
Giriþ

Bilindiði gibi Kur’an-

ý Kerim 114 sureye 

ayrýlmýþtýr. Bina katlarý-

na sure denilmesi sebebiy-

le Kur’an’ýn muhtelif ký-

sým ve tabakalarýný teþ-

kil eden parçalarýna da su-

re adý verilmiþtir. Her sure 

Allah’ýn kelamýný ihtiva et-

tiðinden ve yüksek bir mev-

kide bulunduðundan bu is-

mi almýþ olmasý kuvvetle 

muhtemeldir.1 Bu bakým-

dan sureler arasýnda Hz. 

Peygamber’in beyanlarý 

doðrultusunda fazilet fark-

larý olsa da netice itibariy-

le her sure Allah’ýn kelamý 

olmasý hasebiyle büyük bir 

öneme sahiptir. Fâtýr sure-

si de bu açýdan fevkalade ö-

nemli Mekkî surelerdendir.

Biz bu makalede önce-

likle Fâtýr suresini isimlen-

dirilmesi, nüzulü ve önceki 

sureyle münasebeti açýsýn-

dan ele aldýk. Ardýndan kla-

sik ve çaðdaþ tefsir metinle-

ri ýþýðýnda surenin muhteva 

tahlilini yaparak sureyi de-

ðerlendirmeye çalýþtýk. Özellikle klasik ve çaðdaþ tefsirler arasýndaki farklarý orta-

ya koyarak bu tefsirlerin bakýþ açýlarýný ve konuya yaklaþýmlarýný ortaya koyduk.

1.Fâtýr Suresi
Mekke’de indirilmiþ olup, 45 ayetten oluþan bu sure, Kur’an’da hamd ile baþ-

*  Bu makale “Klâsik ve Çaðdaþ Tefsir Metinleri Iþýðýnda Fâtýr Sûresinin Tefsiri” baþlýklý yüksek 

lisans tezinden üretilmiþtir.

1. Ýsmail Cerrahoðlu, Tefsir Usûlü (On beþinci Basým. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfý Yay., 2006), 

s. 57.
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layan1 son suredir. Ýçerik olarak tev-

hid, nübüvvet ve ahiret konularý sure-

de temel olarak ele alýnmaktadýr. Sure-

nin muhteva tahliline geçmeden önce i-

simlendirilmesi, nüzulü ve öncesindeki 

Sebe’ suresiyle münasebetine temas et-

menin faydalý olacaðýný düþünüyoruz.

1.1. Ýsimlendirilmesi
Sureler isimlerini, ihtiva ettikleri ga-

rip bir kelimeden veya ifade ettikleri ma-

nadan alýr. Bu bakýmdan bazý surelerin 

birden fazla isimleri vardýr.2 Nitekim in-

celemiþ olduðumuz Fâtýr suresi de iki is-

mi olan surelerdendir. Bu isimlerden bi-

ri tevkifî diðeri ise ictihadidir. Tevkifî o-

lan ismi, “Fâtýr”dýr. Zira Doðu ve Batý’da 

birçok Mushaf’ta ve hadis kitaplarýnda bu 

isimle zikredildiði gibi, Ýbn Abbâs’ýn bu 

sure hakkýnda; “Fâtýr suresi Mekkî’dir.” 

sözü de surenin bu isminin tevkifîliðine 

delildir.3 Fâtýr diye isimlendirilmesinin 

sebebi ise bu surenin yaratma, yoktan var 

etme ve kâinatý meydana getirmesine de-

lalet eden, yaratýcýnýn azametini ve eþsiz 

kudretini bildiren ilahî bir vasýfla (Fâtýr 

vasfýyla) baþlamasýndan dolayýdýr.4 Bu-

na göre, “Göklerin ve yerin fâtýrý olan 

Allah’a hamdolsun.” demek, “Gökleri ve 

yeri yok iken yaratan, onlarý yeni ve sü-

rekli oluþumlara uðratacak olan Allah’a 

hamdolsun.” anlamýna gelir.5

1. Hamd ile baþlayan diðer sureler: Fâtiha, 

En’âm, Kehf ve Sebe’ sureleridir.

2. Ýsmail Cerrahoðlu, Tefsir Usûlü, s. 59.

3. Cuma Ali Abdulkâdir, Meâlimu Suveri’l-
Kurâni’l-Kerîm ve Ýthâfâtu Durerihî, (Ýkinci 

Basým, Kahire: Mýsýr 1428/2007), II, 91.

4. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akîdeti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, (Birinci Basým, 

Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Muâsýr, 1411/1991), 

XXII, 218.

5. Emin Iþýk, “Fâtýr Sûresi”, Türkiye Diyanet 
Vakfý Ýslam Ansiklopedisi (DÝA), (Ýstanbul: 

Fâtýr suresinin ictihadi ismi ise; 

“Melaike”dir. Bu ismi de Zemahþerî 

(ö. 538/1143), Sa’lebî (ö. 427/1035), 

Nesefî (ö. 710/1310) ve Beyzâvî (ö. 

685/1286) gibi müfessirlerin yaný sý-

ra, Buhârî (ö. 869/1464) ve Tirmizî 

(ö. 892/1487) gibi muhaddisler de 

kullanmýþtýr.6 Ayrýca bu surenin ilk a-

yetlerinde Allah Teâlâ’nýn risaletini 

ve emirlerini teblið etmeleri için me-

lekleri kendisi ile peygamberleri a-

rasýnda vasýtalar kýldýðýný ifade etti-

ði için bu sure “Melaike suresi” diye 

adlandýrýlmaktadýr.7

1.2. Nüzulü
Surelerin Mekkî ve Medenî oluþlarý 

hakkýnda Hz. Peygamber’den (sas.) bir 

açýklama gelmemiþtir. Zira onun saðlý-

ðýnda sahabenin böyle bir beyana ihti-

yacý yoktu. O hâlde surelerin Mekkî mi 

yoksa Medenî mi olduðunu bilmek sa-

habe ve tabiinden gelen haberlere da-

yanacaktýr. Bununla beraber surelerin 

Mekkî veya Medenî olduðunu gösteren 

alametler de yok deðildir.8

Fâtýr suresinin nüzulüyle alakalý ke-

sin bir rivayet bulunmamakla beraber, 

ne zaman nazil olduðu ancak muhte-

vasýndan tahmin edilebilmektedir. Bu 

sure, muhtemelen Mekkeli müþrikle-

rin þiddete baþvurduklarý, ayný zaman-

da Ýslam’a daveti önlemek ve Allah’ýn 

Resul’ünü (sas.) maðlup edebilmek i-

çin, hiçbir hileden geri kalmadýklarý dö-

Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý, 1995), XII, 

240.

6. Cum’a Alî Abdulkâdir, Meâlimu Suveri’l-
Kurâni’l-Kerîm ve Ýthâfâtu Durerihî, II, 92.

7. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akîdeti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 218.

8. Ýsmail Cerrahoðlu, Tefsir Usûlü, s. 60-61.
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nemde, yani Mekke Dönemi’nin ortala-

rýnda nazil olmuþtur.1 Süleyman Ateþ 

ise surenin Mekke döneminde inen ilk 

surelerden olduðunu ifade eder.2

Âlûsî (ö. 1270/1854), Ýbn Abbâs ve 

Katâde’den nakledilen rivayetlere göre 

Fâtýr suresinin Mekkî olduðunu söyler. 

Ancak Hasan Basrî bu surede iki ayetin 

Medenî olduðunu ifade eder. Bu iki ayet 

þunlardýr:         
        “Allah’ýn ki-

tabýný okuyup ona uyanlar, namazý hak-
kýyla ifa edenler ve kendilerine nasip et-
tiðimiz imkânlardan, gizli ve aþikâr o-
larak hayýr yolunda harcayanlar, ziyan 
ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.” 

(35/Fâtýr, 29)        
          

    “Sonra Biz, kitabý seçti-
ðimiz kullarýmýza miras verdik. Kullarý-
mýzdan kimi nefsine zulmeder. Kimi mu-
tedildir, orta yolu tutar. Kimi de Allah’ýn 
izniyle hayýrlarda öne geçer. Ýþte büyük 
lütuf budur.” (35/Fâtýr, 32).3 

Celal Yýldýrým (ö. 1430/2009) ise 

surenin tamamýnýn Mekke’de indiði-

ni, cumhurun da ayný görüþte olduðu-

nu ve buna muhalefet edenin olmadýðý-

ný savunur.4

1. Ebû’l Âl’â Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, çevi-

ren: Muhammed Han Kayani, Yusuf Kara-

ca, Nazife Þiþman, Ýsmail Bosnalý, Ali Ünal, 

Hamdi Aktaþ, (Ýkinci Basým, Ýstanbul: Ýnsan 

Yay., 1996), IV, 541.

