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Kur’ân-ý Kerîm’in 
elli üçüncü sûresi.

˜ ™

Mekke döneminde Ýhlâs sûresinden son-
ra nâzil olmuþtur. Tamamýnýn veya bir kýs-
mýnýn Medine devrinde indiði ileri sürül-
müþse de bu görüþ mevcut rivayetler ile
sûrenin üslûp ve muhtevasý göz önünde
bulundurularak itibar görmemiþtir (Mu-
hammed b. Ahmed el-Kurtubî, XVII, 55).
Adýný sûrenin baþýnda yer alan necm (yýl-
dýz) kelimesinden alýr; “Ve’n-Necm” sûresi
olarak da isimlendirilir. Altmýþ iki âyet olup
fâsýlasý “! ، ) ، * ، � ، .harfleridir ”א

Ýslâm akaidinin üç temel ilkesini oluþtu-
ran -sûredeki sýraya göre- nübüvvet, tev-
hid ve âhiret hayatýný konu edinen Necm
sûresinin muhtevasýný bu çerçevede ince-
lemek mümkündür. Hz. Muhammed’in
hak peygamber, Kur’an’ýn da vahiy ürünü
olduðunu bildiren birinci bölüm, -verile-
cek mesaja dikkat çekmek amacýyla- hem
Kur’an’ýn ilk muhataplarý olan Araplar hem
de sonraki insanlar için önemli bir gök cis-
mi sayýlan yýldýza yemin etmekle baþlar.
Ardýndan yakýnlýk ve ülfet vesilesi olmasý
için “arkadaþýnýz” diye nitelendirilen Hz.
Peygamber’in müþriklerin iddiasýnýn aksi-
ne doðru yoldan sapmadýðý belirtilir. Onun
teblið ettiði hususlarýn kendi duygu ve dü-
þüncelerinin ürünü deðil Cebrâil vasýtasýy-
la gönderilen ilâhî vahiy olduðu vurgula-
nýr. Resûlullah’ýn Cebrâil ile olan iliþkisine
temas edilerek bu konuda tartýþmaya gir-
menin gereksizliði belirtilir (âyet: 1-18).
Ýkinci bölümde þirk inancý ele alýnarak o
dönemde tapýnýlan ve Allah’ýn kýzlarý kabul
edilen putlardan (Taberî, XXVII, 77) Lât,
Uzzâ ve Menât’ýn adý zikredilir. Daha son-
ra, kýz babasý olmayý kendilerine yakýþtýra-
mayan putperestlerin diþi tanrýlara ibadet
etmelerinin mantýksýzlýðýna deðinilir ve on-
larýn insanlara hiçbir fayda saðlayamayaca-
ðý ifade edilir (âyet: 19-26). Sûrenin üçün-
cü bölümü dünya hayatýndan baþka hiçbir
emeli olmayan, kesin bilgiden yoksun olup
sadece zan ve tahmine dayanarak âhireti
inkâr edenlerin melekleri diþi kabul edip
bu vasýfta gördükleri putlara tapýndýklarý-
nýn tesbitiyle baþlar. Ardýndan bütün kâi-
natýn mülkiyet ve tasarrufunun Allah’a ait
olduðu, insan türünü yaratan, üreme ka-

nununu koyan Cenâb-ý Hakk’ýn kiþileri dün-
yada yaptýklarý davranýþlardan sorumlu tu-
tacaðý ifade edilir ve bunun Hz. Ýbrâhim’-
den beri teblið edilen ilâhî bir hüküm ol-
duðu hatýrlatýlýr. Hz. Nûh’tan itibaren Al-
lah elçilerinin mesajlarýna karþý çýkanlarýn
helâke mâruz býrakýldýðý anlatýlýr ve bunun
herkes için bir uyarý ve ibret vesilesi oldu-
ðu vurgulanýr. Aslýnda kýyamet gününün
yaklaþtýðý, fakat zamanýný Allah’tan baþka
kimsenin bilmediði ifade edilir (âyet: 27-
58). Sûrenin son âyetlerinde Kur’an’ýn va-
hiy ürünü olduðunu ortaya koyan baþlan-
gýçtaki konuya vurgu yapýlarak müþriklere
hitap edilir, onlarýn bu ilâhî kelâm karþý-
sýnda þaþkýnlýk veya lâubalilik gösterme-
meleri gerektiði anlatýlýr; müþrikler artýk
putlara deðil Allah’a secde etmeye ve O’na
tapýnmaya çaðrýlýr (âyet: 59-62).

