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ÖNSÖZ 

Yüce Allah risaleti tebliğ ve imana davet için resuller göndererek insanlık 

yolunun nasıl yürüneceğini göstermiştir. Her peygamberin bir mucizesi vardır. Bizim 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mucizesi Kur’an’dır. Kur’an’ın günümüzde de ilmi 

icazı öne çıkmaktadır. Kur’an’ın icazı ile ilgili konulardan biri göklerin ve yerin 

yaratılışı konusudur. Allah, Rasulü Muhammed (s.a.v.)’e on dört asır önce sayısız 

merhaleden oluşan kâinatın yaratılışını tafsilatlı ve hassas bir şekilde pek çok ayetle 

bildirmiştir. İnsanın ve kâinatın yaratılışından söz eden ayetler muhatabı daima uyanık 

tutmak ve Kur’an’ın muhteşem nizamını anlamaya yönelik derin düşünmeyi sağlamak 

üzere Kur’an’ın muhtelif yerlerine yayılmıştır. Tefsirlerdeki açıklamalar ve ilmi 

araştırmalar değişse de, Müslüman olsun olmasın bilim adamları arasında görüşler 

çeşitlenip farklı bakış açıları ortaya çıksa da Kur’an’ın mefhumu değişmez. 

Kur’an bir bütündür, Havâmîm sureleri ondan bir parçadır. Fussilet suresi 

Havâmîm surelerinden biridir ve bu surenin 9-12. ayetleri göklerin ve yerin yaratılış 

özelliklerini toplu halde anlatan bir üsluba sahiptir. Bu ayetlerde kullanılan fiiller 

arasında geçen haleka kelimesi Kuran’ın tamamında “insan, gökler ve yer, ölüm ve 

hayat, gece ve gündüz vb.” her şeyin yaratıldığını açıklamaktadır. Bununla birlikte 

konumuzla ilgili “gökler, yer ve arasındakilerin yaratılışı”ndan bahseden ayetleri tespit 

ederken, “halk, halekna, fetara, fâtır, bede’a” gibi başka kelimeler de karşımıza 

çıkmıştır. Ayetlerde kullanılan bu kelimeleri tetkik ederken, ilgili ayetler tasnif edilmiş 

ve indiği yer belirlenmeye çalışılmış, anlamları dil ve tefsir kaynaklarının yardımıyla 

her geçen gün farklı bir çabayla anlamaya ve yorumlanmaya calışılmıştır. Tezde 

Kur’an’da evrenin yaratılışını temsilen göklerin ve yerin yaratılışı konusu incelenirken 

ilgili ayetler Kur’an’ın bütünlüğü bağlamında “konulu tefsir” yaklaşımıyla ele 

alınmıştır. Konulu tefsir yaklaşımının benimsenmesinin amacı, Kur’an’da yaratılış 

konusunu, erişilen bilgiler ışığında tahlil edebilmektir.  

Çalışmamız yalnızca “göklerin ve yerin” yaratılışından söz eden ayetlerin 

incelenmesiyle sınırlı tutulmuştur. “Yer ve göklerin yaratılışı” ile ilgili ayetler mushaf 

tertibine göre incelendiğinde özel bir düzen ya da bir zincirden söz etmek mümkün 

değildir. Ancak nüzûl sırasına baktığımız zaman daha açık bir yaklaşım ve güzel bir 

tertip dikkat çekmektedir. Câbirî Fehmu’l Kur’an adlı eserinde, ifade olunan meseleye 

ilişkin Şâtibî’nin şöyle bir cümlesine yer vermektedir: “Medenî sureler ancak Mekkî 

surelerin üzerine bina edilerek anlaşılabilir, aynı şekilde Mekkî sureler de, Medenî 
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sureler de iniş sıraları takip edilerek ve birbirlerinin üzerine bina edilerek anlaşılabilir. 

Aksi takdirde ulaşılan anlam doğru olamaz.”  

Fussilet suresi Mekke’de inen surelerdendir. Hitap şeklindeki bölümlerini Hz. 

Peygamber Kureyş müşriklerine cevap olarak okumuştur. Fussilet suresi 9-12. ayetler 

çerçevesinde evrenin yaratılışı ile ilgili yorumları araştırmaya rivâyet ve dirâyet 

tefsirlerini okuyarak başladım. Yaratılış etaplarını anlatan ayetlerin hem Mekke 

döneminde ve hem bir kere verilmesi dikkatimi çekti. Çalışma boyunca bu düzen 

Havâmîm sureleri, haleka kelimesi bağlamında hak, sittetu eyyâm, seb’a semâvât, 

ifadeleri vb. çerçevesinde somut bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Evrenin 

yaratılışıyla ilgili ayet gruplarına baktığımızda her grup için mutlaka derin bir anlamla 

karşılaşılmaktadır. Bede῾a ve fetara kelimeleri için ise soyut bir anlam düşünülebilir. 

Çünkü bu kelimeler hitap veya dua olarak kullanılmıştır. 

Bu çalışma من المهد إلى اللحد اطلبوا العلم   emrinin benim hayatımdaki yansımasıdır. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde derslere girmeye başladığım zaman, 

Kur’an’ın derinliğini anlamak isteyen ve nasıl çalışıldığını merak eden misafir bir 

öğrenci idim. Yaklaşık kırk senedir bir matematik hocası olarak ders verdiğim okuldan 

koşarak çıkıyor, bir öğrenci olarak ve severek derslere katılmaya geliyordum. Bu 

dönemde “ders vermek ve ders almak” gibi iki farklı süreci birlikte yaşadım. Bu süreçte 

değerli öğretim üyesi hocalarıma anlayış ve destekleri için müteşekkirim. 

Aslında bütün yaptığım Kur’an’ı anlamak, anlamaya çalışmak hatta anlamayı 

denemekten ibarettir. Tez sürecinde ayetler arasında, farklı ayetlerde kullanılsa da 

kelimeler arasında bir bağ kurmak ve böylece “bütün olarak Kur’an’a yönelmek” çok 

ilgi çekiciydi. Misafir olarak geldiğim üniversitede bu noktalara geleceğimi 

düşünmemiştim. Bu çalışmanın başında konumla ilgili Kur’an’da kullanılan ayetlerin 

ve onları oluşturan kelimelerin anlaşılması ve müfessirlerin açıklamalarını incelemek 

ve karşılaştırmak idi. Zamanla konuyla ilgili karşımıza gelen her ayet ve her kelime 

ilginç ve düşünmediğimiz bir tevafuk ve bir düzenin varlığını gösteren, birbiriyle ilişkili 

olarak açıkça görünür oldu. 

Çalışmalarım sırasında en büyük fedakârlık kıymetli eşim, kızlarım ve 

torunlarıma düştü, hepsine gösterdikleri anlayıştan ötürü minnettarım. 

 Danışmanım olan ve teze başladığım günden itibaren beni ilgi ve sabırla 

dinleyen, tez konumun seçiminde ve tezin her aşamasında bana zaman ayırarak yol 
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gösteren Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Geldiğim 

bu noktada ilk olarak kendisiyle tanıştığım ve Ankara İlahiyat’a gelmem konusunda 

beni teşvik eden Prof. Dr. Murteza Korelçi Hoca’ya, derslere girmeme destek veren 

Prof. Dr. Halis Albayrak Hocama, tez izleme komisyonumun üyesi olarak her 

başvurumda beni cevapsız bırakmayan Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan hocama, 

özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca dil ve kaynaklar konusunda desteğini esirgemeyen 

Öğretim Üyesi Dr. Mürsel Ahıskalı hocama, önce seminerimi kendisinde yaptığım, 

sonra tez takip komisyonumda bulunarak tezimin konusunu genişletmemde ve metot 

öğrenmemde yardımcı olan Öğretim Üyesi Dr. Esra Gözeler hocama teşekkürü bir borç 

bilirim. Makale ve çalışmalarım için yol gösteren, şikayet etmeden, dinlediği hafızları 

bırakmadan, her sayfanın, her cümlenin, her kelimenin yerinde olup olmadığını sabırla 

inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapan, zihinsel sürecimde düşüncelerimi ilk olarak 

kendisiyle paylaştığım Dr. Sema Çelem hocaya da çok teşekkür ediyorum. Ve küçük 

yaşlarımda beni ilme teşvik eden anne ve babamı rahmetle anıyorum… 

 

Sakina ÖNEN 

Ankara, 2018 
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GİRİŞ 

A. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

İnsanın ve kâinatın yaratılışı Kur’an’da pek çok surede ele alınmış ve yaratılış 

konusu, “خلق/ haleka”, “بدع/ bede῾a”,“فطر/ fetara”, “جعل/ ce῾ala” “ برأ/ berae”, “صّور/ 

savvera”, “أنشأ/ enşee”, “صنع/ sane῾a”gibi kavramlarla ifade edilmiştir. Türkçe’deki 

yaratmak kelimesine karşılık olarak Arapça’da en çok kullanılan “خلق/ haleka” kelimesi 

Kur’an’da 52 yerde geçmektedir ve 200’den fazla türevi vardır.1 Yaklaşık elli ayette 

göklerin ve yerin, yüz ayette insanın yaratılışına, elliye yakın ayette genel olarak 

yaratmaya bu kelimeyle değinilmiştir.2 “الخلق/el-halk” kelimesi “doğru dürüst takdir 

etmek, planlamak, bir şeyi herhangi bir aslı ve örneği olmaksızın yaratmak” anlamında 

kullanılmıştır. Bununla beraber “bir şeyi bir şeyden yaratmak “إيجاد/ icâd” için de 

kullanılmıştır.3 “Dini terminolojide “خلق/ haleka”kavramı özellikle Allah’a mahsus 

olmak üzere “yaratmak, yoktan var etmek” demektir.4 Kur’an’da göklerin ve yerin 

yaratılışı için yalnızca bu kelime kullanılmıştır. 

Göklerin ve yerin yaratılışı meselesini araştırmacılar Kur’an’ın nuzülundan 

günümüze kadar olan dönemlerde incelemiştir. Muhammed Hamidullah “Halku’l- 

Kâinât ve Aslu’l-Envâ Hasebe’l-Kur’an ve’l Müfekkirîne’l-Müslimîn”başlıklı 

makalesinde yaratılışı ikiye ayırmakta bunlardan birincisinin hemen yaratma (Nahl, 

16/40; Kamer, 54/50), ikincisinin tedricen yaratma olduğundan (Furkân, 25/59; 

Fussilet, 41/9-12) bahsetmektedir.5 

Evrenin (göklerin ve yerin) yaratılışına dair ayetler, farklı surelerde birçok defa 

geçmektedir. Sadece Fussilet suresinin dört ayetinde (Fussilet, 41/9-12), göklerin ve 

yerin yaratılışı ayrı ayrı anlatılmıştır. İslam’ın ilk dönemlerinde Mekke’de nazil olan 

bu dört ayet,  Hz. Peygamber’den Kâinatın yaratışı üzerinden Allah’ın varlığını 

inkârcılara hatırlatmasını istemiştir. Evrenin yaratılışı, ilgili ayetlerde şöyle zikredilir: 

De ki: “Arzı iki devirde yaratanı inkâr edip O’na başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? 

O yaratıcı ve âlemlerin rabbi olan Allah’tır.”(9) Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, 

                                                 
1  Mustafa Çağrıcı, “Yaratma”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.43, s.324; Roger Arnaldez, Çev. Sadık 

Kılıç, “Kur’an’da Yaratma Kavramıyla İlgili Ayetler Hakkında Semantik Bir Tahlil”, Atatürk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 2007, sayı:28, s.306. 
2  Çağrıcı, “Yaratma”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.43, s.325. 
3  Râğip el-İsfahânî, el-Müfredât fi Garibu’l Kur’an, (Beyrut: Dar Al-Marefah, 2010), s.163. 
4  Çağrıcı, “Yaratma”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.43, s.324. 
5  Muhammed Hamidullah, “Halku’l-Kâinât ve Aslu’l-Envâ Hasebe’l-Kur’an ve’l-Müfekkirîne’l 

Müslimîn”, Prof. M. Tayyib Okiç Armağanı, (Ankara: Sevinç Matbaası, 1978), s.9. 
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orayı bereketli hale getirdi; gerekli besinlerini orada -bunlara ihtiyacı olan varlıklar 

için eşit derecede olmak üzere- uygun ölçülerle yarattı. (Bütün bunlar) dört devirde 

oldu. (10) Dahası O, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti; ardından ona ve 

arza, “İsteyerek veya istemeyerek (varlık sahnesine) gelin!” buyurdu. “İsteyerek 

geldik” dediler. (11) Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı, her göğe işlevini 

ilham etti. Biz, yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu, her şeye gücü 

yeten, her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.”(12) 

Kur’an’da kâinatın yaratılış aşamalarının bu kadar ayrıntılı olarak işlendiği başka 

bir yer yoktur. Allah Fussilet suresinin gökler ve yer ile ilgili ayetlerinde önce yerin, 

yerin üstünde bulunan dağların ve gıdaların yaratılış süresini zikretmiş, sonra göğe 

yönelip yeri ve göğü davet ederek onlara görevlerini vahyettiğini bildirmiştir. Son 

ayette Allah yedi göğü yaratmasından ve yıldızlarla donatmasından söz etmektedir. Bu 

ayetlerde “semâvât ve’l-ard” ifadesi tek tek ele alınmış, Allah yaratıcıyı inkâr edenleri 

kınayan bir dille “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O'na 

ortaklar koşuyorsunuz?” diye sormuştur. Bununla beraber göklerin ve yerin yaratılışını 

aşamalı olarak anlatmıştır. Yaratma ile ilgili ayetler Kur’an’ın bütünlüğü çerçevesinde 

incelendiğinde araştırmanın konusunu ve önemini ortaya koyan temel mesele açığa 

çıkmaktadır: “Kur’an’da tasvir edilen yaratılış bir anda yokluktan varlığa çıkma 

şeklinde midir, yoksa bir süreç içerisinde tedrici olarak mı gelişmiştir?”6 İşte 

çalışmamızın konusu ve önemi bu sorunun cevabında verilecek yanıtta bulunmaktadır.  

B. Araştırmanın Yöntemi ve Kaynaklar 

Kur’an’da yaratılış konusunu yukarıda zikredilen ayetler çerçevesinde Tefsir 

alanının bir meselesi olarak ele alırken hem tasviri (deskriptif) hem tahlili (analitik) 

yöntemi izlenecektir. Çalışmanın planında mütalaa olunduğu üzere Kur’an’da 

yaratılışla ilgili ayetler tefsirlerin klasik tasnifine uygun olarak rivâyet7 ve dirâyet 

tefsirlerindeki yorumlarla tahlil edilecektir.8 Bu maksatla aşağıdaki şemada verilen 

eserler tefsir tarihindeki özgün yerleri gözönünde bulundurularak tercih edilmiştir. 

 

 

                                                 
6  Ömer Özsoy, İlhami Güler, Konularına Göre Kur’an, (Ankara: Fecr Yayınları, 2015). 
7    Halis Albayrak, Tefsir Usûlü, (İstanbul: Şule Yayınları, 2009), s.100. 
8    Albayrak, Tefsir Usûlü, s.158. 
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 Müellif Tefsiri Özellikleri 

 

 

1 

 

 

Mukâtil b. 

Süleymân, b. Beşîr 

el-Ezdî.  

(v.150/767). 

 

Tefsiru Mukâtil 

b. Süleymân. 

et-Tefsîru’l-

Kebîr 

Kur’an’ı başından sonuna kadar 

mevcut sure tertibinde açıklayan ilk 

tefsirdir.9 Ayetlerin nuzül sebepleri 

ve zamanları konusunda bilgiler 

verir. Kelimelerle ilgili etimolojik 

açıklamalar ve nahiv tahlilleri 

yapmıştır.10 Rivâyetlerde isnad 

kullanmamıştır.11 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Ebû Cafer 

Muhammed ibn 

Cerîr et-Taberî 

(v.310/923). 

 

 

 

 

 Câmiu’l-

Beyân an 

Te’vîli Âyi’l-

Kur’ân 

Kur’an’ın tamamının tefsir edildiği 

ve kendisinden sonra gelen 

çalışmalara kaynaklık eden, 

dönemin ilk eseri olarak kabul edilir. 

Tefsirin en önemli özelliği yazıldığı 

dönemden önce var olduğu bilinen 

ama elimize ulaşmayan tefsirlerdeki 

bilgileri ihtiva etmesidir.12 

Taberi’nin tefsirinin sadece rivâyet 

tefsiri kategorisinde görülmesi doğru 

olmaz, çünkü o yeri geldiğinde 

ayetleri açıklarken kendi görüşünü 

de ortaya koyar.13 

 

 

 

3 

 

 

Ebû’l-Kâsım 

Mahmud İbn Ömer 

el-Harezmî ez-

Zemahşerî (v.538/ 

1144) 

 

el-Keşşâf an 

Hakâiki’t-

Tenzîl ve 

Uyûni’l-Ekâvîl 

fî Vücûhi’t-

Te’vîl 

Kur’an’ın belaği ve mucizevi 

yönünü ortaya koyan bir tefsirdir. 

İsrailiyata çok fazla yer vermemiştir. 

Kelimelerin anlamları, iştikak ve 

gramatik tahlilleri üzerinde durarak 

sözcüklerin asıl kullanımını ortaya 

çıkarmaya çalışmıştır.14 

 

 

4 

 

Fahruddîn 

Muhammed İbn 

Ziyâuddîn Ömer 

ibn el-Hüseyn el-

 

 

Tefsîru’l 

Fahri’Râzî, 

Tefsîru’l Kebîr 

Tefsirinde dirâyet metodunu 

başarıyla kullanan Râzî döneminin 

bütün ilimlerinden yararlanmak 

suretiyle ilmî tefsir hareketinin 

öncüsü olmuştur. Eserinde ayetlerle 

                                                 
9  Ahmed Ferid, Tefsir Mukâtil b.  Süleyman, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003), c.I, s.3; 

Abdullah Mahmud Şehata, el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l Ku’ran-il Kerim li Mukâtil b.  Süleyman, 

(Metabiu’el-hey’e-el-Masria el-Amma lil-kitab, 1994), c.I, s.68. 
10  Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, (İstanbul: İFAV yayınları, 2014), s.106. 
11  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi Tabakatü’l-Müfessirin, (İstanbul: Ravza yayınları, 2015) 

c.I, s.300. 
12  Mehmet Suat Mertoğlu, “Taberî, Muhammed b. Cerîr,” DİA, c.39, ss.314-320; M. S. Mertoğlu, 

“Tefsir (Literatür),” DİA, c.40, ss.290-294. 
13  Albayrak, Tefsir Usûlü, s.101. 
14  ez-Zehebî, Muhammed Huseyin, et-Tefsir ve-l Mufessirûn, Avand Danesh Yayınları, c.I, s.279. 
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Kureşî er-Râzî,  

(v.606/1210) 

Mefâtihu’l 

Ğayb 

 

 

 

ilgili rivâyetlere, nüzûl sebeplerine 

ve kıraat farklılıklarına da yer veren 

Râzî doğru tefsirin Kur’an’ın 

Kur’an’la tefsiri olduğu görüşünü 

benimsemiştir.15 

 

 

 

5 

 

 

Ebû'l-Fida İsmail 

ed-Dimaşkî İbn 

Kesîr, 

(v.774/1373) 

 

 

 

Tefsîru’l 

Kur’ân’il Azîm 

İbn Kesîr’in eserinin rivâyet 

tefsirleri arasında önemli bir yeri 

vardır. Müellif ayeti ayet, sünnet ve 

sahabe sözü ile açıklarken yapmış 

olduğu nakillerin senedlerini 

zikrederek hem rivâyetleri tahkik 

etmiş, hem de okuyuculara onların 

sahihini zayıfından ayırma imkânı 

vermiştir.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Muhammed et-

Tâhir b. 

Muhammed İbn 

Âşûr (v.1879-

1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tefsîru’t-

Tahrîr ve’t-

Tenvîr 

İbn Âşûr tefsirine genellikle surenin 

Mekkî yahut Medenî olduğunu 

tartışarak başlar. Ayet sayısını verir. 

Bu konudaki rivâyetleri nakleder.  

Tefsire geçmeden önce her surenin 

ismini, nüzûl yerini, sırasını ve 

sebebini açıklar. Sûrenin 

muhtevasını özetler veya maddeler 

halinde sıralar.17 İbn Âşûr bir ayetin 

tefsirini bağlamından koparmadan, 

önceki ayetlerle bağlantısını kurarak 

açıklar. Kelimenin köküne inerek 

içerdiği anlamları verir. Naklettiği 

rivâyetlerde fazlaca senede yer 

vermez. Ayetle ilgili görüşleri 

sıraladıktan sonra onları tartışır. 

Onun metodu nakle dayanarak 

düşünceyi ön plana çıkarmaktır. 

 

 

Bu bölümde ayrıca evrenin yaratılışı hakkındaki bilimsel çalışmaların yüzyıllar 

içerisinde geldiği nokta konulu tefsire bir perspektif verebilir kanaatiyle tarihsel akışa 

uygun olarak özetlenmeye çalışılacaktır. 

Tezde Kur’an’da yaratılış konusu tanımlandığı şekilde incelendikten sonra ilgili 

ayetler “Konulu Tefsir” yaklaşımıyla ele alınmıştır. Konulu tefsir yaklaşımının 

                                                 
15  Yusuf Şevki Yavuz, “Fahreddin er-Râzî,” DİA, c.12, ss.89-95. 
16  Demirci, Tefsir Tarihi, s.144.  
17  Ahmet Coşkun, “et-Tahrîr ve’t-Tenvîr,” DİA, c.39, s.430. 
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benimsenmesinin amacı Kur’an’da yaratılış konusunun tasvirinin ardından erişilen 

bilgiler ışığında tahlil yapabilmektir. Konulu tefsir çalışması kapsamında yapılan bu 

araştırmalarda Fussilet suresinin 41/9-12.ayetler ile birlikte Kur’an’da yer ve göklerin 

yaratılışından söz eden ayetler incelenerek, aşağıdaki soruların cevaplandırılmaya 

çalışılacaktır: 

 Araştırma konusu olarak seçilen Fussilet suresinin dört ayeti, bulunduğu bağlam 

ve anlamla Kur’an’da tek bir yerde karşımıza çıkmaktadır.  Yer ve göklerin 

anlatımı neden sadece Fussilet suresinde farklı bir yönden ele alınmıştır? 

 Diğer ayetlerde yerin ve göklerin yaratılışı birbirine bağlı olarak zikredilirken, 

neden bu dört ayet içinde ayrı ayrı anlatılmıştır? 

 Fussilet suresi Havâmîm surelerindendir. Aynı ayetle başladıkları için Havâmîm 

adını alan bu surelerin her birinde gökler ve yer hakkında ayetler mevcuttur ve 

farklı bir bağlamda ele alınmıştır. Fussilet suresi ile diğer Havâmîm surelerinin 

arasındaki bağlantıyı bulup incelemek gerekir. Bu sure diğer yedi sureye göre 

evrenin yaratılışı konusunun neresindedir? 

 Kronolojik olarak evrenin yaratılışının öncesi, süresi ve evreleri ayetlerde nasıl 

anlatılmaktadır?  

 Seçilen ayetler belirlenmiş rivâyet ve dirâyet tefsirlerinde nasıl 

açıklanmaktadır? 

 Kur’an’da yaratılış ile ilgili olarak hangi kelime ve kavramlar kullanılmıştır? 

 Konulu tefsirde bir araç olarak göklerin ve yerin yaratılması bilimsel tarihte (-

6000/2000) tanımlanması özet olarak nasıl verebilir?  

 Evrenin yaratılışı konusundaki düşünce ve analizlerin karşılaştırılması konulu 

tefsir yaklaşımıyla nasıl yapılabilir? 

 Kur’an ve bilimsel bilgilerin aralarında konulu tefsir yaklaşımıyla nasıl bir 

bağlantı kurulabilir?  

Yukarıdaki sorulara cevap arayan çalışmada öncelikle Fussilet suresinin 

Kur’an’ın mushaf ve nüzûl tertibine göre yeri belirlenmiş ve ana konuları tetkik 

edilmiştir. Tezin konusu ile ilgili olarak Fussilet suresinde geçen ayetlerle birlikte başka 

surelerden konuyu açıklayan ayetler belirlenmiştir. Bu ayetler, rivâyet tefsirlerinden 
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Taberî ve İbn Kesîr, dirâyet tefsirlerinden Mukâtil, Râzî ve İbn Âşûr’un eserlerinde 

incelenmiştir. Bu tefsirlerin belirlenmesinde yukarıda açıklandığı üzere tefsir tarihinin 

tarihsel süreçleri ve tefsirlerin özellikleri dikkate alınmıştır. Tespit edilen ayetlerin 

incelenmesinde ayetlerin genel manası ile birlikte, Mekkî-Medenî ve siyak-sibak 

niteliklerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.  

Tez konusu çerçevesinde incelediğimiz ayetlerde geçen  “يوم/ yevm”, ستة أيام    / 

sittetu eyyâm, إستواء/ istivâ, دخان/ duhân, سبع سماوات/ sebʿa semâvât,  أرض /ard, بدع   / 

bede῾a,  فطر /fetara, الخلق/ el-halk, خلقنا/ halekna,  خلق / haleka,  جعل /ceʿale,” kelimeleri/ 

kavramları özellikle incelenmiş ve şu soruların cevapları verilmeye çalışılmıştır:  

-Bu kelimeler farklı ayetlerde nasıl kullanılmıştır? 

-Kaç defa tekrar edilmektedir?  

-Anlamları eş anlamlılık/eş seslilik yönünden nasıldır? 

Yaratılışla ilgili ayetlerde geçen bu kelimeler bilhassa el-Keşşâf tefsirinde 

incelenmiştir. Çünkü Zemahşerî’nin kelime tahlillerindeki tespitlerinin ufuk açıcı 

olduğu bilinen bir husustur. 

Asırlar boyunca bilim insanları, evrenin yaratılışı üzerinde düşünmüş, araştırma 

ve açıklamalar yapmışlardır. Araştırmada evrenin yaratılışı bağlamında bilimsel ve dini 

eserler sınırlı çerçevede tetkik edilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili yayınlanmış kitaplar, 

hazırlanmış tez ve makaleler arasında karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızın ana konusu veya temel meselesi Fussilet suresi 9-12.ayetlerine 

odaklanarak Yüce Kur’an’ın evrenin yaratılışı ile ilgili ayetlerini tanımlanmış bir 

yaklaşımla incelemek ve konulu tefsir çerçevesinde bir açıklamaya ulaşabilmektir. 

Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte üç ayrı konu ele alınmıştır. 

Konuyla ilgili erişilebilen çalışmalar incelenmiş, tez konumuzla olan benzerlik 

ve farklılıkları ortaya konulmuştur. Girişin ikinci konusu olarak “Evrenin Yaratılışının 

Bilimi” ele alınırken Astronomi Tarihi (-6000,1900) içerisinde Doğu Astronomları ve 

Antik Yunan Astronomlarının konu hakkındaki açıklamaları asırlar boyunca yapılan 

yeryüzü şekilleri ile ilişkili çalışmaları özetle verilmiştir. Bu bağlamda Nicolas 

Kopernik’in (1473-1543) XV. yüzyılda başlattığı bilim devrimi, Johannes Kepler’in 

(1571-1630) gezegensel hareket yasaları ve Galileo (1564-1642) teorisi üzerinde 

durularak, F. Newton (1643-1727) ve Halley’in (1656-1742) kütle çekim yasasına 
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değinilmiştir. Tezin bu kısmında evrenin yaratılışı ile ilgili son yüzyıllarda yapılan 

çalışmalar da bir başlık altında değerlendirilmiştir. 

Girişin üçüncü konusu Fussilet suresinin de içinde yer aldığı Havâmîm 

sureleridir. Çalışmamıza konu olan ve Kur’an’da evrenin yaratılışının ayrıntılı olarak 

anlatıldığı ayetler Fussilet suresi içindedir. Fussilet suresi de « حم – hâ-mîm»’le 

başlayan yedi sureden birisidir.  

Sözkonusu yedi surenin tamamında “ ُض َرا  gökler ve yer” ifadesinin /السَّٰمَواُت َواْلا

geçtiği ayetler konumuz çerçevesinde ele alınmış ve Fussilet suresindeki yaratılış 

ayetleri ile bağı Kur’an’ın bütünlüğü bağlamında tespit edilmeye çalışılmıştır.  

“Kur’an-ı Kerim ve Tefsirlere Göre Evrenin Yaratılışı” başlığı altında hazırlanan 

birinci bölümde; 

-Evrenin Yaratılışından Önceki Durum: Hûd, 11/7.ayet,  

-Evrenin Yaratılışının Başlangıcı: Enbiyâ, 21/30.ayet, 

-Evrenin Genişlemesi: Zâriyât, 51/47. ayet,  

-Evrenin Yaratılışı: Fussilet, 41/9-12.ayetleri çerçevesinde rivâyet ve dirâyet 

tefsirlerine göre incelenmiştir. Tefsirlerin tespitinde konunun ele alınmasında tefsir 

özellikleri bakımından açıklanması hedeflenen evrenin yaratılışı hakkında özgün 

yorumları olduğu öngörülen klasik dönem müfessirleri arasından Mukâtil, Taberî, Râzî 

ve İbn Kesîr’in tefsirleri ile birlikte son dönem müfessirlerinden İbn Âşûr’un tefsiri 

müracaat kaynağı olarak belirlenmiştir. 

Tezin ikinci bölümü “Evrenin Yaratılışı ile İlgili Kur’an Kavramlarının Konulu 

Tefsir Çerçevesinde Ele Alınışı”  başlığını taşımaktadır. Bu bölümde öncelikle 

Kur’an’da konuyla ilgili ayetlerin tamamı tespit edilmeye çalışılmış ve şemalar halinde 

verilmiştir. Bu çerçevede ayetlerin nuzûl zamanı ve yeri, ayetlerde yer alan kavramlar 

incelenmiştir. Bu bağlamda Fussilet, 41/9-12. ayetlerinde yer alan  يوم / yevm,   

ىإستو ,eyyâm/أيام / istivâ, دخان  /duhân,  /جعل ,haleka /خلق ,sebʿa semâvât /  سبع سماوات 

ceʿale ana kelimeler/ kavramlar üzerinde özellikle durulmuş; anlamları, farklı ayetlerde 

nasıl kullanıldığı ve kaç defa tekrar edildiği aralarındaki bütünlük belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu konuda da tercih edilen tefsir eserleri yukarıda verilmiştir. Bu başlık 

altında evrenin yaratılışı konulu tefsir yaklaşımıyla Kur’an’da yer aldığı şekilde 
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açıklanırken, bilimsel veriler de göz önünde bulundurularak değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

Konulu tefsir çalışmalarında nüzûl sırasını dikkate alarak inceleme yapmak, 

Kur’an’ın nizamını ortaya koyan bir usul olarak tarif edilmektedir. Biz de çalışmamızda 

havâmîm, sittetu eyyâm, seb’a semâvât başlıklarını Kur’an’da evrenin yaratılışı konusu 

çerçevesinde bu konulu tefsir yöntemine göre inceledik. Konulu tefsir çalışması 

sürecimizde Kur’an’ın bütünlüğüne özellikle dikkat edilmiştir.18 Evrenin yaratılışı 

konusunda Kur’an’daki tenasüb, nizam ve güzelliği müşahede etmek için konulu tefsir-

Kur’an’ın bütünlüğü birlikteliğini uygulamalı olarak görmeye çalışılmıştır.  

C. Evrenin Yaratılışı Hakkında Yapılan Çalışmalar 

 “Evrenin Yaratılışı” konusu ile ilgili eser, tez, makale ve ansiklopedi maddeleri 

aşağıda incelenmiş ve yorumlanmıştır. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların çeşitliliği 

göz önünde bulundurulduğunda bu tez çerçevesinde tümüne yer vermenin mümkün 

olmadığı malumdur.  

Ele alınacak ilk eser Fazlur Rahman’a (1919/1988) aittir. Fazlur Rahman, Ana 

Konularıyla Kur’an isimli eserinde “Tabiat” başlığı altında yaratılış konusuna 

değinmiştir.19 O, kâinatın yaratılış ilmine Kur’an’da çok az yer verildiğini, Allah’ın 

kâinat ve içindekileri yaratmak istediğinde “Ol!” emriyle her şeyi var ettiğini 

söylemektedir. Fazlur Rahman, kâinatın yaratılışıyla ilgili ayetleri, Allah’ın varlığının 

temel işareti ve delili olarak açıklamaktadır.20 O, yaratılış ayetlerinin insanı tefekküre 

davet özelliğine işaret etmektedir.21 Fazlur Rahman, çalışmada ele aldığımız yaratılışla 

ilgili “ratk”, “fetk”, “sittetueyyâm”, “yevm”, “arş” ve benzeri kavramların geçtiği 

ayetlere değinmiş ancak açıklama yoluna gitmemiştir.22 

Hüseyin Atay “Fârâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma” isimli kitabını, üç bölüme 

ayırmıştır. Birinci bölümde “Varlık, İmkân, Zorunlu Varlık ve Zaman” konularını 

inceleyen yazar, ikinci bölümde “Zaman”ın varlığı, mahiyeti, süresi ve soyutluluğu gibi 

                                                 
18  Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, (İstanbul: Şule Yayınları, 2009), s.157; Ahmet Nedim 

Serinsu, Kur’an ve Bağlam, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbabı Nüzul’ün Rolü, (İstanbul: Şule 

Yayınları, 2012), s.207. 
19  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, Çev. Alparslan Açıkgenç, (Ankara: Ankara Okulu 

Yayınları, 2014), s.115.  
20  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.119. 
21  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.123. 
22  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s.116. 
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konular üzerinde durmuştur. Üçüncü bölümde ise “Yaratma”ya ilişkin açıklamalara yer 

vermiştir.23 

Hüseyin Atay’ın bu kıymetli eserindeki tespitleri konumuz çerçevesinde şu 

şekilde yer verilebilir: Fârâbî ve İbn Sînâ’ya göre yaratma bir iş ve olay bildirmektedir. 

Bu durum Yaratan ve bir işin sonucu olarak yaratılmış arasındaki ilişkiyi bildirdiği için 

iki varlık alanını içermektedir. Fârâbî ve İbn Sînâ varlığı ikiye ayırır. Bunlardan biri 

“varlığı kendinden olan” diğeri “varlıktan meydana gelen”dir. Fârâbî ve İbn Sînâ’da 

Tanrı ne Aristo’nun metafiziğindeki ilk neden ne de Plotinus’taki Bir değildir. Tanrı 

yaratandır, fakat başkalarının anladığı manada değil felsefi anlamdadır.24 Yaratma sözü 

varlıkta bir ikiliktir. Varlık ve mahiyet ayrımını ilk defa ortaya atanlar Fârâbî ve İbn 

Sînâ’dır.25 Fârâbî ve İbn Sînâ “yaratma” için ‘halk ve ibda’ kavramlarını kullanırlar. 

Fârâbî halk kelimesinin anlamına değinmez ancak ibda’ kelimesini “yoktan var etmek” 

ve “varlığı kendiliğinden olmayan bir nesnenin varlığının devamını sağlamak” 

anlamında kullanır.26 İbn Sînâ halk kelimesini hem çok kullanır, hem de tanımlar. Ona 

göre bu kelime “bir varlık anlattığı gibi, madde ve şekilden meydana gelen bir varlığı 

da içerir.”27 Fârâbî ve İbn Sînâ yoktan yaratma ile ezeliliği birleştirmişler, yoktan var 

edilmezi zaman içi varlıklarına hasrederek anlamsızlıktan kurtarmışlardır.28 

La Bible, le Coran et la science isimli eser Maurice Bucaille’ye aittir. Bucaille 

eski Ahid ve çağdaş bilim çerçevesinde dünyanın ve kâinatın yaratılışını inceledikten 

sonra göklerin ve yerin yaratılışı konusunda Tevrat ve Kur’an arasındaki benzerlik ve 

farklılıklarla yanında bilimsel benzerlik ve farklılıklara da değinmiştir. Kur’an 

Tevrat’ın aksine olayı bir bütün halinde değil, Kitab’ın çeşitli yerlerine serpiştirmiştir. 

Yazara göre Tevrat ve Kur’an’ın yaratılış kıssası arasında uyuşmazlıklar vardır. 

Tevrat’ta yaratılış için kullanılan altı gün kavramı insanların kullandığı “güneşin ard 

arda iki doğuşu ya da iki batışı arasında kalan zamanı” ifade ederken, Kur’an’da 

kullanılan yevm kelimesi “uzun zaman devreleri” olarak anlaşılmaktadır.29 Tevrat 

altıncı günden sonra cumartesi olan yedinci günde Tanrı’nın istirahat ettiğini bildirir. 

Kur’an göklerin ve yerin yaratılışı ile ilgili olarak hangisinin önce olduğunu 

                                                 
23  Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, (Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014). 
24  Atay, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, ss.152-153. 
25  Atay, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, s.7. 
26  Atay, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, s.120. 
27  Atay, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, s.121. 
28  Atay, Fârâbî ve İbn Sinâ’ya Göre Yaratma, s.153. 
29  Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science, GGP Medıa GmbH: 2016. 
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açıklamaz.30 Yerin önce zikredildiği iki ayete (Bakara, 2/29; Ankebût, 29/4) karşı pek 

çok ayette gökler önce zikredilmiştir. Kur’an’dakâinatın oluşumunun gelişme sürecini 

anlatan iki ayeti (Enbiyâ, 21/30; Fussilet, 41/11) değerlendiren yazar yaratılış hakkında 

Kur’an ve bilimin hipotezlerini de beş maddede ele alarak uyum içinde oldukları 

kanaatini edinmiştir. Beş madde şu şekilde özetlenebilir: 

1. Gökler ve yeryüzünün yaratılışının altı evresi Kur’an’a göre, gök cisimlerinin 

ve yeryüzünün oluşması ve insanlarca yaşanabilir duruma gelmesini (“gıdaları” ile) 

kapsamaktadır. Yeryüzünün yaşanabilir hale gelmesi için olaylar Kur’an’a göre dört 

devrede gelişmiştir. Burada modern bilimin tanımladığı, insanların da dördüncü 

döneminde ortaya çıktığı, dört jeolojik zaman evreleri görülebilir mi? Bu yalnızca basit 

bir varsayım olabilir. Bu soruya cevap vermek mümkün değildir. Fussilet suresinin 9-

12.ayetlerinde, tıpkı gök cisimleri gibi Dünya’nın da yaratılışında iki evreye ihtiyaç 

duyulduğuna yer verilmektedir. Güneş ile yan ürünü Dünya’nın oluşum örneğinin 

bilimsel açıklaması ise (ki bu ulaşılabilir tek örnektir) “ilkel nebulanın yoğunlaşması 

ve ardından kopması” şeklindedir. Kur’an da oluşum evrelerinin gök dumanının 

birleşimi ve ayrılması ile gerçekleştiğine yer verdiğinde tam olarak bunu ifade 

etmektedir. Burada bilimsel veri ile Kur’an’a dayalı veriler arasında tam bir örtüşme 

gözlenmektedir. 

2. Bilim bir yıldız (örneğin Güneş) ile uydu veya uydularının (örneğin Dünya) 

oluşumlarının birbirinden bağımsız olamayacağını kanıtlamıştır. Bu ilişkiye az evvel 

görüldüğü üzere Kur’an’da da yer verilmemiş midir? 

3. Kur’an’da duman olarak nitelendirilen ve evrenin ilk zamanlarını oluşturan 

maddenin daha ziyade gaz halinde bulunması ifadesi ile modern bilimin ilkel nebula 

kavramları arasındaki ilişki açıktır. 

4. Kur’an’da yedi sayısı ile sembolize edilmiş göklerin çokluğu modern bilimde 

astrofizikçilerin galaktik sistemler ve sayıları ile ilgili gözlemleriyle teyit edilmiştir. 

Ancak bazı yönlerden benzer dünyaların varlığına Kur’an’da değinilmiş de olsa durum 

bilimsel olarak henüz kanıtlanmamıştır. Buna rağmen, böyle bir olgu uzmanlar 

tarafından mümkün görülmektedir. 

                                                 
30  Bucaille, La Bible, le Coran et la science s.246. 
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5. Kur’an da gökler ile yeryüzü arasında bulunduğu belirtilen ara oluşum da 

düzenli astronomik sistemlerin dışında bulunan madde köprüleri ile 

ilişkilendirilebilir.31 

Sonuç olarak Bucaille, yaratılışı anlatan ayetler üzerinden Kur’an’ı vahyin 

ifadesi saymanın yerinde bir görüş olduğunu, diğer Kutsal Kitaplara göre seçkin bir 

mevkide bulunduğunu ve çağımızda incelenen bilimsel açıklamalarının beşeri izaha 

meydan okuduğunu söylemektedir.32 

Mustafa Öztürk Kur’an ve Yaratılış isimli kitabında üç konuyu ele almıştır. 

Birinci bölümde “Kavramsal çerçeve” başlığı altında haleka, fetara, berea ve bede῾a 

kelimelerini incelemiştir. İkinci bölümde Öztürk’ün ele almış olduğu “Göklerin ve 

Yerin Yaratılışı” ile ilgili olarak ratk ve fetk, altı günde yaratma, Allah’ın Arşa istivâsı, 

yedi göğü düzenlemesi gibi konuları araştırmıştır. Kitabın altı günde yaratma, yaratılışta 

“Kun” (Ol!) emri, Arş’a istivâ meselesi, semânın “Yedi Semâ” olarak düzenlenmesi 

konuları tezimizle ortak konulardır.33 Yazar üçüncü bölümde “İnsanın Yaratılışı”na 

dair bilgiler vermiştir. Kitabın ana konularıyla ilgili olarak Mukâtil  (v.150/767), Taberî 

(v.310/923) Zemahşerî (v.538/1144), Kurtubî (v.671/1273), Râzî (v.606/1210), İbn 

Âşûr (1879-1973), Elmalılı (1878-1942) gibi müfessirlerin görüşlerine yer vermiştir. 

Konuyla ilgili hadisleri de değerlendiren Öztürk, felsefi tartışmaları gündeme getirmiş, 

Fârâbî (v.339/950), İbn Sînâ (v.428/1037) ve İbn Rüşd’ün (v.589/1198) görüşlerini 

değerlendirmiştir.34 

Mustafa Öztürk’ün evrenin yaratılışı hakkındaki ayetler ile ilgili 

değerlendirmesi şu şekilde verilebilir: 

 “Kur’an’ın kâinat ve insanın yaratılışıyla ilgili beyanları, modern bilim 

açısından değerlendirilebilecek bir muhtevaya sahip değildir. Daha açıkçası/doğrusu, 

söz konusu ayetler bilimsel bilgi içermemekte, dolayısıyla, yaratılış hakkındaki 

bilimsel merakları gidermemektedir. Kâinatın ve insanın yaratılışıyla ilgili ayetlerdeki 

muhteva, belagât terminolojisinde “lâzım-ı faide-i haber” diye ifade edilen türdendir. 

Buna göre, söz konusu ayetlerin esas maksadının muhatap kitleyi bilgilendirmek değil 

nesnel açıdan doğru olup olmadığı bahis konusu edilmeksizin ilk muhataplar nezdinde 

                                                 
31  Bucaille, La Bible, le Coran et la science, ss.261-262. 
32  Bucaille, La Bible, le Coran et la science, s.433. 
33  Mustafa Öztürk, Kur’an ve Yaratılış, (İstanbul: Kuramer, 2016), s.120. 
34  Öztürk, Kur’an ve Yaratılış, ss.43-45. 
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malum ve mahud olan bilgiler üzerinden dinî- ahlakî bir mesaj vermeye yönelik olduğu 

söylenebilir.”35 

Muhsin Demirci’nin Kur’an’ın Ana Konuları adlı kitabında bir bölüm halinde 

“Kâinat” konusu ele alınmıştır. Yazar kâinatın yaratılmış olduğunu kabul ederek ezelî 

oluşu fikrini reddetmektedir.36 Kâinatın yaratılışını bilim adamlarının görüşleri ile ele 

almakta, yaratılıştaki bilimsel verileri Kur’an ayetleriyle karşılaştırmaktadır.37 Kâinatın 

yaratılışını Fussilet ve Enbiyâ suresindeki ayetler üzerinden açıklayan Demirci’ye göre 

Fussilet 41/11.ayette geçen “duhân” kelimesi kâinatın başlangıçtaki bulutsu maddesini 

karşılamaktadır. Enbiyâ 21/30. ayette geçen “fetk” ve “ratk” kavramları yaratılışın bir 

parçalanma ile başladığını göstermektedir.38 Allah kâinatı yokken takdir etmiş ve 

istediği biçimde yaratmıştır. Kâinat devamlı surette genişlemektedir. (Zâriyât: 51/47)39 

Büyük kütlenin patlama ve bölünmesinden sonra, her parça özelliğine ve hedefine 

kavuşmuştur. Önce gökler, sonra güneşler ve gezegenler ortaya çıkmıştır. Yazar 

yeryüzünün dört evrede yaratılmasını, ana kütlenin bölünmesi, dağların yaratılması, 

bitkilerin meydana gelmesi, hayvanların ve insanların yaratılması şeklinde 

açıklamaktadır. Gökler iki devrede yaratılmıştır: Göklerin yerden ayrılması, gök 

cisimlerin yaratılması.40 Oysa göklerin yerden ayrılması meselesi Fussilet suresindeki 

ayetlerde göklerin yaratılışı hakkında zikredilen son iki devre içinde yer almamaktadır. 

Bu yorumlarda yazarın “ana kütlenin bölünmesi” ile yeryüzünü mü yoksa evreni mi 

kastettiği anlaşılmamaktadır. Yazar “Kur’an’da göklerin sayısı yedi olarak zikredilmiş 

ve dokuz ayet olarak belirtilmiştir.” açıklamasını yapmakta ve bu ayetlerde “سبع سماوات” 

ifadesinin ortak olduğunu söylemektedir.41 Oysa dokuz ayette ortak olarak geçtiğini 

ifade ettiği“سبع سماوات” yedi yerde “سبع سماوات” (Fussilet, 41/12; Talâk, 65/12; Nûh, 

71/1; Müminun, 23/17; Mülk, 67/3; Nebe, 78/12; Bakara, 2/261) iki yerde ise “ السماوات

 ifadesiyle geçmektedir. Bu iki farklıkullanımın (İsrâ, 17/44; Müminun, 23/86) ”السبع

farklı aşamalara işaret etmekte olduğu, “ سماواتسبع  ” ile yaratılış merhalelerinden 

sözedildiği, “السماوات السبع” ile yaratılış anı değil, sonucu kastedildiği tezin ilerdeki 

bölümlerinde açıklığa kavuşturulacaktır. 

                                                 
35  Öztürk, Kur’an ve Yaratılış, s.240. 
36  Muhsin Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, 2010), s.57. 
37  Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, ss.57-60. 
38  Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, s.58. 
39  Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, s.60. 
40  Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, s.64. 
41  Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, s.65. 
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“İslam İtikadında Yaratılış” isimli doktora tezi Tevfik Yücedoğru tarafından 

Uludağ Üniversitesi Kelam bölümünde hazırlanmıştır. Bu çalışma, giriş ve “Kur’an-ı 

Kerim ve Hadislerde Yaratılış, Kelam İlminde Yaratılış, Pozitif İlimlerde Yaratılış 

Teorileri” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmanın hedefi, İslam 

inancına göre, yoktan yaratılışın kaynağını ve nasıl olduğunu açıklamaktır. Tezde 

yaratılışı izah ve tasvir etmek için dört konu üzerinde durulmuştur: Yoktan yaratılış, 

kadim bir maddeden türeyiş, sudur teorisi ve kendiliğinden oluş.42 

Yücedoğru’nun doktora tezinde, yaratılışın bir anda gerçekleştiği ancak 

yaratılana ilişkin hazırlığın tedrici olduğu bildirilmektedir. Yaratılışın temelinde bir 

madde veya unsur bulunmadığı savunulmaktadır. Tezin sonucuna göre yaratılış 

konusunu, akıl vasıtasıyla aydınlatmak, açıklamak mümkün değildir. Kur’an’da 

herhangi bir temel maddeden söz edilmemesi ve sadece Allah’ın ezelden beri tek varlık 

olması, yaratılışın yoktan var olduğu görüşüne götürmektedir.43 Çalışmada İslam 

inancında yoktan yaratılış hakkında nas olmadığı belirtilmiştir. Ancak Kur’an’da 

kullanılan halk, bed῾ ve fatr kelimelerinden tek yaratıcının Allah olduğu 

anlaşılmaktadır. Yazara göre bugüne kadar olduğu gibi ister “yoktan veya temel bir 

maddeden”, ister “bir anda veya tedricî” olsun yaratılış konusunda yeni izahlar, 

insanoğlu tarafından tartışılmaya devam edilecektir.44 

Ahmet Yüksel’in “Kelâmî Açıdan Âlemin Yaratılışı”45 başlığıyla bir kelam tezi 

olarak hazırladığıçalışmasıgiriş ve “Kavramsal Çerçeve ve Farklı Yaratılış 

Anlayışları”, “Kelâmî Açıdan Âlemin Yaratılışı” adlı iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde âlem ve Kur’an’da yaratmaya ilişkin fiiller incelenmiş, yaratılışla ilgili 

kültürel, bilimsel ve felsefi teoriler araştırılmış ve izah edilmiştir.46 İkinci bölümde 

göklerin, yerin ve arasındakilerin yaratılışı, ayetlerden edinilen bilgilerle kronolojik bir 

şekilde yorumlanmıştır. Çalışmada âlemin yaratılış nedeni araştırılmaktadır. Kulların 

âlemi keşfetmesi, tanıması ve sevgisi ile Allah’a inancın güçlendiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu tez, âlemin, Allah dışındaki tüm varlıkları kapsadığını belirtmektedir.47 

                                                 
42  Tevfik Yücedoğru, “İslam İtikadında Yaratılış” (Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 1991), s.2. 
43  Yücedoğru, “İslam İtikadında Yaratılış”, ss.127-129. 
44  Yücedoğru, “İslam İtikadında Yaratılış”, s.129. 
45  Ahmet Yüksel, “Kelâmî Açıdan Âlemin Yaratılışı”, (Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, Konya, 2013). 
46  Yüksel, “Kelâmî Açıdan Âlemin Yaratılışı”, ss.18-37. 
47  Yüksel, “Kelâmî Açıdan Âlemin Yaratılışı”, ss.93-94. 
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Zehra İslamoğlu’nun “B-R-E” ve “B-D-‘A” Köklerinin Semantik Analizi”48 

isimli yüksek lisans tezi Ankara Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı’nda hazırlanmıştır. 

Çalışma, giriş ve (B-R-E) ve (B-D-‘A) Kökünün Semantik İncelemesinin yapıldığı iki 

ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Arapça ve Osmanlıca sözlüklerle birlikte 

Kur’an’da (B-R-E) kökünün anlamları incelenmiştir. Bu kavram kelime anlamı olarak 

“arınmak 23 ayette 25 defa) ve yaratmak (5 ayette 6 defa) manasına gelirken, özellikle 

hicri I. ve IV. yıllar arasında inen ayetlerde mutlak yaratma anlamında kullanılmıştır.49 

İkinci bölümde (B-D-‘A) kökünün sözlük anlamı ve sonradan kazandığı anlamlar 

arasında bir değerlendirme ve karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre Kur’an’da (B-D-‘A) 

kökünün ilk anlamları, “eşsiz, benzersiz, örneksiz” kelimeleriyle açıklanmıştır. 

Konuyla ilgili kelamcıların görüşlerine göre (B-D-‘A) kökünün “yoktan yaratma” 

anlamı yeni bir ifade ile izah edilmiştir.50 

Tezin sonucunda Kur’an’da iki ayette geçen (B-D-‘A) kökünün “eşsiz, 

benzersiz, örneksiz yaratan” ve “eşsiz/benzersiz güzellikte, sanatkârane yaratan” 

ifadeleri kelimenin hem kök anlamına hem de ayetin bağlamına daha anlamlı ve daha 

uygun olacağı açıklanmış ve vurgulanmıştır.51 

İncelediğimiz tezlerden bir diğeri İsmail Özdemir’in “Kur’an Kerim’de 

Göklerin ve Yerin Yaratılışı ve Altı Gün Problemi”52 isimli yüksek lisans tezi giriş ve 

üç ana bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde Eski ve Yeni Ahit’te yaratılış 

konusu ele alındıktan sonra, Kur’an Kerim’le karşılaştırılmış, farklılıklar 

incelenmiştir.53 İkinci bölümde Kur’an Kerim’de göklerin, yerin ve arasındakilerin 

yaratılışına ilişkin bilgi, mahiyet, içerik, zaman, gün, gök ve yer sayısı incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde kâinatın nasıl oluştuğu bilimsel yönden açıklanmıştır. Söz konusu tez 

çalışması, “göklerin ve yerin yaratılışının” yanı sıra “gün” kavramını da hem Kur’an’a 

göre hem de bilimsel açıdan derinlemesine incelemesiyle dikkat çekmektedir.54 

                                                 
48 Zehra İslamoğlu, “B-R-E” ve “B-D-‘A” Köklerinin Semantik Analizi” (Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi, 2016). 
49 İslamoğlu, “B-R-E” ve “B-D-‘A” Köklerinin Semantik Analizi”, ss.66, 96. 
50 İslamoğlu, “B-R-E” ve “B-D-‘A” Köklerinin Semantik Analizi”, s.88. 
51 İslamoğlu, “B-R-E” ve “B-D-‘A” Köklerinin Semantik Analizi”, ss.96-97. 
52 İsmail Özdemir, “Kur’an-ı Kerim’de Göklerin ve Yerin Yaratılışı ve ‘Altı Gün’ Problemi”, (Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 2006). 
53 Özdemir, “Kur’an-ı Kerim’de Göklerin ve Yerin Yaratılışı ve ‘Altı Gün’ Problemi”, ss.24-37. 
54 Özdemir, ss.51-70. 
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Şahin Efil’in “Din Bilim İlişkisi Bağlamında Evrenin Yaratılışı”55 isimli 

çalışmaı, giriş ve aşağıdaki dört ana bölümden oluşmaktadır: Evrenin Var Oluş 

Modelleri, Sonradan Yaratılış, Modern Bilimde Var Oluş Kuramları, Büyük Patlama 

Kozmolojisi ve Yoktan Yaratma İlişkisi. Söz konusu tez, evrenin yaratılışını felsefi ve 

bilimsel yönleriyle ele almıştır. Tez konumuzla ilgili olan ikinci bölümde “Kur’an’da 

ve Kelam’da yaratılış” konusu incelenmiştir. Tez yazarı, evrenin yaratılışı ile ilgili 

Kur’an ayetlerinin syaratılışı yeterince açıklamadığını, bunu insanın araştırarak 

bulabileceğini ifade etmektedir. Ama Allah evrenin niçin yaratıldığını açıklamıştır. 

Çünkü bu gaybî bir konudur, insan bunu ancak kendisine açıklanırsa bilebilir.56 

Hamza Gökdere’nin “Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’te Yaratılış”57 

isimli tez çalışmasında yaratılış konusu mitolojiden başlayarak araştırılmış, Kitab-ı 

Mukaddes ve Kur’an’daki anlatımları incelenmiş ve sonrasında benzer ve farklı yönleri 

ifade edilmiştir.58 

İncelediğimiz makalelerden biri de Zeki Yıldırım’ın “Enbiyâ, 21/30 Ekseninde 

Evrenin Oluşumu” başlığını taşımaktadır.59 Makalede Enbiyâ, 21/30.ayette geçen ratk 

ve fetk kelimeleri ile ifade edilen yaratılış kavramının Big Bang teorisi ile uyumu 

üzerinde durulmuştur.60 Yazar Kur’an’ın icazının her devirde meydana gelen bilimsel 

gelişmelerle açıklanabileceğini kabul etmektedir. Ona göre ilmî ve kevnî ayetler Hz. 

Peygamber tarafından açıklanmamış, adeta zamana bırakılmıştır.61 

Roger Arnaldez’in “Kur’an’da Yaratma Kavramıyla ilgili ayetler hakkında 

semantik bir tahlil” başlığı ile Sadık Kılıç tarafından Türkçe’ye çevrilen makalesinde 

yaratma fiili olarak Kur’an’da yer alan kelimeleri incelemiştir. Zaman zaman ayetler 

hakkında Râzî ve Kurtubî’nin görüşlerine başvuran yazar Kur’an’da bu konuyu işleyen 

ayetlerin dağınıklığı sebebiyle bu ayetlerin birliğini anlamak isteyenler için 

müfessirlerin dikkat çekici çabalar harcadıklarını düşünmektedir.62 

                                                 
55 Şahin Efil, “Din Bilim İlişkisi Bağlamında Evrenin Yaratılışı”, (Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz 

Mayıs Üniversitesi, Samsun, 1998). 
56  Efil, “Din Bilim İlişkisi Bağlamında Evrenin Yaratılışı”, s.54. 
57 Hamza Gökdere, “Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’te Yaratılış”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Kahramanmaraş, 2010). 
58 Gökdere, “Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’te Yaratılış”, ss.71-73. 
59  Zeki Yıldırım, “Enbiyâ, 30 Ekseninde Evrenin Oluşumu”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Erzurum, 2013, sayı 39, s.47. 
60  Yıldırım, “Enbiyâ, 30 Ekseninde Evrenin Oluşumu”, ss.56-59. 
61  Yıldırım, “Enbiyâ, 30 Ekseninde Evrenin Oluşumu”, s.73. 
62  Roger Arnaldez, Le Coran, Desclee, Paris, 1983, Çev. Sadık Kılıç, “Kur’an’da Yaratma Kavramıyla 

İlgili Ayetler Hakkında Semantik Bir Tahlil”, sayı:28, s.316. 
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D. Evrenin Yaratılışı Hakkında Tarihsel Bir Bilgi 

a. Astronomi Tarihi (-6000,1900) 

Eski zamanlara dayanan, binlerce sene önce var olan, temellerini antik 

çağlardan ve dini uygulamalardan alan Astronomi belki en eski doğa bilimidir. 

Özellikle Tunç ve Neolitik çağlarda yapılan arkeolojik keşifler bunları 

doğrulamaktadır. Genel olarak gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen Astronomi ilmi 

eski Yunanca'daki astron ve nomos (άστρον et νόμος) sözcüklerinden türetilmiş olup 

“yıldızların yasası” manasına gelmektedir. Bazı araştırmacılara göre, bu ilimle alakalı 

çalışmaların Yunanlardan önce başlandığı bildirilmektedir.  Yunan ilim adamlarının 

Astronomiye olan en önemli katkısı yıldızların isimlendirilmesidir. İlk yıldızlar 

kataloğu (M.Ö. 190) Yunan ilim adamları tarafından oluşturulmuştur. 

Astronomi gözlemlenebilir evrenin bilimidir; astronomik cisimlerin köklerini, 

olası gelişmelerini ve gündelik hayata etkilerini (özellikle gelgitlerin, Nil nehrinin ve 

ısı dalgalarının durumlarını) göstermeye çalışır. Bu etki kendini, güneş ve ayın 

tutulması, kuyruklu yıldızların kayması ve gök taşlarının düşmesi gibi, bazı olağanüstü 

olaylarda göstermektedir. Doğadaki olaylar kimisi için mevsimler gibi değişken hayatın 

ritmini, kimisi için ise evren hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi sağlar.  

1. Doğulu Astronomlar 

Binlerce yıl önce, büyük medeniyetler gelip geçmiştir. Nil Nehri'nin etrafında 

Mısır medeniyeti, Dicle ve Fırat nehrinin vadisinde bulunan Mezopotamya bölgesinde 

de Sümer ve Babil medeniyetleri doğmuştur. Daha o dönemlerde ilim adamları 

yıldızların seyrini çözebilmek için gözlerini gökyüzüne çevirmekteydiler.63 

1.1. Mısırlılarda Astronomi 

Mısırlı astronomlar tapınaklarda dini törenleri kutlamak için uygun bir takvim 

oluşturmak istemişler, M.Ö 3000 yılında güneşin seyrini takip ederek günümüzde 

kullandığımız takvime benzer güneş takvimi oluşturmuşlardır. Mısırlılar sene boyunca 

yıldızların seyrini gözlemlemekteydiler. Nitekim hayatlarında uyguladıkları bazı 

adetler bu yıldızların seyrine bağlıydı. Güneş, ay ve yıldızların bulundukları hallere 

göre ekin biçme zamanını belirliyorlardı. Nil nehrinin senelik bahar taşmaları Sirius 

                                                 
63  Cruzalebes Pierre, ve diğerleri, L’astronomie, tout ce qu’on sait et comment on le sait, (Paris: De la 

Martinière, 2002), s.16. 
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yıldızının doğuşuna göre hesaplanırdı. Venüs yıldızı Mısırlılarda sabahyıldızı olarak 

adlandırılmaktaydı. Nitekim bu yıldız erken saatlerde doğmaktadır.  

1.2. Babillilerde Astronomi 

Babillilerin astronomi ilmiyle uğraşmadan önce astroloji ile ilgilendikleri 

bilinmektedir. Yıldızların gezegenlerle buluşmalarını gözlemliyorlardı. Babilliler 

güneşin ve ayın tutulmasını belirlemek için yıldızların hareketlerini bildiren bir tablo 

oluşturmuşlardır.     

Babillilerin ay takvimi kullandıkları bilinmektedir. 29 ve 30 günden oluşan bir 

ay, yeni hilalin doğmasıyla başlar. Bir sene on iki aydan oluşmaktadır. Bu uygulama 

güneş sisteminin hesaplamasına göre yılda 10 gün fark göstermektedir.   

İlk astronomi ile ilgili hesapları M.Ö. IV. asra ait kil tabletlerde 

görünmektedir.64 İlk gözlemleri Babilliler astronomi ilim adamlarının ulaştıkları zirve 

dönemin (Alexandre) İskender’in İran imparatorluğunu fethettiği (M.Ö. 331) tarihlerde 

gerçekleştiğini söylemektedir. Daha o zamanlarda gökyüzünde güneşin tarafından işgal 

edilen bölge 12 eşit dilimlere (zodyak) bölündüğü tespit edilmiştir. Günümüzde elde 

edilen verilere göre bu 12 eşit dilim zodyak/burç kuşağı işaretlerinde bulunmaktadır O 

dönemde kullanılan esas araçlardan birisinin güneş saati kadranı/gnomon olduğu 

sayılmaktadır.65 

2. Antik Yunan Astronomları 

İlk defa Yunanistan’da dini bilgilere dayanmadan yeryüzünün ve evrenin 

hakkındaki tasvirler milattan yüzyıllar önceye atfedilmektedir. O zamanlarda astronomi 

ilmiyle ilgilenenlerin genelde filozoflar ve matematikçiler olduğu bilinmektedir. Bunlar 

dünya görüşünü açıklamak için geometri ilmini kullanmışlardır.  

Milattan önce beşinci asırda Atina’da filozof Eflatun, (Platon, M.Ö. 427-347) 

“gökyüzündeki cisimlerin düzenli hareketlerini nasıl belirleyebiliriz?” diye 

sorgulamaktadır. 66 

Dört asır sonra Eudoxe de Cnide Platon’un sorusuna “Yeryüzü evrenin kürenin 

merkezinde, ay ise küreye asılı bir şekilde bulunmaktadır” cevabını vermektedir. İkinci 

                                                 
64  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.16. 
65  Güneş saati kadranı, zamanı Güneş'in konumuna göre ölçmeye yarayan bir alettir. Cruzalebes Pierre 

ve diğerleri, L’astronomie, s.17.la zone du ciel parcourue par le soleil. 
66  Cardon Ludovic, Comprendre l’Univers, (Paris: Vuibert, 2006), s.77. 
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küre birinci küreyi kuşatmaktadır. Güneş ve gezegenlerden her biri bir küreye asılıdır. 

Ortak merkezli olan kürelerin toplam sayısı yirmi yedi tanedir. 

Platon’un öğrencisi Aristo M.Ö. 35 yılında dünyanın sabit olduğunu ve evrenin 

merkezinde bulunduğunu belirtmektedir.67 Ayın asılı bulunduğu birinci kürede bulunan 

cisimler hareket halindedir, o kürenin dışındaki kürelerde, hiçbir şey değişmez. Asılı 

ve sabit bulunan yıldızların son küresi evreni kapsamaktadır. Bu son kürenin ötesinde 

hiçbir şey bulunmamaktadır.68 

Aristo'dan sonra bir asır geçmeden Arşimed ve Aristarchus iddia edilen teorinin 

tam tersini savunmuşlardır. Yeryüzü daire çizerek güneşin etrafında dönmektedir. 

Yıldızlar ve güneş hareketsiz bulunmaktadır. Böylece güneş evrenin ve yıldızların 

bulunduğu son kürenin merkezindedir. Arşimed ve Aristarchus’un bu teorisi ilim 

adamları tarafından kabul görmedi. Onlar “Diğer cisimlerden daha ağır olan yeryüzü 

mutlaka her şeyin merkezinde olmalıdır. Ağır olan yeryüzünün uzayda dönmesi ve 

ateşten yaratılmış olan yıldızların hareketsiz kalması nasıl kabul edilebilir?” 

düşüncesini savunuyorlardı. 

İznik (Nicée) bölgesinden olan Hipparkos M.Ö. 150 yılında gözlemlerini daha 

iyi anlatabilmek için matematiksel modelini değiştirmiştir. Bu gözlem, zamana bağlı 

olarak gezegenlerin boyutlarının farklı olduğunu ve değişebileceğini ortaya 

koymaktadır. Buna göre bu gezegenler yaşadığımız yeryüzüne yaklaşmakta veya 

uzaklaşmaktadırlar. Hâlbuki kürelerin iç içe olan sisteminin yeryüzü ile gezegenler 

arasında aynı mesafede olduğu bilinmektedir.69 Hipparkos’un oluşturduğu bir 

katalogda 800 tane yıldızı ışıklarına göre sınıflandırmıştır. Babillilerin gözlemlerinden 

elde edilen verilerle eksen etrafında dönen dünyanın tamamen sabit olmadığı 

anlaşılmıştır.  

Miladi dönemin başında, ünlü bir ilim merkezi olan İskenderiye’de yaşayan 

Yunanlı astronom ve alanında değerli çalışmalar yapan Batlamyus (Ptolémée) (100-

170), kendi dönemine kadar evren hakkında yapılan eserleri bir araya getirmiş ve 

incelemiştir. Batlamyus Hipparkos'un teorisini inceleyerek geliştirmiş, yeryüzünü 

merkeze koyarak onu kuşatan büyük ve küçük dairelerle matematiksel çizim yapmıştır. 

                                                 
67  Hawkings, Petite histoire de l’univers, Du Big Bang à la fin du monde, France: Çev. Carole Benton, 

Flammarion, Champs sciences, 2014, s.12. 
68  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.18. 
69  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.19. 
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Astroloji ve Almagest isimli iki önemli eseri vardır.70 Onu asıl çalışması olan Almagest 

adlı eseri Araplar tarafından tercüme edilerek ilim dünyasına kazandırılmıştır.71 

XIV.yüzyıla kadar hiçbir ilim adamı tarafından Batlamyus’un ortaya koyduğu teorinin 

aksi iddia edilmemiştir.72 

VIII. yüzyılda Arap medeniyeti sayesinde bu çalışmalara ilgi artmış, 

Batlamyus’un Almagest’i beş kez Arapça’ya çevrilmiştir. Suriyeli astronom el-Battânî 

(855-929) otuz yıldan fazla yıldızları ve gezegenleri gözlemlemiştir. Astronomi bilimi 

Mekke’ye dair yön bilgisi ve namaz saatleri gibi pratik dini ihtiyaçlara yanıt vermiştir. 

3. Tarih İçinde Yeryüzüne ilişkin Araştırmalar 

İlim adamları yıllar boyunca yeryüzünün düz mü ya da yuvarlak mı, disk mi 

yoksa küre şeklinde mi olduğu noktasında tartışmışlardır: Bu sorulara cevap bulmak 

için matematikçiler hipotezler, varsayımlar ve hassas hesaplamalar yapmışlardır. 

Miletli Thales (M.Ö. 625-548) “Yeryüzü, su üzerinde yüzen bir disktir. Gökyüzü 

dünyayı kuşatan bir kubbedir.” derken Anaksimandros (M.Ö. 610-545) “Yeryüzü bir 

silindir şeklindedir ve bu silindirin üst kısmında hayat vardır.” demiştir. Pisagor’a göre 

(M.Ö. 580-500) yeryüzü yuvarlaktır.73 Parmenides bir yüzyıl sonra, yeryüzünün 

dünyanın merkezinde yer aldığını söylemektedir.74 Yunanlı filozof Aristo (M.Ö. 384-

322) değişik gözlemleriyle ulaştığı yeryüzünün düz olmadığı sonucunu şu ifadelerle 

ispatlamaktadır: Ufukta kuzeyden güneye yönelirken yeni yıldızlar, uzaktan gelen 

gemilere bakılınca ilk önce geminin ön kısmı görünmektedir. Ay tutulması sırasında, 

ayın üzerinde olan yeryüzünün gölgesi daire şeklindedir. Bundan dolayı yeryüzünün 

yuvarlak olması gerekmektedir.  

Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insan Eratosthenestir (M.Ö. 200). 

Yaptığı araştırmalarda verdiği rakamlar bugün bilinen yeryüzünün uzunluğu ölçümüne 

yakındır.75 II. yüzyılda Yunan astronom Hipparkos, yeryüzünün tüm alanını düz bir 

yüzey üzerinde gösteren haritalar oluşturmuştur. Üç yüzyıl sonra Batlamyus (90-168) 

haritaların gösterdiği alanları geliştirmiştir. İki kutbu noktalarla belirterek aralarında 

kavisli çizgilerle meridyenleri oluşturmaktadır. "Yeryüzünün Tasarımı" adlı kitabında 

                                                 
70  Janvier Martine, “L’astronomie, la géométrie de l’univers, Le système solaire”, Tangente, Hors série, 

n°21, s.17. 
71  Bu eser Hipparkos’un bilinen yıldızlardan oluşturduğu kataloğu güncelleştirerek geliştirmiştir.  
72  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.19. 
73  Cardon, Comprendre l’univers, s.76. 
74  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.20. 
75  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.20 
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bütün yolları gösteren genel bir harita vardır. Fakat kıtaların biçimini gösteren bölüm 

bozulmuş bulunmaktadır.76 Evreni tanıtmak için 1400 sene boyunca Batlamyus’un 

"yeryüzünün evrenin merkezinde olduğu" sistemi kullanılmıştır. 

4. Uzay Araştırmaları 

Uzaya çıkan ilk kozmonot Yuri Gagarin'dir (1961). O yeryüzünün bütününü 

görebilmek için uzak mesafeden gözlemler yapmaktadır. Bu gözlemlerinde yeryüzünün 

yuvarlak olduğunu tespit etmiştir. Daha önce bu bilgi herkes tarafından bilinmekteydi, 

fakat resim halinde gösteren şekil ilk defa o tarihte elde edilmiştir. 

Kopernik'e (1473-1543) göre Batlamyus'un oluşturduğu sistem komplikedir. 

Eğer Güneş’in merkezde olduğu kabul edilirse gözlemler daha basit ve daha mantıklı 

hale gelir. Gökyüzünde görünen hareketler hem güneşin hem de kendi etrafında dönen 

dünyanın hareketi olduğu şeklinde açıklanmaktadır.77 Kopernik'e göre, tüm gezegenler 

güneşin etrafında dönmektedir.78 Giordano Bruno (1548-1600) ise sonsuz olan bir 

evren içinde çeşitli güneşlerin ve bu güneşlerin etrafında dönen gezegenlerin olduğunu 

düşünmektedir. Bruno bu fikirlerinden dolayı cezalandırılmıştır.79 

16. yüzyılın sonunda, Danimarkalı Tycho Brahe'nin (1546-1601) araştırmasına 

devam eden Prag’da çalışan matematikçi Kepler (1571-1630) olmuştur.80 Kepler, 

Brahe'nin gezegenler ve özellikle Mars'la alakalı bazı gözlemleri ve tespitlerini 

sürdürmüştür.81 Kepler, Mars'ın güneşin etrafında döndüğü yolun Batlamyus'un iddia 

ettiği gibi bir dairesel değil oval şekilde olduğunu keşfetmiştir. "Astronomica Nova" 

(1609) adlı eserinde gezegenlerin hareketlerine ilişkin iki hareket yasası 

zikredilmektedir: 

- Her gezegen, güneşin bulunduğu bir elips yörünge üzerinde hareket eder. 

- Gezegenler güneşten uzaklaştıkça daha yavaş hareket ederler.82 

Galileo (1564-1642) küçük bir teleskop kullanarak Jüpiter'i gören ve buna 

dayanarak yeryüzünün evrenin merkezinde bulunmadığını tespit eden ilk ilim adamı 

                                                 
76  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.21. 
77  Cardon, Comprendre l’univers, s.88. 
78  Hawkings, Stephen, Petite histoire de l’univers, Du Big Bang à la fin du monde, s.14. 
79  Cardon, Comprendre l’univers, s. 92; Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.18. 
80  Pecker Jean-Claude ve diğerleri, Pour comprendre l’univers, (Flammariom, 1990), s.120. 
81  Cardon, Comprendre l’univers, s.90. 
82  Janvier, “L’astronomie, la géometrie de l’univers, Le système solaire”, s.33. 
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olmuştur.83 Galileo çıplak gözle görülmeyen birçok yıldızı keşfetmiş ve teleskop 

sayesinde ayın üzerindeki dağları fark etmiştir.84 Galileo yaptığı gözlemlerinde 

Venüs'ün evreleri olduğunu fark etmiştir.85 Daha sonraki gözlemlerinde gezegenin 

evrelerindeki değişikliklere paralel olarak görünür boyutunun da değiştiğini tespit 

emiştir. Galileo'nun bu bulguları gezegenin Güneş etrafında döndüğünün göstergeleri 

olarak kabul etmiştir.86 Galileo 1632 yılında, Kopernik sistemine dayanarak kilisenin 

savunduğu ilkelerine karşı çıkınca87 1633 yılında eserleri reddedilmiştir. Bundan dolayı 

Galileo ileri sürdüğü bazı görüşlerini mahkemede inkâr etmiştir.88 

Kepler güneşin etrafındaki gezegenlerin hareketlerini incelemiş, İsaac Newton 

ise (1642-1726) bu hareketin nedenini bulmuştur: “Cisimden ne kadar uzaklaşırsak, 

çekimini o kadar az hissederiz.”89 Newton’un “cisimden ne kadar uzaklaşırsak, 

çekimini o kadar az hissederiz” kanunu, incelenen bütün yıldızların hareketlerini 

açıklar. Kütleler, kitleleri ve onları ayıran mesafeye bağlı olan güce göre birbirlerini 

çeker ve buna da “evrensel çekim” denir. Yani evrende var olan bütün cisimler bu 

kanuna tabidir. Bu kanun ayrıca bir cismin kitlesi ne kadar önemli ise geliştirdiği 

çekimin de o kadar güçlü olduğunu anlatır. Bunun için dünya ayı “evrensel çekim” 

gücüyle kendi yörüngesinde tutar ve dünya da güneşin etrafında tutulur. 90 

Bu kanun Newton’un yaşadığı dönemin fizikçileri tarafından reddedilmiştir. 

Onlar Descartes’ın (1596-1650) “bir cismin diğerinin üstündeki hareketi yalnızca 

çarpışırlarsa olur.”91 görüşünü kabul etmektedirler. 

1682 yılında gökyüzünde yeni bir kuyruklu yıldız gözükür. Edmond Halley 

(1656-1742) bu kuyruklu yıldızın yörüngesini hesaplar. Kuyruklu yıldızların 

gezegenler gibi güneşin etrafında döndüğü gösterir. Eski gök bilimciler sayesinde bu 

kuyruklu yıldız zaten 1531 ve 1607 yılında güneşin çevresinden geçmiştir. O halde 

Edmond Halley kuyruklu yıldızın ne zaman geçeceğini tam olarak önceden tahmin 

                                                 
83  Pecker Jean-Claude ve diğerleri, Pour comprendre l’univers, s.117. 
84  Janvier, “L’astronomie, la géometrie de l’univers, Le système solaire”, s.16. 
85  Janvier, “L’astronomie, la géometrie de l’univers, Le système solaire”, s.34. 
86  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.23. 
87  Cardon, Comprendre l’univers, s.93. 
88  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.23. 
89  Janvier, “L’astronomie, la géometrie de l’univers, Le système solaire”, s.54. 
90  Hawkings, Petite histoire de l’univers, Du Big Bang à la fin du monde, s.16. 
91  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.24. 
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edebilir. Fakat ne Edmond ne de Newton 1759 yılındaki Newton’un teorisinin zaferi 

olan bu kuyruklu yıldızın dönüşüne tanıklık edebileceklerdir.92 

b. XX. ve XXI. Yüzyılda Evrenin Yaratılışının Bilimi 

Çağdaş bilimsel açıklamalara göre evrenin yaratılışı hakkındaki bilgiler şöyle 

özetlenebilir: 

Her şey büyük bir gaz bulutu ve evrendeki yıldızlar arası olan tozlarla 

başlamıştır. Evrenin bu oluşumun yaklaşık olarak 15 milyar yıldan önce oluştuğu 

bilinmekle beraber orijini/kökeni henüz ilim tarafından keşfedilmemiştir. Sonsuz 

uzunlukta korkunç bir patlamadan93 itibaren evren büyük miktarda madde ve enerjiyi 

salıvererek ortaya çıkar. Bu patlamadan önceki durumun ne olduğu bilinmemekle 

birlikte patlamanın gerçekleşmesi için bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. 

Patlamanın meydana gelmesi kozmoloji bilim adamları için boşluktur ve araştırılması 

gereken bir mevzudur. 

Zaman evrenin patlama anı ile başlamamıştır. 1918’de Nobel ödülünü alan 

alman fizikçi Max Planck94 sıfır zamanı Big Bang/Büyük Patlama’dan sonra 10−44 

saniyeye eşit olduğunu belirtir. Büyük Patlama oluştuğu sırada, çevre aşırı yoğundu ve 

sıcaklık 1032 K dereceydi.95 Serbest bırakılan enerji, kendi içlerinde etkileşen ve ısınan 

parçacıklara dönüşür.96 Patlamadan hemen sonra atomik (proton, nötron ve elektron 

gibi) parçacıklar ortaya çıkmıştır.97 

Bugün kabul edilen genel teoriye göre bütün galaksiler birbirinden Büyük 

Patlamanın neticesinde oluşan şiddetli soluğun etkisi ile hala uzaklaşmaktadırlar. Bilim 

adamlarına göre 1922 senesine kadar evren değişmezdi, yıldızlar ve galaksiler de hep 

aynı pozisyona sahiptiler.98 Rus matematikçi Alexandre Friedmann galaksilerin 

harekette olduğunu ve uzayda zamanla yer değiştirdiği fikrini yayan ilk insandır.99 

                                                 
92  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.25. 
93  Pecker Jean-Claude ve diğerleri, Pour comprendre l’univers, s.54. 
94  Cardon, Comprendre l’univers, s.118. 
95  Steven Weinberg, Les trois premières minutes de l’univers, Çev. Jean-Benoit Yelnik, (France: 

Editions du seuil, 1988), s.170; Allègre Claude, İntroduction à une histoire naturelle, (Paris: Fayard, 

2001), s.27. 
96  Alan Guth bu teoriyi 1980 yılında ileri sürmüştür.  
97  Weinberg, Les trois premières minutes de l’univers, s.51; Hawkings, Petite histoire de l’univers, Du 

Big Bang à la fin du monde, s.133. 
98  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.32. 
99  Hawkings, Petite histoire de l’univers, Du Big Bang à la fin du monde, s.31. 
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1927 yılında, George Lemaître (1894-1966), büyük bir ilkel patlama hakkında, 

bir hipotezi ortaya koyar: Büyük Patlama. Ona göre, galaksilerin birbirlerinden 

uzaklaşma nedeni ilk başta bütün maddenin patlama yerindeki bir noktada 

yoğunlaşmasıydı. Bundan dolayı evren ilk başlangıçta maddeden ve çok sıcak ışın 

damalardan oluşmaktaydı. Bu olay yaklaşık 10-15 milyar yıl önce gerçekleşmiştir.100 

Aslında bu teorinin gerçeklik gücü diğer fizik ve atsronom bilim adamlarının Edwinn 

Hubble (1889-1953) gibi 101 tespit ettikleri araştırmalara uymaktadır.102 

Radyoastronom bilim adamları Arno Penzias (1933) ve Robert Wilson (1936) 

New Jersey’de, Holmdel’deki Bell Laboratuvar’ında büyük bir iletişim antenini 

kullanarak uydular arasındaki bağlantılar hakkında araştırma yaptılar.103 Bu araştırma 

esnasında, 1965 yılında kendilerini şaşırtan bir olayla karşı karşıya kalarak 

enstrümanların anlatamadığı veya silemediği sinyalleri kaydettiklerini tesadüfen 

görmüşlerdir.104 Gözlemler ve incelemeler sırasında ışının gökyüzündeki cisimlerden 

gelmediğini tespit ederler. Arno ve Robert yaptıkları incelemeler neticesinde 

kullandıkları aletlerde herhangi bir sorunun olmadığını tespit ettiler. Fakat kaynağı 

bilinmeyen ışının yerini bilemediler.  

1989 yılında Cobe uydusu105 tarafından çekilen fotoğraflarla, 1965 yılındaki 

Arno Penzias ve Robert Wilson tarafından yapılan araştırmalar esnasındaki 

gözlemlenen ışınların ilk patlamadan sonraki bütün evreni işgal eden ışın olduğu 

keşfedildi.106 1989 yılında Cobe107 uydusu tarafından çekilen fotoğraflar 1965 yılındaki 

araştırmaları doğrulamaktadır. Böylece Big Bang teorisi kanıtlanmış oldu.108 

Güneş ve etrafındaki gezegenler (dünya) dört buçuk milyar sene önce aynı gaz 

bulutlardan aynı zamanda oluşmuştur.109 Disk şeklinde ve harekette olan bulutun 

merkezinde gaz bulunur. Bulunan bu gaz basınç ve sıcaklıkta gittikçe artar ve nükleer 

reaksiyonuna yol açar. Böylece diskin merkezi (nebülöz) doğal bir nükleer üretim 

                                                 
100  Cardon, Comprendre l’univers, s.125. 
101  Janvier, “L’astronomie, la géométrie de l’univers, Le système solaire”, s.19. 
102  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.32. 
103  Weinberg, Les trois premières minutes de l’univers, s.61; Hawkings, Petite histoire de l’univers, Du 

Big Bang à la fin du monde, s.32. 
104  Allègre, İntroduction à une histoire naturelle, s.22. 
105  Janvier, “L’astronomie, la géométrie de l’univers, Le système solaire”, s.104. 
106  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.117. 
107  COBE kozmik mikrodalga arka plan ısınması” nın , (Cosmic Background Explorer) 
108  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.33; Allègre, İntroduction a une histoire naturelle, 

s.34. 
109  Janvier, “L’astronomie, la géométrie de l’univers, Le système solaire”, s.6. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmik_mikrodalga_arkaplan_%C4%B1%C5%9F%C4%B1mas%C4%B1
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yerine dönüşür ve ışıldayan bir yıldız parlamaya başlıyor. Bu yıldızın parlaması 

güneşimizin doğuşudur.110 Diğer yıldızların doğuşu da bu aşamadan geçerek 

oluşmaktadır. 111 

Kopernik’in XVI.yüzyılda elde ettiği verilere göre dünyamız evrenin merkezi 

değildir. Dünya güneşten yaklaşık 149 milyon kilometre uzaklıkta dönmektedir. Başka 

ana gezegenler, uydular, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, tozlar ve gezegenler arasındaki 

maddeler de güneşin etrafında dönmektedir. Bu birleşimlerin hepsi güneş sistemini 

oluşturur.112 

Güneş sistemi galaksinin içinde bulunmaktadır ve milyarlarca başka yıldızlar 

da vardır. Ayrıca tıpkı bizim güneş sistemimiz gibi mutlaka gezegenlerden oluşan 

sistemler de bulunuyordur. Bütün bu yıldızlar ve sistemler galaksimizin etrafında 

dönmektedir. Galaksiler değişik şekiller (spiral, elips, mercek) ve parlaklıklardan 

oluşur. Galaksiler ikişer ikişer bir araya gelir. Galaksi kümeleri denilen binlerce galaksi 

daha büyük bir çapta bir araya gelir. Bu kümeler büyük kümelerin bir parçasıdır. Bu 

büyük kümelerin arasında köprü şeklinde bulunan toz ve gazların dışında büyük bir 

boşluk vardır.113 

E. Havâmîm Surelere Genel Bir Bakış 

Kur’an-ı Kerim’deki bazı sureler Seb’ut-Tıval (Fatiha suresinden sonra gelen 

yedi uzun sure: Bakara, Âl-i İmran, Nisa, Mâide, En’âm, Âraf, Enfâl),114 Müsebbihat 

(Allah’ı tesbihle başlayan: Hadîd, Haşr, Saf, Cum‘a, Tegābün)115, ez-Zehravan (Bakara 

ve Âl-i İmran),116 Muavvizetan (Felak ve Nâs)117 vb. adlar verilerek anılmıştır.118 Bu 

gruplar içinde zikredilen ve Havâmîm adı verilen sureler hurûf-u mukattaa harflerinden 

hâmîm ile başlayanlardır. 40/Mü’min, 41/Fussilet, 42/Şûrâ, 43/Zuhrûf, 44/Duhân, 

45/Câsiye ve 46/Ahkaf surelerinden oluşan Havâmîm grubuna Âlu Hâmîm adı da 

                                                 
110  Janvier, “L’astronomie, la géométrie de l’univers, Le système solaire”, s.8. 
111  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.40. 
112  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.34. 
113  Cruzalebes Pierre ve diğerleri, L’astronomie, s.35. 
114  Hikmet Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.21, Sayı:2, 

Bursa, 2012, s.64. 
115  Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, s.58. 
116  Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, s.65. 
117  Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, s.55. 
118  Abdülhamid Birışık, “Sure”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.37, ss.538-539.  



25 
 

verilir.119 Bu surelerin ilginç bir özelliği nüzûl ve Mushaf sıralamasında peş peşe 

gelmeleridir.120  

Diğer yandan dikkatle incelendiği zaman açıkça görülür ki hâmîmlerin de 

aralarında bulunduğu hurûf-u mukattaa harfleri ve sonrasında gelen ayetler arasında bir 

bağlantı vardır. “Havâmîm” surelerinin faziletleri hakkında Hz. Peygamber ve 

sahabilerden rivâyetler bulunmaktadır: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Herşeyin bir meyvesi vardır. Şüphesiz Kur’an’ın meyvesi de Zevatu Hâ-mîm’dir. 

Bunlar güzel, verimli ve birbirine komşu bahçelerdir. Cennet bahçelerinden 

faydalanmak isteyen kim varsa Hâ-mîm’leri okusun.”121 Başka bir hadiste şöyle 

buyurmuştur: Kur’an’da Havâmîm’lerin durumu, elbisede ipeğin durumu gibidir.122 İbn 

Mes’ud’a göre “Hâ mîm İslam’ın dibacıdır.”123 İbn Abbas’a göre ise, “Her şeyin bir 

kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de “Havâmîm”dir.124 

Hurûf-u mukattaa harfleri arasında yer alan “ ح   / ha” harfi sadece “Havâmîm” 

surelerinde geçmektedir.  

Aşağıdaki şemada bu husus görülmektedir:  

 

 / Ayetler اآليات Sureler /السور 

 ﴾٢﴿﴾ تَنازيُل الاِكتَاِب ِمَن اللِّٰه الاعَزيِز الاعَليمِ ١ٰحم ۜٓ ﴿ Mü’min/ اْلُمْؤِمنِ / غافر

ِحيمِ ١ٰحم  ﴿ Fussilet /السَّْجَدة/ فصلت َمِن الرَّ حا َن الرَّ  ﴾٢﴿ ﴾ تَنِزيٌل ّمِ

يُم ﴿٢ع س ق ۠ٓ ﴿ ﴾١ٰحم  ﴿  Şûrâ / الشورى يُز الاَحك۪ٓ يَن ِمنا قَباِلَكَۙ اللّٰهُ الاعَز۪ٓ ي اِلَياَك َواِلَى الَّذ۪ٓ  ﴾٣﴾ َكٰذِلَك يُوح ۪ٓ

 ﴾٢﴿ ﴾َوالاِكتَاِب الاُمبِينِ ١ٰحم  ﴿   Zuhrûf / الزخرف

 ﴾٢﴿ ﴾َوالاِكتَاِب الاُمبِينِ ١ٰحم  ﴿ Duhân / الدخان

 ﴾٢﴿ ﴾ تَنِزيُل الاِكتَاِب ِمَن اللَِّه الاعَِزيِز الاَحِكيمِ ١ٰحم  ﴿ siyeâC / الجاثية

 ﴾٢﴿ ﴾تَناِزيُل الاِكتَاِب ِمَن اللَِّه الاعَِزيِز الاَحِكيمِ ١ٰحم  ﴿  fâAhk / األحقاف

                                                 
119  es-Suyûtî, Tenâsuku’d-Durer fî Tenâsubi’s-Suver, thk. Abdulkadir Ahmed Ata, (Beyrut: Daru’l-  

utubi’l ‘İlmiyye, 1986), s.116. 
120  Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, s.49. 
121 Semerkandî, Bahru’l-Ulûm, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhammed Muavvid, Zekeriyya 

Abdulmecid en-Nevtî, (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1971). c.3, s.197. 
122  Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, s.47; ez-Zerkeşî, Muhammed b. Bahadır, el-Burhân fi Ulûmi’l-Kur’an, 

(Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, tarihsiz), c.I, s.175. 
123 Koçyigit, Ortak Sure İsimleri, s.48. 
124 Zerkeşî, el-Burhân, c.I, s.313. 
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Şema dikkatle incelendiğinde: 

1. Her surenin ilk ayeti   ٰحم ile başlamaktadır. 

 den sonra Kur’an’ın nüzûlü, sıfatları ve dil özellikleri ile ٰحم   .2

nitelendirilmektedir. 

