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minle baþlar; yeminin konusu da ceza ve
mükâfat gününün mutlaka vuku bulaca-
ðý gerçeðidir. Sûrenin ilk dört âyetini teþ-
kil eden “zâriyât, hâmilât, câriyât, mukas-
simât” kelimeleri âlimlerin çoðu tarafýn-
dan rüzgârlar, bulutlar, gemiler, melekler
(yahut nimetler) diye yorumlanmýþsa da (Ta-
berî, XXVI, 239-242; Mâtürîdî, XIV, 125-
126) “zâriyât”tan sonra gelen kelimeleri
“rüzgârýn tesirleri” mânasýnda veya pozitif
ilim alanýna giren baþka etkenlerle de açýk-
lamak mümkündür (Þehâbeddin Mahmûd
el-Âlûsî, XXVII, 5-7; Elmalýlý, VI, 4527).
Ýmam Mâtürîdî, burada üzerine yemin edi-
len nesne ve olaylarýn bir taraftan Cenâb-ý
Hakk’ýn birliðini, kudret ve azametini ka-
nýtlarken diðer taraftan tabiata hâkim olan
düzenin insan türünün dünyada üreyip ya-
þamasýný saðlamaya iþaret ettiðine dikkat
çekmiþ ve söz konusu hususlarýn ifadeyi
pekiþtiren yeminin vasýtalarý kabul edile-
bileceðini öne sürmüþtür. Bu tür âyetler-
de yeminin tabiata ait nesne ve olaylara
deðil onlarý yaratana yönelik olduðunu söy-
lemek de mümkündür (Teßvîlâtü’l-Æurßân,
XIV, 126-129). Daha sonra inkârcýlara hi-
tap edilerek vahiy ürünü olan Kur’an’ýn ha-
ber verdiði âhiret ve Hz. Muhammed’in
nübüvveti konusunda tutarsýzlýk içinde bu-
lunduklarý belirtilir. Ýnkârcýlarýn alay etmek
amacýyla ceza gününün ne zaman vuku
bulacaðýna dair sorularýna “ateþe atýlacak-
larý gün” diye cevap verilir. Öte yandan Al-
lah’a karþý gelmekten sakýnanlarýn cennet-
lerde ve pýnar baþlarýnda bulunacaklarý bil-
dirilir, ardýndan da sakýnanlarýn dünyadaki
nitelikleri þöyle sýralanýr: Daima iyi ve fay-
dalý iþler yapanlar, teheccüd namazý kýlan-

lar, tövbe edenler, mallarýnda hem dilenen
hem de durumunu açýða vuramayan yok-
sullarýn haklarýnýn olduðunu kabul edenler.
Daha sonra zihnini ve gönlünü ilâhî ger-
çeklere açanlar için hem tabiatta hem de
insanýn kendi varlýðýnda gerçeðe ulaþtýra-
cak iþaretlerin bulunduðu belirtilir. Yine
yeminle pekiþtirilen bir ifade ile Kur’an’ýn,
nübüvvet ve âhiret gibi bütün iman ko-
nularýnýn -týpký insanýn konuþma yetene-
ðinin varlýðý gibi- gerçek olduðu bildirilir.
Ardýndan önceki peygamberlerin muha-
taplarýndan inkâr yoluna sapanlarýn feci
âkýbetlerine deðinilir: Lût kavmini helâk et-
mek için gönderilen meleklerin onlarý ça-
murdan taþlarla, Mûsâ ile mücadele eden
Firavun ve taraftarlarýnýn denizde boðul-
makla, Hûd’un kavmi Âd’ýn kasýp kavuran
rüzgârla, Sâlih’in kavmi Semûd’un yýldý-
rýmla ve Nûh kavminin suda boðulmakla
helâk ediliþi anlatýlýr (âyet: 1-46).

