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laný, olayýn anlatýldýðý kiþiyi veya baþka bi-
rini huzursuz ediyorsa bunlarý baþkalarýna
açýklamanýn nemîme kapsamýna girdiðini
belirtir (Ý¼yâß, III, 156-158). Söz konusu ola-
yýn gerçek veya yakýþtýrma olmasý, söz, ya-
zý yahut ima yoluyla anlatýlmasý bunu ne-
mîme olmaktan çýkarmaz. Gazzâlî, bazý
âyetlerden hareketle nemmâmlara karþý
nasýl davranýlmasý gerektiðini de belirt-
mektedir. Buna göre nemmâmýn sözlerini
onaylamamak, yaptýðýnýn yanlýþlýðýný ken-
disine açýklayýp bundan menetmek, onu
kýnamak, aleyhinde konuþtuðu kiþi hak-
kýnda suizanda bulunup olayýn peþine düþ-
mekten ve duyduklarýný baþkalarýna anlat-
maktan sakýnmak gerekir. Gazzâlî böyle du-
rumlarla karþýlaþan Selef âlimlerinin dav-
ranýþlarýndan örnekler vermekte, insanla-
ra kötülük edip toplumda bozgunculuk çý-
karma peþinde koþanlarý yeren âyetle (eþ-
Þûrâ 42/42), “Ýnsanlarýn en kötüsü insanla-
ra zarar vermesinden korkulandýr” meâ-
lindeki hadisin (el-Muva¹¹aß, “Hüsnü’l-pu-
luk”, 4) nemmâmlarý da kapsadýðýný belirt-
mekte ve nemmâmlarýn insanlara büyük
zarar vereceðini söylemektedir (ayrýca bk.
GIYBET).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yirmi yedinci sûresi.˜ ™

Mekke döneminde Þuarâ sûresinden
sonra nâzil olmuþtur, doksan üç âyettir.
Adýný, Hz. Süleyman’ýn ordusuna yol ve-
ren karýncayla ilgili kýssanýn anlatýldýðý 18.
âyetten alýr. Sûretü Süleyman olarak da
anýlýr. Fâsýlasý “# ، %” harfleridir. Kur’an’ýn
vahiy ürünü olduðunu belirtmekle baþla-
yan sûrede ilâhî mesajýn önceki tebliðcile-
rinden Hz. Mûsâ, Süleyman, Sâlih ve Lût’un
mücadelelerinden örnekler verilmiþ, ardýn-
dan Allah’ýn birliðinin delillerine ve âhiret
hayatýnýn önemine temas edilmiþtir.

Sûrenin muhtevasýný bir giriþten sonra
iki bölüm halinde ele almak mümkündür.
Mekke döneminin ikinci yarýsýnda nâzil ol-
duðu tahmin edilen sûre “tâ sîn” harfle-
riyle baþlar, ardýndan, gelecek olan beyan-
larýn Kur’an’ýn ve ilâhî kitabýn âyetleri ol-
duðu belirtilir. Bu âyetlerin inanan ve ima-
nýný namaz kýlmak, zekât vermek (arýnmak),
büyük hesap gününün sorumluluðunu ta-
þýdýðýný davranýþlarýyla ortaya koymak su-
retiyle kanýtlayan kimseler için hidayet ve
kurtuluþ vesilesi olduðu zikredilir. Âhirete
inanmayanlarýn dünyada derin bir gaflet
içinde sýkýntýlý bir hayat geçirdikleri, ölüm
sonrasý hayatta ise hüsrana mâruz kala-
caklarý belirtilir ve Hz. Peygamber’e hitap
edilerek Kur’an âyetlerinin kendisine ha-
kîm ve alîm olan Allah tarafýndan gönde-
rildiði bildirilir (âyet: 1-6).