“Havâmîm” surelerinin özellikleri araştırıldığında aşağıdaki hususlar dikkat 

çekmektedir:  

1. Bu surelerin hem nüzûl sırası hem de Mushaftaki tertibi Mü’min suresinden 

Ahkâf suresine kadar arka arkaya olduğu görülür.125 Zikredilen yedi surenin 

mushaf ve nüzûl sırasındaki tertibinin sıralı olması durumu sadece bu grup 

surelere ait bir sıralama özelliğidir.126 

 

Ayet Sayısı Surelerin Adları Surelerin sıralaması 

(Nüzûl ) 

Surelerin sıralaması  

(Mushaf) 

58 Mü’min 06 06 

80 Fussilet 06 06 

85 Şûrâ 06 06 

58 Zuhrûf 05 05 

88 Duhân 00 00 

53 Câsiye 08 08 

58 Ahkâf 00 00 

 

2. “Havâmîm”sureleri Mekke’de nazil olmuştur. Mekkî sureler tevhit, risalet, 

diriliş, ceza vb. gibi İslam akidelerini içermektedir. “Havâmîm” surelerinin ana 

konularından bazıları şunlardır: 

- Kur’an’ın Nüzûlü ve özellikleri: Fussilet, 41/2-3; Zuhrûf, 43/2-3. 

                                                 
125 “Havâmîm” Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Zuhrûf, Duhân, Câsiye ve Ahkâf sureleridir.   
126 Bu sıralamada Hz. Osman’ın Mushaf’ı dikkate alınmıştır. Bkz: İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 

(Ankara: Semih Ofset, 1983), ss.84-87.  
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- Allah’ın kudreti ve evrenin yaratılışı: Mu'min, 40/57; Câsiye, 45/3-5.  

- Allah’ın Hz. Muhammed’e hitabı ve onun risalet ve nübüvvet tebliği: 

Şûrâ, 42/52; Mü’min, 40/26.  

- Geçmiş ümmetlerin ve onlara gönderilen peygamberlerin başlarına 

gelenler: Zuhrûf, 43/46-47; Ahkâf, 46/21.  

- Ahiret günü ve kıyâmette uzuvların şahitlikleri: Duhân, 44/47-51; 

Fussilet, 41/19-20.  

3. Söz konusu yedi surenin içeriğinde, yaratılışın azameti, hikmeti ve düzeninden 

bahseden ayetler arasında göklerin ve yeryüzünün yaratılışından da söz 

edilmektedir. Fakat gökler ve yeryüzü hakkında yer alan bilgiler “Havâmîm” 

surelerinin farklı yerlerinde farklı münasebetlerle zikredilmiştir. Aşağıdaki 

tabloda bu durum gösterilmektedir:  

 

Nüzûl tertibi Sure Mushaf tertibi 

 

Ğâfir, 40/57 

َمَواِت َواألَْرِض  ثََر  لََخْلُق السَّ بَُر ِمنا َخلاِق النَّاِس َولَِكنَّ أَكا أَكا

 النَّاِس ْل يَعالَُمونَ 

 

60/57 

 

 

 

 

Fussilet, 41/9-12 

فُُروَن بِالَِّذي  َمياِن  َخلََق األَْرضَ قُلا أَئِنَُّكما لَتَكا فِي يَوا

عَلُوَن لَهُ أَنادَادًا ذَِلَك َربُّ الاعَالَِمينَ   َوتَجا

 

 

 

 

61/9-12 

قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها َوَجعََل  فِيَها َرَواِسَي ِمنا فَوا

بَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء ِللسَّائِِلينَ   أَقاَواتََها فِي أَرا

تََوى  َماِء ثُمَّ اسا ِض ائاتِيَا إِلَى السَّ َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألَرا

ًها قَالَتَا أَتَيانَا َطائِ  ًعا أَوا َكرا ِعينَ َطوا  

َحى فِي ُكّلِ َسَماٍء  فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَمَوات   َمياِن َوأَوا فِي يَوا

َرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا ِبَمَصابِيَح َوِحفاًظا ذَِلَك تَقاِديُر  أَما

 الاعَِزيِز الاعَِليمِ 

 

 

 

َمَواِت َوَما فِي األَْرِض  َوُهَو الاعَِليُّ الاعَِظيمُ لَهُ َما فِي السَّ   

 

 

ٰمَواِت َواْْلَْرِض  َواًجا  فَاِطُر السَّ َجعََل لَُكما ِمنا اَنافُِسُكما اَزا

ٌء َوُهَو  َواًجا يَذاَرُؤُكما فيِه لَياَس َكِمثاِله َشیا َناعَاِم اَزا َوِمَن اْلا

 السَّميُع الابَصير
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Şûrâ, 42/4; 11; 12; 

29; 49; 53 

َمَواِت َواألَْرِض  َق ِلَمنا يََشاُء  لَهُ َمقَاِليُد السَّ زا يَباُسُط الّرِ

ٍء َعِليمٌ   َويَقاِدُر إِنَّهُ بُِكّلِ َشيا

62/4; 11; 12; 29; 

49; 53 

َمَواِت َواألَْرِض  َوَما َبثَّ فِيِهَما ِمنا َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

ِعِهما إِذَا يََشاُء قَِديٌر   دَابٍَّة َوُهَو َعلَى َجما

َمَواِت َواألَْرِض  لُ ِللَِّه ُمْلُك السَّ ُق َما يََشاُء َيَهُب ِلَمنا يََشاُء يَخا

 إِنَاثًا َويََهُب ِلَمنا يََشاُء الذُُّكورَ 

َمَواِت َوَما فِي األَْرِض ِصَراِط اللَِّه الَِّذي  أَْل لَهُ َما فِي السَّ

 إِلَى اللَِّه تَِصيُر األُُمورُ 

 

 

Zuhrûf, 43/9; 82; 85 

َمَواِت َواألَْرضَ َمْن َخلََق َولَئِنا َسأَلاتَُهما  لَيَقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ  السَّ

 الاعَِزيُز الاعَِليمُ 

 

 

63/9; 82; 85 
َمَواِت َواألَْرِض ُسباَحاَن  ِ السَّ ا يَِصفُونَ َرب  ِش َعمَّ َرّبِ الاعَرا  

َمَواِت َواألَْرِض  َوتَبَاَرَك الَِّذي َوَما َبيانَُهَما  لَهُ ُمْلُك السَّ

َجعُونَ   َوِعنادَهُ ِعلاُم السَّاَعِة َوإِلَياِه تُرا

 

Duhân, 44/7; 38; 39 

َمَواِت َواألَْرِض  ِ السَّ َنُهَما إِنا ُكناتُما ُموقِِنينَ َرب  َوَما بَيا   

َمَواِت َواألَْرَض  39 ;38 ;64/7 َنُهَما ْلِعِبينَ َوَما َخلَْقَنا السَّ َوَما بَيا  

 ِ ثََرُهما ْل يَعالَُمونَ َما َخلَْقَناُهَما إِْل بِاْلَحق  َولَِكنَّ أَكا  

 

 

 

 

Câsiye, 45/3; 13; 22; 

27; 36; 37 

َمَواِت َواألَْرِض آليَات   ِمنِينَ  إِنَّ فِي السَّ ِللاُمؤا   

 

 

65/3; 13; 22; 27; 

36; 37 

َر لَُكما  َمَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَسخَّ َجِميعًا ِمناهُ  َما فِي السَّ

ٍم يَتََفكَُّرونَ  آليَات  إِنَّ فِي ذَِلَك  ِلقَوا  

ِ وَ  َمَواِت َواألَْرَض بِاْلَحق  َزى ُكلُّ نَفاٍس َخلََق اللَّهُ السَّ َوِلتُجا

لَُمونَ   بَِما َكَسبَتا َوُهما ْل يُظا

َمَواِت َواألَْرِض  َم تَقُوُم السَّاَعةُ َوِللَِّه ُمْلُك السَّ َمئٍِذ َويَوا يَوا

َسُر الاُمباِطلُونَ   يَخا

دُ  ِ األَْرِض  فَِللَِّه الاَحما َمَواِت َوَرب  ِ السَّ َرّبِ الاعَالَِمينَ َرب   

َمَواِت َواألَْرِض  َوُهَو الاعَِزيُز الاَحِكيمُ َولَهُ اْلِكْبِريَاُء فِي السَّ  

  ِ َمَواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِْل بِاْلَحق  َوأََجٍل َما َخلَْقَنا السَّ

ا أُناِذُروا ُمعاِرُضونَ  ى َوالَِّذيَن َكفَُروا َعمَّ  ُمَسمًّ
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Ahkâf, 46/3; 33 

َض َولَما يَعاَي  ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلََق السََّمَواِت َواألَرا أََولَما يََروا

تَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُكّلِ بَِخلاِقِهنَّ بِقَ  يَِي الاَموا اِدٍر َعلَى أَنا يُحا

ٍء قَِديرٌ   َشيا

 

66/3; 33 

 

Yukarıda özellikleriyle takdim olunan Kur’an’da evrenin yaratılışı Fussilet 

suresinin ayetleri çerçevesinde ele alınırken Havâmîm sureleri, tablodaki sırayla teker 

teker incelenmiştir. Mü’min (Ğâfir) suresi, Fussilet suresinden önce gelen Havâmîm 

surelerinin birincisidir. Allah Mü’min (Ğâfir) suresinin 40/56. ayetinde Hz. 

Peygamber’e “Allah’ın ayetleri hakkında delilleri olmaksızın tartışanlar ve büyüklük 

taslayanlar karşısında Allah’a sığınmasını” emretmektedir. Ayetlerde, müşriklerle Hz. 

Muhammed arasında cereyan eden Allah’ın mucizeleri olarak göklerin ve yerin var 

edilmesi ve onların daha önce örneği olmayan ilk yaratılışına dikkat çeken tartışmaya 

işaret edilmektedir. Mü’min (Ğâfir) suresinin 40/57.ayetinde müşriklerin savunduğu 

görüşü çürütmek için, gökleri ve yeryüzünü yaratmanın kıyâmet gününde insanı 

yaratmaktan daha zor, daha büyük olduğu, ancak insanların bunu bilmedikleri 

anlatılmaktadır. 

 Fussilet suresinden sonra gelen diğer Havâmîm surelerinde “Allah’ın, göklerin 

ve yerin yaratılışından sonra onlara tüm kudretiyle hükmetmesi, her şeyin anahtarının 

Onun takdirinde olması, yarattığı her şeyin hak ve hikmete uygun olması, tüm 

hükümranlığın O’nda olması, her cinsi çift olarak yaratması” gibi konular 

işlenmektedir. 

Bu çerçevede, Fussilet suresinden sonra gelen surelerde, yaratılan mucizelerin 

gerçekten ( ِّبِالاَحق) düşünen bir toplum için Allah tarafından lütfedildiği açıkça 

anlatılmaktadır. Yukarıda verilen tabloda da dikkat çektiği üzere ayetlerde yer alan “ له

 ve benzeri ifadeler Allah’ın kudretine ve birliğine işaret ”آيات الله“ ,”لله“ ,”له ما في“ ,”الملك

etmektedir. Söz konusu ifadeler çoğu kez göklerin ve yerin yaratılışını ayrıntılı bir 

şekilde izah eden Fussilet suresinden sonra gelen Havâmîm surelerinde 

tekrarlanmaktadır. 

Havâmîm surelerini incelediğimizde ilk sure olan Mü’min (Ğâfir)  suresindeki 

ayetlerde “آيات الله“ ,”لله“ ,”له ما في“ ,”له الملك” ifadeleri yer almamaktadır.  Sadece bir 

ayette göklerin ve yerin yaratılışı hakkında açıklama bulunmaktadır. Bu ayetin 

içeriğinde yeniden dirilme inancını reddedenlere Allah, “Göklerin ve yerin yaratılması 
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elbette insanın yaratılmasından daha büyüktür.”127 buyurmaktadır. Fussilet suresinde 

ise göklerin ve yerin yaratılışının merhaleleri ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Takip eden 

surelerde “göklerin ve yerin ve bu ikisinin arasında olan her şeyin yaratıcısının ve bu 

yaratılanların tek sahibinin Allah” olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Havâmîm içerisinde ikinci sırada yer alan Fussilet suresi 9-12. ayetlerde göklerin 

ve yerin yaratılışının aşamalarından bahsedilmektedir. Daha sonraki Havâmîm 

surelerinde Fussilet suresinde anlatımı tamamlanan ve yukarıda verilen “yaratılış, yer 

ve göklerin mülkiyetinin sadece Allah’a mahsus kılındığı” hakkındaki açıklamaların 

benzer ifadelerle “له الملك”, “ ه ما فيل  dikkat çekmektedir. Tefsir alanında ”آيات الله“ ,”لله“ ,”

farklı kaynaklar tarandığında yukarıdaki tespitin yer almadığı ve benzer bir çalışmanın 

yapılmadığı görülmüştür.128 

Aşağıdaki tabloda Havâmîm sureleri içinde yer alan “gökler ve yerin yaratılışı” 

ile ilgili ayetler arasında tedrici bir anlatım göze çarpmaktadır:129 

Meal Sure 

İlk surede göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışı ile 

kıyaslanmış ve daha üstün olduğu ifade edilmiştir. 

Ğâfir 

Göklerin ve yerin nasıl yaratıldığı açıklanmıştır. Fussilet 

Yaratmanın tamamlanmasıyla bütün varlığın Sahibinin Allah 

olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Şûrâ 

Gökleri ve yeri yaratan Allah’ı kullarının nasıl tesbih 

edecekleri ve Allah’ı nasıl yüceltecekleri bildirilmiştir. 

Zuhrûf 

Yaratılışın bir oyun olmadığı vurgulamıştır. Duhân 

Göklerin ve yerin yaratılışının kıyâmetle bağlantısı, Allah’ın 

varlığının delili olarak kurulmuştur. 

Câsiye 

Göklerin, yerin ve her ikisinin arasındakilerin belli bir zaman 

için yaratıldığı ve bunları yaratırken yorulmayan Allah’ın 

ölüleri diriltebileceği açıklanmıştır. 

Ahkâf 

 

                                                 
127 Mü’min, 40/57.  
128  Bkz. Abu'l-Hasen İbrâhim B. Umar El-Bikaî, Nizamu'd-Durari fi Tanasubi'l-Ayati ve's-Suveri, 

(Kahire: Daru’l-Kitabi’l-İslamî, trs.), c.XVII, s.94. 
129 Çelem, Sema, Sakina Önen, “Havâmîm Surelerinde Göklerin ve Yerin Yaratılışının Anlatımındaki 

Tenâsüb”, Turkish Studies, 2018, sayı: 13, ss.295-310. 
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Kur’an’da yaratılışı ele aldığımız bu çalışma bağlamında incelediğimiz ayetler 

Havâmîm sureleri içinde ikinci sırada yer alan Fussilet suresinde bulunmaktadır. 

Elli dört ayetten oluşan Fussilet suresi130 Mekke’de nazil olmuş ve mushaf 

tertibinde Kur'an-ı Kerim'in 41.suresi olarak yer almıştır; iniş sırasına göre ise 

61.suredir. Sure, ismini üçüncü ayette geçen “Fussilet” kelimesinden almıştır. Fussilet 

kelimesinin sözlük anlamı “bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, 

detaylandırmak”dır.131 Fussilet suresinin diğer bir ismi “Secde”dir. Nitekim 

“Havâmîm” sureleri arasında sadece Fussilet suresinin 37.ayetinde “secde” kelimesinin 

geçtiği dikkat çekmektedir. Surelerin kapsadığı konular arasında Hz. Muhammed’in 

(s.a.v) risaletinin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar da bulunmaktadır.  

Hz. Muhammed’in yaşadığı zorluklar sırasında okuduğu sureler arasında Fussilet 

suresi de yer almaktadır. Özellikle kendisine karşı olan Kureyş kabilesiyle yaşadığı 

sıkıntılarda aşağıda aktarılan rivâyete göre bu surenin ilk ayetlerini onlara cevap olarak 

okumuştur.132 

“Bir gün, Kureyş’in ileri gelenleri toplanıp: “Aramızda büyücülüğü, kehaneti ve 

şiiri en iyi bileni ortaya çıkaralım” derler. Amaçları, mevcut düzenlerini ve dinlerini 

sorgulayan, işlerini bozan Hz. Muhammed’e meydan okumak ve onu kendi yanlarına 

çekip, fikirlerini ve getirdiği dini zikretmesini ve yaymasını engellemektir. Kabile 

tarafından bu amaçla, Hz. Peygamberle görüşmesine karar verilen Utbe b. Rabîa, Allah 

Rasulü’ne gelip:  

“Ey Muhammed, sen mi yoksa Abdullah mı daha hayırlı?” diye sordu. Allah 

Rasulü cevap vermedi. Utbe: “Sen mi, yoksa Abdulmuttalib mi daha hayırlı?” diye 

sordu. Allah Rasulü yine cevap vermedi. Utbe şöyle devam etti: “Eğer sen onların 

senden daha hayırlı olduklarını düşünüyorsan onlar senin şu ayıplamakta olduğun 

ilâhlara tereddütsüz tapındılar. Eğer kendinin onlardan daha hayırlı olduğunu 

sanıyorsan konuş ki senin sözünü dinleyelim. Allah'a yemin ederim ki kavmine karşı 

senden daha uğursuz bir oğul görmedik; topluluğumuzu ve işlerimizi dağıttın, dinimizi 

                                                 
130  Kûfe âlimlerinin sayımına göre elli dört, Mekke ve Medine sayımına göre elli üç, Basra ve Şam 

sayımına göre elli iki ayettir. Emin Işık, “Fussilet suresi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.13, ss.228-

229. 
131  İbrâhim Mustafa ve diğerleri, El-Mu’camu’l-Vasit, (Mısır: Mektebetü'ş-Şuruki'd-Devliyye, 2004), 

s.691. 
132  Ebu Muhammed Cemalüddin Abdülmelik b. Hişam b. Eyyub el-Himyeri, es-Siretü'n Nebeviyye, 

(Mısır: Halebi yayınları, 1955), c.I, s.293. Bu olay ayetlerin nüzûl sebebi olarak zikredilmemiştir. 

Muhtemeldir ki, Hz. Peygamber inkârcıların sözleri karşısında daha önce inmiş ayetleri okumuştur.  
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ayıpladın. Araplar içinde bizi rezil rüsva ettin. Sonunda Kureyş içinde bir sihirbaz, bir 

kâhin olduğun haberi yayıldı. Yemin ederim ki çok geçmeyecek birbirimize kılıçlarla 

saldıracağız ve helak olacağız. Eğer ihtiyacın varsa sana mal toplayalım, Kureyş'in en 

zengini ol. Eğer evlenme ihtiyacın varsa Kureyş'in kadınlarından hangisini dilersen seç, 

onlardan on tanesi ile seni evlendirelim.” 

Hz. Peygamber: “Bitirdin mi?” diye sordu. Utbe “evet” deyince, “Eğer yüz 

çevirecek olurlarsa; Âd ve Semûd'un yıldırımına benzer bir yıldırımla sizi uyarırım,” 

kısmı dâhil olmak üzere besmele çekerek “Hâ, Mîm. Rahman ve Rahim olan Allah 

tarafından indirilmiştir.” Fussilet suresinin 1-13.ayetlerini tilâvet buyurdu.133 Utbe: 

“Yeter, yeter. Başka diyeceğin var mı?” dedi. “Hayır” cevabını alınca Kureyşlilerin 

yanına döndü. Kureyşliler Utbe’ye: “Ardında ne bıraktın?” diye sordular. Utbe: “Hiç 

bir şey bırakmadım, öyle sanıyorum ki sizin kendisiyle konuşacağınız her şeyi 

konuştum.” dedi. Sonra “Sana cevap verdi mi?” diye sordular, Utbe “Hayır, onun ortaya 

koyduğu delilden, söylediği şeyden hiç bir şey anlamadım. Şunu bilin ki, sizi Âd ve 

Semûd'un yıldırımına benzer bir yıldırımla uyardı.” dedi. Kureyşliler: “Yazıklar olsun 

sana, o Arapça konuşuyor, sen ise onun söylediğini anlamıyorsun” dediler. Utbe de 

“Hayır, yemin ederim ki kasırgayı anması dışında söylediklerinden hiç bir şey 

anlamadım.” dedi.134 

                                                 
133  Muhammed Hamidullah, Le Prophète de l’Islam, (Paris: El-Falah, 2009), ss.86-87.  
134  İbn Kesîr Abu'l Fida İsmail ed-Dimaşkî, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, (Kahire: Müessesetü Kurtuba, 

2000), c.XII, ss.215-216. Burada metnin Arapça kısmına da yer vermek istiyoruz: 

 قال اإلمام العالم عبد بن حميد في مسنده :

حدثني ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن األجلح عن الزيال بن حرملة األسدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "اجتمعت  

ً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه  قريش يوما

 يهولننظر ماذا يرد عل

 فقالوا ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة, فقالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال:  

يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أنت خير أم عبد المطلب, فسكت رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم

دوا اْلَلهة التي ِعباَت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك, إنا والله ما رأينا فقال إن كنت تزعم أن هؤْلء خير منك فقد عب 

سخلة قط أشأم على قومك منك, فرقت جماعتنا وشتت أمرنا, وعبت ديننا وفضحتنا في العرب, حتى لقد طار فيهم أن في قريش 

 بلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى, أيها الرجل ساحراً وأن في قريش كاهناً والله ما ننتظر إْل مثل صيحة الح

 إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجالً واحداً, 

 وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً,

 قال نعم,« فرغت»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله  

 "فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودـ حتى بلغ ـ  بسم الله الرحمن الرحيم, حم تنزيل من الرحمن الرحيم"

 « ْل»فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟

 قال ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمون به إْل كلمته, قالوا فهل أجابك ؟ 

قال ْل والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية ْل  

 تدري ما قال ؟

 قال ْل والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة" 
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Fussilet suresinin Hâvâmim sureleriyle birlikte hususiyetlerini ve bu surenin 

yerini takdim ettik. Şimdi Fussilet suresinin ana konularını hülasa etmek istiyoruz. Bu 

sure farklı konulara değinen beş bölümdenoluşmaktadır:  

Birinci bölüm (1-8.ayetler): 

Sekiz ayetin bulunduğu birinci bölüm, müşrikler ve Hz. Muhammed’in tebliğ 

ettiği risalet hakkındadır. Bu bölümün ilk ayetlerinde (1-4), Arapça indirilen Kur’an-ı 

Kerim’in insanlara müjdeleyici ve uyarıcı vasıfları üzerinde durulmaktadır:  

ٍم يَعالَُمونَ آنًا َعَربِيًّا لِّقَوا لَتا آيَاتُهُ قُرا َمعُونَ ِكتَاٌب فُّصِ ثَُرُهما فَُهما َْل يَسا َرَض أَكا  بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَعا

Bu bölümün son ayetlerinde ise (5-8) Hz. Muhammed’e gelen vahiyden, 

müşriklerin Hz. Muhammed’in tebliği karşısındaki tutumlarından ve müminlerin 

kıyâmette karşılaşacakları ecirden söz edilmektedir. 

İkinci bölüm (9-12.ayetler): 

Tezimizde ağırlıklı olarak bu ayetler üzerinde durulacaktır. Söz konusu ayetler, 

evrenin yaratılışı ile alakalı ayrıntılı bilgi sunmaktadır. 

Üçüncü bölüm (13-18.ayetler): 

Bu ayetlerde, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği dine karşı gelenlere uyarılar 

bulunmaktadır. Nitekim müşriklerin Hz. Muhammed’e karşı tutumları, daha önce gelen 

peygamberlere inanmayanlar ile aynıdır. Âd ve Semûd kavminin Peygamberleri de bu 

bölümde anlatılmaktadır. Müşriklerin akıbetinin çok acı olacağı bu bölümdeki 

ayetlerde hatırlatılmıştır.135 Bu bölümün son ayeti (18) iman edenlerin kurtulacağını 

bildirmiştir.  

Dördüncü bölüm (19-39.ayetler): 

Bu bölümde zalimlerin cezalandırılması ve müminlerin mükâfatlandırılması 

olmak üzere başlıca iki konu üzerinde durulmaktadır:  

                                                 
135 Konuyla alakalı açıklamalar için bkz. er-Râzî, Fahruddîn, Tefsiru’l Kebir Mefatihu’l Ğayb, (Beyrut: 

Daru’l–Fikr, 1981), c.XXVII, ss.112-113; Muhammed Ali es-Sabuni, Muhtasar Tefsiri İbn Kesîr, 

(Beyrut: Daru’l-Kur’an’il-Kerim, 1981), c.III, s.259; ez-Zemahşerî, Ebû’l-Kâsım Mahmud İbn Ömer 

el-Harezmî, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, (Riyad: Daru’l-

İhyai’t-Turasu’l-Arabiyye, 1998), c.V, s.373; Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed Ebi Bakr el-

Kurtubî, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’ân, (Beyrut: Risale yayınları, 2006), c.XVIII, ss.400-404.  
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19-29.ayetlerde “Haşir günü Allah düşmanlarının cezalandırılması ve insanın 

azalarının kendi aleyhine şahitliği” zikredilmiştir.136 Kâfirlere, Kur’an’ı inkâr 

etmelerine karşılık olarak en ağır cezanın verileceğini bildirilmiştir. Nakledilen 

rivâyetlere göre Fussilet suresinin  ََهدَ َعلَياُكما س تَتُِروَن أَنا يَشا عُُكما َوَْل أَباَصاُرُكما َوَْل ُجلُودُُكما َوَما ُكناتُما تَسا ما

ا تَعاَملُوَن ) لَُم َكِثيًرا ِممَّ تُما ِمَن الاَخاِسِريَن   66َولَِكنا َظنَناتُما أَنَّ اللَّهَ َْل يَعا بَحا دَاُكما فَأَصا ( َوذَِلُكما َظنُُّكُم الَِّذي َظنَناتُما بَِربُِّكما أَرا

(65) ayetlerinin nüzûl sebebi bulunmaktadır. İbn Mes’ud’un bildirdiğine göre bir grup 

insan Allah’ın neleri duyup neleri duymayacağını tartışıyorlardı. Bu durum Hz. 

Muhammed’e bildirildiği zaman mezkûr ayetler nazil oldu.137 

30-36.ayetler arasında “İki dünyaya, dünya hayatına ve ahirete yönelenlerin 

sevapları, meleklerin ‘istediğiniz her şey orada sizin için var’ gibi ifadeleriyle 

inananlara müjde vermeleri” yer almaktadır. Bu ayetlerde Allah’a davetin faziletine, 

kul ile Allah arasındaki iyi amellere ve insanlar arasındaki güzel münasebetlere vurgu 

yapılmaktadır.  

İbn Abbas’tan (v.68/687-88) rivâyet edildiğine göre Fussilet suresinin 30. ayeti138 

Hz. Ebû Bekir ile müşrikler ve Yahudiler arasında geçen Allah’ın birliği konusundaki 

tartışma üzerine nazil olmuştur.139 

37-40.ayetlerde, ay ve güneşin, Allah’ın mucizelerinden olduğu 

hatırlatılmaktadır. Ancak onlara değil, onların yaratıcısı olan Allah’a secde edilmesi 

tembih edilmektedir: 

                                                 
136  Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XVIII, ss.405-409. 
137  Ayetin iniş sebebini Abdullah b. Mes’ud şöyle anlatıyor: Bir ara Kâbe’nin örtüsüne tutunmuş 

duruyordum. İçlerinden birisi benî Sakîf kabilesinden, ikisi Kureyş’ten veya biri Kureyş’ten ikisi 

Benî Sakîf’ten olan üç kişi geldi. O güne kadar duymadığım laflar ettiler. Biri dedi ki: ‘Ne dersiniz, 

Allah konuşmamızı işitiyor mudur?’ Diğeri, ‘Sesimizi yükseltirsek duyar, yükseltmezsek duymaz’, 

üçüncüsü ise ‘Bence açıktan konuştuğumuzu duyuyorsa gizli konuşmalarımızı da duyar’ dedi. Bu 

konuşmaları Hz. Peygamber’e anlattım; bunun üzerine “Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, 

gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şâhitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lâkin yaptıklarınızın 

çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz.” mealindeki ayetler indi. Bkz. el-Vâhidî, Esbabu’n-

Nüzul, s.189. 
َجنَِّة الَّتى ُكناتُما تُوَعدُونَ    138 زَ نُوا َواَباِشُروا بِالا َمٰلئَِكةُ اَْلَّ تََخافُوا َوَْل تَحا ُل َعلَياِهُم الا تَقَاُموا تَتَنَزَّ  اِنَّ الَّذيَن قَالُوا َربُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسا
139  İbn Abbas hadisi şu şekilde anlatmaktadır: 

- Bu ayet, Ebû Bekr es-Sıddîk hakkında inmiştir. Müşrikler: 

- Rabbimiz Allah’tır ve melekler de O’nun kızlarıdır; aynı zamanda onlar, bizi Allah’a yaklaştıran 

vesilelerdir, diyorlar ve bir türlü istikamet bulamıyorlardı. Yahudiler ise: 

- Rabbimiz Allah’tır ve Üzeyr de O’nun oğludur, dayatmasında bulunuyor, Hz. Muhammed’in de 

Allah’ın Resulü olduğunu kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla, onlar da hak çizgiden inhiraf etmiş; 

istikamet çizgisini bulamamışlardı. Bunlarla muhatap olan Hz. Ebû Bekir (r.a.): 

Rabbimiz Allah’tır; O, ikincisi olmayan Tek’tir ve O’nun ortağı da yoktur. Muhammed’e gelince O da 

(s.a.v), Allah’ın kulu ve Resul’üdür, diyor ve iki üç düşünce arasındaki istikamet çizgisini belirlemiş 

oluyordu.  

el-Vâhidî en-Nîsâbûrî, Esbabu’n-Nüzul, (Beyrut: Müessesetü’l-Kütübü’s-Sekafiyye, 2010), s.189. 
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ِس َوَْل  ُجدُوا ِللشَّما ُس َوالاقََمُر َْل تَسا ُجدُوا ِللَّهِ الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِن ُكنتُما إِيَّاهُ تَعابُدُونَ َوِمنا آيَاتِهِ اللَّياُل َوالنََّهاُر َوالشَّما ِللاقََمِر َواسا
140 

İnsanları kuşatan bu mucizeler zikredilerek Allah’ın evreni yaratma kudretine 

ve insanlığın tekrar diriltileceğine vurgu yapılmaktadır. Ayetlerde Allah’ın 

mucizelerini ve kıyâmette insanları bir araya getirebileceğini inkâr edenler hakkında 

bilgi verilmektedir. 

Beşinci bölüm (41-54.ayetler): 

41-44.ayetler müşriklerin Kur’an’ı reddetmelerini ve Allah’ın onları 

cezalandırma tehdidini ele almaktadır. Kur’an’ın neden Arap dilinde indirildiği izah 

edilirken fussilet kelimesi kullanılmıştır. Fussilet suresi 40.ayetinin141 Ebû Cehil ve 

Ammar b. Yasir hakkında nazil olduğu bildirilmektedir.142 Kureyş müşriklerinin 

Tevrat’ın indirildiği dil ile ilgili de ihtilafa düştükleri örneği verilmektedir.143 Ayrıca 

kıyâmet ve gaybın bilgisinin sadece Allah’a ait olduğu açıklanmıştır. 

49-54.ayetler arasında insanın zayıf bir varlık olduğu, bolluk ve darlık 

zamanlarındaki tepkisi dile getirilmiştir. İnsan başına bir sıkıntı geldiği zaman dua eder 

ve rahata kavuştuğu an yüz çevirir.144 Ayetlerde Allah’ın insanlığa her zaman mucizeler 

gösterebileceğine ve buna güç yetirebileceğine de dikkat çekilmektedir.  

Fussilet suresinin dört ayrı yerinde Kur’an, onu reddedenler için “Kitab, Kur’an, Zikr 

ve Hak”145 kelimeleriyle Allah’a izafe edilmiş, Allah’ın evreni yaratması üzerinden 

gücüne ve kudretine vurgu yapılmıştır.146 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

                                                 
140  Fussilet, 41/37. 
َملُوَن بَ ٖصيرٌ  141 َملُوا َما ِشئاتُما ِانَّهُ بَِما تَعا ِقٰيَمِة اِعا َم الا َن َعَليانَا اَفََمنا يُلاٰقى فِى النَّاِر َخياٌر اَما َمنا يَااٖتى اٰ ِمنًا يَوا فَوا  اِنَّ الَّٖذيَن يُلاِحدُوَن ٖفى ٰايَاِتنَا َْل يَخا
142 Hasen Abdulmun’im Eş-Şelebî, el-Câmiu fî Esbâbi’n-Nüzûl Câmiu limâ Vüride fî Esbâ’n-Nüzûl, 

(Şam: Müessesetü’r-Risâle, 2011), s.437; Beşir b. Feth şöyle dedi: “ اَفََمنا يُلاٰقى فِى النَّاِر َخياٌر اَما َمنا يَااتى ٰاِمنًا

ِقٰيَمةِ  َم الا   .ayeti Ebu Cehil ve Ammar b. Yasir hakkında nazil olmuştur ”يَوا
143  Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’ân, c.XV, s.370.  
144  Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmû’l Kur‘an, Çev. Muhammed Çoşkun, (Beyrut: Merkez Dirasatu’l-

Vahdeti’l ‘Arabiyye, 2012), c.2, s.146. 
145  Fussilet, 41/3, 41/26, 41/41, 41/52-53. 
146 Fussilet, 41/9-12, 41/37-39, 41/53. 
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EVRENİN YARATILIŞI İLE İLGİLİ AYETLER VE YORUMLARI 

Tezin birinci bölümünde evrenin yaratılışının aşamaları; yaratılış öncesi, 

yaratılışın başlangıcı, evrenin genişlemesi ve yaratılışın evreleri şeklinde dört aşamada 

ele alınacaktır. Bu bölümde evrenin yaratılışına yer veren ayetlere değinilecektir. 

Konuyla ilgili ayetler ayrıntılı olarak sunulduktan sonra, bunların tarihsel süreçte 

müfessirler tarafından rivâyet ve dirâyet tefsirlerinde nasıl yorumlandıkları 

incelenecektir. 

 

A. Kur’an’a Göre Evrenin Yaratılışı 

Kur’an-ı Kerim’de evrenin yaratılışının değişik merhalelerden geçtiği ve bu 

süreçte nelerin meydana geldiği anlatılmaktadır. Evrenin yaratılışını ele alan ayetler 

Mekke döneminde nazil olmuştur. Bu ayetler, Mekkeli müşrikleri Allah’tan başkasına 

ibadet etmemeye ikna edecek çağrıyı desteklemektedir. Nitekim yerin ve göğün 

yaratılışının azameti, Allah’ın kudreti ve Arş’ın varlığı açıklanarak Allah’ın tek 

olduğunun idrak edilmesi istenmektedir.  

 

 

EVRENİN YARATILIŞINDAN ÖNCEKİ DURUM 

Hûd suresi 11/7.ayet 

ُشهُ َعلَى الاَماءِ  َض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَكاَن َعرا َرا  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألا

“Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır.” 

EVRENİN YARATILIŞININ BAŞLANGICI 

Enbiyâ suresi 21/30.ayet  

ضَ  َكانَتَا َرتاقًا فَفَتَقانَاُهَما ا َرا  أَنَّ السََّماَواِت َواألا

“göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı” 

EVRENİN GENİŞLEMESİ 

Zâriyât suresi 51/47.ayet 

 َوالسََّماَء بََنيانَاَها بِأَياٍد َوإِنَّا لَُموِسعُونَ 

“Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.” 

EVRENİN YARATILIŞINDAKİ EVRELER 
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Fussilet suresi 41/9.ayet 

َض فِي َرا َميانِ  َخلََق األا يَوا  

“yeri iki günde (iki evrede) yaratanı” 

Fussilet suresi 41/10.ayet 

بَعَِة أَيَّامٍ  قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها فِي أَرا  ”َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا

“Dört gün içinde, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı.” 

Fussilet suresi 41/11.ayet 

تََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخانٌ   ثُمَّ اسا

“Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi.” 

Fussilet suresi 41/12.ayet 

َميانِ   فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَماَواٍت فِي يَوا

“Onları yedi gök olmak üzere iki günde tamamladı.” 

 

Tablodaki ayetler sırasıyla incelendiğinde Hûd, 11/7.ayette evrenin 

yaratılışından önceki durumdan ve Arş’ın su üzerinde olduğundansöz edildiği 

görülmektedir. “Arş’ın su üzerinde bulunduğu” ifadesi sadece bu ayette kullanılmıştır. 

Evrenin yaratılışının ilk merhalelerinin anlatıldığı ikinci ayette, göklerin ve yerin 

bitişikken birbirinden ayrıldığı bilgisi verilmekte ve bu durum yalnızca bir ayette 

geçmektedir. Semanın genişletilmek suretiyle yaratıldığını bildiren ayet ise 

genişlemenin devam ettiğine işaret etmektedir. 

Evrenin yaratılışının evrelerini anlatan Fussilet suresi 9-12.ayetlerde her bir 

merhale için ayrıntılı bilgi verilmektedir. Kur’an’da, o ayetlerin her birini tefsir eden, 

yaratılışın ilk aşamasını ve sonraki aşamaları açıklayan başka ayetler de bulunmaktadır.  

Allah, göğün ve yerin ayrılmasından (فتق) ve göğün genişlemesinden sonra yedi 

göğün, yeryüzünün ve içindekilerin yaratılışı hakkında şu ayetlerde bilgi vermektedir:  

عَلُوَن  َمياِن َوتَجا َض فِي يَوا َرا فُُروَن بِالَِّذي َخلََق األا لَهُ أَندَادًا ذَِلَك َربُّ الاعَالَِمينَ قُلا أَئِنَُّكما لَتَكا  

“De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar 

koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”147 

                                                 
147 Fussilet, 41/9. 
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Bu ayette, Allah’ın yeri148 iki günde yarattığı belirtilir. Ayerin yüzeyinde 

meydana gelen yaratılışı aşağıdaki ayetiyle açıklamaktadır: 

بَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء لِّلسَّ  قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها فِي أَرا ائِِلينَ َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا  

“O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, 

orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun 

olarak rızıklar takdir etti.”149 Bu iki ayet (Fussilet, 9-10) yeryüzü ve içindekilerin 

yaratılışının müddeti ve dağlar, nehirler ve mahlûkatın yaratılışı hakkında bilgi 

vermektedir. Başka ayette dağların/الرواسي, nehirlerin ve azıkların yaratıldığı 

zikredilmektedir.150 Kuran’da “الرواسي” kelimesi toplam dokuz ayette geçmektedir.151 

 elkâ” fiilleri /ألقى“ ce’ala” veya /جعل“ kelimesinin geçtiği ayetlerde ”الرواسي“

kullanılmaktadır. Bu iki fiil yeryüzünün yaratılışı sonrasındaki düzenlemeleri 

anlatırken yer vermektedir. 

Allah’ın yeryüzünü ve azıklarını yarattıktan sonra, duman/ دخان   halinde bulunan 

göğe istivâ ettiği Fussilet suresi 11.ayetinde “ تََوى إِلَى  ِض ثُمَّ اسا َرا السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألا

ًها قَالَتَا أَتَيانَا َطاِئِعين ًعا أَوا َكرا  bildirilmektedir.152 ”ائاتِيَا َطوا

Fussilet suresi 12.ayette, yedi göğün iki günde (iki evrede) yaratılışına ( َّفَقَٰضيُهن) 

dair bilgi geçmektedir. Kur’an’ı Kerim’de göklerin oluşumunu anlatan yedi ayet 

bulunmaktadır.153 Bu yedi ayet dışında, her ne kadar ifade olarak benzese de ( السََّماَواِت

 ifadesi geçen iki ayet mana açısından farklılık arz etmektedir. Nitekim bu iki ayet (السَّباعِ 

yaratılış sonrası gökyüzünün varlığı hakkında bilgi vermektedir.154 Bu ayetlerden 

sadece bir tanesi göklerin yaratılışının müddeti hakkında bilgi vermektedir, o da iki 

gündür.  

Araştırmamız için temel aldığımız Fussilet suresinin 12.ayetinde, yedi göğün 

iki günde tamamlanması şu şekilde anlatılmaktadır:  

                                                 
148 Talâk suresinin 12.ayetinde “yedi gök ve yedi yer” tabiri kullanılmaktadır: 

ِض ِمثالَُهنَّ  َرا  O Allah’dır ki, yedi (kat) gök yaratmış, yerden de onların mislini“ اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت َوِمَن اْلا

(yine yedi kat)” 
149 Fussilet, 41/66. 
150 Ra’d, 13/3; Hicr, 15/19; Nahl, 16/15; Enbiyâ, 21/31; Neml, 27/61; Lokmân, 31/10, Fussilet, 41/10, 

Kâf, 50/7, Mürselât, 77/27.  
151  Muhammed Fuâd Abdü’l-Bâki, El-Mu’cem el- Müfehris li Alfad el-Kur’anu’l-Kerim, (Beyrut: Dar-

Al-Marefah, 2012), s.572. 
152 Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” 

dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler. Fussilet, 41/11.  
153  Fussilet, 41/12; Talâk, 65/12; Nûh, 71/1; Mü’minûn, 23/17;  Mülk, 67/3; Nebe’, 78/12; Bakara, 2/261. 
154  İsrâ, 17/44; Mü’minûn, 23/86.  
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َرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا بَِمَصا َحى فِي ُكّلِ َسَماٍء أَما َمياِن َوأَوا عَِزيِز بِيَح َوِحفاًظا ذَِلَك تَقاِديُر الا فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَماَواٍت فِي يَوا

 الاعَِليمِ 

“Artık onları yedi gök olmak üzere iki günde tamamladı ve her gökte ona ait 

emri vahyeyledi ve dünya göğünü de kandillerle süsledik ve muhafaza kıldık. İşte bu, 

azîz, alîm (olan Allah)'ın takdiridir.”155 

Ayette açıkça yedi göğün “ َِميان  .iki günde oluşturulduğu belirtilmektedir ”فِي يَوا

Fakat Kur’an’da “اليوم” kelimesinin farklı anlamlarda ve bilinen 24 saatten oluşan bir 

günden başka türlü kullanıldığı görülmektedir. Bu ayetlerde bir günün karşılığı bin veya 

elli bin yıl olarak geçmektedir.  

Sure Ayet Meali 

 

Hac, 22/47 

… ًما ِعنادَ َربَِّك  ا َواِنَّ يَوا َكاَْلِف َسنَة  ِممَّ

 تَعُدُّونَ 

“Rabbinin katındaki bir gün sizin 

saymakta olduklarınızın bin yılı 

gibidir.”  

 

Secde, 32/5 

 

ِض ثُمَّ  َرا َر ِمَن السََّماِء اِلَى اْلا َما يُدَبُِّر اْلا

اَْلَف  ٖفى يَْوم  َكاَن ِمْقَداُرهُ يَعاُرُج اِلَياِه 

ا  ِممَّ  .تَعُدُّونَ َسنَة 

“Allah, gökten (meleklerle) bütün 

dünya işlerini idare eder. Sonra 

(melekler o işlerde), bir günde O’na 

yükselir ki, (o günün) miktarı, sizin 

saydıklarınızdan (dünya yılından) bin 

yıldır.”156 

 

Me’âric, 70/4  

وُح  ٖفى يَْوم  َكاَن  اِلَياهِ تَعاُرُج الاَمٰلئَِكةُ َوالرُّ

 .ِمْقَداُرهُ َخْمٖسيَن اَْلَف َسنَة  

“Melekler ve Ruh (Cebrail) ona 

süresi elli bin yıl olan bir günde 

yükselir.”157 

 

Müfessirler bu ayetlerden yola çıkarak “م  ,”yevm” kelimesini “müddet /يَوا

“merhale”, “aşama” veya “evre” anlamlarında kullanmaktadırlar.158 Fussilet suresinde 

ancak incelenince ortaya çıkan yaratılışın altı günü, başka ayetlerde “ ٍِستَّة أَيَّام/ sittetu 

eyyâm” ifadesi ile açıkça anılmaktadır. Bahsedilen ayetler Mushaf sırası dikkate 

alınarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

                                                 
155  Fussilet, 41/12.  
156  Secde, 32/5. 
157  Mearic, 70/4.  
158 Muhammed Hamidullah “Halku’l Kâinât ve Aslu’l-Envâ Hasebe’l Kur’an ve’l Müfekkirîne’l 

Müslimine”adlı yazısında Kur’an’da yer alan yevm kelimesinin farklı kullanımlarını açıklamış 

(Hakka, 69/7 “On iki saat”, Al-i İmran, 3/41 “yirmi dört saat”, Hac, 22/47 “bin sene”, Me’aric, 70/4 

“elli bin sene”) ve bunların gerçek değil temsili olduğunu söylemiştir. Ayrıca Le Prophète de l’Islam 

isimli eserinde bin sene ve elli bin sene ifadelerinden yola çıkarak yevm kelimesinin kullanımına 

değinmiştir. (Paris: el-Falah, 2009), s.565. 
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Ayetlerde zikredilen “ ٍِستَّة أَيَّام/ altı gün” ifadesi hakkında nakledilen rivâyetlerde 

müddeti tam bilinmemekle beraber uzun bir devir kastedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 

“ امٍ ِستَّة أَيَّ   - altı gün” ifadesi nüzûl sırası dikkate alınarak incelendiğinde, ayetlerin konuyu 

tedrici olarak açıkladığı görülmektedir. Bu nedenle aşağıdaki tablo nüzûl sırasına 

uygun olarak sunulmaktadır.  

 

Nüzûl Dönemi Âyet Nüzûl Tertibi 

Mekkî  َُض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ  اِنَّ َربَُّكم َرا اللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

َس  لُبُهُ َحٖثيثًا َوالشَّما ِش يُغاِشى الَّياَل النََّهاَر يَطا تَٰوى َعلَى الاعَرا اسا

رُ  تَبَاَركَ   َما ِرٖه اََْل لَهُ الاَخلاُق َواْلا َراٍت بِاَما َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

هُ َربُّ الاعَالَٖمينَ اللّٰ   

A’râf, 39/54 

Mekkî  ََّنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُم َض َوَما بَيا َرا اَلَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

پَلا بِٖه َخٖبيًرا ٰمُن فَسا حا ِش الرَّ تَٰوى َعلَى الاعَرا  اسا

Furkân, 06/59 

Mekkî  َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّٖذى َخلََق َرا السَّٰمَواِت َواْلا

َر َما ِمنا َشٖفيعٍ اِْلَّ ِمنا َبعاِد  َما ِش  يُدَبُِّر اْلا تَٰوى َعلَى الاعَرا اسا

بُدُوهُ اَفاََل تَذَكَُّرونَ   اِذانِٖه ٰذِلُكُم اللّٰهُ َربُُّكما فَاعا

Yûnus, 86/3 

Mekkî  َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَكاَن َرا َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواتِ  َواْلا

َسُن َعَماًل َولَئِنا قُلاَت اِنَُّكما  ُشهُ َعلَى الاَماءِ  ِليَبالَُوُكما  اَيُُّكما اَحا َعرا

ِت لَيَقُولَنَّ الَّٖذيَن َكفَُروا اِنا ٰهـذَا اِْلَّ  َمباعُوثُوَن ِمنا بَعاِد الاَموا

ٌر ُمٖبينٌ   ِسحا

Hûd, 56/7 

Mekkî  َض َوَما بَيانَُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َرا اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ِش َما لَُكما ِمنا دُونِٖه ِمنا  َوِلىٍّ  َوَْل َشٖفيعٍ  تَٰوى َعلَى الاعَرا ثُمَّ اسا

 اَفاََل تَتَذَكَُّرونَ 

Secde, 38/4 

Medenî  تَٰوى َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا ُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ُرُج ِمناَها َوَما  ِض َوَما يَخا َرا لَُم َما يَِلُج فِى اْلا ِش يَعا َعلَى الاعَرا

يَناِزُل ِمَن السََّماِء َوَما َيعاُرُج ٖفيَها َوُهَو َمعَُكما اَياَن َما ُكناتُما 

 َواللّٰهُ بِمَ ا تَعاَملُوَن بَٖصيرٌ 

Hadîd, 90/4 

Mekkî  –

Medenî 

َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَما  َض َوَما بَيا َرا َولَقَدا َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

 َمسَّنَا ِمنا لُغُوبٍ 

Kâf, 34/38 

 

Evrenin yaratılışını anlatan bu yedi ayetten altısında göklerin ve yerin 

yaratılışını ifade eden “ ََخلَق/ yarattı ” fiili tekil ve geçmiş zamanda kullanılmıştır. Fakat 

istisna olarak son ayette “لَقَدا َخلَقانَا/ biz yarattık” fiili çoğul ve geçmiş zamanda 

kullanılmıştır. Bu ayette Allah’ın yorulmadan yaratılışı tamamladığı te’kid ile dile 

getirilmiştir. Söz konusu olan ayet “Medine” döneminde Allah’ın Hz. Muhammed’e 
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inanmayanlar karşısında sabırlı olmasını emretmektedir. Ayrıca bu ayet ileride ayrıntılı 

bir şekilde belirtileceği gibi, Yahudilerin tutumları için bir cevaptır.  

Dikkat çeken diğer bir husus, incelenen ayetlerde " َض َرا  "َخلََق السََّماَواِت َواألا

ifadesinden sonra " ِش   تََوٰى َعلَى الاعَرا ثُمَّ اسا " açıklamasının gelmesidir. Fakat sadece Hûd 

suresinde " ُشهُ َعلَى الاَماءِ َوَكاَن عَ  را " açıklamasına yer verilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de " ثُمَّ  

ِش  تََوٰى َعلَى الاعَرا ُشهُ َعلَى الاَماءِ " ifadesi yedi kere geçmektedir. Fakat "اسا  ifadesi, sadece "َوَكاَن َعرا

bir kere zikredilmektedir. Her ne kadar bu ifadeler tekrar gibi gözükse de aslında 

birbirini tamamlayan farklı fonksiyonları yerine getirmektedirler. 

Son olarak, incelenen ayetlerle alakalı bir husus daha vurgulanmalıdır. Sözü 

edilen ayetlerin son kısmı Esmâü’l-Hüsnâ’dan oluşan Allah’ın sıfatlarını vermektedir. 

Onların kullanılışı ve anlamları geçtikleri ayetlere göre farklılık göstermektedir. Yüce 

Allah’ın sıfatlarının listesi nüzûl sırası dikkate alınarak aşağıda ki tabloda verilmiştir:  

Sureler fâr’A Furkân Yunus Hûd Secde  Hadîd Kâf 

Sıfatlar القوي البصير/العليم  الشفيع /الولي ليبلوكم المدبر الرحمن تبارك الله 

 

İncelenen bu ayetleri daha iyi anlamak ve aralarındaki farkı görebilmek için 

kısaca ayrı ayrı ele almak isabetli olacaktır. Böylece bu ayetlerin yakından ilgili olan 

ortak noktalarına dikkat çekilecektir. 

1. A’râf suresi 54. ayet 

ِش يُغاِشى ا" َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اساتَٰوى َعلَى الاعَرا َرا لُبُهُ َحٖثيثً اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا ا لَّياَل النََّهاَر يَطا

ِرٖه اََْل  َراٍت بِاَما َس َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ُر تَبَاَرَك اللّٰهُ َربُّ الاعَالَٖمينَ َوالشَّما َما لَهُ الاَخلاُق َواْلا
." 

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve 

Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve 

bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, 

emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” 

Bu ayet, nüzûl ve Mushaf sırasına göre, altı günden bahseden ayet grubunun 

ilkidir. Bu ayetin baş kısmında, “Rabb’ın Allah olduğu” bildirilmektedir. Sittetu eyyâm 

kavramının geçtiği bütün ayetlerde, önce göklerin ve yerin yaratılış müddeti açıklanmış 

ve Allah’ın Arş’a istivâ ettiği bildirilmiştir. Ancak sadece bu ayet, evrenin yaratılışı ile 

ilgili “gecenin ve gündüzün birbirini seri bir şekilde örtmesi”, “güneşin, ayın ve 

yıldızların Allah’ın emrine itaat etmesi” gibi bazı ayrıntılar içermektedir. 
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Ayetin sonunda “تبارك” kelimesi Allah’ın sıfatı olarak kullanılmaktadır. İbn 

Abbas gibi bazı sahabilere göre bu kelimenin anlamı “yükselmek”tir. Örneğin 

Zebidi’nin Tacu’l-Arus’unda “تبارك” kelimesi hakkında " وتبارك الله أي تقدّس وتنّزه وتعالى

 ifadesine yer verilmektedir. Bu açıklamalara " وتعاظم وهي صفة خاصة بالله تعالى ْل تكون لغيره

göre “تبارك” kelimesi sadece Allah’a atfedilebilir ve “kutsal, tenzih, büyük ve yüce 

olduğu” anlamlarına gelmektedir.159 

2. Furkân suresi 59.ayet 

پَلا بِٖه َخٖبيًرا ٰمنُ  فَسا حا ِش الرَّ تَٰوى َعلَى الاعَرا َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َض َوَما بَيا َرا   اَلَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

“Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) 

yaratan, sonra da Arş’a kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!”160 

‘Altı gün’ü konu eden ayetler grubunda nüzûl sırasına göre incelenen ikinci 

ayette evrenin yaratılışı hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir. Bu durum okuru 

ayetin siyak ve sibakını araştırmaya teşvik etmektedir.161 Araştırıldığında bu ayetin 

öncesi ve sonrasında yaratılışla alakalı bazı özelliklere yer verildiği görülecektir:162 

 Gölgenin oluşumu ve güneşin şiddetli sıcağından koruması, 

 Gece ve dinlenme, gündüz ve dinçlik arasında bağlantı kurulması, 

 Yağmurun kolay yağması için rüzgârın bulutlar arasında esmesi, 

 İki denizin birbirine karışmaması, 

 İnsanın yaratılışında Allah’ın kudretinin ortayaçıkması. 

Altı gün ifadesinin yer aldığı bu ayeti takip eden 61-62.ayetlerde de: 

 Göğe büyük takım yıldızlarının serpiştirildiği, 

 Güneşin bir ışık kaynağına, ayın ise aydınlatıcıya benzetildiği, 

 Gece ve gündüzün birbiri ardına getirildiği vurgusu dikkat çekmektedir.  

İncelediğimiz Furkân suresi 59.ayette Allah’ın “الرحمان/ Rahman” ismi 

geçmektedir. Kur’an da 57 defa geçen ve sadece tekil olarak kullanılan “Rahman” ismi,  

                                                 
159 es-Seyyid Muhammed Murtaza el-Hüseyni ez-Zebîdî, Tacu'l-Arus min Cevahir’il-Kamus, (Kuveyt: 

et-Turasu’l-Arabi Yayınları, 2001), c.XXVII, s.59. 
160 Furkân, 25/59.  
161 Serinsu, Kur’an ve Bağlam, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbabı Nüzul’ün Rolü, s.218. 
162  Furkân, 25/45-62. 
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kulların hayrını isteyen şefkatli bir yaratıcı demektir. Rahman kelimesi insanların 

gücünün yetemeyeceği rahmet kavramını içermektedir.163 

3. Yûnus suresi 3.ayet 

َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ  َرا َر َما ِمنا َشٖفيعٍ اِْلَّ ِمنا َبعاِد اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا َما ِش يُدَبُِّر اْلا تَٰوى َعلَى الاعَرا اسا

بُدُوهُ اَفاََل تَذَكَُّرونَ   اِذانِٖه ٰذِلُكُم اللّٰهُ َربُُّكما فَاعا

“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra 

da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O'nun izni olmaksızın, hiç 

kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ 

düşünmüyor musunuz?” 

Allah bu ayetiyle Kur’an’ı yalanlayan ve peygamberin apaçık bir sihirbaz 

olduğunu söyleyen Mekkeli kâfirlere hitap etmektedir. 

Allah’ın gökleri ve yeri “altı evrede” yarattığı hatırlatıldıktan sonra işleri düzene 

koyanın Allah olduğu belirtilmekte ve “O izin vermedikçe nezdinde kimsenin şefaatçi 

olamayacağı” gerçeği açıklanmaktadır. Sadece Allah’a ibadet edilmesi, putların hiçbir 

şekilde şefaatçi olamayacağı vurgulanmaktadır.  

“İşleri yerli yerince düzene koyar” ifadesi Yunus suresinde iki defa geçmektedir. 

Sözlüklerde bu ifadenin “Allah bütün dünyayı kudreti ve hikmetiyle yönettiği” 

anlamına geldiği belirtilmektedir.164 Arapçada “دبر أموره” tabiri “Bir işi düşündü ve 

onun kararına vardı.” ifadesini belirtmek için kullanılır. “المدبر – el-Müdebbir” ismi ise 

hadislerde belirtilen doksan dokuz ismin dışında kalan bir isimdir. Bu isimle Allah 

bütün işlerini hikmetiyle yürütür ve sonucun iyi olması için isteğine uygun tasarruflarda 

bulunur.  

İncelenen bu ayetten sonra güneşin bir ışık kaynağı, ayın ise geceleyin bir 

aydınlık kaynağı olduğu bildirilmektedir.165 Ayrıca ayın her gece ayrı bir yerden 

doğması ve farklı şekillerde görünmesi insanların yılların sayısını ve hesabını bilmesini 

sağlamaktadır.166 

4. Hûd suresi 7.ayet 

                                                 
163 Hasan İzzeddin Cemel, el-Esmâü’l-Hüsnâ, Asitane yayınları, s.77. 
164  Mustafa İbrâhim ve diğerleri, el-Mu’camu’l-Vasît, (Mısır: Mektebetü’ş-Şuruki’d-Devliyye, 2004), 

s.269; el-İsfahânî er-Râğip, el-Müfredât fî Ğarîbil’l-Kur’ân, Tah. Muhammed Halil Aytânî, (Lübnan: 

Darül-Ma’rife, 2010), s.171. 
165  Yûnus, 10/5. 
166  Hayrettin Karaman ve diğerleri, Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, c.III, ss.84-85. 
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ُشهُ َعلَى الا  ي ِستَِّة اَيَّاٍم َوَكاَن َعرا َض ف۪ٓ َرا ي َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا  َولَئِنا قُلاَت اِنَُّكما َوُهَو الَّذ۪ٓ
َسُن َعَمالًۜٓ اِء ِليَبالَُوُكما اَيُُّكما اَحا َم 

ينٌ  ٌر ُمب۪ٓ وا اِنا ٰهذَ ا اِْلَّ ِسحا يَن َكفَُر  ِت لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ٓ َمباعُوثُوَن ِمنا بَعاِد الاَموا
167 

Ayet “gökleri ve yeri altı gün”içinde yaratan Allah’ı tazimle başlamaktadır. Daha 

önce de belirtildiği gibi, sadece bu ayette göklerin ve yerin altı gün içinde yaratıldığı 

belirtildikten sonra, “ ِش تَٰوى َعلَى الاعَرا  daha sonra Arş’a istivâ etti” tabirinin yerine/ ثُمَّ اسا

kullarından hangisinin amelinin daha güzel olacağı konusunda imtihan etmek için “ َوَكاَن

اءِ  ُشهُ َعلَى الاَم    .henüz Arş'ı su üstünde iken” ifadesine yer verilmektedir / َعرا

Yine tabloda verilen ayetler arasında sadece bu ayette inkârcıların “Mutlaka bu, 

apaçık bir büyüdür.” ifadesine yer verilerek yeniden dirilmeye olan yaklaşımları 

bildirilmektedir. Müfessirlerin yaptıkları açıklamalara göre Mü’min suresinin 

57.ayetinde yer alan “ َثََر النَّاِس َْل يَعالَُمون بَُر ِمنا َخلاِق النَّاِس َوٰلِكنَّ اَكا ِض اَكا َرا  168”لََخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

ifadesinin zikredilmesinin sebebi, inkârcıların Allah’ın, göklerin ve yerin yaratıcısı 

olduğuna inanmalarına rağmen yeniden dirilmeyi kabul etmemeleridir. 

5. Secde suresi 4.ayet 

هُ الَِّذي َخلََق السََّما ن دُونِِه ِمن َوِليٍّ وَ اللَـّ ِش َما لَُكم ِمّ تََوٰى َعلَى الاعَرا َض َوَما بَيانَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا َْل َواِت َواألا

 169َشِفيعٍ أَفاََل تَتَذَكَُّرونَ 

Ayette “gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri” ifadesinden bütün evren 

kastedilmekte, göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan canlı cansız her şeyin, 

insanın hayata tutunabilmesi için zaruri olanların yaratıcısının Allah olduğu 

bildirilmektedir. Bu ayet bir sonraki ayetle170 birlikte değerlendirildiğinde zamanın 

izafi olduğu görülmektedir. Secde suresinin 4.ayeti tabloda incelenen diğer ayetlere 

benzemekle birlikte ancak kendisini takip eden ayetle açıklanabilmektedir. 

Bu ayetin sonunda Allah’ın “الولي/Velî” ve “الشفيع/Şefî’” sıfatları bulunmaktadır. 

Allah’ın “ الولي/ Velî”ifadesi Tirmizi ve İbn Mace’nin Esmâ-i Hüsnâ isim listelerinde 

                                                 
167 “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su üstünde iken 

gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz 

diriltileceksiniz” desen, inkârcılar “Mutlaka bu, apaçık bir büyüdür” derler.” (Diyanet İşleri Meali) 
168 Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.  
169  Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a 

kurulandır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak 

mısınız?  
170  Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir 

günde O’na yükselir.  
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yer almaktadır.171 Yardımcı ve dost anlamlarına gelen bu sıfatla Allah’ın kullarının 

bütün işlerini üstlendiği ve sorunlarını giderdiği açıklanmaktadır.172 

 Şefî’” ifadesi ise Esmâ-i Hüsnâ’da yer almamaktadır. Bu sıfat Allah’ın /الشفيع“ 

kullarından azabı defetmesi, kendisinden af dilenmesi durumunda günahları 

bağışlaması anlamını taşımaktadır.173 

6. Hadîd suresi 4.ayet 

َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ  َرا ُرُج ِمناَها َوَما ُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا ِض َوَما َيخا َرا لَُم َما يَِلُج فِى اْلا ِش يَعا تَٰوى َعلَى الاعَرا اسا

 يَناِزُل ِمَن السََّماِء َوَما َيعاُرُج ٖفيَها َوُهَو َمعَُكما اَياَن َما ُكناتُما َواللّٰهُ بَِما تَعاَملُوَن بَٖصيرٌ 

“O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere 

gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle 

beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” 

Bu ayet-i kerime Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yarattığını bildiren altıncı 

ayettir. Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi göklerin ve yerin altı günde yaratıldığını 

açıklayan altı ayet arasında bu ayet Medine’de inmiştir. Allah’ın, yerde ve gökte 

meydana eden her şeyi ve her yapılanı gördüğünden, yere inen yağmurdan, ölünün 

dirilmesinden, yerden bitkilerin ve madenlerin çıkarılmasından bahsetmektedir. Bunun 

yanı sıra gökten nelerin (rahmet ve azap gibi) indiğinden ve yerden göğe nelerin (iyi ve 

kötü ameller gibi) yükseldiğinden haberdar olduğu açıklanmaktadır.174 

Ayete ve ayetin tefsirlerine dayanarak “göklerin ve yerin yaratılışından sonra 

Allah’ın bu tabii olayları yarattığı” izahı yapılabilir. İncelenen ayetin sonunda  “ َواللَّهُ بَِما

 .Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” ifadesi yer almaktadır/تَعاَملُوَن بَِصيرٌ 

Esmâ-i Hüsnâ’da “ ٌبَِصير / hakkıyla gören” ismi geçmektedir. Mü’min suresinin 19. 

ayetinde “دُور ِفى الصُّ يُِن َوَما تُخا َعا  Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin/ يَعالَُم َخاِئنَةَ اْلا

gizlediğini bilir.” ifadesiyle “ ٌبَِصير ” ismi daha iyi anlaşılmakta olup, Allah’ın “ ٌبَِصير ” 

ismiyle her şeyi görüp bildiği belirtilmektedir. 

7. Kâf suresi 38.ayet 

َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمنا لُغُوبٍ  َض َوَما بَيا َرا  َولَقَدا َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

                                                 
171 Bekir Topaloğlu, “Velî”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.43, s.24-25. 
172 Hasan İzzeddin, el-Esmâü’l-Hüsnâ, s.143.  
173  Yusuf Şevki Yavuz, “Şefe’a”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.38, s.412-415; Mustafa İbrâhim ve 

diğerleri, el-Mu’camu’l-Vasit, s.487.  
174  Celâluddîn el-Mahallî-Celâluddîn es-Suyûti, Tefsiru’l celâleyn, (Dimaşk: Daru’l Ceyl, 1995), s.538.  
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“Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) 

yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” 

Ayetin nüzûlüne sebep olan olay Yahudilerle Peygamber arasında gerçekleşen 

görüşme olmuştur. Yahudiler: “Allah gökleri ve yeri pazar günü ile cuma günleri 

arasında, altı günde yarattı, cumartesi günü istirahat etti” dediklerinde Allah buna 

cevaben “ ٍَوَما َمسَّنَا ِمنا لُغُوب / Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” diye buyurmuştur.175 

Tevrat’ta Allah’ın evreni altı günde yarattığı, yedinci gün istirahat ettiği ve o 

günü kutsal kıldığı yazılmıştır: 

1. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı.  

2. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi ve o gün 

dinlendi.176 

İncelenen ayette göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı gerçeği Tevrat’ı teyit 

etmektedir. Fakat Tevrat’ta belirtilen “yedinci gün dinlenme” bilgisi ayetin “ َوَما َمسَّنَا ِمنا

 Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” kısmıyla reddedilmektedir.177/ لُغُوبٍ 

Allah, Yahudilerin konuşmalarına muhatap olan Hz. Muhammed’ten “Bize bir 

yorgunluk da dokunmadı” cevabını vermesini buyurmuştur. Nitekim yorulma ve 

dinlenme kavramları Allah’ın yüce sıfatlarına uygun düşmemektedir. Ayette açıkça 

bildirildiği gibi, Allah’ın bir şeyi yaratmak istediği zaman sadece “Ol!” demesi kâfidir: 

ُرهُ  اِذَ ا اََرادَ  ا اَما ـٔاً اَنا يَقُوَل لَهُ ُكنا فَيَُكونُ اِنَّـَم   َشيا

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun “Ol!” diye emretmesi yeterlidir. O da hemen 

oluverir.178 

Mekke döneminde nazil olan Kâf suresinin ilk ayetleri179 göklerin ve yerin 

yaratılışı, Allah’ın gökten bitki ve ürünler için indirdiği su gibi rahmetinden 

bahsetmektedir. İncelenen ayetin, surenin son kısmına bırakılması Medine’nin son 

                                                 
175  el-Vâhidî en-Nîsâbûrî, Esbabü’n-Nüzul, s.201. 
176  Tevrat, Tekvin, 2:1-2. 
177  Geniş yorum için bkz. Abdurrahman Hasan Habenneke, el-Kavaidu’t-Tedebbüru’l-Emsal, (Şam: 

Daru’l-Kalem, 1989), ss.196-197. 
178 Yâsîn, 36/82. 
179 Kâf, 50/6-9; 6. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda 

hiçbir çatlak da yok. 7. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her 

türden (bitkiler) yetiştirdik. 8. Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için 

(bütün bunları yaptık). 9. Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler 

bitirdik. 
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döneminde nazil olduğunu göstermektedir.180 İncelenen ayet, “… َبِرا َعٰلى َما يَقُولُون  181”فَاصا

ayetinden önce yer almaktadır ve Yahudilerin Allah’a yorgunluk ithamlarına karşı Hz. 

Muhammed’e sabır tavsiye etmesiyle mana tamamlanmaktadır. 

Bu ayet “sittetu eyyâm” kavramının yer aldığı diğer ayetlerden üslubu ve 

kelimeleri açısından farklıdır. Ayette “Allah’ın Arş’a istivâ etmesi” bilgisi yer almadığı 

gibi “Allah’ın isimlerinden ve sıfatlarından” da bahsetmemektedir. 

Evrenin yaratılışını anlatan ayetlerde başlangıç, düzenlilik ve bir kronolojiden söz 

etmek mümkündür.  

Çalışmanın bu bölümünde ayetlerin,  rivâyet ve dirâyet tefsirlerindeki ele alınış 

biçimleri değerlendirilecektir. Üzerinde inceleme yapılan eserler Hz. Peygamber 

devrine en yakın olanlar ve son dönem tefsir çalışmalarından oluşacaktır. 

B. Evrenin Yaratılışından Önceki Durum 

Bu başlıkta evrenin yaratılışından önceki duruma ait olduğu düşünülen ayetler, 

iki rivâyet tefsiri -Taberî ve İbn Kesîr- ve üç dirâyet tefsiri -Mukâtil, Râzî ve İbn Âşûr- 

esas alınarak incelenmiştir.  

a. Rivâyet Tefsirlerine Göre  

Evrenin yaratılışından önceki durumdan bahseden en belirgin ayet Hûd suresi 

yedinci ayettir: 

ُشهُ َعلَى الاَماِء ِليَبالَُوُكما أَيُُّكما  َض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَكاَن َعرا َرا َسُن َعَماًل َوهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألا أَحا  

“Gökleri ve yeri altı evrede yaratan O’dur. (Önceleri) Arşı su üzerinde 

bulunuyordu. İşte Allah, hanginizin daha iyi iş yapacağı konusunda sizi sınamak için 

evreni yaratmıştır.”182 

Ayette Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yaratmadan önce, Arşının su üzerinde 

bulunduğu ifade edilmektedir. “el-Arş/ العرش” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de 22 defa 

zikredilmektedir.183 Fakat sadece tek bir ayet yerin ve göklerin yaratılışı öncesi, “Arş”ın 

su üzerinde bulunduğundan bahsetmekte ve bu konuda bilgi vermektedir. “Arş” 

                                                 
180 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012), s.81. 
181  Kâf, 50/39.  
182  Hûd, 11/7, Salih Akdemir, Son Çağrı Kur’an, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009). 
183  Muhammed Fuad Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres li-Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, (Kahire: Darü’l-

Kutubü’l-Misriyye, h.1364), s.456-457. Arş kelimesi hakkında geniş bilgi için bkz. TDV İslam 

Ansiklopedisi, c.III, s.406. 
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kelimesi birçok ayette ve bazı hadislerde, Allah’ın azametini, vahdaniyetini, yarattığı 

her şeye hâkim oluşunu ve kudretini anlatır. Bu durum tefsirlerde şöyle 

açıklanmaktadır: 

1. Taberî Tefsiri 

Taberî (v.310/923) “(Önceleri) O’nun ‘Arş’ı su üzerinde bulunuyordu” ifadesini 

 şeklinde açıklamaktadır. Buna göre وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات واألرض وما فيهن

“Arşı su üstünde idi” sözü ile yerin, göklerin ve içindekilerin yaratılışından önceki 

durum ifade edilmektedir.184 Taberî bu ayetle ilgili olarak Hz. Peygamberden iki hadis 

nakletmektedir: 

1. Ebû Rezin el-Ukayli (v.?) Hz. Peygamber’e “Rabbimiz gökleri ve yeri 

yaratmadan önce neredeydi?” diye sormuş, o da ‘kendisiyle beraber hiçbir şey 

bulunmaz bir haldeydi. Ne altında hava bulunuyordu ne de üstünde. Allah, Arşını suyun 

üzerine yarattı.” cevabını vermiştir.185 

2. İbn Husayn’den (v.52/671) rivâyet edilen hadis ise şöyledir: Bir topluluk Hz. 

Peygambere gelip “Rabbimiz ilk defa neyi yarattı?” diye sordu. Hz. Peygamber de şu 

cevabı verdi: "Her şeyden önce Allah vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu. Allah’ın Arşı 

suyun üzerindeydi. Her şeyi levh-i mahfuzda yazdı. Sonra yedi göğü ve yeri yarattı."186 

Taberî bu  rivâyetlerin ardından Mücâhid (v.103/721)’ten “evrenin yaratılmasından 

önce Arş’ın bulunduğu” yorumunu nakletmektedir.187 Katâde (v.117/735) de ( َوَكاَن

ُشهُ َعلَى  الاَماءِ َعرا ) ifadesiyle “Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce, onun yaratmasının 

başlangıcının nasıl olduğunu haber vermektedir.” demiştir. Buna göre Mücâhid ve 

Katâde aynı görüşü benimsemektedir.188 

İbn Abbas’a (v.68/687-88) ( ُِشهُ َعلَى الاَماء (َوَكاَن َعرا  ayetinde zikredilen suyun neyin 

üzerinde bulunduğu sorulunca “على أي شيئ كان الماء ” şu cevabı vermiştir: “على متن الّريح” 

“su rüzgârın fevkindedir.”189 Başka bir rivâyette ise (وكانت الّريح على الهواء) “Rüzgâr da 

havanın üzerindedir.”190 denilmektedir. 

                                                 
184  Taberî, Ebû Cafer Muhammed ibn Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Tah. Abdullah b. 

Abdülmuhsin et-Türkî, (Kahire: Hicr Yayınları, 2001), c.XII, s.330. 
185  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, s.331. 
186 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, s.332. 
187 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, s.330. 
188 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, s.331. 
189 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, ss.333-334. 
190 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, s.333. 
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Taberî’nin Damra’dan (v.?) bildirdiğine göre “Allah’ın Arş’ı su üzerindeydi. 

Gökleri ve yeryüzünü hakkıyla yarattı. Kalem’i yarattı ve onunla yaratılanları yazdı. 

Sonra bu kitap başka şeylerin yaratılışına kadar Allah’ı bin sene övdü.”Vehb b. 

Münebbih’ten (v.110) yapılan bir  rivâyette ise şu bilgiler geçmektedir: “Gökleri ve 

yeryüzünü yaratmasından önce Allah'ın Arş'ı vardı. Sonra Allah Teâlâ suyun 

süzmesinden bir avuç aldı. Sonra avucunu açtı, bir duman yükseldi. Sonra bundan iki 

günde yedi göğü yarattı. Sonra iki günde rızıkları yarattı. Gökleri iki günde, yeryüzünü 

de iki günde yarattı. Yedinci günde son yaratma işini bitirdi.191 

Taberî’nin konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamalardan, “gökler ve yer 

yaratılmadan önce Arşın su üzerinde bulunduğu” fikrini benimsediği anlaşılmaktadır. 

2. İbn Kesîr Tefsiri 

İbn Kesîr (v.774/1373), Taberî gibi, ilk önce “Arş” kelimesiyle alakalı 

görüşlerini açıklamaktadır. Daha sonra Hz. Muhammed ve sahabeden nakledilen 

rivâyetlere yer verip açıklamalar yapmaktadır. Kendi görüşlerini de beyan etmekle 

birlikte nakledilen  rivâyetlere bağlı kalmaktadır. İbn Kesîr ( ُِشهُ َعلَى الاَماء (َوَكاَن َعرا  

ifadesini açıklarken ilk olarak kendi tespit ettiği  rivâyetlere yer vermekte, daha 

sonra Taberî’den bazı rivâyetler nakletmektedir. Bu konuda “Allah, gökleri ve 

yeriyaratmadan önce Arşın su üzerinde olduğunu haber vermektedir” açıklamasında 

bulunarak bazı rivâyetler aktarmaktadır: 

Ahmet b. Hanbel’in (v.241/855) rivâyetine göre Hz. Peygamber’e “Bu işin 

başlangıcının nasıl olduğunu bize haber ver.” diye sorulmuş Peygamberimiz  

 كان الله قبل كّل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في الّلوح المحفوظ وذكر كّل شيءوخلق السموات واألرض

“Her şeyden önce Allah vardı, Arşı su üzerindeydi. Levh-ı mahfuz’da her şeyi 

yazdı, sonra gökleri ve yeri yarattı.”192 cevabını vermiştir193. İbn Kesîr" ُشهُ َعلَى َوَكاَن َعرا

 ayetinin yorumu niteliğinde olan şu hadisi de Ebû Hureyre’den (v.57/676) " الاَماءِ 

nakletmektedir:  

يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء وبيده الميزان  أفرأيتم ماأنفق منذ خلق السماوات واألرض فإنّه لم”

 /يخفض ويرفع

                                                 
191 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XII, s.334. 
192  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.415. 
193 Havs Mansur, Er-Rahmâne a’la-l ‘Arşi istevâ, 1994, s.90. 
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“Yeri ve göğü yarattığından bu yana ne infak ettiğini görür müsünüz? Elinde 

olanı hiç eksiltmemiştir. Arşı su üzerinde idi ve bir elinde terazi olup alçalıp 

yükseliyordu.”194 

Bir başka hadiste ise Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: 

 /إّن الله قدّر مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء”

“Allah gökleri ve yeri yaratmadan elli bin sene önce yarattıklarının kaderlerini 

takdir etti, yazdı. Arşı su üzerinde idi”.195 

İbn Kesîr ( ُِشهُ َعلَى الاَماء (َوَكاَن َعرا  ayetinde zikredilen suyun niteliği ve özelliği 

hakkında “Allah gökleri ve yeri yarattığında bu suyu ikiye böldü, yarısını Arş’ın altına 

koydu ki doldurulmuş deniz işte odur.” açıklamasına yer vermektedir.196 Müfessir 

Arş’a Arş isminin verilmesinin “onun yüceliğinden” olduğunu İbn Abbas’tan, “Arş’ın 

kırmızı yakuta benzediğini” de Sa’d b. Tâî’den (v.?) aktarmaktadır.197 

İbn Kesîr son olarak Muhammed b. İshak’tan (v.151/768) rivâyeti  

nakletmektedir: “Allah zât-ı ulûhiyetini nitelediği gibi idi. O zamanda sudan başka 

hiçbir şey yoktu ve suyun üzerinde Arş’ı, Arş’ın üzerinde celal ve ikram Sahibi, izzet, 

saltanat, kudret, hilim, ilim, rahmet ve nimet sahibi, dilediğini işleyen Allah vardı.”198 

Taberî’de konu ile ilgili Mücâhid, Katâde ve Ukaylî rivâyetleri İbn Kesîr’de de 

mevcuttur.199 

b. Dirâyet Tefsirlerine Göre  

Bu başlıkta, dirâyet tefsirlerine göre evrenin yaratılışından önceki durum 

incelenecektir. Daha önce,  rivâyet tefsirleri için yapıldığı gibi, burada da, konuyu 

sınırlandırmak amaciyla tefsirler arasında bazı seçmeler yapılmıştır. Seçilen eserler 

nitelik ve dönemsel özellikleri dikkate alınarak seçilmiş, sınıflandırılmış ve 

incelenmiştir. Evrenin yaratılışından önceki durum üzerine Mukâtil, Râzî ve İbn 

Âşûr’un görüşlerine dayanarak konuyla alakalı bilgilerverilecektir. 

                                                 
194  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.416.  
195  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.416. 
196  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.417. 
197  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.417. 
198  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.418. 
199  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, s.417. 
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   1. Mukâtil Tefsiri 

Mukâtil b. Süleymân (v.150/767) “ ُِشهُ َعلَى الاَماء  ibaresini200 yorumlarken ”َوَكاَن َعرا

ayette geçen bazı kelimelerin anlamlarını tespit etmekle yetinmiştir. O استوى على العرش 

ifadesini استقر على العرش ile açıklamış, Allah’ın Arş’a yöneldiğini ve orada karar 

kıldığını, yerleştiğini söylemiştir. Allah’ın Arşının su üzerinde olması göklerin ve yerin 

yaratılışından ve hiç bir şey yaratılmadan önce demektir.201 Mukâtil bu açıklaması ile 

yeri ve gökleri yaratmadan önce ve aynı zamanda herhangi bir şeyi yaratmadan önce 

“Allah’ın Arş’ı su üstündeydi” durumunu belirtmektedir. Müfessir bu ayeti tefsir 

ederken rivâyet edilen hiçbir hadisi kullanmamaktadır. Böylece ayeti açıklarken sadece 

Kur’an’ın Kur’an’la tefsiriyle iktifa ederek kendi görüşünü beyan etmektedir.  

2. Râzî Tefsiri 

Fahreddîn er-Râzî (v.606/1210), Arş hakkında bilgi içeren bir rivâyete yer vererek 

eleştirel yaklaşımda bulunmaktadır: "Ey Allah´ın Resulü, Rabbimiz, gökleri ve yeri 

yaratmadan önce nerede idi?" denildi. Hz. Peygamber: "O hem altında hem de üstünde 

hava bulunan bir bulutta idi." buyurdu!”202 Râzî bu rivâyetin zayıf olduğunu belirterek 

meşhur olan başka bir hadisi tercih etmektedir. Bu hadis de "Allah vardı, O´nunla 

beraber hiçbir şey yoktu. Sonra, Arşı da su üzerinde idi." şeklindedir.203 

Râzî, } ُشهُ َعلَى ٱلاَمآِء  ayetini204 tefsir ederken ilk önce Ka’b’den (v.32/652) } َوَكاَن َعرا

nakledilen şu rivâyete yer vermektedir: 

قال كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء، ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد، ثم خلق الريح فجعل الماء على 

 متنها ثم وضع العرش على الماء

“Allah Teâlâ, yeşil bir yakut yarattı; sonra da ona, heybetle baktı. Bunun üzerine 

o yakut, titreyen bir su oluverdi. Sonra da rüzgârı yarattı, böylece suyu, o rüzgârın 

üzerine koydu. Sonra da Arşı suyun üzerine koydu.”205 Râzî’nin bildirdiğine göre Ebû 

Bekr el-Esamm aynı konuda şöyle demektedir: “Cenâb-ı Hakk´ın }ُشهُ َعلَى ٱلاَماء } َوَكاَن َعرا

ifadesinin manası, Arapların tıpkı “السماء على األرض / Semâ, arz üzerindedir" demelerine 

                                                 
200  Hûd, 11/7. 
201  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, (Beyrut: Müessesetü’t-Tarihi’l-Arabî, 2002), c.II, s.272 
202 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVII, s.195. Sorunun önemine binaen burada Arapça metni de vermek 

istiyoruz:  

 .هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله، أين كان ربنا قبل خلق السموات واألرض؟ فقال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء
203  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVII, s.195. 
204  Hûd, 11/7. 
205  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVII, s.194.  
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benzer. Bu söz, “باآلخر ً  birinin diğerine yapışık olduğunu” belirtmek için ”أحدهماملتصقا

söylenmiş değildir. Hâdise nasıl olursa olsun, bu, Arş ve suyun, gökler ve yer 

yaratılmadan önce bulunduklarına delâlet eder.”206 

Râzî, Mutezile’nin konuyla ilgili şu görüşlerine yer vermektedir: “Bu ayet 

Arş’ın ve suyun yaratılmasından önce meleklerin var olduğuna delalet etmektedir. Zira 

Allah tarafından yaratılan her şeyde yararlanma bulunması gerekir. O zaman Allah, 

Arş’ı ve suyu kendisinin yararlanması için yaratmıştır ki bu imkânsızdır veya 

faydalanması mümkün olan başka canlılar için yaratmıştır. Bunu kabul eden herkes, o 

canlının melekler cinsinden olduğunu söyler.”207 Mutezile’nin Arş’ın yaratılışından 

önce meleklerin var olduğunu işaret eden görüşü incelediğimiz müfessirler arasında 

sadece Râzî’de vardır. Râzî} ُشهُ َعلَى ٱلاَمآِء  ifadesinin tefsirinde Ebû Mûslim } َوَكاَن َعرا

İsfehani’den (v.322/934) nakledilen bilgiye dayanarak Allah’ın gökleri bina etmesi, 

suyun üzerine olmuştur." demektedir.208 

Bu rivâyetleri aktardıktan sonra Râzî “Arşın, gökler ve yeryüzü yaratılmadan 

önce, su üzerinde bulunduğunun anlatılmasının faydası nedir?”209 sorusunu sorarak 

Arş’ın su üzerinde olmasının faydasını gündeme getirmektedir. Ona göre “Bunda 

birkaç bakımdan, Allah´ın kudretinin çok mükemmel olduğuna dair işaret 

bulunmaktadır.” Müfessir Allah’ın Arşını su üzerinde tutma kudreti ile ilgili özetle 

şunları söylemektedir: 

a. Arş, direksiz olarak göklerden ve yerden daha büyük olmasına rağmen, Allah 

onu su üzerinde tutmaktadır. 

b. Bu durum Allah’ın suyu tutma kudretini gösterir. 

c. Arş’ın ağır olmasına rağmen Allah Teâlâ onu yedi gök üzerinde tutmaktadır.  

Râzî’nin } ُشهُ َعلَى ٱلاَمآِء  ayetinin tefsirinde kullandığı usulünü özetlemek } َوَكاَن َعرا

gerekirse ilk önce kronolojik olarak sahabeden İsfehanî’ye kadar ayetle alakalı 

görüşlere yer vermektedir. Daha sonra farazi sorular sorarak delilleriyle beraber 

Allah’ın kudretinin mükemmeliyetini gösteren tespitlerde bulunmaktadır. Rivâyetler 

                                                 
206  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVII, s.194. 
207  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVII, s.194. 
208  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVII, s.195. 
209  Sorunun önemine binaen burada Arapça metni de vermek istiyoruz:  

ه كان على الماء قبل خلق السموات واألرض؟ما الفائدة في ذكر أن عرش  
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arasında zayıf olanları tespit ederek senedi daha sağlam olanları tercih etmektedir. 

Ayrıca Râzî, ayetin tefsirinde naklettiği rivâyetleri değerlendirerek yorum yapmaktadır. 

3. İbn Âşûr Tefsiri 

İbn Âşûr (1879-1973)} ُشهُ َعلَى ٱلاَمآِء  ayetini210 tefsir ederken iki farklı } َوَكاَن َعرا

yaklaşımda bulunmaktadır. Ona göre Arş kelimesi gerçek veya mecaz anlamında 

kullanılmış olabilir. Kelimenin gerçek anlamı Arş’ın göklerden önce yaratılmış 

olduğunu belirtmekte, Arş’ın su ile kuşatıldığını veya suyu da ihtiva etmiş bir biçimde 

bulunduğunu söylemektedir. İbn Âşûr’a göre “العرش” kelimesi temsîlî bir üslup kabul 

edilirse Arş kralın makamına benzetilir. Böylece “العرش”tan maksat Allah’ın mülkiyeti 

ve ona hâkimiyetidir. İbn Âşûr’un yaptığı açıklamaya göre ayet “Allah’ın mülkiyeti, 

yeri ve gökleri yaratmadan önce vardı ve bu mülkiyet su üzerinde idi.” şeklinde 

anlaşılmaktadır.211 

İncelemelerden anlaşıldığı gibi İbn Âşûr “Arş” kelimesinin iki anlama 

gelebileceğini vurgulamaktadır.  

a. Ayette Arş kelimesi gerçek (lafzi) anlamında kullanılmıştır. İbn Âşûr, yorum 

yapmadan, Arş kelimesinin akla gelen ilk manaya hamledilebileceğini 

söylemektedir.    

b. Ayette Arş kelimesi mecaz olarak kullanılmıştır. Böylece Arş kelimesi, Allah’ın 

mahlûkat üzerinde olan mülkiyet ve hâkimiyetini simgelemektedir.  

C. EVRENİN YARATILIŞININ BAŞLANGICI 

Bu bölümde, evrenin yaratılışının başlangıcı ile ilgili tek ayet incelenecektir. Bir 

önceki bölümde olduğu gibi, konuyla ilgili  rivâyet ve dirâyet tefsirlerindeki görüşler 

üzerinden değerlendirmelere yer verilecektir.  

a. Rivâyet Tefsirlerine Göre 

Bu başlıkta belirlenen rivâyet tefsirlerinde evrenin yaratılışının başlangıcını dair 

Kur’an’daki tek ayet olan Enbiyâ suresinin 30.ayeti üzerinde durulacaktır. 

1. Taberî tefsiri 

                                                 
210  Hûd, 11/7. 
211 İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed, Tefsîru’t-Tahrir ve’t Tenvîr, (Tunus: Dâru’t-

Tûnusiyye, 1984), c.XII, s.7-8. 
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Taberî  (v.310/923), Enbiyâ suresi 30.ayetinin “ َض أََولَما يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ  َرا السََّماَواِت َواألا

ِمنُونَ  ٍء َحّيٍ أَفاََل يُؤا ”َكانَتَا َرتاقًا فََفتَقانَاُهَما َوَجعَلانَا ِمَن الاَماِء ُكلَّ َشيا
212tefsirinde evrenin yaratılışı ile ilgili 

olarakyerin ve göklerin önce bitişik olduğunu “رتقا”, yani aralarında hiç boşluk 

bulunmadığını, birbirine yapışık durumda iken onların birbirinden ayrıldığını "ففتقناهما" 

söylemektedir.213 Bu açıklamadan sonraTaberî “الفتق” ve “الرتق” kelimeleri hakkındaki 

farklı görüşleri sıralamıştır: 

Birinci görüş: “Yer ve göklerin birbirine bitişik olduğu daha sonra Allah’ın 

ikisinin arasını hava ile ayırdığı” görüşünü savunanlardan İbn Abbas’a (v.68/687-688) 

göre: “Gökle yer birbirlerine yapışık iken, Allah göğü yukarı kaldırdı yeri aşağı 

yerleştirdi.” Dahhak’a (v.105/723) göre: “O ikisi bitişik idi, Allah onları ayırdı.” Katâde 

(v.117/735) ve Hasan’a (v.110/728) göre ise: “Tek bir kütle iken Allah onları hava ile 

ayırdı.”214 Görüldüğü gibi “الفتق” ve “الرتق” kelimeleri hakkında yapılan yorumlar bazı 

farklılıklar içermekle birlikte birbirine yakındır. 

