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“KISSA”LARIN AMACI

  

VE

  

ASHAB’ÜL - KARYE OLAYI

  

          

  

Kıssa: Arapça sad harfiyle; ibretli ve etkili hikâyeler… Öğüt veren özlü hadiseler ve tarihi
rivayetler anlamını taşır. Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi 3. ayette şöyle buyrulmaktadır: 

  

“Biz bu Kur'an'ı vahyetmekle Sana kıssaların (ibretli ve hikmetli tarihi olayların) en
güzelini aktarıyoruz; oysa daha önce Sen bundan haberdar değildin.”

  

Mü’min Suresi 78. ayette ise şu ifadeler yer almaktadır:

  

“Muhakkak Biz Senden önce de elçiler gönderdik; onlardan kimini Sana aktarıp-anlattık
ve kimini anlatmadık. Herhangi bir elçiye, Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti 
(mucizeyi ve hüküm ölçülerini)
getirmek olacak şey değildir. Allah'ın emri geldiği zaman 
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ise, 
(kesinlikle)
Hakk ile hüküm verilir ve işte o zaman, 
(Hakkı)
iptal etmekte 
(istekli)
olanlar 
(ve bâtılı seçip savunanlar) 
hüsrana uğra
yıp 
(gideceklerdir)
.”

  

Nisa Suresi 164. ayette ise “Kıssa” kelimesi şöyle aktarılır:

  

“Ve kesinlikle Sana daha önceden (gerçek hayat) hikâyelerini (ve Tevhid mücadelelerini) 
anlattığımız elçilere 
de
, 
hiç 
anlatmadığımız 
(daha nice)
elçilere 
de
(vahyettik)
. Allah, Musa ile de ona hitap edip konuşuverdi.”

  

ASHAB’ÜL-KARYE KISSASI

  

“Sen onlara resullerin (davetçi ve tebliğcilerin) geldiği şu kent halkını misal olarak anlat
ki; Hani o vakit Biz onlara iki resul (mübell
iğ ve mürşit)
göndermiştik, 
(ama) 
onları yalanlamışlardı. Biz de 
(o davetçi elçileri)
üçüncü biriyle destekleyip güçlendirdik. Bunun üzerine 
(gidip onlara-yöre halkına)

 2 / 22



KISSA LARIN AMACI VE ASHAB’ÜL - KARYE OLAYI - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Abdullah AKGÜL
11 Ocak 2022

dediler ki: ‘Şüphesiz biz, size gönderilmiş elçileriz. 
(Bizi dinleyiniz ve iman ediniz.)’
” (Yasin: 13-14)

  

Yasin Suresi 13 ile 29. ayetlerinde anlatılan “Ashab’ül-Karye” (şehir-yöre halkı) ve onlara
görevli gönderilen Elçi (HAKKA ve HAYRA ÇAĞIRICI)ların:

  

• Amaç ve icraatlarının MUTLAK,

  

• Ama gittikleri Mekânın-Diyarın ve görevli şahısların MUĞLAK (kapalı) bırakılmasının
hikmetleri vardır:

  

1- Her asırda; farklı ülkelere, bölgelere, şehirlere ve yörelere tebliğ amaçlı gönderilen
görevlilerin, aynı sıkıntı ve saldırılara muhatap kalabilecekleri ve nasıl tavır almaları icap
ettiği…

  

2- Böylesi DİN davetçisi ve DAVA tebliğcisi için görevlendirmelerin, birbirlerini takip,
takviye ve tasdik için en az iki kişi olarak gönderilmesi gerektiği...

  

3- Devletlerin siyasi, stratejik ve istihbari konulardaki özel görevlendirmelerde de en az
iki kişi kuralının gözetilmesi...

  

4- Bu iki Elçinin=Tebliğcinin=Görevlinin başarılı olamadığı veya tam sonuca ulaşamadığı
yerde; onların azli veya geri çekilmesi yerine, emin-ehil ve etkin bir üçüncü kişiyle
desteklenip güçlendirilmesinin daha verimli olabileceği...

  

5- Bir yörede, tebliğ ve çekirdek kadro teşkiline gitmeden önce o yerde, bize destek
verecek güvenilir bir şahsiyetin belirlenip eğitilmesinin önemi...
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6- Böylece Kur’ani mesaj ve metotların, dönemsel ve yöresel olmayıp, evrensel ve sürekli
prensip ve yöntemler içerdiği...

  

7- Bu nedenle, ilim ehline düşen; Mehmet Akif’in: “Kur’an’ı asrın idrakine söylettirmek...”,
yani yeni şartlara, ihtiyaçlara ve her türlü sorunlara Kur’an temelli ve Asr-ı Saadet
mihverli çözüm ve çareler üretme mesuliyeti...

