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Özet 

Mekke döneminde Fâtiha’dan sonra nâzil olan Tebbet Sûresi, beş âyettir.  Sûrenin ilk üç 

âyetinde asıl adı Ebû Utbe Abdüluzzâ olan fakat yüzünün kırmızılığı dolayısıyla babası 

tarafından “Ebû Leheb/alev alev parıldayan” künyesiyle anılan amcasına beddua edilmekte, sahip 

olduğu servetin ve çocuklarının kendisini cehennem ateşinden kurtaramayacağı haber 

verilmektedir. Son iki âyette Hz. Peygamber’e eziyet etmek için dikenleri taşıyıp geçeceği yola 

seren Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemîl Ervâ’nın da alev alev tutuşan cehenneme gireceği 

bildirilmektedir. Büyük müfessir ve kelâm âlimi Fahreddin Râzî’ye (ö.606/1210) göre her zaman 

ve her yerde, kıyamete kadar Ebû Leheb ve karısı gibi İslam düşmanları eksik olmayacağı için, 

Allah onların güçlerinin ve imkânlarının yok olması için beddua niteliğinde bu ayeti ve bu sureyi 

indirmiştir ki Müslümanların gönülleri imân üzere olsun, kalpleri huzur bulsun. Bu sûrede Tevhid 

mücadelesinde hak ve hakikate karşı olan Ebû Leheb prototipi sunulmaktadır. Bu makalede 

Fahreddin Râzî’ye göre Tebbet Sûresi’nde Tevhid inancı ile hak ve hakikate karşı olan Ebû 

Leheb prototipinin akibeti ve özellikleri açıklanmaktadır. 
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Giriş 

Tarih boyunca bütün peygamberler öncelikle Tevhidi, insanlara doğru, düzgün Allah 

inancını anlatmaya çalışmışlardır. Hz. Peygamber, nübüvvetle görevlendirildiğinde amcası Ebû 

Lehep, kabilecilik taassubuyla onu koruma altına almıştı. Asıl künyesi Ebû Utbe olduğu halde 

babası ona, güzelliği sebebiyle ateş gibi parladığı veya öfkelendiği zaman yanakları kızardığı için 

“Ebû Leheb” (alev babası) demişti. Mekke’nin ileri gelenleri arasında yer alan Ebû Leheb iki 

oğlu Utbe ile Uteybe’yi Hz. Peygamber’in kızları Rukıyye ve Ümmü Gülsûm ile evlendirmişti. 

Ancak bu durum uzun sürmedi. Hz. Peygamber, ataları dâhil gelmiş geçmiş bütün müşriklerin 

cehennemlik olduğunu söylemekteydi. Ayrıca Lât, Menât, Uzzâ aleyhindeki konuşmalarına 

öfkelenen Ebû Leheb onu himaye etmekten vazgeçti. Bununla yetinmeyen Ebû Leheb Hz. 

Peygamber’i her yerde takip ederek sözlerini yalanlamaya, onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, 

kavmini birbirine düşürdüğünü, sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söylemeye devam etti. 

Kendisinin ve karısının Hz. Peygamber’i rahatsız eden bu hareketleri üzerine Mekke’de Tebbet 

sûresi nazil oldu.  

Kur’ân’ın 111. sûresi olan Tebbet Suresi’nde, Hz. Peygamber’in Tevhid mücadelesinde hak 

ve hakikate karşı çıkan, ona eşi ve çocuklarıyla birlikte söz, iftira ve kumpaslarla eziyet eden Ebû 

Leheb prototipi sunulmaktadır. Ebû Leheb, Firavun ve Hâmân karakter yapısı hikmet dolu 

imtihan dünyasında cehenneme götürücü ameller işleyen prototip olduğunu beyan etmektedir. 

Firavun, eski Mısır krallarına verilen ad olup eski Mısır inancında Firavun hem kral hem de 

tanrının oğludur. Arap, Fars ve Türk klasik edebiyatlarında zâlim, inatçı, kibirli ve gururlu gibi 

menfi vasıflarla ön plana çıkan Firavun karakteridir. Veziri Hâmân da onun bu kötülüklerine 

yardım eden karakterdir. Tasavvuf edebiyatında Hz. Musa’nın karşısında duran Firavun ve 

Hâmân nefis ve kibir evinin sakinleri olarak gösterilir. Firavun, Türkçe literâtüründe de “zalim 

kimse” mânasında kullanılmakta olup “Firavun inadı”, “Firavun kesilmek”, “Firavun gibi 

inadından dönmez” vb. deyimlerde de kendini göstermektedir. Hz. Mûsâ ve Harun, insanlık 

tarihinde hak, adalet ve sağduyuyu temsil eden nübüvvet zincirinin bir halkasını oluştururken 

Firavun, Karûn, Bel’am, Hâmân ve taraftarları bunun karşısında yer alan bir zihniyeti temsil 

etmektedirler.1  

Görüşlerini incelediğimiz İslâm düşünürü ve büyük müfessir Râzî, 543/1149 yılında 

                                                 
1 Bkz. Ömer Faruk Harman-Mustafa Uzun, “Firavun”, DİA, İstanbul, 1996, 13/118 vd. 
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Rey’de doğmuş, Eş’arî âlimlerinden kelâm, Şafii âlimlerinden ise fıkıh ve usûl eğitimi almıştır. 

