
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. 
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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). 

307 



AL-i iMRAN SÜRESi 

Sürenin ilk ayetleri ilahi vahyin hedef 
ve maksadını açıklar. Daha önce indiril
miş olan Tevrat ve İncil gibi Kur'an da 
insanları doğru yola, hak dine yönelt
mek için gelmiştir ve bu kitaplar birbi
rini destekler. Yine bu ilk ayetlerde ila
hi vahyin tefsir* ve te'vil" inde gözetil
mesi gereken usul hakkında şu önemli 
ilke ortaya konulur: Allah'ın peygam
berlerine indirdiği vahyin bir kısmı ke
sin anlamlı muhkem• ayetler, bir kısmı 
da değişik konuları açıklamaya yara
yan. derin ve hikmetli manalar taşıyan 
müteşabih • ayetlerdir. Dini n temel ilke
leriyle ilgili ve kesin anlamlı olan muh
kem ayetler kitabın anası, dinin anaya
sası sayılır. Birtakım incelikleri, sübjek
tif gerçekleri ifade eden ve değişik ko
nulara uygulanabilecek çok yönlü, sem
bolik ve mecazi anlamlar taşıyan müte
şabih ayetler ise yoruma muhtaçtır. 

Allah birdir, Allah katında din de bir
dir ve bu da İslam'dır. İlahi dinler kay
nakta aynı temel ilkelere dayanır. Mül
kün ve melekütun tek ve mutlak sahi
bi Allah'tır. O mülkünü dilediğine verir. 
Verdiği nimetleri geri almaya da kadir
dir. O'nun kudreti sonsuzdur ve her şe
ye gücü yeter. Peygamberlerini seçmek 
ve seçtiği peygambere vahiy yoluyla ki
tap göndermek O'nun işidir. Adem, Nüh 
ve İbrahim'i, İbrahim ve imran soyundan 
gelen peygamberleri seçip gönderen 
O'dur. Peygamberler yaptıklarını kendi
lerine mal etmezler. Bir peygamber ola
rak Hz. Isa da vaktiyle bu gerçekleri di
le getirerek, "Ben size rabbinizden bir 
mucize getirdim. O halde O'ndan kor
kun. bana da itaat edin. Gerçek şu ki 
Allah benim de rabbim, sizin de rabbi
nizdir. Öyle ise O'na kulluk edin! Doğru 
yol işte budur!" demişti (ayet 51 ı 

Sürenin giriş kısmından hemen sonra · 
gelen ayetlerde Hz. Isa'nın ailesi, anası , 
Meryem'in iffeti, babasız dünyaya gelişi 
ve irşadları, özellikle Allah'ın birliği hak
kında söyledikleri açıklanmakta ve incil
ler'de bulunmayan bilgiler verilmekte
dir. Hz. Isa'nın misal olarak seçilmesin
de onun özel durumu rol oynamaktadır. 

Çünkü o, peygamberler arasında, getir
diği din yanlış yorumlarla en çok çığı

rından çıkarılmış bulunan bir peygam
berdir ve ümmeti tarafından "Allah'ın 

oğlu" olarak kabul edilmiş (bk. et-Tevbe 
91 30) ve tanrılaştırılmıştır (b k. ei-Maide 
51 17, 72) . Halbuki ulühiyyetle nübüwe
tin birbirine karıştınlmaması gerekmek
tedir. İşte bundan dolayı sürede konu 
Hz. Isa'nın şahsında yeniden ele alın-
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makta ve bütün yönleriyle aydınlığa ka
vuşturulmaktadır. Aslında mesele, yal
nız hıristiyanların değil onlarla birlikte 
diğer dinlerin. özellikle putperestlik ka
lıntısı batı! inanışların etkisiyle ulühiy
yetin tenzih sınırlarını ihlal eden bütün 
aşırı akımların ve batıni mezheplerin de 
meselesidir. "Allah'tan başkasına tap
mamak ve insanların birbirlerini tanrı
laştırmasına meydan vermemek" (ayet 
64) ilkesine. Ehl-i kitap'la biflikte bütün 
insanlık davet edilmektedir. 