Sûrenin ikinci bölümünde gökyüzünün
ilâhî kudretle inþa edildiði, yeryüzünün in-
san hayatýna elveriþli biçimde döþenip dü-
zenlendiði, öðüt ve ibret almak için her þe-
yin çift (karþýt) yaratýldýðý ifade edilir; ken-
disinden baþka hiçbir tanrýnýn bulunmadý-
ðý tek Allah’a sýðýnmanýn gerekliliði ve Hz.
Muhammed’in O’nun tarafýndan gönde-
rildiði belirtilir. Daha önce de ilâhî emirleri
teblið eden resullere inkârcýlarýn ayný þe-
kilde karþý çýktýklarý, onlara büyücü veya
mecnun dedikleri beyan edildikten sonra
þöyle buyurulur: “Ey resul! Ýnkârcýlarýn sa-
na karþý direnip iman etmemesine önem
verme, zira bu konuda kýnanacak deðil-
sin. Sen öðütlerine devam et, zira öðüt
gönlü ilâhî gerçeklere açýk olanlara fayda
verir” (âyet: 54-55). Zâriyât sûresinin son
âyetlerinde Cenâb-ý Hak bütün cinleri ve
insanlarý yalnýz kendisine ibadet etmeleri
için yarattýðýný, onlardan rýzýk talep etme-
diðini, bütün canlýlarýn ihtiyaçlarýný kendi-
sinin karþýladýðýný bildirir. Müfessirler, 56.
âyette geçen ibadet (kulluk) kavramýný kul-
larýn Allah’ý tanýyýp bilmesi ve O’na þer‘î mâ-
nada ibadet etmesi biçiminde yorumla-
mýþlardýr. Allah’ýn cinlerden ve insanlardan
rýzýk talep etmediði yolundaki beyaný da
kendisi için deðil kullarý için rýzýk talep et-
mediði þeklinde anlaþýlmýþtýr (Mâtürîdî,
XIV, 156-159; Elmalýlý, VI, 4546). Sûrenin
sonunda küfür, inkâr ve zulüm yolunu ter-
cih edenlerin daha öncekiler gibi dünyada
da âhirette de gerekli karþýlýðý bulacaklarý
bildirilir (âyet: 57-60).

Zâriyât, Resûlullah’ýn diðer peygamber-
lerden üstün olmasýna vesile teþkil eden
“mufassal” sûreler grubu içinde yer alýr.
Ayrýca Zâriyât, Resûl-i Ekrem’in gece na-

bul 2006). Mektup: Okuyucularla (Ýstan-
bul 2009); Mektuplar (Ýstanbul 2010).
Bunlarýn dýþýnda günlüklerini Yaþamak
(1980), konuþmalarýný Konuþmalar (ts.)
adlý eserinde toplamýþ, Sütçü Ýmam adýy-
la bir tiyatro eseri yazmýþtýr (1987). Eserle-
ri ölümünden sonra “Cahit Zarifoðlu / Bü-
tün Eserleri” baþlýðý altýnda külliyat halin-
de çýkmýþtýr.

Þair hakkýnda ölümünden sonra Yedi
Ýklim (nr. 5-6, Temmuz-Aðustos 1987),
Mavera (nr. 129, Eylül 1987), Kitap / Ha-
ber (nr. 15, Þubat-Mart 2003), Hece (nr.
126-128, Haziran-Temmuz-Aðustos 2007)
gibi dergilerce özel sayýlar, Bürde (nr. 3,
Haziran 1991) dergisi tarafýndan özel bö-
lüm hazýrlanmýþtýr. Adýna þiir ödülü kon-
muþ (2003), üç yýl bu ödül verilmiþtir. Ay-
rýca Nazým Elmas, Mustafa Yeþilkaya, Ali
Pulat, Hüseyin Çolak, Rýdvan Çýnar gibi
araþtýrmacýlar tarafýndan hakkýnda yüksek
lisans tezleri hazýrlanmýþtýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in elli birinci sûresi.˜ ™

Adýný “savuran rüzgârlar” anlamýndaki
ilk kelimesinden alýr; “Ve’z-zâriyât” diye
de anýlýr (Buhârî, “Tefsîr”, 51). Nübüvvetin
Mekke döneminin ortalarýnda nâzil olmuþ-
tur. Altmýþ âyet olup fâsýlasý ،� ،� ،� ”א،
“� ،� ،� harfleridir. Zâriyât sûresi Ýslâm
akaidinin üç temel esasýný teþkil eden Al-
lah’ýn birliði, âhiret hayatý ve risâlet konu-
larýný içerir. Bu muhtevayý iki bölüm ha-
linde özetlemek mümkündür. Birinci bö-
lüm âhiretin vukuu hakkýndadýr ve toz ha-
line getirip aþýlayan, bir yerden baþka bir
yere savuran rüzgâra, yoðunlaþýp yaðmur
yükünü taþýyan bulutlara, denizde süzü-
lüp giden gemilere, tabiatýn iþleyiþini (ya-
hut Allah’ýn nimetlerini) düzenleyenlere ye-

