
Bu sure, ayn› zamanda, Fâtihatu'l-Kitâb (“‹lahî Kelâma Girifl”), Ummu'l-Kitâb
(“‹lahî Kelâm›n Özü”), Sûratu'l-Hamd (“Hamd Sûresi”), Esâsu'l-Kur’ân

(“Kur’an'›n Temeli”) olarak adland›r›ld›¤› gibi daha baflka adlarla da an›lmaktad›r.
Kur’an'›n baflka bir yerinde es-Seb‘u'l-Mesânî (“Yedi Tekrarlanan [Ayet]”) olarak
an›lm›flt›r; çünkü günde befl vakit namaz›n her rekat›nda tekrar tekrar okunmakta-
d›r.
Buhârî'ye göre, Ummu'l-Kitâb ismi, sureye, bizzat Hz. Peygamber taraf›ndan ve-
rilmifltir ki bu, Kur’an'da öngörülen bütün temel prensipleri özlü ve kapsaml› bir
flekilde içermesinden dolay›d›r:

•Allah'›n birli¤i ve benzersizli¤i prensibi; O'nun evrenin yarat›c›s› ve sürdü-
rücüsü, hayat veren rahmet kayna¤› olmas›; insan›n, karfl›s›nda sorumluluk
duydu¤u Tek Varl›k, gerçekten rehberlik eden ve yard›mda bulunan Tek Güç
olmas›;
•Bu dünya hayat›nda do¤ru ve yararl› eylemlerde bulunmaya ça¤r› (“Bizi dos-
do¤ru yola ilet”);
•“Hesap Günü” terimi ile ifade edilen, ölümden sonra hayat›n varl›¤› ve in-
san›n (bu dünyadaki) eylem ve davran›fllar›n›n organik sonuçlar›n›n sorgula-
naca¤› ö¤retisi;
•Allah'›n, elçileri arac›l›¤›yla insanlara do¤ru yol rehberli¤i yapt›¤› prensibi
(“nimetlerini bahflettiklerinin yoluna” ifadesiyle ça¤r›flt›r›l›r); ve bunun bir ge-
re¤i olarak, bütün sahih dinlerin devaml›l›¤› prensibi (geçmiflte yaflam›fl olup
Allah'›n yolundan sapm›fl olan insan ve toplumlara yap›lan at›fla ça¤r›flt›r›l›r); 
•Ve son olarak, Yüce Varl›¤›n iradesine gönüllü teslimiyet ve böylece yaln›z
O'na kulluk yapma gere¤inin vurgulanmas›...

Bu surenin müminler taraf›ndan sürekli tekrarlanan ve tefekkür edilen bir dua ola-
rak kabul edilmesinin sebebi iflte budur.
Fâtiha, Hz. Peygamber'e indirilen ilk vahiylerden biridir. Hatta baz› otoriteler (me-
sela Ali b. Ebî Tâlib) onun ilk vahiy oldu¤u görüflündeydiler. Ama bu görüfl, hem
Buhârî hem de Müslim taraf›ndan kaydedilen ve 96. surenin (‘Alak) ilk befl ayeti-
nin vahyin bafllang›c›n› oluflturdu¤unu gösteren sahih Hadisler'e ters düflmektedir.
Bununla birlikte, ilk vahiy yaln›zca birkaç ayetten olufltu¤u halde Fâtiha'n›n, Hz.
Peygamber'e bir bütün olarak bir defada vahyedilen ilk sure olmas› muhtemeldir;
ve bu özellik, Hz. Ali'nin benimsedi¤i görüflü aç›kl›¤a kavuflturmaktad›r.
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2 HER TÜRLÜ ÖVGÜ yaln›zca Alla-
h'a özgüdür, bütün âlemlerin2 Rabbi,
3 Rahmân, Rahîm, 4 Hesap Günü'-
nün Hâkimi.
5 Yaln›z Sana kulluk eder; ve yaln›z

Senden yard›m dileriz.
6 Bizi dosdo¤ru yola ilet, 7 nimet
bahflettiklerinin3 yoluna; gazab[›n]a
u¤rayanlar›n ve sapk›nlar›nkine de-
¤il!4
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1 Otoritelerin ço¤unlu¤una göre, (9. sure –Tevbe– hariç bütün surelerin bafl›nda yer alan) bu
ifade Fâtiha'n›n ayr›lmaz bir parças›n› oluflturur. Bu nedenle 1. ayet olarak numaraland›r›l-
m›flt›r. Bütün di¤er örneklerde ise besmele, surelerin bafl›nda yer al›r ve fakat ayet say›lmaz.
Rahmân ve Rahîm ilahî s›fatlar›n›n her ikisi de “ba¤›fllama”, “merhamet”, “flefkat” anlam›na
gelen ve fakat daha da kapsay›c› bir mana ifade eden rahmet isminden (bu ismin masdar›n-
dan) türetilmifllerdir. ‹lk zamanlardan bu yana ‹slam alimleri, bu iki terimi birbirinden ay›ran
anlam nüanslar›n› tan›mlamaya çal›flm›fllard›r. Bu aç›klamalar›n en ikna edici ve sade olan›
‹bni Kayy›m'a aittir (Menâr I, 48'den naklen): (Ona göre,) Rahmân terimi, Allah'›n Varl›¤›
kavram›nda içkin (mündemiç) bulunan ve ondan kopar›lmas› mümkün olmayan rahmet sa-
ç›c›l›¤› vasf›n› kapsarken, Rahîm, bu rahmetin O'nun mahlukat› üzerindeki tezahürünü ve
onlar üzerindeki etkisini, baflka bir deyiflle O'nun aktivite (faaliyet) taraf›n› ifade eder.
2 Bu ayetteki “‘âlemîn” terimi, hem maddî hem de manevî anlamdaki bütün varl›k kategori-
lerini gösterir. Arapça rabb kelimesi, baflka bir dilde tek bir terim ile kolayca ifade edileme-
yecek kadar genifl ve girift bir anlamlar demetini kapsar. Bu ifade, bir fleyin sahipli¤i ve bu-
nun gere¤i olarak o fley üzerinde otorite iddias›nda bulunma ve bir fleyi bafl›ndan sonuna ka-
dar kurma/oluflturma, sürdürme ve besleme kavramlar›n› içerir. Bu çerçevede bir aile reisi,
rabbu'd-dâr (“evin efendisi”) olarak adland›r›l›r, çünkü ailesi üzerinde bir otoriteye sahiptir
ve onun idamesinden sorumludur. Ayn› flekilde, kar›s› da rabbetu'd-dâr (“evin han›m›”) ola-
rak ça¤›r›l›r. Belirtme tak›s› (harf-i tarif) olan el ile bafllad›¤›nda rabb, Kur’an'da, özellikle bü-
tün kainat›n yegane besleyicisi ve idame ettiricisi -hem objektif, hem de kavramsal olarak-
ve dolay›s›yla her türlü otoritenin nihaî kayna¤› olan Allah için kullan›l›r.
3 Yani, kendilerine peygamberî bir rehberlik bahfletmek ve ondan yararlanmalar›n› sa¤lamak
suretiyle.
4 Hemen hemen bütün müfessirlere göre Allah'›n “gazab”› (lafzî karfl›l›¤› “öfke”), insan›n, Al-
lah'›n rehberli¤ini bilerek reddetmek ve emirlerine ayk›r› davranmak suretiyle bafl›na açt›¤›
belalar ve felaketler ile efl anlaml›d›r. Baz› müfessirler (mesela Zemahflerî), “nimet bahflettik-
lerinin yoluna...” pasaj›n› flöyle anlam›fllard›r: “(Senin) gazab(›n)a u¤ramam›fl ve sap›kl›¤a
düflmemifl olanlar›n (yoluna)”. Di¤er baz› müfessirler de (mesela Be¤avî ve ‹bni Kesîr) bu yo-
rumu –ki olumsuz tan›mlamalar ihtiva etmektedir– uygun görmezler ve surenin son ayetini
benim yukar›da çevirdi¤im flekilde anlarlar. Do¤ru yoldan sapan iki toplum ve insan katego-
risi konusunda ise baz› büyük ‹slam düflünürleri (mesela Gazâlî, yahut sonraki dönemlerde
Muhammed Abduh) flu görüflü benimsemifllerdir: Allah'›n gazab›na u¤rayanlar –ki kendileri-
ni O'nun rahmetinden yoksun b›rakanlar demektir– olarak tan›mlanan insanlar, Allah'›n me-
saj›ndan tam haberdar olan, onu anlayan ama kabul etmeyenlerdir. “Sapk›nlar” ise ya haki-
katin hiç ulaflmad›¤›, ya da onu hakikat olarak kabul etmelerini güçlefltirecek kadar de¤iflmifl
ve bozulmufl olarak ulaflt›¤› insanlard›r (bkz. Abduh, Menâr I, 68 vd.).

1 RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADINA1

Bu surenin bafll›¤›, 67-73. ayetlerinde anlat›lan k›ssadan al›nm›flt›r. Bakara,
büyük k›sm› hicretin ilk iki y›ll›k döneminde olmak üzere, tamam› Hz. Pey-
gamber'in Medine'ye hicretinden sonra vahyedilen ilk suredir. Ancak 275-281.
ayetler, Hz. Peygamber'in vefat›ndan önceki son aylara aittir (281. ayet, Hz.
Peygamber'in ald›¤› en son vahiy olarak kabul edilmektedir).
Bir bütün olarak Kur’an vahyinin temel amac›n›n ilan›yla –yani, insana bütün
manevî/ruhî ve dünyevî ifllerinde rehberlik (duyurusu) ile– bafllayan Bakara
suresi, Allah'a karfl› sorumluluk bilincine sahip olman›n gere¤ini sürekli vur-
gulaman›n yan›s›ra, geçmifl vahiylerin mensuplar›n›n, özellikle de ‹srailo¤ulla-
r›'n›n ifllemifl olduklar› cürümlere de s›k s›k at›flarda bulunmaktad›r. 106. ayet-
te Peygamber Muhammed'e (s) indirilen vahiy ile daha önceki tüm mesajlar›n
ilga edildi¤ine iflaret edilmesi, bu surenin –gerçekte Kur’an'›n tümünün– do¤-
ru anlafl›lmas›nda büyük bir önemi haizdir. Burada, özellikle surenin son k›s-
m›nda vaz‘edilen –ahlak, sosyal iliflkiler, savafl vb. sorunlara de¤inen– huku-
kî kurallar›n ço¤u, sözkonusu kilit ifadenin do¤rudan bir sonucudur. Defalar-
ca gösterilmifltir ki Kur’an'›n düzenlemeleri, insan tabiat›n›n gerçek ihtiyaçla-
r›na tekabül etmektedir ve bu, yaln›zca, insanl›k tarihinin bafl›ndan beri Allah
taraf›ndan insana bahfledilen ahlakî yol-göstericili¤in bir devam›d›r. Burada,
üç büyük tek-tanr›l› dinin temelinde yatan Allah'›n birli¤i ilkesine ve zihni bu
mesele ile yo¤un bir flekilde meflgul olan peygamberlerin atas› Hz. ‹brahim'e
özel olarak dikkat çekilmifltir. Ve Hz. ‹brahim Mâbedi'nin, yani Kâbe'nin “Al-
lah'a tam teslim olanlar” (ki bu, müslimûn kelimesinin karfl›l›¤›d›r, tekili müs-
lim) için k›ble olarak belirlenmesi, bütün gerçek müminlerin kendilerini ‹bra-
him akidesi ile bilinçli olarak özdefllefltirmelerinin adeta bir tasdikidir. 
Bu sure boyunca flu befl Kur’ânî akidenin ifllendi¤ini görürüz:

• Allah, bütün varl›klar›n kendi kendine yeterli yegane kayna¤›d›r (el-
Kayyûm);
• Ardarda gönderilen peygamberler arac›l›¤›yla vurgulanan Allah'›n varl›-
¤› olgusu, insan tefekkürü ile kavranabilir niteliktedir;
• Sadece inanmak de¤il, dürüst ve erdemli yaflamak da bu zihinsel idra-
kin ve tefekkürün zorunlu bir sonucudur;
• Bedenî ölümü yeniden dirilme ve hesaba çekilme takip edecektir;
• Allah'a karfl› sorumluluklar›n›n gerçekten bilincinde olan bir kimse “ne
korku, ne de üzüntü duyacakt›r.”
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1 Elif-Lâm-Mîm.1

