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“ انكريى انقراٌ تيُها كًا سهيًاٌ قظح في انُهضح يعانى ” 

KUR‘ÂN‘IN AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA 

SÜLEYMAN (A.S) KISSASINDA KALKINMANIN 

ESASLARI* 

Arafât M.Muhammed Ahmed**/Çev.:Mustafa ġEN*** 

 

 

ÖNSÖZ 

Hamd âlemlerin Rabbine; salât ve selam yaratılmıĢların en Ģereflisi ve pey-

gamberlerin önderi efendimiz Muhammed‘e, âline ve bütün ashabına olsun. 

Hz. Süleyman‘ın kıssası Kur‘an‘ın ilgi çekici kıssalarındandır. Bu kıssa Kur‘an-ı 

Kerim‘deki peygamber kıssaları arasında eĢsiz bir tarzı temsil eder. Kur‘an-ı Ke-

rim‘deki peygamber kıssalarına bakıldığında her peygamberin kavmini imana da-

vet ettiği, azınlığın iman edip, çoğunluğun inkar ettiği, mazaretin kalmaması ve in-

zarın yapılması nedeniyle de onlara azabın geldiğinin anlatıldığı görülür. Ayrıntılar-

daki farklar dıĢında Kur‘an-ı Kerim‘de en çok bahsi geçen Nuh, Ġbrahim, Lut, Hud, 

Salih, ġuayb ve Musa (a.s) ‗ın kıssalarında hep aynı Ģey gerçekleĢmiĢtir.  

Hz. Süleyman ve babası Hz. Davud‘un kıssaları hedef ve gaye bakımından son 

derece açık olmakla birlikte iktidar, hâkimiyet, askeri güç ve medeni kalkınma kıs-

salarıdır. 

———— 
* Bu makale Ürdün‘de Yapılan III. Kur‘an AraĢtırmaları Konferansının ―Meâlimü‘n-Nehda fi Kıssati 

Süleyman kemâ Beyyennâhe‘l-Kur‘ani‘l-Kerim‖ adlı bölümünün çevirisidir. 
** Dr., Ezher Ünv. Kur‘an-ı Kerim Fakültesi Medine Tayyibe Ünv. Edebiyat ve BeĢeri Bilimler Fakültesi, 

Tefsir ve Kur‘an Ġlimleri Bölümü. 
*** Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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―Hz. Süleyman Kıssasında Kalkınmanın Esasları‖ isimli araĢtırmayı tamamla-

ma hususunda Allah Teâlâ‘dan yardım istedim. Bu konu önsöz, giriĢ, araĢtır-

ma/geliĢme ve sonuç Ģeklinde inceledim. Mukaddime bölümünde konunun seçim 

sebebi ve iĢleyiĢ planı, giriĢ bölümünde ise Hz. Süleyman‘ın zamanı, iktidarı ve 

Kur‘an‘ın ondan genel olarak söz etmesini ele aldım. Daha sonra birinci bölümde 

bu komutanın nitelikleri, özellikleri ve önemli iĢleri, ikinci bölümde ise onun ordu-

larından, kalkınmadaki rollerinden, önemli özelliklerinden ve iĢlerinden bahsettim. 

Sonuç bölümünde de bu mübarek kıssadan yaptığım çıkarımların en önemli-

lerini zikrettim. Bu çalıĢmada Kur‘an-ı kendime önder yaptım ve onu önceledim. 

Tefsir kitaplarında nakledilen doğru da yanlıĢ da olabilen nitelemeler ve olaylara 

itibar etmedim. Çünkü Kur‘an yeterlidir, baĢka Ģeye ihtiyaç bırakmaz. Allah 

Teâlâ‘dan, bu makaleyi okuyan herkesi faydalandırmasını diliyorum. Allah 

Teâlâ‘nın salat ve selamı efendimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed‘e, âline ve 

bütün ashabına olsun. 

Dr. Arafât Muhammed/Medinetü‘l-Münevvera 

GĠRĠġ 

HZ. SÜLEYMAN‟IN NESEBĠ VE KUR‟AN‟IN ONU GENEL OLARAK ELE ALIġI  

el-Hafız ibn Asâkir Hz. Süleyman‘ın nesebini Ģöyle açıklar: Süleyman b. Hz. 

Davud b. ÎĢâ b. Uveyd b. Nâır b. Salomon b. YahĢon b. Umey b. Yadob b. Râm b. 

Hadron b. Faris b. Yehuda b. Ya‘kub b. Ġshak.1 

Hz. Süleyman babası Hz. Davud‘tan ( MÖ 1004 – MÖ 965) sonra Peygamber-

lik ve krallık görevini üstlenmiĢtir. Hz. Süleyman‘ın krallığı ġam bölgesinde idi. Sa-

hih hadislerde zikredildiği üzere Beytü‘l-Makdis‘i inĢa eden odur. MÖ 928 yılında 

vefat etmiĢtir.2 Kur‘an-ı Kerim‘in yedi suresinde 16 âyette, 17 defa ondan bahse-

dilmektedir.  

Kıssanın Kur‘an‘da geçtiği yerler: Bakara 2/102; Nisa 4/163 iki defa; En‘am 

6/84; Enbiya 21/78, 79, 81; Neml 27/15, 16, 17, 18, 30, 36, 44; Sebe‘34/ 12; 

Sâd 38/30, 34. Hz. Süleyman‘ın hikâyesinin ayrıntısı Enbiya 21, Neml 27, Se-

be‘34 ve Sâd 38 surelerinde zikredilmektedir.  

Hz. Süleyman‘ın kıssasında medeniyet ve bayındırlık açısından kalkınmanın 

ayrıntıları anlatılmaktadır. Bir toplumda kalkınmanın gerçekleĢtirilebilmesi için bu-

lunması gereken üç temel unsurdan söz edebiliriz. Bu esaslar Ģunlardır: 

1. Metot/Program: Ġlkeler ve talimatlar. 

2. Komutan: Veya toplumu yöneten lider. 

———— 

1 Ġbn Asâkir, Tarih-u DimeĢki‘l-Kebir,XXI/231. 
2 Bkz. Harman, Ömer Faruk, ―Süleyman‖, DĠA, Ġstanbul, 2010, XXXVIII, 56-60; Sa‘lebî, Arâisü‘l-Mecâlis, 

Beyrut, 1405/1985, s. 328. (Çevirenin Notu)  
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3. Ordular: Veya liderle birlikte bulunan ve kalkınmanın gerçekleĢmesinde 

ona yardımcı olan topluluk.  

Metot Allah Teâlâ‘nın kulları için din olarak seçtiği Ġslam‘ın metodudur. Hz. Sü-

leyman peygamberliği babasından almıĢ ve bu vazifeyi toplumuna karĢı en iyi Ģe-

kilde yerine getirmiĢtir. Ġleriki sayfalarda kalkınmanın gerçekleĢmesinde komuta-

nın ve ordunun rolünü sunmaya çalıĢacağız. 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BAġARILI KOMUTANIN NĠTELĠKLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ 

Hz. Süleyman Allah Teâlâ‘nın Hz. Davud Peygambere bir hediyesidir. Allah 

Teâlâ Ģöyle buyurur: ―Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. Süleyman ne güzel 

bir kuldu! Doğrusu o, daima Allah'a yönelirdi.‖3 Babası için ne güzel armağan, 

Rabbi için ne güzel bir kul. Bu büyük komutan ve yüce nebi baĢarılı yönetimin bü-

tün özelliklerini oluĢturan pek çok niteliklere sahiptir. Kur‘an-ı Kerim‘de de bahse-

dildiği üzere bu özelliklerin en önemlilerini sunacağız:  

1. KiĢisel Nitelik ve Özelliklerin Tamamı 

1.1. Ġlim (العلم) 

Allah Teâlâ Ģöyle buyurur: ―Andolsun! Biz Davud‘a ve Süleyman‘a ilim verdik. 

Onlar, ‗Hamd, bizi mü‘min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah‘a mahsustur‘ 

dediler.‖4 Buradaki ‗ilim‘ tazim ifade eden nekrenin de iĢaret ettiği gibi çokluk ifa-

de eder. Kaza/yargı, kuĢların dili, vb. bu ilimlerdendir. Hz. Süleyman bu ilmi baba-

sından almıĢtır. Nitekim Allah Teâlâ Ģöyle buyurur: ―Süleyman, Davud‘a varis oldu 

ve ‗Ey insanlar, bize kuĢdili öğretildi ve bize her Ģey verildi. ġüphesiz bu, apaçık bir 

lütuftur‘ dedi.‖5 Müfessirlerin çoğunluğu buradaki verasetin mal değil; ilim ve pey-

gamberlik veraseti olduğu görüĢündedirler. Çünkü Hz. Süleyman babasının malına 

kardeĢleri olmaksızın tek baĢına varis değildir, ayrıca peygamberlerin malına da 

mirasçı olunmaz.6  

1.2. AnlayıĢ (الفهم) 

Bu anlama/kavrama ilmin üzerinde bir melekedir. Nitekim bazı âlimler ―fehm‖ 

kelimesinin ; ‗sözün manalarını, özellikle duyulduğu anda bilmek veya bir iĢten 

baĢka bir iĢe, dıĢ olaylardan iĢlerin perde arkasına kiĢinin süratle intikal etmesi-

dir‘, demiĢlerdir. Bazıları da ―fehm‖in ‗lafzın manalarını düĢünmek, kiĢinin kendi-

siyle güzel Ģeyler yapacağı bir durum veya istenilen Ģeyleri elde etmeye hazırlık 

———— 

3 Sâd 38/30. 
4 Neml 27/15. 
5 Neml 27/17. 
6 Konuyla ilgili hadis Ģöyledir:―Peygamberler, miras olarak dirhem veya dînar bırakmazlar. Onların 

bıraktıkları miras ancak ilimdir.‖ (Buhari Ġlim: 10) (Çevirenin Notu) 
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yaparak zihni berraklaĢtırmak7 olduğunu söylemiĢlerdir. Hz. Süleyman‘ın 

―fehm/anlayıĢ‖ ile nitelendirilmesi Kur‘an‘da Ģöyle geçmektedir. ―Biz hüküm ver-

meyi Süleyman‘a kavratmıĢtık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiĢtik. Da-

vud ile birlikte, Allah‘ı tesbih etmeleri için dağları ve kuĢları onun emrine verdik. 