2. Süleyman Ateþ, Yüce Kur’ân’ýn Çaðdaþ 
Tefsîri, (Ýstanbul: Yeni Ufuklar Neþriyat, 

ts.), VII, 289.

3. Ebû’s-Senâ Þehâbeddîn es-Seyyid Mahmûd 

el-Âlûsî el-Baðdâdî, Ruhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-
Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l Mesânî, (Beyrut: 

yy., ts.), XXII, 161.

4. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, (Ýzmir: Anadolu Yay., 1991), X, 

4973.

Fâtýr suresinin faziletine dair sa-

hih bir rivayet bulunmamaktadýr. Ubey 

b. Kâ’b’dan “Melâike suresini okuyan 

kimseye cennetin bütün kapýlarý, ‘Han-

gi kapýdan istersen gir.’ diye seslenir.” 

anlamýnda bir hadis rivayet edilmiþtir.5 

Ancak bu hadisin de sabit olmadýðý ka-

bul edilmektedir.6 

Bütün bu görüþler ve surenin muh-

tevasý göz önüne alýndýðýnda þu neti-

ceye varmak mümkündür: Fâtýr suresi 

Mushaf’taki sýralamada otuz beþinci, i-

niþ sýrasýna göre kýrk üçüncü suredir.7 

Furkân suresinden sonra, Meryem su-

resinden önce Mekke’de inmiþtir.8 A-

yet sayýsý 45, kelime sayýsý 777, harf 

sayýsý 3130‘dur.9 Surenin fasýlalarý ise 

( , , , , , ) harfleridir.10

1.3. Önceki Sureyle Münasebeti
Kur’an-ý Kerim’in surelerinin terti-

binin tevkifi olduðunu kabul edenlere 

göre sureler arasýnda bir irtibat vardýr. 

Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1209) gibi 

bazý âlimler ayetler arasýndaki münase-

betin yanýnda sureler arasýnda da mü-

nasebet olduðunu zikretmiþ ve tefsir-

5. Ebu’l-Kâsým Cârullâh Mahmûd b. Ömer ez-

Zemahþerî, el-Keþþâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve 
Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, (Mekte-

betu ve Matbaatu Mustafâ’l-Bâbi’l-Halebî, 

ts.), III, 313.

6. Emin Iþýk, “Fâtýr Sûresi”, DÝA, XII, 241.

7. Hayrettin Karaman ve diðerleri, Kur’ân Yolu 
Türkçe Meâl ve Tefsir, (Üçüncü Basým, An-

kara: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yay., 2007), 

IV, 445.

8. Muhammed Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr 
ve’t-Tenvîr, (Tunus: Dâru’t-Tunûsiyye, 

1984), XXII, 247.

9. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, X, 4973.

10. Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dîni 
Kur’an Dili, (Eser Neþriyat, 1979), VI, 3970; 

Emin Iþýk, “Fâtýr Sûresi”, DÝA, XII, 140. 
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lerinde bu münasebet çeþidine yer ver-

miþlerdir.

Kur’an-ý Kerim’in sureleri arasýnda 

bir irtibat vardýr. Zira surelerin geliþi-

güzel serpiþtirilmiþ olmasý bahis konu-

su olamaz.1

Ayetler ve sureler çeþitli zamanlar-

da ve çeþitli sebeplere binaen nazil ol-

makla beraber, aralarýnda öyle bir irti-

bat var ki onlardan birini yerinden oy-

natmak mümkün deðildir. Kur’an’ýn i-

cazý bu yöne de teþmil edilebilir. Be-

lagat ve ahenk bakýmýndan Kur’an’ýn 

böyle bir insicama sahip olmasý, onun 

ebedî bir mucize olduðunun delilidir.2

Bilindiði üzere Fâtýr suresi Mus-

haf’taki diziliþe göre, 34. Sebe’ suresi-

nin hemen akabinde 35. sure olarak gel-

mektedir. Bu surenin bir önceki sure i-

le irtibatý þu hususta açýkça ortaya çýk-

maktadýr: Allah Teâlâ öncesindeki Se-

be’ suresinde müminlerin düþmanlarý 

olan müþriklerin helakýný ve onlarýn a-

zapla cezalandýrýlacaklarýný zikretmiþ-

tir. Tabii bu durumda da müminlerin 

kendilerine yardým eden Allah’a hamd 

ve þükretmeleri gerekmektedir. Dola-

yýsýyla Sebe’ suresinin hemen akabinde 

Fâtýr suresinin hamd ile baþlamasý mü-

minlerin bu vazifelerini hatýrlatmakta-

dýr. Ýki surenin arasýndaki yukarýdaki 

münasebetle beraber, her iki surenin de 

hamd ile baþlamalarý aralarýndaki bir di-

ðer münasebettir.3

1. Ýsmail Cerrahoðlu, Tefsir Usûlü, s. 205.

2. Celâleddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-

Suyûtî, el-Ýtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, tahric: 

Ahmed b. Þa’bân b. Ahmed, (Birinci Basým, 

Kahire: Mektebetu’s-Safâ, 1428/2006), III, 

213; Ýsmail Cerrahoðlu, Tefsir Usûlü, s. 204.

3. Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf el-

Endelûsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, (Birinci 

Basým, Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-Ýlmiyye, 

Suyûtî (ö. 911/1505) ise Fâtýr su-

resiyle Sebe’ suresinin münasebetini; 

her iki surenin de hamd ile baþlamasý-

nýn yanýnda, bu iki surenin uzunluk hu-

susundaki uygunluklarýyla da açýklar.4

2. Klasik ve Çaðdaþ Tefsirler 
Çerçevesinde Surenin Muhteva Tahlili

Makalemizin bu bölümünde ele al-

dýðýmýz Fâtýr suresini klasik ve çað-

daþ tefsir metinleri ýþýðýnda incelemeðe 

çalýþacaðýz.5 Sureyi, surenin eksenini o-

luþturan tevhid, nübüvvet ve ahiret ol-

mak üzere üç ana baþlýk hâlinde ele a-

lacaðýz.

Bu çalýþmada bir yönüyle Kur’an 

surelerinden Fâtýr suresi içerik olarak 

incelenirken bir diðer açýdan ise söz ko-

nusu sure özelinde klasik ve çaðdaþ dö-

nem müfessirleri mukayese edilmiþtir. 

Mekkî surelerin karakteristik özellik-

leri Fâtýr suresinde de hâkim olan bir 

husustur. Nitekim surede tevhid, nü-

büvvet ve ahiret eksenli itikadi mese-

lelerle beraber Allah-insan iliþkisinin 

en temel ekseni ibadetler surenin temel 

konularýdýr.6

Yukarýda belirttiðimiz gibi Fâtýr su-

resi Mekkî olarak kabul edilmektedir. 

Mekkî sureler incelendiðinde bu sure-

lerin, tevhid, þirk, nübüvvet, haþir, ada-

1413 h/1993), VII, 284.

4. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akîdeti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 218.

5. Farklý kaynaklarý kullanmakla beraber, kla-

sik olarak Taberî, Zemahþerî, Râzî, Kurtubî, 

Beydâvî, Nesefî ve Ýbn Kesîr; çaðdaþ olarak 

Âlûsî, Elmalýlý, M. Ýzzet Derveze, Seyyid Ku-

tub, Ýbn Aþûr, Celal Yýldýrým, Vehbe Zuhaylî 

ve Süleyman Ateþ gibi müfessirlerin tefsirle-

rini esas aldýk.