2 BU ‹LAHÎ KELÂM –ki üzerinde hiç-
bir flüpheye yer yoktur– Allah'a karfl›
sorumluluklar›n›n bilincinde olanla-
ra2 bir rehber [olarak indirilmifl]tir, 3
onlar ki, insan idrakini afla[n olgula-
r›n varl›¤›]na3 inan›rlar ve namazla-
r›nda dikkatli ve devaml›d›rlar; ken-

dilerine verdi¤imiz r›z›ktan4 baflkala-
r› için harcarlar; 4 ve onlar (ey Pey-
gamber), sana indirilene de senden
önce indirilmifl olana5 da iman eder-
ler: çünkü onlar, öteki dünyan›n var-
l›¤›ndan bütün kalpleriyle emindirler.
5 ‹flte Rablerinin gösterdi¤i yolda yü-
rüyenler onlard›r, mutlulu¤a eriflecek
olanlar da!
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1 Baz› Kur’an surelerinin bafl›nda bulunan ve mukatta‘ât ad› verilen harflerin muhtemel
anlamlar› ile ilgili olarak, bu konuya iliflkin çeflitli yaklafl›mlar›n tart›fl›ld›¤› Ek II'ye bak›n›z.
2 Muttakî'nin “dindar (Allah'tan korkan)” fleklindeki al›fl›lagelen çevirisi, bu ibarenin
olumlu içeri¤ini yeterli biçimde yans›tmaz —yani, O'nun her zaman ve her yerde haz›r
oldu¤unun fark›nda olmay› ve kiflinin bu fark›nda oluflun ›fl›¤› alt›nda kendi varl›¤›n› bi-
çimlendirme arzusunu... Öte yandan, baz› çevirmenlerce benimsenen “kötülükten sak›-
nan” veya “sorumlulu¤u konusunda dikkatli olan” fleklindeki çeviri ise, ‹lahî sorumluluk
bilinci kavram›n›n sadece belirli bir yönünü yans›t›r.
3 ⁄ayb (genellikle ve hatal› olarak “görünmeyen” fleklinde çevrilir), Kur’an'da insan›n
kavray›fl alan›n›n ötesinde bulunan, onu aflan hakikatin tüm safhalar›n› ifade etmek için
kullan›l›r. Bu nedenle, bilimsel gözlemlerle isbat› veya reddi sözkonusu olamaz veya hat-
ta genel kabul görmüfl spekülatif düflünce kategorileri içinde bile yeterli biçimde kapsa-
namaz. Örne¤in, Allah'›n varl›¤›, evrenin yarat›l›fl amac›, ölümden sonraki hayat, zama-
n›n gerçek mahiyeti, ruhsal güçlerin varl›¤› ve birbirleriyle iliflkileri vb. gibi... Ancak as›l
hakikatin gözlemlenebilen çevreden çok daha fazlas›n› kapsad›¤›na ikna olan bir kifli, Al-
lah'a imana ve böylece hayat›n bir anlam› ve gayesi oldu¤u inanc›na ulaflabilir. Kendisi-
nin ancak “insan idrakini aflan olgular›n varl›¤›na inananlar için bir rehber” oldu¤una ifla-
ret etmek suretiyle Kur’an, asl›nda, zihinleri bu temel öncülü kabullenemeyenler için ka-
p›s›n›n -zorunlu olarak- kapal› olaca¤›n› söylemektedir.
4 R›zk (“geçim arac›”), insan için yararl› olan bütün maddî (g›da, mal, çocuk gibi) veya ma-
nevî (bilgi, erdem gibi) fleyleri ifade eder. “Baflkalar› için harcamak”, burada, Allah'a karfl›
sorumlulu¤un bilincinde olmak ve namaz ile birlikte zikredilmifltir; çünkü gerçek erdemli-
lik, ancak böyle özverili davran›fllar yoluyla tam semeresini verir. Unutulmamal›d›r ki en-
faka (lafzî karfl›l›¤›yla, “harcad›”) fiili, Kur’an'da her ne saikle olursa olsun, daima baflkas›
için s›n›rs›zca harcamay› veya ikramda bulunmay› ifade etmek için kullan›lm›flt›r.
5 Bu, Kur’an'›n temel akidelerinden biri olan, ilahî vahyin tarihsel süreklili¤i akidesine bir
iflarettir. Hayat –Kur’an'›n bize ö¤retti¤i üzere– birbiriyle ba¤lant›s›z s›çramalar zinciri de-
¤il, tersine devaml› ve organik bir süreçtir. Bu kanun, insan›n dinî tecrübesini (birikimini)
içine alan zihin hayat› için de geçerlidir. Böylece Kur’an'›n vaz‘etti¤i din, ancak kendisin-
den önce gelen ve ‹slam inanc›na göre en son ve en mükemmel flekline ‹slam'da ulaflan
büyük tek-tanr›l› itikatlar çerçevesinde ele al›nmas› halinde do¤ru flekilde anlafl›labilir.

RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADINA 6 UNUTMA K‹ hakikati inkara flart-
lanm›fl olanlar›6 uyar›p uyarmaman
onlarca birdir: inanmazlar. 7 Allah
onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mü-
hürlemifltir ve gözlerinin üzerinde de
bir perde7 vard›r; dehflet verici bir
azap beklemektedir onlar›.
8 Ve öyle kimseler var ki gerçekte
inanmad›klar› halde, “Biz Allah'a ve
Ahiret Günü'ne inan›yoruz” derler. 9
(Asl›nda) onlar, (böylece) Allah'› ve
imana ermifl olanlar› kand›rmak ister-
ler. Halbuki kendilerinden baflka kim-

seyi kand›ramazlar; ve bunu da fark
etmezler. 10 Kalpleri hastal›kl›d›r, Al-
lah hastal›klar›n› daha da artt›rm›flt›r
ve ›srarl› yalanlar›ndan dolay›8 onlar›
fliddetli bir azap beklemektedir.
11 Onlara, “Yeryüzünde yozlaflmaya
ve çürümeye yol açmay›n!” denildi¤in-
de, “Biz sadece düzeltmeye ve iyilefl-
tirmeye çal›fl›yoruz!” diye cevap verir-
ler. 12 Gerçekte onlar yozlaflmaya ve
çürümeye yol açan kimselerdir, ama
bunu (kendileri de) idrak etmezler.9

13 Onlara, “Di¤er insanlar›n inand›¤›
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6 Çok s›k karfl›lafl›lan el-kâfirûn (“hakikati inkar edenler”) terimine karfl›l›k, ellezîne ke-
ferû ifadesinde geçmifl zaman kipinin kullan›lmas›, bilinçli bir niyetin varl›¤›n› gösterir.
Bu sebeple, en uygun karfl›l›k olarak, “hakikati inkara flartlanm›fl olanlar” fleklinde çev-
rildi. Bu çeviri, birçok müfessir, özellikle de Zemahflerî taraf›ndan (ki bu ayeti yorumlar-
ken, “küfürlerinde bilinçli olarak ›srar edenler” ifadesini kullan›r) desteklenmektedir.
Kur’an'›n baflka bir yerinde bu insanlar, “kalpleri olup da gerçe¤i kavrayamayan, gözleri
olup da göremeyen, kulaklar› olup da iflitemeyen”ler (7:179) olarak an›l›rlar. —Küfr (“ha-
kikatin inkar›”) ve kâfir (“hakikati inkar eden kimse”) gibi terimlerin bir aç›klamas› için
bkz. Kur’an vahyinde bu kavram›n ilk defa kullan›ld›¤› 74:10 ile ilgili 4. not.
7 Bât›l inançlara inatla sar›lan ve hakikatin sesini dinlemeyi reddeden kiflinin zamanla ha-
kikati kavrama yetene¤ini kaybedece¤i ve “böylece, sonunda kalbinin mühürlenmifl olaca-
¤›” (Râ¤›b) fleklindeki ilahî kanuna bir at›f. Bütün tabiat kanunlar› Allah taraf›ndan vaz‘edil-
di¤inden –ki bunlara bir bütün olarak sünnetullâh (“Allah'›n kanunu”) ad› verilir– bu “mü-
hürleme” Allah'a izafe edilmektedir; oysa bu, insan›n hür tercihinin sonucudur, bir “önce-
den takdir edilme” de¤ildir. Ayn› flekilde, bu dünyadaki hayatlar› s›ras›nda hakikate karfl›
bilerek kör ve sa¤›r kalm›fl olanlar için öteki dünyada haz›rlanm›fl olan azap da, onlar›n hür
tercihlerinin tabii bir sonucudur; t›pk› öteki dünyadaki mutlulu¤un, insan›n dürüst ve er-
demlice davranarak iç ayd›nl›¤› ve huzuru elde etmeye yönelmesinin bir sonucu olmas› gi-
bi... Kur’an'da Allah'›n “mükafat”›na ve “ceza”s›na yap›lan at›flar bu flekilde anlafl›lmal›d›r.
8 Yani, Allah'›n ve insan›n huzurundaki yalanlar› ile kendilerine karfl› yalanlar›ndan dola-
y›... Genel olarak kabul edilen görüfl, ilk bak›flta bu pasaj›n at›fta bulundu¤u kiflilerin, Hic-
ret'ten sonraki ilk y›llarda zahiren ‹slam'a ba¤l›l›klar›n› ikrar eden, oysa kalben Muhammed
(s)'in mesaj›n›n gerçekli¤ine ikna olmam›fl bulunan Medine münaf›klar› oldu¤udur. Ancak,
Kur’an'›n hem nüzulü dönemindeki, hem de daha önceki dönemde vuku bulan olaylara
yapt›¤› iflaretlerde her zaman görüldü¤ü gibi, yukar›daki ayet ve ondan sonra gelen ayet-
ler de genel ve zaman-üstü bir muhtevaya sahiptirler, çünkü manevî sorumluluktan kaç›n-
mak için kendi kendilerini kand›rmaya yönelen bütün insanlara at›fta bulunmaktad›rlar.
9 Bu, dinî mülahazalar›n pratik hayata “müdahale”sine karfl› olan ve böylece, –ço¤u za-



gibi inan›n!” denildi¤inde, “(fiu) dar
kafal›lar›n inand›¤› gibi mi?” diye ce-
vap verirler. Gerçekte onlard›r dar
kafal›lar, ama bunu bilmezler!
14 Ve imana ermifl olanlarla karfl›lafl-
t›klar›nda, “Biz de [sizin gibi] inan›yo-
ruz!” iddias›nda bulunurlar; ama fley-
tanî dürtüleriyle10 baflbafla kald›kla-
r›nda, “Asl›nda biz sizin yan›n›zday›z,
onlarla sadece e¤leniyoruz” derler.
15 Allah da bu alayc› tav›rlar›ndan
dolay› onlara hak ettikleri karfl›l›¤› ve-
recek11 ve onlar› küstahl›klar› ile bafl-
bafla flaflk›nca bocalamaya terk ede-
cektir. 16 (Çünkü) onlar, hidayete
karfl›l›k sap›kl›¤› sat›n alm›fllar, ama
ne (bu) ticaretleri onlara fayda sa¤la-
m›fl, ne de [baflka bir flekilde] hidayet
bulmufllard›r.
17 Onlar›n hali, atefl yakan öyle kim-

selerin haline benzer ki, o (atefl),
çevrelerini ayd›nlat›r ayd›nlatmaz Al-
lah, göremesinler diye ›fl›klar›n› al›p
onlar› zifiri karanl›¤a gömer; 18 on-
lar, sa¤›r, dilsiz, kördürler; ve (art›k)
geriye dönüflleri de yoktur.
19 Ya da [onlar›n durumu,] gökten zi-
firi karanl›klar içinde gök gürültüsü ve
flimflekle gelen fliddetli bir sa¤ana¤(a
benzer): Ölümün dehfleti içinde y›ld›-
r›mlardan korunmak için parmaklar›
ile kulaklar›n› t›karlar, ama Allah haki-
kati inkar edenleri [kudreti ile] kuflat›r.
20  Çakan flimflekler neredeyse gözle-
rini al›verir; ›fl›k verince hareket eder-
ler, karanl›k üzerlerine çökünce ol-
duklar› yerde çak›l›p kal›rlar.
fiayet Allah dileseydi, onlar› iflitme ve
görme [yetenek]lerinden yoksun b›raka-
bilirdi:12 Çünkü Allah her fleye kâdirdir.
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man fark›nda olmadan, “sadece iflleri düzeltti¤i”ne (›slah) inanarak– daha sonraki ayette
iflaret edilen sosyal ve ahlakî flaflk›nl›¤a katk›da bulunan insanlara bir at›ft›r.