Verimli bir tahsil hayatı olan Râzî, Fahreddîn er-Râzî adıyla meşhur olmuştur.2 İslâmî ilimler 

alanında birçok eser telif eden3 Râzî, 606/1210 yılında Herat şehrinde vefat etti. Râzî’nin 

Kerrâmîlerce zehirletilerek öldürüldüğü söylenir. Bir rivâyete göre, naaşına zarar verilmemesi 

vasiyetine uygun olarak Herat yakınlarındaki Muzdâhân köyüne gömülmüştür.4 Diğer bir 

rivâyete göre Râzî’nin naaşı kendi evine gömülmüş, başka bir yere defnedilmiş gibi 

gösterilmiştir.5  

Nebilerle inkârcılar arasındaki akâide dair mücadeleleri konu edilen kelâm ilmi, “ilimlerin 

en şereflisidir”6 diyen Râzî’den önce, kelam âlimleri kendilerinden önceki kelamcıların metod ve 

anlayışlarından faydalanmışlar, Râzî ve onu izleyenler daha çok Farabî ve İbn Sîna gibi 

filozofları örnek alarak onların eserlerindeki görüşlerinden yararlanmışlardır. Felsefî bahisler ile 

mantığın önemini daha önce anlatan İbn Hazm (ö.456/1064) ile Müteahhirûn kelâm dönemini 

felsefe ile mantığı kelamî meseleler arasına katarak başlatan Ebû Hâmid el-Gazâlî 

(ö.505/1111)’nin açtığı yolda Râzî, zirveye çıkıp kendine has kelam sistemi kurduğu söylenir.7 

Teologlar arasında mantık ilmini bir alet ilmi olmaktan çıkartıp bağımsız bir ilim dalı olarak 

kabul edenlerden biri de Râzî’dir.8 Onunla sünnî kelâm tamamen felsefe ile meczedildiğinden 

Râzî, kelamcı filozofların ilki oldu. Bundan dolayı Râzî’den sonraki döneme “Felsefe ile Memzuc 

Kelam Dönemi” ismi verildi.9 

                                                 
2 Bkz. Tâcuddîn es-Subki, Tabakatu'ş-Şafiiyye, y.y., Mısır,1964, VIII/81; İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-A‘yân, y.y., 

Beyrut, 1977, IV/248; İbnu'l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, y.y., Kahire,1966, XIII/55; Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, 

y.y., İstanbul, 1941, II/1756. 

3 Râzî, Akâid ve Kelam, Fıkıh ve usûlü, Tefsir, Arap dili ve Edebiyatı,  Felsefe ve Mantık, Astronomi, Tıp, 

Matematik gibi ilim dallarında eserler yazmıştır. Bkz. İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-A‘yân, IV,152; Subki, Tabakatu'ş-

Şafiiyye, VIII, 81 vd; Süleyman Uludağ, Fahrettin Râzî, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991, s. 41 vd; Y.Şevki 

Yavuz, “Fahreddîn er-Râzî”, DİA, cilt: 12, İstanbul, 1995, s. 89-95. 

4 Bkz.İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-A‘yân, IV/219. 

5 İbnü’l-Kıftî, İhbârü’l-Ulemâ bi Ahkami’l-Hukema, y.y., Kahire, trs., s. 190. 

6 Bkz. F.Râzî, el-Metâlibü’l-Âliye mine’l ilmi’l-İlahi, Tahk: A.Hicâzî es-Sekka, y.y., Beyrut, 1987, I/37 vd. 

7 Bkz. Uludağ, Fahrettin Râzî, s.71-72. 

8 İbn Haldun, Mukaddime, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul, 1983, III/1140-1141. 

9 Bkz. Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi, Damla Yayınları, İstanbul, 1985, s. 29-30. 
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Tefsir ilminde büyük öneme sahip Râzî’nin bu alanda “Mefatihu’l-Gayb” adlı eseri ün 

kazanmıştır. Râzî, âyetleri tefsir ederken kelâmî açıdan birçok mezhebin görüşlerini ele alarak 

karşıt görüşleri âyetlerle te’vil eder. Yaşadığı dönem itibarıyla mu’tezîlî ve şii görüşleri yerine 

göre kabul veya tenkit eder. Mefatihu’l-Gayb adlı eseri tefsir’de önemli olduğu kadar kelam ilmi 

açısından da önemli bir kaynak eserdir.10  

İslâmın inanç sistemini rasyonel yorumlamaya tabi tutan kelâm ve felsefe geleneğinde 

büyük bir öneme hâiz olan Râzî’nin Hz. Peygamber’in Tevhid mücadelesi konusunda özellikle 

Tebbet Suresi’nin tefsirinde Ebû Leheb prototipi ile bize teorik bir temel sunabileceğini 

düşünüyoruz. Bu makâlede O’nun Tebbet Suresi’nde Hz. Peygamber’in Tevhid mücadelesi ve 

tebliğinde hak ve hakikate karşı çıkmada önlerde olan Ebû Leheb prototipi ve problemlere çözüm 

arayışları hakkında Fahreddin Râzî’nin “Mefatihu’l-Gayb” eseri çerçevesinde görüşleri 

incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

A.Tebbet Sûresi’nin Nüzûl Sebebi 

Râzi’nin belirttiğine göre bu sûrenin sebeb-i nüzulü hakkında birçok rivâyet bulunmaktadır: 

Bunlardan birincisi, İbn Abbas’ın açıklamasıdır. Buna göre Hz. Peygamber başlangıçta, 

durumunu gizliyor ve Mekke'nin mahallelerinde gizlice namaz kılıyordu. Bu, "(Önce) en yakın 

akrabanı uyar"11 ayeti nazil oluncaya kadar yani üç sene devam etti. Bu ayet nazil olunca Safa 