Peygamber kýssalarýnýn yer aldýðý birinci
bölümde diðer sûrelerde ayrýntýlý biçimde
anlatýlan Hz. Mûsâ’nýn teblið hayatýnýn bir
kesiti verilir. Bu kýsmýn sonunda, Firavun
ile taraftarlarýna apaçýk mûcizeler göste-
rildiði ve onlarýn iç dünyalarýnda bunlarýn
gerçekliðine tam kanaat getirdikleri hal-
de sýrf zulüm ve kibir yüzünden kabule ya-
naþmadýklarý belirtilir. Arkasýndan hem Hi-
caz bölgesi Araplar’ýnýn hem de onlarla te-
mas halinde bulunan Ehl-i kitabýn ortak
kültüründe yer aldýðý anlaþýlan Hz. Süley-
man’ýn nübüvvet ve hükümdarlýðý anlatý-
lýr. Onun kuþ dilini bildiðinden, cinlere, in-
sanlara ve kuþlara hükmettiðinden söz edi-
lir. Sebe melikesi (Belkýs) ile olan muhabe-
resi ve sonunda onun Süleyman’ýn yanýna
gelerek hak dini benimsemesi anlatýlýr. Hz.
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Bozgunculuk amacýyla
insanlar arasýnda söz taþýma,

dedikodu yapma ve ikiyüzlülük
anlamýnda ahlâk terimi.
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Sözlükte “fýsýltý halinde konuþmak, biri-
nin sözünü yalan katarak nakletmek” anla-
mýndaki nemm kökünden türeyen nemî-
me kelimesi “insanlar arasýnda kötülük,
düþmanlýk ve bozgunculuk maksadýyla söz
taþýma, kovuculuk yapma, gammazlýk” de-
mektir. Sözlüklerde nemîm de ayný þekil-
de açýklanýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“nemm” md.; Lisânü’l-£Arab, “nemm” md.;
Tâcü’l-£arûs, “nemm” md.). Mâverdî ne-
mîmeyi, “gýybet sayýlan kötü sözlere çir-
kin unsurlar katarak bunlarý insanlarý bir-
birine düþman edecek tarzda anlatma” di-
ye tanýmlamaktadýr (Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn, s. 259). Söz taþýyýp bozgunculuk yap-
mayý huy edinenlere nemmâm denir. Ha-
dislerde zü’l-vecheyn (ikiyüzlü) tabiri de
nemmâma yakýn bir mânada geçmekte-
dir (Wensinck, el-Mu£cem, “vech” md.).

Kur’ân-ý Kerîm’de nemîm kelimesi, Hz.
Peygamber’e haksýz isnatlarda bulunup
onun getirdiði ilâhî gerçekleri yalanlama-
ya kalkýþan Mekkeli putperest lider tipi-
nin bozguncu karakterini anlatan âyetler-
de “yerli yersiz and içen, doðruyu yanlýþtan
ayýrmaktan âciz, kusur arayýp imalý konu-
þan, sürekli laf taþýyan, iyiliði hep engel-
leyen, saldýrgan, çok günahkâr, huysuz ve
haþin, hoyrat ve þerir” meâlindeki ifadeler
içinde geçmektedir (el-Kalem 68/11; krþ.
Þevkânî, V, 309-310). Bazý hadis mecmua-
larýnda nemîme konusunun ayrý baþlýklar
altýnda ele alýndýðý görülmektedir.

Ahlâk kitaplarýnda nemîme genellikle
bir kimsenin aleyhindeki incitici, küçük
düþürücü söz ve davranýþlar için kullaný-
lan gýybetle birlikte geçmektedir (meselâ
bk. Râgýb el-Ýsfahânî, e×-¬erî£a ilâ mekâri-
mi’þ-þerî£a, s. 282-283; Ýbn Hazm, s. 43-
44; Ýbn Abdülber, I, 397). Mâverdî, bir sö-
zün içeriði doðru olsa bile anlatýlmasý ha-
linde kýrgýnlýða sebep olacaksa onu yay-
manýn yalan söylemek gibi haram olduðu-
nu belirtmekte, gýybet, nemîme ve siâye
(þer ve fesad için koþturma) denilen söz ve
davranýþlarý buna örnek olarak göstermek-
tedir (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 257).
Gazzâlî “dilin âfetleri”nden bahsederken
gýybetten sonra nemîmeye yer vererek bir
söz veya davranýþýn baþkasýna nakledilme-
si halinde anlatýlan þey gýyabýnda konuþu-
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numunda bulunduðunu söylemesinin ar-
dýndan bütün övgülere lâyýk olan Allah’ýn
mûcizelerini yakýnda göstereceðinin bildi-
rilmesiyle sona erer (âyet: 59-93).

