k sm na sonradan monte edilmi bir ara cümle
gibi olacakt r. ayet Ehl-i beyt ile ilgili cümle bulunmazsa 33. ayet tamamlanmam
bir durumda kalacakt r. “Evlerinizde sessizce oturun; eski cahiliyye günlerindeki
gibi cazibenizi sergilemeyin; namazlar n zda dikkatli ve devaml olun, ar nd r c
yükümlüklerinizi ifa edin, Allah’a ve resulüne itaat edin.” Konu tamamen eksik
kal yor ve ancak sonras yla birlikte bir anlam kazan yor: “Ey Ehl-i beyt! Allah sizden
yaln zca çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (33/Ahzab, 33)
Nitekim M. Sait Hatibo9lu da, ayetin hitap etti9i ki ilerin kimler oldu9u konusunda u isabetli tespiti yapmaktad r:
“Bu ayette Hz.Peygamber’in ailesini te kil eden kimseler olarak, sadece han mlar zikredilmekte, k zlar , damatlar ve di9er akrabalar yla ilgili hiçbir hususi
hükme yer verilmemektedir. Hz.Peygamber ve zevcelerinden ibaret aile halk na
Kur’ân- Kerim, Ehlu’l-Beyt demekte ve bu tabir içerisine ba ka akraban n al nmas na da imkan bulunmamaktad r.”59
Kaynaklar n belirtti9ine göre Ahzap Suresi 33. ayeti hicretin 6. y l nda nazil
olmu tur; Hz.Fat ma ise Hz.Ali ile hicretin ikinci y l nda evlenmi , Hasan ve
Hüseyin ayetin nüzulünden iki üç y l önce hicretin dört ve be inci y l nda do9mu lard r. Hz.Ali ise Hz.Fat ma ile evlendikten sonra Hz.Peygamber’den ayr larak ba ka
bir evde oturmaya ba lam , dolay s yla art k Hz.Peygamber’in ev halk aras nda
say lamaz bir duruma gelmi tir.60 Bu nedenle er-Râzî’nin kabul etti9i ekliyle ayet
Hz.Ali, Hz.Peygamber’in damad oldu9u için Ehl-i beyt’ten say lacaksa, bu durumda
Allah Resulü’nün iki k z ile evli olan ve k zlar ndan biri mezkur ayetin indi9i
dönemde hâlâ hayatta olan Hz.Osman’ n da Ehl-i beyt tabirinin kapsam na dahil
olmas gerekmez miydi?
Burada hitab n müennesten müzekker sigaya dönmesi sebebiyle tabirin Aba
Hadisi’de yer alan ah slara delalet etti9ini belirten yakla m, bunu bir gerekçe ve
delil olarak kullanamaz. Çünkü bu biraz da Arap dilinin kendine özgü müzekker ve
müennes ifade kullanma zorunlulu9undan, ayr ca ‘ehl’ kelimesinin yap s ve
kullan l ndan kaynaklanan özel bir durumdur. Nitekim Ehl-i beyt ifadesinin yer
ald 9 bir di9er ayette de ayn özellik dikkati çekmektedir. Orada da hitap tamamen
Hz.:brahim’in han m na yönelik olmas na kar n, ayette müennes de9il tam aksine
müzekker bir siga kullan lm t r: “Kâlû ete’cebîne min emrillâhi rahmetullâhi ve
berekâtuhu aleykum ehle’l-beyti, innehû hamîdun mecîd.” (11/Hud,73).61 Yine ‘ehl’
kelimesine özgü müzekker bir kullan m Hz.Musa’n n do9rudan e ine hitap etti9i
ba ka bir ayette de geçmektedir. “Kâle liehlihi’mkusû innî ânesyu nârâ”
(20/Taha,10). Öyle olsayd Hz.Musa’n n da burada han m na hitap ederken
müennes bir zamir kullanmas gerekmez miydi?
Burada bir di9er önemli nokta da ba9lam d na ç k ld 9 , ayetler konu bütünlü9ü içinde de9erlendirilmedi9i takdirde, tarihi sürecinde ispatlad 9 üzere istismar
59

Mehmed Said Hatibo9lu, “:slam’da ilk siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kurey ili9i”, AÜ:FD, XXIII,
(1978), s.140.
60
Sönmez Kutlu, “Ehl-i beyt Sembolik Kapitalinin Tarihi Süreç :çinde Semerelendirilmesi”,
-slâmiyât, III, (2000), say :3, s.106.
