ÞUARÂ SÛRESÝ

îmân’ýn birçok nüshasý bulunmaktadýr (meselâ Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 216; Nuruosmaniye Ktp., nr.
1123; TSMK, III. Ahmed, nr. 499). Haydarâbâd (1406/1986) ve Bombay’da (nþr. Abdülali Abdülhamîd Hâmid, 1406/1986) eksik olarak basýlan kitabýn dokuz cilt halinde
ilmî neþri gerçekleþtirilmiþtir (bk. bibl.).
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Mekke döneminde Vâkýa sûresinden sonra nâzil olmuþtur. Son dört âyetin Medine’de indiðini ileri sürenler de vardýr. Bunun sebebi muhtemelen, bu âyetlerde gerçeðe boyun eðmeyen kimselerin iþ birliði
içinde bulunduðu þairlerle dürüst davranan iman sahibi þairlerden söz edilmiþ olmasýdýr (Kurtubî, XIII, 60, 102-103). Fakat
Mekke devrinde de þiir yoluyla Ýslâm’a dil
uzatanlar mevcuttu. Ayrýca bu dört âyetin önceki üç âyetle hem mâna hem gramer açýsýndan baðlantýlý olduðu görülmektedir. Sûrede, son peygambere gelen vahyin Ýsrâiloðullarý âlimlerince tanýnýp bilindiðini ifade eden 197. âyetin Medine’de nâzil olduðu yolundaki telakki de isabetli
görünmemektedir (Muhammed Esed, II,
740). Sûre adýný 224. âyetten almýþ, Ýbn
Kesîr’in kaydettiðine göre Sûretü’l-câmia
diye de adlandýrýlmýþ (Tefsîrü’l-Æurßâni’l£a¾îm, V, 175) ve Tavâsîn olarak anýlan sûrelerden birini teþkil etmiþtir. 227 âyet
olup fâsýlasý dört âyette tekrarlanan “Ýsrâîl” kelimesindeki “ ” dýþýnda “  ، ” harfleridir. Mekke döneminin ortalarýnda nâzil olduðu tahmin edilen Þuarâ sûresinin
içeriðini bir giriþten sonra iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Giriþte sûrenin muhtevasýnýn gerçeði bütün açýklýðýyla ortaya koyan ilâhî kitabýn âyetlerinden
oluþtuðu beyan edildikten sonra muhataplarýnýn çoðunun, teblið ettiði âyetlere inanmamasý yüzünden Hz. Peygamber’e üzüntüden neredeyse kendini tüketeceði hatýrlatýlmakta ve müþriklerin yeni gelen âyetlerden de sürekli yüz çevirdikleri belirtilmektedir. Ancak onlarýn asýlsýz kabul edip

alayla karþýladýklarý vahyin olumlu ve güçlü sonuçlarý yakýnda karþýlarýna çýkacaktýr. Aslýnda yeryüzü ilâhî kudretin nice tecellilerini gözler önüne sermekte, fakat
müþriklerin çoðu bundan ibret almamaktadýr.
Sûrenin birinci bölümünde insanlarýn
dünya ve âhiret mutluluðunu saðlamayý
amaçlayan ilâhî vahyin Hz. Nûh’tan itibaren yedi peygamber tarafýndan teblið ediliþinin ibret verici sahnelerine temas edilmektedir. Kur’an’ýn genelinde olduðu gibi
geçmiþten ibret alýnmasý için zikredilen
olaylar kronolojik sýralanmamýþ, muhataplarca daha çok bilinip ilgi gösterilen, coðrafyalarýna yakýn yerlerdeki olaylar öne alýnmýþtýr. Burada önce Hz. Mûsâ ile kardeþi
Hârûn’un Firavun’a karþý verdikleri mücadele oldukça geniþ biçimde anlatýlmakta
(âyet: 10-68), ardýndan Hz. Ýbrâhim’in babasýna ve kavmine yönelik daveti, tevhid
inancý için yaptýðý istidlâl, bu meyanda Cenâb-ý Hakk’ý merhametini etkileyici cümlelerle nitelemesi ve mânidar duasý zikredilmekte, âhiret hayatýndan bir kesit verilmektedir (âyet: 69-104). Daha sonra Hz.
