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Özet 

Kur'§n, her biri farklı isimlerle anılan yüz on dört sure/bölümden o
luşmaktadır. Kur'an surelerinin isimleri, surede işlenen konularla ilgili 
olarak verilmiştir. Kur'&n surelerinin isimlerinin kolay ezberlenebilmesi 
için çeşitli manzGm ve mensur çalışma yapılmıştır. Bu makalemizde 
bu çalışmalardan biri tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an, SGre, Suver, Su re İsim leri. 

Abstract 

Qur'an, consists of 114 Sections/Surah which each one is called as 
different names. They arenamed with respect to the.issues which are 
told in these surahs. To be able to memorize these surahs name eas
ily, various studying (verse and prose) has been done. One of these 
studies will be introduced in this article. -

Key Words: Qur'an, Surah, The names of Surah. 

SCire kavramı, S'ER yahut SVR kökünden türemiş olup sözlük
te yüksek makam, üstün derece, şan, şeref ve binanın katları an
lamlarına gelir. Çağulu süverdir. Kur'an'ın bir parçası, onun suru 
anlamlarında araları Besmele ile ayrıian Kur'an bölümlerine bu ad 
verilmiştir. Kur'an sürelerine, her biri yüce mertebe, şeref ifade 
ettikleri veya birbiri ile terkib oluşturdukları için sOre denmiştir. 
Kur'an surelerinin isimleri, tercih edilen görüşe göre Peygamberi
mizden gelen rivayetlere dayanır (tevkifıdir). 1 

* Prof. Dr., C. Ü. ilahiyatFakültesi Öğretim Üyesi (lakpinarl@gmail.com). 
1 Zerkeşl, ei-Bürhan fi U/ıJmi'I-Kur'an, I, 263-265; Celalüddln-es-SuyGtl, ei-İtkan fi 

U!Dmi'I-Kur'an, I, 69. · 
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Kur'an'da 114 sure vardır. Onun en uzun suresi 286 ayetten 
oluşan ve altı yüz sayfalık Kur'an Mushaf'ında elli sayfa tutan Baka
ra suresi; en kısa suresi ise üç ayetten oluşan bir satırlık Kevser 
suresidir. Sureler, Besmele ile birbirlerinden ayrılır. Yalnızca Enfal 
ve Tevbe sureleri bu kuralın istisnasidır. Bu iki sure arasında Bes
mele yer almaz. 

Uzunluklarına göre de sureler tasnif edilmiştir. Şöyle ki Fatiha 
suresinden sonra gelen yedi uzun su re es-Sebu't-T!val, Hucurat 
suresinden BurCıc suresine kadar olan sureler Tival-1 Mufassal, 
BurCıc'dan Beyyine · suresine kadar olanlar T!val-1 Mufassal 
Beyyine'den Nas suresine kadar olanlar K1sar-1 Mufassal, ayet sayı
sı yüz civarında olan sureler MiLin (Yüz/ük/er), ayet sayısı yüzden 
az olan sureler ei-Mesan1, ayet sayısı otuz civarında olanlar 
SelasOn (Otuzluklar) diye adlandırılmıştır. 

Sure isimleri, surede anlatılan kıssalarda adı geçen şahıslardan 
(Yunus, HCıd, Yusuf, İbrahim, Lokman gibi), toplumlardan (Al-i 
Imran, Nisa, A'raf, H1cr, Kehf, Ahzab, Sebe', Kureyş gibi), surede 
anlatılan olayı hatırlatan sembol kelimelerden (Bakara, Maide, E
nam, Enfal, Tevbe, Ra'd, Nahl, İsra gibi) yahut ilk' kelimelerinden 
(Taha, Yas/n, Sad, Kaf, NOn gibi) almaktadır. Genel olarak surelere 
ad olan kelimeler surelerde geçer. Fatiha, İhlas surelerinin isimleri 
ise, sure içerisinde geçmez. Çoğu surelerin bir adı varken, bazı 
sureler için birden fazla isim sayılmıştır. Fatiha (25 isim sayılmış
tır), Tevbe, Yasin,. İhlas sureleri en fazla ismi olan surelerdendir .. 
Bakara ve Al-i Imran sureleri Zahravayn, Enfal ve Tevbe sure/eri 
Karinetan, Felak ve Nas sureleri Muavvizetan, İhlas-Felak-Nas su
relerine Müavvizat, Kafirı1n ve İhlas sureleri İhlasayn, Ham'ı'm ile 
başlayan (40-46. Sırada yer alan) yedi sure Havamlm, Elif Lam 
Mim ile başlayan surelere Meyadlnü'I:..Kur'an, Tas'ı'n m'ı'm ile başla
yan Şuara-Kasas-Neml surelerine Tavaslm, 'Kul' emri ile başlayan 
Cin, İhlas, Flak, Nas sureleri Kalakil diye isimlendirilmiştir. 7 

