ZÜMER SÛRESÝ

müþtür (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, III, 3-7).
Ekonomik öneminin yaný sýra edebî ve kültürel yönden de ehemmiyet arzeden Zülmecâz, özellikle þairleriyle ünlü Hüzeyl kabilesinin topraklarýnda kurulduðundan Ýslâm öncesi Arap þiirlerinde buradan söz
edilmektedir.
Zülmecâz panayýrý gerek Mekke yakýnlarýnda kurulmasý, gerekse kurulduðu bölgenin sakinleriyle Hüzeyl kabilesi arasýndaki yakýn akrabalýk ve komþuluk iliþkilerinin
getirdiði emniyet dolayýsýyla Mekke tâcirleri için Ukâz’dan sonra ikinci önemli panayýr sayýlmaktaydý. Zira “îlâf” adý verilen
ticaret antlaþmalarýyla ticarette belli bir
yer edinen Kureyþli tâcirler, burada diðer
bölgelerden temin ettikleri ticarî ürünlerini satabildikleri gibi Arap kabilelerinin beraberlerinde getirdikleri çeþitli ürünleri Suriye ve Irak’a götürerek bölge halkýnýn ihtiyacý olan ticarî emtia karþýlýðýnda satma
fýrsatý bulmaktaydý. Dûmetülcendel, Muþakkar, Suhâr, Debâ, Aden ve San‘a gibi
belli bir kabilenin veya siyasî hâkimiyetin
nüfuzu altýnda bulunan Arap panayýrlarýna katýlanlarýn ticaret vergisi (uþûr) ödediðini bildiren kaynaklarda Zülmecâz panayýrýnýn, topraklarýnda kurulduðu Benî
Hüzeyl’e herhangi bir vergi ödendiðinden
bahsedilmemektedir.
Bu panayýrýn ilk devir Ýslâm tarihindeki
önemi, Hz. Peygamber’in Kureyþ dýþýndaki
Arap kabilelerine Ýslâm’ý teblið etme fýrsatý bulmasýydý. Nübüvvetin dördüncü yýlýnda Ýslâm’ý açýkça teblið etmeye baþladýktan sonra diðer Arap kabilelerine de ulaþabilmek için her yýl Mekke yakýnlarýnda
kurulan Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz panayýrlarýna gitmekteydi. Zülmecâz panayýrýnda insanlara Müslümanlýðý anlatýrken
Ebû Leheb kendisini takip ederek onu yalanlar, hatta vücudu kanayýncaya kadar
üzerine taþ atardý (Ýbn Ýshak, s. 215; Ýbn
Sa‘d, VI, 42). Resûlullah, Zülmecâz’da da
her kabilenin yanýna ayrý ayrý giderek Ýslâm’a davet faaliyetini sürdürmesine raðmen bundan olumlu bir sonuç alamadý. Ýbn
Sa‘d, hicretten önce Evs kabilesinin önemli bir kolu olan Abdüleþheloðullarý’ndan on
beþ kiþilik bir grubun Ebü’l-Hayser Enes b.
Râfi‘ baþkanlýðýnda Medine’den Mekke’ye
gelip Hz. Peygamber’le Zülmecâz panayýrýnda görüþtüðünü ve Hz. Peygamber’in
onlarý Ýslâm’a davet ettiðini belirtmektedir (e¹-ªabašåt, I, 216-217; III, 438).
Genel olarak Ýslâm döneminde Arabistan panayýrlarýnýn iktisadî, siyasî ve içtimaî sebeplerle Câhiliye devrindeki canlý-

lýklarýný kaybetme sürecinden Zülmecâz da
etkilendi. Özellikle Emevîler dönemindeki
iç karýþýklýklar yüzünden Hicaz bölgesinde
yaþanan güven sorunlarýnýn Zülmecâz’a
katýlanlarýn önemli miktarda azalmasýna
yol açtýðý anlaþýlmaktadýr. Belâzürî’nin rivayetine göre 66 (685-86) yýlýnda Kâ‘b b.