61 e - evkânî, Fethu’l-kadîr, IV, 279; Alûsî, Ruhu’l-meânî, Daru :hyaut Turasil Arabi, Beyrut, t.y., XXII,
13.
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olgusunun hangi noktalara varaca9 meselesidir. Nitekim iî gelene9e ba9l ulemâ
ve bu arada önde gelen iî müfessirler, Ahzab 33. ayetine dayanarak yaln zca ‘Âl-i
Aba’ grubunda yer alan zatlar masum olarak ilan etmekle kalmam , önce
el-Kummî’nin (ö.307/929) tefsirinde yer alan bir rivayet ve daha sonra gelenler de
temel hadis kaynaklar nda naklettikleri ba ka rivayetlere dayanarak, Ehl-i beyt
soyundan gelen di9er dokuz imam da, büyük ve küçük günahlardan tamamen
ar nm birer masum imam olarak kabul etmi lerdir. Bu cümleden olmak üzere
örne9in taraftarlar nca sikatu’l-islam olarak nitelenen iî gelene9in en önde gelen
muhaddisi el-Kuleynî (ö.329/940), me hur hadis eserinde ‘on iki imam’ ve onlar n
masumiyeti hakk nda bir çok rivayete yer vermi tir.62 :mamet anlay n n bir gere9i
ve de9i ik etkenlerin bir sonucu olarak da tarihi süreçte art k Hz.Ali’nin soyundan
gelen ‘on iki imam’, -Hz.Peygamber ve Hz.Fat ma ile beraber say toplam olarak on
dört eder-, ismet s fat n haiz, hatadan masun, büyük ve küçük günahlardan
tamamen ar nm , masum imamlar olarak kabul edilmi lerdir.63 Zamanla îa
gelene9inde Kur’ân’ yorumlama hakk da onlara verilmi ve Hz.Peygamber’in
sünnetinin kabulü için rivayetin yaln zca kendilerince benimsenmi sahabeden veya
on dört masumdan gelmesi art konmu tur.64 Oysa Sünnî ulema yaln zca peygamberlerin ilahi koruma alt nda olduklar n , bir tek onlar n ismet s fat n haiz
bulunduklar n kabul etmi , -ki bu konuda farkl görü bildirenler de vard r- onlar n
d nda kalan insanlar n kim olursa olsunlar, masum/günahs z olduklar anlay n
reddetmi tir. ‘Hatas z kul olmaz’ ve ‘be er a ar’, dolay s yla imamlar da dahil her
insan hata edebilir, yan labilir ve günaha da dü ebilir.
Burada sorulmas gereken soru udur: Acaba niçin Ehl-i sünnet ulemas ve
müfessirleri Ehl-i beyt tabirinin s n rlar n çizerken ihtilaf etmi ler ve bu konuda
farkl görü ler dile getirmi ler de, hemen bütün iî müfessirler ve önde gelen iî
ulema sözbirli9i etmi çesine Hz.Peygamber’in e lerini bahse konu ayette zikredilen
‘Ehl-i beyt’ ifadesinin anlam alan n n d na ç karmaya çal m lard r? Ehl-i sünnet
ulemas aras nda farkl görü belirtenler bulunmas na ra9men, iî uleman n
gösterdi9i bu ittifak n alt nda yatan gerçek neden acaba nedir? Kanaatimizce bu
sorular n cevab n tarihi süreçte ya anan siyasî ve itikadî mücadelede ve :mamiyye
îas ’n n itikâdî konulardaki tutumunda aramak gerekir. Bilindi9i üzere iî-:mamî
gelenek usûlü’d-din olarak kabul ettikleri be temel inanç esas n 1-Tevhit, 2Nübüvvet, 3-Mead, 4-:mamet ve 5-Adalet eklinde s ralamaktad r. Dikkat edilirse
bu s ralamada Ehl-i sünnet gelene9inde bulunmayan ve imamet diye adland r lan
62

el-Kuleynî, Usûl-u Kâfî, :nti arat Mescidi Charde, Tahran, t.y., II, 468-484.