Tepesi'ne çıktı ve "Ey Âli Gâlib..." diye nida etti. Bunun üzerine Âli Gâlib, Mescidden onun 

yanına geldi. Bunun üzerine Ebû Leheb, "İşte Gâlib yanına geldi, ne var?" dedi. Sonra, "Ey Âl-i 

Lüey" diye seslendi. Bunun üzerine, Lüey'den olmayanlar geri döndü. Bunun üzerine Ebû Leheb, 

"İşte Lüey yanıma geldi, ne var?" dedi. Sonra, "Ey Âl-i Mürre" diye seslendi. Bunun üzerine, 

Mürre'den olmayanlar geri döndü. Yine Ebû Leheb, "İşte Mürre yanıma geldi, ne var?" dedi. Hz. 

Peygamber sonra, "Ey Âl-i Kilâb" diye seslendi. Bundan sonra da, "Ey Âl-i Kusayy" diye 

seslendi. Bunun üzerine Ebû Leheb, "İşte Kusayy yanına geldi, ne var?" dedi. Hz. Peygamber 

bunun üzerine, "Allah bana, en yakın akrabalarımı uyarmamı emretti. Sizlerse en yakmlarımsınız. 

Biliniz ki ben, ne bu dünyada size nasib sağlayabilirim, ne de Ahirette bir pay... Ancak, "Lâ ilahe 

illallah" demeniz müstesna. O zaman ben de, bununla, Rabbimiz katında lehinize şehadette 

bulunurum..." dedi. Bu söz üzerine Ebû Leheb, "Hay kahrolasıca, bizi bunun için mi çağırdın?" 

                                                 
10 Bkz. Lütfullah Cebeci, “Mefatihu’l-Gayb”, DİA, cilt: 28, s.348 vd. 

11 Şuârâ, 26/214. 
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dedi. Onun bu sözü üzerine bu sûre nazil oldu.12 Tebbet Suresi’nin sebeb-i nüzûlu hakkında 

Râzi’nin verdiği ikinci rivâyete göre Hz. Peygamber bir gün Safa Tepesi'ne çıkar ve "Sabah oldu, 

uyanın ey Kureyş..." der. Bunun üzerine Kureyş yanına gelir ve "Neyin var?" diye sorunca, Hz. 

Peygamber, "Ne dersiniz, eğer ben size, "Düşman size sabahleyin ya da akşamleyin saldıracak" 

desem, bana inanır mısınız?" der. Onlar da, "Evet" deyince, Hz. Peygamber, "Ben sizi, şiddetli 

bir azab öncesinde uyarıyorum" cevabını verir. Bunun üzerine Ebû Leheb, dediğini der de, bu 

sûre nazil olur. 13 Râzi’nin verdiği üçüncü rivâyet şöyledir: Hz. Peygamber amcalarını toplar ve 

onlara, bir sahanda yemek takdim edince onu kınarlar. "Bizden birisi tek başına bir koyun yer bu 

ne ki" derler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, "Yeyiniz, yeyiniz..." der. Onlarda, doyuncaya kadar 

yerler, ama sahandaki yiyecekten çok az şey eksilir. Sonra da ona, "Ne vardı?" derler. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber onları İslâm'a davet eder. Ebû Leheb de diyeceğini der. Rivayet 

olunduğuna göre Ebû Leheb, "Müslüman olursam, bana ne var?" deyince, Hz. Peygamber, 

"Müslümanlara olanlar..." diye cevap verir. O, "Ben onlara üstün olacak mıyım?" deyince, Hz, 

Peygamber, "Neyle üstün olacaksın ki" diye cevap verir. Bunun üzerine de o, "Yazık bu dine, 

onda ben ve başkası bir olacak öyle mi?" der. 14 

Râzî’nin belirttiği diğer bir sebeb-i nüzül de şöyledir: Hz. Peygamber'e bir heyet 

geldiğinde, bu heyet amcasına ondan sorar ve "Sen onu en iyi tanıyansın..." derdi. O da onlara, 

"Muhammed bir sihirbazdır" der, bunun üzerine de onlar ondan yüz çevirir, onunla 

karşılaşmazlar. Derken ona bir heyet daha gelir, amcası da onlara, buna benzer şeyler söyler. 

Onlar da, "Onu görmeden gitmeyeceğiz" deyince, Ebû Leheb, "Biz onda, delilikten başka hiçbir 

şey müşahede etmedik. Eli kurusun ve kahrolsun.." deyince, Hz. Peygamber bundan haberdar 

olur ve hüzünlenir. Bunun üzerine de bu sûre nazil olur. 15 Yine rivayet olunduğuna göre, Hz. 

Peygamber Ebû Leheb’i gündüz davet edince, o bundan kaçındı. Gece olunca da, Hz. Nûh'un 

sünnetine uyarak onu gündüz davet ettiği gibi geceleyin de, davet etmek üzere, onun evine gitti. 

Onun yanına varınca, Ebû Leheb ona, "Özür dilemen için yanıma geldin..." dedi. Hz. Peygamber 

de, tıpkı ihtiyaç içinde olan birisi gibi onun önüne oturdu. Ve onu, İslâm'a davet etmeye başladı. 

Ona, "Eğer seni, inanmaktan, âr ve utanma alıkoyuyorsa, bana bu vakitte icabet et ve sus..." 

