
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). 

SÜRET 
( ~),....ıı) 

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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nma çıkaran cevher" şeklinde olanıdır (Ab
dül emi r el-A'sem, s. 243-244). Varlığın 
ilkesini madde {heyOI~) ve sılret (form) di
ye kabul eden Aristo'ya göre varlık mad
dede gerçekleşen suretten ibarettir (Meta
fizika, IÖ5•). Varlığın meydana gelmesi 
için potansiyel bir güç ve bir imkan sa
yılan ilk madde ancak bir şekle bürün
dükten sonra varlık kazanır. Kainatta şe
kilsiz madde ve maddesiz şeklin bilfiil 
bulunması im-kansız olduğundan bunlar 
varlığın özünü oluşturan iki cevherdir. 
Bu teoride madde güç, suret ise fiil du
rumundadır; fiil güçten önce geldiği için 
suret maddeden öncedir. Aynı zamanda 
suret, varlık sahnesinde yer alan canlıla
rın ilk yetkinliği (kemal) sayıldığından var
lığın ilk ve tam sebebi surettir. Çünkü 
her nesnenin tarifi şekline bakılarak ya
pılır. Madde ise ikinci derecede bir se
beptir. Fakat bu iki ilke arasında herhan
gi bir zıtlık söz konusu değildir. Bu sebep
le bir konumda madde olan bir başka ko
numda suret olabilmektedir; mesela ke
reste ağaca göre suret, mobilyaya göre 
maddedir. 

Aristo'nun İslam Meşşal felsefesinde de 
benimsenen görüşüne göre bir şeyin ne 
olduğunu anlamak için onun sebebini bil
mek ve ilk sebeplere kadar gitmek gere
kir. O halde kilinatta ortaya çıkan her çeşit 
olgu ve olayın gerçekleşmesinde dört se
bep aranmalıdır. Bunlar maddi, slırl. fail 
(muharrik) ve gai sebepten ibarettir. Ancak 
fail ve gaye sebebi suri sebebe indirge
mek mümkün olduğundan varlığın ilkesi 
olarak geriye madde ve sılret kalmakta
dır. Meşşal felsefesinde ilk maddenin su
retle birleşmesini sağlayan, gökkürelerinin 
dairesel hareketiyle ay feleğinin aklı sayı
lan faal aklın etkisidir. Dolayısıyla ne mad
de suret in ne de sılret maddenin ilkesidir. 
Ay altı alemindeki varlıklara şekil ve sılret 
vererek cins ve türleri belirlediği için faal 
akıl "vahibü's-suver" diye de anılmaktadır. 

Bu bakımdan sılret canlıların ilkyetkinliği
nin sebebi olduğu kadar "cins ve tür" an
lamına gelen son yetkinliğin de sebebidir. 
Buna göre herhangi bir nesne maddesi iti
bariyle tam eksikliği , sureti açısından tam 
yetkinliği temsil etmektedir (Farabl, s. 64-
65). Dış dünyadaki nesnelerin zihindeki so
yut kavramiarına zihnl suret. varlığın cins 
ve türlerine cinsi ve nevi suret, soyut gök
sel varlıklara ruhani suret denildiği gibi 
Eflatun'un ideaları da İslam kaynakların
da suretin çağulu olan "suver" ile (bazan 
müsül) "es-suverü'l-Eflatuniyye" diye ifa
de edilir. 
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~ MAHMUT KAYA 

o TASAVVUF. Tasawufta suretterimi 
genellikle iki anlamda kullanılmıştır. Birin
cisinde "şekil, görüntü, zahir, mazhar" gi
bi kelimelerle eş anlamlı olarak "bir şeyin 
duyularla algılanan dış görüntüsü ve var
lığı" demektir. Bu anlamıyla suret mana 
karşısındaki lafız. gerçeklik karşısındaki gö
rüntü, ruh karşısındaki beden, öz karşısın
daki şekil. batın karşısındaki zahir duru
mundadır. Sufiler idrak ettikleri bu sureti 
tabir ya da te'vil ederek lafızdan manaya 
intikal etmeyi, zahirden batına geçmeyi, 
görüntüden gerçekliğe, mecazdan hakika
te ulaşmayı bir yorum yöntemi diye be
nimsemişlerdir. Rüya esnasında misal ale
minde ya da uyanıklık halinde müşahede 
aleminde görülen hayall suretierin gerçek 
milnalarına ulaşmak için tabir edilmesi 
bu yöntemin bir örneğid.ir. Muhyiddin İb
nü'l-Arabl, Fuşuşü 'l-J:ıikem 'in Musa fas
lında sCıret-mana ikilemini Hallac-ı Man
sur'un öne çıkardığı kavramlardan olan 
nasCıt-lahCıt karşıtlığı ile de açıklar. Hz. 
Musa'nın hayatındaki çeşitli olaylarda (MO
sa' nın kayığa bindirilip nehre atılması ha
disesi gibi ) nasut diye isimlendirilen su
retle nehre salınan kayık, yani Musa'nın 

