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büyük dedesi Abdürmenat oğli.ı Haşim' e 
ulaşmaktadır. Haşim'in dört oğlundan 
yalnız Abdülmuttalib'in erkek çocukları
nın nesli devam etmiştir. Abdülmutta
lib'in on oğlundan Ebü Leheb'in akra
balığı hadisle iptal edildiği (bk Mv.F, ı. 

ı o ı) ve Hamza dahil olmak üzere diğer 
altı oğlunun da erkek nesli devam etme
diği için AI-i Muhammed Abbas, Haris 
ve Ebü Talib'in çocuklarından oluşmak
tadır. Ancak burada söz konusu olan, 
Hz. Peygamber'den Haşim'e ulaşan ne
sep koluna doğrudan veya baba vasıta
sıyla katılan nesildir. Sadece anneleri va
sıtasıyla iştirak edenler alden sayılmaz. 
İmamiyye'nin bazı alimleri bunları da al 
içinde mütalaa etmekle birlikte mezhe
bin çoğunluğu aksi görüşü savunmuş
tur. İbn Hazm ile Şafii alimleri, Haşim'in 
kardeşi olan Muttalib'in nesiini de AI-i 
Muhammed'den saymışlardır. Maliki ve 
Hanbeli mezheplerinde de bu doğrultu

da bir görüş vardır. Ancak Hanefiler'e, 
Maliki alimlerinin çoğunluğuna ve Zey
diyye ile İmamiyye mezheplerine göre 
AI-i Muhammed yalnız Haşimoğulları' nı 
kapsar. Haşimoğulları'nın zevceleri itti
fakla AI-i Muhammed'e dahil değildir. 
Azatlı köleleri (meva!T) ise Hanefi ve Han
beli mezhepleri ile Şafii mezhebindeki 
hakim kanaate ve İbn Hazm'a Qöre ze
kat konusunda AI-i Muhammed'den sa
yılır. İmamiyye'ye ve Maliki mezhebinin 
tercih edilen görüşüne göre ise sayıl

mazlar. Hz. Aişe'den gelen bir rivayette 
Hz. Peygamber'in zevceleri al içinde mü
talaa edilmiştir. 

Zekat ve Sadaka Açısından AI-i Muham
med. Hz. Peygamber'in zekat ve sadaka 
alması haram olduğu gibi AI-i Muham
med çerçevesinde mütalaa edilen akra
basının da zekat alması haramdır. Fa
kihler bu hususta görüş birliği içinde 
olup konuyla ilgili olarak manevi tevatür 
derecesine ulaşacak kadar hadis mev
cuttur. Ancak beytülmalden almaları ge
reken payın kendilerine verilmeyişi se
bebiyle, Ebü Hanife'nin, zamanındaki 

Haşimoğulları'na zekat verilmesini ca
iz gördüğü rivayet edilmektedir. Maliki 
mezhebindeki hakim kanaate göre de 
beytülmalden haklarını alamayıp muh
taç duruma düşerlerse zekatı onlara 
vermek tercih edilmelidir. Şafii ve Han
belTier'in görüşü ise bunun hiçbir ' du
rumda caiz olmayacağı şeklindedir. AI-i 
Muhammed'in birbirine zekat vermesi 
veya alden kabul edilen kimselerin ze
kat memuru (amil) olarak çalışıp karşılı-
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ğında zekat malından ücret alması konu
sunda fakihler farklı görüşler ileri sür
müşlerdir. Bundan başka nafile sada
kalardan, kefaret ve adak sebebiyle ya
pılan ödemelerden, öşür ve vakıf gelir
lerinden kendilerine de verilmesi bazı 

fakihler tarafından caiz görülmüş, bazı 

larınca ise kabul edilmemiştir. 

