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RAHMAN SÜRESİ 
( ..:J-">}' Q .),.., ) 

L Kur'an-ı Kerim'in elli beşinci suresi. _j 

Çoğunluğun görüşüne göre Mekke dö
neminde nazil olmuştur. İbn Mes'Od ve 
Mukatil'den gelen bazı rivayetlerde Medi
ne'de indiği belirtilmişse de muhteva ve 
üs!Obu dikkate alındığında Mekke döne
minde indirilen sOrelerle benzerlik göster
diği anlaşılır. Adını ilk ayette geçen "rah
man" kelimesinden alır. Sürenin hemen 
hemen tamamında ilahi rahmetin yansı
malarından söz edildiği için bu adlandır
ma aynı zamanda içeriğiyle uygunluk gös
terir. Yetmiş sekiz ayet olup fasılaları iki 
ayette ) • yedi ayette r'· diğerlerinde ..:.ı harf
leridir. Rahman sOresinde ikil (tesniye) bir 
aniatış biçimi hakimdir. Bunun sürede otuz 
bir defa tekrar edilen, "Rabbinizin nimetle
rinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" me
alindeki hitabın insanlara ve cinlere yöne
lik olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
Sürenin baş tarafında insanın ve cinlerin 
yaratılışından söz edildikten başka (ayet: 
ı 4- ı 5) daha sonra da insanlara ve cinlere 
birlikte hitap edilir (ayet 31-36) 

Tabiatın yaratılışı ve işleyişini, insanla
rın ve cinlerin hizmetine verilişini, Allah'ın 
huzurunda mükellef tutulan bu iki türün 
ahiret alemindeki hayatını konu edinen sü
renin muhtevasını iki bölüm halinde ele 
almak mümkündür. Birinci bölüm Allah'ın 
insana verdiği değerin vurgulanmasıyla 
başlar ve yaratıcının ihsan ettiği nimetle
re dair bazı örnekler verilir. Bunların başın
da Cenab- ı Hakk'ın insana okumayı, düşü
nüp anladığı ve duyduğu şeyleri anlatma
yı öğretmesi gelir. Bu nimetler arasında 
belli bir hesap ve düzen içinde insana hiz
met için görevini yerine getiren güneş, ay, 
yıldızlar, gök ve yer. ağaçlar, bitkiler. çeşit 
çeşit meyveler, yer küresinin su kısmını 
oluşturan denizlerde hakim olan düzen ve 
bunların hayat için sağladığı faydalara te
mas edilir. Ardından yeryüzünde bulunan 
herkesin öleceği, sadece azarnet ve kerem 
sahibi Allah'ın baki kalacağı, göklerde ve 
yerde mevcut herkesin O'ndan talepte bu-

lunduğu, tabiatı O'nun yönettiği ve tabi
atın işleyişine kimsenin müdahale ederne
yeceği belirtilir (ayet: 1-36) Sürenin ikinci 
bölümünde kıyametin kopmasına değini
lerek suçluların ( inkarcıları kötü akıbeti kı
saca tasvir edilir (ayet: 37-45); daha sonra 
dünyada iken rabbinin huzuruna çıkma 
endişesini taşıyan mürninler zümresinin 
cennet hayatı anlatılır. Bu tasvirler arasın
da çeşit çeşit ağaçlar, meyveler, pınarlar, 
kalınacak yerler ve hOrHerden söz edilir 
(ayet: 46-78). 

Rahmi!m süresi, Kur'an-ı Kerim'de süre 
başlarındaki besmelerle birlikte 169 defa 
tekrarlanan ve her şeyi kuşatan ilahi rah
meti remzeden "rahman" ismiyle başlar; 
Allah'ın azamet, kerem ve Iutuf sahibi olu
şunu ifade eden "zü'l-celali ve'l-ikram" is
miyle sona erer. Mekke döneminin sonla
rında nazil olduğu anlaşılan Rahman sOre
si uyarının yanında düşündürücü, özendi
rici ve ufuk açıcı hitapları. gönülleri etkile
yen lafız ve mana sanatlarıyla sevgi, esen
lik ve barış dini olan İslam'a çağrısını bir 
defa daha tekrarlar. 

Cabir b. Abdullah'tan nakledilen bir ri
vayete göre Hz. Peygamber ashabına Rah
man sOresini okumuş, onların sükOt et
mesi üzerine de, "Ben bu süreyi kendile
rine mahsus gecede cinlere okuduğum
da sizden daha güzel bir karşılık verdiler. 
'Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar 
edebilirsiniz?' ayetlerine geldiğim zaman 
onlar, 'Hayır, ey rabbimiz, senin nimetle
rinden hiçbirini inkar etmeyiz, hamd ve 
şükür sana mahsustur' dediler" buyur
muştur (Tirmizi, "Tefslrü'l-I).ut"an", 55; İb

rahim Ali, S. 320-32 ı). Bazı tefsir kitapla
rında Übey b. Ka'b yoluyla Hz. Peygam
ber'den nakledilen, "Rahman sOresini oku
yan kimse Allah 'ın kendisine lutfettiği ni
metlerin şükrünü yerine getirmiş olur" 
manasındaki rivayetin (mesela bk. Zemah
şerl, VI, I 9; Beyzavl. IV. 229) mevzu olduğu 
kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusl. 
ll, 722; Zemahşerl, I, 684-685) 

Angelika Neuwirth bir makalesinde (bk 
bibl.) Rahman sOresinde yer alan ikili form
ların ve özellikle "cennetan" (iki cennet) ifa
desi üzerinde durmuştur. Süre hakkında 
yapılan diğer çalışmalar arasında Şevki 

Dayf'ın Suretü'r-RaJ::ıman ve süver l):ışar 
adlı eseri (Kah i re ı 97 ı) . yan yana bulun
dukları halde birbirine karışmayan ve her 
birinden inci ve mercan çıkan iki denizin 
(ayet ı 9-22) coğrafi yeri hakkında Mu
hammed Mütevell'i'nin makalesi ve Ange
lika Neuwirth ve M. A. S. Abdel Haleem'in 
makaleleri (bk. bibl) zikredilebilir. 

Celvetl şeyhi Abdülhay Celvet'i, Tefsir-i 
Ba'z-ı Süver-i Kur'aniyye adlı Türkçe 

RAHMAN SÜRESİ 

Rahman süresinin ilk ayetleri 

eserinde açıkladığı on bir sOreden biri de 
Rahman sOresidir (İÜ Ktp ., TY, nr. 977 ı, 
vr. 23b-26') Haluk Nurbaki de pozitif bili
min verileri ve bazı teorilerden faydalana
rak yaptığı süre tefsirlerinden birini Rah
man sOresine ayırmıştır: Kur'an'ın Ha
rika Mesajları I, Rahman ve Vakıa Sıl
releri Yorumu (İstanbul 1988. s. 7-75) 

Rahman sOresinin 26. ayetindeki "küllü 
men aleyha fan" (yeryüzünde bulunan her 
canl ı fanidir) ibaresi Osmanlılar'da mezar 
taşlarına yazılması adet olan ibareler ara
sında yer alır. 
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