10 Lafzen, “fieytanlar›yla” (fleyâtîn, fleytân'›n ço¤ulu). Kadîm Arapça'daki kullan›m›na uy-
gun olarak bu terim, ço¤unlukla, “kötülükteki fliddetli ›srarlar› (temerrüd) nedeniyle fley-
tanlara benzeyen” insanlar› ifade eder (Zemahflerî): Bu, yukar›daki ayet ile ilgili olarak
müfessirlerin ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilen bir yorumdur. Ancak fleytân terimi –ki
fletane fiilinden türetilmifltir: “o (do¤ru ve güzel olan her fleyden) uzaklaflt›” (veya “uzak-
t›”) (Lisânu'l-‘Arab, Tâcu'l-‘Arûs)– Kur’an'da ço¤unlukla insan›n ruhundaki “fleytanî” (ya-
ni, son derece kötü) e¤ilimleri ve özellikle, hakikate ve maneviyata düflman olan bütün
dürtüleri tan›mlamak için kullan›lm›flt›r (Râ¤›b).

11 Lafzen, “Allah onlarla e¤lenecek”. Benim çevirim, bu ifadenin genel kabul gören yo-
rumu ile paraleldir.

12 Bunun bariz anlam› fludur: “Ama O, bunu dilemez”. Yani Allah, “hidayete karfl›l›k sa-
p›kl›¤› sat›n alanlar”›n günün birinde hakikati anlay›p yollar›n› düzeltebilecekleri ihtima-
lini d›fllamaz. “‹flitme ve görme (kabiliyet)leri” ifadesi, insan›n f›trî olarak iyi ile kötüyü
ay›rd etme yetene¤ini ve dolay›s›yla, ahlakî sorumlulu¤unu ifade eden bir mecazd›r. Ba-
na göre, “atefl yakan kifliler” k›ssas›nda, baz› insanlar›n, hayat›n ve inanc›n ölçüye ve tah-
mine gelmeyen yanlar›n› aç›klaman›n ve ayd›nlatman›n bir arac› olarak yaln›zca “bilim-
sel yaklafl›m” ad› verilen fleye güvenmelerine ve sonuçta, insan akl›n›n kavray›fl alan› d›-

21 EY ‹NSANLAR! Sizi ve sizden ön-
ce yaflam›fl olanlar› yaratan Rabbinize
kulluk edin ki O'na karfl› sorumlulu-
¤unuzun bilincine varas›n›z. 22 O ki,
yeryüzünü size bir dinlenme yeri,
gökyüzünü bir çardak yapm›fl, gök-
ten su indirmifl ve onunla size r›z›k
olarak meyveler ç›karm›flt›r: o halde
[Bir ve Tek ‹lah oldu¤unu] bile bile
Allah'a ortaklar koflmay›n.13

23 E¤er kulumuz [Muhammed]e kat›-
m›zdan safha safha indirdi¤imiz vah-
yin14 bir k›sm›ndan flüphe ediyorsa-
n›z o zaman ayn› de¤erde bir sure
getirin (de görelim) ve –e¤er dedi¤i-

niz do¤ruysa– Allah'tan baflkalar›n›
da size flahitlik etmeleri için ça¤›r›n.15

24 E¤er bunu yapam›yorsan›z –ki ke-
sinlikle yapamayacaks›n›z– o zaman
hakikati inkar edenleri bekleyen, ya-
k›t› insanlar ve tafllar16 olan ateflten sa-
k›n›n!
25 Ama imana ermifl olup do¤ru ve
yararl› ifller yapanlara, içlerinden ›r-
maklar akan hasbahçelerin kendileri-
ne ait olaca¤›n› müjdele! Onlara ne
zaman r›z›k olarak oradan baz› ürün-
ler bahfledilse, “Bunlar, bize daha ön-
ce bahfledilenlerin ayn›s›ym›fl” diye-
cekler. Çünkü onlara o [geçmiflte ta-
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fl›nda herhangi bir fleyin bulunabilece¤ini küstahça reddetmelerine bir at›f vard›r. Bu ki-
birli küstahl›k, Kur’an'›n tan›mlad›¤› gibi, sahiplerini –ve hakim olduklar› toplumlar›– ka-
ç›n›lmaz olarak “neredeyse gözlerini al›veren” hayal k›r›kl›¤› y›ld›r›mlar›na maruz b›rak›r,
yani, ahlakî kavray›fllar›n› daha da zay›flat›r ve “ölümün dehfleti”ni derinlefltirir.
13 Lafzen, “Allah'a efller koflmay›n” (endâd, nidd'in ço¤ulu). Bütün müfessirler, “or-
tak/efl” teriminin, ister “bizâtihî kendi bafl›na” bir tanr›, isterse sözümona baz› ilahî veya
yar›-ilahî güçlere sahip bir azîz olarak telakki edilsin, Allah'›n s›fatlar›ndan tümünün ve-
ya bir k›sm›n›n izafe edildi¤i herhangi bir tap›nma objesini ifade etti¤inde hemfikirdirler.
Bu anlam› da ancak ibarenin yukar›daki serbest çevirisi verebilirdi.
14 Yani, odak noktas›n› Allah'›n birli¤i ve tekli¤i ö¤retisinin oluflturdu¤u mesaj›n... Bu
pasaj, “flüphe” (rayb) kelimesinin kullan›lmas›yla, bu surenin bafllang›ç cümlesini (“Üze-
rinde hiçbir flüpheye yer olmayan bu ilahî kelâm”) hat›rlatmay› amaçlar. Vahyin tedricî-
li¤i, nezzelnâ gramatik kal›b› ile yans›t›lm›flt›r —ki tedricîlik, bu ba¤lamda büyük bir
önem tafl›r. Çünkü Hz. Peygamber'in muhalifleri, Kur’an'›n, bir defada de¤il de tedrîcen
nazil olmas›ndan dolay› ilahî kaynakl› olamayaca¤›n› ileri sürmekteydiler (Zemahflerî).
15 Lafzen, “ona benzer bir sure ile gelin ve Allah'tan baflka flahitlerinizi de getirin” —ya-
ni, “sözde edebî gücünüzün Kur’an'›n herhangi bir parças›na eflit olabilece¤ini isbat et-
mek için...” Kur’an'›n baflka iki yerinde daha ayn› meydan okumay› görürüz (10:38 ve
11:13, ki bu ikinci ayette inançs›zlara, ayn› de¤erde on ayet getirmeleri ça¤r›s›nda bulu-
nulmaktad›r); ayr›ca bkz. 17:88.
16 Bu, insan›n Allah'› b›rakarak yöneldi¤i bütün tap›nma objelerini gösterir; onlar›n güç-
süzlü¤ü ve etkisizli¤i, tafllar›n cans›zl›¤› ile sembolize edilmektedir; “insanlar” ibaresi ise,
burada hakikat çizgisinden sapan insan eylemlerini temsil eder (karfl. Menâr I, 197): öte-
ki dünyada, Kur’an'da “cehennem” olarak adland›r›lan, inkarc›lar›n fliddetli bir azaba
çarpt›r›ld›klar› ortam› hat›rlatan bir ifade...



d›lanlar]› hat›rlatacak fleyler17 verile-
cek. Onlar, orada tertemiz efller bula-
caklar ve oray› mesken edinecekler. 
26 Bak›n, Allah, bir sivrisine¤i [hatta]
ondan daha küçük bir fleyi18 örnek
getirmekten kaç›nmaz. ‹mana ermifl
olanlara gelince, onun Rablerinden
gelen bir hakikat oldu¤unu bilirler.
Hakikati inkara flartlanm›fl olanlar i-
se, “Bu örnek ile Allah ne demek is-
tiyor acaba?” derler.
Bu yolla Allah, bir ço¤unu sapt›r›r-
ken bir ço¤unu da do¤ruya yöneltir,

fakat fas›klardan baflkas›n› sapt›rmaz,
27 onlar ki, [f›tratlar›na] yerlefltirildik-
ten sonra Allah'a karfl› taahhütlerini19

bozarlar, Allah'›n birlefltirilmesini em-
retti¤i fleyi kopar›p ay›r›rlar ve yeryü-
zünü fesada verirler: ‹flte bunlard›r
hüsrana u¤rayanlar.
28 Cans›z iken size hayat veren ve si-
zi ölüme götüren, sonra tekrar haya-
ta kavuflturan ve (sonunda) Kendisi-
ne döndürülece¤iniz Allah'› nas›l in-
kar edersiniz?
29 Ve dünya üzerinde ne varsa sizin
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17 Lafzen, “ona benzeyen baz› fleyler”. Bu pasaj için, baz›s› oldukça spekülatif ve bat›nî
mahiyette birçok yorum yap›lm›flt›r. Bu çeviri tarz›n›, “bu, daha önce de bize r›z›k olarak
verilen fleyin ayn›s›d›r” cümlesini, “yeryüzündeki hayat›m›z s›ras›nda iman edip do¤ru ve
yararl› ifller yapmam›z›n karfl›l›¤› olarak bize vaad edilen budur” anlam›nda tefsir eden
Muhammed Abduh'a borçluyum (Menâr I, 232 vd.). Di¤er bir ifadeyle, insan›n bu dün-
yadaki eylem ve davran›fllar›, onlar›n öteki dünyadaki “meyveleri”ne ya da ürünlerine
yans›yacakt›r. -Kur’an'›n baflka ayetlerinde ifade edildi¤i gibi “Kim zerre kadar iyilik yap-
m›flsa onu görecek ve kim de zerre kadar kötülük yapm›flsa onu görecektir” (99:7-8). Bir
sonraki cümlede “efller”e yap›lan at›flara gelince, zevc (ço¤ulu ezvâc) teriminin bir çiftin
her iki taraf›n› –yani, hem difliyi hem de erke¤i– ifade etti¤ini belirtmek gerekir.
18 Lafzen, “onun fevkinde bir fleyi”; burada vurgulanan, küçüklük vasf›n›n üst derecesi-
dir. Örne¤in, birisinin, “filan flah›s insanlar›n en alça¤›d›r, hatta ondan da fazla” demesi
gibi (Zemahflerî). Öteki dünyadaki cennet nimetlerinin ve cehennem azab›n›n an›lmas›-
n›n hemen ard›ndan “Allah'›n verdi¤i örnekler”den bahsedilmesi, bu tasvirin temsîlî ka-
rakterini ortaya koymaktad›r.
19 “Allah'a karfl› taahhüt” (ki geleneksel olarak “Allah'›n ahdi” diye çevrilir), burada, aç›k-
ça, insan›n kendisine yarat›l›fltan verilen aklî ve maddî nimetleri Allah'›n istedi¤i flekilde
kullanmas› yolundaki ahlakî sorumlulu¤una iflaret eder. Bu sorumlulu¤un “üstlenilme”si,
ak›l melekesinden kaynaklan›r; ki bu meleke, do¤ru kullan›ld›¤›nda, insan› kendi davra-
n›fllar› ile ilgili olarak Allah'›n iradesini tedrîcen kavramaya yöneltir. “Allah'a karfl› taah-
hüt”ün bu flekildeki yorumunu, incelenmekte olan bölümden ne önce ve ne de sonraki
ayetlerde herhangi bir özel “ahit”e de¤inilmemifl olmas› gerçe¤i de teyid etmektedir. Bu
ba¤lamda herhangi bir aç›klay›c› referans›n kas›tl› olarak ihmal edilmifl olmas›, “Allah'a
karfl› taahhüt” ifadesinin, bu beflerî durumun temelindeki bir fleyi ifade etti¤ini ve bu ne-
denle, hem bilinçli tecrübe yoluyla hem de içgüdüsel olarak alg›lanabilece¤ini gösterir:
yani, Allah ile yarat›l›fltan kurulan ve O'nu “insana flahdamar›ndan daha yak›n” (50:16)
yapan bir iliflki. Daha sonra “Allah'›n birlefltirilmesini emretti¤i fley”e yap›lan atf›n bir
aç›klamas› için bkz. sure 13, not 43.

için yaratan, plan ve tasar›m›n› gök-
lere uygulay›p onlar› yedi gök20 flek-
linde düzenleyen O'dur; ve yaln›zca
O'dur her fleyin tam bilgisine sahip
olan.