Ganimet ve Fey Açısından AI-i Muham
med. İslam hukukunda savaş yoluyla el
de edilen servete genel olarak ganimet, 
savaş olmaksızın düşmandan elde edi
len geliriere de fey denilmiştir. Ganime
tin devlet payı olarak ayrılan beşte biri
nin taksim edileceği gruplar arasında 
Hz. Peygamber'in yakın akrabasının da 
bulunduğu ayetlerle sabittir (bk. el-En
fal 81 4ı ; el-Haşr 591 7). Söz konusu ya
kın akraba (zevi'l-kurba), Hanefi ve Şafii 
alimleriyle Zahiri fakihi İbn Hazm'a gö
re Haşimoğulları ve Muttaliboğulları'n

dan ibarettir. Maliki ve Hanbeli fakihle
rinin bir kısmı bu görüşe katılmış, di
ğerleri ise Muttaliboğulları'nı hariç tut
muştur. ŞafiTier'e göre fey de devlet 
payı (humus) açısından ganimet gibi iş

leme tabidir. Hanefi ve Maliki fakihle
ri ile Hanbelf mezhebinin tercih edilen 
görüşüne göre ise feyde humus söz ko
nusu değildir. 

AI'e Salat (dua) Okumak. Namazda son 
teşehhüd*de (selamdan önce) AI-i Mu
hammed'e salat okumak, Hanbeli ve Şa 

fii mezhebierindeki bir görüşe göre va
cip, Hanefiler 'e ve yine Şafii mezhebin
de tercih edilen görüşe göre sünnettir. 
Hanbeli mezhebindeki bir başka görüş 
de bu yöndedir. Şiiler'de ise bütün teşeh
hüdlerde AI-i Muhammed'e salat oku
mak vaciptir. 
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IJ!lf.l AHMET ÜZEL 

AL-i ABA 
( ,l:JI Jl ) 

Hz. Peygamber'i ve yakın akrabasından 
belli kişileri ifade eden, 

daha çok Fars ve Türk edebiyatında 

L kullanılan bir tabir. _j 

Sünni ve Şii hadis kitaplarında yer 
alan bir rivayete göre, Hz. Peygamber 
Ümmü Selerne'nin evinde iken, "Ey Ehl-i 
beyt! Allah kusurlarınızı giderip sizi ter
temiz yapmak ister" (el-Ahzab 33 / 33) 
mealindeki ayet nazil olmuş, bunun üze
rine Peygamber Hz. Ali'yi, Fatıma 'yı, Ha
san ve Hüseyin'i abasının altına alarak, 
"Allahım, benim ehl-i beytim işte bun
lardır; bunların kusurlarını gider, kendi
lerini tertemiz yap!" diye dua etmiştir. 
Bunu gören Ümmü Selerne "Ya Resülel
lah! Ben de onlarla beraber miyim?" di
ye sormuş, Resülullah da, "Sen yerinde 
dur, sen zaten hayırla birliktesin" ceva
bını vermiştir (Tirmizi, "Tefsir", 4; "Me
nalpb", 32, 60; Müsned, IV, ı 07). Konuyla 
ilgili rivayetlerde -Taberi'nin bir rivayeti 
hariç (bk. Te{sfr, xxıı . 7)- umumiyetle ki 
sa kelimesi geçtiği ve buna bağlı olarak 
ehl-i kisa demek icap ettiği halde ede
biyatta Al-i aba, Ehl-i aba tabirleri meş

hur olmuştur. Hz. Peygamber'le birl ikte 
abaya bürünenlerin sayısı beş olduğun
dan bunlar Hamse-i Al-i aba, Pençe-i AI-i 
aba diye de anılmışlardır. Şia telakkisi
ne göre Al-i aba'ya dahil olan fertler ay
nı zamanda Ehl-i beyt'i teşkil etmekte
dir. Bunların tesbiti açısından konunun 
mübahele* olayı ile de ilgisi vardır. Hz. 
Peygamber. Necranlı hıristiyan heyetiy
le yaptığı münazara sırasında nazil olan 
ayetin (b k Al-i imran 316 ı l gereğini ye
rine getirmek üzere, heyet üyelerine ya
lancı ve haksız olan tarafa beddua et
meyi teklif etmiş ve Necranlılar'ın ka
bul etmekten çekindiği bu teklife en ya 
kın akrabasıyla katılmaya hazırlanmış