Surelerin isimleri, onların Mekke'de yahut Medine'de indiğinin 
·bilinmesi Kur'an'ın aniaşılmasına yardımcı olan hususlardandır. 
Surelerin birbirleri ile ilişkileri, ilk ve son ayetleri arasındaki müna
sebet~ surenin kendi ayetleri arasındaki ilişki gibi konular sureler 
etrafında yapılan pek çok çalışmadan bir kaçıdır. Ayetler ve sureler 
arasındaki irtibat ve insicamı inceleyen Münasebatü'I-Kur'an
Tenasübü's-Süver; surelerin başlangıç cümleleri ile ilgili olan. 
Fevatihu's-Süver Kur'an ilimlerinden olup bu konuya dair tefsirler
de yer alan bilgiler yanında bu konularda müstakil çalışmalar da 
yapılmıştır. 

2 Bkz. C. Eren-M. Erbaş, Kur'an İlim/eri ve Tefsir Istılahlan, İzmir, 2008. 
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Kur'an surelerinin isimleri ile ilgili olarak, onların kolay ezber
lenmesi, isimlerin anlamları ve surelerin temel özellikleri hakkında 
özlü bilgiler vermek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar
dan bizim tespit edebildiklerimiz şunlardır: 

1. Kadi Iyaz'ın (544/1149) sureleri tertip sırasıyla zikreden 
hutbesi: Hutbe, Elhamdülillahillez1 ifteteha bi'I-Hamd kelamehu ve . 
beyyene fi sureti'I-Bakara ahkamehu diye başlayıp Ve bi Rabbi'I
Felakı ve'n-Nas isteazil cümleleriyle surelere işaret etmektedir .. 3 

Söz konusu hutbe ei-Kasldetü'I-Müştemile (ei-Kasldetü'I-Ferldetü'I
Garra) ala Esmai's-Süveri'I-Kur'an adlı bu çalıŞma Ahmed Ömer ei
Mahmesanl tarafından neşredilmiştir. (Kahire 1318)4 

2. Endülüslü şair EbO Abdiilah Şemsüddin Muhammed b. 
Ahmed b. All b. Ca bir ei-Hevvarl'in (780/1378) sureleri tevriye e
derek ve Kadi Iyaz'.ın konuyla ilgili hutbesinden esinlenerek Kaslde 
fi Esmai Süveri'I-Kur'an adıyla yazdığı manzum bir na'ti. 
Makarrl'nin Nefhatü't-Tib'de naklettiği" ve birçok şairin nazire yaz
dığı bu kaside N. Ali-M. Siret tarafından Kaslde-i Bedliyye adıyla 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 5 Fi kül/i Fatiha li'/-kav/i mu'tebera/ 
Hakku's-sena' ale'l-meb'Dsü bi'I-Bakara beytiyle başlayıp İhlas 
emdahuhu şuğ/1 fe kem fe/akl li's-subhı esma'tü fihi'n-Nase 
müftehıra beytiyle devam eden na't, 55 beyitten oluşmaktadır. 6 

3. Türk edlbi Kani Efendi'nin (1206/1792), Kur'an surelerini, 
sondan başa doğru (Nas suresinden Fatiha suresine kadar) tertip 
üzere inşa ettiği mensOr çalışması. Cenab-ı ser/re şinas cümle-i 
Nas ve Fe/ak nümay-ı sabahkah feyz-i istlnas mevhibe-i bahşay-ı 
erbab-ı İh/as ... cümlesi ile başlayıp Ta ki zahraveyn sipihr-i devvar 
Fatiha-i cemkahdan hatime-i şebb-i siyaha dek şu'le-i k'ir u nevvar 
ola diye devam eden Osmanlıca bir metindir. 7 

4. Bursalı Mehmed Tahir'in müellifini belirtmeden zikrettiği, 
ancak Kani Efendi'ye ait olduğu anlaşılan Hazihl Hutbe fi ta'dadi 
süveri'I-Kur'an başlığı ile verdiği, Allahümme bi hakkı Fatihati'l 
Kitab, iftah fena hayra'I-Bab diye başlayıp Eyyühe'I-İhvan! İza ka
ra'tümü'I-Kur'an festelzu bi-Rebbi'I-Felak ve bi-Rabbi'n-Nas mine'l
cinneti ve'n-Nas diye sona eren mensOr bir dua. 8 

5. Şakir Ahmed Paşa'nın (1234/1819) 114 Kur'an suresini üçer 
· beyitle açıklayan ve toplam 478 beyitten oluşan Tertib-i Nefis adlı 

