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tılış ve işleyişini açıklamak amacıyla il
kel toplulukların geliştirdikleri efsaneler 
türünden bir metin olduğunu ileri süren 
eski ve yeni iddiaları (mesela bk. Hançer
lioğlu, s. 266; TA, XJV, 394), Kur'an'ın çe
şitli bakımlardan erişilmez üstünlüğü 

(i'caz) gerçeğine dayanarak cevaplandır
mışlardır. Onun üstünlük ve gerçekliği
ni okuma yazma bilmeyen (ümmf). fa
kat çevresinde herkesin güvenini kaza
nan (emin) bir insanın elinde ortaya çık
ması, edebi üştünlüğü, zengin muhteva
sı ve derin etkileri bakımından ona denk 
olabilecek bir metin meydana getirme 
tekliflerine ciddiye alınabilecek hiçbir 
karşılık verilememesi, geçmişteki hadi
seleri gerçeğe uygun olarak bildirmesi, 
ileride meydana geleceğini haber verdi
ği olayların aynen gerçekleşmesi, gerek 
kainata gerekse insana dair ihtiva etti
ği bilgilerin bütün ilmi gelişmeler karşı
sında doğruluklarının kanıtlanması, di
ni, ahlaki, içtimai ve hukuki alanlarda 
insanların muhtaç olduğu en doğru il
keleri kapsaması gibi tesbitlerle de is
patlamak mümkündür (daha geniş bilgi 
için bk. İ'CAzÜ'l-KUR'AN). 

Esatir, ayrıca bir fıkrin müessir bir şe
kilde ifade edilmesi veya yorumlanma
sında şairterin ve filozofların başvurdu
ğu edebi bir türü de ifade eder. Günü
müzde pek kullanılmayan esatir kelime
si. Osmanlılar'da hayal ürünü motiflerle 
dolu olaylar yani mitoslar için ve mito
loji karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Tefsir ilminin ayet 
veya surelerio iniş sebeplerini 

L araştıran dalı. _1 

"NüzGI sebepleri" anlamına gelen bu 
tabir, Hz. Peygamber'in risatet dönemin
de vuku bulan ve Kur'an'ın bir veya bir
kaç ayetinin yahut bir süresinin inme
sine yol açan olayı, durumu ya da soru
yu ifade etmek üzere kullanılır. Esbab-ı 
nüzGI (esbabü'n-nüzül) sadece ayetler
le ilgili bir tabir olup Resül-i Ekrem'in 
herhangi bir konuya dair açıklama yap
masına veya bir davranışta bulunması
na vesile olan özel sebeplere esbAbü vü
n1di'l-hadis* denilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri mu
ayyen ve müşahhas sebeplere bağlı ola
rak inmemiştir. Alimler sadece SOO ka
dar ayetin bu şekilde iniş sebeplerinin 
bulunduğunu tesbit etmişlerdir. İbn Tey
miyye, bunların dışında kalan ve önemli 
bir kısmı geçmiş peygamberlerin kıssa
ları ile ahirete dair haberlerden oluşan 
çok sayıdaki ayetin iniş sebeplerini her
hangi bir dış olayda değil doğrudan doğ
ruya bu ayetterin kendi muhteva ve ına
nalarında aramak gerektiğini belirtir (Mu

~addime {f uşali't-te{sfr, s. 10) . Buna gö
re ayetterin büyük bir kısmı özel bir ola
ya, konuya, dolayısıyla belirli bir sebebe 
bağlı olarak inmeyip genellikle insanla
rı muhtaç oldukları hususlarda bilgilen
dirmek, eğitmek, aydınlatmak, yönlen
dirmek veya uyarmak maksadıyla vahye
dilmiştir. Böylece aslında Kur'an'ın her
hangi bir ayetinin sebepsiz ve hikmet
siz şekilde indiği düşünülemezse de es
bab - ı nüzül tabiri özellikle belirli bir se
bebe bağlı olarak inmiş bulunan ayetler 
için kullanılır. 