tır. Bu yakın akraba Hasan, Hüseyin ve 
Fatıma'dan ibarettir. Konuyla ilgili riva
yetlerin çoğunda bunların arasında Hz. 
Ali'nin ismi geçtiği halde, Taberi'nin Ce
rir-Mugrre -Amir yoluyla naklettiği riva
yette Ali zikredilmemektedir (bk. a.e., 

lll , 2 ı ı) . Taberi'nin diğer bir rivayetinde 
kaydedildiğine göre, hadisin ravilerinden 
olan Cerir, söz konusu olayda Hz. Ali'nin 
de Peygamber'in yakınları arasında yer 
aldığı hususunun herkesin paylaştığı bir 
kanaat olduğunu Mugfre'ye hatırlatmış, 
o da şöyle cevap vermiştir: "Hadisi bana 
nakleden Şa'bi Ali'nin adını anmamıştır; 



Kazasker Mustafa izzet hattı ile Al-i aba isimleri 

bunun sebebi Emeviler'in Ali hakkında
ki menfi kanaatleri midir, yoksa nakle
dilen hadis metninde hakikaten Ali'nin 
adının geçmemiş olması mıdır, bilmi
yorum". 

Sünni alimler Al-i aba ile ilgili rivayet
leri umumiyetle sahih kabul etmekle be
raber Şiiler'in bu rivayetlerden çıkarmak 
istedikleri bazı sonuçları reddetmişler
dir. Şiiler, Ehl-i beyt'in beş kişilik Al-i 
aba'dan ibaret olduğuna inanırlar. Sün
niler ise Peygamber'in zevcelerinin, kız
larının, hatta Selman-ı Farisfnin de Ehl-i 
beyt'e dahil olduğu kanaatindedir. Yine 
Şiiler Hz. Peygamber'in yapmış olduğu 
dua sayesinde Al-i aba'nın günahtan ko
runduğunu iddia ederler; halbuki Sün
niler peygamberlerden başka hiç kim
senin masum olamayacağına inanırlar. 

Şiiler bu hadiseye dayanarak Hz. Ali 'nin 
Peygamber'den sonra insanların en fa
ziletlisi ve halife olmaya en layık kimse 
olduğunu ileri sürerler. Sünni alimler ise 
genel olarak dört halifenin fazilet dere
celerinin hilatete geliş sırasına göre dü
şünOlmesinin gerektiğini savunurlar. 

Şiilik'te Al-i aba'ya bu derece önem 
verilmesi, konunun aşırı uçlar tarafından 
tehlikeli bir şekilde istismar edilmesine 
ve etrafında bazı batı! inançların vücu
da gelmesine yol açmıştır. Şiiler çok er
ken bir tarihte Al-i aba'yı kutsileştirmiş, 
daha sonra bazı mutasawıflar da aynı 
görüşü paylaşmıştır. Hatta bazı Batıni 
ve Hurüfiler Al-i aba'yı bir el şeklinde 
resmetmişler, bunun orüinal harfleriyle 
( .Jıl ) lafzının remzi olduğuna inanmış
lar ve "Nam-ı Ahmed nüsha-i icada bis-

millahtır 1 Pençe-i Al-i aba ayniyle bir Al
lah'tır" demişlerdir. El şeklindeki Ham
se-i Al-i aba'ya dini mahiyetteki bazı 
İran sancaklarında da rastlanmaktadır. 
Yezid'i lanetiemek ve Al-i aba'yı tebcil 
etmek için bahis konusu zümrelerin mu
habbetname, selamname ve destan adıy
la yazdıkları manzumelerde de sık sık 

Al-i aba tabirine rastlanır. 

Ehl-i sünnet alimleriyle şeriata bağlı
mutasawıflar, Al-i aba anlayışının Şii 
zümreler arasında aldığı şekli tasvip et
memiş, hatta ona cephe almışlardır. Fa
kat bir kısım mutasawıfların Şiilik'ten 

kaynaklanan bu telakkinin etkisinde kal
dıkları da bilinen tarihi bir gerçektir (ay
rıca bk. EHL-i BEYT) . 
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Iii SÜLEYMAN ULUDAG 

AL-i BO SAİD 

(bk. BÜ SAID HANEDANI). 

