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DEGERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Ümmü Seleme, tefsir ilmi ve tefsir tarihi için önemli bir isimdir. Naklettiği hadis sayısı 
üç yüz yetmiş sekizdir ve bu rivayetlerin tefsir ilmi için anlamı ve tefsir kaynaklannda 
nasıl yer aldığı konusu daha önce incelenmemiştir. Bu yüzden bu makalede, onun tefsir 
ilmi ve tefsir tarihi için anlamı üzerinde durulmah.-ra ve rivayetlerinin değeri bu ilimler 
için niteliksel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Ayrıca onun tefsir yaklaşımının farklı 
yönleri ortaya konulmakta ve sorduğu sorular aracılığı ile daha çok hangi konuları merak 
ettiği tespit edilmeye çalışılmaktadır. O, Kur'an ilimlerine yönelik açıklamalar yapmış, 
kelimeleri izah ederek ayetlerin tefsirine katkı sağlamış ve bu yönde Resulullah'tan 
bilgiler nakletmiştir. 
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THE EVALUATION OF U:rv11Y1 SALAMAH'S CO:rv11Y1ENTARIAL NARRATIONS 

ABSTRACT 

Umm Salarnalı is an important name for tlıe exegesis and tlıe history of exegesis. The 
number of haditlıs tlıat she narrated tlıree hundred and seventy-eight and tlıe meaning 
of tlıese narrations for tlıe commentary, and interpratation, how tlıe subject sources 
has not been investigated yet. Therefor is discussed in this article tlıat tlıe significance 
of U mm Salarnalı for tlıe commentary and tlıe history of commentary and tlıe value of 
her narrations for tlıese sciences by qualificial approach. In addition, different aspects 
of her exegesis'approach are provded and tried to define which issues she has 
wondered by questions. She has explaned abaut Qoran sciences, contrubuited tlıe 

exegesis of verses by words-explicating. İn this way has she narrated ciatum from The 
Prophet. 
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GİRİŞ 

Ümmü Selerne hakkında, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde 
biyoğrafik özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan iki ayn yüksek lisans tezi ve 
bu tezlerden birinin özeti mahiyetinde bilimsel bir makale mevcuttur.1 O, hadis 
ravisi olarak 378 rivayet nakletmesiyle, tefsir kaynaklarında nakledilen rivayetleri 
ile ve diğer eserlerdeki hakkındaki bilgiler ile bir arada düşünüldüğünde 

araştırmaya değer bir malumat sunmal.1:adır. Bu amaçla makalemizde tefşir ilmi 
açısından Ümmü Selerne ele alınarak, hakkında derli toplu bir malumat 
sunulmaya, özellikle tefsirlerde nakledilen rivayetlerirıden hareketle, onun 
Kur'an anlayışı ve tefsir yaklaşımı tespit edilmeye çalışılacaktır.2 

Adı, Hind ve Remle olarak anılmakla beraber, tam ismi Hind bt. Ebi 
Ümeyye b. Muğire el-Mahzumiyye'dir.3 Babası, Sehl b. el-Muğire,4 arınesi, Atike 
bt. Amir b. Rebia b. Malik'tir.5 Aynı kabileden Abdullah b. Abdilesed b. Hilal b. 
Abdilialı b. Ömer b. Mahzum ile ilk evliliğirıi yapmıştır.6 Eşi ile birlikte davete 
icabet etmiş ve ilk müslümanlardan olmuştur.7 Bu evliliğirıden de isimleri Ömer, 
Seleme, Zeynep ve Dürre olan dört çocuğu olmuştur.B M. 615 yılında 

Habeşistan'a ilk hicret edenler arasında o ve eşi Ebu Seleme,9 ikinci kez 

Abdurrahman Ay, Hz, Pl!)'gOIIIber'in Hamilti Ümmii Seleme, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatlan Bölümü, İstanbul 
2003; Şuzan Yılclınm, Hz, PI!J'gamber'in Hammlamıdaıı Ümmii Seleme'nin Hqyatı ve Kipliği, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler E.:ıstitüsü, İslam Tarihi. ve 
Sanatlan Bölümü, Urfa 2006; Suzan Yılclınm, Hz, PI!J'gO!Jtber'iıı Hammı Ummii S eleme, D!J•aııet Ilmi 
Deı;gi, cilt, :x:xxA'V, sayı, 2, Ankara 2009, s. 91. 

Doh.-uz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, 2010 yılında sunduğumuz; Erken 
Dönemde (h. I. Asır) Kodmlamı l(ur'an Yommmıa Kotkılan başlıklı doktora tez araştırmanıız 
esnasında, Ümmü Selerne'nin tefsir ilmi açısından rivayetleri ve tefsir yaklaşımlan ile aynca ele 
alınması gerektiğini görmüştük Bu makale, o araştırmanıızda elde ettiğimiz verilerin yeniden 
gözden geçirilmesi ile hazırlanmıştır. 

Ebu Abdilialı Muhammed b. Sa'd, et-Tabak!itii'I-Kiibr!i, Beyrut 1958, VIII, 86; Şehabuddin 
Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalani, el-İs/ibe .ft Tell()'iif's-Sahabe, ·Mısır 1939, IV, 439. 

Ahmed b. Yalıya b. Cabir el-Beliizuri, E11s!ibu'I-E!r!iJ Kahire 1932, I, 429; Ebu Ömer Yusuf 
b. Abdilialı b. Abdilberr en-Nemeri, ei-Istıab .ft Ma'ıi.foti'I-Ash!ib, lviısır trs., IV, 421. 

İbn Sa' d, et-Tabakatü'l-Kübra, VIII, 86. İbn Hacer, el-İsabe fi Temyizi's-Sahabe, IV, 439. 

el-Beliizuri, Ens!ibu'I-E[r!if, I, 429; İbn Abdilberr, ei-Istf!ib .ft 1\!Ia'ıijetı"'/-Ash!ib, IV, 1939; İbnü'l
Cevzi, Sıfatii's-Sıifve, Kahire 1970, II, 40; İbn Hacer, ei-İs!ibe .ft Teii(J'fif's-Sab!ibe, IV, 439. 

İbn Hacer, el-İs/ibe ji TetJ()'fif's-Sah!ibe, IV, 439. 

İbn Abdilberr, ei-Istiab fi Ma'rifeti'l-Ashab, IV, 1939. 

Muhammed b. Yesar b. İshak, es-Sfre, (tlık. Muhammed Harnidullalı), Konya 1981, s. 242; 
Ebu Muhammed Cemaluddin Abdülmelik b. Hişam, es-Sfretu'n-Nebev!JJ•e, Beyrut 1936, II, S. 
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Habeşistan'a hicret eden grubun içinde de yine eşiyle birlikte yer almıştır.ıo 

Hicretin 4. yılında da Hz. Peygamber ile evlenmiştir.ıı 

Ömer Rıza KehMle, Ümmü Selerne'yi "Güzellik, olgunluk ve isabetli 
görüş sahibi önemli muhacir bir kadın" şeklinde tarutmıştır.12 

Ümmü Selerne'nin 84 yaşında vefat ettiği kabul edilmektedir.13 Fakat 
ölüm tarihi hakkında H. 59, h. 60, h. 61, h. 62 yılı gibi farklı rivayetler 
bulunmaktaclır.14 

A- ÜMMÜ SELEME ve KUR'AN 

Kur'an'ın vahyinden derienişine ve bir kitap haline getirilip çoğaltılmasına 
kadarki süreçte, öğrenilip, ezberlenmesi ve öğretilmesinde sahabenin rolü 
malumdur. Bunlar arasında Ümmü Seleme, birkaç açıdan ele alınabilir. 

O, sadece okuyabilen, ancak yazı yazarnayan bir hanımclır.ıs SuyU.ti'nin 
sahabeden h."Utraların isimlerini belirtirken onun adını da sayması önemlidir.16 Bu 
bilgiye ek olarak el-A'zarni, Ümmü Selerne'nin Medine'de Kur'an öğreten 
salıalıeler arasında da ismini zikreder.17 Kur'an'ın sözlü olarak yayılışı ve sözlü 
olarak korunmasında şüphesiz sahabenin önemli bir rolü varclır. Onlar arasında 
Ümmü Selerne de Kur'an'ı ezbere bilenler arasında öğreticilik hizmetinde 
bulunmuştur. 

Ümmü Selerne'nin kendine ait özel olarak yazclırdığı bir mushafı da 
varclır. Bu da şu rivayetlerden anlaşılmaktaclır: Kölesi Abdullah b. Ra:fi, onun 
kendisine şöyle dediğini nakleder: ''Bana bir mushaf yaz, orta namaz ayetine 
gelince, 'orta namaz ikindi namai!' yaz."18 Başka bir rivayette Amr b. Meymun, 
babasından şöyle nakleder: "Ümmü Seleme, kendisi için bir mushaf yazan 
katibine; '01ta namaza ikindi namaif yaz' dedi."19 Bu rivayerlere göre, özel bir 

ıo İbnü'l-Cevzi, Sifatii's-Safoe, IT, 40. 

ı ı İbn İshak, es-Sire, s. 243; el-Belazuri, E11s!ibu'l-E{rij, I, 429. 

12 Ömer Rıza Kehh:ile, A 'al!i!J/11'11-Nis!i, Beyrut 1982, V, 222. 
13 İbn Hacer, el-İs!ibe ft Tm!Jiif's-Sah!ibe, IV, 440; Ömer Rıza Kehh:ile, A 'a/a!J/11'11-Nis!i, V, 227. 