Sürenin bu başlangıç bölümünde nü
büwet konusunun ulühiyyete göre yeri
ni belirleyen ayetler de bulunur. Bu me
sele iyice . aydınlığa kavuşturulduktan 

sonra peygamberlerin birbirlerine göre 
durumları açıklanır. Allah onların hep
sinden misak* almıştır: Her peygam
ber kendisinden öncekileri tasdik eder, 
kendisinden sonra gelecek peygamberi 
de haber verir ve ümmetine o peygam
bere inanıp yardım etmelerini tavsiye 
eder (ayet 81). Allah'ın İbrahim ve öteki 
peygamberler vasıtasıyla gönderdiği din 
işte budur. Göklerde ve yerdekiler ister 
istemez O'na teslim olduğu halde kitap 
ehli olanlar kendilerine Allah'ın dininden 
başka bir din mi arıyorlar? Müslümanlar 
Allah'a, kendilerine indirilen Kur'an'a, 
İbrahim, İsmail, İshak ve Ya'küb'a indi
rilenlere, İbrahim soyundan gelen pey
gamberlere gönderilenlere inanırlar. Mü
sa'ya, Isa'ya ve diğer peygamberlere in
dirilen kitaplara da inanırlar ve Allah'ın 
peygamberleri arasında fark gözetmez
ler, "Biz Allah'ın isteğine uyarız" derler 
(ayet 84). Allah'ın dini olan islam'ın yolu. 
peygamberler arasında ayırım yapma
dan hepsine inanmaktır. Kim islam'dan 
başka bir din peşinde koşarsa o din ka
bul edilmeyecek, o kimse ahirette ziyan 
edenlerden olacaktır (ayet 85). 

Peygamberlerin ümmetlerine, onların 
da peygamberlere karşı görev ve sorum
lulukları da şöyle belirlenmektedir: Al
lah kullarını sevdiği ve kayırdığı için on
lara peygamber göndermiştir (ayet 30). 
kendi içlerinden bir peygamber gönder
mekle büyük lutufta bulunmuştur. Çün
kü mürninler dilini anladıkları o pey
gamber sayesinde doğru yolu bulur, hi
dayete ererler; Allah'ın kitabını öğrenir, 
hikmeti tanırlar: kötü huylardan arınır
lar. ahlaken yüceJip olgunlaşırlar. Oysa 
daha önceleri apaçık bir sapıklık için
deydiler (ayet 164). Peygamberlerin gö
revi yalnızca söyleyip geçmek ve birta
kım dini bilgileri öğretmekle yetinmek 
değildir. Onlar din ve ahlak eğitimiyle 

de görevlidirler. Bir peygambere ina
nanlar ona ümmet olurlar. Her ümmet 
peygamberinin emirlerine uymak, onu 
örnek almak ve izinden gitmek mecbu
riyetindedir. Allah'a ve O'nun emirlerine 
itaat demek, peygambere itaat demek
tir (ayet 32). Allah'ı sevdiklerini söyleyen
Iere Peygamber'in şöyle demesi isten
mektedir: "Siz eğer gerçekten Allah'ı se
viyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın" (ayet 
31 ). Gerçek müminler, "Ey rabbimiz, biz 
senin indirdiğine inandık ve Peygam
ber'e uyduk, bizi sana inananlarla bera
ber yaz!" derler (ayet 53) Din peygam
ber eliyle gelir, fakat peygamberin ölü
müyle son bulmaz: "Muhammed ancak 
bir peygamberdir. Kendisinden önce de 
birçok peygamber gelip geçmiştir. Peki 
o ölür, ya da öldürülürse siz gerisin geri 
küfre mi döneceksiniz? Geri dönmekle 
kimse Allah'a zarar veremez. Oysa Al
lah şükredenleri mükafata erdirecek
tir" (ayet 144). 

Gerek müşriklerden gerekse Ehl-i ki
tap'tan bazı kendini bilmez fasıklar, Hz. 
Peygamber hakkında iftira . ve dediko
dular yayıyorlar ve onu küçük düşürme
ye çalışıyorlardı. Hz. Peygamber ve müs
lümanlar da bu sataşmalara üzülüyor
lardı. "Seni yalancıhkla itharn ettilerse 
-üzülme-; senden önce apaçık mücize
lerle, suhuf* ve aydınlatıcı kitaplarla gel
miş olan nice peygamber de yalancılıkla 
itharn edildi" (ayet 184) Böyleleri sizi üz
mekten öteye gidemezler, size büyük 
zararlar veremezler. "Onlar aşağılığa 

mahküm edilmişler ve Allah'ın gazabına 
uğramışlardır. Bunun sebebi de Allah'ın 
ayetlerini inkar etmeleri ve haksız ye
re peygamberleri öldürmüş olmalarıdır: 
ayrıca isyan edip taşkınlık yapmaları

dır" (ayet 112). 