İkinci görüş: “Gökler tek bir bütün iken onu yedi tabakaya ayırdı ve benzer 

şekilde yeri de yedi katman yaptı.” Bu görüşü savunanlardan Mücâhid’den (v.103/721) 

nakl edilen iki rivâyet vardır. Birincisi “Göğü birbirinin üstünde yedi göğe ayırdı ve 

yeri de kendi içinde yedi katmana ayırdı.” görüşüdür. İkinci görüşe göre, yer ve gökler 

aynı biçimde, ayrı ayrı yedi katman olmuştur. Bunun sonucu olarak yer ile gök 

birbirinden ayrılmıştır. Süddî’ye (v.127/745) göre “Gök bir kütle idi sonra Allah 

perşembe ve cuma günlerinde onu yedi katmana ayırdı.” Bu rivâyette Süddî yerden hiç 

bahsetmeden hangi günlerde yaratıldığı hakkında günlerin adlarını vermektedir.215 

Üçüncü görüş: “Gök bir [kütle - رتقا] olduğu için yağmur yağmıyordu. Yer de 

bir [kütle - رتقا] olduğu için bitki yetişmiyordu. Allah göğü yağmurla, yeri de bitkilerle 

 ayırdı.” Bu görüş İkrime (v.105/723), Atiyye (v.111./730) ve İbn Zeyd’e (v.233/?) [ففتق]

aittir. Bu bilgilere ek olarak Atiyye “Yaşayan her şey sudan yaratıldı” demiştir.216 

Dördüncü görüş: “Allah geceyi gündüzden önce yarattı. Bu ikisi bitişik idi, 

sonra birbirinden ayırdı.” Bu görüş İbn Abbas’ındır.217 

                                                 
212 “İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana 

getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” Enbiyâ, 21/30. 
213  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.254. 
214  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, ss.255-256. 
215  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.257. 
216  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, ss.257-258. 
217  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.258. 
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Taberî bu görüşleri naklettikten sonra üçüncü görüşü “gök bir [kütle - رتقا] olduğu 

için yağmur yağmıyordu. Yer de bir [kütle - رتقا] olduğu için bitki yetişmiyordu. Allah 

göğü yağmurla yeri de bitkilerle [ayırdı - ففتق]” tercih etmektedir. Bu tercihine delil 

olarak [ ٍٍّء َحی  ayetini göstermektedir. 218 [َوَجعَلانَا ِمَن الاَماِء ُكلَّ َشیا

Özet olarak Taberî, evrenin yaratılışının başlangıcını konu edinen ayetteki  " َكانَتَا

 bitişik bir halde iken biz onları ayırdık." ifadesini tefsir (göklerle yer) - َرتاقًا فَفَتَقانَاُهَما 

ederken sahabeden “ayırdık” kelimesiyle neyin kastedildiği açıklayan farklı dört görüşü 

beyan etmektedir:  

a) Yerin gökten ayrılması,   

b) Yedi göğün ve yedi yerin ayrılması,  

c) Gök yağmurla yeryüzünün ise bitkilerle ayrılması,  

d) Gecenin gündüzden ayrılması. 

2. İbn Kesîr Tefsiri  

İbn Kesîr (v.774/1373), Enbiyâ suresi 30.ayetin tefsirine ilk olarak kâfirlerin, 

Allah’ın varlığının inkârını eleştiren “Böyle bir ulûhiyete sahip olan Allah’ı bırakıp 

başkalarına ibadet etmek nasıl yakıştırılabilir?” sorusuyla başlamıştır.219 

 220…أََولَما يََر الَِّذيَن َكفَُروا

Ayette Allah kendi kudretine ve azametine dikkat çekmekte ve evrenin yaratılışının 

başlangıcını hatırlatarak hitaba devam etmektedir: 

َض َكانَتَا َرتاقًا فَفَتَقانَاُهَما َرا  221…أَنَّ السََّماَواِت َواألا

Daha sonra İbn Kesîr “كانتا رتقا” ifadesi hakkında Taberî’de de yer alan görüşleri 

sıralamıştır. İbn Kesîr farklı olarak İbn Abbas’tan iki rivâyet nakletmektedir. Bir grup 

İbn Abbas’a “Gece mi yoksa gündüz mü daha önce oldu?” diye sorar. Bu soruya İbn 

Abbas: “Görmüyor musunuz; gökler ve yer bitişik iken aralarında karanlıktan başka bir 

şey var mıydı? Bu, gecenin gündüzden önce olduğunu bilmeniz içindir.” cevabını 

verir.”222 Yine bir adam İbn Abbas’a “Gökler ve yer bitişikken ne durumda idiler?” der. 

İbn Abbas şu açıklamayı yapar: “Evet, gökler bitişik idi, yağmur yağdırmıyordu. 

Yeryüzü bitişik idi, bitki bitirmiyordu. Allah Teâlâ yeryüzü halkını yarattığı zaman 

                                                 
218  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.259. 
219  İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’an’i’l Azim, c.V, s.338. 
220  O kâfir olanlar, görmediler mi ki… 
221 Göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. 
222 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’an’i’l Azim, c.V, s.339. 
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bunu (gökleri) yağmurla; şunu da (yeryüzünü) bitkilerle yardı.”223 Ayrıca İbn Kesîr, 

Hasan ve Katâde’den “İkisi bir bütün idiler de, onların arasını hava ile ayırdı.” 

rivâyetini zikretmektedir.  

İbn Kesîr’in ayetle alakalı yaptığı açıklamada şu hususlar dikkatimizi 

çekmektedir: 

 Ayetin tefsirine başlamadan önce, ayetteki hitabın Mekkeli inkârcılara 

olduğunu belirterek sebebi nüzûlünü açıklamaktadır.  

 Ayetin tefsiriyle ilgili açıklamalarda özetle ve bir tertip içinde naklettiği 

yorumları Taberî tefsirinde de yer almaktadır. 

 Ayet hakkında yaptığı açıklamalarda İbn Abbas’tan nakledilen rivâyetlere 

ağırlık vermektedir.  

 Göklerin ve yerin bitişik haldeyken birbirinden ayrıldığını savunmaktadır. 

b. Dirâyet Tefsirlerine Göre 

Bu bölümde Mukâtil  (v.150/767), Râzî (v.606/1210) ve İbn Âşûr’un (1879-1973) 

“Evrenin yaratılışının başlangıcı” ile ilgili görüşleri incelecektir. Rivâyet tefsirlerini 

incelerken müracaat ettiğimiz gibi Enbiyâ suresi 30.ayetini bu kısımda dirâyet 

tefsirlerine göre ele alacağız. Konuyla ilgili olarak görüşlerini incelediğimiz müfessirler 

ve açıklamalar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.  

1.  Mukâtil Tefsiri 

Mukâtil b. Süleymân, Enbiyâ suresi 30.ayetinde geçen “ أََولَما يََر ٱلَِّذيَن َكفَُرۤواا” kısmını 

rivâyetlere yer vermeden “أو لم يعلم الذين كفروا من أهل مكة” şeklinde yorumlamaktadır. Bu 

durumda ayete şöyle mana verilmektedir: “Mekke’de yaşayan inkârcılar yerin ve 

göklerin bitişik  [كانتا رتقا] bir kütle olduklarını bilmiyorlar mıydı?” Mukâtil [كانتا رتقا] 

ifadesine [ملتزقين] “yapışık” manasını vermekte ve şu şekilde açıklama yapmaktadır: 

“Allah suyun buharına yükselmesini emrediyor. Buhar yükselince ondan yedi göğü 

yaratıyor. Böylece yeri ve göğü birbirinden ayırt ediyor.”224 Aynı ayetin yorumunda 

Mukâtil  “ َض  ”yer”’in görevinden bahsetmemektedir. İleride göreceğimiz gibi “yer /ٱألَرا

hakkında ayrıntılı açıklamayı sonraki ayetlerde yapmaktadır.225 

                                                 
223 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’an’i’l Azim, c.V, s.339. 

 
224  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.76. 
225 Bu açıklama Enbiyâ, 21/31.ayetinde gerçekleşecektir. 
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Özetle Mukâtil göklerin ve yerin önceleri bitişik olduğu fikrini kabul 

etmektedir. O ratk ve fetk kelimeleri arasındaki münasebeti Taberî tefsirinde karşımıza 

çıkan Mücahid (v.103/721) ve Süddî’ye (v.127/745) ait rivâyetlerle ancak ravi ismi 

zikretmeden vermektedir.226 

2. Râzî Tefsiri  

Râzî (v.606/1210), evrenin yaratılışının başlangıcını anlatan ayeti filoloji, 

belagat, astronomi ve  rivâyet bilgilerinin yardımıyla değerlendirmektedir. Müfessir 

Enbiyâ suresinin 30.ayetinde “evrenin yaratılışında Allah’ın azametini ve birliğini 

gösteren delillerin bulunduğunu” söylemektedir. Bu deliller “âlemde çok dikkate değer 

bir tertibin mevcut olduğunu” göstermektedir. Konumuzla alakalı olan [كانتا رتقا] 

ifadesini ele alan delili altı meseleye ayırarak incelemektedir. Yaptığı tahlilleri 

Zemahşerî’nin (v.538/1144)  açıklamalarına dayandırmaktadır. Râzî ratk kelimesine 

mef’ul anlamında “mertuk - bağlı” anlamını vermektedir. Ona göre "şey’en ratkan" 

"bitişmiş bir şey" demektir.227 

Râzî “الرؤية” kelimesine açıklık getirmek için aşağıdaki farâzî soruyu 

sormaktadır: Ayetin “اولم ير الذين كفروا” ifadesinde geçen “الرؤية” kelimesinin anlamı 

nedir? Gerçek anlamda “göz ile görmek” midir yoksa “bilmek” anlamında mıdır? 

Nitekim “الرؤية” kelimesi “görmek” anlamında kullanıldığı zaman sorun 

oluşabilmektedir. Çünkü ilk olarak, muhatap, yer ile göğün bu halini (“الرتق/ bitişik” ve 

 ayrı”) kesinlikle görmemiştir. Bunun dışında, Kehf suresinde, Allah yerin ve /الفتق“

göklerin yaratılışında hiçbir kimseyi şahit tutmadığını buyurmaktadır: 

“Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin 

yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim.”228  

 .kelimesinin “bilmek” manası kastedilmiş olması da sorun arz etmektedir ”الرؤية“

Çünkü ayette verilen bilgilere vakıf olmanın tek yolu vahiydir. Hâlbuki muhatap baştan 

beri Hz. Muhammed’in getirdiği risaleti reddetmektedir.  

Tartışmasına aklî ve naklî deliller getirerek “الرؤية” kelimesinden“العلم/bilmek” 

manasının kastedilmiş olduğunu savunan Râzî, kelimenin Kur’an içinde her zaman 

“görmek” anlamına gelmediğini söylemektedir. Aynı hususa Mukâtil b.Süleymân da 

                                                 
226  Bkz. Dipnot 99. 
227  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.161. 
228  Kehf, 18/51. 
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dikkat çekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi “الرؤية” kelimesini “العلم /bilmek”  

şeklinde tefsir etmektedir. Akıl da bu imkâna işaret eder. Bir cismin bir arada bulunması 

veya aksine birbirinden ayrı olması cismin özelliğidir. Çünkü cisimler bir araya 

gelebilir veya birbirinden ayrılabilir.229 

Râzî “الرتق/ bitişmek” ve “الفتق/ ayrılmak” kelimelerinin “رتقت الشيئ فارتتق” 

örneğiyle “bir şeyi bitiştirmek” anlamında; “والفتق الفصل بين الشيئين المتلزقين” örneğiyle de 

“birbirine yapışık olan iki şeyin ayrılması” anlamında olduğunu söylemektedir. Bu 

açıklamaya “O ikisi, bitişik oldular.” görüşünde olan Zeccac’ı (v.311/923) kaynak 

göstermektedir.230 

Râzî “الرتق/ bitişmek” ve “الفتق/ ayrılmak” kelimeleri hakkında müfessirlerden 

değişik görüşler zikretmektedir. Hasan (v.110/728) , Katâde (v.117/735), Said b. 

Cübeyr (v.94/713) ve İkrime (v.105/723)’den gelen rivâyete göre “Yer ve gök birbirine 

yapışık idiler. Allah göğü yukarı yükselterek ve yeri de kendi yerine yerleştirerek onları 

birbirinden ayırdı.” Bu görüş, yerin gökten önce yaratılmış olmasını gerektirir. Çünkü 

Allah Teâlâ bunları birbirinden ayırınca yeri olduğu gibi bırakmış, gökleri 

yükseltmiştir. Ka’b (v.32/652-653?) ise, “Allah Teâlâ gökleri ve yeri bitişik olarak 

yarattı, sonra ortalarında bir rüzgâr yaratarak, birbirinden ayırdı.” demiştir. Ebû Salih 

(v.101/719) ve Mücâhid’in (v.103/721) görüşüne göre ise “Gökler bitişikti. Cenâb-ı 

Hak, gökleri yedi kat olarak ayırdı. Yeri de yedi kat yaptı.” şeklindedir. İbn Abbas, 

Hasan el-Basri ve birçok müfessirin görüşüne göre, gökler ve yer, aynı seviyede ve aynı 

katılıkta idiler. Allah gökleri yağmurla “فتق” etti, yeri de bitki ve ağaçlarla yarıp “فتق” 

ayırdı. 

Râzî, İsfahânî’den “الرتق” ve “الفتق” kelimeleri hakkında şu açıklamayı 

nakletmektedir: “الفتق” kelimesiyle “اْليجاد/ icat-varlık” ve “اْلظهار/ izhar-yaratılış” 

manasını kastedilmiştir. Bu durum şu iki ayette zikredilmiştir. 

ِض  ِت َوٱألَرا َوٰ َمٰ دُ للَِّه فَاِطِر ٱلسَّ  ”ٱلاَحما

“Övgü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a mahsustur.”231 

ِض الَّذى فََطَرُهنَّ َواَنَا َعٰلى ٰذلِ ” َرا  ./ُكما ِمَن الشَّاِهدينَ قَاَل بَلا َربُُّكما َربُّ السَّٰمَواِت َواْلا

                                                 
229  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.162. 
230  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.162. 
231 Fâtır, 35/1. 
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İbrâhim, dedi ki: “Hayır! Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir. O, bunları 

yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.”232 

Râzî’ye göre varlıktan önceki hali belirtmek için “الرتق” kelimesi, sonraki hali 

belirtmek için “الفتق” kelimesi kullanılmıştır. Râzî, “ilk önce yer ve gökler karanlık 

içindeydiler; Allah onları, aydınlatıcı gündüzü geceden sıyırarak, birbirinden ayırdı.” 

şeklindeki açıklamasıyla gecenin, gündüzden daha önce olduğunu söylemektedir. Bu 

konuda yaptığı farklı bir yorum ise  “Allah, yerle göğü, meleklerin maslahatı için bitişik 

olarak yaratmıştır.233 Sonra da Cenâb-ı Hak, yeryüzündekileri, orada iskân ettireceği ve 

kullarının menfaati için, gökle yeri birbirinden yarıp ayırmıştır.” şeklindedir. 

3. İbn Âşûr Tefsiri  

İbn Âşûr’a (1879-1973) göre Enbiyâ suresinin 30.ayetinde geçen “يرى” kelimesi 

 zihinde anlamak, bilmek” şeklinde iki farklı anlama /علمية“ göz ile görmek” ve/ بصرية“

gelebilmektedir.234İbn Âşûr (َكاَنتَا َرتاقًا فَفَتَقانَاُهَما) ifadesinin tefsirinde “الرتق” ve 

 .kelimeleri hakkında diğer müfessirlerin açıklamalarını paylaşmaktadır”الفتق“

  :birleşme” anlamında olduğunu şu şekilde ifade etmektedir /اإلتصال“ kelimesinin”الرتق“

a. Yer ve gökler birbirine bitişik bir cisim idiler. 

b. Yer ve gökler birbirinden ayrı olmakla birlikte, yer ve göklerin her biri kendi 

sınırları dâhilinde bitişik idi. 

İbn Âşûr, “الرؤية” kelimesi üzerinde bazı incelemeler yaparak iki farklı yaklaşım 

sunmaktadır: 

a. Eğer “الرؤية” kelimesi hakiki anlamda “göz ile görmek” manasında olursa,“الرتق” 

kelimesi “yer ve göklerin parçalarının görünmez durumunu” izah etmektedir. “الفتق” 

kelimesi ise tam tersini belirtir; bu da gökten yağan yağmur ve şimşeğin çakması 

şeklinde görünür. Yeryüzünün kuru olma halinden sonra, yağmurun yağması ve 

bitkilerin ortaya çıkması neticesinde yeryüzünün yarılması gözle görünür.  

b. Eğer “الرؤية” kelimesinin anlamı “bilmek” manasında olursa, “الرتق” kelimesi 

“görünmemek ve bilinmemek” anlamları kastedilmiş olur. Bu ise ilmî araştırmalar 

gerektiren bir konudur, bu da Allah’ın kudretinin ve tek ilah oluşunun delilidir.235 

                                                 
232 Enbiyâ, 21/56. 
233 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.163. 
234 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.53. 
235 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, ss.53-54. 
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 kelimesi “bilmek” anlamında ele alındığı zaman incelediğimiz ayet iki ”الرؤية“

anlam ifade etmiş olur: 

 kelimesi, gerçek anlamda ”الرتق“ ,kelimesi “bilmek” anlamına geldiğinde ”يرى“

olan “göz ile görmek” kelimesiyle aynı mana kastedilmiş olabilir. “الرؤية” kelimesi 

“bilmek” anlamına geldiğinde, “الرتق” kelimesinden kastedilen manalar görünmemek 

ve bilinmemek olasılığını taşımaktadır. Aynı şekilde “الرتق” ve “الفتق” kelimelerinden 

dolayı “اإلتصال/ birleşme” ve “اْلنفصال/ ayrılma” olasılığı vardır. Bu sebeple tek kütle 

halinde olması daha sonra, Hûd suresi yedinci ayetinde de geçtiği gibi, yerin ve göklerin 

birbirinden ayrılması mümkündür. Aynı şekilde “الرتق” ve “الفتق” kelimelerinin 

anlamında yerin ve göğün birbirinden ayrı olduğu ihtimali de vardır. Böylece her biri 

kendi sınırları içinde ayrı ayrı kütle idi, sonra Allah, Fussilet suresinde belirtildiği gibi, 

gökleri ve yeri birbirinden ayırdı.236 

Bu anlamlarla beraber “الرتق” kelimesinden “yokluk”, “الفتق” kelimesinden ise 

“icat/varlık” kastedilmiş olabilir. Bu ihtimale göre ayette geçen { ألم يَر } tabiri “bilmek” 

şeklinde yorumlanabilir. Çünkü “الرتق” ve “الفتق” kelimeleri burada inkârcıları muhatap 

alarak kullanılmıştır. Bu yorumları, Râzî’nin “الرتق” ve “الفتق” kelimeleri hakkında 

İsfahânî’den aktardığı dilsel açıklamalarında görmekteyiz.237 

 İbn Âşûr’a göre “الرتق” kelimesiyle “الظلمة/ karanlık”, “الفتق” kelimesiyle de 

 ışık” kastedilmiş olabilir. Bu ihtimali şu şekilde değerlendirmektedir: “Varlıklar /النّور“

karanlık içinde bulunmaktaydılar. Allah onların üzerine bazı cisimlerde bulunan nuru 

saçtı, bunun neticesinde varlıklar aydınlandılar.”238 “الرتق” kelimesiyle bir kütle veya 

daha önce hadiste de zikrettiğimiz gibi hava bulunan bir bulut iken “اتّحاد الموجودات/ 

varlıkların bitişmesi /” kastedilmiş olabilir.239 Sonra bu kütleden Allah çeşitli varlıklar 

yarattı.240 Ayrıca İbn Âşûr, tasavvuf âlimlerine göre  “الرتق” kelimesinin “Arş”a delalet 

ettiğini söylemektedir.241 

D. EVRENİN GENİŞLEMESİ 

Çalışmamızın buraya kadar olan kısmında, evrenin yaratılışından önceki durum ve 

evrenin yaratılışının başlangıcı konularını içeren ayetleri inceledik. Bu bölümde, 

                                                 
236 Fussilet, 41/9-12. 
237 Bkz. Tez, s.61 
238 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.55 
239Bkz. “Dirâyet Tefsirine Göre Evrenin Yaratılışından Önceki Durum” bölümünde Râzî’nin tefsiri, s.51. 
240 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.55.  
241 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.56. 
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evrenin genişlemesi ile ilgili olan ayet ele alınacaktır. Bu konuda tek ayet Zâriyât suresi 

51/47.ayettir: 

َها بِأَيياٍد َوإِنَّا لَُموِسعُونَ ” َنٰ  َوٱلسََّمآَء َبنَيا

Önceki bölümlerde yapıldığı gibi seçmiş olduğumuz rivâyet ve dirâyet tefsirlerinde 

konu üzerinde müfessirlerin görüşleri tespit edilecektir. 

a. Rivâyet Tefsirlerine Göre 

Araştırmamızın bu aşamasında, Taberî ve İbn Kesîr’in evrenin genişlemesi konusu 

hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Öncelikle Taberî’nin ayeti tefsir edişi, üzerinde 

durulacaktır. 

1. Taberî Tefsiri 

Taberî, Zâriyât suresi 47.ayeti “Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; 

ve şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten.” şeklinde tefsir etmektedir. 

Taberî, ayette geçen “ َها  نَٰ بِأَييادٍ بَنَيا ” ifadesini “رفعناها بقوة” yani “gücümüzle yükselttik” 

şeklinde yorumlamaktadır. Bu yorumu İbn Abbas (v.68/ 687-88), Katâde (v.117/ 735), 

İbn Mansur (v.?) ve İbn Zeyd’den rivâyet etmektedir.242 Ayetteki “السماء/ gök” ifadesi 

için” “سقفا/ çatı-tavan” kelimesini kullanmaktadır. Taberî’nin konuyu açıklarken destek 

aldığı “سقفا” kelimesi Enbiyâ suresinde geçmektedir.243 

Taberî, ( ََوإنَّا لَُموِسعُون) ifadesini “لذو سعة” yani “güç sahibi” şeklinde 

yorumlamaktadır. Bu manayı desteklemek için Bakara suresi 2/236.ayetini örnek 

vermektedir: “…eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak 

üzere…”244 

Taberî, İbn Zeyd’den nakilde bulunarak “ َلَُموِسعُون” kelimesine “ القوّي/ güç” 

anlamını vermektedir. Aynı şekilde evrenin genişlemesiyle alakalı, Naziat suresi 

79/47.ayetini incelerken her zaman izlediği metodu kullanmadan ayeti genel 

yorumlamaktadır. Ayetin izahı için Kur’an’dan bazı alıntılar yapmaktadır. Sonuçta bu 

meseleyi Enbiyâ suresi 21/32 ve Bakara suresi 2/236.ayetini konuya destek getirerek 

“gücümüzle yaptık” manasında anlamaktadır.245 

                                                 
242 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, ss.545-546. 
243 Enbiyâ, 21/32. 
244 Bakara, 2/236. 
245 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.546. 
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2.  İbn Kesîr Tefsiri  

İbn Kesîr’in, “ ٍوالسَّماَء بَنَياناها بأَياد”ifadesine yaptığı açıklamalarda, Taberî’nin yaptığı 

açıklamalara ve zikrettiği rivâyetlere yer vermektedir. İbn Kesîr, Taberî’den farklı 

olarak daha açık ve anlaşılır sözlerle Zâriyât suresi 79/47. ayetin ikinci kısmı olan {  َوإنَّا

  :ifadesini şu şekilde yorumlamaktadır {لَُموِسعُوَن 

 …حتى استقلت كما هي بغير عمد، فرفعناها أرجاءهاقد وسعنا 

“Onun köşe bucaklarını genişlettik, direksiz olarak yükselttik de sonunda o 

şimdiki gibi yükseldi.”246 Müfessirin yorumunda kullandığı “عمد/ ’amed” kelimesi 

Lokmân ve Ra’d surelerinde247 “أرجائها” kelimesi ise Hakka suresinde geçmektedir.248 

İbn Kesîr’e göre Allah bu ayette evrenin yaratılışına dikkat çekmektedir. Taberî’de de 

gördüğümüz gibi gök Allah’ın gücüyle tavan gibi korunmuş ve yükseltilmiştir. 

Ayetteki eyd kelimesi kuvvet ile karşılanmaktadır. Bu açıklama İbn Abbas, Mücâhid, 

Katâde ve diğer ravilerde de dikkat çekmektedir. İbn Kesîr konuyu özetlerken göklerin 

ve yerin yaratılışının ve direksiz olarak genişletilmesinin Allah’ın kudretiyle oluşunu 

vurgulamaktadır. 

 b. Dirâyet Tefsirlerine Göre 

Bu başlık altında dirâyet tefsirlerine göre “Evrenin genişlemesi” konusu seçtiğimiz 

müfessirlerden Mukâtil, Râzî ve İbn Âşûr’un görüşlerine müracaat edilerek 

işlenecektir.  

1. Mukâtil Tefsiri 

Dirâyet tefsirlerinde incelediğimiz ilk müfessir olan Mukâtil b. Süleymân, 

evrenin genişlemesi hakkında bilgi veren Zâriyât suresi 79/47.ayetteki“ بَنَيانَاَها

لَُموِسعُوَن  َوإِنَّا } kuvvet-güç” kelimesiyle açıklamaktadır. Ayette geçen / بقوة“ ifadesini”بِأَيادٍ 

}, müfessire göre [نحن قادرون على ان نوّسعها كما نريد] “Biz onu istediğimiz gibi genişletmeye 

kadiriz” demektir. Mukâtil evrenin genişletildiği fikrine açık bir biçimde yer vermekte, 

bu konuda“İstediğimiz gibi genişletmeye kadiriz.” görüşünü kabul etmektedir.249 

2. Râzî Tefsiri 

                                                 
246  İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’an’i’l Azim, c.XIII, s.221. 
247  Lokman, 31/10; Ra’d, 13/2. 
248  Hakka, 69/17. 
249  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.IV, s.132.  
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Râzî (v.606/1210), Zâriyât suresi 79/47.ayet için “Bu ayet her şeyden önce 

Allah’ın birliğini göstermektedir.” Açıklamasını yapar. Ona göre ‘Göğün bina 

edilmesi’ ifadesi Allah’ın kudretine işaret etmektedir. Buna delil olarak “Gökleri ve 

yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, 

hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.”250 ayetini gösterir. 

Râzî, ayetin başında geçen “binâ” kelimesi üzerinde bazı izahlar yapmaktadır. Bu 

kelimenin daha iyi anlaşılabilmesi için Kur’an’daki kullanımları örnek vermektedir: 

“Göğe ve onu bina edene andolsun”251  َهاَوٱلسََّماء َوَما ـٰ  بَنَ

“Yoksa göğü yaratmak mı?”252  َهاأَِم ٱلسََّماء ـٰ  بَنَ

“Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de 

bina yapandır.”253 

َض قَـَراراً َوٱلسََّماء  َجعَـَل لَُكـُم ٱألَرا

 بِنَـاء

 

Râzî, “göğün bina edilmesi/yaratılması” konusunun ayetlerde tekrar 

edilmesinin hikmeti nedir?” sorusunu sormakta ve şu cevabı vermektedir: 

Gök anlamına gelen “البناء/ bina” kelimesi, kıyâmet kopuncaya kadar, kendisinden 

hiçbir şey düşmeden ve hiçbir parçası yok olmadan devam edecektir. Fakat “األرض/ 

yer” ise, devamlı bir değişme ve tebeddül içindedir. Nice “األرض/ yer”ler vardır ki 

yaratılışından beri deniz olmuş ve tekrar “األرض/ yer” haline dönmüştür. Râzî, göğü 

başların üstündeki ‘kubbe’ye benzetmektedir.254 Bilindiği gibi, Arapça’da asıl olan 

cümlede kelime dizilişinin sırasıyla [fiil+fail+mef’ul] biçiminde gelmesidir. Râzî, 

“Fakat bu ayette neden mef’ul öne geçti? Bunun hikmeti nedir?” sorularını sorarak şu 

cevabı vermektedir: “Bir insan için “yaratıcı, yaratacağı şeyden önce gelir” bilgisi 

açıktır. Binâenaleyh maksat, yaratıcıyı ispat etmek olunca, Cenab-ı Hak, delili önde 

zikrederek âdeta, “Kendileri hakkında şüphe etmediğiniz o müzeyyen semayı biz 

yaptık. Şimdi siz bizi, doğrudan doğruya tanımıyor iseniz, o zaman bizi bu vasıtalarla 

tanıyınız.” 

Râzî Zâriyât suresi 79/47.ayette geçen “بأييد” kelimesini Mukâtil gibi “ القّوة/ güç” 

kelimesiyle açıklamıştır. Yaygın olan anlam da budur. “ إِنَّا لَُموِسعُونَ وَ  ” ifadesi hakkında 

                                                 
250  Yasin, 36/81.  
251  Şems, 91/5. 
252  Naziat, 79/27. 
253  Mü’min, 40/64. 
254  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVIII, ss.225-226. 
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ise birkaç görüşe yer vermiştir. Birinci görüş: “ ََوإِنَّا لَُموِسعُون” ifadesinin gerçek anlamda 

kullanılışı hakkındadır. Buna göre “ أوسعناها- biz onu genişlettik” ifadesi “yer ve yeri 

kuşatan su ve hava, semaya ve onun genişliğine nispetle, tıpkı çöldeki bir halka misali 

olacak bir biçimde genişlettik” demektir. İkinci görüş: “ ََوإِنَّا لَُموِسعُون” ifadesinin mecaz 

anlamda kullanılışı yönündedir. Bu durumda “ َوإِنَّا لَُموِسعُوَن - Şüphesiz ki biz, hep 

genişleticileriz”255 ifadesindeki “ َلَُموِسعُون” kelimesini Râzî“ لقادرون - gücümüz yeter” 

şeklinde tefsir ederken yorumunu da şu ayetle desteklemektedir: “ عََها  َْل يَُكلُِّف اللَّهُ نَفاًسا إِْلَّ ُوسا 

- Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.”256 Bu ayette geçen 

 kelimesinden “insanların haşr edilmesine Allah’ın kadir olacağı” manası ”لَُموِسعُونَ “

kastedilmektedir. “ ََوإِنَّا لَُموِسعُون - Şüphesiz ki biz, hep genişleticileriz”257 ifadesi “Biz, 

mahlûkatın rızkını genişleticileriz” manasındadır.258 

Râzî, bilinen yöntemine uyarak, ayeti dilsel, fikhî ve gramatik açılardan ayrıntılı 

bir şekilde incelemektedir. Yaptığı yorumlarda ayetin manasının gelebileceği bütün 

ihtimalleri değerlendirmektedir. 

3. İbn Âşûr Tefsiri 

İbn Âşûr, (1879-1973) “ ََها بِأَيياٍد َوإِنَّا لَُموِسعُون َنٰ  ayetinin tefsirinde öncelikle ”َوٱلسََّمآَء بََنيا

 kelimesinin ilk olarak zikredilmesini “yaratılışın başlangıcı” olarak ”السماء“

açıklamaktadır. Çünkü gök, insanın görebileceği en büyük ve muazzam bir varlıktır. 

İbn Âşûr, yerin, daha sonra da canlıların yaratılışına atıflarda bulunmaktadır.259 Bu 

görüşü Mü’min suresi 57.ayetle desteklemektedir: 

بَ  ِض اَكا َرا ثََر النَّاِس َْل يَعالَُمونَ لََخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا  ُر ِمنا َخلاِق النَّاِس َوٰلِكنَّ اَكا

“Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük 

bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”260 

 İbn Âşûr, ayetteki “البناء” ve “األيد” kelimelerini dilsel ve genel açıdan ele alarak 

“Hiçbir kimsenin benzerini yapmaya gücü yetemeyeceği şekilde, onu biz bina ettik…” 

şeklinde açıklamaktadır. “ َُموِسعُون” kelimesinin kök ve sözlük manasından sonra bu 

kelimenin geçtiği başka surelerden ayet örnekleri vermektedir: 

                                                 
255  Zâriyât, 51/47.  
256  Bakara, 2/286.   
257  Zâriyât, 51/47.  
258  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVIII, s.226. 
259 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXVII, s.15.  
260  Mü’min, 40/57. 
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“Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır...”261  ٍء َمٖتى َوِسَعتا ُكلَّ َشیا  …َوَرحا

“Eli geniş olan gücüne göre…”262  َُعلَى الاُموِسعِ قَدَُره… 

“Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.”263 

 .اِنَّ اللّٰهَ َواِسٌع َعٖليمٌ 

  

İbn Âşûr, “الواسع” kelimesinin Allah’ın isimlerinden olduğunu hatırlatarak bu 

kelimenin, Allah’ın الوجود ، الحياة ، العلم ، القدرة ، الحكمة gibi zâtî sıfatlarının kemalini 

anlattığını belirtir.264 

E.  EVRENİN YARATILIŞINDAKİ EVRELER 

Bu bölümde, evrenin yaratılışını konu edinen ayetler incelenecektir. Konu 

evrenin yaratılışı üzerine bilgiler ihtiva eden Fussilet suresi 9-12.ayetler esas alınarak 

işlenecektir.  

 

Fussilet, 41/9 

 

“De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) 

yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar 

koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” 

 

ي َخلََق  فُُروَن بِالَّذ۪ٓ قُلا اَئِنَُّكما لَتَكا

عَلُوَن لَـهُ   َمياِن َوتَجا ي يَوا َض ف۪ٓ َرا اْلا

يَن    ٰذِلَك َربُّ الاعَالَم۪ٓ
 اَنادَاداًۜٓ

 

Fussilet, 

41/10 

 

“O, dört gün içinde (dört evrede), 

yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, 

orada bolluk ve bereket meydana getirdi 

ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına 

uygun olarak rızıklar takdir etti.” 

 

قَِها  يَها َرَواِسَي ِمنا فَوا َوَجعََل ف۪ٓ

ا اَقاَواتََها  يَه  يَها َوقَدََّر ف۪ٓ َوبَاَرَك ف۪ٓ

ينَ  ائِل۪ٓ اًء ِللسَّ  بَعَِة اَيَّاٍمۜٓ َسَو  ي اَرا  ف ۪ٓ

 

Fussilet, 

41/11 

 

“Sonra duman hâlinde bulunan göğe 

yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek 

veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, 

“İsteyerek geldik” dediler.” 

 

اِء َوِهَي  َم  ى اِلَى السَّ تَٰو  ثُمَّ اسا

ِض ائاتِيَا  َرا دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلالا

عاً  ًۜٓ قَالَـتَ ا اَتَيانَا َطوا ها اَوا َكرا

ينَ  ائِع۪ٓ  َط 

 

Fussilet, 

41/12 

 

“Böylece onları, iki günde (iki evrede) 

yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi 

işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle 

süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak 

 

َمياِن  ي َيوا فَقَٰضيُهنَّ َسباَع َسٰمَواٍت ف۪ٓ

َرَهاۜٓ  اٍء اَما ي ُكّلِ َسَم  ٰحى ف۪ٓ َواَوا

                                                 
261  A’raf, 7/156.  
262  Bakara, 2/236. 
263  Bakara, 2/115. 
264  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXVII, s.16. 
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güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın 

takdiridir.”  

يَحَۗ  اَء الدُّنايَا ِبَمَصاب۪ٓ َم  َوَزيَّنَّا السَّ

يمِ  يِز الاعَل۪ٓ يُر الاعَز۪ٓ  ٰذِلَك تَقاد۪ٓ
ًٓۜ  َوِحفاظا

 

Bu ayetlerin konusu, göklerin ve yerin “تكوين/ yaratılışı”ile ilgilidir. Bu bölümde 

daha önce takip edilen metotlara uyarak rivâyet ve dirâyet tefsirlerinden örnekler 

alınmıştır. 

a. Rivâyet Tefsirlerine Göre  

Kur’an’ı Kerim’de evrenin ve içinde bulunanların yaratılışı hakkında birçok 

ayet bulunmaktadır. Bu ayetler arasında, Fussilet suresinde evrenin yaratılışı üzerine 

bilgiler içeren ve artarda zikredilen dört ayet, göklerin ve yerin altı günde yaratılışını 

özetlemektedir.  

Birinci ayette ( ُّعَلُوَن لَهُ أَندَادًا ذَِلَك َرب َمياِن َوتَجا َض فِي يَوا َرا فُُروَن بِالَِّذي َخلََق األا قُلا أَئِنَُّكما لَتَكا

(الاعَالَِمينَ 
265 yeryüzünün iki günde yaratıldığı bildirilmektedir.  İkinci ayette ( َوَجعََل فِيَها

ائِِلينَ  بَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء لِّلسَّ قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها فِي أَرا  dördüncü günün sonunda 266(َرَواِسَي مِ ن فَوا

Allah’ın dağları ve rızıkları yarattığı, üçüncü ayette ( تََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها ثُمَّ اسا

ًها قَاَلتَا أَتَيانَا َطاِئِعينَ  ًعا أَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َ را  göğe ve yere seslenerek gelmelerini emrettiği 267(َوِلألا

bildirilmektedir. Gök ve yer itaatkâr olarak boyun eğmişlerdir. Evrenin yaratılışının son 

merhalesi hakkında bilgi veren ayetle ( َرَها  فَقََضاُهنَّ  َحى فِي ُكّلِ َسَماٍء أَما َمياِن َوأَوا َسباَع َسَماَواٍت فِي يَوا

(َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا بَِمَصابِيَح َوِحفاًظا ذَِلَك تَقاِديُر الاعَِزيِز الاعَِليمِ 
268, göklerin ve içindekilerin yaratılışının 

tamamlandığı söylenmektedir. 

Ayetlere buradaki sıralamaya göre bakıldığında yeryüzünün göklerden daha 

önce yaratıldığı düşünülebilir. Ancak üçüncü ayette geçen“ ِتََوى إِلَى السََّماء  tabirinde ”ثُمَّ اسا

“Allah’ın semaya istivâsı” yerin yaratılmasından sonra zikredilmiştir. Yönelme var 

olan bir şeye mümkün olacağına göre Allah önce gökleri yaratmış, sonra yeri yaratmış 

ondan sonra tekrar göklere yönelmiştir. Zaten Kur’an’da gökler ve yer kavramı 

zikredilirken semâvât önce gelmektedir. Allah gökler ve yere “ ِض ائاتِيَا َطوا  َرا ًعا فَقَاَل لََها َوِلألا

                                                 
265 “De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, 

âlemlerin Rabbidir.” Fussilet, 41/9. 
266 “O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket 

meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.” Fussilet, 

41/10. 
267 “Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” 

dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.” Fussilet, 41/11. 
268 “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En 

yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın 

takdiridir.” Fussilet, 41/12. 
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ًها  dediğine göre bu hitaptan önce sema da arz gibi yaratılmış olmalıdır. Tüm verilerأَوا َكرا

semanın arzdan önce yaratıldığı ihtimalini güçlendirmektedir. 

Varlıkların yaratılışındaki sıra konusu daha sonra ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

Çalışmamızda izlediğimiz metot doğrultusunda, zikrettiğimiz ayetleri önce rivâyet 

daha sonra dirâyet tefsirleri içinde aşağıdaki bölümde inceleyeceğiz.   

1. Taberî Tefsiri 

 Taberî, Fussilet suresinin 9.ayetinde geçen “ فُُروَن بِالَّذِ  َميانِ قُلا أَئِنَُّكما لَتَكا َض فِي َيوا َرا ي َخلََق األا ” 

bölümü hakkında “Allah Hz. Peygamber’den yeryüzünü iki günde yaratanı269 inkâr 

ederek karşı çıkanlara bu şekilde hitap etmesini istemektedir.” şeklinde 

açıklamaktadır.270 

Taberî, evrenin altı günde yaratılışını farklı rivâyetlerle ele alırken İbn Abbas’tan 

nakledilen bir hadise yer vermektedir. Bu hadis şu şekilde özetlenebilir: 

- Yeryüzünü pazar ve pazartesi olmak üzere iki günde yarattı. 

- Dağları ve içindekileri salı günü yarattı. 

- Ağaç, su ve yerleşim yerlerini çarşamba günü yarattı. 

- Göğü perşembe günü yarattı. 

- Yıldızları, ayı ve melekleri cuma günü yarattı. 

İbn Abbas cuma gününün son üç saatinde gerçekleşenleri ayrıntılı anlatırken 

insanın yaratılışına değinmektedir: 

- Birinci saatte her canlının öleceği zamanı/eceli yarattı. 

- İkinci saatte insanın yararlanması için gereken her şeye karar verdi. 

- Üçüncü ve son saatte Âdem’i yarattı, Onu Cennete yerleştirdi, İblis’e Hz. 

Âdem’e “secde” etmesini emretti ve o gün onu cennetten çıkarttı.271 

Yahudiler bu açıklamaları duydukları zaman: “Peki daha sonra ne oldu?” diye 

sormuşlar, Hz. Peygamber cevaben “ ِش تَٰوى َعلَى الاعَرا   .ayetini (Ra’d, 13/2) okumuştur ”ثُمَّ اسا

Bununla yetinmeyenler Yahudiler: “Tamamlasaydın isabet ederdin. Daha sonra Allah 

istirahat etti.” demişlerdir. Bu olay üzerine Kâf suresinin 38. ve 39.ayetleri nazil 

olmuştur: 

                                                 
269 Taberî’nin belirttiğine göre bu iki gün pazar ve pazartesi günleridir.  
270 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.382. 
271 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.383. 
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َنُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوبٍ  َض َوَما بَيا َرا ِد  . َولَقَدا َخلَقانَا السََّماَواِت َواألا بِرا َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسبِّحا بَِحما فَاصا

ِس َوقَباَل الاغُُروبِ  َربِّكَ    .قَباَل ُطلُوعِ الشَّما

“Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) 

yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O hâlde onların söylediklerine sabret ve 

güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.” 

 Konunun devamında Taberî, İbn Abbas’tan rivâyet edilen bir görüşü 

nakletmektedir. “Allah bir günü yarattı adını da “األحد - bir” koydu. Allah ikinci günü 

yarattı ve adını “اإلثنين - iki” koydu ve böyle devam etti. Pazar ve pazartesi günleri 

yeryüzünü yarattı. Salı günü dağları yarattı. Çarşamba günü ağaçları ve nehirlerin 

akacağı yatakları yarattı. Perşembe günü yırtıcı kuşları, haşeratı ve hayvanları yarattı. 

İnsanı da cuma günü yarattı. Allah bütün işlerini cuma günü tamamladı.”272 

İbn Abbas’tan (v.68/687-88) yapılan ilk rivâyette gökyüzünün perşembe günü 

yaratıldığı söylenirken, bu rivâyette göklerin yaratılışından bahsedilmemektedir. Ebû 

Hureyre’den rivâyet edilen hadiste ise farklı bilgiler verilmektedir: 

“Bir gün Resûlullah (s.a.v) elimi tutarak şöyle buyurdu: "Allah, toprağı cumartesi 

günü yarattı. Oradaki dağları pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen şeyleri 

salı günü, ışığı çarşamba günü yarattı. Hayvanları yeryüzüne perşembe günü yayıp 

dağıttı. Âdem'i, yaratılanların sonuncusu olarak cuma gününün son saatlerinde, 

ikindiyle akşam arasında yarattı."273 

 Fussilet suresi 9.ayetin devamında geçen “عَلُوَن لَهُ اَنادَادًا  ifadesini Taberî ”َوتَجا

“Bütün bunları bu şekilde yaratanı inkâr ederek ona ortaklar koşuyorsunuz.” şeklinde 

tefsir etmektedir.274 Ayetin son kısmı olan { َذَلَك َرّب العَالِمين} ifadesini Taberî “Yeryüzünü 

iki günde yaratan, insanların ve cinlerin ve diğer mahlûkatın maliki olan ve her şey 

O’nun mülkiyetinde olan Allah’a nasıl ortak koşulabilir?” şeklinde 

yorumlamaktadır.275 

 Fussilet suresi 9.ayette yeryüzünün iki günde yaratıldığı haber verilmektedir. 

10.ayette ise yeryüzünün yaratılış müddeti ve üzerinde gerçekleştirilen yaratılış 

hakkında bilgi sunmaktadır: بَعَِة أَيَّاٍم ِقَها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها فِۤي أَرا  َوَجعََل فِيَها َرَواِسيَ  ِمن فَوا

                                                 
272 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.383. 
273 Sahîh Müslim, 50-Kitabu Sifâti-l Münâfıkîn ve Ahkâmihim, Babu Îbtidâi-l Halk 27, 2789, (Lubnân: 

Dar el Kutub al İlmiyya, 2008), ss.1074-1075. Ayrıca bkz. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, c.II, s.327. 
274 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.384. 
275 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.384. 
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آئِِلينَ   ,O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı“ { َسَوآًء لِّلسَّ

orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun 

olarak rızıklar takdir etti.”276 

Taberî, Fussilet suresi 10.ayette geçen kelimeleri ilk önce anlam açısından 

incelemektedir: 

 “ ََوَجعََل فِيَها َرَواِسي” ifadesinde geçen “ ََرَواِسي” kelimesini “dağlar” şeklinde tercüme 

ederek “Allah, yeryüzünün sarsılmaması için bu dağları yerleştirmiştir.” 

demektedir.   

 “قَِها  yeryüzünde” veya “yerin üstünde” demektir.277“ ”ِمن فَوا

 “َوبَاَرَك فِيَها” ifadesi “yeryüzünde yaşayanlar için devamlı faydalı olacak 

şeylerdir.”Süddî’ye göre bu, “ağaçların yetiştirilmesi”dir. 

 “َوقَدََّر فِيها أقواتها” ifadesinde geçen “أقواتها” kelimesi âlimlere göre birkaç anlama 

gelebilmektedir: 

Hasan (110/728) ve Süddî (v.127/745): Yeryüzünde yaşayanların rızık ve 

maişetleri.  

Katâde (v.117/735): İnsanların yararına olacak şeyler. 

Farklı senetlerle Katâde’den nakledilen görüşler: dağlar, nehirler, taşlar ve 

ağaçlar. 

Mücâhid (v.103/721): Yağmur. 278 

İkrime (v.105/723) ve Mücâhid gibi bazı âlimler: Allah’ın, insanların 

birbirleriyle ticaret yapabilmeleri için beldeleri değişik biçimlerde takdir 

etmesi/rızıklandırmasıdır. Yani Allah her beldeye mahsus bir zenginlik kaynağı 

vermiştir.279 

Taberî bu görüşleri naklettikten sonra kendi görüşünü ve tercihini beyan 

etmektedir: Allah yeryüzünde yaşayanların gıdalarını ve yararlarına olacak maişetlerini 

takdir etmektedir/yaratmaktadır.280 Bütün bunlar; yiyecekler, bunların meydana 

                                                 
276 Fussilet, 41/10. 
277 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.384. 
278 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.385. 
279 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.388 
280 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.388. 
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gelmesine vesile olan yağmurlar, iklimler, bölgeler, altlarından çeşitli madenler 

çıkarılan dağlar, içinden çeşitli yiyecek ve eşyalar çıkarılan denizler vb. şeylerdir.281 

بَعَِة أَيَّامٍ “  ibaresiyle yeryüzünde yaşayanlar için rızıkların ”َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها فِۤي أَرا

yaratılış müddetini belirten  بَعَِة أَيَّامٍ فِۤي أَرا ” ifadesi hakkında Taberî şu rivâyetleri 

saymaktadır:  

 İbn Abbas: “Allah yeryüzünü ve bütün içerisinde bulunanları, ağaçları ve suları 

pazar gününden çarşamba gününe kadar dört gün içerisinde yaratıp tamamladı.” 

 Süddî: “Allah yeryüzünde dağları, insanların rızıklarını, ağaçları ve yeryüzünün 

ihtiyaç duyduğu her şeyi iki günde (salı ve çarşamba) yarattı.”282 

 Bazı Basralı nahivcilere göre: Allah yeryüzünü iki günde yarattığı halde “dört 

günde yarattı” dedi. Bunun anlamı iki günde yeryüzünün diğer iki günde ise 

rızıkların yaratılmasıdır. Bunu ispatlamak için altı gün değil dört gün olduğunu 

örneklerle açıkladı.283 

آئِِلينَ “  ifadesi hakkında müfessirler farklı görüşler beyan etmişlerdir. Bu ”َسَوآًء لِّلسَّ

konuya örnek olarak Katâde ve Süddî’nin görüşlerini vereceğiz: Allah’ın, yeri, 

içindekileri, dağları, bereketi, her canlının ihtiyacı olan rızkı yaratma süresini öğrenmek 

isteyen kimse, Allah’ın bildirdiği gibi ne eksik ne fazla, dört gün olduğunu öğrenmiş 

olur.284 

Fussilet suresi 9. ve 10.ayetlerde yeryüzünün yaratılışı hakkında bilgiler 

verilmiştir. 11.ayette Allah’ın göğe yöneldiği ve gökteki yaratılış hakkında bilgiler 

vardır.  

هاً قَالَتَآ  عاً أَوا َكرا ِض ٱئاتِيَا َطوا تََوٰى إِلَى ٱلسََّمآِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألَرا  أَتَيانَا َطآِئِعينَ ثُمَّ ٱسا

“Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya 

istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.”285 

Taberî, ayetteki “استوى” kelimesini “إرتفع/ yükseldi” manasında anlamaktadır.286 

Ayette geçen “استوى” kelimesinin tefsiriyle alakalı şu yorumu yapıp tercihte 

bulunmaktadır: تََوى إلى ال قال أبو جعفر: وأولى المعاني بقول الله ماِء فََسّواُهنا عال عليهّن جل ثناؤه: ثُّم اسا

                                                 
281 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.385 vd. 
282 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.388. 
283 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, ss.388-389. 
284 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.390. 
285  Fussilet, 41/11.  
286 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.391.  
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 ,onu düzenledi ,(استوى) Allah, gökyüzüne yönelip وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهّن سبع سموات

hâkimiyetiyle ve gücüyle onları yükseltti ve yönetti. Gökyüzünü yedi gök olarak 

yarattı.287 

 İlim adamları, ayette geçen “ ٌَوِهَي دَُخان” ifadesinin “suyun nefes aldığı esnada 

oluşan buhar” olduğunu söylemektedir. Taberî bu görüşe tefsirinde yer vermektedir.288 

Taberî, “   ًها ً أَوا َكرا عا ِض ٱئاتِيَا َطوا  ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya - فَقَاَل لََها َوِلألَرا

istemeyerek gelin” dedi” ayetini ve “ َقَالَتَا اَتَيانَا َطائِعين ” - İkisi de, “İsteyerek geldik” kısmını 

İbn Abbas’tan gelen şu rivâyeti nakletmektedir: “Allah yere ve göğe hitaben 

buyurmaktadır: Ey yer ve gök! Sizin içinizde yarattığım şeyleri getirin. Ey gök! Sen de 

yarattığım güneş, ay ve yıldızları göster. Ey yer! Sen de, senin üzerinde var ettiğim 

ağaç, meyve ve bitkileri dışarı çıkart. Nehirlerin akması için yarıklar meydana getir.” 

“İsteyerek geldik” demek Taberî’ye göre, “emirlerine isyan ederek değil, icabet ederek 

içimizdeki yarattığın mahlûkatı getirdik”demektir.289 

Fussilet suresinin 12.ayetini “göğün yedi katman olduğunu, yıldızların 

yaratılışını ve her göğe yararı için gerekenlerin emredildiğini açıklamaktadır: 

َرَها َوَزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّنايَا بَِمصَٰ  َحٰى فِي ُكّلِ َسَمآٍء أَما َمياِن َوأَوا ٍت فِي يَوا َوٰ ُهنَّ َسباَع َسَمٰ ِزيِز بِيَح َوِحفاظاً ذَِلَك تَقاِديُر ٱلاعَ فَقََضٰ

 ٱلاعَِليمِ 

“Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi 

işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç 

sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.”290 

Taberî, yedi göğün perşembe ve cuma günleri yaratıldığını bildirmekte, bu güne 

neden cuma adının verildiğini Süddî’den gelen şu rivâyetle açıklamaktadır: “Gök 

duman halinde iken, Allah ona istivâ etti. Bu duman suyun nefes almasından 

oluşmuştur. Allah göğü bir sema olarak yarattı, sonra onları ففتقها/ ayırdı.” Sonra Allah 

göğü iki günde (perşembe ve cuma) yedi göğe ayırdı. Allah, yerin ve göklerin 

yaratılışını birleştirmiştir,291 bundan dolayı o güne cuma günü denilmiştir.292 

                                                 
287  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.I, ss.454-457. 
288  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.391. Taberî bu konuyu Bakara, 2/29.ayette de incelemekte ve yorum 

yapmaktadır: bkz. c.I, s.463. 
289 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.391. 
290  Fussilet, 41/12. 
291  Enbiyâ, 21/30. 
292  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.393. 
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Fussilet suresinin devamında zikredilen “ َحى فِ  َرَهاَوأَوا ي ُكّلِ َسَماٍء أَما ” ifadesini Taberî, 

“Allah yedi gökten her birine ihtiyaç duyulan ve gereken şeyleri yarattı.” şeklinde 

yorumlamaktadır. Ayrıca Mücâhid’ten “Allah’ın emrettiği ve irade buyurduklarıdır.” 

Süddî’den “Allah her gökte melekler, denizler, soğuk dağlar جبال البرد   ve daha 

bilmediğimiz mahlûkatlar yarattı.” Katâde’den “Allah orada güneşi, ayı, yıldızları ve 

gök için gereken her şeyi yarattı.” rivâyetlerine yer vermektedir. Bu yorumlarda 

Mücâhid genel ifadeler kullanır, ayrıntılı bilgi vermez. Süddî ise biraz daha somut ve 

tasvir edici konuşur. Görünen ve gerçek varlıklardan söz eder. Katâde’nin görüşü 

isegörüşü ise daha kapsamlıdır.293 

Taberî, Fussilet suresinin devamında geçen “َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا بَِمَصابِيَح َوِحفاًظا” 

ifadesini “dünya semasını yıldızlarla süsledi;” Süddî’“ِحفاًظا” kelimesini “şeytanlardan 

koruduk” şeklinde yorumlamıştır. Ayetin son kısmında geçen “ ِذَِلَك تَقاِديُر الاعَِزيِز الاعَِليم” 

ifadesi içinTaberî “O Allah kullarının sırlarını ve dışa vurduklarını bilmekte, onların 

iyiliği için gerekenleri yaratmaktadır.” demiştir.294 

Taberî tefsirinde konuyla ilgili bilgiler özetle şöyledir: Fussilet suresinde evrenin 

altı günde yaratıldığı belirtilmektedir. Rivâyetler arasında dört günde yaratılanlar 

konusunda ittifak bulunmaktadır. Fakat Ebû Hüreyre’den rivâyet edilen ve “Allah 

toprağı cumartesi günü yarattı” şeklinde başlayan hadis farklıdır. Evrenin son iki 

gündeki yaratılışına gelince âlimler arasında bu iki günde nelerin yaratıldığı konusunda 

farklı görüşler beyan edilmektedir. Özetle bunlar “hayvanlar ve insanlar” ve “gökler, 

yıldızlar, ay ve melekler”in yaratılışı biçimindedir. 

2. İbn Kesîr Tefsiri  

İbn Kesîr (v.774/1373) Fussilet suresi 9.ayeti açıklarken bu ayetin kendinden 

önceki ayetle295 bağlı olduğunu, orada geçen konuşmaya cevap niteliği taşıdığını 

belirtmektedir. 

İbn Kesîr 9.ayetteki hitap ile müşriklerin “Allah her şeyi yarattığı ve her şeye 

muktedir olduğu halde Allah’tan başkasına ibadet etmelerinin” kastedildiğini 

açıklamaktadır. Allah, Hz. Peygamber’e “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı 

inkâr ediyor ve O, âlemlerin Rabbi olduğu halde siz O’na ortaklar koşuyorsunuz?” 

                                                 
293 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.393. 
294 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.394.  
295 “Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar; onlar âhireti de inkâr ederler.” Fussilet, 41/7. 
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biçiminde söylemesini emretmektedir. İbn Kesîr bu ayette geçen “ ًأَندَادا” kelimesini 

 olarak vermekte bu durumda ayet  “Benzerler ve emsaller ile beraber  ”نظراء وأمثاْلً “

Allah’a tapıyorsunuz.” anlamına gelmektedir. İbn Kesîr’e göre “ َذَِلَك َربُّ ٱلاعَالَِمين” 

“Âlemlerin Rabbi işte (bütün bunları yaratan) O'dur” demektir.296 Böylece müfessir 

ayeti sadece dilsel açıdan incelemekte ve bununla yetinmektedir.  

İbn Kesîr “ َبَعَِة أَيَّاٍم َسَوآًء لِّلسَّ آئِِلين قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها فِۤي أَرا ”َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا
297 

(Fussilet, 41/10) ayetini ise ayrıntılı bir şekilde tefsir etmekte ve ayette“neden yerin 

gökten önce yaratıldığını” açıklamaktadır. Müfessir yeryüzünü bir esasa ve temele 

benzetmektedir. Bundan dolayı yeryüzü ilk önce yaratılmıştır. Bakara, 2/29. ayetinde 

de belirtildiği gibi Allah yeryüzünü müteakiben, tavanı yani göğü yaratmıştır: “O, 

yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök 

hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.”298 

İbn Kesîr yeryüzünün yayılıp döşenmesinin göğün yaratılışından sonra 

olduğunu Naziat suresinin 27-33.ayetleriyle göstermektedir: 

َرَج ُضَحاهَ  َلَها َوأَخا َطَش لَيا اَها * َوأَغا َكَها فََسوَّ َض َبعادَ ذَِلَك دََحاَها  َءأَنتُما أََشدُّ َخلاقاً أَِم ٱلسََّمآُء بَنَاَها  *  َرفََع َسما ا  *  َوٱألَرا

َرَج ِمناَها  َساَها * َمتَاعاً لَُّكما َوألَناعَاِمُكما  **  أَخا َعاَها  *  َوٱلاِجبَاَل أَرا  َمآَءَها َوَمرا

“(Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah 

kurmuştur (27). Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir (28). O göğün gecesini 

karanlık yaptı, ışığını da çıkardı (29). Ardından yeri düzenleyip döşedi. (30). Ondan 

suyunu ve merasını çıkardı. (31). Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.(32). Bunları 

sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.(33).299 

Buhari’den (v.256/870) rivâyet edilen habere göre: “Bir adam İbn Abbâs'a: Ben 

Kur'ân'da bana göre birbirine zıt şeyler buluyorum. Mesela Naziat suresinin 27-33. 

ayetlerinde gökyüzünün yaratılmasının yeryüzünden önce olduğu ifade edilmektedir. 

Fussilet suresinin 9-12.ayetlerde ise yeryüzünün yaratılışının gökyüzünün 

yaratılmasından önce olduğu ifade edilmektedir.” İbn Abbas (v.68/687-88) ona şöyle 

cevap vermiştir: 

“Allah Teâlâ yeryüzünü iki günde yaratmış, sonra gökyüzünü yaratmıştır. Sonra 

da gökyüzüne yönelip onu diğer sonraki iki günde düzenlemiştir. Daha sonra da 

                                                 
296  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.VII, ss.165-166. 
297  Fussilet, 41/10. 
298  Bakara, 2/29.  
299  Nâziat, 79/27-33. 
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yeryüzünü yayıp döşemiştir. Yeryüzünün yayılıp döşenmesi; ondan su, mer'a 

çıkarılması, dağların, yüksek yerlerin ve tepelerin, gökle yer arasındakilerin diğer iki 

günde yaratılmasıdır.”  

Bu açıklamaya göre Allah Teâlâ: “Yeri iki günde yaratan...” buyurmaktadır ki 

yeryüzü ve ondaki şeyler dört günde, gökler ise iki günde yaratılmıştır.  Allah her şeye 

kadirdir. Kur’an içinde ihtilaf yoktur, zira tamamı Allah katındandır.300 Nakledilen bu 

rivâyet yerin ve göklerin yaratılışı sırasındaki ihtilafı çözmektedir.  

İbn Kesîr ayetlerle alakalı olarak ayrıca şu açıklamaları yapmaktadır: 

- Allah yeryüzünü iki günde (pazar ve pazartesi) yarattı. 

- “ قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَهآ  أَقاَواتََهاَوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا ” ayetinden maksat yeryüzünün 

“hayr, tohumlar ve fideleri yetiştirecek şeklinde olmasıdır. Orada yeryüzü halkının 

ihtiyaç duyacağı rızıkları, ziraat yapılacak ve ağaç dikilecek yerleri takdir etmesiyle 

bereket kazanmasıdır. Burada salı ve çarşamba günleri kastedilmektedir. Böylece 

ayette de belirtildiği gibi “ ٍبَعَِة أَيَّام  ifadesinde geçen iki günle beraber gün sayısı dört ”فِۤي أَرا

olmaktadır. Kur’an’da sadece burada yer alan “ َآئِِلين  ifadesi Taberî, İkrime ”َسَوآًء لِّلسَّ

(v.105/723) ve Mücâhid’den “soran kimse için” anlamındadır.301 

Ayette geçen  “َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها”Mücâhid ve İkrime “Her toprağa kendi ihtiyacı 

olan şeyi” İbn Zeyd (v.233/847?) “Kendisine ihtiyaç duyulan her şeyi” şeklinde 

yorumlamışlardır.302 İbn Abbas (68/687-88), Katâde (v.117/735) ve Süddî’den 

(v.127/745) “ َآئِِلين  ifadesi hakkında “Bunu soran kimse için” demişlerdir. İbn ”َسَوآًء لِّلسَّ

Zeyd zikri geçen ifadeyi İbrâhim suresinin 34.ayetiyle (O, istediğiniz şeylerin 

hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. 

Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür) açıklamıştır.303 

İbn Kesîr Fussilet suresi 11.ayetini tefsir etmeye başlamadan önce ayette geçen 

bazı kelimeleri incelemektedir. “ ٌتََوى إِلَى السََّماء َوِهَي دَُخان  kelimesini ”دَُخانٌ “ ayetindeki ”ثُمَّ اسا

“yeryüzünün yaratılışı esnasında sudan yükselen buhar” şeklinde açıklamaktadır.   

Ayetin devamında geçen “ ًَها قَالَتَا أَتَيانَا َطاِئِعين ًعا أَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َرا  ifadesinin ”فَقَاَل لََها َوِلألا

açıklamasını, Taberî’nin de zikrettiği, İbn Abbas rivâyetlerini kullanmaktadır. Bu 

                                                 
300 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l -Azîm, c.XII, s.221. 
301 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l -Azîm, c.XII, s.223. 
302 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l -Azîm, c.XII, s.221. 
303 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l -Azîm, c.XII, s.222.  
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rivâyetleri Fussilet suresi 11.ayetin açıklamasına delil getirmektedir: “Emrime karşılık 

verin! İsteyerek veya istemeyerek dediklerimi yapın!”304 Taberî’den nakledilen bir 

rivâyette ise “اْلطاعة” kelimesi “Allah’ın yarattığı meleklerin, cinlerin ve insanların 

hepsinin O’nun emrine icabet etmeleridir” anlamına gelmektedir. Rivâyet edilmektedir 

ki itaate emrine karşılık olarak “İtaat ederek geldik” diyenlerin “yeryüzünden Kâbe’nin 

yeri, gökyüzünden de bu yere tekabül eden kısım” olduğu söylenmiştir. Hasan el-Basri 

der ki: “Şayet Allah'ın emrine karşı gelmiş olsalardı şüphesiz Allah Teâlâ acısını 

duyacakları bir azap ile onlara azap ederdi.”305 

İbn Kesîr konuyla ilgili bu bölümün sonu olan “ َميانِ فَقََضاُهنَّ  َسباَع َسَماَواٍت فِي يَوا ” 

ayetinin açıklamasında, “Allah yedi göğün düzenlemesini diğer iki günde bitirdi; bunlar 

perşembe ve cuma günleridir.” demektedir. “َرَها َحى فِي ُكّلِ َسَماٍء أَما  ifadesi ise Allah her ”َوأَوا

bir göğe ihtiyaç duyulacak melekleri ve ancak Allah’ın bileceği şeyleri yerleştirerek 

tertip etti anlamındadır. 

 ifadesi dünya semasının yeryüzü halkına ışık veren ”َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا ِبَمَصابِيحَ “

yıldızlarla donatıldığını, “ِحفاًظا” kelimesi ise yıldızların şeytanlardan muhafaza 

edildiğini bildirmektedir.  

 kelimesi “Allah’ın her şeye kadir ”الاعَِزيزِ “ ifadesinde geçen ”ذَِلَك تَقاِديُر الاعَِزيِز الاعَِليمِ “

olduğu”, “العليم” kelimesi ise “yaratıkların bütün hareket ve sükûn hallerini bildiği” 

anlamındadır. İbn Kesîr bu açıklamaları yaptıktan sonra, Taberî tefsirinde de zikredilen, 

evrenin yaratılış müddetiyle ilgili iki hadise yer vermektedir:306 

“İbn Abbas’a göre Yahudiler Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelip ona göklerin ve 

yerin yaratılışını sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: Allah, yeryüzünü pazar ve pazartesi 

günlerinde yarattı. Dağları ve onlardaki nimetleri salı günü; ağaçları, suyu, şehirleri, 

mamureleri ve harap yerleri çarşamba günü yarattı. Böylece dört gün oluyor. “De ki: 

“Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, 

âlemlerin Rabbidir.” O, dört gün içinde, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada 

bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak 

rızıklar takdir etti.” Perşembe günü gökyüzünü, son üç saatine kadar da cuma günü 

yıldızları, güneşi, ayı ve melekleri var etti. Bu kalan üç saatin birincisinde ölenlerin 

ölecekleri zaman demek olan eceli yarattı. İkincisinde, insanların faydalanacakları her 

                                                 
304 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.391. 
305  İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân’il Azîm, c.XII, s.222. 
306  İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.XII, s.223. 
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bir şeye afet ve musibet bıraktı. Üçüncüsünde de Âdem’i yaratıp onu cennete 

yerleştirdi, İblis’e, Hz. Âdem’e secdeyi emretti, son saatte de onu cennetten çıkardı. 

Yahudiler dediler ki: Peki ey Muhammed, bundan sonra ne oldu? Allah Resulü: Sonra 

Allah Teâlâ Arşa yöneldi, buyurdu. Yahudiler: Şayet tamamlamış olsaydın, isabet 

edecektin. Sonra Allah istirahat buyurdu, dediler de, Allah Resulü öfkelendi ve bunun 

üzerine: “Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize 

bir yorgunluk da dokunmadı. O hâlde onların söylediklerine sabret!” ayetleri nazil 

oldu.307 

Rivâyet edilen ikinci hadis Ebû Hureyre’den nakledilmektedir: “Allah Resulü 

(s.a.v) elimi tutup “Allah Teâlâ toprağı cumartesi günü, ondaki dağları pazar günü, 

ağaçları pazartesi günü, hoşlanılmayan şeyleri salı günü, nuru çarşamba günü yarattı. 

Perşembe günü oraya hayvanları yaydı. Âdem’i de cuma günü ikindiden sonra 

yarattıklarının sonuncusu olarak cuma saatlerinin son saatinde, ikindi ile gece yarısı 

yarattı.” buyurmuştur.”308 Bu iki hadis arasında dikkat çekici farklar vardır. İbn Abbas 

rivâyetinde yaratılış pazar günü ile başlamakta cuma ile bitmekte, göklerin, yerin ve 

ikisi arasındakilerin yaratılışının altı günde tamamlandığı belirtilmektedir. İbn 

Abbas’ın bu rivayeti Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinin planına uygundur. Ebû Hureyre 

hadisinde ise göklerin yaratılışına temas edilmemiş, yerin yaratılışı cumartesi gününden 

başlatılmış ve yedi günde tamamlanmıştır. 

Evrenin yaratılışıyla alakalı bu dört ayetin tefsirinde İbn Kesîr ayetleri 

yorumlarken dilsel açıklamalar yapmaktadır. Bu ayetlerin “İnanmayanların 

davranışlarını eleştirmek, bu zihniyetin yanlışlığını ve tehlikesini ortaya koymak” 

anlamında önceki ayetlerle irtibatlı olduğuna dikkat çekmektedir. Bununla beraber 

ayetlerin iniş sebebine de vurgu yapmaktadır. Ayetlerin yorumlanmasında mananın 

daha iyi anlaşılabilmesi için farklı ayetlerle açıklamalar yapan İbn Kesîr, yeryüzünün 

yaratılışıyla insanın yaratılışını karşılaştırarak Allah’ın kudretini ve azametini ortaya 

koymaktadır.  

                                                 
307  Hadisin isnadı zayıf bulunmuştur. (İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.XII, s.223).  
308 Bu hadisi eleştirip “garip hadisler” arasında görenler olduğu gibi bazıları hadisi Ebu Hüreyre kanalıyla 

Ka’b el-Ahbâr’dan rivayet etmişlerdir ki “bu da sıhhatlidir” diyerek hadiste bir sıkıntının olmadığını 

dile getirmektedirler (İbn Kesîr, Tefsîru’l Kur’ân’il Azîm, c.XII, s.224). 
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b. Dirâyet Tefsirlerine Göre  

Bu bölümde, Mukâtil, Râzî ve İbn Âşûr’un tefsirlerinde evrenin yaratılışına dair 

ayetleri ve bunlar üzerinde yapılan açıklamaları sırasıyla sunalacak, müfessirlerin 

ayetler üzerine yaptıkları açıklamalar ve ulaştıklar sonuçlar ayrı ayrı tetkik edilecektir. 

1. Mukâtil Tefsiri  

Mukâtil, Fussilet suresi 9.ayetin başında geçen “ َفُُرون  De ki: Siz mi“ – قُلا اَئِنَُّكما لَتَكا

inkâr ediyorsunuz?” kısmını manaya uygun olarak sadece بالتوحيد – bi’t-tevhît 

kelimesiyle tamamlamaktadır. Ayetin devamında “ َِميان َض فى يَوا َرا  yeri iki - بِالَّذى َخلََق اْلا

günde yaratanı” kısmına sadece iki günden “salı ve çarşamba” günlerinin kastedildiğini 

söylemektedir.309 Bu bilgilere göre hicri ikinci asırda yaşamış olan Mukâtil yeryüzünün 

semadan sonra yaratıldığını belirtmektedir. Yeryüzünün pazar ve pazartesi günü 

yaratıldığını savunan müfessirlerin aksine o, salı ve çarşamba günü yaratıldığına 

özellikle vurgu yapmaktadır.  

Ayette geçen “عَلُوَن لَهُ اَنادَادًا ً “ ve O’na ortaklar koşuyorsunuz?” ifadesine /َوتَجا  شريكا

- şirk” yani ortak koşmak izahını eklemektedir. İşaret zamiri olan “ َٰذِلك” kelimesiyle ise 

“yeryüzünün iki günde yaratıldığı”nın kastedildiğini belirtmektedir. “َربُّ الاعَالَمين” 

ifadesinde geçen “الاعَالَمين” kelimesini “الناس أجمعين/ bütün insanlar” açıklamasıyla 

tamamlamaktadır.310 

Fussilet suresi 10.ayette yeryüzünde rızıkların takdir ve taksim edilmesinden 

bahsedilmektedir:  آئِِلينَ َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا بَعَِة أَيَّاٍم َسَوآًء لِّلسَّ قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها فِۤي أَرا ” 

“O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada 

bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun 

olarak rızıklar takdir etti.”311 Mukâtil ayeti şöyle analiz etmektedir: 

 “ ََوَجعََل فيَها َرَواِسى - Yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı” ifadesi “Yeryüzü 

üzerindekilerin kaymamaları için Allah, dağları kazık olarak yerleştirdi” 

demektir.  

 “وَ بَاَرَك فيَها” ifadesinde geçen “فيَها” zamiri “yeryüzü” kelimesine işaret eder. 

 .kelimesi “ekin, ürün, bitki ve benzeri nimetler” anlamlarına gelir ”البركة“

                                                 
309  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.736. 
310  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.736. 
311  Fussilet, 41/10. 
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 “َوقَدََّر فيَها اَقاَواتََها” ifadesi “insanların ve hayvanların rızıklarının yeryüzünde 

taksim edilmesi”dir. 

 Ayetin sonunda geçen “ َائِلين  İsteyenler arasında rızık eşit şekilde“ ”َسَواًء ِللسَّ

paylaştırılır.”312 

Mukâtil, bir sonraki ayette yaratılışın sırasını gösteren açıklamalara yer 

vermektedir: تَٰوى اِلَى السََّماِء َوِهَى دَُخاٌن فَقَا ًها قَالَتَا اَتَيانَا َطائِعينَ ثُمَّ اسا ًعا اَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َرا َل لََها َوِلالا  “Sonra 

duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek 

gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler” Mukâtil,  “ ٌتََوٰى إِلَى ٱلسََّمآِء َوِهَي دَُخان  ”ثُمَّ ٱسا

ifadesini “قبل ذلك- bundan önce” kelimesiyle açıklamaktadır. O’nun bu yorumu ile 

“gökyüzünün henüz duman halinde olduğu” anlaşılmaktadır.  

Mukâtil  “ ًعا ِض ٱئاتِيَا َطوا  tabirini “göğün ve yeryüzünün Allah’ı tanıyıp ”فَقَاَل لََها َوِلألَرا

boyun eğmesi”, “Allah’ı tanıyan, O’na ibadet eden bu sebeple de Allah’a itaat edenler” 

şeklinde açıklamaktadır.  “ًها  kelimesi “Allah yeri ve gökyüzünü yarattığında her ”اَوا َكرا

ikisine seslenerek, “edene sevap, etmeyene ceza” gerektirecek itaati, zevk ve arzuları 

sundu, fakat yer ve gök korkudan dolayı bu sorumluluğu üstlenmediler.” demektir. 

Ayeti “sevabı ve cezası olmaksızın Allah’ı tanıyarak ve zikrederek, isteyerek veya 

istemeyerek gelin!”; ayetin cevabı olan “ َقَالَتَا اَتَيانَا َطائِعين” ifadesini sözlük anlamıyla 

 O’na itaat ederek” şeklinde izah etmektedir.313 -أعطيناه طائعين“

Müfessir konuyla alakalı olarak incelediği Fussilet suresi 12.ayette evrenin 

yaratılışı ve özellikle yedi göğün iki günde tamamlanması hususunda açıklamalar 

yapmaktadır:  ََرَها و َحٰى فِي ُكّلِ َسَمآٍء أَما َمياِن َوأَوا ٍت فِي يَوا َوٰ ُهنَّ َسباَع َسَمٰ بِيَح َوِحفاظاً فَقََضٰ َزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّنايَا ِبَمَصٰ

 Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi“ ذَِلَك تَقاِديُر ٱلاعَِزيِز ٱلاعَِليمِ 

işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç 

sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.”314 Ayetin ilk kısmında yer alan “iki gün” 

kısmını yorumlayan Mukâtil göklerin yaratılış günlerine “Allah yedi göğü pazar ve 

pazartesi günleri yarattı ve her göğe ihtiyaç duyulanı emretti.” ifadeleriyle kesinlik 

kazandırmaktadır. Buradan yola çıkarak onun ilk önce göklerin yaratıldığına ima ettiği 

söylenebilir.  Ayrıca Mukâtil göklerin yaratıldığı günlerin isimleri konusunda diğer 

müfessirlerden farklı görüşe sahiptir.315  ً بِيَح وَ ِحفاظا  ayetinde “O ”َوَزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّنايَا بَِمَصٰ

                                                 
312  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, ss.736-737. 
313  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.737. 
314  Fussilet, 41/12. 
315 Taberî İbn Abbas’tan rivayetle pazar ve pazartesi günleri yeryüzünün yaratıldığını söylemektedir. 

Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.382. 
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göklerden yeryüzüne en yakın olan semadır” demektedir. Mukâtil, ayette geçen 

ِبيحَ “  kelimesini ”ِحفاًظا“ kelimesini “Allah, dünya semasını yıldızlarla süsledi.” ve ”بَِمَصٰ

“Şeytanların semadakileri dinlememeleri için koruduk.” şeklinde yorumlamaktadır.  

Mukâtil ayetin son kısmı olan “ ِذَِلَك تَقاِديُر ٱلاعَِزيِز ٱلاعَِليم” ibaresi için; “Böylece Allah 

bu ayette gökyüzünü neden yarattığını çok iyi bildiğini ve takdir ettiğini” 

söylemektedir.316 

2. Râzî Tefsiri 

Fahreddîn Râzî (v.606/1210), Fussilet suresi 9-12.ayetlerinin tefsirine Hz. 

Peygamber’e تَغاِفرُ وه تَٖقيُموا اِلَياِه َواسا  ayetinin317 قُلا اِنََّما اَنَا بََشٌر ِمثالُُكما يُوٰحى اِلَیَّ اَنََّما اِٰلُهُكما اِٰلهٌ َواِحدٌ فَاسا

içerdiği emirle başlamaktadır. Râzî bu ifade ile “ulûhiyet ve mabudiyet konusunda 

Allah ile putlar arasında bir ortaklığın caiz olmayacağını” belirtmektedir. Nitekim 

Allah yeryüzünü ve gökleri kısa bir müddet içinde yaratarak hikmetini ve kudretini 

göstermektedir. Müşriklerin ibadet ettikleri putlar bu yaratmada Allah’a nasıl ortak 

olabilirler? 318 

Râzî bu açıklamaları yaptıktan sonra, aralarında ilgili kurduu Fussilet suresi 

9.ayetini inceleyerek birkaç meseleyi ele almaktadır. Ona göre “ أَئِنَُّكما- siz mi?” kelimesi 

inkarî manada bir istifhamdır. Ayette geçen “ َِميان َض فِي يَوا َرا فُُروَن بِالَِّذي َخلََق األا  ”لَتَكا

ifadesindeki Allah’ı inkâr etmektir. Allah’ı inkâr etmek ne demektir? Bununla ne 

kastedilmektedir? Bu ayette “Allah’ı inkâr etmek” ve “ona ortak koşmak” ifadeleri aynı 

cümle içinde zikredilir. Râzî’ye göre inkâr ifadesinden şu manalar kastedilmiştir:  

- İnkâr eden kimseler “Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez” demekle 

Allah’ın kudretinin varlığını tartışmaya başlamış, böylece Allah’ı inkâr etmiş 

oldular.  

- Onlar, insanın mükellef tutulmasının doğruluğu/haklılığı ile peygamberlerin 

gönderilmesi hususunda tartışıp duruyorlardı. Bu da Allah’ı inkâr etmektir.  

- Onlar, Allah’ın evlat edindiğini savunuyorlardı. Bu da, Allah’ın ulûhiyet vasfını 

lekelemektedir. Dolayısıyla, bu da Allah’ı inkâr etmektir.   

Bu açıklamalardan sonra Râzî: 

- Bu yüce mahlûkatı yaratmaya kadir olan nasıl inkâr edilebilir? 

                                                 
316  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.737. 
317 “De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu 

vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin…” Fussilet, 41/6. 
318  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.102. 
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- Haşir edilme ve neşredilmeyi gerçekleştirme kudreti nasıl reddedilebilir? 

- İnsanların mükellef tutulması konusu ve peygamberlerin gönderilmesi hususu 

nasıl tartışılabilir?  

- Ağaçtan ve taşlardan yontulmuş putların Allah’a ulûhiyet ve mabudiyet 

konusunda ortak koşulması nasıl akla uygun görülebilir?” sorularını 

sormaktadır.  

Ayetin sonunda geçen “ َذَِلَك َربُّ الاعَالَِمين” ifadesi için Râzî, “Âlemlerin Rabbi olan 

Allah kendi kudretiyle yeryüzünü iki günde yaratandır. O zaman ona taştan ve ağaçtan 

yontulan putlar nasıl ortak koşulabilir?” demektedir.319 

Allah yeryüzünü iki günde yarattığını haber vererek, yaratılışın devamını üç farklı 

fiille ( َجعَلَ   ,  :nitelemektedir (قَدَّرَ  , بَاَرك 

1.Fussilet suresi 10.ayetin başında geçen “قَِها  ifadesindeki ”َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا

قَِها“ kelimesi “dağlar” anlamındadır.320 Daha sonra ”َرَواِسيَ “  ifadesi ”فيها“ ifadesiyle ”ِمن فَوا

arasındaki farkı açıklamaktadır.  Nitekim benzer ifade Mürselat suresi 17.ayet ( َوَجعَلانَا

ِض َرَواِسيَ ) ve Enbiyâ suresi 31.ayette (فِيَها َرَواِسَي َشاِمَخاتٍ  َرا  .geçmektedir (َوَجعَلانَا فِي األا

Dağlar, ağır yeryüzünün düşmemesi için altından tutmaktadır. Fakat Allah “قَِها  ”ِمن فَوا

ifadesiyle bizzat insanın kendi gözleriyle yerlerin ve dağların, üst üste binmiş ağırlıklar 

olduğunu; hepsinin de bir tutana ve muhafaza edene muhtaç olduklarını; bu tutup 

muhafaza edenin de, sadece Cenâb-ı Hak olduğunu görüp anlayabilmesi için, bu ağır 

dağları yerin üstünde yaratmıştır. 

2.Ayette geçen “َوبَاَرَك فِيَها” ifadesindeki “ َبَاَرك” kelimesi “البركة/ hayrın bolluğu” 

anlamına gelmektedir. Yeryüzünden elde edilen iyilikler ve hayırlar ise her türlü izahın 

üstündedir. İbn Abbas bu ayetle alakalı, “Cenâb-ı Hakk´ın, bu ayetle nehir yatakları 

açmayı, dağları, ağaçları, meyveleri, çeşitli canlıları ve kendisine ihtiyaç duyulan her 

türlü hayır ve iyiliği yaratmayı murat ettiğini” söylemiştir.321 

 ifadesi hakkında “Allah yeryüzünde, orada yaşayanların ”َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها“ .3

gıdalarını, geçim vasıtalarını ve faydalanacakları şeyleri yaratmıştır” açıklamasını 

yapan Râzî,  Muhammed İbn Ka’b’tan “Cenâb-ı Hak, bedenlerini yaratmadan önce, 

rızıklarını yaratmıştır - قدر أقوات األبدان قبل أن يخلق األبدان” görüşünü nakletmektedir.322 

                                                 
319  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, ss.102-103. 
  .kelimesiyle alakalı geniş açıklamayı Nahl, 16/15.ayette yapmaktadır ”َرَواِسيَ “  320
321  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, ss.102-103. 
322  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.103. 
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Mücâhid’e göre, “Allah yeryüzünde, o yeryüzünün yağmurdan yana olan nasibini 

takdir etmiştir." Mücâhid, bu ifadeye, "Cenâb-ı Hak, yeryüzünde, o yeryüzünün 

yağmurdan yana olan nasibini takdir etmiştir" şeklinde mana vermiştir. O zaman ayette 

geçen akvât yeryüzündekiler için değil, yer için söz konusudur. Allah ihtiyaçlara göre 

rızıkları yaratmıştır. Allah, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve birbirleriyle 

ticaret yapabilmeleri ve geçim sağlayabilmeleri için beldelere değişik biçimlerde yeraltı 

zenginliklerini var etmiştir. Râzî, bu açıklamaların devamında “Tarım ve çiftçiliğin 

bereketine” değinmiş, bunu da Allah’ın rızık ve gıdaları, yerde yaratması ile 

açıklamıştır.323 

Fussilet suresi 10.ayetinin sonunda birçok âlim ve müfessir evrenin toplam altı 

günde yaratılışı hakkında açıklama yapmaktadır. Râzî bu görüşlerin özetini soru-cevap 

şeklinde incelemektedir:  

Ayetlerde “Yeryüzünü iki günde yarattı”324 “O, dört gün içinde oradaki rızıkları 

takdir etti.”325 “İki günde yedi gök olarak yarattı”326 ifadeleri bulunmaktadır. Bu 

bilgilere göre günlerin toplamı sekizdir. Fakat Allah diğer ayetlerde evrenin altı günde 

yaratıldığını söylemiştir. Bu durum ayetler arasında bir zıtlık gibi görünmektedir. Oysa 

“O, dört gün içinde oradaki rızıkları takdir etti” ayetindeki ‘dört gün’ün ilk iki günü 

yeryüzünün yaratılmasındaki iki gündür. Râzî bu durumu şöyle açıklamıştır:  “Allah, 

yeri iki günde yarattığını belirttiğinde neden geriye kalanları (dağların, bereket ve rızkın 

yaratılması) diğer iki günde yaratmış olduğunu belirtmedi? Böyle açıklama yanlış 

anlaşılmaya ve yanılgıya yol açmazdı. Öyleyse niçin Allah açık bir ifadeyi terk ederek 

bu kapalı ifadeyi kullanmıştır?” Bu soruya cevap olarak Râzî Allah’ın ayette geçen “O, 

dört gün içinde oradaki rızıkları takdir etti.” ifadesini kullanmasının hikmetini şöyle 

açıklamaktadır: “Ayette kullanılan ifade içinde yaratmada herhangi bir fazlalık ya da 

noksanlık olmaksızın, “diğer iki günü” de kapsamaktadır ve o işlerle dopdolu geçmiş 

olduğuna delâlet etmektedir.”327 

Diğer bir soru soru ayette geçen “َسَواء” kelimesinin okunuşuyla alakalıdır. 

Zemahşerî’ye göre bu kelimenin üç farklı okunuşu vardır. Mezkûr kelimenin mecrur 

                                                 
323  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.104. 
324  Fussilet, 41/9. 
325  Fussilet, 41/10. 
326  Fussilet, 41/12. 
327  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.104. 
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okunması “sıfat olduğu”; mensup okunması “masdar” anlamı; merfu okunuşu ise 

mahzuf bir “ هي- o” zamirinin haberi olduğu anlamına gelmektedir.328 

Ayette geçen dört günün, müsavi/ َسَواًء oluşu ile ne kastedilmiştir? Bu sorunun 

cevabını Râzî şu şekilde vermektedir: Meselâ hattu’l-istivâ’ya yakın (ekvator çizgisi) 

memleketlerdeki günler gibi, günlerin miktarı eşit olabilir. Bazen de, diğer 

mıntıkalardaki günler gibi, farklı olabilir. Böylece, bu dört günün farklı değil, eşit 

olduğunu beyan etmiştir. Ayetin sonunda geçen “ َائِِلين  ifadesi neye taalluk ”لِّلسَّ

etmektedir? Zeccac’a göre bu kelime ayette geçen ة أيام { } في أربع ifadesi ile ilgilidir. O 

zaman anlam "azığa muhtaç olanlar için dört günün bitiminde" olmaktadır. İkinci 

görüşe göre “ َائِِلين أن هذا الحصر والبيان ألجل من سأل كم خلقت األرض “ kelimesi mahzûf olan ”لِّلسَّ

 Bu hasr ve izah, yerin ve yerdekilerin ne kadar zamanda yaratıldığını soran - وما فيها

kimselerden dolayıdır.” cümlesine bağlıdır.329 

Râzî ayette geçen duhân kelimesini (Fussilet, 41/11) meseleler halinde 

tartışmaktadır:  

Allah göğe istivâ ettiğinde gök duman halindeydi. ( تََوى إِلَى  السََّماِء َوِهَي دَُخانٌ ثُمَّ اسا ) 

ayetindeki “اساتََوى” kelimesini “Başka bir işle ilgilenmeden sadece hedeflenen maksada 

yönelmedir.” şeklinde izah etmektedir.   

Râzî, duhân olayının nasıl meydana geldiğinden de bahsetmektedir: Allah’ın 

Arş’ı, gökleri ve yeri yaratmadan önce su üstündeydi. Allah o suda bir hararet meydana 

getirdi, bunun neticesinde sudan bir köpük ve bir buhar yükseldi. Köpük su üzerinde 

kaldı ve Allah ondan kuruluğu yarattı, ondan da yeryüzünü yarattı. Duman ise yukarı 

yükseldi ve Allah ondan göğü yarattı.330 

Buna benzer açıklamalardan sonra Râzî bu bilgilerin Kur’an’da olmadığını 

fakat Tevrat’ta bulunduğunu söylemektedir. Tevrat’ta zikredilen bilgiye göre “Allah 

gökleri, karanlık parçalardan yaratmıştır.” Karanlık ise var olan bir keyfiyet değildir.331 

O zaman bu açıklamaya göre karanlık ifadesinin anlamı ışığın olmamasıdır. Allah bu 

parçalardan gökleri, yıldızları, güneşi ve ayı yaratmak istediği zaman parçalar 

karanlıktaydı. Bundan dolayı onları duhân/duman olarak isimlendirilmesi uygun oldu, 

                                                 
328  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.104. 
329 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.105.  
330 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.105.  
331 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.105.  
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daha sonra Allah onların ışık ve aydınlık sıfatlarını yarattı.332 Râzî’nin yaptığı bu 

açıklamalara göre duhân/duman kelimesi “ışıksız ve birbirine bitişmemiş parçalar” 

demektir.333 

Râzî göğün mü yoksa yerin mi daha önce yaratıldığı meselesini ayetlere 

dayanarak tartışmaktadır. Buna göre Fussilet suresi 11.ayetin başında geçen “ تََوى ثُمَّ اسا

 ifadesini okuduğumuzda göğün yaratılışının yeryüzünün ”إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخانٌ 

yaratılışından sonra olduğu anlaşılmaktadır. Râzî bu açıklamayı yaptıktan sonra, 

evrenin yaratılışını tasvir eden diğer bir ayeti kerimeye dikkat çekmektedir. “ َض َرا َواألا

ِلَك دََحاَها ِلكَ “ ayetinde334 geçen ”بَعادَ ذَٰ  ifadesinden göğün yaratılışının yeryüzünün ”بَعادَ ذَٰ

yaratılışından önce olduğu anlaşılmaktadır. Bu ise ayetler arasında zahiren bir çelişkiyi 

ve ulema arasında ihtilaf bulunmaktadır. Bu meselenin meşhur olan cevabı şudur: 

“Allah yeryüzünü iki günde yaratmaya başladı. Daha sonra gökyüzünü yarattı. 