30 ‹fiTE O ZAMAN21 Rabbin melek-
lere, “Bak›n, Ben yeryüzünde ona sa-
hip ç›kacak birini yarataca¤›m!”22 de-
miflti.
Onlar, “Seni övgüyle yüceltip takdîs

eden bizler dururken, orada, boz-
gunculu¤a ve yozlaflmaya yol açacak
ve kan dökecek birini mi yaratacak-
s›n?” dediler.
[Allah,] “Sizin bilmedi¤iniz (çok fley
var, onlar›) Ben bilirim!” diye cevap-
lad›.
31 Ve O, Âdem'e her fleyin ismini23

ö¤retti, sonra onlar› meleklerin önü-
ne koydu ve “Dedikleriniz do¤ruy-
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20 Semâ terimi, baflka bir fley üzerine çad›r gibi serilmifl herhangi bir fley için kullan›l›r.
Bu nedenle, yer üzerinde kubbe gibi yükselen ve onun adeta çat›s›n› oluflturan görüle-
bilir göklere “semâ” ad› verilir. Ve terimin Kur’an'daki as›l anlam› da budur. Daha genifl
anlamda ise “kozmik sistem” ça¤r›fl›m›na sahiptir. “Yedi gök” ibaresine gelince, Arapça
kullan›m›nda –di¤er Semitik dillerde de oldu¤u gibi– “yedi”nin ço¤u kez “birkaç/birçok”
kelimesiyle eflanlaml› oldu¤u unutulmamal›d›r (bkz. Lisân'ul-‘Arab). T›pk›, “yetmifl” ve-
ya “yediyüz”ün de, genellikle, “çok” yahut “pek çok” anlam›na geldi¤i gibi (Tâcu'l-‘Arûs).
“Her semâ, kendi alt›nda bulunana nisbetle bir semâ 'd›r” (Râ¤›b) fleklindeki dilbilimsel
tan›m ile birlikte ele al›nd›¤›nda, “yedi gök” ifadesinin, kozmik sistemlerin çoklu¤unun
bir iflareti oldu¤u daha iyi anlafl›l›r. Bu cümlenin bafl›ndaki sümme'yi neden “ve” diye çe-
virdi¤imin izah› için bkz. sure 7, not 43'ün ilk k›sm›.
21 Genellikle –Arapça'n›n yap›s› içindeki de¤iflik kullan›mlar›na yeterince dikkat edilme-
den– “vaktiyle” diye çevrilen iz edat›n›n bu ba¤lamda tek uygun karfl›l›¤›, “‹flte/ve o za-
man” ifadesi olarak görülmektedir. ‹lk karfl›l›k ço¤u zaman do¤ru görünmesine ra¤men,
iz edat›, ayn› zamanda “âni veya beklenmedik bir fleyin vukuu”nu (karfl. Lane I, 39), ya
da “söylemdeki âni bir dönüflü/de¤iflikli¤i” ifade etmek için de kullan›l›r. Bundan sonra-
ki temsîlî anlat›m, insana f›traten verilmifl muhakeme yetene¤i ile ilgili oldu¤u kadar ön-
ceki paragraflarla da mant›ken irtibatl›d›r.
22 Lafzen, “dünyada bir vâris” ya da “bir halife yarataca¤›m.” Halîfe terimi –“(baflkas›n›n) ye-
rini ald›” anlam›ndaki halefe fiilinden türemifltir– bu temsîlde de, insan›n yeryüzündeki mefl-
ru hakimiyetini göstermek için kullan›lm›flt›r; ki bu da, en uygun olarak “yeryüzünde ona sa-
hip ç›kacak” fleklinde (mülkiyetinin kendisine emanet edilmifl olmas› anlam›nda) çevrilebilir.
Bkz. bütün insanlardan yeryüzünün halîfeleri olarak söz edilen 6:165, 27:62 ve 35:39.
23 Lafzen, “bütün isimleri”. Bütün dilbilimcilere göre isim terimi, “bir maddenin, bir ey-
lemin veya bir niteli¤in bilgisini temsîl eden ay›rd edici ifadeler”e (Lane IV, 1435); felse-
fe terminolojisinde ise “kavram”a iflaret eder. Buradan hareketle, “tüm isimlerin bilgi-
si”nin, bu anlam örgüsü içinde, mant›kî tan›mlama ve dolay›s›yla kavramsal düflünme
melekesine delalet etti¤i sonucuna varabiliriz. Burada “Âdem” ile bütün bir insan soyu-
nun kasdedilmifl olmas›, daha önce geçen, meleklerin “orada bozgunculu¤a ve yozlafl-
maya yol açacak birini mi” fleklindeki itirazlar›yla ve ayr›ca 7:11 ile iyice pekifltirilmifltir.



sa24 haydi bu [fley]lerin isimlerini ba-
na söyleyin bakal›m!” dedi.
32 Onlar, “Sen kudret ve egemenlik-
te kusursuz ve eksiksizsin! Senin bi-
ze bildirdi¤in d›fl›nda bir bilgimiz
yoktur. Do¤rusu yaln›z Sensin her
fleyi bilen, gerçek hikmet Sahibi!” di-
ye cevap verdiler.
33 O, “Ey Âdem, bu [fley]lerin isimle-
rini onlara bildir!” buyurdu.
[Âdem] isimleri onlara bildirince [Al-
lah], “Size, ‘göklerin ve yerin gizli
gerçekli¤ini, aç›klad›klar›n›z›n ve giz-
lediklerinizin tümünü yaln›z Ben bili-
rim’ dememifl miydim?” dedi.

34 Sonra Meleklere, “(Haydi) Â-
dem'in önünde yere kapan›n!” dedi-
¤imizde25 ‹blis d›fl›nda hepsi yere ka-
pand›, o ise reddetti ve (üstelik) küs-
tahça böbürlendi: böylece hakk› in-
kar edenlerden oldu.26

35 Ve (sonra,) “Ey Âdem,” dedik:
“Sen ve eflin bu bahçeye27 yerleflin
ve orada diledi¤inizden serbestçe yi-
yin; ancak bir tek flu a¤aca28 yaklafl-
may›n ki zalimlerden olmayas›n›z”.
36 Ama fieytan orada ikisini de yol-
dan ç›kard› ve böylece sahip olduk-
lar› konumu yitirmelerine sebep ol-
du.29 Bu yüzden Biz, “‹nin, [bundan
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24 Yani, safiyetinizden dolay› kendinizi “yeryüzüne sahip ç›kma”ya daha lay›k gördü¤ü-
nüz iddias›nda hakl›ysan›z.
25 ‹nsan›n, kavramsal düflünme yetene¤inden dolay›, bu konuda meleklerden bile üstün
oldu¤unu göstermek için.
26 Kovulan Mele¤in (the Fallen Angel) ismi ile ilgili bir aç›klama için bkz. sure 7, not 10.
Kur’an'da s›kça vurgulanan bu “isyan” olay›, baz› müfessirleri, ‹blis'in bir melek olama-
yaca¤›, çünkü meleklerin günah iflleme özelli¤ine sahip olmad›klar› kanaatine vard›rm›fl-
t›r: “Onlar kendilerini büyüklük duygusuna kapt›rmazlar... ve kendilerine ne buyurmufl-
sa onu yaparlar” (16:49-50). Buna karfl›l›k öteki müfessirler, Allah'›n meleklere emri ve
‹blis'in itaati reddetmesi ile ilgili Kur’ânî beyana iflaretle bunun, sözkonusu emir s›ras›n-
da ‹blis'in cennet sakinlerinden biri oldu¤unu kesinlikle gösterdi¤ini iddia ederler. O hal-
de, ‹blis'in “isyan”›n›n tamamiyle sembolik bir anlama sahip bulundu¤unu ve asl›nda Al-
lah taraf›ndan kendisine verilen özel bir fonksiyonun sonucu oldu¤unu söyleyebiliriz
(bkz. 15:41, not 31).
27 Lafzen, “bahçede”. Burada “bahçe” ile neyin kasdedildi¤i üzerinde müfessirler aras›n-
da kayda de¤er bir görüfl farkl›l›¤› vard›r: dünyevî anlamda bir bahçe mi, öteki dünyada
salih insanlar› bekleyen bir cennet mi, yoksa cennet içindeki baz› özel bahçeler mi? Ba-
z› ilk dönem müfessirlerine göre (bkz. Menâr I, 277) burada dünyevî bir ikamet yeri kas-
dedilmifltir, yani mutlak bir rahatl›k, mutluluk ve suçsuzluk ortam›. Ancak her ne olursa
olsun, bu Âdem k›ssas›, 3:7'de gönderme yap›lan temsîllerden biridir.
28 Bu a¤aç, Kur’an'›n baflka bir yerinde (20:120) “ebedî hayat a¤ac›” olarak ve Kitâb-›
Mukaddes'de (Tekvîn ii, 9) “hayat a¤ac›” ve “iyilik ve kötülük bilgisinin a¤ac›” diye zik-
redilmifltir. Bu temsîlin muhtemel bir izah› için bkz. 20:120, not 106.
29 Lafzen, “içinde bulunduklar› durumdan ç›kard›”: yani, onlar› yasaklanm›fl a¤ac›n mey-
vesini yemeye teflvik ederek.

böyle] kiminiz kiminize düflman ola-
rak yaflay›n ve yeryüzünü bir müddet
için mesken edinip orada geçiminizi
sa¤lay›n!”30 dedik. 
37 Derken Âdem Rabbinden [yol gös-
terici] sözler ald›. Ve (Allah) o'nun tev-
besini kabul etti: çünkü yaln›z O'dur
tevbeleri kabul eden, rahmet da¤›tan.
38 Biz, “Hepiniz buradan ç›k›p gidin!”
dedikse de size yol göstericili¤imiz
devam edecektir: ve Benim yol göste-
rici mesajlar›ma uyanlar için art›k ne
korku vard›r, ne de üzüntü; 39 haki-
kati inkara flartlanm›fl olanlara ve me-
sajlar›m›z› yalanlayanlara gelince —ifl-
te onlar içinde yaflay›p kalmak üzere,
atefle mahkum olan kimselerdir.