Bunları yapan biz idik.‖8 

Bu kıssa, tefsir kitaplarında geçtiği üzere gece vakti koyunları baĢkasına ait 

ekin tarlasına girip onu telef eden bir kimseye aittir. Bu olay üzerine Hz. Davud te-

lef olan ekinin yerine koyunların ekin sahibine verilmesi hükmünü verdi. Hz. Sü-

leyman, her iki tarafın adaletli bir Ģekilde maslahatını ve menfaatini gözeterek te-

lef olan ekinin kıymetiyle koyunlardan elde edilecek faydayı eĢitlemek maksadıyla 

koyun sahibinin telef olan ekini yeniden yetiĢtirmesine, bu süre zarfında da ekin 

sahibinin, koyunların süt, yün vb. faydalarından istifade etmesine daha sonra da 

koyunların ve ekinin asıl sahiplerine iadesine hükmetmiĢtir. Allah Teâlâ bu olayı 

Kur‘an‘da Ģöyle anlatır: ―Davud ile Süleyman da, hani bir topluluğun koyunları, ge-

celeyin birisinin tarlasına yayılmıĢ, harâp etmiĢti de bu hususta hüküm vermiĢlerdi 

ve biz de hükümlerine tanık olmuĢtuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman‘a kavratmıĢ-

tık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiĢtik. Davud ile birlikte, Allah‘ı tesbih 

etmeleri için dağları ve kuĢları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.‖9 

Ġbn Kayyim (ö. 728/1350) der ki: ―Allah Teâlâ bu iki değerli peygamberi yâd 

etti, ilim ve hikmet sahibi olmalarıyla ikisini ve ayrıca bu belirli olayda özel olarak 

anlama/kavrama kabiliyeti vermekle de Hz. Süleyman‘ı övmüĢtür.  

1.3. Allah‘a Çokça Yönelmek ( أواب نهإ ) 

ٖٔاْب― -mastarından türe ‗ األٔب‗ kelimesi dönmek/yönelmek anlamına gelen ‖َأ

yen ‗فٓعاه‘ vezninde mübalağa sıygasıdır. ‗األٔب ‗ kelimesi ‗التٕاب‘ kelimesi gibi ha-

ramları terk etmek ve farzları yapmak suretiyle Allah Teâlâ‘ya yönelmek anlamın-

dadır. Bu özellik de Kur‘an‘da sadece Hz. Süleyman, Hz. Davud ve Hz. Eyyüb için 

zikredilmiĢtir.10  

1.4. Hüküm (الحكم) 

Bu kelime insanlar arasında hüküm vermek anlamındadır. ―Hüküm‖ kelimesi 

tamamı peygamberlerin vasfı olmak üzere Kur‘an‘da dört yerde ―ilim‖ kelimesi ile 

birlikte zikredilmiĢtir. Bu peygamberler Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Lut, Hz. Davud ve 

———— 

7 Ebu Hilal el‘Askerî, Furuku‘l-Luğaviyye, s. 284; ez-Zebîdî, Tâcü‘l-Arûs, ‗فهى‘, md., XXIII/224 . 
8 Enbya 21/79. 
9 Enbya 21/79-80. 
10 Söz konusu âyetler sırasıyla Ģunlardır: ―Dâvûd‘a Süleyman‘ı bağıĢladık. O ne güzel kuldu! ġüphesiz o, 

Allah‘a çok yönelen bir kimse idi.‖ (Sâd 38/17); ―Ey Muhammed! Onların söylediklerine karĢı sabret. 

Güçlü kulumuz Dâvûd‘u hatırla. O, Allah‘a çok yönelen bir kimse idi.‖ ( Sâd 38/17) ve ―Gerçekten biz 

Eyyûb‘u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah‘a çok yönelen bir kimse idi.‖ 

( Sâd 38/17)  
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Hz. Süleyman‘dır.11Ġster insanları yönetmek anlamında; isterse insanlar arasında 

hüküm vermek anlamında olsun hüküm ancak ilim ile olur. Ġkinci anlam daha uy-

gundur; çünkü Hz. Lut kavminin yöneticisi değildi. Hz. Lut ile ilgili âyetin tefsirinde 

Kurtubî (ö. 671/1273) Ģöyle der: ―Allah Teâlâ‘nın ‗Biz Lut‘a hüküm verdik‘12 sö-

zündeki ‗hüküm‘ kelimesi hasımlar arasında hüküm vermek anlamındadır.‖ Hü-

küm burada ilim ve amelde doğruyu bulma demek olan hikmet anlamında olabil-

diği gibi her iki manaya gelmesine de bir engel yoktur. Bu dört âyette dikkat edil-

mesi gereken husus hüküm ile ilmin birlikte zikredilmesinin Kur‘an‘da sadece ilmî 

ve amelî gücü birleĢtiren peygamberlere has bir vasıf olacak kadar önemli bir du-

rum olmasıdır.  

2. Allah‟ın Hz. Süleyman‟a Pek Çok Maddi Ġmkân Ġle Ġkramda Bulunması  

Bunun pek çok çeĢidi vardır. Bazıları Ģunlardır: 

2.1. Rüzgârın Emrine Verilmesi 

Allah Teâlâ Ģöyle buyurur: ―Süleyman‘ın hizmetine de güçlü esen rüzgârı ver-

dik. Rüzgâr, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz, her 

Ģeyi hakkıyla bileniz.‖13 Taberî (öl.310) de Ģöyle demiĢtir: ―Bu rüzgâr Süleyman‘ı 

ve adamlarını onun istediği yere götürür ve sonra da ġam‘daki makamına geri ge-

tirir.‖14 Bu rüzgâr Allah Teâlâ‘nın ―Biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr, 

onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi.‖15 sözünde ―ٞسخا‖ /yumuĢak, hafif diye 

nitelendirilmiĢtir. Bu rüzgâr duruma göre bazen hafif bazen de Ģiddetli eser ki bu 

tam bir teshîr/hizmetine vermedir. 

Bu rüzgârın sürati ve hareketi Kur‘an‘da Ģöyle nitelendirilmiĢtir: ―Süleyman‘ın 

emrine de, sabah esiĢi bir ay, akĢam esiĢi de bir ay(lık yol) olan rüzgârı verdik.‖16 

 gidiĢi kelimesinin manası gün ortasına kadar rüzgârın gitmesidir ki bu bir / ‖غذِٔا―

aylık mesafeye denktir. ―سٔاحّا‖ /dönüĢü kelimesi ise gün ortasından geceye kadar 

rüzgârın dönüĢüdür ki bu da aynı Ģekilde bir aylık mesafeye denktir. 

2.2. Bakırın Hizmetine Verilmesi 

Allah Teâlâ Hz. Süleyman hakkında ―ErimiĢ bakır ocağını da ona sel gibi akıt-

tık.‖17 demektedir. ―الكطش‖ kelimesi müfessirlerin çoğunluğunun ittifakına göre ba-

kır anlamındadır. Alûsî (öl.1270/1854) bu konuda Ģöyle der: ―الكطش‖ kelimesi قطش 

———— 

11 Yusuf 12/22; Enbiya 21/79; Kasas 28/14. 
12 Enbiya 21/74. 
13 Enbiya 21/81. 
14 et-Taberî, Câmiu‘l-Beyan, XVIII/481.  
15 Sâd 38/36. 
16 Sebe 34/12. 
17 Sebe 34/12. 
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قَطشاٌا/ قِطشاٌا طشٖك  „den gelmekte olup erimiĢ bakır anlamındadır. Söz konusu keli-

menin bakır, demir vb. metaller olduğu görüĢü de vardır. Lügatçilerin çoğunluğu 

birinci görüĢü desteklemektedir. Ben ―عني الكطش‖ ifadesinden bakır madeni anlıyo-

rum. Fakat Allah Teâlâ Hz. Davud‘a demiri yumuĢattığı gibi Hz. Süleyman‘a da ba-

kırı akıtmıĢ ve suyun pınardan fıĢkırması gibi onu fıĢkırtmıĢtır. Böylece dayandırıl-

dığı Ģeyin ismi ile ― الكطش عني ‖ diye isimlendirilmiĢtir. 

Bu öyle büyük bir mucizedir ki Hz. Süleyman zamanında o ve ordusu için bir 

aylık mesafe bir gün olarak kısaltılmıĢ ve ağır sanayinin geliĢmesine yardım eden 

demir madenleri kalıba dökülebilmiĢtir. 

