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TÂHÂ SÛRESÝ

( @A,	B�4 )

Kur’ân-ý Kerîm’in yirminci sûresi.˜ ™

Mekke döneminin ortalarýna doðru Mer-
yem sûresinden sonra nâzil olmuþ, adýný
iki harften oluþan birinci âyetinden almýþ-
týr. Muhtevasýnýn üçte ikisi Hz. Mûsâ’nýn
nübüvvetine, Firavun’la ve kendi kavmiyle
mücadelesine dair olduðundan Mûsâ için
kullanýlan “kelîmullah” nitelemesine iþa-
retle “Kelîm sûresi” diye de isimlendirildi-
ði kaydedilmektedir (Âlûsî, XVI, 615). Âyet
sayýsý 135 olup fâsýlasý * ،� ،" א، harfleridir.
Bunlardan mîm ve vâv birer, yâ ise birkaç
defa yer almýþ, âyetlerin büyük çoðunluðu
yâ þeklinde yazýlan elifle (elif-i maksûre)
son bulmuþtur. Hz. Ömer’in, müslüman
oluþu sýrasýnda yeni indiði anlaþýlan Tâhâ
sûresinin okuduðu âyetlerinden etkilendi-
ði rivayet edilmektedir (Ýbn Hiþâm, I, 343-
345).

Resûl-i Ekrem’e, dolayýsýyla Kur’an’ýn
varlýðýndan haberdar olan herkese hitap
mahiyetindeki giriþten sonra Hz. Mûsâ’-
nýn nübüvveti ve mücadeleleri, Hz. Âdem’in
þeytanýn iðvâsýna kapýlmasý, ardýndan töv-
besinin kabul edilmesi ve kýyameti konu
edinen sûrenin muhtevasýný bir giriþ, dört
bölüm ve bir sonuç halinde incelemek
mümkündür. Bazý sûrelerin baþýnda yer
alan ve isimleriyle telaffuz edilen harfler-
den (hurûf-ý mukattaa) tâ ve hâ ile baþla-
yan sûrenin baþýnda Kur’an’ýn, muhatabý-
ný güçlüðe veya sýkýntýya sokmak için in-
mediði belirtilir. Ardýndan bu son ilâhî teb-
liðin bütün kâinatý yaratan, oradaki her
þeyin mülkiyet ve yönetimine sahip bulu-
nan Allah tarafýndan O’na karþý saygýlý olan
herkese öðüt ve uyarý vesilesi teþkil et-
mesi için gönderildiði belirtilir. Kulun söz-
lü davranýþlarýnýn gizli veya âþikâr olmasý-
nýn Cenâb-ý Hak tarafýndan bilinmesi açý-
sýndan farklýlýk arzetmeyeceði beyan edi-
lir (âyet: 1-8).

Sûrenin birinci bölümü Hz. Mûsâ’ya nü-
büvvetin geliþinin anlatýlmasýyla baþlar.
Mûsâ’nýn aile fertleriyle birlikte Mýsýr’a gi-
derken Tuvâ mevkiinde veya dürülüp yak-
laþtýrýlmýþ yerde (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müf-
redât, “tvy” md.) ilâhî hitaba mazhar kýlý-
nýp kendisine tevhid dininin ilkelerinin öð-
retildiði, asâsý ve eliyle mûcize gösterece-
ðinin bildirildiði anlatýlýr. Ayrýca Hz. Mûsâ’-
nýn Firavun’a gidip hak dini teblið etmek
ve iþkenceye mâruz kalan Ýsrâiloðullarý’ný
serbest býrakmasýný istemekle görevlendi-
rildiði, Mûsâ’nýn da kardeþi Hârûn’un ken-
disine yardýmcý olarak verilmesini talep et-