Nûh, Hûd, Sâlih, Lût ve Þuayb’ýn davet mücadelesine temas edilmekte, her peygamberin irþad þekli ve muhataplarýndan gelen tepkiler hakkýnda bilgi aktarýlmakta,
iman etmeyen kavimlerin helâk edildiði
bildirilmektedir (âyet: 105-191).
Ýkinci bölüm sûrenin giriþ kýsmýyla uyumlu biçimde son peygamberin davetiyle baþlamaktadýr. Burada ona gelen mesajýn ilâhî vahiyden ibaret bulunduðu ifade edilmekte, buna önceki vahiylere muhatap
olan Ýsrâiloðullarý âlimlerinin tanýk olduðu
belirtilmekte, fakat gerçeði inkârda direnenlerin yine de inanmayacaklarý kaydedilmektedir (âyet: 192-212). Ardýndan Hz.
Peygamber’e, zamaný yaklaþan zaferin mânevî hazýrlýklarýndan olmak üzere yakýn
akrabasýný yeniden uyarmasý, müminlere
merhamet kanatlarýný germesi, gerçeðe
karþý direnenlere asla katýlmayacaðýný bildirmesi, azîz ve rahîm olan Allah’a tevekkül etmesi emredilmekte ve onun gece
namazlarýndaki dua ve niyazlarýnýn kabul
edildiði haber verilmektedir (âyet: 213220). Sûrenin son yedi âyetinde kötülüðü
temsil eden þeytanlarýn iftiraya, yalana
ve her türlü günaha düþkün kimseler, ayrýca azgýnlarla bir arada bulunup her renge giren gayri samimi þairlerle iþ birliði
içinde bulunduðu belirtilmekte, iyi davranýþlarýn eþlik ettiði bir imana sahip olan
þairler bunlardan istisna edilmektedir.
Þuarâ sûresinde Hz. Peygamber’in, bir
hadiste de belirtildiði üzere (Buhârî, “Ri-

kak”, 36; Müslim, “Feçâ,il”, 17-18) ebe-

veyn þefkatiyle insanlarý ateþten kurtarma çabalarýnýn sonuç vermemesi yüzünden üzüntüye kapýlmasý dile getirilmekte,
kendisini teselli etmek için geçmiþ peygamberlerden örnekler verilmekte, hakka
davet faaliyetlerinde kula düþen görevin
kendi mânevî hayatýný en üst düzeye çýkarýp sabýr, tevekkül, merhamet ve nezaketle gayretlerini sürdürmekten ibaret olduðu bildirilmektedir. Sûrede Hz.
Nûh’tan itibaren kavimlerini hak dine davet eden peygamberlerin davet konuþmasýna baþlarken, “Allah’tan korkup O’na
karþý saygýlý olmak istemez misiniz? Ben
size gönderilmiþ güvenilir bir elçiyim ...
bu davet için sizden hiçbir bedel istemiyorum ...” þeklindeki ifadelerinin irþad çalýþmalarý için yol gösterici nitelikte olduðu
görülmektedir. Sûrede Hz. Peygamber’e
hitap eden, “Senin rabbin asla yenilgiye
uðramayan üstünlük ve engin merhamet
sahibidir” meâlindeki âyet sekiz defa tekrarlanmaktadýr. Hz. Peygamber Þuarâ sûresinin de yer aldýðý, 100’den fazla âyet
içeren (miûn) sûreleri övmüþ, bu sûrelerin Zebûr yerine kendisine verildiðini ifade etmiþtir (Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ,
s. 224-225). Übey b. Kâ‘b’dan rivayet edilen, “Þuarâ sûresini okuyan kimsenin Hz.