Al-i lmran süresinin muhakkak hattıyla yazılmış tezhipli 
serlevhası ile ilk ayetleri 



Hz. isa'nın şahsında görüldüğü gibi. 
bir peygamberin ümmeti tarafından tan
rılaştırılması nasıl yanlış ve yakışık al
mayan bir durumsa. bir peygamberin 
iftiraya uğrayıp hakaret görmesi ve ale
lade bir insan yerine konması da hatalı 
bir tutumdur. Çünkü peygamberler Al
lah tarafından seçilmiş din ve ahlak elçi
leridir. Ümmetierinin ulu kişileri ve ata
ları hükmündedir. 

Bir dini belirleyen üç önemli unsur 
vardır . Bunlar kitap. peygamber ve ma
beddir. Bir din kendine mahsus kitabı. 
peygamberi ve kutsal mabediyle ayrı ve 
bağımsız bir din özelliği kazanır. SOre
nin başında Hz. Peygamber'e inen ki
taptan. bunun da Tevrat ve İncil gibi bir 
din kitabı olduğundan söz edil iyor. Da
ha sonra Hz. Muhammed'in bir peygam
ber olduğu vurgulanıyor. Geriye kutsal 
yer olarak mabed konusu kalıyor . SOre
de kutsal yer olarak Mekke'deki ilk ev
den (Kabe) ve oranın bereket ve hidayet 
kaynağı oluşundan söz edilmesi (ayet 
96). dinin tamamlayıcı unsuru olmasın
dan dolayıdır . Daha önce nazil olan Sa
kara sOresinde Kabe'nin kıble oluşundan 
ve bunun öneminden söz edilir. Çünkü 
Medine'deki yahudiler. başlangıçta müs
lümanların Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 
doğru namaz kılmalarını istismar edi
yor ve dillerine doluyorlardı. Bunu ba
hane ederek Müslümanlığı Yahudiliğin 
basit bir taklidi. bir kolu gibi gösterme
ye kalkışıyorlardı. Kıblenin Kabe'ye çev
rilmesiyle Müslümanlık ayrı ve müstakil 
bir hüviyet kazandı. Bu sürede yalnızca 
kıble olarak değil kutsal yer olarak ora
yı ziyaret etmenin gereğine dikkat çe
kiliyor. Böylece din olarak İslamiyet' le 
beraber ümmet olarak müslümanlar da 
kendilerine mahsus özellikleri bulunan 
apayrı bir cemaat ve müstakil bir üm
met haline geliyorlar. Yahudilerle gi riş

tikleri mücadeleler, müşrikle re karşı ver
dikleri savaşlar, Necran hıristiyanları ve 
öteki hıristiyan heyetler le yaptı kları dini 
görüşme ve münazaralar da müslüman
ların müstakil ve apayrı bir ümmet ol
ma yolunda hızla ilerlemelerine yardım
cı olmuştur. İşte bu sürede gerek müş
riklerle gerekse Ehl-i kitap ile olan bu 
mücadelelere genişçe yer verilmişti r. Di

ğer din mensupianna karş ı çeşitli du
rumlarda alınacak tavırlar belirlenmiştir. 

Müslümanlar iyiliği yaptıran. kötülü
ğü engelleyen ve Allah'a inanan bir kit
le oldukları için insanların yararına or
taya çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir 
(ayet ı ı 0). Bu özellikler ini korudukl arı 

sürece üstünlüklerini ve hayırlı ümmet 
olma vasıflarını devam ettireceklerdir. 
Düşmanları çoktur. ama onlardan kor
kup çekinmelerine gerek yoktur. İman
larını ve özelliklerini korudukları ve bir
birleriyle dayanışma içinde oldukları sü
rece düşmanları kendilerine zarar vere
meyeceklerdir. 