  

8- Yasin Suresi 13. ayetinde geçen “Ashab’ül-Karye’nin” neresi olduğu; o iki elçinin ve
onlara takviye için gönderilen üçüncü şahsiyetin kimlikleri konusunda; Yahudi ve
Hristiyan kaynaklardan ve bazı Ashab-ı Kiram’ın aktardıklarından yola çıkarak, Antakya
gibi şehir isimleri ve Habib-i Neccar gibi tarihi şahsiyetleri tefsirlere taşıyanların bu
gayretleri;

  

a) Kur’ani haber ve hikâyelerin ete-kemiğe büründürülüp daha iyi ve etkili anlaşılmasını
sağlamak açısından yararlı bir girişimdir. 

  

b) Ancak bu “tahmini ve takribi” rivayetlerin, Kur’an’ın asıl mana ve mesajını gölgede
bırakacak ve Kur’ani Kıssaları bir masal kıvamına taşıyacak
girişimler ise yersizdir, hatta tehlikelidir.

  

Değerli araştırmacı ve ilahiyatçı Ahmet Sait Sıcak, bu konuda; “Tefsirde Spekülatif
Yorum – Ashab’ül-Karye Örneği”
başlıklı, oldukça gerekli, gerçekçi ve cesaretli bir kitap hazırlamıştır. 

  

• Bazı konuların yersiz ve yararsız teferruatlara boğulması,

  

• Net ve müspet kanaat ve kuralların özet olarak ortaya konulmaması,

  

• Ağırlıklı olarak sadece ilahiyatçılara ve konunun uzmanlarına hitaben yazılmış olması ve
her okuyucunun rahatlıkla yararlanmasının pek gözetilmemiş olması gibi durumlar tenkit
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edilebilse de, genelde cidden yararlı ve başarılı bir çalışma yapılması ve kitaplaştırılması
tebrik ve teşekküre şayandır.[1]

  

Ashab’ül-Karye kıssasının:

  

a. Kur’an’ın kalbi olarak vasıflandırılan Yasin Suresi’nde yer alması.

  

b. Yasin Suresi’nin faziletine dair rivayetlerin, Müslümanlarca çok okunan bu sureyi ve
dolayısıyla kıssayı öne çıkarması.

  

c. Kıssaların çok geniş halk kitlelerinin dikkatini çeken bir anlatım tarzı olması.

  

d. Bir yerleşim yerine aynı anda üç elçinin gönderilmesinin, peygamberler tarihi
açısından genel teamülün dışına çıkması.

  

e. Kıssadaki müphemlerin (gizli bölümlerin) merak oluşturması ve tafsilini gerekli kılması.

  

f. Kıssanın müphemlerinin bağlayıcı bir bilgiyle kesinleştirilmemesinin, merakın
sürekliliğini sağlaması.

  

g. Kısmen muhataba göre şekillenen tefsir eserlerinde, halkın merakının giderilmeye
çalışılması .

  

h. Kıssanın sadece Kur’an tefsirini değil; tarihi gerçekliğini tespit sebebiyle Yahudi ve
özellikle de Hristiyan kilise tarihi ve teolojisiyle alâkası.
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i. Sayı, isim ve mekân gibi müphemler dolayısıyla bu konularda ihtilaflar içeren
kıssalardan (Ashab-ı Kehf vb.) sonuçları açısından daha büyük ihtilaflara sebebiyet
veren, gelen kişilerin mahiyetine dair birbirine zıt bilgiler taşıyan (peygamber/havari)
rivayetlerin bulunması .

  

j. Müphemleri gidermek için serdedilen hem rivayete hem de dirayete dayalı bilgilerin
birçok ihtilafa ve müşkülata yol açması.

  

k. İhtilaf ve müşkillerin giderilmesine ve izah edilmesine çaba harcanması.

  

l. Elde edilen tüm bilgilere ve çalışmalara rağmen, kıssa hakkında son noktanın
konulmaması.

  

m. Bu kıssanın ve konularının; dinler ve kültürler arasında ortak bir değer olarak
algılanması,

  

n. Asırlar boyu devam eden inanç turizminin kıssaya bağlı unsurları devamlı olarak
gündemde tutması gibi sebepler, Yasin Suresi’ndeki bu kıssayı muhatapları için daha
önemli kılmış ve kıssa hakkında tefsir başta olmak üzere birçok farklı ilim dalında
uzmanlaşmış müellifin eser vermesini gerekli kılmıştır.[2]

  

Kur’an ayetlerini tefsir için yapılan rivayetlerin olumlu katkıları

  