Necm sûresinde ele alýnan konular etki-
leyici ifadelerle insanlarýn zihnine ve gön-
lüne yerleþtirilir. Kaynaklarýn belirttiðine
göre bu sûre nüzûl sýrasýna göre içinde
secde âyeti bulunan ilk sûredir. Hz. Pey-
gamber sûreyi okurken son âyetindeki
emir gereðince kendisi secde etmiþ, oku-
yuþunu duyanlar da secde etmiþtir (Buhâ-
rî, “Tefsîr”, 53/4; Müslim, “Mesâcid”, 105;
Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VI, 445). Bazý tefsir
kaynaklarýnda yer alan, Necm sûresini oku-
yan kimseye Mekke’de Muhammed’i tas-
dik veya inkâr eden her kiþiye mukabil on
sevap verileceðine dair hadisin (meselâ bk.
Zemahþerî, IV, 35; Beyzâvî, IV, 211) mevzû
olduðu kabul edilmiþtir (Muhammed et-
Trablusî, II, 722).

Necm sûresi üzerine yapýlan çalýþmalar-
dan bazýlarý þunlardýr: Fevzi Efendi, Kud-
siyyü’l-irfân fî tefsîri sûreti’n-Necm mi-
ne’l-Kur’ân (Ýstanbul 1304); Mustafa Ab-
dülfettâh Ahmed Âmir, Sûretü’n-Necm:
Tefsîr ve dirâse (Kahire 1415/1994); Mu-

Koleksiyonun deðerli eserleri olan 99
(717-18) tarihli, Hasan-ý Basrî tarafýndan
kûfî hatla yazýlmýþ 21 × 14,5 cm. ebadýn-
daki Kur’ân-ý Kerîm ile ilk üç sayfasýnda
kâðýt kesilerek yapýlmýþ eþsiz süslemelerin
(katý‘) yer aldýðý Mehmed Selim Tahrânî’-
nin 23 × 13 cm. ebadýndaki divaný vb. altý
kitap, 1948’de Vakýflar Genel Müdürlüðü
tarafýndan Ankara Merkez Kütüphane-
si’ne alýnmýþtýr. 1982 yýlýndan itibaren bu
eserler Ýstanbul Yazý Sanatlarý Müzesi’ne
intikal ettirilmiþ olup halen orada sergi-
lenmektedir.
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lar’ca istilâ edilmesinden önce veya Mec-
düddîn-i Baðdâdî’nin Hârizmþah Alâeddin
tarafýndan öldürülmesinin ardýndan Hâ-
rizm’den ayrýlýp Rey’e döndü. Moðol teh-
likesinin burayý da tehdit etmesi üzerine
Hemedan’a geçti. Burada hem Moðol yað-
masýndan uzak kalacak hem de Hârizm’i
lekelediðini düþündüðü felsefecilerin bas-
kýsýndan kurtulup hürriyetine kavuþacaktý.
Ancak kendisinin de itiraf ettiði gibi Rey’-
