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Kur’ân-ý Kerîm’in kýrk ikinci sûresi.
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Mekke döneminde Fussýlet sûresinden
sonra nâzil olmuþtur. Ýbn Abbas’tan gelen
rivayetlerin birinde 23. âyetten itibaren
dört âyetin Medine’de nâzil olduðu kaydediliyorsa da bu görüþ isabetli bulunmamýþtýr (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, IV, 197-199;
Þevkânî, IV, 521-523). Adýný 38. âyette geçen “þûrâ” kelimesinden almýþtýr. Hâ-mîm
harfleriyle baþlayan (havâmîm) sûrelerden
olmasý dolayýsýyla Hâ-mîm-ayn-sîn-kaf veya sadece Ayn-sîn-kaf diye de anýlmýþtýr
(Elmalýlý, V, 4218; DMT, IX, 374). Elli üç
âyet olup fâsýlasý “  ، ، ، ، ، ، ، ”
harfleridir. Mekke döneminin ikinci yarýsýnda nâzil olduðu tahmin edilen Þûrâ sûresinin içeriðini Allah’ýn varlýðý ve birliðiyle âhiret hayatý olmak üzere iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Sûrede ayrýca nübüvvet konusuna temas edilmektedir. Ancak bu konular telkin ve etkileme hedefine yönelik biçimde zaman zaman iç içe bulunmakta ve tekrarlanmaktadýr.
Ýlk iki âyetini hâ-mîm-ayn-sîn-kaf harflerinin oluþturduðu sûrenin 3. âyeti hurûf-i
mukattaa ile baþlayan diðer sûrelerin çoðunda olduðu gibi vahye temas etmektedir. Ardýndan göklerin ve yerin egemenlik ve yönetiminin Allah’a ait olduðu, O’nun
benzerinin bulunmadýðý, bu arada Hz. Peygamber’e indirilen Arapça Kur’an’ýn vahiy
ürünü olduðu vurgulanmaktadýr (âyet: 412). Yine Allah’ýn birliði ve dinin diðer temel ilkelerinde ayrýlýða düþmeme çizgisinde Hz. Nûh, Ýbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve son
peygambere ayný þey tavsiye edildiði, fakat nefsânî arzularýnýn baskýsýyla büyük
çoðunluðun buna uymadýðý belirtilmekte
ve Resûl-i Ekrem’e tevhid inancýna çaðrý
yapmasý, þahsen de ona riayet etmesi emredilmekte, nihaî hükmün Allah’a ait olduðu bildirilmektedir (âyet: 13-16).
Ýkinci bölüm kýyametin kopmasýný ve
âhiret hayatýný konu edinmektedir. Burada ebedî hayatýn vukuunu müminlerin ciddiye aldýðý, buna karþýlýk inançsýzlarýn bunu önemsemediði ifade edilmekte, âhiret
hayatýnda mutluluðu amaç edinenlerin bü-

yük mükâfatlara kavuþturulacaðý, sadece
fâni hayatýn refahý peþinde koþanlara da
ondan bir pay verileceði, fakat bunlarýn
âhirette hiçbir nasiplerinin olmayacaðý haber verilmekte, inançsýzlarla iman ve sâlih
amel sahibi kiþilerin âhiret hayatlarý hakkýnda kýsa tasvirler yapýlmaktadýr. Peygamber’in -müþriklerin iddialarýnýn aksine- vahyedilmeyen þeyleri hiçbir þekilde Allah’a
nisbet edemeyeceði, Allah’ýn zaten buna
izin vermeyeceði belirtilmekte, insanlarýn
maddî ve mânevî ihtiyaçlarýnýn O’nun tarafýndan hikmete baðlý þekilde karþýlandýðý bildirilmektedir (âyet: 17-27). 23. âyette Kur’an ve Ýslâm mesajýnýn sevgi ve yakýnlýktan baþka herhangi bir ilkeye ve amaca dayanmadýðýnýn ilân edilmesi, bunun
davet ve irþad görevi yapacak kimseler tarafýndan da dile getirilmesinin istenmesi
dikkat çekmektedir.
Sûrenin bundan sonraki âyetlerinde tekrar Allah’ýn varlýðý ve birliði konusuna deðinilerek tabiatýn kuruluþ ve iþleyiþinden
örnekler verilmekte, bunlarýn müþahede
edilmesi suretiyle gerçeðe ulaþýlmasý istenmektedir (âyet: 28-35). Ardýndan dünya
metâýnýn geçiciliði hatýrlatýlarak Allah rýzasýna yönelik davranýþlarýn deðeri ve kalýcýlýðý vurgulanmaktadýr. Ebedî mutluluðu simgeleyen bu sonuçun iman etmenin
yanýnda þu erdemlere de sahip bulunanlarýn hakký olduðu belirtilmektedir: Allah’a
tevekkül, büyük günahlardan ve hayâsýzlýktan sakýnma, öfkesine hâkim olma, namaza devam edme, Allah rýzasý için harcama yapma, önemli iþleri danýþma yöntemiyle yürütme, haksýzlýða karþý dayanýþma içinde bulunma, affedici ve barýþçý olma, güçlüklere göðüs gerip sabýr gösterme (âyet: 36-43). Tekrar âhiret hayatýna
temas edilerek kendilerine ve baþkalarýna zulmedenlerin o günkü acýnacak hallerinden söz edildikten sonra (âyet: 4446) Resûlullah’ýn döneminde yaþayan ve
sonra gelecek olan inançsýzlardan ölüm
gelmeden önce ilâhî davete icabet etmeleri istenmekte, yüz çevirdikleri takdirde
Hz. Peygamber’in ve ardýndan gelecek davetçilerin tebliðden baþka yapacaklarý bir
þeyin bulunmadýðý bildirilmekte, insanlara evlât lutfetme dahil kâinatta her þeyin
Allah’ýn tasarrufunda olduðu bir defa daha hatýrlatýlmaktadýr (âyet: 47-50). Þûrâ
sûresinin son üç âyeti de vahiyle ilgilidir.
Bunlarýn ilkinde Allah’ýn insanla konuþmasý þekilleri olan doðrudan psikolojik muhtevaya intikal ettirme, perde arkasýndan
duyurma ve bir elçi (Cebrâil) vasýtasýyla bildirme hususuna temas edilmekte, diðer
iki âyette Hz. Peygamber’in önceden her-

