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(bk. DÜGÜN). 
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Kur'an-ı Kerlm'i oluşturan 
114 bölümden her biri. 

_j 
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Sözlükte "sıçramak, duvara tırmanmak" 
anlamındaki sevr (sevre) kökünden türe
yen süre kelimesi (çoğulu süver) "yüksek 
ve güzel bina, evin bir bölümü veya katı, yü
ce mertebe, şan ve şeref, alarnet ve nişan" 
manalarma gelir. Terim olarak "Kur'an-ı 
Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesi so
nucunda oluşan, sınırları vahiy doğrultu
sunda ResUl-i Ekrem tarafından belirlenen 
bölüm" demektir. Kur'an'ın belli bölümle
rine süre denilmesi, birbiriyle ahenkli veya 
manevi derecesi yüksek parçalardan mey
dana gelmesi yahut onların her birinin 
Kur'an binasının bir katını veya bir parça
sını teŞkil etmesi sebebiyle olmalıdır. SO
re kelimesi Kur'an'da dokuz yerde tekil, 
bir yerde çoğul olarak zikredilir (M. F. Ab
dülbaki , el-Mu'cem, "svr" md.). Bunlardan 
N Or sOresinin başındakine "dini hüküm
lerden ve hikmetli sözlerden bir demet" 
manası da verilmiştir (Ragıb el-isfahani, 
el-Müfredtit, "svr" md.). SOreler kendi için
de bütünlüğü olup Kur'an-ı Kerim binası
nı meydana getiren bölümlerdir. Bunun
la ilgili en güçlü delil, benzerinin yapılma

sı konusunda meydan okunan (el-Bakara 
2/23) en küçük Kur'an birimini sürenin teş
kil etmesidir (Fahreddin er-Razi, Il, I ı 7) . 
Çağdaş müfessirlerden Emin Ahsen Isla
h!, sürenin Kur'an yorumundaki merkezi 
konumuna vurgu yaparak her bir sürenin 
bir ana konusunun bulunduğunu. kısa da 
olsa ondaki kelime ve cümleterin belli bir 
konuyu destekleyecek özellikler taşıdığını 
belirtir (Birışık, sy. ı ı 120011. s. 71-75). 

Yaygın anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'de 
114 süre mevcuttur (Zerkeşl, ı , 349). Ara
larında besmete bulunmayan Enfal ile Tev
be sOrelerini tek süre kabul eden telakki
ye göre bu sayı 113'tür. Ayrıca Kur'an'ın 
süre sayısı hususunda ittifak bulunmadı
ğı ileri sürülmüş . Übey b. Ka'b'ın musha
fında 116, Abdullah b. Mes'Od'un musha
fında 112 süre yer aldığına dair rivayetler 
bunun delili olarak zikredilmiştir. Halbuki 
bu mushafların ikisi de şahsi nüshalar olup 
birinde Muavvizeteyn'in bulunmaması. di
ğerinde Kunut dualarının yer alması Mu
avvizeteyn'in Kur'an'dan sayılmadığı , Ku-
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nut dualarının da Kur'an'dan sOreler ol
duğu sonucunu doğurmaz. önemli olan 
husus, Hz. Osman'ın 114 sOreden oluşan 
mushafları üzerinde ashabın ittifak etme
si ve bu konuda herhangi bir tartışmaya 
rastlanmamasıdır (bk. MUSHAF). 

