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Öz

Bu çalışmada Hz. Süleyman’ın (as) hayatı Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin ver-
diği bilgiler çerçevesinde ele alınmaktadır. Tevrat ve İncil’de yer alan bilgiler ise ha-
dis-i şeriflerce doğrulanan kısımlarına da itibar edilerek kullanılmaktadır. Bilindiği 
gibi Kur’an-ı Kerim, peygamber kıssaları vasıtasıyla zamana ve toplumsal yapılara 
bağlı olarak mesajlar verir. Hz. Süleyman (as) kıssası da böyledir. Hz. Süleyman (as) 
güç ve iktidar sahibi olunca ve bu gücünü kaybedince yaptığı davranışları ile nazara 
verilerek bu tutumlardan dersler çıkarılması istenmiştir. Bu derslerle dünyevi geliş-
me için gerekli motivasyonlar sağlandığı gibi uhrevi âlem için de yönlendirici tavsiye-
lerde bulunulmaktadır.
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THE STORY OF SOLOMON (PBUH): MATERIAL AND SPIRITUAL PROGRESS 

Abstract

In the article, the life of Solomon (pbuh) is discussed within the framework of the 
information given by Qur’an and hadiths. The information in Torah and Bible is used 
with respect to the parts that are confirmed by the hadiths. As it is known, Qur’an 
gives messages depending on time and social structures through the stories of the 
prophets. In Qur’an, it is asked to learn lessons from these attitudes by showing the 
behaviors that Solomon (pbuh) did when he gained power and lost this power. It is 
stated that these lessons provide the necessary motivations for worldly development 
as well as guiding recommendations for the otherworldly realm.
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Giriş

Hz. Süleyman (as) MÖ. 10. yüzyılda bugünkü Filistin bölgesinde yaşamış hüküm-
dar ve peygamberdir. Hz. Musa’dan (as) yaklaşık dört asır sonra yaşamıştır. Hz. Sü-
leyman’a (as) dair bilgiler genellikle israiliyat nevinden dikkatle incelenmesi gereken 
bilgilerden oluşmaktadır. Eski Ahit ve Yeni Ahit kökenli bilgiler geçen zaman içinde 
yorumlanarak günümüze kadar taşınmıştır. Bilgilerin bu özelliği, konu hakkında 
Kur’an ve hadislerdeki malumatı önemli kılmaktadır. Bu nedenle israiliyatın Kur’an 
ve hadislerce doğrulanmış olanlarını kullanmanın daha sağlıklı olacağı bir vakıadır. 

Hz. Süleyman (as) ile ilgili bilgiler popüler kültürde de önemli bir malzeme haline 
gelmiştir. J. R. R. Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzüklerin Efendisi isimli kitapta 
Hz. Süleyman’ın (as) yüzük ve mührünün ön plana çıkması, bu alandaki bilgilerin dik-
katle gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Öte yandan bir dünya hükümdarı olan 
Hz. Süleyman (as) ile masonlar arasında ilişki kurulması, spekülatif bilgilerin daha da 
artmasına neden olmuş ve bu alandaki malumatın titiz bir çalışma ile elde edilmesi 
gereğini ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada ise burada bahsedilen spekülatif bilgilerin dışında Kur’an-ı Kerim ve 
hadis-i şeriflerde geçen şekliyle Hz. Süleyman’ın (as) hayatından çıkarılması gereken 
derslerin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. 

Hz. Süleyman (as) ve Adalet

Hz. Süleyman (as), Hz. Davud’un (as) on dokuz çocuğundan biridir. Hz. Davud (as) 
İsrailoğullarının hükümdarlık verilen peygamberlerinden biridir. Hz. Davud (as), oğlu 
Hz. Süleyman’ı (as) üstün özellikleri ve idarecilik özelliklerinden dolayı yetiştirmiş ve 
birtakım vasiyetlerde bulunarak onu kendi yerine bırakmıştır. Hz. Davud (as) zaten o 
dönemde tevhit inancını yerküre üzerinde geniş bir alana yayan hükümdar bir pey-
gamberdir. Hz. Süleyman (as) da babası hayattayken hem idareciliğe hem de manevi 
tekâmüle ne kadar layık olduğunu gösteren pek çok hadiseyi yaşamıştır.

Enbiya suresinin 78. ayetinde bir hadiseden bahsedilmiştir. Ayette mealen “Davud 
ve Süleyman da hani kavmin hayvanlarının içine girip yayıldığı ekin tarlaları konu-
sunda hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahit idik”2 buyurulur.