tiði ve talebinin yerine getirildiði ifade edi-
lir (âyet: 9-46). Ýkinci bölümde Hz. Mûsâ’-
nýn Firavun’la mücadelesine yer verilerek
Firavun’un gösterilen mûcizeleri sihir di-
ye nitelendirdiði ve buna karþýlýk verilece-
ðini söylediði belirtilir. Ancak büyük bir
kalabalýðýn önünde, Hz. Mûsâ’nýn asâsýnýn
bir yýlana dönüþüp sihirbazlarýn halka yý-
lan þeklinde gösterdikleri ipleri ve sopala-
rýný yutmasý üzerine sihirbazlarýn secdeye
kapanarak, “Hârûn’un ve Mûsâ’nýn rabbi-
ne iman ettik” dedikleri beyan edilir. Ar-
dýndan Firavun’un aðýr tehditlerine rað-
men sihirbazlarýn imanlarýndan dönmedik-
leri ve çeþitli mücadeleler sonunda Mýsýr’ý
terketmek mecburiyetinde kalan Ýsrâilo-
ðullarý’ný takip eden Firavun’un onlarýn geç-
tiði denizde askerleriyle birlikte boðuldu-
ðu bildirilir (âyet: 47-79). Daha sonra Hz.
Mûsâ’nýn kavmiyle olan mücadelesine yer
verilerek düþmanlarýn iþkencesinden kur-
tarýlan, uzun yolculuklarý esnasýnda kud-
ret helvasý ve býldýrcýn etiyle beslenen Ýsrâ-
iloðullarý’nýn taþkýnlýk göstermemeleri için
uyarýldýklarý halde Mûsâ’nýn vahiy almak
için Tûr’a gittiði sýrada onlarýn -Hârûn’un
bütün uyarýlarýna raðmen- Sâmirî’nin yap-
týðý puta taptýklarýndan bahsedilir ve ne-
ticede putun Hz. Mûsâ tarafýndan imha
edildiði belirtilir (âyet: 80-98).

Tâhâ sûresinin üçüncü bölümünde geç-
miþ ümmetlere ait haberlerin ibret alýn-
masý için nakledildiði, buna raðmen uya-
rýlardan etkilenmeyen kimselerin altýndan
kalkamayacaklarý büyük bir vebal taþýyaca-
ðý ifade edilir. Daha sonra kýyametin kop-
masýndan itibaren âhiret gününün bazý
safhalarýna etkileyici bir üslûpla ve kýsaca
temas edilir. Ardýndan Allah tarafýndan
Arapça’ya büründürülmüþ ilâhî kelâm olan

mu£â¦ýr fî Mý½r, I, ªâhâ ¥üseyn (Kahi-
re 1975); Abdülmecîd Abdüsselâm el-Muh-
tesib, ªâhâ ¥üseyn müfekkiren (Kahi-
re 1978); Erol Ayyýldýz, Taha Hüseyin: Ha-
yatý, Eserleri ve Edebiyatta Eski-Yeni
Anlayýþý (Bursa, ts.); Râþide Mehrân, ªâ-
hâ ¥üseyn beyne’s-sîre ve’t-terceme-
ti’×-×âtiyye (Ýskenderiye 1979); Þükrî Fay-
sal, Kütübün ve müßellifûn: ªâhâ ¥ü-
seyn (Beyrut 1980); Meftah Tahar, Taha
Husayn sa critique littéraire et ses so-
urces françaises (3. bs., Tunus 1982); Hü-
seyin Nassâr, Dirâsât ¼avle ªâhâ ¥ü-
seyn (Beyrut 1983); Câbir Usfûr, el-Merâ-
ye’l-mütecâvire, dirâse fî našdi ªâhâ
¥üseyn (Kahire 1983); Ahmed Ulebî, ªâ-
hâ ¥üseyn racül ve fikr ve £a½r (Beyrut
1985), ªâhâ ¥üseyn sîretü mükâfi¼in
£anîdin (Beyrut 1990); Mustafa Abdülganî,
ªâhâ ¥üseyn ve’s-siyâse (Kahire 1986);
Mahmûd Turþûne, el-Edebü’l-ebya² bey-
ne’r-Râfi£î ve ªâhâ ¥üseyn (Tunus 1989);
Abdürrezzâk Îd, ªâhâ ¥üseyn: el-£Ašl
ve’d-dîn (Halep 1995); Abdelrashed Mah-
moudi, Taha Husain’s Education from
the Azhar to the Sorbonne (Great Bri-
tain 1998).
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Kur,ân”, 20) “Allah Teâlâ gökleri ve yeri ya-
ratmadan bin yýl önce Tâhâ ve Yâsîn sûre-
lerini okudu, O’nun okuyuþunu duyan me-
lekler, ‘Bu vahyin nâzil olacaðý ümmete,
bunu ezberleyecek hâfýzalara ve okuyacak
dillere ne mutlu!’ dedi” meâlindeki hadis
sahih görülmemiþtir (Þevkânî, III, 342-343;
krþ. Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 464-
465). Ayrýca cennet ehlinin Kur’an’dan sa-
dece Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini okuyacaðý
(Zemahþerî, IV, 123) ve Tâhâ sûresini oku-
yan kimseye kýyamet gününde muhâcir-
lerin ve ensarýn sevabýnýn verileceði (a.g.e.,
a.y.; Beyzâvî, III, 103) yolunda rivayet edi-
len hadislerin mevzû olduðu kabul edilmiþ-
tir (Zemahþerî, I, 684-685; Muhammed et-
Trablusî, II, 717). Karabaþ Velî Tefsîr-i Sû-
re-i Tâhâ adlý eserinde sûrenin tasavvufî
açýklamasýný yapmýþtýr (Süleymaniye Ktp.,
Hacý Mahmud Efendi, nr. 332).
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Ýhram yasaklarýnýn
kalkmasý anlamýnda bir fýkýh terimi
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Hadislerin bir hocadan öðrenilmesi,
baþkalarýna öðretilmesi