Hz. Osman'ın mushaflarındaki süre ter
tibinin tevkifimi yoksa ictihad! mi olduğu 
konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş
tür. Bunların ilki tertibin sahabenin icti
hadı ile meydana geldiği yönündedir. Ni
tekim ResOl-i Ekrem bir gece namazında 
kıraate Bakara sOresiyle başlamış, ardın

dan Nisa ve At-i İmran'ı okumuştur (Müs
lim. "Şalatü'l-müsafinn", 203). İbn Atıyye 
ei-Endelüsi'nin bazı alimierin de katıldığı 
görüşüne göre sürelerin büyük bir kısmı
nın tertibi Hz. Peygamber'in sağlığında ta
mamlanmış. diğerlerininki sahabeye bıra
kılmıştır. Üçüncü görüş ise mushafın ta
mamının tertibinin tevkifi olduğu, yani Ceb
rail'in işaretleri doğrultusunda ResOluilah 
tarafından yapıldığı şeklindedir. Fahreddin 
er-Razi ve daha pek çok alim bu görüşü 
benimsemiş, konuyla ilgili nakl! ve akli de
lillerden söz edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim'in Cebrail'e son arzından sonra va
hiy tamamlanmış. aradan fazla bir zaman 
geçmeden ResOl-i Ekrem vefat etmiştir. 
Bu son okumada Zeyd b. Sabit gibi Kur'an 
konusunda uzman olan sahabiler de hazır 
bulunmuştur (Şen , s. ı ı 3- I 23; Tekineş, 
sy. 56120021. s. 51 -56) . Ayrıca Hz. Osman 
tarafından nüshalarının çoğaltılmasına ka
dar Kur'an son tertibe göre okunmuştur. 
Sahabenin bu tertibe itiraz etmemesi ve 
şahsi nüshaların ortadan kaldırılmasına 
önemli bir itirazın gelmemesi de bunun 
delillerinden sayılmıştır. 

SOreler Mekki ve Medeni olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Konuyla ilgili görüşler 
arasında en fazla kabul göreni hicretten 
önce nazil olan ayet ve sürelerin Mekki, 
sonra nazil olanların Medeni olduğu şek
lindedir. Hicretten sonra inen bir ayetin 
Mekke'de veya Arafat'ta inmesi onun Mek
l<i sayılmasını gerektirmeyeceği gibi hicret
ten önce Mekke dışında nazil olan ayet ve
ya süre de Medeni olmaz. Zerkeşi'ye göre 
(el-Burhan, ı. 28 ı) sürelerin seksen beşi 
Mekl<i, yirmi dokuzu Medeni, SüyOtY'ye gö
re (el-İtkan, ı. 33) seksen ikisi Mekki, yir
misi Medeni, on ikisi ihtilaflı dır. Ancak yay
gın telakkiye göre sürelerin seksen altısı 
Mekl<i, yirmi sekizi Medenl'dir. Mekki bir 
süre içinde Medeni ayetlerin, MedemfsO
reler içinde Mekki olanların bulunması 
mümkündür. Mekke döneminde indirilen 
süre ve ayetlerde daha çok inanç konula
rından, müşriklerin içine düştüğü çelişki-

lerden, geçmiş peygamberlerin çağrıları
na olumlu karşılık vermeyen ümmetierin 
başına gelen ibret verici olaylardan, ahla
Ki ve insan! değerlerden bahsedilmiş olup 
bu sürelerde ayetler çoğunlukla kısa ve 
mensur şiir biçimindedir, ayet sonları (fası
la) arasında büyük çapta benzerlik vardır. 
Ancak bazı Medeni sürelerin Mekl<i sOre
lerdeki üs!Obu taşıdığı görülmektedir. Bu
nun örnekleri arasında Ra'd, Rahman ve 
Zilzal süreleri yer alır. Medeni sürelerde 
toplumun inşası, İslam kardeşliği, içtimal 
ve fıkh! konularla ilgili ayetler yer alır; ge
nellikle anlatım üs!Obu hakim olduğun
dan ayetler ve sOreler uzundur (ayrıca bk. 
KUR' AN). SOreler Hz. Peygamber'in hazar
da veya seferde olması. gündüz veya gece. 
yaz veya kış mevsiminde inmesine bakıla
rak hazar!-sefer!, neharHeylY, sayfi-şitaY 

gibi gruplara da ayrılmıştır (SüyOtl, ı . 56-
76) 

