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ABESE SÛRESİ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuştur. 42 âyet, 133 kelime,
533 harften ibarettir.
Sûre-i celile, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Üm mü Mektüm Radıyallâhû Anh hakkında nâzil olmuştur. Bir gün Utbe ibni
Rebia, Ebu Cehil ibni Hişam, Üm eyye ibni Halef, Abbas ibni Abdülm uttalip, Velid ibni Mugire gibi Kureyşin ileri gelenleri, Nezd-i
Nebevi'de toplanmışlardı.

Rasûlûllah

Sallâllâhû Aleyhivesellem

Efendim iz, kendilerine dini telkinlerde bulunuyor ve İslâm'ı kabûl
etmeleri için gayret sarfediyordu.
Bu sırada Abdullah bin Üm mü Mektûm içeriye girdi. G özle
ri görmediği için Fahr-i Kâinat'ın meşguliyetinin farkında değildi.
Tekrar tekrar "Yâ Rasûlûllah! Âllâh'ın sana öğrettiklerinden bana
da öğret" diye hitap etti.
O esnada Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivesellem cevap verm ez.
Çünkü Kureyşin bu ileri gelen kimseleri zaten kendilerine özel
m uam ele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirm ek is
tem edi. Abdullah tekrar seslenince elinde olm ayarak yüz hatları
değişti.
Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bu âyetler geldi.
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Rasûlûllah'm bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde
bu ve benzeri âyetler, onun hak peygam ber olduğuna en büyük
delildir. Zira hiç kimse kendisini bu şekilde tenkit etm ez. Bundan
sonra her gelişinde Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem , İbni
Üm mü Mektûm'a tatyib eder "Ey hakkında, Rabbimin bana it'ab
ettiği zât m erhabâ" buyurur ve ridâsını altına yayardı.
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1Yüzünü ekşitti ve döndü.

2- J u S h

iı

(Kendisine o â'mâ geldi diye) yüzünü ekşitti ve geri döndü.
(İşte bu durum gayretullaha dokundu, it'âbe sebep oldu.

3Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesellem . Ne bilirsin, belki tem iz
lenecek. O belki (senden öğreneceği şeylerle günâhlarından) te 
mizlenecek.
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Yahut öğüt alacak da öğüt ona fayda verecek, ondan istifâde
edecek. (Onun için â'm âdır vâz-ı nasihate m üstehak olan.) Yahut
başkalarına va'z-ı nasihat eder de nasihati tesir eder.
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Am a buna ihtiyaç hissetm eyene gelince, (imândan istiğnâ
eden lerdir.)
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İşte sen temizlensin diye ona yöneliyorsun. (Anlam ak için,
â'm âdır sana meylediyor.)
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Ey Habibim sen, halkı zorla imâna getirm eye m em ur değilsin.
(Senin vazifen ancak tebliğdir. Onun tem izlenip arınm asından sen
sorumlu değilsin.)
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Ve fakat (hayır isteği ile) sana koşarak gelen.
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9Âllâh'tan korkarak gelm işken, (Âllâh'tan korkan odur.)
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Sen onunla ilgilenmiyorsun. Anlam am azlıktan gelir, aldırm ı
yor, ihtiyaç hissetm eyenle uğraşm ak gibi, buna göre boş ve y a 
rarsız dem ek olan, bir işe dalıyorsun.
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Ey Habibim bundan vazgeç,

Lg5l bir daha böyle yap 

ma. Zira Kur'an âyetleri bir öğüttür. Sen, onu tebliğ edeceksin.
İsteyen imâna gelir, istemeyen de imân etm ez.
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12- eJS'S ti. (j„g»9
Kim dilerse bunu hıfzeder, (öğütlenir.) Onunla amel eder, ehl-i
cennet olur.
Mesnevi erbab elinde olursa, âyete m ütealik olan beyitleri tet
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kik ederse, tam bir tefsir olur. Hadisleri tetkik etseler, tam hadis
kitabı olur.
Ey Ahm ed bu dünyada, mal fayda verm ez. Bir kâlp ister ki
derdi aşk ile dolu olsun. Budur fayda veren. Senin karşına gelen
zengin, onun zenginliği sana fayda verm ez. Senin karşına aşk ve
m uhabbetle yanan gelirse, işte odur sana faydalı olan. Bu â'mâ
olan, Nezd-i İlâhide yüzlerce kayserler, vezirlerden daha değer
lidir. Zahm et çektin onlara vaz-ı nasihat etm ekle, hâlbuki onlar
da bir fayda yok. Bu fırsat, Kureyşilerin ileri gelenlerinin toplanıp
da sana gelm esi, nâdir olur. Â'm â olan Abdullah'a diyordun, sen
arkadaşım sın vaktin geniştir. (Kâlben ona diyordun) Sonra gel,
sana bildiririm lâkin bunların buraya gelmeleri nadir olur da ben
onlara fırsat gelmişken tebliğ yapayım . Ey Habibim birkaç kişi,
bu Kureyşilerin ileri gelen münkirleri, seni inkâr ederlerse, onla
rın inkârlarından sana ne zarar olur? Onların inkâr sözleri sana
ziyan, noksanlık verm ez. Kâlbi açık olan â'mâ geldi. Kapıyı ona
kapatm a, yüzünü ondan çevirm e. Nasihat onun hakkıdır. Kalbi,
aşk-ı m uhabbetle doludur. Ey Habibim hırsın var, ileri gelenlerin,
zenginlerin imân etmeleri için. Ondan dolayı bu â'm âdan yüzünü
çevirdin. Bu â'm â Âllâh'a taliptir. O, â'm â ve fakir olduğu için kâlbini kırm ak doğru değil. Kureyşin ileri gelen münkirlerinde öyle bir
hastalık var ki, bu inatları onların derdini ziyadeleştiriyor, tedavi
olmuyor, inkâra gidiyorlar.
Ey nefesi güzel olan Habibim, talip olana söyle. Onlarda va'z-ı
nasihat yolu kapanmıştır. İraz et, arkayı çevir onlara.