3. Hz. Süleyman‟ın Kur‟an‟daki Kıssasından Çıkartılabilecek Nitelikler  

3.1. Allah‘a Tam Bağlılığı 

Hz. Süleyman‘ın tam teslimiyeti ―Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gü-

lerek dedi ki: ‗Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere Ģükret-

meye ve razı olacağın salih ameller iĢlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kul-

larının arasına kat!‘‖18 âyetindeki övgü diliyle yaptığı yakarıĢta ve Sebe Kraliçesi-

nin tahtı kendisine getirildiğinde ―fadl‖ kelimesini, onu kendisine veren Allah 

Teâlâ‘ya nispet etmesinde görülür. O ―fadl‘ı kendisine veya ordusunun maharet ve 

kuvvetine nispet etmemiĢ, tamamen Allah Teâlâ‘nın bir lütfu olduğunu ikrar etmiĢ 

ve (durumu bildirilen âyette) Ģöyle demiĢtir: ―Kitaptan bilgisi olan biri, ‗Ben onu, 

gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm‘ dedi. Süleyman, tahtı yanında yer-

leĢmiĢ hâlde görünce Ģöyle dedi: ‗Bu, Ģükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim 

diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lütfudur. Kim Ģükrederse ancak kendi-

si için ĢükretmiĢ olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan 

sınırsız zengindir, cömerttir.‖19 

3.2. Orduyu Gözetmesi ve TeftiĢ Etmesi 

Ordunun gözetilmesi ve teftiĢ edilmesi komutanın yapması gereken iĢlerden-

dir. Komutan, kolayca sevk/idare edebilmesi ve aksaklıkları düzeltebilmesi için 

ordusuyla ilgilenmeli, durumlarını takip ve teftiĢ etmelidir. Hz. Süleyman, Allah 

Teâlâ‘nın ―Süleyman, kuĢlara göz atıp yokladı…‖20 âyetinde dediği gibi ordusunu 

daima teftiĢ ederdi. Kurtubî (ö. 671/1273) bu ayetin tefsirinde Ģöyle demektedir: 

―Bu âyette liderin halkının durumunu incelemesi ve onları gözetmesi gerektiğine 

delil vardır. Ġstersen Hüdhüd‘e bak, küçük olmasına rağmen durumu Hz. Süley-

man‘dan gizli kalmıyor. Ya büyük iĢler hakkında ne düĢünülür? Hz. Ömer (r.a) da 

aynı yolu izlerdi. ġöyle demiĢti: Fırat kenarında bir kurt bir keçiyi kapacak olsa, 

———— 

18 Neml27/19. 
19 Neml27/40. 
20 Neml27/20. 
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Ģüphesiz Ömer ondan sorumlu tutulacaktır.21 Yönetimi altındaki ülkelerin harap 

olduğu, yönettiklerinin zayi olduğu, çobanlarının kaybolduğu bir yönetici hakkında 

ne düĢünürsünüz?‖22 

3.3. Orduyu Tanıması ve Kontrol Altına Alması 

Bu durum Hz. Süleyman‘ın Hüdhüd‘ün ortalıkta olmayıĢını bilmesinde görülür. 

Kur‘an‘ın bildirdiği üzere Hz. Süleyman Ģöyle demiĢtir: ―Süleyman, kuĢlara göz atıp 

yokladı ve Ģöyle dedi: ―Hüdhüd‘ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıĢ-

tı?‖23Ordunun çokluğuna ve cinslerinin çeĢitliliğine rağmen Hüdhüd‘ün olmadığını 

anladı. Âyetin metninden Hz. Süleyman‘ın ‗niye göremiyorum diye‘ Hüdhüd‘ü so-

ruĢturduğu anlaĢılmaktadır. SoruĢturma sonunda da onun olmadığını anladı. Bu, 

ordunun fertlerinden birisi olan Hüdhüd‘ün kayıp olduğunu hızlı bir Ģekilde anladı-

ğına iĢaret etmektedir. Ayrıca burada Hz. Süleyman‘ın teyakkuzda olduğuna ve or-

duyu çok iyi tanıdığına iĢaret vardır. Bu duruma Allah Teâlâ‘nın ―Cinlerden de 

Rabbinin izniyle onun önünde çalıĢanlar vardı. Ġçlerinden kim bizim emrimizden 

çıkarsa, ona alevli ateĢ azabını tattırırız.‖24 sözü iĢaret etmektedir. Âyetteki “ ََ  َبِٗ

ْٔ -ifadesi Hz. Süleyman‘ın onların gerekli her türlü hallerini bildiğini vurgula ”ََٖذِٖ

maktadır. 

 

3.4. Kararlı Olması ve Hata Edeni Cezalandırması  

Hz. Süleyman Hüdhüd‘ü ağır bir Ģekilde cezalandırmakla tehdit etti: ―Bana 

(mazeretini gösteren) apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir Ģekilde 

cezalandıracağım, ya da onu boğazlayacağım.‖25 Müfessirler Hz. Süleyman‘ın 

Hüdhüd‘ü cezalandırmasının keyfiyeti konusunda pek çok söz söylemiĢlerdir: Tüy-

lerini yolmak, katranla sıvayıp güneĢletmek, kafese kapatmak, Hz. Süleyman‘ın 

hizmetinden uzaklaĢtırmak, dostuyla arasını ayırmak, akranlarına hizmet ettirmek 

vb.26 

Cezalandırmanın çeĢidi ne olursa olsun ordunun ancak mükâfat ve cezalan-

———— 

21 Bu durumu Milli Ģairimiz M. Akif Ersoy Ģu dizeleriyle özetlemiĢtir: 

―Kenar-ı Dicle'de bir kurt aĢırsa bir koyunu, 

Gelir de adl-i Ġlâhî sorar Ömer'den onu! 

Bir ihtiyâr karı bî-kes kalır, Ömer mes‘ûl! 

Yetîmi, girye-i hüsrân alır, Ömer mes‘ûl! 

Bir âĢiyân-ı sefâlet bakılmayıp göçse: 

Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse! 

Zemîne gadr ile bir damla kan dökünce biri: 

O damla bir koca girdab olur boğar Ömer'i!‖ Safahat, Kocakarı ile Ömer, s. 85-86 (Çevirenin Notu) 
22 el-Kurtubî, el-Câmi‘ li Ahkami‘l-Kur‘an, XXVI/131. 
23 Neml 27/20. 
24 Sebe 34/12. 
25 Neml 27/21. 
26 Bk. et-Taberî, Câmiu‘l-Beyan, XVIII/33;ibnü‘l-Cevzî, Zâdü‘l-Mesir, VI/164 vd. 
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dırmayla düzene gireceği açıktır. Subay veya nöbet tutan asker olmadan iĢleri akı-

Ģına bırakmak komutanın heybetini yok eder, askerin çalıĢmasını zayıflatır. Bura-

daki tehdit boğazını kesmeye kadar varmaktadır. Belki de bu, söz konusu boğazını 

kesme cezasını gerektirecek bir suç iĢlediğinde olur. Zeyd b. Rumân da ―Hz. Sü-

leyman Hüdhüd‘e bu tehdidi âsilere sert davrandığı, nöbet ve konumunu ihlal 

edenleri cezalandırdığı için yapmıĢtır.‖27 der. 

Bu sadece kuĢlara özel olmayıp cinleri de kapsayan, kararlı olmada genel bir 

kural idi: ―Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalıĢanlar vardı. Ġçlerinden 

kim bizim emrimizden çıkarsa, ona alevli ateĢ azabını tattırırız.‖28 Ġbn ÂĢur (öl. 

1973) burada Ģöyle söyler: ―AteĢ azabı teĢbihtir, yani alevli ateĢ azabı gibi, yani 

cehennem azabı gibi azaptır. Cehennem azabı ‗hesap gününde‘ hakiki olarak vu-

ku bulacaktır.‖29 Hz. Süleyman‘ın ordularının bir kısmıyla ilgili Allah Teâlâ Ģöyle bu-

yurmaktadır: ―… bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.‖30 

Âyetteki ―اِلَأِصَفأد‖ kelimesi kelepçeler ve bağlar anlamındadır. Dolayısıyla mana Ģöy-

ledir: ġeytanlardan isyankâr bir grup vardır ki Hz. Süleyman terbiye etmek için on-

ları bukağılara bağlamıĢtır.  

3.5. Ordunun GörüĢünü Dinlemesi ve Özürlünün Mazeretini Kabul Etmesi 

Hüdhüd Hz. Süleyman‘a geldi, canlı ve emin bir Ģekilde konuĢtu ve bildiklerini 

ona arz etti. Hz. Süleyman da onun sözünün araĢtırılmasına karar verdi. Eğer doğ-

ru söylüyorsa cezalandırılmayacak ve ihsanda bulunulacak; Ģayet yalan söylüyorsa 

cezalandırılacak ve değer verilmeyecek. Ġbnü‘l-Arabî tefsirinde Ģöyle demiĢtir: 

―Yetkili kiĢinin, sorumluluğu altındakilerin özrünü kabul etmesi ve dıĢ görünüĢleri-

ne göre onları cezalandırmaması gerekmektedir. Fakat Ģer‘î bir hükümle ilgili ise 

Hz. Süleyman‘ın yaptığı gibi imtihan etme hakkı vardır. Çünkü o, Hüdhüd kendisi-

ne ―Ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, kendisine her Ģeyden bolca ve-

rilmiĢ ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.‖31 dediği zaman açgözlülük onu 

kıĢkırtmamıĢ ve mal artırma sevgisi onu cezb etmemiĢtir. Nitekim sözünün deva-

mında Ģöyle söylemiĢtir: ―Onun ve kavminin, Allah‘ı bırakıp güneĢe taptıklarını 

gördüm.‖32 ĠĢte o zaman duydukları Hz. Süleyman‘ı sinirlendirmiĢ, Hüdhüd‘ün bir 

an önce sözünü bitirmesini, o batıl sözleri hak ile değiĢtirmek ve onları Allah 

Teâlâ‘ya imana döndürmek için bilmediği Ģeyleri öğrenmeyi istemiĢti.‖33 

Hz. Süleyman nöbetine geç kalmasına rağmen Hüdhüd‘ü dinlemekten kaçın-

———— 

27 Ġbn Ebi Hatim 16229 no‘lu hadis; et-Taberî, Câmiu‘l-Beyan, XVIII/34. 
28 Sebe 34/12. 
29 ĠbnÂĢur, et-Tahrîrve‘t-Tenvîr, XXII/160. 
30 Sâd 38/38. 
31 Neml 27/23. 
32 Neml 27/24. 
33 Ġbn Arabi 3/1477. 
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madı. Hz. Süleyman onun bu durumundan yararlandı, hatta bütün Sebe halkı fay-

da gördü. 