Tefsir geleneğinde İsrailiyat’a pejoratif (küçümseyici ve kötüleyici) anlam yükleyen genel
teamüle[3] ek olarak, özellikle 20. yüzyıl sonrasında revaçta olan, “Kur’an’ın, metninde
belirtilen ana mesajına yoğunlaşılması gerektiği”
fikrini savunan edebî tefsir ekolünün etkisindeki günümüz tefsir algısı; “İsrailiyat
kaynaklı” bir konuda toptancı bir yaklaşımla okurları “olumsuz” sonuçlara zihnen
hazırlamaktadır. Buna rağmen İsrailiyat kaynaklı nakiller; metin ve senet kritiğine tâbi
tutulmuş verilerle: Birçok konuda doğru bilgilere ulaşma imkânı, tefsirin yazar kadar
muhataplarla da şekillenip kıymet kazandığı,
[4]
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geniş halk kitlelerinin dinin temel gayesi olan ilkeleri somut örnekler üzerinden daha iyi
anladığı ve benimsemeye başladığı gibi argümanlarla savunulmaktadır. Esasen;
resullerin gösterdikleri mucizelere dair anlatılardaki ayrıntılar Karye halkının inkârdaki
inatlarını, resullerin tebliğ sırasındaki konuşmaları tevhid dininin devamlılığını, şehrin en
uzağından gelen adamın evinin konumu, yaşı, hasta ve kör olmasına dair ayrıntılar
kendisini uzak tutan birçok engele rağmen geldiğini göstermesi ve Kur’an’ın kıssadaki
mesajlarının anlaşılması açısından birçok olumlu etkiye sahip olduğu açıktır. Bununla
birlikte çoğu İsrailiyat’a ait olan gereksiz rivayetlerin terk edilmesi gerektiğini ileri süren
[5]
edebî tefsir ekolü içerisinde de 
Ashab’ül-Karye
kıssasına dair nakillerin, olumlu bir fonksiyon eda ettiğinin gösterilmesi, verilen örneğin
etkinliğini artıracaktır. 

  

Edebî tefsir ekolü içerisinde temayüz eden, sanatsal açıdan bir lafzın diğerlerine tercih
edilmesiyle ortaya çıkan anlamlar gibi Kur’an’ın üslûbuyla ilgili açılımları önceleyen
beyânî tefsir[6] metodolojisi (usul ilmi) içerisinde ele alınabilecek bu örnek Yasin Suresi
14. ayette Ashab’ül-Karye kıssasının anlatıldığı pasajda geçmektedir.
Ayetteki “Hani, kendilerine iki elçi göndermiştik
de onları yalanlamışlardı... Biz de bir üçüncü ile desteklemiştik…”
ifadesinde “Biz de ikisini bir üçüncü ile desteklemiştik / 
فَعَزَّزْنَا
ھُمَ
بِثَالِثٍ 
” değil de “Biz de bir üçüncü ile desteklemiştik / 
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ
” denilerek cümlede mef’ûlün bih terk edilmiştir.
[7]

  

(İran asıllı, büyük Tefsir ve Kelâm bilgini) Zemahşerî bu konuda “Kelâm, herhangi bir
maksatla kurulduğunda, siyakı ona göre yapılır ve sanki onun dışında kalanlar atılmış ve
reddedilmiş gibi  o
maksada yönelinir. Yasin Suresi 14. ayette maksat, kimlerin desteklendiğinin değil
kiminle desteklendiğinin zikredilmesidir. Kendisiyle desteklenilen “
بِثَالِثٍ
/ 
bir üçüncü ile” ise, Şem’ûn ve onun izlemiş olduğu ince tedbirlerdir. Bu sayede Hakk
galip gelmiş ve Bâtıl zelil ve zail edilmiştir.”
[8]
şeklinde bir açıklama getirmektedir. Zemahşerî’nin ayet metniyle mükemmel bir uyum
içinde olan bu açıklamaların tümüne sadece metinden hareketle ulaştığını söylemek bir
kısmı için makul değildir. Açıklamaların Kur’an’ın genel üslubunu ilgilendiren kısmını,
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metinle bağlantılı olarak analiz bir müfessir için makul olsa da 
“ve onun (Şem’ûn’un) izlemiş olduğu nice tedbirlerdir. Bu sayede Hakk galip gelmiş ve
Bâtıl zelil ve zail edilmiştir.”
şeklindeki Kur’an’da geçmeyen 
ince tedbirler
ibaresiyle 
tebliğde metot değişimine
vurgu yapan açıklama için bunu söylemek mümkün değildir. Zemahşerî mezkûr “beyânî
i’câzı” (mucizevi ve çok etkili beyanı-hitabet sanatını) tespit ederken tefsirinde ayrıntılı bir
şekilde aktardığı
[9]
Ashab’ül-Karye 
kıssasına dair anlatılardan istifade etmiş olmalıdır. Çünkü Kur’an metnindeki bu inceliğin
daha net bir şekilde anlaşılması için aktarılan anlatılardaki ayrıntılar oldukça etkin bir rol
üstlenecek mahiyettedir.