ve rivayet edilmesi metotlarýnýn
ortak adý.

˜ ™

Sözlükte “bir yükü sýrtýna alýp taþýmak;
bir kimsenin güç durumlar karþýsýnda da-
yanabilmesi” anlamlarýndaki tahammül
kelimesi hadis terimi olarak “râvinin bir

hocadan dinlemek, yazmak vb. yollarla
emanet aldýðý hadisleri herhangi bir de-
ðiþiklik yapmadan (tashîf ve tahrîf) tale-
belerine nakletmesi” demektir. Terim ta-
hammülü’l-hadîs ve tahammülü’l-ilm þek-
linde de kullanýlýr. Hadisleri öðrenme iþi-
ne tahammül yanýnda haml veya ahz, on-
larý rivayet etmeye edâ denir. Tahammül
konusu kaynaklarda farklý baþlýklar altýn-
da incelenmiþtir. Kadî Ýyâz tahammülü’l-
ilm yerine “hadis alma çeþitleri ve rivayet
usulleri” (el-Ýlmâ£, s. 68), Tûfî “rivayetin
mertebeleri”, Ýbn Hazm “rivayetin mahiye-
ti”, Ýbnü’s-Salâh “hadis dinlemenin keyfi-
yeti, tahammülü ve hadisi zaptetmenin
niteliði” (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 128) gibi baþ-
lýklara yer vermiþtir. Tahammülün kimler
tarafýndan yapýlabileceði konusu üzerinde
durulmuþ ve hadisi öðrenip nakleden kiþi-
nin güvenilirliðinin temel þart olduðu be-
lirtilmiþtir. Güvenilir sayýlmanýn ilk þartý da
dindar olmaktýr. Hadis âlimleri, Müslüman-
lýðý benimsemeyenlerin hadis öðrenmele-
rinde bir sakýnca bulunmadýðýný söylemiþ,
ancak âlimler bunlarýn rivayet ettiði ha-
disin kendilerinden rivayet edilemeyeceði
görüþünde birleþmiþtir. Sahâbeden Cübeyr
b. Mut‘im, müslüman olmadan önce Hz.
Peygamber’in akþam namazýnda Tûr sû-
resini okuduðunu iþitmiþ, ancak bu bilgiyi
Ýslâm’a girdikten sonra rivayet ettiði için
rivayeti kabul edilmiþtir (Süyûtî, s. 237).
Hadis âlimleri arasýnda farklý görüþlere
rastlanmakla birlikte genel kabule göre
temyiz yaþýna ulaþan çocuklar ilim mecli-
sine katýlýp hadis dinleyebilir ve dinlediði
hadisleri nakledebilir (Ahmed Muhammed
Þâkir, s. 120). Burada önemli olan, çocu-
ðun dinlediði hadisi anlamasý ve konuyla
ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara
cevap verebilmesidir. Diðer taraftan ha-
dis meclislerine katýlmak, hadis dinlemek,
yazmak veya zaptetmek için belli bir yaþ
sýnýrlamasýnýn getirilmesi insan tabiatýna
aykýrý bulunmuþtur. Nitekim beþ yaþla-
rýndaki çocuklarýn hadis dinlediklerine ve
bunlarý sonradan doðru bir þekilde naklet-
tiklerine dair rivayetler mevcuttur (a.g.e.,
s. 108). Hasan b. Ali, Abdullah b. Abbas,
Abdullah b. Zübeyr ve Nu‘mân b. Beþîr gi-
bi sahâbîlerin bulûð çaðýndan önce öðren-
dikleri hadisleri naklettikleri ve eskiden be-
ri çocuk yaþtakilerin hadis meclislerine ka-
týlmalarýna izin verildiði bilinmektedir (Ýb-
nü’s-Salâh, s. 128).