40 EY ‹SRA‹LO⁄ULLARI!31 Size ba-
¤›fllad›¤›m o nimetleri hat›rlay›n ve
Bana verdi¤iniz sözü tutun (ki) Ben
de sözümü tutay›m; ve Benden, yal-
n›z Benden sak›n›n!
41 Bunun için de, size geçmiflte bil-
dirilmifl olan haberleri do¤rulay›c› ni-
telikte indirdi¤im bu vahye inan›n;
onun gerçekli¤ini inkar edenlerin
öncüsü olmay›n; mesajlar›m› küçük
bir kazanca32 de¤iflmeyin; ve Bana,
yaln›zca Bana karfl› sorumluluk bilin-
ci tafl›y›n!
42 Hakk› bât›l ile örtüp de bile bile
hakk› gizlemeyin.33 43 Namazda dik-
katli ve devaml› olun, karfl›l›ks›z yar-
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30 Bu cümle ile, flimdiye kadar gözlenen ikili hitap flekli ço¤ula döner; bu da, k›ssan›n
ahlakî taraf›n›n bir bütün olarak insan soyunu ilgilendirdi¤inin yeni bir belirtisidir. Keza
bkz. sure 7, not 16.
31 Bu pasaj, ilahî vahiy yoluyla insana lütfedilen kesintisiz hidayete at›fta bulunan önce-
ki pasajlarla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bu noktada ‹srailo¤ullar›'na yap›lan gönderme,
Kur’an'›n baflka pek çok yerinde oldu¤u gibi, onlar›n dinî inançlar›n›n Kur’an vahyinde
doru¤a ulaflan tek tanr›c›l›k kavram›n›n daha önceki safhas›n› temsîl etti¤i gerçe¤inden
dolay›d›r.
32 Tüm milletler aras›nda yaln›z kendilerinin ilahî vahiy ile flereflendirildiklerine dair ›s-
rarl› Yahudi inanc›na bir at›f. “Küçük bir kazanç”, onlar›n “Allah'›n seçilmifl halk›” olduk-
lar› fleklindeki kanaatleridir: bu da, Kur’an'›n müteaddit yerlerde reddetti¤i bir iddiad›r.
33 “Hakk› bât›l ile örtmek”le, Kur’an'›n s›k s›k Yahudileri itham›na sebep olan, Kitâb-›
Mukaddes'in metnini tahrif etmeleri kasdedilmifltir -ki bu tahrifat, objektif metin tetkikle-
ri yoluyla da isbatlanm›flt›r. Öte yandan, “hakikatin gizlenmesi”, Yahudilerin, Kitâb-› Mu-
kaddes'deki Hz. Musa'n›n “Tanr›n Rab, sizin için aran›zdan, kardeflleriniz içinden t›pk›
benim gibi bir peygamber ç›karacak, siz o'nu dinleyeceksiniz” (Tesniye xviii, 15) fleklin-
deki sözlerini ve bizzat Allah'a izafe edilen: “Kardefllerin aras›ndan onlara senin gibi bir
peygamber gönderece¤im ve o'nun a¤z›na kendi sözlerimi koyaca¤›m” (Tesniye xviii, 18)
fleklindeki sözleri gözard› etmelerine veya kasden yanl›fl yorumlamalar›na iflaret eder.
Aç›kt›r ki ‹srailo¤ullar›'n›n “kardefl”leri, Araplard›r ve özellikle onlar›n musta‘ribe (“Arap-
laflm›fl”) gurubudur ki kökleri Hz. ‹smail'e ve Hz. ‹brahim'e kadar uzan›r: ve Arap Pey-
gamberi'nin kendi kabîlesi “Kureyfl” de bu guruba mensup oldu¤undan, yukar›daki Ki-
tâb-› Mukaddes ifadeleri o'nun ortaya ç›kaca¤›na iflaret olarak kabul edilmelidir.



d›mda34 bulunun ve namazda rükû
edenlerle birlikte rükû edin.
44 Siz kendinizi unutarak di¤er in-
sanlara erdemli olmay› m› ö¤ütlüyor-
sunuz —hem de ilahî kelâm› okuyup
durdu¤unuz halde? Siz hiç akl›n›z›
kullanmaz m›s›n›z?
45 (Ey müminler!) Sab›r ve namazla
yard›m dileyin: Bu, tam bir s›¤›nma
duygusu içinde yürekten Allah'a yö-
nelenler d›fl›nda herkes için zor bir
ifltir, 46 onlar ise (sonunda) Rableri-
ne kavuflacaklar›n› ve O'na dönecek-
lerini kesinlikle bilirler.
47 Ey ‹srailo¤ullar›! Size ba¤›fllad›-
¤›m nimetleri ve sizin di¤er kavimle-
re karfl› üstün gelmenizi sa¤lad›¤›m
günleri hat›rlasan›za! 48 Ve hiçbir in-
san›n ötekine en ufak bir yarar›n›n
dokunamayaca¤›, hiç kimseden flefa-
atin kabul edilmeyece¤i, kimseden

fidye al›nmayaca¤›35 ve hiç kimsenin
yard›m görmeyece¤i Gün[ün mutla-
ka gelip çataca¤›] bilinciyle yaflasan›-
za!
49 Ve [hat›rlay›n] azaplar›n en kor-
kuncu olarak –ki sizin için Rabbiniz-
den büyük bir imtihand›– o¤ullar›n›z›
bo¤azlay›p kad›nlar›n›z› sa¤ b›rakan36

Firavun hanedan›n›n elinden sizi kur-
tard›¤›m›z [günleri] 50 Ve önünüzdeki
denizi yararak sizi kurtar›p, Firavun
hanedan›n› gözlerinizin önünde bo¤-
du¤umuz [günleri], 51 Musa'y› [Sina
Da¤›'nda] k›rk gece tuttu¤umuz ve
o'nun yoklu¤unda [alt›n] buza¤›ya
tapmaya bafllad›¤›n›z ve böylece za-
limlerden oldu¤unuz, 52 dahas›, (bü-
tün) bunlardan sonra, belki flükreden-
lerden olursunuz diye bu günah›n›z›
affetti¤imiz [günleri].37

53 Ve [hat›rlay›n,] Musa'ya ilahî kelâ-
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34 ‹slam Hukuku'nda zekât, kiflinin sermayesini ve gelirini (dolay›s›yla nefsini) bencillik
kirinden temizlemesi anlam›na gelen, müslümanlara farz k›l›nm›fl zorunlu bir vergiyi ifa-
de eder. Bu verginin has›lat›, esas olarak fakirlere harcan›r, ama yaln›zca onlara de¤il. Bu
nedenle, ne zaman bu terim belirtti¤imiz bu hukukî anlamda kullan›lm›flsa ben onu “ar›n-
d›r›c› (malî) yükümlülükler” olarak çeviriyorum. Ancak, bu ayet ‹srailo¤ullar›'na at›fta bu-
lundu¤undan ve yaln›zca fakirlere yönelik hay›r faaliyetlerini içerdi¤inden, onu “sadaka”
veya “karfl›l›ks›z yard›m” olarak çevirmek daha uygun olur. Keza, zekât teriminin, müs-
lümanlarla ilgili olarak kullan›lmas›na ra¤men özel olarak zorunlu vergiyi kasdetmedi¤i
bütün örneklerde (vahiy kronolojisinde bu terimin ilk defa geçti¤i 73:20 örne¤inde oldu-
¤u gibi) bu ikinci çeviriyi benimsedim.
35 “Fidye almak” (‘adl ), hem vekaleten kefaret (vicarious redemption) olarak adland›r›-
lan Hristiyan doktrinine, hem de Yahudiler'in, “seçilmifl toplum”un –ki onlar kendilerini
öyle görürler– Hesap Günü cezadan muaf olaca¤› fleklindeki saplant›lar›na aç›k bir ifla-
rettir. Bu her iki düflünce de Kur’an'da kesin olarak reddedilmektedir.
36 Bkz. Ç›k›fl i, 15-16, 22.
37 Alt›n Buza¤› K›ssas›, 7:148 vd. ve 20:85 vd.'da daha genifl olarak ele al›nm›flt›r. Yuka-
r›da 50. ayetin at›fta bulundu¤u K›z›l Deniz'in geçilmesi olay› konusunda ise bkz. 20:77-
78 ile 26:63-66 ve ilgili dipnotlar›. Hz. Musa'n›n Sina Da¤›'nda geçirdi¤i k›rk gece (ve gün-
düz), 7:142'de yeniden zikredilmektedir.

m› –[böylece] do¤ruyu yanl›fltan a-
y›rd etmek için [kullanaca¤›] ölçü-
yü–38 vermifltik ki do¤ru yola yönele-
siniz; 54 Ve Musa, halk›na (dönüp)
“Ey halk›m!” demiflti, “Do¤rusu buza-
¤›ya taparak kendinize karfl› suç iflle-
diniz, o halde tevbe ederek (tekrar)
Yarat›c›n›za yönelin ve nefsinizi yok
edin;39 bu, sizin için Yarat›c›n›z›n ka-
t›nda en hay›rl›s› olacakt›r.”
Bunun üzerine O, tevbenizi kabul et-
miflti: Çünkü yaln›z O'dur tevbeleri
kabul eden, Rahmet Da¤›tan.
55 Ve [hat›rlay›n] (hani,) “Ey Musa,
do¤rusu Allah'› kendi gözümüzle gör-

medikçe sana asla inanmayaca¤›z!”
dedi¤inizde, (iflte o an) siz daha (ne
oluyor diye) çevrenize bak›n›p durur-
ken ceza y›ld›r›m›40 sizi yakalam›flt›.
56 Ama ölü (bir toplum) haline gel-
dikten sonra41 belki flükredenlerden
olursunuz diye sizi tekrar dirilttik.
57 Ve bulutlar›n sizi gölgeleri ile fe-
rahlatmas›n› sa¤lad›k, ayr›ca “Size r›-
z›k olarak verdi¤imiz güzel fleylerden
yararlan›n” [diyerek] kudret helvas›
ve b›ld›rc›n gönderdik.
O soydafllar›n›z [iflledikleri bu günah-
larla] bize hiçbir zarar vermediler, fa-
kat [sadece] kendilerine zulmettiler.
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38 Muhammed Abduh, el-furkân'›n, ayn› zamanda, “do¤ruyu yanl›fltan ay›rd etmemizi
sa¤layan insan akl›” için de kullan›ld›¤›n› (Menâr III, 160) söyleyerek ve bu kapsam› ge-
nifl yorumunu Bedir Savafl›'n›n yevmu'l-furkân (“do¤runun yanl›fltan ayr›ld›¤› gün”) ola-
rak tan›mland›¤› 8:41. ayete dayand›rarak el-furkân'›n yukar›daki anlam›n› (Taberî, Ze-
mahflerî ve di¤er büyük müfessirlerce kabul edilen anlam) desteklemifltir. Furkân teri-
mi, Kur’an'da, ço¤unlukla vahyedilmifl metinlerden herhangi birini ve özellikle de
Kur’an'› tan›mlamak için kullan›ld›¤›ndan, Abduh taraf›ndan iflaret edilen muhtevay› ta-
fl›d›¤› da kuflkusuzdur: mesela, 8:29'da bu terim, Allah'a karfl› sorumluluklar›n›n tam ola-
rak bilincinde olan insanlar› (ötekilerden) ay›ran ahlakî de¤erlendirme melekesine ifla-
ret etmektedir.
39 Lafzen, “kendinizi öldürün” veya, baz› müfessirlere göre, “birbirinizi öldürün”. Ancak,
muhtemelen Tevrat, Ç›k›fl xxxii, 26-28'deki hikaye üzerine bina edilen bu lafzî yorum,
hemen akabindeki tevbeye ça¤r› ve peflinden bu tevbenin Allah taraf›ndan kabul edildi-
¤i ifadesi karfl›s›nda ikna edici görünmemektedir. Ben, bu nedenle, Abdülcebbâr taraf›n-
dan verilen anlam› (bu ayet ile ilgili yorumunda Râzî taraf›ndan nakledilen anlam›) ter-
cih ettim: “Kendinizi öldürün” ifadesi, burada mecazî anlamda, yani, “nefsinizi yok edin”
anlam›nda kullan›lm›flt›r.
40 Kur’an, bu “ceza y›ld›r›m›”n›n (sâika) ne flekilde oldu¤unu anlatmaz. Lugat alimleri
bu kelimeye çeflitli anlamlar verirler, ancak hepsi de, tafl›d›¤› ‘âni olufl’ ve fliddet boyutu
üzerinde hemfikirdirler (bkz. Lane IV, 1690).
41 Lafzen, “ölümünüzden sonra”. Mevt kelimesi, her zaman maddî ölümü ifade etmez.
Arap dilbilimcileri –mesela Râ¤›b– mâte (kelime anlam› ile “öldü”) fiilinin, baz› ba¤lam-
larda, “hislerini kaybetti”, “hisleri öldü” ve bazan da, “ak›l melekesinden yoksun kald›”,
“aklen öldü” ve hatta bazan da, “uyudu” anlamlar›na geldi¤ini belirtmifllerdir (bkz. Lane
VII, 2741).



