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Ayetlerdeki durak yerleri, Kur'an'ın anlaşılmasında 
oldukça belirleyicidir. Bu yiizden, bu alandaki faaliyetler 
nispeten erken sayılabilecek bir dönemde başlamış ve 
son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Bununla 
birlikte, bazı durak yerleri, -istisnai olarak- ayetlerin 
bağlamsal anlamından farklı anlaşılınasına yol 
açmaktadır. Bu makalede, Bakara Süresi 96. ayetine 
dayalı olarak, durak yerlerinin manaya olan etkisi 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vakf, İbtida, Secavend, Bakara 
2/96, Mana. 

THE EFFECT OF SEcAWENDS IN THE VERSES ON 
MEANING (IN THE EXAMPLE OF THE 9_6TH VERSE OF 
THE SURAH BAQARAH) 

Abstract 

Secawends in the vers~s are very detrminant for 
un derstanding of the Quran. Therefore, activities that is 
related with the field had been began in early times. 
Besides the most important studies were realised. 
However some Secawends have been exceptionally 
caused to understand the verses as different from their 
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contextual meanings. In this article it will be studied the 
effects of Secawends on meaning on the basis of 96th 
verse of the suralı Baqarah. 

Keywords: Waqf, lbtida, Secawend, 2. Baqarah 96, 
Meaning. 

Ayetlerdeki durak yerlerinin tespit edilmesi yönünde yapılmış faaliyetler, 
Kur'an-ı Kerim'in okunınası ve anlaşılması amacıyla yapılan çalışmalar arasında 
önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmaların önemi, ayette durulan yere göre 
mananın değişmesinden ileri gelmektedir. Bu yüzden mananın tamamlandığı 
yerde durulması, hem Kur'an'ın tertil ile okunmasının hem de mananın 
net:]eşmesinin bir gereğidir.! Zira ayetlerde durulması gereken yerlerin 
bilinmesi, Kur'an'ın irabını, garib kelimelerini ve manalarını tamamlayan 
unsurlardandır. 2 Günümüzde üzerinde büyük ölçüde görüş birliği sağlandığı 
için, vakıf ve ibtida konusu çok fazla önemli değilmiş gibi algılanmaya müsait 
olsa da, geçmişte bu alanda yapılan çalışmaların önemli bir boşluğu doldurduğu 
görülmektedir. Ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların son derece titiz olması, 
durak yerlerinin gerekçeleriyle birlikte izah edilmesi ve bu konuda büyük 
ölçüde uzlaşma sağlanmış olması gibi nedenlerle vakf ve ibtida konusu, eski 
önemini devam ettirmiyormuş gibi algılanmaya da müsaittir. Ancak, bu 
çalışmalarda durak olarak tespit edilen yerlerde durulduğu takdirde ilgili 
ayetin aniaşılmasına olumsuz etki ettiği söylenebilecek hususlar -istisnai de 
olsa- bulunmaktadır. Nitekim daha önce yapılan bir çalışmada, üç ayetteki 
durak yerlerinin söz konusu ayetlerin yanlış anlaşılınasına yol açtığı öne 
sürülmüştiir. 3 

1 Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed b. İsmail el-Muradi en-Nehhas, el-Kat' ve'l-İ'tiniif, thk. 
Abdurrahman b. İbrahim el-Matrudi, Aıemü'l-Kütüb, Riyad 1992, s. 1-2. Ayrıca bkz. Müsaid b. 
Süleyman b. Nasır et-Tayyar, VukUfu'l-Kur'iin ve Eseruhii fi't-Tefsir, Mecmau'l-Melik Fehd, 
Medine 1431 (h.), s. 2; Veli Kayhan, "Vakfve İbtida ilmi ve Kur'an Tefsirindeki Yeri", Cumhuriyet 
Ü. İ/ah iyat F. Dergisi, cilt: X, sayı: 2, 2006, s. 294, 329-334. 

2 Ebu Bekir b. Beşşar Muhammed b. Kasım b. Muhammed ibnül-Enbari, Kitiibü izahi'/-Vakf ve'l
İbtidii, thk. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan, Matbuatu Mecmau'l-Lügati'l-Arabiyye, Dımeşk 
ı 971, ı, 108. 

3 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Zeki Duman, "Tefsir Tevil ve Tefsirde Temel İlkeler Açısından 
"Secavend"lerde Manaya Tesir Eden Önemli Üç Hata", Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar, 
Kur'an ve Tefsir Akademisi, 10-14 Ağustos 2009, İstanbul 2009, (Özkan Matbaacıhk, Ankara 
2010), s. 511-516. 
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Ülkemizdeki Mushafların büyük çoğunluğunda Bakara süresi 96. ayette 4 

durak yerinin, it;;- ~ kelimesi üzerinde olduğu, bu durumun, ayetin muhtemel 

nianalarından, bizce ikincil olanına göre anlaşılınasına yol açtığı ve bazı 

mealierde ayete bu yönde anlam verildiği görülmektedir. Oysa bağlam 

bakımından ayetin daha uygun olan manası, durak yerinin it;;- ~ kelimesi Sayfa 1 201 

üzerinde değil de, ~.5").1 .:.r-~1 .x..ı ifadesinin so!ı.unda olması ve ayete buna göre 

anlam verilmesidir. ~.5").1 .:.r-~1 .XJ ifadesinin sonunda durulduğunda ayetin manası 

"Sen onları, insanların hayata en düşkün olanları olarak görürsün, hatta 
müşriklerden bile... Onlardan her biri ister ki bin yıl yaşasın!" şeklinde 

olmaktadır. it;;- ~ kelimesi üzerinde durulduğu zaman ise, ayetin manası, "Sen 

onları, insanların hayata en düşkün olanları olarak görürsün. Müşriklerden de 
öyle kimseler vardır ki bin yıl yaşamayı ister!" şeklinde olmaktadır. Bu makalede, 
söz konusu ayetteki durak yeri ~).1 .:.r-~1 .XJ ifadesinin sonu olarak kabul edildiği 

takdirde -ki birçok meal sahibi ayeti tercüme ederken buna göre anlam 
vermiştir- ortaya çıkan anlamın ayette verilmek istenen mesaja daha uygun bir 
anlam olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede ayetteki 
durak yerinin neresi olduğuyla ilgili görüşler dile getirilecek, durak yerinin 
dikkate alınması ve alınmaması halinde ortaya çıkan anlamlar belirtilecek, 
tefsirlerde ayetin nasıl anlaşıldığının izleri sürülecek ve ayetin bağlarnma uygun 
olan mana gerekçeleriyle ortaya konulacaktır. 