Bazı sOreler birden fazla adla anılır. Zer
keşi bu isimlendirmelerin vahye dayalı (tev
kifi) olma ihtimalini daha güçlü bulur (el
Burhan, ı. 367). Konuyla ilgili rivayetler ise 
bu adlardan birçoğunun sahabe tarafından 
verildiğini göstermektedir. Süre adları pey
gamberler, mümin, kafir ve münafıklar, 
önemli tarih! olaylar, ahiret halleri, hay
vanlar, tabiatın çeşitli özellikleri, güneş, ay 
ve yıldızlarla ilgili olup bu durumun bir me
deniyet algısı ve inşası için önemli olduğu 
düşünülmektedir. SQrelerin sOretü'l-Baka
ra, sOretü At-i İmran gibi adlarla anılma
sının uygun olmadığı, bunun yerine "es
sOretü'lleti tüzkerü fihe'l-Bakara" (içinde 
ineğin anıldığı sure), "es-sOretü'lletY yüzke
rü flM Aıü İmran" (içinde imran ailesinin anıl
dığı sure) denilmesinin gerektiğine dair ri
vayet uydurma kabul edilmiştir. Sürelerin 
gruplandırılarak adiandınidığı da bilin
mektedir. Bu adlandırmaların çoğu ResOl-i 
Ekrem'e dayandınlırken bir kısmı onların 
uzunluğuna ve kısalığına göre yapılmış. bir 
kısmında ise başka özellikler göz önünde 
bulundurulmuştur. Bir hadise göre yapı
lan tasnifte sOreler tıval (tuvel), miOn, me
san! ve mufassal diye anılır (Müsned, lV, 
107). Yaygın telakkiye göre Kur'an'ın Fati
ha dışındaki ilk yedi sOresine es-seb'u't
tıval (yedi uzun sure) denilmiştir. Ancak bu 
grubun YOnus, hatta Kehf sOresiyle sona 
erdiğini kabul edenler de vardır. MiOn ise 
tıval dışında kalan ve ayet sayısı 1 oo civa
rında olan sOreler için kullanılmıştır. Fakat 
hangi sürelerin bu gruba girdiğine dair 
açık bir bilgi yoktur. Zira sQre sıralaması
na bakıldığında tıvalin sonuncusu kabul 
edilen Hud'dan itibaren ayet sayısı 182 
olan Saffat'ın sonuna kadar devam eden 



sureler içinde ayet sayısı otuz-doksan do
kuz arasında değişen sürelerin bulundu
ğu görülür. Buna göre miunu, peş peşe 
gelip gelmediğine bakılmaksızın Yunus'
tan Saffat'a kadar ayet sayısı 100'ün üze
rinde olan sureler teşkil etmektedir. Bu
nun yanında 100 ayetlik hacme sahip bu
lunan sürelerin de bu grup içinde müta
laa edilmesi mümkündür. Mesanl grubu
nun hangi sQre ile başlayıp hangisiyle bit
tiği de belli değildir. Ancak bunların Yunus 
suresinden sonra Kaf (veya Hucurat) sure
sine kadar ayet sayısı 1 OO'ün altına dü
şen sureler olduğu görüşü yaygındır. Bu 
gruba mesanl denmesinin sebebi miQn ile 
birlikte meydana gelen çift dizinin ikinci
sini teşkil etmesi, muhtevalarında yer alan 
mesellerin ibretler ve geçmişten haberler 
şeklinde iki yönlü olması veya içerdikleri 
kıssaların tekrarlanmasıdır. Araları besme
le ile sık sık ayrıldığı ya da içlerinde men
suh ayetterin az bulunduğu için mufassal 
diye anılan grubun ise Kafile başlayıp Nas 
suresiyle bittiği görüşü hakimdir (SüyOtl, 
ı, 199-200). Bakara ile Aı-i imran süreleri 
zehraveyn (çifte güller); "ha-mlm"le başla
yan Mü'min, Fussılet, Şura , Zuhruf, Du
han, Casiye ve Ahkaf süreleri havamlm 
(ha-mTmler) veya Aıü ha-mlm (ha-mTmli, ha
mTmle başlayan); ta-sin veya "ta-sln-mlm"le 
başlayan Şuara, Nemi, Kasas süreleri ta
vasln; Allah'ı tesbihle başlayan Haöıd, Haşr, 
Saf, Cum'a, Tegabün süreleri müsebbihat; 
"kul" (söyle) emriyle başlayan Cin, KafirQn, 
İhlas, Felak ve Nas süreleri kalakıl; Kati
rün ile İhlas ihlaseyn, ayrıca bu ikisiyle Fe
lak ve Nas süreleri mukaşkışeteyn (tedavi 
eden); İhlas, Felak ve Nas süreleri muav
vizat, yalnız Felak ve N as süreleri muav
vizeteyn diye anılmıştır. Kur'an-ı Ker'im'in 
sarelere ayrılmış olmasının bazı hikmet
lerinden söz edilmiş. bu arada her yaşta 
ve seviyede insanın onu öğrenip ezberle
mesinin ve ibadetlerde okunmasının ko
laylaştırıldığı hususu belirtilmiştir (Fahred
din er-Razi. Il, ı ı 7; Zerkeş1', ı. 362; Süy0t1', 
1, 207-208) 