Türkçe mesnevlsi ki şair bu çalışmasında sure ismini vermiş, sure
nin ayet sayısı, bu konudaki ihtilaflar, surenin Mekkl yahut Medeni 

3 Bursalı Mehmed.Tahir, Delilü't"-Tefasir, İstanbul, 1324, s, 59-61. 
4 M. Yaşar Kandemir, 'Kadi Iyaz~ DİA, XXIV, 117. 
5 Hulusi Kılıç, 'İbn Cabir~ DİA, XIX, 384. 
6 Bursalı Mehmed T~hir, Delilü't-Tefasir, İstanbul, 1324, s, 61-63. 
7 Bursalı Mehmed Tahir, Dclilü't-Tefasir, İstanbul, 1324, s, 33-37. 
8 Bursalı Mehmed Tahir, Deli/ü't-Tcfasi~, İstanbul, 1324, s, 37-38. 
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oluşunu belirtmiş, surede secde ayeti varsa ona işaret etmiştir. 
Surelerle ilgili bilgiler sona erdikten sonra Kur'an'ın cüz başlarının 
hangi surenin hangi ayetiyle başladığını açıklamıştır. 9 .-

. 6. Şeyhu'l-islam Yahya Efendi'nin (1053/1644) ManzOrne-i 
Şeyhu'I-İslam Yahya Efendi fi Tertibi Süveri'I-Kur'an adlı manzum 
çalışması. Eserde Fatiha suresinden başlayıp Mülk suresine kadar 
surelerin isimleri sayılmış, Mülk ve ·Nebe' cüzlerinde bulunan sure
ler herkesin malumu olduğu içiı:ı sayılmamıştır . .Daha sonra bu iki 
cüzd~ki sureler aynı vezinle bir başkası tarafından tamamlanmış
tır.10 

7. Hacı Hasan Rıza hattı ile yazılan Mushafların sonuna konan 
hatim duasında da surelerin isimleri sayılmıştır. 'Duanın ilgili bölü
mü Allahümme sal/i ala seyidine Muhammedinillez1 ateytehü's
Seba'I-Mesan1 .ve cealteha Fatihate'I-Kitab. cümlesiyle başlar, ve 
dea ila kelimeti'I-İhlas li-Rabbi'I-Felak ve'n-Nas feheda meni't
tebeahO ile's-savab cümlesi ile sona erer. 

8. Bizim bu yazımızda söz konusu edeceğimiz eser de Kur'an 
surelerinin isimlerini derleyen mütavazı bir çalışmadır. Bizim özel 
kütüphanemizde mevcut olan mahtut bir defterin11 sonunda yer 
alan bu eser, bizim tespitierimize göre defter sahibi es-Seyyid Mu-

. hammed b. İbrahim b. Muhammed Agah tarafındar.ı Hicri 
l170'lerde kaleme alınmıştır. 12 

Bizdeki defterine yazdığı risaleler ve düştüğü notlardan hare
ketle es-Seyyid Muhammed'in dönemindeki bir medrese hocasının 
donanımına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Zira defterin baş ve so
nundaki varaklarda pek çok fıkhi fetva kaynaklarıyla birlikte zikre
dilmiş olup defterde sırasıyla şu risaleler defter sahibi tarafından 
yazılmıştır. 

Terclhu Beyyinat-Ganim ei-Bağdad1 (1-67 varaklar), Terc/hu 
Beyyinat-Esiri-Zade (68-90), Terc/hu Beyyinat-Mevlana H1sa/1 {91-
118), Şerhu Medariku'I-UsOI-Nesefi (119-124), Risale-i Tenakus 

9 Bkz. Alim Yıldız, "Şakir Ahmed Paşa'nm 'Tertib-i Nefis' Mesnevisi'~ CÜİFD, Sivas, 
2008, XII/2, s, 179-223. 

10 Eser, Süleymaniyye Kütübhanesi Hacı Mahmud Eendi Bölümünde 2537 nurnarada 
kayıtlı olup 14-15 nolu varaklarda bulunmaktadır. . 

. 
11 Defterin ölçüsü 18.5x12.5 olup hatlar aherli el yapım kağıda son derece güzel bir 

ta'lik ile yazılmıştır. Yalnızca 154-157 varaklardaki risale nesih hattıyla yazılmış
tır. Makalemizde incelediğimi~ nazım da mail beyithalinde ve 16 sat1r olarak ya
zılmıştır.,. 