Nûh, Hûd, Þuayb, Sâlih ve Ýbrâhim’i tasdik veya tekzip edenlerle Îsâ’yý tekzip eden
ve Hz. Muhammed’i tasdik edenler sayýsýnca sevap verilecektir” anlamýndaki hadisin (Zemahþerî, IV, 346) mevzû olduðu
kaydedilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II,
718). Selâhaddin Yûsuf Þelebî, er-Riyâ²ü’z-zehrâß fî tefsîri sûreti’þ-Þu£arâß adýyla bir eser kaleme almýþ (Kahire 1999), Ýrfan Þâhid sûrenin þairlerden bahseden son
dört âyeti hakkýnda bir makale yazmýþtýr
(JAL, XIV [1983], s. 1-21). Müellif bu makalesinde Câhiliye devriyle Ýslâm’ýn ilk döneminde þiir hareketleri ve Resûl-i Ekrem’in
þairleri gibi konulara temas etmiþtir.

Þuarâ sûresinin ilk âyetleri
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gönderildiði bildirilen peygamber.
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Hz. Þuayb’ýn soyu, adý, Hz. Mûsâ ile iliþkisi, peygamber olarak gönderildiði toplum ve âkýbeti konusunda farklý rivayetler nakledilir. Ýbn Sa‘d ile Ýbn Habîb, Hz. Ýbrâhim’in soyundan geldiðini belirterek adýný Þuayb b. Yevbeb b. Ayfâ b. Medyen b.
Ýbrâhim þeklinde verirler. Ýbn Sa‘d onun
Hz. Sâlih’ten sonra, Hz. Mûsâ ve Hârûn’dan önce gönderildiðini nakleder (e¹-ªabašåt, I, 54-55; el-Mu¼abber, s. 296, 389). Babasýnýn adýnýn Mîkâil veya Nevîl (Nüveyl) olduðuna dair görüþler de vardýr (Taberî, TârîÅ, I, 325; Mes‘ûdî, I, 54; II, 281; Sa‘lebî,
s. 178). Bazýlarý da Þuayb’ýn Hz. Ýbrâhim’e
inanan ve kendisiyle Þam’a hicret eden
birinin soyundan geldiðini veya Lût’un kýzýnýn oðlu yahut torunu olduðunu söyler
(Ýbn Kuteybe, s. 41; Taberî, TârîÅ, I, 325;
Makdisî, III, 75; Ýbnü’l-Cevzî, I, 324). Þuayb isminin “þa‘b” (kabile, halk) veya “þi‘b”
(vadi, yol) kelimesinin küçültme þekli (ism-i
tasgýr) olduðuna dair görüþler bulunmakla birlikte (Kurtubî, VII, 248) peygamber
isimlerinin küçültme formunda gelmesi
uygun görülmediðinden ismin aslýnýn bu
olduðu görüþü tercih edilmiþtir (Âlûsî, VIII,
175). Ýbn Kuteybe onun, “Allahým, beni
milletim (þa‘bî) içinde mübarek kýl” diye
dua ettiði için kendisine bu adýn verildiðine dair bir rivayet nakleder (el-Ma£ârif, s.
41). Nöldeke ise Þuayb isminin kuzeybatý
Arap geleneðinden kaynaklanmýþ olabileceðini öne sürer (Encyclopaedia Biblica,
III, 3081). Ýslâm öncesi isimlerin listesini
hazýrlayan Harding’in çalýþmasýnda Þuayb
ismine dair bir kayýt yer almaz (An Index,
s. 349-350; ayrýca bk. Bosworth, s. 427428).
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Kitâb-ý Mukaddes’te Hz. Þuayb’ýn adý geçmez. Ahd-i Atîk’te (Çýkýþ, 3/1) Mûsâ’nýn
yardým ettiði kýzlarýn babasý Yithro diye
isimlendirilir. Bazý Ýslâmî kaynaklarda Þuayb adýnýn Ýbrânîce’de Yesrûn (Ýbnü’l-Cevzî, I, 324), Süryânîce’de Yetrûn (Sa‘lebî, s.