3.6. Süratli Karar Alma 

Komutanlık, komutanın kararının hızlı ve kesin olmasını gerektirir. Gecikmeye 

mahal olmamalı, halkı ilgilendiren önemli kararlar geciktirilmemeli ve geleceğe er-

telenmemelidir. Bu iĢ özellikle de dini bir iĢ ise geciktirilemez.34 Peygamberimiz-

den gelen sahih rivayet Ģöyledir: “Ahiret iĢleri hariç her Ģeyde teennî ile hareket 

etmek iyidir.”35  

Hz. Süleyman geciktirmeden Hudhüd‘ü gönderdi çünkü iĢ ertelenemezdi. Mil-

letlerin ve fertlerin hayatıyla ilgili kararlar ileri görüĢlü, azimli ve kararlı kiĢilere ihti-

yaç duyarlar. 

3.7. Ġffetli Olmak ve Dinî Konularda Hediye Kabul Etmemek 

Sebe Kraliçesi Hz. Süleyman‘a hediye göndermiĢti. O-Allah Teâlâ‘nın dinine 

inanan bir kimse idi- hediyeyi kabul edemezdi, çünkü bu hediye masum değildi. 

Onlar hediyeyi Hz. Süleyman‘ın onları bulundukları küfür ve Allah Teâlâ yerine gü-

neĢe tapma halleriyle baĢ baĢa bırakması için göndermiĢlerdi. Peygamber Efen-

dimiz‘den de bu konuda Ģu söz nakledilmiĢtir: “Size verilen hediyeyi alınız. Eğer o 

dindeki rüĢvet ise kabul etmeyiniz.”36 

3.8. Ordunun Gücünü Bilmesi 

Hz. Süleyman Sebe Kraliçesinin tahtının getirilmesini arzu ettiğinde bunu or-

dusundan istedi ve Kur‘an‘ın bildirdiğine göre; Ģöyle dedi: ―(Hz. Süleyman), ‗Ey ileri 

gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun (kraliçenin) tahtını 

getirebilir?‘ dedi.‖37 Daha sonra Hz. Süleyman taht gelmeden önce –Allah 

Teâlâ‘nın yüce kudretini bilmek ve nübüvvetine Ģahit olmakla birlikte- Allah 

Teâlâ‘nın sadece kendisine verdiği harikulade olaylara yöneldi. 

Hz. Süleyman, neler yapabileceklerini öğrenmek için durumu ordusuna iletti. 

Cinlerden bir Ġfrit, Hz. Süleyman‘ın oturduğu yerden kalkmadan tahtı getireceğini 

söyledi. Kitaptan bilgisi olan birisi de göz açıp kapamadan tahtı getireceğini söyle-

di. Dediği gibi de getirdi. Bu komutanın ordusunun gücünü ve her birinin neler ya-

pabileceğini bilmesine bir iĢarettir. Eğer bu mümkün değilse ordusuna, güçlerini 

kendisine bildirmeleri için emirler versin.  

Buraya kadar anlatılanlardan Allah‘ın (c.c.) peygamberi Hz. Süleyman‘ın mü-

———— 

34 Buradaki sözlerle arkasından zikredilen hadis çeliĢkili gibi görünmektedir. Kanaatimizce toplumun 

menfaatine uygun olarak alınan kararlar ahirette sevaplı iĢler kabilinden değerlendirilmiĢtir. 

(Çevirenin Notu) 
35 Ebu Davud, Edeb, 11; Hakim I,62. Hadis sahihtir.  
36 Ġbn Hacer, el-Metalibu‘l-Âliye, 4468. Bu hadisi Ġshak ve Ahmet b. Meni‘ rivayet etmiĢtir. Raviler 

sikadır.  
37 Neml 27/38. 
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min bir toplumu yönetmede zaman ve dini açıdan iki önemli görevi yerine getirdiği 

açıktır. Allah onun eliyle beldeleri fethetmiĢ, insanları doğru yola sevk etmiĢtir, 

parlak bir medeni kalkınma gerçekleĢtirmiĢtir. Ġbret almak isteyenler için onun ka-

lıntıları hala durmaktadır. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

Ordular, Özellikleri Ve Yaptıkları Önemli ĠĢler 

Kur‘an Hz. Süleyman‘ın ordusundan biraz ayrıntılı bir Ģekilde bahsetmiĢtir. On-

ların özelliklerini, sıfatlarının bir kısmını açıklamıĢ ve bazı iĢlerini zikretmiĢtir. Bu 

bölümde ordunun çeĢitlerini, önemli özelliklerini ve iĢlerini ele alacağım. Bunlar Ģu 

Ģekildedir: 

 Orduların ÇeĢitliliği 

Hz. Süleyman‘ın memleketinde ordular tek cins değildi; insanlar, cinler ve kuĢ-

lar olmak üzere üçe ayrılıyordu. Nitekim Allah Teâlâ Kur‘an‘da Ģöyle buyurur: ―Sü-

leyman‘ın, cinlerden, insanlardan ve kuĢlardan meydana gelen orduları onun 

önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.‖38 Âyet-i kerimenin; 

cinleri, bu üç ordunun en âsîleri olarak takdim ettiği ve komutanın ordusuna tam 

hâkim olması gerektiğini açıklamak sadedinde geldiği düĢünülebilir. Cinler inat-

çı/âsî olmaları ile birlikte ordunun en çabuk toplananıdır. Sonra ikinci olarak in-

sanların zikredilmesi onların sorumluluk vb. durumlarda cinlere benzemelerinden 

dolayıdır. Her bir gurubun özel görevi vardır; kuĢların görevi bilgi toplamak ve mek-

tupları getirip götürmek, insanın görevi savaĢmak, cinlerin görevi ise manevi iĢler-

dir. Allah Teâlâ en doğrusunu bilir. 

Bu âyetler ordunun sınıflarını genel olarak açıklayınca diğer âyetlerde de söz 

konusu sınıfların her biriyle ilgili misaller verilmiĢtir. Hz. Süleyman yerinden kalk-

madan Sebe Kraliçesinin tahtını getireceğini söyleyen cinlerden ifrit bunlardan bi-

ridir. Allah Teâlâ ġöyle buyurur: ―Cinlerden bir ifrit, ‗Sen yerinden kalkmadan ben 

onu sana getiririm ve Ģüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim‘ dedi.‖39 

Orada kitaptan bilgisi olup Hz. Süleyman‘ın göz açıp kapamasından evvel tahtı ge-

tireceğini söyleyen biri vardı: ―Kitaptan bilgisi olan biri, ‗Ben onu, göz açıp kapa-

madan önce getiririm‘ dedi.‖40 Bunların yanı sıra bilgi toplayan, Sebe Kavmi ve 

yurtlarını keĢif görevini yerine getiren ve Peygamberin mektubunu onlara ulaĢtıran 

Hüdhüd vardı. 

 BarıĢ Konusundaki En Belirgin ĠĢleri 

Orduların görevleri çeĢitli olup sadece savaĢla sınırlı değildi. Hatta toplumun 

———— 

38 Neml 27/17. 
39 Neml 27/39. 
40 Neml 27/40. 
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kültürel/medeni kalkınmasına katılıyorlardı. Bu da sanayi ürünleri ve diğer madde-

lerin üretimine katılmakla olmuĢtur. Kur‘an orduların bazı kısımlarının sanayi türü 

kalkınmaya katılımlarından çokça bahsetmiĢtir. Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 ĠnĢaat (Mimari Kalkınma) 

Hz. Süleyman‘ın ordusunun niteliği ile ilgili Allah Teâlâ Ģöyle buyurur: ―Bina us-

tası olan ve dalgıçlık yapan her bir Ģeytanı…‖41 Âyetteki ―ٞالَبٍٖا” kelimesi “فعاه” 

vezninde olup bina yapan iĢçiye verilen isimdir. Bina yapma iĢindeki ustalıklarına 

delâlet etmesi için mübalağalı ismi fail sıygasında gelmiĢtir. Onların yaptıkları bi-

naların ayrıntısı baĢka âyetlerde anlatılmıĢtır. Bunlardan birisi Ģöyledir: ―Cinler, Hz. 

Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit ka-

zanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi, Ģükredin! Kullarımdan Ģükredenler pek az-

dır.‖42 

Ordunun yaptığı bina çeĢitlerinin bir kısmına örnek; mihraplardır. Âyetteki 

 ;kelimesinin çoğuludur, o da güzel bina anlamındadır. Mücahid ‘حمشاب‗ lafzı ‘َوَحأسٖب‗

‗ َوَحأسٖب  ‘ kelimesinin saray dıĢındaki binalar, Dahhak; mescitler, Katâde; mescitler 

ve saraylar, Ġbn Zeyd ise meskenler olduğunu söylemiĢtir.43 

Lafzın delaletinden ve siyakından söz konusu kelimenin ister ibadet yerleri, is-

terse oturulan saraylar olsun büyük binalar anlamına geldiği gayet açıktır. Binalar 

büyüklüklerinden dolayı yüksek olurlar ki Allah Teâlâ‘nın Ģu sözü bunu göstermek-

tedir: ―Sen, o davacılardan haber aldın mı? Hani Davud'un ibâdet ettiği yerin duva-

rına tırmanmıĢlardı.‖44 Hz. Süleyman‘ın yaptığı binaları tarih kitapları heykel olarak 

isimlendirmiĢtir. Müellifler binanın özellikleri ve yapımına katılan ordunun sayıları 

konusunda fazla söze ihtiyaç bırakmayacak derecede ayrıntıya dalmıĢlardır. An-

cak, Ģu kadarını söyleyelim ki bu bina Hz. Süleyman zamanındaki medeniyetin bü-

yüklüğünü göstermektedir. 

 Dalgıçlık (Denizcilik) 

Allah Teâlâ bu konuda Ģöyle demiĢtir: ―Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her 

bir Ģeytanı…‖45 Bir baĢka ayette de; ―Bir de Ģeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık 

eden ve daha bundan baĢka iĢler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları 

zapt eden bizdik.‖46 buyurmuĢtur. 

Âyetteki ‗َغىَّاص' kelimesi 'فعاه‘ vezninde bir mübalağa sıygasıdır. Rağıb bu ke-

———— 

41 Sâd 38/37. 
42 Sebe 34/13. 
43 Ġbn Kesir, Tefsiru‘l-Kur‘ani‘l-Azim, VI/500. 
44 Sâd 38/21. 
45 Sâd 38/37. 
46 Enbiya 21/82. 
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limeyi Ģöyle açıklar: ‗انَغىص‟ suyun içine girip oradan bir Ģey çıkarmak anlamında-

dır. Maddi bir konuda ya da bir bilgide olsun kapalı bir Ģeye atılıp onu çıkaran her-

kese ‗َغائض‟ denir. ‗َغىَّاص' ise söz konusu iĢi çok yapan kimsedir.47 

Bazı müfessirler denizden inciyi çıkaran ilk kiĢinin Hz. Süleyman olduğunu 

söylemektedirler.48 Haber ister doğru ister yanlıĢ olsun, kesin olan Ģu ki Ģeytanlar 

kendileri için değil Hz. Süleyman için dalgıçlık yapıyorlardı. Bu konuda da son de-

rece mahir idiler, onların iĢi tam ve fazlasıyla yaptıklarını ve bu yaptığı iĢlerin de 

çokluğunu ifade eden bir Ģekilde mübalağa sıygası ile nitelendirilmeleri bunu vur-

gular.49 Dolayısıyla buradaki mübalağadan kasıt hem dalma iĢini çok yapmak hem 

de denizden çok Ģey çıkarmak olur. Allah Teâlâ en doğrusunu bilir. 

 Güçlü ve Ağır Sanayi (Sınaî Kalkınma) 

Kur‘an‘ın, Hz. Süleyman‘ın ordusunun yaptığını söylediği çok sayıda sanayi 

çeĢidi Ģöyledir: 

a. Heykeller (Süsleme Sanatı) 

Bu hayvan vb. bakır, mermer gibi maddelerle heykelleri yapılan her çeĢit ka-

bartmadır. Bu sanat, bilindiği gibi, Hz. Süleyman Ģeriatında caizken bizim Ģeriatı-

mızda caiz değildir.  

b. Havuz Gibi Çanaklar (Geçim Aletleri Sanatı) 

―  ٌ  ― جىاب― .kelimesinin çoğuludur, içine yiyecek konan büyük kaptır ‖جفُح‖, ‖ِجفَا

ise ―جاتيح‖ kelimesinin çoğulu olup içinde su biriktirilen havuz anlamındadır.50 Ma-

na Ģudur; içerisine yiyecek konan bu çanaklar devenin su içtiği büyük havuzlar gi-

bidir. 

c. Sabit Kazanlar (Ağır Madeni Sanatlar) 

 .kelimesinin çoğulu olup içinde yemek piĢen kap anlamındadır ‖قدر― ,‖انقدور―

-denmesi yerinde sabit ve hareket ettirilemez olmasıdır. Bu da onun hac ‖راسياخ―

minin büyüklüğüne delildir. 

d. Diğer ĠĢler 

Bu iĢler genel anlamda Ģu âyette zikredilmektedir: ―Bir de Ģeytanlardan, Sü-

leyman için dalgıçlık eden ve daha bundan baĢka iĢler yapanları da onun emrine 

verdik. Hep onları zapt eden bizdik.‖51 Bu iĢler ibadethaneler, heykeller vb. olabilir. 

Hz. Süleyman ile Sebe Kraliçesinin hikâyesinde Hz. Süleyman‘ın ordusunun yaptı-

———— 

47 Râğıb, el-Huseyn b. Muhammed el-Ġsfehânî (425/1031), Müfredatü Elfazi‘l-Kur‘an, I/169. 
48 Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf b. Ali, el-Bahru‘l-Muhît, Lübnan/Beyrut, 1422/2001, (tah. Adil 

Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhammed Müavvid), VII/382. 
49 Ebu‘l-Bekâ el-Küfevî ġöyle söylemiĢtir: Mübalağa sıygası iki kısımdır: Birincisi mübalağanın fiilin 

çokluğuna göre, ikincisi ise mefullerin çokluğuna göre yapılmasıdır. el-Külliyyat, s.1372. 
50 et-Taberî, Câmiu‘l-Beyan, XX/64. 
51 Enbiya 21/82. 
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ğı bir saraydan bahsedilir. O Öyle büyük bir saraydır ki Sebe Kraliçesini ĢaĢırtır, ni-

tekim son derece akıllı ve zeki olmasına rağmen onu derin bir su zanneder. 

Bazı müfessirler bu âyetin genel yorumunda Hz. Süleyman‘ın ordusunun yap-

tığı diğer sanatlara da yer vermiĢlerdir. Râzî (ö.606/1209) bu yapılanların ―Ha-

mamlar, aydınlatıcı maddeler, yel değirmenleri, kristal ĢiĢeler ve sabunlar‖52oldu-

ğunu söylemektedir. Bu rivayetin sahih bir senedi yoktur. Tarihi açıdan doğru ol-

sun ya da olmasın âyetin lafzı umumidir, bu da o parlak dönemde mevcut olan 

pek çok sanatın varlığını ifade eder. 

 SavaĢa Katılma 

Buraya kadar yapılan iĢler barıĢ zamanında olanlardı, ordunun aynı zamanda 

askeri alanda da görevleri vardı. Hz. Süleyman‘ın ordularından daha önce bahsi 

geçmeyen atlar vardır. Âyette Hz. Süleyman‘ın onlara nasıl Ģefkat ettiği ve cana 

yakın davrandığı Ģöyle anlatılır: ―Hani ona akĢamüstü bir ayağını tırnağı üstüne di-

kip üçayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuĢtu. Hz. Süleyman, 

―Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim‖ dedi. 

Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman , ―Onları bana geri getirin‖ dedi. (Atlar 

gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okĢamaya baĢladı.‖53 Bu âyetlerde atları 

vasfetmek için iki sıfat getirilmiĢtir: ―طافُاخ‖ ve ― انظافُاخ― .‖جياد‖ iki ayağı üzerine 

durabilen demektir. ―انجياد‖ ise ― جىاد ― kelimesinin çoğulu olup iyi zıplayan anla-

mındadır. ZemahĢerî (ö. 538/1143) de Ģöyle der: ―Atların iki ayağı üzerine dura-

bilmeleri ve hızlı koĢmaları anlamına gelen kelimelerle nitelendirilmeleri iki önemli 

sıfatı kendilerinde toplamak içindir: Duran ve akıp giden. Yani durduğunda son de-

rece sakin ve huzurlu; koĢtuğunda da oldukça hızlı ve hafiftir.54 

Bu güzel atlar Hz. Süleyman‘a akĢam vakti getirildi. O bu atları çok severdi, 

onun bu sevgisi Allah Teâlâ‘yı sevdiği ve dininin sancağını yücelttiği içindi. Çünkü 

atlar cihad aracı ve kıyamete kadar bütün hayrın halkasıdır. Sevinçli bir Ģekilde 

onları gözetledi, gözden kaybolunca onların tekrar geri getirilmelerini emretti ve 

boyunlarını ve bacaklarını okĢadı. Bu anlatılanlar atlara değer verme, onları yü-

celtme, daha önce geçtiği gibi ordunun emirleri hemen dikkatlice yapmalarını 

açıklama, atların durumlarıyla ilgilenme ve onlarla mesrur olma kabilindendir.55 

Bütün bunlar Hz. Süleyman nezdinde cihad unsuru, zafere ulaĢmanın ve yer-

yüzünde Allah Teâlâ‘nın dinini yaymanın aracı olmaları itibariyle atların konumu-

nun keyfiyetini açıklamaktadır. 

