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ÿÝlhan Þahin

– —
NAHL

(bk. HURMA).
˜ ™

– —
NAHL SÛRESÝ

�����א����� ) )

Kur’ân-ý Kerîm’in on altýncý sûresi.
˜ ™

Mekke döneminde hicretten kýsa bir sü-
re önce nâzil olmuþtur. Son taraflarýnda-
ki bazý âyetlerin Medine devrinde indiðini
ifade eden rivayetler bulunmakla birlikte
bu âyetlerin üslûp ve muhtevasý onlarýn da
Mekke’de nâzil olduðunu göstermektedir
(Âlûsî, XIV, 445; Elmalýlý, IV, 3082). Sûre
adýný, 68-69. âyetlerde geçen “nahl” (bal
arýsý) kelimesinden alýr. Ayrýca muhteva-
sýnda insanlara verilen nimetlere temas
edildiði için Niam (nimetler) sûresi olarak
da anýlýr. 128 âyet olup fâsýlasý � ، � ، �
harfleridir.

Sûrenin muhtevasý ile nâzil olduðu dö-
nem arasýnda sýký bir baðlantýnýn bulundu-
ðu görülmektedir. Ýslâmiyet’in ilk muha-
taplarý olan Mekke müþrikleri, on yýlý aþkýn
bir süre içinde Hz. Peygamber’e ve asha-
býna yönelik saldýrgan tutumlarýný sertleþ-
tirerek devam ettirmiþ, bunun sonucun-
da Habeþistan’a, ardýndan Medine’ye hic-
ret baþlamýþtý. Mekke’de kalanlar ise ha-
yatlarýný çetin þartlar altýnda sürdürmeye
çalýþýyordu. Kur’an, geçmiþ peygamberler-
den örnek göstererek hak dine karþý çýkan-
larýn dünyada yenilgiye uðrayýp yok olaca-
ðýný, ölümden sonra da mutsuz bir hayat
yaþayacaðýný haber veriyor, müþrikler ise
bu tehditlerin ne zaman gerçekleþeceðini
alaylý ifadelerle soruyordu. Nahl sûresinin
ilk âyetinde bu ilâhî buyruðun mutlaka
gerçekleþeceði belirtilmekte ve acele edil-
memesi gerektiði ihtar edilmektedir.

Nahl sûresinde iþlenen temel konular
þirkin eleþtirilmesi, kýyametin vuku bulaca-
ðýnýn haber verilmesi ve Kur’an’ýn Ýbrâhi-
mî gelenek çizgisinde bir vahiy ürünü ol-
duðunun beyan edilmesi þeklinde özetle-
nebilir. Sûre, deðerli bir varlýk olan insanýn

bütün kâinatý yaratan ve yöneten Allah’-
tan baþkasýný mâbud tanýmasý ve ona ulû-
hiyyet nisbet etmesinin yanlýþlýðýný vurgu-
lamakla baþlar. Yaratýcýnýn tek oluþunun
ispatý için tabiatýn mükemmel kuruluþ ve
iþleyiþinden örnekler verilir ve bunun insan
hayatýnýn düzenlenmesindeki rolüne dik-
kat çekilir. Bu örnekler arasýnda evcil hay-
vanlar, su ve bu sayede yetiþen besinler,
yer küresinin uzay içindeki konumu, deniz-
ler ve daðlar zikredilmektedir (âyet 1-21).
Ardýndan gelen âyetler grubunda insana
sorumluluk duygusu telkin eden âhiret ha-
yatýna yer verilmektedir. Bu âyetlerde âhi-
rete inanmayanlarýn kalplerinin inkâr ve ki-
birle dolu olduðu, bu sebeple vahiy ürünü
Kur’an’ý “eskilerin masallarý” diye nitelen-
dirdikleri anlatýlmakta, ayný davranýþý or-
taya koyan geçmiþ kavimlerin helâk edil-
diði bildirilmektedir. Vahye karþý direnenle
ona inananlarýn ölüm sonrasý durumu tas-
vir edilmekte, ardýndan Allah’a ortak koþ-
ma, âhirete inanmama, peygamberlerin
tebliðine önem vermeme þeklindeki inkâr-
cýlýðýn eskiden olduðu gibi Hz. Peygamber
döneminde de görüldüðü, inkârcýlarýn hem
dünyada hem âhirette helâk ve azapla kar-
þýlaþacaðý haber verilmekte, muhtemelen
Habeþistan’a ve Medine’ye hicret edenlere
iþaretle onlarý dünyada ve âhirette iyi bir
âkýbetin beklediði bildirilmektedir (âyet
22-47).

