
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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ı AL-i MUHAMMED 
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(bk.AL). 
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AL-i osMAN 
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(bk. OSMANLIIAR). 
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AL-i YA' KÜB 

ı 
AL-i SABAH 
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( cl:- Jı ) 

Bugünkü Küveyt Devleti'ni yöneten 
emir ailesi 

L 
(bk. KÜVEYT). 
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ı 
AL-i sANI 

ı 

( _;C J1) 

Katar'da devlet yönetimini 
elinde bulunduran emir ailesi 

L 
(bk. KATAR). 

_j 
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AL-i SUÜD 

ı 
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(bk. SUÜDİLER) . 
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ı 
AL-i YA'KÜB 
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(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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AL-i YA'KÜB 

tikleri, atalarının dinini benimsedikle
ri belirtilmekte ve onlar için bir kınama 
söz konusu edilmemektedir. Beni İsra
il tabirinin geçtiği ayetlerde ise onlara 
verilen nimetler anlatılmakta, Allah'tan 
başkasına kulluk etmeyeceklerine. ana
ya babaya, akrabaya, yetimlere, yoksul
lara iyilikte bulunacaklarına, insanlara 
güzel söz söyleyeceklerine, namaz kı

lıp zekat vereceklerine, birbirinin kanını 
dökmeyeceklerine. birbirini yurtlarından 
çıkarmayacaklarına dair söz verdikleri 
hatırlatılmakta ve genellikle verdikleri 
sözden döndükleri belirtilmekte, bundan 
dolayı da kınanmaktadırlar. Böylece, bir 
kısmı hariç, Beni İsrail tabiriyle doğru 
yoldan sapmış olan Yakuboğulları'nın 

kastedildiği ortaya çıkmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taberf, Te{srr (Şakirl. XII, 86; XVI, 32-33; 
a.mlf., Tarrtı (Ebü'l-Fazl), 1, 316-321, -331-364; 
Fahreddin er-Razı. Te{srr, XVIII, 90; XXI, 184; 
Ahmed Cevdet Paşa , Ktsas-ı Enbiya, Ankara 
1985, I, 8-10; Elmalılı, Hak Dini, I, 334; La 
Genese (tre. R. de Vaux), Paris 1951, s. 119-
166; Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudfler 
ue Türkler, İstanbul 1976, I, 24-28; DR, s. 823-
824; Hasan el-Mustafavf. et-Tahkfk tr kelima
ti'l-Kur 'ani'l-Kerrm, Tahran 1365: ı: 163; Sa lah 
Abdülfettah el-Halidf. eş-Şatışiyyetü '1-Yehadiy
ye, Dımaşk 1987, s. 37-42; J. F. McCurdy, "Is
rael, People of", JE, VI, 661; J. H. Greenstone, 
"Jacob", a.e., VII, 19-24; ö. Rıza Doğru!, "Al", 
İTA, ı, 249 ; Simon Cohen, "Israel", UJE, V, 
613-615. 

~ ABDURRAHMAN KüçüK 
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AL-i YASIN 
(bk. İLYAS). 

AlA b. HADHAMI 
( ...... __,..;=l l ı)! ,Yı..!\ ) 

el-Ala' b. Abdiilah b. İmad el-Hadraml 
(ö. 21/642) 

Hz. Peygamber, Ebu Bekir 
ve Ömer devirlerinde 

Bahreyn valiliği yapan sahabi. 

_j 

i 

_j 

Babası Abdullah Hadramut'tan gele
rek Mekke'ye yerleşmiştir. Ala Mekke'de 
doğdu ve erken tarihlerde müslüman 
oldu. Okuma yazma bildiği için zaman 
zaman Hz. Peygamber' e katiplik yapmış

tır. Hz. Peygamber onu İslamiyet'i tebliğ 
etmek, zekat. sadaka ve cizye toplamak 
üzere 630 yılında Bahreyn ve Uman'a 
gönderdi. Ala Hz. Peygamber'in mektu
bunu Bahreyn Valisi Münzir b. Sava'ya 
verdi ve ona Mecüsiliği bırakıp İslami
yet'i kabul etmesini tavsiye etti. İslami
yet'in hem dünya işlerini, hem de ahi-
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ret hayatını birlikte ele almasına hay
ran kaldığını söyleyen Münzir'in Hz. Pey
gamber'le birkaç defa daha mektuplaş