Gökyüzünü yarattıktan sonra yeryüzünü دََحاَها /düzenleyip döşedi.” Böylece ayetler 

arasında görünen zıtlık kalkmış bulunmaktadır. Ancak Râzî’ye göre ayetler arasındaki 

zahiri tenakuz devam etmekte ve ona göre birkaç yönden problem bulunmaktadır:  

1. Allah yeryüzünü iki günde yaratmıştır. Üçüncü gün, “Allah, o arz üzerinde 

sabit dağlar ve bereketler yarattı. Arzda bulunanların rızkını da takdir etti… -  َوَجعََل فِيَها

قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها  Râzî’ye göre ayette bildirilen dağların .335”َرَواِسَي ِمن فَوا

yaratılması ancak yeryüzü döşendikten sonra mümkün olmaktadır. Ağaçların, bitkilerin 

ve hayvanların yaratılması da aynı şekilde yeryüzünün yayılıp döşenmiş olmasından 

sonra mümkündür. “Sonra göğe yöneldi - تََوى إِلَى السََّما ءِ ثُمَّ اسا ” ifadesi ise Allah’ın önce 

yeryüzünü yaratıp döşediğini sonra göğe yöneldiğini bildirmektedir. Böyle bir durum 

ise tenakuzun devamını gerektirmektedir. 

2. Geometrik delillerle yeryüzünün ilk yaratılışında küre halinde olduğunu ve 

halen de bu şeklini koruduğu savunulmaktadır. O zaman yeryüzü önce döşenmiş sonra 

küre halini mi almıştır? Bu durumda şöyle denilmesi gerekir: “Yeryüzü önce döşenmiş 

halde idi, sonra bu vasıf ondan giderilmiştir.” Bu ise mümkün değildir ve yanlıştır.  

  3. Yeryüzü yapısı itibariyle büyük bir kütledir. Böyle bir kütle varlık âlemine 

girdiği zaman döşenmiş olması gerekmektedir. O zaman “yeryüzü kütlesi daha önce 

                                                 
 . فصح تسميتها بالدخان ثم أ حدث فيها صفة الضوء فصارت مستنيرة  332
333 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.105. 
334 Nâziat, 79/30. 
335  Fussilet, 41/10. 
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döşenmiş değildi, daha sonra döşenmiş hale getirildi…” demek yanlıştır ve mümkün 

değildir. Tarih kitaplarında yeryüzünün Beyt-i Mukaddes’teki dağlık bölgesinde 

yaratıldığı söylenilmektedir. Râzî’ye göre böyle bir görüş yanlıştır ve birkaç açıdan 

sorun teşkil etmektedir.  

Birisi yeryüzünün büyüklüğüne rağmen o kayalık bölgede yaratılmış olmasını 

söylemek ki bu yoğun parçaların birbirine geçmiş olduğunu iddia etmek olur, bu da 

imkânsızdır, görüşüdür   

Bir başka görüş ise şudur: Bundan önceki görüşte yeryüzünün yaratılışı küçük 

parçalardan olduğunu, geriye kalan parçaların yaratılıp ilk önce yaratılan parçalara 

eklendiğini kastediliyorsa bu yeryüzünün gökyüzünden sonra yaratıldığını itiraf etmek 

olur.336 

4. Yeryüzünün, rızıkların ve yedi göğün her birinin iki günde yaratıldığını 

söylediğimiz zaman, yaratılış gün sayısının toplamı altı gün etmektedir: 

 

“Yeryüzünü iki günde yarattı.”337  َض فِي يَْوَمْينَخلََق ٱألَرا  

“Onda arayanlar için dört günde rızıklar 

takdir etti.”338 

أَيَّامٍ  أَْربَعَةِ َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها فِۤي   

“Böylece onları, iki günde yedi gök 

olarak tamamladı.”339 

ٍت فِى يَْوَمْينِ   َوٰ ـٰ  فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَم

O zaman Naziat suresinde bildirilen,340 yeryüzünün döşenmesi/ َض بَعادَ ٰذِلَك َرا  َواْلا

 işinin, zikredilen bu altı günün dışında olması gerekmektedir. Böyle olması دَٰحيَها

halinde ise yeryüzünün ve göğün yaratılışı altı günü geçmektedir ki bu iddia 

temelsizdir.  

5. Şüphesiz, “ًها ًعا أَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َرا  Fussilet suresi 11.ayetinde geçen ”فَقَاَل لََها َوِلألا

ifade göğün ve yeryüzünün yaratılmasından kinayedir. Eğer göğün yaratılması yerin 

yaratılmasından önce olmuş olsaydı Allah’ın emri “ عً  ًها ائاتِيَا َطوا ا أَوا َكرا / isteyerek veya 

                                                 
336  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, ss.105-106. 
337  Fussilet, 41/9.   
338  Fussilet, 41/10. 
339  Fussilet, 41/12. 
340  Naziat, 79/30. 
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istemeyerek gelin” şeklinde olurdu. Bu şekildeki emir ise yaratılmış olanın tekrar 

yaratılmasını gerektirirdi ki bu da imkânsızdır.341  

Râzî, “ ًها ًعا أَوا َكرا  isteyerek veya istemeyerek gelin” ifadesinin göğün ve /ائاتِيَا َطوا

yerin yaratılışından sonra olduğunu savunarak bu ifadenin bir emre ve mükellefiyete 

delalet etmediğini söylemektedir. Öyleyse “ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya 

istemeyerek gelin” dedi” ifadesinin anlamı nedir? Râzî’ye göre bu durum Allah’ın 

kudretini ve takdirini ortaya koymaktadır. Ayetin asıl hedefi budur. Anlam olarak, 

ayette zikredilen “ائاتِيَا” kelimesi “İstesen de istemesen de yapacaksın!” ifadesindeki 

mananın benzeridir. Gramer yönünden, ayette geçen “ًها ًعا أَوا َكرا  ifadelesinin nasb ”َطوا

okunuşu “طائعين أو مكرهين” şeklinde hal olmalarından dolayıdır. Gökyüzünün ve yerin 

  .şeklinde cevap vermeleri isteksiz olmayı değil itaati bildirmektedir ”قَالَتَا أَتَيانَا َطائِِعيَن “

Bu ifadeyle ilgili bazı müfessirler şu açıklamayı yapmaktadırlar: Allah, ayetteki 

ifadede ilk önce göğü sonra yeri, bunun peşinden itaati/ الطوع, daha sonra itaatsizliği/ 

 zikretmektedir. Açıklamaya göre, paralel olarak, itaati göğe, itaatsizliği de الكره

yeryüzüne tahsis etmek gerekir. Göğe itaatin tahsis edilmesinin birkaç yönden izahı 

vardır: 342 

- Gök, hareketini değiştirmeden, istikrarlı ve aynı şekilde devam etmekte ve bu 

açıdan Allah’a itaat eden bir canlıya benzemektedir. Yeryüzü ise böyle değildir. 

Yeryüzü bazen sükûnet içinde bazen de hareketli olur.  

- Nahl suresi 50.ayetinde belirtildiği gibi gökte bulunan varlıkların hepsi itaat 

içindedirler: “ ََمُرون قِِهما َويَفاعَلُوَن َما يُؤا  Yeryüzünde bulunan varlıklara 343.”يََخافُوَن َربَُّهما ِمنا فَوا

gelince durumun farklı olduğunu müşahede etmekteyiz.  

- Göğün özellikleri her bakımdan mükemmeliyet içermektedir. Gök en güzel 

renklere sahiptir o da aydınlık olmasıdır. En güzel şekle sahiptir o da dairesel olmasıdır. 

En güzel yere sahiptir o da havadaki yüksek yerdir ve en güzel kütleye sahiptir o da 

yıldızlarla parıldamasıdır. Yeryüzüne gelince o, karanlıklar mekânıdır. Yeryüzünün 

durumları farklı farklıdır. Zatları ve sıfatları değişiktir. İşte bundan dolayı, göğün itaat 

içinde olduğu, yerin ise, bu işe istemeyerek boyun eğdiği ifade edilmiştir.344 

                                                 
341  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.106. 
342  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.107. 
343 Üzerlerinde hâkim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emir olundukları şeyleri yaparlar. Nahl, 

16/50. 
344  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.107. 
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Ayette zikredilen “ ائتيا/ gelin” ve “ أتينا/ geldik” ifadeleriyle ne kastedilmiştir? 

Râzî, “ائتيا/ gelin” kelimesinin “var oluşa gelin” anlamında olduğunu 

belirtmektedir. Bu ifade mefhum açısından “كن فيكون” emrine benzemektedir. Râzî ‘ye 

göre bu ifade iki değişik anlama gelebilir: “Sizler, olmanız gerekli olan şekil ve vasıf 

üzere geliniz.” Yani yeryüzünün döşenmiş, göğün ise bir tavan şeklinde gelmesi 

istenmektedir. Yerin ve göklerin “أتينا” diye cevap vermeleri “murad edilen şeye uygun 

bir biçimde gelmeyi” belirtmektedir. “أتينا” kelimesinin “Her biriniz, yerin, gök için 

karar kılınacak bir mekân; göğün de yer için bir tavan olacağı bir halde (varlığa) 

geliniz” manasına da gelebilir. Yani her birinden diğerine hikmetin ve tedbirin 

gerektirdiği bir biçimde gelmeleri istenmektedir.345 

Buraya kadar aktarılan konularda ağırlıklı olarak yerin yaratılışı hakkında bilgi 

verildi. Şimdi ise göğün yedi katman olduğunu ve her göğe kendi işinin verildiğini 

anlatan Fussilet suresi 12.ayeti incelenecektir: 

َحى فِي ُكّلِ َسمَ  َمياِن َوأَوا َرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا بَِمَصابِيَح َوِحفاًظا ذَِلَك تَقاِديُر الاعَِزيِز فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَماَواٍت فِي يَوا اٍء أَما

 الاعَِليمِ 

“Artık onları yedi gök olmak üzere iki günde tamamladı ve her gökte ona ait 

emri vahyeyledi ve dünya göğünü de kandillerle süsledik ve muhafaza kıldık. İşte bu, 

azîz, alîm (olan Allah)'ın takdiridir.”346 

Râzî, ayetin devamında geçen  “Ve her göğe işini vahyetti -  ٰحى ٖفى ُكّلِ َسَماٍء َواَوا

َرَها  ifadesinin tefsirine Mukâtil  (v.150/767), Katâde (v.117/735) ve Süddî’den ”اَما

(v.127/745) gelen rivâyetlerle başlamaktadır. Mukâtil bu ifadeyi “Allah her göğe, 

istediğini emretti”, Katâde “Allah orada güneşi, ayı ve yıldızları yarattı” Süddî ise 

“Allah her gökte melekleri, denizleri ve buz dağları yarattı. Her gökte Kâbe’nin 

hizasına denk gelen Allah’ın evi vardır. Melekler onu hac ve tavaf etmektedirler. Her 

gökte yaratılışından itibaren Allah’a kıyamda, rükûda ve secdede bulunan melekler 

vardır.”şeklinde tefsir etmektedir.347 Görüldüğü gibi Mukâtil genel bir değerlendirme 

yaparken Katâde somut yaratıklardan bahsetmektedir. Süddî ise hem somut hem de 

soyut olan mahlûkattan söz ederek yorum yapmaktadır.348 Râzî bu ayet sebebiyle 

göklerin ve yerin yaratılışı konusunu tekrar tartışmaya açmıştır. Ona göre göklerin 

                                                 
345  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.107. 
346  Fussilet, 41/12. 
347  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.108. 
348  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.108. 
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yaratılışı yerin yaratılışından daha öncedir. Bu görüşünün açıklarken “Halk /الخلق, 

aslında yaratmak ve var etmekten ibaret değildir” der ve delil olarak şu ayeti gösterir: 

 إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعندَ اللِّه َكَمثَِل آدََم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ 

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in 

durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.”349 

Eğer “الخلق/halk” kelimesi yaratmak ve var etmekten ibaret olsaydı o zaman bu ayetin 

manası "Âdem’i topraktan var etti ve sonra ona "ol" dedi, o da oluverdi." Şeklinde 

anlaşılmalıdır. Bu ise mümkün değildir. “الخلق/halk” kelimesinin takdiri anlamı 

“Allah’ın hakkı ve hükmü” demektir.” Bu açıklamalara göre, Râzî ayeti: "Allah, yerin, 

iki günde meydana gelmesine hükmetti." biçiminde anlamaktadır. Allah’ın bir şeye 

hükmetmesi, O’nun belirttiği müddet ve emirlerin mutlaka gerçekleşmesi demektir.350 

Râzî’ye göre “Allah’ın, yeryüzünün iki günde meydana gelmesine hükmetmesi/ 

 göklerin meydana gelmesinden daha öncedir. Buradan anlaşıldığına göre قضاء 

yeryüzünün gökyüzünden önce meydana gelmiş olması gerekmez.351 Râzî’nin bu 

açıklamaları Fussilet suresinin 11-12.ayetleri üzerine yapılan yorumlar arasında diğer 

müfessirlerde göze çarpmamaktadır. 

Râzî Fussilet suresi 11.ayetinin “ًها ًعا اَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َرا  ifadesine şu ”فَقَاَل لََها َوِلالا

yorumu yapmaktadır: Bu ayette Allah’ın göğe ve yere gelmelerini emrettiği 

anlaşılmaktadır. Onlar da itâ’at ettiler ve boyun eğdiler. Bu ifade iki farklı anlama 

gelmektedir: Ayetin lafzına göre Allah göğe ve yere gelmelerini emretmiş onlar da 

emre itaat göstererek gelmişlerdir. Bu ihtimal dışı bir durum değildir. Nitekim Allah 

dağlara Hz. Davut’la beraber tesbih etmelerini emretmektedir:352 

ٖبى َمعَهُ َوالطَّياَر َواَلَنَّا لَهُ الاَحٖديدَ َولَقَ  اًل يَا ِجبَاُل اَّوِ  دا ٰاتَيانَا دَاُودَ ِمنَّا فَضا

“Ve (böylece) Biz Davud'u lütfumuzla onurlandırdık: "Siz ey dağlar! Onunla 

birlik olup Allah'ın yüceliğini terennüm edin! Ve (siz de) ey kuşlar!" Biz o'ndaki bütün 

sertliği ve katılığı yumuşattık.”353 

Râzî “göklerin ve yerin itaati” konusunda Ahzâb, 33/72.ayeti delil 

getirmektedir. “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu 

                                                 
349  Âl-i İmrân, 3/59. 
350  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.108. 
351  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.109. 
352  Sebe, 34/10. 
353  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.109 
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yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, 

çok cahildir.” Buna göre göklerin, yerin ve dağların “emaneti” üstlenmek istememeleri 

ve bundan çekinmeleri “Allah’ı tanıdıklarını ve özellikle kendilerine verilmek istenilen 

teklifin yükünü bildiklerini” göstermektedir. 

Râzî’ye göre ayette geçen “ًها ًعا أَوا َكرا  ”İsteyerek veya istemeyerek gelin - ائاتِيَا َطوا

ifadesinden maksadın “Var olmaya gelin” anlamına geldiğini söylemek sorun teşkil 

etmektedir.354 Yöneltilen bu emirden göğün ve yerin henüz yok oldukları 

anlaşılmaktadır. Nitekim eğer onlar var olsalardı emir “يا موجود كن موجودا – ey varlık! 

Var ol!” şeklinde olurdu. Bu da mümkün değildir. Madem gökler ve yerler yoktu, o 

zaman gök ve yer hitabı anlamaz ve bilemezlerdi. Dolayısıyla onlara bir emir 

yöneltilmesi mümkün değildir. Fakat bunu söylemek yanlış olur. Çünkü Allahu Teâlâ, 

"Böylece (Allah) onları yedi gök olarak iki günde meydana getirdi" buyurmaktadır. Bu 

ayetin başındaki "fâ" edatı, tâkibiyyedir. Bu ise, göklerin meydana gelişinin, Allah’ın, 

"isteyerek veya istemeden gelin" demesinden hemen sonra olduğunu gösterir. Bu 

konuda söylenebilecek şeylerin hepsi bundan ibarettir.355 

Eğer birisi İbn Abbas’ın “Allah Teâlâ, göklere "Güneşini, ayını ve yıldızlarını 

doğdur" diye; yere de, "Yataklarını (vadilerini) aç, meyvelerini ver" diye 

emretmiştir”356 rivayetini anlatırsa ve ne anlama geldiğini sorarsa şu şekilde yorum 

yapılabilir: “O zaman ayette “var olmaya gelin - أتينا طائعين” manası kastedilmiş olamaz. 

Bu rivâyete göre ayette “daha önce kendilerine yerleştirilen şeylerin ortaya çıkarılması 

emredilmektedir” şeklindedir. Fakat böyle bir yorum yanlıştır.357 

Ayette geçen “ًها ًعا اَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َرا  ifadesi göğe ve yeryüzüne verilen ”فَقَاَل لََها َوِلالا

gerçek anlamda bir emir değildir. Bu emirden kasıt, Allah’ın onları yaratmayı 

istemesidir. Göğün ve yerin verdikleri cevap ise onların imtina etmediklerini 

göstermektedir. Bu durumdan emir verenin emrine itaat edildiği anlaşılmaktadır. Ayet 

göğün ve yerin var olmalarından önceki durumu beyan etmektedir. Bir konuda emir ve 

mükellefiyetin var olması muhatabın var olmasını gerektirir. Buna bağlı olarak, 

incelediğimiz ayette emrin bulunması, Allah’ın göklerde melekleri yerleştirdiğine 

                                                 
354  Râzî “var olmaya gelin” diye tercüme ettiğimiz cümleyi şu şekilde ifade etmektedir:  

 .Geniş bilgi için bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.109 .اإلتيان إلى الوجود والحدوث والحصول
355  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.109. 
356  Önemine binaen orijinal metni vermek istiyoruz: 

ك وقمرك ونجومك ، وقال لألرض شققي أنهارك وأخرجي ثماركقال الله سبحانه للسموات أطلعي شمس … 
357  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.109. 
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delalet etmektedir veya Allah onlara bazı şeyleri emretmesi ve bazı şeyleri yasaklaması 

anlamına gelmektedir. Fakat ayette, Allah’ın, melekleri yaratması ve yerleştirmesi 

göklerle beraber mi yoksa daha önce mi olduğu belirtilmemektedir. Yine benzer şekilde 

ayette, meleklere emir olunanlar ve bu emirlerin neler olduğu da belirtilmemektedir. 

Burada anlatılanların bir kısmı insan aklının ve anlama gücünün çözemeyeceği 

şeylerdir.358 

Râzî, ayette geçen “ َّفَقََضاُهن” kelimesini “Arapçada “قضاء الشيء” ifadesi “bir şeyin 

tamamlanması ve bitirilmesi” anlamında kullanılmaktadır” şeklinde açıklamıştır. 

 zamirinin semâ kelimesine raci olması mümkündür.359 ”ُهنَّ “ kelimesindeki ”فَقََضاُهنَّ “

Rivayet edilen hadislere göre Allah, yeryüzünü pazar ve pazartesi, yeryüzündeki 

varlıkları salı ve çarşamba günleri yarattı. Yedi göğü ve göktekileri perşembe ve cuma 

günlerinde yarattı. Allah, cuma gününün son saatlerinde evrenin yaratılışını tamamladı 

ve son saatte Hz. Âdem’i yarattı. Nakledilen bazı rivâyetlere göre, Kıyâmet de bu saatte 

kopacaktır.360 

Bu açıklamaları yapan Râzî “Eğer “gün/  kelimesi gece ve gündüzden ibaret ” اليوم

ise ve ancak güneşin doğması ve batmasıyla gerçekleşiyorsa o zaman gökler, güneş ve 

ay yaratılmadan önce, “gün/   .kavramı nasıl düşünülebilir?” diye sormaktadır ” اليوم

 “Bunun manası şudur: Eğer yaratma esnasında güneş ve diğer gezegenler 

bulunmuş olsaydı müddeti bir gün olurdu.”361 

Râzî, 12.ayetin devamında “ ََوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا ِبَمَصابِيح” ifadesinde geçen “ ََمَصابِيح” 

kelimesine “Allah’ın göklerde yarattığı aydınlatıcılardır” şeklinde yorum yapmaktadır. 

Her bir aydınlatıcıya/ بِيحَ َمَصا   Allah ancak kendisinin bilebileceği belli bir ışık, belli bir 

sır ve belli bir vasıf vermiştir.  Ayetin devamında zikredilen “وحفظا” kelimesi “vahyi 

çalmaya çalışan şeytanlardan koruduk” manasındadır. Her bir şeytana, taşlayıcı bir 

yıldız vardır. Yıldızların bazıları şeytanları kovarken yakmakta, bir kısmını öldürmekte, 

bazılarını ise çılgına dönüştürmektedir.  

Allah “İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir -  ِديُر ذَِلَك تَقا

 kelimesi kudretin ”العزيز“ ifadesiyle ayeti tamamlamaktadır. Ayette geçen ”الاعَِزيِز الاعَِليمِ 

kemaline, “العليم” ise ilmin kemaline işaret etmektedir.  

                                                 
358  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.109. 
359  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.108. 
360  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.108. 
361  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.108. 



90 
 

Râzî göklerin ve yerin yaratılması konusunun sonucunu şöyle dile 

getirmektedir: “Bu ne güzel bir hatimedir, zikredilen bütün bu işler ancak kemal bir 

gücün ve kuşatıcı bir ilmin sayesinde gerçekleşebilir.”362 Râzî’nin bu görüşünden yola 

çıkarak Fussilet suresindeki dört ayetin son kısmına bakıldığı zaman 9.ayetin “ ُّٰذِلَك َرب

 şeklinde tamamlandığı görülür. Bu ifadeler de ”ٰذِلَك تَقاٖديُر الاعَٖزيِز الاعَٖليمِ “ ve 12.ayetin ”الاعَالَٖمينَ 

göklerin ve yerin yaratılışındaki Yüce Allah’ın ilmini, kudretini ve takdirini 

bildirmektedir. 363 

1. İbn Âşûr Tefsiri 

İbn Âşûr evrenin yaratılışı konusuna girmeden önce Fussilet suresi 9.ayetin 

başındaki edatları tetkik ederek değerlendirmeler yapar. Ayetteki konunun değişerek 

evrenin yaratılışına geçmesinin sebeplerini anlattıktan sonra yeryüzü ve gökyüzünün 

yaratılışını incelemeye başlar. 

İbn Âşûr, Fussilet suresinin 9.ayetinde “Müşriklerin inkârları ve Hz. 

Muhammed’e indirilen Kur’an’a inanmadıkları için azarlandıklarını” zikretmektedir. 

Bununla beraber “Allah’ın yaratma konusunda tek olduğunu ve O’nun kudretinin ve 

ilminin mükemmel oluşunu” vurgulamaktadır.  

İbn Âşûr ayetin ana fikrini belirttikten sonra metinde geçen bazı kelimeleri 

dilsel yönleriyle incelemektedir. İncelenen ayette “ َفُُرون  ifadesinde geçen ”قُلا أَإِنَُّكما لَتَكا

كَ ياَف ) kelimesinin başındaki soru hemzesi benzer bir şekilde Bakara suresinde ”أَإِنَُّكما “

فُُروَن بِاللَّهِ  “ .azarlama için kullanılmaktadır 364(تَكا فُُروَن ا  ifadesindeki ”قُلا أَإِنَُّكما لَتَكا

tek’id/pekiştirme “ َّإن” ve “ل” edatı ile yapılmıştır. Bu edatlar istifham-ı tevbih 

(azarlama) veya istifham-ı taaccüpten (şaşma) sonra gelmektedir. İstifham üslubu ile 

Allah, müşriklerin şirk koşmalarını ciddi şekilde azarlamaktadır.365 “ َفُُرون  ”تَكا

kelimesinin şimdiki kalıbında gelmesi, müşriklerin inançlarına devam ettirdiklerini 

göstermektedir. Ayette zikredilen küfürden maksat Allah’ın tekliğini inkâr etmeleri ve 

ona diğer ilahları ortak koşmalarıdır.366 Bu şekilde yapılan açıklamalar o dönemdeki 

müşriklerin Allah’a karşı olan tutumlarını göstermektedir. Böylece İbn Âşûr, 

müşriklerin “Allah’ın gerçek ilahlığını yok saymakta ve O’nun varlığını inkâr etmekte” 

                                                 
362  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.110. 
363  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.110. 
364  Bakara, 2/28.  
365  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.241. 
366  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, ss.242-243. 
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olduklarını haber vermektedir.  Bu yorumlardan sonra evrenin yaratılışını anlatan 

ayetleri ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. 

İbn Âşûr ayetteki “ َميان َض فِي يَوا َرا  kelimesi ”األرض“ ifadesinde zikredilen" َخلََق األا

için “Deniz, kara ve bunların içindekilerle birlikte yerküredir ” demektedir. “iki gün - 

 gün” kelimesinin ikil halidir. Burada bahsi geçen gün yerin -اليوم “ ifadesi ”يَْوَمْينِ 

yaratılışından sonra ortaya çıkan gün değildir. Çünkü “اليوم” kelimesi güneşin doğudan 

doğmasıyla başlar, oradan ikinci defa doğmasıyla tamamlanır. Yani “اليوم” kelimesi 

insanlarca bilinen bir günlük müddeti belirtmektedir. Bu müddet ancak yeryüzünün 

yaratılışından sonra kabul edilebilir/anlaşılabilir. Çünkü “ اليوم - gün” kelimesi gündüz 

ve gece ile oluşmuştur. Ancak yeryüzü oluştuktan sonra farkedilebilir. 

İbn Âşûr, Fussilet suresi 9.ayette göklerin mi yerin mi önce yaratıldığına dair 

tefsirlerde yapılan tartışmalara girmez. Yaratılışın yeryüzü kelimesi ile başlamasını 

“yeryüzünde olan tesirlerin görünmesinin insanlar için daha açık olmasına ve insan 

tarafından kullanılmasına” bağlamaktadır. Yeryüzünün içerdiği nimetler daha güçlü ve 

daha geniştir.367 Bütün bu sebeplerden dolayı İbn Âşûr yeryüzünün yaratıcısını inkârın 

ne kadar çirkin ve kötü olduğunu vurgulamaktadır. 

İbn Âşûr, “ ًعَلُوَن لَهُ أَندَادا  –أمثاْل “ kelimesinin ”أَندَاداً “ ifadesinde kullanılan ”َوتَجا

benzerler/ rakipler” anlamlarına geldiğini ve “ اإلْلهية - ilahlık” konusunda olduğunu 

söyleyerek ayetteki mefhumu tamamlamaktadır. Bundan dolayı yeryüzünü yaratanın, 

ibadet edilmeye daha uygun olduğunu belirtmektedir. 

Ayetin sonunda zikredilen “ َذَِلَك َربُّ ٱلاعَالَِمين” ifadesi “yeri iki günde yaratana” 

işaret etmektedir. Allah akıllılar topluluğunun Rabbi olduğu gibi müşriklerin ibadet 

etmekte oldukları ve kendi elleriyle oydukları düşünemeyen, akıl edemeyen putlarının 

maddesi olan ağaçlar ve taşların da Rabbidir.368 

İbn Âşûr “ َقِها َوباَرَك فِيها َوقَدََّر فِيها أَقاواتَها فِي أَْربَعَِة أَيَّام   َسواًء ِللسَّائِِلين  ”َوَجعََل فِيها َرواِسَي ِمنا فَوا

ayetini369 bilimin ulaştığı veriler açısından incelemiştir. O “ ََوَجعََل فِيَها َرَواِسي” ifadesinde 

 fiilinin kullanılışı şöyle açıklar: “Çünkü bu ayette zikredilen ”َجعَلَ “ fiilinin yerine ”خلق“

 fiili yeryüzünün yaratılışından sonraki zamanı, yerin cinsi olan dağlardan ya da ”َجعَلَ “

yerin cinsi olmayan rızıklardan gerçekleşen bir yaratmayı ifade etmektedir. Birbirini 

                                                 
367  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.242.  
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takip eden ayetlerde hem خلق, hem  ََجعَل kelimelerinin kullanılması farklı zamanları ifade 

ettiği için “في يومين” den sonra “أربعة ايام” ifadesi gelmiştir.”370 

İbn Âşûr “الّرواسي” kelimesini “ثوابت sarsılmaz” kelimesiyle karşılar, çünkü dağlar 

bölünmez ve kumlara da benzemez.371 Ayette dağlar için kulanılan “قَِها  ”ِمن فَوا

ifadesindeki zamiri ravasiyeye atfeden İbn Âşûr “Dağların yeryüzündeki manzarası 

harikuladedir. Bazı dağlar yeşilliklerle süslenmiş; bazıları karlarla kaplanmıştır. Bazı 

dağlar volkanlarla manzarasına ihtişam, bazıları ise barındırdıkları madenlerle 

yeryüzüne değer katar.” şeklinde izah etmektedir. Ayetin devamında zikredilen “ َوبَاَرَك

 ”البركة“ .ifadesi “Yeryüzünde bolluk ve bereket meydana getirdi” anlamındadır ”فِيَها

kelimesinin sözlük anlamı “İnsanın yararı için olan toprak, taşlar ve madenler gibi 

faydalı ve hayırlı olan şeylerdir.”372 

 ifadesiyle “Allah her canlı için belli ölçüde rızık, çeşidiyle veya ”َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها“

sayısıyla sınırlı bir nisap ( النِّصاب المحدود بالنوع) yaratmıştır” açıklamasını ilave eder. İbn 

Âşûr, sözlerini Talâk 65/3.ayette geçen “ٍء قَداًرا  ayetiyle ”قَدا َجعََل اللَّهُ ِلُكِلّ َشيا

desteklemektedir. Ayrıca “َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها” ifadesi “Allah’ın yeryüzünde bir enerji 

gücünü yaratması ve bu güçten rızıkları var etmesi” şeklinde anlaşılabilir. Hububat için 

çekirdekleri, suda ve karadaki hayvanların çoğalabilmeleri için gerekli ortamı 

yaratması gibi.373 

İbn Âşûr hem yeryüzünü, hem de yeryüzünün içinde ve üzerinde olanların 

yaratılmasının dört günde olduğunu belirtmekte, dört gün ifadesini iki kısma ayırarak 

anlamaktadır. İlk iki günde yeryüzü, diğer iki günde ise bütün rızıklar yaratılmıştır. 374 

“Yeryüzünü iki günde yarattı.”375  َض فِي يَْوَمْينِ َخلََق ٱألَرا  

“Onda arayanlar için dört günde rızıklar 

takdir etti.”376 

أَيَّامٍ  أَْربَعَةِ َوقَدََّر فِيَهآ أَقاَواتََها فِۤي   

“Böylece onları, iki günde yedi gök 

olarak tamamladı.”377 

ٍت فِى يَْوَمْينِ  َوٰ ـٰ  فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَم

                                                 
370  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.243.   
 .kelimesiyle alakalı daha geniş bilgiyi Enbiyâ, 21/31.ayetin tefsirinde bulunmaktadır ”الّرواسي“  371
372  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.244. 
. فيفسر "قدّر أقواتها"بأّن خلق في األرض القوى التي تنشأ منها األقوات وخلق أصول أجناس األقوات و أنواعها: الحب للحبوب 373

 والحرارة لتولدالحيوان ن الدواب والطير ودواب البحار واألنهار,
374  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.245. 
375  Fussilet, 41/9.   
376  Fussilet, 41/10. 
377  Fussilet, 41/12. 



93 
 

 

Ayetlerde zikredilen bu günler toplanırsa (2+4+2) sekiz gün eder. Bu toplam 

sayı, bugün kullanmakta olduğumuz haftanın günleri sayısına uymamaktadır. İbn Âşûr 

burada çelişki gibi görünen durumu şöyle açıklar: Fussilet suresi 10.ayette zikredilen 

“ بَعَةِ  أَيَّاٍم  أَرا – dört gün” 9.ayette geçen “ َمياِن  iki gün” ifadesindeki “iki gün” sözcüğünü -فِي يَوا

de kapsamakta, böylece yer ve göklerin yaratılışının toplam gün sayısı altı olmaktadır378 

sonra gelen ayetin anlamı (ٍت فِى يَْوَمْين َوٰ ـٰ  .bu açıklamayı desteklemektedir (فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَم

İbn Âşûr yedinci gün için Allah’ın, evrenin yaratılışına ait bir ifade kullanmadığına, 

hadislerden yola çıkarak o günün cuma olduğuna ve Âdem’in yaratıldığına dikkat 

çekmektedir.379 

İbn Âşûr, ayetin sonunda geçen “ َوآءسَ  ” kelimesinin üç farklı okunuşla değişik 

anlamlara gelebildiğini söylemektedir. “ َآئِِلين  kelimesinin çoğuludur ”سائل“ kelimesi ”لِّلسَّ

ve “ الطالب- isteyen” anlamındadır. “ الطالب- isteyen” kelimesi “bilmek isteyen” ve “rızık 

isteyen” anlamında kullanılmış olabilir. “ َآئِِلين  kelimesinin muteallakı mahzuf ”لِّلسَّ

olabilir. “جعل وبارك وقدّر” gibi kelimelerin her hangi birine atıf olması halinde ayetteki 

anlam değişebilir ya da sadece son kelime olan قدّر fiiline bağlıdır.380 

Fussilet suresi 11.ayeti “ ًها ًعا أَوا َكرا ِض ائاتِيَا َطوا َرا تََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوِلألا ثُمَّ اسا

 edatının “sıralamayı ”ثُمَّ “ edatıyla başlamaktadır. İbn Âşûr ”ثُمَّ “ 381”قَالَتَا أَتَيانَا َطائِِعينَ 

anlattığına” işaret etmektedir. “ َّثُم” edatı göklerin yaratılışının, yeryüzünün 

yaratılışından daha muazzam olduğunu gösterir. Fakat “ َّثُم” edatı yeryüzünün veya 

göklerin hangisinin daha önce yaratıldığı konusunda bilgi vermemektedir. 

İbn Âşûr “اإلستواء” kelimesinin “ ا ْل يعترضه شيء آخر  başka bir“– القصد إلى الشيء تَوًّ

şeyle ilgilenmeden hemen bir şeye yönelmek” demek olduğunu söylemektedir. Bu 

ifade, göklerin daha önce var olduğunu gösterir.  

İbn Âşûr’un “ ً ها ً أوا َكرا عا ِض ائتِيَا َطوا  ayetine getirdiği açıklama diğer ”فَقَال لََها ولألرا

müfessirlerden farklıdır. “Bu ayette Allah tarafından yerin ve göklerin yaratılışının tek 

bir yönelmeyle gerçekleştiğine bir işaretin var olma ihtimali bulunmaktadır. 

Müteakiben Allah’ın iradesi önce göğün sonra da yerin yaratılışına taalluk etti.” İbn 

                                                 
378  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.245. 
379  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.250. 
380  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.245. 
381  Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” 

dedi. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler. Fussilet, 41/11.  
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Âşûr ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi” ifadesindeki hitabın 

“önce göğe daha sonra yere olması” nedeniyle yerin gökten daha sonra yaratılmış 

olduğunu söylemektedir.382 

Ayette geçen “ائاتِيَا” kelimesi “أمر للتكوين– yaratılış için bir emir” anlamına 

gelmektedir. Allah’ın göğe istivâsından sonra gökyüzünün “ الدخان- duman” halinde 

oluşu hakkında bilgi verilmektedir. Hz. Peygamberden rivâyet edilen bir hadise göre 

gökyüzünün “عماء” olduğu belirtilmektedir. Hadiste geçen “عماء” kelimesinden 

kastedilen “ince bulut” yani “hafif rutubet”tir. Bu açıklamalardan, göğün varlığının 

yeryüzünün yaratılışından önce olduğu sonucuna varılabilir.383 Ayette geçen “ فَقَاَل لََها

ِض   ifadesi yaratılmadan önce göğe ve yere yönlendirilen sözdür. Bu hitap duman ”وِلألرا

halindeyken göğün ve yerin Allah tarafından yaratıldığını anlatan bir yaratma “تكوين ” 

sözüdür. Gök العماء/bulutlu, camid şeyden oluşmaktadır ve buz olarak isimlendirilir. 

Gökle beraber su oluşmaktadır.384 

Ayette geçen “ائتيا” kelimesi fiilinin “أتى” türemiştir. Sözlükte “gelmek, 

karşılaşmak” manasına gelir. Gerçekte yer ve gök için bir yerden başka bir yere 

gelmeleri tasavvur edilemez. Aynı şekilde yerin ve göğün gerçek manada akıl ve idrak 

sahipleri olmadıklarından itaat veya itaatsizlikleri ( ً ها ً أوا َكرا عا  de hakiki manada (َطوا

değildir. O zaman “ائتيا” kelimesinin iki değişik açıklaması olabilir: 

1. Bu göğün ve yerin yaratılışı kabul ettiklerini temsil eden mecazî bir ifadedir. 

Bu görüş Kur’an ayetlerinde geçtiği gibi kudret ile kudretin gerçekleştiği şey arasındaki 

ilişkiyi “ ُكنا فَيَُكوُن "Ol!" der, o da hemen oluverir” ibaresiyle anlatır. Ayette geçen 

“İsteyerek veya istemeyerek gelin” sözü kinayedir. Göklerin ve yerin, Allah’ın 

iradesine ve kudretine uygun olarak yaratılmalarını temsil etmektedir. 

2. { ً فَقَا ها ً أوا َكرا عا ِض ائتنا َطوا َل لََها وِلألرا } cümlesi itaat için kullanılmaktadır. Allah’ın 

“Bu zor işe isteyerek veya istemeyerek gelin!” demesi kelimenin hakikî manasında 

değil mecazî manadadır. Burada Allah’ın emretmesi bir amirin memura emretmesi gibi 

değil, ancak yaratılışın azametini göstermek için kullanılan teşbih ve temsildir. Bu ayet 

Allah’ın kudretinin yüceliğini ve kudretinin her şeye nüfuz etmesini belirtmektedir.385 

                                                 
382  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.246. 
383  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.246. 
384  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.246. 
385  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.247. 
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İbn Âşûr “طائعين” kelimesinin çoğul kalıbında kullanılmasının sebebini, ayette 

geçen “sema” kelimesinin yedi gök olarak kastedilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu 

açıklamayı Fussilet suresi 12.ayetinde geçen “ ٍفَقَضاُهنَّ َسباَع َسماوات” ifadesinde 

görmekteyiz. “طائعين” kelimesinin eril çoğul gelmesinin açıklaması ise göğün ve yerin 

hakiki dişil kalıbının bulunmamasıdır. İbn Âşûr “طائعين” kelimesinin düşünen ve akıl 

varlıkları için kullanılan sığada zikredilmesinin izahını ayrıntılı bir şekilde Yûsuf suresi 

4.ayette açıklamaktadır:  

َس َوالاقََمَر َرأَياتُُهما ِلي  َكبًا َوالشَّما  َساِجِدينَ إِنِّي َرأَياُت أََحدَ َعَشَر َكوا

“Bir vakit Yûsuf babasına şöyle demişti: “ Babacığım! Ben rüyamda on bir 

yıldız, güneş ve ayı gördüm, benim önümde saygıyla yere kapanmışlardı!”386 

Secde etme eylemi düşünen, akıl sahibi olan insan için geçerlidir. Yıldızların, 

güneşin ve ayın akıl sahipleri gibi secde etmelerinden dolayı onlar için de aynı kalıp 

kullanılmıştır. Kur’an’da bu tür kullanımlara rastlamak mümkündür.  

Fussilet suresinde incelenen son ayet yedi gök ve içindekilerin yaratılmasını ele 

alınmaktadır. 

َرها َوَزيَّنَّا السَّماَء الدُّنايا ِبَمصابِيَح َوحِ  حى فِي ُكّلِ َسماٍء أَما َمياِن َوأَوا  الاعَِزيِز فاًظا ذِلَك تَقاِديرُ فَقَضاُهنَّ َسباَع َسماواٍت ِفييَوا

 الاعَِليِم 

 Ayetin başında evrenin yaratılışının altı gününün son iki günü hakkında bilgi 

verilmektedir. Son iki günde yedi gök yaratıldı ve her birine kendi işi ve gerekenler 

emredildi. İbn Âşûr’un, ayet üzerinde yaptığı izahlardan açıkça anlaşılmaktadır ki 

göklerin iki günde yaratılması yerin ve üzerinde olanların dört günde yaratılmasından 

öncedir. Buna örnek olarak verdiği Bakara 2/29.ayetteki “ ٍاُهنَّ َسباَع َسَمَوات  ifadesi her ”فََسوَّ

ne kadar yaratılış sonrasını anlatan bir bilgi içerse de konuya delil olarak gösterilebilir. 

Çünkü ona göre bu sıralama gök bilimine uygun düşmektedir.387 

İbn Âşûr Fussilet suresinin 10-12.ayetlerinden evrenin yaratılış müddeti için 

“yeryüzünün dört günde, göğün iki günde” yaratıldığı sonucunu çıkarmaktadır. 

Göklerdeki âlemlerin yaratılması, daha büyük ve daha çok olmasına rağmen müddet 

açısından yerin yaratılmasından daha kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. İbn Âşûr, 

yaratılış müddetinin bu şekilde cereyan etmesini göklerin “patlama” neticesinde 

                                                 
386  Yusuf, 12/4.  
387  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.249. 
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birbirinden ayrılmasına, yeryüzünde gerçekleşen yaratmaların “birbirinden tevellüt 

eden tabii unsurlara” bağlı olmasına dayandırmaktadır.388 

Böylece Allah’ın evreni yaratması, haftanın altı gününde düzenlenmiş ve 

gerçekleşmiş olmaktadır. İbn Âşûr değerlendirmesinde haftanın hangi gün ile 

başlayacağı konusunu içeren farklı rivâyetlere yer vermektedir. Yahudilere göre 

haftanın ilk günü pazar, altıncı günü ise cuma günüdür. Cumartesi günü onlara göre 

dinlenme günüdür. Müslümanlara göre Hz. Âdem’in yaratılışı cuma günü olmuştur. Bu 

da haftanın son günü sayılmaktadır. İbn Âşûr’a göre Hz. Âdem’in yaratılışı yerin ve 

göğün yaratılışından sonradır ve bu konuda ihtilaf bulunmamaktadır. Buna binaen Hz. 

Âdem’in yaratılışı haftanın yedinci gününe (cuma) tekabül etmektedir. Delil olarak 

Sahîh-i Müslim’de bulunan ve Ebû Hüreyre’den rivâyet edilen şu hadisi zikreder:  

“Allah yaratmaya cumartesi günü başlamıştır.” “إن الله ابتدأ الخلق يوم السبت”. 

 İmam Buhari ve İbn Medinî bu hadisi zayıf bulmaktadırlar. Nitekim bu iki âlime 

göre Ebû Hüreyre Ka’b b. Ahbar’dan bazı rivâyetlerde bulunmuş ve bunların Hz. 

Peygamber’e dayandığını zannetmiştir.389 

İbn Âşûr yaratılış günlerinin haftanın günleri sıralamasıyla kullanılmasını istilahi 

bir kullanım olarak değerlendirmekte, müfessirlerin bu günlerin başlangıcını tespit 

konusunda çok düşündüklerini belirtmektedir. Yahudi kaynaklarında bu günlerin 

başlangıcı pazar, altıncı gün cumadır. Cumartesi günü Allah yaratma işini bitirmiş, 

böylece cumartesi insanlar ve canlılar için dinlenme günü olmuştur. Bu kullanım 

Araplar arasında da yaygınlaşmış, onlar da günleri isimlendirmeye birinci (el-vahıd, el-

evvel) anlamında el-ehad ile başlamışlardır. Daha önceden bugünün adı eski arapça’da 

“evvel” idi ve Araplara ya Yahudi öğretilerinden ya da eskilerden geçmişti.390 

İbn Âşûr,  َِحى فِي ُكّل َرَهاَوأَوا َسَماٍء أَما  ifadesinde geçen “أوحى” kelimesinin, ayetlere 

dayanarak, farklı anlamlara geldiğini belirtmektedir:391 

Meryem suresi 10.ayetinde Allah’ın Hz. Zekeriyya’ya vahyettiği gibi 

“Konuşma olmadan, kendisiyle bilgi elde etmek istenilen gizli söz” manasındadır: 

                                                 
388  İbnAşur, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.249. 
389  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.250. 
390  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.249. 
391  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.251. 
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 ً َرةً َوَعِشّيا َحٰى إِلَياِهما أَن َسبُِّحواا بُكا َراِب فَأَوا ِمِه ِمَن ٱلاِمحا  392.فََخَرَج َعلَٰى قَوا

Nahl suresinde Allah’ın arıya ilham etmesi gibi “أوحى” kelimesi Allah’ın mahlûkata 

iyiliklerini istediği zaman ilham etmesi anlamında da kullanılır. 

ا َيعاِرُشونَ “ 393 ِل اَِن اتَِّخٖذى ِمَن الاِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ ٰحى َربَُّك اِلَى النَّحا  ”َواَوا

Bu kullanımın örneği Zilzal suresinde geçtiği gibi Allah yarattıklarına, kendi 

kudretine boyun eğdirmek/ِخير       :istediği zaman da vahy eder تَسا

ُض ِزلاَزالََها َرا َحى لََها   …إِذَا ُزلاِزلَِت األا  394.بِأَنَّ َربََّك أَوا

Fussilet suresi 12.ayetinde geçen “Her göğe kendi işini vahyetti” ifadesi hem 

hakiki hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. Allah’ın, Kur’an’da göklerdeki yıldızlara 

seyrini ve meleklerin yaratılışlarını ve onlara ne yapacaklarını bildirmesi şu şekilde 

ifade edilir: 

ِرِه َيعاَملُونَ  ِل َوُهم بِأَما ِبقُونَهُ بِالاقَوا  395.َْل يَسا

 396.يَُسبُِّحوَن اللَّياَل َوالنََّهاَر َْل يَفاتُُرونَ 

İbn Âşûr “… َحى فِي ُكّلِ َسَماءٍ  َرَها َوأَوا أَما ” ifadesinin Fussilet suresi 10.ayette geçen 

قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها…“  .ifadesine mukabil olduğunu gösterir ”َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَوا

O zaman “َحى  manasını karşılar. 397 ” قَدَّرَ /kelimesi “ takdir etti ”أَوا

İbn Âşûr “Allahu Teâlâ dinleyenlerin dikkatlerini çekmek amacıyla belagatte iyi 

bilinen iltifat sanatını (gâibden “ َِمين َض في يَوا َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا “ mütekellime ”بالَِّذي َخلََق األرا

 geçiş) kullanmaktadır. Bu edebî sanatın kullanılış sebebi ise insanlara ”بَِمَصابِيَح َوِحفاًظا

yönelik olarak Allah’ın yaratılıştaki inayetinin dünya ve din için olduğunu gösterir. 

    .En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu korudukَوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا ِبَمَصابِيَح َوِحفاًظا

Bu ayette zikredilen السََّماَء الدُّنايَا ifadesi yedi gökten biri olan dünya semasıdır, yıldızlar 

bu dünya semasına aittir. 

Ayette geçen “َمصابِيح” kelimesi “باح باح“ .kelimesinin çoğuludur ”ِمصا  ”ِمصا

kelimesi “صباح” kelimesinden türemiştir ve yıldızlar için istiare olarak kullanılmıştır. 

                                                 
392  “Derken Zekeriyya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara 

“Sabah akşam Allah’ı tesbih edin” diye işaret etti.” Meryem, 19/10.   
393 “Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan 

(kovanlardan) kendine evler edin.” Nahl, 16/68.  
394 “Arz, şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahiy etmiştir.” Zilzal, 99/1, 5. 
395 “Melekler, Allah’ın sözünün önüne geçmezler, hep onun emriyle hareket ederler.” Enbiyâ, 21/27. 
396 “Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler.” Enbiyâ, 21/20. 
397  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.251. 
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Yıldızlar aydınlatma vazifesini yerine getirir. Bağlam dikkate alındığı zaman bu ayette 

 kelimesinin manası kendi ışığıyla bizlere aydınlık veren yıldızlardır. Ardında ”َمصابِيح“

gelen “َوِحفاًظا” kelimesi, Sâffât suresi yedinci ayetinin398 tefsirinde işaret ettiği gibi, göğü 

dinlemek isteyen şeytanlardan korunması anlamını taşımaktadır. Ayetin sonunda 

zikredilen “ ِذَِلَك تَقاِديُر ٱلاعَِزيِز ٱلعَِليم” ifadesi “Allah’ın, Fussilet suresi 10-12. ayetlerinin 

arasında zikri geçen, yeryüzünün, rızıkların ve semanın yaratılışına, dünya semasının 

yıldızlarla süslenmesi ve korunmasına” delalet etmektedir.399 “ ُتَقاِدير/ takdîr”  kelimesini 

ise “ع الشيء على مقدار معيَّن  bir şeyin belli bir ölçüde konulması” şeklinde – وضا

açıklamaktadır.400 

 Evrenin yaratılışını konu edinen Fussilet suresindeki dört ayetin ilki ve 

sonuncusu incelenirken 9.ayetin  َذَِلَك َربُّ ٱلاعَالَِمين ve 12.ayetin  ِذَِلَك تَقاِديُر ٱلاعَِزيِز ٱلعَِليم şeklinde 

tamamlandığı görülmektedir. Bu ifadeler Yüce Allah’ın göklerin ve yerin 

yaratılışındaki ilmini, kudretini ve takdirini bildirmektedir. 

Değerlendirme 

1. Evrenin yaratılış aşamaları ile ilgili ayetlerin incelenmesi sırasında tefsirlerde 

müfessirlerin öncelikle ayetlerde geçen kelimeleri açıkladıkları görülmüştür. Evrenin 

yaratılışından önceki durumu anlatan Hûd suresi 11/7.ayette “ ُِشهُ َعلَى الاَماء  ifadesi ”َوَكاَن َعرا

yer almakta ve Kur’an’da sadece burada bulunmaktadır. Oysa Arş kavramı Kur’an’da 

bundan başka yirmi beş defa daha geçmiş401 ve Allah’ın mutlak sıfatı olarak “Yüce 

Arşın Rabbi”402 ve “Arş sahibi” şeklinde,403 “Arş’a yöneldi”404 “meleklerin Arş’ı 

taşıması”405 “insanın mülkü” ve “hükümdarlık” anlamında406 farklı bağlamlarda 

kullanılmıştır.407 Yalnız Hûd suresinde kâne fiiliyle birliktedir ve adeta Allah’ın arşının 

pozisyonunu bildirir bir kullanımla gelmiştir. 

2. Hz. Peygamber “Allah arşını suyun üzerinde yarattı.” buyurmuştur. Taberî 

hadislere dayanarak “Allah’ın arşı su üzerinde idi.” yorumunu yapmaktadır. Hiçbir 

rivâyette arşın yaratıldığına dair bundan başka bir bilgi yoktur. Katâde ve Mücâhid 

                                                 
398  “Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.” Sâffât, 37/7.  
399  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.251. 
400  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.252. 
401  Abdü’l-Bâki, El-Mu’cem el- Müfehris, s.679. 
402  Tevbe, 9/129; Enbiyâ, 21/ 22; Mu’minun, 23/86, 116; Neml, 27/ 26; Zuhrûf, 43/82. 
403  İsra, 17/42; Gafir, 40/ 15; Tekvir, 81/20; Buruc, 85/15. 
404  A’raf, 7/54; Yunus, 10/3; Rad, 13/2; Taha, 20/5; Furkân, 25/ 55; Secde, 32/ 4; Hadid, 57/ 4. 
405  Zümer, 39/75; Gafir, 40/7; Hakka, 69/17. 
406  Yusuf, 12/100; Neml, 27/ 23, 38, 41, 42. 
407  Yusuf Şevki Yavuz, “Arş”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.3, ss.406-409. 
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Allah’ın gökleri ve yeri yaratmadan önce Arş’ın üzerinde olduğunu, İbn Kesîr gökler 

ve yer yaratılmadan önce Arş’ın su üzerinde olduğunu söylemişlerdir. Mukâtil Arş’ın 

suyun üzerinde olduğunu, göklerin ve yerin yaratılmasından önce yaratıldığını 

vurgulamaktadır. Râzî de aynı görüştedir. O ayrıca Arş’ın su üzerinde yaratılmasının 

Allah’ın varlığına, kudretine ve yüceliğine işaret ettiğine dikkat çekmektedir. İbn Âşûr, 

Arş kelimesinin zahir ve mecazî anlamlarına değinerek Allahın mülkiyeti ve hakimiyeti 

görüşünü zikretmiştir. Bu konuda son sözü söylemek ise mümkün değildir. Gerek 

incelediğimiz müfessirlerin yaşadığı dönemde, gerekse günümüzde bilimin ulaştığı 

seviye ile yerin ve göklerin yaratılışıyla alakalı ayetleri mukayese ederek açıklamalar 

yapmak mümkündür. Ancak Arş hakkında bilimsel yolla bir bilgi edinme söz konusu 

değildir. Arş ile ilgili bilgi İlahi vahye, Peygamber ve sahabe sözlerine dayanmaktadır. 

“Allah’ın Arşı kavramı ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın mesele gayb alanına 

müteallik olduğu için, tüm yorumlar doğruluk ve yanlışlık ihtimallerine açık 

kalacaktır.”408 

3. Yaratılışın başlangıcı olarak Enbiyâ suresi 21/30.ayette “ َض كَ  َرا اَنتَا أَنَّ السََّماَواِت َواألا

 incelenmiştir. Taberî ve İbn Kesîr ayette geçen “fetk ve ratk” kelimeleri ”َرتاقًا فَفَتَقانَاُهَما

hakkında rivâyetlere dayanarak dört ayrı görüş sunmuşlardır. Bunlar “yer ve göğün 

ayrılması, yedi göğün ve yedi yerin ayrılması, göğün yağmurla yeryüzünün bitkilerle 

ayrılması, gecenin gündüzden ayrılması”dır. İbn Kesîr ayrıca sebeb-i nüzûle değinerek 

ayetin Mekkeli inkârcılara Allah’ın yüceliğini göstermek istediğini söylemiştir. 

Mukâtil de bu ayeti açıklarken hitabın Mekkelilere olduğunu ifade etmiş, farklı olarak 

ayetin konusu hakkında “yedi gök”ten bahsederken “yer”den söz etmemiştir. Râzî “ratk 

ve fetk” ile ilgili farklı görüşlere yer vermiştir. Bunlardan ilki “göğü yukarı yükseltmek, 

yeri kendi konumuna yerleştirmektir.” Ya da gök yağmurla, yer bitkiyle fetk edilmiştir 

(yarılmıştır). Ratk varlığın öncesini, fetk sonraki halini ifade etmektedir. İbn Âşûr 

Râzî’nin bu görüşlerini tekrarladıktan sonra ratk-yokluk, fetk-varlık, ratk-karanlık, fetk-

aydınlık gibi benzetmeler yapmıştır.  

4. Evrenin genişlemesinden söz eden  ََها بِأَيياٍد َوإِنَّا لَُموِسعُون َنٰ  ayetindeki409 eyd َوٱلسََّمآَء بََنيا

kelimesini müfessirlerin tümü güç ve kudret olarak açıklamıştır. Râzî binâ kavramına 

değinmiş ve üç farklı ayet (Şems 91/5, Naziat 79/27, Mümin 40/64) ile konuyu tefsir 

etmiştir. İbn Âşûr bu ayet ile semanın önce zikredilmesini ve ard kelimesinin bir sonraki 

                                                 
408  Mustafa Öztürk, Kur’an ve Yaratılış, s.65. 
409  Zâriyât, 51/47. 
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ayette yer almasını “Sema insanın görebileceği en büyük ve muazzam bir mahlûktur” 

cümlesiyle açıklamıştır. İbn Âşûr’a göre yaratılış itibarıyla da sema öncedir. Ayette yer 

alan mûsiûn kavramını Mukâtil  “dilediğimiz gibi genişletmeye kadiriz.” Taberî ve İbn 

Kesîr “güç sahibi” olarak açıklarken Râzî zahir ve mecaz anlamı üzerinde durmuştur. 

Ona göre “mahlukâtın rızkını genişletmek ve haşir günü insanları bir araya getirmek” 

mecazî anlamıdır. İbn Âşûr kelimeyi “Allah’ın rahmeti, lütfu, genişliği” olarak tefsir 

ederken görüşünü A’râf, 7/156; Bakara, 2/236; Bakara, 2/115 ayetleri ile desteklemiştir. 

5. Evrenin yaratılışını anlatan Fussilet suresi 9-12.ayetlerde başlangıç, düzenlilik 

ve bir kronolojiden söz etmek mümkündür. Bu dört ayette, haleka, ceale, bârake, 

kaddera, istevâ, kadâhunne ve evhâ fiilleri kullanılmıştır. Bunların tümü Allah’ın 

evreni yaratma sırasındaki işlevini ve yaratılışın etaplarını göstermektedir. Yaratılışın 

aşamalarına en kuvvetli kelime ile başlanmış ve adım adım birbirine yakın manalarda 

ancak fonksiyonları farklı kelimelerle anlatıma devam edilmiştir. 

6. Bu konuyla ilgili değerlendirdiğimiz ayetlerde “Göklerin mi yerin mi önce 

yaratıldığı” konusunda Mukâtil ve İbn Âşûr göklerin önce yaratıldığı sonucuna 

ulaşırken, Taberî ve İbn Kesîr konu ile ilgili rivâyetleri sıralamakla yetinmiş ve tercihte 

bulunmamıştır. Bu konuyla ilgili rivâyetler genel olarak İbn Abbas ve Ebû Hureyre’ye 

dayandırılmaktadır. Bu tür rivâyetlerde müfessirler yevm kelimesine “evre, devre” vb. 

yükledikleri anlamlardan farklı olarak haftanın günleri kullanılmıştır. Bu da bir çelişki 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

7. Ayette geçen  َّفَقََضاُهن kelimesini Mukâtil haleka ile açıklamış, yevmeyn kelimesi 

için “pazar ve pazartesi” demiştir. Taberî’ye göre Allah göklerin yaratılışını iki günde 

bitirmiştir, o günler “perşembe ve cuma”dır. Aslında bu görüşler Yahudilerin 

yaratmanın ilk günü olarak Pazar, altıncı gün olarak Cuma gününü kabul etmelerine 

benzemektedir. Oysa İbn Aşur’a göre birinci gün anlamına gelen “el-vahid, el-evvel” 

sonradan günlerin ismi olmuş ve haftanın ilk günü için “yevmu’l-ehad” kullanımına 

dönüşmüştür. Cuma ceme’adan gelmekte bu da “göklerin ve yerin yaratılışının 

birleştirilmesi” demektir. Bütün bunlardan yola çıkarak Mukatil ve Taberi gibi 

müfessirlerin yaratılış için haftanın günlerini kullanmaları uygun değildir. Çünkü 

yaratılışın başlangıcında gece ve gündüz olmadığı gibi hafta kavramı da  yoktur. 

Müfessirlerin kullandığı bu ifadelerin nasıl yorumlanacağı tartışma konusudur. Kur’an 

gün kavramına bu tür açıklamalar getirmemiştir. 
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8. Râzî  kelimesine “tamamlamak ve işten boşalmak” anlamı verirken, İbn   فَقََضاُهنَّ 

Âşûr icâd ve ibdâʿ ile açıklamıştır, çünkü onda tamamlama ve karar verme (hukm) 

vardır. Sayyerahunne “ َّصيَّرهنَّ  /قََضاُهن” demektir. Ayrıca İbn Âşûr, tefsirlerde yaratılış 

anlatılırken kullanılan gün isimlerini izah etmiş, bunların sayıları ifade ettiğini, eski 

Arapçada Yahudilerden çok önce “bir” kelimesinin el-ehad, “iki” kelimesinin el-isneyn 

şeklinde kullanıldığını söylemiştir. Bize göre de bu kelimeler bir “süre”yi ifade 

etmekte, bunları haftanın günleri olarak anlamak hatalı görünmektedir. Konunun 

incelendiği tefsirlerde “ َّقََضاُهن/ kadahunne” kelimesi kelimesiyle karşılanmıştır. Bu 

ifade  َّ410فسّواهن Kur’anî bir ifadedir, çünkü Allah  َّخلقهن  yerine bu iki kelimeyi tercih 

etmiştir.  

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

            EVRENİN YARATILIŞI İLE İLGİLİ KUR’AN KAVRAMLARININ    

            KONULU TEFSİR ÇERÇEVESİNDE ELE ALINIŞI 

 

Tezin birinci bölümünde evrenin yaratılışının aşamaları yaratılış öncesi, 

yaratılışın başlangıcı, evrenin genişlemesi ve yaratılışın evreleri şeklinde ve dört 

aşamada ele alınmıştır. İkinci bölümde konuyla ilgili ayetlerde kullanılan kavramlar 

sözlük ve tefsir kaynakları yardımıyla incelenecektir.  

            A. EVRENİN YARATILIŞI İLE İLGİLİ KUR’AN KAVRAMLARI 

Kur’an-ı Kerim’de evrenin yaratılışı hakkında Allah’ın kudretini ve yüceliğini 

içeren birçok ayet-i kerime vardır. Bu ayetler, Allah’ın azametini ve ilmindeki 

                                                 
410  Bakara, 2/29. 
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eşsizliğini göstermekle beraber özellikle göklerin ve yerin yoktan var etme kudretini 

beyan etmektedir. Mü'min suresinin 40/57.ayeti bu konuya örnek olarak gösterilebilir:   

بَُر ِمنا َخلاِق النَّاِس َوٰلِكنَّ  ِض اَكا َرا ثََر النَّاِس َْل يَعالَُمونَ  لََخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا  اَكا

“Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük 

bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”   

Kâf suresinin 50/38.ayetinde de Allah’ın azameti ve ilmindeki eşsizliğini açıkça 

görmek mümkündür: 

َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمنا لُغُوبٍ  َض َوَما بَيا َرا  َولَقَدا َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

“Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) 

yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” 

Göklerin ve yerin yaratılışını anlatan ayetlerde Allah’ın isim ve sıfatlarının 

 kalıplarıyla geçtiğini görmekteyiz. Söz konusu ”(feîl /فعيل ) ,( fâil /فاعل) ,(feale /فعل)“

isimlerin ve sıfatların - ki bunlardan bazıları Esmâu’l-Husnâ’da yer almaktadır - 

göklerin ve yerin yaratılışıyla doğrudan ilişkili olanları şunlardır: ( بديع/ Bedî’), ( فاطر/ 

fâtır), (  خالق/ Hâlik) ,(  ََخلَق/ haleka), (خلقنا/ haleknâ).  

O zaman şu soruya cevap aramak gerekmektedir: “göklerin ve yerin yaratılışıyla 

beraber zikredilen her bir sıfatın belirli özel bir konuyla ilişkili olduğunu söyleyebilir 

miyiz? Nitekim eğer bu farklı isim ve sıfatlar aynı manayı ifade ediyor olsaydı o zaman 

neden onların kullanılışı bağlama göre değişebilmektedir?  Çalışmamızın bu 

bölümünde her bir ismin ve sıfatın özel bir mana ifade ettiğini beyan etmeye gayret 

edeceğiz.  

Kur’ân-ı Kerim’de “ ِض  Gökler ve yer” ibaresi, farklı konu /السََّمَواِت َواألَرا

bağlamlarında kullanılmıştır. “Gökler ve yer” ile birlikte, ayetlerde ayrı nitelemelerle 

) ,(ُملاُك ) ,(َوِللِّٰه َغيابُ ) لَهُ َما فِى  ) ve (َربُّ  ) ,(  gibi kelimeler de dikkat çekmektedir. Bu ( َما فِىَوِللِّٰه 

kelimeler, evrenin yaratılışından sonra, Allah’ın ona malik ve sahip olduğunu 

bildirmektedir. Kur’an’da Allah’ın kudretini ve azametini vurgulayan ve yaratılışa 

bağlı başka kelimeler farklı aşamaları anlatmak üzere kullanılmıştır. Kuran’ın 

kullandığı bu fiiller incelendiğinde kelimelerin “bedeʿa”, fetara, haleka, ceale vb. 

köklerden türetildiği görülür.  

Bu kelimelerin sayıları, anlamları, sebeb-i nüzûlleri tarafından incelenmiştir. 

Kitabu‘l-‘ayn, el-Müfredât, el-Vucûh ve’n-Nezâir gibi eserlerde söz konusu durum 
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ayrıntılı bir şekilde mütalaa edilebilir. Bu eserlerdeki anlatımlara bakıldığında Allah’ın 

yaratma sıfatlarının, birlikte kullanıldığı kelimelerle nasıl bir bağlantı içinde olduğu 

gözlenmektedir. Mesela “ ِض َرا  bediussemâvâti vel’ard” “O gökleri ve /بَٖديُع السَّٰمَواِت َواْلا

yeri örneksiz yaratandır.” ile onu takip eden “  ٌاَنّٰى َيُكوُن لَهُ َولَد/ “Allah nasıl bir evlat sahibi 

olur!”411 ifadesi arasında Allah’ı tenzih yönünden önemli bir bağ vardır. 

Bu bölümde, göklerin ve yerin yaratılışını anlatan kelimelerin Allah’ın sıfatları 

ile nasıl bir ortak kullanıma sahip olduğu tespit edilecektir. Allah’ın gökleri ve yeri 

yaratması hakkındaki Kur’ânî kavramlardan dört kök incelenecek, her bir başlıkta söz 

konusu isim ve sıfatları içeren ayetleri tespit edilecektir. Ayrıca tefsirlerdeki 

açıklamalar dikkate alınarak lügatlerdeki kullanılışları ile karşılaştırılacaktır.  

a.  بدع/ Bede‘a 

Kur’an’da “بدع/ Bede‘a” kökünden türeyen kelimeler dört ayette yer 

almaktadır.412 

 

 

Sure Ayetin metni Ayetin meali 

 

 

Ahkâf, 46/9 

 

ُسِل َوَما اَداٖرى َما  بِْدًعاقُلا َما ُكناُت  ِمَن الرُّ

يُفاعَُل ٖبى َوَْل بُِكما اِنا اَتَّبُِع اِْلَّ َما يُوٰحى اِلَیَّ 

 َوَما اَنَا اِْلَّ نَٖذيٌر ُمٖبينٌ 

 

“De ki: “Ben türedi bir peygamber 

değilim. Bana ve size ne 

yapılacağını da bilmem. Ben 

sadece bana vahyedilene uyarım. 

Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” 

 

 

 

 

 

Hadîd, 57/27 

 

 

 

 

 ثُمَّ قَفَّيانَا َعٰلى ٰاثَاِرِهما بُِرُسِلنَا َوقَفَّيانَا بِٖعيَسى

ناٖجيَل َوَجعَلانَا ٖفى قُلُوِب   ِ يََم َوٰاتَيانَاهُ اْلا اباِن َمرا

بَانِيَّةً  َمةً َوَرها  الَّٖذيَن اتَّبَعُوهُ َراافَةً َوَرحا

َما َكتَبانَاَها َعلَياِهما ِاْلَّ اباتِغَاَء اْبتََدُعوَها 

“Sonra bunların peşinden ard arda 

peygamberlerimizi gönderdik. 

Onların arkasından da Meryem 

oğlu İsa’yı gönderdik, ona İncil’i 

verdik ve kendisine uyanların 

kalplerine şefkat ve merhamet 

duygusu koyduk.” 

“(Kendiliklerinden) icat ettikleri 

ruhbanlığa gelince; biz onu onlara 

farz kılmamıştık. Allah’ın rızasını 

kazanmak için onu kendileri icat 

                                                 
411  Enâm, 6/101. 
412  Abdu’l-Baki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.33, 286. 
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َها َحقَّ ِرَعايَتَِها فَٰاتَيانَا  َواِن اللِّٰه فََما َرَعوا ِرضا

َرُهما َوَكٖثيٌر ِمناُهما فَاِسقُونَ   الَّٖذيَن ٰاَمنُوا ِمناُهما اَجا

 

etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi 

uymadılar. Biz de içlerinden iman 

edenlere mükâfatlarını verdik. 

Fakat onlardan birçoğu da fasık 

kimselerdir.” 

 

Bakara, 2/117 

ًرا  بَٖديعُ  ِض َواِذَا قَٰضى اَما َرا السَّٰمَواِت َواْلا

 .ِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا فَيَُكونفَ 

“O, gökleri ve yeri örneksiz 

yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona 

sadece “ol” der, o da hemen 

oluverir.” 

 

 

Enâm, 6/101 

 

 

ِض اَنّٰى يَُكوُن لَهُ َولَدٌ بَٖديُع  َرا السَّٰمَواِت َواْلا

ٍء وُهَو َولَما تَُكنا لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق  ُكلَّ َشیا

ٍء َعٖليمٌ   بُِكّلِ َشیا

 

 

“O, gökleri ve yeri örnekleri 

yokken yaratandır. O’nun bir eşi 

olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu 

olabilir? Hâlbuki her şeyi O 

yarattı. O, her şeyi hakkıyla 

bilendir.” 

 

Tablodaki ilk ayette Hz. Peygamber’in dilinden onun peygamberliğine itiraz 

edenlere karşı “peygamberliği icat etmediği yani ilk peygamber olmadığı, kendisinden 

önce de peygamberlerin gelip geçtiği” hatırlatılmaktadır. İkinci ayette Hz. İsa’ya tâbî 

olanların Allah’tan kendilerine böyle bir emir gelmediği halde ruhbanlık denen bir 

gelenek icat ettikleri bildirilmektedir.413 Her iki ayette de “ بدع/ bede‘a” kökünün, 

yaratılış anlamında kullanılmadığı açıktır. Bununla birlikte bu iki ayette semâvât ve’l-

ard ifadeleri de yoktur. 

Göklerin ve yerin yaratılışından bahseden diğer iki ayete bakıldığında “ بَِديُع/ 

Bedî’” kelimesinin yer aldığı görülecektir.  

Bedî’ kelimesi Kur’an’da ilk olarak Bakara, 2/117.ayette geçmektedir: 

ًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا بَِديعُ  ِض َوإِذَا قََضى أَما    فَيَُكونُ  السََّمَواِت َواألَرا

“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, 

o da hemen oluverir.” 

                                                 
413  Hasan Elik, Tevhit Mesajı, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015). 
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El-Vâhidî’ye (v.468/1075) göre Yahudiler “Üzeyir Allah’ın oğludur”, Necran 

Hristiyanları “Mesih Allah’ın oğludur” ve müşrikler “Melekler Allah’ın kızlarıdır” 

dedikleri için Allah Bakara suresi 2/116.ayeti indirmiştir:414 

ِض ُكلٌّ لَهُ قَانِتُونَ  َرا  َوقَالُوا اتََّخذَ اللّٰهُ َولَدًا ُسباَحانَهُ بَلا لَهُ َما فِى السَّٰمَواِت َواْلا

“Allah, çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki 

her şey Allah’ındır. Hepsi O’na boyun eğmiştir”.  

Bu ayetin ardından Allah kendisinin eşinin ve benzerinin olamayacağını 

vurgulamaktadır. Gökleri ve yeri örneksiz yaratan birisinin çocuğunun olması 

imkânsızdır: 

َ  بَ۪ديعُ   ِضۜٓ السَّٰمَواِت َواْلا راً فَِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا فَيَُكونُ  را ى اَما   َواِذَا قَٰض 

“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, 

o da hemen oluverir”. 

Burada dikkat çekici bir nokta ilkinde bütün varlığın sahibi, ikincisinde eşsiz 

yaratıcı anlamında semâvât ve’l-ard kavramının peş peşe gelen iki ayette de 

zikredilmesi ve kun feyekun ile yaratmanın Allah’a mahsus oluşunun tekid edilmesidir. 

Bedî’ kelimesi Kur’an’da yaratma anlamında ve müşriklerin Allah’a evlat 

edindiği ithamı (el-bunuvve) ile birlikte bir kez de En’âm 6/101.ayette geçmektedir: 

ِض  بَِديعُ  ٍء َعِليمٌ  السََّمَواِت َواألَرا ٍء َوُهَو ِبُكّلِ َشيا  أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولَدٌ َولَما تَُكنا لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َشيا

“O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde, 

nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” 

Bu ayet kendisinden önceki  “Cinleri Allah’a ortak koştular. Oysa onları da Allah 

yaratmıştır. Bilgisizce O’na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah, onların ileri sürdüğü 

vasıflardan uzak ve yücedir.”415 ayeti ile birlikte Bakara 2/116. ayette olduğu gibi 

Allah’a ortak koşanlara karşı nazil olmuştur. En’am 6/100. ayetin sebeb-i nüzûlü olarak 

Kelbi’den nakledilen rivâyet zındıkların Allah hakkında yaptıkları iftirayı bildirir. Buna 

göre zındıklar “Allah ve İblis’i işlerinde ortak yapmakta (ehavân) Allah’ın insan ve 

hayvanları, İblis’in ise yılan ve akrepleri yarattığını söylemektedir.”416 

                                                 
414  el-Vâhidî, Esbabü’n-Nüzul, s.21. 
415  En'âm, 6/100. 
416 El-Vâhidî ve diğerleri, El-Cami fi Esbabı’n-Nüzul, (Beyrut: Muessessetu’r-Risaleti, 2011), ss.254-

255. 
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Tablonun son iki ayetinde geçen “ ُبَِديع/ Bedî’” kelimesi yaratılış anlamına 

gelmekte ve Kur’an’da yalnızca bu iki ayette semâvât ve’l-ard ifadesi ile birlikte 

kullanılmaktadır. Çalışmamızla ilgili bu kelimenin anlamları öncelikle sözlüklerde 

tespit edilecektir. Daha sonra söz konusu kelimelerin Kur’an’daki anlamları 

müfessirlerin açıklamaları dikkate alınarak araştırılacaktır.  

1. Sözlüklerde “ بدع/ Bede’a” Kelimesinin Anlamı 

Halîl b. Ahmed (v.170/791), Kur’an’da geçen “ بدع/ Bede’a” kökünü incelerken 

 Bid’” kelimelerine dikkat çekmiş ve aralarındaki farkı izah /بِداًع “ Bedî’” ve /بٖديُع “

etmeye çalışmıştır.417 O, “Bede’a” kelimesindeki “ب” harfi “fetha ile” yazıldığı zaman 

“daha önce ne bir yaratılış,  ne bir bilgi, ne de bir zikir olmadığı halde bir şey 

yaratmaktır” anlamına geldiğini belirtmektedir. Kur’an’da geçen “ ِض َرا ٰمَواِت َواْلا  ”بٖديُع السَّ

ifadesinin “Allah’ın gökleri ve yeri örneksiz yaratan” anlamına geldiğini 

vurgulamaktadır: “Gökler ve yer hiçbir şey değilken, Allah onları tasavvur etmiş “وهم/ 

vehum” ve örneksiz bir şekilde yaratmıştır.” 

 harfi “kesre ile” okunduğunda “her şeyde ”ب“ Bede‘a” kelimesindeki /بدع “

birinci olan” anlamındadır ve Ahkâf suresi 46/9.ayette “ُسل  ,Ben“ ”َما ُكناُت بِداًعا ِمَن الرُّ

gönderilen peygamberlerin ilki değilim” şeklinde geçmektedir. 

 Bede‘a” kökünün diğer bir anlamı “Dinde veya başka bir konuda /بدع “

uydurma, değişik, muhtelif bir söz icat etmektir.” Bu duruma “ البدعة  - ابتدعت ” denir. 

Söz konusu manayı bir şiirle destekleyen418 Halil b. Ahmed bu konuda “ بدعا ما قلتم و بديعا

 /  بَِديعًا “ ,hayret ve şaşkınlık بِداًعا sözüne de yer vermektedir. Burada geçen ”ما اخترقتم

uydurulma ve icâd edilme” anlamındadır. 

 Bedî’” kelimesi, Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Ondan önce hiçbir /بديع “

varlığın eşi ve benzeri olmadığını belirtmektedir. Görüldüğü gibi “ بدع/ Bede‘a” 

kökünün anlamı aldığı harekelere göre değişmektedir.419 

                                                 
417 Halîl b. Ahmed el-Farâhidî, Kitâbü’l-‘Ayn, (Beyrut: Daru’l-Ahyai’t-Turasi’l-Arabi, 2001), s.60. 

Konuyla ilgili benzer görüşler için bkz. Muhammed er-Râzî, Muhtâru's-Sihâh, (Beyrut: Daru’l Kitab 

el- Arabi, 1967),  s.43. 
 Beyitte yer alan halkan bedian eşsiz yaratılış ”ان نبا و مطيعا خلقا خلقا بديعا جمعة تتبع سبتا وجمادى و ربيعا“ 418

anlamındadır. 
419  Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-‘Ayn, s.60. 
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El-Müfredat‘ta “ بدع/ Bede‘a” kökünün yer aldığı bölümde “البدعة/ el-bid’atü”,  “ 

“,”’bid /بِداعً  إبداع   / ibdâ’”, “ بديع/ Bedî’” kelimeleri incelenmektedir. Konumuzla ilgili 

yalnız “ إبداع   / ibdâ’”,  ve “ بديع/ Bedî’” kelimelerinin açıklamaları sunulacaktır.  

 ibdâ’” kelimesi Allah lafzıyla beraber kullanıldığında “bir şeyi her hangi bir /إبداع “

alet, madde, zaman, mekân kullanmadan “إيجاد/ var etmeyi” ifade eder. İsfâhâni’ye göre 

bu kavram yalnız Allah için kullanılmalıdır.420 

İsfahânî (v.502/1108) “بديع/ Bedî’” kelimesine ise “bir işi eşsiz yapan” anlamını 

vermektedir. Buna, En’âm suresi 6/101.ayeti “ ِض  بَِديعُ  السََّمَواِت َواألَرا / Göklerin ve yerin 

yoktan yaratıcısıdır” örnek olarak göstermekte, ( البدعة/ bid’at) kelimesinin hadis 

terminolojisinde “sonradan ortaya çıkan” anlamına geldiğini vurgulamaktadır.421 

İbn Manzur (v.711/1311) Bede῾a kelimesi ile ilgili benzer açıklamaları yaptıktan 

sonra İbnu’l-Esir’den iki çeşit bidat olduğunu nakleder: Bidatu’l-Huda ve Bidatu’d-

Dalal. Bu konu hadiste şöyle geçer: kim güzel bir yol tutarsa ona hem kendi, hem de 

onu yapanın sevabı verilir. Kim de kötü bir işin yolunu açarsa ona da kendisiyle beraber 

diğer yapanların karşılığı verilir.422 

İbrâhim Medkur (1902-1995) “بدع/ Bede‘a” kökünü incelerken ilk olarak “ابتدعوها” 

kelimesine dikkat çeker.  Hadîd suresinin 57/27.ayetinde zikredilen ” ًبَانِيَّة َوَرها

 ifadesine “daha önce örneği olmaksızın onu uydurdular” anlamını ”اباتَدَُعوَها َما َكتَبانَاَها َعلَياِهم

vermektedir.423 Benzer mananın Ahkâf suresi 9.ayette de “ُسل  ,Ben /َما ُكنا ُت بِداًعا ِمَن الرُّ

gönderilen peygamberlerin ilki değilim” geçtiğini hatırlatmaktadır.424  

Yukarıda incelendiği üzere “ بَِديُع / Bedî’”kelimesinin iki farklı ayette, fakat aynı 

anlamda geçtiği sözlüklerde de görülmektedir. Kelime Kur’an’da kendinden önce 

durum tespitinde bulunan ayeti destekleyen ve açıklayan konumda gelmektedir.  

2. Tefsirlerde “ بدع/ Bede‘a” Kelimesinin Yorumu. 

Kur’an’da “ بَِديُع/ Bedî’” kelimesinin yer aldığı iki ayet bağlam yönünden 

incelendiğinde, konunun ortak olduğu görülecektir. Allah, ona oğul ve kız isnat 

                                                 
420  Râğip el-İsfahânî, el-Müfredât, s.49. 
421  Râğip el-İsfahânî, Müfredat Kur’an Kavramları Sözlüğü, ( İstanbul: Yarın Yayınları, 2015), s.113. 
422  İbn Manzur el Ensari, Lisânu’l Arab, (Beyrut: Daru’s-Sâdir, tsz), c.VIII, s.6-7. 
423  İbrâhim Medkur, Mu'cemu li-Elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm, (Mısır: el-Hayatu-l-Amma lişuûni’l-matabi’l 

-‘Arabi, 1989), c.I, s.121. 
424 İncelediğimiz diğer Kur’an sözlüklerinde söz konusu kök zikredilmemektedir. Baktığımız 

sözlüklerden bazıları şunlardır: Mukâtil b. Süleymân, Eşbâh ve Nezâir; İbn Cevzî, Vucuh ve Nezâir; 

Dâmeğânî, Kâmûsu’l-Kur’ân.  
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edenlere göklerin ve yerin yaratıcısı, varlığın sahibi olduğunu vurgulu bir şekilde 

hatırlatmaktadır. Nüzûl sırasına göre En’âm, 6/101 Mekke’de, Bakara, 2/117 

Medine’de inmiştir. Her iki ayet de konu bakımından önceki ayetlere bağlıdır.  

 

İndiği yer Ayet Sure 

Medenî  ُِض ُكلٌّ لَه َرا َوقَالُوا اتََّخذَ اللّٰهُ َولَدًا ُسباَحانَهُ بَلا لَهُ َما فِى السَّٰمَواِت َواْلا

 قَانِتُون

راً فَِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا فَيَُكونُ  بَِديعُ  ى اَما ِض َواِذَا قَٰض  السََّمَواِت َواألَرا   

Bakara,  

2/116-117 

Mekkî ا يَِصفُون  َوَخَرقُوا لَهُ بَٖنيَن َوبَنَاٍت بِغَياِر ِعلاٍم ُسباَحانَهُ َوتَعَاٰلى َعمَّ

ِض أَنَّى يَُكونُ  بَِديعُ  لَهُ َولَدٌ َولَما تَُكنا لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ  السََّمَواِت َواألَرا

ٍء َعِليمٌ  ٍء َوُهَو بُِكّلِ َشيا  َشيا

En’âm, 

6/100-101 

 

Tezin bu bölümünde bu iki ayetin ilk dönemden itibaren tefsirlerde ele alınışı 

üzerinde durulacaktır. 

2.1. Mukâtil Tefsiri  

Mukâtil, (v.150/767) tefsirinde Bakara suresi 2/116-117.ayetlerin, Medine’de 

Necran kabilesinin Hz. Peygamber’e “İsa Allah’ın oğludur” dedikleri zaman indiğini 

bildirmektedir.425 En’âm suresinin 6/100-101.ayetleri ise İbn Abbas’a göre, Mekke 

müşrikleri “Allah’ın oğulları ve kızları olduğunu” uydurduklarında Mekke’de 

inmiştir.426 Böylece Mukâtil, biri Mekkî diğeri Medenî olan her iki ayetin nüzûl 

sebebini açıklamıştır. 

Mukâtil tefsirinde ayetlerde geçen “ بَِديُع/ Bedî’” kelimesini yaratılış “ خلق/ 

haleka” ile değil, “ابتدع/ ibtedea” ile açıklamış, her iki ayeti tevil ederken de Allah’ın 

sonsuz kudreti ve azameti ile gökleri ve yeri yaratışının üzerinde durmuştur. Ayette 

geçen }بديع السماوات واألرض{ ifadesinin tefsirini “ابتدعهما ولم يكونا شيئا” yani “Allah, onları 

(onlar daha önce yokken) var etmiştir” şeklinde beyan etmiştir. “ ُبَِديع/ bedî’” kelimesini 

yorumlarken aynı kökten gelen “ابتدعهما/ ibtadeâhuma” filine yer vermiştir.427 Bakara 

                                                 
425  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsîru’l-Kebîr, c.I, s.133. 
426  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.581. 
427  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.134. 
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suresinin 2/117.ayetinin tefsirinde Mukâtil, Hz. İsa’nın “babasız olarak, anne karnında” 

ifadesini onun var olması biçiminde açıklamaktadır: 

وذلك أن الله عز وجل ، قضى أن يكون عيسى صلى الله عليه وسلم في بطن أمه من غير أب ، فقال له كن ، (

 .)فكان

          En’âm suresinin 6/101.ayetinde ise özellikle “melekleri, Üzeyir’i ve Hz. İsa’yı” 

da bu şekilde yarattığını belirtmektedir.428 

2.2. Taberî Tefsiri  

Taberî (v.310/923), Bakara 2/117.ayetteki “ ُبَِديع/ bedî’”  kelimesini “ مبدع/ mubdi’ 

”kelimesi ile açıklamıştır. Mubdi’ daha önce olmayan bir şeyi ihdas etmektir. Bunu 

dinde yapana  “مبتدع/ mubtedi’ ”denir. Allah bu ayette gökleri ve yeri bir benzeri 

olmadan yarattığı gibi kudretiyle İsa’yı da babasız olarak yaratabileceğini ilan 

etmektedir. “Allah, nasıl bir evlat sahibi olur? Nitekim göklerin ve yerin yegâne 

yaratıcısıdır ve malikidir. O’nun bu yaratmasının benzeri yoktur. Nasılki kendi 

kudretiyle evreni inşa etmiştir, o kudret ve azametle de Allah,  Hz. İsa’yı bir baba 

olmadan ibda etmiştir (yaratmıştır).”429 

Taberî, Rebî’ (v.136/754) ve Suddî’nin  (v.127/745) rivâyetlerine dayanarak 

bedî’ kelimesini Allah’ın gökleri ve yeri hiçbir örneği bulunmadan yarattığını 

bildirmektedir. O aynı zamanda “Bu yaratılışa hiç kimse ortaklık etmemiştir” 

demektedir.430 En’âm 6/101.ayette geçen “ بَِديُع/ bedî’” kelimesini Taberî ibdâ, ihdâs, 

icâd ifadeleriyle ve İbn Zeyd’in rivâyetine dayanarak “ خالق/ yaratıcı” sözcüğüyle 

açıklamıştır.431 

2.3. Zemahşerî Tefsiri  

Zemahşerî (v.538/1144) tefsirinde, Bakara suresi 2/117.ayetine önce “بدع/ 

Bede‘a” kelimesinin lügat anlamını vererek başlamıştır. “بَِديع/ Bedî’” kelimesini “Kim 

bir şey yarattı ise, ona, “bedî’/ yaratıcı” denir. Bu sıfat teşbih olarak kullanılmıştır. 

Allah, kendisinin göklerin ve yeri yaratıcısı olduğunu bedî’ kelimesi ile zikretmiştir.432 

Zemahşerî bedî’ kelimesini “ مبدع/ mübdi’” kelimesiyle açıklamıştır. Asıl mana, gökler 

ve yerin yaratılışının, imkânsızlık ve zorluk olmadan, rahatsızlık vermeden, durmadan 

                                                 
428  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.582. 
429  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.II, s.465. 
430  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.II, ss.465- 466. 
431  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.457. 
432  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.315. 
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gerçekleştirildiğidir. Bedii kelimesinin kullanılış nedeni Allah’ın doğurmasının 

mümkün olmadığını vurgulamaktır. Böylece, doğum olayı tenkit edilmiştir. 

Zemahşerî önceki ayette geçen433  “ َولَدًا/ veleden “ kelimesini “Mesih Allah’ın 

oğludur”,  “Üzeyir, Allah’ın oğludur”, “Melekler Allah’ın kızlarıdır” ifadeleriyle ve 

bilginin kaynağına değinmeden açıklamıştır.434 Aynı bilgi Mukâtil ve Taberî 

tefsirlerinde de yer almıştır. 

Zemahşerî, En’âm suresi 6/100.ayetindeki “ َوَخَرقُوا لَهُ بَٖنيَن َوبَنَاٍت بَِغياِرِعلاٍم“ ifadesini 

açıklarken ayrıntılı bilgi vermiştir. Zemahşerî’nin tefsirinde “ َبَٖنين/ benine” kelimesinin, 

Kitap ehli için kullanıldığı belirtilmektedir. “ ٍبَنَات  / benât” kelimesi ise Kureyş’in 

“melekler” için kullandığı kelimedir.435 “ َُوَخَرقُوا لَه” “ tahrif etmek, yalan söylemek, 

uydurmak, düşünmeden ve hakikatleri bilmeden konuşmak” gibi anlamlara 

gelmektedir.436 

Bu ayet ardındaki ayetin ilk kelimesiyle “ بَِديع/ Bedî’” açıklanmıştır. Ayete iki 

farklı anlam verilmiştir: 

a. “ سمواته و أرضه  بَِديعُ   /  Kendisine ait gökleri ve yeri yarattı.  

b. “ ِض بَِديُع هو  في السََّمَواِت َواألَرا / O gökleri ve yeri yarattı.” Yaratılışın Allah’a ait 

olduğunu vurgulamak için tefsir kısmının başında “هو/ O” zamiri yer 

almıştır. 

Zemahşerî, Allah’ın evladı olduğu iddiasını çürütmek, ortadan kaldırmak 

amacıyla, üç ayrı vecih öne sürmüştür: 

1. Büyük cisimlerin -Göklerin ve yerin- yaratıcısının, doğum ile vasıflandırılması 

imkânsızdır. Çünkü bir cisim olmadan önce baba / valid olmalıdır.  

2. Doğumun gerçekleşmesi için, bir çift, aynı cisimden olmalıdır. Allah her şeyden 

üstün, yüksek ve yüce olduğu için, ona bir eş uydurulmasının sahih olmadığı 

bellidir. 

3. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi bilendir. Kim bu sıfatlara sahip olursa, 

hiç bir şeye ve özellikle oğula ihtiyacı yoktur, ancak muhtaç olan kişi çocuk 

talep eder.437 

                                                 
 .Bakara, 2/116 ”َوقَالُوا اتََّخذَ اللّٰهُ َولَدًا “ 433
434  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, ss.314-315. 
435  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.380. 
436  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.381. 
437  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.381. 
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2.4. Râzî Tefsiri 

Râzî (v.606/1210) bedî’ kelimesinin geçtiği ayeti bir önceki ayetle birleştirmiş ve 

ayetlerin sebeb-i nüzûluna ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Râzî ayetlerin nüzûl 

sebeplerini ifade ederken İbn Abbas’ın “Bu ayet, Kâb b. Eşref, Kâb b. Esed ve Vehb b. 