Rebîa kabilesinden bir grup, Kilâb b. Kurre b. Hübeyre el-Kuþeyrî ile birlikte Zülmecâz’a saldýrmýþ, ancak bölgede etkili olan
Hâricî lideri Necde b. Âmir onlarý bertaraf
etmiþ, Zülmecâz yakýnlarýnda konaklayan
Benî Cerm’in Benî Kuþeyr tarafýndan yaðmalanan mallarýný da kendilerine iade etmiþtir (Ensâb, VII, 175, 186). Hâricîler’in de
etkisiyle bölgede artan güvenlik sorunlarý
daha sonraki dönemlerde de sürmüþ ve
panayýrýn tamamen kapanmasýna yol açmýþtýr. Ezraký’nin rivayetine göre 129 (747)
yýlýnda Hâricî lideri Ebû Hamza eþ-Þârî’nin
Mekke’yi iþgalinin ardýndan önce Ukâz, ardýndan Mecenne ve Zülmecâz panayýrlarý
tarihe karýþmýþtýr (AÅbâru Mekke, I, 131).
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geçen, “âhirette kâfir ve müminlerin oluþturduðu topluluklar” anlamýndaki “zümer”
kelimesinden almýþtýr. Sûre, 20. âyetinde
yer alan “guref” (cennetteki köþkler) kelimesine iþaretle Guref sûresi diye de anýlmýþtýr (a.g.e.ler). Yetmiþ beþ âyet olup fâsýlasý “ , ،. ،/ ،+ ،0 ،1 ” harfleridir.
Zümer sûresinde Kur’an’ýn vahiy ürünü
olduðu çeþitli âyetlerde vurgulanmakta,
þirk inancý reddedilip tevhid inancý telkin
edilmekte, uyarý ve müjdeleme üslûbuyla âhiret âlemi hatýrlatýlmakta, cennet ve
cehennem hayatý tasvir edilmektedir. Bu
arada tabiatýn yaratýlýþý ve iþleyiþiyle insanýn psikolojik özelliklerine deðinilmekte ve
onun dinî gerçeklere ulaþmasýna zemin
hazýrlanmaktadýr. Sûrede bu konular sistematik biçimde deðil -diðer birçok sûrede olduðu gibi- dünya hayatýna paralel olarak karýþýk bir þekilde yer almaktadýr. Zira
insan hayatý tek çizgi üzerinde seyretmeyip bazan dünyanýn imarýna, bazan ebedî hayatýn mutluluðu için çalýþmaya, kimi
zaman korkuya, kimi zaman da sevgiye
aðýrlýk verilmesini gerektirir. Birbirine zýt
gibi görünen bu duygu ve düþünceler insan psikolojisinde iç içedir.
Zümer sûresinin muhtevasýný üç bölüm
halinde incelemek mümkündür. Allah tarafýndan indirilen Kur’an’ýn dinî gerçekleri
içeren bir kitap olduðunun beyan edilmesiyle baþlayan birinci bölümde Resûlullah’ýn þahsýnda bütün insanlara sadece Allah’a tapmalarý emredilir; kendilerini Allah’a yaklaþtýrýp O’nun nezdinde þefaatçi
olmalarý için Allah’tan baþka varlýklara tapanlarýn yalancý ve nankör durumuna düþtükleri belirtilir (krþ. el-Mü’minûn 23/84-
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Mekke döneminin ortalarýnda nâzil olmuþtur. Bazý âlimler 23 ve 53-59. âyetlerin Medine’de indiðini söylemiþse de (Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, XV, 151; Þehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, XXIII, 307) bu
görüþ tercih edilmemiþtir (M. Tâhir Ýbn
Âþûr, XXIV, 5). Adýný 71 ve 73. âyetlerinde
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90). Ardýndan akýllara durgunluk veren bir
düzene sahip bulunan tabiatta gece ile
gündüzün oluþumu, güneþle ayýn uyum
içinde bulunuþu, ilk insanýn yaratýlýþý ve türünün bugüne kadar üreyiþinden söz edilir. Âhiret gününe temas edildikten sonra
din ve iman konularýnda kararsýz insan tipinin bir belâ ve sýkýntýyla karþýlaþýnca rabbine yalvardýðý, fakat sýkýntýsý giderilince
tevhid inancýndan saparak baþkalarýný da
yoldan çýkardýðý anlatýlýr. Basiretsiz davranan bu insan tipiyle ibadetine devam eden,