Neml sûresinin muhtevasýndan bu sû-
renin, Allah’ýn birliðine dayalý hak dinin son
halkasýný teþkil eden Ýslâmiyet’e karþý tep-
ki ve direniþlerin gittikçe þiddetlendiði bir
dönemde nâzil olduðu anlaþýlmaktadýr. Sû-
rede Hicaz bölgesi Araplar’ý ile Ehl-i kita-
býn ortak kültür unsurlarý kullanýlarak hak
dine davet faaliyetlerinden örnekler veril-
miþ, ayrýca Allah’ýn birliði ve âhiret haya-
týnýn gerçekliði özellikle vurgulanmýþ, bu
arada Kur’an’ýn geçmiþ semavi kitaplar
gibi vahiy ürünü olduðu tekrarlanmýþtýr.
Sûrenin sonunda Ýslâm’ýn yakýn bir gele-
cekte baþarýya ulaþacaðýna iþarette bulu-
nulmuþtur. Nitekim Neml sûresinin he-
men ardýndan nâzil olduðu kabul edilen Ka-
sas sûresinin ilk âyetlerinde Mûsâ-Firavun
mücadelesine atýfta bulunularak yeryüzün-
de hor ve güçsüz görülen zümrelerin geç-
miþte üstünlük taslayanlarýn yerine hakký
temsil eden önderler olacaklarý hususunun
Allah’ýn muradý olduðu belirtilmektedir. 

“Neml sûresini okuyan kimseye Hz. Sü-
leyman, Hûd, Þuayb, Sâlih ve Ýbrâhim’i tas-
dik veya tekzip edenlerin sayýsýnýn on katý
sevap verilir ve bu kiþi kabrinden ‘lâ ilâhe
illallah’ diyerek kalkar” meâlinde Hz. Pey-
gamber’e nisbet edilen hadisin (Zemah-
þerî, IV, 480; Beyzâvî, III, 293) mevzû ol-
duðu kaydedilmektedir (Muhammed et-
Trablusî, II, 718-719).

Ýbn Ebû Hâtim er-Râzî’nin Tefsîrü’l-
Æurßâni’l-£a¾îm adlý rivayet tefsirinden
Neml sûresinin metni Neþ’et Mahmûd Ab-
durrahman el-Kûcek tarafýndan yüksek
lisans tezi olarak neþre hazýrlanmýþ (Câmi-
atü Ümmi’l-kurâ Külliyyetü’þ-þerîa, Mekke
1404-1405), Abdürrab Nüvâbüddin, ed-
Da£ve ila’llåh fî sûreti’n-Neml adýyla
bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr (el-Câmia-
tü’l-Ýslâmiyye, ed-dirâsâtü’l-ulyâ ed-da‘ve,
Medine 1408).
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Hz. Ýbrâhim döneminde
tevhid inancýnýn karþýsýndaki siyasal
otoriteyi simgeleyen efsanevî kral.
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Yahudi kutsal metinlerinde geçen Nim-
rod isminin Ýbrânîce marad (isyan etmek)
kökünden türediði ve “isyan edeceðiz” an-
lamýna geldiði ileri sürülmüþtür (Pesahim,
94b; Dictionary of Deities and Demons in
the Bible, s. 627). Ayrýca Talmud’da Nim-
rod kelimesi Amrafel (Amraphel) ismiyle öz-
deþleþtirilirken (Erubin, 53a) baþka kay-
naklarda Eski Mezopotamya tanrýsý Ni-
nunta’nýn isminden çýkarýlmýþ olabileceði
hususu tartýþýlmýþtýr.