14 İbn Hacer, ei-İs!ibe ft Te!lt)'iif's-Sah!ibe, IV, 440; İbnü'l-Cevzi, Sifatii's-Saji;e, IT, 42. 

ıs el-Belazuri, Ahmed b. Yahya b. Cabir, Fiitrihu'l-Brt!d!ill, Daru'l-Mearif, JYiısır 1959, s. 458; 
Ömer Rıza Kehh:ile, A 'a/a!J/11'11-Nis!i, V, 227. 

16 Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekir Muhammed es-Suyı'ıti, ei-Itk!i11 ft UlrinJi'I-Krtr'aii,Kahire 
1951, I, 72. 

17 el-A'zami, Muhammed Mustafa, Vaq)'edi/ipiıdm Deriellifiile Krrr'a11 Tarihi, (tre. Ömer Türker, 
Fatih Serenli), İz Yayıncılık, İstanbul2006, s. 101-102. 

ıs Ebu Bekir Abdilialı b. Ebi Davud es-Sicistani, Kit!ibu'l-lvfes!ihif, Daru'l-Beşairi'l-İslamiyye, 
Beyrut 2002, I, 377. 

19 İbn Ebi Davud es-Sicistani, Kit!ibu'J-J\!Jes!ihif, I, 377. 
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mushaf sahibidir. Bunu vahiy !ci tiplerine yazdıtarak edinmiş, gerekli açıklamalan 
da bu mushafın kenarlarına yazdırm1ştır. Okuma bilen birinin kendine ait özel 
bii Kur'an nüshası edinmiş olması doğaldır. Aynca Hz. Peygamber'den 
duyduklarını da mushafına kaydettirerek, bu şekilde nebevi tefsirin de yazı ile 
kaydedilmesini sağlamıştır. 

Hz. Peygamber'in ibadetlerinde okuduğu sureler ile ilgili bir takım 

açıklamalar kaynaklarda mevcuttur. Bu konuda Ümmü Selerne şöyle der: 
''Reslllllllah, T11r Silresi'ni akşam namaijllda okt1rdt1. "20 Yine Hz. Peygaı:İlber'in 

I<.abe'yi tavafı esnasında da Tur Suresi'ni okuduğunu rivayet etmiştir.21 Başka bir 
rivayette kızı Zeyneb bt. Ebi Seleme, annesinin şöyle dediğini nakletmiştir: 
"Allah Res11lii'ne fZ'kqyette bt1/mmp; "Ben hastqyım" dedim. Hi; Pf!)'gaJJJber; "Bıiıit/i 
olarak ıiısanların arkasttıda tavtifyap" dedı: Bm tavtif ederken Allah Res11lii Bfjytullah'm 
yamnda namaz kıldırryor ve; "Andolsım T11r'a, satır satır di:dlmif Kitab'a .. " qyetlerini 
okt!)'ord11. "22 

Hz. Peygamber'in Kur'an okuma üslubuna da dikkat ederek, bu konuda 
da açıklama yapm1ştır. Resulıillah'ın Kur'an okuyuşu ona sorulduğunda; "0, 
K11r'an~ qyet qyet bö'lerek ok11rdt1." demiştir.23 Başka bir rivayette; ''Restl!tll!ah Kıtr'an 
ok11rken her qyette d11rarak ok11rd11. ''Eibamdiilil/ahi rabbi/alemin" der ve dt1mrd11, sonra 
''E1rabmanirrabim" i okm; tekrar dtmmlt~.''24 Ya'la b. Memlük ona Hz. 
Peygamber'in gece namazını ve kıraatini sorduğunda Ümmü Seleme; "Omm 
kıraali haif baif açık seçik anla[ılırdı." demiştir.25 

Bu bilgilerden hareketle Ümmü Selerne'nin Hz. Peygamber'in kendi 

ibadetlerinde, mescitte cemaatle ibadetler esnasında ve sonrasında ya da günlük 

yaşarnında hangi ayet ve surderi okuduğunu takip ettiği anlaşılmaktadır. Onun 

vahyin nüzulü esnasında, vahyi takip ettiğini, yazı ile kaydettirdiğini, 

ezberlediğini, daha sonra da öğretme hizmetinde bulunduğunu ve Resulullah'ın 
Kur'an ile ilişkisine ışık tutacak bilgiler aktardığını söylemek mümkündür. 

20 Ebu Abdilialı Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Bubari, ei-Callliu's-Sabfb, Çağn Yayınlan, 
İstanbul1992, Tefsir, Tur Suresi, Hadis, 1, VI, 49. 

zı Müslirn b. Haccac, Ebu'l-Huseyn en-Nisaburi, ei-Calllill's-Sabfb, Çağn Yayınlan, İstanbul1992, 
Hac, 42, Hadis, 258, I, 927. 

22 Ahmed b. Hanbel, ei-Miisned, Çağn Yayınlan, İstanbul 1992, VI, 290; el-Bubari, e/-Calllill's
Sahfb, Tefsir, Tur Suresi, Hadis, 2, VI, 49; Ebu'l-Fida İrnaduddin İsmail b. Kesir, Tejsfm'I
Kıtr'dni'I-Aif!ll, Diiru't-Tayy:ibe, Riyad 1999, VII, 427. 

23 İbn Kesir, Tefstru'l-Kur'ini'l-Azirn, VIII, 250. 
24 Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi, es-Siinen, Çağn Yayınlan, İstanbul 1992, Kıraat, 1, 

hadis, 2927, V, 185; Ebu Davud, Süleyman b. el-Eş'as b. İshak, es-Siinen, Çağn Yayınlan, 
İstanbul1992, el-Huruf, 1, hadis, 4001, IV, 294. 

23 Ahmed b. Hanbel, e/-1\!Iiimed, VI, 294. 
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B- ÜMMÜ SELEME ve KUR'AN İLİMLERİ 

Kur'an ilimleri nesh, muhkem-müteşabih, sebeb-i nüzul gibi kendi içinde 
disipline olmuş alanlan ve çeşitli tartışmalı konulan inceler. Bu tartışmalı 

konulardan biri olan "besmele"nin bir ayet olup olmadığı konusunda Ümmü 
Seleme, rivayetleri ile hem "besmele" nin bir ayet olduğu görüşüne hem de bir 

· ayet olmadığı şeklindeki görüşe kaynaklık etmiştir. Bu konuda onun şöyle dediği 

nakleclilir: "Hz. Prygamber, Fatiha S11resi'ni ok11rken "bmJJele" (~Jı ı;?-Jı ~ı r}->)yi 

qyn bir qyet sq)'dı. "26 Bunun tam tersi anlamda başka bir rivayete göre ise, yine 
şöyle der: "Restllllllah Fatihayı ok11d11 ve "Bismillahirrahmanimıhim, Elhamdiilillahi 

Rabbi'l-alemin" ~t;.iı yj ~ ~ı ~Jı ı;?-Jı ~ı r}->)' i bir ayet saydı."27 

Yine Hz. Aişe'den gelen bir rivayete göre; "Hz. Peygamber, namaza 
başlarken tekbir aldı, "elhamdülillahi rabbi'l-alemin" ayetini okudu."2B 

Bu rivayetlerden hareket eden mezhep imamlan konu hakkında görüş 
bildirmişlerdir. Şafii bu rivayete dayalı olarak şunları söyler: "Hz Aife'nin nakli, 
"besmele" nin Fatiha'dan bir parça ol11p olmadığı kommmda tek bapna delil olamail 
"bes m ele" den hiç bahsetmemiJtil: Üm m ii S eleme nakli ise, b11 konuda bir deli/dir. Besme/e 
Fatiha'dan bir qyetti1: OkllmJJası Jarzdır. "29 Ebu Hanife ise, besınelenin Fatiha'dan 
bir ayet olmadığı görüşündedir. İmam Malik ise besınelenin ayet olmadığını, bu 
nedenle ne açıktan ne de gizli okumanın caiz olmadığını söyler.30 

Konu hakkında İbn Kesir, ''Bu rivayet, İbn Cüreyc yolu ile İbn Ebi 
Müleyke'den gelir. Bu ravi zinciri zayıftır. Ancak aynı rivayeri Darekutni, Ebu 
Hureyre'den merfu olarak nakleder. Bu konuda benzer bir rivayet de Hz. Ali ve 
İbn Abbas'dan gelmiştir. Buna göre namazda "besmele" yi açıktan ya da gizli 
okuyanın namazı sahihtir. Görüşler birbirine yakındır."JJ diyerek ihtilafların çok 
farklı olmadığını ifade etmiştir. Ümmü Seleme, rivayetleri ile hem "besmele" nin 
bir ayet olduğu görüşüne hem de bir ayet olmadığı şeklindeki görüşe kaynaklık 
etmiştir. Bu durumda Hz. Peygamber'in uygulamasının her iki yönde de 
olduğunu söylemekten başka çare yoktur. Hz. Aişe ise, rivayeri ile "besmele"nin 
bir ayet olmadığı ve gizli okunınası yönündeki alimlerin görüşlerine kaynaklık 

26 Ebu Abdiilah Muhammed b. Ömer Fahruddin er-Razi, et-Tejsfm'I-Kebfr, D:lıu'l-Fikr, Beyrut 
1981, I, 201; S. Ateş, Yiice Kıtr'an'm Çağda{ Tifsiri, I, 68. 