Bu Kur'an-ı Azim üşşân değerli, m ükerrem suhuflardan nâzil
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olmuştur. (İlm-i İlâhiden Levh-i Mahfuza, Levh-i Mahfuz'dan da
Cebrail Aleyhisselâm alıp sana getiriyor, ey Habibim.)

İ
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Merfûdur, kıymeti Nezd-i İlâhide yüksektir. ı 'j jj k l şeytanların
ve insanların mesih edilm esinden münezzehtir. (1400 seneden
beri münafıklar, m ünkirler Kur'ân'ı mesih etm ek, değiştirm ek için
bütün kuvvetlerini seferber ettikleri halde, değiştirm e imkânı ol
mamıştır.)
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Yazıcıların, kâtiplerin ellerindedir. Değerli, mû'ti kâtiplerin elle
riyle (Levh-i Mahfuz'dan) istinsâh edilmiştir. Onun için bunu dile
yen öğüt alsın, dileyen düşünsün, bellesin, amel etsin.
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Kahrolası kâfir insan! O, ne nankördür. (Kâfir insandan murâd
Utbe bin Ebi Leheb'dir.)
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18- 4jîL>(Düşünm ez mi ki) Âllâh-û Teâlâ, onu hangi şeyden halketti?

19- OjJJîâ AjİX>-

4j U2J

Bir nutfeden halketti de (ana rahminde) ona biçim verip, ha
yat takdir etti.
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Sonra ona yolu kolaylaştırdı, dünyaya getirdi.

21- OjjîLi 4j Lo|
Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

22- oj^Jİ tL ji IS| p
Sonra dilediği vakit, onu tekrar diriltir.
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Vazgeçsin bu küfürden, kıyâmeti inkârdan. l_2 j a - t i L İ
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alJ>l Doğrusu o, hiç ANâh'ın emrini tam yerine getirmedi.
\
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O insan bir def'a yediğine baksın. (Âllâh-û Teâlâ, onu nasıl
takdir ve tedbir buyurm uş, hayatına sebep kılmıştır.)
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Biz Azim üşşân, suyu (gökten) bol bol nasıl dökm ekteyiz?

26- Ljâ-Jû ^ y jV l LjŞ-S-^1
Sonra (nebatat için) toprağı bir yarışla nasıl yarm aktayız?
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27- LL>- LgJi LsliLİ
Bu sûretle orada (buğday, arpa ve benzeri gibi) hububat,
ekinler

bitirdik.
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28“ L^ 55
Üzüm bağları ve yoncaları,

29“ !Ak>5
Zeytinlikler ve hurmalıklar,

30“ b lp

lA^-j

İri ve sık ağaçlı bahçeler,

^S", s31“ Ld5 ^ 4 5
M eyveler ve çayırlar bitirdik.

32“ -SbjLajN j -_^j Lp Llo
Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın geçim i, faydalansın diye
halkettik.
3
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33“ <L>-L,^Jl o t U - b li
Sahha; kıyâmetin ismidir. Sayha mânâsınadır. Yani (ikinci nefha) geldiği zam an, kulakları sağır eden o ses geldiğinde,

34“ <U>-l j o tj-^ l jb j ^4
O gün kişi, kaçar kardeşinden. (G örm ek görüşm ek istemez.)
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35“ «Uj Ij o l j
Anasından ve babasından kaçar, yüzünü çevirir.
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Eşinden ve evlâdı çocuklarından firar eder. (Ne için kaçıyor? Ya
çok m eşguldür vakti yoktur görüşm eye yahutta davacı olm aların
dan korkup kaçıyor.)
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37O gün, onlardan her birinin başından aşacak işi (ve derdi)
vardır.

O gün birtakım yüzleri görürsün sevinçli, güleç ve müjdelidir.
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G üler ve sevinir.
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Nice yüzleri de o gün, toz toprak, (ıstırab) bürümüştür.
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41- a^î Lg3Aj’ı
Onları karanlık bürümüş.

42- aj^-4.]| ajA^Jl
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İşte bunlar kâfir olanlar, haktan sapan fâcir olanlardır.