Hz. Süleyman (as) bu olayı on bir yaşındayken yaşıyor. İki kişi Hz. Davud’un (as) 
yanına gelip şikâyette bulunuyorlar. İçlerinden birisi, diğer kişinin koyunlarının kendi 

2 Enbiyâ 21/78.
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tarlasına girip zarar verdiğini söylüyor. Bu davada Hz. Davud (as), koyunları tarla sa-
hibine vererek olayı çözüyor. Ancak bu olaya mülaki olan Hz. Süleyman (as) babasının 
içtihadından tatmin olmamıştır. 

O iki kişinin gelerek kendisine sorması üzerine Süleyman (as), koyunları tarla sa-
hibine ve tarlayı da koyun sahibine vermenin uygun olacağını söylüyor. Böylece tarla 
sahibinin zararlarını ikmal ettiği gibi koyun sahibinin mağdur olmasını da önlüyordu. 
Tarla sahibi zayi olanı kazanacak, koyunların sahibi de bütün koyunları vermek gibi 
bir zararın içine girmeyecekti. Hz. Davud (as) oğlunun böyle bir hüküm vermesinden 
çok memnun olarak, âdil bir hakim olarak bir erdem göstererek oğlunun hükmünü 
uygular. Hz. Süleyman (as) bu hükmü ile “adalet-i mahza” diyebileceğimiz bir uygula-
ma yaparak adaleti tesis etmiştir. 

Bu kıssada hükümdarların, yöneticilerin alması gereken mühim dersler vardır. 
Hz. Davud’un (as) bu kıssası ile Kur’an-ı Kerim, hükümdarlara adalet ve tevazu dersi 
veriyor. Hükümdar olunca kibirlenme, senden daha iyi hüküm veren varsa onların 
hükmünü kabul et, yanlışta ısrar etme, seninki doğru olsa bile daha doğruyu görünce 
onu tercih et gibi dersleri de veriyor. Tarih boyunca hükümdarların kendi sözlerin-
deki ısrarları ve nefsani arzularına kapılmaları gibi sebeplerle nice masumları idam 
sehpalarına gönderdikleri malumdur. Hz. Davud’un (as) bu erdemi her dönemdeki 
idareciler için bir örnektir. Hz. Süleyman’ın (as) vermiş olduğu hükümle “Kılı kırk 
yararak idareciler öyle hüküm vermeli ki kimse zarar görmesin ve adalet tahakkuk 
etsin” dersi veriliyor. 

Yargılamada adil ve dikkatli olmanın gerekliliği bir başka kıssada da gösterilir. Hz. 
Davud (as) zamanında iki kadın yanlarında birer çocuklarıyla giderken çocuğun bi-
risini kurt kapmıştı. Bunun üzerine kalan çocuğu kadınlar paylaşamazlar. Problemi 
çözmesi için Hz. Davud’a (as) gittiler. Hz. Davud (as) çocuğun büyük kadına verilme-
si hükmüne ulaşır. Mahkemeden çıkan kadınlar Hz. Süleyman’ın (as) yanına giderler. 
Meselelerini ona da anlatırlar. Hz. Süleyman (as) kendisine bir bıçak getirilmesini ve 
çocuğu ikiye bölüp paylaştıracağını söyler. Bunun üzerine çocuğun gerçek annesi, 
çığlık atarak çocuğun annesinin diğer kadın olduğunu söyler. Hz. Süleyman (as) bu 
deneme ile çocuğun gerçek annesini bulmuş olur. Çocuğun yaşaması için diğer kadına 
vermeyi kabul eden kadının gerçek anne olduğu sonucuna ulaşarak çocuğu ona verir. 
Bu ilginç denemeyle Hz. Süleyman (as) yargılamalarda insan tabiatını dikkate almak 
gerektiğini vurgulamış oluyor. Adalete giden yolun nereden geçtiğini güzel tespit edi-
yor ve ince aklıyla sonuca ulaştırıyor. 
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Kur’an-ı Kerim, bu kıssa ile bugünün hukukçularına da dersler veriyor. Zahire ba-
karak karar vermek yerine ince araştırma ve tahkikler sonucunda adaletli sonuca ula-
şılabileceğini vurguluyor. 