Bir olayın nüzül sebebi kabul edilebil
mesi için onun nakledildiği rivayette ha
dis usulü açısından aranan şartlar ya
nında olayın Hz. Peygamber döneminde 
vuku bulduğunun tesbit edilmiş olması 
ve ilgili ayet veya sürenin muhtevası ile 
münasebetinin bulunması gerekir. Şu ri
vayette bildirilen olay esbab-ı nüzül için 
bir örnek olarak zikredilebilir. Ashaptan 
ama bir zat olan İbn Ümmü Mektüm bir 
gün Hz. Peygamber'e gelerek ondan ıs
rarla kendisini irşat etmesini istemişti. 
Resül-i Ekrem o sırada müşriklerin ileri 
gelenlerinden bazılarına İslam'ı tebliğ
le meşgul olduğundan kendisiyle ilgi
lenmemiş, hatta ondan yüz çevirmişti. 

Bunun üzerine Abese süresinin ilk ayet
leri nazil olmuş ve Hz. Peygamber'in bu 
davranışının Allah katında hoş karşılan
madığı bildirilmiştir (Tirmizi, "Tefsirü'l
J5:ur'€ın", 73) . 

Tefsir alimleri nüzül sebepleriyle ilgi
li rivayetlerin sıhhatini tesbitte oldukça 
titiz davranmışlardır. Her şeyden önce 
esbab-ı nüzül tamamen rivayetle alaka
lı bir disiplin olduğundan hadis usulün
de hadislerin sıhhati için aranan genel 
şartlar bu konuda da geçerlidir. Zira her
hangi bir ayetin nüzül sebebi, ayetin iniş 
hadisesine şahit olmuş ve buna sebep 
olan durumu tesbit etmiş bir sahabi
nin rivayetiyle bilinebilir. Bundan dola
yı müfessirler sahih bir rivayete dayan
madan muhakeme, istidlal ve ictihad 
gibi yollarla nüzül sebepleri aramaya 
kalkışmayı doğru bulmamışlardır (bk. 
vahidi, s. 4). 

Nüzül sebeplerine dair rivayetlerin mu
teber sayılabilmesi için bunların mut
tasıl bir senedie Hz. Peygamber'e isnat 
edilmesi gerekir. Bu da söz konusu ha
berin ya doğrudan doğruya sahabiler
den veya onlardan bizzat duyma ve işit
me (sema*) yoluyla haberi alan tabiiler
den rivayet edilmesiyle gerçekleşir. Eğer 

bir ayetin nüzülüne şahit olan sahabi ola
yı anlatırken kaynak olarak kendini gös
termişse bu haber kabul edilir. Rivayet 
tabii vasıtasıyla geliyor ve bir sahabiye 
nisbet ediliyorsa bu da sahih sayılır. Ay
rıca sebeb-i nüzüle ait bir haberin se
nedinde onu rivayet eden sahabinin is
mi zikredilmemişse, mürsel hadis diye 
adlandırılan bu rivayetin muteber sayı
labilmesi için bunun ya Mücahid b. Cebr, 
İkrime, Said b. Cübeyr gibi sahabeden 
hadis rivayet etmekle tanınan müfessir 
imamlardan birinin rivayeti olması veya 
başka bir mürsel rivayetle takviye edil
mesj gerekir. 



Bir ayetin nüzül sebebi hakkında bir
den fazla rivayetin bulunması halinde 
önce bu rivayetlerin sıhhat dereceleri 
araştırılarak sahih olanı alınır. Sahih ri 
vayetin birden fazla olması durumunda 
ravinin olayı bizzat görmesi veya rivaye
tin daha sahih bir yolla gelmesi gibi hu
suslar tercih sebebi sayılır. Bu şekilde 

tercihe elverişli bir sebebin de tesbit eôi
lememesi halinde anlatılan olayların za
man bakımından birbirine yakın olma
ları şartıyla rivayetlerin cem' ve telifı yo
luna gidilerek ayetin her iki olaydan son
ra ve ikisiyle ilgili olarak nazil olduğu ka
bul edilir. Bu da mümkün değilse söz 
konusu ayetin ayrı ayrı zamanlarda mey
dana gelen olaylardan sonra mükerrer 
olarak indiğine hükmedilir. 