Süreyle ilgili olarak telif edilen eserler 
oldukça zengin bir literatür oluşturmak
tadır. Sürelerin faziletine dair rivayetler 
için Buharl'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ile İbn 
Mace ve Tirmizi'nin es-Sünen'lerinde bö
lümler ayrılmış , ayrıca müstakil kitaplar 
yazılmıştır. Bunun yanında sürelerin ter
tibi, başlangıç ve son cümleleri, birbiriyle 
münasebetleri, adları ve konularına dair 
kitaplar, makaleler telif edilmiş ve tez ça
lışmaları yapılmıştır (bk. FEVATiHU'S-SÜ
VER; HAVATİMÜ's-SÜVER; MÜNASEBATÜ'l

AYAT ve's-SÜVER; NAZMÜ'l-KUR'AN) Ebü'l-

Ala ei-Maarrl'nin Na~mü's-süver (Yaküt, 
lll, 161), Vahidl'nin Feza'ilü's-süver (Köp
rülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1631, vr. 
15-36), İbnü'z-Zübeyr es-Sekafı'nin el-Bur
han ii tertibi süveri'l-Kur'an (nş r. Mu
hammed Şa'ban!, Rabat 1986), Burhaned
din ei-Bikal'nin Meşa'idü 'n-na~ar li'l-iş

rafi 'ala ma]fiişıdi's-süver (nşr. Abdüs
sem!' Muhammed Haseneyn, HI, Riyad 
1987) , Abdülazlz b. Abdülvahid ei-Mikna
sl'nin Na~mü süveri'l-Kur'an (Zerkeşl, 1, 

340), Süyütl'nin Tertibü süveri'l-Kur'an 
(nşr. es-Seyyid ei-Cümeyl!, Beyrut 1986) , 

Tenasü]fu'd-dürer fi tenasübi's-süver 
(nşr. Abdullah Muhammed ed-Derviş, Dı
maşk 1983) ve 'İlmü'l-münasebat fi's -sü
veri ve'l-ayat (nşr. Muhammed b. Ömer 
b. Salim BazmOl, Mekke 1423/2002) adlı 

kitapları klasik dönem eserleridir. 