27 Ebu İshakAhmed el-İmam Es-Sa'lebi, ei-Keffve'I-Brydıı, D:lıu İhyai't-Türasi'l-Arabi, Beyrut 
2002, I, 114. 

2s Razi, et-Tejsfm'I-Kebfr, I, 206. 

29 Razi, et-Tejsfm'I-Kebfr, I, 207. 

30 İbn Kesir, Tejsfm'I-Kıtr'dni'I-Aifm, I, 31; Elmalılı, Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kıtr'au 
Dili, İstanbul trs., I, 37; S. Ateş, Yiice Kıtr'au'm Çağda{ Tefsiıi, I, 69. 

31 İbn Kesir, Tejsfm'I-Kıtr'dui:I-Aifm, I, 31. 
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etmiştir. Her ikisi de Hz. Peygamber'in en yakınındakiler olarak, gözlemlerini 
aktarmışlar, konu hakkındaki görüşlerin şekillenmesinde rivayerleri ile etkili 
olmuşlardır. 

Ümmü Seleme, en son nazil olan ayet konusunda da görüş bildirmiştir. 
Ona göre; Al-i İmran, 3/195.32 ayet ile ilgili olarak, 'Nihq;,et Rableri onlara icabet 
etti .. " ayeti son nazil olan ayettir." İbn Kesir, bu düşüneeye katılmaz ve; ''Bu 
ayet, hicret konusundanazil olan son ayet olabilir." der.33 

Kur'an ilimlerinden biri olan vakf ve ibtida kaidesi ile ilgili olarak, Hz. 
Peygamber'in okuyuşu hakkında; "Nebi, IVtr'an okt1d11ğ11 ifl/Jlan, kıraatini qyet qyet 
kesen/i." dedikten sonra, Fatiha Suresi'nin ilk üç ayetini ayn ayn okuyarak örnek 
verir.34 Ümmü Seleme, konu hakkında Hz. Peygamber'in okuyuşunun nasıl 
olduğunu açıkladıktan sonra, kendisi bu okuyuş şeklini Fatiha Suresi'nden örnek 
vererek uygulamalı bir şekilde göstermiştir. Buna göre o, sadece teorik bilgiye 
değil, pratik bilgiye de sahiptir ve kendisini dinleyenlere uygulamasını 
göstererek, konunun zihinlerde açıklığa kavuşmasını sağlamış, vakıf ve ihtida 
kaidesini dikkate almayan bir oh.-umanın, manayı nasıl bozduğuna dair bir rivayet 
naklederek, konunun önemine dikkat çekmiş, kendinden sonraki ilirnlerin 
görüşlerinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. 

Nüzul sebepleri ilminde rivayerlerin çeşidiliğinden maksat; bir ayetin iniş 
sebebi ile ilgili olarak birden çok rivayerin nakledilmesidir. Ayru ayet ile ilgili 
olarak zamaru, yeri ve şahıslan farklı olayların nakledilmesi durumunda 
yapıln).ası gereken, olay ile ayet arasında sebep açısından bir bağın olup 
olmadığını tespittir. Böyle bir bağ varsa, rivayerler cem edilir. Sebep ayru, ancak 
diğer unsurlar farklı ise, ayetin benzer birkaç olay ile ilgili olarak nazil olduğu 
kabul edilir.35 Bu konuya kaynaklarda geçen ve Ümmü Selerne'den gelen şu 
rivayerler mesned teşkil etmektedir: 

Ümmü Selerne şöyle der: "Ey Allah'ın Resulü, hicret konusunda Allah'ın 
kadınlardan bahsettiğini duymadım." Bunun üzerine Yüce Allah, şöyle buyurdu: 
"Rableri dualarını kabul etti: 'Ben siiflen erkek olsun, kadm olst111, iuapanm i[ini bo[a 
çıkar/Jia/JJ. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarı/anlamı, )'Oiflmda i[kencrye 
flğratılanların, sava[atl ve öldii!iilenlerin giinahlarım elbette örteceğim ... ' (Al-i İmran, 
3/195)"36 Yine başka bir rivayette o şöyle der: "Ey Allah'ın Resulü, erkekleri 

J .. ) .ı ,... 
32 Al-" ı· 3/195· Z·i ·i <" .• s::.:: 1.~ _,,;:.' . i 'Y q ·ıt, ·'i '\>.2..U ı ıman, . . .. ı5"' J -r ~ ı:r r- q; ..r- t:f' .:;. r+'J r Y · 

33 İbn Kesir, Tefrim'I-Kıtr'ôni'I-Aif!ll, II, 190. 

34 Tiı:rnizi, es-Siiııen, Kıraat, 1, hadis, 2927, V, 185; Bedruddin Muhammed b. Abdilialı ez
Zerkeşi, ei-B11rhôn fi Ul!i!lli'I-Kıtr'tin, Kahire 1957, I, 350. 

35 Muhammed Abdülazirn ez-Zerkani, Meııôbi/11'1-İifôn fi Ulri!lli'I-Kırr'ôn, Kahire trs., I, 109. 

36 Tiı:rnizi, es-Siinerı, Tefsir, Nisa Suresi, 9, hadis, 3023, V, 238; Abdurrahman b. Muhammed b. 
İdris b. Ebi Hacim, Tefrim'I-Kırr'ôrıi'I-Aif!ll, (thk. Es'ad Muhammed et-Tayyib), Beyrut 1999, 
III, 844; Ebu'I-Hasen Ali b. Ahmed el-Vahidi, Esbôbll'n-Niiifi/, Beyrut 1991, s. 143; Razi, et-
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zikrediyorsun ama kadınlardan bahsetmiyorsun!" Bunun üzerine Yüce Allah; 
'AIIah'm siz! birbirinizden iistiin kıldığı ;ryleri ö':{/eJJJI!)'in .. ' (Nisa, 4/ 32)37 ayeti. ile 
Voğmstt erkek ve kadm nıiisliimanlar, erkek ve kadm JJJiiminler, bf!J'tlll eğen erkekler ve 
kadmlar ... '(Ahzab, 33/ 35)38 ayetlerini indirdi."39 Başka bir rivayete göre 
Mücahid, onun Hz. Peygamber'e şöyle sorduğunu nakleder: "Erkekler savaşa 
katılıyor, biz katılrruyoruz, mirastan da yan pay alıyoruz ... " Bunun üzerine Nisa, 
4/32. ayet nazil oldu.40 

Ahzab Suresi, 35. ayet ile ilgili olarak da benzer rivayetler gelmiştir. 

Ümmü Selerne ve Enise bt. Ka'b el-Ensari41 ile birlikte Hz. Peygamber'e 
gelerek; "Yiice Allah, niçin K.ttr'an'da erkekleiilen bahsediJ'or da kadmlardan 
bahsetmiJ'ot?" diye sordular. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu."42 

Bu konuda soru soran başka bir isme İkrime'den gelen şu rivayette 
rastlıyoruz: "Ümmü Umare el-Ensariyye, Resulullah'a gelerek; 'Ben her ;ryi 
erkekler için gö'ti!J'orti!JJ, kadmlar için bir ;ry gö'rmi!J'omm' dedi. Bunun üzerine Ahzab 
Suresi 35. ayet nazil oldu."43 Taberi, bu soruyu soran kişinin Ümmü Umare 
değil, Ümmü Selerne olduğunu söyler.44 

Rivayerlere göre Ü mmü Seleme, birbirine benzer içerikte ifade ettiği 
''kadmlardan bahsedilmeme" durumunu Hz. Peygamber'e ilettiğinde, Al-i İmran 
Suresi, 195, Nisa Suresi, 32, ve Ahzab Suresi, 35. ayetler nazil olmuştur. Bu 
durumun müfessirlerden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Nüzul sebebi 

Tifsim'J-Kebir, IX, 156; İbn Kesir, Tifsim'I-Kıtralli'I-A:(jlll, IT, 190; Ömer Rıza Kehhale, 
A 'ala!JJ11'11-Nisii, V, 2243. 

J .... J J ,., 

AI-· İmr 3/195· '·i 'i <'- . ~ <"·~ ı.~ -ı~;..' ·i~ q ·~~-·'i - 1.>.2..G ı an, .... <..? j -r ~ .:.r' r~ cr u--- C::f' ..:; ('T'J r y . 

37 Nisa, 4/32: ... ~ .}s-~ ~ lll\ ~ LA~ ~j 

3s Ahzab 33/35: ... ~ ... bt.:,ıı, ..:;.,8\ilı• ::r.,::;\ilı, ..:;.,G.Wı• -~~wı. ..:;.,~'' ~ ,. 'lı.)ı 
' lı..lw-;.... .J .. .. .J ~- .J .. ,..,~ J v .. -;..J .J .. .. ..1 ~ ~ 

39 İbn Sa'd, et-Tabakiitii'J-J.(jibrii, VIII, 199; Tirmizi, es-Sii11e11, Tefsir, Nisa Suresi, 9, Hadis, 3023, 
V, 237; İbn Ebi Hatim, Tifsim'I-Kıtr'iilli'I-Aif"IJJ, III, 935; Sa'lebi, ei-Keffve'I-Bf!J'ÔII, III, 299; İbn 
Kesir, Tifsim'J-Kı,r'iilli'I-A:(j"', II, 286 . 

.ıo Tirmizi,es-SiilleJI, Tefsir, Nisa Suresi, 8, hadis, 3022, V, 237; Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et
Tabeô, ei-Cii!Jiill'f-BI!)'ÔII all Tevili./{yi'I-KıJr'iill, (thk. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türki), Kahire 
2001, VI, 664; Vahidi, Esbiib11'11-Niiifil, s. 154. 