1.Kavramsal ve Tarihsel Çerçeve 

1.1.Ayetlerdeki Durak Yerleriyle İlgili Çalışmaların Tarihsel Gelişimi 

Ayetlerde durulması uygun olan ya da olmayan yerlerle ilgili olarak Hz. 
Peygambers ve sahabeden gelen rivayetlerin6 yanı sıra, kıraat imamları, 

müfessirler ve dil alimleri belli ayetlerle ilgili durulması ya da durulmaması 
gereken yerler konusunda görüş beyan etmişlerdir. Ayrıca birçok a:Iim konuyla 
ilgili müstakil eser telif etmiştir. Söz konusu eserlerin telifinin hicri ikinci asra 

4 Ayetin metni şu şekildedir: 
"0 ... ~ ~~til~~ 0i '7''~' ~~;-:k J-1 ~J ~ ~~ .. ii ~i 3F ~J-~i ~:ilı &-J ~ı;;. J.i. ~ıiJı ı::r;;-i ~~3" 

5 Nehhas, el-Kat' ve'l-İ'tintif, s. 11-13; İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma 
Kaideleri, MÜİFV Yayınları, İstanbul 1984, s. 365-366; Nihat Temel, Kur'an Kıraatında Vakıf ve 
İbtidti, MÜİFV Yayınları, İstanbul 2001, s. 24. 

6 Neiıhas sahabeden konuyla ilgili olarak gelen rivayetler için !asa bir bab açmış ve burada 
sahabeden nakledilen görüşleri zikretmiştir. Bkz. Nehhas, el-Kat' ve'l-İ'tintif, s. 14-17. Ayrıca 
bkz. Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 59. 
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kadar uzanması, ayetlerdeki durak yerlerinin belirlenmesine oldukça erken bir 
dönemde ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 7 

Bugün ayetlerdeki durak yerleri denince akla ilk gelen isim, Muhammed b. 
____ Tayfur es-Secavendl'dir (ö.560/1165). Tilavet esnasında vakfetmenin ya da 
Sayfa 1 202 etmemenin ayetlerin manasma olan etkisini göz önünde bulundurmak 

suretiyle, durulması uygun olan ya da olmayan yerleri göstermek amacıyla 
Secavendl'nin geliştirdiği sisteme göre, hicri altıncı asırda Mushaflara işaretler 
konul!Jluştıır. Bu işaretler, daha sonra Secavendi'ye nispetle de "secavend" 
terimiyle meşhur olmuştıır. 8 Bununla birlikte, vakf ve ibtida konusunda 
Secavendl'den önce de birçok çalışma yapılmıştır. Nitekim EbUbekir ibnü'l
Enbari (ö.328/939), Ebu Cafer en-Nehhas (ö.338/950) ve Ebu Amr ed-Dani 
(ö.444/1052) gibi alimler vakf ve ibtida konusuyla ilgili eserler kaleme 
almışlardır. Fakat bu eserlerin daha ziyade ilim adamlarına hitap ettiği 

belirtilmiş, bunun gerekçesi olarak da insanların Kur'an okurken durak 
yerlerini görmeleri ve durulacak ya da durulmayacak yerlerde buna göre 
davranmaları açısından bu eserlerin çok da pratik olmadığı dile getirilmiştir. 
Secavendi'nin bu konudaki en büyük katkısı, pratik ve kategorik bir sistem 
kurması ve durak yerlerini gösteren rum uz ları ayrıntılı olarak belirlemesidir. 9 

Bundan sonra Mushaf yazımında Secavendi'nin kullandığı terim ve rumuzlar 
daha çok kabul görmüş ve yaygınlık kazanmıştır. 10 Bu arada, bu işaretierin 
kullanımının ülkelere göre değişkenlik arz ettiğini belirtmek gerekir. Sözgelimi 
Mısır'daki Mushaflarda vakıf işaretleri için daha az rumuz kullanılırken, 

Türkiye'deki Mushaflarda vakıf işaretlerinin ayrıntılı bir biçimde belirtildiği 
görülmektedir.ıı Benzer şekilde ülkemizdeki yayımlanan Mushaflarla Sulidi 
Arabistan'da basılan Mushaflar arasında da, vakıf yerleri açısından farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Sulidi Arabistan'da basılan Mushaflardaki 
vakıf işaretlerinin bizdekilere oranla oldukça az olduğunu söylemek 
mümkündür. 

1.2. Ayetlerdeki Durak Yerleriyle İlgili Bazı Kavramlar 

Ayetlerdeki durak yerleriyle ilgili telif edilen eserler genelde "Vakf ve 
İbtida" adıyla yazıldığı gibi, bu konuyla ilgilenen alana da "Vakf ve İbtida" 

denmektedir. Sözlük anlamı, 'durmak' olan vakf kelimesi, tecvid ıstilahında 

7 Temel, Kur'an Kıraatında Vakıf ve İbtida, s. 24. Konuyla ilgili telif edilen eserlerin geniş bir listesi 
için bkz. Temel, Kur'an Kıraatında Vakıf ve İbtida, s. 25-38. 