ALDAMGA 

(bk. DAMGA). 

AL-i EFRASiYAB 

(bk. KARAHANLILAR). 

AL-i HALIFE 
(~Jl) 

Bahreyn Devleti'ni yöneten 
emir ailesi 

(bk. BAHREYN). 

AL-i iMRAN SÜRESİ 
(w~ Jl •.).,....) 

Kur'an-ı Kerim'in üçüncü sılresi. 

_j 

ı 

_j 

_j 

_j 

_j 

Medine devrinde nazil olmuştur, ZOO 
ayettir. Fasılası ( • .; • .k • .J • ~ • "" • 1 
w • t · J ) harfleridir. Adını otuz üçüncü 
ayette geçen "ale İmrane" ifadesinden 

AL-i İMRAN SÜRESİ 

alır. Eman, Kenz, Tayyibe gibi daha baş
ka adları da vardır. Bakara süresi ile bir
likte ikisine birden "çifte güller" anlamı
na Zehravan veya Zehraveyn denir. Sa
kara ve Enfal sürelerinin ardından hic
retin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra 
nazil olmaya başlayan sürenin tamam
lanması muhtemelen hicretin 9. yılına 
kadar sürmüştür. 

AI* "aile. sülale. akraba ve hanedan" 
demektir. "Peygamberlerin ümmeti. hü
kümdarların sadık tebaa ve has kulla
rı " anlamına da gelir. İmnin* ise özel 
isimdir. 

Kaynaklarda iki ayrı İmran'dan söz 
edilir. Bunlardan ilki Hz. Müsa ile Hz. 
Harun'un babası, ikincisi Hz. Meryem'in 
babasıdır. Otuz üçüncü ayette adı ge
çen İmran ' ın bu ikisinden hangisi oldu
ğu ihtilaflı ise de daha sonraki ayetle
rin. özellikle Hz. Meryem'in iffeti ve Hz. 
Isa'nın peygamberliği ile ilgili oluşu, söz 
konusu İmran ' ın Hz. Meryem'in babası 
İmran olmasını gerektirmektedir. 

Sürenin nüzül sebebi, peygamberlik 
konusuna açıklık kazandırmak. peygam
berlerin Allah'a, birbirlerine ve diğer in
sanlara (ümmete) karşı görev ve sorum
luluklarını belirlemek ve onlar hakkın
daki yanlış görüş ve inanışları düzelt
mektir. 

Bakara süresinde genellikle ulühiyyet 
konusu üzerinde durulmuş, bu sürede 
ise peygamberlik meselesi ele alınarak 
bütün yönleriyle ortaya konmuştur. Sü
re gerek konu ve muhteva gerekse üs
lüp bakımından Bakara süresini andır
makta ve onun devamı gibi görünmekte
dir. Ayrıca Meryem, Hac, Enfal ve Tevbe 
süreleriyle de yakından ilgili bazı bö
lümler ihtiva etmektedir. 

Müslümanlar hicretle birlikte önce Me
dine'de yaşayan yahudilerle. Uhud Sa
vaşı'ndan sonraki yıllarda da hıristiyan
larla karşılaştılar. Nitekim Bakara süre
sinde Yahudilik'le, bu sürede ise Hırısti
yanlık'la ilgili hususlara ağırlık verilmiş 
olduğu görülür. Bakara süresinde Hz. 
Adem'in, bu sürede Hz. Isa'nın yaratı
lışı konu edilir ve iki yaratılış arasında
ki benzerliğe dikkat çekilir. Bakara sü
resi, "Ey mevlamız, katiriere karşı bi
ze yardım et!" duasıyla son bulur (ayet 
286) ; bu sürede o duaya icabet edil
mek ve katiriere karşı kullanılmak üze
re müslümanlara ilmi belgeler verilir. Bu 
da bilgi ve iman üstünlüğünun maddi 
güç ve üstünlükten önce geldiğini gös
terir (ayet 139). 
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