6. Bkz. Faruk Tuncer, Tenasüp Ýlmi Açýsýndan 
Kur’ân Sûrelerindeki Eþsiz Ahenk, (Ýzmir: 

Iþýk Akademi Yay., 2010), s. 302-304.
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let, cennet, cehennem, mükâfat ve ceza 

gibi konularý ele aldýklarý görülmekte-

dir. Bu surenin konusu da diðer Mekkî 

surelerin konularý gibi Allah’ýn birliðine 

davet etme, O’nun varlýðýna delalet e-

den delillerin ortaya konulmasý, þirkin 

temellerinin yýkýlmasý, Allah’ýn dinine 

ve Ýslam ahlakýna sarýlma, istikamet ü-

zerine olma gibi konularýdýr.1 

Muhataplarý açýsýndan Fâtýr sure-

si baþlýca iki bölüme ayrýlabilir. Birinci 

bölümde hitap daha çok genele yapýlýr-

ken, ikinci bölümde ise hitabýn daha çok 

kâfirlere yapýldýðý göze çarpmaktadýr.2 

2.1. Tevhid
Allah’ýn bir sünneti olarak peygam-

berler, insanlara, dinî ve ahlaki yozlaþ-

manýn ve toplumsal fesat ve kargaþa-

nýn olduðu zamanlarda gönderilmiþ-

lerdir. Bilindiði gibi Kur’an’ýn inmeye 

baþladýðý dönem inanç, ibadet ve insan-

lar arasý sosyal ve içtimai birtakým bo-

zulmalarýn meydana geldiði bir dönem-

dir. Kur’an’ýn ilk muhatabý olan Cahi-

liye Araplarýnýn itikatlarý þirk unsurla-

rýyla kirlenmiþ, Allah’ýn sadece kendi-

sine yapýlmasýný istediði ibadetler bu 

þirk unsurlarýna hasr edilerek mabud-

luk vasfý Allah’tan baþkasýna verilmiþ, 

fert ve toplum için bir güvence niteli-

ðinde olan ahlak ilkeleri terk edilmiþtir. 

Böyle bir ortamda inen Kur’an’ýn tev-

hid, nübüvvet ve ahlaki ilkelere öncelik 

1. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akîdeti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 218-219.

2. Birinci bölüm: 1-35. ayetler; ikinci bölüm: 

36-45. ayetlerdir. Bkz. Muhammed Ýzzet 

Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs Tertîbu’s-Suveri 
Hasebu’n-Nuzûl, (Ýkinci Basým, Tunus: 

Dâru’l-Garbi’l-Ýslâmî, 1421/2000), III, 107; 

Süleyman Ateþ, Yüce Kur’ân’ýn Çaðdaþ 
Tefsîri, VII, 289.

vermesi gayet tabiidir. Nitekim Mekke 

Dönemi’nde inen surelerde genel ma-

nada bu konularýn iþlendiði görülür. Bu 

surelerde tevhid ilkelerini unutup körü 

körüne atalarýný takip eden muhatap-

lar kýnanýr ve daima düþünme ve araþ-

týrmaya teþvik edilir.

Fâtýr suresinde de Allah’ýn varlýðýna, 

birliðine hikmet ve kudretine delalet e-

den çeþitli deliller gözler önüne serilir. 

Sureye bir bütün olarak baktýðýmýzda, 

Allah’ýn birlik ve kudretine delalet eden 

ayetlerin, surenin tamamýnda yer aldýðý 

müþahede edilmektedir. Tevhid ile ilgi-

li bu ayetler sýrasýyla 1-3; 12, 13, 27-28 

ve 41. ayetlerdir.

Yine bu surede bütün nimetlerin te-

meli ve baþý olan dört nimetten geniþ-

çe bahsedilmiþtir. Bu nimetler ise bi-

rinci icat yani yoktan var etme;3 son-

ra birinci ibka yani dünyada rýzýk ve-

rerek yaþatma;4 daha sonra ikinci icat 

yani öldükten sonra diriltme5 ve ikin-

ci ibka yani ebedi ahiret hayatýdýr.6 Su-

renin baþlangýcý bu birinci icat ile ilgi-

lidir. Devamýnda bu icat ve ibkalarýn 

Allah’ýn sonsuz kudretine delalet ettiði 

anlatýlmaktadýr.7

Fâtýr suresinde dikkat çeken ve ü-

zerinde en çok durulan konu hiç þüphe 

yok ki Allah’ýn (cc.) tevhidini ispatla-

yan kudreti ve bu kudretinin canlý can-

sýz bütün mahlûkat üzerindeki teza-

hürüdür. Surenin diðer ayetleri aðýr-

3. Bkz. 35/Fâtýr, 1-11. 

4. Bkz. 35/Fâtýr, 8-12. 

5. Bkz. 35/Fâtýr, 9-18.

6. Bkz. 35/Fâtýr, 33-37.

7. Ebû Hasan Burhâneddîn Ýbrâhîm b. Ömer 

el-Bikâî, Nazmu’d-Durer fî Tenasubi’l-Âyâti 
ve’s-Suver, (Birinci Basým, Kahire: Mekte-

betu Ýbni Teymiyye, 1400/1980), XVI, 1.
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lýklý olarak birinci ayetin tefsiri niteli-

ðinde olup esas gaye Allah’ýn varlýðý-

na, birliðine, O’nun eþsiz yaratýcý kud-

retine delalet eden kevni alametlerini 

tanýtmaktýr.1

Surede öncelikle bu kudrete, hilkat-

teki farklýlýklarla iþaret edilmekte ve 

bu farklýlýklar enfüsi ve afaki deliller-

le ortaya konulmaktadýr. Surenin ba-

þýnda “hamd”in Allah’a mahsus oldu-

ðu beyan edildikten sonra, ikinci ayet-

te Allah’ýn insanlara gönderdiði rahme-

ti alýkoyup tutacak hiçbir kuvvetin bu-

lunmadýðý, Allah’ýn rahmetini kesme-

si hâlinde de kimsenin o rahmeti gön-

derecek kuvveti bulamayacaðý beyan 

edilmektedir.2

Rýzký veren tek varlýk olmasý, ölmüþ 

topraða can verip yer ve göðü tahripten 

korumasý, gece ve gündüzü hiç aksat-

madan ardý ardýna getirmesi, topraktan 

verdiði nimetlerinin yanýnda denizler-

den de birçok nimet vermesi onun kud-

retinin bir baþka tezahürüdür. Kullarý-

na ihsan ettiði bütün bu nimetlerinin 

yanýnda onlarla kýyaslanamayacak zen-

ginliði ve bunun karþýsýnda mahlûkatýn 

atýn hayatlarýný sürdürebilmesi için ona 

olan ihtiyaçlarý, onun kudret ve tevhi-

dinin ayrý bir yönüdür.3

10. ayette mutlak izzetin asýl sahibi-

ne dikkat çekilerek salih amel ve güzel 

sözün üstünlüðüne vurgu yapýlýr. Mü-

1. Emin Iþýk, “Fâtýr Sûresi”, DÝA, XII, 240.

2. ez-Zemahþerî, el-Keþþâf an Hakâiki’t-Tenzîl 
ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, III, 

298; Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed 

el-Ensârî el-Kurtubî, el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-
Kur’ân, ts., XIV, 321. el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî 
fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l Mesânî, 
XXII, 164-165.

3. Bkz. 35/Fâtýr, 1-3, 9, 12-17, 27-28, 41, 44. 

ayetler.

minlere kötülük yapmak için tuzak ku-

ran kimselere verilecek þiddetli bir a-

zaptan bahsedilerek tuzaklarýnýn boþa 

çýkacaðý dile getirilir.4

15-17. ayetlerde insanlarýn Allah’a 

muhtaç olduklarýna, Allah’ýn ise hiçbir 

þeye ihtiyacý olmadýðýna, dilediði tak-

dirde bütün insanlarý ortadan kaldýra-

rak onlarýn yerlerine baþka varlýklar ya-

ratabileceðine vurgu yapýlarak Allah’ýn 

yüceliði gözler önüne serilir.5

19-22. ayetlerde kör ile görenin, ka-

ranlýklarla aydýnlýðýn, gölge ile sýcaðýn 

ve dirilerle ölülerin bir olmadýðý örnek-

leri üzerinden gidilerek kâfirle müminin 

farklarý temsili bir üslupla aktarýlmak-

tadýr. Bu açýdan insanlar, yetenekleri-

ni gerçeklere karþý açýk tutanlar ve ka-

palý bulunduranlar olmak üzere iki gru-

ba ayrýlýr. Birinci grup manevi hayatýný 

sürdüren ve ‘kalp gözü gören’ zümre-

dir; ikinci grup ise ölüler ve körler gibi-

dir. Bu psikolojik ve sosyal realite için-

de peygamber sadece bir uyarýcý ve bir 

müjdeleyici durumundadýr.6

4. el-Kurtubî, el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 
XIV, 328-329; Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-
Kur’ân, (Dördüncü Basým, Beyrut: Dâru’l-

Arabiyye, ts.), VI, 682.

5. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, 

(Ýkinci Basým, Beyrut: Dâru Ýhyâi’t-Turâsi’l-

Arabî, 1417/ 1997), IX, 229; Mevdûdî, 

Tefîmu’l-Kur’ân, IV, 493; Nâsýruddîn Ebû 

Saîd Abdullâh b. Ömer b. Muhammed 

eþ-Þîrâzî el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve 
Esrâru’t-Te’vîl, (Mektebetu’l-Buhûs ve 

Dirâsât, ts.), IV/416; el-Âlûsî, Rûhu’l-
Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-
Mesânî, XXII, 184; Suat Yýldýrým, Kur’ân’da 
Ulûhiyet, (Birinci Basým, Ýstanbul: Kayýhan 

Yay., 1997), s. 205-206.

6. Ebû’l-Fidâ Ýmâduddîn Ýsmâîl b. Ömer b. 

Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, (Beyrut: 

Dâru’l-Ma’rife, 1413/1993), III, 560; Seyyid 

Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 693-694; Emin 

Iþýk, “Fâtýr Sûresi”, DÝA, XII, 241.
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Surenin, 28. ayetinde Allah’ýn in-

sanlara ve diðer canlýlara verdiði nimet-

lere iþaret buyrulmaktadýr. Gökten in-

dirilen su ile deðiþik renklerde meyveler 

bitirildiði, daðlarýn çeþitli renkli taba-

kalar hâlinde yaratýldýðý, farklý renkler-

de hayvanlarýn var edildiði ve Allah’ýn 

çok affedici olduðu ve þükrün karþýlý-

ðýný bolca verdiði beyan edilmektedir.1 

Allah’ýn yarattýðý tabiatý dikkatli bir þe-

kilde inceleyenlerin O’nu layýkýyla taný-

yýp tazim edecekleri, bir sonuç hâlinde 

bildirilir. 14 ve 40. ayetlerde Allah’ýn 

kudretine karþýn þeriklerin acziyeti di-

le getirilerek þirk çürütülür.2 

Genel olarak Mekkî surelerin itika-

di meseleleri kapsamasý ve bu mesele-

lerin de ictihada kapalý olmasý ilim eh-

lince zikredilen bir husustur. Mekkî o-

lan Fâtýr suresinde de akide ile ilgi-

li konular aðýrlýklý olarak ele alýnmak-

tadýr. Dolayýsýyla gerek klasik gerek-

se çaðdaþ tefsirlerde bu konularla ilgi-

li çok fazla farklýlýk bulunmamaktadýr. 

Yukarýda muhtevasýný kýsaca vermeye 

çalýþtýðýmýz tevhid eksenli konularda 

klasik ve çaðdaþ müfessirlerin yorum-

larý birbirine benzemekte ve uyum arz 

etmektedir.3

Ancak surede tevhidle ilgili konular-

da tefsirler arasýnda bazý farklýlýklar da 

göze çarpmaktadýr. Bu konuda aþaðýda 

1. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 128-

129.

2. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

244-245; Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 

688.

3. Bu konudaki ayetlerin klasik ve çaðdaþ tef-

sirlerdeki yorumlarý için bkz. Hüseyin Koca-

dað, Klâsik ve Çaðdaþ Tefsir Metinleri Iþýðýn-
da Fâtýr Sûresinin Tefsiri, (Yayýmlanmamýþ 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi 

SBE, 2015), s. 1-177.

vereceðimiz birkaç örnek meseleye ýþýk 

tutacaktýr.

Surenin insanýn yaratýlýþ safhalarýn-

dan bahsedilen 11. ayetinde, onun top-

raktan mý yoksa sudan mý yaratýlmýþ ol-

duðuyla ilgili konu, gerek klasik gerek-

se modern tefsirlerde insanlarýn hepsi-

nin meniden; meninin gýdalardan; gýda-

larýn ise netice itibarýyla toprak ve su-

dan yaratýldýðý belirtilmektedir.4

Bunun yanýnda Elmalýlý Hamdi Ya-

zýr (1361/1942), ayetteki, “Allah si-

zi bir topraktan yarattý.” kýsmýný, may-

mundan yaratýldýklarýný iddia edip, 

Darvinizmi savunanlara bir reddiye o-

larak getirmektedir.5 

Bu ayetin devamýndaki “Sonra 

erkekli-diþili çiftlere dönüþtürdü.” kýs-

mýyla alakalý klasik müfessirler, “Al-

lah sizi daha cenin evresinde erkekli-

diþili çiftlere dönüþtürdü.” þeklinde an-

larken, yakýn dönem müfessirlerinden 

Seyyid Kutub (ö. 1386/1966), “O sizi 

doðumunuzdan sonraki aþamada birbi-

ri ile evlenen erkek ve diþi çiftler hâline 

getirdi.” þeklinde yorumlamýþtýr.6

Ayrýca “Allah sizi çiftler þeklinde 

meydana getirdi.” ayeti ile ilgili olarak 

Celal Yýldýrým (ö. 1430/2009), plansýz, 

programsýz, hesapsýz ve kitapsýz hiçbir 

þeyin yaratýlmadýðýný, büyük savaþlar-

da erkek sayýsýnýn azalmasý ve kadýn sa-

yýsýnýn birkaç kat fazlalýk arz etmesinin 

sosyologlarý ve devlet adamlarýný endi-

þelendirdiðini, hâlbuki kâinatta mutlak 

bir denge ve düzenleme kanunun hâkim 

olduðunu, sonuçta çeyrek asýr bile geç-

4. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

226; Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn 
Kur’ân Tefsiri, X, 4986.

5. Elmalýlý, Hak Dîni Kur’ân Dili, VI, 3980.

6. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 683.
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meden bu anormal farklýðýn kendiliðin-

den, yani ilahî denge kanunu gereði or-

tadan kalktýðýný ve erkekle kadýn ara-

sýndaki sayýsal durumun normale dön-

düðünü belirtmektedir.1

Klasik tefsirlerde deðinilmediði hâl-

de S. Kutub: “Ayetteki ‘diþi’ kavramý 

sadece insan diþilerini deðil, bütün hay-

van, kuþ, balýk, sürüngen ve böcek tür-

lerinin diþilerini de içerir. Hatta bun-

lar dýþýnda kalan, bildiðimiz ve bilme-

diðimiz bütün canlý türlerinin diþile-

ri de bu kavramýn þemsiyesi altýndadýr. 

Yeter ki gebe kalan ve doðuran bir can-

lý türü olsun. Yumurtlayan canlýlar da 

bu hesaba girer. Çünkü yumurta da bir 

tür ‘doðrulmuþ’ yavrudur; sadece ge-

liþmesini anasýnýn vücudunda tamam-

lamadan, yumurta hâlinde dýþarýya çý-

kar ve geliþmesinin geri kalan bölümü-

nü anasýnýn vücudu dýþýnda sürdürür.” 

demektedir.2

Yine ayný ayetteki ömürlerin uzayýp 

kýsalmasýyla alakalý konuyu klasik mü-

fessirler Allah’ýn takdiri ve sadaka-i ca-

riye açýsýndan ele almýþlardýr.3 S. Ku-

tub ise burada uzun ve kýsa ömür kav-

ramlarýný bereketle izah ederek zama-

nýn deðerlendirilip deðerlendirilmeme-

sine vurgu yapmýþtýr.4

12. ayette tatlý ve tuzlu sularýn fark-

lý oluþlarý ve birbirine karýþmamalarý i-

1. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, X, 4986-4987.

2. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 683.

3. Bkz. Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-

Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kurân, 
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1415/1995), XII, 146-

147; Ýbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 

III, 558; el-Kurtubî, el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-
Kur’ân, XIV, 333; ez-Zemahþerî, el-Keþþâf 
an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî 
Vucûhi’t-Te’vîl, III, 303.

4. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 684.

man ve küfre benzetilerek bu sulardan 

elde edilen nimetlerden klasik tefsir-

lerde uzun bir þekilde bahsedilirken,5 

çaðdaþ müfessirler bu ayeti bilim-

sel tefsir yaparak daha farklý bir þekil-

de açýklamýþlardýr.6 Mesela Seyyid Ku-

tub bu ayette geçen sularýn birbirlerin-

den farklý olarak yaratýlmalarýný, belir-

li bir amaç ve planýn sonucu olarak izah 

eder. Yüzyýllardýr yerden fýþkýran gazlar 

havaya yükselir. Bunlarýn çoðu zehirli-

dir. Buna raðmen hava (atmosfer) yine 

de kirlenmemiþ olarak kalýr. Ýnsanýn ya-

þamasý için elveriþli olan gaz oranlarý-

nýn dengesi deðiþmez. Bu büyük denge-

yi saðlayan mekanizma denizleri ve ok-

yanuslarý kaplayan engin sulardýr. Ha-

yat, besin maddeleri, yaðmurlar, ýlýmlý 

iklim ve son olarak insan, varlýklarýný bu 

uçsuz bucaksýz su kütlesine borçludur, 

diyerek sularýn niçin farklý türde yara-

týldýklarýný bilimsel olarak tefsir eder.7

Yine surenin 27 ve 28. ayetlerinde 

geçen bitki, dað ve insanlardaki farklý-

lýklarý klasik müfessirler genellikle coð-

rafi, bölgesel, iklimsel ve fýtri farklýlýk-

lara baðlamýþlardýr.8 Bunlardan farklý 

5. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 148; ez-Zemahþerî, el-Keþþâf 
an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî 
Vucûhi’t-Te’vîl, III, 304; Fahruddîn er-Râzî, 

et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 227-228; el-Beydâvî, 

Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, IV, 414.

6. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 685-686; 

Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, X, 4989.

7. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 685-686. 

Ayrýca Celal Yýldýrým, denizlerin ve bazý göl-

lerin sularýnýn tatlý ve tuzlu oluþ sebeplerini 

bilimsel araþtýrmalarý nazara vererek açýkla-

maktadýr. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda As-
rýn Kur’ân Tefsiri, X, 4989.

8. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

235-236; Ýbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 

III, 561; Muhammed Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-
Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXII, 303.
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olarak Süleyman Ateþ, insanlarýn fizik-

sel farklýlýklarýnýn yaný sýra, onlarýn ma-

nevi bazý farklýlýklarýna da deðinmiþtir: 

“Ýnsanlardan kiminin rengi beyaz, ki-

minin kýrmýzý kiminin de siyahtýr. Bu 

genel vasýflar içinde her insan ve her ya-

ratýk ötekinden baþkadýr. Hiçbiri öteki-

nin aynýsý deðildir. Ýnsanlar birbirlerin-

den âlimlik, cahillik, anlayýþlýlýk ve an-

layýþsýzlýk yönleriyle ayrýlýrlar.”1

“Gerçek þu ki: Gökleri ve yeri yok 

olmaktan koruyan, Yüce Allah’týr. 

Þayet onlar yýkýlacak olursa onlarý 

Allah’tan baþka kimse tutamaz. Doð-

rusu O Halîm’dir, Gafûr’dur.” þeklin-

deki surenin 41. ayetinden maksat, kla-

sik tefsirlerde daha çok Allah’ýn kud-

reti ve insanlara olan merhametiyle 

açýklanýrken;2 bu ayet, çaðdaþ tefsir-

lerde yer çekimi kanununa ve dünya-

nýn da kendisi dýþýndaki güneþ, ay ve ö-

zel yörüngelerinde yüzen diðer gezegen 

ve yýldýzlar gibi boþlukta yüzen bir kü-

re olduðuna iþaret etmektedir, þeklinde 

bilimsel olarak yorumlanmýþtýr.3

2.2. Nübüvvet
Fâtýr suresinin ele aldýðý ana konu-

lardan bir diðeri ise nübüvvettir. Zira 

1. Süleyman Ateþ, Yüce Kur’ân’ýn Çaðdaþ 
Tefsîri, VII, 302.

2. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII/173; ez-Zemahþerî, el-Keþþâf an 
Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-
Te’vîl, III, 312; Ebû’l-Berakât Abdullâh 

b. Mahmûd en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl 
Hakâiku’t-Te’vîl, (Beyrut: Dâru’l-Kitâbu’l-

Arabî, 1408/1988), III, 343; Fahruddîn er-

Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 245.

3. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akideti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 278; Mu-

hammed Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-
Tenvîr, XXII, 327; Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþý-
ðýnda Asrýn Kur’ân Tefsiri, X, 5017.

tek olan Allah’ýn emir ve nehiylerini in-

sanlara ulaþtýracak müessese, nübüv-

vet müessesesidir. Bu baðlamda Fâtýr 

suresinde Allah (cc.) peygamberlerin 

vazifelerinin kapsamýný belirler. Onla-

rý karþýlaþabilecekleri problemlere kar-

þý uyarýr ve peygamberi teselli eder. Ni-

hayet nübüvveti inkâr edip yalanlayan-

larýn kötü akýbetlerinden haber verir.4

Her ne kadar insanýn aklýyla Allah’ý 

bulabilme imkâný olsa da Allah rahme-

tiyle muamele ederek insanlara pey-

gamberler göndermiþtir. Zira kulun 

kendisini uyaran ve bilgilendiren bir el-

çi olmadan ibadet ve yükümlülüklerinin 

sýnýr ve keyfiyetini bilebilmesi mümkün 

deðildir. Bu açýdan imanýnýn þartlarýn-

dan önemli bir esas olan peygamberle-
re iman Kur’an’da geniþ bir yer tutmuþ-

tur. Biz burada Fâtýr suresi özelinde bu 

konuyla ilgili ayetlerin müfessirler ta-

rafýndan nasýl yorumlandýðýna kýsaca 

temas edeceðiz. 

23 ve 24. ayetlerde, kendisine ilahî 

mesajý bütün insanlýða ulaþtýrma gibi a-

ðýr bir görev yüklenmiþ ve yakýn çevre-

sindeki birçok insanýn þirk bataðýndan 

çýkmamak için direndiklerini gördü-

ðü için ruhen daralmýþ bulunan Resul-

i Ekrem teselli edilmekte, onun insan-

larý uyarmakla görevli olduðu ve her-

kesi imana getirmek gibi bir vazifesi-

nin bulunmadýðý bildirilmekte, önce-

ki peygamberlerin durumlarý hatýrla-

týlarak maneviyatýný yüksek tutmasý 

istenmektedir.5

Cenab-ý Hak 23. ayette, “Sen sa-

4. Bkz. 35/Fâtýr, 4, 8, 18, 23-26 ve 42. ayetler.

5. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

234; Hayrettin Karaman ve diðerleri, Kur’ân 
Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, IV, 462.
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dece uyarýcý bir peygambersin.” bu-

yurmuþ hemen akabindeki 24. ayette, 

“Þüphesiz ki biz seni, müjdeci ve uya-

rýcý olarak hidayetle yolladýk.” buyura-

rak, peygamberin kendi baþýna bir nezir 

olmadýðýný, bilakis onun, ancak Allah’ýn 

müsaadesi ile bir uyarýcý olduðunu be-

yan buyurmuþtur.1 Yani sen uyarýp 

korkutan bir resulsün. Sana düþen an-

cak tebliðdir. Hidayete iletmek gibi bir 

imkânýn yoktur. Hidayet ancak þaný yü-

ce ve mübarek olan Allah’ýn elindedir.2

Cenâb-ý Hak burada hidayet ko-

nusunda, kendisiyle peygamberi a-

rasýndaki sýnýrý belirledikten sonra, 

Peygamber’in (sas.) iki ana görevi-

ni açýklamaktadýr: Bunlardan birinci-

si iman edip iyi ve yararlý amellerde bu-

lunan müminleri rahmet, gufran, cen-

net ve rýdvan ile müjdelemek; ikincisi i-

se inkâr ve azgýnlýðý seçip Ýblis’in fýsýl-

týlarýna kulak verenleri, tuttuklarý yo-

lun mutlak felakete gittiðinden ve ahi-

rette ilahî adaletin tecellisinden haber-

dar etmektir.3

Burada üzerinde durulan bir diðer 

nokta da Allah’ýn (cc.) hiçbir ümmeti 

uyarýcýsýz býrakmamýþ olmasýdýr. Zira a-

yetin son kýsmý buna iþaret etmektedir. 

Allah (cc) Hz. Âdem’den (as.) itibaren 

insanlara her dönemde uyarýcý gönder-

miþ ve onlarýn her türlü mazeret ve i-

tiraz gerekçelerini ellerinden almýþtýr.4 

1. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

234.