Hz. Süleyman’ın (as) Zor Günlerde Imtihanı 

Hz. Süleyman (as) ile ilgili Sad suresinde “Andolsun, biz Süleyman’ı imtihan ettik, 
tahtının üstünde bir ceset bıraktık”3 ayeti yer almaktadır. 

Ayette bahsedilen olay, Yahudi-Musevi ve Hristiyan kaynaklarında çok farklı bi-
çimlerde yer almıştır. O kaynaklar malum olduğu üzere Hz. Süleyman’ı (as) peygam-
ber olarak kabul etmedikleri için akla uygun olmayan, peygamberlik sıfatı ile uygun 
düşmeyen, bir kısmı da sonradan üretilmiş pek çok kültürel bilgilerle anlatmışlardır. 
Oradan baktığımız zaman Hz. Süleyman’ı (as) doğru bir tarzda anlamak mümkün de-
ğildir. 

Ayette mealen “Tahtının üstünde bir ceset bıraktık” ibaresi geçmektedir. Bu bilgiyi 
Kur’an’ın verdiği bilgilerle nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi ona bakalım: Malum ol-
duğu üzere Hz. Süleyman (as) hükümdar olduğu zaman babasından maddi ve mane-
vi olarak hem dünyevi hem de uhrevi velayeti devraldı. Nübüvvet ona da bahşedildi. 
Tahta çıkışının dördüncü yılında babasının da vasiyetinin üzerine, yapımı yedi sene 
sürecek Mescid-i Aksa’nın inşaatına başladı. Mescid-i Aksa’nın inşasından sonra bir 
de hükümet konağı yaptırmayı planlamıştı. Bu planını da on üç yılda gerçekleştirdi. 
Yani yirmi yıl inşaatlarla uğraştı. 

Bunlar bildiğimiz anlamda inşaatlar değildi. Dalgıçların çeşitli yerlerden çıkar-
dıkları kıymetli taşların kullanıldığı, Finike ormanlarından en güzel kerestelerin ge-
tirildiği, yer altından eritilen bakırların kullanıldığı ve o günkü şartlar içerisinde en 
değerli ve en güzel malzeme olarak ne varsa tümünün kullanıldığı muhteşem mescit 
ve saraylardı. 

O dönemde görülen teknoloji tarihle ilgili kanaatlerimizi de biçimlendirmektedir. 
Hz. Süleyman (as) zamanında yüksek bir teknolojinin olması doğrusal tarih anlayışı-
na itiraz anlamı da içermektedir. Yani tarihte ilerleme düz bir çizgi halinde gelişmiyor. 
Bazı zamanlar nebilerin yolundan gidenler büyük uygarlıklar meydana getirebiliyor-
ken o istikametten ayrıldıklarında ise maddi ve manevi çöküntü yaşayabiliyorlar. Hz. 
Süleyman (as) dönemi maddi ve manevi yükselişin yaşandığı dönemlerden biridir. 

3 Sâd 38/34.
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Saray yapımında Allah’ın bir lütfu olarak cinler, insanlar, hayvanlar ve bütün canlıları 
kullanmıştır. 

Hz. Süleyman’ın (as) güç ve iktidarını yükselttiği zaman, inşaatların yapımında ça-
lışan cinlerden bir kısmının isyan noktasına gelmesi, Hz. Süleyman’ın (as) sıkıntılı bir 
döneme girmesine neden olmuştur. Bu durum da Kur’an-ı Kerim’de “Tahtının üstünde 
bir ceset bıraktık” ibaresiyle ifade edilmiştir. 

Maddi ve manevi saltanatına karşı olumsuz bakan işçilerin bir kısmının onu kısa 
bir süre tahtından indirdiği hatta kırk gün heykel gibi bir şeyin onun tahtında oturdu-
ğunu söyleyenler de vardır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, taht üzerine bırakılan 
bu cesedin Hz. Süleyman’a (as) bir uyarı ve onun gücünün zayıfladığına işaret olduğu 
şeklinde yorumluyor. Buradan şunu da anlamak mümkün o günde Allah’ın nebisinin 
yolundan gidenler olduğu gibi ona isyan edenler de olabilir. 