58 Ve yine [hat›rlay›n o günleri,] Biz,
“Bu beldeye42 girin ve yiyeceklerin-
den diledi¤iniz kadar bol bol yiyin;
fakat kap›dan (tevazu içinde,) boyun
e¤erek girin ve ‘Günahlar›m›z›n yü-
künü üzerimizden kald›r!’43 deyin ki
hatalar›n›z› ba¤›fllayay›m ve iyilik ya-
panlara s›n›rs›z mükafat vereyim” de-
mifltik.
59 Ama o zulmetmeye flartlanm›fl o-
lanlar kendilerine tevdî edilmifl olan
(söz)ü baflka bir sözle de¤ifltirdiler44:
Bunun üzerine Biz de yoldan ç›kma-
lar›ndan ötürü o zalimlerin üzerine
gökten bir bela indirdik.
60 Ve yine bir keresinde Musa, kav-
minin su ihtiyac› için (Bize) yalvar-
m›flt› ve Biz de kendisine, “Asânla

kayaya vur” demifltik. Bunun üzerine
oradan oniki kaynak (birden) f›flk›r-
m›flt› ki halk›n tümü nereden (hangi
kaynaktan) içece¤ini bilsin.45 [Ve
Musa demiflti:] “Allah taraf›ndan veri-
len r›z›ktan yiyip için, ama yeryüzü-
nün yozlaflmas›na ve çürümesine yol
açarak bozgunculuk yapmay›n.”
61 Ve bir zamanlar yine siz, “Ey Musa,
do¤rusu biz bir tek çeflit yiyecekle ye-
tinemeyiz, öyleyse Rabbine dua et de
bize topraktan yetiflen ürünler, sebze,
salatal›k, sar›msak, mercimek, so¤an
(gibi ürünler) ç›kars›n” demifltiniz.
[Musa,] “Daha hay›rl› [ve onurlu] olan
durumu daha afla¤›l›k olanla m› de-
¤ifltirmek istiyorsunuz?46 O halde
utanç içinde M›s›r'a dönün;47 orada
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42 Karye kelimesi, öncelikle “köy” veya “kasaba” demektir. Ama “belde” anlam›nda da
kullan›l›r. Burada aç›kça Filistin'e iflaret edilmektedir.
43 Hitta kelimesinin bu karfl›l›¤›, Hz. Peygamber'in birçok Ashâb›'n›n bu konuda söyle-
diklerini esas alan Lugat alimlerinin ço¤unlu¤u (karfl. Lane II, 592) taraf›ndan kaydedil-
mifltir (bu konudaki nakiller için bkz. ‹bni Kesîr'in bu ayet ile ilgili yorumu). Böylece ‹s-
railo¤ullar›'na, vaad edilen topraklar› mütevazî bir ruhla sahiplenmeleri (lafzen, “kap›s›n-
dan secde ederek girin”) ve bunu kendileri için bir “hak” olarak telakki etmemeleri ten-
bih edilmifltir.
44 Ço¤unlukla ‹bni Kesîr taraf›ndan nakledilen baz› Hadislere göre, onlar (‹srailo¤ullar›),
afla¤›lama amac›yla, karfl›l›¤›nda ilgisiz ve anlams›z fleyler uydurarak hitta kelimesi ile oy-
nad›lar. Ancak Muhammed Abduh, 58. ayette geçen “deyin” emrinin, sadece onlardan
beklenen zihinsel bir tavr›n mecaz› oldu¤u ve bu sebeple, buradaki “de¤ifltirme”nin, Al-
lah'›n emrini gözard› etmek suretiyle yap›lan bilinçli bir kibir gösterisine iflaret etti¤i ka-
naatindedir (bkz. Menâr I, 324 vd.).
45 Yani, kabilevî gruplara göre.
46 Yani, “Özgürlü¤ünüzü, M›s›r'daki esaretiniz s›ras›nda yaflad›¤›n›z anlams›z rahatl›¤a
de¤iflir miydiniz?” Sina çölünde dolafl›p durduklar› s›ralarda pek çok Yahudi, Tevrat'ta
aç›kça ifade edildi¤i üzere (Say›lar, xi), M›s›r'daki hayatlar›n›n nisbî güvenli¤ini özlemle
an›yorlard›. Ve zaten yukar›daki Kur’an pasaj›n›n bir sonraki cümlesinde Hz. Musa'n›n
ona îmada bulunmas›ndan da bu anlafl›lmaktad›r.
47 Habeta fiili, lafzî olarak, “yokufl afla¤› indi” anlam›na gelir; keza mecazî olarak, onu-
runu yitirmek ve düflkün, sefil hale gelmek anlam›nda kullan›l›r. (Karfl Lane VIII, 2876.)

istedi¤iniz fleylere kavuflabilirsiniz!”
demiflti.
Böylece, onlara yoksulluk, düflkün-
lük damgas› vuruldu ve Allah'›n ga-
zab›na u¤rad›lar. Bütün bunlar, Al-
lah'›n mesaj›n›n gerçekli¤ini inkar et-
medeki ›srarlar› ve haks›z flekilde
Peygamberleri öldürmeleri yüzün-
dendir: Bütün bunlar, [Allah'a] isyan
etmeleri ve hakk›n s›n›rlar›n› ihlal et-
medeki ›srarlar›ndan dolay›d›r.48

62 KUfiKUSUZ, [bu ilahî kelâma] i-
man edenler ile Yahudi inanc›n›n ta-
kipçilerinden, Hristiyanlardan ve Sâ-
biîlerden49 Allah'a ve Ahiret Günü'ne
inanm›fl, do¤ru ve yararl› ifller yapm›fl
olanlar›n tümü Rablerinden hak et-
tikleri mükafatlar› alacaklard›r; ve
onlar ne korkacak, ne de üzülecek-
lerdir.50

63 ‹fiTE O ZAMAN, Sina Da¤›'n› üze-
rinize flahit tutarak51 ciddî ve samimî
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Hz. Musa'n›n bu ac› hitab› lafzî anlamda al›namayaca¤›ndan, fiilin sözünü etti¤imiz her
iki anlam› bu ba¤lamda birlefltirilerek “utanç içinde M›s›r'a dönün” diye çevrilebilir.
48 Bu pasaj, aç›kça, Yahudi tarihinin daha sonraki dönemine at›fta bulunuyor. Gerçek-
ten de, Yahudilerin baz› peygamberlerini öldürdükleri, hem Peygamber Yahya (Vaftizci
Yahya) k›ssas›nda, hem de ‹ncil'de kaydedildi¤ine göre, Hz. ‹sa'n›n yöneltti¤i flu daha ge-
nel ithamda aç›kça görülmektedir: “Ey Kudüs! Sen, sana gönderilen peygamberleri öldü-
ren, onlar› tafllayan Kudüs!” (Matta xxiii, 37.) Keza, her ikisi de Hz. Zekeriya'n›n öldürü-
lüflüne at›fta bulunan Matta (xxiii, 34-35) ve Luka (xi, 51) ‹ncilleri'ne ve Selaniklilere Mek-
tup I'e (ii, 15) bak›n›z. Bu ba¤lamda, zulüm ifllemeye devam etmeleri veya zulmü ›srar-
la tekrarlamalar›, kânû yard›mc› fiilinin kullan›l›fl›ndan anlafl›lmaktad›r.
49 Sâbiîler, Yahudilik ile Hristiyanl›k aras›ndaki tek-tanr›l› bir dinî grup olarak bilinmek-
tedir. ‹simleri (bu isim, “kendini (suya) dald›rd›” anlam›ndaki Ârâmîce tsebha‘ fiilinden
türetilmifltir), onlar›n Hz. Yahya'n›n takipçileri olduklar›na iflaret etmektedir —ki bu du-
rumda, bugün hâlâ Irak'ta yaflayan ve Mandeliler diye tan›nan bir toplulu¤a mensup ola-
bilirler. Ancak onlar›, ‹slam'›n ilk ça¤lar›nda mevcut olan ve Müslümanlarca bütün tek
tanr›l› din sâliklerine tan›nan avantajlar› elde etmek için gerçek Sâbiîlerin ismini bilinçli
olarak kabullenmifl olmalar› muhtemel bir ‘irfânî/bilinirci’ (gnostic) mezhep olan “Harran
Sâbiîleri” ile kar›flt›rmamal›y›z.
50 Kur’an'da birçok kez tekrarlanan yukar›daki paragraf, ‹slam'›n temel bir doktrinini in-
fla etmektedir. Baflka hiçbir itikadda benzeri olmayan bir görüfl zenginli¤i ile, “kurtulufl”
fikri, burada sadece üç flarta ba¤lanm›flt›r: Allah'a iman, Hesap Günü'ne iman ve hayatta
do¤ru ve yararl› ifller yapmak. Bu kritik noktada –yani, ‹srailo¤ullar›'na yönelik bir dave-
tin tam ortas›nda– bu doktrinin ifade edilmifl olmas›, Yahudilerin, Hz. ‹brahim soyundan
gelmelerinin kendilerine “Allah'›n seçilmifl halk›” olarak kabul edilme imtiyaz›n› verdi¤i
bât›l inanc› nedeniyledir.
51 Lafzen, “ve da¤› (Tûr) üzerinize yükselttik”: yani yüksek da¤›n, afla¤›da 83. ayette di-
le getirilen ciddî ve samimî taahhütlerinize flahitlik yapmas›n› sa¤lad›k. Bütün çevirim bo-
yunca et-Tûr ibaresini “Sina Da¤›” olarak çevirdim, çünkü (Kur’an'da) daima bu anlamda
kullan›lm›flt›r.



(görünen) taahhüdünüzü kabul et-
mifl ve “Size bahfletti¤imiz fleye [bü-
tün] gücünüzle s›ms›k› sar›l›n ve için-
dekileri akl›n›zda iyi tutun ki Allah'a
karfl› sorumlulu¤unuzun bilincine va-
ras›n›z!” [demifltik].
64 Ama siz ondan sonra sözünüzden
döndünüz! E¤er Allah'›n size lütfu ve
merhameti olmasayd› kendinizi mu-
hakkak ziyana u¤rayanlar aras›nda bu-
lurdunuz; 65 nitekim, içinizde Sebt
Günü'nün kutsall›¤›n› ihlal edenleri bi-
liyorsunuz; bu davran›fllar›ndan ötürü
onlara, “Afla¤›l›k maymunlar gibi o-
lun!” dedik; 66 ve onlar› hem kendi
zamanlar›, hem de bütün gelecek za-
manlar için uyar›c› bir örnek k›ld›k, Al-
lah'a karfl› sorumluluklar›n›n bilincin-
de olanlara da ibret al›nacak bir ders.52

67 HAN‹, O ZAMAN Musa, halk›na,
“Dinleyin! Allah bir s›¤›r kurban et-
menizi emrediyor”53 demiflti.
Onlar: “Sen bizimle alay m› ediyor-
sun?” dediler.
O, “Bu kadar cahil olmaktan54 Al-
lah'a s›¤›n›r›m!” diye cevap verdi.