12 Defter sahibinin kendi notları yanında pek çok risalenin yazılı olduğu bizdeki def
terin ilk sayfalarında yer alan mührün yanında bu isim kayıtlıdır. Defterin çeşitli 
yerlerinde 1156, 1160 ve 1170 tarihleri yazılıdır. Sözgelimi defterin 92. va
rak'ında başlayan ve es-Seyyid Abdurrahman b. Süleyman ei-Hısali'ye ait olan 
Tercih u Beyyinat Mevlana Hisali adlı risalenin sonuna düştüğü 117. varakın so
nunda bu risaleyi el-Fakir es-Seyyid Muhammed 1160 (1747 m) senesinde yaz
dJ kaydı bulunmaktadır. 
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fi'd-Da'va-Defter sahibi kendisi çeşitli fetva kitaplanndan deriemiş 
(125-128), Nazmu İbn Şahne (128-131), Kanunname-i HümayOn 
(131-135), Kitabü Vacibi'I-Htfz-İmamzade Ahmed b. Muhammed b. 
İbrahim ei-Eyyubl (136-151), Metn-i Akaid-Nesefi(151-154), Risale 
İ'rabi Kavlihl Teala-Abdurrahman b. Ahmed en-Neccar (Müellifin 
kendi nesih hatttyla) (154-157), Pendname-i Azmi Efendi (158-
160). 

Yine defterin sonlarında defter sahibine ait olduğunu tahmin 
ettiğimiz bazı ilmihal konuları (Namazın şartları, farzları, vacipleri, 
sünnetleri, müstehabları, mekruhları, müfsitleri; abdestin farzları, 
sünnetleri, · müstehabları, adabı, mekruhları, menhiyyatı; guslün 
farzları, sünnetleri, guslü gerektiren şeyler) ile ilgili Türkçe beyitler 
ile bizim söz konusu ettiğimiz Nazm-t SOre-i Kur'an adlı şu şiir yer 
almaktadır. 

NAZM-I SÜRE- İ KUR'AN-I KERIM 

Hakk-ı tertlb iledir Mushaf-ı Kur'an-ı Huda 

Gerçi zabt eylemiş sureleri her dana 

Bu yüz on dört sfireyi vezn ile tertib eyledim 

Edelim nazm-ı kerim üzre müretteb ziba 

Sure-i Fatiha ser-levha-ı ayat-ı 'ızam 

Bakara cümleden i'caz ile müehhar ma'na 

Al-i Imran'daki ma'na-yı garibe nazar et 

Seyr eder alem-i ayat-ı mevaris-i Nisa 

Maide mu'cize-i Isa vü Meryem'dir hem 

Okusa münkfre En'am'ı seza ehH sema 

Bağ-ı cennet sanır A'raf'ı görüp ehH cehim 

Canı Enfal eder amma ele girmez dünya 

Tevbe kıl sıdk ile ta rütbe-i Yunus bulasın 

Kavm'-i Hfid'a olan olmaya bu dünyada sana 

Nakl-i ru'ya ile Yusuf vatan etti cahı 
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Ra'd var etmedi mi na'ra-yı ihvana Inea 

Tıfl İbrahim'e kast eyler iken kavm-i laln 

Hıcr abasına meyf etmedi bir dem asla 

Ravza-ı Mushaf'a bak eyledi Nahl anda karar 

Nlş küş ola adCıya ki demiştir İsra 

Kehf olup Hızr ile Musa'ya saray-ı hikmet 

Hem ola Meryem-i pa kizeye ısmet Ta ha 

Enbiya merkadine Hac ile yüzler sürelim 

Mü'minin'in yüzü ol hakile pür Nur ola 

Eyle Furkanı Huda'ya heme sıdk ile kasem 

Vasf-ı peygamberi medhile ederler Şuara 

Şah olan Neml-i zalfe nazarı dCın etmez 

Kasas'a alim olana neydüğün eyler dünya 

Ankebut'u sırr-ı gar üzre ederi ta'ylni 

Rum'a dek eyleyenin kCışiş etmez mi heba 

Eyledi hikmet-i lokman'a müyesser o hakim 

Seede-i şukr ile eyyamın ederdi ihya 

2 

Fikr-i Ahzab ile kalbin hem gamgln etme 

Yetişir af-i Sebe'de yazılan hisse sana 

Fıtrat-ı cism-i zalfıme ziyaret-keş olan 

O(<uyup ruhuma Yasin ile anda ihda 



Kur'an Sure/eri ... MensOr ve ManzOm Eserler ve ManzOm Bir Örnek * 11 

Ve Saffat anladılar nüktesini çün Sad'ın 

Zümer'in hali kıyametteacep nice ola? 