âhiret endiþesi taþýyýp rabbinin rahmetini
uman, hak yolda bilinçli yürüyenlerin birbirine eþit olmayacaðý dile getirilir. Ardýndan yine Hz. Peygamber’in þahsýnda sadece Allah’a kulluk etme emir ve görevi tekrar edilir, puta tapanlarýn kendilerini de
aile fertlerini de âhirette felâkete sürükleyecekleri belirtilir. Buna karþýlýk þeytanî
güçlere kulluk etmeyip Allah’a yönelen,
söylenen sözleri dinleyip onlarýn en isabetli ve en güzeline uyanlarýn daima doðru
yolda bulundurulacaðý ve mekânlarýnýn
cennet olacaðý bildirilir. Cenâb-ý Hakk’ýn
gökten su indirip kurumuþ topraðý yeþertmesi, farklý renklerde ekinler yetiþtirmesi, daha sonra yeþilliðin sararýp kurumasý
olayýna dikkat çekilerek hem Allah’ýn varlýðýna ve birliðine hem de hayatýn fâniliðine, dolayýsýyla âhiretin mevcudiyetine delil getirilir. Bunca ibret verici tecelliler karþýsýnda gönlü ilâhî hakikatlere açýk hale
getirilen kimse ile kalbi taþlaþmýþ kimsenin bir olamayacaðý gerçeðine iþaret edilir. “En güzel söz” diye nitelenen Kur’an’ýn
çeliþkilerden uzak, kendi içinde tutarlý, eðitimi pekiþtirme amacýyla tekrarlar içeren
bir kitap olduðu belirtilir (Taberî, XXIII,
249-250); rablerinden korkanlarýn önce ürperti, ardýndan sükûn ve huzur ile Allah’a
baðlanýp teslim olduðu ifade edilir (âyet
1-26).

Ýkinci bölümün baþýnda düþünüp öðüt
almak isteyenler için Kur’an’da her türlü
misalin yer aldýðý bildirilir; ardýndan -tevhid ilkesine örnek vermek üzere- birden
fazla kiþinin emrinde hizmet eden kimse
ile tek kiþinin emri altýnda çalýþan kimsenin eþit sayýlmadýðý yolunda bir misal getirilir. Hz. Peygamber’e hitaben kendisinin ve inkârcýlarýn kýyamet gününde Allah’ýn huzurunda hesaplaþacaklarý belirtilir. Dünyada Allah’a ortak koþmak suretiyle yalan söyleyen ve ilâhî vahyi inkâr eden
kimseden daha zalim birinin bulunmadýðý, buna karþýlýk insanlarý Cenâb-ý Hakk’ýn
birliðine ve peygamberlerine inanmaya davet edip bu yolu izleyenlerin kötü davranýþlardan sakýnanlarýn ta kendileri olduðu,
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günahlarýnýn affedileceði ve en güzel þekilde mükâfatlandýrýlacaklarý beyan edilir.
Tevhid ilkesine tekrar vurgu yapýlarak Allah’ýn, kulu Muhammed’e kâfi geldiði, müþriklerin taptýðý ilâhlarýn ise hiçbir etkilerinin bulunmadýðý, aslýnda puta tapanlarýn
da gökleri ve yeri tek Allah’ýn yarattýðýný
kabul ettikleri bildirilir. Kur’an’ýn Allah tarafýndan indirilen bir vahiy oluþu gerçeði
tekrarlanýr. Âhiret için bir iþaret olan uykunun bir nevi ölüm hali sayýldýðý, bu sýrada eceli gelenlerin ölümü gerçekleþtirilirken diðerlerinin ölümünün belirlenmiþ
bir vakte kadar ertelendiði belirtilir ve Allah nezdinde hiçbir putun þefaatçi olamayacaðý ifade edilir. Puta tapmak ve dinî
gerçekleri inkâr etmek suretiyle kendilerine zulmedenler kýyamet gününde azaptan kurtulmak için yeryüzündeki her þeyi, hatta onun bir mislini daha vermeyi arzu edecekleri bildirilir. Ardýndan -sûrenin
8. âyetine benzer þekilde- kiþinin bir sýkýntýya düþtüðünde Allah’a yalvarýp yakardýðý, fakat sýkýntýsý giderilip nimete kavuþturulduðunda bu nimeti kendi bilgisi sayesinde elde ettiðini ileri sürdüðü anlatýlýr. Ancak bunun, eski ümmetlerde de görüldüðü gibi insanlarýn çoðunun bir imtihan vesilesi olduðunu bilmediði belirtilir
(âyet: 27-52).