:mâmiyye :snâ A eriyye gelene9inde ‘on iki imam’ olarak adland r lan ve masum olduklar na
inan lan imamlar n bilinen me hur adlar ve vefat tarihleri öyledir: 1-Hz.Ali (ö.42/662), 2-Hz.Hasan
(ö.49/669), 3-Hz.Hüseyin (ö.60/680), 4-:mam Zeynel Abidin (ö.101/719), 5-:mam Muhammed Bak r
(ö.115/733, 6-:mam Cafer es-Sad k (ö.148/765), 7-:mam Musa Kâz m (ö.183/799), 8-:mam R za (ö.?),
9-:mam Muhammed Taki (ö.220/835), 10-:mam Nâkî (ö.255/868); 11-:mam Hasan el-Askerî
(ö.261/874) ve 12-:mam Mehdî (ö.?) Beklenen Mehdi anlam na geldi9i için Mehdi-i Muntaz r olarak
da adland r lan bu son imam n kayboldu9una ve gaybet-i kübra denilen büyük kaybolmadan sonra
ahir zamanda yeniden ortaya ç kaca9 na, Hz.Peygamber’in k yamet alameti olarak bir gün ortaya
ç kaca9 n haber verdi9i Mehdi’nin de bu imam oldu9una inan l r. Bkz. :bn Babaveyh el-Kummî,
Risaletu’l--tikâdâti^l--mamiyye, s. 111-112, 115-116.
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eyh Saduk olarak da bilinen :bn Babaveyh el-Kummî (ö.381/991) imâmiyyenin inanç
esaslar na dair yazd 9 bir eserinde on iki masum imam n adlar n tek tek zikreder ve onlar n ululemr
olan ki iler oduklar n , insanlar üzerine ahid olduklar n , Allah’ n kap lar , ona giden yol, ona i aret
eden delil, ilmin hazinesi, vahyin müfessirleri ve tevhidin rükünleri oldu9unu söyler. Onlar n hata ve
yanl tan korunan masumlar olduklar n , Allah’ n kendilerinden kiri giderdi9i ve tertemiz yapt 9
kimseler olduklar n , hatta onlar n mucizeleri ve delilleri bulundu9unu zikreder. Bkz. :bn Babaveyh
el-Kummî ( eyh Saduk), Risaletu’l- -’tikadâti’l--mâmiyye (2iî--mamiyye’nin -nanç EsaslarA), ç.
Ethem Ruhi F 9lal , Ankara, 1978, s. 109-110.
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farkl bir esas yer almaktad r. Yine onlar eri deliller s ralamas n da Sünnî
gelenekten farkl yaparlar. Nitekim iî f kh n n temel kaynaklar u dört esastan
ibarettir. 1-Kitap, 2-Sünnet, 3-:cma ve 4-Ak l. Buna göre iî f k h okulunda k yas
yerine ak l ve akla dayanan burhan delil olarak kabul edilmektedir.65
Onlar n Ehl-i beyt tabirinin kapsam n çizerken tak nd klar bu tutumun gerçek sebebini, Hz.Peygamber’in e lerini grubun d na iterek baz tarihi olaylar
makul bir biçimde izah etme ve imâmet anlay lar n kurtarma çabas nda aramak
gerekir. Sebebini aç kça söylemedikleri ba ka nedenlerle Hz.Nebi’nin e lerini Ehl-i
beyt tan m n n d nda tutma konusunda özel bir çaba göstermi lerdir. Çünkü
Hz.Peygamber’in e leri aras nda Hz.Ai e de vard r. Hz.Ai e ise Hz.Ali’ye kar
ç km ve bilindi9i üzere bu iki sahabî, Cemel Vakas ’nda kar kar ya gelerek
birbirleriyle sava mak durumunda kalm lard r. Bu i in yaln zca tarihi ve siyasî
yan . :tikadî yan ise ayete yükledikleri anlam n gere9i olarak yaln zca imamlar
masum saymak ve böylece Hz.Peygamber’in e lerini masum olarak kabul etme
zorunlulu9undan kurtulmakt r. Öyle olmasa inanç esaslar n n dördüncü s ras nda
yer verdikleri imamet nazariyesini nas l izah edeceklerdi?
Bütün bunlar kökleri :slam öncesine dayanan Arap yar madas n n kendine
özgü yap s n n, kabileler aras nda ya anan rekabet ve çeki melerin, siyasi amaçlarla
yap lan iktidar mücadelelerinin :slam’dan sonra da devam etti9ini, Ha imiler’le
Emeviler aras nda ya anan iktidar mücadelesinin Kur’ân ayetlerinin yorumunu da
u yada bu oranda etkiledi9ini ve muhtelif gruplar n ilahi hitab n ayetlerini farkl
emellere ula mak için bir araç olarak kullan labildi9ini göstermektedir.