  

Ashab’ül-Karye kıssasında, ilk iki elçiyi-tebliğciyi desteklemek üzere gönderilen “Şem’ûn
’un diğer havârileri desteklemek için geldiğini ilk başta gizlemesi” üç anlatıda da yer
almaktadır.
[10]
Şem’ûn’un ilk olarak gönderilen iki resulle irtibatı yokmuş gibi davranması, hemen her
bölüme serpiştirilerek, sözlerinin artık Krala tesir ettiğini anladığı kıssanın son bölümüne
dek, anlatılır.
Şem’ûn’un şehre girişinin, sosyal hayatta ve Kralın yanında konum edinmesinin, halkla
beraber onların ibadetlerinde bulunuşunun, hapishaneye girişinin, havârilerle irtibat
kuruşunun, gözü olmayan kişinin/alaca hastanın iyileşmesi ve ölünün dirilmesi için dua
edişinin ve diriltilen genç tarafından teşhis edilişinin anlatıldığı tüm bölümlerde, bunu
gizlice ve diğer iki resulle irtibatını ortaya çıkarmayacak şekilde yaptığı kıssa anlatımında
her seferinde farklı donelerle tekrarlanarak vurgulanır.
Olay örgüsündeki bu ayrıntı, ayet metnindeki mef’ûlün bihin terk edilmesini, dolayısıyla
elde edilen lafzın muktezâ-i hâle uygunluğunu en güzel bir şekilde açıklamaktadır. Diğer
bir deyişle sadece bir tümleç düşürülerek kıssanın önemli bir kısmı Kur’an’da işareten
anlatılmıştır. Böylelikle ne tür bir takdir yapılırsa yapılsın hiçbir isbâtın sağlayamayacağı
anlam genişliği ve belâğî zevk cümlede hazifle sağlanmıştır.
[11]

  

Ayetin nazmında lafzen düşürüldüğü gibi kıssanın ilk safhasında Şem’ûn hapsedilen iki
resulü sanki terk etmiş gibidir. Oysaki hem ayetin ٍثِالَثِب اَنْزَّزَعَف ibaresindeki
fiil, fâil ve mef’ûlün verdiği anlam hem de kıssa anlatılarındaki Şem’ûn’un yaptıkları
açısından zahirî görünüşün aksine resuller terk edilmemiştir. Bununla birlikte ta’ziz
anlamı özellikle vurgulanmış ve mutlaklaştırılmıştır.[12] Ayrıca ayetin metnindeki
mef’ûlün bihin terk edilmesine paralel olarak es-Semerkandî’nin anlatımında ayrıntılı bir
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şekilde belirtildiği üzere “daha
önce giden iki havârinin tebliğ metodunun yetersiz ve başarısız olması”
[13]
sebebiyle kıssada ilk olarak şahıslar ve tebliğ metotları değil, risâletlerinin desteklendiği
anlaşılmaktadır. Mef’ûlün bihin terk edilmesi bu anlam inceliğini de yansıtmaktadır.
 

  

Aktarılan bilgiler, İsrailiyat kaynaklı bazı rivayetlerin, Kur’an metnini daha iyi anlamaya
olumlu etkisini gösterdiği gibi; Kur’an metnine uyması yönüyle mezkûr bilgilerin sıhhati
açısından da bir delil olarak kabul edilebilir. (Ancak İsrailî rivayetlerin bir kısmının ise
Kur’anî mana ve mesajı sakladığı hatta saptırdığı da dikkate alınması gereken bir
gerçektir. A.A.) Hicrî ikinci asırdan beşinci asra kadar Mukâtil b. Süleymân’ın aktarımı
hariç kıssaya dair tüm anlatılarda ayet metnine uyumlu bir şekilde “Şem’ûn’un diğer
havârileri desteklemek için geldiğini ilk başta gizlediği”
ayrıntısı yer alır. Bu ayrıntının metindeki karşılığının ilk defa Zemahşerî tarafından kıssa
anlatılarından asırlar sonra dile getirilmesi mezkûr bilgilerin metinle uyumunu ve sıhhati
destekler durumdadır. Böylelikle Kur’an metnine göre bir anlatının, İsrailî kaynaklardan
sadece birkaç benzerlik esas alınarak seçilme
[14]
veyahut süreç içinde oluşturulma ihtimal ve kanısı büyük ölçüde zayıflamakta, ilgili
rivayetlerin bağlayıcı kabul edilebilmeleri yolunda dirayet kaynaklı bir destek bulunmuş
olmaktadır… Her ne kadar bu desteğin dirayet kaynaklı olduğu belirtilse de aslı itibarıyla
Kur’an metnine dayanıyor oluşu, müfessirlerin tercihlerini desteklemek için çokça
kullandıkları ayetlerin zahiri argümanıyla kastedilen bilgi değerine, yapılan bu yorumda
ulaşılması anlamına gelmektedir.