8 Mu.hsin Demirci, Kur'an Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s. 147; Mehmet Emin Maşah, 
"Mushaf', DİA, İstanbul2006, XXXI, 245. 

9 Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 59-60, 382. 
ıo Tayyar Altıkulaç, "Secavendi", DİA, istanbul2009, XXXVI, 268. 
ıı Maşalı, "Mushaf', XXXI, 245. 
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"kelimenin sonunda bir müddet sesi kesmek, kelimeyi kendisinden sonra gelen 
kelimeden ayırmak"12 ya da "nefesle beraber sesi kesmek"13 şeklinde 

tanımlanmıştır. Sözlükte 'başlamak' anlamına gelen ibtidfı kelimesi ise, "vakf 
yapıldıktan sonra okumaya devam etmek amacıyla tekrar başlamak ya da 
okumaya ilk başlangıç yapmak" 14 anlamına gelir. 

Alimler durulması uygun olup olmamasına göre, durakları çeşitli sınıflara 
ayırmışlardır. Bununla birlikte, gerek vakf ve ibtida konusunda eser veren, 
gerekse konuyla ilgilenen diğer ilim adamlarının her zaman aynı terim ve 
tasnifleri kullanmadığı görülmektedir. Bu ıstılah ve tasnifterin tamamına yer 
vermek çalışmamızın hacmini aşacağı için, 15 en meşhur dört alimin yaptığı 
tasnifi belirtmekle yetineceğiz. Buna göre İbnü'l-Enbari vakfı; tam, hasen, kabih 
olmak üzere,ı6 Nehhas ise hasen, kafi ve tam olmak şeklinde üçe ayırmıştır.17 
Ebu Amr ed-Dan! tam muhtar, kafi caiz, salih (hasen) mefhum, kabih metruk 
şeklinde dörde, ıs Secavendi ise lazım ( r ), mutlak ( .1 ), caiz (e::_), mücewez li-

vechin ( j ), murahhas li-zaruretin ( ..r ), gayr-ı caiz ( 'i ) olmak üzere altıya 

ayırmıştır. 19 

2. Bakara Suresi 96. Ayetteki VakıfYeriyle İlgili Görüşler 

Bakara suresi 96. ayetteki vakıf yeriyle ilgili görüşlere geçmeden önce, 
ayetin manasını siyak sibakıyla birlikte görebilmek için Bakara suresinin 94-96. 
ayetlerinin metin ve mealine yer vermek istiyoruz: 

~ 1~ ~~ VJ ~ 94 ~ .:r..-ı~w, ~ .:ıı ~_;.Jı ~ ..rGI .;ı_,~~ L,Jt;,. J.ıı ~~'li _jÜJı r--~ .c:..;t.$' .:ıı j 

~ .:.Jl ~ jJ pk1 i;. ı,S-;;1 &-,ili.XJ i~>- <.f8ı .:r.f-1 ~~j ~ 95 ~ .)dd..ı~ t# ili~ r-tı+-!1 .::....t 

~ 96 ~ ~p ~J,..;=; ili~~ .)1 ';'ı.ı..iı.x ~?-.k? l;j 

12 Ahmed b. Muhammed b. Abctilkerim el-Uşmunl, Meniiru'l-Hüdii fi Beyiini'l-Vakf ve'l-İbtidii, 
Matbaa tü Mustafa el-Bab!, ı 934 Kah i re, s. 6. 

13 Bkz. krş. Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 363-364. 
14 Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 364. 
15 Ayrıntılı tasnif ve terimierin manaları için bkz. Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma 

Kaideleri, s. 376-389; Temel, Kur'an Kıraatında Vakıf ve İbtidii, s. 63-79; Müsaid b. Süleyman, 
Vukufu'l-Kur'iin, s. 99-235. 

16 İbnül-Enbari, Kitübü İziihi'l-Vakfve'l-İbtidii, ı, ıo8. • 
17 Nehhas, el-Kat' ve'l-İ'tiniif, s. ı; krş. Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 

382. Nehhas'ın ayırımının diğerlerininki gibi net olarak ifade edilmediğini söylemek 
mümkündür. 

18 Ebu Amr Osman b. Said ed-Dan!, el-Müktefii fi'l-Vakf ve'l-İbtidii, thk. Yusuf Abdurrahman el
Maraşlı, Müessesetü'r-Risale, Beyrut ı 987, s. ı39-ı54. 

19 Ebu Abdullah Muhammed b. Tayfur es-Secavendi, İlelü'l-Vukılf, thk. Muhammed b. Abdullah el
l'di, Mektebetü'r-Rüşd, Riyad 2006, ı, ı69. 
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2.1. "ı/).l 2,ıı~1 ;rJ" ifadesinin Sonunda Durulması 

Ayette geçen ~.5').1 .:r-:iJı 0,:_; ifadesinin sonunda vakıf yapıldığında ayetlere 

şöyle mana vermek mümkün olur: "94. De ki: 'Eğer Allah katında, ahiret yurdu, 
diğer' insanlara değil, sırf size ai tse ve doğru söylüyorsanız o halde derhal ölümü 

isteyin!' 95. Onlar elleriyle yapıp ettikleri yüzünden ölümü asla istemezler! Allah, o 
zalimleri çok iyi bilir. 96. Sen onları, insanlarm hayata en düşkün olanları 
olarak görürsün, hatta müşriklerden bile ... Onlardan her biri ister ki bin yıl 
yaşasınf"20 

2.2. "~~ Js." Kelimesinde Durulması 

Ayette geçen ~t;;- Js. kelimesinde durulduğu takdirde ise ayetlerin meali 

şöyle olmaktadır: "94. De ki: 'Eğer Allah katında, ahiret yurdu, diğer insanlara 
değil, sırf size aitse ve doğru söylüyorsanız o halde derhal ölümü isteyin!' 95. 
Onlar elleriyle yapıp ettikleri yüzünden ölümü asla istemezler! Allah, o zalimleri 
çok iyi bilir. 96. Sen onları, insanlarm hayata en düşkün olanları olarak 
görürsün. Müşriklerden de öyle kimseler vardır ki bin yıl yaşamayı isterf"21 