Hz. Süleyman’ın (as) Duası ve Mal ve Mülk Sahibi Olması

Hz. Süleyman (as) bu zayıflık ortamında Allah’a dua ediyor: “Rabbim, beni bağışla 
ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz 
Sen karşılıksız armağan edensin.”4 Hz. Süleyman (as) bütün kaybettiklerine rağmen 
Allah’tan ümidini kesmemiş ve ona yakarmaya devam etmiştir. Aslında Kur’an-ı Kerim 
burada en sıkıntılı günlerde bile Allah’tan ümit kesilmemesi gerektiğini ders veriyor. 
İnsanların her zaman başlarına bir şeyler gelebilir, pek çok problem yaşanabilir. O 
sıkıntı anında elimizi açıp dua etmeyi bize öğretiyor. Böyle bir duayı da ancak varlığı 
da yokluğu da, bolluğu da darlığı da Allah’tan bilen yapabilir. Hz. Süleyman’ın (as) 
duası onun kuvvetli imanını göstermektedir. Günümüzde belli bir sıkıntı yaşadıktan 
sonra kendini geri çekenler görüyoruz. Hâlbuki bu yeni fütuhat ve inkişaflar için bir 
başlangıç olabilir. Allah’tan ümit kesmeyip dua ve çabaya devam etmemiz gerektiği 
dersini veriyor. Bu duadan sonra Hz. Süleyman’ın (as) duası kabul oluyor ve maddi ve 
manevi bolluğa ulaşıyor. 

Duanın neticesini Sad suresi 36, 37 ve 38. ayetlerde görülüyor: “Bunun üzerine 
biz de, istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan 
şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik.”5

Ayetlerden Hz. Süleyman’a (as) pek çok nimet verildiği anlaşılıyor. Bunlar rüz-
gârın emrine musahhar edilmesi, derin bir ilim nasip edilerek bakırın eritilmesi  

4 Sâd 38/35.
5 Sâd 38/36-38.

63

Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 59-68



teknolojilerine sahip olunması bunlardandır. Bu bilgiler Hz. Süleyman (as) zamanın-
daki büyük bir medeniyet kurulduğunu da göstermektedir. 

Hz. Süleyman’a (as) bahşedilen başka bir nimet de insanların ve cinlerin emrinin 
dışına çıkmayacak şekilde emrine verilmesidir. İsrailiyat kaynaklarına bakıldığında o 
gün yapılan inşaatlarda yüz binden fazla işçi çalışıyormuş. 

Bir başka nimet hayvanatın dili, kuşdili. Bediüzzaman’ın söylediği gibi mucize 
müstemir âdetin6 sevgili kulu için kaldırılmasıdır. Cenab-ı Allah, sevgisine mazhar 
peygamberleri için âleme cari kıldığı kuralları geçici bir süre iptal etmiştir. Bunlar 
birer mucizedir, insanın kendi gücüyle yapabileceği bir şey değildir. Hz. Süleyman (as) 
kuşların dilini bildiği için onları istihdam edip çalıştırmıştır.

Bunların sonucunda şöyle bir sahne ortaya çıkmış oluyor; görkemli binalar, bil-
lur köşk yapılırken bütün yaratılmışlar, kaynaklar ve teknolojiler onun hizmetinde ve 
elindedir. Hz. Süleyman (as) zamanındaki medeniyet bu şekilde inşa ediliyor. Burada-
ki bahsedilen sadece bugün bildiğimiz Mescid-i Aksa değil büyük bir kentin kurulma-
sıdır. Maddi ve manevi gelişmişliğin yaşandığı bir medeniyetin inşa edilmesidir. 

Buradan şunu çıkarabiliriz, Kur’an kıyamete kadar cari olacaktır, herkes için pro-
totipler barındırmaktadır. Hz. Süleyman (as) en güçlü olduğu zamanında da zayıf za-
manında da Allah’ı unutmuyor. Gücü elde ettiği zamanda Allah’ın yolundan ayrılmıyor 
zayıf zamanında da ümitsizliğe düşüp isyan etmiyor. 

Hz. Süleyman’ın (as) Tevekkül ve Imanı

Hz. Süleyman (as), Mescid-i Aksa’nın inşaatından sonra hac için hazırlanıp Mek-
ke’ye doğru gidiyor. Yolda Taif civarında karıncaların bir sözünü işitiyor. Ayet-i keri-
menin ifadesiyle “Nihayet Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: Ey 
karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!”7 

Burada “Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin” sözü çok önemlidir. 
Birinci olarak Hz. Süleyman’ın (as) adaletine ve onun insani duyarlılığına bütün âlem 
güveniyor. Farkına varmadan sizi ezmesin, zaten farkına varsa ezmez. Burada bir 
nüans var. Ayet-i kerime mealinde görüldüğü gibi bu söz Hz. Süleyman’ın (as) çok ho-
şuna gidiyor ve gülümsüyor. “(Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: 

6 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 133.
7 Neml 27/18.
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Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoş-
nut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat.”8

Cenaze konulduğu zaman onun iyi haline oradaki cemaatin şahitliği istenir, burada 
Hz. Süleyman’ın (as) iyi haline bütün âlem şahitlik ediyor. O da bunun farkına varıp 
şükrederek dua ediyor. 