41 Enise bt. Ka'b, Akabe beyatine katılmıştır. Uhud Savaşı'na katılan ve yara alan bir hanımdır. 
Bkz. İbn Sa' d, et-Tabakiitii'/-J.(jibrii, VIII, 413. 

42 Sa'lebi, ei-Ketfve'f-BI!)'Ôiı, VIII, 45. 

43 Tirmizi, es-Sii11m, Tefsir, Ahzab Suresi, 14, hadis, 3211, V, 354; İzzuddin Ebu'I-Hasan Ali b. 
Esir eş-Şeybani, Üsdii'I-Giibe fi lvfa'rifeti's-Sahiibe, Riyad trs., V, 407; Ebu Abdiilah Muhammed 
el-Kurtubi, ei-Ciiflli' liAhkiillli'I-KıJr'all, Kahire 1964, XIV, 185; İbn Kesir, Tifsfm'I-Kıirani'I
A:(jm, VI, 417. 

44 Tabeô, el-C:lmiu'l-Beyan _an Tevili Ayi'l-Kur'an, XIX, 110. 
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ilminin sorunlarından biri, hangi olaydan veya sorudan sonra hangi ayetin 
indiğini tespittir. Müfessirler, benzer içerikteki ayetlerin nüzul sebebini 
açıklamak için, bir rivayete dayanma ve bunu birden fazla ayetin iniş sebebi gibi 
gösterme yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle müfessirlerin, onun bu soru sorma 
biçimini birden fazla ayet için nüzül sebebi olarak naklettiklerini söylemek 
mümkündür. Ayrıca burada, Ümmü Selerne'nin kadınlar ile ilgili konuların 
ayetlerde geçmediğini fark ederek, konunun ayet çerçevesinde açıklanmasını 
istemesi söz konusudur. Bu onun, kendi kişisel kanaari olabileceği gibi, yanına 
soru sormak için gelen diğer hanımların dile getirdikleri bir düşünce de olabilir 
veya rivayetlerde görüldüğü gibi birkaç kadın ile birlikte kendisi konuyu Hz. 
Peygamber'e iletmiş olabilir. Bu ihtimal kabul edilirse o, hanımların kendi 
aralarındaki meraklarını Resulullah'a iletmiş demektir. Ancak, onun bizzat 
kendisinin de bu durun:lu farketmiş olması da muhtemeldir. Ümrnü Seleme, bu 
şekilde vahy:in içinde kadının yerini anlamaya yönelik bir çaba içindedir. O ana 
kadar inen ayetlerde, kadınlardan açıkça bahseden bir ifade duymarnıŞ, bu 
konuyu merak etmiş ve Hz. Peygamber' e de ifade etmeyi gerekli görmüştür. O, 
bu anlamda vahiy sürecinde özel olarak muhatap alınan biridir. 

Bu konuda başka bir rivayet şöyledir: İbn Ebi Şeybe, Ümrnü Selerne'den 
şöyle nakleder: ''Ben Hz. Peygamber' e; 'Erkek/elin IVtr'an'da adı geç!)'Oij kadmlann 
adı geçm!Jıor' dedim. O günden sonra dediklerimi unutmuştum, aklıri:ıda bir şey 
kalmamıştı. Arıcak birgün Resulullah'ın minherden seslenişi beni korkuttu. Ben 
o esnada saçımı örüyordum. Sonra evimdeki bir odaya çekildirn ve kulağımla 
duvarın ötesini dinledirn. Resulullah: 'Ey insanim; Allah Teala bt!)'ltri!)'Or ki; 
'Doğms11 miisliimall erkeklerle, miisliiman kadmlar . .. ' (Ahzab Suresi, 35) ayetini 
sonuna kadar okudu."45 

Ümrnü Seleme, Hz. Peygamber'in harumlarının konumunu bu rivayette 
açıkça dile getirmektedir. Onların evleri mescid ile bitişik olduğu için, vahyi 
yakından takip ediyorlardı. Ayrıca, sorularını Hz. Peygamber'erahat bir şekilde 
iletiyorlardı. Ancak her zaman sordukları sorular için cevap beklemedikleri de 
bu rivayetten anlaşılmaktadır. O, söylediği sözü neredeyse unuttuğunu ifade 
etmektedir. Ayrıca, kendi sözüne cemaatin huzurunda cevap verilmesinden 
duyduğu korkuyu da dile getirmiştir. Çünkü, sorduğu sorunun Allah Teala 
tarafindan ciddiye alındığına ve cevaplandığına şahit olmuştur. 

Kur'an ilimlerinden biri olan Müteşabihu'l-Kur'an konusuna örnek teşkil 
eden Taha Suresi, 5. ayet 46 ile ilgili olarak Ümmü Selerne'nin şöyle dediği 
nakledilir: "Rahman arşa istiva etti" ayetinde istivanın keyfiyeti düşünülemez, 

.ıs İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'aru'l-Azim, VI, 417. 

-!6 Taha, 20/5: ı.>.PI J;;)i Js. yJI 
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istiva meçhul değildir, bunun ikran vacip, inld.n h.-üfürdür."47 Bu rivayete göre o, 
müteşabih konusundan haberdardır. Hatta müteşabihlerin olduğu gibi kabul 
edilmesi yönünde kanaat bildirmiştir. Bu görüşü ile müteşabihlerin tevil 
edilmemesi yönünde kanaat bileliren selef ekolüne de kaynaklık ettiği de 
söylenebilir.48 

Kur'an'da neshin olup olmadığı, tartışmalı konulardan biridir. Konu ile 
ilgili rivayerlere bakıldığında, Ahzab Suresi, 52.49 ve 51. ayet50 hakkında Hz. Aişe 
şöyle der: "Hz. Peygamber, vefat etmeden önce, AJlah Teala diğer kadınlarla 
evlenmeyi ona helal !nlınıştır."51 Hz. Aişe, 52. ayetin önce, 51. ayetin daha sonra 
nazil olarak ayetin hükmünü neshettiğini ifade etmektedir. En son hükmü 
geçerli olan 51. ayet olduğu için, ona göre Hz. Peygamber'e diğer kadınlarla 
evlenmek helal kılınmıştır. Benzer bir rivayet Ümmü Selerne'den de 
gelmektedir. O şöyle der: "Hz. Peygamber, vefat etmeden önce, AJlah Teala ona 
haram olanlar müstesna olacak şekilde kadınlardan dilediği ile evlenınesini 

kendisine helal !nlınıştı."52 Bu rivayet de Hz. Aişe'nin görüşünü 

desteklemektedir. İbn Kesir bu rivayetleri değerlendirirken; "İşte "Allah 
Teala'm11 onlardan istediğini bımkabilir, istediğini alabilirsin' kavlinin anlamı budur. 
Böylece Ümmü Seleme, bir önce okunan ayetin daha sonraki ayeti neshettiğini 
belirtmiştir." der.53 

Ümmü Selerne'nin daha sonra nesh ile ilgili bu ayetleri, "nasih-mensuh" 
kalıbı çerçevesinde ele aldığı açıkça görülmektedir. Buna göre bazı ayetlerin 
hükmü devam ediyerken daha sonra nazil olan bir ayet, daha önceki ayetin 
uygulamasını yürürlükten kaldırmaktadır. Ancak, hükmü mensuh olan ayetlerin 
metinlerinin de mensuh olduğu şeklinde bir açıklamada bulunmadıklan 

rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Mensuh olan ayet, Kur'an metni içinde 
mevcuttur ve hükmü o dönem için uygulanmamıştır. 

Bu bölümde elde ettiğimiz verilere göre ilk asırcia sistemli bir şekilde 
Kur'an ilimlerinden bahsedilemese de bu ilimlerin temel tartışma konularına 

47 Sa'lebi, ei-Keif ve'I-B~)'ÔII, IV, 239; Süleyman Ateş, İş ari T efsir Okulu, A. Ü.İ.F. Yayınları, Ankara 
1974, s. 135-136. 

48 Ahmet Saim Kılavuz, İsla!JI Ak.aidi ve Kela/Jia Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul1985, s. 299. 

49 Ahz b 33/52· ~ ·- s::L ı.;; -1ı < ~ ~. ' ~ j- ı-~1 ~ <,; JB .:ıl ~- i;:; . uı a1 ~ı.L ~ a ' . --- ...__._ • ~ . . .-'J Ç~ ı.:r! u;; . '-' . ı.:r! • ı..r--

t.t •. -, •ı<- r~ iliı .s~ --::J ·<..?' ı.r ..., .., 

50 Ahzab, 33/51: ..3;1 ~~ ~ tG.- ~ .:J}'- j_ .-- ~~!\ .;?3 .8 c} W.; ı?.tJJJ ~ .8 c} if':) 
LU;.. ~ Wl u'~ ·S:. .U ·• ı.;; ~ T;~ iliı- < ~fh ~ ~·~ Cc <"· ·-- u<,,:c: '}-- < ~ ~,, 1 •<~ ·1 -- -- .., r- ;.- ~ r-" .., lft""' ı.ft"=' , ı...ır"f-J :r· .., ~ .r u 

51 İbn Kesir, Tefsim'I-Kllr'!ini'I-A:if,ll, VI, 447. 

52 İbn Kesir, Tifsfm'I-Kıtr'!ini'I-Aif"'' VI, 447. 