Sûrenin bundan sonraki kýsmýnda yine
þirk inancý eleþtirilmekte, insanýn bir sýkýn-
tý ile karþýlaþtýðýnda tek olan Allah’a sýðýn-
dýðý, sýkýntýsý Allah tarafýndan giderilince
tekrar O’na þerik koþtuðu ifade edilmek-
tedir. Câhiliye Araplarý’nýn kýz babasý ol-
mayý kendilerine yakýþtýrmadýklarý halde
meleklerin Allah’ýn kýzlarý olduðunu ileri
sürdükleri belirtilmekte, âhirete imanýn

iradesiyle nahiye resmen kurulmuþ olurdu.
Her nahiyeye nahiye müdürü tayin edilir ve
mahallî teþkilâtý oluþturulurdu.

1871 nizamnâmesinden sonra 1876’da
“idâre-i nevâhî” adýyla bir baþka düzenle-
me daha yapýldý. Bunda özellikle Balkan-
lar üzerindeki siyasetleri sebebiyle nahi-
yelerin çoðaltýlmasýný, hýristiyan nüfusu-
nun yönetime katýlmasýný ve nahiyelere
özerk statü verilmesini ýsrarla isteyen
Avusturya-Macaristan ve Rusya’nýn nota-
larýnýn da rolü vardý. Söz konusu ni-
zamnâme, Girit ve Bosna gibi diplomatik
sorun haline getirilen vilâyetlerde zorun-
lu biçimde uygulama alaný buldu. Ancak
imparatorluðun diðer bölgelerinde uygu-
lanmadý. Nahiyelerle ilgili hükümler
Cumhuriyet dönemine kadar bazý deði-
þikliklerle devam etti. Cumhuriyet dev-
rinde Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu’na göre
kazanýn alt birimi olarak kasaba ve köy-
lerden meydana gelen idarî birlik þeklin-
de tesbit edildi. Kanunun 16-21. madde-
lerine göre nahiyenin mânevî bir þahsiye-
ti olduðu, bir þûrasý, idare heyeti ve bir
de müdürü bulunduðu, þûranýn nahiye
halkýnca seçileceði, bu birim bir veya bir-
kaç köyden teþekkül edeceði gibi bir ka-
sabanýn da nahiye olabileceði kararlaþtý-
rýldý. 1945’te Anayasa dilinin deðiþtiril-
mesi sýrasýnda nahiye adý da “bucak”a
dönüþtürüldüyse de nahiye tabiri kullaný-
mý sürdü. 1970’ten sonra görev süreleri
dolan, vefat eden veya emekli olan bucak
müdürlerinin yerine tayin yapýlmayarak
tedrîcen teþkilâtý kaldýrýldý. XX. yüzyýlýn son
çeyreði içinde nahiyelerin bir bölümü ilçe-
lere dönüþtürüldü, bir bölümü de daðýtýlýp
köyleri yakýn ilçe merkezlerine baðlandý.

BÝBLÝYOGRAFYA :

3 Numaralý Mühimme Defteri (nþr. Nezihi Ay-
kut v.dðr.), Ankara 1993, s. 237, nr. 530, s. 430,
nr. 957; 373 Numaralý Ayntâb Livâsý Mufassal
Tahrîr Defteri (nþr. Ahmet Özkýlýnç v.dðr.), Anka-
ra 2000; Bruce W. McGowan, Sirem Sancaðý Mu-
fassal Tahrir Defteri, Ankara 1983, tür.yer.; Ba-
haeddin Yediyýldýz, Ordu Kazasý Sosyal Tarihi:
1455-1613, Ankara 1985, s. 20-50; Maraþ Tah-
rir Defteri: 1563 (nþr. Refet Yinanç – Mesut Eli-
büyük), Ankara 1988, I-II, tür.yer.; Mehmet Ali
Ünal, XVI. Yüzyýlda Harput Sancaðý (1518-1566),
Ankara 1989, s. 34-37; a.mlf., XVI. Yüzyýlda Çe-
miþgezek Sancaðý, Ankara 1999, s. 26-33; Feri-
dun M. Emecen, XVI. Asýrda Manisa Kazâsý, An-
kara 1989, s. 110-114, 294; Nejat Göyünç, XVI.
Yüzyýlda Mardin Sancaðý, Ankara 1991, s. 38-40;
Orhan Kýlýç, XV. ve XVI. Yüzyýllarda Van (1548-
1648), Van 1997, s. 132-135; Musa Çadýrcý, Tan-
zimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal
ve Ekonomik Yapýlarý, Ankara 1997, s. 252-253;
Mehmet Öz, XV-XVI. Yüzyýllarda Canik Sancaðý,
Ankara 1999, s. 28-37; Ýlber Ortaylý, Tanzimat
Devrinde Osmanlý Mahallî Ýdareleri (1840-1880),
Ankara 2000, s. 98-106; Selim Aybar, “Nahiye

Nahl sûresinin ilk âyetleri



309

laþýlan Nahl sûresi bir taraftan müþrikleri
uyarýrken diðer taraftan müslümanlara sa-
býr ve metanet tavsiye etmekte, hak dini
samimiyetle benimseyenlerin gelecekte za-
fer kazanacaklarýný dolaylý ifadelerle dile
getirmektedir.