68 Onlar, “(Madem öyle,) Rabbine
bizim için dua et de bunun nas›l bir
kurban olaca¤›n› bize aç›klas›n” de-
diler.
[Musa,] “Bak›n!” dedi, “O, ne yafll› ne
körpe, ama ikisi aras›nda orta yaflta
bir s›¤›r olmas›n› istiyor. O halde size
verilen emri yerine getirin!”
69 Onlar, “Rabbine bizim için dua et
de onun renginin nas›l olaca¤›n› bize
aç›klas›n” dediler.
[Musa'n›n] cevab› flu oldu: “O, kur-
ban›n sar› renkte, parlak tonda, gö-
renlere zevk veren bir s›¤›r olmas›n›
istiyor”.
70 Onlar, “Rabbine bizim için dua et
de onun nas›l olaca¤›n› bize (daha
aç›k) bildirsin, (çünkü) bize göre tüm
s›¤›rlar birbirlerine benzer; ve sonra,
Allah arzu ederse biz elbette do¤ru
yola yöneliriz!” dediler.
71 [Musa'n›n] cevab› flu oldu: “O, bu
kurban›n ekinleri sulamak veya top-
ra¤› sürmek için hiç koflulmam›fl,
kusursuz, alacas›z bir s›¤›r olmas›n›
istiyor”.
Onlar, “‹flte, sonunda gerçe¤i bildir-
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52 Sebt Günü'nü ihlal edenlerin k›ssas›n›n tamam› ile “maymunlar”a yap›lan mecazî at›f
için bkz. 7:163-166. Burada “kendi zamanlar›” diye tercüme edilen mâ beyne yedeyhi ifa-
desi sure 3, not 2'de izah edilmifltir.
53 Ayet 72'den anlafl›lmaktad›r ki, bu ve takib eden ayetlerle ilgili k›ssa, hemen hemen
kesin bir flekilde, çözümlenmemifl baz› öldürme olaylar›nda bir inek kurban edilmesi-
ni ve öldürme olay›na en yak›n köy veya kasaba yafll›lar›n›n ellerini kurban edilen inek
üzerinde y›kay›p “bu kan› ne ellerimiz döktü, ne de gözlerimiz onu gördü” diye beyan-
da bulunmalar›n› emreden Hz. Musa'n›n yasas›na iflaret eder. Bu yolla toplum, müflte-
rek sorumluluktan muaf k›l›nm›fl oluyordu. Bu Tevrat kural›n›n detay› için bkz. Tesni-
ye xxi, 1-9.
54 Lafzen, “cahillerden olmayay›m diye”. Alay edilme suçlamas›, Hz. Musa'n›n yukar›da-
ki kural› çok genel terimlerle, herhangi bir detay vermeden bildirmesinden dolay›d›r.

din!” dediler; ve hemen (onu) kurban
ettiler, halbuki neredeyse hiçbir fley
yapmadan kalacaklard›.55

72 Çünkü ey ‹srailo¤ullar›, siz bir
adam öldürmüfltünüz ve sonra da bu
[suç]un sorumlulu¤unu birbirinizin

üstüne atm›flt›n›z. Oysa Allah, sizin
örtbas etti¤iniz her fleyi56 aç›¤a ç›kar-
maya kâdirdir. 73 Biz dedik ki: “Bu
[prensib]i bu gibi [çözümlenmemifl ci-
nayet olay]lar›n›n baz›lar›na da uygu-
lay›n:57 Bu yolla Allah canlar› ölüm-
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55 Yani, Hz. Musa vas›tas›yla kendilerine vahyedilen basit bir emrin daha net bir tan›-
m›n› elde etmeye yönelik inatç›l›klar›, neredeyse emri yerine getirmelerini imkans›z k›-
lacakt›. Bu paragrafla ilgili yorumunda Taberî, ‹bni ‘Abbâs'›n afla¤›daki görüflünü akta-
r›r: “E¤er [ilk anda] seçtikleri herhangi bir s›¤›r› kurban etseydiler görevlerini yerine ge-
tirmifl olacaklard›; ama onu kendileri için karmafl›k hale getirdiler ve Allah da onu on-
lar için zorlaflt›rd›.” Benzer bir görüfl, ayn› ba¤lamda, Zemahflerî taraf›ndan da ifade
edilmifltir. Bu k›ssan›n ahlakî yönünün, bütün dinsel hukuklar›n (dolay›s›yla ‹slam Hu-
kuku'nun) önemli bir problemine iflaret etti¤i görülmektedir: yani, bafllang›çta genel
ifadelerle verilen herhangi bir dinî kanunla ilgili ilave detaylar istemenin hofl görülme-
mesi -çünkü bu tür detaylar, say› ve flekil olarak ne kadar çok olursa, kanun da o ka-
dar kat› ve karmafl›k hale gelir. Bu noktay› çok iyi kavrayan Reflid R›za, yukar›daki
Kur’an pasaj› üzerindeki yorumunda afla¤›daki görüflleri serdeder (bkz. Menâr I, 345
vd.): “Bundan al›nacak ders, kiflinin kanunlar› daha karmafl›k hale getirecek olan (hu-
kukî) taleplerde bulunmamas› gerekti¤idir. ‹flte ilk Müslüman nesiller meseleyi böyle
görmüfllerdir. Onlar meseleleri kendi içinde giriftlefltirmediler ve böylece onlar için, fle-
riat (dîn), tabii, kolay ve müsamahakar idi. Ama sonradan gelenler, kendi k›yaslama-
lar› (ictihâdlar›) yoluyla ç›kard›klar› (baz›) buyruklar› dine ilave ettiler; ve bu (ilave)
buyruk ve yasaklar› o kadar ço¤altt›lar ki fleriat, toplum için a¤›r bir yük haline gelme-
ye bafllad›.” 
‹slam Hukuku'nun gerçek emir ve buyruklar›n›n –yani, Kur’an'da ve Hz. Peygamber'in
ö¤retilerinde aç›k ve kesin olarak vaz‘edilmifl olanlar›n– neden detaylardan adeta tama-
men uzak oldu¤unun sosyolojik sebepleri konusunda State and Government in Islam ad-
l› kitab›m› (s.11 vd. ve muhtelif bölümleri) sal›k veririm. (Türkçe çevirisi, ‹slâm'da Yöne-
tim Biçimi -T.ç.n.) Yukar›daki s›¤›r k›ssas›nda tasvir edilen ve Hz. Peygamber'in Ashâb›
taraf›ndan do¤ru flekilde kavranan bu problemin önemi, sureye neden “Bakara” (s›¤›r)
ad› verildi¤ini izah eder. (Keza bkz. 5:101 ve ilgili notlar 120-123.)
56 Bkz. yukar›da not 53. Burada ço¤ul “siz”in kullan›m›, Hz. Musa'n›n fieriat›'nda, meç-
hul bir flahs›n veya flah›slar›n iflledi¤i cinayetlerde öngörülen kollektif, toplumsal sorum-
luluk prensibine iflaret eder. Allah'›n suçlar› aç›¤a ç›karmas›, aç›kça Hesap Günü'ne bir
iflarettir.
57 ‹dribûhu bi-ba‘dihâ tabiri, kelime anlam›yla: “onun bir k›sm› ile ona vur” diye çevri-
lebilir —ve bu karfl›l›k, ‹srailo¤ullar›'na, kurban edilen s›¤›r›n etinden bir parça ile öldü-
rülen adam›n cesedine vurmalar› emrinin verildi¤i, bunun üzerine adam›n mucizevî ola-
rak canlan›p katili gösterdi¤i gibi gülünç bir iddian›n pek çok müfessir taraf›ndan ileri sü-
rülmesine neden olmufltur. Ne Kur’an, ne Hz. Peygamber'in herhangi bir sözü, hatta ne
de Kitâb-› Mukaddes, bu son derece hayalî izaha en ufak bir ruhsat vermez. Bu nedenle,



den korur ve kendi iradesini size gös-
terir58 ki (bunu görüp) muhakemeni-
zi kullan[may› ö¤ren]ebilesiniz.”
74 Ama, bütün bunlardan sonra
kalpleriniz kat›laflt›; kaya gibi hatta
daha da sert oldu: Çünkü, unutma-
y›n, öyle kayalar var ki içinden ›r-

maklar f›flk›r›r; ve öylesi de var ki ya-
r›ld›¤›nda içinden su ç›kar; baz›s› da
Allah korkusuyla (yerinden kopup)
afla¤› yuvarlan›r.59 Allah, yapt›klar›-
n›zdan gafil de¤ildir!

75 fi‹MD‹, onlar›n tebli¤ etti¤iniz fleye
inanacaklar›n› bekliyor musunuz?60
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sözkonusu iddia kabul edilemez. ‹dribûhu'daki hû zamiri müzekker (eril) iken nefs ismi
(ki burada “adam” diye çevrilmifltir) hakikatte müennes (diflil) isimdir: Buradan, idribû-
hu emrinin muhtemelen nefs'e iflaret etmedi¤i sonucu ç›kar. Di¤er yandan, darabe fiili
(kelime anlam› “vurdu”) çok s›k sembolik veya mecazî anlamda kullan›lan bir fiildir. Me-
sela, darabe fi'l-ard (“yeryüzünde seyahat etti”), veya darabe'fl-fley’ bi'fl-fley’ (“bir fleyi di-
¤er bir fley ile kar›flt›rd›”), ya da darabe meselen (“benzetme yapt›” veya “bir k›ssa anlat-
t›” yahut “bir tasvir yapt›”) veya ‘alâ darbin vâhidin (“aynen uyguland›” veya “ayn› fle-
kilde”) veya duribet aleyhim ez-zilleh (“onlar afla¤›lanmaya u¤rad›lar” veya “onlara afla-
¤›lanma uyguland›”) ve di¤erleri gibi. Bütün bunlar› gözönüne alarak, yukar›daki Kur’an
paragraf›nda görülen idribûhu emrinin “ona” veya “buna uygula” diye çevrilmesinin da-
ha uygun olaca¤› kanaatindeyim (bu flekildeki bir kullan›m ile toplumsal sorumluluk
prensibine at›f yap›lmaktad›r). Ba‘dihâ'daki (“onun bir k›sm›”) hâ müennes zamiri ise,
öncesindeki en yak›n müennes isim ile ilgilidir -yani, öldürülen nefis (kifli) ile veya üze-
rinde (fîhâ) toplumun anlaflmazl›¤a düfltü¤ü cinayet olay›n›n kendisi ile. Böylece, idri-
bûhu bi-ba‘dihâ tabirinin en uygun karfl›l›¤›, “bu [prensib]i bu gibi [çözümlenmemifl ci-
nayet olay]lar›ndan baz›s›na uygulay›n” olmal›d›r: Çünkü, aç›kt›r ki, bilinmeyen flah›s ve-
ya flah›slar taraf›ndan ifllenen cinayetteki toplumsal sorumluluk prensibi, bu tür bütün du-
rumlara de¤il, yaln›zca baz›lar›na tatbik edilebilir.
58 Lafzen, “Allah ölüye hayat verir ve size ayetlerini gösterir” (yani, O, iradesini bu tür
mesajlar veya emirler vas›tas›yla gösterir). “O ölüye hayat verir” sembolik ifadesi, hayat-
lar›n korunmas›na iflaret eder ve 5:32'dekine benzer bir muhteva tafl›r. Bu ba¤lamda, is-
ter ferdî intikam olaylar› sonucu olsun, isterse yaln›zca belirsiz bir flüpheye ve belki de
haks›zl›¤a yol açan ikinci dereceden delillere dayal› hatal› bir hukukî sürecin sonucu ol-
sun, kan dökülmesine ve masum kiflilerin öldürülmesine mani olmaya iflaret eder (Me-
nâr I, 351).
59 Bu atf›n izah› için bkz. 7:143. “Kayalardan ›rmaklar›n f›flk›rmas›” veya “suyun ç›kma-
s›” benzetmesi, tam aksini, yani, kurakl›¤› ve cans›zl›¤› tasvir eder ve böylece, Kur’an'›n
‹srailo¤ullar›'na yöneltti¤i ruhsal çorakl›k itham›na bir at›fta bulunur.
60 Burada Müslümanlara hitap edilmektedir. ‹slam'›n ilk döneminde özellikle o zaman-
lar çok say›da Yahudinin yaflad›¤› Medine'ye hicretten sonra Müslümanlar, Yahudilerin,
tevhidî inançlar›ndan dolay› Kur’an mesaj›na ilk koflacaklar aras›nda bulunacaklar›n› bek-
liyorlard›. Bu, hayal k›r›kl›¤› ile sonuçlanan bir beklenti oldu. Çünkü Yahudiler, kendi
dinlerini sadece ‹srailo¤ullar›'na adanm›fl bir çeflit ulusal miras olarak kabul ediyorlar ve
yeni bir vahyin gere¤ine –veya olabilirli¤ine– inanm›yorlard›.