                                                 
12 Fahreddin er-Râzî, Mefatihu’l-Gayb, Darü’l-Fikr, Beyrut:1981,  XXXII/165. 

13 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/165. 

14 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/165. 

15 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/165. 
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deyince, Ebû Leheb, "şu oğlak inanmadıkça, sana inanmam" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber 

oğlağa, "Ben kimim..." dedi. Oğlak da, "Allah'ın Resulü" dedi ve dilini salıvererek, Hz. 

Peygamber'i övdü. Bunun üzerine kin ve hased, Ebû Leheb'i istila etti; hemencecik oğlağın 

ayaklarından tutarak onu parçaladı. "Kahrolası, sihir sana da tesir etti" deyince oğlak: "Bilakis, 

sen kahrol..." dedi. Bunun üzerine de, buna uygun biçimde, bu sûre nazil oldu. Yani, "Oğlağın 

ayaklarını parçaladığı için, Ebû Leheb'in elleri kurusun..." Sûrenin nâzil olması üzerine Ebû 

Leheb’in oğulları Utbe ile Uteybe babalarının emriyle, evli bulundukları Hz. Peygamber’in iki 

kızı Rukıyye ve Ümmü Gülsüm’ü boşadılar.16 

 

B.Firavun ve Ebû Leheb Gibiler Hüsrandadır 

 “Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu”17 âyetindeki “Tebâb” Râzi’ye göre helâk ve 

hüsran anlamındadır. “Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı”18 âyetindeki gibi ancak helak 

ve hüsranda kalarak sonuçsuz kaldı demektir. Allah Firavun ve Ebû Lehep gibilerin “tuzakları 

kurusun, helak olsun..." buyurmuştur.19 "İlâhları onların sadece hüsranlarını artırdı"20 ayeti de bu 

anlamdadır. Râzî İbn Abbas’ın şöyle dediğini nakleder: Ebû Leheb, "O bir sihirbazdır" sözüyle, 

insanları Hz. Muhammed'den uzaklaştırıyordu. Böylece de insanlar, onunla görüşmeden çekip 

gidiyorlardı. Çünkü Ebû Leheb, kabilenin yaşlısı olup, Hz. Muhammed'in babası gibiydi. Bu 

sebeple de, itham edilemezdi. Bu sûre nazil olup da, onu duyunca, kızdı ve şiddetli bir düşmanlık 

sergiledi. Böylece itham olunur bir hale geldi ki, artık bundan sonra, Hz. Muhammed hakkındaki 

sözleri kabul edilmez olmuştu. Sanki çabası boşa gitmiş gibi olmuştu. 21 Râzî’ye göre iki elin 

zikredilmesinin sebebi, dini de dünyası da, öncesi de sonrası da helak olsun anlamında 

olabileceği gibi “Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık da 

onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar”22 âyetindeki gibi ellerinin yaptıkları yani onların yaptıkları 

                                                 
16 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/166; Mehmet Ali Kapar, “Ebû Leheb”, DİA, İstanbul, 1994, 10/178-9.  

17 Tebbet, 111/1. 

18 Mü’mi, 40/37. 

19 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/166. 

20 Hud, 11/101. 

21 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/166. 

22 Yasin, 36/71. 
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bütün amelleri, işleri anlamında olabileceğini belirtir.23  

Râzî’ye göre “Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu”24 âyetindeki birinci tebbet 

ifadesi beddua uslubunda, ikinci “tebbe” ifadesi de haber verme anlamında yani “bu oldu ve bu 

şekilde meydane geldi” demektir. Kişi, kendisinin ve işinin menfaati için çalışıp çaba sarfeder. 

Allah böylece, Ebû Leheb'in her ikisinden de mahrum kaldığını haber vermektedir. Râzî’ye göre 

"Ebû Leheb'in kendisi helak olsun"  "Oğlu Utbe helak olsun..." anlamındadır. Nitekim rivayet 

olunduğuna göre oğlu Utbe, Kureyş'ten bazı kimselerle beraber Şam'a gider. Geri dönmeye 

niyetlendiklerinde Utbe onlara, "Muhammed'e benden Necm Sûresi'ni inkâr ettiğimi ulaştırın..." 

dedi. Ve yine rivayet edildiğine göre o bunu, Hz. Peygamber'in yüzüne söylemiş ve (haşa) 

yüzüne tükürmüştür. O, Hz. Peygamber'e çok şiddetli düşmanlık taşıyordu. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber, "Allahım, ona, köpeklerinden bir köpeği musallat et..." dedi. Böylece onun kalbine 

büyük bir korku düştü; bu sebeple de hep sakınırdı. Derken gecelerden bir gece yola çıktı. Sabah 

yaklaştığında yanındakiler ona, "Kervan helak oldu" dedi. O ininceye kadar, onu terketmediler. 

O, korku içindeydi. O, tıpkı parmaklıklar gibi, deveyi etrafına çöktürdü. Allah da ona bir aslanı 

musallat etti. Develere ise sükûnet verdi. Böylece aslan aradan süzüldü. Ve onu parçaladı. 