Sünnî gelene9e ba9l müfessirlerin Ehl-i beyt’e dair ayetin yorumunda gösterdikleri ihtilaf, ço9unlu9un, daha kapsaml bir yolu tercih ederek ho görülü, orta
yolcu ve uzla t rmac yakla m sergilemeleri ise onlar n ayet(ler)i Ehl-i beyt’in
masumiyetinin delili olarak görmemelerinden, ayr ca Evlad- Resul’e kar
duyduklar sevgi, sayg ve muhabbetten kaynaklanm t r. Bunda Sünnî dü üncede
ayetin medlulü olan zevat n masum olarak kabul edilmemesi ve ayetin imamet
nazariyesi için bir referans çerçevesi olarak kullan lmamas yakla m da etkili
olmu olabilir. Ayet imamlar n ve Ehl-i beyt’in masumiyeti için bir delil olarak
kullan lmad 9 sürece, Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin’nin de Ehl-i beyt’le
ilgili ayetlerin muhtevas na dahil olmas n n ne sak ncas var eklindeki bir
mülahazadan hareketle onlar bu yolu tercih edilmi de olabilir. Zira zikri geçen
zatlar Hz.Peygamber’in en yak n olan insanlardan olu makta ve her türlü sayg ,
sevgi ve hürmeti hak etmektedirler. Üstelik de onlardan baz lar Hz.Peygamber’den
sonra bir çok haks zl 9a u9ram t r. : te bu bak , onlar n ço9unlu9unun uzla mac
bir tutumu benimsemelerini sa9lam t r.
Bilindi9i üzere Ehl-i beyt’e mensup ahsiyetler tarihi süreçte büyük s k nt lar
ya am , baz lar ba ta Hz.Hüseyin olmak üzere ehit edilmi , hatta bir k sm
öldükten sonra bile hakarete u9ramaktan kurtulamam t r. Hz.Hüseyin’in
Kerbelâ’da ehit edilmesi bir yana, Emeviler döneminde hutbeye ç kan devlet
ba kanlar , minberlerden Hz.Ali’ye yönelik hakaret dolu sözler sarf etmi lerdir. : te
Ehl-i beyt sevgisini vurgulayan rivayetlerin uydurulmas nda, Sünnî alimler
taraf ndan konuyla ilgili müstakil eserler kaleme al nmas nda, bu tür ac olaylar n
çok ciddi etkileri olmu olabilir. Bilindi9i gibi Emeviler’in ba latt 9 bu çirkin
uygulama bir di9er Emevî Halifesi olan Ömer b. Abdulaziz dönemine kadar sürmü ,
o hilafete geçince okudu9u hutbenin sonunda Hz.Ali aleyhine hakaret dolu sözler
sarf etme yerine “Allah size adaleti, ihsan ve yak nlara yard m etmeyi emreder;
65
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fah ay , münkeri ve azg nl 9 yasaklar. Tutas n z diye de ö9üt verir.” (16/Nahl, 90)
mealindeki ayet-i kerimeyi okumak suretiyle bu çirkin uygulamaya son vermi tir.66
Onun hutbede sergiledi9i bu takdire ayan tutumu, daha sonra Müslümanlar
aras nda büyük bir hüsnü kabul görmü ve bir gelenek halini alarak günümüze
kadar gelmi tir.
