ALA YEDEY ADL
ise. "O hem birdir. hem üçtür" tarzın
daki akıl almaz çelişkiyi inançlarına temel yapmışla rdır. Her iki dinin mensupları da aslında tevhid ehli oldukları halde t enzih• ehli olamamışlardır. Kur'an-ı
Kerim, Allah ' ı bir bilmenin bu bakımdan
yeterli olmadığını göstermek için onun
eşi ve benzeri olmadığını. birliğinin her
yönüyle kutsal zatına mahsus bir birlik
olduğunu ortaya koymuş. Allah ' ın birliği
inancına . Allah ' ın eşsiz yüceliği demek
olan tenzih ilkesini de eklemiştir.
A'la süresinin ilk ayetleri, birinci ayetteki tesbih ve tenzih emrinin gerekçesi
gibidir: "O rab ki yaratan. düzene koyan. her şeyi inceden ineeye takdir eden.
yol gösteren. atlağı meydana çıka ran.
sonra da onu çerçöp edip sel kusmuğu
na çevirendir" mealindeki ayetler (2 - 5).
Allah ' ın yüceliğini ve kudretini dile getirir.
Beşinci

ayette. "çerçöp ve sel kusmu ğu " manasma gelen ve esas itibariyle
"kara kuru yakacak şeyler " demek olan
"gusaen ehva" ( s_,:>l .~) kelimeleri geçmektedir. Bu ayet. adeta maden kömürü yataklarına işaret ediyor gibidir. Zira
kömür yatakları nın. daha önceki jeolojik
devirlerde yaşamış olan dev otlarla ormanların jeolojik değişikliğe uğradıktan
sonra yer altında basınç ve ısı etkisiyle
kömüre dönüşmüş olduğu bilinmektedir. Cansız madde olan taş ve topraktan yemyeşil atların ve otlakların çıkma 
sı nasıl Allah ' ın kudretine delalet eden
bir olaysa. atların ve o rmanların da zamanla taş kömürüne dönüşmesi öylece
O'nun kudretini gösteren bir olaydır.
Bu ayetin daha sonraki ayetlerle olan
ilgisi dikkate alınınca. her yönüyle yüce
yaratıcının kudretini dile getiren bu
yeryüzünde. çevresinde olup bitenlerden habersiz ot gibi. ağaç gibi yaşayan
la rın öld ükten sonra sadece ya kıl maya
yarayan taş kömürüne benzeyecekleri
ima ediliyor gibidir. Ayrıca bu ayet, onların kendi hayatları gibi çok önem verdikleri ve her şeyden üstün tuttukları
dünyalarının da hiçbir önemi bulunmadığını ihtar etmektedir. Çünkü dünya
hayatı ebedi kurtuluşa basamak olursa
bir anlam ve değer ifade eder.
Sürenin. "Biz sana Kur'an ' ı öğretece 
sen de artık hiç unutmayacaksın "
mealindeki altıncı ayetinde Hz. Peygamber'in unutmaktan korunmuş olduğu
nun bildirilmesi de Allah ' ın yüce kudretine delil gösterilmekte, Peygamber'in
şahsında gerçekleşen bu ilahi mucizeğiz .

nin

okuma ve ezberleme
ümmetin hafızlarında
sürekli olarak tecelli etmektedir.
sırrı. Kur'an ' ı

kolaylığı tarzında

Kaynaklarda Hz. Peygamber'in A'la
süresini çok sevdiği , vitir, bayram ve cuma namazlarında ve hatta son olarak
kıldırdığı akşam namazının ilk rekatın
da onu okuduğu zikredilmektedir. Öte
yandan. daha önce Vakıa süresindeki
"Fe sebbih bi'smi rabbike'l-azim " (56 /
96) ayeti nazil olunca rüküda "sübhane rabbiye'l-'azim " denmesini öğütledi
ği gibi, bu süre de "Sebbih isme rabbike'l-a'la" ayetiyle başladığı için secdede
"sübhane rabbiyel-a'la " denmesini emrettiği bildirilmektedir.

Vefat tarihi belli olmamakla birlikte.
Hz. Ebu Bekir devrinde Necran amil . liği
görevini sürdüren Amr b. Hazm'in maiyetinde katiplik yaptığı bilinmektedir.
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ALA b. UKBE
( ~:,r..~ l)

Hz. Peygamber'in katibi.
L
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Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Ala b. Ukbe. Hz. Peygamber tarafından Abdullah b. Erkarn (b az ı kaynaklara göre Erkarn veya Zeyd b. Erkam) ile
birlikte bugün noterlerce yerine getirilen bazı işleri yürütmekle görevlendirilmişti. Bu iki sahabi çeşitli kabileleri
ve asha bın evlerini dolaşa ra k borç, mukavele vb. muameleleri yaz ıyl a tesbit
ederlerdi. Ala b. Ukbe ayrıca Hz. Peygamber'in bazı şahıslara ve kabHelere
vermiş olduğu ikta• ıarın belgelerini de
yazmış olup bu belgelerden biri şöyle
dir:

"Rahman ve rahim olan Allah ' ın adıy
la. Bu. Peygamber Muhammed'in Cüheyne'den Beni Şemah ' a verdiği ( iktaın
belgesi)dir : 'Onlara. Sufeyne'den sınırını
çizdikleri ve ektikleri yerleri vermiştir.
Kim onlara karşı hak iddia ederse ona
hak yoktur. Onların ha kkı haktır · . Ala b.
Ukbe yazdı ve şahit oldu " (İ bn Sa 'd, I,
271 ; İbn Kesir, IV , 9; Muhammed Hamidu l lah. s. 184)
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Hz. Osma n devrinde valilik yapan
bir sahabi.

_j

Kureyş kabilesinin Amir b. Lüey koluna mensuptur. Mekke'nin fethinden
sonra müslüman oldu ve Hz. Ömer zamanında Sasaniler ile yapılan Kadisiyye
Savaşı ' na katıldı. Hz. Osman döneminde
bir ara Küfe valiliği yapan Sa'd b. Ebu
Vakkas, onu vilayet sınırları içinde kalan Mah ve Hemedan yöresinin idaresine memur etti. Bölge halkının - çıkardığı
bir isyanı bastı rarak onları itaat altına
aldı. İyi bir idareci olduğu anlaşılınca
Hz. Osman tarafından ei-Cezire valiliği
ne tayin edildi. Ya klaşık 32 (652-53) yılı
na kadar bu görevde kaldı. Bir süre de
Rakka'da idarecilik yaptı kta n sonra burada vefat etti.
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Hadis ilminde
cerh' in üçüncü derecesindeki bir ravi
hakkında kuUanılan

L

tenkit ifadesi.
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Bu tabir bir Arap da rb ı meselinden
Rivayete göre Arap meliklerinden Tübba'. öldürtmek istediği kimseleri muhafızı Adi b. Cez'e teslim ederalınmıştır.
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