İkinci olarak başka ince bir nokta ise gerçek insan, hakiki olarak Allah’ın vahyi-
ne mazhar olup onu yaşamış ve idrak etmiş insandır ve insaniyet-i kübrayı temsil 
edendir. Bediüzzaman hazretleri de “insaniyet-i kübra olan İslâmiyet”9 tabirini kul-
lanmaktadır. Bu hiçbir canlının hak ve hukukunu ihmal etmeyen bir anlayıştır; çev-
reyi kirletmeme, ormanı yakmama, hayvanlara işkence etmeme, komşuyu incitmeme 
anlayışıdır. Bütün âleme emanet olarak bakıp onları muhafaza eden bir düşünce ya-
pısıdır.

Karınca vadisinde yaşanan hadiseden alacağımız bu derslerin yanında şunu da 
unutmayalım ki Hz. Süleyman (as) mülke sahip olduğu zaman manevi olarak bu duayı 
ediyor. Sıkıntılı gününde de dua etmişti, bolluk zamanında da dua ediyor ve yalnız 
Rabbine sığınıyor. 

Buradan her kesimden insana, iktidar sahiplerine ve yöneticilere de iyi dersler 
verilmiştir. Yani maddeyi götürdüğün gibi manayı da gör, birini ihmal etme ve ikisi-
ni de birlikte götür, yapamıyorsan orada durma. Yoksa bundan hesaba çekileceksin. 
Bundan dolayı yöneticilik ağır bir sorumluluk ve bütün bu sorumlulukları yüklenmek 
ise insanı şiddetli bir imtihanla karşı karşıya getiriyor. Siyaset adamları için madde ve 
manayı beraber götürmek çok zor ama bunun tarihten örnekleri var. Hulefa-i Raşidin 
dönemi, Mehdi-i Abbasi ve Ömer bin Abdülaziz gibi.

Hz. Süleyman (as) ve Belkıs

Hz. Süleyman (as) bu badireleri atlattıktan sonra Yemen’e doğru hareket ediyor. 
Hizmetinde bulunan Hüdhüd çevreyi gezerek Yemen’de putperest bir kadın hüküm-
dar olduğunu bildirir. Hz. Süleyman (as) bu bilgiyi elde ettikten sonra Belkıs’a haber 
göndererek imana davet eder. Hz. Süleyman’ın (as) gönderdiği mektubuna “Rahman 
ve Rahim olan Allah’ın adıyla” başlayarak Belkıs’ın Allah’ı tanımasını ister. Belkıs ise 
Hz. Süleyman’ın (as) görkeminden çekinerek bir hediye göndererek barış içinde kal-
manın yollarını arar. Danışmanlarına sorup çatışma yoluna girme eğilimi olmasına 

8 Neml 27/19.
9 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 184.
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rağmen, Hz. Süleyman’ın (as) istekleri doğrultusunda hareket etmenin uygun olacağı 
sonucuna ulaşır. Böyle bir çatışmada maddi olarak perişan olacaklarını çevresine an-
latır. Hz. Süleyman’ın (as) dinini daha yakından tanıyıp anlamak için daveti kabul eder. 

Bu sırada Belkıs’ın tahtı ile ilgili yaşanan mucizeler dikkatimizi çekiyor. Belkıs, Hz. 
Süleyman’ın (as) huzuruna geldiği zaman billurdan sarayları görerek, gelişmiş me-
deni bir durumu fark edip İslam’a ısınır. Billurdan saraya davet edildiğinde eteğinin 
ıslanmaması için eteğini toplar. Çünkü camın altında sular olduğu için ayaklarının 
ıslanacağını düşünür. Fakat ayaklarının ıslanmadığını görünce Hz. Süleyman’ın (as) 
maddi ve manevi kemalini görüp Müslüman olur. Belkıs Müslüman olmasıyla birlikte 
bundan sonraki hayatında Hz. Süleyman’ın (as) devletinin bir parçası olarak varlığını 
sürdürür. Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde “Bir rivayete göre Belkıs İslâmiyeti kabul 
ettikten sonra yine Yemen'e hükümdar olarak gönderilmiş, orada ölünceye kadar kal-
mıştır.” demektedir.