Mü'min'in oldu çerağı yine nCır-ı iman 

RCız-ı deycCır-i kıyamette Mufassal Şura 

Zuhruf'un alemi etmekte Dühan'ı muğaşşa 

Zinet-i Casiye'dir ana nazar kıl cana 

Kavl-i enzer ile Ahkaf'a işaret oldu 

Yine kar etmedi ol kavm-i habise asla 

Sırr-ı leviak-i Muhammed ile mevcCıd eflak 

Mu'cizat ile Feth olmada her dem a'da 

Dehr ü dünye içre sana bağ-ı cinandır Hucurat 

Damen-i Kaf-i kanaatte gerektir me'va 

Zariyat kerem-i hazret-i Hak oldur bu dem 

· Kavm-i İsrail'e kar etmedi Tur-i Sina 

Her gece Necm ü Kamer zahir olup çarh üzre 

Vahdet-i Hazret-i Rahman/ı ederler inha 

Biraceb Val<ıa'dır yevm-i haşr yevm-i neşr 

Lerzenak olmadadır kalb-i Hadid'kah asa 

Malik-i nar-ı cahim ile Cedel etme 

RCız-i Haşr içre medet kıl ey bari-i Huda 

Sicn-i dünya gibi hiç mü'mine yok Mümtahıne 

Saf'da arayış ile hiç ele girmez dünya 
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Cuma-i Id-i said ile selamet-i insan 

Tair-i usbCı' Münafıklaradır rCız-ı bela 

Olma elbette Teğabün ile meyyaH Talak 

Olmaya bais-i Tahrim sana Mülk-i ibka 

NOn-ı Hak eyledi eflak u araziye medar 

Vakt-i Hakka gelicek vakıf oldu bay ü geda 

3 

Ol nebl gitti Burak ile Mearic görürler 

Cesed-i paki ile etti icabet Hakka 

Nuh içün ma-i azabalemi gark-ab etti 

Asker-i Cinn~ mekr ermedi seylab-ı fena 

Oldur Müzzemmil ü Müddessir ile çünki hıtab 

Ol Rasul etti hernan emr-i Kerfmi icra 

Haktır elbette Kıyamet görür anı İnsan 

Mürselat'ın ki Nebe' hakkını ol dernde ona 

Naziat'ı bize gösterme meded hatimede 

Ya İlahi bakamaz veeh-i AbOse bu geda 

Şems Tekvir olup elbet açılır Fatr-ı_kubCır 

Keffe-i adle Huda vermeye Tatfif'e rıza 

İnşikak ile BurOc'a kaçan oldukta hıtab 

NCır-i Tarık'la sırat ola tarlk-i A'la 

Gaşiye sırrına arif olan anlar Fecri 

Bir Beled'de niçün amil yok anınla hayfa 
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Şems-i pür-nur lle açılmadadır leyle-i gam 

Lem'a-i bahş olmada alem ser ü pa vakt-i Duha 

İnşirah ile !-Judaya bizi eyle mahşur 

Tin-veş kalmaya kalbirnde benim ukad-i bela 

Kanı ol dem ki Alak pare iken cism-i zaif 

Kadr'e irgördü seni ruh verip Mevla 

Nass-ı katı' iledir Beyyine Zilzal'e hem'in 

Adiyat ehli ile fahrederiz ruz-i ceza 

Çün ola Karia seyr ile Tekasür halin 

Ol Asır'da ne kasır var ne nesim ü ne saba 

VeyH Hak ca-yı makarr eyledi kavm-i File 

Refeh ü teslim Kureyş eyleme kim oldu a'da 

Din-i kamille ç;ıidene Kevser içre ukbada 

Kafirun nar-i cahim içre olsun mücza 

Nasr olup pişe dek olmaya hakkında leheb 

Eyle İhlas'a devamı ki ola tahlisa rıza 

4 

Kıl teavvüz Felak'ın keyd ü şerr ü zenneden hem 

Nas vesvas-ı habise nazar etmez Mevla. 

Vezni: Fenatün (Failatün)/ Feilatün/ Feilatün/ Feilün (Fa'lün) 

Şair, şiirinde özetle şunları söyler: 
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Allah Kelamı Kur'an'ın her şeyinin tertip ve düzen üzere oldu-· 
ğunu belirttikten sonra ondaki 114 sureyi en güzel bir şekilde tertip 
ederek saydığını söyler. 

Fatiha suresinin, Kur'an'ın önsözü mesabesinde olduğunu, Sa
kara suresinde yer alan meydan okuyamaya işaret ederek 
Kur'an'ın i'cazına işaret eder. 

Al-i Imran suresinde garib manalar ifadesiyle muhkem
müteşabihle ilgili ayetleri hatırlatır. Nisa suresinde miras hukuku ile 
ilgili açıklamaların yer aldığını söyler .. 