178; Kisâî, s. 191) þeklinde söylendiði kaydedilir. Bir kýsým âlim, Kur’an’da Hz. Mûsâ’nýn Medyen suyuna geldiðinde yardým
ettiði kýzlarýn babasýnýn Þuayb, bir kýsmý
ise bunun Þuayb’ýn kardeþinin Yetrûn adlý oðlu olduðunu ifade eder (Taberî, TârîÅ,
I, 400; Ýbn Kesîr, Tefsîr, III, 330). Bu zata
Yesrî veya Yesrûn adýnýn verildiðini söyleyen Ýbn Abbas ve Hasan-ý Basrî onun Þuayb olamayacaðýný ve Þuayb’ýn çok daha
önce yaþadýðýný belirtirler (Hasan el-Basrî, II, 189; Taberî, TârîÅ, I, 400; Mâtürîdî,
XI, 32). Takýyyüddin Ýbn Teymiyye de bu
yaþlý kiþinin Ehl-i kitap tarafýndan ne Þuayb ne de peygamber olduðunun zikredildiðini, Ýbn Abbas’ýn ve diðer sahâbenin
de Hz. Mûsâ’nýn kayýnpederi olan bu zatýn Þuayb olmadýðýný ifade ettiklerini söyler (Æý½½atü Þu£ayb, s. 61 vd.). Ýbn Teymiyye, Þuayb’ýn Hûd ve Sâlih gibi Arap (bu
konuda bir hadis için bk. Ýbn Kesîr, Æý½a½ü’l-enbiyâß, s. 199), Mûsâ’nýn ise Ýbrânî
soyundan geldiðini dolayýsýyla Þuayb’ýn dilini bilmediðini, Kur’an’daki anlatýmdan onun
Medyen’de karþýlaþtýðý iki kýzýn ve babalarýnýn kendisiyle tercümansýz konuþtuklarýnýn anlaþýldýðýný, ayrýca Þuayb’ýn kavminin ve beldelerinin yok edildiðini, Hz. Mûsâ Medyen’e geldiðinde ise bu beldenin
mâmur durumda bulunduðunu belirtir.
Bu yüzden söz konusu yaþlý kiþinin ne Þuayb ne de onun kardeþinin oðlu olamayacaðýný ileri sürer (Æý½½atü Þu£ayb, I, 63-64).
Kur’an’da Þuayb adý on bir yerde geçer
(el-A‘râf 7/85, 88, 90, 92 [iki defa]; Hûd 11/
84, 87, 91, 94; eþ-Þuarâ 26/177; el-Ankebût 29/36); gönderildiði kavmin ismi Medyen (el-A‘râf 7/85; Hûd 11/84; el-Ankebût
29/36) ve Eyke (eþ-Þuarâ 26/176) þeklinde zikredilir. Ýslâm kaynaklarýnda Hz. Þuayb’ýn risâlet görevi yaptýðý yerin Hûd ve
Sâlih peygamberlerin yurdu gibi Kuzeybatý Arabistan ve Akabe körfezinin doðu
kýyýlarý olduðu kabul edilir. Ahd-i Atîk’e göre de göçebe Midyânîler (Medyenliler) batýda Akabe’den Sînâ’ya (Sayýlar, 10/29), kuzeyde Moab’a (Tekvîn, 36/35), Moab ve
Ammon’un doðusundaki Suriye çölünün
uzantýlarýna (Hâkimler, 7/25), Ürdün vadisinin doðusuna (Sayýlar, 25/6-7) kadar yayýlmýþlardý (Strong, s. 677-678) (ayrýca bk.
MEDYEN). Kur’ân-ý Kerîm’de Medyen’den
genellikle bir kavim þeklinde bahsedilir.