Süre içinde yer yer sabırdan. cesaret
ten. kin ve öfkeye yenik düşmenin teh
likesinden SÖZ eden ayetler de bulun
maktadır. Bütün bunlar teşekkül etmek
te olan İslam toplumuna huzur ve güven 
içinde yaşamanın şartlarını öğretmeye 

yönelik uyarılardır. Süre. adeta kendisi
ni baştan sona özetleyen şu ayetle son 
bulur : "Ey iman edenler ! Sabredin. se
bat gösterin. birbirinizle dayanışma için
de olun ve Allah'ın emirlerine karşı gel
mekten sakının ki felah bulasınız. " 

AI-i İmran sOresinin faziletine dair 
bazı rivayetler vardır. Müslim ve Tirmi
zfnin naklettiklerine göre Bakara ve AI-i 
İ mran süreleri. onları okuyup gereğiy
le amel edenleri kıyamet günü ateşten 
koruyacaktır. Bir başka hadiste ise AI-i 
İ mran sOresinin son on ayetini okuyup 
da onlar üzerinde düşünmeyenierin ken
dilerine yazık etmiş olacakları ifade edil
miştir (bk. Münziri. ll . 373) 
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~ EMİN Iş ı K 

ı AL-i MUHAMMED 
ı 

(bk.AL). 
L _j 

ı 
AL-i osMAN 

ı 

(bk. OSMANLIIAR). 
L _j 

AL-i YA' KÜB 

ı 
AL-i SABAH 

ı 

( cl:- Jı ) 

Bugünkü Küveyt Devleti'ni yöneten 
emir ailesi 

L 
(bk. KÜVEYT). 

_j 

ı 
AL-i sANI 

ı 

( _;C J1) 

Katar'da devlet yönetimini 
elinde bulunduran emir ailesi 

L 
(bk. KATAR). 

_j 

ı 
AL-i SUÜD 

ı 

L 
(bk. SUÜDİLER) . 

_j 

ı 
AL-i YA'KÜB 

ı 

(Y~ J1) 

Hz. Ya'küb'un soyundan gelenleri 

L 
ifade eden bir ta bir. _j 

"Yakuboğulları " anlamına gelen Al-i 
Ya'kub Hz. Ya'kub'un dininden ve so
yundan olanları da ifade eder (bk. AL). 

Kur'an - ı Kerim 'de iki yerde geçmekte 
(b k. YQsuf ı 2/ 6 ; Meryem 191 6) ve tef
sirlerde Hz. Ya'kub'un oğulları. torunla
rı, ilim ve nübüwet varisleri, onun zür
riyetinden olsun olmasın dinini benim
seyenler diy~ açıklanmaktadır. 

Kur'an'da bu tabir dışında Hz. Ya'klib'
un oğullarını. torunlarını ve neslinden 
gelenleri ifade eden ayetler de vardır. 

(bk ei-Bakara 2/ ı32- 140 ; Al-i imran 3/ 84 ; 
en-Nisa 4/ 163; Meryem ı 9/ 5-7 , ei-Anke
büt 291 27). Kur'an ' ın çeşitli sOrelerin
de Hz. Ya 'kub ve oğullarına temas edil
mekte ise de onlardan bilhassa Yusuf 
kıssası dolayısıyla Yusuf sOresinde bah
sedilmektedir. Ya'kub'un oğullarından 

Kur'an'da sadece Yusuf'un adı geçmek
tedir. Hz. Ya'kub'un lakabı İsrail oldu
ğundan onun soyundan gelenlere Beni 
İsrail de denilmektedir. Al-i Ya'kub ve 
Beni İsrail tabirleri muhteva farklılığına 
rağmen aynı kavmin insanlarını ifade 
etmektedir. Muhteva bakımından Beni 
İsrail umumi, Al-i Ya 'kub ise hususidir. 
Beni İsrail ile, Hz. Ya'klib'un soyundan, 
dininden olan veya olmayan milleti, AI-i 
Ya'kub ile de onun aile fertleri , oğulları. 
torunları ve doğrudan onun soyundan, 
dininden olan ümmeti kastedilmekte
diL Çünkü Kur'an'da gerek Al-i Ya'kub 
tabirinin geçtiği ayetlerde. gerekse o sü
laleden bahseden diğer ayetlerde onla- . 
rın Allah ' ın emrine uydukları . ibadet et-
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