53 İbn Kesir, Tefsim'I-Kıtr'!ini'I-A:if,ll, VI, 447. 
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dahil edilebilecek nakil ve açıklamalar mevcuttur. Ümmü Seleme, "vakıf ve 
ibtida"dan haberdardır. Hz. Peygamber'in Kur'an okuyuşundan örnek 
verebilecek kadar da ondan Kur'an dinlemiştir. Nüzul sebebi ilminin dayandığı 
rivayetlerden bir kısmı ondan gelmiştir. Bu nedenle o, nüzul sürecinde aktiftir. 
Y apt1ğı "istiva" yorumu ile kelam ekallerine kaynaklık etmekte, aynca 
açıklamalannda sonraki devir ulemanın "nasih-mensuh" formuna dahil ettikleri 
rivayerlere de rastlanmaktadır. Bu sebeplerle, Kur'an ilimlerine yönelik katkısı 
vardır denilebilir. 

ÜMMÜ SELEME ve TEFSİR RİV AYETLERİ 

1- Ayetin Tefsiri İle İlgili Rivayetleri 
Bir ayetin tefsirinde sahabenin nakilleri ve kendi görüşleri,- nebevi 

tefsirden sonra başvurulacak ikinci kaynaktır. Sahabe, yapt1ğı nakillerle, nüzul 
ortamını aktarmaları ile ayetin manasının açıklığa kavuşmasında ve doğru 
anlaşılmasında önemli bir işlev görmektedir. Ümmü Selerne'nin nakilleri de bu 
anlamda ayetlerin tefsirlerinde yarumcular tarafından nakledilen bir kaynak 
olmuştur. Bu konuda sunacağımız örnekler konuyu ayclınlatacaktır. 

Kur'an, Hz. Peygamber'in aile halkına "ehl-i beyt" demektedir. Ahzab 
Suresi 32-33. ayetler, Ümmü Selerne'nin evinde iken nazil olmuştur. (< ••• Ey ev 
halkı1 Al/ab kesinlikle sizden kötiiliiğii giderJJJek ve sizden kötiiliiğii gidenmk ve siif. 
fettemiz yapmak ist!Jıot: 11 mealindeki 33.54 ayet hakkında ondan bu yönde 
açıklamalar geldiğini görmekteyiz. O şöyle der: "Ey ehl-i bry~ Al/ab sizden kiti 
giderip1 siif fettemiz kılmak istern ayeti evimde nazil oldu. Hz. Peygamber, Fat1ma, 
Hasan ve Hüsey:in'i çağırdı, onlan ahası alt1na aldı, Hz. Ali geride idi. Ben de 
odada namaz kılıyordum. Bu ayet indi, sonra şöyle dedi: 'Al/abım1 btmlar ehl-i 
brytimdil; onlardan kiti gider, teltemiz kıl' Ben de, 'Ey Allah ~n Resulii, ben de onlardan 
mryım?' dedim. O; 'Semiı )'etin qyndu; sen de hqyır/ısm' dedi."55 

Bu rivayete göre, Hz. Ali ve kendisi ehl-i beyrten değildir. Aynca Ümmü 
Selerne söz konusu ayetin kendi evinde nazil olduğunu söyleyere~ Hz. 
Peygamber'in hanımlannın vahiy sürecinde ayetlerin nüzulüne ne kadar 
yakından şahit olduklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle de o, ayetin 
nüzulünden sonra Hz. Peygamber'in ayeti nasıl anladığını ortaya koyan 
açıklamalarını yakından duyabilmiş ve aktarabilmiştir. Bu sayede Hz. 
Peygamber'in ayetinasıl yorumladığı bilgisine de ulaşılmaktadır. 

5-1 Ahzab, 33/33: ... ~ r5'~j s,;Jı j->l .:,->.-JI tb ~4llıı ~;d; ... 
55 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 292; Taberi, el-Camiu'l-Beyan an Te'vili Ayi'l -Kuı:'an, XIX, 

103; Kurtubi, el-Cfu:ııi' li Ahkıimi'l-Kuı:'an, XN, 183. 
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Bu konuda verebileceğimiz başka bir örnek; Bakara Suresi,156. ayet56 ile 
ilgili olarak yine ondan gelen bir rivayettir. Bu rivayete göre Hz. Peygamber: 
''Başınıza bir musibet geldiğinde ... " ayeti ile ilgili olarak şöyle demiştir: 
"Herhangi bir müslümana bir musibet gelip çattı mı, o da Aziz ve CeW olan 
Allah'ın kendisine emrettiği şekilde; 'Muhakkak bizA!Iah'a aidiiJ Jiiphesiz biz ona 
döneceğiiJ Allahım b11 !Jltlsibetin ec1ini bana Velj 0111111 )'eline bana ondan daha hqyırlısmı 
ihsan bt!)'llr. "diyecek olursa, mutlaka Allah da ona ondan daha hayırlısını verir."57 

Ayete açıklama getiren başka bir rivayet; hayız ile ilgilidir. Bu konuda 
Bakara Suresi, 26. ayette58 bahsedilen "Allah, haya etmez, çekinmez." ifadesi ile 
ilgili olarak Ümmü Seleme, şöyle nakleder: "Ümmü Süleym,59 Hz. Peygamber'in 
yanına gelip; "E)' Allah'm Res11lii, mHhakkak Allah, haktan çekinmez (hqya et!JJei) 
dedi ve hqyız hakkmdaki somlarım sord11. '150 Ümmü Süleym, Yüce Allah'ın haya 
etmeyeceğini ifade ettikten sonra, kendine özel bir konuda Hz. Peygamber'e 
soru sormaktan çekinmeyeceğini ifade etmiştir. Bu örnekte bir hanınıın, ilgili 
ayette ifade edilen ahlak özelliğini anladığını, kendi dinini öğrenirken de bu 
ahlaki özelliğin gerektirdiği şekilde davranarak, hayız hükümlerini uygulamak 
üzere öğrenmeye çalıştığını görmekteyiz. Ümmü Selerne de olayı naklederek, 
konuyu kaclınlar açısından ortaya koymuştur. 

Bakara Suresi, 30. ayette61 bahsedilen "yeryüzünde halife kılmak" ifadesi 
ile ilgili olarak o, Hz. Peygamber'den şöyle nakleder: "Gerçek pt ki, bapmza bir 
takım emirler tqyin edilecek/it: Siifer onların bir takıJJJ if/erini Jeliate t!)'gmı göreceksiniz 
Bir taktllı if/erini ise t!)'gmı gö"mıryeceksiniz U]gmı o!JJJqyanları ho! gö"nm!Je11 btmlardan 
uzak oilllj bımlara karp çıkan kmtulm: "Ashabtan bazılan şöyle sordu: "EJ' Allah'm 

56 Bakara, 2/ 156: 0-"""~ ~ı 0!3 ~ dıl)ı.i ~ ~ı..:,f ı~ı &-~' 
57 İbn Sa'd, et-Tabakdtii'I-Kiibra, VIII, 87; Müslim, ei-Ciimill's-Sabib, Cemüz, 2, hadis, 3-4, I, 631-

632; İbn Mace, Sii11w, Cenaiz, 55, Hadis, 1598, I, 509; Razi, et-Tifsim'I-Kebir, N, 171; Kurtubl, 
el-Cami' li Abkami'J-K.ı,r'all, IT, 177; İbn Kesir, Tifsim'I-Kıir'alli'I-A:rfm, I, 468. 

58 Bakara, 2/26: ... S8 y~ .:ıl~ 'ı Jıı Sı 

59 Ümmü Süleyrn bt. Milhan, Enes b. Malik'in annesi, Ebu Talha el-Ensari'nin hanımıdır. Hz. 
Peygamber'in evine gidip ziyaret ettiği hanımlardan biridir. Oğlu Enes'i onun hizmetine 
vermiştir. Huneyn Savaşı'na katılmıştır. Ümmü Haram bt.l\1ilhan onun kız kardeşidir. Aynı 
konu Enes b. Malik'in annesi Ümmü Süleym'in de hac yolculuğuna Hz. Peygamber ile birlib.-ı:e 
çıkmayı çok istemesine rağmen yeterli binek bulunamadığı için gelemernesi üzerine de 
yaşanmıştır. Hz. Peygamber ona da; "O ba/de Ra!IJazml'da bir t1111re )'ap. B11 qyda )'aprlacak rm m, 
bwimle birlikte J'apılall bir bac karplığmdadır." buyurmuştur. Ebu Huteyre, Enes b. Malik ve Zeyd 
b. Sabit ondan nakillerde bulunmuştur. (İbn Sa' d, et-Tabakatii'/-Kiibra, VIII, 425; İbn Abdilber, 
e/-İstiab fi Ma'riftli'I-Asbiib N, 427.) 

60 Ahmed b. Hanbel, e-Miis11ed, VI, 292; Kurtubl, ei-Ca111i' li Abkdmi'I-Kıir'all, I, 242. 

6ı Bakara, 2/30: .L<1ıı ~j 4J~.:? 4J ~ ~Jli ~ if'~~~ ~~\h. ~ı3-~'>\.JJ .!.t,; Jı.; ~!3 
.:ı~ 'ı ü , r;J ~ı Jli .!.U , .:w- il~ , ·- ~ ~i-

J r .:;,, <..!" " - - C:'"""" ı...r.., 
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fus11lii, b11 yöiıeticiler ile savapllC!J'alıtJJ JJJı?" Hz. Peygamber; 'Namaz kıldıkları siirece 
hq)'ır" buyurdu."62 Ümmü Seleme, idarenin ve idarecinin nasıl olması gerektiği 
konularına dikkat çeken bir rivayeri nakletmiştir. Buna göre Hz. Peygamber ile 
sohbet ortamında bulunan müslümanlar, başlarına geçen yöneticilere nasıl 
davranmaları gerektiği konusunda bilgi almaktadırlar. 