Paramparça etti. Bu hakâretin cezasını da çekti ve ibreti âlem oldu.25 

Adı Leheb olan bir oğlu olmadığı için yalan gibi olduğu halde, niçin ona Ebû Leheb 

künyesi verildi? Üstelik künye kullanılması tazim ve tefhim ifade eder, sorusuna Râzî, künye, 

bazan isim olabilir, burada ismiyle kinaye yapıldığını belirtir. O cehennemlik olup akibet 

varacağı yer de, alevli bir ateş olunca, hâli, künyesine uygun düşmüş, bu nedenle onunla 

zikredilmesi yerinde olmuştur. Buna göre ona, nasıl ki çok kötü ve şerir bir kimseye, Ebû'ş-Şer 

"şerrin babası"; hayırsever kimseye de Ebû'l-Hayır "hayrın babası", Ebû Leheb "alev'in babası" 

denilir. Yanakları ateş parçası gibi ve kıpkırmızı olduğu için ona bu ad verilmiştir. Böylece Râzî, 

onunla alay edip tahkir etmek için, bununla anılması caiz olmuştur, demektedir. 26 

Hz. Muhammed, rahmet ve yüce bir ahlak peygamberi olduğu halde onun, amcasına karşı 

böylesine sert bir ifade kullanması nasıl uygun düşer? Meselâ Nuh, kâfirlere karşı son derece sert 

ve katı olduğu halde kâfir olan oğlu hakkında, "Oğlum, benim ehlimdendir. Senin vadinse 

                                                 
23 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/166. 

24 Tebbet, 111/1. 

25 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/167. 

26 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/168. 
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haktır..." demiş, yine Hz. İbrahim, "Babacığım, babacığım..." demek suretiyle babasına şefkat 

ifadesiyle hitap etmiştir. Babası ona, " Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü 

çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş"27 

dediğinde O, "Selâm sana olsun, senin için Rabbimden magfiret dileyecegim. Çünkü o, bana çok 

lütufkârdir"28diye cevap vermiştir. Allah Hz. Musa’yı Flravun'a gönderince, ona ve Harun'a, "O 

Firavun'a yumuşak söz söyleyin"29 demiştir. Oysa Firavun’un günahı, Ebû Leheb’in günahından 

çok ağırdı. Üstelik Hz. Muhammed'in şeriatine göre baba, kısas yoluyla oğulun yerine öldürüp, 

ona recmedilemezken; hatta savaşta kâfir olan baba oğulun karşısına geçse, oğul babayı 

öldürmez, onu kendinden uzaklaştırır. Ki böylece onu bir başkası öldürsün.  

Râzî, bu soruya şöyle cevap vermektedir: Ebû Leheb, "Muhammed mecnundur" diyerek, 

insanları Hz. Peygamber'den uzaklaştırıyordu. İnsanlar onu suçlamıyorlardı. Zira o, 

Muhammed'in babası gibiydi. Böylece o, risaletin insanlara ulaşmasın; engelleyen bir kimse 

konumuna girdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona böyle konuştu da, böylece öfkesi daha da 

arttı ve çok şiddetli bir düşmanlık gösterdi. Böylece de bu düşmanlık sebebiyle, Hz. Muhammed'i 

tenkid etmesi hususunda itham edilir hale gelmesi hususunda itham edilir hale geldi. Bundan 

sonra da, Hz. Muhammed şayet, din hususunda bir kimseye yumuşak davranıp müsamaha 

gösterseydi, bu, babası konumunda olan amcasına karşı olurdu. Fakat ona karşı dahi böyle bir 

yumuşaklık ve müsamaha meydana gelmeyince, bu konudaki bütün beklentiler sona ermiş ve 

herkes, Hz. Muhammed'in, dine taalluk bir konuda asla hiç kimseye müsamaha etmediğini 

anlamıştır. Şiddetli bir düşmanlık söz konusu olunca, onun da, buna mukabil şiddetli ve sert bir 

hitabı hak etmesi kaçınılmaz olmuştur. Râzî’ye göre "Ebû Leheb'in elleri kurusun!" âyetinde 

Allah Ebû Leheb karakterine beddua etmeyi öğretmektedir.30 

Râzî’ye göre en yakını amcası Ebû Leheb’ten dini tebliği ve hak hakikatı anlatma adına 

hakaretleri karşısında Hz. Peygamber’in susması ve sabretmesinin mükâfatı olarak bu surede 

onun yerine Allah amcasına cevap vermektedir. En yakınlara bile hak ve hakikat anlatılması 

mesajı verilmekte, onlardan gelen şiddet, tepki ve hakaretlere Allah’ın mutlaka yardım edeceği 

mesajı da verilmektedir. Râzî şöyle der: Bil ki, burada Allah katından bu hususta bir uyarı 

                                                 
27 Meryem, 19/46. 

28 Meryem, 19/47. 

29 Taha, 20/44. 

30 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/168. 
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bulunmaktadır. Sefih ve bayağı kimseye cevap vermeyenin müdafii, yardımcısı ve muini 

Allah'tır.31 Râzi, nefsi adına hakaretlerde susulmasının şu âyet ve hadise göre fazilet olduğunu 

belirtir: "Onlar seni kınadıkları zaman, sen, "Cahiller onlara hitap ettiklerinde, "selam" derler..."32 

Rivayete göre bir kişi Ebû Bekir'e eziyet ediyor ama o susuyordu. Hz. Peygamber tebessüm 

ediyordu. Biraz sonra Ebû Bekir cevap vermeye yönelince Hz. Peygamber sustu. Bir rivayette 

kalkıp gitti. Bunun üzerine Ebû Bekir, "Bunun sebebi nedir?" deyince, Hz. Peygamber, "Çünkü 

sen susuyorken, melek senin yerine cevap veriyordu. Ama sen cevap vermeye yönelince, melek 

yanından uzaklaştı, yanına şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde ben duramam" buyurdu.33   

