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Kur’ân-ý Kerîm’in
yüz on birinci sûresi.

˜ ™

Mekke döneminde Fâtiha’dan sonra nâ-
zil olmuþtur. Beþ âyet olup fâsýlasý “� ،C”
harfleridir. Adýný ilk kelimesi tebbetten (el-
leri kurusun) alýr. Hadis kaynaklarý ile ilk
dönem tefsirlerinde sûre Mesed, Ebû Le-
heb ve Leheb adlarýyla da anýlýr. Sûrenin
nüzûlüyle ilgili olarak kaynaklarda çok sa-
yýda rivayet yer almaktadýr. Bunlarýn en
meþhuru þöyledir: Kur’an’da, “En yakýn ak-
rabaný uyar” meâlindeki âyetin (eþ-Þuarâ
26/214) inmesi üzerine Resûlullah bir sa-
bah vakti Safâ tepesine çýkýp Kureyþ men-
suplarýna seslenmiþ, Kureyþ mensuplarý
etrafýnda toplanýnca, “Size þu daðýn arka-
sýndan bir düþman süvari birliðinin gel-
mekte olduðunu söylesem bana inanýr
mýsýnýz?” diye sormuþ, onlar da, “Daha ön-
ce senin herhangi bir yalanýný duymadýk”
demiþtir. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem
kendisinin þiddetli bir azap öncesinde gön-
derilmiþ uyarýcý bir elçi olduðunu bildirmiþ-
tir. Dinleyiciler arasýnda bulunan amcasý
Ebû Leheb onu azarlamýþ ve, “Kahrolasý!
Bizi bunun için mi buraya çaðýrdýn?” diye-
rek uzaklaþmýþtýr. Bu olayýn ardýndan, Ebû
Leheb’in kullandýðý “tebb” kavramýyla baþ-
layan bu sûre nâzil olmuþtur (Müsned, I,
281, 307; Buhârî, “Tefsîr”, 111; Tirmizî,
“Tefsîr”, 111). Sûrenin ilk üç âyetinde asýl
adý Ebû Utbe Abdüluzzâ olan, fakat yüzü-
nün güzelliði dolayýsýyla babasý tarafýndan
“Ebû Leheb” (alev alev parýldayan) kün-
yesiyle anýlan amcasýna beddua edilmek-
te, sahip olduðu servetin ve çocuklarýnýn
kendisini cehennem ateþinden kurtarama-
yacaðý haber verilmektedir. Son iki âyette

Ebû Leheb’in karýsý Ümmü Cemîl Ervâ’nýn
da alev alev tutuþan cehenneme gireceði
bildirilmektedir; çünkü o Hz. Peygamber’e
eziyet etmek için dikenler taþýyýp geçece-
ði yola sermekteydi.

Kur’ân-ý Kerîm’de Münâfikun, Kâfirûn gi-
bi Ýslâmiyet’e cephe alanlarýn, ayrýca Mu-
taffifîn gibi (ölçü ve tartýda hile yapan)
hususlarda dürüst davranmayanlarýn bu
nitelikleriyle ilgili isimler taþýyan sûreler
bulunduðu halde belli bir kiþinin þahsý-
ný konu alan baþka bir sûre yoktur. Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî bu hususta þu yoru-
mu yapar: Tebbet sûresinde Resûl-i Ek-
rem’in hak peygamber oluþunun üç yön-
lü bir ispatý vardýr. Birincisi, ilk inen sûre-
lerden biri olan bu sûrede Ebû Leheb’in
ve karýsýnýn cehenneme gireceðinin bildi-
rilmesi ve yaklaþýk on yýl sonra ölen Ebû
Leheb’in de küfür üzere ölmesidir. Ýkinci-
si, Ýslâmiyet’in çok az taraftarýnýn bulun-
duðu bir sýrada Hâþimîler’in reisi Ebû Le-
heb gibi bir kiþi hakkýnda bu kadar aðýr
bir ifadenin kullanýlmasýdýr; bu da ancak
Allah’ýn, peygamberini korumasý sayesin-
de mümkün olabilir. Üçüncüsü, Resûlul-
lah’ýn son derece kibar bir þahsiyet olma-
sýna raðmen böyle aðýr bir üslûba yer ve-
rilmesidir; bu ise din konusunda hiç kim-
seye boyun eðmemesi esasýnýn bir gere-
ðidir (Âyât ve süver, s. 94; krþ. Fahreddin
er-Râzî, XXX, 168). Bazý tefsir kitaplarýnda
yer alan (Zemahþerî, VI, 495; Beyzâvî, IV,
462), “Allah Teâlâ’nýn Tebbet sûresini oku-
yan kimse ile Ebû Leheb’i ayný mekânda
bir araya getirmeyeceðini umarým” meâ-
lindeki hadisin mevzû olduðu ifade edil-
miþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).
Uri Rubin, Tebbet sûresini Ýslâm âlimleri-
nin anlayýþýndan farklý biçimde yorumlayan
bir makale yazmýþtýr (“Abu Lahab and Su-
ra CXI”, BSOAS, XLII [1979], s. 13-28).
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ÿAbdülhamit Birýþýk