NüzQI sebepleriyle ilgili rivayetlerde 
bazı hususi lafızlar kullanılmaktadır. Bun
lardan bir kısmı o rivayetin nüzQI sebe
bine ait olduğu hususunda kesinlik ifa
de eder. "Ayetin nüzQI sebebi şudur"; 
"Falan hadise vuku buldu, bundan dola
yı şu ayet indi"; "Hz. Peygamber' e falan 
konuda bir soru yöneltilmişti , bunun üze
rine şu ayet nazil oldu" şeklindeki ifa
deler böyledir. "Bu ayet şu konuda na
zil oldu" vb. ifadeler ise sebeb-i nüzQie 
delalet edebileceği gibi izahı yapılan aye
tin tefsiriyle ilgili olup ayetin alakah gö
rüldüğü durum ve kimselere de işaret 
edebilmektedir. 

NüzQI sebebi bilinen ayetin lafzının 

umum ifade etmesi halinde bu ayetin 
hükmünün umumi mi, yoksa nQzQI se
bebiyle sınırlı mı (has) olduğu hususu 
özellikle fıkıh usulü alimleri arasında 

tartışma konusu yapılmıştır. Büyük ço
ğunluk, bu hususta sebebe değil lafzın 
ifade ettiği umumi manaya itibar edile
ceğini, dolayısıyla ayetin hükmünün de 
özel sebeple sınırlı olmayıp umumi sa
yılması gerektiğini , yani ayetin hem nü
zQiüne sebep olan hadisenin veya Hz. 
Peygamber'e sorulan sorunun hükmü
nü açıkladığını, hem de benzer durum
larda uygulanacak hükmü bildirdiğini 

kabul etmişlerdir. Mesela birbirine ya
kın tarihlerde hanımiarına zina isnat edip 
de bunu dört şahitle ispat edemeyen Hi
lal b. Ümeyye ile Uveymir b. Ebyaz hak
kında nazil olduğu rivayet edilen (Buha
ri, "Tefsir", 24/ 1-3) li~n · ayetinin (en-Nür 
24/ 6) lafzı umumi olduğu için hükmü de 
eşine zina isnat eden herkese uygulana
caktır. Zira özel bir sebebe bağlı olarak 
gelen ilahi hitapta şer'! delil özel sebep 
değil şari'in lafııdır ve bu lafzın umum 

ifade etmesi halinde hükmünün de umu
ma şamil olacak şekilde icrası gerekmek
tedir. Bazı alimler nüzQI sebebinin tah
sis ifade ettiğini, bu sebeple ayet hangi 
kişi veya şey hakkında nazil olmuşsa 
hükmünün de onunla sınırlı olduğunu , 

benzer durumlara uygulanmasının an
cak kıyas yoluyla mümkün olabileceği

ni ileri sürmüşlerse de bu görüşe itibar 
edilmemiştir. 

Bir ayetin ne zaman, nerede, hangi 
şartlar içinde ve hangi olayla ilgili ola
rak indirildiğini bilmek ayetin ilahi mak
sada uygun şekilde yorumlanması, fıkhl 
hükümlerin çıkarılması, teşri' hikmetinin 
kavranması, mübhematın , ayet ve sü
reler arasındaki tenasübün bilinmesi, 
ayette hasr veya tahsis bulunup bulunc 
madığının anlaşılması bakımından önem 
arzeder. Bundan dolayı konuya ilk dö
nemlerden itibaren ilgi gösterilmiş, hat
ta sahabenin ve onlardan sonra gelen 
ilk nesillerin Kur 'an'ı özellikle esbab-ı 

nüzQI ile tefsir etmeleri sebebiyle bazı 
alimler tefsir ilminin başlangıçta esbab-ı 
nüzQiü bilmekten ibaret olduğunu söy
lemişlerdir. Bununla birlikte bu özel du
rum ve sebebin de Kur 'an - ı Kerim'in bü
tünlüğü ve genel ilkeleri çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerekir. Ayetleri es
bab-ı nüzQI kabul edilen özel olay ve ta
rihi şartlarla sınırlı olarak ele almanın 
ilahi mesajı genel ve ebedl maksatların
dan uzaklaştıracağı, yorum zenginliğine 
engel olacağı şüphesizdir. Ayrıca esbab- ı 