hangi bir hazýrlýk ve birikime sahip olmadýðý halde ilâhî vahye mazhar kýlýndýðý ve
Allah’a götüren doðru yola kýlavuzluk ettiði ifade edilmektedir. Sûre tevhid ilkesini vurgulayan bir cümle ile sona ermektedir.
Vahyin gelmeye baþlamasýnýn üzerinden
on yýla yakýn bir zaman geçtiði halde Resûlullah’ýn muhataplarý çoðunlukla vahye
karþý direnmeye ve tutumlarýný sertleþtirmeye devam ediyordu. Nüzûl sýrasýna göre altmýþ ikinci sûre olan Þûrâ sûresinde
de dinin üç temel ilkesini oluþturan ulûhiyyet, nübüvvet ve âhiret konusunda uyarýlar yapýlmakta ve defalarca tekrarlanan
davet bir defa daha dile getirilmektedir.
Bu sûredeki uyarý ve davetlerde þefkat,
dostluk, sevgi ve yakýnlýk öne çýkarýlmakta, direnmeye devam edenlere karþý müeyyide olarak hayatýn acý tatlý tasvirleri yapýlmaktadýr. Mekkî sûrelerde dikkat çeken
bu yöntem bazý kiþilerin kalbini yumuþatmýþ ve onlarýn müslüman olmasýný saðlamýþtýr. Buradan hareketle, Medine döneminde nâzil olan bazý âyet ve sûrelerde
görülen ve savaþa kadar varan sert ifadelerin karþý taraftan baþlatýlan saldýrýlarý önleme amacýna yönelik olduðunu söylemek
mümkündür.
Þûrâ sûresinin de içinde yer aldýðý otuz
kadar sûrenin (mesânî) Hz. Peygamber’e
Ýncil yerine verildiðini ifade eden hadisin
sahih olduðu kabul edilmiþtir (Müsned, IV,
107; Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 224227, 301). Bazý tefsir kitaplarýnda yer alan
(Zemahþerî, IV, 235; Beyzâvî, IV, 98), “Hâmîm-ayn-sîn-kaf sûresini okuyan kimse
meleklerin, üzerine rahmet okuyup baðýþlanmasýný ve kendisine merhamet edilmesini talep ettiði gruba dahil olur” meâlindeki hadisin mevzû olduðu kaydedilmiþ-
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tir (Muhammed et-Trablusî, II, 721). Þevket Muhammed el-Ömerî, Þûrâ sûresinin
çeþitli istidlâl þekillerini kullanarak inanca
ulaþma yöntemleri üzerine bir makale yazmýþtýr (“Esâlîbü’l-Kur,âni’l-Kerîm fî tenmiyeti’t-tefkîr-Nemûcecü sûreti’þ-Þûrâ”, Mecelletü’þ-þerî£a ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye,

XVIII/52 [Küveyt 1423/2003], s. 133-180).
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Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin
yayýn organý olarak
1902-1910 yýllarý arasýnda
yayýmlanan siyasî dergi.
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1902 Þubatýnda Paris’te toplanan Osmanlý Hürriyetperveran Kongresi’nin ardýndan, yabancý müdahalesi karþýtý olan
ve kongrede azýnlýkta kalan Ahmed Rýzâ
grubu ile Cenevre’de faaliyette bulunan
Osmanlý Ýcraat Komitesi grubu birleþerek
yeni bir yayýn siyaseti belirleme kararý aldýlar. Ýcraatçý gençlerin Cenevre’de çýkardýklarý Ýntikam ve Ýstirdâd ile Kahire’de