Tanah’a göre Nemrud, Nûh’un oðulla-
rýndan Hâm’ýn torunu ve Kuþ’un (Cush)
oðludur (Tekvîn, 10/1-8; I. Târihler, 1/10).
Hâm’ýn soyundan gelenlerin tarihin erken
dönemlerindeki en sert ve saldýrgan in-
sanlar olduklarýna, krallýklar kurup insan-
lýðýn kaderine hâkim olmaya çalýþtýklarýna
ve Mýsýr, Libya, Arabistan, Hindistan gibi
ülkelerin oluþumuna öncülük ettiklerine
inanýlmaktadýr. Ayný soydan gelen Nem-
rud’un Bâbil’in yaný sýra Ninevâ ve Kalah’ý
inþa ettiði söylenmiþ, krallýðýnýn baþlangý-
cý Þinar diyarýndaki Bâbil, Erek, Akkad ve
Kalde olarak gösterilmiþtir (Tekvîn, 10/10-
12). Tekvîn’de Nemrud’dan “yeryüzünde
kudretli adam” ve “Rab indinde kudretli
avcý” (Tekvîn, 10/8, 9) þeklinde söz edilmek-
tedir. Tekvîn yorumcularýna göre Nemrud
karanlýk fakat güçlü bir figürdür ve dünya-
nýn ilk ve en büyük emperyalistidir (Phil-
lips, s. 99-101, 107; Brett, s. 46-48). Tal-
mud metinlerinde ise Nemrud’un, Hz. Ýb-
râhim’i ateþe atan ve bütün insanlarý Tan-
rý’ya isyana teþvik eden kötü yönetici ol-
duðu üzerinde durulur (Erubin, 53a; Pe-
sahim, 94b, 118b). Ayrýca Nemrud ile Buh-
tunnasr (Nebukadnezzar) arasýnda bir soy
iliþkisi kurulur (Hagigah, 13a).

Geleneksel yahudi düþüncesine göre
Nemrud kurnaz bir astrolog, putperest,
çeþitli þehirleri kuran ve mâsum bebekleri
katleden bir yönetici ve et yiyen ilk insan-
dýr (Ginzberg, I, 186-187; V, 199, 209). Bun-
dan baþka vahþi hayvanlara hükmeden bir
kiþi olarak da tanýmlanmýþ, Tanrý’nýn Âdem

Sâlih ile Lût’un kendi kavimlerine yönelik
tebliðlerine temas edilir. Her iki toplulu-
ðun ilâhî daveti kabul etmeyip peygam-
berlerine kötü muamelede bulunduklarý
ve sonunda helâk edildikleri haber verilir
(âyet: 7-58).

Sûrenin ikinci bölümü Hz. Peygamber’e
hitap ederek baþlar. Ardýndan Allah’a þirk
koþma saplantýsýnýn akýl, mantýk ve ilim
sahibi, fýtratý bozulmamýþ insanýn psiko-
lojik yapýsýyla baðdaþmadýðýný açýklamak
üzere tabiatýn yaratýlýþý, iþleyiþi, insan ha-
yatýyla uyumlu ve ona yararlý hale getiri-
liþine dair örnekler verilir. Bu arada arka
arkaya gelen beþ âyetten (27/60-64) her
birinin sonunda, “Allah’la beraber bir tanrý
daha mý?” meâlinde hem sitem hem uyarý
taþýyan cümle tekrar edilir. Ýnsan onuruy-
la baðdaþmayan þirk telakkisinin eleþtiri-
sine dair âyetlerin ardýndan göklerde ve
yerde gaybý Allah’tan baþka kimsenin bi-
lemeyeceði ifade edilmek suretiyle gaybýn
bilinmesinin ulûhiyyet makamýna mahsus
olduðuna, kehanet vb. yollarla bu alan-
dan haber vermenin bir nevi þirk sayýldýðý-
na iþaret edilir. Âhiret inancýný reddeden-
lere uyarýlarda bulunulur. Kur’an’ýn, kitap
ehlinin anlaþmazlýða düþtüðü konularýn ço-
ðunu açýklýða kavuþturduðu, inanmak is-
teyenler için hidayet ve rahmet vesilesi ol-
duðu ifade edilir. Tekrar Hz. Peygamber’e
hitap edilerek Allah’a dayanmasý öðütle-
nir, apaçýk bir gerçeði savunduðu halde
inanmayanlarýn bulunduðu hatýrlatýlýr, bun-
larýn yaþayacaðý âhiret hayatýnýn bazý deh-
þetli safhalarýna temas edilir. 82. âyette
kýyamete yakýn bir zamanda yerden bir
yaratýk çýkarýlýp onun vasýtasýyla o dönem-
deki insanlarýn dine karþý kayýtsýzlýðýnýn bel-
geleneceðinden söz edilir (bk. DÂBBETÜ’l-
ARZ). Sûre Resûl-i Ekrem’in, teblið ettiði
mesaja baðlýlýk ve sürekli Kur’an okumak-
la emrolunduðunun belirtilmesi, inanýp
inanmamanýn insanlarýn iradesine baðlý ol-
duðu ve kendisinin sadece bir uyarýcý ko-

Neml sûresinin ilk âyetleri