Ü mmü S eleme, bu bölümde aktardığımız rivayetlerde ilgili konularda 
nakilde bulunarak ayetin tefsirine bir katkı sağlamaktadır. Yaptığı nakiller ise; 
ehl-i beyt, dua, hayz, idare ve idareci konularındadır. Bu nakiller, Hz. 
Peygamber'in ayeti nasıl açıkladığını, uygulama içeren bir konu ise, nasıl 

uygulayacaklarını anlattığını, hanımların gelip O'na nasıl soru sorduklarını, 
sahabenin ayeti anlamak üzere Resulullah'a sorular sorduklarını ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle o, hem vahiy sürecini gözleyen, hem de duydı:ıklarını, 
gördüklerini nakleden dir. 

2- Ayet İçindeki M üp hemleri Açıklaması 

Tefsirde kelime açıklamalarına yönelmek, bütün içerisinde önce parçanın 
anlaşılması yaklaşımıdır. Ayetin anlaşılmasında bütünün anlaşılması için, 
parçalarının doğru anlaşılması önemlidir. Sahabe tefsirinin büyük bir kısmının 
kelime açıklamaları şeklinde geliştiği de malumdur. 

B~"3. Suresi, 238. ayette63 "Orta namaz" <J..:-.~.iı ~')\!d~) hakkında görüş 
bildiren sahabe içerisinde Hz. Aişe; "Bu namaz ikindi namazıdır."64, ''Biz onu 
·Resulı.ıllah zamanında harfi harfine böyle okuyorduk." demiştir.65 İbn Kesir 
konu hakkında şöyle der: ''Bazı rivayerlere göre, Hz. Aişe, İbn Ömer ve Ebu 
Said, bu namazın öğle namazı olduğunu söyler. Başka rivayerlere göre, Hz. 
Hafsa, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe66 bu namazın ikindi namazı olduğunu 
söyler.67 

62 Müslim, ei-Cdmiu's-Sohih, İmare, 15, hadis, 62, II, 1480; Kurtub~ e/-Ciimi' li Ahkdmi'I-Kıtr'ol1, I, 
272. 

63 Bakara, 2/238: ~li ~ if)j J=.:.~ı §~~~ -?~.i:dı J:>. ~ı.;.. 
64 Razi, et-Tqsim'/-Kebir, VI, 162. 

65 Taberi, e/-Comiu'I-BCJ'OII 011 Te'vi/i A;•i'/ -Kıtr'a11, IV, 347. 

66 Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı ve Hz. Peygamber'in hanımlarından biridir. Remle olarak 
da bilinir. Eşi lJbeydullah b. Cahş ile birli1.-ı:e müslüman olur. Habeşistan'a hicret eder, eşi 
Hınsnyan olunca ondan aynlır. Daha sonra Hz. Peygamber ile evlenir. Ondan hadis rivayet 
eder. Safiyye bt. Şeybe ve Zeyneb bt. Ebi Selerne de Ümmü Halıibe'den hadis rivayet eden 
hanımlardan biridir. H. 59 yılında vefat etmiştir. (İbn Sa' d, et-Tobokdtii'I-K.iibrd, VIII, 96; Hafız 
Şemseddin Muhammed b. Osman ez-Zehebi, Tecridu Esmdi's-Sohdbe, Diru'l-Meirif, Beyrut 
trs., II, 316.) 

6i Tirmizi, es-Sii11e11, Tefsir, Bakara Suresi, 29, hadis, 2986, V, 217; İbn Kesir, Tqsim'I-Kıtr'dl1i'/
Aifm, VI, 653. 
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Ümmü Selerne'nin kelime açıklaması yaptığl ve bir tercihte bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak, aynntılı kelime tahlili yerine icmali mananın 

açıklanmasım tercih etmiş görünmektedir. 

3- Ayede İlgili Fıkhl Açıklamalan 

Yüce Allah'ın mürninlerden yapılmasım istediği ya da istemediği fiilieri 
niteleyen "farz, vacib, mübah, haram ve helal" hüh.'iimlerinden bahsedenler 
arasında Ümmü Selerne de vardır. Bu nedenle de o, dini hükümler hakkında 
açıklama yapan, sorulara cevap üreten bir konumdadır. 

Nur Suresi, 31. ayette68 bahsedilen mahremlik hükümleri ile ilgili olarak o 
şöyle der: "Kidınlar ancak mahremlerine gösterebilecekleri zinetlerini kölelerine 
de gösterebilirler."69 Burada muhtemelen, kadınların kölelerinin yanında da 
zinetlerini açıkta bırakabilecekleri konusu kendisine sorulmuş, o da ayetle açıkça 
bildirilen hükmü, tekrar açıklamıştır. Verdiği cevapta "helal-mübah" ifadesi yer 
almasa da onun bu hükmü kastettiği anlaşılmaktadır. 

Ümmü Seleme, daha önce de bahsettiğimiz gibi, Hz. Peygamber'in 
evlilikleri konusunda; ''Resulullah, vefat etmeden önce, Allah Teala, ona haram 
olanlar müstesna olacak şekilde kadınlardan dilediği ile evlenınesini kendisine 
helal kılmıştı." demiştir. Müfessir İbn Kesir, bu açıklamalara dayanarak; 'işte 
Allah Teala'nın " ... onlardan istediğini bırakabilir, istediğini alabilirsin" kavlinin 
anlamı budur." der.70 O, Hz. Peygamber'in evlenebileceği kadınlar hakkında 
açıklama yaparken, helal ifadesini kullanmış ve İbn Kesir'e delil oluşturmuştur. 

Ümmü Muhammed bt. Yezid,71 Ümmü Selerne'den rivayetlerde bulunan 
bir hanımdır. Nur Suresi, 31. ayet ile ilgili olarak ona şöyle sorar: "Kadmlar ha~ıgi 
giysiler ile namaz kılar/ar?" Ümmü Selerne şöyle der: "OnlaJj ba{iirtiisii ve etek ile 
namaz kılar/ar. "72 Başka bir rivayete göre Ümmü Seleme'ye; "Kadm hangi elbise ile 
namaz kılar?" diye sorduklarında o şu cevabı verdi: "Kadıtı dıJ gö!JJiek ile 
qyaklammı iist tarciflamıı ö'rten baJö!tiisii ~cinde namaz kıla1: "73 Ebu Davud'un, 

68 Nur, 24/31: ... 110-A) 0;~ 'Ij ~_,;.i flj ~,/~~Cr,.)';.,';.,;! -?GJ.ill j) 
69 Razi, et-Tif.rfm'I-Kebfr, XXIII, 207. 

70 İbn Kesir, Tif.rfm'I-!Vir'iiui'J-A'(jm, VI, 447. 
71 Ümmü Haram k-ünyesi ile de bilirıir. Ümmü Selerne'den rivayette bulurımuştur. Kendisinden 

de oğlu Muhammed b. Yezid rivayette bulurımuştur. Enes b. Malik'in teyzesidir. Hz. 
Peygamber'in evine gidip ziyaret ettiği bir harumdır. H. 27 yılında ilk deniz şehidi olarak 
Kıbns'ta vefat eder. (İbn Sa'd, et-Tabakiitii'I-Kiibrii, VIII, 476; Ömer Rıza Kehha.le, A'/iimu'u
Nisii, V, 30) 

72 İbn Sa' d, et-Tabakiitii'I-Kiibrii, VIII, 476. 

73 Kurtubi, el-Cami' liAhkiimi'I-IVir'au, VII, 183. 
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Abdurrahman b. Abdilialı b. Dinar'dan ve Muhammed b. Zeyd'in annesinden 
nakline göre Ümmü Selerne bunu Resulullah'a sorarak öğrenmiştir.74 

Talak Suresi, 4. ayet75 ile ilgili olarak "Gebe kadının iddeti" hakkında Ebu 
Selerne şöyle der: "Ebu Hureyre ile oturuyorken, İbn Abbas'a bir adam geldi ve; 
'Kocasımn öliimiinden kırk gece sonra doğttJJJ yapan kadmm dtlr/IJJJ/1 bakkmda bana fitva 
ver' dedi. O, 'İki siirenin sommcHsll' deyince ben, 'Gebe kadmlan iddeti, yüklerini 
bırakJJJalandır' ayetini okudum. Ebu Hureyre de, 'Ben de Eb11 SeleJJıe ile q;•m 
gö'rii[ft!Jim' dedi. İbn Abbas, kölesi Küreyb'i Ümmü Selerne'ye gönderip bunu 
sordurdu. O, "Sübey'a'nın kocası, o hamile iken öldürüldü. Kırk gece sonra 
doğum yaptı. Sonra Resulullah onun başkası ile olan sözünü kesti ve nikahını 
kıydı." dedi.76 Böylece, sahabe bir hanım olan Sübey'a olayından hareketle cevap 
vermiştir. Buna göre; ''gebe kadının doğum yapması ile iddeti sona erer" demek 
istemiştir. 