Hadis tahammülü sekiz yolla gerçekle-
þir. 1. Semâ. Hadis tahammül yollarýnýn
en makbul olanýdýr. Sahâbenin Resûl-i Ek-
rem’den duyduðu sözleri belledikten son-

ve uyarýcý tebliðler ihtiva eden Kur’an’ýn
sorumluluk bilinci aþýlamak ve düþünme-
ye yöneltmek amacýyla indirildiði anlatýlýr.
Peyderpey gelen Kur’an vahyinin kendisi-
ne okunuþu bitmeden acele ile onun ke-
limelerini telaffuza çalýþmamasý hususun-
da Hz. Peygamber uyarýlýr. Bu sonuncu
âyet, Kur’an’ýn lafzý ile mi yoksa mânasý
ile mi nâzil olduðu konusundaki tartýþma-
lar açýsýndan büyük önem taþýr. Mâtürîdî’-
nin naklettiðine göre bâtýnî gruplarýn (Teß-
vîlâtü’l-Æurßân, I, 185), ayrýca son dönem-
lerde bazý müsteþriklerle onlarýn yolunu iz-
leyen kiþilerin kanaatine göre Kur’an muh-
teva olarak Hz. Muhammed’e indirilmiþ,
bu muhteva onun tarafýndan lafýz kalýbý-
na dökülerek bilinen þekliyle ifade edilmiþ-
tir. Ancak Tâhâ sûresinin 114. âyetiyle di-
ðer bazý âyetler bunun aksini göstermek-
tedir (âyet: 99-114). Sûrenin dördüncü bö-
lümünde þeytanýn Hz. Âdem’i etkileme-
siyle Âdem ile Havvâ’nýn yasak meyveden
yemeleri ve bu sebeple cennetten çýkarý-
lýp yeryüzüne indirildikleri belirtilir (âyet:
115-123).

Sûrenin sonuç kýsmýnda Allah’ý anýp O’na
baðlanmaktan yüz çevirenlerin âhirette kör
olarak haþredileceði beyan edilir. Dünya-
da akýllarýný kullanmayanlarýn tarihî olay-
lardan ibret almadýklarýna dikkat çekildik-
ten sonra Hz. Peygamber’den sabýrlý ol-
masý istenir; zorluklara katlanabilmesi için
gece ve gündüz etrafýndakilerle birlikte
namaza, hamd ve tesbihe devam etmesi
emredilir; kalbi kararmýþ kimselerin bir kýs-
mýna verilen dünya nimetlerine özenme-
mesi tavsiye edilir (âyet: 124-135). Sûre,
“Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Ya-
kýnda doðru yolda yürüyüp selâmete ere-
nin kim olduðunu anlayacaksýnýz” meâlin-
deki âyetle sona erer. Tâhâ sûresi hem
inanç hürriyeti hem de can ve mal güven-
liði açýsýndan müslümanlarýn büyük sýkýn-
týlar çektiði ve bir kýsmýnýn Habeþistan’a
hicret etmek zorunda kaldýðý bir dönem-
de nâzil olmuþtur. Cenâb-ý Hakk’ýn koydu-
ðu kanunlar gereði zafer için katedilmesi
gereken mesafenin ancak bir kýsmý kate-
dilmiþti. Bu dönemde benzer tarihî olay-
lardan ibret almak, sabýr merhalelerinden
geçmek ve Allah’a daha çok baðlanmak
gerekiyordu. Nitekim sûrenin baþýnda ilâ-
hî hâkimiyetin, kudret ve merhametin her
þeyi kuþattýðý, hedefe ulaþma zamanýnýn
yaklaþtýðý belirtilerek Hz. Peygamber’e ve
onunla birlikte eziyetlere katlanan ilk müs-
lümanlara ümit verilmiþ, zaferin uzak ol-
mayan bir gelecekte gerçekleþeceðine iþa-
ret edilmiþtir.

Tâhâ sûresinin fazileti hakkýnda Dâri-
mî tarafýndan rivayet edilen (“Feçâ,ilü’l-