 

C. Mal ve Kazanç Fayda Vermeyecektir 

Allah, Tebbet Sûresi’nde “Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı”34 buyurak, Hak ve 

hakikate kapalı küfürde aşırı giden Ebû Lehep karakterli kişilerin malı ve kazancının kendisine 

fayda vermeyeceğini beyan buyurmaktadır. Râzî’ye göre burada olumsuzluk anlamında istifham 

olması muhtemel olduğu gibi, nefy anlamında olması da muhtemeldir. Birinci takdire göre mana, 

"Belayı ondan savuşturmada, malının ve kazancının ne tesiri var ki. Çünkü Karun'dan daha fazla 

malı olan yoktu; mal ondan ölümü savuşturabildi mi? Hz. Süleyman'dan da daha güçlü bir 

hükümdar yoktu; o ölümü savuşturabildi mi?" şeklinde olur. İkinci takdire göreyse ifade, malının 

ve kazancının ona hiçbir fayda sağlamayacağını haber vermektedir. 35 

Râzî’ye göre bu ifade mahallen merfudur, ya ism-i mevsuldür ya da masdar manası ifade 

eder. Yani kazandığı şey veya kazanması demektir.  Rivayet olunduğuna göre o şöyle diyordu: 

"Eğer kardeşimin oğlunun söylediği gerçek ise ben bundan, malım ve evladım karşılığında 

canımı kurtarırım" İşte bunun üzerine Allah bu ayeti inzal buyurdu. Yani, "Malı ve malıyla 

kazandığı şey, yani ana sermayesi ve kârları ona fayda vermedi" demektir. Maldan maksat, 

hayvanlarıdır. Kazançdan maksat da, bu hayvanlardan elde ettiği yeni nesiller ve ürünlerdir. 

Çünkü o, zenginlik ve bolluk içinde idi. İbn Abbas şöyle demiştir: Malı ve kazancı ile onun 

evladı kastedilmektedir. Bunun delili Hz. Peygamber’in şu hadisidir "Kişinin yediği şeylerin en 

                                                 
31 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/169. 

32 Furkan, 25/63 

33 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/169. 

34 Tebbet, 111/2. 

35 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/169. 
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temizi, kendi kazanandan olandır. Onun evladı da, kendi kesbindendir"36 O halde şöyle bir sonuç 

çıkmaktadır: Kendisinin, eş ve çocuklarının malları ve kazançları da bu tip kişilere asla fayda 

vermeyecektir.37 

 

D.Alevli Ateşe Girecek 

Allah“O, bir alevli ateşe girecektir”38 buyurarak Ebû Leheb'in geçmişteki halinden, onun 

hüsran ve helak içinde olup, malının ve kazancının da hiçbir fayda sağlamadığı şeklinde haber 

verince, bu âyetle de, onun gelecekteki halinden haber vermektedir. 

Bu ayet-i kerimeler gaybdan haberler kapsamaktadır. Yani Ebû Leheb'in helak ve hüsran 

içinde olacağını haber vermek. Ki aynen böyle olmuştur. Onun, malından ve kazancından 

yararlanamayacağını haber vermesidir ki bu da böyle tahakkuk edecektir. Bu ayet, onun 

cehennemlik olacağını haber vermektedir. Eğer Ebû Leheb müslüman olsaydı. Bu âyetin gaybi 

haber özelliği ortadan kalkacaktı. Ama o, bu âyetteki haber gibi aynen tahakkuk etmiştir; zira o 

küfür üzere yani Tebbet Suresi indikten tam 7 yıl sonra ölmüştür. Yani Tebbet Suresi, Ebu Leheb 

hasta yatağında ölümü beklerken gelmemiş, bilakis tam 7 yıl sonraki akıbetini bildirmiştir. 39 

 

E.Teklif-i Ma la Yutak 

Allah’ın insana yüklediği mükellefiyet, sorumluluk manasında Kelâm İlmi’nde teklif-i mâ 

lâ yutak kavramı ile konu açıklanmaya çalışılır. Allah’ın güç yetiremeyeceği bir şeyle kulunu 

yükümlü tutmasının aklen mümkün olup olmaması bakımından ele alınır. Teklifi mâ lâ yutak, 

“yerine getirilmesi mükâfatı, getirilmemesi cezayı gerektiren, güç yetirilemeyecek bir işin 

imtihana çekme amacıyla başkasından istenmesi”40 dir. Güç yetirilemeyen şeyin insana 

yüklenmesi câiz değil, "Allah bir kimseye ancak gücü yettiği kadar teklif eder"41 âyeti de buna 

delildir. Ehl-i sünnet ve'l-cemaat âlimleri, "teklif-i mâ lâ yutak"ın mevcudiyetine, Allah'ın Ebû 

Leheb'i, iman ile mükellef kılmış olmasıyla da istidlalde bulunmuşlardır. Haber verdiği her 

                                                 
36 Buhari, büyû 15. 

37 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/169. 

38 Tebbet, 111/3. 

39 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/170. 