Bazý tefsir kaynaklarýnda râvisi belirtil-
meden, “Allah Nahl sûresini okuyan kim-
seyi dünyada kendisine verdiði nimetler
sebebiyle hesaba çekmez. Sûreyi okudu-
ðu gün ya da gece vefat ettiði takdirde
en güzel vasiyeti yaparak vefat eden kiþi-
nin ecrine nâil olur” meâlinde bir hadis zik-
redilmektedir (Zemahþerî, III, 490; Beyzâ-
vî, II, 432). Ancak Zemahþerî’nin el-Keþ-
þâf’ýnda yer alan bu tür hadisleri sýhhat-
leri açýsýndan deðerlendirmeye tâbi tutan
muhaddisler bu hadisi de tenkide tâbi tut-
muþtur (Zemahþerî, I, 684-685).

Nahl sûresi hakkýnda yapýlan çalýþmalar
arasýnda Ýbrâhim b. Hasan el-Ýþkodrevî’-
nin Tefsîru sûreti’n-Na¼l (Süleymaniye
Ktp., Reþid Efendi, nr. 990), Hatice bint
Abdullah b. Hamd el-Hindî’nin Min belâ-
³ati’l-Æurßâni’l-Kerîm fî sûreti’n-Na¼l
(Riyad Külliyyetü’l-âdâb li’l-benât, 1408/
1988) ve Mahled b. Akl b. Necâ el-Mutay-
rî’nin U½ûlü’l-£aš¢de fî Šavßi sûreti’n-
Na¼l (yüksek lisans tezi, 1409, Câmiatü’l-
Ýmâm Muhammed b. Suûd [Riyad]) isimli
çalýþmalarý sayýlabilir. Ayrýca A. J. Halepo-
ta, Nahl sûresi çerçevesinde Ýslâm’ýn sos-
yal düzenine dair bir makale yayýmlamýþ-
týr (“Islamic Social Order”, Islamic Studies,
XIV [1975], s. 115-122). Tuncay Erbaþ, Nahl
Sûresi 90. Âyetin Tefsiri adýyla bir yük-
sek lisans tezi hazýrlamýþtýr (2004, MÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü).
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ÿM. Kâmil Yaþaroðlu
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NAHLE SERÝYYESÝ

(bk. BATN-ý NAHLE SERÝYYESÝ).
˜ ™
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NAHR

(bk. HAYVAN; KURBAN).
˜ ™

– —
NAHS

(bk. UÐURSUZLUK).
˜ ™

– —
NAHÞEBÎ, Ebû Türâb

(bk. EBÛ TÜRÂB en-NAHÞEBÎ).
˜ ™

– —
NAHÞEBÎ, Ziyâeddin
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Hâce Ziyâüddîn Nahþebî
(ö. 751/1350 [?] )

Hindistan’da yaþamýþ
mutasavvýf ve þair.

˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Nis-
besinden Semerkant yakýnlarýndaki Nah-
þeb (Nesef) þehrinde doðduðu anlaþýlmak-
tadýr. Muhtemelen genç yaþta doðum ye-
rinden ayrýlýp Hindistan’ýn Bedâûn þehri-
ne gitti. Burada Çiþtiyye þeyhi Hamîdüd-
dîn-i Nâgavrî’nin (Nâgûrî) torunu Þeyh Fe-
rîdüddin Nâgûrî’nin müridi oldu. Sanskrit-
çe öðrenen Nahþebî bu dilden bazý eserle-
ri Farsça’ya tercüme etti. Hindistan’da yaz-
dýðý eserlerinin bazýlarýný ithaf ettiði Hala-
cîler hânedanýna mensup Delhi Sultaný Kut-
büddin Mübârek Þah’ýn himayesini gör-
dü. Uzun bir ömür sürdükten sonra 750
(1349) veya 751 (1350) yýlýnda Bedâûn’da
vefat etti ve orada defnedildi.