den ayrýlarak ailesini Moðollar elinde ölü-
me terketmiþ oldu (a.g.e., s. 19-20). Bir yýl
Hemedan’da kaldýktan sonra Anadolu’ya
hicret etmeyi uygun bulup Erbil ve Diyar-
bekir yoluyla Anadolu’ya geçti. Malatya’da
Halife Nâsýr-Lidînillâh’ýn danýþmaný Þeyh
Þehâbeddin es-Sühreverdî ile tanýþtý ve
kendisinden Anadolu Selçuklu Sultaný Alâ-
eddin Keykubad’a sunulmak üzere bir tav-
siye mektubu aldý. 618 Ramazanýnda (Ka-
sým 1221) Kayseri’ye ulaþtý. Ünlü eseri Mir-
½âdü’l-£ibâd’ý 620’de (1223) Sivas’ta Alâ-
eddin Keykubad’a takdim etti. Abdurrah-
man-ý Câmî, onun Konya’da Mevlânâ Celâ-
leddîn-i Rûmî ve Sadreddin Konevî ile gö-
rüþtüðünü belirtir. Bu sýrada akþam na-
mazý vakti gelince imamlýk yapan Necmed-
din’in iki rek‘atta da Kâfirûn sûresini oku-
duðu, Mevlânâ’nýn Sadreddin’e, “Birini si-
zin için, birini bizim için okudu” diye þaka
yaptýðý þeklinde bir rivayeti nakleder (Ne-
fe¼ât, s. 465). Dâye, yaklaþýk üç yýl Orta
Anadolu’da kaldýktan sonra 621 (1224) yý-
lýnda Mengücüklü Sultaný Alâeddin Dâvud
Þah’ýn hüküm sürdüðü Erzincan’a gitti.
Mermûzât-ý Esedî der Mezmûrât-ý Dâ-
vûdî adlý eserini burada onun adýna kale-
me aldý. Ancak Erzincan’da umduðu ilgiyi
göremeyince Abbâsî halifeliðinin hizmetin-
de bulunmak üzere Anadolu’yu terkedip
Baðdat’a gitti. 622’de (1225) Halife Zâhir-
Biemrillâh tarafýndan Tebriz’e, Celâleddin
Hârizmþah’a elçi olarak gönderildi. Bu yýl-
larda bir süre Tebriz’de ikamet eden Nec-
meddîn-i Dâye hayatýnýn yaklaþýk son otuz
yýllýk dönemini Baðdat’ta geçirdi. Ba¼rü’l-
¼ašåßiš ve’l-me£ânî adlý tefsirini bu dö-
nemde yazdý. 654’te (1256) burada vefat
etti ve Þûnîziyye Kabristaný’nda Cüneyd-i
Baðdâdî ile Serî es-Sakatî’nin mezarlarý ya-
nýna defnedildi. Kübreviyye tarikatý tari-
hinde önemli bir yeri olan Necmeddîn-i
Dâye bir þeyh olarak tarikat ve irþad faali-
yetiyle deðil eserleriyle tanýnmýþtýr. Dâye la-
kabý çok sayýda mürid yetiþtirdiðine iþaret
etmekteyse de kaynaklarda sadece Dey-
mûnî adlý bir müridinin adý geçmektedir.