Yahudilerden bahseden bu ayetlerde, Yahudilerin Bakara süresi 111. 
ayette 22 dile getirilen iddialarına göndermede bulunularak, "eğer siz cennete 
gireceğinizden_bu kadar eminseniz, bu konuda bu kadar iddiahysanız o zaman 
ölümün hemen gelmesini istemeniz gerekir. Oysa onlar yaptıkları günahlar 
nedeniyle azap görecekleri için asla ölmeyi istemezler. Nitekim yaşamak 
konusunda onların, insanların en hırsiısı olduklarını görürsün, hatta 
müşriklerden bile hırshdırlar" denilmektedir. Dolayısıyla bu ayetlerin mil sfka 
lehini, Yahudilerin bir yandan yukarıdaki iddialarının yalanlanması, diğer 

yandan da yaşama hırsiarının eleştirilmesi oluşturmaktadır. Fakat 96. ayetteki 
durak yerinin ~t;;- Js. ya da ı,S-).1 .:r-:iJı 0,:3 kelimeleri üzerinde olmasına göre ayetin 

manası kısmen de olsa değişmektedir. Bu yüzden ayetteki her iki durak yeriyle 
ilgili Vakfve İbtida türü eserlerde yer verilen görüşleri aktarmaktayarar vardır: 

Nehhas'ın ifade ettiğine göre, Ahfeş (ö.215j830) 0,:_; ~t;;- Js. ..rOı .:,..._;;-1 r-.ıh,, • .;l_, 

~.5').1 .:r-:iJı ifadesinin sonunda sözün tamamlanmakta olduğunu, yani durak yerinin 

20 Mealiçin bkz. Duman, Beyô.nu'l-Hak (Kur' an-ı Kerim'in Nüzul Sırasına Göre Tefsiri), Fecr Yayınlan, 
Ankara 2008, III, 51; Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim Meali: Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri, 
Dü.şün Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 22-23. 

21 Meal için bkz. Ali Özek, Hayrettin Karaman, Ali Turgut ve diğ. Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, 
TDVYayınlan, Ankara 1993, s. 14. 

22 Ayetin meali, "Dediler ki: 'Yahudi ve Hıristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecektir.' Bu 
on/ann kurun tu/andır. De ki: Eğer doğru söylüyorsanız belgenizi getirin!" şeklindedir. 
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burası olduğunu söylemiştir. Yine onun naklettiğine göre, Ebu Hatim 
(ö.248/862) burada vakf-ı kafi olduğunu söylemiştir ki Ferra da bu görüştedir. 
N ehhas daha sonra özetle şu açıklamaları yapmaktadır: Bu durumda ayetin 
manası, ~.5';!.1 ,y.,!lı ;x :r,.;-'~ yani "yaşamak konusunda onların müşriklerden bile 

hırslı olduklarını görürsün" şeklindedir. Bu görüş Nafi' dışındaki tevil, kıraat ve Sayfa 1 205 

dil alimlerinin görüşüdür. Nafi' ise sözün it;;- J? ..,...Gı ./J-1 r-t~J ifadesiyle 

tamamlandığını ileri sürmüştür. Şayet genel görüşe aykırı olmasa bu görüşün 
de Arapçadayeri vardır.23 

Ebu Amr ed-Dan! (ö.444/1053), Ebil Hatim'in görüşünü tercih ederek ıtft-1 

kelimesi üzerinde vakf-ı kafi olduğunu belirtmiş ve mananın "yaşamak 

konusunda onların müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" şeklinde 

olduğunu, yeni cümlenin ondan sonraki ifadeyle başladığını söylemiştir. Ayrıca 
Nehhas gibi Dani de, it;;- J? kelimesi üzerinde vakf-ı tam olduğu şeklindeki 

Nafi'nin görüşüne yer vermiştir. 24 

Uşmuni de (ö.899.960? /1494), Nafi'nin it;;- J? kelimesi üzerinde vakf-ı tam 

olduğu şeklindeki görüşünü zikrettikten sonra, çoğunluk ulemanın ayetteki 
durak yerinin ı,s-;:.1 kelimesi üzerinde olduğunu söylediklerini ifade etmiştir. 2s 

Secavendi ise, ayet "müşrikler arasında öyle kimseler vardır ki, bin yıl 
yaşamak ister" şeklinde anlaşıldığı takdirde, diğer bir deyişle ı,S';!-1 ,y.,!lı ;x.3 ifadesi 

yeni bir cümle kabul edildiğinde il;>- J? kelimesinde durmanın caiz olduğunu 

söylemiştir. ı,S';!-1 ,y.,!lı ;x3 ifadesinin yeni bir cümle değil de geriyle bağlantılı 

olduğu kabul edilir ve it;;- J? kelimesi yerine ı,S';!-1 kelimesinde d urulursa ayetin 

manasının "onları yaşamak konusunda müşriklerden bile hırslı olduklarını 

görürsün" şeklinde olacağını ifade etmiştir. 26 Secavendi her iki kelime üzerinde 
de durulabileceğini (vakf-ı caiz olduğunu) belirtmiş ve her iki duruma göre 
ayetin manasını vermiş, fakat herhangi bir tercih te bulunmamıştır. Ülkemizdeki 
Mushaflarda it;;- J? kelimesi üzerine "c" durağının konulması, Secavendl'nin ilk 

zikrettiği görüşün dikkate alındığını göstermektedir. Bununla birlikte, 
Secavendl'nin ilk zikrettiği goruşun dikkate alınmasının gerekçeleri 
araştırılmalıdır. ileride zikredeceğimiz üz~re, mealierde ayete genelde buna 

23 Nehbas, e/-Kat've'l-İ'tintif, s. 70-71. 
24 Bkz. Dani, el-Müktefii, s. 168-169. 
2s Bkz. Uşmüni, Meniiru'l-Hüdii, s. 37. 
ı6 Secavendi, İlelü'J-Vukuf, I, 218. 
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göre değil de, ~.5-_).f kelimesi üzerinde durak olduğuna göre anlam verilmiştir. 