tığı ve sonunda müslüman olduğu anla
şılmaktadır. Bu bölgedeki başarıları se
bebiyle Hz. Peygamber Ala b. Hadrami'yi 
Bahreyn'e vali tayin etti. Bazı kaynak
larda Ala'nın bu görevi Hz. Peygam
ber'in hayatı boyunca sürdürdüğü zik
redilirken diğer bazı kaynaklar daha 
sonra onun yerine Resülullah'ın Eban b. 
Said'i tayin ettiğini kaydederler. Hz. Ebü 
Bekir devrinde ortaya çıkan irtidad olay
ları sırasında Bahreyn'e yeniden vali ta
yin edilen Ala, mürtedleri bozguna uğ
ratarak büyük başarı kazandı. Bölgede 
emniyet ve huzuru sağladıktan sonra 
İran topraklarında fütuhata girişti ve 
birçok yeri fethetti. Bu sırada Fars böl
gesine bir çıkarma harekatı düzenlediy
se de bu ilk deniz seferi yenilgiyle so
nuçlandı (638) Hz. Ömer bozguna uğra
yan İslam ordusunu imha edilmekten 
kurtarmak için bölgeye yardımcı birlik
ler göndermek zorunda kaldı ve kendi
sinden izinsiz giriştiği bu harekat sebe
biyle Ala'yı Bahreyn valiliğinden aziede
rek yerine Ebü Hüreyre'yi tayin etti. Ala 
hac farizasını yerine getirip Küfe'ye dö
nerken yolda öldü. 

Hz. Peygamber'den rivayet ettiği dört 
hadis Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Ala'
nın duaları makbul bir sahabi olduğu ri
vay_et edilmekte ve kaynaklarda bunun
la ilgili bazı menkıbeler yer almaktadır. 
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~ AHMET ÖNKAL 

A'lASORESİ 
(~')tl;;_)__,_..) 

Kur'an-ı Kerim'in 
seksen yedinci sfiresi. 

_j 

Mekke devrinde nazil olmuştur. on 
dokuz ayettir. Fasıla • sı elif harfidir. 
Adını ilk ayette geçen a'la kelimesinden 
almıştır. "Sebbih" diye başlayan ilk keli
mesinden dolayı Sebbih süresi diye de 
anılmıştır. 

Bir önceki Tarık süresi, kafirlerin çe
şitli hile ve engellemelerine rağmen Hz. 
Peygamber'in Allah'ın izniyle zafere ula
şacağını vaad eden ayetle sona erer. A.'Ia 
süresinin, "Seni en kolay yola muvaffak 
kılacağız" mealindeki sekizinci ayetin
de de o zaferin yakında gerçekleşeceği 
müjdelenir. Bu müjdeye şükür ifadesi 
olmak üzere süre, "Rabbinin yüce ismi
ni tesbih et!" diye başlar ; esas büyük 
bayramın ebedi kurtuluşla cennette ger
çekleşeceğini, ahiretin dünya hayatından 
daha üstün ve daha kalıcı olduğunu. bu 
hakikatin önceki din kitaplarında, özel
likle Hz. İbrahim ile Hz. Müsa'nın kitap
larında da yer almış bulunduğunu vur
gulayan ayetlerle son bulur. Bir sonraki 
Gaşiye süresinde ise genel olarak ahiret
ten, özellikle cennet hayatından bahse
dilir ve çeşitli misallerle ahiretin neden 
dünya hayatından üstün olduğu gözler 
önüne serilir. 

A'la kelimesi ayette hem "rabb"in, 
hem de "ism"in sıfatı olabilecek şekilde 
zikredilmiştir. Buna göre Allah 'ın yalnız 

zatı değil, isim ve sıfatları da yüce ve 
mukaddestir. Rabbin mukaddes adını 

anarken O'nun yüceliğini küçümseyecek 
anlayış, yorum ve davranışlardan sakın
mak gerekir. revrat'ta on emir* den bi
ri olarak, "AIIah'ın, rabbin ismini boş 

yere ağza almayacaksın" (Çıkış, 20/7) 

diye emredilmiştir. Bununla beraber 
yahudiler Allah ' ı gerektiği şekilde ten
zih etmemişler. onu güçlü bir insan 
şeklinde düşünmüşler, bununla da kal
mayarak sadece yahudilerin milli ilahı 

olarak kabul etmişlerdir. Hıristiyanlar 

Muhakkak hattıyla ya zı lmış tezhipli A'la süresi 