———— 

52 er-Râzî, Mefâtihu‘l-Ğayb, XXII/175. 
53 Sâd 38/31-33. 
54 ez-ZemahĢerî, KeĢĢâf, IV/92. 
55 Ebu Hayyan Ģöyle demiĢtir: ―Bu söz peygamberlerin konumlarına uygun olan sözdür. Cumhura ait 

olan sözler uygun değildir. Çünkü onun kıssasında peygamberlere nispeti uygun olmayan sözler 

yoktur.‖ Bahrul‘l-Muhit, VII/380. 
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Kur‘an‘da Hz. Süleyman‘ın ordusunun savaĢ için her an teyakkuz durumunda 

olduğunun delilleri mevcuttur. Hz. Süleyman‘ın, kıssada Sebe kavmine gönderdiği 

elçilere söylediği söz bunu göstermektedir: ―Sen onlara dön. Andolsun, biz onlara, 

karĢı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aĢağılanmıĢ ve küçük düĢü-

rülmüĢ olarak çıkarırız.‖56 

Kur‘an, Hz. Süleyman‘ın ordularının savaĢtıklarını zikretmemekle birlikte onla-

rın kuvvetini, düzenini ve her an savaĢa hazır olduklarını bildirmektedir. Bu askeri 

kuvvetin görevi caydırmak/mani olmaktır. Yani herhangi bir savaĢ/çatıĢma olma-

sa bile düĢmanları korkutmak ve onların kalplerine korku salmaktır.57 

Ordunun Kur‟an‟da Hz. Süleyman‟la Olan Hikâyelerinden Çıkarılan Nitelikleri  

 Tertip Ve Düzen 

Daha önce geçtiği gibi bu cinler, insanlar ve kuĢlardan oluĢan ordunun terti-

binde ve ―ٌيىزعى‖ diye nitelendirilmesinde görülür. Bu kelime ‗baĢtan sona kadar 

hepsini hapsetmek‘ anlamındadır. Abdülhamid b. Bâdis Ģöyle söylemiĢtir: ―Yürü-

yüĢ halinde düzenden çıkmaları engelleniyordu. Önde olanlar kendilerinden he-

men sonra gelenlerin, onlar da kendilerinden sonrakilerin düzeni bozmalarına 

mani oluyorlardı. Aynı Ģekilde sağdan ve soldan saftan çıkmalarına engel olunu-

yordu. Çünkü ― انشيء عٍ وزعه ‖ bir Ģeyden alı koymak, engellemek anlamındadır. 

Kurtubî (ö. 671/1273) de Ģöyle demiĢtir: ―Bu âyette imamın ve yöneticilerin 

insanların birbirlerine zarar vermelerine engel olmaları gerektiğine delil vardır. 

Çünkü yöneticiler bunu tek baĢlarına yapamazlar.‖  

 Ordunun Saygınlığı 

Bu saygınlık, insanların bu ordunun hiçbir kimseye -hatta hayvan veya küçük 

bir böcek bile olsa- zulmetmeyen bir ordu olduğunu bilmesiyle olur. Nitekim, Ģayet 

kendilerini ezecek olursa Hz. Süleyman‘ın ordusunun özrünü karınca Ģöyle dile ge-

tirir: ―Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Hz. Süleyman ve ordusu farkına varmadan 

sizi ezmesinler‖58 Eğer böyle bir Ģey gerçekleĢirse ordu için mazur kabul edilir. Bu 

âyet ordunun, kendilerine zarar ya da fayda vermeyen küçük bir Ģey de olsa hiçbir 

mahlûka eziyet etmediklerini ifade eder. Bu aynı zamanda her ortamda Hz. Sü-

leyman‘ın ordusunun bilinen saygınlığına delil teĢkil eder. 

 Ordunun Maksadının Açık Olması 

Allah Teâlâ‘ya ibadet ve tevhid Hüdhüd‘ün bilincine yerleĢtirilmiĢtir. Bundan 

dolayı Sebe kavminin güneĢe tapmalarını hoĢ görmemiĢ, bu kavmin durumunu 

———— 

56 Neml 27/37. 
57 Bu Rasûlüllah (s.a.v.)‘in "Ben bir aylık mesafeden düĢmanıma korku salmakla yardım olundum" 

sözüyle çeliĢmez. (Buharî, Cihad, 122). Çünkü O‘nun sözünden maksat sadece korku değil, yardım 

ve zaferdir. Bk. el‘Bedru‘l-Aynî, Umdetu‘l-Kari, XIV/235. 
58 Neml 27/18. 
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öğrenmenin insanların hidayet bulmasını seven Hz. Süleyman‘ın kalbine sevinç 

vereceğini bildiği için huzura çıkmaya gecikmiĢtir. Daha sonra Hüdhüd, Ģeytanın 

onların kötü iĢlerini ve yaptıklarını kendilerine güzel gösterdiğini, ibadet edilmeye 

yalnızca Allah Teâlâ‘nın hakkı olup bunun mümkün olduğunu, kraliçenin büyük bir 

tahtı olsa da Allah Teâlâ‘nın arĢının daha büyük olduğunu beyan etmiĢtir. Bütün 

bunlarda ordunun açıkça itikadi eğitimden geçtiğine delil vardır. 

 Pozitif Olmak ve Komutana GörüĢ Beyan Etmekten Korkmamak 

Hüdhüd – o da Hz. Süleyman‘ın ordusundan olup - giriĢimci/atılgan biri idi. 

Orduya su bulma göreviyle yetinmedi, o bu görevinin ötesinde doğru yolda olma-

yan kavimlerin durumlarını araĢtırmaya koyulmuĢ ve onların din ve dünya iĢleriyle 

ilgili durumlarını Hz. Süleyman‘a bildirirken en uygun ifadeleri kullanmıĢtır. Krali-

çeyi, hâkimiyetinin kapsamını, tahtının büyüklüğünü, dini durumlarını öğrenmiĢ ve 

gördüklerinin tamamını komutanına anlatmıĢtır. Kurtubî (ö. 671/1273) ―Bu âyette 

eğer meseleleri iyice araĢtırır ve bilgisinden emin olursa küçüğün büyüğe, öğren-

cinin öğretmene ‗sende olmayan bilgi bende var‘ demesinin caiz olduğuna iĢaret 

vardır.‖ der.59 

 Emirleri Yerine Getirmede Sürat ve Dikkat 

Bu durum Hz. Süleyman‘ın Hüdhüd‘e mektubu götürüp Sebe kavmine bırak-

ması ve sonra geri durup ne sonuca varacaklarına bakması emrinde açıkça görü-

lür. Bunlar Hüdhüd‘ün süratli ve dikkatlice yaptığı pek çok iĢten bir kaçıdır. Âyetler 

Hüdhüd‘ün mektubu alması ve götürmesini zikretmemiĢtir, çünkü bu açıklamaya 

ihtiyaç duymayacak derecede malumdur ve Kur‘an veciz bir eserdir. 

Aynı Ģekilde bu Hz. Süleyman‘ın ordusundan Sebe Kraliçesinin tahtını getir-

melerini istemesinde ortaya çıkar. Kitaptan bilgisi olan birisi bunu kabul etti ve 

göz açıp kapama süresinden daha kısa bir zamanda emri yerine getirdi. 

 Ordunun Yoğunluğu, Çokluğu ve Ġyi Hazırlanması 

Her aklı baĢında kimse ordunun güçlü olmasının kalkınmanın unsurlarından 

olduğunu bilir. ġayet orduların çeĢidi ve sayısı çok olursa bu düĢmanlar için daha 

korkutucu ve onlara saldırıda daha zarar vericidir. Bu da orduların cin, insan ve 

kuĢ olarak çeĢitli olmasında ve aynı Ģekilde Hz. Süleyman‘ın Sebe Kraliçesini Ģu 

Ģekilde tehdit etmesinde görülür: ―Sen onlara dön. Andolsun, biz onlara, karĢı ko-

yamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aĢağılanmıĢ ve küçük düĢürülmüĢ 

olarak çıkarırız.‖60 

ĠĢte bu tehdit ordunun çokluğuna, savaĢa iyi bir Ģekilde hazırlandıklarına ve 

Hz. Süleyman‘ın onların gücüne güvendiğine delildir. Nitekim daha önce anlatılan 

komutanın ve ordunun, dünya ve ahiretin saadetini sağlayacak imanî, ilmî ve mi-

———— 

59 el-Kurtubî, el-Câmi‘ li Ahkamü‘l-Kur‘an, XVI/136. 
60 Neml 27/37. 
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marî alanları kapsayan medenî kalkınmayı gerçekleĢtirmedeki rolleri de bunu ifa-

de etmektedir. 

SONUÇ 

Biz burada Hz. Süleyman‘ın kıssasına ve ondan çıkarılacak derslere kısaca 

değindik. Hz. Süleyman‘ın Ġslam‘ın önderliğinde parlak bir kalkınmayı nasıl gerçek-

leĢtirdiğini ve pek çok yerde Kur‘an‘ın kaydettiği bu muhteĢem medeniyet örnekle-

rini ortaya koymak için kalkınmanın unsurlarını nasıl tamamladığını müĢahede et-

tik. 