bedeni kastedilir (Fususu'l-hikem, s. 21 9). 
İkinci olarak silret "bir şeyin hakikati, ma
hiyeti, ruhu, sebebi" anlamında kullanıl

mıştır. Muhakkik sufıler bu anlamdaki su
retle bir şeyin ilah! bilgideki hakikatini kas
tederler. Sadreddin Konevi, bir şeyin haki
katini idr ak etmenin o şeyin ilm-i ilahlde
ki silretini tasawur etmek olduğunu söy
ler. Buna göre sCıret "eşyanın ilm-i ilahlde
ki hakikatleri ( hakaik- ı ilahiyye). mahiyet
leri (suver-i ilmiyye)" manasında kullanıl
mıştır. Bu iki anlamı arasında irtibat ku
rularak silret "bir şeyin bütünlüğü, yapı
sı, toplamı ve zihindeki tasawuru" şeklin

de tarif edilebilir. Bu terim anlamından 
hareketle Tanrı'nın sureti, insanın sureti, 
alemin sureti, ilk taayyünün sureti, varlı
ğın sureti, hakikatü'l-hakaikin sureti gibi 
tamlamalar halinde pek çok silret tarzın
dan söz edilmiştir. İbnü'l-Arabl tamlama 
olmaksızın "es-suret" kelimesiyle sadece 

Hakk'ın silretini kasteder (Kaşanl. s. 332; 
Suad el-Hakim. s. 572). 

Muhyiddin İbnü'l-Arablve takipçileri bü
tün merhale ve unsurlarıyla varlık anlayış
larını ve yaratılış teorilerin i, "Allah -ya da 
rahman- Adem'i kendi silretine göre ya
rattı" hadisindeki (Buhilrl, "İsti'zan", ı) sil
ret kelimesine anlamlar yükleyerek açıkla
mışlar, böylece Allah, alem ve insan ara
sındaki ilişki ve benzerliğin açıklanmasını 
hedeflemişlerdir. İbnü'I-Arabl'ye göre alem 
Hakk'ın sureti, insan-ı kamil ise hem ale
min hem Hakk'ın sureti üzer indedir (el
Fütaf:ıtitü'l-Mekkiyye, N, 21) . 

SCıfilerin üzerinde durduğu konulardan 
biri Tanrı'nın bir silretinin olup olamaya
cağı meselesidir. Sufiler, bu meseleyi ken
dilerinin tecslme düştüğü ve Mücessime'
den oldukları iddialarına cevap verirken 
tartışmışlar (Nablus! , s. 77-83), Tanrı'nın 

"şekil ve cisim" anlamında bir sureti olma
dığını kabul etmekle birlikte O'nun dünya
da ve ahirette farklı suretierde tecelli et
tiğini ileri sürmüşler, Hakk'ın kıyamet gü
nü farklı silretlerde zuhur edeceği şeklin
deki anlayıştan hareketle " ilah-ı mu'tekad" 
(inançtaki il~h) kavramına ulaşmışlardır {ib
nü'l-Arab!, Fusüsu 'l-hikem, s. 329-348). İb
nü'l-Arabl'den itibaren sCıfilerin Tanrı an
layışları , dinler arası ilişkiler, din üzerinde
ki görüş ayrılıkları gibi konularda atıf yap
tıkları ana kavramların başında gelen ilah-ı 

mu'tekad anlayışı, Tanrı'nın aslında bir sil
retinin olmayışıyla insanın bir şeyi mutla
ka bir surete göre tasavvur etmesi olgu
sundan ortaya çıkmıştır. 

İbnü'l-Arabl'ye göre Tanrı için silret O'nun 
zıt özelliklere ( il~hl sıfatiaraJ sahip bir var
lık olduğunu ifade eder. Bu yönüyle Tanrı 
zıtları kendinde toplayan bir varlık olup su
reti de bu zıtlığın bir toplamıdır. Bu özel
liği O'nu bilmeyi imkansıziaştırmaktadır 
(Hücvlrl, s. 398). Ancakİbnü'l-Arablve ta
kipçileri , zıtları kendinde toplayan varlığı 
yine ancak zıtları kendinde toplayan bir 
varlığın bilebileceği , diğer bir ifadeyle Al
lah'ı bilmenin ancak insan vasıtasıyla müm
kün olabileceği sonucuna varmışlardır. Bu 
yönüyle Hakk'ın sureti üzerine yaratılan in
san "kevn-i cami"' diye isimlendirilmiştir 
(Fusüsu 'l-hikem, s. 25) "Allah insanı ken
di silretine göre yarattı" hadisi böylece, 
"Allah insanı zıt özelliklere sahip bir varlık 
olarak yarattı" anlamı kazanmıştır. Tasav
vuf literatüründe bu hadis başka naslar
dan yararlanılarak da açıklanır. Allah insa
nın yaratılışını överken "iki elimle yarattı

ğım" (Sad 38/75 ) ve "kendi ruhumdan üf
ledim" (el-Hicr 15/29) demektedir. SCıfiler 