Sûrenin üçüncü bölümü þu âyetle baþlar: “Ey kötü davranýþlarý yüzünden kendilerine yazýk eden kullarým! Allah’ýn rahmetinden ümit kesmeyin. Þüphesiz Allah
bütün günahlarý baðýþlar” (âyet 53). Bazý
âlimler bu âyette Câhiliye dönemi müþriklerine, bazýlarý Resûlullah’ýn amcasý Hamza’nýn katili Vahþî b. Harb’e, bir kýsmý müþriklerin hicret etmekten vazgeçirdiði müslümanlara, diðer bir grup da büyük günah
iþleyenlere hitap edildiðini söylemiþse de
burada günah iþleyen herkese hitap edilmektedir; yeter ki samimiyetle tövbe etmiþ ve o günden sonra ilâhî emirlere uymuþ olsun (a.g.e., XXIV, 18-22; ayrýca bk.
Tirmizî, “Tefsîr”, 39/2). Ölüm gelip çatmadan önce Allah’a dönmeyenlerin âhirette
ileri sürecekleri bir mazeretlerinin kalmayacaðý haber verilir. Allah Teâlâ’nýn her þeyin yaratýcýsý ve yöneticisi, bütün kâinatýn
hâkimi ve mâliki olduðu ifade edilir; özellikle þirkin her çeþidinden kaçýnmanýn gereði vurgulanýr. Sûrenin son âyetleri kýyametin kopmasý, hesabýn görülmesi, cehennemliklerle cennetliklerin yerlerine sevkedilmesine dairdir (âyet 53-75).
Zümer sûresi Hz. Peygamber’e Zebûr
yerine verilen (miûn) sûrelerden biridir (Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 301). Hz. Âiþe,
Resûlullah’ýn her gece Ýsrâ sûresiyle be-

raber Zümer sûresini de okuduðunu nakletmektedir (Müsned, VI, 68; Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 21; Ýbrâhim Ali es-Seyyid
Ali Îsâ, s. 257-258). Bazý tefsir kitaplarýnda
yer alan, “Allah, Zümer sûresini okuyan
kimsenin kýyamet gününde ümidini boþa
çýkarmaz ve ona Allah’tan korkan kiþinin
mükâfatýný verir” meâlindeki hadisin (Zemahþerî, V, 326; Beyzâvî, IV, 47) mevzû olduðu kabul edilmiþtir (Muhammed et-Tarablusî, II, 720). Ali Rýzâyî, Zümer sûresi
tefsirine yeni bir bakýþ çerçevesinde Mebânî-i £Ýzzet der Æurßân (Kum 1383), Gazzâlî Halîl Îd Tefsîrü sûreti’z-Zümer (Riyad 1403/1983) adlý birer eser kaleme almýþ, Senâ Atâullah Ahmed, el-Esrârü’lbelâ³ýyye fî sûreti’z-Zümer ismiyle yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (el-Ezher, Külliyyetü’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye ve’l-Arabiyye
[benât], Kahire 1993).
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Grekçe zone kelimesinden gelen zünnâr Süryânîce asýllý bir terimdir. Ýlk defa
keþiþlerin taktýðý bir kuþak olan zünnar
Farsça’da “Brahmanlar’ca kutsal kabul edilen ip” anlamýnda kullanýlýr. Ýslâm literatü-