Ayette bahsedilen hükürnlerin dışında, gelişen hayat şartlarına bağlı 

olarak, meydana gelen meseldere çözüm oluşturmak üzere yeni açıklamalar 
yapılması, hayati bir ihtiyaçtır. Ümmü Selerne'yi bu ihtiyacı gidermek üzere 
görüş bildiren ve içtihad yapan bir hanım olarak görmekteyiz. 

Ümmü Seleme, süt emzirme hükümleri ile ilgili olarak; "İnsanlar ancak 
iki yıllık bir emzirme müddetince aynı süt anneden emerse, o zaman süt 
hararnlığı gerçekleşir."77 görüşüne sahiptir. Hz. Aişe ise, süt hararnlığını sağlayan 
emme miktarının en az üç kez olması gerektiğini ifade ederek, ayetin 
kapsamında bir hararnlık ölçüsü koymuştur. Ümmü Seleme, süt hararnlığı için 
aynı süt arıneden daha uzun müddet süt emıneye ihtiyaç olduğunu ifade 
etmektedir. Onun Bakara Suresi, 233. ayette78 emzirme süresi olarak bahsedilen 
iki yıllık müddet çerçevesinde konuyu düşünmüş olması mümkündür. Ümmü 
Seleme, bir çocuğun toplam süt emme müdderi ne kadar ise, süt hararnlığı için 
de aynı süreyi gerekli görmüştür. 

Başka bir örnekte Ahzab Suresi, 6. ayet79 hakkında Ümeyme, Ümmü 
Selerne'den şöyle nakleder: "Bir kadın bana "Anne" dedi, ben ona; ''Bm erkeklerin 
amıesfyim, kadmlann annesi değil!" dedim."80 Ayette kastedilenin "evlenme 

74 Kurtubi, ei-Cii111i' liAbkiillli'I-KJir'all, Vll, 183. 

75 Talak, 65/4: ... ~ ~ .:ıt ~[ ~Li-~1 .!:.ı':i{~ 
76 el-Buhari, ei-Cii!llill's-Sabib1 Tefsii, Talak Suresi, 2, Hadis, 1, VI, 67; İbn Kesir, Teftim'I-

Kıtr'iilli'I-Aiflll, VIII, 150. 

77 İbn Kesir, Teftim'I-Kıtr'iilli'I-Azllllı I, 233. 

78 Bakara, 2/233: ... ~G.JI ~ .:ıl 5~[ ~ ~\5' .;.,J_;;.. .)>S \rj[ J..ffl .!:.ıl.:\)ı,j~ 

79 Ahzab, 33/6: ... ~~1 <h-ı,)~ 1: §,i;[~ ~J.Ü~ Jjl ~\ 
80 İbn Sa'd, et-Tabakiitii'I-Kıibrii, VIII, 200. 
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haramlığı" olduğu onun açıklamalarından anlaşılmaktadır. Bu şekilde açıklama 
yaparak, hanımlar arasında bu konunun yanlış aniaşılmasına da engel olmuştur. 

Ayet üzerindeki yanlış aniaşılmaları engellemek için, ayet ve ilgili konular 
hakkında bir malumat sahibi olmak gereklidir. Ümmü Seleme, bu özelliğe sahip 
biri olarak üzerine düşeni yapmış ve karşılaştığı yanlış. aniaşılmaları gidermiş, yeri 
geldiğinde fıkıh konularında da görüş bildirmiştir. 

4- Ümmü Selerne'nin Sorduğu Sorular 

İnsan, fıtri olarak soru sormaya meyillidir. Olayları, olayların arkasındaki 
sebepleri, onların nasıl ve niçin meydana geldiğini merak eder, araştırmaya ve 
öğrenmeye çalışır. Hem kendine hem de başkasına sorar, soruşturur, sora sora 
yetişir. İşte bu merak duygusu ve soru sorma özelliği ile insan, diğer varlıklara 
göre özel ve üstün bir konumdadır.81 Sahabe'nin de bu yöntemi kullandığı ve 
Hz. Peygamber' e sorular sorarak ayetleri anlarnlandırmaya çalıştıkları malumdur. 
Ümmü Selerne'nin sorduğu sorular da ilgili ayetin tefsiri için bir kaynak 
konumundadır. 

Ümmü Seleme, Nur Suresi, 31. ayet ile ilgili olarak şöyle der: ''Ben ve 
Meymune Resulullah'ın yanında olduğumuz bir sırada İbn Ümmi Mektum 
yanımıza geldi.. Peygamber bize, "Siz ikiniz o geldiği için örtünün" buyurdu. 
Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, o bir ama değil mi? Bizi görmüyor ki" 
diye sordum. Bunun üzerine Resulullah; "Ama siz ikiniz kör değilsiniz" dedi." 82 

Ümmü Selerne ve Meymune, örtünme emrinin gözleri görmeyen birinin 
yanında da geçerli olduğunu yaşadıkları bu olay sonucunda farkettiklerini ifade 
etmektedirler. 

Başka bir rivayette Ümmü Selerne'nin şöyle dediği nakledilir: "Allah 
Resulü'nü şöyle derken işittim; "Ümmetim içinde kötülükler açıkça ortaya 
çıktığı zaman, Allah Teala katından hepsine birden azab gelir." Ben; "Onların 
içinde salih insanlar yok mudur?" dedim. O, "Evet, vardır" buyurdu. Ben; "O 
halde onlara bunu nasıl yapar?" diye sordum. Resulullah; "İnsanların başına 
gelen onların da başına gelir, sonra onlar Allah'tan bir bağışlanma ve hoşnutluğa 
ulaşırlar."S3 O, kıyamete yakın bir zamanda kötülük çoğaldığında azabın 

geleceğini öğrenince, salih olanların durumunu merak etmiştir. Bu soru, Allah'ın 
inançlı ve emre itaat eden müminlere karşı muamelesini meraktan 
kaynaklanmıştır. 

sı Alican Dağdeviren, Kı1r'a11 'da S om/ar ve Cevaplar, Işık Akademi Y ayınlan, İstanbul 201 O, s. 15. 

82 Ahmed b. Hanbel, ei-Miimed, VI, 296; Razi, et-Tefsim'I-Kebir, XXIII, 205. 

83 Ahmed b. Hanbel, el-lvfiis11ed, VI, 304. 
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Yine haşr anında kadınların ve erkeklerin durumunu da merak ettiği 

göiülmektedir. Tekvir Suresi, 10. ayetinde84; "Defterler açılır ... " ifadesi ile ilgili 
olarak Hz. Peygamber, 'Tnsanlaryalmqyak, çıplak hafredilirler." dediğinde, Ümmü 
Selerne ona; "Peki kadmlar ne olacak?" diye sordu. Hz. Peygamber; "Ey ÜJJJJJJii 
S eleJJJe, tJJefgui!Jetlni kadmlardaki her fl!)'i unutttmn: " buyurdu. Ümmü S eleme, 
'Mefgtt!!Jetleli mdir?" diye sorunca, Hz. Peygamber; "Difter!eJilı açılnıasıdt!j orada 
zem kadar da olsa, hardal tanesi kadar da olsa her fi!Y yaijltdır.)) dedi. 85 

Vakıa Sures~ 22-23. ayet86 hakkında Ümmü Selerne'nin şöyle dediği 
nakledilir: "Ey Allah'ın Resulü, bana Allah Teala'nın, "iri gözlü huriler" sözü 

hakkında bilgi ver" dedim. Resulullah; (}Y,.) h ur kelimesi beyaz demektir., Ayn 

kelimesi ise gözü büyük, kaşlan şahin kanaclı gibi siyah demektir." Ben, "Allah 
Teala'nın; 'Saklı inci misali' nedir?" dedim. Peygamber; "Onların parlaklıklan, 
hiçbir elin değmediği sedef içindeki inci parlaklığındaclır." dedi. Ben; "Orada 
huylan güzel, yüzleri güzel kadınlar varclır" (Rahman, 55/70)87 sözü hakkında ne 
dersin?" diye sordum. Buyurdu ki; "Ahlakı iyi, yüzleri güzel" dedi. "Sanki onlar 
saklı bir yumurta gibidirler" (Saffat, 37 /49)88 sözünü bana açıklar mısın?" 
dedim. Peygamber; ''Yumurtarun içinde kabuktan sonra gördüğün zar 
inceliğinde bir inceliğe sahiptirler" dedi. Ben, "Dünya kadınları mı değerlidir 
yoksa şahin gözlü huriler mi?" diye sordum. "Dünya kadınları hurilerdeiı daha 
değerlidir, tıpkı elbisenin clış yüzeyinin iç yüzünden daha değerli oluşu gibi" 
dedi. ''Neden?" diye sordum. ''Namazlan, oruçları Allah'a ibadet etmelerinden 
dolayı Allah, onların yüzlerine nur, bedenlerine ipek giydirmiştir. Renkleri 
bembeyaz, elbiseleri yemyeşil, süsleri sapsarıclır. Buhurdanlıkları inciden, 
tarakları altındanclır. Onlar şöyle derler: "Biz ölümsüzleriz, katiyen ölmeyeceğiz, 
müjdeler olsun bizim kendilerine, onların da bize ait olduğu kişilere!" Ben; ''Ey 
Allah'ın Resulü, bizden bir kadın iki, üç, ve dört erkekle evleniyor, sonra ölüp 
cennete gider ve eşleri de cennete giderse, hangileri onun eşi olacaktır?" diye 
sordum. Peygamber; ''Ey Ümmü Seleme, onlar kendilerini muhayyer bırakırlar, 
kocalarından ahlakı en güzel olanı seçerler ve derler ki, "Ey Rabbimiz, bunun 
ahlakı çok güzeldir, onu benim ile evlendir" Ey Ümmü Seleme, güzel ahlak 
dünya ve ahiretin haynclır."dedi.89 Ümmü Selerne'nin Vakıa Suresi, 37. ayette90 
geçen "uruben etraba"91 ifadesini de bu şekilde sorduğu nakledilir."92 