  

İmam-ı Gazzâlî’nin Yaklaşımı:

  

İmam-ı Gazzâli (ö. 505/1111) (Kur’an ayetlerine, kendi kafasına göre yorum getirmekle
ilgili) menedilen re’yi, a) niyet ve b) metot açısından menedilen re’y şeklinde iki ana
ayrıma tâbi tutmaktadır. Yoruma kaynaklık etmesi açısından 
amaç, gaye, garaz veya ön yargı
şeklinde de ifade edilebilecek niyete bağlı olarak menedilen re’yi, Gazzâli ilk olarak 
a) bir bilgiye dayanan ve b) dayanmayan
şeklinde ikiye ayırır. Sonrasında ise kişinin, a) kötü veya iyi niyetle ortaya koyduğu te’vil,
b) söylediğinin yanlış olduğunu bildiği halde yaptığı yorum ve c) birçok manaya ihtimali
olan ayet-i kerimeyi cehaletinden dolayı kendi arzu ve isteğine uygun olanı tercih ederek
yaptığı yorum olmak üzere üçe ayırmaktadır. Gazzâli metot açısından menedilen re’yi ise;

rivayeti öncelemeden doğrudan dil kaidelerine müracaat edilerek yapılan yorum
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olarak açıklamaktadır.
[15]

  

Gazzâlî’nin yaptığı sınıflandırmadaki iyi niyetle yapılan menedilmiş yorum, konunun
anlaşılması açısından oldukça önemlidir. 
Kanûnü’t-te’vil
adlı eserinde yaptığı açıklamada Gazzâlî; 
“İyi niyetle yapılan bu şekildeki yorumun men edilmesindeki hikmet kolayca
anlaşılamayabilir. Oysaki ayetten maksadın başka bir şey olmasına rağmen farklı bir
manaya, bile bile hamledilmesi tersten okumayla; ayetle kastedilen farklıyken, maslahat
uğruna hakikate aykırı bir şekilde ayetlerin lafızlarının tayin edilmesi manasına denk gelir
ki bunu söyleyenin boynunun vurulması gerektiği hususunda ümmet içinde bir görüş
ayrılığı yoktur”
[16]
ifadesiyle hem konuya açıklık getirir hem de yapılan yanlışın büyüklüğüne ve men edilme
sebebine dikkat çekmektedir.

  

İbn Madâ’ el-Lahmî el-Kurtubî (ö. 592/1196) de benzer bir yaklaşım sergiler. O, Kur’an
hakkında kendi re’yiyle veya herhangi bir ilme dayanmadan yorum yapmayı yasaklayan
hadisleri delil getirerek Kur’an’a lafız veya zanna dayalı olarak mana eklemenin haram
olduğunu vurgular . Ona göre Kur’an’a mana eklemek, lafız
eklemek gibidir. Hatta haram olmaya daha uygundur. Çünkü esas kastedilen manalardır.
Lafızlar, manaya delâlet içindir. [17] Günümüze
ulaşmayan tenzihü’l-Kur’an 
‘ammâ lâ yelîku bi’l-beyân
[18]
adlı eserinin isminden ve hakkında verilen bilgilerden hareketle, onun bu kitabında nahiv
merkezli açıklamalarla Kur’an’ı yanlış ve gereksiz yorumlamalarından,
[19]
buna ilaveten Allah’ın kelâmını asıl gayesinden uzaklaştırmaya sebep olduklarından
[20]
ötürü gramercileri uyardığı anlaşılır.

  

Gazzâli’nin, Kur’an’ın ana mesajının gizlenmesine ve perdelenmesine yol açan
yorumlarla ilgili , sadece müfessirleri değil, onların yanı sıra Kur’an ve tefsir
okuyucusu olması beklenen Müslümanları da yönlendirdiği
anlaşılmaktadır. Hüccetü’l-İslam el-Gazzâli’ye göre her ilmin övülen bir miktarı vardır. Bu
tasnifle ilimler; a) azı da çoğu da
yerilen ilimler, b) azı da çoğu da makbul olan, çoğaldıkça daha güzel ve faziletli olan
ilimler ve c) yetecek kadarı makbul, fazlası makbul olmayan ilimler
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olmak üzere üçe ayrılır.
[21]
Üçüncü grupta yer alan ilimlerin ise iktisâr (kısaltma), iktisâd (normal olanı) ve istiksâ’
(ayrıntılı) olmak üzere üç çeşidi vardır.
[22]