Yahüdâ hakkında nazil olmuştur. Çünkü bu üçü, Üzeyir’in Allah’ın oğlu olduğuna 

inanıyorlardı.” rivâyetini nakletmektedir.438 Râzî Bakara 2/117.ayetin, kendisinden 

önceki 116.ayete cevap olduğunu düşünmektedir. Müfessir Allah’ın oğlu olduğunu 

söyleyen inkârcıları üç gruba ayırmıştır: 

- “Üzeyir Allah’ın oğludur” diyen Yahudiler 

- “İsa Allah’ın oğludur” diyen Hristiyanlar  

- “Melekler Allah’ın kızlardır” diyen Müşrik Araplar.439 

Râzî, bedî’ kelimesinde iki mesele bulunduğunu belirtmiştir. Birinci meselede 

بديع “ .bedî’” kelimelerinin aynı anlama geldiğini söylemektedir /بديع“ mubdi’ ” ve /مبدع“

/ bedî’ ” kelimesinin anlamı “bir şeyi hiç yoktan var etmek”tir. Arapçada “daha önce 

olmayan bir şeyi söyleyen veya yapan” kimseye (مبتدع/ mubtedi’) denmektedir. Bu 

kelime “اختراع/ ihtira’ ”kelimesinden farklıdır. Çünkü ihtira’ bir şeyi örneğine bakarak 

üretmektir.440 Allah’ın gökleri ve yeri ihdas etmesi “bir ibda” yani benzeri olmayan bir 

şeyi var etmekten ibarettir. Bu sebeple, herhangi bir bilim dalında, daha önce 

bulunmayan bir metot veya bir çözüm üretene - أبدع/ ebde’a:- “bunu ilk kez, o kimse 

buldu” denilir.441 

Râzî, ikinci meselede 2/117.ayeti önceki ayete bağlayarak ayetler arası bütünlüğe 

vurgu yapmaktadır. Ona göre bu iki ayet birlikte ele alındığı zaman Allah’ın kudretini 

aşamalı olarak;  

ِض  َرا   بَلا لَهُ َما فِى السَّٰمَواِت َواْلا

- “Önce gökler ve yerde var olanların Maliki olduğunu” 

ِض  َرا    بَٖديُع السَّٰمَواِت َواْلا

- “Sonra göklerin ve yerin de Sahibi olduğunu” 

ًرا فَِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا فَيَُكونُ     َواِذَا قَٰضى اَما

                                                 
438 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, s.25. 
439 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, ss.24-25. 
440 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, s.27. 
441 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIII, s.124. 
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- “Son olarak bir şeyi nasıl yarattığını anlatmaktadır.”442 

Râzî, En’âm suresinin 6/100.ayetinde kullanılan ( َوَخَرقُوا) kelimesini “yalan 

uydurdu” şeklinde açıklamıştır.443 (  ٍلَهُ بَٖنيَن َوبَنَات ) ifadesi hakkında “Allah’ın oğulları 

olduğunu söyleyenler Hristiyanlar ile bir grup Yahudi’dir, meleklerin, Allah’ın kızları 

olduğunu söyleyenler ise Araplardır” demiştir.444 Râzî, insanların fani oldukları için, 

her zaman bir babaya ihtiyaç duyduğunu belirtir. Bu durum İsa ve Üzeyir içinde 

geçerlidir. Ancak Allah bir çocuk sahibi olamaz. O bundan münezzehtir. Bir yanlış 

olarak, Allah’ın çocuğu olduğunu söyleyenlere bu ayette “ ِض بَٖديُع السَّمٰ   َرا َواِت َواْلا  ” ifadesi 

delil olarak getirilmiştir.  

2.5. İbn Âşûr Tefsiri 

İbn Âşûr (1879-1973) Bakara suresinin 116. ve 117.ayetlerini incelemeye “ َوقَالُوا

ِض ُكلٌّ لَهُ  َرا قَانِتُونَ اتََّخذَ اللّٰهُ َولَدًا ُسباَحانَهُ بَلا لَهُ َما ِفى السَّٰمَواِت َواْلا ” ayetinin ilk kelimesi olan (َوقَالُوا)  

ifadesi ile başlamaktadır. Bu ifadeye dayanarak Allah’a çocuk isnat eden kimseleri 

 incelediğimiz müfessirler gibi üç gruba ayırmaktadır.445 İbn Âşûr bu üç grubun (َوقَالُوا)

(Yahudi, Hristiyan ve Müşrik) aynı ayette zikredildiği farklı ayetlerden örnekler 

getirmiştir: 

ِرٖكينَ  ِل الاِكتَاِب َوَْل الاُمشا  َما يََودُّ الَّٖذيَن َكفَُروا ِمنا اَها

“Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar”446  

ِلِهما  َكٰذِلَك قَاَل الَّٖذيَن َْل يَعالَُمونَ   ِمثاَل قَوا

“(Kitab'ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti.” 447 

ُمنَا اللّٰهُ  َْل يَُكلِّ        َوقَاَل الَّٖذيَن َْل يَعالَُموَن لَوا

“Bilmeyenler, “Allah bizimle konuşsa,” derler.”448  

ِلِهما تََشابََهتا قُلُوبُُهما  َكٰذِلَك قَاَل الَّٖذيَن ِمنا قَباِلِهما ِمثالَ   قَوا

“Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti. Onların 

kalpleri (anlayışları) birbirine benziyor.”449 

                                                 
442 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, ss.26-27. 
443  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIII, s.123. 
444  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIII, s.122. 
445  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.683. 
446  Bakara, 2/105. 
447  Bakara, 2/113. 
448  Bakara, 2/118. 
449  Bakara, 2/118; İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.684. 
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Ayetin devamında “ اتََّخذَ اللّٰهُ َولَدًا” ifadesinde kullanılan fiilin sebebini açıklarken 

İbn Âşûr, “Allah “ َاتََّخذ” kelimesi ile müşriklerin iddialarını reddetmektedir.” demiştir. 

Ona göre, bu cümlede istihza ve ironik anlatım vardır. “اتََّخذ” kelimesinde doğurmak 

manası olmadığı açıktır. İbn Âşûr “ َاتََّخذ” (evlat edinmek) kelimesini “اكتساب” (sahip 

olmak) ile açıklamıştır. Çünkü doğurmak (َولَدًا) üretmek değildir. Bir kişi bir şey 

üretirse/ gerçekleştirirse o zaman bu, üreten kişiye ait olur.450 Burada üreten Allah’tır. 

Müşriklerin Allah’a çocuk (melekler) nispetinin asıl sebebi onların “cahil” 

olmalarıdır. Kitap ehline gelince, onlar teşbih ve mecaz kelimelerini gerçek manada 

anlamışlardır. Toplumdaki salih insanları Allah’ın çocukları olarak tarif etmişlerdir.. 

“Allah, Hz. İsa’nın babasıdır” iddiası buna bir örnektir. Yorumlamayı bilmeyen 

insanlar, aşağıdaki gibi bazı nasları anlamadan kabul etmişler ve doğru 

zannetmişlerdir:451 

ِل مَ ياتٍ  يُنُِكما ألَجا َعةً بَياَن أَعا عَلُوا قَرا ، َوْلَ تَجا َساَمُكما ِمُشوا أَجا . ْلَ تَخا ّبِ إِلِهُكما ْلَدٌ ِللرَّ  أَناتُما أَوا

“Siz Tanrınız Rabbin çocuklarısınız. Ölülere ağıt yakmak için bedenlerinizi 

yaralamayacaksınız. İki kaş arasındaki tüyleri almayacaksınız.”452 

َن  ”  ”ُطوبَى ِلَصانِِعي السَّالَِم، ألَنَُّهما أَبانَاَء اللِه يُداَعوا

“Ne mutlu barışı sağlayanlara!  Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.”453 

İbn Âşûr, Kitab Mukaddes’e dayanarak “Allah’ın çocukları” ifadesinin yanlış 

anlaşıldığını izah etmiştir. Müslümanlar ise, Hz. Peygamber’in hadislerinde geçen “ 

 .gibi ifadeleri te’vil etmişler, “Allah’ın ailesi var” dememişlerdir 454”الخلق كلهم عيال الله

Dolayısıyla İbn Âşûr, bu beyanın doğru olmadığını vurgulamak için sonra gelen ayeti 

gerekçe göstermiş ve “ ِض    .ayetinin tefsirine geçmiştir ”بَِديُع السََّمَواِت َواألَرا

İbn Âşûr, “ بَِديع/ bedî’” kelimesinin إبداع/ ibda’” kelimesinden kaynaklandığını 

açıklamıştır. “إبداع/ ibda’”  kelimesi “daha önce bir örnek inşa edilmemiştir” demektir. 

Böylece göklerin ve yerin yaratılışı, Âdem’in yaratılışı ve düzenli bir nesil yaratılışında 

 ibda’”, yani “ daha önce bir örneği olmadan yaratmak” bir şekilde teyit edilmiş /إبداع “

olmaktadır.455 

                                                 
450  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.684. 
451  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.684. 
452  Tevrat, Sahih, 5. 
453  İncil, Sahih, 5. 
454  Bütün yaratılanlar Allah'ın ailesidir. 
455  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.686. 
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İbn Âşûr Allah’a çocuk isnadı gibi çirkin nitelemelerden Allah’ı tenzih etmek için 

ayette “ ُُسباَحانَه/ münezzehtir” ifadesinin geçtiğini vurgulamıştır. Çünkü doğurmak ve 

çocuğa ihtiyaç duymak Allah için bir noksanlık sayılır. Bu iddia ile Allah’a acizlik ve 

ihtiyaç üstünde bulunmak nispet edilmiş olur. Ayetteki bedî’ kelimesiyle Allah’ın 

bütün gökleri, yeri ve içindeki mahlûkatı yarattığı hatırlatılmış, her türlü yaratmayı 

bilen Allah’ın bir çocuğu olduğu görüşü reddedilmiştir. Buna göre Allah’ın evladı olma 

durumu mümkün değildir. Müfessir doğrudan birbirine bağlı bir şekilde Allah’ın “ 

ِض اَنّٰى يَُكوُن لَهُ َولَدٌ “  olduğunu görüşünü En’âm suresi 6/100.ayeti456 ”البَِديعُ  َرا بَٖديُع السَّٰمَواِت َواْلا

“َولَما تَُكنا لَهُ َصاِحبَةٌ 
457 ile desteklemiştir.458 Bu konuda münasebâtı belirterek Kur’an’ın 

bütünlüğüne dikkat çekmiştir. 

İbn Âşûr En’âm suresi 6/100.ayetteki459 “َخَرقُوا” kelimesini daha önce geçen 

 fiilindeki çoğul kalıbın “müşriklere” işaret ”َخَرقُوا“ ,fiili ile birlikte ele almış ”َجعَلُوا“

ettiğini belirtmiştir.460 İbn Âşûr, Keşşâf’taki açıklamalara dayanarak “َخَرقُوا” 

kelimesinde mecaz olarak “yalancılık” manasının bulunduğunu söylemiştir. Hasan-ı 

Basri “ َخَرقُوا/ haraku ” fiilini “Araplar bir adam bir topluluğa yalan söylediği zaman “ قد

 derler” cümlesiyle açıklar. Müşrikler Allah’a oğullar ve kızlar isnad ederek ”َخَرقها والله 

yalan söylemişlerdir.461 

Kur’an’da anlatıldığı gibi müşrikler, Allah’ın oğulları ve kızları olduğunu 

uydurmuşlardır. İbn Âşûr’a göre bu ayet için “Üzeyr ve İsa Allah’ın çocuklarıdır” diyen 

Yahudi ve Hristiyanlar değil yalnızca müşrikler kastedilmiştir. Müfessirlerin bu ayeti 

Yahudi ve Hristiyanların sözü ile yorumları uygun değildir. Çünkü onlar bu ayette “ 

 haraku ” ifadesindeki cümlenin düzenini ve zamirlerin dönüş yerini /َخَرقُوا

karıştırılmışlardır. 462 

Cahiliye Araplarında meleklerin Allah’ın kızları olduğunu anlatan meşhur bir söz 

vardır: “463”هن بنات الله İbn Âşûr bu uydurma ifadeden Allah’ın münezzeh olduğunu 

Bakara suresi 2/32.ayetteki “  تَنَا  ifadesiyle açıklamıştır.464 ”قَالُوا ُسباَحانََك َْل ِعلاَم لَنَا اِْلَّ َما َعلَّما

                                                 
456  “Gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu  olabilir?” 
457  En’âm, 6/101. 
458  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.687. 
ا يَِصفُوَن  459  َوَجعَلُوا ِللِّٰه ُشَرَكاَء الاِجنَّ َوَخلَقَُهما َوَخَرقُوا لَهُ بَٖنيَن َوَبنَاٍت بِغَياِر ِعلاٍم ُسباَحانَهُ َوتَعَاٰلى عَ مَّ
460  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.407 
461  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.407. 
462  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.408. 
463  Onlar Allah’ın kızlarıdır.  
464  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.409. 
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 olan Allah, gökleri ve yeri yoktan yaratmıştır. Bu yaratış, en büyük ve en ”البَِديعُ “

yüce yaratışlardan gösterilmiştir. Bu bölümde İbn Âşûr ilginç bir yorum yapmaktadır: 

“Müşrikler, görmedikleri halde cinlerin ve meleklerin büyüklüğünden yola çıkarak 

Allah’ın çocukları olduğunu iddia etmişlerdir. Peki, o zaman neden göklerin ve yerin 

büyüklüğünü, gözleri ile gördükleri halde onları Allah’a evlat olarak nispet 

etmemişlerdir”? 465 

İbn Âşûr, En’âm suresi 6/101.ayetini incelerken, bedî’ kelimesini, hem gramer, 

hem anlam konusunda Bakara suresi 2/117.ayet gibi açıklamıştır. Buna göre “evlat 

edinme ve doğurma olayı Allah’ın kudretini yok eder.” Dolayısıyla bu ayette göklerin 

ve yerin yoktan yaratılışı vurgulanarak Allah’ın çocuğu olursa, o çocuk da Allah olurdu 

denilmek istenmiştir.466 

 

 

Değerlendirme 

 bedî’” kelimesi “icat eden” anlamına /بَِديعُ “ Bede‘a” kökünden türeyen /بدع“ .1

gelir.467 “بدع/Bede‘a” fiilinden türetilen sıfat, isim, fiil şekillerinin tamamının Mekkî 

ayetlerde geçtiği tespit edilmiştir. “بدع/ Bede‘a” kökünün faili olarak her defasında 

Allah kastedilmiştir. “بدع/ Bede‘a” kökünün meful kullanımı ise “gökler, yer ve insan” 

anlamına gelmektedir. 

 .ibda’” daha önceki bir örneği hiç olmayan bir şey yapmak demektir /إبداع “ .2

Varlıkları örneği ve benzeri olmadan ilk defa yaratmak, icâd etmektir. 

3. Kur’an’da “ ُِضبَِديع  / بَِديعُ “ Bedi’u semâvâti ve ‘l-ard” ifadesinde / السََّمَواِت َواألَرا

bedî’” kelimesinin ardından sadece gökler ve yer ibaresi kullanılmıştır. Gökleri ve yeri 

yokken yaratan anlamına gelir. 

4. Daha önce var olmayan “gökleri ve yeri ortaya çıkaran önceden bir örnek 

olmaksızın yaratmaya başlayan” şeklinde açıklanmıştır.  

 bedî’” kelimesi, Allah’ın övülen sıfatlarını içeren “Esmâü’l-Hüsnâ”nın /بَ ِديعُ “ .5

içindedir.468 “el-Bedi’: “örneksiz, misâlsız, acib ve hayret verici âlemler icat eden 

                                                 
465  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.410. 
466  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, ss.411-412. 
467  İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin ışığında Allah’ın İsim ve sıfatları, Esmâü’l-Hüsnâ, (Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, 2011), s.194. 
468  Cemel Hasan İzzeddin, el-Esmâü’l-Hüsnâ, s.184 
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demektir. ” ُبَِديع / bedî’” kelimesi, ancak Allah’a için kullanılır. Hz. Peygamber “ ُبَِديع 

/bedî’” kelimesi konusunda “Allah’ın en büyük isimdir”, şeklinde izah etmiştir.469 Yüce 

Allah zât-ı ulûhiyetini “  البَِديُع” kelimesiyle tanıtmıştır. 

 isminin geçtiği iki farklı ayette Yüce Allah zât-ı ulûhiyetini tek özne ”البَِديُع  “.6

ile vasıflandırmıştır. Dolayısıyla bir tek özne her iki ayeti de kapsamaktadır. Ayetlerde 

ulûhiyetinin (Zâtının) “sahip olmaktan, çocuk edinmekten münezzeh-  ُُٓۜسباَحانَه” olduğu 

vurgulu şekilde anlatılmaktadır.470 Münezzeh-  ُُٓۜسباَحاَنه” ifadesi Kur’an’ da on dört kere 

geçmektedir.471 Böylece müşriklerin ve “İsa Allah’ın oğludur” diyenlerin iddiaları boşa 

çıkarılmaktadır. 

7. Yüce Allah, Ayetler “ ُالبَِديع” ismiyle okuduğunda şunları söylemektedir: O, 

nasıl bir çocuk edinebilir ki İnsanoğlu esasen Allah tarafından yaratılmıştır. Ama 

insanoğlu yer ve gökten sonra yaratılmıştır. Yer ve göğün yaratılışı kâinatın 

başlangıcıdır. İnsanoğlu çok sonra yaratılmıştır. Kur’an bu içeriği müşriklerin ve iman 

etmeyenlerin itiraflarına cevap vermek ve onları ikna etmek için anlatmakta, bu 

maksatla “ بَِديُع/ bedî’” kelimesini kullanmaktadır. Bu bağlamda “ بَِديُع/ bedî’” kelimesi 

Allah Teâlâ’nın gökleri ve yeri kusursuz bir şekilde yaratılışını izah etmektedir. 

Dolayısıyla Allah’ın nihayetsiz yaratma gücünün sıfatlarından biridir.  

8. Her ne zaman Allah’a bir çocuk isnat edilmişse Allah hemen varlığın 

kendisine ait olduğunu, her şeyi kendisinin yarattığını gökler ve yerin yaratılışı 

üzerinden hatırlatmıştır (Nisâ, 4/171; Mâide, 5/17; Tevbe, 9/30-31; Yûnus, 10/68; Nahl, 

16/51-57; Meryem, 19/90; Zümer, 39/4 vd. ). 

9. Acaba neden özellikle Kur’an “ ُبَِديع/ bedî’” kelimesini her iki ayette 

kullanılmıştır? Neden (فاطر/ Fâtır), (خالق/ Hâlik), (جاعل/ Câ’il) kelimelerini 

kullanmamıştır? Hâlbuki bütün bu kelimeler anlamları bakımından aynı fikri, aynı 

konuyu ve aynı durumu anlatmaktadırlar. Ayrıca “ بَِديُع/ bedî’” kelimesi her daim bir 

ünlem işareti ile mi kullanılmıştır? Yani Cahiliye Arapları Allah’ın doğurabileceği 

düşüncesi hakkında ne durumdaydılar? 

10. Bu kavramla ilgili olarak Mukâtil “ بَِديُع/ bedî’” kelimesini her iki ayet için 

ibtedea ile karşılarken, Taberî hem“ ابتدعوا/ ibtedeû” hem (خالق/ Hâlik) ile açıklamıştır. 

                                                 
469  Karagöz, Ayet ve Hadislerin ışığında Allah’ın İsim ve sıfatları, s.194. 
470  Karagöz, Ayet ve Hadislerin ışığında Allah’ın İsim ve sıfatları, s.397. 
471  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.586. 
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Zemahşerî bir birinden farklı görüşlerle Allah’ın ebeveyni ve evlad sahibi 

olamayacağını söylemiştir. Râzî“ بَِديُع/ bedî’” kelimesinin geçtiği Bakara 2/116-

117.ayetlerin yaratılışta üç aşamadan bahsettiğini söyler. Önceki ayetin sonu ilk 

aşamadır, sonraki ayeti ise iki kısma ayırmıştır. Birinci aşamada yaratılış, bedî’ kavramı 

ile ikinci aşamada “kün feyekun” ile ifade edilir. İbn Âşûr diğer müfessirlerden farklı 

olarak Kitâb-ı Mukaddes’te geçen “Allah’ın çocukları” ifadesinin yanlış anlaşıldığını, 

Müslümanlar Hz. Peygamber’in hadislerinde yer alan “الخلق كلهم عيال الله” “Allah’ın ailesi 

var” gibi ifadeleri te’vil ettiklerini söylemiştir. Kur’an’da anlatıldığı gibi, müşrikler, 

Allah’ın oğulları ve kızları olduğunu uydurmuşlardır. İbn Âşûr’un diğer bir tespiti 

En’am 6/116.ayette “Üzeyr ve İsa Allah’ın çocuklarıdır” diyen Yahudi ve 

Hristiyanların değil yalnızca müşriklerin kastedildiğidir.472 Müfessirler bu ayeti Yahudi 

ve Hristiyanların sözü olarak yorumlamışlardır. Çünkü onlar bu ayette yer alan “َخَرقُوا/ 

harakû” ifadesindeki cümlenin düzenini ve zamirlerin dönüş yerini karıştırılmışlardır. 

11. Yukardaki ayetleri ve müfessirlerin açıklamalarını mütalaa ettikten sonra 

Allah’ın doğurabileceğini söylemek çok büyük bir iftiradır. Bundan daha büyük bir 

küfür/ nankörlük yoktur. İşte bu sebeple Allah, Kur’an-ı Kerim’de çok vurgulu 

ifadelerle, zât-ı ulûhiyetinden başka Yaratan olmadığını buyurmaktadır. Allah söz 

konusu ayetlerde kâinatın başlangıcı olan göklere ve yere işaret ederek kendinden başka 

yaratan olmadığını güçlü ve üst bir dille anlatmıştır. 

3. Bakara 2/116-117.Ayetlerde Geçen “Kun Feyekun/ Ol Der, Olur” İfadesine 

Dair Mülahazalar 

Göklerin ve yerin yaratılışından bahseden ayetler incelendiğinde, “ بدع/ bede῾a”, 

 .ḫaleḳa” fiilleri ve onlardan türeyen kelimelerin kullanıldığı görülür /خلق“ ,”feṭara /فطر“

Bu kelimeler “ َض َرا  .es-semâvât ve’l- ard” ifadelerinden önce gelmektedir / السََّماَواِت َواْلا

Konuyla ilgili ayetlerin bir kısmında, gökler ve yerler bu ikisi arasında yaratılışın 

tedrîciliğinden “altı gün” kavramı çerçevesinde bahsedilmektedir. 

ضَ “ َرا  .ifadesi müşriklere Allah’ın kudretini ve birliğini hatırlatır ”َخلََق السََّماَواِت َواْلا

Bu ifade yeniden diriliş gerçeğinden ve İsa (a.s)’nın yaratılışından yüz çevirdikleri 

                                                 
472  Derveze bu konudaki ayetlerin “Araplara ait sözleri, yaklaşımları ve inançları hikaye ettiğini, 

bunların Hristiyanlık inancı ve İsa’nın oğul oluşu ile ilgili olmadığını” söylemektedir. İzzet Derveze, 

Kur’ân’a göre Hz. Muhammed, (İstanbul: Düşün Yayınları, 2012), c.1, ss.343-344. 
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zaman kullanılmıştır. Çünkü “göklerin ve yerin yaratılışı” Allah katında en büyük 

şeydir.  

 Kun Feyekun” Kur’an’da “insanın yaratılış hakikatini te’kid ve her/ ُكنا فَيَُكونُ  “

şeyin Allah’ın irade ve kudreti ile kolay olduğunu” ifade etmek için sekiz yerde 

geçmektedir.473 

İndiği Yer Âyet Sure 

Medenî   ٰمَواِت َواْْلَْرِض ى اَْمراً فَِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ  بَ۪ديُع السَّ  Bakara, 2/117  َواِذَا قَٰضٰٓ

Medenî  لُُق ٖنى بََشٌر قَاَل َكٰذِلِك اللّٰهُ يَخا َسسا قَالَتا َرّبِ اَنّٰى يَُكوُن ٖلى َولَدٌ َولَما يَما

ًرا فَِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا فَيَُكونُ   َما يََشاُء اِذَا قَٰضى اَما

Âl-i İmrân, 3/47 

Medenî  َخلَقَهُ ِمنا تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكنا اِنَّ َمثََل ٖعيٰسى ِعنادَ اللِّٰه َكَمثَِل ٰادََم

 فَيَُكوُن.

Âl-i İmrân, 3/59 

Mekkî  َم يَقُوُل ُكنا فَيَُكوُن َض بِالاَحّقِ َويَوا َرا َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

وِر َعاِلُم الاغَياِب َوالشَّ  َم يُنافَُخ فِى الصُّ لُهُ الاَحقُّ َولَهُ الاُملاُك يَوا َهادَةِ قَوا

 َوُهَو الاَحٖكيُم الاَخٖبير. 

En’âm, 6/73 

Mekkî  .ٍء اِذَا اََردانَاهُ اَنا نَقُوَل لَهُ ُكنا فَيَُكوُن لُنَا ِلَشیا  Nahl, 16/40 اِنََّما قَوا

Mekkî  ًرا فَِانََّما يَقُوُل لَهُ َما َكاَن ِللِّٰه اَنا يَتَِّخذَ ِمنا َولٍَد ُسباَحانَهُ اِذَا قَٰضى اَما

 ُكنا فَيَُكونُ 

Meryem, 19/35 

Mekkî  لَُق ِمثالَُهما َض بِقَاِدٍر َعٰلى اَنا يَخا َرا اََولَياَس الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ُق الاعَٖليم  بَٰلى َوُهَو الاَخالَّ

ُرهُ اِذَا اََرادَ َشياپًا اَنا يَقُوَل لَهُ ُكنا فَيَُكون  اِنََّما اَما

Yâsin, 36/81-82 

Mekkî  ًرا فَِانََّما يَقُوُل لَهُ ُكنا فَيَُكوُن ٖي َويُٖميُت فَِاذَا قَٰضى اَما  Ğâfir, 40/68 ُهَو الَّٖذى يُحا

 

Genel olarak anlam göklerin ve yerin yaratılışı ile İsa’nın (a.s) yaratılışı ve 

insanın öldükten sonra yeniden yaratılması arasında irtibat olduğunu gözler önüne 

sermektedir. Bu ayetlerin arasından üç ayette  ُُكنا فَيَُكون ifadesi “ َض َرا -es/ السََّماَواِت َواْلا

semâvât ve’l- ard”dan sonra “ ََخلَق / haleka” veya “  :bedî” kelimesiyle ortaya çıkar / بَ۪ديعُ 

Bakara, 2/117; En’am, 6/73; Yasin, 36/81-82.  

Allah gökleri ve yeri altı günde yaratmaya kadir olduğu gibi bütün mahlûkatı 

yaratmaya özellikle İsa’yı babasız yaratmaya ve ölüleri diriltmeye kadirdir. Onun 

hükmü ve emri sadece “  ُُكنا فَيَُكون” demekle gerçekleşir. 

                                                 
473  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.818. 
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Bu ayetlerin bir kısmı İsa’nın yaratılışı konusunda müşriklerin onunla ilgili 

“Allah’ın oğlu” iddialarından bahsetmektedir.  Geri kalan kısmı kıyâmet ve ölülerin 

yeniden diriltilmesi çevresinde döner.  

Ayetlerin nüzûlünü dikkate aldığımızda Mekkî olanların ba’s ile ilgili olduğunu 

gözlemleriz. Burada hitap müşrikleredir. Medenî ayetlerde ise İsa’nın yaratılışı 

konusundadır ve Ehl-i Kitab’a (Necran Hristiyanlarına) hitap etmektedir. Sadece Mekkî 

surelerden Meryem suresindeki bir ayet istisna olarak Allah’ın çocuğu olduğu 

iddialarına cevap vermektedir. 

Tefsir için neden bu ayeti seçtiğimize gelince o tablodaki sınıflandırmada ilk 

ayettir. Daha önce  ََخلَق kelimesine benzer kelimeler içerisinde  َبَدَع kelimesini de 

açıklamaya çalıştık. İkinci bölümde “  ُُكنا فَيَُكون” ile bağlantısını anlamaya çalışacağız. 

Bunun için önce müfessirlerin konu hakkındaki görüşlerine başvuracağız. 

Mukâtil  (v.150/767) Allah’ın “ ضبَِديُع السَّ  َرا َماَواِت َواْلا  ” sözünün haksız yere 

kendisine çocuk nisbet eden müşriklere cevap olarak Zatını yüceltmek için olduğunu 

kabul eder. Çünkü Allah bir şeyi yapmak istediğinde İsa’yı babasız olarak yarattığında 

olduğu gibi  “ُكنا فَيَُكون ” der.474 

Taberî (v.310/ 923)“ُكنا فَيَُكون” ifadesinin tahlil ve tefsiri için ayeti öncesindeki 

 ”?cümlesine bağlar. “Allah göklerin ve yerin sahibiyken nasıl evladı olur ”قَالُوااتََّخذَ اللهُ َولَدًا

hatırlatması yapar. İster göklerin ve yerin yaratılışı, ister İsa’nın babasız yaratılışı olsun. 

Yaratılmışların hepsi Allah’ın birliğine şahitlik eder. Bu konuda Rabi’ (v.136/754) ve 

Suddî’nin (v.127/745) daha önce yer verdiğimiz rivâyetlerini475 delil gösterir.476 

 yani hükmettiği, buyurduğu her hükmün gerçekleşmesinde esas ”أمًراإذا قضى “ 

olan, onu bitirmektir. Bunun için Kur’an ayetlerinden örnekler verir. “İnsanlar arasında 

hükmedene “el-kâdî” denir. Ölü için “قد قضي” yani “Dünyada işi bitti” denir. Taberî 

konuyla ilgili olarak İsra suresinden iki ayete yer verir:   َقََضى َربَُّك أَْلَّ تَعابُدُواا إِْلَّ إِيَّاهُ و  (isra, 

17/23) yani “Kulları arasında emriyle hükmetti.”  َِرائِيَل فِي الاِكتَاب  (İsra, 17/4) َوقََضيانَا إِلَى بَنِي إِسا

yani “Onlara Kitab’tan haber verdik.” demektir.477 Taberî’ye göre kun feyekun “Allah 

ne zaman hüküm verir veya onu tespit ederse kesinlikle gerçekleştirir.” anlamındadır.478 

                                                 
474  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.134. 
475  Bakara, 2/117. Bu konu için tezimizin 109.sayfasına bakılabilir. 
476  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.II, s.465. 
477  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.II, s.466. 
478  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.II, s.470. 
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Bu konuda en doğrusu mananın “Allah’ın yaratması ve hükmetmesi” şeklinde genel 

olarak kabul edilmesidir. Sonuç olarak ayet şöyle anlaşılmalıdır: “Ne zaman Allah evlat 

edindi” dedilerse Allah onlara “Tıpkı kudretiyle İsa’yı babasız yaratması gibi hiçbir şey 

yokken gökleri ve yeri eşsiz yaratanın (haleka-bede’a) nasıl olur da evladı olur?” 

cevabını verir.479 

Zemahşerî (v.538/1144)  “ُكنا فَيَُكون / Kun feyekûn” ifadesini “ فيحدثأحدث   / ehdis-

feyuhdes” ile açıklamaktadır. Ona göre Allah bir şeyi yaratmayı dilediği zaman ondan 

imtina etmez. Allah kun feyekun sözüyle kendini bir çocuğu olmasından tenzih 

etmektedir. Çünkü bu Onun bariz sıfatları olan kudret ve azametine uygun değildir.480 

Râzî (v.606/1210) ayette yer alan قََضى kelimesinin anlamlarını ayetlerle 

açıklamıştır: Yaratmak (Fussilet, 41/12), emretmek (İsra, 17/23), hükmetmek, haber 

vermek (İsra, 17/4), işi bitirmek (Ahkâf, 35/29). Râzî’ye göre Allah’ın “ ًرا  izâ /اِذَا قَٰضى اَما

kadâ emran” ifadesine “bir şeyi yarattığında”, “bir şey yapmaya karar verdiğinde”, “bir 

şeyi sapasağlam yaptığında” anlamı verilmiştir.481 

İbn Âşûr (1879-1973) incelediğimiz ayetin Hıristiyanların Allah’ı itham 

ettikleri ve şüphe duydukları “(el-bunuvve/ evlat edinme)” konusunu nefyetmek için 

delil olarak geldiğini söylemiştir. Allah bu ayetle “yokluktan yaratmanın İsa’yı babasız 

yaratmaktan daha büyük bir iş” olduğunu dile getirmiştir. Yine İbn Âşûr insanın 

yaratılışını tâm (ana-baba vasıtasıyla), noksan (İsa gibi babasız) ve vasıtasız (Âdem gibi 

ana-babasız) olmak üzere üçe ayırmıştır. O, “ كان/ kâne” kelimesinin “إيجد فيوجد/ îcâd 

feyûced ” ifadesinde olduğu gibi habere ihtiyaç duymadığını söyler. Bunun gibi “kun 

feyekun” de varlıkların ortaya çıkmasının süratine delildir.482 

Mukâtil her zamanki yöntemiyle önce kun feyekun ifadesinin anlamını 

kendisinden önceki ayetle tamamlar. Taberî ve Râzî aynı metod ve aynı delilleri 

kullanırlar. Zemahşerî ve İbn Âşûr “kun feyekûn” kalıbını “ أحدث فيحدث/ ehdis fe 

yuhdes” ve “إيجد فيوجد / îcâd fe yûced” ifadeleri ile açıklamışlardır. 

Sonuç olarak göklerin ve yerin yaratılışından bahseden ayetler Allah’ın birliği, 

kudreti ve azametine işaret eder. Bu ayetlerde bedea, fetara, haleka ve ondan türeyen 

fiiller kullanılır. Ayetlerden bir kısmı yaratılışı genel manada açıklarken,  bir kısmı 

                                                 
479  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.II, s.473. 
480  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.315. 
481  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, s.28. 
482  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.687. 
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göklerin ve yerin yaratılışının altı günde oluşundan, diğer bir kısmı da kun feyekûn 

ifadesine bağlı olarak gelmiştir. Kun feyekûn ayetleri göklerin ve yerin yaratılışı dışında 

yeniden dirilme ve İsa’nın babasız yaratılışı konularıyla birlikte gelmektedir.  

b. فطر/ Fetara  

Kur’an-ı Kerim’de “yaratma” fiilinin karşılığı olarak “ خلق/ haleka” başta olmak 

üzere “بدع/bede‘a”, “ فطر/ fetara” “ جعل/ ce῾ale”, kelime kökleri ve bu köklerin türevleri 

kullanılmaktadır. Türkçe olarak tek bir kelime ile karşılamaya çalıştığımız bu fiillerin 

her biri farklı bir bağlamda zikredilmiştir ve Arapça’da yaratmak fiilinden başka 

anlamlara da sahiptirler. 

 fetara” kökü ve ondan türeyen kelimeler on dokuz ayette ve yirmi kelime /فطر “

şeklinde yer almaktadır. Ayrıca “فطر/ fetara” kökünden“فاطر/ Fâtır” kelimesi Kur’ân-ı 

Kerîm’in otuz beşinci sûresine, “انفطار/ İnfitar” kelimesi seksen ikinci suresine ad 

olmuştur. Kur’an’da Allah’a nisbet edilen fâtır isimlerinin hepsi “göklerin ve yerin 

(tabiatın) yaratıcısı” mânasını taşımaktadır. Diğer sigaları ise bu anlamın yanında 

özellikle vahye muhatap olan insanın yaratılışını ifade etmektedir. 

 Kur’an’da geçen “فطر/ fetara” kökü ve türevlerinin yer aldığı ayetlerin tamamı 

Mekke’de inmiştir.483 Fiil olarak hem insanın hem de göklerin ve yerin yaratılışı için 

kullanılmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde göklerin ve yerin yaratılışında zikredilen 

  .fetara” kökünü inceleyeceğiz /فطر“

 fetara” kökü ve türevleri, aşağıdakitabloda görüldüğü üzere, Kur’an’da /فطر“

sekiz ayette “ ِض َرا  gökler ve yer” ifadesiyle birlikte kullanılmıştır.484 Tespit /السَّٰمَواِت َواْلا

ettiğimiz ayetler, Mushaf tertibi485 esas alınarak sırasıyla tetkik edilecektir.  

İndiği Yer Âyet Sure 

Mekkî ٰمَواِت َواْْلَْرِض  قُلا اََغياَر اللِّٰه اَتَِّخذُ َوِليًّا فَاِطِر السَّ  En’âm, 6/14 

Mekkî ِهَى ِللَّذى ُت َوجا ها ٰمَواِت َواْْلَْرَض  اِنّى َوجَّ َحنيفًافََطَر السَّ  En’âm, 6/79 

Mekkî  ٰمَواِت َواْْلَْرِض ِخَرةِ  اَناَت َوِلّي فِىفَاِطر السَّ ٰ الدُّنايَا َواْلا  Yûsuf, 12/101 

Mekkî  ٌّٰمَواِت َواْْلَْرِض قَالَتا ُرُسلُُهما اَفِى اللِّٰه َشك فَاِطر السَّ  İbrâhim, 14/10 

Mekkî  ٰمَواِت َواْْلَْرِض الَّذى فََطَرُهنَّ قَاَل بَلا َربُُّكما َربُّ السَّ  Enbiyâ, 21/56 

                                                 
483  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.712, 713, 722. 
484  el-Said M. Badawi, Muhamad Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage, Brill, 

Leiden-Boston, 2008, s.716.  
485  Habenneke, el-Kavaidu’t-Tedebbüru’l-Emsal, s.178; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.84. 
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Mekkî  دُ ِللِّٰه ٰمَواِت َواْْلَْرِض  فاِطراَلاَحما َجاِعِل الاَمٰلئَِكِة ُرُساًل  السَّ  Fâtir, 35/1 

Mekkî  َّٰمَواِت َواْْلَْرِض قُِل اللُّٰهم َعاِلَم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ  فَاِطَر السَّ  Zümer, 39/46 

Mekkî  ٰمَواِت َواْْلَْرِض َواًجا فَاِطر السَّ َواًجاَجعََل لَُكما ِمنا اَنافُِسُكما اَزا َناعَاِم اَزا َوِمَن اْلا  Şûrâ, 42/11 

 

Ayetlerde, “فََطر/ fetara kökü genelde bir hitap, bir diyalog, bir tavsif şeklinde 

farklı bağlamlarda olan cümlelerde geçmektedir. 

Kur’an’da “فاطر/ Fâtır” kelimesi ilk olarak En’âm suresinin 6/14.ayette yer 

almaktadır.   

En’âm suresi 6/14 ve Zümer suresi 39/46.ayetlerine yer vermek istiyoruz: 

ِض  فَاِطرِ قُلا اََغياَر اللِّٰه اَتَِّخذُ َوِليًّا  َرا ٰمَواِت َواْلا   السَّ

“De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’tan başkasını mı dost 

edineceğim?”486 

ِض َعاِلَم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ  فَاِطرَ  قُِل اللُّٰهمَّ  َرا  السَّٰمَواِت َواْلا

“De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen 

Allah’ım!”487 

Bu iki ayette Hz. Peygamber’e hitap vardır. Ayetlerde kullanılan “فاطر/ Fâtır” 

kelimesiyle Allah, Peygamber’in dilinden müşriklere “yaratıcı” oluşunu vurgulamıştır.  

En’âm suresi 6/79. ve Enbiyâ suresi 21/56.ayetlerde “ َفََطر/ fetara” kelimesi fiil 

olarak kullanılmıştır:   

ي  ِهَي ِللَّذ۪ٓ ُت َوجا ها ي َوجَّ ينَ  فََطرَ اِنّ۪ٓ ِرك۪ٓ ا اَنَ۬ا ِمَن الاُمشا يفاً َوَم  َض َحن۪ٓ َرا  السَّٰمَواِت َواْلا

“Ben, O’nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a 

çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”488 

ِض الَّٖذى فََطَرهُنَّ  َرا  َواَنَا َعٰلى ٰذِلُكما ِمَن الشَّاِهٖدينَ  قَاَل بَلا َربُُّكما َربُّ السَّٰمَواِت َواْلا

“İbrâhim, dedi ki: “Hayır! Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir. O, bunları 

yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.”489 

                                                 
486  En’âm, 6/14. 
487  Zumer, 39/46. 
488  En’âm, 6/79. 
489  Enbiyâ, 21/56.  
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Bu ayette Hz. İbrâhim vasıtasıyla Allah hakkında bir haber zikredilmiştir.  Hz. 

İbrâhim, babasına ve kavmine hitap ederken “Allah’a yönünü çevirme” ifadesiyle 

yaratıcı oluşuna vurgu yapmak istemiştir.490 

Yûsuf suresinin 12/101.ayetinde “فَاِطر/ Fâtır” kelimesinin geçtiğiayette Hz. 

Yûsuf’un duası vardır ve O Allah’tan Müslüman olarak ölmeyi dilemiştir:  

يِث   ََحاد۪ٓ يِل اْلا او۪ٓ ي ِمنا تَأ تَن۪ٓ ي ِمَن الاُملاِك َوَعلَّما ي فَاِطرَرّبِ قَدا ٰاتَياتَن۪ٓ ِخَرةِ  تََوفَّن۪ٓ ٰ ِض اَناَت َوِلّي۪ٓ  فِي الدُّنايَا َواْلا َرا السَّٰمَواِت َواْلا

ينَ  اِلح۪ٓ ي بِالصَّ ِلماً َواَلاِحقان۪ٓ  ُمسا

"Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey 

gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. 

Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!"491 

Aktarılan rivâyetlerde ayette geçen “ َين اِلح۪ٓ  Salihin” ifadesiyle Hz. İbrâhim ve /الصَّ

Hz. İshak olduğu belirtilmiştir. Hz. Yûsuf duasında Allah’a seslenirken “فاطر/ Fâtır” 

kelimesiyle Allah’ın yaratıcı sıfatını ön plana çıkarmaktadır.    

İbrâhim suresi 14/10.ayette “فَاِطر/ Fâtır”  kelimesi, Allah’ın yaratıcı sıfatı olarak, 

bu sefer Hz. Musa ve kavmi arasındaki konuşmayla vurgulanmıştır: 

ِض  فَاِطرِ قَالَتا ُرُسلُُهما اَفِى اللِّٰه َشكٌّ  َرا  …السَّٰمَواِت َواْلا

“Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi 

var?” 

Fâtır suresinin 35/1.ayetinin başında “فَاِطر/ Fâtır”  kelimesi geçmektedir: 

دُ ِللِّٰه  ِض َجاِعِل الاَمٰلئَِكِة ُرُساًل  فَاِطرِ اَلاَحما َرا  السَّٰمَواِت َواْلا

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri elçiler yapan Allah’a mahsustur”.  

Bu sureye hem " اْلَمٰلئَِكةِ   / Melâike” hem de “Fâtır” adı verilmiştir. “فَاِطر/ Fâtır” 

kelimesi ile Allah’ın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğu tanımlamıştır. Ardından 

melekler elçiler olarak (resul) gönderilmiş ve onlara bu görevin verildiği açıklanmıştır. 

Konuyla ilgili son ayet Şûrâ suresi 42/11’de “فَاِطر/ Fâtır” kelimesi şu şekilde 

geçmektedir:  

َواًجا فَاِطرُ  َناعَاِم اَزا َواًجا َوِمَن اْلا ِض َجعََل لَُكما ِمنا اَنافُِسُكما اَزا َرا  السَّٰمَواِت َواْلا

                                                 
490  En’âm, 6/74-79.  
491  Yusuf, 12/101. 
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“Allah O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da 

(kendilerine) eşler yaratmıştır.”  

Bu defa gökleri ve yeri yaratan Allah, kendinin sonsuz gücünü ve kudretini 

göstermek için “فَاِطر/ Fâtır”kelimesini kullanmıştır. Devamında, insanlara ve 

hayvanlara eşler yaratmasını örnek vererek yaratıcılığını tekrar ortaya koymuştur.  

1. Sözlüklerde “فطر/ fetara” Kelimesinin Anlamı 

Halil b. Ahmet (v.170/791) “فطر/ fetara” kökünden türeyen kelimelerden “الفطر/ 

el-fatr”a “sütten az bir miktar sağabilmek” “فطرت/ fatartu”ya “parmakla deve sağdım, 

hamur ve çamur yoğurdum” anlamlarını vermektedir. Bu kelime “oruç açmak” 

manasında da kullanılır. Kur’an’dan örnek vererek kelimenin yaratmak anlamına vurgu 

yapan Halil b. Ahmet ayette geçen “ ِض َرا  ifadesini “Allah mahlûkatı ”فَاِطر السَّٰمَواِت َواْلا

yarattı”ve “Eşyaları yapmaya başladı” olarak açıklamıştır. “O göklerin ve yerin 

yaratıcısıdır.” Buna göre Allah insanı “kendi yüceliğini, iman ve dinini bilmeleri için” 

yaratmıştır. Ayrıca kök “انفعال/ infi’âl” kalıbında “انفطر/ infetara” olarak kullanılınca 

“elbisenin yırtılması ve dağların yarılması” anlamını ifade eder.492 

Halil b. Ahmet bu kelimenin kökünü açıklarken "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine 

doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." gibi hadislere de 

yer vermiştir.493 

İsfahâni (v.502/1108), “فطر/ fetara” kelimesine “boydan boya yarmak” anlamı 

vermiştir. Fetara kökünden türetilen “فطر فالن كذا فَطرا ” و   ” انفطرانفطارا” و ”أفطرهو فطورا“

kelimelere “Bir kimse, bir şeyi uzunlamasına yardı” demiş ve bunu farklı ayetlerle 

açıklamıştır:  

ِجعِ الابََصَر َهلا تَٰرى ِمنا فُُطور “   Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik)“ / ”فَارا

görüyor musun?”494 O’na göre kelime bu ayette “bozulma veya düzelme” anlamına 

gelir.  

Müzzemmil suresinin 78/18.ayette “  دُهُ َمفاعُوًْل  O gün gökler / اَلسََّماُء ُمنافَِطٌر بِٖه َكاَن َوعا

paramparça olacak, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.”495 ifadesi “Allah’ın 

                                                 
492  Halîl b. Ahmet, Kitâbü’l-‘Ayn, s.747. Konuyla ilgili benzer görüşler için bkz. Muhammed er-Râzî, 

Muhtâru's-Sihâh, s.506. 
َساِنهِ  493 َرانِِه أَوا يَُمّجِ دَاِنِه أَوا يَُنّصِ َرِة، فَأَبََواهُ يَُهّوِ لُوٍد إِْلَّ يُولَدُ َعلَى الاِفطا   َما ِمنا َموا
494  Mülk, 67/3. 
495  Müzemmil, 73/18. 
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mahlûkatı yaratması, bir şeyi yoktan var etmesi, olmayan bir şey koyması, icat etmesi” 

anlamındadır. 

Rûm suresinin 30/30.ayette  َرَت اللِّٰه الَّٖتى فََطَر النَّاَس َعلَياَها يِن َحٖنيفًا فِطا َهَك ِللدّٖ  Hakka  / فَاَقِما َوجا

yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata 

sımsıkı tutun.”496 buyurulmuştur. İsfehani bu ayetin yorumunda “Allah’ın yaratmasına, 

şekil vermesine ve insanları kendisini tanıma hususunda odaklamasına işaret vardır.” 

demektedir. 

İsfahâni “ َرَت اللّٰه  fitratallahi” kelimesi “Allah’ın insanı imanı tanıma gücüne / فِطا

sahip kılması, şekil vermesi ve yoktan var etmesidir.” Bu konuya şu ayette işaret 

edilmiştir: “ َُولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلَقَُهما لَيَقُولُنَّ اللّٰه”/ “Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını 

sorsan elbette, “Allah” derler” (Zuhrûf, 43/87). Kelime aşağıdaki ayetlerde 

ebdea/yokken yarattı; evcede/vücuda getirdi manasındadır. 

ِض “  .1 َرا دُ ِللِّٰه فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا   .Hamd, gökleri ve yeri yaratan” (Fâtır, 35/1) / اَلاَحما

2.  “ ِض الَّٖذى فََطَرهُنَّ قَاَل بَلا َربُُّكما َربُّ  َرا السَّٰمَواِت َواْلا  “ / “İbrâhim, dedi ki: “Hayır! Rabbiniz, 

göklerin ve yerin Rabbidir. O, bunları yaratandır.” (Enbiyâ, 21/56) 

 bizi yaratan” (Tâhâ, 20/72) 497“ / َوالَّٖذى فََطَرنَا“  .3

İbn Manzur, Lisânu’l-‘Arab’ta (v.711/1311) “فطر/ fetara” kelimesini açıklarken 

fiil ve türevlerine değinerek “yardı, ayırdı” anlamlarını vermiştir. “تفّطر الشيء” (bir şey) 

yarıldı, ayrıldı” demektir. El-Futur, el-fatr kelimesinin çoğuludur. Ayette “ هل ترى من

 /إذا السماء انفطرت“ Hiçbir çatlak-düzensizlik görüyor musun?” şeklinde geçmiştir.498/ فطور

Gökyüzü çatlayıp yarıldığı zaman” ayetindeki499 “انفطر/ infatara” yarıldı, çatladı 

demektir.500 Bu kelime bir hadiste “Hz. Peygamber ayakları çatlayana kadar kıyamda 

dururdu.”501 ifadesiyle yer almaktadır. Lisânu’l-Arab’da “فطر/ fetara” kelimesi ile ilgili 

olarak oldu bilgi yer almaktadır. Diğer sözlüklerde de var olan bu bilgileri tekrarlamyı 

uygun bulmadık.502 

                                                 
496  Rûm, 30/30. 
497  Râğip el-İsfahânî, el-Müfredât, s.384; Râğip el-İsfahânî, Müfredat Kur’an Kavramları Sözlüğü, 

s.749. 
498  Mülk, 67/4. 
499  İnfitar, 82/1. 
500  İbn Manzur, Lisanu’l-ʿArab, c.V, s.55. 
 bkz. Muhammed b. İsmâ’il el-Buhâri, Sahîh-i وفي الحديث : قام رسول الله)ص( حتّى تفّطرت قدماه أي إنشّقت 501

Buhârî, Tah. Muhammed Zehîr b. Nâsiru’n-Nâsir, (Dâru Tavki’n-Necât, 1422), c.2, s.50. 
502  İbn Manzur, Lisanu’l-ʿArab, c.V, ss.58-59. 
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İbrâhim Medkur (1902-1995), “فطر/ fetara” kelimesini “ َض َرا  فََطَر السَّٰمَواِت َواْلا

/gökleri ve yeri yaratan”, onları yaratan “  خلقهما / halakahumâ” ve yokken var eden  

 fetara”‘ dan /فطر“ ibdaâhuma”  şeklinde açıklamaya başlamıştır.Sonra /أبدعهما“

türetilen kelimelere ( ،فطر، فطركم ، فطرنا ، فطرني ، فطرهن ، انفطرت ، اإلنفطار ، يتفطرن ، فاطر

 ve kelimenin zikredildiği ayetlere değinmiştir.503 (فطرة، فطور، منفطر

2. Tefsirlerde “فطر/ Fetara” Kelimesinin Yorumu 

Bu bölümde “فطر/ Fetara” ve ondan türeyen kelimelerin yer aldığı ayetler tabloda 

verdiğimiz sırayla504 müfessirlerden Mukâtil, Taberî, Zemahşerî, Râzî ve İbn Âşûr’un 

görüşleri üzerinden incelenecektir. 

2.1. En’âm, 6/14 Tefsiri  

ي اُِمرا  عَُمۜٓ قُلا اِنّ ۪ٓ ِعُم َوَْل يُطا ِض َوُهَو يُطا َرا ًّ فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا لََم َوَْل قُلا اََغياَر اللِّٰه اَتَِّخذُ َوِليا َل َمنا اَسا ُت اَنا اَُكوَن اَوَّ

ينَ تَُكونَنَّ  ِرك۪ٓ ِمَن الاُمشا  

"De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı 

olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim?" De ki: "Bana müslüman olanların 

ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma (denildi)." 

 Fâtır” kelimesi, ilk olarak En’âm /فاطر“ fetara” kökünden türeyen /فطر“

suresinin 6/14.ayetinde “ ِض َرا   .şeklinde kullanılmıştır ”قُلا اََغياَر اللِّٰه اَتَِّخذُ َوِليًّا فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا

Mukâtil  (v.150/767) bu ayetin tefsirine nüzûl sebebini vererek başlamaktadır: 

Kurayş kâfirleri Hz. Peygamber’e dediler ki: Bize getirdiğin Kur’an’ın sebebi 

nedir? Baban Abdullah’ın ve deden Abdulmuttalib’in toplumu ve senin kavminin ileri 

gelenlerinin Lat, Uzza ve Menat’a taptıklarını, kendi dinlerine bağlı olduklarını ve senin 

gittiğin yolu bıraktıklarını görmez misin? Bu çağrıyı yapmana sadece senin ihtiyacın 

sebep oluyor. Servetimizden sana toplayalım. Onun karşılığında sen de Allah’a ibadeti 

terk edersin. Bunun üzerine Allah “De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah 

Teâlâ'dan başkasını velî ittihaz eder miyim?” 505 ayetini indirdi.506 

Mukâtil’e göre ayetin başında Allah kendisini yüceltmiş, sonunda ise Hz. 

Peygamberin ilk Müslüman olmasını ve müşriklerden olmamasını, ayrıca bu durumun 

                                                 
503  İbrâhim Medkur, Mu'cemu li-Elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm, c.II, s.859. 
504 Tablo sayfası s.121. 
505  En’âm, 6/14. 
506 Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.552. 
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müşriklere bildirilmesini emretmiştir: “ َِرٖكين لََم َوَْل تَُكونَنَّ ِمَن الاُمشا َل َمنا اَسا ُت اَنا اَُكوَن اَوَّ ى اُِمرا  قُلا اِنّٖ

” 507 

Taberî (v.310/923), En’âm suresinin 6/14.ayetindeki “فَاِطر/ fâtır” kelimesini 

lafzetullah’ın sıfatı “  ِاللّٰه ” olarak kesreli okumuştur. “فَاِطر / fâtır” kelimesini “مبتدع/ 

yoktan var eden”, “مبتدئ/ (yaratmayı) başlatan” ve “خالق /yaratan” olmak üzere üç ayrı 

ifadeyle açıklamıştır.508 Taberî kelimenin kök anlamını açıklarken İbn Abbâs’ın, “فَاِطر/ 

fâtır” sözcüğünün anlamını nasıl öğrendiğine dair rivâyete değinir. İbn Abbas evinin 

yakınında bir kuyunun kazılması sırasında bedevilerden birinin diğerine "ene 

fatartuha" dediğini duyar. O, “فطر /fetara” kelimesinin "İlk defa yapmak, yaratmak" 

anlamına geldiğini bu olayla öğrenmiştir.509 

Taberî “فَاِطر / fâtır” kelimesinin “خالق/ yaratan” anlamında kullanıldığını Süddî 

(v.127/745), ve Katâde’den (v.117/735) aktarmaktadır.510 

Zemahşerî (v.538/1144) En’âm suresinin aynı ayeti için “فَاِطر/ fâtır” kelimesini 

izah etmeden önce soru hemzesinin neden fiilin değil, ismin başına geldiğini 

açıklamıştır. Bunun nedeni fiildeki eylem değil, Allah’tan başkasını veli edinmenin 

inkâr anlamını taşımasıdır.511 

Zemahşerî’ye göre “فَاِطر/ fâtır”  kelimesi ( ِاللّٰه) Allah kelimesine sıfat olarak 

kesreli, medh olarak dammeli, Zuhri (v.124/742) tarafından “fetara” şeklinde 

okunmuştur. İbn Abbas’tan şöyle rivâyet edildi: “ ِفَاِطر / fâtır” kelimesinin ne anlama 

geldiğini bilmiyordum. Bir kuyu hakkında, tartışan iki bedevi bana geldi. Onlardan 

birisi “Kuyuyu ben açtım, olmayan kuyuyu ben açtım, ben yaptım, ben kazdım.” 

dedi.512 

Râzî (v.606/1210), bu ayetin birinci kısmını açıkladıktan sonra, “فاطر/ fâtır” 

kelimesinin değişik şekillerde okunmasının nedenini incelemiştir. Ona göre kelime 

Allah lafzının sıfatı olarak kesre ile  “ فاطرِ   / fâtiri”, başında gizli bir zamir “هو / huve” 

olduğu kabul edilerek damme ile “ ُفاطر/ fâtiru”, medh tercih edilerek fetha ile “ فاطَر / 

                                                 
507  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.552. 
508  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.175. 
509  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.175 
510  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.176. 
511  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.329. 
512  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.329. 
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fâtira” olarak okunmuştur. Zühri rivâyetinde ise kelimenin okunuşu “فََطر / fatara” 

dır.513 

Râzî, İbnu’l-Enbâri’den (v.328/940) “الفطر/ el-fatru” kelimesinin aslının, bir 

şeyi yarmak, çatlatmak manasına geldiğini söylemiş, kelimeyle ilgili olarak İbn 

Abbas’tan gelen kuyu rivâyetine de yer vermiştir.514 

Râzî’ye göre, yarma kelimesinde hem ıslah hem de ifsad durumu bulunur. 

Burada “ ِض َرا  .Göklerin ve yerin yaratıcısı ” ifadesi ıslah manasına gelir / فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا

Şu iki ayette ise ifsad anlamı taşımaktadır:515 

- Mülk suresinin 67/3.ayeti “َهلا تَٰرى ِمنا فُُطور/ Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) 

görüyor musun?  

- İnfitar suresinin 82/1.ayeti“   اِذَا السََّماُء انافََطَرتا/ Gök yarıldığı zaman”  

İbn Âşûr (1879-1973), ayetle ilgili olarak” Hz. Peygamber’e inkârcılara karşı, 

Allah’ın dışında hiç kimseye ibadet etmeyeceğini söylemesi emredilmiştir.” 

demektedir. İbn Âşûr bu ayette, “فاطر/ fâtır” kelimesinin sıfat olarak kullanıldığını 

belirtmiştir.  Ayette kast edilen, Hz. Peygamberin Müşriklerden uzak durması ve onları 

tamamen reddetmesidir. Onlar, Allah’ın dışında değişik varlıklara tapıyorlar ve farklı 

ibadetlerle ilgileniyorlardı. İslam’ın başında Hz. Peygamber, Müşrikleri Allah’ın 

tevhidine çağırmıştır. Bu sure ilk vahyin inmesinden seneler sonra nazil olmuştur. İbn 

Atiyye’nin rivâyetine göre, müşrikler Hz Peygamberi putlara ibadete çağırmışlar, cevap 

olarak Allah, bu ayeti: “ De ki Ey Muhammed…”516 indirmiştir. 

İbn Âşûr “مبدع/ mubdî’” ve “خالق/ hâlik” kelimelerini eşanlamlı olarak 

açıklamıştır. İbn Abbas’ın rivâyetine göre “فطر/ fatr” yarmak manasına gelir. 517 

2.2. En’âm, 6/79 Tefsiri  

 fetara” ifadesi Kur’an’da İbrâhim (a.s)’ın kıssasının anlatıldığı iki farklı /فطر “

ayette geçmektedir. 518 

ِهَى ِللَّٖذى فََطرَ  ُت َوجا ها ى َوجَّ ِرٖكينَِانّٖ َض َحٖنيفًا َوَما اَنَا ِمنَ  الاُمشا َرا السَّٰمَواِت َواْلا  

                                                 
513  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XII, s.178. 
514 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XII, s.178. 
515  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XII, s.178. 
516  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, ss.156-157. 
517  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.158. 
518 En’âm, 6/79; Enbiyâ, 21/56. 



129 
 

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. 

Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” 

En’âm suresinin 6/79.ayette “فطر/ fetara” kelimesi fiil olarak gelmiştir. 

Mukâtil’e göre Hz. İbrâhim, bir gece gökteki mahlûkata bakarken, onları Tanrı 

olarak görmek istemişti. Yıldızları gördüğü zaman; “Yıldızlar benim Rabbim” dedi. 

Sabah olup yıldızlar kaybolunca; “Ben kaybolanları sevmem” dedi. Ayı doğarken 

görünce “Bu benim Rabbim” dedi. Ay batınca onun da rab olmadığını söyledi. Güneşi 

doğarken görünce; “Bu benim Rabbim, bu daha büyük” dedi. Güneş batınca, halkına 

sizin “Allah’a ortak koştuklarınızdan uzağım” dedi.519 Mukâtil En’âm suresi 6/78-

79.ayetlerini beraber değerlendirerek 79.ayette geçen “فطر/ fetara” kelimesini “خلق 

/haleka” kelimesiyle açıklamıştır.520 

Taberî’ye göre Allah, En’âm suresinin 6/79.ayetinde İbrâhim (a.s)’a 

“İbadetinde gökleri ve yeri yaratan, insanı dirilten ve öldüren, kendisi daim olan ve fani 

olmayana yüzünü yöneltmesini” emretmiş,521 İbn Zeyd (v.233/?) de bu ayetin 

İbrâhim’in kavmine cevap olarak indiğini söylemiştir.522 

Zemahşerî’ye göre Enâm suresinin 6/79.ayeti varlığa yani göklerde ve yerde 

yaratılanlara delildir. “Varlığı ilk yaratan, onlara şekil veren Allah’a yüzümü döndüm.” 

sözü İbrâhim (a.s)’ın kendi kendine bakışı ve akıl yürütmesidir. Bunu da Allah, 

Kur’an’da açıkça zikretmiştir.523 

Râzî’ye göre  “ َِهى ُت َوجا ها ى َوجَّ  ,bir yüzü döndürmek” ifadesi mecâzi manadadır /  اِنّٖ

itaat demektir. Ayette  “ ضَ فََطَر  َرا السَّٰمَواِت َواْلا ” ifadesi “    َض َرا  şeklinde ” / ِللَّٖذى فََطَر السَّٰمَواِت َواْلا

  معبود“  ila” harfi tercih edilmemiştir. Râzî bunun sebebi/ إلى “  ,Lam” ile kullanılmış/ ْلم“

/ M’âbud”’un makamdan ve yönden münezzeh olmasıyla açıklamıştır. O, her şeyin 

üstündedir. “ إلى / ila” harfi yer ve mekân belirttiği için kullanılmamıştır.524 “ َفََطر/ fetara” 

fiilinin asıl anlamı “yarmak, varlık âlemine çıkarmak” demektir.525 

Enâm suresi 6/79.ayette İbn Âşûr, bu ayet ile önceki ayet arasında bir anlam 

bağlantısı kurmuştur. Çünkü şirkten kurtulmak Allah’a yönelmeyi ve sadece ona ibadet 

                                                 
519  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.572. 
520  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.572. 
521 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.363. 
522 Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.364. 
523  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.367. 
524  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIII, s.61. 
525  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIII, s.61. 
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etmeyi içerir.526 “Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” 

dedi. O da batınca (kavmine dönüp), “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz 

şeylerden uzağım” dedi. İbn Âşûr En’âm 6/14.ayette olduğu gibi burada da “فطر/ 

fetara” kelimesini  “خلق/ haleka” kelimesiyle açıklamış, “فطر/ fatara”’dan türetilen bazı 

kelimelerin anlamlarının birbirine zıt olduğunu tespit etmiştir. Örneğin  “فطور/ 

bozukluk” kelimesini 527ِجعِ الابََصَر َهلا تَٰرى ِمنا فُُطور  fatr /فطر ayetiyle örneklendirmiş,528 "فَارا

” kelimesini ise “ yokken icat ve ibda’ eden” bir şey anlamında vermiştir. 

2.3. Yûsuf, 12/101 Tefsiri  

اٖويِل  تَٖنى ِمنا تَا ِخَرةِ َرّبِ قَدا ٰاتَياتَٖنى ِمَن الاُملاِك َوَعلَّما ٰ ِض اَناَت َوِلّيٖ فِى الدُّنايَا َواْلا َرا ََحاٖديِث فَاِطَر السَّٰمَواِت َواْلا اْلا

اِلٖحينَ  ِلًما َواَلاِحقاٖنى بِالصَّ  تََوفَّٖنى ُمسا

“Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey 

gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. 

Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!” 

Mukâtil, Yûsuf suresinin 12/101.ayetini incelerken öncellikle Hz. Yûsuf’un 

babasından bahsetmiştir. Yakup (a.s), Hz. Yûsuf’dan iki sene önce vefat etti. Yûsuf 

(a.s) babasının vefat etmesinden sonra bütün zenginliği ve elindeki nimetlere rağmen 

Allah’a özlem duyarak ölümü temenni etmiştir.529 Mukâtil bu konuda Dahhak 

(v.105/723) ve İbn Abbas’tan (v. 68/ 687) “Hz. Yûsuf dışında hiçbir peygamber ölümü 

temenni etmemiştir.” rivâyetini nakletmektedir. Yûsuf; “Rabbim, sen bana seksen sene 

Mısır halkı üzerinde yöneticilik bahşettin ve bana rüya tabirlerini öğrettin, dünya ve 

âhirette sen benim velim ol.” dedi. Mukâtil’in bu ayetin tefsirinde “فاطرالسماوات واألرض” 

ifadesini “خالق السماوات واألرض” şeklinde yorumladığı dikkat çekmektedir.530 

Taberî, Yûsuf suresinin 12/101.ayetini incelerken, Yûsuf (a.s)’ın dünyada 

ailesine kavuştuktan, Allah tarafından kendine keramet, mülk ve yaşama rahatlığı ile 

rüya tabiri özelliği verildikten sonra şükrederek, Allah’tan salih insanlara -İbrâhim, 

İshak ve önceki Enbiyâ- kavuşmayı temenni ile dua ettiğini söylemektedir.531 

Taberî’nin Suddî, İbn Cüreyc (v.150/767), Katâde, Mücâhid (v.103/721) ve İbn 

                                                 
526  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.317, 
527  Mülk, 67/3. 
528  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.324. 
529  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, s.351. 
530  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, s.352. 
531  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIII, s.364. 
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Abbâs’tan rivâyetine göre Yûsuf (a.s), ölümü temenni eden ve ölüm için dua eden ilk 

resuldür.532 

Zemahşerî, Yûsuf suresinin 12/101.ayetindeki “فَاِطر/ fâtır” kelimesini 

açıklarken bu kelimenin cer halinin sıfatullah, ref’ halinin övgü için geldiğini söylemiş, 

ayetle ilgili başka bir açıklama yapmamıştır.533 

Râzî, Yûsuf suresinin 12/101.ayetindeki  “ ِض َرا  gökleri ve yeri / فَاِطَر ِ السَّٰمَواِت َواْلا

yaratan” ifadesini birkaç mana ile açıklamış, En’âm 6/14.ayetin tefsirinde yer 

verdiğimiz534 İbn Abbas’tan rivâyet edilen “kuyu” hadisesini burada anlatmıştır.  Ona 

göre kelime “var etme ve yaratma” anlamından başka manalara da gelmektedir. 

Aşağıdaki tablo onun bu konudaki görüşlerini bir araya getirmektedir: 

Devenin azı dişi çıkmıştır. فطر ناب البعير 

Bir şeyi yardım, o da yarıldı. فطرت الشيء فانفطر 

Yeryüzü bitkiler ile yarıldı تفطرت اْلرض بالنبات 

Ağaç, yapraklarıyla yarıldı.  الشجر بالورقتفطر  

 

Râzî’ye göre “var etme ve yaratma” manasına da kullanılan  “فاطر/ fâtır”  

kelimesinin535 sadece yoktan var etme şeklinde kabul edilmesi doğru değildir. Zira 

ayetlerdeAllah’ın gökleri buhardan yarattığı, insanların topraktan gelip toprağa 

döneceği şeklinde ifadeler vardır. Örneğin “ ٌتَٰوى اِلَى السََّماِء َوِهَى دَُخان  Sonra duman”/ ثُمَّ اسا

hâlinde bulunan göğe yöneldi”536 ayeti göklerin buhardan yaratıldığını dile 

getirmektedir. İnsanın, topraktan yaratıldığı “َرَت اللِّٰه الَّٖتى فََطَر النَّاَس َعلَياَها  Allah’ın /فِطا

insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun.”537 “ ِرُجُكما ِمناَها َخلَقانَاُكما َوٖفيَها نُٖعيدُُكما َوِمناَها نُخا

ٰرى  Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya (!Ey insanlar)“ /” تَاَرةً اُخا

döndüreceğiz ve sizi bir kere daha (topraktan) oradan çıkaracağız.”538 ayetlerinde 

beyan edilmiştir. Râzî’ye göre, bu ifadeler yaratılışın sadece yoktan var etme şeklinde 

olmadığını göstermektedir.539 

                                                 
532  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIII, s.365-367. 
533  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.III, s.327. 
534  Bkz. sf. 126. 
535  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVIII, s.221. 
536  Fussilet, 41/11. 
537  Rum, 30/30. 
538  Taha, 16/55. 
539  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XVIII, s.222. 
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İbn Âşûr, Yûsuf suresinin 12/101.ayetinde Hz. Yûsuf’un Allah tarafından 

kendisine verilen nimetleri itiraf ettiğini açıklamıştır: “Rabbim! Gerçekten bana mülk 

verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve 

ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”  

 İbn Âşûr bu ayeti tefsir ederken Allah’ın Hz. Yûsuf’a olan nimetlerini üç kısma 

ayırmıştır. Bunlar Hz. Yûsuf’un dünyada mülk ve ilim sahibi olması, ahirette ise 

Müslüman olmasıdır: “ َاِلٖحين ِلًما َواَلاِحقاٖنى بِالصَّ ِخَرةِ تََوفَّٖنى ُمسا ٰ  .Burada Hz ”اَناَت َوِلّيٖ فِى الدُّنايَا َواْلا

Yûsuf, Allah’a doğrudan çağrıda bulunduğu halde  “يا / nida edatını kullanarak “ يا فاطر

-el /الفاطر“fâtır” kelimesi ile seslenmiştir. İbn Âşûr /فاطر“ demeden” السماوات واألرض

fâtır” kelimesine eşanlamlı olarak  “الخالق/ el-hâlik” kelimesini vermiştir. Ayetteki asıl 

nokta Allah’ın dünyada ve ahirette Hz. Yûsuf’a sürekli veli olması, onun da ölümüne 

kadar İslam yolundan ayırmaması konusunda dua ederek Allah’a yönelip 

yalvarmasıdır.540 İbn Âşûr’un bu yorumu Dahhak ve İbn Abbas’ın “Hz. Yûsuf dışında 

hiçbir peygamber ölümü temenni etmemiştir.” rivâyetine zıt bir görüş olarak karşımıza 

çıkmaktadır. O’nun yorumu bir peygamberin ölümü temennisi yönündeki şaşırtıcı 

rivâyete göre daha akla yatkındır. 

2.4. İbrâhim, 14/10 Tefsiri  

ِض “ َرا  قَالَتا ُرُسلُُهما اَفِى اللِّٰه َشكٌّ فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا

“Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan ( ِفَاِطر) Allah hakkında bir şüphe 

mi var?” 

İbrâhim suresinin 14/10. ayetinde geçen “فاطر/ fâtır” kelimesi bu defa 

Peygamberlerin diliyle kullanılmıştır. 

Mukâtil bu yorumlarında da “فاطر/ fâtır” kelimesini “خالق/ hâlik” kelimesiyle 

açıklamıştır.541 İbrâhim suresinin 14/10.ayetinde, Peygamberler, gökleri ve yeri yaratan 

Allah’ın varlığı konusunda “فاطر/ fâtır” sıfatı ile kâfirleri ikna etmeye çalışmışlardır.  

Taberî bu ayette de, “فاطر/ fâtır” kelimesini “خالق/ yaratan” anlamında 

açıklamıştır.542 

İbrâhim suresinin 14/10.ayetinde (  ٌِّض  فَاِطرقَالَتا ُرُسلُُهما اَفِى اللِّٰه َشك َرا السَّٰمَواِت َواْلا  ) 

ayetin başındaki inkâr hemzesi zarfın başındadır. Zira bu ifade Zemahşerî’ye göre 

                                                 
540  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XIII, s.59. 
541  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, ss.399-400. 
542  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIII, s.610. 
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şüphe konusunda değildir. Zemahşerî bu bölümde “فَاِطر/ fâtır” kelimesi hakkında her 

hangi bir açıklama da bulunmamaktadır.543 

Râzî, İbrâhim suresinin 14/9.ayetini  ا تَداُعونَنَا ِسلاتُما بِٖه َواِنَّا لَٖفى َشّكٍ ِممَّ نَا بَِما اُرا َوقَالُوا اِنَّا َكفَرا

 Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz” dediler.” açıklarken“ /اِلَياِه ُمٖريبٍ 

peygamberlere Allah’ın varlığından ciddi bir şüphe içinde olduklarını söyleyen 

müşriklere karşı Allah’ın, Peygamberlerinin dilinden  ٌّالسَّٰمَواِت  فَاِطرقَالَتا ُرُسلُُهما اَفِى اللِّٰه َشك

ِض  َرا  ”?Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var َواْلا

ayetiyle cevap verdiğini söylemiştir. Râzî, peygamberlerin müşrikleri tüm nimetleri 

yaratan Allah’a davet ettiklerini ve O’ndan başkasına ibadetin mümkün olmadığını 

belirtmiştir. 

Râzî ayetin başında kullanılan “ ٌّاَفِى اللِّٰه َشك” ifadesindeki istifhamın inkâri 

olduğunu, Allah’ın varlığından hiçbir şüphe olamayacağını açıklamıştır.544 

 İbrâhim suresinin, 14/8.ayetinden  ٌّٰمَواِت وَ " قَالَتا ُرُسلُُهما اَفِى اللِّٰه َشك اْْلَْرِض فَاِطِر السَّ  önce, 

Hz. Musa kâfirlere  .ٌِض َجٖميعًا فَِانَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ َحٖميد َرا فُُروا اَناتُما َوَمنا فِى اْلا  Mûsâ, şöyle“ َوقَاَل ُموٰسى اِنا تَكا

dedi: “Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi, nankörlük etseniz de gerçek şu ki, Allah 

her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyık olandır. ”demiştir. 545 Nûh, Âd, ve 

Semûd ve onlardan sonrakilerin akıbetlerini hatırlatmıştır: ٍِم نُوح اَلَما يَااتُِكما َنبَُٶا الَّٖذيَن ِمنا َقباِلُكما قَوا

 Sizden öncekiler, Nûh, Âd ve Semûd kavimleriyle onlardan“ َوَعاٍد َوثَُمودَ َوالَّٖذيَن ِمنا بَعاِدِهما 

sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları (tam olarak) ancak Allah 

bilir.”546 

İbn Âşûr’a göre Allah’ın en önemli sıfatlarından birisi, tevhit sıfatıdır. Ayette 

vahdaniyyet sıfatının karşılığı olarak فاطر / fâtır” isminin kullanılması Allah’ın bu sıfatı 

hakkında her hangi bir şüphe olmadığını vurgulayan bir üslup özelliği olarak gelmiştir. 

Bu ayette İbn Âşûr  “فاطر/ fâtır” kelimesini dil bilgisi bakımından tekrar 

açıklamamıştır.547 

2.5. Enbiyâ, 21/56 Tefsiri  

ينَ   َواَنَ۬ا َعٰلى ٰذِلُكما ِمَن الشَّاِهد۪ٓ
ي فََطَرهُنََّّۘ ِض الَّذ۪ٓ َرا  قَاَل بَلا َربُُّكما َربُّ السَّٰمَواِت َواْلا

                                                 
543  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.III, ss.366-367. 
544  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIX, s.92. 
545  İbrâhim, 14/8. 
546  İbrâhim, 14/9. 
547  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XIII, s.96. 
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"İbrâhim şöyle cevap verdi: "Hayır, sizin rabbiniz, göklerin ve yerin rabbidir; 

onları O yaratmıştır; ben de buna şahitlik edenlerdenim." 

Enbiyâ suresinin 21/51-75.ayetlerinde Hz. İbrâhim ve kavmi arasında 

gerçekleşen diyalog anlatılmaktadır. Hz. İbrâhim kavmini göklerin ve yerin yaratıcısına 

davet etmektedir. Allah’ın yaratıcı sıfatını belirtirken “ َفََطر/ fetara” kökünü kullanması 

dikkat çekicidir. 

Mukâtil, Enbiyâ suresinin 21/51-75.ayetlerini tefsir ederken, ayrıntılı bir şekilde 

Hz. İbrâhim’in peygamberliğini izah etmiştir: Biz, İbrâhim’e, Musa ve Harun’dan önce, 

küçükken gizli bir şekilde peygamberliği vermiştik. O zaman babası Azer’e ve kavmine 

“Sizin ibâdet ettiğiniz bu putlar da ne oluyor?” demişti. Müşrikler, İbrâhim’e: “Ey 

İbrâhim, sen bize hakkı mı getirdin, yoksa oyun mu oynuyorsun, alay mı ediyorsun? 

Senin bu sözün ciddi mi yoksa şaka mı?” dediler. Bunun üzerine İbrâhim: “ بَلا َربُُّكما قَاَل 

ِض الَّٖذى فََطَرُهنَّ  َرا  Hayır! Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbi’dir. O, bunları“ - َربُّ السَّٰمَواِت َواْلا

yaratandır.”548 dedi. 

Taberî’ye göre İbrâhim (a.s) Enbiyâ suresinin, 21/56.ayetinde kâfirler kendisini 

ciddiye almadıkları zaman onlara şöyle seslenmiştir: “Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin 

Rabbi olan Allah’tır”.549 Taberî bu ayetteki “ َّفََطَرُهن/ fetarahunne” kelimesini “ ّخلقهن/ 

halakahunne” ile karşılamıştır. 

Enbiyâ suresinin 21/56.ayetindeki “ ِفَاِطر / fâtır” kelimesi için Zemahşerî her 

hangi bir açıklama yapmamış, yalnızca “فََطَرُهن “ fiilindeki “ ُهن” zamirinin “gökleri ve 

yeri veya putları” açıkladığını söylemiştir.550 

Râzî, Enbiyâ suresinin 21/56.ayetini incelerken, peş peşe gelen üç ayetin 

anlamını birbirinden ayırmamıştır. Ayette, Hz. İbrâhim Allah’ın kudretini ve tevhidini 

ispatlamak için ciddi ve kararlı olduğunu hem sözlü hem fiili olarak müşriklere 

bildirmiştir. Râzî buna Meryem suresinin 42.ayetini  “ َمُع َوَْل اِذا قَاَل ِْلَٖبيِه يَا اَبَِت ِلَم تَعابُدُ َما َْل يَسا

 Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen / يُباِصُر َوَْل يُغاٖنى َعناَك َشياپًا

ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?” delil olarak getirmiştir.551 Râzî 

 hunne” zamirinin gökler ve yerler/ ُهنَّ “ fatarahunne” kelimesinde kullanılan / فََطَرُهنَّ “

                                                 
548  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.83. 
549  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.292. 
550  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.IV, ss.150-151. 
551  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.181 
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yerine putlara işaret edebileceğini belirtmiş, bu durumda topluluğa sunduğu delilin 

daha anlamlı ve etkili olacağını ifade etmiştir.552 

İbn Âşûr, Hz. İbrâhim’in "553”وجدنا أبائنا لهاعابدين diyerek putlara tapan ve onlara 

bağlı olan babasına ve kabilesine yöneldiğini, “taşlardan yapılmış putlara nasıl 

tapılabilir ve onlara nasıl Rab yerine ibadet edilebilir? Bilakis sizin Rabbiniz gökleri 

yaratan Rab’dır ِض الَّٖذى فََطَرُهنَّ   َرا قَاَل بَلا َربُُّكما َربُّ السَّٰمَواِت َواْلا  dediğini hatırlatmıştır. Hz. 

İbrâhim İslam ve tevhit dinini ayakta tutmak için müşriklere Allah tarafından 

gönderildiğini bildirmiştir.554 İbn Âşûr, Râzî ve Zemahşerî’den farklı olarak  َّفََطَرُهن / 

fatarahunne kelimesindeki  َُّهن /hunne zamirinin hiç şüphe duyulmayacak şekilde gökler 

ve yer anlamında kullanıldığını dile getirmiştir.555 

2.6. Fâtir, 21/56 Tefsiri 

ِض َجاِعِل الاَمٰلئَِكِة ُرُساًل  َرا دُ ِللِّٰه فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا  اَلاَحما

 “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri elçiler yapan Allah’a mahsustur.” 

Mukâtil, Fâtir suresinin 35/1.ayetinde geçen “فاطر/ fâtir” kelimesini açıklarken 

“Hamd ve şükür, gökleri ve yeri “خالق/ hâlik, yaratan”, Meleklerin bir kısımdan Cebrail, 

Mikail, İsrafil, ölüm meleği ve kiramın kâtibini elçiler yapan Allah’a mahsustur.” 

yorumuna yer vermiştir.556 

Taberî, Fâtir suresinin 35/1.ayetinde geçen فاطر/ fâtır” kelimesi için de “خالق/ 

yaratan” anlamından farklı bir şey söylememektedir.557 

Fâtir suresinin 35/1.ayeti ( ِض َجاِعِل  َرا دُ ِللِّٰه فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا الاَمٰلئَِكِة ُرُساًل اَلاَحما  ”fâtır / فَاِطرِ “ (

kelimesi ile başlamıştır. Zemahşerî, “مبتدعها/ yoktan var eden” ve “ مبتدئها/yaratmaya 

başlayan” kelimelerini eş anlamlı olarak kullanmıştır.558   

Râzî, Fâtir suresinin, 35/1.ayetinin  دُ ِللِّٰه فَاِطِر ِض َجاِعِل الاَمٰلئَِكِة ُرُساًل اَلاَحما َرا السَّٰمَواِت َواْلا / 

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri elçiler yapan Allah’a mahsustur.” başındaki  

دُ ِللّٰهِ “  :El hamdulillah” kelimesini iki bölüme ayırır / اَلاَحما

                                                 
552  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.181. 
553  Enbiyâ, 21/53. 
554  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.59. 
555  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.96. 
556  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.552. 
557  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIX, s.326; c.XX, s.220; c.XX, s.474. 
558  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.136. 
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1. Dünyaya ait nimetleri ortaya koymak ve onları devam ettirmektir; buna Kehf 

suresinin 1.ayetini “    َدُ ِللِّٰه الَّٖذى اَناَزَل َعٰلى َعباِدِه الاِكتَاب  Hamd o Allaha ki kuluna / اَلاَحما

kitab indirdi”  delil olarak getirmiştir. 

2. Âhirete ait nimetler ise, yeniden yaratmak ve yeniden yaşatmaktır. Buna da 

En’âm suresinin 6/1-2.ayetlerini delil olarak göstermiştir.  “ دُ ِللِّٰه الَّٖذى َخلََق اَلاَحما

لَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَّٖذيَن َكفَُروا بَِرّبِِهما َيعاِدلُونَ  َض َوَجعََل الظُّ َرا  Hamd, gökleri ve yeri“ /السَّٰمَواِت َواْلا

yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr 

edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.”  ُهَو الَّٖذى َخلَقَُكما ِمنا ٖطيٍن ثُمَّ قَٰضى اََجاًل

تَُرونَ  ى ِعنادَهُ ثُمَّ اَناتُما تَما  O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra“ َواََجٌل ُمَسمًّ

(her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyâmetin kopması için) belirlenmiş bir 

ecel de O’nun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.”  

Râzî, farklı ayetlere dayanarak, dünya ve ahirete ait nimetleri ayrıntılı bir 

şekilde, inceledikten sonra, “ ِض َرا  gökleri ve yeri yaratan” konusuna / فاطُر السَّٰمَواِت َواْلا

geçmiş ve bu ifadeyi iki farklı şekilde açıklamıştır: 

1. İbn Abbas’ın rivâyetine göre  “ ِض َرا  ” gökleri yoktan yaratan/ فاطُر السَّٰمَواِت َواْلا

  .mubdiu’hâ” anlamına gelir /مبدعها

2. Râzî’ye göre ikinci anlamı ise, “  ِض َرا  göklerin ve yerin / فاطُر السَّٰمَواِت َواْلا

yarılması”, ruhların gökten inmesi ve cesetlerin yerden çıkmasıdır. Sonra gelen 

ayeti öncekine bağlayarak“    َجاِعِل الاَمٰلئَِكِة ُرُساًل/ melekleri elçiler yapan”  

meleklerin elçi olduğunu, müjde vermek için inip çıktıklarını söylemiştir.559 

İbn Âşûr’a göre Allah, bu ayette göklerin ve yerin yoktan var olduğunu ve 

meleklerin yaratıldığını “الحمد لله” kelimesini kullanarak ve kendini överek başlamış,560 

azametiyle göklerin ve yerin yaratıldığını vurgulamıştır.561 Oysa diğer ayetlerde, Allah, 

gökleri ve yeri kendisinin yarattığını hatırlatarak Peygamberine müşrikleri İslam’a 

çağırmasını emretmiştir. 562 “ ِِض َعاِلَم الاغَياِب َوالشََّهادَة َرا  De ki: “Ey /قُِل اللُّٰهمَّ فَاِطَر السَّٰمَواِت َواْلا

göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ım! ”  

Burada, İbn Âşûr “ فاطر/ fâtır ” kelimesine “hızla yaratma” manası vermiştir. 

Çünkü kelimede  شق  /yarmak anlamı da vardır. O bu durumu  “ َن ِمناهُ تََكادُ السَّٰمَواُت َيتَ  فَطَّرا ” 

Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak…”563 “ اِذَا السََّماءُ انافََطَرتا/ Gök yarıldığı 

                                                 
559  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVI, s.2. 
560  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXII, s.249. 
561  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXII, s.248. 
562  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXII, s.249. 
563  Meryem, 19/90. 
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zaman”564   ayetleriyle delillendirmiş ve İbn Abbas’ın kelimenin kullanımı hakkında 

diğer tefsirlerde de karşımıza çıkan “kuyu” rivâyetine yer vermiştir. 

İbn Âşûr aynı ayette geçen“ فاطر/ fâtır” ve “جاعل/ câ’il ” ifadeleri arasındaki farkı 

şöyle incelemiştir: Allah, “جاعل/ câ’il ” kelimesiyle melekleri elçi olarak tekvin ettiğini 

açıklamış ve “فطر/ fetara”’ kelimesinin yerine “جعل/ ce’ala” fiilini kullanarak meleklere 

elçilik görevini vermiştir. İbn Âşûr, ayetteki “ فاطر/ fâtir ” kelimesinde meleklerin 

“gökler ve yer” ifadesine atfedilmediğine dikkat çekmektedir. Ona göre göklerin ve 

yerin varlıkları arasından meleklerin tercih edilmesinin sebebi yaratılışlarının azameti 

ve göklerde var olmalarıdır.565 

2.7. Zümer, 39/46 Tefsiri 

ُكُم َبياَن ِعبَاِدَك ٖفيَما َكا ِض َعاِلَم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ اَناَت تَحا َرا تَِلفُونَ قُِل اللُّٰهمَّ فَاِطَر السَّٰمَواِت َواْلا نُوا ٖفيِه يَخا  

“De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen 

Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.”  

Mukâtil’e göre burada Allah, Hz. Muhammed’e; “ ِض  َرا  قُِل اللُّٰهمَّ فَاِطَر السَّٰمَواِت َواْلا

 Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan” demesini emretti. Bu ayette“ / َعاِلَم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ 

Mukâtil  “فَاِطر/ fâtır” kelimesini açıklamamıştır.566 

Taberî de فاطر/ fâtır” kelimesi için “خالق/ yaratan” anlamından farklı bir şey 

söylememektedir.567 

Zemahşerî ( ِض َعاِلَم الاغَياِب َوالشََّهادَة فَاِطرَ قُِل اللُّٰهمَّ  َرا السَّٰمَواِت َواْلا ) ayetinde geçen fâtır 

kelimesinin anlamı üzerinde durmamış, bu kelimeyi Hz. Peygamberin Allah’a yüce 

isimlerle dua etmesi şeklinde yorumlamıştır.568 

Râzî’nin ifadesine göre Zümer suresinin 39/46.ayet Hz. Peygambere hitap 

şeklinde inmiştir. Bu ayette, Allah dua anlamında önce kudretini, sonra ilmini tavsif 

etmiştir. Çünkü onun kudreti, ilminden daha öncedir. Ayetin devamında “ ُكُم َبياَن اَناَت تَحا

تَِلفُونَ ِعبَاِدَك ٖفيَما كَ  انُوا ٖفيِه يَخا  / Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen 

hükmedersin.” müşrikleri uyarmak için hükmün yalnız Allah’a ait olduğunu 

açıklamıştır.569 

                                                 
564  İnfitar, 82/1. 
565  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXII, s.249. 
566  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.681. 
567  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIX, s.326; c.XX, s.220; c.XX, s.474. 
568  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.310. 
569  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVI, s.285. 
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Ebû Seleme rivâyetinde, Hz. Peygamber, gece namazında “فاطر/ fâtır” 

kelimesini kullanarak şöyle dua ederdi: “Allahım, Cebrâil, Mikâîl ve İsrâfilin Rabbi, 

göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve şehâdet âlemini bilen. Sen kullarının arasındaki 

ihtilaflar hakkında hüküm sahibisin. Beni izninle ihtilaf edilen şeylerde hakka kavuştur. 

Sen dilediğini sırat-ı müstakime kavuşturursun.”570 

İbn Âşûr, Allah’ın Hz. Peygamber’e kavminin kötülüğünden rahatlamak, 

onları uyarmak ve onlar hakkındaki hükmü Allah’a bırakmak üzere “ فاطر السماوات

 ifadesini kullanmasını emrettiğini belirtmiştir. Allah, kendini, celal ve azamet ”واألرض

isimleriyle de nitelemiştir. Allah’ın, büyüklüğünü ve yüceliğini ifade eden isimler      “  

 görünen ve /عالم الغيب والشهادة “ göklerin ve yerin yaratıcısı ” ve / فاطر السماوات واألرض

görünmeyeni bilen” cümlelerinde bulunmaktadır.571 

İbn Âşûr’a göre Allah’ın fâtır sıfatı kudretine işaret etmektedir. Ayette bu sıfat 

âlim sıfatından önce gelmiştir. Çünkü insanların onun kudretini anlaması ilmini 

anlamasından daha öncedir.572 

2.8. Şûrâ, 42/11Tefsiri 

ِض َجعََل  َرا َواًجافَاِطُر السَّٰمَواِت َواْلا َناعَاِم اَزا َواًجا َوِمَن اْلا لَُكما ِمنا اَنافُِسُكما اَزا " 

“O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da 

(kendilerine) eşler yaratmıştır” geçen “فَاِطر /fâtır” kelimesi ile Allah, kendi sıfatlarını 

betimlemektedir. 