Gerçek Ģu ki Hz. Süleyman‘ın kalkınma hamlesi Ġsrailoğulları içinde Hz. Mu-

sa‘nın vefatından sonra yapılan kalkınma hamlelerinin ikincisi sayılır. O dönemin 

―Krallar Dönemi‖ diye isimlendirilmesine sebep olan temel rolü ilk olarak Hz. Da-

vud oynamıĢtır. Söylendiği gibi iki kıssa arasında umum/genellik, husus/özellik ve 

Ģekil yönünden farklılıklar vardır. 

Ġlim ve hikmetin verilmesi konusunda ortaktırlar. Nitekim Allah Teâlâ bu ko-

nuda ilgili ayetlerde Ģöyle buyurur: ―Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiĢ-

tik.‖61 ―Andolsun! Biz Davud‘a ve Süleyman‘a ilim verdik.‖62 ―Davud ile Süleyman‘ı 

da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyun-

ları o ekine girmiĢti. Biz de hükümlerine Ģahit olmuĢtuk.‖63 Aynı Ģekilde psikolojik 

özelliklerde ve inançla ilgili hususlarda benzerdirler ki bu da Allah Teâlâ‘ya güzel 

bir Ģekilde sığınmalarında ortaya çıkmaktadır. Hz. Davud hakkında: ―Ey Muham-

med! Onların söylediklerine karĢı sabret. Güçlü kulumuz Davud‘u hatırla. O, Allah 

Teâlâ‘ya çok yönelen bir kimse idi.‖64 denilirken, Hz. Süleyman hakkında da ―Da-

vud‘a Süleyman‘ı bağıĢladık. O ne güzel kuldu! ġüphesiz o, Allah‘a çok yönelen bir 

kimse idi.‖65diye söylenmiĢtir. Her ikisi de derecelerinin yükseltilmeleri için imti-

hana tabi tutulmuĢlardır: Allah (c.c.) Ģöyle buyurmuĢtur: ―Davud, bizim kendisini 

imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağıĢlama diledi, eğilerek secdeye 

kapandı ve Allah Teâlâ ‘a yöneldi.‖66 Allah (c.c.) Hz. Süleyman hakkında da Ģöyle 

buyurmuĢtur: ―Andolsun, biz Süleyman‘ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset 

bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi.‖67 

Bazı hususlarda birbirlerinden farklıdırlar; Hz. Davud‘a demir yumuĢatılmıĢken 

Hz. Süleyman‘a bakır su gibi akıtılmıĢtır. Belki de bu konudaki hikmet, Ģüphesiz 

Allah Teâlâ daha iyisini bilir, Hz. Davud‘un savaĢan biri olmasıdır. Nitekim Kur‘an 

———— 

61 Enbiya 21/79. 
62 Neml 27/15. 
63 Enbiya 21/78. 
64 Sâd 38/17. 
65 Sâd 38/30. 
66 Sâd 38/24. 
67 Sâd 38/34. 
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onun Talut ile savaĢını ve Calut‘u öldürdüğünü68 anlatmakta ve savaĢ esnasında 

kendisini koruyacak olan zırhın, yapımını öğrendiği sanatlardan biri olduğunu zik-

retmektedir: ―Bir de Davud‘a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaĢları-

nızda sizi korusun. ġimdi siz Ģükrediyor musunuz?‖69 Yine bir baĢka âyette Ģöyle 

buyurmaktadır: ―Andolsun, Davud‘a tarafımızdan bir lütuf verdik.‘Ey dağlar! KuĢla-

rın eĢliğinde onunla birlikte tespih edin‘ dedik ve ‗(Bütün vücudu örtecek) zırhlar 

yap, iĢçilikte de ölçüyü tuttur‘ diye demiri ona yumuĢattık. ‗Salih amel iĢleyin. Çün-

kü ben sizin yaptıklarınızı görürüm‘ diye vahyettik.‖70 Bu âyette ifade edilen zırh 

yapım iĢi harp sanayine iĢaret etmektedir. Demirin harp sanayinde kullanılan en 

kuvvetli maddelerden olduğu bilinmektedir. Nitekim Kur‘an, ―Kendisinde müthiĢ 

bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan 

yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resûllerine gayba inanarak yardım edecek-

leri bilsin. ġüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.‖71 sözüyle buna iĢaret 

etmektedir. Buradaki ―  تَأْش‖ azap ve Ģiddet anlamındadır, müfessirler de harp alet-

lerinin bu yüzden edinildiğini söylemektedirler.72 Hz. Süleyman‘a verilenler ise 

onun gerçekleĢtirdiği kalkınmayla uyumlu unsurlardır. 

Hz. Davud‘un Ġsrailoğullarının askeri kalkınmasının kurucusu olduğunu söyle-

yebilirim. Bu da Bakara suresinde ayrıntılı bir Ģekilde anlatıldığı gibi onun, Ġsrailo-

ğullarının yurtlarından çıkartıldıktan sonra tekrar oraya döndürülmeleri olayına ka-

tılması ve Calut‘u öldürmesiyle olmuĢtur. Hz. Süleyman ise medeni kalkınmanın 

kurucusudur. Bunu da büyük binalar, heykeller ve billurla döĢenmiĢ saraylar, bü-

yük çanaklar ve iri kazanlardan oluĢan lüks geçim araçları yapmakla gerçekleĢ-

tirmiĢtir. Bu da bol miktarda mal olduğunu ve medeniyetin zirvesine ulaĢtığını gös-

termektedir. Bütün bunlar sosyal hayatta medeniyetin ve maddi kalkınmanın gös-

tergeleridir. 

Belki de Hz. Süleyman, döneminde güvenin yaygınlaĢması ve devletin harici 

düĢmanların tehdidine maruz kalmamaları sebebiyle kendisini bu kocaman yapı-

ları inĢa etmeye vermiĢtir. Daha önce Hz. Davud maddi kalkınmayı gerçekleĢtir-

mesi için Hz. Süleyman‘a yeryüzünü hazır hale getirmiĢtir. Ġlk kurucu ile ondan 

sonra gelen arasındaki farklılıktaki belirgin özellik budur. Kevnî sünnet, devleti ilk 

kuranın kendisini güvenlik araçlarını güçlendirmeye, dıĢ güçlerle ve devlete karĢı 

çıkanlarla savaĢmaya adaması dolayısıyla da medeniyet vb. Ģeylerle meĢgul ola-

maması Ģeklinde cereyan etmiĢtir. Ġkinci kurucu veya arkasından gelen ise me-

denî kalkınma ve çeĢitli Ģekilleriyle bu kalkınmanın çemberini geniĢletmek için 

önünde hazır bir yol bulur. Buna en güzel misal Hz. Ebu Bekr ile Hz. Ömer‘in –

———— 

68 Bakara 2/251. 
69 Enbiya 21/80. 
70 Sebe 34/10-11. 
71 Hadid 57/25. 
72 el-Alûsî, Rûhu‘l-Meânî,XXII/188. 
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farklılıklarla birlikte- hayatlarıdır. Hz. Ebu Bekr‘in halifeliğinin tamamı dinden dö-

nenleri, zekât vb. vermeyenleri cezalandırmakla geçmiĢtir. Hz. Ömer gelince ken-

disini daha fazla fütühata verdi ve Ġslam devletinin tamamlayıcısı olan divanları ve 

idari teĢkilatı kurdu. Yine Ebu‘l-Abbas Seffah ve Bağdat‘ın kurucusu Ebu Cafer 

Mansur da buna misal teĢkil eder. Abbasî devletinin kuruluĢunda da aynen böyle 

olmuĢtur.73 

Ġki kıssa arasındaki farkın Ģekli düĢünüldüğünde Hz. Süleyman kıssasında or-

du unsurunun-çeĢitliliğiyle birlikte-Hz. Davud kıssasının aksine pek çok yerde sah-

neye çıktığı görülür. Belki de bunun sebebi – Allah Teâlâ en iyisini bilir- Hz. Davud 

zamanında sanayinin ön planda olmasıdır. Allah Teâlâ demiri ona yumuĢattı, o da 

geniĢ, uzun zırhlar yaptı. Hz. Süleyman‘a gelince Allah Teâlâ onun için de bakırı sel 

gibi akıttı. Fakat sanayi ürünlerinin ve iĢ alanlarının çeĢitliliği ordunun bu alanlar-

daki rolüne bir göz atmamızı gerektirdi. Buna ilaveten ‗ordu‘ bahsinde Hz. Süley-

man‘a verilen bir baĢka nimet olan cinlerin onun emrine verilmesi meselesini de 

açıkladık. Allah Teâlâ en doğrusunu bilir. 

Hz. Davud ve Hz. Süleyman‘a iktidar verilmesinde güzel dersler vardır. Devle-

tin haricî düĢmanların tehdidinden uzak olması, Allah Teâlâ‘nın dinini yayma ve 

güvenli bir Ģekilde yeryüzünde yerleĢmesini sağlamanın önemli etkenleri olarak 

düĢünülebilir. Hz. Süleyman‘ın Sebe Kraliçesiyle olan hikâyesi bunu göstermekte-

dir. Burada aynı zamanda Allah‘ın ordularının ancak Ġslam davetine hizmet ettiği-

ne, zafer/yardım fikrinin oluĢması ve yerleĢmesi için çalıĢtığına delil vardır. 

Hz. Davud‘un Calut ile olan hikâyesi mazlumlara yardım etmek, gasp edilen 

toprakları kendilerine geri vermek ve yeryüzünün fesatçı zorbalarından emin ol-

mak için savunma savaĢı yapılmasına delildir.  

