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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 

İniş Sırası :6 Tertip Sırası :111 Ayet Sayısı : 5 İndiği Yer : Mekke 

 

Adını son ayetinden alan sure 5 ayettir. Nüzul sıralamasında Fatiha, tertip sırasında Nasr suresinden sonraya 
yerleştirilmiştir. Mekke döneminin ilk evresinde inen surelerdendir. Ayetlerin geçmiş zaman kipiyley başlayıp 
gelecek zaman kipiyle devam etmesi, Ebu Leheb’in geleceğinden bahsedildiğini ve  surenin o hayatta iken 
indiğini göstermektedir.(Zemahşeri,Keşşaf) Sureyi Şuara 214.ayetle ilişkilendiren  rivayetlerden hareketle 
Mekke döneminin ikinci yarısında indiği sanılsa da nüzül sıralamaları bu bilgiyi doğrulamamaktadır. 

Çünkü “Kalk,uyar!” emri ilk defa Müddesir suresinde geldiği için Hz. Muhammed bu görevi yerine getirme 
konusunda Şuara suresinin gelmesini beklemek zorunda değildi. Çünkü ilk sureler Hz. Muhammed’e kaba 
ve saldırganca davranan müşrikleri eleştirirken Hz. Muhammed’in davetini yaklaşık 7 yıl sonraya götürmek 
nüzül ve siyer bilgileriyle bağdaşmamaktadır. 

 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  
Bismillâhirrahmânirrahîm 

Rahman,Rahim Allah'ın adıyla 

 

(Tebbet 111/1)  

ََدی ْتََّبت ََّبتَو ٍبََھل يَ۪با آ ۜ  

Kurudu Ebu Leheb'in iki eli, kurudu! 

Burada “tebbe” kelimesi iki defa geçtiği için bizde bunu meale iki kere yansıttık. “Tebbet” kelimesi, helak, 
yıkılış, kopmak anlamlarına geliyor. Bu kelime ile aynı kökten olan “tebbun” ve “tebbebun”, hüsranda sürekliliği 
ifade etmek için kullanılıyor.Bunu mumin suresinin 37 ve 38 nci ayetlerinde okuyabilirsiniz. 

Kur’an’da sadece “ tebbet” kelimesi bu ayette geçmez. Bir de mumin suresi 38 de geçiyor. Ayrıca aynı kökten, 
çalışması boşa çıkmak, hüsrana uğramak, kahrolmak, yaşlanmak, helak etmek, kuvvetini kırmak, başarısızlığa 
uğratmak, ümidini ve çabasını boşa çıkartmak, zayıflatmak, açık ve belli olmak, yaşlılık, güçsüzlük, perişanlık, 
hayal kırıklığı anlamlarını da geliyor.  

Bu “ kuruma” ifadesinin şöyle bir anlamı var, zaman içerisinde bir süreçle gerçekleşen bir olaydan 
bahsetmesidir. Yani bir anda olan bir helak değil. Bir süreçle yavaş yavaş gücünü, kuvvetini, beslendiği 
kaynakları kaybederek kurumak. Tıpkı bir ağacın kuruması gibi.  

TEBBET SURESİ(MESED) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Tebbet kelimesi aslında mazi bir fiildir.  Yani “ kuruyacak, kahrolacak, gelecekte şöyle olacak, böyle olacak 
“diye bir meallendirme bizce hatalı olur. 

Burada geleceğe yönelik bir beddua da söz konusu değildir. Zaten Allah’ın beddua etmesi mantık ve Kur’an 
dışıdır.  

Beddua, kötü dua demektir. Allah, kimden neyi isteyecek ki, o kulun kötülüğünü istesin. El-berr olan Allah, el-
Hayr olan Allah kimsenin kötülüğünü istemez, kimseye beddua etmez. Bundan münezzehtir. 

“ Ebu Lebe’in iki eli kurusun, kahrolsun” gibi bir meallendirme, bu mantık çercevesine göre hatalıdır. Zira, 
kurut, kahret Allah’ım, haşa seni tutan mı var, gibi soru ile karşılaşabiliriz. Veya bir itirazla karşılaşabiliriz.  

Yani Ebu Leheb’in iki gücü başarısız olduğu için, Ebu Lehep’te başarısız oldu. İki eli kuruduğu için Ebu Lehep’te 
kurudu gibi bir sebep-sonuç ilişkisi olarak da bu cümleyi kullanabiliriz. 

İbn Mesud’un “ve tebbe” kelimesini, “ve kad tebbe” olarak okuması da bu maksadı öncelemesinden dolayıdır.  

Arapça’da güç kastedildiği zaman, el- eyt, zat kastedildiği zaman yüz-vech, söz kastedildiği zaman da ağız-fem 
kullanıldığını biz daha önceki surelerde aktardık.  

Bu ayette “ iki el” ifadesi olan “yeda”, Ebu Leheb’in iki gücünü temsil etmekte, yani bu bildiğimiz fiziki eller 
değil.  

Surenin ikinci ayeti bu güçleri , “maluhu ve ma keseb” olarak, yani onun malı ve kazandığı şeyler olarak açıklıyor. 
Bu iki el ve gücün ne olduğunu.  

“ Yeda” kelimesi de, iki destekci, iki müttefik manasına gelmektedir. Kur’an’da “yed-el” kelimesi, mecazi 
kullanımı ile “gücün kastedildiğine dair çok örnek mevcut.  

“Ebi”, baba demektir. Burada “ Ebu Lehep” dediği, Leheb’in babası. Bir şeyi icat,islah ve zuhuruna sebep olan 
herkese “baba” adı verilir, araplarda. Sadece biyolojik baba olarak düşünmeyiniz. Mesela, misafirin babası, 
misafiri çok ağırladığı için, onunla tanındığı için, böyle diyorlardı araplar. 