Mukâtil, ayette geçen “فَاِطر/ fâtır” kelimesini yine “خالق/ yaratan” kelimesiyle 

açıklamış ve yaratmak anlamında kullanılan “ ََجعَل /ce’ale” filleri üzerinde durmuştur.573 

Ona göre َواًجا  ifadesi “Sizi birbirinize birlikte yaşamak üzere eşler yani َجعََل لَُكما ِمنا اَنافُِسُكما اَزا

dostlar kıldı.” demektir. 

Taberî, Şûrâ suresinin 42/11.ayetinde geçen فاطر/ fâtır” kelimesinin “خالق/ 

yaratan” anlamına geldiğini söylemiştir.574 

Zemahşerî “ ِفَاِطر/ fâtır” kelimesi hakkında bu ayet için yalnızca merfu’ ve 

mecrur okunabilmesinin sebebini açıklamıştır: Merfu’ okunmasının sebebi (  ُٰذِلُكُم اللّٰه) 

                                                 
570  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVI, s.286; Müslim, Müsafîrûn, 200. 
571  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, ss.30-31. 
572  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.31. 
573  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.765 
574  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIX, s.326; c.XX, s.220; c.XX, s.474. 
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kelimesine haber olmasıdır veya mahzuf mubtedaya haberdir. Mecrur okunmasının 

sebebi ise (  ُِمهُ اِلَى اللّٰه ٰمَواتِفَُحكا  lafzına bağlanmasıdır.575 اللّٰه ifadesinde ( فَاِطر السَّ

Râzî’ye göre “فاطر/ fâtır” kelimesi hem merfû hem mecrûr olarak okunmuştur: 

- Merfû okunuşu, 42/10.ayetinde geçen “ ُٰذِلُكم/ zalikum” ifadesinin haberidir veya 

görünmeyen ve “هو /zamiri olan bir mübtedanın haberidir. 

-  Kesreli okunuşu ise; “ ُِمهُ اِلَى اللّٰه ٍء فَُحكا تَلَفاتُما ٖفيِه ِمنا َشیا ِضَوَما اخا َرا  /  فَاطِر السَّٰمَواِت َواْلا

Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah’a aittir.” şeklinde sözün kabul edilmesi 

sonucu “فاطر/ fâtır” kelimesine sıfat olmasıdır. Bu durumda “ى  İşte / ٰذِلُكُم اللّٰهُ َربّٖ

bu, Rabbim Allah’tır.” ifadesi bir ara cümle olarak girmiştir. 

Bu ayette Allah Peygamberinin diliyle, müşriklere hitap ederken, “ ى  ٰذِلُكُم اللّٰهُ َربّٖ

ُمهُ اِلَى اللّٰهِ   .aranızda hükmedecek olan O yüce Allah, benim Rabbimdir” buyurmuştur/ فَُحكا

Ardından “ ِض َرا  gökleri ve yeri yaratan” ifadesini kullanmıştır. 576 /  فاطُر السَّٰمَواِت َواْلا

İbn Âşûr,  Şûrâ suresi 11.ayette geçen fâtır kelimesini açıklamadan önce ayetin 

kendisinden önceki iki ayetle olan bağına yer vermektedir. Şûrâ suresinin 

42/10.ayetinde “ ُلاُت َواِلَياِه اُٖنيب ى َعلَياِه تََوكَّ ُمهُ اِلَى اللِّٰه ٰذِلُكُم اللّٰهُ َربّٖ ٍء فَُحكا تَلَفاتُما ٖفيِه ِمنا َشیا  Hakkında /َوَما اخا

ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. 

Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum” hakkında İbn Âşûr “Her hangi 

bir şeyde ihtilaf meydana geldiğinde hüküm Allah’a aittir. Bu hükmünde Allah, benim 

tevekkül ettiğim “  ربي/ rabbimdir.” Demektedir. 42/11.ayetteki “ ِض َرا  /فَاِطُر السَّٰمَواِت َواْلا

O, gökleri ve yeri yaratandır.” “فاطر/ fâtır” kelimesinin “ وهو على  كل شيء  قدير/ O, her 

şeye hakkıyla gücü yetendir”577 ayetindeki zamirin, ikinci haberi olduğunu ifade 

etmiştir. O “خالق/ hâlik” kelimesine “فاطر/ fâtır” kelimesini şerh için kullanmıştır. 

Özellikle, göklerin ve yerin yaratılması, Allah’ın kudret sıfatının en yüce ve en açık 

sonuçlarındandır. 578 

 Değerlendirme  

1. Bu bölümde “göklerin ve yerin yaratılışı” bağlamında incelediğimiz“فاطر/ 

fâtır” kökü ve türevleri müfessirler tarafından “خالق/ hâlik” kelimesi ile açıklanmıştır. 

Ancak Kur’an’da gökler ve yer ifadesi haleka fiilinin ism-i fail formuyla (خالق/ hâlik) 

                                                 
575  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.397. 
576  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.150. 
577  Şûrâ, 42/9. 
578  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.31. 
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kullanılmamaktadır. Bu sıfat “Hâliku külli şey”579 ve “Hâlıku’l-beşer”580 olarak yer 

almakta gökler ve yer için sıfat olarak sadece fâtır ve bedî’ kelimeleri geçmektedir. 

Mukâtil , “فَاِطر / fâtır” kelimesini eş anlamlısı olarak yalnız“خالق /yaratan” 

kelimesiyle ifade ederken, Taberî, tablodaki birinci ayette (En’âm, 6/14) “فَاِطر / fâtır” 

kelimesini üç ayrı ifadeyle “مبتدع/ yoktan var eden”, “مبتدئ/ (yaratmayı) başlatan” ve 

 yaratan” olarak açıklamıştır. Zemahşerî aynı anlamları Fâtır, 35/1.ayette/ خالق“

kullanmıştır. Râzî’ye göre “ َفََطر/ fetara” fiilinin asıl anlamı “yarmak, varlık âlemine 

çıkarmak” demektir. İbn Âşûr, “فَاِطر / fâtır” kelimesini “مبدع/ mubdî’” ve “خالق/ hâlik” 

kelimesiyle izah etmiştir. 

2. Râzî ve İbn Âşûr’a göre En’âm suresinin 6/79.ayetinde   “ ضَ  فََطَر السَّٰمَواتِ  َرا َواْلا ” 

ifadesi “    َض َرا  ila” harfi / إلى “ ,lam” ile kullanılmış/ ْلم“ şeklinde ”/ ِللَّٖذى فََطَر السَّٰمَواِت َواْلا

tercih edilmemiştir. Çünkü “معبود / M’âbud” “ ِض َرا  Gökleri ve yeri / فَاِطِر السَّٰمَواِت َواْلا

yaratan” makamdan ve yönden münezzehtir. Her şeyin üstündedir. “ إلى / ila” harf-I 

ceri yer ve mekân belittiği için kullanılmamıştır. 

3. Zemahşerî ve Râzî’ye göre “ فاطرِ   / fâtır”  kelimesi Allah kelimesine sıfat 

olarak kesreli okunmalıdır. Zuhri (v.124/742) bu kelimeyi “fetara” şeklinde okumuştur. 

Ayrıca (bununla beraber) Zemahşerî’ ye göre, medh olarak merfu’ /dammeli de 

okunabilir. 

4. Râzî ve İbn Âşûr’a göre ayetlerde “فَاِطر / fâtır” kelimesine hem ıslah hem de 

ifsad anlamı verilmiştir.  

5. Kelimenin anlamı hakkında Taberî, Zemahşerî, Râzî ve İbn Âşûr İbn 

Abbas’ın “bedevi Arapların kuyu kazarken “فطرتها/ fetartuha”kelimesini “إبتدأتها/ 

ibtede’tuha” anlamında kullandıklarından söz eden rivâyetini nakletmişlerdir. Bu 

rivâyet Mukâtil ’de yer almamaktadır. 

6. Daha önce de belirttiğimiz gibi “فاطر/ fâtır” kelimesini içeren ayetler 

Mekke’de inmiştir. Bu kelimeyi diğer yaratma fiillerinden farklı kılan Allah’ın bunu 

peygamberlerinin dilinden kullanması ve geçtiği ayetlerde yaratılışın evrelerinden 

bahsedilmemesidir. Çünkü “فطر/ fetara” kelimesi ile bir inşa faaliyetinden değil, 

tamamlanmış ve bitmiş bir yaratma faaliyetinden bahsedilmektedir. Bu ayetlerin hedefi 

                                                 
579  En’am, 6/102,  Ra’d, 13/16, Zümer, 39/62, Ğafir, 40/62. 
580  Hicr, 15/28, Sâd, 38/71. 
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Kur’an’ın ilk muhataplarını Yaratıcının Allah olduğuna ve ahiretin varlığına ikna 

etmektir.  

7. Fetara kökünün geçtiği En’âm ve Zümer sureleri581 Allah’ın vahdaniyetini, 

göklerin ve yerin yaratılışındaki kudretini ve azametini, müşriklere söylemek ve 

hatırlatmak için Hz. Peygamber’e doğrudan bildirilmiştir.   

8. Kelimenin yer aldığı bazı surelerde582  Peygamberlerin dualarına ve 

hitaplarına yer verilerek müşrikler, “فاطر السماوات واْلرض/ göklerin ve yerin yaratan” 

Allah’a inanmaya çağrılmışlardır. En’âm, 6/79; Yûsuf, 12/101 ve Ibrahim, 14/10 

ayetlerinde belirtildiği şekilde Hz. İbrahîm, Hz. Yûsuf ve Hz. Musa’nın zamanlarında 

yaşanan hadiseler ve aynı zamanda Nûh, Âd, Semûd ve sonraki kavimlerde yaşananlar 

da müşriklere ibret olacaktır. 

9. Müşrikleri ikna etmek için, önceki peygamberler de Hz. Muhammed ile aynı 

yöntemleri kullanmış, yani mucizeleri göstermişlerdir. Bu mucizeler arasında, göklerin 

ve yeri yaratılışı mucizesi vurgulanmış, Enbiyâ ve Zümer surelerinin, farklı ayetlerinde 

 .fetara” kelimesi ile dile getirilmiştir /فطر“ (39/46 ,21/56)

10. Peygamberlerin yanısıra Fâtır suresinin 35/1.ayetindeki gibi meleklerin de 

resul olarak var edildiği kabul edilmiştir. Bu surede, Allah, diğer surelerden farklı 

olarak, hiç bir peygambere hitap etmeden, emir vermeden göklerin ve yerin yaratılışına 

ve meleklerin de var oluşuna “الحمد لله/ el-hamdüllillah” ifadesiyle başlamıştır. 

11. Şûrâ suresinin 42/11.ayetinde, Fâtir suresinin 35/1.ayetinde olduğu gibi, 

Allah’ın göklerin ve yerin yaratılışı için “فطر/ fetara” fiilini kullandığı, ancak, tıpkı 

meleklerin var edilmesinin ifadesi gibi, canlıların çoğalması için “جعل/ ce’ale” fiilini 

kullandığı dikkat çekmektedir. Başka bir husus ayette göklerin ve yerin yaratılışı için 

kullanılan fiilin “فطر/ fetara” meleklerin var edilişiyle ilgili kullanılan “جعل/ ce’ale” 

fiilinden farklı oluşudur.  

12. Zemahşerî ve Râzî, Enbiyâ suresi 21/56.ayette geçen “ َّفََطَرُهن/ fatarahunne”  

kelimesinde kullanılan “  َُّهن /hunne ” zamirinin gökler ve yerler yerine putları için 

olabileceğini söylemişlerdir. İbn Âşûr “  ْل محالة/ şüphesiz” kelimesini kullanarak “  َُّهن 

/hunne  ” zamirinin yalnızca gökler ve yerlere ait olduğunu vurgulamıştır. 

                                                 
581  Ayetler için bkz. En’âm, 6/14; Zümer, 39/46. 
582  Enâm, 6/79; Yûsuf, 12/10; İbrâhim, 14/10; Enbiyâ, 21/6.  
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13. Râzî ve İbn Âşûr, Zümer suresi 39/46.ayette geçen “  فاطر السماوات واألرض  / 

göklerin ve yerin yaratıcısı ” ifadesinin,“ عالم الغيب والشهادة/ görünen ve görünmeyeni 

bilen” ifadesinden önce gelmesinin sebebini, insani duygular açısından Allah’ın 

kudretinin ilminden önce anlaşılabilmesine bağlamışlardır. 

c. خلق / Haleka, خلق /Halk ve خلقنا/ Halekna 

Göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilgili olan “بدع/ bede‘a” ve “فطر/ fetara” 

fiillerinden türeyen kelimeler hakkındaki inceleme ve araştırmadan sonra, bu üçüncü 

kısımda -aynı şekilde- göklerin ve yerin yaratılmasıyla ilgili olan ve “خلق/ haleka” 

fiilinden türeyen kelimeler hakkındaki bahsi ele alacağız. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de 

 mâ /ما خلقنا“ ,”el-halk/ الخلق“ haleka” kelimesinin yanı sıra bu kökten türeyen /خلق“

haleknâ”  ve “خلقوا/ halekû” gibi kelimelerin bulunduğuna dikkat çekerek, kelimeleri 

hem dil bilgisi bakımından hem de müfessirler tarafından yapılan yorumlarıyla detaylı 

bir şekildeinceleyeceğiz. 

1. Sözlüklerde “ خلق / Haleka” Kelimesinin Anlamı 

  1.1. Mukâtil b. Suleyman, el-Eşbâh ve’n-Nezâir 

Mukâtil  (v.150 /767), “halk” kelimesinin şerhini yedi farklı anlama ayırarak 

ortaya koymuştur. Aşağıdaki tabloda altı tanesini özetleyeceğiz. “Yaratma” anlamına 

mahsus olan yedinci anlamı ise tek başına, ayrı olarak tahlil edeceğiz.583 

Meâl Âyet Kazandığı Anlam 

ُمَرنَُّهما فَلَيُغَيُِّرنَّ َخلاَق اللّٰه  Yine onlara…“ / َوَْلٰ

emredeceğim de Allah’ın dinini 

değiştirecekler…” 

Nisâ, 4/119  

 

Din 
يُن الاقَيِّمَْل  ٖديَل ِلَخلاِق اللِّٰه ٰذِلَك الدّٖ تَبا  / “Allah’ın 

dininde hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu 

dosdoğru dindir.” 

Rûm, 30/30 

ٖلينَ  َوَّ  Bu, öncekilerin“ /اِنا ٰهـذَا اِْلَّ ُخلُُق اْلا

uydurmalarından başka şey değil.” 

Şuarâ, 26/137  

 

Uydurma, İftira 
لُقُوَن اِفاًكا ثَانًا َوتَخا  ,Siz“ / اِنََّما تَعابُدُوَن ِمنا دُوِن اللِّٰه اَوا

Allah’ı bırakarak ancak putlara 

tapıyorsunuz ve yalan 

uyduruyorsunuz…” 

 

Ankebût, 29/17 

                                                 
583  Mukâtil b. Süleymân, el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l Ku’ran-il Kerim, (Metabiu’el-hey’e-el-Masria el-

Amma lil-kitab, 1994), c.II, s.261. 
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يِن َكَهياپَِة الطَّياِر بِِاذاٖنى لُُق ِمَن الّطٖ  Hani“ / َواِذا تَخا

iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir 

şey yapıyordun…” 

 

Mâide, 5/110 

 

Suret, Şekil 

ةٍ  َل َمرَّ ٍء َوُهَو َخلََقُكما اَوَّ  Bizi her“ / الَّٖذى اَناَطَق ُكلَّ َشیا

şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk 

defa sizi O (dünyada) konuşturmuştu.” 

 

Fussilet, 41/21 
 

ٌم  َواِجُكما بَلا اَناتُما قَوا َوتَذَُروَن َما َخلََق لَُكما َربُُّكما ِمنا اَزا

 Rabbinizin, sizin için helâl kıldığı“ /َعادُونَ 

zevcelerinizi bırakıyorsunuz? Hayır, siz 

sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” 

 

Şuarâ, 26/166 

 

Yapmak 

 

تَفاتِِهما اَُهما اََشدُّ َخلاقًا اَما َمنا َخلَقانَا   Şimdi“ /فَاسا

senonlara sor: “Kendilerini yaratmak 

(tekrar yaratmak) mı daha zor, yoksa 

yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı?” 

 

 

Sâffât, 37/11 

 

 

 

 

 

Tekrar Yaratmak 

 

السََّماُء بَٰنيَهاَءاَناتُما اََشدُّ َخلاقًا اَِم   / “Sizi  (tekrar) 

yaratmak mı daha zor, yoksa göğü 

yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.” 

 

Nâziât, 79/27 

َض بِقَاِدٍر َعٰلى اَنا  َرا أَولَياَس الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

لَُق ِمثاَلُهما   Gökleri ve yeri yaratan /يَخا

Allah’ın, onların benzerini (tekrar) 

yaratmaya gücü yetmez mi? 

 

 

Yâsin, 36/81 

 

 halk” kelimesinin yedinci anlamına gelince, Mukâtil mezkûr kelimenin /خلق“

dünyadaki yaratmayla ilgili olduğunu belirtir ve iki bölümde inceler:   

a. Birincisi “göklerin ve yerin yaratılması”na mahsustur. Mukâtil bu görüşünü 

teyit etmek ve açıklamak için En’am, 6/1; A’râf, 4/54; Yunus, 10/3; Ahkâf, 

46/33 ve Hadîd, 57/4 gibi ayetleri göstermektedir.  

b. İkincisi “insanın yaratılması” ile ilgilidir ve Muminun 23/12.ayette584 

zikredildiği gibi Allah mahlûkatı/insanı dünyada yaratmıştır.585 

1.2. Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn 

Halîl b. Ahmed (v.170/791) Kitâbü’l-‘Ayn isimli eserinde “halk” kelimesinin 

açıklamasına bu kelimenin türevlerini zikretmekle başlar: “الخليقة / el-halika” kelimesi 

                                                 
584  “Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.”  
585  Mukâtil b. Süleymân, Vucûh ve Nezâir, s.262. 



144 
 

“güzel bayan” anlamında kullanılır. “خلق/ Halk”, tabiat anlamına da gelmektedir. 

 halâk” pay, hisse manasındadır. Arapçada /خالق“ .el-Hâlik” yaratıcı demektir /الخالق“

 Bu iş için yaratıldı” ifadesi “ona layık, uygun, münasip” anlamında / خلق لهذا األمر“

kullanılır.  

Bir kişinin hayır işlemeye veya ahiret için çalışmaya ilgisiz ve dinde istikamet 

üzere olmadığında bu kişi için “ليس له خالق” denilir. “ َِلين َوَّ  Bu bize / إِنا َهذَا إِْلَّ ُخلُُق األا

getirdiğin, evvelkilerin yalanından başkası değildir.”586 ayetinde olduğu gibi “ ُُخلُق 

/huluk” kelimesi “yalan” anlamında da kullanılmaktadır. Bu kökün diğer anlamları 

konumuz dışında kaldığı için bu kadar açıklamayla yetiniyoruz. 587 

1.3. Râgib el-İsfâhâni, el-Müfredat 

İsfâhâni (v.502/1108) “الخلق /el-halk” kelimesinin aslını “تقدير المستقيم /doğru 

dürüst takdir/planlama” şeklinde açıklamaktadır. İsfâhâni, kelimeye ayrıca “bir şeyi 

herhangi bir aslı ve örneği olmaksızın yaratmaktır” anlamını vererek “بدع/ bede‘a” 

kökünü hatırlatmaktadır. Bu manaya, yani “خلق/ haleka” kelimesinin “بدع/ bede‘a” 

kökünün sahip olduğu manaya gelebileceğini “ ِ َض َرا  ayetiyle ”َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

göstermektedir.588 Ayrıca “ ِض َرا  بدع“ haleka” kökünün /خلق“ ayetiyle589 ”بَِديُع السَّماواِت َواألا

/bede‘a” manasında zikredildiğini vurgulamaktadır. Bununla beraber “خلق /haleka” 

kelimesi “bir şeyi bir şeyden yaratmak (icat)” için de kullanılmaktadır. Örneğin, “Sizi 

tek bir nefisten yarattı.”590 İsfâhâni “خلق /haleka” kelimesini açıklarken söz konusu kök 

 ibdâ’” anlamındaki yaratmanın sadece Allah'a mahsus olduğunu, başkası için / اإلبداع“

kullanılmayacağını izah etmektedir. 591 

1.4. Abdülkadir er-Râzî, Muhtâru's-Sihâh 

Abdülkadir er-Râzî (v.666/1270), “الخلق /el-halk” kelimesini ilk olarak  “تَقاِدير 

/takdir” ile tefsir etmektedir. “halika” kelimesi “الطبيعة / tabiat” anlamına geldiği gibi 

 Allah’ın yarattığı” demektir. Râzî kelimeyle alakalı birçok açıklamada/ خليقة الله“

bulunmuştur. Biz sadece konumuzla ilgili izahlarına yer vereceğiz: “الخلقة /hilka” 

kelimesi “fıtrat” anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca Arapça’da “فالن خليق بكذا” ifadesi 

“Bu kişi bu işe layıktır” manasına gelen bir ibaredir. Ankebut suresi, 29/17.ayette  اِنََّما

                                                 
586  Şuarâ, 26/137 
587  Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-‘Ayn, s.265. 
588  En’âm, 6/1.  
589  Bakara, 2/117.  
590  Nisâ, 4/1.  
591  Râğip el-İsfahânî, el-Müfredât, s.164. 
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ًۜٓ اِنَّ الَّذِ  لُقُوَن اِفاكا ثَاناً َوتَخا َق يَن تَعابُدُوَن تَعابُدُوَن ِمنا دُوِن اللِّٰه اَوا زا قاً فَاباتَغُوا ِعنادَ اللِّٰه الّرِ ِلُكوَن لَُكما ِرزا ِمنا دُوِن اللِّٰه َْل يَما

َجعُوَن   ُكُروا لَهُۜٓ اِلَياِه تُرا بُدُوهُ َواشا  haleka” fiili “iftira atmak” anlamında da / خلق“ olduğu gibi َواعا

kullanılmaktadır. Bunun dışında Âl-i İmrân suresinin 3/77.ayetinde “ ِِخَرة ٰ  ”َْل َخاَلَق لَُهما فِى اْلا

olduğu gibi mezkûr kök “nasip/pay” manalarını ifade etmek için kullanılmaktadır.592 

2. Tefsirlerde“خلق/ Halk”, “خلقنا/ Halekna ve“خلق/ Haleka 

2.1. Tefsirlerde “خلق / Halk”  Kelimesinin Yorumu 

Kur’an’da “خلق/ Halk” kelimesi “َخلاُق السماوات واألرض /göklerin ve yerin 

yaratılması” şekliyle yedi yerde geçmektedir. Ayetlerin çoğu Allah’a ve onun birliğine 

iman ve Allah’ın kudreti hakkında tefekkür etmeleri için Kureyş halkına ve müşriklere 

yönelik bir hitap şeklindedir:  

Nüzûlü Ayetler Sureler 

Medenî  ٍم يَعاِقلُونَ  َخْلقِ اِنَّ ٖفى يَاٍت ِلقَوا تاَِلِف الَّياِل َوالنََّهاِر... َْلٰ ِض َواخا َرا السَّٰمَواِت َواْلا  Bakara, 2/164 

Medenî  تاَِلِف الَّياِل َوالنََّهاِر َْلٰ  َخْلقِ اِنَّ ٖفى ِض َواخا َرا يَات  ِْلُوِلى اْْلَْلبَابِ السَّٰمَواِت َواْلا  Âl-i İmrân, 3/190 

Medenî  َِض َربَّنَا َما َخلَقاَت ٰهذَا بَاِطاًل  َخْلقِ ٖفى  َويَتَفَكَُّرون َرا ُسباَحانََك فَِقنَا  السَّٰمَواِت َواْلا

 َعذَاَب النَّارِ 

Âl-i İmrân, 3/191 

Mekkî  َهداتُُهما ِض َوَْل َخلاَق اَنافُِسِهما َوَما ُكناُت ُمتَِّخذَ  َخْلقَ  َما اَشا َرا السَّٰمَواِت َواْلا

يَن َعُضدًا  الاُمِضلّٖ

Kehf, 18/51 

Mekkî  ٖتاَِلُف اَلاِسنَتُِكما َواَلاَوانُِكما اِنَّ ٖفى ٰذِلَك  َخْلقُ  َوِمنا ٰايَاتِه ِض َواخا َرا السَّٰمَواِت َواْلا

يَات  ِلْلَعاِلٖمينَ   َْلٰ

Rûm, 30/22 

Medenî  ُثََر النَّاِس  لََخْلق بَُر ِمنا َخلاِق النَّاِس َوٰلِكنَّ اَكا ِض اَكا َرا ٰمَواِت َواْلا َْل يَْعلَُمونَ السَّ  Ğâfir, 40/57 

Mekkî  ِعِهما  َخْلقُ َوِمنا ٰايَاتِٖه ِض َوَما بَثَّ ٖفيِهَما ِمنا دَابٍَّة َوُهَو َعٰلى َجما َرا السَّٰمَواِت َواْلا

 اِذَا يََشاُء قَٖديرٌ 

Şûrâ, 42/29 

 

Bu ayetlerde muhatabı tefekküre yöneltme, aynı amaca işaret eden “لقوم يعقلون/ 

düşünen bir toplum için”, “ألولي األلباب /akıl sahipleri için”, “يتفّكرون /tefekkür ederler”, 

 .bilmiyorlar”  gibi kelimelerle ifade edilmiştir /ْليعلمون“ ,”âlimler için /للعالمين“

Bu ayetler, akıl sahiplerini yönlendirerek tedebbür ve tefekkürü teşvik eden pek 

çok yerde “آيات/ deliller” kelimesini kullanması bakımından farklılık gösterir. Özellikle 

Rum suresinde “آيات/ deliller” kelimesi art arda gelmektedir. Bununla çeşitli mucizeleri 

(insanın yaratılması, dillerin ve renklerin/ırkların farklı oluşu, gece ve gündüzün 

insanların ihtiyaçlarına uygun olarak yaratılması yeryüzünün yağmurla hayat bulması, 

                                                 
592  Abdülkadir er-Râzî, Muhtâru's-Sihâh, s.187. 
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kabirlerden dirilme ve en önemlisi göklerin ve yerin yaratılması gibi) zikretmek 

suretiyle Allah’ın birliği ve kudretine müşrikleri ikna etmek hedeflenmiştir.  

Bu bölümde “خلق /Halk” kelimesinin geçtiği ayetler Mukâtil (v.150/ 

767),Taberî(v.310/923), Zemahşerî (v.538/1144), Râzî (v.606/1210) ve İbn Âşûr 

(1879-1973) tefsirlerinde incelenecektir. 

2.1.1. Bakara, 2/164 Tefsiri 

تاَِلِف الَّياِل  ِض َواخا َرا ِر بَِما يَنافَُع النَّاَس َوَما اَناَزَل اللّٰهُ اِنَّ ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا ٖرى فِى الابَحا َوالنََّهاِر َوالافُلاِك الَّٖتى تَجا

ياَحِ  ٖريِف الّرِ ِتَها َوَبثَّ ٖفيَها ِمنا ُكّلِ دَابٍَّة َوتَصا َض بَعادَ َموا َرا يَا بِِه اْلا ِر بَ ِمَن السََّماِء ِمنا َماٍء فَاَحا ياَن  َوالسََّحاِب الاُمَسخَّ

ٍم يَعاِقلُونَ  يَاٍت ِلقَوا ِض َْلٰ َرا  السََّماِء َواْلا

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca 

gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın 

gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit 

canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip 

çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” 593 

Ayet, evrenin yaratılması hususunda Allah’ın mucizelerinden birini zikrederek 

–ki bu, “göklerin ve yerin yaratılışı”  ifadesi ve devamında bu ikisi arasında bulunan 

deliller– başlar ve “düşünen bir topluluk için deliller vardır.” ifadesiyle biter. 

Mukâtil (v.150/767), ayetin sebeb-i nüzûlünün Mekkeli müşriklerin Hz. 

Peygamber’den Safa Tepesi’nin “altına dönüşmesi” için bir mucize getirmesini 

istemeleri olduğunu söyler. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirir ve Allah’ı birlemeleri/ 

tevhid için onlara yaptığı şeyleri sıraladı.594 

Taberî (v.310/923), bu ayetin tefsirine sebebi nüzûlü inceleyerek başlamakta 

ve Ehl-i tevilin ayetin sebeb-i nüzûlü konusunda ihtilaf ettiğini belirtmektedir:  

a. Bazı âlimlere göre “ ٖحيُم ٰمُن الرَّ حا  Sizin ilâhınız bir tek“ /َواِٰلـُهُكما اِٰلهٌ َواِحدٌ َْل اِٰلهَ اِْلَّ ُهَو الرَّ

ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”595 ayeti nazil 

olduğunda putlara ibadet eden müşrikler bunu işitti ve Hz. Peygamberden 

putlara ibadet etmenin yanlış olduğuna ve insanların nasıl tek bir ilaha ibadet 

edeceğine dair doğru bir delil istediler. Bunun üzerine mezkûr ayet nazil oldu. 

Söz konusu görüş Atâ’dan (v.114/732) rivâyet edilmektedir. 

                                                 
593  Bakara, 2/164. 
594  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.153-154. 
595  Bakara, 2/163. 
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b. Diğer bir rivâyete göre ise müşrikler Hz. Peygamber’den Allah’ın birliğine ve 

mülkünde ortağı olmadığına dair delil istemişlerdir. Bu görüş Ebû’d-Duha’dan 

(v.?) farklı isnatlarla aktarılmaktadır.596 

c.  Atâ b. Ebî Rebâh’tan aktarılan diğer bir rivâyette ise Müşrikler Hz. Peygamber’e 

“bize bir ayet/ delil göster” dediler. Bunun üzerine “göklerin ve yerin 

yaratılmasında…(Bakara, 2/164)” ayeti nazil oldu.597 

d. Taberî, İbn Humeyd’in Said’den (v.95/714) aktardığı rivâyete dayanarak şu 

bilgiye yer vermektedir:   

1- Yahudilere Hz. Musa’nın getirdiği mucizeleri hakkında soru sordular. Onlar 

da Hz. Musa’nın asasını ve beyaz elini anlattılar.  

2- Hristiyanlara Hz. İsa’nın getirdiği mucizeleri sordular. Onlar da Hz. İsa’nın 

Allah’ın izniyle körleri iyileştirdiğini ve ölüleri dirilttiğini anlattılar.  

3- Kureyş de Hz. Peygamber’den Safa Tepesi’ni altına çevirmesini istediler. 

Kureyş’in bu talebi üzerine Allah şu şekilde vahyetti: “Onlara (istediklerini) 

vereceğim, fakat inkâr ederlerse kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı 

ederim!” Bunun üzerine Hz. Peygamber; “Beni kavmimle bırak, her gün onları 

(İslam’a) davet edeyim.” dedi. Allah “göklerin ve yerin yaratılmasında…” 

(Bakara, 2/164) ayetini indirdi. Elbette göklerin ve yerin yaratılması Safa 

Tepesi’nin altına dönüşmesinden daha büyük bir olaydır. Bu sebeple ayete 

muhatap olanların imanı arttı.598 

e. Son rivâyet ise Süddî’den (v.127/745) aktarılmaktadır: Müşrikler Hz. 

Peygamber’e; “eğer doğru sözlü isen Safa Tepesi’nin altına dönüşmesini sağla” 

dediler. Hz. Peygamber de onlara “göklerin ve yerin yaratılmasında…” 

(Bakara, 2/164) ayetiyle cevap verdi. Sonra Hz. Peygamber dedi ki: “Şüphesiz 

sizden önceki kavimler de ayetler/mucizeler istedi. Sonra onları inkâr ettiler.”599 

Taberî rivâyetleri değerlendirerek “Doğrusu bu ayetler öğüttür ve Allah’ın 

kulları için onun birliğine ve ulûhiyette tekliğine delildir. Bu ayet Ata, Said b. Cubeyr 

veya Ebû’d-Duha’nın aktardığı sebepler üzerine nazil olmuş olabilir.” şeklindeki 

görüşünü ve tercihini beyan etmektedir.   

                                                 
596  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.5. 
597  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.6. 
598  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.7. 
599  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.8. 
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Taberî “göklerin ve yerin yaratılmasında…” ayetindeki  “ خلق/ halk” kelimesini  

 icâd” kelimeleriyle açıklar ve göklerin /إيجاد “ ibtida” ve /ابتداع “ ,”inşa /إنشاء “

çokluğuna, yerin ise tekliğine işaret eder. Kelimenin “Allah’ın bir şeyi ancak kendi 

iradesiyle yarattığı” manasını Kehf suresinin 18/51.ayetini “ ِض َرا َهداتُُهما َخلاَق السَّٰمَواِت َواْلا َما اَشا

 Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına /َوَْل َخلاَق اَنافُِسِهما 

şahit tuttum…” dile getirerek örneklendirir.600 

Taberî, Bakara suresinin 2/164.ayetin devamını yorumlarken gece ile gündüzün 

birbiri ardınca gelmesini ifade eden “ اختالف/ ihtilâf” kelimesi üzerinde durmaktadır.601 

Bunun dışında Taberî, insanlara lütuf olarak sunulan mucizevi nimetlerin önemine 

vurgu yapmakta ve akıl sahiplerinin bunlar üzerinde tefekkür ve tedebbür etmeleri 

konusunda farklı izahlar sunmaktadır. Ayetin son kısmında geçen “ آيات/ âyât” 

kelimesinin yaratıcıyı bilmede ve tanımada birer delil ve alamet anlamında 

kullanıldığını belirtmektedir. 

“ ٍم يَعا  ِقلُوَن ِلقَوا / akleden bir topluluk için” ifadesine gelince, onlar Allah’ın birliğine 

dair verilen delilleri anlayanlardır. Bu deliller akıllı ve muhakeme gücü olan topluluklar 

için adeta sergilenmiştir. Allah onların sayılan nimetlerle mükâfatlandırılan ve ayrıcalık 

tanınan kimseler olduğunu haber vermektedir.602 

Zemahşerî, (v.538/1144) ayette geçen “ تاَِلِف الَّياِل ِض َواخا َرا اِنَّ ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

 ”göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde /َوالنََّهاِر 

ifadesinde yeryüzünün gökyüzünü gündüzün de geceyi takip etmesi üzerinde 

durmuştur. Çünkü bunlardan her biri diğerini takip etmektedir. Bu konuda Zemahşerî, 

Furkân suresinin 25/62.ayetine de “ َوُهَو الَّٖذى َجعََل الَّياَل َوالنََّهاَر ِخلافَةً ِلَمنا اََرادَ اَنا يَذَّكََّر اَوا اََرادَ ُشُكوًرا

/ O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü 

birbiri ardınca getirendir.” dikkat çekmektedir.     

Zemahşerî “ ٍَم يَعاِقلُون يَاٍت ِلقَوا  ”.elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır /َْلٰ

ifadesi için ise “idrak seviyelerine göre düşünürler ve dikkate alırlar. Çünkü onlar 

büyük bir kudretin ve apaçık bir hikmetin delilleridir” şeklinde tefsir etmektedir. 603 

                                                 
600  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.9. 
601  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.10. 
602  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.III, s.14. 
603  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.353. 
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Ayetle alakalı Zemahşerî, Hz. Peygamber’in “ ويل لمن قرأ هذه اآلية فمج بها/ Bu ayeti 

okuyup göz ardı edene/önemsemeyene yazıklar olsun.”  şeklindeki hadisine604 yer 

vermektedir. “Bu konuda tefekkür etmeyene ve itibar etmeyene yazıklar olsun” 

demektir.605 

Râzî (606/1210), ayetteki delilleri izah etmeden önce, “ الخلق/ el-halk” kelimesi 

hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştur. “الخلق/ el-halk” ve “المخلوق/ el-mahlûk” 

kelimeleri arasındaki ilişkiyi belirtmiş “الخلق/ el-halk”tan kastedilenin “المخلوق/ el-

mahlûk” olduğunu vurgulamıştır. Bu ayette “الخلق/ el-halk” ve “المخلوق/ el-mahlûk” 

kavramlarının aynı olduğunu “halk” kelimesinin  “hiçbir şey yokken varlığa çıkarmak” 

anlamına geldiğini söylemiştir.606 

Râzî ayetin sonunda geçen “ٍم يَعاِقلُون يَاٍت ِلقَوا  elbette düşünen bir topluluk için /َْلٰ

deliller vardır” ifadesi hakkında “İnsanların bu delillere bakarak, Allah’ın tevhidine, 

adaletine ve hükümlerine şükretmeleri ibadet ve itaat etmelerinin zorunlu olduğunu 

anlamaları sebebiyle sadece onlara özeldir” yorumunda bulunmaktadır. Râzî, bu 

delilleri “nimet” olarak adlandırmış, dini ve dünyevi olarak ikiye ayırmıştır. Bu 

nimetler, görünüşte dünyevidir ama akıllı bir kimse onları inceler ve Allah’ın varlığına 

delil olarak kullanırsa dini özellik kazanır.  

Râzî, ayetin tefsirinin sonunda şu açıklamalara yer vermiştir: Kur’an-ı Kerim’in 

asıl hedefi, kalpleri ve ruhları yaratılanlarla meşgul olmaktan kurtarıp, doğru 

düşünmeye yönlendirmektir. Yanlış hükümlere ve bâtıl inançlara sahip olanların 

kalplerini tekrar nurlandırmak için, Allah’ın tekliği, ulûhiyeti, yüceliği ve kudreti bu 

ayette zikredilmiştir.607 

İbn Âşûr (1879-1973) önceki müfessirler gibi bu ayetin Kureyş müşriklerine 

cevap olarak indiğini düşünmektedir. Allah’ın varlığının ve birliğinin delillerini 

sunmak, ayetin sahip olduğu temel gayedir. Bu ayette Allah’ın varlığının açık delilleri 

mevcuttur.608 Ayette geçen ilk kelime olan “halk”, içinde bulunan “göklerin ve yerin 

tüm mahlûkatını dağlar, hayvan, hava vs.” kapsayan bir mastardır.609 

                                                 
604  Muteber hadis kaynaklarında yer almamaktadır. 
605  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.354. 
606  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, s.198. 
607  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IV, s.224. 
608  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.77. 
609  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.77. 
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İbn Âşûr ayetin “Allah’ın bir tek ilah olduğunu ve müşriklerin bunu inkâr 

ettiğini ve getirilen delillerle ikna olmadıklarını” dile getiren bir önceki ayetle ilişkili 

olduğunu açıklamaktadır. Ayette göklerin ve yerin yaratılması konusunda ikna edici 

deliller getirilmiştir. İbn Âşûr, Bakara suresinin 2/61.ayetini “ فُُروَن بِٰايَاِت اللِّٰه َويَقاتُلُوَن َكانُوا يَكا

ا َوَكانُوا َيعاتَدُوَن  َن بِغَياِر الاَحّقِ ٰذِلَك بَِما َعَصوا  Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri /النَّبِيّٖ

de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı 

gitmekte oluşlarıydı” teyit olarak zikretmiştir.  

İbn Âşûr tefsirinin bu kısmında güneş sistemine özgü bilimsel bilgileri ve 

hareketli yıldızlarla yeryüzünün durumlarını açıklamaktadır. Aynı şekilde gökler 

 es-semâ” arasındaki farka ayetlerden /السماء“ es-semâvât” ile gökyüzü /السماوات“

örnekler getirmektedir. Ayetlerde belirtildiği üzere gökyüzü “yüksek hava” anlamına 

gelir ve içerisinde yıldızların hareket ettiği büyük uzaydır:610 

تَدانَا لَُهما َعذَاَب السَّٖعيرِ َولَقَدا َزيَّنَّا ا لسََّماَء الدُّنايَا ِبَمَصاٖبيَح َوَجعَلانَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَاٖطيِن َواَعا / “Andolsun 

biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve 

(ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.”611   

İbn Âşûr’a göre “السماوات/ semâvât kelimesi “yedi kat gök ve Arş-ı azım” 

anlamında olabilir.612 İbn Âşûr göklerin çoğul ve yeryüzünün tekil olmasının sebebini 

zikretmektedir. Yeryüzü bir tek âlem olarak kabul edilir. Fakat bazı ayetlerde çoğul 

siğasıyla ( بضعة/ bid’a) gelir ve bu da yeryüzünün katmanlarına ve bölümlerine işaret 

eder. 

Ayetin sonunda yer alan “لقوم يعقلون/ Akleden bir kavim için” ifadesinin nizamın 

sırlarını ve çekim gücünün yasalarını bilen kimselere yönelik olduğunu 

söylemektedir.613 Her türlü yaratılışta delil ve ibret vardır. Mahlûkatta idrak edilmesi 

öyle zor sırlar vardır ki bunların tüm yönleriyle akıl sahipleri tarafından anlaşılması için 

deliller içermektedir.614 Söz konusu deliller “aklı ile doğruyu yanlıştan ayırt edenler” 

içindir. Bu delillerden istifade etmeyenler akılları müstakim olmayan ve onlar hakkında 

muhakeme yapmayanlardır.615 

                                                 
610  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.77. 
611  Mülk, 67/5. Benzer ayetler için bkz. Sâffât, 37/6; Bakara, 2/22. 
612  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.78. 
613  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.76. 
614  Bu tür ayetler için bkz. Yâsîn, 36/40; Bakara, 2/164. İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.78.  
615  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.89. 
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Ayette geçen “ واختالف الليل والنهار/ Gece ve gündüzün art arda gelmesi” ifadesi616 

yeryüzünün aydınlık ve karanlık olmak üzere iki halini ifade eder.617 Ayeti ayrıntılı 

inceleyen İbn Âşûr şu sonuca varmaktadır: Yaratılışın en bariz özelliklerinden biri 

Allah’ın mahlûkatı birbirine ilişkilendirmesidir ve böylece yaratılanlar birbirlerinden 

etkilenmektedir. Bunun örneklerinden biri “denizin buharlaşması”dır.618 

2.1.2. Âl-i İmrân, 3/190-191 Tefsiri 

Âl-i İmrân suresinde “göklerin ve yerin yaratılışı” ifadesini zikreden iki ayet yer 

almaktadır. 

ِض  َرا َلابَابِ انَّ ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا يَاٍت ِْلُوِلى اْلا تاَِلِف الَّياِل َوالنََّهاِر َْلٰ َواخا ”. 

ِض رَ   َرا بَّنَا َما َخلَقاَت ٰهذَا بَاِطاًل اَلَّٖذيَن يَذاُكُروَن اللّٰهَ قِيَاًما َوقُعُودًا َوَعٰلى ُجنُوبِِهما َوَيتَفَكَُّروَن ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

َب النَّارِ ُسباَحانََك فَِقنَا َعذَا  

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip 

gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.”619 “Onlar ayaktayken, 

otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 

üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak 

tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler”620 

Bu ayet daha önce Bakara suresinde zikredilen ayet gibi başlamaktadır.  

Mukâtil  (v.150/767) ayetteki göklerin ve yerin yaratılmasını iki büyük yaratılış 

olarak açıklar. Ayetin hitabı akıl ve fikir sahiplerine yönlendirilmiştir.621 Bu tefekkür –

ayette söylendiği gibi– Allah’ı ayakta, oturarak veya yan yatarak zikretmekle olabilir. 

Ayette göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili olarak Allah’a hitaben “Rabbimiz! Bunu boş 

yere yaratmadın” ifadesi yer alır. Yani, Allah bunu boş yere veya başka bir şey için 

değil, hikmeti üzerine yaratmıştır.622 

Taberî, Âl-i İmrân 3/190.ayetinde özetle “Ey akıl sahipleri! Akledin ki Allah’ın 

hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin yaşamı bir olan Allah’a 

                                                 
616  Bakara, 2/164.  
617  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.79. 
618  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.I, s.87. 
619  Âl-i İmrân, 6/190.  
620  Âl-i İmrân, 6/191.  
621  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.321. 
622  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.321. 
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bağlıdır.” demiştir. Taberî söz konusu ayeti yorumlamada herhangi bir rivâyet 

aktarmamaktadır.623 

Taberî, Al-i İmran 3/191.ayetinin ilk kısmındaki “ اَلَّٖذيَن يَذاُكُروَن/ Allah’ı ananlar” 

ifadesinin önceki ayette geçen “ ألولي األلباب/ akıl sahipleri için” cümlesinin sıfatı 

olduğunu söyler.624 O’na göre “ اَلَّٖذيَن يَذاُكُروَن/ Allah’ı ananlar” demek “namazlarında 

ayaktayken, teşehhütte ve namaz dışında oturarak ve yanları üzere yatarak Allah’ı 

zikredenler” demektir. Taberî, İbn Cüreyc’den (v.150/767) nakilde bulunarak 

“namazda, namaz dışında Allah’ın anılması ve Kur’an’ın okunması” görüşünü aktarır. 

Aynı şekilde Katâde’den (v.117/735) “ayette insanoğlunun hali izah edilmekte” 

görüşüne yer vermektedir. Böylece insanların yanları üzere yatarak da Allah’ı 

anmalarının bir kolaylık olduğu beyan edilmektedir.625 

Taberî, “ ِض َرا  Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde /يَتَفَكَُّروَن ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

düşünürler…” ifadesini ilim ve eşsiz, malik, rızık veren, yaratan, zenginlik ve fakirliği, 

izzet ve zilleti, hayat ve ölümü, bedbahtlık ve saadeti elinde tutan kudret sahibi 

yaratıcıyı tefekkür/düşünme ile tefsir etmektedir. Ayetin devamında yer alan “ َربَّنَا َما

 Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın…” ifadesine gelince, “bu mahlûkatı /َخلَقاَت ٰهذَا بَاِطاًل 

boş yere yaratmadın, abes veya oyun olarak yaratmadın. Onu ancak sevap, ceza, hesap 

ve ödül olarak büyük bir iş için yarattın” demektir. “الخلق/ el-halk” kelimesiyle “gökler, 

yer ve ikisi arasındakiler” kastedilmektedir. Bu sahih ve tercih edilen görüştür. Ayrıca 

bu görüş “ ُِسباَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّار/ Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından 

koru.” ifadesine işaret eder. Çünkü eğer “bunu boş yere yaratmadın.” Ayetinde gökyüzü 

ve yer kastedilseydi ayetin devamında “Bizi ateşin azabından koru.” ifadesi yer 

almazdı.626 

Zemahşerî söz konusu ayeti yorumlarken doğrudan ayetin son kısmı olan “ يَاٍت َْلٰ

َلابَاِب   akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” ifadesiyle başlamaktadır. Bizim /ِْلُوِلى اْلا

için önemli kısım sayılan “ ِض َرا  ”…Göklerin ve yerin yaratılışında /اِنَّ ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

ifadesine dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir.627 

 Akıl sahipleri için” ifadesini “göklere ve yeryüzüne akıl yürüterek /ألولي األلباب“

ve dikkatli bir biçimde bakarlar. İçerisinde bulunan yaratılış -“ الخلق/ el-halk” ve “الفطر/ 

                                                 
623  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.VI, s.308. 
624  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.VI, s.309. 
625  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.VI, s.310. 
626  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.VI, s.311. 
627  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.674. 
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el-fatr”- harikalarından gafil olarak hayvanların ona baktığı gibi bakmazlar.” şeklinde 

yorumlayan Zemahşerî burada bir rivâyete yer verir. Rivâyete göre İbn Ömer 

(v.73/693) Hz. Âişe’ye (v.58/678) Hz. Peygamber’de gördüğü en etkili şeyi sorar. Hz. 

Âişe: “Ezan okumak için Bilal geldi ve onu ağlarken gördü. Hz. Peygamber’e 

ağlamasının sebebini sordu. Peygamber: “Allah bu gece “Göklerin ve yerin 

yaratılışında…” ayetini indirdiği halde nasıl ağlamam?!” cevabını Verdi ve ekledi: “Bu 

ayeti okuyup ayet hakkında tefekkür etmeyene yazıklar olsun.”628 

Bu konuda bir başka rivâyet Hz. Ali’den (v.40/661) nakledilmiştir. “Hz. 

Peygamber gece kalktı, misvak kullandı sonra gökyüzüne baktı ve dedi ki: “ اِنَّ ٖفى َخلاِق

ِض  َرا  göklerin ve yerin yaratılmasında…”. 629 /السَّٰمَواِت َواْلا

Âl-i İmrân 3/191.ayetinde Zemahşerî ayetin “ ًيَذاُكُروَن الله قياما َوقُعُودا/ Onlar 

ayaktayken, otururken… Allah’ı anarlar.” kısmını yorumlarken İbn Ömer ve Urve b. 

Zubeyr’den (v.94/712) “bayram günü mescide çıktıklarında ayakları üzerinde Allah’ı 

zikrederek kalktıklarını” anlatan rivâyete yer vermektedir. Göklerin ve yerin yaratılışı 

hakkındaki tefekkür ise gök, yer ve arasındakilerin yokken var edilmesi hususunda 

Allah’ın kudretini ve azametini anlama gayreti içinde olmaktır. Bu konuda Hz. 

Peygamber “Bir adam yatağına uzandı, başını kaldırdı,  gökyüzüne ve yıldızlara 

bakarken “Ben şahitlik ederim ki, senin için bir Rab ve yaratıcı var. Allahım beni 

bağışla dedi, Allah ona baktı ve onu bağışladı.” demiş, “Tefekkür gibi ibadet yoktur.” 

buyurmuştur.630 

Râzî, Âl-i İmrân 3/190.ayetle Bakara 2/164.ayeti arasında şöyle karşılaştırma 

yapmış, Her iki ayetin son kısımlarında bulunan “ َلابَاِب يَاٍت ِْلُوِلى اْلا  selim akıl sahipleri /َْلٰ

için elbette ibretler vardır” ve “ ٍم َيعاِقلُوَن يَاٍت ِلقَوا  elbette düşünen bir topluluk için deliller /َْلٰ

vardır” ifadelerinin birbirinden farklı olduğunu söylemiştir.  O Bakara 2/164.ayette 

sekiz delil, Âl-i İmrân 3/190.ayette üç delil olduğuna dikkat çekmektedir.631 

Yine Râzî bu iki ayeti karşılaştırarak üç farklı mülahazasına yer vermiştir: 

a. Her iki ayet de aynı ifadeyle “ ِتاَِلِف الَّياِل َوالنََّهار ِض َواخا َرا  ”اِنَّ ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

başlamaktadır. Ayetlerin böyle başlamasının hikmeti nedir?  

                                                 
628  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.675. 
629  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, s.675. 
630  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.I, ss.676-677. 
631  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IX, s.138. 
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b. Neden Bakara 2/164.ayette sekiz delil zikredilirken Âl-i İmrân 3/190.ayette 

sadece üçüne yer verilmiştir? Râzî buna şöyle cevap verir:  Âl-i İmrân 

3/190.ayette Allah’ın varlığına işaret eden üç delil semavidir. Onlar güçlü, 

gözle görünür ve daha fazla çarpıcıdır. Diğer beş delil ise yeryüzüne aittir. 

Bakara diğerleriyle birlikte verilmiştir. 

c. Her iki ayette de aynı hedef güdülmesine rağmen neden birisinde “ يَاٍت ِْلُوِلى َْلٰ

َلابَابِ  ٍم يَعاِقلُونَ “ diğerinde ise ”اْلا يَاٍت ِلَقوا  şeklindeki farklı ifadeler yer ”َْلٰ

almaktadır? Râzî bunun izahını “aklın bir zahiri tarafı bir de lüb/ özü vardır. 

İşin başında, akıl bulunur; akıl olgunlaşınca “lüb” meydana gelir.” şeklinde 

yapmaktadır. 632 

Râzî, Âl-i İmrân 3/191.ayette geçen “ الخلق/ halk” kelimesini incelemeden önce, 

Allah’ın kudretine ve hikmetine işaret eden Âl-i İmrân 3/190.ayeti hatırlatmaktadır.  

Râzî, 191.ayette, ubudiyet ile ilgili konuları önceki ayet ile ilişki kurarak üçe 

ayırmıştır. Aşağıdaki tabloda bu durum açıkça görülmektedir: 

1. Kalp ile tasdik, 

2. Dil ile ikrar, 

3. Beden ile amel ve ibadet.633 

Âl-i İmrân, 190. ayet 

Rububiyet 

Âl-i İmrân, 191. ayet 

Ubudiyet 

Ulûhiyet Kalp ile tasdik 

Kudret Dil ile ikrar 

Hikmet Beden ile amel ve ibadet 

 

Râzî’ye göre, ayetteki ifadeler ubudiyete ilişkin üç konuya işaret eder: 

Âl-i İmrân, 3/191 Meal Ubudiyet ile 

bağlantılı kulluk 

 Onlar Allah’ı anarlar.”  Dil ile“ اَلَّٖذيَن يَذاُكُروَن اللّٰهَ 

 Ayaktayken, otururken ve yanları“ قِيَاًما َوقُعُودًا َوَعٰلى ُجنُوبِِهما 

üzerine yatarken…” 

Beden ile 

َويَتََفكَُّروَن ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت 

ض َرا  َواْلا

“Göklerin ve yerin yaratılış 

üzerinde düşünürler.” 

Kalp, fikir ve ruh ile  

                                                 
632  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IX, s.139. 
633  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IX, s.140. 
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 Râzî’ye göre insanın ubudiyeti bunlardan oluşan bir bütündür. Yani, insan dil 

ile zikreder, vücut ile şükreder ve kalp ile tefekkür ederse, o zaman kendini tamamen 

ubudiyete teslim etmiş olur.  

Önceki ayet rububiyeti açıklarken, bu ayet eksiksiz olarak ubudiyete delalet 

eder. Bu mucizevi tertip sayesinde, ruh mahlûkattan çıkıp Allah’a doğru 

yükselmektedir. Râzî, bu fani dünyadan ve içindekilerden Allah’a yönelmeyi bu şekilde 

açıklamıştır.  

Allah, ibadet edenlere, kendisi değil yarattıkları hakkında ve özellikle “ َخلاِق

ِض  َرا  .göklerin ve yerin yaratılışı” hakkında tefekkür etmelerini emretmiştir /السَّٰمَواِت َواْلا

Ancak bu şekilde ibadetin tamamlanmış olacağını bildirmiştir.634 

Râzî’nin konuyla ilgili olarak bazı hadislere de yer vermiştir: “Yaratılmışlar 

üzerinde tefekkür edin, fakat Yaratan üzerinde tefekkür etmeyin.”  “Adamın birisi 

yatağında sırtüstü yatarken, başını gökyüzüne çevirip, yıldızlara ve göğe bakarak 

"Şahadet ederim ki senin bir Rabbin ve bir yaratıcın var. Allahım, beni bağışla" dedi. 

Bunun üzerine Allah Teâlâ ona (rahmetle) nazar eder ve onu bağışlar" dediği rivâyet 

edilmiştir. O, "Tefekkür gibi ibadet yoktur" demiştir.635 

İbn Âşûr, Âl-i İmrân 3/190.ayetin yorumuna ayette amaçlanan hedefe dikkat 

çekerek başlamaktadır. Ona göre ayette yeni bir hedefe geçiş vardır. Nitekim ayetteki 

öncüller, maksat ve münasebetleri hatırlatma, göklerin ve yeryüzünün yaratılışını 

düşünme ve evrende bulunan bütün delillere dikkat ve tefekkür edenleri uyarıya 

dönüşmüştür. 

İbn Âşûr, ayetin baş kısmında yer alan “  inne” edatının kullanımıyla ilgili / إنَّ 

 Allah’ın delilleri” ifadesine önem vermenin amaçlandığına dikkat /بآيات الله “

çekmektedir. 

İbn Âşûr “göklerin ve yerin yaratılışı”nı iki şekilde yorumlamaktadır: 

a. Ayetteki ifade Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı nizama delalet etmektedir.  

                                                 
634  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IX, s.141. 
635  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IX, s.142. 



156 
 

b. Diğer bir ihtimal ise “göklerin ve yerin yaratılışı”ndan kasıt “ ٰهـذَا َخلاُق اللِّٰه/ İşte 

Allah’ın yarattıkları”636 ifadesinde olduğu gibi mahlûkatın yaratılmasına delalet 

etmektedir. 

Ayette geçen “ أولو األلباب/ Akıl sahipleri”nden maksat “kâmil akıl ehli”dir.637 

Âli İmrân suresi 3/191.ayetin tefsiri “ َيَذاُكُروَن اللّٰه/ Allah’ı zikrederler” kısmına 

işaretle başlar. Burada zikrin ya dil ile veya kalple yapılabileceğine dikkat çeken İbn 

Âşûr kalple yapılan zikrin türünü tefekkür olarak açıklamaktadır.    

İbn Âşûr ayette geçen “ قِيَاًما َوقُعُودًا َوَعٰلى ُجنُوبِِهما/ Ayakta, oturarak veya yanları 

üzere yatarak” ifadesini“iş, rahatlık ve uyku gibi gündelik hayattaki insanın 

durumlarıdır.” şeklinde yorumlamaktadır. İbn Âşûr ayette geçen “ قِيَاًما َوقُعُودًا َوَعٰلى ُجنُوبِِهما

/ Ayakta, oturarak veya yanları üzere yatarak” ifadesini namaz kılanların durumları 

hakkında olduğu görüşü (bir kısmının gücü yetmesi, kiminin aciz kalması veya çok aciz 

olması) aktarmakta ancak ona göre bu mana pek ihtimal dâhilinde değildir. Ayette 

geçen“ قِيَاًما/ ayakta”ifadesi ile kastedilen namaza gücü yetendir; “ ودًا قُعُ  /oturarak” ile 

kastedilen namazdan aciz olandır ve “ َعٰلى ُجنُوبِِهما/ yanları üzere yatarak” ile kastedilen 

namaz kılmaktan aşırı derecede aciz olandır.638 

İbn Âşûr’a göre “ ِض َرا  Göklerin ve yerin yaratılışı /َويَتََفكَُّروَن ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

hakkında düşünürler” ifadesinde geçen “ َيَتََفكَُّرون” kelimesi “ َيَذاُكُرون” kelimesine “ عطف

 .düşünürler”dır/يَتََفكَُّروَن “ zikrederler”den kasıt /يَذاُكُروَن “ mürâdif atıf”tır. Çünkü /مرادف 

Nitekim “ يَذاُكُروَن/ zikrederler”den kastedilen lisan ile zikir olsaydı farklı bir atıf 

yapılması gerekirdi. İbn Âşûr tefekkürün büyük bir ibadet olduğunu hatırlatmakta ve 

Ebû’d-Derdâ’nın (v.56/653?) tefekküre verdiği önemi hakkında rivâyetine yer 

vermektedir: Ümmü'd-Derdâ'ya: "Ebû'd-Derdâ'nın en çok yaptığı ameli neydi?" diye 

sordular. "Düşünmek ve kâinata ibret gözüyle bakmaktı" cevabını verdi.639 İbn Âşûr’a 

göre ayette geçen “ َخلاق/ halk” kelimesinin manası “yaratılışın veya gökler ve yerdeki 

mahlûkatın varoluşunun keyfiyeti”dir.640 

2.1.3. Kehf, 18/51 Tefsiri 

يَن َعُضدًا ِض َوَْل َخلاَق اَنافُِسِهما َوَما ُكناُت ُمتَِّخذَ الاُمِضلّٖ َرا َهداتُُهما َخلاَق السَّٰمَواِت َواْلا  ”َما اَشا

                                                 
636  Lokmân, 31/11.  
637  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.IV, s.196. 
638  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.IV, s.196. 
639  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.IV, s.196. 
640  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.IV, s.197. 
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“Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına 

şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.”641 

Mukâtil, Allah’ın bu ayetle “İblis ve soyunu bu mucizenin yaratılışına şahit 

tutmadım ve gökleri ve yeri yaratırken saptıranları yardımcı edinmedim.” Dediğini dile 

getirmektedir. “Göklerin ve yerin yaratılışı” konusunda Allah’ın yaratmasının 

büyüklüğüne ve mucizelerine işaret eden şeylerden biri, bu ayetle Allah’ın İblis ve 

dostlarını yerdiğini ve onları yardımcı edinmediğini göstermesidir.642 

Taberî, Kehf suresinin bu ayetini “İblis ve soyunu şahit tutmadım, onları hem 

mahlûkatın hem kendilerinin yaratılışında hazır bulundurmadım ve onlardan yardım 

istemedim” şeklinde tefsir etmektedir. Taberî ayeti yorumlarken “Onları birbirlerinin 

yaratılışına da şahit tutmadım ve yaratılışları hususunda yardım istemedim. Bilakis 

onların herhangi bir numune olmaksızın yaratılışları konusunda münferit/tek başıma 

hareket ettim” görüşlerini de aktarmaktadır.643 

Ayetin sonunda geçen “ يَن عَ  ُضدًا َوَما ُكناُت ُمتَِّخذَ الاُمِضلّٖ / Saptıranları da hiçbir zaman 

yardımcı edinmiş değilim.” ifadesinin Allah’ın kimseden yardım almadığı gibi hak 

üzere olmayanlardan da yardımcı edinmediği anlaşılmaktadır. Taberî ayet içerisinde 

geçen “ َعُضدًا/adudan” kelimesinin “destekler ve yardım eder” gibi anlamlara geldiğini 

açıklamaktadır.  

Taberî, bütün bu açıklamalardan sonra Katâde’den gelen “İblis ve soyu ile 

kastedilen, onların insanoğlunu haktan saptırmaları ve rüşt için hidayete ulaşmalarını 

engellemesidir. Allah kullarını (Allah’tan başkalarının dostları olarak) müşrikleri 

düşman edinme konusunda uyarmaktadır” rivâyetine yer vermektedir.644 

Zemahşerî sadece ayette geçen “ َهداتُُهما  ”Ben onları … şahit tutmadım /َما اَشا

ifadesini açıklamaktadır: “Yani göklerin ve yerin yaratılışında onları yardımcı 

edinmedim (أعتضد).645 Ayrıca Zemahşerî “ َوَما ُكناُت/ ben değilim” tabirinin farklı 

kıraatlere göre okunuşunu değerlendirmektedir. Mevcut kıraate göre “ َوَما ُكناُت/ ben 

değilim” şeklinde olunca bu ifade Allah’a raci olmaktadır. Diğer bir kıraate göre ise 

                                                 
641  Kehf,18/51.  
642  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, ss.589-590. 
643  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.294. 
644  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, s.295. 
645  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.III, s.592. 
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 sen değilsin” şeklinde okununca hitap Hz. Peygambere’dir. Buna göre ayetin /وما ُكناَت “

“senin onları onurlandırman gerekmez” şeklinde anlaşılması icap etmektedir.646 

Râzî, Kehf 18/ 51.ayetinin tefsrinde iki hususa dikkat çekmektedir: 

Ayetin ilk kısmında geçen “  َهداتُُهما  ben onları şahit tutmadım” ifadesinde yer /َما اَشا

alan “ ُهما/ hum” zamirinin kime raci olduğunu incelemiş ve üç ayrı görüş bildirmiştir.  

1. Râzî’ye göre, gökleri ve yeri yaratan Allah, o kâfirleri şahit tutmadığını 

buyurmuş ve onlardan yardım istemediğini vurgulamıştır. Ayetin sonunda 

bulunan “ َين  .hum” zamiri yerine kullanılmıştır /ُهما “ ,saptıranlar” zahir isim /الاُمِضلّٖ

2. İkinci görüşte ise, “ ُهما/ hum” zamiri Hz. Peygambere gelen kâfirlere işaret 

etmektedir. Râzî’ye göre bu görüş daha isabetlidir. Hz. Peygamber’e gelen 

kâfirler: “Eğer meclisinden fakirleri kovmazsan, biz sana iman etmeyiz 

”demişlerdir. Bu yanlış teklifin peşinden Allah, “bu âlemin tedbiri ve idaresinde 

onlar benim ortağım değillerdir” buyurmuştur. Râzî “  hum” zamirinin / ُهما 

kâfirlere ilişkin olduğuna delil olarak, önceki ayette kullanılan “ اِلٖميَن بَدًَْل  ,Bu /ِللظَّ

zalimler için ne kötü bir bedeldir!” ifadesini hatırlatır. “ اِلٖميَن  ” zalimleri / ِللظَّ

kelimesiyle kâfirler kastedilmiştir. 

3. Râzî’ye göre “ ِض َوْل َخلاَق أَنافُِسِهما َهداتُُهما َخلاَق السََّمَواِت َواألَرا  ifadesi kâfirlerin bilgisiz ”َما أَشا

olduklarını vurgulamaktadır. Râzî bu konuda, kâfirlerin cahil olmasına ve bunu 

bilmelerine rağmen, nasıl kendilerinin yüce, üstün, kâmil, olduğuna;  

başkalarının ise düşük ve adi olduğuna hükmettiklerine hayret ettiğini 

söylemektedir.647 

Râzî ayette geçen “ َوَما ُكناُت/ vemâ küntü” kelimesinin “ ََوَما ُكنات / vemâ künte”  

şeklinde fetha ile okunabileceğini ve böylece Hz. Peygamber’e işaret edebileceğini 

Zemahşerî’den nakletmektedir. Bu okuyuşa göre ayet “Hz. Muhammed’in kâfirlerden 

yardım istemesi ve onlarla gurur duyması doğru değildir.” anlamına gelir.648 

İbn Âşûr Kehf suresinin 18/51.ayetinin tefsirine önceki iki ayetle irtibat 

kurarak başlamaktadır. Bu ayette geçen “ اَنافُِسِهما” kelimesinde yer alan zamir Kehf 

18/50.ayetteki “İblis ve nesli” kelimelerine racidir. Konuyla alakalı açıklamalarının 

devamında “Göklerin ve yerin yaratılışına şahit olmadılar. Yaratılış konusunda da 

                                                 
646  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.III, s.593. 
647  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXI, s.139. 
648  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXI, s.140. 
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Allah’a ortak olmadılar. Eğer onlar hak sahibi olsalardı kendilerine ibadet edilirdi.” 

ifadelerine yer vermektedir. Bu müşriklere, göklerin, yerin ve mahlûkatının 

yaratılışında Allah’ın tek başına hareket ettiğini itiraf etmelerine bir delildir.  İbn Âşûr 

 işhâd” kelimesini “başkasını şahit tutmak; herhangi bir işe ortaklıkta hazır /اإلشهاد “

bulundurmak” şeklinde açıklamaktadır.649 

Ayetteki şahitliğin olumsuzluk ekiyle gelmesi “başka varlıkların yaratılışta ve 

ulûhiyetteki ortaklığını ortadan kaldırmak” içindir. İbn Âşûr akli bir delil getirerek 

“Çünkü göklerin yaratılışı İblis ve soyunun yaratılışından öncedir. Bu, onların 

ulûhiyetinin yokluğuna delildir.” görüşünü öne sürmektedir.650 

Kehf 18/50-51.ayette geçen “ ٌَّهداتُُهما “ ,”َوُهما لَُكما َعدُو  üçüncü şahıs ”اَنافُِسِهما “ ve ”َما اَشا

zamirleri “  ُهما” İblis ve soyuna racidir. İbn Âşûr, Allah’ın, göklerin ve yerin yaratılışını 

 içindekileri yaratmadan önce”gerçekleştirdiğine dikkat /قبل ان يخلق لهما سكانهما “

çekmektedir.651 

Bu açıklamalardan sonra İbn Âşûr, Taberî’nin kıraatler konusundaki 

açıklamasına yer vermektedir: 

a. Ayette geçen “ َهداتُُهما  kıraati vardır. Buradaki nun ”ما أشهدناهم“ ifadesinin ”َما اَشا

harfinin “نون العظمة” eklenmesi yüceliği belirtmek içindir. 

b. Ayetteki“ َوَما ُكناُت/ ben değilim” ifadesi “ َت َوَما ُكنا  / sen değilsin” şeklindeki 

okunuşuyla Hz. Muhammed’e hitaptır.652 

İbn Âşûr buradaki “ َين  delalette olanlar”ı “şeytanlar” kelimesiyle /الاُمِضلّٖ

açıklamaktadır. Çünkü onlar insanları dalalete ve fesada sürüklemek için devamlı 

vesvese vermektedirler. Ayette geçen “ َعُضدًا/ yardımcı” kelimesi hakkında “delalette 

olanları yardımcı edinmenin ilahi kemale uygun düşmeyeceği” yorumunu 

yapmaktadır.653 

2.1.4. Rûm, 30/22 Tefsiri 

“ يَاٍت ِللاعَ  تاَِلُف اَلاِسنَتُِكما َواَلاَوانُِكما اِنَّ ٖفى ٰذِلَك َْلٰ ِض َواخا َرا اِلٖميَن َوِمنا ٰايَاتِٖه َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا  

                                                 
649  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XV, s.346. 
650  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XV, s.345. 
651  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XV, s.345. Bkz. Fussilet, 41/9-12. 
652  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XV, s.343. 
653  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XV, s.344. 
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“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da 

O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette 

ibretler vardır.”654 

Mukâtil, Rûm suresinin 30/22.ayetinde, Allah’ın yarattıklarının O’nun 

varlığının delillerinden biri olduğunu söyler. Allah’ın mezkûr yaratmasında âlemler/ 

mahlûkat için Allah’ın birliği hususunda ibret vardır.655 Bu ve diğer altı ayette geçen 

  .delilleri” ifadesi önemlidir ve “farklı mucizeler” anlamında kullanılmaktadır /آياته“

Taberî’nin bu ayet hakkında ortaya koyduğu yorumlar bizlere açıkça 

göstermektedir ki Allah’ı hiçbir şey aciz bırakamaz ve O dilerse, canlı olanı öldürür ve 

sonra onu ölmeden önceki haline geri çevirir. Göklerin ve yerin yok iken yaratılması 

insanın öldükten sonra diriltilmesinden daha zordur. Bilakis Allah’ın irade ettiğini 

yerine getirmede O’nu engelleyebilecek bir kudret bulunmamaktadır.  

Ayetin sonunda geçen “ يَاٍت ِللاعَاِلٖميَن  Şüphesiz bunda bilenler için /اِنَّ ٖفى ٰذِلَك َْلٰ

elbette ibretler vardır” ifadesi akıl sahipleri için tekrar dirilmenin mümkün 

olabileceğine ve Allah’ın bunu gerçekleştirmek için güç yetirebileceğine dair ibret ve 

delilleri kapsamaktadır. 656 

Zemahşerî ayette geçen “ تاَِلُف اَلاِسنَتُِكما َواَلاَوانُِكما  tabiri hakkında dillerin ve ”َواخا

insanların tenlerinin farklı renklerine dikkat çekmektedir.657 O’nun ayetle alakalı başka 

bir açıklaması yoktur. 

Zemahşerî, buradaki “ ِللاعَاِلٖميَن/ lil-âlimin” kelimesinin “lil-âlemin” şeklinde 

fethalı da okunduğunu zikretmektedir. Kesralı okunuşuna Ankebut suresi 29/43.ayeti 

delil olarak göstermiştir.658 

Râzî, Rûm 30/22.ayetteki “takdim-tehir”e dikkatleri çekmektedir. Ayetin baş 

kısmında göklerin ve yerin yaratılışından söz edilmekte daha sonra insanların farklı 

dillere ve renklere sahip olmaları zikredilmektedir. Allah, insanın yaratılışının 

delillerini (farklı dilleri, farklı renkleri) göstererek evrenin apaçık delillerinden olan 

göklerin ve yerin yaratılışının bundan daha öncellikli olduğunu belirtmiştir. Râzî’ye 

göre, insanlar dilleriyle, sesleriyle ve renkleriyle farklı yaratıldığı için, dost ile düşman 

                                                 
654  Rûm, 30/22. 
655  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, 410. 
656  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVIII, s.479. 
657  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.IV, s.571. 
658  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.IV, s.572. 
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bu şekilde ayırt edilebilir, bununla birlikte, tutma, koklama ve tatmanın düşmanı ve 

dostu tanıma konusunda bir şey ifade etmediğini söylemiştir.659 

Râzî, ayetin sonundaki “ َيَاٍت ِللاعَاِلٖمين  âlimler için ibretler” ifadesinde ayette zikredilen /َْلٰ

varlıkların herkesin bilgisi dâhilinde olduğunu ve bu yüzden tüm âlimleri içerdiğini 

ifade etmiştir. 660 

İbn Âşûr’a göre Rûm suresinin 30/22.ayetinde göklerin ve yerin yaratılışı aynı 

zaman bizi kuşatan her şeyi dâhil ettiği için ibret alınması gereken muazzam bir delildir. 

Bilindiği gibi yeryüzünün en şerefli canlısı insan türüdür. Nitekim ona göklerin ve yerin 

yaratılış sırları ve farklı halleri bildirilmiştir. Allah insana yaratılışında imtiyazlar 

sağlamıştır. Ona farklı diller öğretmiş ve çeşitli kabiliyetlerde donatmıştır.   Farklı 

renklerde, farklı dillere sahip kılmıştır.  

İbn Âşûr bu ayetin kendinden önceki iki ayetten661 sonra gelmesinin sebebini 

içerdiği konulara bağlamaktadır. Çünkü bu ayet önceki iki ayetin hem açıklaması hem 

de özeti kabul edilebilir. 662 İbn Âşûr, Âl-i İmrân, 3/190.ayette663 de olduğu gibi 

göklerin ve yerin yaratılışı ile insanın dillerinin ve renklerinin farklı oluşu arasında 

mukayese/ karşılaştırma yapmaktadır. İbn ÂşûrRûm 30/22.ayette geçen “ ألسنة/diller” 

kelimesini İbrâhim 14/4 ve Nahl 16/103.ayetlerinin bağlamını da dikkate alarak yorum 

yapmaktadır.  

Diller, insan toplumunun birbirine mesafeli ve farklı vatanlarda yayılmasıyla 

farklılaştı. Dillerin genişlemesi ifadeye olan ihtiyacın genişlemesi sebebiyledir. 

Konuşma lehçeleri de buna bağlı kalarak farklılaşmıştır. Dillerin farklılaşması, 

Tevrat’ın Yaratılış Kitabı 11.bölümde geçtiği üzere, Babil topraklarında Tufan’dan 

sonra tek seferde meydana gelmiş ve bundan sonra insanoğlu birbirinden ayrılmıştır.    

Renklerin farklılaşması aynı şekilde delil olarak sayılmalıdır. Çünkü insan tek 

bir asıldan gelmiştir, o da Âdem’dir ve onun tek bir rengi vardır. Farklılık, sıcaklık ve 

                                                 
659  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXV, s.112. 
660  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXV, s.113. 
نَُكما َمَودَّةً “  661 ُكنُوا اِلَياَها َوَجَعَل بَيا َواًجا ِلتَسا َوِمنا ٰايَاتِٖه اَنا َخلَقَُكما ِمنا تَُراٍب ثُمَّ اِذَا اَناتُما َبَشٌر تَناتَِشُروَن . َوِمنا ٰاَياتِٖه اَنا َخَلَق َلُكما  ِمنا اَنافُِسُكما اَزا

ٍم يَ  يَاٍت ِلقَوا َمةً اِنَّ ٖفى ٰذِلَك َْلٰ تََفكَُّروَن َوَرحا / Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) 

delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz. Kendileri ile 

huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var 

etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için 

elbette ibretler vardır.” 
662  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXI, s.73. 
َلابَاِب “ 663 يَاٍت ِْلُوِلى اْلا ِتاَلِف الَّياِل وَ النََّهاِر َْلٰ ِض َواخا َرا  Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile /اِنَّ ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” 
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soğukluk özelliğine sahip farklı vatanların özelliklerinden ve renkleri farklı ebeveynden 

doğmaktan kaynaklanmaktadır.664 

İbn Âşûr, Rûm 30/22.ayetinin sonunda geçen “ يَاٍت ِللاعَاِلٖميَن  Şüphesiz /اِنَّ ٖفى ٰذِلَك َْلٰ

bunda bilenler için elbette deliller/ibretler vardır” ifadesini yorumlarken Rûm 

30/21.ayeti de dikkate alarak “ َِللاعَاِلٖمين” kelimesini “bilenler” değil  “düşünenler” 

şeklinde yorumlamaktadır. Ayrıca İbn Âşûr “ َِللاعَاِلٖمين” kelimesinin Hafs dışındaki 

cumhurun lam’ın fethası ile “ َِللاعَاِلٖمين/ lil-âlemîn” şeklinde okunduğunu belirtmektedir.665 

2.1.5. Mü’min, 40/57 Tefsiri 

ثََر النَّاِس َْل يَعالَُمونَ  بَُر ِمنا َخلاِق النَّاِس َوٰلِكنَّ اَكا ِض اَكا َرا  ”لََخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

“Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük 

bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”666 

Mukâtil, Mü’min suresinin 40/57.ayetinde “göklerin ve yerin yaratılması”nın 

insanların yaratılmasından daha büyük/ azametli bir iş olduğuna vurgu yapar. Mukâtil, 

ayette geçen  النَّاِس kelimesinin ilki için “deccâl”, ikincisi için “yahûdiler” anlamını 

verir. Ona göre Yahudilerin ahir zamanda gelmesini umdukları deccâl Allah’ın 

varlığının delillerindendir.667 

Taberî bu ayetin “göklerin ve yerin yok iken yaratılmasının (ابتداع/ ibtidâ’) 

insanlar için en muazzam bir yaratılışa işaret ettiğini söyler. Her ne kadar bazı insanlar, 

kendilerinin tekrar yaratılışını daha muazzam görseler de aslında bu görüş yanlıştır. 

Nitekim göklerin ve yerin yaratılışı insanoğlunun tekrar yaratılışından daha büyük bir 

olaydır.668 

Zemahşerî, Mü’min suresi 57.ayetin manasını önceki ayetlerle 

irtibatlandırmaktadır. İsrailoğulları mücadelenin temeli olan dirilmeyi inkâr 

ediyorlardı. Bununla beraber onlar Allah’ın gökleri ve yeri yarattığını ve hiçbir şeyin 

kendisine güç yetiremeyeceği büyük yaratıcı olduğunu itiraf ediyorlardı. İnsanların 

yaratılması kâinatın yaratılmasına nazaran daha küçük bir olgudur. İnsanların 

                                                 
664  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXI, s.74. 
665  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXI, s.75. 
666  Mü’min, 40/57.  
667  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.718. 
668  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.350. 
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yaratılması daha kolaydır, ancak onlar bu gerçeği düşünmediler, heva ve heveslerine 

uydular. Zemahşerînin tefsirinde Deccâl’la alakalı rivâyet yer almamaktadır.669 

Râzî, Hz. Peygambere karşı çıkanlara, Allah’ın mucizelerine inanmadıkları 

için, Mü’min 40/57.ayeti örnek olarak gönderdiğini bildirmiştir: Râzî ayette verilmek 

istenilen açıklamaya dayanarak “daha büyüğüne gücü yeten, şüphesiz küçüğünü de 

yapabilir” dedikten sonra onun anlamının üç farklı biçiminde yoruma açık olduğunu 

belirtmiştir: 

1. “Daha zayıf olana gücü yetenin daha zor olana da gücü yetmesi lazımdır” 

düşüncesi yanlıştır. 

2. Bir şeyi yapabilenin, benzerini yapabilmesi makuldür. 

3. Çok güçlü olanı yapabilenin daha zayıf ve önemsiz olanı yapabilmesi evladır.670 

Ayette kastedilenler “gökleri ve yeri yaratanın” Allah olduğunu kabul ediyorlar, 

gökleri ve yeri yaratmanın insanları yaratmaktan çok daha zor olduğunu biliyorlardı. 

Buna göre gökleri ve yeri yaratmaya gücü yetenin ilk defa yarattığı insanı da yeniden 

yaratmaya kadir olduğunu kabul etmeleri gerekir. Râzî, Allah’ın bu güç ve kuvvete 

sahip olmasına rağmen “haşri ve neşri” kâfirlerin reddettiklerini söylüyor. O halde 

kâfirlerin “gökleri ve yeri yaratanın insanları yeniden yaratabilmeye kadir olan Allah’ı” 

kabul etmeleri gerekir. Bu sonuç, tefekkür ve tedebbür eden, düşünen insan için açık 

bir delildir. Râzî, kâfirlerin, delil ve ispat bulamadıkları halde, haset, cehalet, kibir ve 

taassup ile hareket ettiklerini söylemiştir. Allah’ın mucizeleri ile delilsiz mücadele 

ettiklerini hatırlatmaktadır671.  

İbn Âşûr, Mü’min suresinin 40/57.ayetin yorumunu sebeb-i nüzûlle 

irtibatlandırarak başlamaktadır. İbn Âşûr söz konusu ayeti açıklarken Kur’an’ın farklı 

yerlerinden delil göstererek672 tekrar dirilmenin hak olduğunu ispatlamaya 

çalışmaktadır. Kâfirler, Allah’ın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu itiraf ettikleri 

zaman bu durum onların aleyhine bir delil olmaktadır. Çünkü yeniden dirilme Allah 

katında göklerin ve yerin yaratılmasından daha kolay ve basittir. İbn Âşûr, en yüce, en 

önemli ve en çok kavramlarına delalet eden “ أكبر/ en büyük” kelimesinin anlamına 

değinmektedir. Bu, insanları yaratan ve ilk seferde olduğu gibi onların ruhlarına üfleyen 

                                                 
669  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.XX, s.355. 
670  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.80. 
671  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.80. 
672  Ra’d, 13/5; Sebe’, 34/7-8.  
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kudret sahibinin kudretiyle ilgilidir. “ أكبر /en büyük” ifadesi bilinen bir şeydir ve 

bununla hatırlatma ve uyarı amaçlanmaktadır.673 İbn Âşûr, “ ثََر النَّاِس  insanların /اَكا

çoğunluğu” ifadesi ile kastedilenin yeniden dirilme ayetlerini reddeden ve karşı çıkan 

müşrikler olduğunu dile getirmektedir. Çünkü müminler sayı olarak azınlıktaydılar.674 

Ayette verilmek istenilen anlam, müşriklerin yeniden dirilmeyi inkâr etmesidir. 

Çünkü onlar, yeniden dirilmeden önce göklerin yaratılmasının imkansız olduğunu dile 

getirmekle birlikte bedenlerin yeniden yaratılmasını tasdik etmiyorlardı. Göklerin ve 

yerin yaratılmasının imkânsızlığı, yeniden dirilmenin imkânsızlığından daha 

önceliklidir.675 

2.1.6. Şurâ, 42/29 Tefsiri 

ِعِهما اِذَا يََشاُء قَدٖ  ِض َوَما بَثَّ ٖفيِهَما ِمنا دَابٍَّة َوُهَو َعٰلى َجما َرا يرٌ َوِمنا ٰايَاتِٖه َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا ” 

“Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının 

delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.”676 

Mukâtil ’e göre, Şûrâ suresinin 42/29.ayetinde geçen “ َٖوِمنا ٰايَاتِه” ifadesini O’nu 

görmediğimiz halde birliğini ve yaratıcı olduğu bilmemize yarayan deliller anlamında 

açıklamaktadır. Ayetin devamındaki “ ٍِض َوَما بَثَّ ٖفيِهَما ِمنا دَابَّة َرا  ifadesi ”َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

“gökte meleklerin, yerde ise mahlûkatın yaratılışı”demektir. 677 

Taberî’ye göre göklerin ve yerin yaratılmasından bahseden Şûrâ suresi 

42/29.ayette bu yaratılış Allah’ın insanlara yokluktan sonra hayat vermeye ve öldükten 

sonra onları (kabirlerinden) diriltmeye gökleri ve yeri yaratmaya kadir olduğunun 

delillerine işarettir. 

 Bu ikisi içinde yaydığı canlılar” ayeti, göklerde ve yerde /َوَما بَثَّ ٖفيِهَما ِمنا دَابٍَّة “

canlılardan oluşan farklı grupları kapsamaktadır. Taberî, Mücâhid’den aktarılan 

rivâyete istinaden söz konusu ayetin “insanları ve melekleri” ifade ettiğini 

söylemektedir. Bu yoruma göre “Allah kıyâmet günü mahlûkatı kabirlerinden diriltip 

bir araya getirmeye kadirdir.”678 

                                                 
673  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.176. 
674  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.176. 
675  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIV, s.177. 
676  Şûrâ, 42/29.  
677  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.880. 
678  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.512. 
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Zemahşerî, “ َوَما بَثَّ ٖفيِهَما ِمنا دَابٍَّة/ bu ikisi içinde yaydığı canlılar” ifadesini lügat 

ve i’rab açısından tahlil etmektedir: “Yürüme, ağır gidiş, yavaş ilerleme” anlamına 

gelen “ ٍدَابَّة” kelimesi gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de vuku bulabilmektedir. 

Zemahşerî bunu, (Cibrîl’in Hz. Peygamber’e insan suretinde geldiği/indiği gibi) 

meleklerin havadayken yürüyebileceğini söyleyerek tefsir etmektedir. İnsanları tavsif 

ettiği gibi canlıları da tavsif etmektedir. Yeryüzündeki insanlar gibi gökyüzünde 

yürüyen hayvanların/canlıların yaratılmasının imkânsız olmadığını düşünmektedir. Bu 

ayetin tefsirini “mahlûkattan bildiklerimizi ve bilmediklerimizi yaratanı (her türlü 

noksanlıktan) tenzih ederiz.” sözüyle tamamlamaktadır. Zemahşerî bu ayette “göklerin 

ve yerin yaratılması” ile ilgili başka bir yorum yapmamıştır.679 

Râzî, Allah’ın ulûhiyeti ile ilgili olarak, Şûrâ 42/29.ayette Allah’ın varlığına 

delalet eden hem göklerin ve yerin yaratılışının, hem de canlıların varlığının daha 

önceki ayetlerde açıklandığını hatırlatmakla burada yalnızca Râzî “ ٍدَابَّة/ dâbbe” 

kelimesinin melekler hakkında da kullanılabileceğine dikkat çekmektedir: 

 ,el-hareke” sözcüğüyle eşanlamlıdır. Râzî /الحركة“ ed-debîb” kelimesi /الدبيب“  .1

meleklerin de hareketli olduklarına dikkat çekmiştir. 

2. Râzî’ye göre, Allah nasıl yeryüzünde yürüyen insanlar yaratmış ise, aynı şekilde 

melekleri kastederek göklerde de yürüyen çeşitli canlıları yaratmış olabilir.680 

Râzî, ayetin sonunda geçen “ ِعِهما اِذَا يََشاُء قَٖدير  O, dilediği zaman, onları /َوُهَو َعٰلى َجما

bir araya getirmeye de gücü yetendir.” ifadesinde “جمعها على/ onu bir araya getirme” 

değil, “ِعِهما على  onları bir araya getirmeye” ifadesinin kullanılmasına dikkat /َجما

çekmektedir. Bu “dilediğinde akıllı varlıkları (العقالء) bir araya getirmeye kadirdir” 

anlamına gelmektedir. Buna göre “ِعِهما على  onları bir araya getirmeye” tabirinde /َجما

 diriltme ve hesap”ın da var olduğu görülmektedir.681 /للحشروالمحاسبة“

Râzî’nin yukarıdaki ayetin yorumunda “العقالء/ akıllı varlıklar” izahına yer 

vermesi aklımıza şu ihtimali getirmektedir: Kur’an’da geçen “ ِض َرا  /َخلاَق السَّٰمَواِت َواْلا

göklerin ve yerin yaratılması” ifadelerinde yer alan “ ٍَم يَعاِقلُون يَاٍت ِلقَوا  elbette düşünen bir /َْلٰ

topluluk için deliller vardır”, “ َِلابَاب يَاٍت ِْلُوِلى اْلا  selim akıl sahipleri için elbette ibretler /َْلٰ

                                                 
679  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.410. 
680  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.172. 
681  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, s.173. 
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vardır” ve“ ِض َرا  Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında /َويَتَفَكَُّروَن ٖفى َخلاِق السَّٰمَواِت َواْلا

düşünürler” açıklamalarıyla ilişki kurmuş olabilir. 

İbn Âşûr, Şûrâ suresinin 42/29.ayetini önceki ayetle irtibat kurarak 

yorumlamaktadır. Şûrâ 42/28.ayette yağmur ve ilahi rahmet dile getirilmektedir. Her 

iki ayette de Allah’ın birliğine ve kudretine “göklerin ve yerin yaratılması”, “yağmurun 

yağması” olarak birer delil bulunmaktadır. Ayetin başında geçen “ اآليات/ el-âyât” 

kelimesinin tekil hali “ آية/ âyetün” şeklindedir. Arapçada “ آية/ âyetün” kelimesi “delil, 

kanıt” gibi anlamlara gelmektedir. Bu ayeti kerimede kastedilen mana Allah’ın 

varlığını ve birliğini bildiren ayetler/delillerdir.  

İbn Âşûr ayette zikredilen “ ِالسَّٰمَوات/ es-semâvât” kelimesini müşahede 

edemediğimiz yüce âlemler, yıldızlar ve yeryüzünün üzerindeki hava olarak 

açıklamaktadır. “ ِض َرا  el-erd-yeryüzü” kelimesi ise hayvanların ve bitkilerin üzerinde /اْلا

bulunduğu küredir. Ayetin devamında geçen “ البّث/ el-besse” kelimesi “eşyanın pek çok 

yere konulması”; “ الدابة/ ed-dâbbeh” ifadesi ise “yeryüzünde yürüyen canlı” 

demektir.682 

İbn Âşûr “ ِعِهما اِذَا يََشاُء قَٖديٌر  O, dilediği zaman, onları bir araya /َوُهَو َعٰلى َجما

getirmeye de gücü yetendir.” ifadesinin yorumunu “gökleri, yeri ve ikisi arasında 

bulunanları yoktan var etmeye kadir olan Allah, bu yaratıklar arasında bazılarını 

yeniden diriltmeye ve hesaba çekmeye elbette kadirdir.” şeklinde özetlememiz 

mümkündür. Bilindiği gibi hesap sadece akıl sahiplerinden/insanlardan sorulacaktır. 