2. el-Kurtubî, el-Câmi’li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 

XIV, 340.

3. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, X, 5002.

4. Bu konu ile ilgili ayetler: “Evvelki toplumla-

rýn her birine uyarýcý gönderdik.” (15/Hicr, 

10), “Biz her millete bir peygamber gönder-

dik.” (16/Nahl, 36), “Biz uyarýcý gönderme-

Ayrýca bu ayet, her topluma ayrý ayrý 

nebinin gönderileceði anlamýna gelmez. 

Gönderilen peygamberin öðretilerinin 

devam ettiði ve korunduðu zamana ka-

dar yeni bir nebi göndermeye ihtiyaç 

olmadýðý gibi her asýr için ayrý bir nebi 

gönderilmesi de gerekmemektedir.5

Buna göre peygamber sadece bir u-

yarýcýdýr. Onun insan olarak gücü bu 

sýnýrda biter. O ne mezarlýktaki ölüle-

re ne de ölü kalplerle yaþadýklarý için, 

mezardakilerden farksýz olanlara sesini 

iþittiremez.6

Bu ayetin devamýnda peygamberle-

rin vazifelerine dikkat çekildikten son-

ra teblið kendilerine ulaþtýðýnda bu teb-

liðin fayda verdiði insanlarýn özellikle-

rinden bahsedilmektedir.

Allah (cc.) Hz. Peygamber’i (sas.) 

âlemlere rahmet olarak göndermiþ ve 

kendisinin indirdiði hakikatleri insanla-

ra teblið edip, bildirmesini emretmiþtir. 

Hz. Peygamber (sas.) de en yakýnlarýn-

dan baþlayarak Rabbinden aldýðý emir-

leri tüm ümmete ulaþtýrmýþtýr. Ancak 

bu vazifeyi eda ederken, Kur’an’ýn da 

bildirdiði gibi zaman zaman kalbi mü-

hürlü, vicdan ve insafý tükenmiþ grup-

larla da karþýlaþýlmýþtýr. Allah (cc.) bu 

surenin 18. ayetinde kalbi mühürlü ol-

mayýp teblið edilen hakikatlere açýk o-

lan zümrenin niteliklerini özelde Hz. 

Peygamber’e umumen de bizlere haber 

vermiþtir. 

Peygamberlerin getirdiði ayetlerden 

ancak azabý görmedikleri hâlde insan-

lardan uzak, yapayalnýz olduklarýnda 

diðimiz hiçbir kasabayý mahvetmedik.” (26/

Þuarâ, 208).

5. Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, IV, 497.

6. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 694.
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Rablerinin azabýndan korkan, Allah’ýn 

kendilerine emrettiði hususlarý yeri-

ne getiren, üzerlerine farz olan nama-

zý usulüne riayet ederek ve namazdan 

alýkoyacak þeylerden uzaklaþarak en 

kâmil ve meþru þekilde eda eden kimse-

ler öðüt alýrlar.1

Bu ayetten anlaþýldýðý kadarýyla da-

ha çok þu iki önemli sýfatý kendinde ta-

þýyan müminleri uyarmak müspet so-

nuç verir: “Gaybe inanýp Rablerinden 

saygý ile korkanlar ve namazý vakitle-

rinde yerine getirenler.”2

Ýbn Âþûr (ö. 1393/1973) bu ayet-i 

kerimeyi genel yorumlardan farklý ola-

rak “Hz. Peygamber’in uyaracaðý kiþi-

lerin zikredilmesi, bizzat sadece uyar-

masý gerekenler açýsýndan deðil de u-

yardýðýnda fayda veren ve onu tasdik e-

den kiþiler açýsýndan deðerlendirilmeli-

dir. Nitekim Efendimiz, hayatý ve daveti 

boyunca müþriklerle ilgilenmiþ ve onla-

rý uyarmýþtýr.” þeklinde izah etmiþtir.3

31 ve 32. ayet ile Kur’an’ýn vahye-

dilmesi, Kur’an’ýn miras býrakýldýðý üç 

grup ve bunlarýn özelliklerinden haber 

verilmektedir.4

Surenin konuyla alakalý 42 ve 43. a-

yetlerinde Araplardaki son peygam-

ber beklentisi ve bu peygambere kar-

þý tavýrlarýna dikkat çekilmiþtir. Fet-

1. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akîdeti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 250-251.

2. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, X, 4995-4996.

3. Muhammed Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr 
ve’t-Tenvîr, XXII, 290; Muhammed el-Emîn 

b. Muhammed el-Muhtâr eþ-Þýnkîtî, Edvâu’l-
Beyân fî Îzâhi’l-Kur’ân, (1403/1983), VI, 

642.

4. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 164; Fahruddîn er-Râzî, et-
Tefsîru’l-Kebîr, IX, 238.

ret Dönemi’nin yaþandýðý bir devir-

de, baþta Mekkeliler olmak üzere Arap 

Yarýmadasý’nda bulunan halk bir kur-

tarýcý bekliyordu. Þayet böyle bir lüt-

fe layýk görülürlerse diðer milletlerden 

çok daha anlayýþlý olacaklarýný, pey-

gambere uyup doðru yolda yürümek-

te ileri geçeceklerini söylüyorlardý. Ne 

var ki Cenab-ý Hak, beklenilen son pey-

gamberi bu yarýmadada Mekke vadisin-

de yaþayan Kureyþ Kabilesi’nden se-

çip çýkarýnca, Araplarýn, yaþaya geldik-

leri kabile hayatý gereði kýskançlýk, ki-

bir ve inatçýlýk duygularý aðýr basmýþ-

týr. O peygambere uyup baðlanacaklarý 

yerde karþýsýna kinle, haset ve düþman-

lýkla çýkmýþlar ve ona uymayý gururla-

rýna yedirememiþ ve nübüvvetini inkâr 

etmiþlerdir.5

Ýnsanoðlu dünyaya ayak bastýðý an-

dan itibaren hak ile batýlýn sürtüþme ve 

tartýþmasý da baþlamýþtýr ve kýyamete 

kadar devam edecektir.6 Tarih boyun-

ca peygamberler yalanlanmýþ ve eziye-

te maruz kalmýþlardýr.7 Ancak karþýlaþ-

týklarý bu eziyetler peygamberlerin üm-

metlerine olan merhametlerinden dola-

yý onlarý vazifelerinden alýkoymamýþtýr.

Hz. Peygamber’in ümmetine olan 

rahmetine ve onlarýn hidayetlerine olan 

azmine Kur’an-ý Kerim’de yer yer deði-

nilmektedir. Hz. Peygamber’in insanla-

5. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

246; el-Kurtubî, el-Câmi’li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 

XIV, 358; Muhammed Ýzzet Derveze, et-
Tefsîru’l-Hadîs Tertîbu’s-Suveri Hasebu’n-
Nuzûl, III, 136.

6. Celal Yýldýrým, Ýlmin Iþýðýnda Asrýn Kur’ân 
Tefsiri, X, 4978.

7. Muhammed Esed, Kur’ân Mesajý Meal-
Tefsir, çeviren: Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, 

(Birinci Basým. Ýstanbul: Ýþaret Yayýnlarý, 

1421/2000), s. 887.
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rýn sapýklýk ve inkârlarý karþýsýnda de-

rinden üzülmesi son derece normaldir. 

Bu sebeple Kur’an’ýn farklý surelerinde 

Peygamberimiz ve diðer peygamberle-

rin teselli edildikleri görülmektedir. Yi-

ne bu surenin 4, 8, 25 ve 26. ayetlerin-

de Hz. Peygamber müþriklerin inkârlarý 

karþýsýnda teselli edilmektedir.

8. ayette çok ve az için kullanýlabi-

len ve mastar olan  (hasratün) ke-

limesinin müfredi deðil de çoðulu o-

lan  (hasarât) kelimesi kullanýl-

mýþtýr. Âlûsî (ö. 1270/1854) ve Ýbn 

Âþûr (ö. 1393/1973) bu kullanýmý, Hz. 