nüzQIIe ilgili rivayetlerin hadis tekniği 
açısından tereddüt doğurması veya ri
vayetler arasındaki tercihte farklı görüş
lerin ortaya çıkması, rivayetlerin bazan 
senedsiz nakledilmesi, esbab - ı nüzülle 
ilgili gibi görünen fakat aslında ayetin 
yorumuyla alakah olan rivayetlerin es
bab-ı nüzQie dair rivayetlerden tefrik 
edilmesinin güçlüğü gibi bazı hususlar 
esbab- ı nüzQiden faydalanma imkanla
rını daraltmıştır. Ayetlerin daha doğru 
anlaşılmasında esbab-ı nüzOiden yarar
lanma yolunun açık tutulmasında fayda 
bulunmakla birlikte islam alimlerinin es
bab - ı nüzQI meseleleriyle gereğinden 

fazla meşgul olmalarının mesailerini ve
rimsizleştirebileceği, Kur'an'a bakış ufuk
larını daraltacağı, ilahi mesajı daha kap
samlı ve çözüm üretici bir şekilde ele al
ma imkanlarını kısıtlayacağı , yeni prob
lemleri Kur'an perspektifinden değer
lendirme ve çözüme kavuşturma yolu
nu tıkayabileceği gibi sakıncalar da göz
den uzak tutulmamalıdır. Nitekim bazı 
meşhur müfessirler bile her ayetin nü-
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zQiüne muayyen bir hadisenin sebep ol
duğu vehmine kapılmışlar, bundan do
layı hem eserlerine esbab-ı nüzQie dair 
pek çok zayıf rivayet almışlar, hem de bu 
rivayetler yüzünden Kur ' an'ın mutlak, 
şümullü ve evrensel boyuttaki ayetleri
ni, yer yer kesinliği bile şüpheli olan nü
zQI sebepleriyle sınırlama hatasına düş
müşlerdir (İbn Aşür, I, 46) Şah Veliyyul
lah, anlaşılması iniş sebebine bağlı ayet
ler bakımından esbab - ı nüzQiü bilmenin 
önemini benimsemekle birlikte müfes
sirler için esbab-ı nüzQie dair bütün ri
vayetleri bilmenin şart olduğu yolunda
ki görüşü kabul etmemiş, ayrıca Allah'ın 
kitabı üzerinde düşünebilmek için mut
laka esbab-ı nüzQie vakıf olmak gerek
tiği şeklindeki kanaatin insanı Kur'an'
dan alınabilecek "nasip"ten mahrum bı
rakacağını , Kur' an'ın ruhunu ve cevherini 
kavrama imkanını ortadan kaldıracağım 
belirtmiştir (el-Feuzü' l-kebir, s. 66-67) . 

islam alimleri esbab-ı nüzQI konusun
da IL (VIII.) yüzyıldan itibaren müstakil 
eserler yazmaya başlamışlardır. Bunlar 
arasında günümüze kadar intikal eden 
eserlerden bazıları şunlardır : ibn Şihab 
ez-Zührl, Tenzflatü 'l-Kur,an ( nş r. Sela
haddin ei-Müneccid, Beyrut ı 963); Vahj
dl. Esbôbü 'n-nüzul (Kahire, ts.); ibn Tey
miyye, et-Tibyan ii nüzı11i'l-~ur,an 
(Kahire 1323); Ca'berY. Kitôbü Esbôbi'n
nüzı11 (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 654 / 
3); Ahmed b. Ali ei-Hanefi, Sebebü'n
nüzı11 ii tebligi'r-Resı11 (Süleymaniye 
Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 26); Süyütr, Lübô
bü'n-nukül ii esbôbi'n-nüzı11 (Dımaşk , 

ts.; Tunus. 1984); Sadreddin-i ŞYrazY, Şe,nü 
nüzı1li ayaü'l-~ur,an (Tahran 1334) ; 
Atıyyetullah b. Atıyye el -Uchürl, İrşadü'r
rahman li- esbabi 'n- nüzul ve 'n - nesh 
ve;l-müteşabih ve tecvidi'l-~ur,an (H; 
cı Selim Ağa K tp ., nr. 3 5); H. Tahsin Emi
raği u, Esbab-ı Nüzı11: Kur'an Ayetle
rinin İniş Sebepleri ve Telsirleri (I-XIV, 