Eserleri. 1. Mir½âdü’l-£ibâd mine’l-
mebdeß ile’l-me£âd. Ýran, Türkiye, Hin-
distan ve Orta Asya kütüphanelerinde çok

sayýda nüshasý bulunan eser mensur ta-
savvufî eserler içinde yaygýn bir þekilde
okunan kitaplardan biridir ve diðer Kübrevî
müelliflerinin eserlerinden daha etkili ol-
muþtur. Edebî ve tesirli bir Farsça ile ya-
zýlan Mir½âdü’l-£ibâd bir mukaddime ile
beþ bölümden meydana gelir. Yaratýlýþ
mertebeleri ve mertebelerin kökenleri, nü-
büvvet ve dinin farklý boyutlarý, tasavvuf
âdâb ve erkâný, rüya ve müþâhedelerin,
zikirden kaynaklanan ve ona eþlik eden nu-
run farklý renklerinin tahlili, insanýn bâtý-
nî sûreti, lâyýkýyla yapýldýðýnda farklý iþ ve
mesleklerden kazanýlan mânevî faydalar
eserde ele alýnan baþlýca konular arasýnda
zikredilebilir. Kitap, 825 (1422) yýlýnda Ka-
rahisarlý Kasým b. Muhammed tarafýndan
Ýrþâdü’l-mürîd ile’l-Murâd adýyla Türk-
çe’ye tercüme edilip II. Murad’a ithaf edil-
miþtir. Çin müslümanlarýnýn temel tasav-
vufî metinlerinden olan Mir½âdü’l-£ibâd’ý
1670’li yýllarda Wu Zixan on yýllýk bir çalýþ-
ma sonunda Çince’ye çevirmiþtir. Guzi-
hen Yaodao adýyla bilinen tercüme XX.
yüzyýl baþlarýna kadar okunagelmiþtir. Ese-
ri Muhammed Emîn Riyâhî bir giriþ ve in-
celemeyle birlikte neþretmiþ (Tahran 1352
hþ.; 1365 hþ.), Hamid Algar The Path of
God’s Bondsmen from Origin to Return
adýyla Ýngilizce’ye tercüme etmiþtir (New
York 1982). 2. Bahrü’l-hašå.iš ve’l-me£â-
nî* fî tefsîri’s-seb£i’l-me¦ânî. Necmed-
dîn-i Dâye’nin, Anadolu’dan Baðdat’a dön-
mesinden sonraki uzun dönem içinde ka-
leme aldýðý geniþ hacimli bir tefsir olup
£Aynü’l-¼ayât ve et-Teßvîlâtü’n-Nec-
miyye isimleriyle de anýlýr. Zâriyat sûre-
sinin 18. âyetinde sona eren eser yine bir
Kübrevî þeyhi olan Alâüddevle-i Simnânî
tarafýndan tamamlanmýþtýr. Kur’an’ýn zâ-
hir ve bâtýn anlamlarýný meczeden, oku-
yucunun baþka bir tefsire ihtiyaç duyma-
yacaðý bir tefsir yazmayý hedefleyen Nec-
meddîn-i Dâye’nin bu çalýþmasý geniþ çap-
lý etkisine raðmen henüz neþredilmemiþ-
tir. Bazý kaynaklarda Necmeddîn-i Kübrâ’-
ya ait olarak gösterilen eser üzerinde Meh-
met Okuyan tarafýndan bir doktora tezi
hazýrlanmýþtýr (Necmüddin Dâye ve Tasav-
vufî Tefsiri, Ýstanbul 2001). 3. Mermûzât-ý
Esedî der Mezmûrât-ý Dâvûdî. Müellifin
Mengücüklü Sultaný Alâeddin Dâvud Þah’a
ithaf ettiði eserin adýndaki “Esedî” kendi
nisbelerinden birine, “Dâvûdî” ise hem sul-
tanýn hem Dâvûd peygamberin adýna iþa-
ret etmektedir. On bölümden meydana
gelen kitabýn ilk bölümünde kutsî hadis
olarak rivayet edilen, “Ben gizli bir hazine
idim” sözünün her kelimesi ayrý ayrý þer-

hammed Ömer el-Mûrîtânî, el-Üsüsü’l-
£ašåßidiyye ve’t-teþrî£iyye ve’l-aÅlâšýy-
ye kemâ tü½avviruhâ sûretü’n-Necm
(doktora tezi, 1403/1983, Câmiatü ümmi’l-
kurâ [Mekke]).
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b. Muhammed b. Þâhâver
el-Esedî er-Râzî
(ö. 654/1256)

Kübrevî þeyhi, müfessir.
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573’te (1177) Rey’de doðdu. Necmed-
dîn-i Râzî olarak da bilinir. Necmeddin adý
mahlas olarak kullandýðý “Necm / Necmâ”
kelimesinden kaynaklanmakta, Dâye (sü-
tanne) lakabý ise çok sayýda mürid yetiþtir-
diðine iþaret etmektedir. Necmeddîn-i Dâ-
ye 599’da (1202) ilim tahsili için Rey’den
ayrýldý. Ertesi yýl Mýsýr’da bulunduðu anla-
þýlmaktadýr (Mir½âdü’l-£ibâd, s. 460). Ora-
dan Hicaz’a geçti, hac dönüþü bir süre Bað-
dat’ta kaldý. Ardýndan Horasan bölgesine
ve daha sonra Hârizm’e gitti. Hârizm’den
Irak’a dönüp Baðdat’ý ve diðer þehirleri do-
laþtý, Azerbaycan’ý ziyaret etti. Özellikle
hadis ve tefsir dersleri almak için tekrar
Horasan’a döndü. Bir süre burada kaldýk-
tan sonra Kübreviyye tarikatýnýn pîri Nec-
meddîn-i Kübrâ’nýn halkasýna katýlmak
amacýyla Hârizm’e gitti. Necmeddîn-i Küb-
râ onun tasavvufî eðitimiyle Mecdüddîn-i
Baðdâdî’yi görevlendirdi. Hârizm’in Moðol-