IH Teh.-vir, 81/10: .::ı..r.:J ~\ IS!J 

85 Sa'lebi, e/-Keif ve'I-Bi!J'OII, X, 140. 
~ :ı J:ı.;! ~ .. 

86 Vakıa, 56/22-23: qj.<.;Jı Jljlll ~8[5' ~ 5.1-J 

87 Rahman, 55/70: ;)~ :;.,~ ~ 

..,. J?:; ... :ı .. ,~ .. 
88 Saffat, 37/49: ı)~.;...__;;~~[) 

89 İbn Kesir, Tifsim'I-Kıtr'iini'I-A:(j'lll, VII, 14. 
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Ümmü Seleme, ilgili ayetlerden yola çıkarak, cenneti ve orada olanları 
kısa sorular ile anlamaya çalışmıştır. Soruları içerisinde "niçin" sorusunun da 
olması, sebep bağlantısına da önem verdiğini, anladıkları arasında muhakeme 
yaptığını göstermektedir. Aynca, onun kadınların cennetteki durumunu da özel 
olarak merak ettiği anlaşılmaktadır. O, cennetteki hayatı, oradaki nimetleri ve 
özel olarak kadının eşi ile olan durumunu merak etmiş ve bu konuda tercihin 
kadına bırakılacağını, ama güzel ahiakın belirleyici olacağını öğrenmiştir. 

Onun soruları; "kadının örtünınesi ve hükümleri", "salihlerin kötülükler 
çoğaldığındaki durumu", "haşr anında kadının durumu" ve "cennette hurilerin 
kim oldukları, orada kadının hangi eşi ile evleneceği" konularındadır. Buna göre 
onun hem dünya hem ahirete yönelik konuları merak ettiği anlaşılmaktadır. 

Böylece din-dünya dengesini kurmaya çalıştığını ifade etmek mümkündür. 

Ümmü Selerne'nin tefsir rivayetlerini ele aldığımız bu bölümde özetle, 
onun ayetin anlamının açıklığa kavuşmasını sağlayacak şekilde, nüzul öncesi, 
sırası ve sonrasına dair rivayetlerde bulunduğunu, ayetin içinde geçen bir 
kelimenin anlamını doğrudan ifade ettiğini, fıkhi içerikli açıklamalar yaptığını ve 
sorduğu sorular ile ayetin anlamını açtığını ifade etmek mümkündür. Buna göre 
o, rivayetleri ile ve kelime ve fıkıh izahlarında olduğu gibi dirayet yaklaşımı ile 
Kur'an'ı anlamıştır. Kendisine sorulan sorulara cevap vermesi, yanlış 

anlaşılınaları düzeltmesi, sahabe arasında da bilgisine güvenildiğini gösteren bir 
başka bulgudur. Anlama merakı, kendisine ilmi getirmiş, böylece tefsirde 
görüşüne danışılan, açıklamaları dikkate alınan biri olmuştur. 

SONUÇ 

V ahiy sürecinde saha be, ayetler ile ilk muhatab olan, vahyi ilk duyan, 
öğrenen; anlayan ve yaşayan kesirndir. Onlardan gelen rivayetler, Hz. 
Peygamber'in tefsirine ulaşmayı sağlamak ile birlikte, kendilerinin de nasıl 

aniayıp uyguladıklarını ortaya koymaktadır. Hatta sahabe ıçın 

anlamak/ anlarnlandırmak, bir ölçüde uygulamak ile eşdeğerdir. Bu yüzden vahyi 
yakından takip etmiş, yaşamış ve mesajı aktarmışlardır. 

Ümmü Selerne'nin Kur'an ile olan ilişkisine baktığımızda; öncelikle 
söylenebilecek şey, onun Hz. Peygamber'i yakından takip ettiği ve 
gözlemlediğidir. Bu bağlamda Hz. Peygamber'in kendi ibadetlerinde, mescitte 
cemaatle ibadetler esnasında ve sonrasında ya da günlük yaşamında hangi ayet 
ve sureleri okuduğunu tespit etmiştir. Aynca vahyin nüzulü esnasında, vahyi 
takip ettiğini, yazı ile kaydettirdiğini, ezberlediğini, daha sonra da öğretme 

90 Vakıa, 56/37: t:;ı}l ~j> 

91 ''Eşlerine düşk-ün" 

92 Taberi, ei-Camiu'I-Bf!)'iİ!ı all Te'vili .E{;ıi'l -K11r'a11, XXII, 328. 
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hizmetinde bulunduğunu ve Resulullah'ın Kur'an ile ilişkisine ışık tutacak 
bilgiler aktardığını söylemek mümkündfu. 

Kur'an ilimlerinin temel tartışma konularına dahil edilebilecek nakil ve 
açıklamaları mevcuttur. Ümmü Seleme, "vakıf ve ibtida"dan haberdardır. Hz. 
Peygamber'in Kur'an okuyuşundan örnek verebilecek kadar da ondan Kur'an 
dinlerniştir. Nüzul sebebi ilminin dayandığı rivayetlerden bir kısmı ondan 
gelmiş, yaptığı "istiva" yorumu ile kelam ekallerinin bazı fikirlerine kaynaklık 
etıniştir. Aynca "nasih-mensuh" formuna yönelik de açıklaması vardır. 

Rivayetlerinde, ayetin açığa kavuşmasını sağlayan nakilleriyle manayı 

anlamaya yönelik olarak dalaylı bir katkı sağladığını söylemek mümkündür. Ehl
i beyt, dua, hayz, idare ve idareci konularına temas ederken, Hz. Peygamber'in 
ayetin manasını nasıl · açıkladığını, uygulama içeren bir konu ise, nasıl 

uygulayacaklarını anlattığını, hanımların gelip ona nasıl soru sorduklarını ve 
sahabenin ayeti anlamak üzere Resulullah'a sorular sorduklarını ortaya 
koymuştur. 

Ümmü Selerne'nin soruları; "kadının örtünınesi ve hükfunleri", 
"salihlerin kötülükler çoğaldığındaki durumu", ''haşr anında kadının durumu" 
ve "cennette hurilerin kim oldukları, orada kadının hangi eşi ile evleneceği" 
konularındadır. Buna göre hem dünya hem ahirete yönelik konuları merak ettiği 
için, onun -din-dünya dengesini kurmakla meşgul olduğunu söylemek 
mümkündfu. 

Biz bu makalade, sahabe içerisinde Ümmü Selerne'yi ele alırken, rivayet 
ve görüşlerinin tefsir ilmi için anlamını tespit etmeye çalıştık. Ancak, Suyılti'nin 
şu sözlerinden anlaşılacağı üzere bir kişinin ilmi değerini ortaya koyı:nada klasik 
bir ölçüt vardır ve değerlendirmeler daha çok niceliksel yapılmıştır: Suyılti, 
"Sahabeden tefsir ile ilgilenen pek çoktur" diyerek, şöyle bir sıralama yapmıştır: 
"Ebu Bekir, ÖJJJelj OsJJJan, Al~ İbn Abbas, İbn Mesud, Ubry b. Ka'b, Zryd b. Sabit, 
Ebu Musa ei-EJari, Abdullah b. Zubryr'di!: Btmların dtpnda Ebu H11rryre, Enes b. 
lvfalik, Abdullah b. ÖJJJer, Cabir b. Abdiilah ve Aife'di!: Onların rivqyetleri diğerlerine 
gô·re azdır. '-93 Görüldüğü üzere saha be arasında Hz. Aişe'yi saymadan geçeı:nerniş, 
rivayetlerinin az olduğunu da ifade etıniştir. Suyılti'nin bu ifadesine göre rivayet 
sayısı, tefsirde kişinin sıralamaya girmesi için bir ölçüttfu. Bu nedenle Hz. Aişe, 
rivayetleri az görülerek ilk on kişi içinde sayılmamıştır. Dolayısıyla Ümmü 
Seleme, tefsir tarihinde rivayet sayısı bakımından tefsirle ilgilenenler arasında 
ifade edilen bir isim olmamıştır. Oysa bu niceliksel değerlendirme, yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

Sonuçta onun bu niteliklere sahip oluşu bizi, "müfessir sayılır mı, 

sayılmaz mı?" gibi niceliksel bakış açısının bir devamı olan sorulardan 

93 Suyı1ti, e/-Itkô11, IT, 238. 



Ünımii S eleme ve TefsirJ!-ivqyetlerıiıin Değerlendirilmesi 445 

uzaklaştırmış, "merakı ve muhakeme yeteneği sayesinde tefsir ilmi için değer 
ifade eden yönleri vardır" hükmüne götünnüştür. O, rivayet ve dirayet 
yaklaşımları ile K.ur'an'ı anlarnış ve anlamlandırrnıştır. Tefsir ilmi için Ümmü 
Selerne bu özellikleri ile vahiy sürecinin ve sonrasının, gözlemcileri, aktif 
dinleyenleri, nakledenleri ve görüş bildirenleri arasındadır. 
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