Peygamber’in üzüntü ve kederinin bü-

yüklüðüne, bu üzüntüye sebep olan ki-

þilerin sayýsý ve çirkin fiillerinin çoklu-

ðuna delalet etmesi içindir, þeklinde 

açýklamýþlardýr.1

Bu ayetlerle Allah Teâlâ, kavmi-

nin küfür üzerinde ýsrar etmelerine ü-

zülmesinden dolayý resulünü teselli et-

mektedir. Yani onlarýn iman etmemele-

ri, küfürde ýsrar etmeleri ve dalalet ü-

zerine devam etmeleri sebebiyle nefsi-

ni helak etmemesini istemektedir.2 Bu 

mesele, yani hidayet ve sapýklýk mesele-

si, insanoðlunun yetki alanýna giren iþ-

lerden deðildir. Bu insan, isterse pey-

gamber olsun durum yine aynýdýr. Bü-

tün kalpler Yüce Allah’ýn elindedir. Al-

lah Teâlâ bu gerçeði vurgulamakla Hz. 

Peygamber’i (sas.) teselli edip, yüreði-

ne su serpmektedir.3

Râzî (ö. 606/1209) bu ayetin tef-

1. el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-
Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, XXII, 170; Mu-

hammed Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-
Tenvîr, XXII, 266.

2. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr fî’l-Akîdeti 
ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 231-132.

3. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 105.

sirinde diðer müfessirlerden farklý ola-

rak Efendimizin durumunu iki açýdan 

deðerlendirmiþtir. Peygamber’in kede-

ri eðer onlardaki sapýklýktan dolayý ise 

Cenab-ý Hak, kendisinin onlarýn yap-

týklarý her þeyi bildiðini; onlarýn iman ve 

ihsanda bulunmalarýný dilemesi hâlinde 

de onlarý sapýklýklarýndan vazgeçirebi-

leceðini; yok eðer Peygamber’in hüz-

nü, onlarýn kendisine yaptýðý eziyetler-

den dolayý ise yine Allah’ýn onlarýn yap-

týklarý þeyleri bildiðini ve onlara amelle-

rine göre mukabelede bulunacaðýný be-

yan etmiþtir.4

Ayný þekilde 25 ve 26. ayet-i keri-

melerde de Allah Teâlâ Resulullah’ý te-

selli etmekte, kavminin kendisini ya-

lanlamasýna karþý Resulullah’ýn mane-

viyatýný yükseltmektedir. Zira Hakk’a 

karþý çýkmak eskiden beri süregelen 

bir davranýþtýr ve Hakk’a karþý çýkan-

larýn cezalandýrýlmasý da Allah’ýn bir 

kanunudur.5

Tevhid ve nübüvvet bütün ilahî din-

lerin temel prensiplerinden olduðu gi-

bi, Kur’an’ýn da ana mevzularýndandýr. 

Bu temel prensiplerden ikincisinin var-

lýðý ve selameti, birincisinin yani tevhid 

akidesinin yerleþmesine baðlýdýr. Ancak 

tevhidi de yerleþtirme görevi netice iti-

bariyle peygamberlere aittir.

Makalemizin bu kýsmýnda suredeki 

nübüvvet ile baðlantýlý ayetleri ele aldýk. 

Bu konu etrafýnda klasik ve çaðdaþ dö-

nem müfessirleri arasýnda yukarýda iþa-

ret ettiðimiz bir kaç fark dýþýnda dikkate 

deðer bir farklýlýk müþahede etmedik.

4. Fahruddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 

224.

5. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 156.
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2.3. Ahiret
Mekkî sureler genel özellikleri itiba-

riyle haþirle ilgili konularý da ihtiva e-

derler. Bu durum Fâtýr suresinde de gö-

rülmektedir.

Surenin 5. ayetinde insanlara Al lah’ 

ýn vaadinin gerçekliði bildirilip, dünya 

ha yatý ve þeytana aldanmamalarý konu-

sunda uyarýlarda bulunulur.1 Bu ayet-

le ilgili yorumlarýnda klasik tefsirler ge-

nellikle dünyadan sakýndýrýp daha çok 

ahirete yönlendirirlerken M. Ýzzet Der-

veze (ö. 1404/1984) ve Süleyman A-

teþ, “Kur’an, dünya için çalýþmayý, ka-

zanmayý, fakat dünyayý temel gaye e-

dinmemeyi öðütler. Dünyanýn geçici 

olduðunu bilerek dünya tutkusunu kal-

be yerleþtirmemek, ahiretin sürekli ol-

duðunu düþünüp onu kazanmaya çalýþ-

mak gerekir. Ahiret de dünyada kazaný-

lýr. Huzur ile ibadet etmek için insanýn 

zorunlu ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ge-

rekir. Baþkasýna muhtaç olmamak için 

çalýþýp kazanmalý; fakat dünyanýn bir 

gaye deðil, ahiretin aracý olduðunu bil-

meli, gönlüne dünya sevgisi deðil, Allah 

sevgisini ve ahiret endiþesini yerleþtir-

melidir.” demektedirler.2

Zira 6. ayette þeytanýn insan için a-

mansýz bir düþman olduðu hatýrlatýla-

rak insanlarýn da onu düþman edinmele-

ri gerektiði ifade edilmektedir. Sure da-

ha sonra 7. ayette müminlerin mükâfatý 

ile kâfirlerin cezasýný zikretmekte, her 

1. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 140; Fahruddîn er-Râzî, et-
Tefsîru’l-Kebîr, IX, 223; el-Kurtubî, el-Câmi’ 
li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV, 322-323. 

2. Muhammed Ýzzet Derveze, et-Tefsîru’l-
Hadîs Tertîbu’s-Suveri Hasebu’n-Nuzûl, III, 

110; Süleyman Ateþ, Yüce Kur’ân’ýn Çaðdaþ 
Tefsîri, VII, 292.

iki grubun akýbetini ve Kýyamet Günü 

kendileri için hazýrlanan durumu tasvir 

etmektedir.3

Fâtýr suresi 3. ayette geçtiði üze-

re her þeyin yönetim ve idaresi mut-

lak güç sahibi Allah’a aittir. 9. ayet-

te de Allah’ýn yegâne güç sahibi oldu-

ðu vurgulanarak ölü topraðý yeþertme-

si, vefatýndan sonra insanlarýn da ay-

ný þekilde haþredileceðine delil olarak 

getirilmektedir.4

Daha sonra ahiret ile baðlantýlý ola-

rak adalet konusuna temas edilmekte-

dir. 18. ayetinde “Hiç kimse bir baþka-

sýnýn günahýný yüklenmez.” ifadesinde 

suçlarýn bireyselliði ilkesine deðinilmiþ 

kýyamet gününde akraba dahi olsa hiç 

kimsenin baþkasýna yardým edemeye-

cek durumda olacaðý hatýrlatýlarak in-

sanlar amellerine dikkat etmeleri ko-

nusunda uyarýlmýþlardýr. Batý dünyasý 

cezalarýn þahsiliði ilkesine ancak yakýn 

zamanlarda ulaþabilmiþtir. Buna karþý-

lýk, birçok ayette, deðiþik vesilelerle ifa-

de edilen bu esas, ilk dönemlerden itiba-

ren Ýslam âlimlerinin hukuk tefekkürü-

nü etkilemiþtir.5 Ýslam hukukçularý, bu-

nun dünya hayatýndaki suçlar hakkýnda 

da geçerli olduðu sonucunu çýkarmýþ ve 

3. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 141; en-Nesefî, Medâriku’t-
Tenzîl Hakâiku’t-Te’vîl, III, 334; Muhammed 

Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 

XXII, 263; Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru’l-Munîr 
fî’l-Akîdeti ve’þ-Þerîati ve’l-Menhec, XXII, 

230.

4. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 143; Fahruddîn er-Râzî, et-
Tefsîru’l-Kebîr, IX, 225; Seyyid Kutub, fî 
Zilâli’l-Kur’ân, VI, 111.

5. el-Kurtubî, el-Câmi’li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 
XIV, 359-360; Hayrettin Karaman ve diðer-

leri, Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, IV, 

459.
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böylece diðer milletlerin asýrlar sonra 

vardýklarý ‘Suçlarýn Þahsiliði’ prensibi-

ni Ýslam hukukunun bir prensibi olarak 

belirlemiþlerdir. Günümüz modern hu-

kukunda böyle bir kural olmakla birlik-

te çoðu zaman yönetimlerin buna aldý-

rýþ etmedikleri de bir gerçektir.1

29 ve 30. ayetlerde Allah’ýn kitabýný 

okuyup ona uyanlarýn, namazý hakkýy-

la ifa edenlerin ve kendilerine nasip e-

dilen imkânlardan, gizli ve aþikâr olarak 

hayýr yolunda harcayanlarýn, ziyan ihti-

mali olmayan bir ticaret umabilecekle-

rinden ve Allah’ýn onlara mükâfatlarýný 

tam olarak vereceðinden bahsedilir.