40 Bkz. B.Topaloğlu-İ.Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İSAM, İstanbul 2010, s. 310. 

41 Bakara 2/286. 
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hususta Allah'ı doğrulamak, iman cümlesindendir. Allah'ın haber verdiği şeylerden bir tanesi de, 

Ebû Leheb'in iman etmeyip cehennemliklerden olduğudur. Böylece o, iman etmeyeceğine 

inanmakla mükellef tutulmuştur. Râzi, demektedir: Bil ki, bu ayet, Allah'ın Ebû Leheb'in iman 

etmeyeceğine dair verdiği haberin bir gerçek olduğuna delalet etmektedir. Onun iman 

etmeyeceğine dair olan doğru haber, imanın varlığına, zevali imkânsız ve zati bir münafatla 

aykırıdır. Allah her ne zaman, bu haberin mevcudiyetiyle birlikte onu iman etmekle mükellef 

tutunca, böylece onu, iki aykırı şeyi aynı anda yapmakla mükellef kılmış olur.42 Allah, birşeyin 

olacağını bildirdiğinde, bu haberin değişmesi imkânsızdır. Bu habere bir değişikliğin (ve 

yanlışlığın) arız olması imkânsız olunca, haber verilen şeyin değişmesi de imkânsız olur. Allah, 

insanların birisinin küfür üzere öleceğini haber verdiği zaman, o insanın küfrü bırakması 

imkânsız olur. Böylece de Allah'ın o kulu imanla mükellef tutması "teklîf-i mâ lâ yutak" (güç 

yetirilemeyecek şeyle mükellef tutmak) olur. En iyisini Allah bilir. 43 Râzî’ye göre Allah, Ebû 

Leheb'i imân etmekle mükellef tutmuştur. İmân ise, Allah'ı, haber verdiği her şeyde tasdik 

etmektir. Allah, Ebû Leheb'in imân etmeyeceğini haber vermiştir. Bu durumda da Ebû Leheb, 

imân etmeyeceğine imân etmekle mükellef olmuş olur ki, bu da "teklîf-i mâla yutak" olur. 

 

F.Ebû Leheb’e Yardım Edenler de Aynı Akibettedir 

Allah: “Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak 

karısı da (o ateşe girecektir)”44 buyurarak kötülüklere yardım edenlerin de aynı akibete 

uğrayacaklarını haber vermektedir. Ebû Leheb’e yardımcı olan eşi Ümmü Cemil, Harb'in kızı 

olup, Ebû Süfyan ibn Harb'in kız kardeşi, Muaviye'nin de halasıdır. Hz. Peygamber'e karşı, 

amansız düşmanlık sahibidir. Râzî’nin açıklamasına göre O, demet demet diken ve pıtırak 

dikenleri taşıyor ve bunları, geceleyin Hz. Peygamber'in yoluna saçıyordu. O, insanlar arasında 

laf götürüp getiriyordu. İşte, insanların arasını bozmak için, laf götürüp getiren kimseye, "Onlar 

arasında odun taşıyor", yani, "Aralarında ateş yakıyor" denilir. Nitekim gevezelik yapan kimseye, 

"Geceleyin odun toplayan" adı verilir. Burada murad edilen, onun, Hz. Peygamber'e düşmanlık 

hususunda yüklenmiş olduğu günahlardır. Çünkü bu, onu ateşe götürme konusunda, odun 

mesabesindedir. Bunun bir benzeri de budur. Allah, günah işleyen kimseyi, sırtında yük 

                                                 
42 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/170. 

43 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XII/217-8. 

44 Tebbet, 111/4-5. 
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bulunduğu halde yürüyen bir kimseye benzetmiş ve "Muhakkak ki onlar, bir iftirayı ve apaçık bir 

günahı yüklenmişlerdir"45; "Onlar, günahlarını sırtlarında taşıyacaklardır"46 ve "Onu insan 

yüklendi”47 buyurmaktadır. 48  

Tebbet Sûresi nazil olduğu zaman, elinde taş olduğu halde gürültüyle Ümmü Cemîl gelir. 

Hz. Peygamber ve Ebû Bekir içerde oturduğu halde mescide girer ve “kınanmış olarak terkettik 

onu. Dinini istemedik. Hükmüne de asi olduk..." der. Bunun üzerine Ebû Bekir, "Ey Allahın 

Resulü, o muhakkak ki sana geliyor, Seni görmesinden korkarım..." deyince, Hz. Peygamber, "O 

beni göremez..." buyurdu ve "Sen Kur'ân okuduğunda, seninle, ahirete inanmayanlar arasına 

sımsıkı bir perde gereriz..."49 âyetini okudu. Ümmü Cemîl, Hz. Ebû Bekir'e, "Anlatıldığına göre, 

arkadaşın beni hicvetmiş..." dedi. Ebû Bekir, "Hayır, Kâ'be'nin Rabbine yemin ederim ki, o seni 

hicvetmedi" diye cevap verdi. O da, "Kureyş, benim, kendilerinin efendisinin ben olduğumu 

bilir" diyerek çekip gitti. Ümmü Cemil'in, aynı yerde oldukları halde, Ebû Bekir'i görürken Hz. 

Peygamber’i görmemesi nasıl mümkün olur? Sorusuna Râzî, âlimlerin görüşüne göre, gerekli 

şartlar bulunduğunda idrak ve algılama caiz olup, vacib değildir. Zira eğer Allah idraki yaratınca, 

görür; aksi halde görmez, demektedir.50  

Allah niçin, ifadesiyle yetinemedi de, onu ayrıca, "odun hamalı" olarak da niteledi? 

Sorusuna Râzi, Ebû Leheb'în Ümmü Cemil'in dışında iki karısı daha vardı. Allah da böylece, bir 

kimsenin, Allah'ın onun karılarından herhangi birini kastetmiş olduğunu sanmamasını, aksine, 

yani Ümmü Cemîl olduğunun bilinmesini isteyerek ismini değil de yaptığı kötülüğü zikrederek, 

onun yaptığı kötülüğü karşılığını zikretmiştir. 

