EYYÜB HAN
suf'un oğlu Efraim'in kızı Rahme'dir. Eyyub takva sahibi, yoksullara karşı merhametli, dulları ve yetimleri kollayan, misafire ikram eden, yolcunun yardımına
koşan ve Allah'ın verdiği nimetiere şük
reden iyi bir insandır. Hz. Ya'kub veya
Hz. Yusuf'la çağdaştır; ya da Hz. Yunus'tan sonra yaşamıştır. Ona ikisi kendi
ülkesinden, biri de Yemenli olmak üzere üç kişi iman etmişti. İblisin onu saptırmak için göstercjiği çaba, malını mülkünü ve ailesini kaybetmesi, ağır ve tiksindirici bir hastalığa yakalanması , uzun
süre sabır ve metanet göstermesi, eşi
nin kendisini isyancı teşviki , nihayet hastalığından şikayet etmesi ve sonraki gelişmelerle ilgili olarak verilen bilgiler İs
ram kaynaktakilerle benzerlik arzeder ;
ayrıca bu bilgilere Kur'an ayetlerinin de
· ilave edildiği görÜlür (bk Taberi, Tarf!]., ı.
322 -325; Sa'le.bi, s. ı ı 7 -I 2 ı )
Enes b. Malik'ten nakledilen bir hadise
göre Eyyub hastalığını on sekiz yıl çekmiştir (Sa'lebi, s. ı 22; İbn Kesir, el-Bidaye, ı. 22 3) Bu hastalığın üç veya yedi yıl
sürdüğüne dair rivayetler de vardır.
Bir hadiste Eyyub'un çarşamba günü
hastalığa yakalandığı ve salı günü kurtulduğu belirtilir (İbn Mace, "Tıb " , 22 ).
Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği başka bir
hadise göre Eyyub çıplak olarak yıkan
dığı bir sırada üzerine altın çekirgeler
dökülmüş, bunları avuç avuç alıp elbisesinin içine koymaya başlamış, bunun
üzerine rabbi ona, "Şu gördüğünden seni müstağni kılmamış mıydım?" diye nida edince Eyyüb, "Evet, senin ,izzetine
yemin olsun ki barıa çok şey verdin, fakat senin bereketinden müstağni kalamam" demiştir (Müsned, ll, 243, 3ı4 , 490;
Buhari, "Gusül", 20, "Enbiya' ", 20, "TevJ::ıid" , 35) Rivayete göre Eyyub hastalanmadan önce yetmiş , iyileşti kten sonra
da yetmi ş yıl yaşa mıştır. Onun bütün ömrünün doksan üç yıl olduğu da nakledilir.
Ahd-i Atik'te yer alan, Eyyub'un başı
na gelen musibetlere önceleri büyük bir
sabır ve tevekkülle katlanıp rabbine hamdederken daha sonra isyan ettiğine dair
ifadeler İslam'ın nübüwet anlayışına aykırıdır. Zira İslam inancına göre peygamberlerde bulunan temel özelliklerden biri de ismet vasfıdır ki büyük küçük bütün günahlardan, küfür ve şüpheden ,
yalandan uzak olmaları demektir. Esasen Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyub'un sadece içinde bulunduğu durumu dua şek
linde rabbine arzettiği belirtilmiş olup

isyan ettiğine ve günahkar olduğuna dair
herhangi bir bilgi mevcut değildir. Aksine Allah ' ın onu sabreden bir kimse olarak bulduğu, onun çok iyi bir kul olduğu ve daima Allah'a yöneldiği şeklinde
ki açıklamalar Kur ' an ' ın Ahd-i Atık'teki
bilgileri doğrulamadığını göstermektedir. Ayrıca Hz. Eyyub'un hastalığının . insanları kendisinden nefret ettirecek kadar ağır ve tiksindirici olduğu yolundaki
yahudi menşeli bilgileri bir peygamberin saygınlığı ve sosyal prestijiyle bağ
daştırmak mümkün değildir; Kur 'an'da
ve güvenilir hadis kaynaklarında bu tür
bilgiler de bulunmamaktadır. Diğer İsla
mi kaynaklarda geçen bu yöndeki malumat ise tamamen İsraili kaynaklardan
intikal etmiştir.
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önemli şartı olarak Hz. Eyyub'un tahammül gücü ve sabrı gösterilmektedir.
Bedenindeki dayanılmaz dert ve acı
lara tahammül etmesi sonucu Allah ' ın
Hz. Eyyub'a, "Ayağını -yere- vur, su çık
sın " diye buyurması , Hz. Eyyub ' un bu
emri yerine getirerek çıkan sudan içmesi ve yıkanmasıyla bütün dertlerinden
kurtulması da Şark- İslam edebiyatlarında yer alan önemli motiflerden biridir. "Eyyub oldum tenime 1 Cefa kıldım
canıma 1 Çağırdım sübhanıma 1 Kurtlar
doyurup geldim" (Yunus Emre) dörtlüğü
ile, "Derd ile Eyyub'u edip imtihan 1 Hikmet-i pinhanını kıldı ayan " (Taş lı ca lı Yahya) beytinde can derdiyle imtihan edilen
Hz. Eyyub'un daha sonra Allah ' ın hikmetiyle kurtulması ifade edilmiştir. "Sabrın sonu oldu çün selamet 1 Eyyub'a eriş
ti yine sıhhat" (Re fı ') beytiyle de sabrın
mutluluk getireceği hatırlatılmıştır.
Başta türküler olmak üzere bir kısım
mani, deyim ve atasözü gibi anonim halk
edebiyatı ürünlerinde de Hz. Eyyub'un
metaneti ve özellikle sabrı dile getirilmiştir.
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ÖM ER FARUK HARMAN

D EDEBiYA T. Hz. Eyyub, diğer ilahi
dinlerde olduğu gibi İslam dininde de
sabır ve tahammül timsali olup manzum eserlerde daha çok bu özelliğiyle
ele alınmıştır. "Gönül ser-menzil-i maksuduna elbet erer bir gün 1 Veli katlanmaya dil sabr-ı Eyyub olmağa muhtac"
(Salim) beytinde onun bu vasfı dile getirilmiştir. " Mesiha-yı nigehten ders alıp
dehrin etıbbası 1 Bu birnarın ilacın sabr-ı
Eyyub eylemişlerdir " ( Şeyh Galib) beyitlerinde de Eyyub sabrından gerçek bir
mesel olarak söz edilmektedir. "Ne örnr-i
Nuh vermiş Hak ana ne takat-ı Eyyub 1
Ya Nev'i sen sehi-serve kaçan vasıl ola
ömrüm" (Nev'T) beytiyle, "Aşıklık herkesin karı değildir 1 Aşıklara sabr-ı Eyyub
gerektir" (HadTki) beytinde aşıklığın en
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(1907 -1974)

Pakistan cumhurbaşkanı
(1958-1969).
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1907'de bugünkü Pakistan ' ın
bulunan Hezare (Hazara)
bölgesinde Rehana'da doğdu. Ailesi Patan (Hint-iran) asıllıdır. Babası Mfr Dact
Han, İ ngiliz- Hint ordusunda bir süvari
birliğinde onbaşı (risaldar) idi.
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kuzeybatısında

Eyyub Han mahallf okullarda öğrenim
gördükten sonra Aligarh İslam Üniversitesi'ne girdi ( 1922). Zekası, spordaki
yeteneği ve aile geçmişi, onun İngiltere'
deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ne alınan ilk Hindistanlı grubun arasına girmesini sağladı. 1928' de subay
oldu. Bir yıl kraliyet birliklerinde görev
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