ZÂRÝYÂT SÛRESÝ

Zâriyât sûresinin ilk âyetleri
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yani Kur’ân-ý Kerîm veya mütevâtir sün-
netle sabit olmasý gerekir. Bu niteliði ta-
þýyan her türlü bilginin kabul edilmesi ge-
rekir. Amelî ve ahlâkî hükümlerin sübût
ve delâlet açýsýndan zarûrât-ý dîniyye kap-
samýna alýnmasý onlarýn bilfiil eda edil-
mesi deðil benimsenmesi anlamýna gelir.
Bu hükümlere iman ettiði halde edasýn-
da kusurlarý bulunan kiþi yine müslüman
sayýlýr.

Ýslâm âlimleri zarûrât-ý dîniyye kapsamý-
na giren hususlarý “âmentü, usûlü’d-dîn,
usûl-i selâse” ve “usûl-i hamse” gibi baþ-
lýklar altýnda ele almýþlardýr. Dinin bilin-
mesi ve inanýlmasý gereken diðer husus-
larý da bu baþlýklardan birinin kapsamýna
girmektedir. Ehl-i sünnet âlimleri, “Cibrîl
hadisi” diye meþhur olan rivayet doðrul-
tusunda (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim,
“Îmân”, 1) Ýslâm dininin temel prensiple-
rini altý ilke halinde sýralamýþ, ilmihal ki-
taplarýnda bunlara “âmentü esaslarý / þart-
larý” denilmiþtir. Buna göre iman esaslarý
Allah’a, meleklerine, kitaplarýna, peygam-
berlerine, âhiret gününe ve kadere inan-
maktýr. Âmentü metninde sadece altý þar-
týn sayýlmasý iman edilmesi gereken hu-
suslarýn bunlardan ibaret olduðu anlamý-
na gelmez. Nitekim söz konusu þartlarýn
ulûhiyyet, nübüvvet ve meâd olarak üçe
(usûl-i selâse), ulûhiyyet ve nübüvvet þek-
linde ikiye ve sadece tevhid (aslü’l-usûl) ola-
rak bire indirgendiði de görülür (bk. ÂMEN-
TÜ). Mu‘tezile âlimlerine göre âmentü beþ
esastan (usûl-i hamse) ibarettir: Tevhid,
adl, va‘d ve vaîd, menzile beyne’l-menzi-
leteyn, emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-mün-
ker (Kadî Abdülcebbâr, s. 67); Þîa ise bu
esaslarý tevhid, nübüvvet, imâmet, me-
âd ve adâlet þeklinde sýralar (M. Hüseyin
Kâþifülgýtâ, s. 61-76; Fýðlalý, s. 335 vd.).
Ýmâm-ý Rabbânî zarûrât-ý dîniyyeyi üç gru-
ba ayýrmýþtýr. 1. Tevhid, nübüvvet ve me-
âd gibi inanýlmasý zorunlu olan esaslar. 2.
Namaz, zekât, oruç, hac gibi farziyeti ke-
sin olan ibadetler. 3. Zina, içki, kumar gibi
haramlýðý sabit olan hususlar (Mektûbât,
III, 22). Burada söz konusu edilen þey
amelî ve ahlâkî hükümleri ifa etmek ol-
mayýp onlarýn Ýslâm dininin birer hükmü
olduðuna inanmaktýr.

Zarûrât-ý dîniyye kesinlik arzettiðinden
bunlarýn varlýðý ictihada konu teþkil et-
mez (Karaman, s. 216). Dolayýsýyla te’vil
ve ictihad yoluyla usûlü’d-dîn kapsamýna
alýnan hususlarýn sübûtu tartýþmalýdýr ve
bunlarý dinin deðil mezhebin usulü olarak
kabul etmek daha isabetlidir. Bundan do-
layý Þîa âlimleri “zarûrât-ý dîniyye” ve “za-
rûretü’l-mezheb” ayýrýmýna gitmiþler, ken-