Bununla beraber bazı hadis rivâyetlerinde “hayvanların da haklarına tecavüz 

edenlerden hak talep edebilecekleri” haber verilmiştir.683 

İbn Âşûr kelimenin önemine binaen “ ِعِهما  onları bir araya getirme” ifadesinin /َجما

üzerinde durmaktadır. Ayetin bağlamından da anlaşılacağı üzere kelimeden kastedilen 

haşir günüdür. Bu anlamı teyit etmek için Tegâbun 64/9.ayeti delil olarak 

göstermektedir:684 ُم التَّغَابُِن َوَمنا يُؤا ِمنا بِاللِّٰه َويَعاَملا َصاِلًحا يَُكفِّرا َعناهُ َسيِّپَاتِٖه عِ ٰذِلَك يَوا ِم الاَجما َمعُُكما ِليَوا َم يَجا "يَوا

ُز الاعَٖظيُم"  َناَهاُر َخاِلٖديَن ٖفيَها اَبَدًا ٰذِلَك الافَوا تَِها اْلا ٖرى ِمنا تَحا  Toplanma vakti için Allah'ın /َويُداِخلاهُ َجنَّاٍت تَجا

sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a 

                                                 
682 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXV, s.97. 
683 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXV, s.98. 
684  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXV, s.98. 
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inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar 

akan, ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.”  

 

Değerlendirme 

1. Vahyin ilk dönemlerinde inkârcıların reddettikleri temel konulardan biri 

dirilme ve hesaptır. “ ِض َرا  halku’s-semâvâti ve’l-erd” la ilgili ayetler /َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

incelediğinde bu ayetlerin“yeniden dirilmenin gerçek olduğunu” ikna amacıyla 

geldiğini görmekteyiz. Müşriklerin inancında öldükten sonra dirilmenin imkânsızlığı 

göklerin ve yerin yaratılmasından daha zor bir kabul algısına sahipti. Bunun ana etkeni 

tekrar dirilmenin tecrübe edilememesi, fakat evreninsürekli müşahede edilmesi olabilir. 

2. Tezin bu bölümünde “الخلق/ el-halk” kelimesinin genel özelliğiyle alakalı bazı 

açıklamalardan sonra, daha önce de zikrettiğimiz gibi, erken ve geç dönem tefsircilerin 

ِض “ َرا  halku’s-semâvâti ve’l-erd” ifadesiyle ilişkili yorumlarının tahliline /َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

yer verdik. Konuyla ilgili ayetler üzerinde müfessirlergenel olarak aynı ifadeleri 

kullanmış olmakla birlikte mesela Mukâtil, Mü’min 40/57.ayetin yorumunda deccalin 

varlığından söz etmiş, göklerin ve yerin yaratılışının deccalin yaratılışından daha büyük 

olduğu yorumunu yapmıştır. Râzî ve İbn Âşûr ise aynı ayetin haşri ve neşri inkâr eden 

kâfirleri ikna için geldiğini düşünmektedir. Taberî ve Zemahşerî ise bu açıklamaların 

hiç birine değinmemişlerdir. Yine Şûrâ 42/29.ayette Râzî ve İbn Âşûr “على جمعهم/ ala 

cemıhim” ifadesindeki zamirden “العقالء/ elukalau”’nun kastedildiğini söylerken diğer 

müfessirler bu konuda açıklama yapmamışlardır. 

3. Kur’an’da geçen “ ِض َرا  halku’s-semâvâti ve’l-erd” ifadesinin yer /َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

aldığı birçok ayette vurgulanan esas fikrin “Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü 

düşünmeye teşvik amacıyla akıl ve derin kavrayış sahiplerine ( َِلابَاب  yönelik bir (ِْلُوِلى اْلا

hitabın bulunması” dikkatlerimizi çekmiştir. “السماوات واألرض/ göklerin ve yerin” 

yaratılmasını açıklayan ayetlerde “بدع /bede‘a” ve “فطر/ fetara” kelimesine ek olarak 

ِض “ halk” kelimesini mülahaza etmekteyiz. Bu durumda /الخلق“ َرا  /َخلاُق السَّٰمَواِت َواْلا

göklerin ve yerin yaratılması” ifadelerinin de akıl sahiplerinin tefekkürleri için bir 

düzen içerisinde geldiğini söylemek mümkündür. 

2.2. Tefsirlerde Halekna Kelimesinin Yorumu 

Kur’an’da “ خلقنا/ yarattık” kelimesi  “َض َوَما بَيانَُهَما َرا  gökleri, yeri /َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

ve ikisi arasındakileri yarattık…”  şeklinde altı ayette geçmektedir. Dikkat edilirse beş 
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ayet “ وما/ vema” ve “ ما/ ma” şeklinde başlamaktadır. Fakat son ayetin başında ise “ ولقد

/ velekad” edatı yer almaktadır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için söz konusu olan 

ayetleri tablo şeklinde vermek istiyoruz:     

Nüzûl Yeri Ayet Sure 

Mekkî  ٌتَِية َنُهَما اِْلَّ بِالاَحّقِ َواِنَّ السَّاَعةَ َْلٰ َض َوَما بَيا َرا َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

فاَح الاَجٖميلَ  فَحِ الصَّ  فَاصا

Hicr, 15/85 

Mekkî  َض َوَما َرا بَيانَُهَما َْلِعٖبينَ َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا  Enbiyâ, 21/16 

Mekkî  َض َوَما بَيانَُهَما بَاِطاًل ٰذِلَك َظنُّ الَّٖذيَن َكفَُروا فََوياٌل َرا َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

 ِللَّٖذيَن َكفَُروا ِمَن النَّارِ 

Sâd, 38/27 

Mekkî  َض َوَما َرا َنُهَما َْلِعٖبينَ َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا بَيا  Duhân, 44/38 

Mekkî  ى َض َوَما َبيانَُهَما اِْلَّ بِالاَحّقِ َواََجٍل ُمَسمًّ َرا  Ahkâf, 46/3 َما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî/Medenî  َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمنا لُغُوٍب َض َوَما بَيا َرا  Kâf, 50/38 َولَقَدا َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

 

Yukarıdaki tabloda yer alan ayetlerde Allahu Teâlâ doğrudan müşrik ve kâfir 

topluluğa hitap etmektedir. Bu hitapta daha önce işlediğimiz “ َخلاق/ yaratılış” ve daha 

sonra işleyeceğimiz “ َخلََق/ yarattı” kelimesi yerine “خلقنا/ yarattık”  ifadesini 

kullanmaktadır. “َخلاق/ yaratılış” kelimesinin yer aldığıayetlerde vurgu “muhataba 

hatırlatma, uyarı ve düşünme” iken “َخلَقانَا/ yarattık” ifadesini içeren ayetler “Allah’ın 

bâtıl ve boş şeylerden uzak ve bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu” 

hatırlatmaktadır. 

Tezin bu aşamasında Kur’an’da yer alan “نَُهَما َض َوَما بَيا َرا  ,gökleri/َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

yeri ve ikisi arasındakileri yarattık…” ifadesinin anlamları farklı tefsir kaynaklarından 

incelenecektir. 

2.2.1. Hicr, 15/85 Tefsiri 

  Kur’an Kerim’de altı ayette geçen “ َنُهَما َض َوَما َبيا َرا  gökleri, yeri  /َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

ve her ikisi arasında yarattık ” ifadesi Mushaf sırasına göre, ilk olarak Hicr suresinin 

15/85.ayetinde: 

فاحَ  فَحِ الصَّ تَِيةٌ فَاصا َنُهَما اِْلَّ بِالاَحّقِ َواِنَّ السَّاَعةَ َْلٰ َض َوَما بَيا َرا  ” الاَجٖميلَ َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

“Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete 

uygun olarak yarattık. Kıyâmet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde 

hoşgörü ile muamele et.” şeklinde geçmektedir. 
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Mukâtil ayetin tefsirinde ayette geçen “ إْل بالحق/ ancak hakka uygun” ifadesine 

dikkat çekerek zıt anlamına ( الباطل/ el-bâtıl) yer vermekle başlamaktadır. Onun bu 

tercihi bu ayetin farklı versiyonlarında da yer almaktadır. “Gökleri ve yeri yarattı” 

ifadesini her seferinde ve “ألمر هو كائن/ li-amrin hüve kain” ile karşılayan Mukâtil, ayetin 

“Saat mutlaka gelecektir.” bölümünü “kıyâmetin gerçekleşeceği” şeklinde 

açıklamaktadır.685 

Taberî (v.310/923) bu ayette “gökleri ve yeri yarattık”  yani gökyüzünde, 

yeryüzünde, bu ikisi arasında ve bunların tabakaları arasında bulunan mahlûkatın 

tamamını yarattık.”686 şeklinde; “Hak” kelimesini ise “zulüm ve haddi aşma olmaksızın 

adalet ve insaf” ile tefsir etmektedir. Ayrıca Taberî “Hak” kelimesinin tecellisi 

hakkında “Allah bu surede sözü geçen önceki milletlerden hiç kimseye, onları 

cezalandırdığı zaman bile zulmetmedi. Daha önce onları uyardı ve onlara azap etme 

konusunda acele etmedi.” yorumunu yapmaktadır. Allah ayetin son kısmında Hz. 

Peygamber’e müşriklerin kıyâmet ile ilgili kendilerine gelen hakkı/hakikati 

yalanladıklarını ve inkâr ettiklerini haber vermektedir. Hz. Peygamber’den onlardan 

güzel bir şekilde yüz çevirmesini ve onları affetmesini istemektedir. Çünkü Allah affı 

sever ve insanları affeder.687 

Zemahşerî (v.538/1144)  Hicr suresinin 15/85.ayetinin tefsirine “hakka uygun 

olarak” kelimesini açıklayarak başlamaktadır. Bu kelimeyi mahlûkatın “bâtıl ve abesle 

değil” ancak “hak ve hikmetle örülü” olduğunu vurgulamaktadır. Kıyâmet günü ise 

ameller üzerinde hak, adalet ve insaf sebebiyledir. Zemahşerî’ye göre “Allah gökleri, 

yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak Hz. Peygamber’in iyiliklerini 

mükâfatlandırmak ve müşrikleri kötülükleri konusunda hesaba çekmek için yarattı.” 

Zemahşerî mahlûkatın ancak bu sebeple yani Hz. Peygamber için müşriklerden intikam 

almak amacıyla yaratıldığını düşünmektedir.  

Zemahşerî ayetin son kısmında geçen “ ِفَح  yüz çevir” kelimesini “Onlardan /فَٱصا

güzel bir şekilde müsamaha ile ve göz yumarak/ aldırmayarak yüz çevir/ uzak dur” 

şeklinde izah etmektedir.688 

                                                 
685  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, s.436 
686  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIV, s.105. 
687  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XIV, s.106. 
688  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.III, s.415. 
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Râzî ayetlerde kâfirlerin hesap verecekleri söylenince, “Rahim ve Kerim Allah 

nasıl olur da helak ve azap eder?” sorusunu sorar; “Allah yarattığı insanlara sadece 

O’na ibadet ve itaat etmelerini emretmiş, aksi halde helak edeceğini ve yeryüzünü 

onlardan temizleyeceğini açıklamıştır.” cevabını verir. Bu mantık yöntemi ona göre 

doğrudur. Cübbai (v.303/916) bu ayetin “Allah’ın gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri 

hakkıyla yarattığına” delalet olarak indiği görüşündedir. Ayette geçen “ الاَحّق/ el-hak” 

kelimesinin anlamı, bâtıl ve boş olmamasıdır.689 “Gökleri, yeri ve her ikisi arasında 

bulunanları” ifadesinin küfür ve isyanı içermediği bunların, bâtıl olduğu iddia 

edilmiştir.  

Ehl-i sünnet âlimleri ve Râzî’ye göre bu ayet insanın amellerini Allah’ın 

yarattığına delalet eder. Çünkü Allah gökleri, yeri ve arasındaki amelleri hakkıyla 

yaratmıştır. Ayetin sonunda Hz. Peygamber’e, kâfirlerin davranışları ve isyanlarına 

karşı sabır ve af göstermesi mesajı verilmiştir.690 

İbn Âşûr (1879-1973), Hicr 15/85.ayetteki الساعة/ es-sâah mefhumundan 

hareket ederek ayette Hz. Muhammed’i yalanlayanların cezalandırılacağına delalet 

edildiğini belirtmektedir. Müfessir “ َِنُهَما ِاْلَّ بِالاَحّق َض َوَما بَيا َرا  ,Biz, gökleri /َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka uygun olarak yarattık…” ifadesi için 

“milletler, melekler ve doğal afetler” de dâhil olmak üzere bütün canlı-cansız 

varlıkların kastedildiğine vurgu yapmaktadır.691 

 bi” harfi ayetin baş kısmında geçen /ب “ ancak hak ile” ifadesindeki /إْلَّ بالحق “ 

 el-Hak” kavramları /الحق“ el-Halk” ve /الخلق “  .yarattık” kelimesine mütealliktir /خلقنا “

arasındaki mevcut belirsizlik ve kapalılık, hakkın ortaya çıkışı ve gizli oluş durumlarına 

göre değişebilmektedir.  Bu sebeple Allah ayete “ وإن الساعة آلتية/ şüphesiz kıyâmet 

gelecektir.”  ifadesiyle devam etmiştir. Bundan maksat müşriklerin tutumları karşısında 

Hz. Peygamber’i teselli etmektedir.  

İbn Âşûr’un açıklamalarına göre ayette geçen “ الحق/ el-Hak” kelimesi 

“mahlûkatın durumları ile uyumlu olarak hikmete uygun” anlamında kullanılmaktadır. 

692 

                                                 
689  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IXX, s.210. 
690  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.IXX, s 211. 
691  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XIV, s.74. 
692  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XIV, ss.76-77. 
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2.2.2. Enbiyâ, 21/16 Tefsiri 

َض َوَما  َرا بَيانَُهَما َْلِعٖبينَ َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا  

“Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.”  

Mukâtil, bu ayette tekil olarak gelen gökyüzü ve yeryüzü kelimelerini “yedi (kat) 

gök ve yedi (kat) yer” olarak tefsir etmekte; “ikisi arasındakiler” kelimesini mahlûkat 

ile açıklamaktadır. “Oyunculuk etmek üzere” ifadesini “abes olsun diye” tefsir 

etmektedir.693 

Taberî, Enbiyâ 21/16.ayetini “mahlûkatın insanlar için bir ihtiyaç olduğu ve 

yaratıcının kendisine hiçbir şeyin benzemediği, ulûhiyet sahibi ve mabut olduğu, 

yarattığı hiçbir şeyi abes ve oyunculuk için değil, hakka uygun olarak yarattığı”  

yorumuyla açıklamaktadır. Taberî ayette geçen “ْلعبين” kelimesine Katâde’den 

(v.117/735) gelen rivâyeti de dikkate alarak “ ما خلقناهما عبثا وْل باطال/ onları abes ve boş 

yere/ bâtıl olarak yaratmadık” anlamını vermiştir.694 

Zemahşerî, ayette geçen “ما خلقنا/ yaratmadık” kelimesini “ ما سّوينا/ 

düzenlemedik” ile tefsir etmektedir. Yani Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında 

bulunanları oyun ve eğlence olsun diye değil, tefekkür, tedebbür ve aynı zaman da 

insanların faydalanması amacıyla yaratmıştır.695 

Râzî’ye göre gök, yer ve arasındaki mahlûkat, hem din hem de dünya için 

yaratılmıştır. O, bu konuyu şöyle açıklar: “Biz göğü ve yeryüzünü ve bu ikisi arasında 

hayranlık veren şeyleri zâlimlerin evlerini, saraylarını, oyun, eğlence ve zevk için 

kurmaları gibi, oyun ve eğlence için düzenlemedik. Biz bunları dini ve dünyevi 

faydalardan ötürü böyle yaptık.” Bunların dini faydası, üzerlerinde tefekkür etmeleridir. 

Nitekim Allah "Onlar göklerin ve yerin yaratılışı hususunda tefekkür ederler" (Âl-i 

İmrân, 3/191) buyurmuştur. Râzî, düşünen âlimlerin bu konuda tefekkür etmelerine 

dikkat çekildiğini söylemiştir.696 Bunların dünyevi faydaları ise sayısız birçok 

menfaatin bulunmasıdır.697 

Râzî’ye göre ayetin amacı Hz. Muhammed’in Peygamberliğini mucizelerle 

ispatlayarak vahyin oyun ve yalancı işi olmadığını anlatmaktır. Çünkü elindeki 

                                                 
693  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.73 
694  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVI, ss.237-238. 
695  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.IV, s.133. 
696  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, ss.146-147. 
697  Konuyla ilgili ayetler için bkz. Sad, 38/27; Duhân, 44/39. 
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mucizeler Allah’a bağlı olduğundan, Peygamberliğinin oyun ve eğlence ile ilgili olması 

mümkün değildir.698 

İbn Âşûr, Enbiyâ suresinin 21/16.ayetinin tefsirine “göklerin, yerin ve ikisi 

arasındakilerin nizamının mükemmelliğini ve mahlûkatın yaratılışını” hatırlatarak 

başlamaktadır. Ayrıca sistemlerinin ve yapısının keyfiyetine ve bu konuda Allah’ın 

hikmetine Kur’an’ın işaret ettiğini dile getirmektedir. Bu açıklamalar daha önce de 

işlediğimiz “ الخلق بالحق/ hak ile yaratma” ifadesini kullanan Hicr 15/85.ayete işaret 

etmektedir.699 Ayrıca İbn Âşûr, Kur’an’ın akıl sahiplerine göklerin ve yerin hak olarak 

yaratılması ile mükelleflere amellerine göre karşılık verilmesi arasındaki ilişkiyi 

açıklayan hikmete dikkat çekmektedir.  

Kur’an’da gökler, yer ve arasındakileri açıklayan ayetlerin zikredilmesinden 

sonra ceza ve hesabın var olduğu vurgulanmaktadır: 

تِيَةٌ  َجعُوَن َواِنَّ السَّاَعةَ َْلٰ  Mü’minûn, 23/668 اَفََحِسباتُما اَنََّما َخلَقانَاُكما َعَبثًا َواَنَُّكما اِلَيانَا َْل تُرا

تَِيةٌ َوَما َخلَقانَا ال َنُهَما اِْلَّ بِالاَحّقِ َواِنَّ السَّاَعةَ َْلٰ َض َوَما بَيا َرا  Hicr, 15/85 سَّٰمَواِت َواْلا

َض َوَما َبيانَُهَما بَاِطاًل ٰذِلَك َظنُّ الَّٖذيَن َكفَُروا فََوياٌل ِللَّٖذيَن  َرا َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

 َكفَُروا ِمَن النَّار

Sâd, 38/26-28 

َنُهَما َْلِعٖبينَ  َض َوَما بَيا َرا  Duhân, 44/38 َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

ى  َض َوَما َبيانَُهَما اِْلَّ بِالاَحّقِ َواََجٍل ُمَسمًّ َرا  Ahkâf, 46/3 َما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

 

İbn Âşûr’un da uyardığı gibi “ َِض َوَما بَيانَُهَما اِْلَّ بِالاَحّق َرا  ,Gökleri /َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık.” ayetlerini ahiret gününü açıklayan 

ibarelerin (“ الّساعة آتية/ kıyâmetin vuku bulması”, “ يوم الفصل/ ayırt etme günü”, “ أجل مسّمى

/ malum olan bir zaman”) takip ettiği mülahaza edilmektedir.  

Müfessir ayette geçen kelimeleri açıklamıştır. “لعب/ oyun” kelimesi “içerisinde 

fayda veya yararın elde edilmediği, zarar veya fesadın def edilmediği amel veya söz” 

dür. “لعب/ oyun” kelimesinin eşanlamlısı “eğlence” ve “abestir.” Bu da zıddı 

“ciddiyet” olan “abes”e meylederken nefsin memnun olmasına işaret eder. “ لعب/ oyun” 

bâtıl işlerdendir; çünkü icrasında hikmet yoktur. Aynı zaman “ لعب/ oyun” kelimesinin 

zıddı “حق/ hak” kavramıdır.700 

                                                 
698  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXII, s.148. 
699  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, s.30 
700  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XVII, ss.31-32. 
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2.2.3 Sâd, 38/27 Tefsiri 

َض َوَما بَيانَُهَما بَاِطاًل ٰذِلَك َظنُّ الَّٖذيَن َكفَُروا فََوياٌل ِللَّٖذيَن َكفَُرو َرا ا ِمَن النَّارِ َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا ” 

“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu (yaratılanların 

boş yere yaratıldığı iddiası) inkâr edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay 

inkâr edenlerin hâline! ” 

Mukâtil, ayetteki halekna kelimesini “Gökleri ve yeri yoktan yarattık.” 

cümlesiyle açıklar. Allah bu ikisini var olmaları için yaratmıştır/ ألمر هو كائن. Ayette 

geçen “ الباطل/ el-bâtıl” kelimesi “boş yere” demektir. “kâfirlerin zannı” Mekke 

müşriklerinin Allah’ın gökleri ve yeri boş yere yarattığını sanmalarıdır.701 

Taberî, ayette geçen “ باطال/ bâtıl” kelimesini “abes ve eğlence” ile tefsir 

etmektedir. Göklerin ve yerin yaratılmasından maksat, insanın yaptığı her şeyde 

Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmesidir. Kâfirler, bu mahlûkatın bâtıl yani oyun ve 

abes olduğunu sanmaktadır. Gaflette olanlar Allah’ın birliğini ve azametini tanımazlar. 

Bu sebeple her insanın nefsini hesaba çekmesi, mahlûkat hakkında düşünmesi, bunların 

bâtıl olarak yaratılmadığına, eğlence ve abes için yaratılmasının makul olmayacağına 

inanması gerekir.702 

Zemahşerî ayette geçen “ باطال/ bâtıl” kelimesini “ َخلَقانَا باطال/ boşuna 

yaratmadık” yani doğru bir amaç ve apaçık bir hikmete uygun olabilecek şekilde 

yarattık” şeklinde anlamaktadır.703 “bâtıl” kelimesinin anlamını tekit için Duhân 

suresinin 44/38.ayetini delil olarak göstermektedir: “Gökleri, yeri ve ikisi 

arasındakileri oyunculuk etmek üzere yaratmadık.” Bu ayette onların hakka uygun 

olarak yaratıldığı dile getirilmektedir. Zemahşerî’nin ayeti insanla ilişkilendirerek, 

akılla ve amellerine göre ceza ve mükâfat bekleme konusunda düşünme ile ayrıcalık 

tanıyarak tefsir ettiğini; göklerin ve yerin yaratılışını tefsir etmediğini mülahaza 

etmekteyiz. Zemahşerî, Allah’ın göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı 

olduğunu ikrar etmeleri konusunda müşriklere karmaşık gelen her şeye cevap 

vermektedir. Fakat onlar dirilme ve hesap gününü inkâr etmektedirler. Zemahşerî bu 

inkârın (onlara göre) Allah’ın (gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri) abes ve boş yere 

                                                 
701  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.642. 
702  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.78. 
703  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.262. 
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yarattığı düşüncesine sebep olduğunu söylemekte, âlemin yaratılmasındaki hikmetin 

“yeniden dirilme ve karşılık” olduğunu hatırlatmaktadır. 

Râzî, Sâd suresinin 38/27.ayetinin tefsirine başlamadan önce, aynı konudan 

bahseden ayetleri zikretmiştir.704 “   َض َوَما بَيانَُهَما بَاِطاًل َرا  Biz göğü, yeri / َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık” ayetini izah ederken, Cübbai’nin 

(v.303/916) “insanın amellerini içeren küfür ve isyanın Allah tarafından yaratılmadığı” 

görüşüne yer vermiştir. Cübbai bu görüşüne delil olarak, “ َض َوَما َرا َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

َنُهَما اِْلَّ بِالاَحقِّ   Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete /بَيا

uygun olarak yarattık. (Hicr, 15/85) ayetini getirmiştir. Bu anlayışa göre “Kâfirleri 

Allah yaratmıştır, hâlbuki küfür bâtıldır.  Allah gökleri, yeri ve bu ikisinin 

arasındakileri, insanlar da bütün yaptıklarını yaratmıştır.” Ehl-i sünnet âlimlerine göre, 

insanların amellerini yaratan Allah’tır. Çünkü gökler ve yer arasındaki mahlûkat, 

insanların amellerini de içerir. Sonuç olarak Allah bütün amelleri de yaratmıştır.705 

Bu ayet ayrıca haşr, neşr ve kıyâmet gününün gerçek ve doğru olduğuna delalet 

etmiştir. Ayetin sonunda yer alan “ فََوياٌل ِللَّٖذيَن َكفَُروا ِمَن النَّار/ Cehennem ateşinden dolayı 

vay inkâr edenlerin hâline!” ifadesiyle ahiretten şüphe eden kâfirler için “ateşten bir 

helak”ın var olduğu dile getirilmektedir.706 

İbn Âşûr “… َض َوَما َرا َنُهَما َباِطاًل  َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا بَيا / Göğü, yeri ve ikisi 

arasındakileri biz boş yere yaratmadık.” ayetinin tefsirine Hz. Davut kıssasını 

zikrederek başlamaktadır.707 Allah Hz. Davut müşriklerin bâtıl saydıkları ahiretin hak 

olduğunu tembih ederken “ الحساب/ hesap” gününün unutulmaması gerektiğini 

bildirmektedir.708 Bu sebeple “ بَاِطل/ bâtıl” kelimesini “ حق/ hak” kavramının zıddı 

olarak açıklamaktadır ve buna Duhân suresi 44/39.ayetteki “ َِما َخلَقانَاُهَما اِْلَّ بِالاَحّق/ o ikisini 

ancak hak ile yarattık”  ifadesiyle delil getirmektedir.  709 

Ayetin devamı için İbn Âşûr, müşriklerin gerçekleşme zamanı kendilerinden 

gizlenen diriliş ve ceza gününün vuku bulacağı konusunda tefekkür etmeleri gerektiğini 

hatırlatır. İnsanların işleri hariç yeryüzünde olanların tamamı apaçık bir nizama uygun 

                                                 
704  Âl-i İmrân, 3/191; Rum, 30/8. 
705  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVI, ss.200-201. 
706  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVI, s.202. 
707  Sâd, 38/26-28. 
708  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIII, s.246. 
709  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIII, ss.247-248. 
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olarak sürmektedir. Çünkü insanlardan salih/faydalı olanlar olduğu gibi günahkâr 

fesatçı olanlar da vardır. 710 

2.2.4 Duhân 44/38 Tefsiri 

َنُهَما َْلِعٖبينَ  َض َوَما بَيا َرا  َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

“Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık. ”  

Mukâtil, ayette geçen “ َْلِعٖبيَن/ oyunculuk etmek üzere” kelimesini “boş yere 

abes olsun diye” anlamında tefsir etmektedir. Allah gökleri ve yeri yarattı. Fakat bunları 

boş yere yaratmadı; aksine mevcut bir amaç/iş için yarattı 711.ألمر هو كائن 

Taberî, Duhân suresinin bu bölümünde art arda gelen ayetleri şu şekilde tefsir 

etmektedir: Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun için yaratmamıştır. Bilakis 

tedebbür ve tefekkürü gerektiren bir hakikate/hakka uygun olarak yaratmıştır. Bu, 

yeniden dirilmenin ve amele ve (emir ve yasağa) itaate göre hesabın doğruluğu 

konusunda bir uyarıdır. Allah müşriklere ahireti yalanladıkları için hitap etmektedir. 

Çünkü Allah’ın mahlûkatı onlar için yarattığını bilmiyorlar; kıyâmet günü Allah’ın 

azabından korkmuyorlar.712 

Zemahşerî, “ َنُهَما َْلِعٖبيَن َض َوَما بَيا َرا  gökleri, yeri ve ikisi /َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

arasındakileri oyunculuk etmek üzere yaratmadık.” ifadesinde sadece “ َنُهَما  ikisi /َوَما بَيا

arasındakiler” kelimesini iki cins olarak tefsir etmekte; bunun dışında herhangi bir 

açıklama yapmamakta ve ayetin tahlilini tekrarlamamaktadır. 713 

Râzî’ye göre Duhân suresinin 44/38.ayetinde “yeniden diriliş ve kıyâmet” konu 

edilmiş ve kesin delillere bağlanmıştır. Eğer Allah dirilişi, yani insanı yeniden 

yaratmasaydı, o zaman bu evrenin yaratılışı bir oyun, bir eğlence ve boş olurdu. Bu 

konuda Yûnus, 10/4, Mü’minûn, 23/115 ve Sâd, 38/ 27 olmak üzere üç ayete vermiştir. 

39.Ayet olan “ ثََرُهما َْل يَعالَُموَن َما َخلَقانَاُهَما ِاْلَّ   Biz onları ancak hak ve hikmete / بِالاَحّقِ َوٰلِكنَّ اَكا

uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.”  ayetindeki “ ثََرُهما  onların /اَكا

çoğu” ifadesi ile Mekke’deki müşriklerin kastedildiğini açıklamıştır. 

                                                 
710  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXIII, s.249. 
711  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.824. 
712  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.51 
713  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.475. 
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Râzî Mutezile’nin görüşü olan, Allah’ın küfrü ve fıskı yaratmadığı ve irade 

etmediği kanaatine karşı daha önce benzer ayetlerle olduğu gibi bu ayeti de delil olarak 

kullanmıştır.714 

İbn Âşûr’a göre Duhân suresi 44/38.ayet ahirete inanmayanlar için cevap 

niteliğini taşımaktadır. Yeniden dirilme ve ceza gününün yok olması durumunda 

göklerin ve yerin yaratılmasının abes olacağı açıktır. Bunların hepsini Allah hak ve 

hikmete uygun olarak yaratmıştır. Bunun delili mahlûkatın düzeninin (yaratılmışlardaki 

düzenin) sağlamlığıdır. 

Burada “لعب/ oyun”, yeniden dirilme ve ceza gününün oyun olduğunu 

zannedenler için kınama anlamındadır. Aşağıdaki ayetler buna örnektir:  

َجعُونَ “ .1  Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar /اَفََحِسباتُما اَنََّما َخلَقانَاُكما َعبَثًا َواَنَُّكما اِلَيانَا َْل تُرا

döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”715 

َنُهَما بَاِطاًل “  .2 َض َوَما بَيا َرا  Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş /َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

yere yaratmadık.”716 Eğer bir şeyin yaratılması abes olsaydı ceza günü ve 

yeniden dirilme ihmal ve alay durumunda olurdu. Bu sebeple “ َوَما َخَلقانَا/ 

yaratmadık” ayetinde olumsuzluk sığası kullanılmıştır.717 

                                                 
714  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVII, ss.250-251. 
715  Mü’minûn, 23/115. 
716  Sâd, 38/27. 
717  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXV, s.311. 
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2.2.5 Ahkâf, 46/3 Tefsiri 

ىۜٓ َوالَِّذيَن  ا اِْلَّ بِالاَحّقِ َواََجٍل ُمَسمًّ َض َوَما َبيانَُهَم  َرا ا اُناِذُروا ُمعاِرُضونَ َما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا  َكفَُروا َعمَّ 

“Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için 

yarattık. Ama inkâr edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler.” 

Mukâtil, Ahkâf suresi 46/3.ayetteki “ َوَما بَيانَُهَما/ ikisi arasında bulunanları” 

ifadesini “güneş, ay, yıldızlar, bulut ve ruhlar” şeklinde açıklamaktadır. “ إْلَّ بالحق/ Hak 

ile/ hakka uygun olarak” kelimesini önceki ayetlerin açıklamasında kullandığı üslupla 

(boş yere yaratmadı; aksine (onların) var olmaları için yarattı/ ألمر هو كائن) tefsir 

etmektedir. Bu ayet Kur’an’da azap ile uyarıldıkları zaman Mekkeli kâfirlere hitap 

etmektedir. Fakat onlar (bu konuları) tefekkür etmemektedir.718 

Taberî, Ahkâf suresi 46/3.ayetinin girişini göklerin, yerin ve ikisi 

arasındakilerin Allah tarafından olduğu ve Allah’ın onları yaratılışta hakkı ve adaleti 

ikame etme/yerine getirme amacıyla yarattığı şeklinde tefsir etmektedir. Bu “ ألجل مسمى

/ belirli bir vakte kadar” ifadesini “süresi geldiğinde yok olma şeklinde” tefsir 

etmektedir. Ayette geçen “Kâfirler yüz çevirmektedir.” ifadesi “Allah’ın birliğini 

reddedenler, uyarıyı düşünmeyen ve dikkate almayanlar” anlamına gelmektedir.719 

Zemahşerî, ayetinin tefsirine “hak” kelimesine “hikmet ve doğru bir amaçla 

örülü” anlamını vermiş, kâfirlerin, inkâr ettikleri, iman etmedikleri ve önem 

vermedikleri kıyâmet gününden korkusunu zikretmiştir.720 

Râzî ayette geçen “ ِبِالاَحّق/ hak ile” ifadesinin “Allah’ın insanlara karşı adil, 

merhametli olduğunu ve onlara ihsan, iyilik ettiğini” açıkladığını söyler. Allah ihtiyacı 

olan insanlara, yararlı olan şeyleri, zararlı olan şeylerden daha hızlı bir şekilde ulaştırır. 

Râzî, ayetin Kıyâmetin hak olduğuna delalet ettiğine yer vermiş, “Kıyâmet günü 

olmasaydı, zulüm görenlerin hakkının verilmesi, itaat edenlerin mükâfatlarını almaları, 

kâfirlerin cezalandırılması mümkün olmazdı.” demiştir.721 

İbn Âşûr Ahkâf suresinin 46/3.ayetinde Kur’an’ın en çok üzerinde durduğu 

konunun “Allah’ın birliği, yeniden dirilme/ceza gününün varlığı” olduğuna 

değinmektedir. Ona göre bu ayetten mahlûkatın abes ile değil hak ile var olacağı 

                                                 
718  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.IV, s.15. 
719  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.111. 
720  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.491. 
721  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVIII, ss.2-3. 
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sonucu çıkmaktadır. Göklerin ve yerin yaratılması vahdaniyet ve ahiretin ispatıdır. Bu 

durumda hakka uygun olan insanların yaptıkları ile ilgili olarak hesap ve cezanın var 

olmasıdır.  

 Ayet kendisiyle uyarıldıkları “hak” konusunda şüphe eden müşriklerin 

isteksizlikleri ile ilişkilidir.722 “Belirli süre” ifadesinin atfına gelince tıpkı Bakara 

2/98.ayette olduğu gibi Cibril ve Mikail’in diğer melekler üzerine atfına benzer. Bu 

özel olanın genel olana atfedilmesidir.723 

2.2.6 Kâf, 50/38 Tefsiri 

َض َوَما بَياَنُهمَ  َرا ا ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمنا لُغُوبٍ َولَقَدا َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا  

“Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) 

yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” 

Mukâtil, Kâf 50/38.ayetin Medine’de indiğini ancak Mekkî ayetler arasına 

yerleştirildiğini söylemektedir. Yahudiler Hz. Peygamber’e altı gün hakkında soru 

sorduklarında ona  “Yedinci gün Allah’ın istirahat ettiği gündür.” dediler. Hz. 

Peygamber bu söze öfkelendi. Bunun üzerine “ َوَما َمسَّنَا ِمنا لُغُوٍب/ Bize bir yorgunluk da 

dokunmadı.” ayeti nazil oldu.724 Burada Mukâtil gün sayısını açıklamak üzere  ًما َواِنَّ يَوا

ا تَعُدُّونَ   Bilinmeli ki, rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta /ِعنادَ َربَِّك َكاَلاِف َسنٍَة ِممَّ

olduklarınızın bin yılı gibidir."725 ayetine yer vermektedir.726 

Taberî Kâf suresi 50/38.ayetiyle ilgili olarak “Allah yedi kat göğü, yeri ve ikisi 

arasındaki mahlûkatı altı günde yarattı ve ona bir bitkinlik/ yorgunluk dokunmadı.” 

dedikten sonra Mukâtil tefsirinde de var olan ayetin sebebi nüzûlu ile ilgili rivâyeti Ebû 

Bekr’den (v.13/634) nakletmektedir.727 Taberî  ٍلُغُوب kelimesinin farklı anlamları 

hakkındaki rivâyetlere de yer vermiştir. Bu kelime için Süfyan (v.161/778) ‘sıkılma 

usanma’, İbn Abbas  (v.68/687-88) ‘aşırı yorgunluk’, Mücâhid (v.103/721) ‘yorgunluk, 

bitkinlik’ ve İbn Zeyd (v.233/?) ‘zorluk, cefa’ demişlerdir.728 

Zemahşerî ayette geçen “ لغوب/ yorgunluk” kelimesini “ إعياء/ bitkinlik” ile tefsir 

etmekte; ayetin sebebi nüzûlünü zikretmekte ve sonra Yahudilerin (ilki pazar, sonu 

                                                 
722  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXVI, s.7. 
723  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXVI, s.8. 
724  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.IV, ss.115-116. 
725  Hac, 22/47. 
726  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.IV, s.116. 
727  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.465. 
728  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, ss.466-467. 
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cuma ve cumartesi istirahat olan) altı gün hakkındaki sözlerine yer vermektedir. 

Yahudilerin bitkinlik/yorgunluk şeklinde beşere ait bir özellikle Allah’ı nitelendirerek 

onun zatını teşbih ettiklerini zikretmektedir.729 

Râzî, Kâf suresinin 50/38.ayetinde gökler, yer ve bu ikisi arasındakilerin altı 

günde değil, altı devrede yaratıldığına işaret etmiştir. Genel olarak “يوم/ gün” 

kelimesinin “güneşin doğumundan batımına kadar geçen süre” demek olduğunu 

göklerin ve yerin yaratılmasından önce, güneş ve ay olamayacağı için, buradaki “gün” 

kelimesinin “vakit, zaman” anlamına geldiğini söylemektedir. 

Bu ayet, Yahudilere cevaben inmiştir. Yahudiler, Allah’ın âlemi pazar gününden 

itibaren cumaya kadar altı günde yarattığına ve yedinci gün (cumartesi) dinlendiğine 

inanmaktadırlar. İşte bu ayette Yahudilerin bu inanışı reddedilmiş ve Allah, “ َوَما َمسَّنَا

 Bize bir yorgunluk da dokunmadı”  buyurmuştur. Râzî bu görüşü desteklemek /ِمنا لُغُوٍب 

için Kâf suresinin 50/15.ayetini delil olarak zikretmiştir:730 / ِل بَ لا ُهما ٖفى لَباٍس َوَّ اَفَعَٖيينَا بِالاَخلاِق اْلا

 İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu  ”ِمنا َخلاٍق َجٖديدٍ 

onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. ”  

İbn Âşûr ilk bölümünü mahlûkatın düzenini zikrettiği ayetlerle731 

ilişkilendirmektedir.732 İkinci kısımda yer alan “Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” 

sözü hakkında Mekke’ye sık sık gelip giden bazı Yahudileri hatırlatmaktadır. İbn Âşûr 

da Râzî gibi Kâf 50/38.ayeti aynı surenin 15.ayetine bağlamaktadır. 

Bu ayetin Medine Yahudileri hakkında nazil olduğu görüşünü İbn Âşûr, 

Yahudilerin sadece Medine’de kalmadıkları ve İbn ‘Atiyye’nin (v.541/1147) bu surenin 

tamamının Mekkiliğine dair icma olduğu görüşüne dayanarak reddetmektedir. İbn 

Âşûr, “Bize bir yorgunluk da dokunmadı.” ayetinin doğrudan Hz. Peygamber’e hitaben 

nazil olan “Onların söylediklerine sabret!” (Kâf, 50/39) ayeti ile ilişkili olduğunu 

düşünmektedir. بِرا َعٰلى َما يَقُولُوَن   فَاصا ifadesinin Mekkî bir sure olan Taha suresinin 

20/130.ayette aynı şekilde geçmiş olması da İbn Âşûr’un ayetin Mekkiliğine gösterdiği 

delillerden birisidir. 

Bu ayetler, mahlûkatın yaratılması konusunda ilahi kudretin büyüklüğünü 

beyan etmekle birlikte yeniden dirilmenin imkânsız olduğunu kabul eden müşriklere 

                                                 
729  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.605. 
730  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXVIII, ss.183-184. 
731  Kaf, 50/6-10. 
732  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXVI, s.325. 
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cevap olarak gelmiştir. Böylece İbn Âşûr ayetin büyük kısmında amacın yeniden 

dirilmenin imkânını açıklamak olduğunu dile getirmektedir.733 

Değerlendirme 

1. Bu bölümde incelediğimiz altı ayet benzer üsluplarla göklerin ve yerin 

yaratılışının “hak” oluşundan ve Allah’ın mahlûkatı boş yere yaratmadığından 

bahsetmektedir. Bu durum iki ayette doğrudan hak kelimesi ile (Hicr, 15/85; Ahkâf, 

46/3) ifade edilirken bazı ayetlerde hak kelimesi açıkça zikredilmemiş, bunun yerine 

Allah’ı, zatına yaraşmayan şeylerden tenzih etmek için bâtıl (Sa’d, 38/27), oyun 

(Enbiyâ, 21/16; Duhân, 44/38) ve sıkıntı-zorluk (Kâf, 50/38) gibi kelimeler 

kullanılmıştır. El-Hak ve Halk kelimeleri arasındaki bağa işaret eden müfessirlerden 

Zemahşerî, Râzî ve İbn Âşûr bu ayetlerdeki tefekkür ve tedebbüre dikkat 

çekmektedirler. 

2. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hak ile yaratılışından bahseden ayetler 

İbn Âşûr’un da dediği gibi ahiret gününü açıklayan ibareler (“ الّساعة آتية/ kıyâmetin vuku 

bulması”, “ يوم الفصل/ ayırt etme günü”, “ أجل مسّمى/ malum olan bir zaman”) ile devam 

etmektedir. 

3. Mukâtil diğer müfessirlerden farklı olarak bu bölümdeki ayetlerde kullanılan 

“yarattık” kelimesinin nedenini “ هو كائنألمر  / ihtiyaç olduğu için” ifadesi ile 

açıklamaktadır. 

4.  İncelediğimiz ayetlerden Kâf 50/38.ayetin nüzûl dönemi hakkında ihtilaf 

vardır. Mukâtil ayetin Medine’de indiğini ancak Mekkî bir sureye yerleştirildiğini 

söylerken, İbn Âşûr getirdiği delillerle ayetin Mekke’de nazil olduğunu ifade etmiştir. 

Taberî, Zemahşerî ve Râzî bu konuda görüş belirtmemişlerdir. Bize göre ayet 

kendisinden sonra gelen ayetle bağı göz önünde bulundurularak Mekkî’dir. Çünkü 

بِرا َعٰلى َما يَقُولُونَ   .ifadesi Hz. Peygamber’e Yahudilere sabretmesini emretmektedir فَاصا

Hiç olmazsa ticaret için Mekke’de Yahudi varlığından söz etmek mümkündür. İbn 

Aşur’un Mekke’ye sık sık gelip giden bazı Yahudilerden söz etmesi bu görüşümüzü 

güçlendirmektedir. 

2.3. Tefsirlerde Haleka Kelimesinin Yorumu 

                                                 
733  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXVI, s.326. 
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Tezin ikinci bölümünde “ َخلََق/ haleka” kökünden türeyen kelimelerin geçtiği 

ayetleri farklı açılardan inceledik. Buna göre içinde “göklerin ve yerin yaratılması” 

ifadesi geçen yedi ayetteki halk ve  “gökleri ve yeri yarattık” ifadesinde yer alan altı 

ayetteki halekna kelimelerini tefsirlerden inceleyerek mülahazalarda bulunduk. Şimdi 

ise Kur’an’da yaklaşık otuz ayette yer alan “göklerin ve yerin yaratılması” için 

kullanılan“ ََخلَق / haleka” kelimesinin başka kavramlarla birlikte kullanımını ele 

alacağız.734 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bu ayetler tek bir konu ve üslupla değil farklı 

ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. Genellikle “gökler” ve “yer”  peş peşe zikredilirken 

bazen sadece “gök” veya sadece “yer” bazen de önce “yer” sonra “gök” şeklinde 

gelmektedir. Burada ayetlerin içeriği ve birbirleriyle irtibatı üzerinde 

inceleme/araştırma yapılacaktır. 

İndiği yer Âyet Sure 

Mekkî  لَُماِت َوالنُّوَر َض َوَجعََل الظُّ َرا دُ ِللِّٰه الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا  En’âm,  6/1 اَلاَحما

Mekkî  َِض بِالاَحّق َرا َم يَقُوُل ُكنا فَيَُكوُن َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا َويَوا

وِر َعاِلُم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ َوُهَو  َم يُنافَُخ فِى الصُّ لُهُ الاَحقُّ َولَهُ الاُملاُك يَوا قَوا

 الاَحٖكيُم الاَخٖبيرُ 

En’âm,  6/73 

Mekkî  ََّض فى ِستَِّة اَي َرا تَٰوى اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا اٍم ثُمَّ اسا

َس َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم  لُبُهُ َحثيثًا َوالشَّما ِش يُغاِشى الَّياَل النََّهاَر يَطا َعلَى الاعَرا

ِره َراٍت بِاَما  ُمَسخَّ

El-A’râf, 7/54 

Medenî  ََم خ ًرا فى ِكتَاِب اللِّٰه يَوا لََق اِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعنادَ اللِّٰه اثانَا َعَشَر َشها

ضَ  َرا  السَّٰمَواِت َواْلا

Tevbe, 9/50 

Mekkî  تَٰوى َض فى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ِش   َعلَى الاعَرا

Yûnus, 10/3 

Mekkî  َض فى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَكاَن َرا ُشهُ َعلَى َوُهَو الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا َعرا

 الاَماءِ 

Hûd,11/7 

Mekkî  َض بِالاَحّقِ اِنا يََشاا يُذاِهباُكما َويَااِت َرا اَلَما تََر اَنَّ اللّٰهَ َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 بَِخلاٍق َجديٍد 

İbrâhim, 14/19 

Mekkî  َض َواَناَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َرا  İbrâhim, 14/56 اَللّٰهُ الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî  ِرُكوَن ا يُشا َض بِالاَحّقِ تََعاٰلى َعمَّ َرا  Nahl, 16/3 َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî  ا اَنَّ اللّٰهَ الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت لَُق اََولَما يََروا َض قَاِدٌر َعٰلى اَنا يَخا َرا َواْلا

 ِمثالَُهم

İsrâ, 17/99 

                                                 
734  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, ss.481- 482. 
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Mekkî  َض َوالسَّٰمَواِت الاعُٰلى َرا نا َخلََق اْلا  Tâhâ, 20/4 تَنازياًل ِممَّ

Mekkî  بَُحوَن َس َوالاقََمَر ُكلٌّ فى فَلٍَك يَسا  Enbiyâ, 21/33 َوُهَو الَّذى َخلََق الَّياَل َوالنََّهاَر َوالشَّما

Mekkî  تَٰوى َنُهَما فى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َض َوَما بَيا َرا اَلَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ِش   َعلَى الاعَرا

Furkân, 25/59 

Mekkî  ًَض َواَناَزَل لَُكما ِمَن السََّماِء َماء َرا نا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا  .Neml, 27/60 اَمَّ

Mekkî  َُض بِالاَحقّ َخلََق اللّٰه َرا السَّٰمَواِت َواْلا  Ankebût, 29/44 

Mekkî  َس َوالاقََمَر َر الشَّما َض َوَسخَّ َرا َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ 

Ankebût, 29/61 

Mekkî  نََها َواَلاٰقى فِى ِض َرَواِسَى اَنا تَميدَ َخلََق السَّٰمَواِت بِغَياِر َعَمٍد تََروا َرا اْلا

 بُِكما َوَبثَّ فيَها ِمنا ُكّلِ دَابٍَّة َواَناَزلانَا ِمَن السََّماِء َماءً 

Lokmân, 31/ 66 

Mekkî  َُض لَيَقُولُنَّ اللّٰه َرا  Lokmân, 31/ 25 َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî  تَٰوى اَللّٰهُ الَّذى َخلََق َض َوَما بَيانَُهَما فى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا السَّٰمَواِت َواْلا

ِش   َعلَى الاعَرا

Secde, 32/4 

Mekkî لُق ِمثالَُهم َض بِقَاِدٍر َعٰلى اَنا يَخا َرا  Yâsîn, 36/36 اََولَياَس الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî  َض َرا ُر النََّهاَر َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا ُر الَّياَل َعلَى النََّهاِر َويَُكّوِ بِالاَحّقِ يَُكّوِ

ى رى ِْلََجٍل ُمَسمًّ َس َوالاقََمَر ُكلٌّ يَجا َر الشَّما  َعلَى الَّياِل َوَسخَّ

Zûmer, 39/8 

Mekkî  َُض لَيَقُولُنَّ اللّٰه َرا  Zûmer, 39/38 َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî  َمياِن َض فى يَوا َرا فُُروَن بِالَّذى َخلََق اْلا  Fussilet, 41/8 قُلا اَئِنَُّكما لَتَكا

Mekkî  َض لَيَقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الاعَزيُز َرا َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 الاعَليُم 

Zuhrûf, 43/8 

Mekkî  َُض بِالاَحقِّ َوَخلََق اللّٰه َرا السَّٰمَواِت َواْلا  Câsiye, 45/66 

Mekkî  ََّض َولَما يَعاَی بَِخلاِقِهن َرا ا اَنَّ اللّٰهَ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا اََولَما يََروا

ٰتى يَِی الاَموا  بِقَاِدٍر َعٰلى اَنا يُحا

Ahkâf, 46/33 

Medenî  تَٰوى َعلَى ُهَو الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َض فى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا َواْلا

ِش   الاعَرا

Hadîd, 57/0 

Medenî َسَن ُصَوَرُكم َرُكما فَاَحا َض بِالاَحّقِ َوَصوَّ َرا  Teğâbun,64/5 َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Medenî  َِّض ِمثالَُهن َرا  Talâk, 65/66 اَللّٰهُ الَّذى َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت َوِمَن اْلا

Mekkî  اَلَّذى َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا Mülk, 67/55 

Mekkî ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا  Nûh, 71/68 اَلَما تََروا

 

Tablo incelendiğinde gökler ve yer kelimesinin “ ََخلَق/ haleka” ile birlikte 

kullanıldığı ayetlerden Medine’de nazil olan735 Hadîd, 57/0, Teğabun, 64/3 ve Talâk, 

                                                 
735  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.82. 
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65/66.ayetleri dışındakilerin tamamının Mekkî olduğu görülmektedir.736 Mekke, 

Kurayş halkının vatanı olması sebebiyle müminlerle müşrikler arasındaki dini 

çatışmaların merkeziydi.737 Bu sebeple “göklerin ve yerin yaratılması” ayetlerinin zikri 

sırasında Allah’ın birliğini te’kid için onlara delil olarak gelen bu ayetler nazil oldu. Bu 

ayetler çeşitli konular etrafında döndüğü için “ َض َرا  gökleri ve yeri /َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

yarattı” ifadesinden sonra açıklayıcı özel konulara göre tamamını sınıflandırmaya 

çalıştık. 

Bu sebeple, ister bu ayetlerle ilgili olsun ister Kur’an’da beyan ediliş yöntemiyle 

ilgili olsun Allah’ın kudretinin delillerinden olan bu ayetlerden her bölümün içerdiği 

konuyu açıklamak için en önemli hususlardan biri bu ayetlerin beş başlıkta 

toplanmasıdır:  

6.Göklerin ve yerin hakkıyla yaratılması 

6. Göklerin ve yerin altı günde yaratılması  

3. Müşriklerin “Gökler ve yeri kim yarattı?” sorusuna ‘Allah’ demeleri 

0. Allah’ın gökleri ve yeri uyumlu yaratılması 

8. Allah’ın gökleri ve yeri yarattıktan sonraki fiilleri  

İndiği yer Meal Âyet Sure 

Mekkî “Allah, gökleri ve yeri 

hikmetle yarattı.” 

 ِ
َض بِالاَحّقۜٓ َرا  Nahl, 16/3 َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî “Gökleri ve yeri altı günde 

yaratan” 

َض فى ِستَِّة اَيَّام    َرا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا  Hûd, 11/7 

Mekkî “Gökleri ve yeri kim yarattı? 

Allah derler.” 

َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت 

ضَ  َرا  لَيَقُولُنَّ اللّٰه َواْلا

Lokmân, 31/25 

Mekkî “Görmüyor musunuz Allah 

yedi göğü birbiriyle nasıl 

uyumlu yaratmıştır?” 

ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع َسٰمَواٍت  اَلَما تََروا

 ًَۙ  ِطبَاقا

Nûh, 71/68 

Mekkî “Hamd, gökleri ve yeri 

yaratan, karanlıkları ve ışığı 

var eden Allah’a mahsustur.”  

دُ ِللِّٰه الَّذى َخلََق  َض اَلاَحما َرا السَّٰمَواِت َواْلا

لَُماِت َوالنُّورَ   َوَجعََل الظُّ

En’âm,  6/1 

 

                                                 
736  Habenneke el-Kavaidu’t-Tedebbüru’l-Emsal, ss.178-182. 
737  Muhammed Âbid el-Câbirî, Kur’an’a Giriş, Çev. Muhammed Coşkun, (İstanbul: İlim Yurdu 

Yayınları, 2011), s.216. 
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Örneğin ilk bölümde “ بالحق/ hak ile”, ikinci bölümde “ في ستة  أيام/ altı günde/ 

evrede” ifadesinde açıklandığı gibi bu bölümlerin tamamında “ َض َرا  /َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

gökleri ve yeri yarattı” ifadesinden sonra aynı kelimeler, bir uyum içinde 

kullanılmaktadır. Böylece bunların tüm bölümlerde farklı bir sîğa ve tenasüble tekrar 

ettiğini söylemek mümkündür.     

2.3.1. Haleka Fiilinin Hak Kavramı İle Kullanımı: En’âm, 6/73  

ضَ  َرا َم يُنافَُخ فِى  بِاْلَحق ِ  َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا لُهُ الاَحقُّ َولَهُ الاُملاُك يَوا َم َيقُوُل ُكنا فَيَُكوُن قَوا َويَوا

وِر َعاِلُم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ َوُهَو الاَحٖكيُم الاَخٖبيرُ   الصُّ

İlk olarak “ َض َرا  gökleri ve yeri yarattı” ifadesinin aşağıdaki /َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

tabloda bulunan ayetlerde “hak” kelimesi ile birlikte geldiği dikkat çekmektedir. 

Önceki bölümde “ الحق/ el-hak” kelimesinin kullanımını “  ما خلقنا السماوات واألرض إْل بالحق

/ gökleri ve yeri ancak hak ile yarattık” ifadesini zikreden ayetlerde açıkladık.  

Nüzûl tertibi Âyet Mushaf tertibi 

Mekkî -55  َض َرا َم َيقُوُل ُكنا فَيَُكوُن  بِاْلَحق ِ  َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا َويَوا

وِر َعاِلُم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ  َم يُنافَُخ فِى الصُّ لُهُ الاَحقُّ َولَهُ الاُملاُك يَوا قَوا

 َوُهَو الاَحٖكيُم الاَخٖبيرُ 

En’âm, 6/73 

Mekkî -72  َض َرا يََشاا يُذاِهباُكما اِنا  بِاْلَحق ِ اَلَما تََر اَنَّ اللّٰهَ َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 َويَااِت بَِخلاٍق َجديٍد 

İbrâhim, 14/19 

Mekkî -70  َض َرا ِرُكونَ  بِاْلَحق ِ َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا ا يُشا تَعَاٰلى َعمَّ  Nahl, 16 /3 

Mekkî - 85  َض َرا بِاْلَحق ِ  َخلََق اللّٰهُ السَّٰمَواِت َواْلا  Ankabut, 29/44 

Mekkî -59  ضَ َخلََق َرا ُر  بِاْلَحق ِ  السَّٰمَواِت َواْلا ُر الَّياَل َعلَى النََّهاِر َويَُكّوِ يَُكّوِ

ى رى ِْلََجٍل ُمَسمًّ َس َوالاقََمَر ُكلٌّ يَجا َر الشَّما  النََّهاَر َعلَى الَّياِل َوَسخَّ

Zumer, 39/ 5 

Mekkî - 65  َض َرا بِاْلَحق ِ َوَخلََق اللّٰهُ السَّٰمَواِت َواْلا  Câsiye, 45/22 

Medenî- 108  َض َرا َسَن ُصَوَرُكما  بِاْلَحق ِ َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا َرُكما فَاَحا َوَصوَّ  Teğâbun, 64/ 3 

 

Allah, Kur’an’da aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi gökleri ve yeri boş yere 

yaratmadığını, onları hak ile yarattığını vurgulamaktadır: 

İndiği yer Meal Âyet Sure 

Mekkî “Biz, gökleri, yeri ve her 

ikisi arasında bulunanları 

ancak hakka ve hikmete 

uygun olarak yarattık.” 

َض َوَما  َرا َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

َنُهَما اِْلَّ بِالاَحقِّ   بَيا

Hicr, 

15/85 
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Mekkî “Biz göğü, yeri ve ikisi 

arasındakileri boş yere 

yaratmadık.” 

َض َوَما  َرا َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

َنُهَما بَاِطاًل   بَيا

Sâd, 38/27 

Mekkî “Allah, gökleri ve yeri 

hikmetle yarattı.” 

. َض بِالاَحّقِ َرا  Nahl, 16/3 َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 

Tabloda “ الحق/ el-hak” kelimesinin kullanımı konusunda zikredilen her ayetin 

aynı model üzere kurulu olduğunu dile getirebiliriz. “ بالحق/ el-hak ile” kelimesinden 

sonra Allah Teâlâ'nın şirk ile ilgili her şeye cevap mahiyetinde Allah’ın büyüklüğünü, 

azametini ve hikmetini vurgulayan delilleri ve yaratılmışları zikrettiğini görmekteyiz. 

Bunları “gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, güneş ve ayın hizmet etmesi738, insanı 

en güzel biçimde yaratması,739 ölüleri diriltmesi, insanı yeniden yaratması” şeklinde 

özetlememiz mümkündür.740 

Bu bölümde “الحق/ el-hak” ve “ إْل بالحق/ ancak hak ile” kelimeleri arasında 

karşılaştırma yolunu izleyeceğiz. “ خلق بالحق/ hak ile yarattı” kelimesini “ وما خلقنا إْل بالحق

/ ancak hak ile yarattık” yerine kullandığımızda anlam değişir mi?  

Burada incelediğimiz müfessirler açısından tespit edilen yedi ayetten birini 

işlemeyi tercih ettik. Bu nedenle Mushaf ve nüzûl tertibine göre tabloda geçen ilk ayet 

olan En’âm, 6/73.ayetini seçtik. Bu metodu diğer ayetler için de uygulayacağız. 

لُهُ الاَحقُّ َولَهُ الاُملاُك  َم يَقُوُل ُكنا فَيَُكوُن قَوا َض بِالاَحّقِ َويَوا َرا َم يُنافَُخ فِى َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا يَوا

وِر َعاِلُم الاغَياِب َوالشََّهادَةِ َوُهَو الاَحٖكيُم الاَخٖبيُر   الصُّ

“O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” 

deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûr’a üflendiği gün 

de mülk (hükümranlık) O’nundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve 

hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” 

Bu ayette Allah’ın “ َض َرا  gökleri ve yer”i boş (bâtıl) yaratmadı /السَّٰمَواِت َواْلا

ifadesini Mukâtil (v.150/767), “ألمرهوكائن/ li emrin huve kâin/var olması gerekli olduğu 

için” şeklinde açıklamaktadır.741 

                                                 
738  Zümer, 39/5. 
739  Teğabun, 64/3. 
740  İbrâhim, 14/19.    
741  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.I, s.569. 
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Taberî’ye göre  (v.310/923), Allah bu ayetle Hz. Peygamber’e “putlara ibadetle 

Allah’a ibadeti eş gören ve putlara ibadete çağıran” müşriklere şöyle demesini 

emretmiştir: Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir742 -ki o gökleri hak 

ile yarattı- O putların ne kendilerine ne de başkalarına zararı ve faydası yoktur.743 

 Sonra ehli tevilin “ ِّبِالاَحق / el-hak ile” kelimesindeki ihtilafını konu edinmekte ve 

onu bâtıl ve hata kelimesiyle değil, hak ve doğru kelimesiyle tefsir etmekte ve  “bâtıl” 

kelimesini zikreden ayeti delil göstermektedir: “ َنُهَما بَاِطاًل َض َوَما بَيا َرا  /َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık.”744 Taberî “hak ile yarattı” 

ile “boş yere yaratmadı” ifadelerinin aynı anlama geldiğini söyler ve ister yer ve gökler, 

isterse bunun dışındakiler olsun Allah’ın yaratmasının bir hikmete mebni olduğunu 

hatırlatır.745 

Taberî’ye göre “Göklerin ve yerin hak ile yaratılması”nın ikinci anlamı Allah’ın 

göklere ve yere “isteyerek veya istemeyerek”746 gelmelerini emrettiğindeki anlamdır. 

Yani Allah’ın onlara “isteyerek veya istemeyerek gelin” sözüyle onları yarattığı 

kastedilmektedir. Taberî, ayette “ol dediğinde oluverir” sözü “hak” kelimesine bağlı 

geldiği için buna delil getirmekte, Allah’ın gökleri ve yeri yaratma konusunda “tek 

başına” olduğunu haber vermektedir. Göklerin ve yerin yaratılması, “yaratıcıyı ve 

O’nun yüce kudretini, hâkimiyetini bilmeleri ve ibadette ihlas amacıyla” mahlûkat için 

delildir. Allah, kullarından şirk koşanı, onu tanımayanı, putlara ibadet edeni, dirilme, 

sevap ve ceza gününü inkâr edenleri bilir.747 

Zemahşerî (v.538/144) açıklamasına dilsel yorum ile başlamaktadır. Hak 

kelimesinin haberi “ لُهُ الاَحقُّ و قَوا / ve kavluhu el-hak” olan mübtedanın öncesinde gelmiştir. 

Haber “ َم َيقُوُل  el-hin /الحين “ yevm” kelimesi /اليوم “ .ve yevme yekulu” ifadesidir /َويَوا

(…dığı zaman)” anlamında kullanıldığı belirtilmektedir.748 Zemahşerî’nin ayet 

hakkındaki yorumu şudur: “Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. 

Yani gökler, yer ve diğer mahlûkatın yaratılışında hikmet ve doğru/hak dışında 

herhangi hiçbir şey yoktur.”  

                                                 
742  En’âm, 6/71. 
743  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.335. 
744  Sad, 38/27. 
745  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.335. 
746  Fussilet, 41/11. 
747  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.IX, s.336. 
748  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.364. 
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َض َوَما بَيانَُهَما إِْل بِالاَحّقِ “  Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri /َوَما َخلَقانَا السََّمَواِت َواألَرا

ancak hak ile yarattık” ile “ َض بِالاحَ  َرا ّق َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا / Gökleri ve yeri hak ile yarattı” 

ifadeleri arasındaki karşılaştırma,  Zemahşerî’nin “doğru” kelimesini “boş yere değil 

ve abes olarak değil” kelimesinin yerine kullanırken “hak” kelimesini açıklamak için 

“hikmet” kelimesini kullandığını bize göstermektedir.749 

Râzî (v.606/1210), “ َِض بِالاَحّق َرا  O, gökleri ve yeri hak ile /َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

yaratandır” ayetinin Allah’tan başka hiçbir mabudun olmadığına işaret ettiğini 

açıklamaktadır.750 Onun delil getirdiği şeylerden biri ayetin kendisini zikretmesidir. 

Gökleri ve yeri yaratıcı olduğundan bahseden ayetin ilk kısmına gelince bu ayeti şu 

ifade ile tefsir etmektedir: “ َ َض َرا ي َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا دُ ِللِّٰه الَّذ۪ٓ  Gökleri ve yeri yaratan /اَلاَحما

Allah’a hamdolsun.”751 

Her ikisini (gökleri ve yeri) “hak ile” yaratmasına gelince bunu işlediğimiz 

ayetlerle açıklamaktadır. Bunlar aşağıdaki şekildedir: “ ًَربَّنا ما َخلَقاَت هذا باطال/ Rabbim sen 

bunu boş yere yaratmadın.”;752 “ َض َوَما بَيانَُهَما َْلِعٖبين َرا  göğü, yeri ve ikisi /َوَما َخلَقانَا السََّماَء َواْلا

arasındakileri oyunculuk olsun diye yaratmadık.”753; “ َّما َخلَقانَاُهَما إِْل بِالاَحِق/ o ikisini hak 

ile yarattık.”754 Bu sebeple Râzî’nin bu ayetin tefsirinde Kur’an’ın Kur’an’la tefsirini 

esas aldığını mülahaza etmekteyiz.755 

İbn Âşûr (1879-1973), tefsirine bu ayetin önceki ayetle olan bağı üzerinde 

durmuştur. “ َض َرا  O, gökleri ve yeri yaratandır” ayeti önceki ayet /َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

üzerine “ َشُروَن ي اِلَياِه تُحا  O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır”756 atıftır. Ayrıca /َوُهَو الَّـذ ۪ٓ

İbn Âşûr, Allah’ın eşyanın (gökler ve yer) yaratıcısı olduğunu zikretmektedir.757 

 ” el-adalet /العدل“ el-bâtıl” ın zıddı ve /الباطل“ el-Hak” kavramının /الحقّ “

kavramının müradifi olduğunu açıklamaktadır. Bâtıl adaletsizlik ve zulmün eş 

anlamlısıdır. İbn Âşûr,  Mukâtil gibi aynı açıklama ve aynı kelimeleri kullanmaktadır. 

Bu şekilde “hak” kelimesi “الحكمة والحقيقة/ hikmet ve hakikat” kelimelerinin; “bâtıl” 

kelimesi ise “العبث واللعب/ abes ve oyun” kelimelerinin müradifidir. İbn Âşûr “hak” 

                                                 
749  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.365. 
750  Râzî, Mefâtihul Gayb, c.XIII, s.32. 
751  Enâm, 6/1. 
752  Âli-İmrân, 3/191. 
753  Enbiyâ, 21/16; Duhan, 44/38. 
754  Duhân, 44/39. 
755  Râzî, Mefâtihul Gayb, c.XIII, s.33. 
756  Enâm, 6/72. 
757  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.306. 
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kelimesinin tefsirinde içerisinde “ve ma halakna” kelimesine özgü tabloda daha önce 

zikredilen “hak ile”, “boş yere”, “oyunculuk olsun diye” kelimelerinin yer aldığı 

ayetlere dayanmaktadır.758 Hak kelimesini önceki ayetlerde işlediğimiz “illa bi’l-hak” 

kelimesine benzeyen bir vecih/yön üzere açıkladığını mülahaza etmekteyiz.759 

2.3.2. Haleka Fiilinin Sittetu eyyâm Kavramı İle Kullanımı: A’râf, 7/54 

Haleka fiili Kur’an’da “sittetu eyyâm/altı günde” ifadesiyle birlikte aşağıdaki 

tabloda da görüldüğü gibi altı ayette karşımıza çıkmaktadır.760 

Nüzûl tertibi Âyet Mushaf tertibi 

Mekkî-39  ََض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اساتَٰوى ع َرا َلى اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

َس َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم  لُبُهُ َحٖثيثًا َوالشَّما ِش يُغاِشى الَّياَل النََّهاَر يَطا الاعَرا

ُر تَبَاَرَك اللّٰهُ َربُّ الاعَالَٖميَن. َما ِرٖه اََْل لَهُ الاَخلاُق َواْلا َراٍت ِباَما  ُمَسخَّ

A’râf, 7/54 

Mekkî-51  تَٰوى َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

َر َما ِمنا َشٖفيعٍ اِْلَّ ِمنا بَعاِد اِذانِٖه ٰذِلُكُم اللّٰهُ َربُُّكما  َما ِش يُدَبُِّر اْلا َعلَى الاعَرا

بُدُوهُ اَفاََل تَذَكَُّروَن.   فَاعا

Yûnus, 10/3 

Mekkî-52  ُشهُ َعلَى َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َوَكاَن َعرا َرا َوُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

َسُن َعَماًل َولَِئنا قُلاَت اِنَُّكما َمباعُوثُوَن ِمنا بَعاِد  الاَماِء ِليَبالَُوُكما اَيُُّكما اَحا

ِت لَيَقُولَنَّ الَّٖذيَن َكفَُروا اِنا ٰهـذَا ٌر ُمٖبيٌن.  الاَموا اِْلَّ ِسحا  

Hûd, 11/ 7 

Mekkî-42  تَٰوى َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َض َوَما بَيا َرا اَلَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

پَلا بِٖه َخٖبيًرا.  ٰمُن فَسا حا ِش الرَّ  َعلَى الاعَرا

Furkân, 25/59 

Mekkî-75  ََض َوَما بَيانَُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت و َرا اْلا

ِش َما لَُكما ِمنا دُونِٖه ِمنا َوِلّىٍ َوَْل َشٖفيعٍ اَفاََل  تَٰوى َعلَى الاعَرا اسا

 تَتَذَكَُّروَن.

Secde, 32/4 

Medenî-94  تَٰوى َعلَى َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا ُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ُرُج ِمناَها َوَما َيناِزُل ِمَن  ِض َوَما يَخا َرا لَُم َما يَِلُج فِى اْلا ِش يَعا الاعَرا

ا تَعاَملُوَن السََّماِء َوَما َيعاُرُج ٖفيَها َوُهَو َمعَُكما اَياَن َما ُكناتُما َواللّٰهُ بِمَ 

 بَٖصيٌر. 

Hadîd, 57/4 

 

Bu altı ayet Allah’a, onun birliğine ve büyüklüğüne inanmayanları ikna etmek 

için nazil olmuştur. Burada ayetlerde geçen altı gün anlamındaki sittetu eyyâm ve 

kuvvet, azamet ve hâkimiyet anlamını içeren “arşa istivâ etti” ifadesi seçilen bir ayet 

üzerinden açıklanacaktır: 

                                                 
758  Âli-İmrân, 3/191; Enâm, 6/1; Enbiyâ, 21/16; Duhân, 44/38; Duhân, 44/39. 
759  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VII, s.307. 
760  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, ss.481-483. 
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ِش يُغاِشى الَّ  تَٰوى َعلَى الاعَرا َض فى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا لُبُهُ اِنَّ َربَُّكُم اللّٰهُ الَّذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا ياَل النََّهاَر يَطا

َس َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم مُ  ِرهَحثيثًا َوالشَّما َراٍت بِاَما َسخَّ  

“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ 

eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve 

yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da 

emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” 

A’râf suresi 7/54.ayetin birinci kısmı göklerin ve yerin altı günde 

yaratılmasından ve arşa istivâdan söz etmektedir. İkinci kısımda “geceyi, durmadan 

kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun 

eğmiş durumda yaratan Allah'tır.” denmekte ve “altı gün”e özgü diğer ayetlerde 

zikredilmemiş olan yaratılmışların tafsilatına değinilmektedir.  

Bu ayetin ikinci kısımda “altı gün”e ek olarak “gece, gündüz ve kozmik 

mahlûkat” tan söz edilmektedir. Kur’an’da benzer ifadelerin yer aldığı ayetler vardır 

ancak “göklerin ve yerin yaratılması” ifadesinden sonra bu ayette olduğu gibi doğrudan 

gelmez; Yunus suresi 10/5-6 ve Furkân suresi 25/61-62.ayetlerdeki gibi sonradan 

anlatılır.  Tablodaki ayetler incelendiğinde ilk (A’râf, 7/5)  ve son ayetlerde (Hadîd, 

57/4) sittetu eyyâm kavramı ile birlikte yaratılış konusuna farklı metotlarla değinildiği, 

diğer ayetlerde ise Allah’ın sıfatlarından bahsedildiği gözlenmektedir. 

Mukâtil, A’râf suresinin, 7/54.ayet birinci kısmın tefsirine “göklerin ve yerin 

yaratılmasının” arşa istivâdan önce olduğunu söyleyerek başlar. “ َيُغاِشى الَّياَل النََّهار/ geceyi 

gündüze bürüyüp örten” ifadesini “gecenin karanlığının gündüzün aydınlığını örttüğü 

şeklinde açıklamaktadır. Mukâtil ’e göre “َحٖثيثًا/ durmaksızın, hızla kelimesi “سريعا/ hızlı 

bir şekilde demektir.761 “ِره َراٍت بِاَما َس َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  Güneşi, ayı ve yıldızları /َوالشَّما

emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır.” ayetinde anlamın “ألجل بني آدم أو ألجلنا/ 

âdemoğlu veya bizim için” ifadesi ile tamamlandığını beyan etmektedir. “Bilesiniz ki 

yaratmak O’na mahsustur.” ifadesini Allah’ın yarattığı her şeyle; “emretmek (O’na 

mahsustur.)” ifadesini “bu, yaratılışta Allah’ın hükmü ve emridir.” ile tefsir etmektedir. 

Ayetin son kısmındaki “Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” demek ‘Allah’ın kudretini 

ve yüceliğini kullarına haber vermesi’ demektir.762 Burada Mukâtil sittetu eyyam ve 

istevâ kavramlarına dair bir açıklama yapmamıştır. 

                                                 
761  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, s.41. 
762  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.II, s.41. 
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Taberî, Allah’ın ibadete her şeyden daha layık olan “المعبود/ el-mabud” 

olduğunu dile getirmektedir. Bu Allah’ın kâinatıdır ki O, gökleri ve yeri (dünya 

günlerine benzeyen) altı günde yaratandır. Müfessir Mücâhid’den (v.103/721) 

“Yaratılışın başlangıcı: Arş, sema ve havadır. Yer sudan yaratıldı; yaratılış pazar, 

pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleridir. Mahlûkat cuma günü toplandı. 

Yahudiler cumartesi günü yahudi oldular. Altı günün bir günü, saydığınız bin sene 

gibidir.” rivâyetine yer vermiştir.763 

Taberî “ َيُغاِشي اللَّياَل النََّهار/ Geceyi gündüze bürüyüp örten” ifadesini “aydınlığı 

gidene kadar gece gündüzün elbisesi” şeklinde tefsir etmektedir. Bununla birlikte 

gündüzün aydınlığı ile geceyi örttüğünü dile getiren Suddî’nin (v.127/745) rivâyetini 

zikretmektedir. “Onu takip eder” kelimesini gecenin gündüzü takip etmesiyle; “حثيثا/ 

durmaksızın, hızla” kelimesini “سريعًا/ hızlı bir şekilde” kelimesiyle tefsir etmektedir.764 

Ayetin ikinci kısmına gelince: “ ُر َما ِرٖه اََْل لَهُ الاَخلاُق َواْلا َراٍت بِاَما َس َوالاقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  َوالشَّما

/ Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, 

yaratmak da emretmek de O'na mahsustur.” Taberî doğrudan “gökleri ve yeri yarattı” 

ifadesine bağlamaktadır. Çünkü bunların hepsi O’nun emrine boyun eğmektedir.765 

Ayetin “ َربُّ الاعَالَٖمينَ  تَبَاَرَك اللّٰهُ  / Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” olan son 

kısmına gelince, Taberî “Allah’ın ibadete her şeyden daha layık” şeklinde tefsir 

etmektedir.766 

Zemahşerî’nin bu ayette göklerin ve yerin yaratılmasını ve bu yaratılışın 

keyfiyetini şerh etmediğini mülahaza etmekteyiz. O sadece Mukâtil ve Taberî gibi 

hasisen kelimesini serian olarak açıklamıştır.767 “بأمره/ O’nun emriyle” kelimesine 

“dilediği ve tasarruf ettiği” anlamını vererek “مسّخرات/ emrine boyun eğmişler” 

kelimesiyle ilişkisine değinir. Güneş, ay ve yıldızlar Allah’ın hikmeti ve düzeniyle ve 

iradesine göre hareket etmektedir. “Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na 

mahsustur.” ifadesini Allah eşyanın/mahlûkatın tamamını iradesine göre yaratandır.” 

şeklinde tefsir etmektedir. 768 

                                                 
763  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.X, s.245. 
764  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.X, s.246. 
765  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.X, s.247. 
766  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.X, s.247 
767  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.449. 
768  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.II, s.450. 
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Râzî ayetin tefsirine başlamadan önce, Kur’an’da “األمر” kavramının dört ana 

eksen etrafında döndüğünü hatırlatmaktadır: Tevhid, Nübüvvet, Mead, Kaza ve 

Kader.769 

Râzî, “haleka (yarattı)” kelimesini “التّقدير/ takdir” kelimesi ile tefsir eder. O’na 

göre “göklerin ve yerin yaratılması” onların hallerinden birine işaret etmekten 

ibarettir.770 Ayette geçen “altı gün” kavramı üzerinde duran müfessir, bu konuda 

müşrikler tarafından ortaya atılabilecek iddia ve soruları cevaplandırır:  

1. Bu hadiselerin altı gün içerisinde veya bir günde gerçekleşmesi bunların 

yaratıcısının Allah olduğuna delil değildir. 

“Allahu Teâla Tevrat’ta geçen bu “altı gün” sayısını Yahudiler aracılığıyla bilen 

müşrik Araplar için “İşte Yahudilerden altı günde yarattığını duyduğunuz Allah benim” 

demek için zikretti.771 

2. Eğer göklerin ve yerin yaratılması tek seferde olsaydı bu, Allah’ın 

kudretinin ve ilminin mükemmelliğine açık delil olurdu. Ancak O, ikisini 

(gökleri ve yeri) altı günde yarattı. Bu da (kudret ve ilimde kemalin aksine 

delalet eder. 

Allah şüphesiz her şeyi tek bir anda yaratmaya kadirdir. Ancak O,  her şey için 

belirli bir vakit tayin etmiştir.  

3. Bu ayette diğer mahlûkların zikredilmeyip sadece göklerin ve yerin 

zikredilmesinin sebebi nedir? 

            Göklerin ve yerin yaratılmasının zikredilmesi ikisinin arasındakilerin zikrini de 

kapsamaktadır.

 

  

4. Dünyada gün, geceden güneşin doğuşu ve batışıyla ayrılır. Güneş ve ayın 

varlığından önce günlerin varlığı nasıl bilinirdi? 

            Altı gün ile kastedilen takdir edilmiş belirli süredir, bu dünya için gerçek altı 

gün değildir.  

                                                 
769  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIV, s.102. 
770  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIV, ss.104-105. 
771  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIV, s.104. 
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5. Göklerin ve yerin altı günde yaratılması “Bizim buyruğumuz, bir anlık 

bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir.”772 ayetiyle çelişmektedir. 

             Burada bir çelişki yoktur.  Altı günlük süre ile kastedilen, “göklerin ve yerin 

yaratılması”nın bir anlık bakış ile değil mühlet ve müddet ile gerçekleşeceğidir. 

6. Göklerin ve yerin yaratılma süresinin altı gün ile sınırlandırılmasındaki 

hikmet nedir? 

          Yaratma işlerinde hiçbir şey Allahu Teala’ya müdahale edemez/karşı çıkamaz. Bu 

sorunun anlamı aslında belirgin değildir. Çünkü eğer süre başka bir sayı ile değişseydi 

aynı soru bu sayı için sorulurdu. 

Râzî ayette geçen “ ُاِنَّ َربَُّكم/ inne Rabbekum” ifadesini tefsir ederken “Allah’ın bu 

büyük kâinatı yaratılış süresince hayırları ihsan etmek ve kötülükleri def etmek 

suretiyle kullarının işlerini düzenleyen/iyileştiren Rab olduğunu, Allah’ın “O, sizin 

Rabbiniz” ifadesini “أنتم عبيده/ Siz O’nun kullarısınız” yerinde kullandığını söyler. Bu 

ayette Allah, kendisini -mahlûkata nispet ederken- Rab olarak adlandırmaktadır. 

Burada rububiyyet terbiye, fadl ve ihsanı kapsamaktadır.773 

Râzî ayetin ikinci kısmındaki “ ِش تَٰوى َعلَى الاعَرا  ,sonra arşa istivâ etti” ifadesinin /"ثُمَّ اسا

 arş üzerine yerleşik” anlamına gelmediğini, Allah’ın mekandan /"مستقرٌّ على العرش “

münezzeh olduğunu aklî ve naklî delillerle anlatır.774 O’na göre bu ayet, öncesindeki 

muhkem ayetlerin aksine müteşabih ayetlerdendir. Bu sebeple burada kastedilenin 

Allah’ın mülkü üzerine istivâ etmesi olduğu şeklinde te’vil edilmesi gerekir. Râzî, “ َّثُم

ِش   sonra arşa istivâ etti” ifadesinin Kur’an’da yedi surede geçtiğini /اساتَٰوى َعلَى الاعَرا

hatırlatmaktadır.775 Râzî, ayetin devamında “ َيُغاِشي اللَّياَل النََّهار” ile kastedilenin “gecenin 

gündüze ve gündüzün geceye karışması” olduğunu söyledikten sonra Kaffâl’den 

(v.354/965) şu rivâyeti nakletmiştir: "Allahu Teâlâ kullarına, hükümranlığının işareti 

olarak arş üzerinde istivâ ettiğini haber verdikten sonra, bu konudaki şüpheler ortadan 

kalksın diye onların gözleriyle gördükleri üzerinden misal vermiş ve "gündüze, geceyi 

bürüyüp örter" buyurmuştur. Çünkü hayat, bunların birbirini izlemesiyle tamamlanır; 

menfaatler de ancak bunlarla tam ve mükemmel olur. Râzî “لُبُهُ َحٖثيثًا  onu /يَطا

durmaksızın/hızla “(َحٖثيثًا/ hasisen) takip eder” ifadesinde Leys’ten (v.373/983) “حث/ 

                                                 
772  Nahl, 16/77; Kamer, 54/50. 
773  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb c.XIV, s.107. 
774  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb c.XIV, ss.106-107. 
775  A’raf, 7/54; Yunus,10/3; Ra’d, 13/2; Taha, 20/5; Furkân, 25/59; Secde, 32/4; Hadid, 57/4. 
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hass” kelimesinin sür’at anlamına geldiğini nakletmiştir. Râzî, Allah’ın hareketi sürat ve 

kuvvet ile nitelediğini ve bu gerçeğin şüphe götürmez olduğunu bildirmektedir. Çünkü 

gece ve gündüzün hareketi en büyük felek/ yörünge ile ilişkilidir. Bu hareket Yasin 

suresinin 36/40.ayetindeki “Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her 

biri bir yörüngede yüzerler.” harekete benzemektedir.776 

Râzî “ ُر َما  Yaratmak da emretmek de O'na mahsustur.” ayeti /اََْل لَهُ الاَخلاُق َواْلا

Allah’tan başka yaratıcının olmadığını ifade etmekte, varlıklara dair her işin ancak 

Allah’ın kudretiyle gerçekleşeceğini açıklamaktadır. Mahlûkat âlemi ile emir âlemini 

ayırmaktadır. Mahlûkat âleminin Allah’ın (emrine) boyun eğdirdiği âlem ve emir 

âleminin Allah’ın düzenlediği âlem olduğunu söyleyebiliriz.777 

Ayetin sonundaki “ َتَبَاَرَك اللّٰهُ َربُّ الاعَالَٖمين/ Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” 

ifadesini Râzî iki yönde tefsir etmektedir: Bunlardan göre “ البقاء/ el-beka” ve “الثّبات/ es-

sebat” ifade etmektedir. İkincisi “faziletli eserlerin çokluğu, övgüye değer sonuçlar ve 

önemli işi” temsil etmektedir. Bu özellik ancak Allah için doğru olur. Râzî, Allah’ın 

göklerin, yerin, arşın, gecenin, gündüzün, güneşin, ayın ve yıldızların yaratılışını ve 

onları dilemesiyle, kudretiyle, hikmetli emri ve nehyiyle müsahhar kıldığını beyan 

ederken övgü, tenzih ve ibadete layık olduğunu dile getirmektedir. Ayet “Âlemlerin 

Rabbi Allah ne yücedir!” ifadesinde olduğu gibi Allah’ın kendisini medhetme ve övme 

ile sona ermektedir.778 

İbn Âşûr, ayetin “إن/ inne” edatıyla başlaması Allah’ın birliğini ve 

rububiyyetini inkâr eden müşrikleri reddetmek ve Allah’ın Rabb oluşunu te’kid 

etmektir.779 O’na ayetin bu bölümünün anlamı, ‘Sizin Rabbiniz, kendisi tektir ki ismi 

Allah’tır.’ şeklindedir.780 

İbn Âşûr’a göre “في ستّة أيّام ثّم استوى على العرش/ altı günde, sonra arşa istivâ etti” 

ifadesi Allah’ın kudretinin büyüklüğünü ve müşriklerin Allah dışındaki dostlarına 

ibadetlerinde sapkınlıklarının fazlalığını bize öğretmektedir. Altı gün ifadesi için, “Benî 

İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?”781 ayetini hatırlatarak 

                                                 
776  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIV, s.123. 
777  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIV, ss.128-132. 
778  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XIV, s.133. 
779  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.159. 
780  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.159. 
781  Şuara, 26/197. 
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müşriklerin bunu bildiklerini vurgulamaktadır. Böylece altı gün ifadesinin 

vahdaniyet/Allah’ın birliği konusunda delil olmadığını bildirmektedir.782 

Yaratılışın tek seferde değil kademeli olarak “altı gün”e tahsis edilmesine 

gelince, bunu mahlûkatın birbirinden meydana geldiği ve bu durumun, tek seferde 

yaratılmaktan daha mükemmel bir yaratılış olduğu şeklinde açıklamaktadır. Bu, aynı 

zamanda Allah’ın “ilim” ve “kudret” sıfatına delalet eder. İlim ve hikmet yaratılışın 

tedrici olarak gerçekleşmesini gerektirirken kudret, yaratılışın tek seferde olduğunu 

ifade etmektedir. İbn Âşûr bu “altı gün”lük sürenin, âlemin ve kudretin büyüklüğü 

olgusunu ifade eden bu noktaya dikkat çekmek için pek çok ayette tekrar ettiğini dile 

getirmektedir.783 

İbn Âşûr’a göre “اليوم/ gün” ifadesinin iki anlamı vardır. Birincisi, bununla 

kastedilen dünya günleridir. Fakat bu maksadı ifade eden açıklamanın gerçekleşmesi 

mümkün değildir. Çünkü güneş ancak göklerin yaratılmasından sonra ortaya çıkar.784 

Bu sebeple bu ayette kastedilen gün dünya günü değildir. İkinci anlama gelince, 

“(Resûlüm!) Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vâdinden asla 

dönmez. Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin 

yıl gibidir.”785 ayetinde olduğu gibi bu günler Allah’ın günlerindendir. Bu altı bin yıllık 

bir süreden ibarettir. Çünkü göklerin ve yerin yaratılması ancak bu sürenin altı kez 

tekrarlanmasından sonra gerçekleşir.786 

İbn Âşûr “arş üzerine istivâ” ifadesinin müteşabih olduğunu söyledikten sonra 

Malik b. Enes’in kendisine istivâ hakkında soru soran adama “İstiva malumdur, 

keyfiyeti meçhuldur, onu sorgulamak bidattir, ona iman etmek vaciptir ve senin dalalete 

düştüğünü zannediyorum.” demiştir. 787 

İbn Âşûr, “على/ ’ala” ve “إلى/ ila” harflerinin kullanımına göre anlamının 

değiştiğini vurgulamaktadır. Birinci anlama göre “استوى على العرش” mecazî bir 

yükselmedir ve devamında “göklerin ve yerin yaratılması” ifadesi gelmektedir. Bu, 

Allah’ın onları yarattığını ve arşa istivâ etmek suretiyle Melik’in nizamı olarak onların 

işlerini düzenlediğini ifade etmektedir.788 Arşa istivâ göklerin ve yerin yaratılmasından 

                                                 
782  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.161. 
783  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.161. 
784  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.162. 
785  Hacc, 22/47. 
786  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.161. 
787  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.163. 
788  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.164 
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daha önemli bir iştir.789 “790” اإلستواء إلى ifadesinin kullanıldığı ikinci mana için istivâ 

“irade ile ilgili” yönelimi ifade eder.  

 Geceyi, gündüze bürüyüp örten” ifadesi, bir yandan Allah’ın /يُغاِشى الَّياَل النََّهارَ “ 

istivâ konusundaki tasarrufu zikretmesi, diğer yandan önceki ayetleri delil göstermesi 

bakımından istivânın amacına vurgu yapmak için arş üzerinde istivâ durumuna delalet 

eder.791 “Bürümek, sarmak” kelimesi gerçekte ‘kaplamak’ ve ‘örtmek’ kelimelerinde 

ifadesini bulur. “يُغاِشى الَّياَل النََّهار/ Geceyi, gündüze bürüyüp örten” ifadesinin anlamı birini 

diğerine örtü yapmasıdır.792 “حثيث/ hasis” kelimesi ‘süratli’ ve “تسخير/ teshir” kelimesi 

‘boyun eğdirme’ anlamındadır.793 “ ُر َما  bilesiniz ki, yaratmak da emretmek /اََْل لَهُ الاَخلاُق َواْلا

de O'na mahsustur” ifadesindeki halk; mahlûkatın yaratılması, emir; boyun eğdirme 

(yani yaratıldığı iş için boyun eğdirme ile) demektir.794 

Ayetin son kısmındaki “ تَبَاَرَك اللّٰهُ َربُّ الاعَالَٖميَن/ Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” 

ifadesine gelince, bu itirâzî (ara) cümledir. “إّن ربّكم الله/ Rabbiniz Allah” cümlesi ile 

devamındaki ayette gelen “ ادعوا ربّكم تضّرعا وِخفية/ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice 

dua edin.” cümlesi arasında yer almaktadır.795 Bu, Allah’ın kulları üzerindeki fadlını, 

onlara faydalı olacak haberleri zikrettikten sonra tasarrufatını, kudretinin yüceliğini, 

ilminin genişliğini ve yaratmasının mükemmelliğini zikretmek/hatırlatmak içindir.796 

2.3.3. Haleka Fiilinin Soru-Cevapla Kullanımı: Lokmân, 31/25  

Nüzûl tertibi Âyet Mushaf tertibi 

Mekkî - 85 
َس  َر الشَّما َض َوَسخَّ َرا َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 َوالاقََمَر لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ 
Ankebût, 29/61 

Mekkî - 57 
دُ  َض لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُِل الاَحما َرا َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ثَُرُهما ْل يَعالَُموَن    ِللَِّه بَلا أَكا
Lokmân, 31/25 

Mekkî - 59  َُض لَيَقُولُنَّ اللّٰه َرا  Zûmer, 39/38 َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

Mekkî - 63 
َض لَيَقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الاعَزيُز  َرا َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 الاعَليمُ 
Zuhrûf, 43/9 

 

                                                 
789  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.166 
790  Fussilet, 41/11; Bakara, 2/29. 
791  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.166 
792  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.167 
793  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.168 
794  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.VIII, s.169 
795  A’raf, 7/55. 
796  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c. VIII, s.170. 
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Tablodaki ayetler incelendiğinde müşrikler üzerinden bir soru-cevap üslubunun 

tercih edildiği gözlenmektedir. Mekke’de nazil olan bu dört ayette “Gökleri ve yeri kim 

yarattı?” sorusu müşriklere yöneltilse, onların Allah’ın varlığını tasdik ederek cevap 

verecekleri bildirilmiştir. Biz bu ayetler içinden ilk inen Lokmân, 31/25.ayeti ele alarak 

müfessirlerin haleka fiili hakkındaki görüşlerini değerlendireceğiz. 

