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

Hz. Peygamber, Ebu Bekir 
ve Ömer devirlerinde 

Bahreyn valiliği yapan sahabi. 
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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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Kur'an-ı Kerim'in 
seksen yedinci sfiresi. 
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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 