“Lehep” kelimesi, ateşin tutuşması ve alev alev olmuş halidir. Ebu Lehep kimdir? Motomot çevirirsen, Ateşin 
babası. Ebu Leheb’in Kur’an’da karşılığı varmıdır? Yani Kur’an’I Kerim, mesani özelliği gereği Ebu Leheb’I başka 
surelerde, başka ayetlerde açıklamışmıdır? Kur’an bu konuda bize bir ipucu veriyor mu?  

Alevli ateşin babası. Hiç kimse ateşin babası olmaz. Bu belli ki bir benzetme. İki elin kuruması buda bir 
benzetme. Çünkü iki güç olarak bunu ifade ettik,malı ve kazancı. Zaten 3 ncü ayet bunu tefsir ediyor. Odun 
hamalı, karısı için kullanılan ifade buda bir benzetme. Ve odunlar değil, bir tek odun var. O “odunun” hamalı. 
Ve bir de ip meteforudan bahsediyor. Bu ipte sağlam. Kurban iplerinden bükülerek elde edilmiş.  

Kur’an’ın kendini açıklayan özelliği gereği bu soruların izini takip etmemiz, yine Kur’an’I Kerim’in kendi içinde 
olması gerekiyor. Kur’an’da değilde, tefsirlerde Ebu Lehep olarak tanıtılan şahıs, Kureyş eşrafından Abduluzza 
değil Abdulmuttalip bin Haşim’dir. Tabiki biz bunu rivayetlerden öğreniyoruz. Asıl künyesi Ebu Utbe’dir. Fakat 
kızınca yanakları al al olduğu için, alevin babası anlamında “Ebu Lehep” denmiştir. Bence burada “nar” kelimesi 
kullanılması gerekir. Çünkü birşey kızdığı zaman, ısındığı zaman kızarmasına araplar nar diyor. Mesela, hayvanı 
damgalamadan önce demiri alevde ısıtarak, kırmızı bir kor haline getirmelerine, araplar nar diyor. Zaten 
türkçedede o şekilde geçmiştir. “Nar gibi kızarmış” deriz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Yani burada “Leheb’in babası, ateşin babası, alevli ateşin babası” değil, “narın babası”, gibi bir ifade 
kullanılması gerekiyordu. Eğer bu anlatılan rivayet doğru olsaydı. Bu rivayetten dolayı, Allah bu lakabı kullanıp 
bize hitap etseydi, farklı kelimeler kullanması gerekirdi, lehep dışında. 

Lehep’te bir ateşin bir yanmanın olması lazım. İnsanın yanaklarında bir alev yok ki, bir kızarma var. Karısına da 
“ ümmü cemil” denmiştir. Ümmü cemil, aynı zamanda Ebu Süfyan bin Harb’in kız kardeşi, Muaviye’ninde 
halasıdır.  

Tekrar yukarıda ileri sürdüğümüz sorular ışığında, yürüdüğümüzde Kur’an’a göre, iki eli gücü kuruyarak 
mahvolan, ateşe yaslanan tipin, müfessirlerin sonradan yakıştırdığı bir tip değil, geçmişte yaşamış, mahvolmuş, 
kurumuş bir tip olan firavun olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

Zira firavun kelimesi nüzul sürecinde ilk geçtiği yer müzemmil suresinin 15 nci ayetidir. Tebbet kelimesine kadar 
nüzulda firavun’dan 3 yıl içerisinde tebbet suresinin öncesinde, müzemmil 15, fecr suresi 10 da ve diğer 
surelerde detaylı olarak bahsedilmiştir. Yani muhatap, Kur’an bahsetmeden önce de Firavun’u bilmektedir. Bu 
bilginin üzerine Kur’an yine bu bilgiyi tasdik eder ifadeler kullanmıştır. Tebbet’ten sonra da, taha suresi ve 
şuara suresinde Firavun anlatımı daha daha detaylandırılacaktır. 

 

(Tebbet 111/2)  

َۜبَسَك اَمَوُ ُھلاَمُ ھْنَع ىٰنَْغا آَم  

Ne malı bir fayda verdi ona, ne kazandıkları. 

 

(Tebbet 111/3)  

ٍۚبََھل َتَاذ اًرَان ىٰلَْصیَس  

O alevli bir ateşe yaslanacaktır. 

Ateşe yaslanmak, onu beslemek ve güçlendirmektir. Etkileyici kızıl yüzü ve maddi gücüyle küfrü beslemenin tam 
karşılığı, cehennem ateşini beslemesidir. 
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(Tebbet 111/4)  

ُُھَتاَرْماَو ِۚبَطَحْلاَ َةلاَّمَح ۜ  

Ve hanımı, o odunun hamalı. 

 

 

 

(Tebbet 111/5)  

ٍدَسَم ْنِم ٌلْبَح اَھِدی۪ج ي۪ف  
 

Boynunda hurma lifinden bir ip ile. 

Maddî bir anlatımla manevî bir maksat ancak bu kadar öz olarak ifade edilebilir. Sûredeki tipin hayat dolu 
imajı, malı ve görünüşte karısının ona olan yardımı, aslında azabını arttıran kötülükler olduğu bu benzetmelerle 
ifade edilmiştir. 

Özet: Sûrede mal ve nüfûz verilen, Rabb’inden uzaklaşarak hüsrana uğrayan bir tip tasvir edilmiştir. Allah, 
yarattığı kulunu değil, o kulu kendinden uzaklaştırıp nesneleştiren kötü fiilerini hedefe koymaktadır. Günahkârı 
değil, günahı eleştirmeye güzel bir örnektir. 