Konya 1965 - 1983); Mukbil b. Hadi el-Va
dil, es-Şal_ıil_ıu'l-müsned min esbôbi'n
nüzı11 (Riyad 1400/ 1979); ibn Halife Uley
vl, Cami'u'n-n~ül ii esbôbi'n - nüzı11 
ve şerl_ıi ayatiM (l-ll, Riyad 1404 / 1984) . 
Şii alimleri, bazı ayetlerin Hz. Ali'nin fa
ziletine ve dolayısıyla hilafetine delalet 
ettiğini ileri sürerek bu ayetler hakkın

da farklı nüzül sebepleri rivayet ederler. 
Muhammed Bakır el- Meclisi Bil_ıarü '1-
envar'ında bu konuya geniş yer ayırmış
tır (XXXV, ı 83-436 ; XXXVI, ı - ı 92 ; ŞYa'ya 
ait esbab-ı nüzülle ilgili bazı eserler için 
bk. Aga Büzürg-i Tahrani. ll. 12 ; A'yanü'ş 
şr'a, I, I 28) 
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Esbab-ı nüzOlle ilgili olarak Cum'a Sehl, 
Mekke Ümmülkura Üniversitesi Şeriat 
Fakültesi'nde Esbôbü 'n- nüzul ve eşe
rühô if tefsiri'l-~ur'ôni'l-Kerim (1403/ 

ı 983), Hasan Çelikkaya, Ankara Üniver
sitesi İlahiyat Fakültesi'nde Din Sosyo
lojisi Açısından AyeUerin İniş Sebep
leri Üzerine Bir Araştırma ( 1983) ve yi
ne aynı üniversitede A. Nedim Serin
su Kur'an'ın Anlaşılmasında Esbôb-ı 
Nüzill 'ün Rolü (1994) adıyla birer dok
tora tezi hazırlamışlardır (diğer bazı es
ki ve yeni çalışmalar için bk. Serinsu, s. 
75-89) 
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ESBABÜ VÜRÜDİ'l-HADİS 
( ~..,.)\ J.J.).J Yl:--f ) 

Hadis ilminin 
hadislerin ne maksatla söylendiğini 

· araştıran dalı. 
_j 

"Esbabü'l-hadis, vürOdü'l-hadis" şek
linde de kullanılan bu tabir hadislerin 
belli bir sebep, bir vesile veya bir durum 
dolayısıyla söylenmiş olmasını ifade et
mektedir. Esbab-ı nüzOI ayetterin nüzOI 
sebepleri, nüzOI zamanı ve mekanıyla il
gili hususlardan bahsettiği gibi esbabü 
vürOdi'l-hadis de hadislerin söyleniş se
bepleri, söylendiği zaman ve mekanla 
ilgili hususlardan söz ı;ıder. Bu ilim umu
mi hükümlerin tahsis edilebilmesi, ma
nası mutlak olan hükümlerin sınırlandı
rılması, mücmel ve müşkil hükümlerin 
açıklanması, nasih ve mensuh olanların 
bilinmesi, bir hükmün asıl sebebinin be
yan edilmesi, kısaca hadislerin daha iyi 
anlaşılabilmesi için büyük önem taşımak
tadır. Müteahhir dönem alimleri bunu 
bir metodoloji konusu olarak ele alıp de
ğerlendirmişlerdir. 

Hadislerin pek çoğunun ne maksatla 
söylendiği bilinmemekteyse de bazıları
nın vürOd sebebi bellidir. Hz. Peygam
ber'in, "Hangi günah daha büyüktür? "; 
"Hangi amel daha faziletli dir?"; "Cen
nete girmeye vesile olacak amel hangi
sidir?" gibi sorulara verdiği cevaplarla, 
açık denizlerde suya ihtiyaç duyan avcı

ların deniz suyunu temizlikte kullanıp 
kullanamayacakianna dair soruya deni
zin suyunun temiz, ölüsünün helal oldu
ğunu söylemesi buna örnek teşkil eder. 
VürOd sebebi bazan bir ayetin nüzOlü 
de olabilmektedir. Nitekim En'am süre
sinin 82. ayeti nazil olduğu zaman bu 
ayetteki "zulüm" kelimesini sahabiler 
" haksızlık" şeklinde anladıkları için üzül
müşler, fakat ResOl-i Ekrem buradaki 
zulmün "şirk" anlamına geldiğini belir
terek konuya açıklık getirmiştir. 