Diğer bir deyişle fiili olarak bu kelimenin sonu durak kabul edilmiştir. 

Zekeriya el-Ensari (ö.926j1520) de ~.5-_).f lafzı üzerinde tam vakıf olduğunu 

Sayfa 
1 206 belirtmiş ve Ebil Amr ed-Danl'nin, aynı kelimede vakf-ı kafi olduğu şeklindeki 

görüşünü zikretmiştir. Daha sonra da bu vakfa gerekçe olarak ı,S'.).f ,y.,}lı ~j 

ifadesinin '-f'8ı .Ja?f ifadesine atfedilmesini göstermiş ve ayetin manasının ~ ::,..;;..~ 

~.5-_).f ,y.,}Jı yani "yaşamak konusunda onların müşriklerden bile hırslı olduklannı 

görürsün" olduğunu belirtmiştir. Ensarl ayrıca ~.5-_).f ,y.,}lı 0-'.J ifadesi atıf yoluyla' 

geriyle bağlantılı değil de, başlangıç cümlesi olarak ileriyle bağlantılı kabul 
edildiği takdirde ~ı;;- );,. ifadesinin sonunda vakf-ı tam olduğunu ilave etmiştir.27 

Vakf ve İbtida alanında eser telif eden alimierin görüşlerinde de görüldüğü 
üzere ayetteki durak yerinin değişmesinde, ayetin sözdizimiyle ilgili kabuller 
doğrudan belirleyici olmakta, diğer bir. deyişle, durak yerine göre ayetin 
sözdizimi ve manası da değişmektedir. 28 Dolayısıyla bir sonraki kısımda 
tefsirlerde bu ayetin ne şekilde anlaşıldığı üzerinde durulacaktır. 

3. Tefsirlere Göre Bakara Silresi 96. Ayetin Manası 

Çalışmamızın bu kısmında ilgili ayetin açıklamasına yer veren dil ağırlıklı 
tefsirlerin yanı sıra, genel anlamda telif edilmiş tefsirlerden 
ulaşabildiklerimizde yer alan açıklamalara yer vererek, tarihsel süreç içerisinde 
bu ayetin nasıl anlaşıldığının izini sürmeye çalışacağız. 

Bu ayetin manasıyla ilgili olarak, bir iki istisna dışında, müfessirlerin 
yaklaşımlarını ana hatlarıyla-iki grupta ele almak mümkündür. İlk grupta, ~.3 

~.5-_).f ,y.,}lı ifadesini geriyle alakah kabul edip, ı,S'.).f kelimesi üzerinde durulmasına 

göre, ayete manaveren müfessirler vardır. 

Mukatil b. Süleyman (ö.lS0/767) konuyla ilgili herhangi bir açıklama 
yapmadan ayeti "yaşamak konusunda onların insanlarm en hırslısı, hatta 
müşriklerden bile hırslı olduklannı görürsün" 29 şeklinde tefsir etmiştir. 

27 Ebu Yahya Zeynüddin Zekeriyya b. Muhammed b. Ahmed el-Eıisarl, el-Maksıd li Telhfsi mil fi'l
Mürşidfi'l-Vakfve'l-İbtidii, Mısır 1313 (h.), s.14. 

ıs Nitekim vakf ve ibtida konusunun Kur'an tefsirindeki yeriyle ilgili daha önce yapılan bir 
çalışmada, durak yerine göre mananın değişmesi hususunda bu ayet örnek olarak 
zikredilmiştir. Bkz. Kayhan, "Vakfve İbtida ilmi", s. 329-330. 

29 Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mu kil til, thk. Ahmet Ferit, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2003, I, 66. 
Mukatil'in ifadeleri şu şekildedir:" yyJI .,.S fo t.ŞI ' lfi~i 0FJI ı:;. ;l;oJI..)c U'l.ıll t.><'..?-1_,''. 
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Ferra (ö.207 /822), ayeti "A/lahü alem, ayetin manası, hayat karşısında 
onların müşriklerden bile hırslı görürsün. Bu ifade 'şu adam insanların en 
cömertidir, ha_tta Herim'den3° bile cömerttir' sözü gibidir" şeklinde 

açıklamıştır. 31 

Ayetteki ~sp\ .:r-J1ı .X.3 ifadesini, "onların hayat karşısında müşriklerden - Sayfa 1 207 

Mecusiler ya da ahireti inkar eden~erden- bile daha hırslı olduklarını görürsün" 
şeklinde açıklayan Zeccac (ö.311/923), ayrıca bu ifadenin Yahudilerin dünya 
sevgisini göstermesi bakımından temsilde son nokta olduğunu vurgulamıştır. 32 

Ayeti Mukatil, Ferra ve Zecdk'la paralel tarzda tefsir eden Taberi 
(ö.310/923), ayrıca, ayetin manasıyla ilgili geniş sayılabilecek açıklamalar 

yapmış, diğer bir deyişle verdiği mananın illetini ortaya koymuştur: 

