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Dünyanın balık ve öküz üzerinde olduğuna dair
risalelerde "İbn-i Abbas’tan (ra) rivâyet edilen sahih bir
hadis- i şerif var ki..." deniliyor. Bazı kimseler İbn Abbas
tarikiyle ve Üstad'ın naklettiği metinle gelen bir hadisin
olmadığını iddia edenler var?
"İbn-i Abbas’tan (ra) rivâyet edilen sahih bir hadis- i şerif var ki, Resûl-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’dan sormuşlar: 'Ya Resûlallah, dünya ne
üstündedir?' Ferman etmiş:balığın ve öküz (,Dünya) ِ' ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِ ﻭَﺍﻟْﺤُﻮﺕ
üzerindedir.' Bir rivâyette bir defa, '.üzerindedir Öküzün ِ'ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭ
demiş, başka bir vakitte'.üzerindedir Balığın ِ 'ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟْﺤُﻮﺕdemiştir."(1)

Sitemizde “Bu hadisin aslı için bk…” denilmiş ve kaynaklar verilmiştir. İlgili
kaynakların ilgili yerlerinde, “Bu hadisin aslı” vardır. Aynı bilgi için ayrıca bk.
Kenzu’l-Ummal, 6/157, denilmiştir.
Hâkim, söz konusu ettiği rivayetin Buhari ve Müslim’in şartlarına uygun olduğunu
bildirmiştir. Zehebi ise, senedini eleştirmemiş, hadisin metni için “münker”
demiştir.(2)
el-Münziri de Hâkim’in ilgili rivayetine yer vermiş, o da senedi için değil metni içi
“münker” demiştir.(3)
Acluni de aynı rivayete yer vermiş, sonunda da “Bu rivayet (senedi bakımından)
sahihtir, fakat 'merfu' şekli münkerdir. Kuvvetli ihtimalle sahih olan şekli
mevkuftur."(4) demiştir.
- Yine konuyla ilgili değişik rivayetleri görmek için bk. Kalem suresinin ilk
ayetinin tefsiri: Taberi, Begavi, Sa’lebi, Razi, Ebu Hayyan/el-Bahru’l-Muhit,
Semerkandi, Maverdi, İbn Ebi Hatim, İbn Kesir, Kurtubi, Suyutî/ed-Durru’l-Mensur,
Hazin, Alusi.
Bu kaynakların hepsinde zikredilen uzun bir rivayetin içinde yer alan konumuzla ilgili
bilginin asıl metni şöyledir:
 ﻓﺎﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ، "ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺿﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺃﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. . ﻭﺍﻟﺤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺑﻴﺪ ﻣﻠﻚ،ﺣﻮﺕ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
. ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺯﻥ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﻳﺤًﺎ ﺗﻬﻠﻚ ﻋﺎﺩًﺍ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻬﻠﻚ ﻋﺎﺩًﺍ،ﻣﺴﺠﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ
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ﻗﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺏ ،ﺃﺭﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﺨﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭ.
Aşağıdaki metin Hazin tefsirine aittir. (Kalem: 68/1.tefsiri).
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ :ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺘﻘﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺃﺭﺿﻴﻦ ﺑﻌﺚ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﺮﺵ
ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻬﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻘﺪﻣﻴﻪ ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺄﻫﺒﻂ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺛﻮﺭﺍ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻗﺮﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺟﻌﻞ
ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﷲ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﻏﻠﻈﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻧﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺪﻣﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻗﺮﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻨﺨﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﻛﻞ
ﻳﻮﻡ ﻧﻔﺴﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺨﻠﻖ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﻛﻐﻠﻆ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮﺍﺕ ﻭﺳﺒﻊ ﺃﺭﺿﻴﻦ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺕ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻻﺑﻨﻪ ﻓﺘﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﺨﺮﺓ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺼﺨﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﺨﻠﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻮﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻮﺕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ ﺧﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻗﻴﻞ ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺗﻨﺰﻩ ﻭﺗﻘﺪﺱ ﻛﻮﻧﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ.
Aşağıdaki Metin Salebi tefsirine aittir. (Kalem: 68/1. tefsiri).
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺴّﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭﻣﻘﺎﺗﻞ ﻭﻣﺮﺓ ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﺍﺳﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻜﻠﺒﻲ:
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﻇﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﺃﻭّﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ
ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻓﺠﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ،ﺛﻢّ ﺭﻓﻊ ﻓﺨﻠﻖ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺨﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ،ﺛﻢّ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻨﻮﻥ
ﻓﺒﺴﻂ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ ،ﻓﺘﺤﺮّﻛﺖ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻓﻤﺎﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺄﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎﻝ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ
 .ﻟﺘﻔﺨﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺛﻢّ ﻗﺮﺃ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻥ ﻭَﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ﻭَﻣﺎ ﻳَﺴْﻄُﺮُﻭﻥَ
Bu kaynakların hepsinde İbn Abbas’a dayandırılan bir rivayet vardır. Özellikle,
Taberi, Hâkim, İbn Ebi Hatim, Suyuti tefsirlerinde yer alan bu bilgilerine İbn Abbas’a
kadar dayanan senedin sahih olduğunu gösteren değerlendirmeler vardır. Fakat
bunun İbn Abbas’a mevkuf olarak isnadı daha sağlam durmaktadır.
Bu rivayetlerin en mutemet tefsir kaynaklarındaki şekli -yukarıdaki Hazin tefsirinde
olduğu gibi- İbn Abbas’ın kendisine ait (mevkuf) olan bilgidir.
Bu sebepten olacak ki, Bediüzzaman Hazretleri, önceleri Muhakemat'ta bu hadis
rivayetinin sahih olmadığına işaret etmiştir:
"Evvelâ: Teslim etmiyoruz ki, hadistir. Zira, İsrailiyatın nişanı vardır.
"Saniyen: Hadis olsa da zaaf-ı ittisal için yalnız zannı ifade eden
)âhâddendir. Akideye dahil olmaz. Zira yakîn şarttır."(5
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Daha sonra Lem'alarda İbn Abbas’a isnat edilen sahih bir rivayetin olduğunu
bildirmiştir:
"Elcevap: İbni Abbas (r.a.) gibi zatlara isnad edilen sahih bir rivayet
var ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan sormuşlar: 'Dünya
ne üstündedir?' Ferman etmiş:  ِﻮﺕُﺤْﺍﻟَﻭ ِﺭْﻮَّﺍﻟﺜ ﻰَﻠَﻋBir rivayette, bir defa
bir Muhaddislerin .demiştir ِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺤُﻮﺕdefada diğer ,demiş ِﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭ
kısmı, İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevâri
hikâyelere bu hadisi tatbik etmişler."
"Hususan Benî İsrail âlimlerinin Müslüman olanlarından bir kısmı,
kütüb-ü sabıkada sevr ve hût hakkında gördükleri hikâyeleri hadise
tatbik edip, hadisin mânâsını acip bir tarza çevirmişler."(6)

Üstad, burada hadisin asıl manasının ne olduğunu da açıklamıştır.
Şimdilik ancak bu kadar bilgiye rastladık. Bir defasında balık, diğerinde öküz
dediğini gösteren rivayete rastlayamadık. Belki de ciddi bir araştırmayla bulunabilir.
Dipnotlar:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

bk.
bk.
bk.
bk.
bk.
bk.

Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam.
Hâkim, Telhis, a.g.y.
Teğib, a.g.y.
Acluni, 1/129-130.
Muhakemat, Birinci Makale, İkinci Mesele.
Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam.
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