dilerince benimsenen imâmet ve adâlet
prensiplerini -diðer Ýslâm mezhepleri ta-
rafýndan kabul edilmediðinden- “usûlü’l-
mezheb”; tevhid, nübüvvet ve meâdý ise
“usûlü’d-dîn” þeklinde adlandýrmýþ, böyle-
ce kendilerine yöneltilecek eleþtirileri or-
tadan kaldýrmaya çalýþmýþlardýr (M. Hâdî
Âl-i Râzî, XXI/83-84 [1426], s. 93 vd.). Fet-
va literatüründe, zarûrât-ý dîniyye kap-
samýndaki hususlardan birini inkâr eden
kimsenin dinden çýkacaðý belirtilmiþtir
(Burhanpurlu Þeyh Nizam, IV, 310-340).
Ýnkâr edilen þeyin imanýn esaslarýndan bi-
rini teþkil etmesi þart olmayýp namaz ve
oruç gibi bir ibadetin farziyetini, içki ve
zina gibi bir mâsiyetin haramlýðýný inkâr
etmek de ayný hükme tâbidir.
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Þiirin vezin ve kafiye düzeniyle
armonik yapýsýný korumak için

þaire tanýnan
kural dýþý tasarruflar anlamýnda

bir terim.
˜ ™

Konu daha çok zarûrât-ý þi‘riyye baþlý-
ðýyla ele alýnmakla birlikte zarâir-i þi‘riy-
ye, ruhas-ý þi‘riyye, cevâzât-ý þi‘riyye, icâ-
zât-ý þi‘riyye baþlýklarý da kullanýlmýþtýr. Ne-
sirdeki yaygýn kurallara aykýrýlýklar genelde
“þâz / þüzûz” terimiyle belirtilirken þiire
has olan bu tür kullanýmlar “zarûret / za-
rûrât” kelimeleriyle ifade edilmiþtir. Þair,
þiirinde vezin ve kafiye düzeniyle onun ar-
monik yapýsýný koruyabilmek için bazý ta-
sarruflara baþvurmak zorunda kaldýðýn-
dan bu uygulamaya “zarûrât / zarâir” de-
nildiði gibi bunun için “ruhas, cevâzât /
icâzât” tabirlerine de yer verilmiþtir. Þe-
levbîn’in ifadesine göre zaruretin iki illeti

mazlarýnda aralarýnda benzerlik bulunan
Rahmân-Necm, Müzzemmil-Müddessir gi-
bi sûrelerden ikisini bir rek‘atta okuduðu
(Tûr ile birlikte) sûrelerden biridir (Buhârî,
“Ecân”, 106; Tirmizî, “Cum.a”, 69; Ýbrâhim
Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 306-308, 318). Bazý
tefsir kitaplarýnda yer alan, “Cenâb-ý Hak,
Zâriyât sûresini okuyan kimseye dünyada
esen her bir rüzgârýn on misli sevap ve-
rir” meâlindeki hadis (Zemahþerî, V, 622;
Beyzâvî, IV, 194) mevzû kabul edilmiþtir
(Muhammed et-Trablusî, II, 722). Muham-
med Osman Ebû Semüre Sûretü’×-¬â-
riyât: Tefsîruhâ ve i£râbühâ (Mansûre
1987) ve Abdülkadir Hüseyin AŠvâß belâ-
³ýyye £alâ cüzßi’×-¬âriyât (Kahire 1991)
adýyla birer eser kaleme almýþlardýr.
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Sübûtu ve delâleti
kesin nasla sabit olan dinî hususlar.

˜ ™

Zarûrât sözlükte “zarar vermek; mec-
bur etmek, gerekli kýlmak” anlamýndaki
çarr kökünden türeyen ve “çaresizlik; ih-
tiyaç, gereklilik” anlamýna gelen zarûretin
çoðul þeklidir. Zarûrât-ý dîniyye terim ola-
rak “dinden olduklarý sübût ve delâlet açý-
sýndan kesin bir delille belirlenmiþ husus-
lar” þeklinde tanýmlanabilir. Zarûrât-ý dî-
niyye dinin temel ilkelerine iþaret ettiðin-
den daha çok kelâm ilminin konularý ara-
sýnda yer almakla beraber “þâriin hüküm
koyarken murat ettiði kesinlikle bilinen il-
keler” anlamýnda fýkhýn “makasýd” alanýy-
la da doðrudan ilgilidir. Din açýsýndan bir
þeye inanmanýn zorunlu olmasý için onun
hem sübûtunun hem delâletinin kesin,