Ancak Sünnî gelene9e ba9l müfessirlerin Ahzab 33 nolu ayetin yorumu konusunda tak nd 9 Âl-i Aba’y da ayetin kapsam na dahi eden tav rlar n n do9ru
oldu9u da söylenemez. Çünkü tarihte ya anan Ha imî ve Emevî eksenli iktidar
mücadelesi ba ka, ayetleri ba9lam d nda yorumlama ve imamlar n masumiyeti
gibi itikadî bir mecraya ta yarak masumiyet için delil olarak kullanmak ve bir
anlamda onlar inanç sömürüsü için olarak kullanmak ba ka bir eydir. Tabii
Kur’ân’ n bir me ruiyet zemini olarak kullan lmaya çal lmas , görü lerin nassa
dayand r ld 9 nda daha etkili olaca9 na inan lmas , ister istemez bu tür tutumlara,
Kur’ân ayetlerini siyasi ve hatta ekonomik aç dan istismar etme giri imlerine yol
açmaktad r.67

J-SONUÇ
Ehl-i beyt kavram tarihi süreçte sonradan anlam alan ve içeri9inde de9i ikli9in ya and 9 Kur’ân tabirlerinden biridir. Kur’ân’da yer ald 9 üç yerden ikisi
üzerinde herhangi bir tart ma yokken, zikredildi9i Ahzab Suresi 33. ayetinde
ba9lam olarak do9rudan Hz.Peygamber’in mübarek zevcelerine, dolayl olarak da
di9er müminlere hitap etmesine ra9men tabir, sonradan özellikle iî ilim çevrelerinde bir anlam daralmas ya am ve onlar n srarc çabalar baz tart mal
rivayetleri do9ru kabul eden Sünnî müfessirleri de etkilemi tir. Söz konusu
yorumlara itiraz m z, Kur’ân ba9lam nda gerek do9rudan Ehl-i beyt kavram n n
zikredildi9i ayetler, gerekse dolayl olarak Ehl-i beyt konusuyla ili kilendirilen di9er
ayetlere dair yapt klar yorumlar n ba9lam d l 9 ve yersizli9i ile ilgili bir itirazd r.
Yoksa tarihin çe itli dönemlerinde siyasi bir tak m mülahazalarla ya anan ac
tecrübeler ve evlad resule yap lan i kence ve zulümler ayr bir konudur. Ancak
siyasi mücadele sürecinde ya anan geli melerin Kur’ân ayetlerinin yorumlanmas na
da etki etti9i ve bu etkinin hem Sünnî hem de iî müfessirlerin yazd klar tefsirlere
kadar girdi9i de bir vak ad r. Bu nedenle mezkur ayetin siyasî tefsir kategorisinde
de9erlendirilmesi, îa’n n siyasî ve itikadî mücadelesi çerçevesinde ele al nmas
gerekir.
Ehl-i sünnet ekolüne mensup baz müfessirler tarihte u9rad klar haks zl klar,
kar la t klar çile ve s k nt lar, maruz b rak ld klar ma9duriyetler dolay s yla
Evlad- Resul’e kar içten içe derin bir sevgi ve sayg duymu lar, Ehl-i beyt’e dair
ayeti yorumlarken Hz.Peygamber’in e leri ile birlikte Hz.Ali, Hz.Fat ma, Hz.Hasan
ve Hz.Hüseyin’i de ayetin hitap etti9i çerçevenin içerisine dahil etmi lerdir. Ancak
bunun, ayetin hitap etti9i grubun masumiyeti anlam na geldi9ini de kabul etmemi lerdir. Ne var ki, bu yakla m n mezkur tabirin yer ald 9 ba9lamla hiç de uyu mad 9 görülmektedir.
Özetlemek gerekirse iî gelene9e ba9l müfessirlerin Ehl-i beyt’le ilgili ayete
yakla mlar , gerek siyak, gerek dil, gerek Kur’ân’ n bütünlü9ü ve gerekse aklî
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gerekçeler bak m ndan geçersizdir. Onlar n ‘Ehl-i beyt’e delalet ve i aret eden
ayet(ler)in yorumu konusunda önyarg l olduklar , objektif bir tutum sergileyemedikleri, pe in hükümlerinin do9rulu9unu ispatlamak için Kur’ân ayetlerinin her bir
parças n di9erlerinden ba9 ms z olarak kabul eden ‘atomize’ yakla m benimsedikleri görülmektedir.
Söz konusu ayetlere ba9lam itibariyle yani bulunduklar yer, öncesi ve sonras , ba9lant l olduklar di9er ayetler grubu, sure çerçevesi ve Kur’ân bütünlü9ü
aç s ndan bak ld 9 nda, ilahi hitab n ruhuna ayk r davrand klar ve bütünlü9ü
bozduklar görülmektedir. Kur’ân’ n bütünlü9ü, üstünlü9ün soya ve nesebe de9il,
inanca ve takvaya ba9l oldu9unu vurgulamaktad r. Hülasa onlar n ideolojik
tutumlar gerek ayet çerçevesi, gerek sure çerçevesi ve gerekse tek ölçü olarak soyu
ve nesebi de9il takvay öneren Kur’ân’ n bütünlü9ü çerçevesi bak m ndan tutarl ve
kabul edilebilir bir yakla m olarak gözükmemektedir. Kur’ân’a göre Allah kat nda
üstün olman n kriterleri bellidir; iman, amel ve ihlas.