Müslüman âlimler de bunun Medyen b.

Ýbrâhim soyundan gelen bir kavim olduðunu ve yaþadýklarý yere de bu adýn verildiðini belirtirler. Mes‘ûdî bunlarýn Arapça konuþtuðunu (Mürûcü’×-×eheb, II, 281282), Ýbnü’n-Nedîm de Medyen krallarýnýn
Arab-ý Âribe’den ve ilk Arapça yazan kimseler olduðunu söyler (el-Fihrist, s. 7).
Hz. Þuayb’ýn Medyen kavmine gönderilmesinden bahseden âyetlerde (el-A‘râf
7/85; Hûd 11/84; el-Ankebût 29/36) Þuayb’dan “onlarýn kardeþi” diye söz edilirken
Eyke halkýna gönderildiðine iliþkin yerde
(eþ-Þuarâ 26/177) böyle bir ifade kullanýlmamasýndan, ayrýca Medyen kavminin þiddetli bir deprem ve sesle, Eyke halkýnýn ise
“gölge günü” azabýyla yok edildiði bilgisinden hareketle bazý âlimler Hz. Þuayb’ýn
Medyen kavmine ve Eyke halkýna olmak
üzere iki defa risâletle görevlendirildiðini
ileri sürmüþtür (Taberî, Câmi£u’l-beyân,
VII, 530; IX, 471; Makdisî, III, 76-77; Kurtubî, XIII, 135, 137, 270). Sa‘lebî, Ashâbü’lEyke ile Medyen’i ayný topluluk kabul eder
(Æý½a½ü’l-enbiyâß, s. 178). Ebü’l-Leys esSemerkandî, Ashâbü’l-Eyke’nin þiddetli sýcaktan dolayý ormana sýðýnan Medyen halkýna verilen isim olduðunu (Tefsîr, I, 548;
II, 168, 260), Kisâî, Medyen kavminin yaþadýðý yere daha sonra Ashâbü’l-Eyke’nin
geldiðini ve zamanla Medyenliler’le karýþtýklarýný ifade eder (Æý½a½ü’l-enbiyâß, s. 191).
Beyzâvî de Ashâbü’l-Eyke’nin Medyen yakýnýndaki ormanda yaþayan bir kavim olup
Hz. Þuayb’ýn Medyen gibi onlara da gönderildiðini, ancak onlarýn yabancý bir toplum sayýldýðýný belirtir (Envârü’t-tenzîl, II,
59). Mâtürîdî’ye göre Þuarâ sûresindeki
âyette Hz. Þuayb’dan Eyke halkýnýn kardeþi diye söz edilmemesi onlarýn soyundan gelmediðine iþaret etmez; zira Hz.
Âdem’in çocuklarý olan bütün insanlar kardeþ sayýlýr. Mâtürîdî, Medyen’in Eyke olup
olmadýðýnýn bilinmediðini, bu durumda Hz.
Þuayb’ýn ya onlarýn hepsine birden gönderildiðini veya iki topluluðun ayný topluluk olabileceðini söyler (Teßvîlâtü’l-Æurßân,
X, 332-333; krþ. Ebü’l-Leys es-Semerkandî, II, 165). Ýbn Kesîr’e göre Hz. Þuayb’ýn
iki ayrý topluma gönderildiðine iliþkin Ýkrime’den aktarýlan rivayet zayýf, Medyen ve
Ashâbü’l-Eyke’nin iki ayrý toplum sayýldýðýna dair Abdullah b. Ömer’den nakledilen
rivayet de garîb ve mevkuftur. Aslýnda
bu iki toplum ayný kavim olup Kur’an’da
her ikisinin ayný konularda uyarýlmasý da
bunu göstermektedir (Tefsîr, III, 297; ayrýca bk. Âlûsî, XIV, 75). Hz. Þuayb’ýn iki
halka gönderilmesinden bahseden âyetlerdeki ifadelerin benzerliðinden dolayý