Belkıs, Hz. Süleyman’ın (as) yanına geldiğinde uzmanların Belkıs’ın tahtını bir 
anda getirmiş olmasının günümüze işaret eden noktaları da vardır. Bir kez göz açıp 
kapanıncaya kadar taht getiriliyor. Tahtı tanıyıp tanımadığı Belkıs’a sorulunca bir 
müddet taaccübe düşüyor ve kendi tahtı olduğunu anlıyor. Maddi ve manevi saltanatı 
görüp Hz. Süleyman’ın (as) dinine ısınıyor. 

Bediüzzaman, Hz. Süleyman’ın bu mucizesini “Beşere yol açıktır ki havada böyle 
bir mesafeyi kat’ etsin. Öyle ise, ey beşer! Madem sana yol açıktır; bu mertebeye yetiş 
ve yanaş”10 ifadeleriyle yorumluyor. Yani beşerin önü açıktır, çalışan kim olursa olsun 
böyle imkanları elde edebilir. Kim çalışırsa bir terakki edebilir, medeniyet kurabilir.

Yine Bediüzzaman “Cenab-ı Hak, ayetin lisanıyla manen diyor: Ey insan! Bir abdim 
hevâ-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı 
kavânîn-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz.”11

Bu kıssada nefsin arzularını terk eden bir kulun mazhar olduğu nimetleri görüyo-
ruz. Biz Müslümanlara ve bütün insanlara tembelliği bırakıp çalışmamız halinde mad-
di ve manevi kemalata erdirileceğimiz vurgulanıyor. Bu ise Müslümanların bu zaman-
da alması gereken en önemli derslerden bir tanesidir. Bu anlamda “Neden geri kaldık, 
neden terakki etmiyoruz?” tartışmalarının cevabını bulacağını düşünüyorum. Hz. 
Süleyman (as) kıssası bize yoklukta ve varlıkta Allah’a sığınıp dua etmeyi öğretiyor.

10 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 345.
11 Nursi, Sözler, 345.
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Sonuç

Tarihi ele alırken seküler anlayış hayatın her anına girdiği için ikili bir bakış açısı 
dikkat çekmektedir. Maddi tarih nazarıyla bakıldığı zaman, eski çağlar arkeolojik veri-
lere dayanarak yazılır. Peygamberler tarihi ise kutsal metinlere bağlı olarak ele alınır. 
Bu durum bilgiye ulaşmada hem düalizmin oluşmasına hem de her iki alanda sorunlu 
yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açar. Hâlbuki kutsal kitaplardaki bilgiler ve arke-
olojik verilerin beraber düşünülerek gerçeklerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’de geçen Hz. Süleyman (as) kıssası analiz edilmiş-
tir. Farklı ayet-i kerimelerin verdiği dersler nazarlara sunulmuştur. Hz. Süleyman (as) 
insan ve hükümdar olarak sonraki insanlara ders verecek birçok tecrübe yaşamış-
tır. Bunlardan birisi varlık ve yokluk içinde nasıl davranılması gerektiğidir. Sıkıntı-
lar içinde de bolluk içinde de Allah’ı hatırlayıp onun karşısında aczini hiçbir zaman 
unutmamasıdır. Burada verilen derslerden birisi de dünyada var olan nimetlere sahip 
olarak, büyük bir medeniyetin kurulmasının inananların vazifesi olduğunun gösteril-
mesidir. Hz. Süleyman (as) Allah’tan ümidini kesmemiş ve çalışmış, sonunda büyük 
bir medeniyetin kurulmasını sağlamıştır. Zamanının en büyük teknolojik aygıtlarına 
sahip olarak düşmanlarını hayrete düşürmüştür. Buradan Müslümanların da çalışıp 
zamanlarının en gelişmiş teknolojik buluşlarına sahip olmaları gerektiği vurgulan-
mıştır. Belkıs’ın Hz. Süleyman’ın (as) teknolojik seviyesini görüp iman etmesi, İslami 
hizmetlerde bulunanların örnek olabilmesi için, diğer insanlara göre eğitim ve başarı 
açısından üstün özelliklere sahip olmaları gerektiği de gösterilmiştir.
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