  

İmam-ı Gazzâli tefsir ilmini üçüncü gruptaki ilimler içerisinde değerlendirmektedir. O,
tefsirde iktisârın, (özlü izahın) Kur’an’ın iki misli hacminde olacağını söylemekte ve bu tür
tefsire el-Vâhidi en-Nisâbûr’i’nin (ö. 468 /1076) el-Vec’iz [23] adlı eserini örnek almaktadır.
Ona göre tefsirde istiksa (bir şeyin hakikatine varma, ayrıntılarıyla araştırma) ise
Kur’an’ın üç misli büyüklüğünde olandır. Bu hacimdeki tefsire ise aynı müellifin 
el-Vasit 
[24]
isimli eserini örnek gösterir. İstikşafın (İstikşaf: Keşfetmeye çalışma, gizlenen ve
bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarma çabası) örneği ise yine aynı müellifin 
et-Tefsîru’l-basît 
[25]
isimli tefsiridir.
[26]
İmam-ı Gazzâlî’nin bu açıklamalarında mahiyete değil hacme bağlı bir sorgulamaya gittiği
ve farz-ı kifâye olarak bu ilimleri ayrıntılarıyla öğrenme durumunda olanlardan
[27]
daha ziyade, genel okuyucuyu muhatap aldığı görülmektedir. Söz konusu yaklaşım tefsir
sınıflandırmalarının, müfessir kadar olmasa bile tefsir okuyucusunu da ilgilendirdiğini
göstermesi açısından önemlidir. 

  

Farz-ı kifâye olarak bu ilimleri ayrıntılarıyla öğrenmek durumunda olan müfessirlerin
kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili donanımlarının tefsire etkisi müsellemdir.[28] (Doğal ve
olağandır.) Kur’an’ın ana mesajının gizlenmesine ve perdelenmesine yol açan yorumlarda
da mezkûr donanımların etken olduğu görülür. Usûlde ve teoride çözüm bulunan bu
olumsuz etkilerden pratikte müfessirlerin masun kalamayışının tefsir tarihinde birçok
örneği vardır.
[29]

  

Ashab’ül-Karye kıssası, özelinde kıssa anlatımı açısından es-Semerkandî’nin Sa’lebî’ye
öncülük ettiği, Sa’lebî’nin ise bu tarzı daha da geliştirdiği anlaşılmaktadır.

  

Sa’lebî tefsirindeki kıssa anlatımı hem Mukâtil b. Süleymân’dan ve Ebü’l-Leys
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es-Semerkandî’den hem de diğer eseri ‘Arâisü’l-mecâlis’ten birçok farklılık gösterir.
Bunlar maddeler halinde sıralanacak olursa;
 

  

a) Sa’lebî tefsirinde kıssa anlatımını, Mukâtil b. Süleymân’dan ve es-Semerkandî’den
farklı olarak kıssanın başladığı 13. ayette yoğunluklu olarak tamamlar. Kıssanın ayet
açıklamalarında değil de ilk ayette topluca aktarılması tefsire göre kıssa anlatımının
öncelendiğini göstermesi açısından önemlidir.  

  

b) Sa’lebî’nin anlatımının Mukatil’den ve es-Semerkandî’den ayrıldığı diğer nokta ise
çoğunlukla senet zinciri bildirmemekle birlikte kaynak göstermesidir. O kıssa anlatımına
başladığı ilk yerde “nebîlerin haberlerine dair ulemanın dediğine göre” şeklinde kaynak
gösterirken, farklı kavillerin olduğu durumlarda ilgili ismi ayrıca belirtir. Bunlar 1. kavilde
Vehb, 2. kavilde Vehb, 3. kavilde İbn İshâk, Ka’b ve Vehb’den, 4. kavilde İbn Abbâs, 5.
kavilde Mukâtil ve 6. kavilde Vehb şeklinde Sa’lebî’nin her iki eserinde de aynı sırayla yer
verilir.   

  

c) (Ashab’ül-Karye ile ilgili) Kıssa anlatımı şehrin uzağından bir adamın gelişinin
anlatıldığı bölüme kadar ‘Arâisü’l-mecâlis’le birkaç istisna dışında aynı gibidir. Habîb
en-Neccâr’ın şehit edilişine dair Hasan-ı Basrî’den (ö. 110/728) aktarılan rivayetin yanı
sıra el-Keşf ve’l-beyân’da Kasasu’l-enbiyâ’dan
farklı olarak Abdullāh b. Mes’ûd (ö. 32/652-53) ve Süddî’den (ö. 127/745) birer rivayet
nakledilir.