Aksine, birço¤u Allah'›n kelâm›n› din-
ler ama onu anlad›ktan sonra bile bi-
le çarp›t›rlar.61 76 Nitekim, imana er-
mifl olanlarla bulufltuklar›nda, “[Sizin
inand›¤›n›z gibi] inan›yoruz!” derler;
ama birbirleriyle baflbafla kald›klar›n-
da, “Rabbinizin kelâm›n›62 size karfl›
koz olarak kullans›nlar diye mi Al-
lah'›n size aç›klad›¤› fleyleri onlara ha-
ber veriyorsunuz? Akl›n›z› bafl›n›za
toplamayacak m›s›n›z?” derler.
77 Bilmezler mi ki Allah, aç›¤a vur-
duklar› fleylerden de, gizlediklerin-
den de haberdard›r? 
78 Onlar aras›nda ilahî kelâm›n63 ger-
çek bilgisine sahip olmayan, kitap ile
ilgisiz insanlar var; [ki bunlar] sadece
birtak›m kuruntular[a tâbi olurlar] ve
zanna dayan›rlar. 79 O halde, yaz›klar
olsun onlara ki, kendi elleriyle, ilahî
kelâm[dan oldu¤unu iddia ettikleri hu-
suslar]› kaydettikten sonra, az bir ka-
zanç elde etmek için, “Bu Allah'tan-
d›r!” derler. (Böyle diyerek) kendi el-

leriyle kaydettiklerinden ötürü yaz›k-
lar olsun onlara! Ve yine bütün o ka-
zand›klar›ndan ötürü yaz›klar olsun
böylelerine!64

80 Ve onlar, “Atefl, bize birkaç gün-
den fazla dokunmaz” derler.65 De ki
[onlara]: “Allah'tan bir söz mü ald›-
n›z –çünkü Allah hiçbir zaman sö-
zünden caymaz– yoksa asla bileme-
yece¤iniz bir fleyi mi Allah'a isnad
ediyorsunuz?”
81 Evet! iflte [böylesine] büyük bir
kötülük iflleyen ve [bunun] günah›yla
çepeçevre kuflat›lan kimseler var ya,
iflte böyleleridir içinde kalmak üzere
atefle mahkum olanlar! 82 ‹mana er-
mifl olup do¤ru ve yararl› ifller yapan-
lara gelince, sürekli içinde kalmak
üzere cenneti hak edenler de iflte
bunlard›r.

83 VE B‹R ZAMAN, [ey] ‹srailo¤ulla-
r›, [sizden] flu (konularda) kesin ta-
ahhüt alm›flt›k:66 “Allah'tan baflkas›-
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61 Karfl. Yeremya xxxiii, 26 —“Yaflayan Tanr›n›n sözlerini de¤ifltirdiniz”.
62 Lafzen, “Rabbinizin önünde” (veya “kat›nda”). Müfessirlerin ço¤una (örne¤in, Zemahfle-
rî, Be¤avî ve Râzî) göre, “Rabbiniz” ibaresi burada “Rabbinizin vahyetti¤i”, yani ‹srailo¤ulla-
r›'n›n “kardeflleri aras›ndan” bir peygamber gelece¤i fleklindeki Kitâb-› Mukaddes'in haberi
karfl›l›¤›nda kullan›lm›flt›r ve bundan dolay› yukar›daki ifade, Yahudilerin kendi kitaplar›na
dayanarak ilzam edilebileceklerine iflaret etmektedir. (Bkz. ayn› zamanda yukar›da 33. not.)
63 Burada Tevrat'›n.
64 Burada Kitâb-› Mukaddes'in metnini tahrif etmekten ve böylece onlar›n cahil izleyici-
lerini yan›ltmaktan sorumlu tutulan alimler kasdedilmektedir. “Az kazanç”, onlar›n sözde
“seçilmifl toplum” olarak kap›ld›klar› üstünlük duygusudur.
65 Yayg›n Yahudi inanc›na göre, ‹srailo¤ullar›'ndan günahkarlar bile öteki dünyada sa-
dece çok s›n›rl› bir ceza görecekler ve “seçilmifl toplum”a mensup olmalar› sebebiyle ce-
zalar› çabucak kald›r›lacakt›r: Bu, Kur’an'›n reddetti¤i bir inançt›r.
66 Bundan önceki pasajlarda ‹srailo¤ullar›'na, kendilerine bahfledilen üstünlükler hat›rla-
t›lm›flt›. fiimdi ise Kur’an onlara, do¤ruluk ve dürüstlük yolunun apaç›k sosyal ve ahlakî



na kulluk etmeyeceksiniz; ebeveyni-
nize, akraban›za, yetimlere ve muh-
taçlara/yoksullara iyilik yapacaks›n›z;
bütün insanlarla güzellikle konufla-
caks›n›z; namazlar›n›zda dikkatli ve
devaml› olacaks›n›z ve karfl›l›ks›z yar-
d›mda bulunacaks›n›z.”67

Ama, birkaç›n›z d›fl›nda bu sözünüz-
den döndünüz: zaten siz, inatç›, is-
yankar bir toplumsunuz!68

84 O zaman, birbirinizin kan›n›
dökmeyece¤inize, birbirinizi yurtla-
r›n›zdan sürmeyece¤inize dair kesin
söz alm›flt›k sizden, siz de kabul et-
mifltiniz; ve [flimdi de] buna flahitlik
yap›yorsunuz. 85 Buna ra¤men yine
sizlersiniz birbirinizi katleden ve
–kesinlikle yasaklanm›fl oldu¤u hal-
de– kendi halk›n›zdan bir k›sm›n›
yurtlar›ndan süren, onlara karfl› gü-

nahkarl›k ve nefrette yar›fl›p yard›m-
laflan ve esir olarak elinize düfltük-
lerinde onlar› ancak fidye alarak b›-
rakan!69

Böyle yaparak, ilahî kelâm›n bir k›s-
m›na inan›yor, di¤er k›sm›n› inkar
m› ediyorsunuz? Öyleyse bilin ki,
içinizden böyle yapanlar›n karfl›l›¤›,
bu dünya hayat›nda zilletten ve K›-
yamet Günü en ac›kl› azaba u¤rat›l-
maktan baflka bir fley olmayacakt›r.
Zira Allah, yapt›klar›n›zdan gafil de-
¤ildir.
86 Ahiret hayat› karfl›l›¤›nda bu dün-
ya hayat›n› sat›n alanlar var ya, iflte
böylelerinin azab› hafifletilmeyecek
ve onlara yard›m edilmeyecektir.
87 Biz Musa'ya ilahî kelâm› bahflettik
ve birbiri ard›nca o'nu izleyen elçiler
gönderdik:70 Meryem o¤lu ‹sa'ya da
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emirler vas›tas›yla kendilerine gösterildi¤i gerçe¤ini hat›rlatmaktad›r: ve bu uyar›, do¤ru-
dan do¤ruya, insan›n öteki dünyadaki durumunun, hangi soydan geldi¤ine de¤il, sade-
ce bu dünyada nas›l bir hayat sürdürdü¤üne ba¤l› oldu¤u yarg›s›ndan ç›kar›lmaktad›r.
67 Bkz. yukar›daki 34. not.
68 Tevrat, ‹srailo¤ullar›'n›n dikbafll›l›¤›na ve inatç› isyankarl›¤›na dair birçok at›flar içer-
mektedir —Mesela, Ç›k›fl xxxii, 9; xxxiii, 3; xxxiv, 9; Tesniye ix, 6-8, 23-24, 27.
69 Bu, Hz. Peygamber'in hicreti s›ras›nda Medine'de var olan flartlara bir at›ft›r. ‹slam'dan
önceki dönemde Medine'nin iki Arap kabilesi –Evs ve Hazrec– sürekli birbirleriyle savafl
halindeydiler; ve orada yaflayan üç Yahudi kabilesinden –Benî Kaynukâ‘, Benî Nadîr ve
Benî Kurayza– ilk ikisi Hazrec'in müttefiki oldu¤u halde üçüncüsü Evs'in müttefiki idi.
Böylece, yapt›klar› savafllarda Yahudiler, müflrikler ile ittifak halinde öteki Yahudileri öl-
dürüyorlard› (“birbirleriyle günah ve nefrette yard›mlaflarak”): Bu, Hz. Musa'n›n fieriat›'na
göre iki misli a¤›r suç idi. Ancak yine de o fleriata uyarak birbirlerinden ald›klar› esirleri
sonradan fidye karfl›l›¤› serbest b›rak›yorlard›. Kur’an'›n sonraki cümlede iflaret etti¤i aç›k
tutars›zl›k iflte budur.
70 Lafzen, “ve ondan sonra öteki [bütün] peygamberlerin onu takib etmesini sa¤lad›k”:
Yahudilere ardarda sürekli olarak peygamber gönderildi¤i gerçe¤ine (bkz. Taberî, Ze-
mahflerî, Râzî, ‹bni Kesîr) bir gönderme ki, bu gerçek onlar›n elinden bilgisizlik mazere-
tini de almaktad›r.

hakikatin tüm kan›tlar›n› vahyettik ve
o'nu kutsal ilham71 ile güçlendirdik.
[Ama] ne zaman bir elçi hoflunuza
gitmeyen bir fley getirdiyse küstahl›k-
ta haddi aflarak bir k›sm›n› öldürdü-
nüz72 ve di¤erlerini yalanlad›n›z, öy-
le de¤il mi? 
88 Ama onlar, “Kalplerimiz zaten bil-
gi ile dolu!”73 derler. Hay›r, bilakis
Allah, onlar› hakikati kabullenmeyi
reddettikleri için gözden ç›karm›flt›r:
Zira onlar, sadece basmakal›p birkaç
fleye inan›rlar.74

89 Ve ne zaman Allah kat›ndan onla-
ra, halen sahip olduklar› hakikati tas-
dik eden bir [yeni] vahiy geldiyse,
daha önce, hakikati inkara flartlanm›fl
olanlara karfl› üstün gelmek için yal-
var›p yakard›[klar›n› çarçabuk unuta-

rak] daha önce tan›d›klar› [hakikati]
bu defa inkara kalk›flt›lar. Ve Allah'›n
lâneti, hakikati inkar eden herkesin
üzerinedir.
90 Allah'›n lütfunu diledi¤i kuluna
bahfletmesini k›skanarak75 Allah'›n in-
dirdi¤i hakikati inkar etmeleri ve böy-
lece kendilerini kapt›rd›klar› flu [bofl
gurur] ne kötü! Onlar böylece Allah'›n
gazab›n› tekrar tekrar hak ettiler. Ve o
hakikati inkar edenler için haz›rlan-
m›fl utanç verici bir azap vard›r.
91 Nitekim onlara, “Allah'›n indirdi-
¤ine inan›n!” denildi¤inde, “Biz [yal-
n›zca] bize indirilene inan›r›z!” diye
cevap verirler; ve zaten bildikleri bir
gerçe¤i tasdik ve teyid eden bir haki-
kat bile olsa, sonra gelen her haberi
inkar ederler.
De ki: “Madem [gerçek] müminler i-
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71 Rûhu'l-Kudüs'ün (kelime anlam›yla, “kutsall›k ruhu”) bu karfl›l›¤›, rûh teriminin Kur’-
an'da s›k s›k “ilahî ilham” anlam›nda kullan›lmas›na dayanmaktad›r. Ayn› zamanda Hz.
Peygamber'in, ashâbdan flair Hassân b. Sâbit'e Rûhu'l-Kudüs nimeti bahfledilmesi için
duada bulundu¤u rivayet edilmifltir (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Tirmizî). Ayn› flekil-
de Kur’an da, bütün müminlerin O'ndan (gelen) bir “ilham (rûh) ile güçlendirildikle-
ri”nden söz eder (58:22).
72 Lafzen, “Ve bir k›sm›n› öldürüyorsunuz”. Bu ayet boyunca gözlenen geçmifl zaman
kipinin taktulûn (“siz öldürüyorsunuz”) fiili ile flimdiki zaman kipine dönüflmesiyle bu
konudaki bilinçli bir niyetin ve böylece, Ahd-i Cedîd'in de (Matta xxiii, 34-35, 37 ve I Se-
laniklilere Mektup ii, 15) iflaret etti¤i Yahudi tarihinin sürekli tekrarlanan bir özelli¤inin
vurgulanmas› amaçlanmaktad›r (Menâr I, 377).
73 Lafzen, “kalplerimiz (bilgi) mahfazalar›d›r”. Yahudilerin, zaten sahip olduklar› dinsel
bilgiden dolay› baflka ilave bir ö¤retiye ihtiyaçlar› olmad›¤› fleklindeki böbürlenmelerine
bir iflaret (‹bni ‘Abbâs'dan naklen ‹bni Kesîr; benzer bir aç›klama Taberî ve Zemahflerî ta-
raf›ndan da zikredilmifltir).
74 Yani, onlar›n bütün inançlar› bizâtihî kendileri ve Allah kat›nda sahip olduklar›n› id-
dia ettikleri sözde “imtiyazl›” statü üzerinde odaklanm›flt›r.
75 Yani, Allah'›n vahyini ‹srail soyundan olmayan birine, bu özel durumda, Arap bir Pey-
gamber olan Muhammed'e indirmesini k›skanarak.