Allah Teala ~sp\ .:r-J1ı .X.3 sözüyle "yaşamak konusunda onların (Yahudilerin) 

müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" anlamını kastetmiştir. Bu ifade 
aynen, birisi hakkında "İnsanların en cesurudur, hatta Antere'den33 bile 
cesaretledir" anlamında ";_;= .:r _, <.f'l:lı ~i y." denilmesi gibidir. İşte ıj'pl .:r-J1ı .X.3 

ifadı:si de bu manaya gelir. Çünkü bu ayetin manası "Ey Muhammed Yahudilerin 
hayata karşı insanların ve müşriklerin en hırsiısı olduklarını görürsün" 
şeklindedir ... Allah Teala'nın, Yahudileri, yaşamak konusunda insanların en 
hırsiısı olarak nitelendirmesi, inkarları nedeniyle Allah'ın onlara ahirette 
hazırladığı azap dolayısıyladır. Çünkü onlar ölümden, öldükten sonra dirilmeyi 
inkar eden müşriklerden bile daha çok nefret ederler. Diğer bir deyişle onlar 
öldükten sonra dirilmeye inandıkları için orada başlarına gelecek azabı bilirler, 
müşrikler ise ne dirilmeyi ne de azabı kabul ederler. Sonuç olarak Yahudiler 
yaşamayı müşriklerden çok isterler, ölümden de müşriklerden bile daha çok 
korkarlar." 34 

3o Bu örnekteki Herim'den, cömertliğiyle meşhur olan Herim b. Sinan'ın (ö.608 m.) kast edildiği 
anlaşılmaktadır. Bkz. Ebı1 Muzaffer es-Sem'ani, TeJsfru Süretey el-Fatiha ve'l-Bakara, neşr. 

Abdülkadir Mansı1r, Mektebetü'I-Uiı1m ve'l-Hikem, Medine 1995, s. 559. Herim b. Sinan ve 
cömertliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ebü'I-Abbas Şemseddin Ahmed b. Muhammed ibn 
Hallikan, Vefeyiitü'l-Ayiin ve Enbfiu Ebniii'z-Zenıiin, thk. İhsan Abbas, Daru Sadr, Beyrut 1977, Il, 
336, 449; VI, 264. 

3t Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad el-Ferra, Meiini'l-Kur'iin, thk. Ahmed Yusuf Necati-Muhammed Ali en
Neccar, 3 çilt, Daru's-Sün1r, Beyrut ty., I. 62-63. , 

32 Ebı1 İshak İbrahim b. es-Seriyy ez-Zeccac, Meiini'I-Kur'iin ve İ'riibüh, thk. Abdülcelil Çelebi, 5 cilt, 
Daru'I-Hadis, Kahire 2005, ı. 157. 

33 Bu örnekteki Antere'den, hakkında kahramanlık öyküleri anlatılan ve Muallaka şairlerinden olan 
Antere b. Şeddad'ın (ö.614 m.) kastedildiği anlaşılmaktadır. Antere hakkında bilgi için bkz. 
Ebü'I-Ferec el-İsfahani, Kitiibü'l-Eğiinf, thk. İhsan Abbas, Daru Sadr, Beyrut 2008, VIII, 168 vd.; 
Cemal Muhtar, "Antere", DİA, İstanbul 1991,111, 237. 

34 Muhammed b. Cerir et-Taberi, Ciinıiu'/-Beyiin an Tevfli Ayi'l-Kur'iin, thk. Abdullah b. Alıdülmuhsin 
et-Türki, Daru Hecr, y.y., ty. Il, 276. 
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Nehhas ise, ayette hazif olduğunu söyledikten sonra, mananın "yaşamak 

konusunda onların müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" ( .:.,;:JJı 0-: 2r;..~ 

ıf).D şeklinde olduğunu ifade etmiştir. Nehhas ayrıca, ayetin "milşriklerden öyle 

topluluklar vardır ki bin yıl yaşamayı isterler" şeklinde anlaşılmasının Arapça 
Sayfa 1 208 bakımından mümkün olsa da, kast edilen şey bakımından ayetin bu manaya 

muhtemel olmadığına dikkat çekmiştir. 35 

İbnü'l-Cevz! (ö.597 /1201), ayetin bir önceki ayetle de irtibatını kurarak 
"Ölü,;ü istemeye çağrılmaları sırasında Yahudilerin yaşamak konusunda 

müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" şeklinde tefsir etmiştir.36 Bu tefsir, 

~.5').1 .:,ı~ı .X.3 ifadesinin geriye bağlantılı (atıf cümlesi) olduğu görüşüne 

dayanmaktadır. 

İbn Kes!r (ö.774/1373) ayetle ilgili olarak" ... Yahudilerin ahireti mümkün 
olduğıinea ertelernek istediklerini, hatta bu konuda kendilerine kitap 
gönderilmeyen müşriklerden bile daha hırslı olduklarını ve ~_;.!.1 .:,;~ı .YJ 

ifadesinin hususi olanın umumi olana atfı kabilinden olduğunu" söylemiştir.37 

Suyfiti'nin (ö.911/1505) ed-Dürrü'l-Mensur adlı tefsirinde detaya 
girmeksizin yaptığı açıklamalar, ayeti birinci manaya göre anladığını 

göstermektedir. 38 Celaleyn tefsirinde ayetin açıklaması ise şu şekildedir: 

"Şüphesiz sen Yahudilerin yaşamaya karşı, insanların en hırslısı, hatta öldükten 
sonra dirilmeyi inkar eden müşriklerden bile daha hırslı olduklarını görürsün. 
Çünkü Yahudiler, sonlarının cehennem olduğunu bilmekte, oysa müşrikler 
bunu bilmemektedirler."39 

Menar tefsirinde ise ayet, "yaşamak konusunda Yahudileri insanların 

tümünün en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" şeklinde 

tefsir edilmiştir. 40 

Ayete "herhalde onları insanların hayata en harisi, müşriklerden de haris 

bulacaksın" şeklinde meal veren Elmalılı (ö.1942), tefsir kısmında ise "Esasen 
bunların ahirete ne imanları vardır, ne ümitleri, çünkü istikra edersek 

35 Ebft Cafer Ahmed b. Muhammed b. İsmail en-Nehhas, i'riibü'l-Kur'iin, thk. Zuheyr Gazi Zahid, 
Aıemü'l-Kütüb, Beyrut 1985, I, 249. 