Meryem oğlu İsa'nın isteği ile gerçekleşen semadan inen sof
radan adını alan Maide suresinin bu isimle anılışını açıklar ve inkar
cılara Sema ehlinin Enam suresinin okumasının ne kadar yerinde 
olacağını söyler. Bununla Enam suresinin inişinde yetmiş bin mele
ğin yeryüzüne indiği şeklindeki rivayeti13 hatırlatır. 

A'raf suresinde Cehennem ile Cennet arasında bulunan perde
nin kaldırılması ile cehennemlikleri cennetliklerden su ve rızık iste
melerine işaret edildiğini hatırlatır. (SO.ayet) Cehennemlikler piş
man olup canlarını feda (enfal) etmek isterler ancak, onların tekrar 
dünya döndürülmeleri imkansızdır. 

Tevbe, Yunus ve Hud kelimelerini kullanarak içtenlikle yapıla
cak bir tevbe ile HCıd kavminin başına gelen azaptan kurtuluş ve 
Yunus peygamberin rütbesine nail olmanın mümkün olduğunu söy-
ler. · 

Yusuf peygamberin, rüyasını anlatması ile vatanından olduğu
nu ve kardeşlerin orada naralar atmasıyla şimşeklerin çaktığını 
hatırlatarak Yusuf ve Ra'd surelerine işaret eder. 

İbrahim ve Hıcr surelerine işaret ederken puta tapan kavminin 
küçük yaşta Hz. İbrahim'e karşı geldiğini, ama onun asla atalar 
dinine meyletmediğini hatırlatır.· 

Nahl ve İsra surelerini, arının Kur'an'da geçtiğini ve Tevhid 
düşmanlarının arı iğnesi ile kahrolduklarını söyleyerek anar. Nite
kim İsra suresinde azgınların çeşitli şekillerde helak olduğu anlatı
lır. 

Kehf suresini, orada Musa ve Hızır kıssasının anlatıldığını, Taha 
ve Meryem surelerini ise Hz. Meryem'in korunmuşluğunu hatırlata
rak zikreder. 

Peygamberlerin mezarlarını ziyaret etmekle inananların yüzle
rinin nurlanacağını söylerken Enbiya, Hac, Mü'minun ve Nur surele-: 

13 Bkz. İbn Keslr, Tefsiru'I-Kur'ani'I-Azim, II, 122. 
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rini anar. Söz konusu beyitte surelerin muhtevalarından çok isimle
rindeki manaları kullanır. 

Allah'ın kitabının bir adının da Furkan olduğunu ve kitaba ye
min edildiğini; Kur'an'ın övdüğü şairlerin peygamberlere na't ya
zanlar olduğunu belirterek Furkan ve Şuara surelerini anar. 

Karınca ve kuşdilini anlayan Hz. Süleyman peygamberin kıssa
sının anlatıldığı Nemi suresini anarken sultan olanların karınca da 
olsa kendinden aşağıda olanları küçük görmemesi gerektiği; Kur'an 
kıssalarını ibretle okuyanların dünyaya niçin geldiğini öğreteceği 
öğüdünü vererek Nemi ve Kasas surelerini zikreder. 

Hicret yolunda sığındıkları mağaranın ağzına ağını ören örüm
ceği hatırlatarak ve Ankebut suresi rehberliğinde hareket edenin 
çabasının boşa gitmeyeceğini söyleyerek Ankebut ve Rum sureleri
ni anar. 

Kendisine hikmetler verilen· Lokman Hekim'in bu nimetiere 
karşı şükür seedelerine kapanarak günlerini ihya ettiğini hatırlata
rak Lokman ve Secde surelerine yer verir. 

Ahzab ve Sebe' su surelerinin ismini verirken Mürninleri yok 
etmek için dört bir yandan toplanıp Medine'yi kuşatan ordulardan 
bahseden Ahzab suresini, farklı düşman gruplarına aldırmamak 
gerektiğini, Sebe suresinde anlatılan kıssaları ibretle okumanın kafi 
olduğunu söyler. · 

Şair, Fatır ve Yasin surelerini anarken, meza·rını ziyaret edecek 
ola.nlardan ruhuna Yasin okumalarını ister. Söz konusu beyitte Fatır 
suresi, aynı kökten türemiş fıtrat kelimesi ile anılmıştır. 

Hece harfleriyle başlayan surelerdeki ince manaları, saf saf 
duranların anladıklarını söyleyerek ve farklı inanç gruplarına men
sup olanların kıyamette hallerinin nice olacağını hatırlatarak Saffat, 
Sad ve Zümer surelerini anar. 

Gerçek müminin iman meşalesiyle aydınlanıp onun için kıya
met karanlıklarının açılacağını belirtirken Mümin, Fussilet ve Şura 
surelerini zikreder. 

Dünyanın geçici süslerine aldananların cehenneme yuvarlana
caklarını hatıriatırken Zuhruf, Dühan ve Casiye surelerini anar. 