Râzî, kadınları zikretmek, kerem ve mürüvvet sahibi olana yakışmaz. O halde bunları 

zikretmek, Allah'ın kelamına nasıl yaraşır? Hele hele bu kadın, amcanın hanımı olursa, sorusuna 

şöyle cevap verir: Kendilerini zikretmek, o iki kadının küfürleri sebebiyle Hz. Nûh'un hanımı ile 

Hz. Lût'un hanımı hakkında imkânsız görülmeyince, kocası kâfir olan kâfire bir kadının 

                                                 
45 Ahzab, 33/58. 

46 En'âm, 6/31. 

47 Ahzab, 33/72. 

48 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/170. 

49 İsrâ, 17/45. 

50 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/171. 
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zikredilmesi, haydi haydi tuhaf görülmemesi gerekmektedir. 51 Allah: “Boynunda bükülmüş 

hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde”52 demenin Râzî’ye göre manası, "Onun omuzunda 

bükülmüş herhangi bir ip bulunmaktadır. Zira Ümmü Cemîl, o diken demetlerini, oduncuların 

yaptığı gibi, yükleniyor ve onları omuzuna raptediyordu. Bu ifadenin esas maksadı ise, onu 

odunculara benzeterek, değersizliğini ifade etmek ve hem ona, hem de kocasına manevi eziyyet 

vermektedir. Onun durumu cehennemde, bu dünyada diken demetleri taşır, kendi durumu gibi 

olacaktır. O orada, Zakkum ağacından, cehenneme hep odun taşıyacak, omuzunda da, cehennem 

zincirlerinden bir zincir bulunacaktır. 53 

 

Sonuç 

Kur’ân-ı Kerîm’in 111. sûresi Tebbet Suresi’nde, Hz. Peygamber’in Tevhid mücadelesinde 

hak ve hakikate karşı çıkan, ona eşi ve çocuklarıyla birlikte söz, iftira ve kumpaslarla, geçtiği 

yollara diken gömerek ayaklarını kanatmakla maddi ve manevi eziyet eden Ebû Leheb ve eşi 

Ümmü Cemîl prototipi sunulmaktadır.  

Ebû Leheb, Firavun, Hâmân, Nemrud vb. karakter yapısı hikmet dolu imtihan dünyasında 

cehenneme götürücü ameller işleyen şeytan askerleri ve şeytan kararkterli insanlara örnektir. Ebû 

Leheb karakteri, malıyla mülküyle, zenginliği ve çeşitli imkânlarıyla kendisi gibi düşünmeyen ve 

benim gibi düşünmesi gerekir diyerek müminleri ve mazlumları ezen, yok etmek isteyenleri 

temsil etmektedir. Tebbet Suresi’nde hem Ebû Leheb hem de eşi yerilmektedir. Çünkü her ikisi 

de Hak ve Hakikat temsilcisi Hz. Muhammed ve ashabına eşi görülmemiş zulümlerde 

bulunmuşlardır. Ebû Leheb Hz. Peygamber’in öz amcasıdır. En yakını olsa bile hak ve hakikatı 

kabul etmeyenler Cehennemi ve odun taşıyıcılığı gibi cezasını göreceklerdir.  

Ebû Leheb prototipi, kıyamete kadar, hınç ve öfkeleri sebebiyle adeta suratlarından alev 

saçarak İslama hücum eden herkesi, eş ve çocuklarını içine almaktadır. İslam uğrunda Hak yolda 

mücadele edenlerin karşılarında düşmanlarının eksik olmayacağı açık olmakla beraber, 

düşmanlık edenlerin yakın akrabalardan olması, sebebiyle fiili, maddi bir mücadeleye sosyal ve 

psikolojik bir mücadele de eklenmektedir. Bu sebeple, hakka davete, hakkı tebliğe çalışanların 

işleri daha da zorlaşmaktadır.  

                                                 
51 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/172. 

52 Tebbet, 111/4-5. 

53 Râzî, Mefatihu’l-Gayb,  XXXII/173. 
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Hz. İbrahim’in karşısında Nemrud, Hz. Musa’nın karşısında Firavun ve Hâmân, Hz. 

Peygamber’in karşısında de Ebû Leheb, Ebû Cehil ve Velid b. Mugire gibi mücadele ettiği 

kimseler şer yolunun şeytan karakterli prototipleri olmuşlardır.  

Bu sebeple Nemrud, Firavun, Hâmân ve Ebû Leheb gibi karakterler ibret alınması için 

Kur’ânda zikredilmektedir. Her zaman ve her yerde, kıyamete kadar Ebû Leheb ve karısı gibi 

İslam düşmanları eksik olmayacağı için, Allah onların güçlerinin ve imkânlarının yok olması 

hikmetiyle beddua niteliğinde bu ayeti ve bu sureyi indirmiştir. Dolayısıyla müslümanların 

gönülleri imân üzere olsun, kalpleri huzur bulsun. Kötülüklere karşı sabretme yolunda metanet 

olabilsin.  

Fitne ve fesat ateşi, İslâm’a düşmanlığı körükleyen Cehennem kütüğü Ebu Leheb’in, Ebû 

Lehebler’in elleri, güçleri ve imkânları kurusun! Kendileri de kahrolsun, muradlarına eremeyip 

perişan olsunlar. 
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