  

d) Belirtilen kaynaklardaki alıntıların tümünde olay örgüsünün Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri
ve bütünselliği içerisinde ayrıntılandırılmıştır. Bununla birlikte Sa’lebî’ anlatısında diğer
Kur’an ayetlerini çağrıştıracak daha fazla lafız bulunmaktadır. Bu anlatıda;

  

“(Allah, Hz. İsa’yı) İsrailoğullarına elçi gönderecek (O, İsrailoğullarına şöyle diyecektir): ‘
Gerçek şu ki, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size süzme
çamurdan 
(veya metalik hamurdan)
kuş biçiminde bir şey oluşturup içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş
oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı ve alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve
ölüyü diriltirim. 
(Her gün) 
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Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer
inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır’ 
(bunlar mucizedir)
.” (Al-i İmran: 49)

  

“Allah ise şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben
seni Ruhu'l-Kudüs (Hz. Cebrail) ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de
insanlarla (hikmetle ve düzgünce) konuşabildin. Sana
Kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Hani o vakit Benim iznimle çamurdan kuş
biçiminde 
(bir şeyi)
oluşturuyordun da 
(yine)
iznimle ona üfürdüğünde bir kuş olu
p 
(uçuverirdi)
. Doğuştan kör olanı ve 
(deri hastalığı olan)
alacalıyı iznimle iyileştir
din
, 
(yine o süreçte)
Benim iznimle
(mucize olarak)
ölüleri 
(geçici olarak diriltip, 
tekrar 
hayata)
çıkarı
verdin
. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkâra sapanlar, ‘Şüphesiz bu
apaçık bir sihirdir’ demişlerdi 
(de)
İsrailoğullarını senden geri püskürtmüş
, zararlarını defetmiştim
.” 
(Maide: 110)

  

“İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin Yaratıcısıdır,
öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin. O, her şeyin (ve herkesin) üzerinde bir Vekîl’dir. (Her
türlü ihtiyaçlarını gideren ve sahiplik edendir.)
” 
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(En’am: 102)

  

“(Ey Resulüm, onlara sor) De ki: ‘Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?’ (Cevap verip) De ki:
‘Allah'tır.’ 
(Tekrar sorup) 
De ki: ‘Öyleyse, O'nu bırakıp da kendi kendilerine bile ne yarar ne de zarar sağlamaya
malik olmayan birtakım veliler mi 
(tanrılar)
edindiniz?’ De ki: ‘Hiç görmeyen 
(kör)
ile gören 
(basiret sahibi)
eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?’ Yoksa Allah'a, O'nun yaratması
gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma 
(sonucu mu, oluşan insanlar, hayvanlar, ağaçlar ve bütün varlıklar böylesine ahenkli ve
mükemmel şekilde denk geldi de)
kendilerince 
(tesadüfen mi)
birbirine benzeşti? 
(Cevaben) 
De ki: ‘
(Hayır)
Allah, her şeyin 
(bizzat)
Yaratıcısı'dır ve O 
(Vâhid) 
Tektir, Kahredici 
(kudretin sahibidir.’)
” 
(Ra’d: 16)

  

“Allah, her şeyin Yaratıcısı'dır. O, her şeyin üzerinde Vekîl’dir. (Herkese sahip çıkan ve
hakkını koruyandır.) ” (Züm
er: 62)

  

  “İşte bu (Yüce sıfatları taşıyan), sizin Rabbiniz Allah'tır; her şeyin Yaratıcısı'dır; O'ndan
başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da (Hakk’tan)
çevriliyorsunuz? 
(Bu açık bir akılsızlık ve vicdansızlıktır.)
” (Mü’min: 62)
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“(Allah CC) Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin (hiç yoktan) yaratandır. O'nun nasıl bir
çocuğu olabilir? O'nun bir eşi 
(zevcesi)
de yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi Bilen 
(Allah’tır)
.
” 
(En’am: 101)

  

  “(O Allah ki) Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı ve tasarruf hakkı) O’nundur; (Allah
asla)
çocuk edinmemiştir. 
(Allah’a evlat isnadı küfürdür.) 
O’na mülkünde 
(başka bir)
ortak da yoktur, her şeyi bizzat O yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle 
(en ince ayrıntılarıyla birlikte)
takdir etmiştir.
” 
(Furkan: 2) [30]

  

“Ve de ki: ‘(Her türlü) Övgü (hamd; asla) çocuk edinmeyen (doğmayan ve doğurmayan),
mülkte ve hâkimiyette ortağı olmayan ve zilletten 
(acizlik ve çaresizlikten)
dolayı sığınılacak bir yardımcıya da 
(ihtiyacı)
bulunmayan Allah'adır.’ Ve O'nu 
(şanına yakışır şekilde)
tekbir edebildikçe tekbir et. 
(Her konuda ve her durumda Allah'ın Dinini, hükümlerini ve va’adini üstün tut, O’na
güven ve yücelt!)
” (İsra: 111)