En korkutucu uyanlarla uyarıimalarına rağmen Ahkaf kavminin 
yola gelmediğini hatıriatırken Ahkaf suresini yad eder. 

Levlake /ev/ak lema halaktül efiak/Sen olmasaydm var/tklan 
yaratmazdtm14 sözüne telmih ederek, Hz.Muhammed'in hatırına 

14 Aclüni, bu sözün hadis olmasa da manasının sahih olduğunu söyler. Bkz. Aclüni, 
Keşfü'I-Hafa, Kahire, ty, II, 232. · 
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· kainatın yaratıldığını ve onun meleklerin yard1ma gelmeleri/ uzak
lardaki düşmanm kalbine korkusun saimmasi gibi mucizeleri ile 
düşman yurtlarının fethedildiğini söyleyerek Muhammed ve Fetih 
surelerine işaret eder. 

Suredeki edep kurallarına uymakla dünya hayatının cennete 
döneceğini söyleyerek Hucurat suresini, kanaat konusunda Kat 
dağının eteğinin sığınak olduğunu söyleyerek de Kat suresini anar. 

Tozdurup savuran meleklerin/rüzgarların Cenab-ı Hakkın lütfu 
olduğunu söyleyerek Zariyat suresine; Tur dağının tepelerine kaldı
rılması mucizesinin bile İsrailoğullarını yola getirmeye/yolda tut
maya yetmediğini söyleyerek Tur suresine işaret eder. 

Her gece yıldızların ve ayın hareket' ederek Yüce Allah'ın birli
ğine tanıklık ettiklerini anlatırken Necm, Kamer ve Rahman surele-:
rini anar. 

İnsanların dirilip toplanacakları kıyamet gününde demir gibi 
katı kalpli olanların bile titreyip kendilerine geleceklerine dikkat 
çekerek Vakıa ve Hadi' d surelerini anar. · 

Cehenneme ve onun bekçisi Malik'in eline düşmernek için ted
birli olmanın ve yine bu konuda Allah'ın rahmetinin yetişmesinin 
gereğini anlatırken Mücadele ve Haşr surelerini zikreder. 

Mürnin için zindana benz~yen dünyanın imtihan yeri olduğunu, 
geçici olduğunu ve elden çıktıktan sonra tekrar ele geçmeyeceğini 
anlatırken Mümtehıne ve Saf surelerinin adına yer verir. 

Cuma gününün bahtiyar insanların bayram günü, münafıklar 
için ise uğursuzluk günü olduğunu belirtirken Cuma ve Münafikun 
surelerini anar. 

Bir anlık aldanma ve gaflet ile boşarnayı düşünmemenin gere
ğine, aksi takdirde ebedilik mülkünden mahrum kalınacağına işaret 
.ederken Teğabün, Talak, Tahrim ve Mülk surelerini zikreder. 

Cenab-ı Hakkın, Nun'u felekler ve yerlerin ekseni kıldığını, 
zengin fakir herkesin kıyamet gününde gerçeği aniayacağını söy
lerken Nun ve Hakka surelerini anar. Burada Nun'un evreni sırtında 
taşıyan balık olauğ!J 15 şeklindeki görüşe işaret eder. 

Hz. Peygamberin, Yüce Allah'ın daveti ile bedenen Burak adlı 
binit ile miraca yükseldiğini anlatırken yükselme dereceleri anlamı
na gelen Mearic suresine işaret eder. 

Hz. Nuh peygamberin kavminin tufan ile helak olmasını ve bo
şanan sel sularının cinler ordusuna bile kurtuluş çaresi olmadığını 
anlatırken Nuh ve Cin surelerini anar. 

15 Bkz. İbn Kesir, Tefslru'I-Kur'fmi'I-Azim, IV, 400. 
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Risaletle göre.vlendirildiği günlerde örtülere bürünen ·peygam
bere gelen Ey örtüsüne bürünmüş olan, kalk namaz kll-kqlk insan.
/an uyar şeklinde gelen İlahi emirlerin gereğini yerine getirmesini 
hatıriatırken Müzzemmil ve Müddes~ir surelerini yad eder .. 

Kıyamete tanık olan insanın, o anda gönderilmiş elçilerin ger
çekliğini aniayacağını anlatırken Kıyame, İnsan,. Mürselat ve Nebe, 
surelerini anar. 

Naziat ve Abese surelerini anarken, İlahi, bize son nefeste zor
lu ölümleri gösterme, zira bu fakir kul astk suratlara bakamaz dua
sını eder. 