Ahmed Sâib’in çýkardýðý Sancak dergileri
yerine tek bir mecmuanýn neþri fikrini benimsediler. Hoca Kadri Efendi’nin teklifiyle Þûrâ-yý Ümmet adý verilen derginin yaný sýra 1895’ten beri yayýmlanan Mechveret supplément français ile Kürtçe Kürdistan da neþrine devam edecekti. 10 Nisan 1902 – 12 Mayýs 1910 tarihleri arasýnda 220 sayý çýkan Þûrâ-yý Ümmet’in 1908
ihtilâlinin gerçekleþmesinde önemli rolü
olmuþtur. 1 Temmuz 1907 tarihine kadar
Osmanlý idaresinin bütün protestolarýna
raðmen Paris’te hazýrlanýp Kahire’de basýlan Þûrâ-yý Ümmet’in editörlüðüne Ahmed Sâib, editör yardýmcýlýðýna Mustafa
Hamdi getirildi. Ýcraatçýlar tarafýndan yeni örgüt için düþünülen Osmanlý Islahat
Cemiyeti ve Terakkî Cem‘iyyet-i Osmâniyyesi gibi isimlere Ahmed Rýzâ’nýn muhalefeti sebebiyle “hükûmet-i meþrûta ve ýslâhât-ý umûmiyye taraftarlarýnýn vâsýta-i neþriyyâtý” olarak çýktý. Ýlk sayýsýnda yayýmlanan programda yabancý müdahalesine karþýtlýk, Kanûn-ý Esâsî hükümlerinin uygulanmasý, halkýn haklarýný savunma, hükümetin durumunu ýslah, Osmanlý’yý meydana getiren unsurlar arasýnda birleþtirici
rolü, hükümet mensuplarýný zamanýn geliþmelerinden haberdar etme, Hânedân-ý
Osmânî’nin bekasýný takviyeye çalýþma gibi amaçlar ortaya konuldu.
Þûrâ-yý Ümmet adý, 1876’da tesis edilen Osmanlý Meclis-i Meb‘ûsaný hakkýnda
muhafazakâr çevrelerce teklif edilmiþ olan
Ýslâmî bir kuruma atýfta bulunuyordu. Ayrýca baþlýðýn altýnda “Ve emrühüm þûrâ
beynehüm” (Onlarýn iþleri, kendi aralarýnda danýþma iledir; eþ-Þûrâ 42/38) âyetine
yer verilmiþti. Benzeri bir mesaj da derginin ilk sayýsýnýn hicrî yýlýn ilk günü olan 1
Muharrem 1320 tarihinde yayýmlanmasýy-

Þûrâ-yý
Ümmet’in
yayýn siyasetinin
nasýl olacaðýný
karara baðlayan
zabýt sûretinin
ilk ve son sayfalarý

Osmanlý
Ýttihad ve Terakki
Cemiyeti’nin
1906-1907
Senelerinin
Muhâberatýnýn
Kopya Defteri
(Ýstanbul
Belediyesi
Atatürk Kitaplýðý,
nr. O. 30,
s. 195, 198)

240

Ahmed Sâib Bey’in Kahire’den Paris’teki Ahmed Rýzâ Bey’e
gönderdiði, Þûrâ-yý Ümmet’in son hazýrlýklarýný anlatan tarihsiz notu (M. Þükrü Hanioðlu Arþivi)

la verilmeye çalýþýlmýþtý. Ancak bu tür Ýslâmî referanslara raðmen dinî konulara ve
bu zeminde yapýlan bir muhalefete dergide çok az yer verildi. Ahmed Sâib’in Türkçe’sinin yetersizliði ve mürettiplerin ana
dillerinin Arapça olmasý derginin Kahire
dönemine ait nüshalarýnda pek çok imlâ
hatasýna yol açtý. Önemli makaleleri Sâmipaþazâde Sezâi ve Ahmed Rýzâ beyler
kaleme aldý. “Þuûnat” kýsmý 1905 yýlýna kadar Ahmed Rýzâ, daha sonra Ahmed Ferid (Tek) ve Bahâeddin Þâkir tarafýndan
hazýrlandý. Bunlarýn yaný sýra 1906 yazýna
kadar Ahmed Sâib, Kasým 1902 tarihine
kadar Mustafa Hamdi ve 1903 yýlý sonuna
kadar Ali Fahri, Mâhir Said ve Süleyman
Hikmet gibi icraatçýlarýn hazýrladýðý yazýlar
neþredildi. 1903’te ölümüne kadar Halil
Ganem ve özellikle 1905 yýlýna kadar Yusuf Akçura da kayda deðer makaleler
yazdý. Þûrâ-yý Ümmet, Jön Türk hareketinde Türkçü tezleri dile getiren en
önemli dergilerden ve yine Kahire’de
yayýmlanan Anadolu ve Türk dergileriyle birlikte bu fikir hareketinin ilk sözcülerinden biridir.
1906 yýlýnýn ilk aylarýnda Bahâeddin Þâkir, icraatçýlarla Ahmed Rýzâ’nýn birlikteliðini Osmanlý Terakkî ve Ýttihad Cemiyeti adý
altýnda yeniden örgütleyerek ona ihtilâlci
bir karakter kazandýrdýðýnda yayýn faaliyetini denetleme görevini de üstlendi. Bu