Hz. Süleyman döneminde Ġslami kalkınmanın iĢaretleri hakkındaki araĢtır-

mamızın sonunda en önemli hususları Ģöyle sıralayabiliriz: 

1. Bu kalkınma, onu gerçekleĢtirmek için rolünü en iyi Ģekilde oynayan insan-

larıyla, cinleriyle, kuĢlarıyla ve diğer mahlûkat ile toplumun her kesiminin katıldığı 

genel bir kalkınmadır. 

2. O medeni ve ilmi olarak takdim edilmesinde döneminin ve zamanının önü-

ne geçmiĢ olan bir kalkınmadır. Sebe Kraliçesi aklı ve zekâsına rağmen sarayın 

güzelliği karĢısında boyun eğmek durumunda kalmıĢ, köĢkü görünce onu (zemini-

ni) derin bir su sanmıĢ ve eteklerini toplamıĢtır. Çanaklar, kazanlar ve diğerlerinde 

de benzer Ģeyler söylenebilir. 

———— 

73 Bundan daha iddialısı Ģudur ki bu dönem devletin doğuĢuyla yetinmez, fikirlerin ve ıslahatçı çağrıların 

doğuĢunu kapsar. Islahatçı çağrıların birinci kurucusu insanlar arasında fikirlerin güçlenip yayılması 

ve Ģüphelerin giderilmesiyle ilgilenir. Kendisinden sonra gelen ise fikir üretimiyle ilgilenir. Sunumu 

sakin ve fikirlerinin etkisi de daha kapsamlı olmuĢtur. Eski zamanda da günümüzde de durum hep 

böyledir. 
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3. Bugün medeni ve ilmi kalkınmaya bakan kimse onun en önemli unsurları-

nın ulaĢım ve bilgiye hızlı eriĢim olduğunu görür. Bu durum Hz. Süleyman‘ın kıssa-

sında çok açıktır. Gerek Hüdhüd meselesinde olduğu gibi bilgi edinme iĢinde, ge-

rek taht hadisesindeki gibi bilgilerin ve varlıkların naklinde, gerek memleketinin 

her tarafına gitmek için rüzgârın Hz. Süleyman‘ın hizmetine verilmesinde ve ge-

rekse o gün için caiz olan heykel yapımındaki sanatsal ilerleme alanlarında bu 

açıkça görülür. 

4. Bu kalkınma; öncekiler, o dönemdekiler ve kıyamete kadar gelecek insan-

lar için bir mucizedir. Bu yüzden Hz. Süleyman Ģöyle dua etmiĢtir: ―‗Ey Rabbim! 

Beni bağıĢla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümran-

lık) bahĢet! ġüphesiz sen çok bahĢedicisin!‘ dedi.‖74 Peygamberimiz (s.a.v.)‘den 

sahih bir rivayetle geldiği gibi Allah Teâlâ onun duasını kabul etmiĢtir: “Davud oğlu 

Süleyman, Beyt-i makdis'in yapımını bitirdikten sonra Allah'tan üç dilekte bulun-

muĢtur: Allah'ın hükmüne uygun düĢecek Ģekilde hüküm vermek. Kendisinden 

sonra kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat. Mescid-i Aksâ'ya sırf namaz 

kılmak niyetiyle gelenlerin analarından doğdukları gündeki gibi günahsız hale 

gelmeleri. Allah Süleyman'a bunlardan ilk ikisini vermiĢtir, üçüncü niyâzının da 

kabul edilmiĢ olmasını ümit ediyorum.”75 Bunun için Hz. Süleyman‘ın kalkınma 

örneği hiçbir kimsenin güç yetiremeyeceği ve onun seviyesine ulaĢamayacağı yük-

sek bir makamdır. 

5. Bu kalkınmanın en belirgin vasfı Ģekil ve maksat yönünden açık olmasıdır. 

Bütün yönleriyle kalkınma, beldelerin ve kulların menfaatini sağlar ve insanları 

Rablerine ibadet ettirir. 

6. Bu değerli medeni kalkınmada Ģükür unsuru ön plana çıkmaktadır. Herkes 

Rabbine sözlü dua değil fiili dua yapar: ―Ey Davûd ailesi, Ģükredin! Kullarımdan 

Ģükredenler pek azdır.‖76 Bu büyük nimetin Ģükrü onu Allah Teâlâ‘nın emrettiği 

yerlere harcamakla olur. Ġslami kalkınmanın özü budur; oyalanan değil kul olan, 

yıkan değil yapan, kâinatın Rabbinin istediği gibi dünyayı imar eden, sebeplere ya-

pıĢan ama müsebbip olan Allah Teâlâ‘yı unutmayan bir kalkınma. 

7. Bu kalkınma Rabbanî bir kalkınmadır ve bunun öncülerinin armağanı da iki 

cihanda mükâfatlandırmak için Allah Teâlâ‘ya yakınlık ve O‘na güzel bir dönüĢtür. 

Nitekim Allah Teâlâ ―ġüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği 

güzel bir yer vardır.‖77 buyurmaktadır. 

Allah Teâlâ‘dan bizi en güzel dönüĢle rızıklandırmasını diliyorum. BaĢarı Allah 

———— 

74 Sâd 38/35. 
75 Ahmed b. Hanbel,Sünen,II/174; Nesâî, Sünen, II/34; Ġbn Mace, Sünen, 1408. Abdullah b. Ömer b. el-

As‘tan rivayet edilmiĢtir, senedi sahihtir.  
76 Sebe 34/13. 
77 Sâd 38/40. 
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Teâlâ‘dandır. Allah‘ım! Efendimiz Muhammed‘e, O‘nun aline ve bütün ashabına 

salat eyle, selam eyle ve cümlesine bereketler ihsan eyle!. 

Kaynaklar: 
» Alûsî, ġihâbüddîn, Mahmud b. Abdillah, Rûhu‟l-Meânî fî Tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-Azîm ve‟s-Seb‟u‟l-

Mesânî, Daru ihyai‘t-Türasi‘l-Arabi, Beyrut. 

» Askalanî, Ebu‘l-Fadl Ahmed b. Muhammed, el-Metalibü‟l-Aliyye bi Zevaidi‟s-Semaniyye, Daru‘l-

Asime, Essuudiyye, 1419. 

» Askerî, Ebu Hilal, el-Furuku‟l-Luğaviyye, Daru‘l-Fikr, Beyrut. 

» Aynî, Bedruddin Muhammed b. Ahmed, Umdetü‟l-Karî, Daru ihyai‘t-Türasi‘l-Arabi, Beyrut. 

» Badis, Abdulhamid, Mecalisü‟t-Tezkir, Daru‘l-Kütübü‘l-Ġlmiyye, Beyrut. 

» Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf b. Ali, el-Bahru‟l-Muhît, Lübnan/Beyrut, 1422/2001, tah. 

Adil Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhammed Müavvid. 

» Ġbn Arabî, el-Kadî Ebu Bekr, Ahkâmü‟l-Kur‟ân, Daru‘l-Mearif, Mısr,tah. Muhammed Ebu‘l-Fadl 

Ġbrahim. 

» Ġbn Asakir, el-Hafız Ebu‘l-Kasım, Tarihu DimeĢkı‟l-Kebir, Daru‘l-Fikr, tah. Ali ġirî. 

» Ġbn AĢur, Muhammed et-Tahir b. Muhammed, et-Tahrir ve‟t-Tenvir, Daru‘t-Tunisiyye, Tunus, 

1984. 

» Ġbn Kayyim, Muhammed b. Ebu Bekr, Medaricü‟s-Salikin Beyne Menazili Ġyyake Na‟büdü ve 

Ġyyake Nesteîn, Daru‘l-Kütübü‘l-Arabî, Beyrut1393/1973, tah. Muhammed Hamid el-Fakî. 

» Ġbnü‘l-Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Zadü‟l-Mesir fi Ġlmi‟t-Tefsir, el-Mektebetü‘l-

Ġslamiyye, Beyrut, 1404. 

» Kufî, Ebu‘l-BekaEyyub b. Musa, el-Külliyyat, Müessesetü‘r-Risale, Beyrut, 1419/1998, 

tah.Adnan DerviĢ,Muhammed el-Mısrî. 

» Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî (760/1359), el-Cami‟ li-Ahkâmi‟l-Kur‟an, 

Müessesetü‘r-Risale, Beyrut, 2006. 

» Râğıb, el-Huseyn b. Muhammed el-Ġsfehânî (425/1031), Müfredatü Elfazi‟l-Kur‟an Daru‘l-

Kalem, Beyrut, 1421/2000. 

» Râzî, Fahruddin Muhammed b. Ömer, Mefâtihu‟l-Ğayb, Daru‘n-NeĢr/Daru‘l-Kütübü‘l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 1421/2000. 

» Taberî, Ebu Ca‘fer Muhammed b. Cerîr (310/922). Câmiu‟l-Beyân fi Te‟vîl-i‟l-Kur‟ân, 

»  1420/2000, tah. Ahmed ġâkir ve diğerleri. 

» Zebidî, Muhammed Murteza ,Tacü‟l-Arus min Cevahiri‟l-Kamus, Daru‘l-Hidaye, tah. Kurul. 

» ZemahĢerî, Mahmud b. Ömer (538/1144), el-KeĢĢaf an Hakaiki Ğavamizi‟t-Tenzil ve Uyuni‟l-

Ekavil fi Vücuhi‟t-Te‟vil, Daru Ġhyaü‘t-Türasi‘l-Arabiyyi , Beyrut, tah. Abdürrezzak Mehdî. 

http://mutefekkir.aksaray.edu.tr