36 İbnü'l-Cevzl, Ebu'l-Ferec Cemalüddin, Ziidu'l-Mesfr jf İlmi't-Tefsfr, el-Mektebetü'l-İslaml, Beyrut 
1983, ı. 116. 

37 Ebu'l-Fida İsmail b. Keslr, Tefsfru'l-Kur'ani'l-Azfm, thk. Mustafa Seyyid Muhammed, Mustafa 
Seyyid Reşad ve diğerleri, Müessesetü Kurtuba, Kahire 2000, I, 497. 

3B Bkz. Celaleddin Suyfttl, ed-Dürrü'l-Mensur jf't-Tefsir bi'l-Mesur, thk. Abdullah b. Alıdülmuhsin et
Türki, Merkezu Hicr, Kahire 2003,1,474. 

39 Celalüddin el-Mahalll-Celalüddin es-Suyftt:l, Tefsfru'l-Celaleyn, Daru ibn Kesir, y.y., ty., s. 15. 
4o Muhammed Abduh-Reşid Rıza, Tefsfru'l-Kurdni'l-Hakim (Tefslru'l-Mendr), Daru'l-Menar, Kahire 

. 1947, ı. 390-391. 
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insanların tek hayata harisi bunları bulursun. Bunların ahirete, diğer birhayata 
ümitleri veya zerre kadar imanları olsa idi, yalnız bu dünya hayatına böyle 
herkesten hatta müşriklerden bile ziyade hırs ederler mi idi?"41 ifadelerine yer 
vererek, ayetin meal ve tefsirinde birinci manayı dikkate almıştır. 

Konyalı Mehmed Vehbi (ö.l949) de ayeti, "Zat-ı ulı1hiyetime kasem ederim Sayfa 1209 

ki, eğer sen Yahı1dun ahvalini teftiş etsen ve kalplerinde olan seraire vakıf olsan 
onları nasın en ziyade hayata haris olanlarından bulursun ve bilhassa ahirete 
iman etmeyen müşriklerden daha ziyade Yahudileri hayata haris bulursun" 
şeklinde açıkladıktan sonra, tefsir kısmında da, ayeti bu şekilde tefsir eden 
müfessirlerin eserlerinde yer alan izahlara benzer izahlar yapmıştır. 42 

Mustafa Merag1 (ö.l371/1952) ayeti Menar tefsirindeki manaya paralel 
olarak, "yaşamak konusunda Yahudileri insanların tümünün en hırslısı, hatta 
müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" şeklinde tefsir ettikten sonra şu 
izahı yapmıştır: "Bu ifadede Yahudilere karşı büyükbir kınama söz konusudur. 
Çünkü müşrikler öldükten sonra dirilmeye inanmazlar ve sadece dünya 
hayatını kabul ederler. Dolayısıyla müşriklerin dünya tutkusu garipsenecek bir 
durum değildir. Ama bir kitaba inanıp öldükten sonra mücazatı kabul edenlere 
layık olan şey, dünyaya karşı bu kadar hırslı olmamalarıdır."43 

Hasan Basri Çantay (ö.1964) ayete "Anda/sun, sen onları (Yahudileri) 
insanlardan, (hatta) müşrik olanlardan ziyade hayata düşkün bulacaksın"44 

şeklinde anlam vermiştir. 

Ayete "Ve and olsun ki onları insanların ve müşrik olanların hayata en harisi 
bulacaksın. Her biri arzu eder ki bin sene muammer olsun" şeklindemana veren 
Ömer Nasuhi Bilmen (ö.l971) de, ayetin tefsirinde bu manayla ilgili izahlarda 
bulunmuştur. 45 

Tahir b. A.ştir'un (ö.1973) yaptığı açıklamalar, ayeti "yaşamak konusunda 
onları insanların en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" 
şeklinde anladığını göstermektedir. İbn Aşı1r, ayrıca bu manayla ilgili dilbilimsel 
izahlara yer vermekte, diğer manaları ise zikretmemektedir. 46 

41 Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Diyanet İşleri Reisliği, İstanbul 1935, I, 
423-424. 

42 Mehmed Yehbi, Hulô.satu'/-Beyô.n, Üçdal Neşriyat, İstanbul t.y., I, 180-181. 
43 Ahmed Mustafa el-Meragi, Tefsfru'l-Merô.gf, Mustafa el-Babi el-Halebi, Kahire 1946, I, 166. 
44 Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakfm ve Meali Kerfm, ElifOfset, İstanbul 1992, I, 32. 
45 Ömer N. Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Ahmed Said Matbaası, İstanbul 

1962, I, 92-93. 
46 Tahir b. Aş ur, et-Tahrfr ve't-Tenvfr, ed-Daru't-Tunusiyye li'n-Neşr, Tunus 1984, I, 617. 
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47 Seyyid Muhammed et-Tabatabai, el-Mfziin ft Tefsiri'l-Kur'an, Müessesetü'l-A'lemi li'l-Matbı1at, 
Beyrut 1997, I, 216. 

4B Bkz. Mahmud Safi, el-Cedvel ft İ'riibi'I-Kur'iin ve Sarjihf ve Beyiinihi, Daru'r-Reşid, Dımeşk-Beyrut 
1998, I, 205-206. 