Eserleri. 1. ªû¹înâme. Nahþebî’nin en
tanýnmýþ eseri olup Sanskritçe Çukasap-
tati adlý kitaba dayanmaktadýr. Hind kö-
kenli bu edebiyat klasiðinin günümüze ula-
þan ªû¹înâme adlý Farsça üç farklý versi-
yonu vardýr. Birincisi Çihil ªû¹î-yi Âmi-
yâne, diðeri Ýmâd b. Muhammed’in ªû¹î-
nâme’si (Cevâhirü’l-e¦mâr), sonuncusu da
Nahþebî’nin çalýþmasýdýr. Eserin konusu
özetle þöyledir: Sâid adýndaki bir tüccar
uzun bir yolculuða çýkacaðý sýrada, yapa-
caðý her iþte evdeki papaðana (tûtî) danýþ-
masý hususunda hanýmýyla anlaþýr. Tüccar
yola çýkýnca genç ve güzel hanýmýný kom-
þularýndan biri baþtan çýkarmaya çalýþýr.
Ancak anlaþma gereði kadýn papaðana da-
nýþýr. Papaðan da her gece bir hikâye anla-
tarak onu kocasý gelinceye kadar oyalar,
böylece ihanet etmesini önler. ªû¹înâme’-
nin daha önce Ýmâd b. Muhammed tara-
fýndan yapýlan çevirisinin iyi olmamasý se-
bebiyle Nahþebî’den bu eseri yeniden ter-
cüme etmesi istenmiþ, o da daha anlaþýlýr
bir ifadeyle hikâyeyi her birine “gece” adý-
ný verdiði elli iki bölüm halinde çevirmiþtir 

önemine deðinilmekte, Hz. Muhammed’e
indirilen kitapla dinî ihtilâflarýn ortadan
kaldýrýlmasý, müminlere hidayet ve rahmet
vesilesi olmasýnýn hedeflendiði anlatýlmak-
tadýr (âyet 48-64). Dünya nimetlerinden
su, süt veren hayvanlar, hurma, üzüm ve
özellikle arýdan, ayrýca insana lutfedilen eþ,
oðullar ve torunlardan söz edilmekte, ar-
dýndan þirk anlayýþýnýn çarpýklýðýna tekrar
vurgu yapýldýktan sonra insanlarýn fayda-
landýðý bazý tabiat nimetleri hatýrlatýlmak-
tadýr. Bu kýsmýn sonunda âhiret gününde
inkârcýlarla müþriklerin karþýlaþacaðý kötü
durumlara temas edilmektedir (âyet 65-
89).

Nahl sûresinin 90. âyeti, gerek fert ge-
rekse toplum hayatýnýn âhenkli ve erdemli
olmasýný hedefleyen üç emir ve üç yasaðý
içermektedir. Bunlar âdil olmak, iyilik yap-
mak, akrabaya yardým etmek; çirkin iþler-
den, fenalýktan ve azgýnlýktan kaçýnmaktýr.
Bu âyet, Emevî Halifesi Ömer b. Abdüla-
zîz döneminden itibaren cuma hutbesinin
sonunda okunmaktadýr (Âlûsî, XIV, 613;
M. Tâhir Ýbn Âþûr, XIII, 208-209). Bunun
ardýndan antlaþmalara sadýk kalmaya
ve yapýlan meþrû yeminlerin gereðini ye-
rine getirmeye dair ilâhî tâlimat yer al-
maktadýr (âyet 91-97).

Sûrenin son kýsmýnda Kur’an’ýn peyder-
pey nüzûlünün devam etmesi ve âhenkli
bir bütünlük taþýmasý özelliðine temas edil-
mekte, onun beþer sözü deðil Allah kelâ-
mý olduðu vurgulanmakta, dünya hayatýný
âhirete tercih edenlerin Allah’ýn âyetleri-
ne inanmadýklarý ve yanlýþ deðerlendirme-
ler yaptýklarý bildirilmektedir. Ardýndan Al-
lah’ýn helâl kýldýðý nimetlerden yenilmesi
ve O’na þükredilmesi, Allah’a yalan atýfta
bulunarak helâl ve haram belirlemesi ci-
hetine gidilmemesi istenmektedir. Bilme-
den iþlenen ve hemen ardýndan tövbe edi-
len kötülüklerin ise affedileceði haber ve-
rilmektedir (âyet 98-119). Hz. Ýbrâhim’in
-müþriklerin iddiasýnýn aksine- Allah’a or-
tak koþan bir kimse deðil hakka yönelen
ve rabbine itaat eden, O’na þükretmekten
geri durmayan ve doðru yoldan ayrýlma-
yan seçkin bir kul olduðu ifade edilmekte,
Resûlullah’a onun peþinden gitmesi yolun-
da vahiy indirildiði bildirilmektedir. Hz. Pey-
gamber’e Allah yoluna davet metotlarý öð-
retilmekte, karþýlaþtýðý haksýzlýklara bir gün
mukabelede bulunacak olursa aþýrýya git-
memesi emri verilmekte, sabretmenin ise
daha hayýrlý olduðu belirtilmektedir (âyet
120-128).

Mekke müþrikleri ve civar kabilelerle Hz.
Peygamber arasýndaki gerginliðin had saf-
haya ulaþtýðý bir dönemde nâzil olduðu an-
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