Kıyamet gününde güneşin dürüleceğini, kabirierin yarı[ıp açıla
cağını hatırlatarak, adalet terazisini eksik tartmaya 'AIIah,ın . razı. 
olmayacağını anlatırken Tekvir, İnfitar ve Mütaffifın surelerini zik
reder. 

Kıyamette burçlara sahip semanın yarılacağını hatırlatıp parlak 
bir yıldız gibi doğan Hz. Peygamber ve onun insanlığa getirdiği 
.Kur,an ile_ aydınlanan yolun en yüce yol olduğunu söylerken 
İnşikak, BurGc, Tarık ve Nla surelerini anar. 

Dehşeti her şeyi kaplayan kıyameti anlayanın, vahyin aydınlı
. ğını anlayabileceğini söyler ve bir beldede ilmi ile amil ola.nın olma
yışının ne büyük kayıp olduğunu söyleyerek Gaşiye, Fecr ve Beled 
surelerine işaret eder. · 

Gecenin hüzünlü karanlıklarının ışık saçan güneşle açıldığını 
kuşluk vaktinde de her kainatın baştanbaşa aydınlandığını söyler· 
ken Şems, Leyl, Duha surelerini anar. 

Ey Rabbim, beni kalbime huzur vererek haşr ey/e ki kalbirndE 
incir tanesi kadar bile bela düğümleri ka/masm <luasını yaparken 
İnşirah ve Tin kelimelerini kullanır. 

İnsanın bir alak parçası iken, Allah,ın kendisine ruh üfürmes 
ile var olup değer kazandığını hatırlatırkeri Alak ve Kadir surelerin 
anar. 

Kıyamet günündeki zelzele delilinin Kur'an ile sabit olduğunL 
ve Allah yolunda koşturanların, ahrette herkes için övünç kaynağı 
olacağını söylerken Beyyine, Zilzal ve Adiyat surelerini zikreder. 

Çokluk yarışına kendisini kaptıranların cehennem ateşine dü
şeceğini ve Asır suresinin sanıldığı gibi kısa olmadığını, onun engin 
manaları olduğunu söyleyerek Karia, · Tekasür ve Asır surelerini. 
anar. 

Fil ordusunun helak olduğunu hatırlatıp, refah içinde yuzüp 
nimetiere erdiği halde Allah,a düşman olan Kureyş kavmi gibi ol-
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mama öğÜdünü yaparken Hümeze, Fll ve Kureyş surelerine işaret 
eder. 

Dini gereği gibi yaşayarak ölenlerin ahrette Kevser şarabından 
içeceğini, kafirlerin ise cehennemle cezalandırılacaklarını hatıriatır
ken Kevser ve KafirCın surelerini ana'r. 

İlahi yardımla zafere .erip olgunlaşmanın ve cehennem alevle
rine düşmernek için tedbirli olmanın ·ve ihlasla Rabbin rızasını ka
zanmanın gereğini söylerken Nasr, Leheb ve İhlas surelerini zikre
der. · 

Felak ve Nas surelerini okuyarak sinsi vesveseci şeytan başta 
olmak üzere, tüm şer odaklarının şerlerinden Allah'a sığınmanın 
gerekliliğini bildirerek şiirini bağlar. 

Sonuç 
es-Seyyid Muhammed b. İbrahim b. Muhammed Akah tarafın

dan Hicri 117Ö'Ierde kaleme alındığını tahmin ettiğimiz eser, Kur'an 
surelerinin tamamının ismini nazmeden güzel bir çalışmadır. -

Eser edebi yönden, yüz on d(jrt surenin isimlerini beyitlere 
sığdırma gayreti sonucu, zaman zaman zorlama cümlelerle yazıl
mış normal seviyede bir nazımdır. 

· Eserde Kur'an surelerinin isimleri verilirken, bir taraftan sure 
adının manasma işaret edilirken, öte yandan surenin en önemli 
mesajına dikkat çekilmiştir. Bu isimlerle hem sure adları sayılrnışJ 
hem de isimlerdeki manalar murad edilerek hikmetli beyitler elde
edilmiştir. Bu da -şairin Kur'an'ın muhtevasına· vukufiyetini göster
mektedir. 

Çoğu sure -isimleri tam olarak verilirken, bazı sure isimlerine 
onları çağrıştıran ve beytin manasıyla ilgili, aynı kökten türetilmiş 
kelimelerle işaret edilmiştir. Fatır suresine Fıtrat, Fussilet suresine 
Mufassal, Mücadele suresine Cedel, Abese suresine Abus, İnfıtar 
suresine Fatr, veyl kelimesi ile başlayan Hümeze suresine Veyl 
kelimeleriyle işaret edilmesi gibi. 

Bu vesile ile bu çalışmayı yapan Kur'an şairini rahmetle yad 
ediyoruz. 

. -~ ··-
·r 