Surenin 33-39. ayetlerinde ahi-

ret konusu tekrar ele alýnarak imanýn 

mükâfatýnýn, inkârýn ise cezasýnýn gö-

rüleceði cennet ve cehennem sakinleri-

nin hâlleriyle alakalý malumat verilerek 

insanlar uyarýlýr.2 Ayrýca Seyyid Kutub, 

34. ayette cenneti anlatmak için seçilen 

kelimelerin de anlamlý olduðunu þöyle 

ifade eder: “Bu ayetlerin yansýttýklarý 

hava; konfor, huzur ve mutluluk hava-

sýdýr. Kullanýlan seçme sözcüklerin me-

lodileri ve mesajlarý bu cana yakýn, sý-

cak, rahmet saçýcý hava ile yüklüdür ve 

metnin anlamý ile ahenkli bir bütün o-

1. M. Sait Þimþek, Hayat Kaynaðý Kur’ân Tef-
siri, (Ýstanbul: Beyan Yayýnlarý, 2012), IV, 

246; Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 

692.

2. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kurân, XII, 168-169; ez-Zemahþerî, el-
Keþþâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl 
fî Vucûhi’t-Te’vîl, III, 310; Fahruddîn er-

Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, IX, 240; el-Kurtubî, 

el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV, 350; Ýbn 

Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, III, 565; el-

Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-
Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, XXII, 201; 

Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, IV, 503; Mu-

hammed Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-
Tenvîr, XXII, 318.

luþturmaktadýr. Öyle ki, ‘üzüntü’ anla-

mýna gelen ‘hazen’ sözcüðünün bile yu-

muþak okunan kalýbý seçilmiþ, ‘hüzn’ 

biçimindeki sert okunuþlu ve gýrtlaðý 

týrmalayýcý kalýbýndan kaçýnýlmýþtýr. Bu 

arada cennet ‘istikrar yurdu’dur; ‘yor-

gunluk’ ile ‘býkkýnlýk’ cennetliklere iliþ-

memektedir. Kýsacasý ayette kullanýlan 

tüm sözcüklerin melodisi yumuþak, tat-

lý ve sessiz akýþlýdýr.” diyerek Kur’an’ýn 

manalarý anlatmak için seçtiði kelime-

lerin fonetiðinin de Kur’an’ýn mucizeli-

ðine bir delil olduðuna vurgu yapar.3

43 ve 44. ayetlerde kötü tuzak ve 

planlarýn onu kuranlara döneceði hu-

susuna deðinilerek insanlar helak ol-

muþ geçmiþ milletlerin feci akýbetle-

rinden sakýndýrýlýr. Bütün bu gerçek-

ler, bazý misallerle somut bir hâle ge-

tirilir. Vahye kulak verip ahirete hazýr-

lananlarý bekleyen mutluluk ile hakký 

inkâr eden kâfirleri bekleyen kötü aký-

bet hatýrlatýlýr.4 Surenin son ayetinde 

ise insanlarýn çoðunun nankörlüðüne 

raðmen Allah’ýn onlara mühlet verdiði 

belirtilir.5

Sonuç
Mekke’de indirilmiþ olup 45 ayet-

ten oluþan Fâtýr suresi ismini, Allah 

Teâlâ’nýn yaratýcýlýðýný bildiren ve ilk a-

yette geçen Fâtýr kelimesinden almýþtýr. 

Kur’an-ý Kerim’de hamd ile baþlayan bu 

3. Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, VI, 701.

4. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kur’ân, XII, 175; Fahruddîn er-Râzî, et-
Tefsîru’l-Kebîr, IX, 247; el-Kurtubî, el-Câmi’ 
li-Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV, 359-360; Muham-

med Tâhir b. Âþûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-
Tenvîr, XXII, 335.

5. et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-
Kur’ân, XII, 177; Elmalýlý, Hak Dîni Kur’ân 
Dili, VI, 4001.
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son sure, içerisindeki birçok ayetle in-

sanlara niçin hamdetmeleri gerektiðini 

ortaya koymaktadýr. Zira ilk ayetinden 

itibaren insanlara vermiþ olduðu pek 

çok nimete dikkat çekerek lam-ý ta’rif i-

le ‘hamd’i kendisine has kýlmasýnýn ge-

rekçelerini beyan etmiþtir. Nitekim son 

ayetteki insanlarý iþledikleri günahlar 

yüzünden hemen cezalandýrmamasý bi-

le baþlý baþýna bir þükür sebebidir.

Bu surede Allah’ýn varlýðýna, birli-

ðine, hikmet ve kudretine delalet eden 

birçok afaki ve enfüsi delilin yoðun bir 

þekilde gözler önüne serildiði görülür. 

Allah’ýn tevhid ve kudretiyle ilgili ayet-

ler surenin her bölümüne serpiþtirilerek 

insanlara her an Allah’ýn azameti hatýr-

latýlmak istenmiþtir. Ayný zamanda nü-

büvvet konusu geniþ bir þekilde ince-

lenmiþ gaybýn bir konusu olan öldükten 

sonraki ahiret hayatý da surenin ekseni-

ni oluþturan konulardan olmuþtur.

Surede Allah’ýn yarattýðý tabiatý i-

yi inceleyenlerin O’nu layýkýyla taný-

yýp tazim edecekleri bir sonuç hâlinde 

bildirilir. Þirk çürütülür. Bu gerçekler 

bazý meseller aracýlýðý ile de müþahhas 

hâle getirilir.

Bunlarýn yaný sýra suçlarýn bireysel-

liði gibi evrensel bir ilkenin daha o za-

mandan ortaya konulmuþ olmasý, toplu 

infazlarýn yapýldýðý yakýn dönem göz ö-

nüne alýndýðýnda, Kur’an’ýn icazýna sos-

yolojik bir delil sayýlabilir.

Surenin muhtevasýný kýsaca özet-

ledikten sonra özellikle klasik ve çað-

daþ tefsirler arasýnda dikkatimizi çeken 

farklarý þu þekilde sýralayabiliriz:

Klasik tefsirlerde dil, belagat ve ký-

raat inceliklerinden faydalanýp yorum-

lar ortaya konulurken, çaðdaþ tefsirler-

de bu yöne fazla aðýrlýk verilmediði dik-

kat çekmektedir.

Klasik tefsirlerle çaðdaþ tefsirler a-

rasýndaki bir diðer fark ise klasik tefsir-

lerde melekler ve yaratýlýþlarý gibi bazý 

itikadi konularda ayrýntýya girildiði gö-

rülürken, modern tefsirler bu konulara 

daha ihtiyatlý yaklaþýp zahire bakarak 

yorum yapmamayý tercih etmiþtir.

Genellikle klasik tefsirler konulara 

ellerindeki rivayetleri esas alarak daha 

özel bir açýdan bakarken, çaðdaþ müfes-

sirler ise yaþadýklarý dönemin de etki-

siyle konulara daha genel bakarak farklý 

açýlardan ele almak suretiyle daha oriji-

nal yorumlar yapmaktadýr.

Ayný þekilde bilimlerin geliþmesine 

paralel olarak bu bilgilerden etkilenen 

çaðdaþ müfessirlerin görüþlerinin bu 

tefsirlere yansýdýðý görülmektedir.

Abstract

Examination of Surah al-Fatir under the 
light of classical and modern Tafsir texts
According to the ranking of the Qur’an, 

last surah which began with “Hamd” is su-

rah al-Fatir and it is a Meccan surah. This 

Meccan surah has addressed monotheism, 

prophethood, resurrection, polytheism, he-

aven, hell, punishment and reward in detail. 

One of the common issues of this surah is 

monotheism and the power of manifestati-

on as an evidence of monotheism. The other 

two topics that are discussed extensively 

in the surah are the issue of prophethood 

and the Hereafter. In this article, surah of 

Fatir is discussed in terms of naming, re-

velation and relations with previous surah, 

firstly. Then, the surah was evaluated with 

content analysis in the light of classical and 

contemporary exegesis texts.

Key Words: Surah Fatir, Exegesis, Mec-

can, Monotheism, Prophethood, Hereafter
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