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Muizzin mukabili olarak kullanýlan
Allah’ýn isimlerinden biri
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ üçüncü sûresi.
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Mekke döneminde nâzil olmuþtur. 10,
11 ve 20. âyetlerin Medine’de indirildiði
rivayet edilmekte, bu husus muhtevalarýn-
dan da anlaþýlmaktadýr. Adýný ilk âyetinde-
ki “müzzemmil” (örtüsüne bürünen kimse)
kelimesinden alýr. Yirmi âyet olup fâsýlasý
0 ، , ، א harfleridir. Nüzûl sebebi vahyin ilk
geliþi münasebetiyle Hz. Peygamber’in
içinde bulunduðu ruh hali olmalýdýr. Ayný
dönemde nâzil olan Müddessir sûresiyle
bu sûrenin nüzûl sebebi olarak kaydedilen
olaylar arasýnda benzerlik bulunmaktadýr.
Bir rivayete göre Hz. Peygamber’in, Ku-
reyþ’in ileri gelenlerinden incitici sözler
duyup evinde elbisesine bürünmesi, genel
kabul gören bir diðer rivayete göre ise Hi-
ra maðarasýnda kendisine gelen ilk vahiy-
den dolayý duyduðu korku ve heyecan se-
bebiyle evine gidip örtüye bürünmesi üze-
rine nâzil olmuþtur. Bu iki sûrede kendisi-
ne peygamberlik görevinin verildiði ve bu-
nun için hazýrlanmasýnýn gerektiði teblið
edilmektedir (ayrýca bk. MÜDDESSÝR SÛ-
RESÝ).

Sûrenin muhtevasýný üç bölüm halinde
ele almak mümkündür. Birinci bölüm, son
peygamberin nübüvvet görevine hazýrlan-
masýný saðlayacak ilkeleri ortaya koymak-
tadýr. Ýfasý zor bir mesaj gönderileceði ifa-
de edilerek kendisinden önce þahsýný eðit-
mesi için gece ibadetine devam etmesi,
Kur’an’ý düþüne düþüne okumasý isten-
mekte, ayrýca rabbinin adýný anarak O’na
gönülden baðlanmasý emredilmektedir.
Çünkü bütün dünyanýn gerçek sahibi Al-
lah’týr; þu halde peygamber O’nun hima-
yesine girmeli, dine davet sýrasýnda karþý-
laþacaðý tepkileri sabýrla karþýlamalý ve kö-
tü söz sahiplerinin meclisini nezaketle ter-
ketmelidir (âyet 1-10).

Ýkinci bölümde, son ilâhî dinin peygam-
berine gelen ilk vahiyleri yalan sayan ser-
vet ve nüfuz sahibi þýmarýk kimseler ko-
nu edilerek onlarýn kýyametin kopmasýn-
dan itibaren karþýlaþacaklarý azaba kýsaca
deðinilmekte, bu arada Firavun ve taraf-

tarlarýnýn elîm âkýbetleri anlatýlmakta ve
bu söylenenlerin rablerine yol bulmak is-
teyenler için birer öðüt olduðu belirtilmek-
tedir (âyet 11-19).

Sûrenin üçüncü bölümü bir âyetten oluþ-
makta ve bunun önceki âyetlerden on yýl
sonra nâzil olduðu rivayet edilmektedir
(Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII, 146). Sûrenin ilk
âyetlerinde ibadetin ve Kur’an okuyuþunun
gece boyu, hiç olmazsa gecenin yarýsý sü-
resince devam etmesi istenmiþ, özellikle
Medine hayatýnda bunun ifasýnda güçlük-
ler ortaya çýkýnca bu âyette elden geldiðin-
ce Kur’an okuyup ibadet edilmesi, namaz
ve zekât farîzalarýnýn yerine getirilmesi,
ödünç verme hayrýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve
Allah’tan af dilenmesi gerektiði belirtil-
miþtir.

Bazý tefsir kaynaklarýnda yer alan, “Al-
lah Müzzemmil sûresini okuyan kimseden
dünya ve âhiret zorluklarýný giderir” meâ-
lindeki hadisin (meselâ bk. Zemahþerî, IV,
179; Beyzâvî, IV, 341) mevzû olduðu kabul
edilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 724).
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nuya dair sözlük risâleleri, fýkýh usulü ki-
taplarýnýn delillerin doðuþu nazariyeleri ve
mânayla ilgili kýsýmlarý, tarih, tabakat, þiir
ve ahbâr, ayrýca nahiv eserlerinden nakil-
ler yapýlmýþtýr (geniþ bilgi için bk. Mustafa
Muhammed eþ-Þek‘a, s. 167-209). Süyû-
tî bu tür eserlerden konuyla ilgili bilgileri
toplamýþ, titiz bir ayýklamaya tâbi tuta-
rak dikkatle eserine yerleþtirmiþtir. Onun
gerekli bilgileri seçip yerleþtirmede gös-
terdiði üstün baþarý bu konudaki engin
tecrübesini göstermektedir. Ayrýca bölüm-
lerin baþ ve son kýsýmlarýnda ilâve, görüþ
ve eleþtirilerine de rastlanmaktadýr (a.g.e.,
s. 208). Eserin orijinal yanlarýndan biri de
çoðu zamanýmýza ulaþmamýþ, yalnýz Süyû-
tî’nin yaptýðý alýntýlarla tanýnan 173 kay-
naktan nakillere yer verilmiþ olmasýdýr. Na-
killer genellikle aynen alýnmakla birlikte
özetlemeler de yapýlmýþ, fakat bunlarýn bir
kýsmýnda maksat anlaþýlmaz hale gelmiþ-
tir (el-Müzhir, neþredenlerin giriþi, s. b).

Nasr el-Hûrînî’nin tashihiyle yayýmlanan
eserin (Bulak 1282) daha sonra çok sayýda
baskýsý ve ilmî neþri gerçekleþtirilmiþtir
(Kahire 1883, 1325; nþr. E. Gilson, Beyrut,
ts.; nþr. Muhammed Hasan Zenâtî, Kahi-
re 1325/1907; nþr. M. Ahmed Câdelmevlâ
Bek – Ali Muhammed el-Bicâvî – Muham-
med Ebü’l-Fazl Ýbrâhim, Kahire 1364, 1382/
1962, 1387/1967; I-II, Beyrut 1408/1987).
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