varlýða insan, insan denilen hiçbir varlýða
at denilmediðinden at ve insan kavramla-
rý arasýnda tebâyün vardýr. Tebâyün yerine
onunla ayný kökten türeyen mübâyenet
de kullanýlýr. Tebâyün tümel ve tikel ola-
rak ikiye ayrýlýr. Tümel tebâyün “iki kav-
ramdan her birinin diðerinin hiçbir ferdi-
ne yüklenmemesi”, tikel tebâyün “iki kav-
ramdan birinin diðeri yokken anlaþýlabilir
olmasý” mânasýna gelir (Tehânevî, I, 157).
At ve insan kavramlarý tümel tebâyüne,
kara ve metal kavramlarý tikel tebâyüne
örnek teþkil eder. Çünkü bir þeyin kara ol-
masý onun metal olmasýný gerektirmedi-
ði gibi metal olmasý da kara olmasýný ge-
rektirmez.

Bu aslî kullaným dýþýnda mantýkçýlar te-
bâyün kelimesine dört ayrý anlam verir. Bi-
rincisi iki kavramýn beraberce doðru ol-
masýnýn imkânsýzlýðýdýr (Seyyid Þerîf el-
Cürcânî, Þer¼u’l-Mevâšýf, s. 166). Meselâ
beyaz ve siyah nitelikleri ayný anda bir þeye
yüklenemez, çünkü bir þey ayný anda hem
beyaz hem de siyah olamaz. Ýkincisi iki kav-
ramýn ifade ettiði varlýðýn özüne iliþkin (za-
tî) bir nitelikte ortak olmamasýdýr (Tehâ-
nevî, I, 157). Meselâ insan ve kitap kav-
ramlarý herhangi bir zatî nitelikte ortak de-
ðildir. Üçüncüsü birleþik mahiyetin, bir kýs-
mý diðerine yüklenmeyen parçalarý ara-
sýndaki iliþkidir (Seyyid Þerîf el-Cürcânî,
Þer¼u’l-Mevâšýf, s. 115). Meselâ su hidro-
jen ve oksijenden oluþan birleþik bir nite-
liktir ve hidrojenle oksijenden biri diðeri-
ne yüklenmez. Dördüncüsü bir lafzýn eþ
anlamlý olmadýðý diðer lafýzlara kýyasla du-
rumudur. Meselâ insan ve kalem kelime-
leri eþ anlamlý deðildir. Mantýkçýlar bu tür
lafýzlara eþ anlamlý lafýzlarýn mukabili ola-
rak mütebâyin lafýzlar adýný verirler (Kut-
büddin er-Râzî, s. 44). Tebâyün matema-
tikte iki tam sayýnýn birden baþka tam
sayýya kesirsiz biçimde bölünememesi du-
rumu için de kullanýlýr. Meselâ yedi ve do-
kuz sayýlarý arasýnda böyle bir tebâyün var-
dýr, çünkü bunlar birden baþka tam sayýya
bölünemez. Ýkisi de birden baþka bir tam
sayýya bölünebilen sayýlar arasýndaki iliþ-
kiye ise “iþtirak” veya “müþâreket” denir
(Tehânevî, I, 156).
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