  

“(Hz. Zekeriya, hayret ve sevincinden) Dedi ki: ‘Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık
ulaşmışken ve karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir?’ 
(Cenab-ı Hakk ise:)
‘İşte böyle!..’ dedi, ‘Allah dilediğini yapar’ 
(diye uyarıverdi)
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.” (Al-i İmran: 40)

  

“Görmedin mi ki, gerçekten göklerde ve yerde olanlar, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar,
ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedirler. (İnsanların)
Birçoğu üzerine ise azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir 
(yüceltici ve) 
ikram edici yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapa
ndır
. 
(Her işini hikmet ve adaletle görendir.)
” (Hacc: 18)

  

“Ey iman edenler! ‘Akit’lerinizi (Rabbinize ve birbirinize verdiğiniz sözlerinizi ve
yaptığınız anlaşma metinlerinizi)  yerine getirin. (Hacc ve
umrede) İh
ramlı iken avlanmayı helâl saymamak şartıyla ve 
(şimdi)
size okunacaklar dışta tutulmak üzere, 
(diğer bütün) 
hayvanlar size helâl kılındı. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir.” (Maide: 1)

  

“(İbrahim) Hani o zaman babasına: ‘Ey babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir
fayda eriştiremeyen 
(ihtiyaç duyduğun
herhangi bir şey
i temin edemeyen)
nesnelere niye tapıyorsun?’ demişti.
” (Meryem: 42) 
ayetleri iktibas edilmiştir. 

  

e) Kıssa anlatımında aktarılan olay örgüsü ve ayrıntılar açısından Sa’lebî’nin anlatımının
Mukâtil’den ve es-Semerkandî’den ayrıldığı birçok nokta bulunmaktadır. Mezkûr üç
eserde de “takviye için gelen üçüncü resul Şem’ûn iken” olay örgüsü oldukça farklıdır.
Farklı anlatılar sıralanacak olursa; 

  

1- Gelen iki resul şehirde ilk olarak Habîb en-Neccâr’la karşılaşmış, onun oğlunu
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iyileştirmiştir. 

  

2- Şehirde resullerin mucizeleri şöhret bulmuş ve birçok hasta, resuller tarafından
iyileştirilmiştir. Buraya kadarki anlatıma Mukâtil ve es-Semerkandî’de yer verilmemiştir.
Bundan sonraki anlatım ise es-Semerkandî’de daha ayrıntılı verilmiştir. 

  

3- Kral, resulleri çağırarak dinleri hakkında bilgi almış ve resuller inkâr edilip çarşıda
dövülerek hapsedilmişlerdir. 

  

4- Bunun üzerine Mukâtil’in ve Semerkandî’nin de aktardığı üzere; Şem’ûn takviye için
gelmiştir .

  

5- Mukâtil’den anlatısından farklı olarak “Şem’ûn, halk içinde şöhret bulup Kral
tarafından tanınacak kadar şehirde kalmış ve Kralla arkadaşlık etmiştir.”

  

6- Şem’ûn hapiste olan resulleri kurtarmak için bir vesile/metot aramış (özellikle bu
bölüm es-Semerkandî’de fazlaca ayrıntılandırılır),[31] resullerin gözleri tamamıyla
olmayan bir hastayı iyileştirmesi ve babası gelmediği için yedi gündür defnedilmeyen bir
ölünün diriltilmesi sonucunda Kral ve halkın bir kısmı bir rivayete göre iman etmişler,
Mukâtil’in de aktardığı gibi diğer bir rivayete göre inkâr etmişlerdir. es-Semerkandî’nin
aktarımına göre Habîb en-Neccâr, diriltilen gencin babası olan kişidir. 

  

7- Mukâtil’den farklı olarak Habîb en-Neccâr’ın yaşantısı hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

  

8- Mukâtil’den farklı olarak Habîb en-Neccâr’ın şehadeti ayrıntılarıyla nakledilir.

  

9- Habîb en-Neccâr hakkında “Ümmetlerin önde gelenleri üçtür; bunlar Allah’ı göz açıp
kapayıncaya kadar bile inkâr etmemişlerdir. Bunlar; Ali b. Ebû Tâlib, Yasin Suresi’nde
zikredilen kişi ve firavun hânedanından iman eden kişidir. Onlar sıddıklardır. Hz. Ali ise
en faziletlileridir.”  hadisi senediyle birlikte nakledilir.[32]
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(Age. sh: 109-111)
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