Modern dönemde yazılanlardan bazıları 
şunlardır: Rif'at Fevzi Abdülmuttalib, el
Vahçletü'l-mevzu'iyye li's-sCıreti'l-Kur'a
niyye (Beyrut 1406/ 1986); Abdullah Mah
mud Şehhate, Ehdafü külli sureve ma
]fiişıdühô. fi'l-Kur'ani'l-Kerim (HI, Ka
hire 1980); Muhammed Halil Çiçek, Delô.
latü esma'i süveri'l-Kur'ani'l-Kerim min 
men~urin J:ıac;lariyyin (Beyrut 1421/2001 ); 

Seyyid Raşid ei-Cabirl, Esma'ü's-süveri'l
Kur'aniyye : Delalat ve iş arat ([baskı 
yeri yok J, 1423/2002); Richard Beli, The 
Qur'an: Translated with a Critica] Re-ar
rangement of the Surahs (HI, Edinburgh 
1937-1939) ; Ahmed Kemal Muhammed 
ei-Mehöı, VaJ:ıdetü 'i-hedef fi's-sureii'l
Kur'aniyye (doktora tezi, 1426/2005, Ca
miatü'l-Ezher Külliyyetü usOli'd-dln); Fa
ruk Tuncer, Kur'an Surelerindeki Eşsiz 
Ahenk (İstanbul 2003) ; Faik Yılmaz, Ayet
ler ve Sureler Arasındaki Münasebet 
(doktora tezi , 1995, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü); İlhami Günay, Kur'an-ı Ke
rim Sureleri Arasındaki Münasebet 
(yüksek lisans tezi, 1996, SÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü); Abdülkerim Çömçe. Mekki 
ve Medeni Surelerin Özellikleri (yük
sek lisans tezi, 1992, SÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) . 

Bu konudaki makalelerin bir kısmı şöy
lece sıralanabilir: Sakıp Yıldız. "Ayet ve Sü
reler Arasındaki Münasebet" (Diyanet Der· 
gisi, XXI/! [Ankara 1 985], s. 35-40; XXI/2, s. 
ı ı -15; XXI/3, s. 3-7); Mustafa Çetin, "Ayet
ler ve SOreler Arasındaki Münasebet ve in
sicam" (Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, VI [İzmir 19891. s. 505); 

M. Kemal Atik, "Ayet ve Sürelerin Tevkifi
liği Meselesi" (Erciyes Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, sy. 6 [Kayseri 19891. s. 
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20 ı-218) ; İbrahim Abdurrahman Halife, "İs
mü's-sure yümeşşilü rOJ:ıahe'l-'am" (Havliy· 
yetü Külliyeti uşQli 'd·dfn, IX [Kah i re 1992 J, 
s. 33-72); Ahmet Bedir, "Sürelerin isimle
ri" (Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Dergisi, sy. 5 [Şanlıurfa 19991. s. 167-216); 

Saffet Sancaklı, "Sürelerin Faziletiyle İlgili 
Bazı Tefsirlerde Yer Alan Apokrif Hadisle
rin Kritiği" (İslam! Araştırmalar Dergisi, XIV! 
ı [Ankara 200 ı], s. 129- ı 44 ); D. Frolov, "The 
Problem of the 'Seven Long' Surahs", Stu
dies in Arabic and Islam (ed. S. Leder 
v.dğr., Paris 2002, s. 193-203) ; Hayrettin 
Öztürk, "Hazreti Peygamber (a.s .) Döne
minde Kur'an Ayetlerinin ve SOrelerinin 
Tespit ve Tertibi Hakkında Bir Değerlen
dirme" ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahi· 
yat Fakültesi Dergisi, sy. 20-21 [Samsun 
2005], s. 213-236). 
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(bk. RESİM). 
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Duyu veya akılla algılanan bir şeyi 
o şey yapan öz ve ilke anlamında 

felsefe terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "şekil, biçim, benzer ve örnek" 
anlamına gelen süret kelimesi felsefe teri
mi olarak bir şeyin mahiyeti, onu o şey ya
pan özdür (KindT, s. 186). İbn Slna bu konu
da beş ayrı tarif vermekteyse de en yay
gını "bulunduğu şeyi güç halinden fiil ala-
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