ثَُرُهما ْل يَ  دُ ِللَِّه بَلا أَكا َض لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُِل الاَحما َرا عالَُموَن  َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا  

“Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, mutlaka "Allah" 

diyeceklerdir. De ki: "Bütün övgüler Allah’a mahsustur"; ama onların çoğu bilmez.”  

Mukâtil bu ayetin tefsirinde “بل/ fakat” anlamına gelen “ولكن/ bilakis, aksine” 

kelimesini izah etmiş, haleka kelimesi ile ilgili bir açıklama yapmamıştır.797 

Taberî bu ayeti açıklarken Allah’ın Hz. Peygamber müşriklere “gökleri ve yeri 

kimin yarattığını” sorduğunda, onların “Allah yarattı” diyeceklerini, onlar böyle 

deyince “Hamdin bu yaratmayı yapan Allah’a mahsus olduğunu” söylemesini 

istemiştir. Hamd onların hiçbir şeyi yaratmayan, aksine yaratılmış ilahları için 

değildir.798 Taberî “ َثَُرُهما ْل يَعالَُمون  Ama onların çoğu bilmezler.” ifadesini, hamdin /بَلا أَكا

kime yönelik olacağını ve şükür merciinin neresi olacağını bu müşriklerin bilmediği 

şeklinde açıklamaktadır.799 

Zemahşerî bu ayetin tefsirine doğrudan Allah’ın Rasulüne hamdi emretmesiyle 

başlamaktadır. Bu hamd, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı, şükür ve hamdin kendisinin 

hakkı olduğu ve sadece O’na ibadetin amaçlandığı şeklindeki itirafları üzere müşriklere 

zorunludur. “ ثَُرُهما ْلَ يَعالَُمونَ بَ  لا أَكا / Ama onların çoğu bilmezler.” ifadesini Zemahşerî, 

müşriklerin emredildiği gerçek ibadetten gafil oldukları (ilgilenmedikleri) şeklinde tefsir 

etmektedir.800 

Râzî bu ayetin tefsiri için iki bölüm zikretmektedir. Tefsirde birinci bölümde 

inkârcıların Allah’ın “gökleri ve yeri yaratan” olduğunu itiraf ettiklerini ve yalnızca 

Allah’a hamdin onlara teşvik edildiğini zikretmektedir. Çünkü her şeyi ve inkârcıların 

hepsini Allah yarattı. İbadet ancak O’na yapılabilir. Fakat inkârcılar bunu 

bilmiyorlar.801 İkinci bölüme gelince Allah’ın Hz. Peygamber’in kalbini teselli ettiği 

                                                 
797  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.437. 
798  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVIII, s.570. 
799  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XVIII, s.571. 
800  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.V, s.21. 
801  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXV, s.156. 
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“İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir.”802 (Lokmân, 31/23) 

ayetini zikretmektedir. Çünkü Allah onların yalanlarını ve Allah’a dönüş konusunda 

doğru sözünü ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte onlar göklerin ve yerin yaratılışını 

itiraf etmektedirler. Onların yalanları kıyâmet gününden önce de ortaya çıkacaktır. 

Allah, Nebisine sözünün gerçekleşmesi ve müşriklerin yalanlarının ortaya çıkması 

konusunda hamd etmesini emretmektedir.803 

İbn Âşûr, Lokmân suresinin 31/23.ayeti, müşriklerin başka ilahlarla Allah’a 

şirk koşan babalarının ibadetlerine uyduğunu beyan eden; “ َواِذَا ٖقيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما اَناَزَل اللّٰهُ  

 Onlara Allah'ın indirdiğine uyun” dendiğinde: Hayır, biz /قَالُوا بَلا نَتَّبُِع َما َوَجدانَا َعلَياِه ٰابَاَءنَا

babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler.”804 ayetiyle 

ilişkilendirmektedir.805 Allah bu ayetten sonra Peygamberinden mahlûkatın, özellikle 

göklerin, yerin ve ikisi arasında müşriklerin ibadet ettiği putların yapıldığı taşların 

yaratıcısı olan Allah hakkında soru sormasını istemektir. İbn Âşûr “و لكنهم ْليعلمون/ Ama 

onların çoğu bilmezler.” İfadesini Ankebut 63.ayette geçen “ْل يعقلون/ akletmezler” 

kelimesi ile ilişkilendirmektedir. Yani Allah’ı bildikleri halde bu konuda 

düşünmezler.806 

2.3.4. Haleka Fiilinin Yedi Gökle Kullanımı: Nûh, 71/15 

Kur’an-ı Kerim’de sebʿa semâvât/yedi gök ifadesi farklı fiillerle kullanılmakla 

birlikte aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi “haleka/yarattı” kelimesi ile irtibatlı olarak 

üç kez zikredilmektedir.  

Nüzûl tertibi Âyet Mushaf tertibi 

Medenî - 99   ِض ِمثالَُهنّ اَللّٰهُ الَّذى َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت َوِمَن َرا اْلا  Talâk, 65/12 

Mekkî - 77 اَلَّذى َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا Mülk, 67/33 

Mekkî - 71 ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا  Nûh, 71/15 اَلَما تََروا

 

Bu ayetler içinden nüzûl tertibine göre ilk inen Nûh, 71/15 ayeti incelenecektir: 

ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا  اَلَما تََروا

                                                 
802  Lokman, 31/23. 
803  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.XXV, s.156. 
804  Lokman, 31/21. 
805  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXI s.179. 
806  İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.XXI, s.179. 
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“Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır!” 

Mukâtil bu ayetin tefsirinde sadece “aralarındaki mesafe 500 yıl olan ve biri 

diğerinin üzerinde yedi kat gök” demekle yetinmiştir.807 

Taberî bu ayetle birlikte peş peşe gelen üç ayetin Allah’ın kâinatı yarattığının 

delili olduğunu söylemekte, bu kelamın daha önce müşriklere yedi kat göğün nasıl 

yaratıldığı hakkında Allah’ın birliği, büyüklüğü ve kudretine onları ikna etmek için Nûh 

(a.s) tarafından dile getirildiğini hatırlatmaktadır.808 

Zemahşerî bu ayeti öncesindeki “ أطوارا وقدخلقكم / Oysa, sizi türlü merhalelerden 

geçirerek O yaratmıştır.”809 ayetiyle ilişkilendirmektedir. Bu, onları öncelikle 

kendilerine yönelmeye, sonra buradan yaratıcının büyüklüğüne, kudretine ve birliğine 

delalet eden göklerin ve yerin yaratılış mucizesini içeren âleme yönelmeye intikal 

etmelerini sağlamak içindir.810 

Râzî, Zemahşerî’de mülahaza ettiğimiz gibi bu ayetin tefsirini öncesiyle 

 Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.”811 /وقدخلقكم أطوارا“

irtibatlandıran aynı yöntemi takip etmektedir. Bu sebeple Allah’ın birliği hakkındaki 

delili iki kısma ayırmaktadır: 

Birincisi daha önceki ayette olduğu gibi insanın kendisi/enfüs ile, ikincisi 

mahlûkatın yaratılması/âfâk ile ilgilidir. Allah’ın birliğine delalet eden ve nefislerle 

ilgili ilk delili zikrettikten sonra “Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak yarattı” 

ayetiyle ilgili ikinci delile geçmektedir. Sonra bu delillerin (enfüs ve afak) 

düzenlenmesine yönelmektedir. Bazen enfüs ile ilgili delillerin afak ile ilgili delillerin 

önüne geçtiğine delalet etmektedir. Bu, “eşyanın insanın nefsine daha yakın olması” 

sebebiyledir. Bazen afak ile ilgili deliller enfüs ile ilgili delillerin önüne geçmektedir. 

Bu, afak ile ilgili delillerin (göklerin ve yerin yaratılması) daha büyük ve daha açık 

olması veyahut enfüs ile ilgili delillerin hazır olup; tedebbür ve tefekkürü gerektiren 

afak ile ilgili delillerin aksine düşünmeye ihtiyaç olmaması sebebiyledir. Râzî “طباقا” 

kelimesini göklerin bitişik değil paralel olabileceği şeklinde tefsir etmektedir.812 

                                                 
807  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.IV, s.450. 
808  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXIII, s.299. 
809  Nûh, 71/14. 
810  Zemahşerî, el-Keşşâf, c.VI, s.216. 
811  Nûh, 71/14. 
812  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, c.30, s.139. 
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İbn Âşûr tefsirine bu ayetin anlaşılması için iki manayı zikrederek 

başlamaktadır. Birinci mana, Hz. Nûh’un doğrudan kavmine yönelik sözü ile ilgilidir: 

Burası, enfüsün yaratılması ve sonra afakın yaratılmasında temsil edilen, Allah’ın 

varlığı ve birliğinin delillerini zikrederek onlara hüccet/delil getirmek suretiyle 

kavminin onu alay ve kınamasından kurtulmasından ibarettir. Onları bu mucizeler ve 

deliller hakkında düşünmeye yöneltmektedir. Allah katından kullara hitabın 

amaçlandığı ikinci manaya gelince bu, surenin siyakı ile uyumlu olması için İbn 

Âşûr’un tercih ettiği şeydir. Bundan sonra bu söz, önceki ümmetler ve müşrikler için 

meydana gelen şeyle uyumluluk arz eder.813 Gökler, gezegenler anlamına gelir. “ألم تروا” 

fiilinin kullanımı, bu muhataplar ister Hz. Nûh kavminden olsun ister müşriklerden 

olsun onların bu yaratılış olayını veya bunun onlara öğretileceğinin amaçlandığını 

bildiklerine işaret etmektedir. “طباقا”/ (ahenkli, bitişik olsun veya olmasın yahut iki 

katman arasında boşluk olsun veya olmasın üst üste katmanı ifade etmektedir).814 

2.3.5. Haleka Fiilinin Farklı Fiillerle Kullanımı 

Beşinci kısımda “ve ma beyne huma (ikisi arasındakiler)” ifadesi bulunmaksızın 

gökler ve yer arasındakiler hakkında (karanlık ve aydınlığı yaratması, gökten su 

indirerek onunla yerden ürünler çıkarması vd.) detaylı bilgi vermektedir. 

Allah’ın daha önce “ve ma beynehuma (ikisi arasındakiler)” ifadesini yaratma 

konusuna giriş amacıyla zikrettiğini söyleyebiliriz. Bu konu daha sonraki ayetlerde -

zikri çeken kalıp olmaksızın- olaylar üzerinden işlenmiş, kâinatın kuşattığı bütün 

yaratılmışlara mahsus kılınmıştır. 

Aşağıdaki tabloda yer alan ayetler gökler ve yerin yaratılışından sonraki yaratma 

eylemine işaret etmektedir: 

Nuzûl tertibi Âyet Mushaf tertibi 

Mekkî - 55/1  لَُماِت َض َوَجعََل الظُّ َرا دُ ِللِّٰه الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا اَلاَحما

َيعاِدلُونَ َوالنُّوَر ثُمَّ الَّٖذيَن َكفَُروا بَِربِِّهما   

En’âm, 6/1 

Mekkî - 72/32  َض َواَناَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َرا اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ِرَى  َر لَُكُم الافُلاَك ِلتَجا قًا لَُكما َوَسخَّ َرَج بِٖه ِمَن الثََّمَراِت ِرزا فَاَخا

َر لَُكُم  ِرٖه َوَسخَّ ِر بِاَما َناَهارفِى الابَحا اْلا  

İbrâhim, 14/32 

                                                 
813 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.29, s.202. 
814 İbn Âşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, c.29, s.202. 
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Mekkî - 57/10  ِض َرَواِسَى َرا نََها َواَلاٰقى فِى اْلا َخلََق السَّٰمَواِت بِغَياِر َعَمٍد تََروا

اَنا تَٖميدَ بُِكما َوبَثَّ ٖفيَها ِمنا ُكّلِ دَابٍَّة َواَناَزلانَا ِمَن السََّماِء َماًء 

جٍ كَ  ٖريمٍ فَاَنابَتانَا ٖفيَها ِمنا ُكّلِ َزوا  

Lokmân, 31/10 

Mekkî - 61 .َمياِن َض فى يَوا َرا فُُروَن بِالَّذى َخلََق اْلا َوَجعََل فِيَها  قُلا اَئِنَُّكما لَتَكا

بَعَِة  قَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَقاَواتََها فِي أَرا َرَواِسَي ِمن فَوا

ائِِلينَ   أَيَّاٍم َسَواًء لِّلسَّ

Fussilet, 41/9-10 

Mekkî - 66  َض َولَما يَعاَی َرا ا اَنَّ اللّٰهَ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا اََولَما يََروا

ٍء  ٰتى بَٰلى اِنَّهُ َعٰلى ُكّلِ َشیا يَِی الاَموا بَِخلاِقِهنَّ بِقَاِدٍر َعٰلى اَنا يُحا

 قَٖديٌر 

Ahkâf, 46/33 

 

“Haleka” kelimesinin yer aldığı ayetlerden oluşan bu son kısımda kelimenin 

 enzele” gibi ayetin ayrıntılarını tamamlayan ikinci ve /أنزل ,sehhara /سّخر ,ceale /جعل“

farklı bir fiille geldiği görülmektedir. Ayetler bu fiillerin tamamı aracılığıyla göklerin 

ve yerin yaratılmasından sonra gelen konuları En’âm suresinde olduğu gibi mahlûkatın 

yaratılması ve Ahkâf suresinde olduğu gibi ölülerin diriltilmesi şekline iki kısımda ele 

almaktadır. 

 ceʿale” fiili tez konumuzla doğrudan bağlantılı görülmediği için başlı /جعل “

başına bir konu olarak ayrı bir çalışmada incelenmiştir.815 Burada temel konumuz 

çerçevesinde anlam yönünden Arapça sözlüklerde incelenmekle yetinilmiştir.  

Kur’an’da “ جعل/ ceʿale” kelimesi Allah’ın vahdaniyeti, insanın yapısı, gökler, 

yer ve arasındaki mahlûkatın yaratılışı gibi farklı konularda yetmiş yedi ayette 

geçmektedir.816 Ayrıca Kur’an’da bu kökten türeyen “ جعلنا/ ceʿalnâ ve جعلوا/ ceʿalû” 

gibi kelimeler kullanılmıştır.817 

Göklerin ve yerin yaratışı ile ilgili ayetler incelediğinde bede῾a, fetara, haleka 

fiillerine mef’ul olan göklerin ve yerin yaratılışı ifadesinin “جعل/ ceʿale” kelimesine 

mef’ul olarak kullanılmadığı görülmektedir. Ancak bazı ayetlerde “جعل/ ceʿale” nin 

yaratılış manasına değinilmiştir. Fakat bu kullanım “gökler ve yer” için değil, diğer 

mahlûkatın yaratılışı ile ilgili gelmiştir.818 Dikkat çeken bir diğer husus ise, haleka ve 

                                                 
815  Sakina Önen, “Kur’an’da Göklerin ve Yerin Yaratılması Hakkında İki Kelime” Toplum Bilimleri 

Dergisi, 2017, c.11, s.21, ss.305-335. 
816  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.415 
817  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.420. 
818  Rağib el-İsfahâni, Kur’an Kavramları Sözlüğü, s.217. 
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ceʿale birlikte bir ayette kullanıldığı zaman, haleka fiilinin ceʿale’den önce geliyor 

olmasıdır.  

Farâhidi (v.170/791) “جعل/ ceʿale” kelimesine “صنع/ üretmek” manası vermiştir. 

Yalnız ceʿale daha genel olarak kullanılır. Bunun örneği  "جعل يأكل" dendiği halde صنع "

ل" يأك  denilememesidir. Abdülkadir er-Râzî (v.666/1270), Muhtâru's-Sihâh kitabında 

ceʿale kelimesini  “صيَّر” ve “سّمى”  fiilleriyle açıklamış,  "جعله نبيًّا" cümlesini  "صيّره"ile 

izah etmiştir. Ceʿale kelimesi İsfahânî’ye (v.502/1108) göre “فعل/ feʿale” gibi genel bir 

lafız ve beş ayrı anlamda kullanılır.819 Birinci anlamı “صار/ sâra”dır. Örnek olarak “ 

 Zeyd şöyle demeye başladı” cümlesini vermiştir. Diğer dört anlamı/صار زيد يقول

açıklarken, her birine ayetlerden deliller getirmiştir. Buna göre ceʿale kelimesinin 

konuya göre manası değişmektedir. Yaratılış anlamı dışında “var etmek, vermek, 

yapmak, kılmak, etmek ve ayırmak” anlamlarına gelmektedir. Aşağıdaki tabloda bu 

anlamlar takdim edilmiştir: 

Sure Delil olarak getirilen ayet Ayetin anlamı 

En'âm, 6/1  “…Karanlıkları ve aydınlığı 

var eden…” 

 و جعل الظلمات والنّور

 

 

“Var etti” anlamında 

kullanılır ve bir mef'ul 

alır.  
Nahl, 16/78 “size kulaklar, gözler ve 

kalpler verdi.” 

وجعل لكم الّسمع واألبصار 

 واألفئدة

Nahl, 16/72 “Allah size kendi 

nefislerinizden eşler 

yarattı.”  

وجعل لكم من أنفسكم 

 أزواًجا 

 

“Bir şeyi yaratmak ve 

onu her hangi bir şeyden 

oluşturmak” 

anlamında kullanılır. 

Nahl, 16/81 “...ve dağlarda da sizin için 

barınaklar var etti.” 

 ً  وجعل لكم من الجبال أكنانا

Zuhrûf, 

43/66 

“Yeryüzünde size yollar 

yaratmıştır.” 

 وجعل لكم فيها سبالً 

Bakara, 

2/22 

“...O Rab ki, yeri sizin için 

bir döşek yaptı…” 

 ً   جعل لكم األرض فراشا

 

“Bir şeyi uygun hâle 

getirip, uygun olmayan 

hâlini yok etmek” 

anlamındadır. 

Nahl, 16/81 “...Allah, yarattıklarından 

sizin için gölgeler yaptı…” 

 جعل لكم مّما خلق ظالْلً 

Nûh, 71/16 “...Onların içinde ayı bir nur 

kılmış…” 

 جعل القمر فيهّن نوًرا

                                                 
819  Rağib el-İsfahâni, el-Müfredat, s.101. 
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Zuhrûf, 

43/5 

“Biz, Arapça bir Kur'an 

kıldık…” 

 إنّا جعلناه قرآنًا عربيًّا

 Kasas, 28/3 “…biz onu sana geri 

vereceğiz ve onu 

peygamberlerden biri 

yapacağız.” 

 

إّن رادّوه إليك وجاعلوه من 

 المرسلين

 

 

 

“Bir şey hakkında bir şey 

ile karar vermek” 

anlamındadır. Bu karar 

doğru veya yanlış 

olabilir. 

 

Enʿâm, 

6/650 

“Allah'ın yarattığı 

ekinlerden ve hayvanlardan 

O'na bir pay ayırdılar.”  

وجعلوا لله ماذرأ من 

 الحرث واألنعام نصيبا 

Nahl, 16/83 “Onlar, kızların Allah'a ait 

olduğunu iddia ediyorlar.”  

 ويجعلون لله البنات

 

Hicr, 15/91 “Onları Kur'an'ı parça 

parça ettiler.” 

 الّذين جعلوا القرآن ِعضين

 

  Eşbâh ve Nezâir adlı kitabında Mukâtil “جعل/ ceʿale” yerine “جعلوا/ ceʿalû” 

kelimesine iki anlam vermiştir.820 Birinci anlamı: “Allah’ı vasf ettiler.”  

Sure Delil olarak getirilen ayet  Kullanıldığı anlam 

Enâ’m,  6/600  َوَجعَلُوا ِللِّٰه ُشَرَكاَء الاِجنَّ َوَخلَقَُهما 

“Cinleri Allah'a ortak koştular.” 

 وصفوا لله شركاء

Zuhrûf, 43/15 ًءا  َوَجعَلُوا لَهُ ِمنا ِعبَاِدٖه ُجزا

“Ama onlar, kullarından bir 

kısmını, O'nun bir cüzü 

kıldılar.” 

 

 وصفوا لله من عباده شركاء

Nahl, 16/57  ُعَلُوَن ِللِّٰه الابَنَاِت ُسباَحانَه  َويَجا

“Onlar, kızların Allah'a ait 

olduğunu iddia ediyorlar.” 

 

 يصفون لله

Zuhrûf, 43/19 ٰمِن اِنَاثًا حا  وصفوا المالئكة َوَجعَلُوا الاَمٰلئَِكةَ الَّٖذيَن ُهما ِعبَادُ الرَّ

 

İkinci anlamı: “Bir işi yaptılar.” 

Sure Delil olarak getirilen ayet 

                                                 
820  Mukâtil b. Süleymân, Vucuh ve Nezâir, s.184. 
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Enâ’m, 

6/650 

 

َناعَاِم نَٖصيبًا ِث َواْلا ا ذََراَ ِمَن الاَحرا  َوَجعَلُوا ِللِّٰه ِممَّ

ِمِهما َوٰهذَا ِلُشَرَك   يباً فَقَالُوا ٰهذَا ِللِّٰه بَِزعا َناعَاِم نَص۪ٓ ِث َواْلا ا ذََراَ ِمَن الاَحرا ائِنَا  َوَجعَلُوا ِللِّٰه ِممَّ  

“Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp 

zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza (putlarımıza) 

dediler.” 

Yûnus, 

66/59 

 

ٍق فََجعَلاتُما ِمناهُ َحَراًما َوَحاَلًْل   قُلا اََراَياتُما َما اَناَزَل اللّٰهُ لَُكما ِمنا ِرزا

“De ki: Allah’ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helâl, bir 

kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz?” 

 

Demağani’ye göre ceʿale’nin beş anlamı vardır.821 “ وصفوا/ vasf etmek” ve “فعلوا/ 

yapmak” anlamlarına Mukâtil de yer vermiştir. Son üç mana ise “قال/ söylemek”,822 “ خلق

/ yaratmak”,823 “ سّمى/ isim koymak”824 şeklindedir.  

Değerlendirme 

1. Gökler ve yerin yaratılışı ile bağlantılı olarak gelen “haleka” fiili üzerinde 

yapılan incelemede ele alınan ayetler hakkında varılan sonuç, bu ayetlerin “Kim 

yarattı? Nasıl yarattı? Ne kadar sürede yarattı? Sonra ne yaptı?” muhtemel sorularına 

cevap verdiği yönündedir. Bu sonuç ayetlerin tasnifi ve incelenmesi sonucunda ulaşılan 

bir yorumdur. Bu ayetlerle ilgili olarak müfessirlerin genel görüşler ortaya koydukları, 

yaratma fiili üzerinde açıklama yapmadıkları söylenebilir. 

2. Araştırmanın ilk başlığı altında “hak” kelimesinin tefsiri için âlimlerin 

çoğunlukla bu kelimenin eş anlamlısı olan terimleri kullandığı görülmüştür. Bunlar 

“hikmet, doğru, bâtıl olmayan, abes olmayan, oyun olmayan, hak ile” kelimeleridir. 

Aslında bu kelimeler hak kelimesini tefsir ederken yer verdikleri ayetlerde mevcuttur. 

Özellikle Râzî içerisinde “إْلّ بالحق/ hak ile”, “ ًباطال/ boş yere (bâtıl)” ve “َْلِعٖبين/ 

oyunculuk olsun diye” kelimelerinin yer aldığı ayetleri kullanmıştır.  

3. “Sittetu eyyâm” kavramının geçtiği ikinci başlıktaki ayetlerde Mukâtil ve 

Zemahşerî kavrama dair herhangi bir açıklama yapmazken, Taberî “Dünya gününe 

                                                 
821  Muhammed Dameğanî, Kamusu-l-Kur’an veya İslah el-Vucuh ve Nezâir, (Beyrut: Daru-l-İlm, 1983), 

s.106.  
822  Zuhrûf, 43/3. 
823  Enʿâm, 6/6. 
824  Bakara, 2/143. 
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benzeyen altı gün” diyerek bu günlerin isimlerini saymıştır. Râzî ve İbn Âşûr ise bunun 

ilk akla gelen dünya günü olmadığını, takdir edilmiş bir süre olduğunu söylemişlerdir. 

4. “Soru ve cevap” üslubunun kullanıldığı üçüncü başlıktaki ayetlerde 

müşriklerin Allah’ın varlığını bildikleri Hz. Peygamber’e hatırlatılırken, onlara hamd 

telkini yapması istenmektedir. Bu açıklamayı Mukâtil dışındaki müfessirlerimiz 

yapmış ve müşriklerin “bildikleri halde hamdin sahibi üzerine düşünmedikleri” dile 

getirilmiştir. 

5. Dördüncü başlık altında incelen Nûh, 71/15.ayette Taberî sonraki, Zemahşerî, 

Râzî ve İbn Âşûr önceki ayetlerle bağ kurarak Allah’ın yaratmadaki kudretine işaret 

etmişlerdir. Mukâtil “sebʿa semâvât” kelimesinde gök katlarının her biri arasındaki 

mesafeyi 500 yıl olarak verirken, Taberî bu ifadenin Allah’ın büyüklüğüne işaret 

ettiğini söylemektedir. Râzî göklerin bitişik değil paralel olabileceği yorumunu 

yapmaktadır. İbn Âşûr’a göre bu ifade bitişik olsun veya olmasın yahut iki katman 

arasında boşluk olsun veya olmasın üst üste katmanları ifade etmektedir. 

 

B. FUSSİLET, 41/9-12 AYETLERİNDE YER ALAN ANAHTAR 

KAVRAMLAR 

Fussilet suresindeki bu dört ayeti açıklarken göklerin ve yerin yaratılışı konusu 

aşama aşama ele alınmıştır. Mevzuyla ilgili anahtar kelimeler arasından istivâ, duhân 

ve yedi kat gök sözcükleri seçilmiştir. Kur’an’da bu üç kelimenin zikredildiği tüm 

ayetler bir araya getirilerek aralarındaki bağlantı ortaya koymaya çalışılmıştır. 

a. İstivâ 

 Bu bölümde Fussilet suresinde zikredilen istevâ kelimesinin geçtiği ayetler 

tasnif ve tahlil edilmiştir.   

Medenî  ٍيُهنَّ َسباَع َسٰمَوات تَٰوى اِلَى السََّماِء فََسوّٰ  Bakara, 2/29 ثُمَّ اسا

Mekkî لُبُهُ َحٖثيثًا ِش يُغاِشى الَّياَل النََّهاَر يَطا تَٰوى َعلَى الاعَرا  A’raf, 7/54 ثُمَّ اسا

Mekkî  ِش يُدَبُِّر تَٰوى َعلَى الاعَرا َر َما ِمنا َشٖفيعٍ اِْلَّ ِمنا بَعاِد اِذانِهٖ ثُمَّ اسا َما اْلا  Yûnus, 10/3 

Medenî  تَٰوى َعلَى نََها ثُمَّ اسا اَللّٰهُ الَّٖذى َرفََع السَّٰمَواِت بِغَياِر َعَمٍد تََروا

ِش   الاعَرا

Ra’d, 13/2 

Mekkî ِش اساتَٰوى ٰمُن َعلَى الاعَرا حا  Tâhâ, 20/5 اَلرَّ
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Mekkî  َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اَلَّٖذى َض َوَما بَيا َرا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ٰمنُ  حا ِش الرَّ تَٰوى َعلَى الاعَرا  اسا

Furkân, 25/59 

Mekkî ًما َوِعلاًما تَٰوى ٰاتَيانَاهُ ُحكا ا بَلََغ اَُشدَّهُ َواسا  Kasas, 28/14 َولَمَّ

Mekkî  َض َوَما بَيانَُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق َرا السَّٰمَواِت َواْلا

ِش  تَٰوى َعلَى الاعَرا  اسا

Secde, 32/4 

Mekkî  ٌتَٰوى اِلَى السََّماِء َوِهَى دَُخان  Fussilet, 41/11 ثُمَّ اسا

Medenî  تَٰوى َعٰلى َلَظ فَاسا تَغا پَهُ فَٰاَزَرهُ فَاسا َرَج َشطا عٍ اَخا ُسوقِهٖ َكَزرا  Fetih, 48/29 

Mekkî ٰلى َعا ُفُِق اْلا تَٰوى َوُهَو بِاْلا ةٍ فَاسا  Necm, 53/6-7 ذُو ِمرَّ

Medenî  تَٰوى َعلَى َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا ُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ِش   الاعَرا

Hadîd, 57/4 

 

Yönelmek, yükselmek, dikilmek825 veya eşit olmak (Allah’a göre her şey eşittir, 

hiç bir şey başka bir şeyden Allah’a daha yakın değildir)  anlamına gelen istevâ 

kelimesi826 Kur’an’da on iki ayette geçmektedir.827 Bunlar arasından üç ayetin göklerin 

ve yerin yaratılışı konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Diğer ayetler ise bu mevzuyla 

alakalıdır. Bunlardan da iki ayet “göğe yükselmek” anlamında “ الي/ ilâ” ile 

geçmektedir.  

Mekkî  ٌتَٰوى اِلَى السََّماِء وَ ِهَى دَُخان  Fussilet, 41/16 ثُمَّ اسا

Medenî  ٍيُهنَّ َسباَع َسٰمَوات تَٰوى اِلَى السََّماِء فََسوّٰ  Bakara, 2/29 ثُمَّ اسا

 

 Konunun açıklamasında istivâdan sonra göğün durumu duhân ile yedi göğün 

yaratılışı ise “  َّقََضاُهن/ kadâhunne” veya “ َّيُهن  .sevvâhunne” ile ifade edilmektedir /َسوّٰ

Taberi ayetin tefsirine, istivâ kelimesinin eş anlamlısı olan "ارتفع/ yükselmek” ibaresini 

zikrederek başlamakta,828 Zemahşeri istivâ kelimesini açıklarken, “hiçbir sapma 

olmadan doğrudan “التوجيه/ yönelmek” şeklinde ifade etmektedir.829 Razi istivâ 

kelimesini tefsir ederken, “başka hiçbir işle ilgilenmeden doğrudan yönelmek” şeklinde 

açıklamaktadır.830 İbn Âşûr istivâ kelimesinin başka bir şeyle ilgilenmeden hemen bir 

                                                 
825  Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, 2015) s.139. 
826  Râğip el-İsfahânî, el-Müfredât, s.164.  
827  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.110. 
828  Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, c.XX, s.391 
829  Zemahşerî, el-Keşşaf, c.V, s.370. 
830  Râzi, Mefâtihul Ğayb, c.XXVII, s.105. 
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şeye yönelmek olduğunu söylemektedir.831 İbn Âşûr “على/ ’ala” ve “إلى/ ila” harflerinin 

kullanımına göre anlamını değiştiğini vurgulamaktadır. İbn Âşûr’a göre birinci anlama 

 ”mecazî bir yükselmedir ve devamında “göklerin ve yerin yaratılması ”استوى على العرش“

ifadesi gelmektedir.832 

İbn Âşûr’a göre  “اإلستواء إلى/ istivâ ilâ” ifadesinin kullanıldığı mana, Allah’ın arşa 

“istivâsı” göklerin ve yerin yaratılmasından daha önemli bir iş olduğudur.833 

“Arş’a istivâ etti” ibaresi, “ َعلَى/ alâ” ile birlikte yedi ayette geçmektedir. Bu 

ayetlerden birinde “ رفع السماوات بغير عمد/ direksiz gökleri yükseltti” ifadesinden sonra, 

kalan altı ayette ise “خلق الّسماوات واألرض/ gökleri ve yeri yarattı” ifadesiyle birlikte 

gelmektedir. 

Mekkî لُبُهُ َحٖثيثًا ِش يُغاِشى الَّياَل النََّهاَر يَطا تَٰوى َعلَى الاعَرا  A’râf, 7/54 ثُمَّ اسا

Mekkî  َٖر َما ِمنا َشٖفيعٍ اِْلَّ ِمنا بَعاِد اِذانِه َما ِش يُدَبُِّر اْلا تَٰوى َعلَى الاعَرا  Yûnus, 10/3 ثُمَّ اسا

Medenî  ِش تَٰوى َعلَى الاعَرا نََها ثُمَّ اسا  Ra’d, 13/2 اَللّٰهُ الَّٖذى َرفََع السَّٰمَواِت بِغَياِر َعَمٍد تََروا

Mekkî  ٰمُن َعلَى حا تَٰوىاَلرَّ ِش اسا الاعَرا  Tâhâ, 20/5 

Mekkî  تَٰوى َعلَى َنُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َض َوَما بَيا َرا الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

ِش   الاعَرا

Furkân, 25/59 

Mekkî  َض َوَما بَيانَُهَما ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم َرا تَٰوى اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا ثُمَّ اسا

ِش   َعلَى الاعَرا

Secde, 32/4 

Medenî  ِش تَٰوى َعلَى الاعَرا َض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اسا َرا  Hadîd, 57/4 ُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

 

b. Duhân 

İstevâ kelimesinin zikredildiği aynı ayette ( ٌتَٰوى اِلَى السََّماِء َوِهَى دَُخان (/ثُمَّ اسا
834 duhân 

sözcüğü, göğün bir vasfı olarak kullanılmaktadır. Duhân kelimesi Fussilet suresinden 

başka Kur’an’da yalnızca bir ayette ( ٍاتِي السََّماُء بِدَُخاٍن ُمبِين َم تَأ تَِقبا يَوا  Duhân, 44/10) daha /فَارا

geçmektedir.835  

Mekkî 61  تَٰوى اِلَى السََّماِء َوِهَى دَُخانٌ ثُمَّ اسا  Fussilet, 41/12 

Mekkî 64  َم تَأا تَِقبا يَوا تِي السََّماُء بِدَُخاٍن ُمبِينفَارا  Duhân, 44/10  

 

                                                 
831  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.VIII, s.163 
832  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.VIII, s.165 
833  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.VIII, s.166. 
834  Fussilet, 41/11. 
835  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s.495. 
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İlk ayette göklerin ve yerin yaratılışı konusuyla ilgili, göğün duman halinde 

olduğundan bahsedilmekte, ikinci ayette ise dumanın gökten geldiğine dikkat 

çekilmektedir. 

Kur’an’da duhân kelimesinin geçtiği iki ayetten biri olan bu ayet  ( تَٰوى اِلَى ثُمَّ اسا

 hem nüzûl hem de mushaf sıralamasına göre ilk sırada yer ,(السََّماِء َوِهَى دَُخانٌ 

almaktadır.836 Bazı müfessirler ayetin bu kısmını kısaca şöyle açıklamaktadır: 

Mukâtil ayetle ilgili “قبل ذلك / bundan önce” demekle yetinmiştir.837 Bununla 

“gökleri ve yeri yaratmadan öncesini kastettiği” düşünülebilir. Ayeti şerh etmeye 

devam ederen duhân kelimesinin izahı hakkında başka bir açıklama yapmamaktadır.838 

Taberî de duhân kelimesinin geçtiği bu ilk ayette, kelime hakkında hiçbir açıklamada 

bulunmamıştır.839 Zemahşerî, duhân sözcüğünü aşama aşama açıklamaktadır. Buna 

göre ilk olarak, göklerin ve yerin yaratılmasından önce arş, su üzerindeydi. Sonra bu 

sudan duhân çıktı. Sonra o duhân/duman suyun üzerinde yükseldi. Sonra suyun 

üzerinde daha da yükseldi. Su kurudu ve tek bir yer haline geldi. Sonra o ayrıldı ve iki 

yer haline geldi. Yükselmiş duhândan da gök yaratıldı.840 

Râzî Zemahşeri’nin bahsettiği rivâyeti zikrederek, göklerin duhândan 

yaratıldığını ifade eden kıssayı sunmaktadır. “Duhân aydınlık olan, sönmeyen ve 

aralarında herhangi bir bağ olmayan, dağılmış parçalara ayrıldı. Bu parçalar 

karanlıktaydı.” Râzî bu kıssanın Kur’an’da olmadığını vurgulamaktadır.841   

İbn Âşûr, duhân kelimesini “ateşi yakınca yükselen şey” olarak ifade etmektedir. 

Bu beliğ bir teşbihtir. O, göğü bir duhâna benzetmektedir. “أنّها كانت عماء/ semâ 

karanlıktadır.” Buna göre duman olan yerde kimse bir şey göremez.842  

Müfessirler Duhân suresi 44/10.ayetin ( ٍاتِي السََّماُء بِدَُخاٍن ُمبِين َم تَأ تَِقبا يَوا  (فَارا

“Müşriklerin Hz. Peygamber’e isyan etmeleri üzerine mi, kıyâmet alametlerinden bir 

alamet olarak mı” nazil olduğu hakkında ihtilaf etmiştir. Bahsedilen iki durum İbn 

Mes’ud (v.33/653) ve Huzeyfe (v.36/656)’den gelen rivâyetlerde yer almaktadır. 

Vâhidî Kureyşlilerin, Hz. Peygamber’i yalanlamaları üzerine indiğini 

                                                 
836  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, ss.84-86. 
837  Mukâtil b. Süleyman, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.737. 
838  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.737 
839  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.391. 
840  Zemahşerî, el-Keşşaf, c.V, s.371. 
841  Râzi, Mefâtihul Ğayb, c.XXVII, s.106 
842  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.XXIV, s.246. 
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zikretmektedir.843 Mukâtil bu ayetin tefsirinde önce "فارتقب "  kelimesini "فانتظر" ile 

açıklamıştır. Sonra nüzûl sebebi olarak Hz. Peygamber’in kendisini yalanlamaları 

sebebiyle kâfirlere beddua etmesi ve buna binaen yedi yıl kıtlık çekmeleri olduğunu 

söylemektedir. Bunun üzerine Allah, Hz. Peygamber’e gökten açık bir duhânın 

geleceği günü beklemesini emretmiştir. Bu rivâyette kâfirlerin büyük bir açlıktan dolayı 

sema ile kendileri arasında bir duhân gördüklerini zikredilmektedir.844  

Taberî bu ayetin tefsirinde lugavi bir açıklama yaparak,  "فارتقب " kelimesinin 

 ile eş anlamlı olduğunu söylemiştir.845 Yani Allah peygamberine “Müşriklere "فانتظر"

ne olacağını bekle Ey Muhammed!” şeklinde hitapta bulunmuştur.846 Ayrıca Taberi 

Mesrûk’tan (v.63/683) gelen bir rivâyete dayanarak şunları söylemektedir: “Bir adam 

mescitte kıyâmet günü münafıkların görme ve işitmelerini engelleyen bir duman 

geleceğini, Müminlerin ise bu dumandan dolayı nezle gibi bir burun akıntısına 

tutulacağını” anlatmıştır.847 İbn Mes’ud kendisine bu olay haber verilince reddetmiş ve 

Hz. Peygamber’in Allah’tan aldığını insanlara ulaştırdığını söylemiştir. Taberi de İbn 

Mes’ud rivâyetini tercih etmektedir.848  

İkinci görüşe sahip olan diğerleri, duhânın kıyâmet gününden önce geleceğini 

kabul etmektedirler. Bu yüzden Müminler nezle gibi bir burun akıntısına kapılacak, 

kâfirlerin ise işitme ve görmelerine daha ağır bir musibet isabet edecektir. Bu büyük bir 

alamet olup, henüz gerçekleşmemiştir. İbn Ömer (v.74/693), İbn Abbas (v.68/687-688) 

ve Hasan’a (v.110/728) dayanan buna benzer birçok rivâyet vardır. İbn Yemen’den 

(v.36/656 ) bir rivâyette de duhânın kıyâmet alameti olduğu söylenmekte ve Sâd 

suresinden 38/86.ayette delil getirilmektedir.849  

Zemahşerî bu hadiseyle ilgili iki görüşe de yer vermektedir. Birincisi duhânın 

kıyâmet alameti olduğudur. Delil olarak da Taberî’nin zikrettiği Ali b. Ebi Talib 

(v.40/661)’in rivâyetini göstermektedir. Bu görüşü destekleyen bir diğer rivâyet, Taberî 

                                                 
843  Vâhidî ve diğerleri, Esbabı’n-Nüzul, s.444. 
844  Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsiru’l-Kebir, c.III, s.818. 
845  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.13. 
846  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.14. 
847  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.16. 
848  Taberî, Câmiu’l-Beyân, c.XXI, s.21. 
849  Taberi, Câmiu’l-Beyân, c.XX, s.20. 
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de yer alan Huzeyfe (v.36/656) rivâyetidir.850 İkinci görüş, daha önce zikrettiğimiz ve 

İbn Mes’ûd’dan nakledilen “Nebi’nin Kureyşliler’e bedduası”nı ifade etmektedir.851 

Râzi “bekle” anlamına gelen “izle” sözcüğünün lugavi karşılığına değindikten 

sonra, duhân kelimesi hakkında iki görüş bildirmektedir. İlk açıklama, İbn Abbas’tan 

zikredilen İbni Mes’ûd rivâyetine göre, Hz. Peygamber’in Kureyş’e bedduasıdır. 

Mukâtil ve Ferra ( v.207/822) da buna dayanmaktadır.852 Bu isnattan sonra duhân 

kelimesi için şu iki açıklama gelmektedir: 

Birincisi, kuraklık yüzünden dumanın/tozun yükselmesi ve böylece havanın 

karanlık olmasıdır. Araplar korku ve acizlikten gözleri kararıp, dünyayı adeta dumanlı 

bir şekilde gören kimse hakkında “dumanın şerri” ifadesini kullanırlardı.  

İkinci açıklamaya göre duman kıyâmet günü gelecektir. O kıyâmet 

alametlerinden biridir. Bu rivâyet, Ali b. Ebi Tâlib’ten (v.40/661) nakledilmiş olup, 

aynı zamanda İbn Abbas’a ait meşhur bir görüştür. Onlar ayetteki ifadeden yola çıkarak 

kıyâmet günü gökyüzünün getirdiği dumanın gerçek bir duman olmasını 

düşünmektedirler. İbn Mes’ûd da aynı görüştedir. Buna göre gözlerin kararması açlığın 

şiddetinden dolayıdır, duman nedeniyle değildir. 853 

İlk görüş sahipleri delil olarak şu ayeti gösterirler: “Rabbimiz, bizden bu azabı 

kaldır, biz iman edeceğiz.” Bu daha önce bahsi geçen Mekke’deki kıtlık yıllarına 

istinaden ele alınırsa doğru olur. Fakat bu ifadenin kıyâmet alametlerinden birinin zuhur 

etmesi şeklinde anlaşılması mümkün değildir. Zira bu durumda “Rabbimiz, bizden bu 

azabı kaldır, biz iman edeceğiz.” diyemezler. Dolayısıyla bunun kıyâmet 

alametlerinden bir alamet anlamını taşıması doğru olmaz. Allah’ın da onlara “Biz bu 

azabı açıp kaldıracağız.” demesi düşünülemez.854  

İbn Âşûr önceki ayetlerle bağlantı kurarak ayeti tefsir etmektedir. Ona göre 

Allah’ın bir önceki ayet olan “Gerçek bu iken onlar kararsızlık içinde oyalanıp 

duruyorlar.” (Duhân, 44/9) ayetinden murat ettiği,  Kur’an ve Rasûl ile alay etmeleri 

nedeniyle müşriklerden intikam alacağıdır.855 Sonra  "ارتقب" kelimesinin lügavî 

anlamını izah ederek beklemek anlamına geldiğini söylemektedir ki bundan kasıt da bir 

                                                 
850  Zemahşerî, el-Keşşaf, c.V, s.466. 
851  Zemahşerî, el-Keşşaf, c.V, s.467. 
852  Razi, Mefatihul Gayb, c.XXVII, s.243. 
853  Razi, Mefâtihul Ğayb, c.XXVII, s.243. 
854  Razi, Mefâtihul Ğayb, c.XXVII, s.244. 
855  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.XXV, s.285 
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şeyin çok yakın zamanda olacağıdır. İbn Âşûr “gün” kelimesini zaman olarak 

açıklayarak, “Gelecekte o gün bir dumanın gelmesini bekle!” şeklinde izah 

etmektedir.856 

Duhân, odun ateşiyle ortaya çıkan dumandır. Ebû Ubeyde (v.18/639) buradaki 

duhanı yeryüzündeki kuruluktan dolayı yükselen toz olarak tarif ederken İbn Âşûr, 

Mekke’nin fethinde atların hızla koşmaları yüzünden gökyüzünü kaplayan toz 

olduğunu düşünmektedir.857 İbni Âşûr müşriklere bir azap olarak bu olayın dünya 

hayatında gerçekleşeceğini belirtmiştir. 

Mukâtil, Ferra ve Taberi duhân kelimesinin anlamı ve bu ayetin nüzûl sebebi 

hakkında Vâhidî’de geçen ilk görüşte ittifak etmektedirler.858 Zemahşerî ise Taberî’nin 

açıklamasındaki kıyâmet günü buna benzer bir dumanın olacağı ifade edilen ikinci 

görüşü benimsemektedir. O, Taberî’de zikredilen rivâyetlere dayanmıştır. Râzî’ye göre 

bu ayetteki duhân kelimesi, kıyâmet alametlerinden biri değildir. Zira o zaman hiç 

kimse “Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır, biz iman edeceğiz.” diyemez. Bu anlamın 

çok sert olduğunu söylemektedir. Gözlerdeki karanlık da açlığın şiddetinden dolayıdır, 

dumandan dolayı değildir.859  

c. Yedi gök 

Allah Kur’an’da dokuz ayette farklı üsluplarla gökyüzünün yedi kat olduğunu 

zikretmektedir. Aşağıdaki tabloda mushaf tertibine göre tasnif edilen ilk yedi ayette 

yedi gök ifadesi “  ٍَسباَع َطَرائِقَ    ,َسباَع َسٰمَوات ” ve  “ ًََۙسباعاً ِشدَادا” şeklinde gelirken,  son iki ayette 

 ,formunda gelmiştir. Yine ilk yedi ayette gök katlarından bahsederken  ”السَّٰمَواِت السَّباعِ “

tafsilatlı bir şekilde doğrudan gökleri ve yeri yarattı/haleka kelimesi ile birlikte  

 ibaresi, göklerin bu şekilde ”فقضاهنّ “ :kelimeleri kullanılmıştır ”فسّواهنّ “ ve ”فقضاهنّ “

yaratılmış olmasının ilahi bir eylem olduğuna işaret etmektedir. “ ّفسّواهن”  ise, “yedi gök 

olarak tamamlayıp düzene koymak” anlamındadır.  Bu yedi kat göğün yaratılması da 

semaya istivâdan sonra gerçekleşmiştir (Bakara, 2/29; Fussilet, 41/12). Yaratılmış ve 

mevcut olan yedi göğün haberlerini anlatan son iki ayet ise, Allah’ın kudreti ile 

vahdaniyetini ve kâinatı yarattığını vurgulamaktadır: 

Medenî   ٍيُهنَّ َسباَع َسٰمَوات تَٰوى اِلَى السََّماِء فََسوّٰ  Bakara, 2/29 ثُمَّ اسا

                                                 
856  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.XXV, s. 286 
857  İbn Âşûr, et-Tahrir ve’t Tenvir, c.XXV, s.286. 

 

 



211 
 

Mekkî  َقَُكما َسباَع َطَرائَِق َوَما ُكنَّا َعِن الاَخلاِق َغافِٖلين  Müminûn, 23/17  َولَقَدا َخلَقانَا فَوا

Mekkî  تَٰوى اِلَى السََّماِء ......فَقَٰضيُهنَّ َسباَع َسٰمَواٍت ٖفى ثُمَّ اسا

َمياِن   يَوا

Fussilet, 41/12 

Medenî   ُل اَللّٰهُ الَّٖذى َخلََق َسباَع ِض ِمثالَُهنَّ يَتَنَزَّ َرا َسٰمَواٍت َوِمَن اْلا

ُر بَيانَُهنَّ  َما  اْلا

Talâk, 65/12 

Mekkî اَلَّٖذى َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا  Mülk, 67/3 

Mekkî ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا  Nûh, 71/15  اَلَما تََروا

Mekkî  ًَۙقَـُكما َسباعاً ِشدَادا  Nebe’, 80/12 َوبَنَيانَا فَوا

Mekkî  ُض َوَمنا ٖفيِهنَّ َواِنا ِمنا َرا تَُسبُِّح لَهُ السَّٰمَواُت السَّباُع َواْلا

ِدهٖ  ٍء اِْلَّ يَُسبُِّح بَِحما   َشیا

İsrâ,17/44 

Mekkî  ِش الاعَٖظيمِ قُلا َمنا َربُّ السَّٰمَواِت السَّباعِ َوَربُّ الاعَرا   Mü’minûn, 23/86 

 

Çalışmamızda “ ٍَسباَع َسٰمَوات/ yedi gök” ifadesinin dokuz ayette geçtiğini daha önce 

söylemiştik. Bu ayetlerden ikisinin anlamının farklı olduğunu tespit etmiş ve “yedi 

gök”ün yedi ayette farklı kelimelerle kullanıldığına dikkat çekmiştik. Daha önceki 

tabloda ayetlerin sıralanışı yalnızca mushaf tertibine860 burada ise nüzûl sırasına göre 

yapılmış861 ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Konulu tefsir çalışmalarında nüzûl sırasını 

dikkate alarak inceleme yapmak, Kur’an’ın nizamını ortaya koyan bir usuldür.862  

Tabloya göre; 

 

İndiği 

yer 

Nüzûl 

tertibi 

Âyet Meâli Mushaf 

tertibi 

 

 

Mekkî 

 

 

Fussilet, 

61/12 

ي  فَقَٰضيُهنَّ َسباَع َسٰمَواٍت ف۪ٓ

اٍء  ي ُكّلِ َسَم  ٰحى ف۪ٓ َمياِن َواَوا يَوا

اَء الدُّنايَا  َم  َرَهاۜٓ َوَزيَّنَّا السَّ اَما

يُر  ًۜٓ ٰذِلَك تَقاد۪ٓ يَحَۗ َوِحفاظا بَِمَصاب۪ٓ

يمِ  يِز الاعَل۪ٓ  الاعَز۪ٓ

 

“Böylece onları iki evrede 

yedi gök olarak yarattı, her 

göğe işlevini ilham etti. Biz, 

yakın semayı kandillerle 

donattık ve onu koruduk. İşte 

bu, her şeye gücü yeten, her 

şeyi bilen Allah’ın 

takdiridir.” 

 

 

41/12 

                                                 
860  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.84. 
861  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.86. 
862  Muhsin Demirci, Konulu Tefsire Giriş, (İstanbul: İFAV Yayınları, 2013), s.122. 
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Mekkî 

Nûh, 71/15-

16 

ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع  اَلَما تََروا

 ًَۙ  َسٰمَواٍت ِطبَاقا

يِهنَّ نُ  وراً َوَجعََل الاقََمَر ف۪ٓ

 ً َس ِسَراجا  َوَجعََل الشَّما

“Görmüyor musunuz Allah 

yedi göğü birbiriyle nasıl 

uyumlu yaratmıştır? 

Onların içinde ayı bir ışık, 

güneşi ışık kaynağı 

yapmıştır.” 

 

71/15-16 

 

 

Mekkî 

 

 

Mu’minûn, 

74/17-18 

قَُكما َسباَع  َولَقَدا َخلَقانَا فَوا

ائَِقَۗ  َوَما ُكنَّا َعِن الاَخلاِق َطَر 

ينَ   َغافِل۪ٓ

اًء ِبقَدٍَر  اِء َم  َم  َواَناَزلانَا ِمَن السَّ

ِضَۗ َواِنَّا  َرا َكنَّاهُ فِي اْلا فَاَسا

 َعٰلى ذََهاٍب بِه۪ٓ لَقَاِدُروَن  

“Andolsun biz üstünüzde 

yedi yol (yörünge) yarattık. 

Biz yaratılanlardan habersiz 

değiliz.” 

“Gökten uygun ölçüde su 

indirir, onu arzda tutarız. 

Kuşkusuz bizim onu 

gidermeye de gücümüz 

yeter.” 

 

 

 

23/17-18 

 

 

 

Mekkî 

 

 

 

Mülk,  

77/3-5 

ي َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت  اَلَّذ۪ٓ

ي َخلاِق  ًۜٓ َما تَٰرى ف۪ٓ ِطبَاقا

ِجعِ  ٰمِن ِمنا تَفَاُوٍتۜٓ فَارا حا الرَّ

ِمنا فُُطور الابََصَرَۙ َهلا تَٰرى  

اَء الدُّنايَا   َم  َولَقَدا َزيَّنَّا السَّ

يَح َوَجعَلانَاَها ُرُجوماً  بَِمَصاب۪ٓ

تَدانَا لَُهما َعذَاَب  يِن َواَعا ِللشَّيَاط۪ٓ

يرِ   السَّع۪ٓ

“Yedi göğü birbiriyle tam 

bir uygunluk içinde yaratan 

O’dur. Rahmânın 

yaratışında hiçbir 

uyumsuzluk göremezsin. 

Gözünü çevir de bir bak, bir 

bozukluk görebiliyor 

musun?” 

“Gerçek şu ki biz yakın göğü 

kandillerle süsledik. Ayrıca 

bunlarla şeytanların 

taşlanmasını sağladık ve 

onlara alevli ateş azabını 

hazırladık."   

 

 

 

67/3- 5 

 

Mekkî 

 

Nebe’, 

80/12-13 

قَـُكما َسباعاً ِشدَاداًَۙ   َوبَنَيانَا فَوا

  ً  َوَجعَلانَا ِسَراجاً َوهَّاجا

 

“Üstünüzde yedi kat sağlam 

gök yaptık.” 

“Orada ısı ve aydınlık saçan 

bir lamba yarattık.”   

 

78/12-13 

 

Medenî 

 

Bakara, 

87/29 

ي َخلََق لَُكما َما فِي  ُهَو الَّذ۪ٓ

يعاً  ِض َجم۪ٓ َرا ى اْلا تَٰو  ثُمَّ اسا

يُهنَّ َسباَع  اِء فََسوّٰ َم  اِلَى السَّ

يٌم   ٍء َعل۪ٓ  َسٰمَواٍتۜٓ َوُهَو بُِكّلِ َشيا

“Yeryüzünde ne varsa 

tamamını sizin için yaratan, 

sonra göğe yönelerek onları, 

yedi gök olarak tamamlayıp 

düzene koyan O’dur ve O, 

her şeyi hakkıyla 

bilmektedir.”  

 

 

2/29 
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Medenî 

 

 

 

Talâk, 99/12 

ي َخلََق َسباَع َسٰمَواٍت  اَللّٰهُ الَّذ۪ٓ

ُل  ِض ِمثالَُهنَّۜٓ يَتَنَزَّ َرا َوِمَن اْلا

وا اَنَّ اللّٰهَ  ُر بَيانَُهنَّ ِلتَعالَُم  َما اْلا

يٌرَۙ َواَنَّ اللّٰهَ  ٍء قَد۪ٓ َعٰلى ُكّلِ َشيا

 ً ٍء ِعلاما  قَدا اََحاَط بُِكّلِ َشيا

 

“Yedi göğü ve yerden de 

onların benzerlerini yaratan 

Allah’tır. Allah’ın gücünün 

her şeye yettiğini ve yine 

Allah’ın ilminin her şeyi 

kuşattığını bilesiniz diye 

O’nun buyruğu gelip, bunlar 

arasında (bütün evrende) 

sürekli gerçekleşir.” 

 

 

 

65/12 

 

1. Tablodaki ayetlerde “yedi göğün yaratılışı”nı anlatan ifadelerde dikkat çeken 

bir düzen görünmektedir:  “Yedi gök olarak yarattı (1). Yedi göğü birbiriyle nasıl 

uyumlu yaratmıştır (2).  Yedi yol (yörünge) yarattık (3).  Yedi göğü birbiriyle tam bir 

uygunluk içinde yaratan O’dur (4).  Yedi kat sağlam gök (5). Yedi gök olarak 

tamamlayıp düzene koyan O’dur (6). Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini 

yaratan Allah’tır (7).” Bu yedi ayet birbirinin düzen ve anlamını tamamlar biçimdedir. 

2. İlk beş sure Mekke de, son iki sure Medine de inmiştir. 

3. Fussilet suresinin 41/12. ayetinde yer alan “Biz, yakın semayı kandillerle 

donattık” ifadesinin ardından Mülk suresi 77/5.ayetle “Gerçek şu ki biz yakın göğü 

kandillerle süsledik” hem tasvir, hem tekit yapılmıştır. 

4. Tabloda ikinci sırada gelen Nûh suresinin 71/16.ayette geçen “ َس   َوَجعََل الشَّما

 ً ً  “ güneşi ışık kaynağı yapmıştı.” ifadesi Nebe’, 80/13’teki /ِسَراجا ً َوهَّاجا  /َوَجعَلانَا ِسَراجا

Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık” ayetiyle açıklanmıştır. İkinci ayette 

Güneş kelimesi tekrarlanmamış “ ًِسَراجا/ siracen” kelimesi iki ayette ayrı işlev görerek 

diğer ayeti tamamlamıştır. 

5. Fussilet suresi 41/12.ayetin başında geçen “ ي  َميانِ فَقَٰضيُهنَّ َسباَع َسٰمَواٍت ف۪ٓ يَوا / Böylece 

onları iki evrede yedi gök olarak yarattı” nüzûl tertibine göre Mekke’de birinci olarak 

inmiştir. Bakara suresinin 87/29.ayeti “ ٓۜيُهنَّ َسباَع َسٰمَواٍت  yedi gök olarak tamamlayıp /فََسوّٰ

düzene koyan O’dur.” Medine’de inmiş, bu ayette yedi göğün yaratılış süresi tekrar 

verilmemiştir. “ َّفَقَٰضيُهن/ yarattı” ve “ َّيُهن  tamamladı” kelimeleri tertibe göre uyum /فََسوّٰ

halindedir. 

 6. Son olarak Talâk suresinin, 99/12.ayeti “ ي َخلََق َسباَع َسٰمَواتٍ  ِض ِمثالَهُ  اَللّٰهُ الَّذ۪ٓ َرا نَّۜٓ َوِمَن اْلا / 

Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah’tır.” şeklindedir. Bu ayet 
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yedi göğün yaratılışı ile birlikte “yer”in yaratılışından bahseden tek ayettir. Dikkat 

çeken “ َِّٓۜمثالَُهن/ benzerlerini” kelimesi de Kur’an’da sadece bir kez burada geçmektedir.863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen konulardan biri de evrenin yaratılışıdır. Yüce 

Allah’ın varlığına ve birliğine yegâne yaratıcı olduğuna işaret eden Mucizelerden biri 

olarak göklerin ve yerin yaratılışı birçok ayette anlatılır. Söz konusu ayetlerden biri 

Fussilet suresinin 9-12.ayetleridir. Bu ayetleri evrenin yaratılışı konusu çerçevesinde 

incelemek bu çalışmanın ana konusudur. 

Evrenin yaratılış aşamalarından söz eden Fussilet 9-12.ayetleri içinde yapılan 

araştırmada elde edilen sonuçlar şu başlıklar altında verilebilir: 

                                                 
863  Abdü’l-Bâki, Mu’cemü’l-Müfehres, s. 849. 
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1. Bu ayetlerde asıl hedeflenen Allah’ın birliği/ vahdâniyet ve Hz. Peygamberin 

nübüvvetiyle birlikte vahyin hak olduğudur. 

2. Yaşadıkları ve şahit oldukları üzerinden müşrikleri vahyin hakikatini kabul 

etmeğe ikna etmektir. 

Bu sonuçlar ile söz konusu ayetlerin bir bilimsel veri niteliğinde insanlara kâinat 

hakkında bilgi verme hedefi güttüğünü söylemek mümkün değildir. Çünkü Hz. 

Peygamber Mekki dönemde nazil olan bu ayetleri kendisine meydan okumak için 

Kureyş tarafından elçi olarak gönderilen Utbe b. Rabîa’ya okumuştur. O’ndan ve diğer 

müşriklerden yeryüzü, yer üzerinde faydalanılan gıdalardan ve göklerden ibret almaları 

beklenmiştir. 

Araştırma konusu olarak seçilen Fussilet suresinin dört ayeti hem sure ve hem 

Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde, bulunduğu bağlam ve anlamla Kur’an’da tek bir yerde 

karşımıza çıkmaktadır. Bu tespit, araştırma konusunun sınırlandırmasındaki isabeti 

gösterir. 

Fussilet suresinin, ele alınan bu ayetlerinin de içinde bulunduğu ilk kısmı, Hz. 

Peygamber tarafından Kureyşliler’e okunmuş olmasından hareketle surenin ilk 

kısmındaki mesajlara bakmak anlamlı olacaktır:  

- Allah, Hz.Peygamber’e müşrikler için “Tevhid ve Vahy”i açıklamasını 

emretmiş, 

- Bir beşer olduğunu bütün insanlar gibi onlara da hatırlatmasını istemiştir. 

- Bundan sonra yerin yaratılışı, onun tamamlanması, “السماء/ semâ”, “الدخان/ 

duhân” halindeyken yedi kata ayrılması konularına değinmiştir.  

- Göklerin ve yerin yaratılışı ile ilgili bu ayetlerdeki bilgiler özel bir üslupla 

verilmiş ve bu üslup Kur’an’da bir başka yerde tekrarlanmamıştır. 

Evrenin yaratılışıyla ilgili ayetler özellikle müzakere olduğunda şu hususlar 

tespit edilmektedir: 

-  Önce yerin yaratılışı “ خلق  / haleka” fiiliyle gelmiş, sonra sırasıyla “أرض/ arz”, 

 ”semâu’d-dünya /سماء االدنيا“ ,”semâvât /سماوات“ ,”ravâsî /رواسي“ ,”ce’ale /جعل“

kelimeleri ve her birinin yaratılış süresi açıklanmıştır.  

- Fussilet suresi 9-12.ayetlerin içeriğinde evrenin yaratılışının anlatımında 

başlangıç, düzenlilik ve bir kronolojiden söz etmek mümkündür.  
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  -  Bu dört ayette, “  ََخلَق/ haleka”, “جعل/ ce’ale”, “بارك/ bâreka”, “قدّر/ kaddera”, 

“ إستوى  / istevâ”, “  evhâ” fiilleri kullanılmıştır. Bu fiillerin /أوحى“ kadâhunne” ve / قضاهنّ 

tamamı; 

   -  Allah’ın evreni yaratma sırasındaki gücünü ve kudretini, 

   - Yaratılışın aşamalarını göstermektedir.  

Ayetlerde yaratılışın ele alınışında dikkat çeken husus şudur: 

- Yaratılışın aşamalarına anlamca en kuvvetli/vurgulu kelime ile başlanmış, 

adım adım birbirine yakın manalarda ancak fonksiyonları farklı kelimelerle anlatıma 

devam edilmiştir. 

Fussilet suresi Havâmim surelerinin ikincisidir. Aynı ayetle başladıkları için 

Havâmim adını alan bu yedi surenin her birinde gökler ve yer hakkında ayetler 

mevcuttur. Bu ayetlerde öne çıkan husus her surede gökler ve yer hakkındaki anlatımın 

farklı bir bağlamda ele alınmış olması ve evrenin (ض َرا  yaratılışının sadece (السََّماَواِت َواْلا

Fussilet suresinde açıklamış olmasıdır. 

Aşağıda Havâmim surelerinde gökler ve yerin yaratılışına ilişkin içeriğin verilişi 

daha anlaşılır ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak maksadıyla bir şemada 

verilmektedir: 

Ğâfir 40 Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışı ile kıyaslanmış ve daha 

üstün olduğu ifade edilmiştir. 

Fussilet 41 Göklerin ve yerin nasıl yaratıldığı açıklanmıştır. 

Şûrâ 42 Yaratmanın tamamlanmasıyla bütün varlığın Sahibinin Allah 

olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Zuhrûf 43 Gökleri ve yeri yaratan Allah’ı, kullarının nasıl tesbih edecekleri ve 

Allah’ı nasıl yüceltecekleri bildirilmiştir. 

Duhân 44 Yaratılışın bir oyun olmadığı vurgulamıştır. 

Câsiye 45 Göklerin ve yerin yaratılışının Allah’ın varlığının delili olarak 

kıyâmetle bağlantısı açıklanmıştır. 

Ahkâf 46 Göklerin, yerin ve her ikisinin arasındakilerin belli bir zaman için 

yaratıldığı ve bunları yaratırken yorulmayan Allah’ın ölüleri 

diriltebileceği anlatılmıştır. 
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Kur’an’da göklerin ve yerin yaratılışından söz eden ayetler dikkatle 

incelendiğinde kullanılan kelimelerin beş tane olduğu görülmektedir. Bu kelimeler 

şunlardır:  

Bede’a/ بدع Fetara/فطر Haleka/ خلق    Halk/ خلاق    Haleknâ/ خلقنا    

 

Diğer yandan göklerin ve yerin yaratılışından söz eden ayetlerde haleka 

fiilinden sonra gelen bir fiil daha vardır: 

Ce’ala/  جعل  Bu fiil haleka fiilinden sonra gelmektedir. Göklerin ve yerin 

yaratılışına bağlı olan diğer varlıkların (melekler, gece, gündüz, 

ekin, hayvanlar vd.)  yaratılışını anlatmaktadır. 

 

Kur’an-ı Kerimde belirli bir konu hakkındaki ayetler Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri  

bağlamında Kur’an’ın bütünlüğü dikkate alınarak gruplandırıldığında, bir düzenlilik, 

bir armoni veya bir simetri göze çarpmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında:  

- Yaratma ile ilgili fiillerin her birinin ayrı bir özelliği vardır. 

- Bulunduğu konudan başka bir konuya değinmemektedir.  

- Gökler ve yerin yaratılışı ile bağlantılı olarak gelen “Hlk” kökü üzerinde bu 

çalışma çerçevesinde yapılan incelemede ele alınan ayetler hakkında varılan birinci 

sonuç, bu ayetlerin “Kim yarattı? Nasıl yarattı? Ne kadar sürede yarattı? Sonra ne 

yaptı?” muhtemel sorularına cevap verdiği yönündedir. 

Bu tespiti bir şemada göstermek mümkündür: 

Ayetin 

İndiği yer 

Soru Cevap Sure 

 

Mekkî 

 

Kim 

yarattı? 

َض لَيَقُولُنَّ اللّٰهُۜٓ   َرا  َولَئِنا َساَلاتَُهما َمنا َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا

“Gökleri ve yeri kim yarattı? Allah 

derler.”  

Lokmân, 

31/25 

 

 

Mekkî 

 

 

Nasıl 

yarattı? 

 ِ
َض بِالاَحّقۜٓ َرا  َخلَقَ  السَّٰمَواِت َواْلا

“Allah, gökleri ve yeri Hak ve Hikmetle 

yarattı.”  

ا َكياَف َخلََق اللّٰهُ َسباَع َسٰمَواٍت ِطبَاقاً    اَلَما تََروا

 

Nahl, 16/3 

 

Nûh, 71/68 
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“Görmüyor musunuz Allah yedi göğü 

birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır.” 

 

Mekkî 

Ne kadar 

sürede 

yarattı? 

ي ِستَِّة اَيَّامٍ   َض ف۪ٓ َرا ي َخلَقَ  السَّٰمَواِت َواْلا  وُهَو الَّذ۪ٓ

“Gökleri ve yeri altı günde yaratan.” 

Hûd, 11/7 

 

Mekkî 

 

Sonra ne 

yaptı? 

ضَ  وَ َجعَلَ   َرا ي َخلَقَ  السَّٰمَواِت َواْلا دُ ِللِّٰه الَّذ۪ٓ اَلاَحما

لَُماِت َوالنُّورَ   الظُّ

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, 

karanlıkları ve ışığı var eden Allah’a 

mahsustur.” 

 

En’âm,  6/1 

 

 Haleka fiili ile ilgili ikinci sonuç şudur: 

Kur’an’da gökler ve yerin yaratılması; 

-  “halk” kelimesi ile geldiği zaman sebep (tefekkür eden birey için),  

-  “halekna” ile geldiğinde nicelik/nasıllık bildirmektedir. 

- “haleka” ile geldiğinde ise gökler ve yerin diğer yaratılış fiilleriyle arasındaki 

ilişkiye dikkat çekilmektedir. 

Buna göre “َخلاق/ yaratılış” kelimesinin yer aldığı ayetlerde vurgu “muhataba 

hatırlatma, uyarı ve düşünme” iken “ َخلَقانَا/ yarattık” ifadesini içeren ayetler, “Allah’ın 

bâtıl ve boş şeylerden uzak ve bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu” 

hatırlatmaktadır. “ ََخلَق/ haleka” fiilinin arkasında ise gökler ve yerin diğer mahlukâtla 

bağı gözler önüne serilmektedir. 

Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerin yapılması mümkündür: 

 

 

 ”yaratılış /َخلاق“

kelimesi için 

örnek ayet 

ي َخلاقِ  ِض  اِنَّ ف۪ٓ َرا يَاٍت ....السَّٰمَواِت َواْلا َْلٰ

ٍم يَعاِقلُوَن    .ِلقَوا

”Şüphesiz, göklerin ve yerin 

yaratılışında, …elbette düşünen 

bir topluluk için deliller vardır.”  

“Göklerin ve yerin 

yaratılması” ifadelerinde 

akıl sahiplerinin tefekkür 

etmeleri veya muhataba 

uyarı veya hatırlatma için 

yaratılışın bir düzen 

içerisinde geldiği 

vurgulanmaktadır. 

 

 

 

Bakara, 

2/164 
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 ”yarattık /َخلَقانَا “

kelimesi için 

örnek ayet 

ا اِْلَّ  َنُهَم  َض َوَما بَيا َرا َوَما َخلَقانَا السَّٰمَواِت َواْلا

 ِ
 بِالاَحّقۜٓ

“Biz, gökleri, yeri ve her ikisi 

arasında bulunanları ancak 

hakka ve hikmete uygun olarak 

yarattık.”  

“Göklerin ve yerin 

yaratılması”  “Allah’ın 

batıl ve boş şeylerden uzak 

ve bütün noksanlıklardan 

münezzeh olduğunu” 

hatırlatarak O’nun Hak 

oluşundan ve mahlûkatı 

boş yere yaratmadığından 

bahsedilmektedir. 

 

 

 

Hicr, 15/85 

 

 

 

 ”yarattı /َخلَقَ “

kelimesinin için 

örnek ayet 

َض َواَناَزَل  َرا ي َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا اَللّٰهُ الَّذ۪ٓ

قاً  َرَج بِه۪ٓ ِمَن الثََّمَراِت ِرزا اًء فَاَخا اِء َم  َم  ِمَن السَّ

ِره۪ٓ   ِر بِاَما ِرَي فِي الابَحا َر لَُكُم الافُلاَك ِلتَجا لَُكما  َوَسخَّ

َناَهاَر  َر لَُكُم اْلا  َوَسخَّ

“Allah, gökleri ve yeri yaratan, 

gökten yağmur indiren ve onunla 

size rızık olarak türlü meyveler 

çıkaran, emri gereğince denizde 

yüzmek üzere gemileri emrinize 

veren, nehirleri de hizmetinize 

sunandır.”  

 

 

 Bu fiilin arkasından gelen 

ifadelerde göklerin ve yerin 

diğer mahlûkatla 

yaratılıştaki bağı gözler 

önüne serilmektedir. 

 

 

 

İbrâhim, 

14/32 

 

 Yukarıda ifade edildiği üzere Kur’an-ı Kerim’de yaratma anlamı içeren beş 

kelimeden ikisi “bede’a” ve “fetara” kelimeleridir. Bu kelimelerin ayetlerdeki 

bağlamları incelendiğinde varılan sonuç şudur:  

- “bede’a” ve “fetara” kelimeleri, göklerin ve yerin nasıl yaratıldığını 

açıklamazlar, Allah’ın vahdaniyetini, yüceliğini, kudretini vurgulayan bir anlam içeriği 

taşırlar. 

Diğer yandan “ يُع  Bedî’” kelimesi Kur’an’da sadece iki yerde ve Allah’ın /بَد۪ٓ

evreni yoktan var etmesi anlamında kullanılmıştır. “Gökleri ve yeri” ibdâ’ eden 

(yaratan), insanı da ve İsa’yı da ibdâ’ edebilir. Allah evlat sahibi olmaktan veya 

edinmekten münezzehtir. O “Ol!” dediği zaman her şey oluverir.”  

“Fetara” ve “Fâtır” kelimesine gelince; bazı peygamberler tarafından Allah’ı 

överken veya dua ederken “ َخاِلقُ ال / el-Hâlik” anlamında kullanılmıştır.  

Ayet İçeriği 
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En’âm, 6/14 

 

Allah Kureyş müşriklerine Hz. Muhammed’in dilinden yaptığı bu 

hitab ile “Göklerin ve yerin yaratıcısı” olduğu hatırlatarak 

kendini yüceltmiştir. 

En’âm, 6/79 

 

Hz. İbrâhim’in dilinden “Yüzünü Allah’a yöneltmek” ifadesi 

“Allah’ın gökleri ve yeri yaratması”  ile birlikte kullanılmıştır. 

Yûsuf, 12/101 

 

Yusuf peygamberin dilinden bir dua cümlesi Allah’a “göklerin ve 

yerin yaratıcısı” ifadesiyle yakarıyor ve ondan Müslüman olarak 

ölmeyi ve Salihler arasına girmeyi istiyor 

İbrâhim, 14/10 

 

Allah’ın elçisi Hz. Musa inkarcılara “Allah’ın birliği hakkında 

şüphe mi duyuyorsunuz?” diye sorarken Allah’ı “göklerin ve 

yerin yaratıcısı” sıfatıyla anmaktadır. 

Enbiyâ, 21/56 Yine İbrâhim peygamberin dilinden inkârcılara davet “göklerin 

ve yerin yaratıcısı” ifadesiyle yapılmıştır. 

Fâtır, 35/1 

 

Yaratmak anlamına gelen fetara ve ceale fiilleri aynı ayette 

Allah’ı hamd ile tesbih etmek üzere kullanılıyor. “Göklerin ve 

yerin yaratıcısı Allah” melekleri de elçiler olarak 

görevlendirmiştir. 

Zûmer, 39/46 

 

Hz. Muhammed’in dilinden kullarının ayrılığa düştüğü konularda 

son sözü söyleyecek olanın Allah olduğu ifade edilirken O’nun 

“göklerin ve yerin yaratıcısı” olduğu hatırlatılıyor. 

Şura, 42/11 

 

Allah Hz. Muhammed’in dilinden Allah’tan başka dostlar 

edinenlere “Göklerin ve yerin yaratıcısı” olarak insanları ve 

hayvanları çiftler halinde yarattığını hatırlatıyor. 

 

Haleka fiili hakkındaki bu tespitlerden sonra burada çok önemli bir husus 

özellikle vurgulanmalıdır. Kur’an’da “ ضَخاِلُق  َرا السََّماَواِت َواْلا / haliku’s-semâvâti ve’l-arz” 

ifadesinin bulunmadığıdır. 

Yaratılışın aşamalarının anlatıldığı ayetlerden Hûd, 11/7’de yaratılış öncesi 

Allah’ın Arşı’nın su üzerinde olduğunu bildirmektedir. Enbiyâ, 21/30’da “semâvât ve 

yer bitişikken ayrılmıştır” ayetinde “فتق/ fetk” ve “رتق/ ratk” kelimelerinin “ السََّماَواِت

ض َرا  es-semâvâti ve’l- arz”ın yaratılışının başlangıcı için kullanıldığını düşünmek /َواْلا

mümkündür. 

 

Mekkî - 52   ُُشه ي ِستَِّة اَيَّاٍم َوَكاَن َعرا َض ف۪ٓ َرا ي َخلََق السَّٰمَواِت َواْلا َوُهَو الَّذ۪ٓ

اءِ    ...َعلَى الاَم 

“…henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri 

altı gün içinde (altı evrede) yaratandır.”  

 

Hûd, 11/7 

Mekkî - 67   اَء بََنيانَاَها بِاَياٍد َواِنَّا لَُموِسعُوَن َم    َوالسَّ
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“Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) 

elbette genişleticiyiz.” 

Zâriyât, 51/47 

Mekkî - 73  َٓۜض َكانَتَا َرتاقاً فَفَتَقانَاُهَما َرا وا اَنَّ السَّٰمَواِت َواْلا يَن َكفَُر  اََولَما يََر الَّذ۪ٓ

ِمنُونَ  ٍ اَفاََل يُؤا ٍء َحّيۜٓ اِء ُكلَّ َشيا  َوَجعَلانَا ِمَن الاَم 

“İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim 

onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan 

meydana getirdiğimizi görmediler mi?” 

 

 

Enbiyâ, 21/30 

 

 Görüldüğü üzere Enbiya, 21/30’da “semâ” kelimesi tercih edilmemiştir. Oysa 

Fussilet suresinin 41/11.ayetinde “semâ” kelimesi vardır. Bu ayetler 

karşılaştırıldığında “semâ”nın duhân halinden sonra yedi göğe dönüştüğü 

değerlendirilebilir. Nitekim Zâriyât suresi 51/47.ayetin bildirdiğine göre “semâ” önce 

bina edilmiş ve sonra genişlemesi devam etmiştir. Fussilet ayetlerinde sözü edilen ilk 

semâʾ, “السََّماَء الدُّنايَا/ es-semâe’d-dünyâ” değil, evrenin kendisidir. “ َرَها َحى فِي ُكّلِ َسَماٍء أَما َوأَوا

 ”Veevhâ fî külli semâin emrahâ ve zeyyenne’s-semâe’d-dünyâ /َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنايَا

ifadesindeki semâʾ ise “ َسباَع َسَماَواتٍ   /sebʿa semâvat”tan biridir. Burada yine önemli bir 

tespit söz konusudur:  

- Yaratılıştan bahseden bu üç ayetin her biri Kur’an’da tektir. Yani anlatılan 

olaylar ilk defa anıldıkları yerde bırakılmış, yaratılışın “sittetu eyyâm”, “sebʿa 

semâvât” gibi detayları farklı ayetlerde verilmiştir.  

- “Sebʿa semâvât”ifadesi haleka anlamında Fussilet suresi 41/12.ayette “ َّقَٰضيُهن/ 

kadahunne” fiili ile Bakara 2/29.ayette ise “ َّيُهن  .sevvâhunne” ile kullanılmıştır /َسوّٰ

Tezde incelenen ayetlerde geçen kavramlardan birisi de “يوم/ yevm” dir. Fussilet 

suresinin 9-10-11.ayetlerinde göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin yaratılış 

müddetinden söz ederken bu kelime peş peşe gelmektedir: 

-  9 ve 11. ayetlerde açıkça arzın ve yedi göğün “ َِميان   ;ikişer günde (2+2) ”فِي يَوا

- 10. ayette yer ve göklerin aralarındakilerin dört günde yaratıldığı ifade 

edilmektedir.  

Ayetlerde zikredilen bu günler toplanırsa (2+4+2) sekiz gün eder. Oysa 

Kur’an’da yaratılış hakkında kullanılan süre “sittetu eyyâm/ altı gündür.” İbn Âşur 

burada çelişki gibi görünen durumu şöyle açıklamıştır:  
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- Fussilet suresi 10.ayette zikredilen “ بَعَِة أَيَّاٍم فِي “ dört gün” 9.ayette geçen /أَرا

َمياِن   iki gün” ifadesindeki “iki gün” sözcüğünü de kapsamakta, böylece yer ve /يَوا

göklerin yaratılışının toplam gün sayısı altı olmaktadır. Sonra gelen ayetin anlamı 

ٍت فِى يَْوَمْين) َوٰ ـٰ   .bu açıklamayı desteklemektedir (فَقََضاُهنَّ َسباَع َسَم

Kur’an’da “اليوم” kelimesinin kullanılışı da dikkat çekicidir. Bu kelime 

Kur’an’da farklı anlamlarda ve bilinen 24 saatten oluşan bir günden başka türlü 

kullanıldığı görülmektedir. Müfessirler “م  ”kelimesini “müddet”, “merhale”, “aşama ”يَوا

veya “evre” anlamlarında kullanmaktadırlar. Bu görüş isabetlidir çünkü “اليوم/ gün” 

kelimesi gündüz ve gece ile oluşmuştur. Bu durum ise ancak yeryüzü oluştuktan sonra 

farkedilebilir. 

Fussilet 12. ayette yer alan “سبع سماوات/ sebʿa semâvât” ifadesi Kur’an’da iki 

ayrı kalıpla geçmektedir: 

 ,olarak: Fussilet, 41/12; Talâk, 65/12; Nuh, 71/1; Müminun ”سبع سماوات“ .1

23/17; Mülk, 67/3; Nebe’, 78/12; Bakara, 2/261.  

2. İki yerde ise “السماوات السبع” (İsrâ, 17/44; Müminun, 23/86) ifadesiyle 

gelmiştir. 

Bu iki farklı kullanım aynı anlamda olmakla birlikte farklı durumlara işaret 

etmektedir:  

- “ بع سماواتس ” ile yaratılış aşaması,  

 .ile yaratılış anı değil, sonucu kastedildiği değerlendirilebilir ”السماوات السبع“ -

Bununla birlikte Kur’an’da yedi gök kavramı için semâvât yerine kullanılan 

kelimeler şunlardır: 

  ,”şidâden /ِشدَاداً “  -

- “ ًٓۜ   tibâken” ve /ِطبَاقا

ائَِقَۗ “ -   ”tarâika /َطَر 

“Göklerin ve yerin yaratılışı”  sittetu eyyâm (altı gün) içinde anlatan ayetlere 

“semâvât” ifadesi seçilmiş olması ve  “semâ” kelimesinin kullanılmaması dikkat 

çekmektedir. 

Tezin sonucunda ulaşılan bir kanaat de günümüz dünyasında kabul gören “fetk” 

ve “ratk” kelimelerinin ilk yaratılışı ifade eden Bing Bang kavramını karşıladığı 

görüşünün doğru olmadığıdır. Çünkü çalışmada, Kur’an’ın bütünlüğü çerçevesinde 
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yerlerin ve göklerin yaratılışına ilişkin ayetlerin incelenmesine göre semâ (Bakara, 

2/29), duhân halindeyken (Fussilet, 41/11), “semâvât ve arz” bitişikti. Sonra 

birbirlerinden ayrıldılar (Enbiyâ, 21/30) değerlendirmesini yapmaya imkân 

vermektedir. 

Müfessirler göklerin ve yerin yaratılışının sırası hakkında farklı görüşler ortaya 

koymuşlar, bazıları yerin önce yaratıldığını ileri sürmüşlerdir. Bunun nedeni Fussilet 

41/9.ayette “ َض َرا  yerin yaratılışı”nın göklerden önce açıklanmasıdır. Ancak /َخلََق اْلا

sonraki ayetlerde geçen “ ٌتََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخان  sümmestevâ ile’s-semâi ve hiya /ثُمَّ اسا

duhânun” ifadesi semânın önceden var olduğunu yerin yaratılmasından sonra şekil 

aldığını açıkça gösterdiği kanaatini destekler mahiyette anlaşılabilir. Bakara suresinin 

29. ayeti de bu görüşü desteklemektedir: 

ل قَ َالَّ۪ذيَُهوَ  اَل ُكمَ َخ  ِضََفِيَم  ۪ميعا ََاْل  ر  ىَثُمَََّج  ٰٓ ت و  اءََِاِل ىَاس  يُهنَََّالسَّم ٰٓ ات َ َس ب عَ َف س وّٰ و  ُهوَ َس م  ءَ َبُِكل ََِو  ۪ليمَ َش ي  ع   

“Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, 

yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.”  

Konulu tefsir çalışmalarında nüzûl sırasını dikkate alarak inceleme yapmak, 

Kur’an’ın nizamını ortaya koyan bir usul olarak tarif edildiği bilinen husustur. Biz de 

çalışmamızda havâmîm, sittetu eyyâm, seb’a semâvât başlıklarını bu usule göre 

inceledik. Bu süreçte, tezin içeriğinde ve burada (Sonuç’ta) görüldüğü üzere,  konulu 

tefsir çalışmasında Kur’an’ın bütünlüğünün özenle dikkate alınması gerektiği hususu 

öne çıkmaktadır. Evrenin yaratılışını konulu tefsir yöntemiyle ele aldığımızda 

Kur’an’daki tenasüb, nizam ve güzelliği müşahede etmek için konulu tefsir-Kur’an’ın 

bütünlüğü birlikteliği uygulamalı olarak görülmektedir.  

Bütün bu bilgilerden yola çıkarak,  “göklerin ve yerin oluşumu ile ilgili çağdaş 

bilimsel verilerin ilgili ayetlerin anlaşılmasındaki yeri meselesinde ne söylenebilir?” 

sorusuna çalışmada kısmen cevap aranmıştır. Söz konusu bilgilerin Kur’an’la 

örtüştüğünü söylemek gerekli görülmemekle birlikte, bu bilgilerin Kur’an’ın göklerin 

ve yerin yaratılışından söz eden ayetlerine ışık tuttuğunu ve anlamaya yardımcı 

olduğunu ifade etmek mümkündür kanaatine ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Sakina Önen, 41/Fussilet 9-12.Ayetlerin Yorumları Çerçevesinde Evrenin 

Yaratılışı, Doktora tezi, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, s.247. 

 

Kur’an’da yerlerin ve göklerin yaratılışına birçok kez değinilmiştir. Ancak yer ve 

göklerin yaratılışı yalnızca Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinde detaylı bir şekilde yer 

almaktadır. Bu dört ayet İslam’ın başlangıç dönemlerinde Mekke’de, Allah’a inancı 

olmayanlara evrenin değerlerini peygamber aracılığıyla hatırlatmayı amaçlamaktadır. 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Fussilet suresinin dört ayeti bu bağlam ve amaçla 

Kur’an’da tek bir kez yer almaktadır. 
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Fussilet suresi Havâmîm surelerinden biridir. Bu başlıkla anılan yedi surenin her 

birinde yer ve göklerin yaratılışına yer verilmiştir, ancak her surede bağlam farklıdır. 

Fussilet suresinin 9-12.ayetlerinde yer alan konuları tüm Kur’an içinde 

değerlendiren ve konulu tefsir yöntemiyle hazırlanan bu çalışmada öncelikle Kur’an’da 

konuyla ilgili ayetler tespit edilmeye çalışılmış, “gökler ve yer” ifadesi ile birlikte 

kullanılan ve “yaratma” anlamına gelen kelimeler (bede῾a, fetara, haleka) 

incelenmiştir. Bu çerçevede ayetlerin nuzûl zamanı ve yeri, anlamları, farklı ayetlerde 

nasıl kullanıldığı ve kaç defa tekrar edildiği, aralarındaki bütünlük belirlenmeye 

çalışılmış ve ayetlerde yer alan kavramlar tespit edilen tefsirler yardımıyla 

değerlendirilmiştir. Bu terimler ayetin içeriğine göre değişebilmektedir. Kullanılan 

terimlerin analizi ve kullanımlarına göre sınıflandırılması, terimlerin kendilerine has 

ibare ve görüşlerle kullanıldıklarını ve bunlara Kur’an’ın başka surelerinde yer 

verilmediğini göstermiştir. Analizin temel ilkesini doğrusallıktan ziyade simetri 

oluşturmaktadır.  

Yaratılışı ele alan ayetler yorumlanırken güncel bilimin ortaya koyduğu yaratılış 

evreleri de göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmamızda yalnızca yer ve göklerin 

yaratılışına yer veren ayetler incelenmiştir. Seçilen ayetler Kuran’da yer ve göklerin 

yaratılışını anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, Fussilet suresi, semâvât, arz, haleka, bedeʿa, fetara. 

 

ABSTRACT 

Sakina Önen, 41/Fussilet The creation of the Universe considered according to the 9-

12th verses, PhD thesis, Advisor: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, 

 

The Quran mentions many times the creation of the Earth and the Skies. However 

the creation appears in details only in the 9-12th verses of the Fussilet sura. These four 

verses aims to remind at the early times of Islam the values of the Universe to 

miscreants through the Prophet in Mecca. The four verses of the Fussilet sura, that 

constitute the topic of this study, appear in this context and aim only once in the Quran. 
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The Fussilet sura is one the Hawâmîm suras. All the seven suras that are named 

after this title mention about the creation of the Earth and the Skies but the context is 

different for each of them.  

In this study that was prepared according to the hermeneutical exegese method 

the topics that are mentioned in these four verses were evaluated considering the entire 

Quran. First the verses dealing with the creation were identified and the terms meaning 

create (bede’a, fetara, haleka) that were used with the expression the Earth and the 

Skies were listed. The revelation place and time of the identified verses along with their 

meaning and how the verbs were used in different verses with the number of their use 

were evaluated with the help of some tafsirs. .  

The verbs were found to be different according to the verse content. The analysis 

and classification of the terms that are used showed that they are specific to some 

context and are not used anywhere else in the Quran in a different context. The main 

principle of the analysis is not linearity but the presence of some symmetry.  

The verses that refer to the creation were interpreted considering the stages of 

the creation that contemporary science has identified. This study only focused on the 

verses that treat the creation of the Earth and the Skies. The chosen verses helped us to 

understand the creation of the Earth and the Skies mentionned in the Quran. 

Keywords: Quran, the Fussilet sura, semâvât, arz, haleka, bedeʿa, fetara 

 