Hadis kitaplarında hadislerin metniy
le birlikte rivayet edilen vürOd sebeple
ri, ilk zamanlarda bazı hadislerin bütün 
rivayetlerinde mevcut değildi. Mesela 
Şal}ı"l_ı-i Bu{ıôri'nin ilk hadisi olan, "Amel
ler niyetiere göre değer kazanır" mealin
deki rivayetin bir vürOd sebebi bulun
duğu halde orada zikredilmemiştir. Ha
disin başka rivayetlerinde ise, Mekke'
de yaşayan ve hicret emri üzerine Me
dine'ye gitmek isteyen ümmü Kays ile 

adı bilinmeyen bir sahabinin evlenmek 
istediği , Ümmü Kays'ın onun bu isteği
ni Medine'ye hicret etmesi şartıyla ka
bul ettiği, sahabinin de onunla evlenmek 
maksadıyla hicret ettiği belirtilmekte, 
bu arada diğer sahabilerin bu kişiye 

"Muhaciru Ümmi Kays" lakabını verdiği 
öğrenilmektedir. Bir hadisi rivayet eden 
muhtelif sahabilerden bazılarının daha 
sonraki dönemlerde vürOd sebebini de 
zikretmeye ihtiyaç duyması hadisin ne 
maksatla söylendiğinin bilinmesine im
kan sağlamıştır. 

Hadislerin bir kısmı belli bir sebebe 
bağlı olarak söylenmekle beraber bütün 
hadislerin vürOdunda bir sebep aranma
sına gerek yoktur. Zira bazı hadisler Re
sOl-i Ekrem'in yaptığı sohbetler ve ver
diği öğütler sırasında ortaya çıkmıştır. 

Esbabü vürOdi'l-hadis diğer hadis ilim
leriyle aynı ölçüde gelişınediği için bu 
dalda pek az eser kaleme alınmıştır. Bu 
sahada ilk derli toplu eseri EbO Hafs 
Ömer b. İbrahim el-Ukberi'nin (ö. 3871 

997) yazdığı kaydedilmekteyse de (İbn 

Hacer, Nüzhetü 'n·nazar lnşr. Nüreddin ltrl. 
naşirin notu. s. 145 ; İbn Hamza ei-Hüsey
nT. el-Beyan ve 't-ta'rftlnşr. Seyfeddin el
Katibl. naşirin mukaddimesi, s. 1-2) kita
bın günümüze gelip gelmediği bilinme
mektedir. Bu itme dair belli başlı eserler 
şunlardır: 1. SüyOti, Esbôbü vürudi'l 
]J.adiş. el-Lüma' ii esbdbi'l-]J.adiş adıy
la da bilinen eser, çeşitli kaynaklardan 
derlenen ve fıkıh bablarına göre sıralq
nan doksan sekiz hadisin farklı rivayet
leriyle birlikte vürüd sebeplerini ihtiva 
etmektedir. Yahya b. İsmail Ahmed ta
rafından yayımlanan (Beyrut I 4041 1984; 

Kahire 14091 1988) kitap üzerinde Seyyid 
Ömer Mürib (Camiatü'I-Ezher) ve Abdü~ 
!aziz Said et-Tühayi (Camiatü M elik Abdi
lazTz) yüksek lisans çalışması yapmışlar
dır. 2. İbn Hamza el-Hüseyni, el-Beyôn 
ve't - ta'rit ii esbôbi vürudi'l-]J.adişi'ş
şerif. Orijinal bir eser olmayıp daha ön
ceki çalışmalardan derlenerek meyda
na getirilmiştir. VürOd sebebi zikredilen 
1154 hadisin alfabetik olarak sıralandı
ğı kitabın muhtelif baskıları yapılmıştır 
(l-11, Hal ep 1929-1930; nşr. Hüseyin Ab
dülmecid Haşim , I-III, Kahire 1973-197~; 

nşr. Seyfeddin el-Katib, 1-11. Beyrut 1401 1 
1981) 

Ramazan Ayvallı, Esbôbü vürudi'l -hq
dis ve Bunun İslôm Teşriindeki Yeri 
ve Önemi adlı bir doktora tezi hazırlq
mıştır (bk. bi bl.). 