49 Razi ve Ebu Hayyan'ın görüşleri zikredilirken bu manaya temas edilecektir. 
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şeklinde açıkladıktan sonra, \.5'_;.';.1 .:,ı,!Jı ~-' ifadesinin başlangıç cümlesi olduğu da 

söylenmiştir" demektedir. so 

Sa'lebi (ö.427 /1035) de ayetle ilgili her iki manayı zikrederek, bu ifade 
ayetin baş tarafıyla bağlantılı olduğu durumda manasının "yaşamak konusunda 
onları insanların en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" 
şeklinde olduğunu belirtmiştir. Sa'lebi daha sonra Ferra'nın "bu ifade 'şu adam 
insanların en cömertidir, hatta Hatim'den51 bile' denilmesi gibidir" dediğini52 

nakletmiştir. Müellif ikinci görüşe göre, sözün j~ J;:. kelimesinde 

tamamlandığını, 1;5'_;.';.1 .:,ı,!Jı ~-' ifadesinin ise başlangıç cümlesi olduğunu 

belirtmiştir. Bu durumda sözün açılımı "r-~>i >y. ,y IÇ_r.i ._:r-..Uı ,y_," yani 

"Müşriklerden de öyle kimselervardır ki, binyılyaşamayı ister" şeklinde olur.s3 

Begav1 (ö.Sl6/1122), ~.s-_;;.1 .:,ı,!Jı ~-' ifadesinin ayetin öncesine bağlı (matuf) 

olduğu ya da yeni bir cümleye başlangıç olduğu şeklindeki iki görüşü zikretmiş, 
herhangi bir tercihte bulunmamıştır.s4 

Zemahşer! (ö.S38/1144), ayetin manasını, "yaşamak konusunda onların 

insanların en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" ( ~ ::,.;:~ 

~.5'_;.';.1 .:,ı,!Jı) olarak açıklamıştır. ss Zemahşerl ayette daha önce geçen q-8ı .::rf-1 

ifadesindeki if8ı (insanların) kapsamına, ahireti inkar eden müşrikler de dahil 

olduğu halde, ~.s-_;;.1 .:,ı,!Jı ~-' ifadesi niye tekrar zikredilmiştir?" şeklindeki 

muhtemel bir soruyu "evet, müşrikler de insanların kapsamına dahildir, ancak 
onların yaşama hırsı daha fazla olduğu için özel olarak zikredilmişlerdir. 
Müşriklerden bile daha hırslı oldukları şeklinde bir mukayese yapılmasında, 
Yahudilere büyük bir kınama söz konusudur. Çünkü müşrikler, ahirete 
inanınayıp sadece dünya hayatını kabul etmektedirler, dolayısıyla onların 

so Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matürldl, Tevi/atü Ehli's-Sünne, thk. Mecdl 
Ba Seli um, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2005, I, 516. 

sı Bu ifadedeki Hatim'den maksat, cömertliğiyle meşhur Cahiliye şairi Hatim et-Tal'dir (ö. 578 m.). 
Hatim hakkında bilgi için bkz. Süleyman Tülücü, "Hatim et-Ta!", DİA, İstanbul 1997, XVI, 472-
473. 

sı Daha önce de geçtiği üzere Ferra verdiği örnekte Hatim'i değil, Herim b. Sinan'ı zikretmişti. 
Bununla birlikte, isimler değişse de örneğin zikrediliş amacı ve örneklik yönü 
değişmemektedir. ' 

s3 Bkz. Ebu İshak Ahmed es-Sa'lebl, el-Keşfve'l-Beyan, thk. Ebu Muhammed b. Aşur, Daru İhyai't
. Türasi'I-Arabl, Beyrut 2002, ı, 238. 

s4 Ebu Muhammed Hüseyin b. Mesud el-Begavl, Mealimü't- Tenzfl, thk. Muhammed Abdullah en
Nemrvd., Daru Tayyibe, Riyad 1411, I, 123. 

ss Zemahşerl bu açıklamayı dilbilimsel açıdan iki farklı yönden temellendirmiştir. Her iki yön de 
anlam balamından aynı kapıya çıktığı için ve meseleyi daha fazla ayrıntıya bağınamak adına bu 
izahiara girilmeyecektir. 
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dünya hayatına karşı hırsiarı daha fazladır. Kitap ehli olanların, dünyaya karşı 
müşriklerden daha hırslı olması, gerçekten de en ağır kınarnayı gerektirir." 
şeklinde cevaplandırmıştır. Zemahşeri "Yahudilerin dünya hayatına karşı 

hırsları, müşriklerin hırsından niye fazladır?" şeklindeki bir soruya ise, "çünkü 
Yahudiler, kesin olarak cehenneme gireceklerini bildikleri için ölmeyi 
istemezler, oysa inüşrikler bunun farkında değillerdir" diye cevaplamaktadır. 
Zemahşeri ayetteki ı,S-).1 .:.r..:iJı 0-:3 ifadesinin geriye matuf olarak kabul edilmesinin 

bir sonucu olan bu açıklamalarından sonra, bu ifadenin, geriye atfedilmeyip 
' başlangıç cümlesi olduğıınu söyleyenierin de bulunduğıınu 'JJ' lafzı ile. ifade 

etınektedir. Bu durumda anlam, "müşriklerden de öyle kimseler vardır ki, bin yıl 
yaşamak isterler' şeklinde olur.56 Beydavi (ö.685/1286) ve Nesefi (ö.710/1310) 
de bu ayetle ilgili olarak hemen hemen Zemahşer! ile aynı açıklamalara yer 
vermiştir. 57 

İbn Atıyye (ö.541/1147) de, ~k).l.:r..:iJı 0-:3 ifadesiyle ilgili iki görüşü zikretıniş 

ve bu görüşlere göre ayetin muhtemel anlamlarını belirtıniştir. İbn Atıyye'nin 
görüşü özetle şöyledir: ~.$?1 .:.r..:iJı 0-'J ifadesi geriye bağlandığı zaman anlam, 

"yaşamak konusunda onları insanların en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı 
olduklarını görürsün" şeklinde olur. Onların müşriklerle mukayese edilmesinin 
nedeni, müşriklerin sadece dünya hayatını kabul etıneleri (ve bu yüzden uzun 
yaşamayı istemeleri) nedeniyledir. 58 Ayrıca kelamın ~~,;>- Ji- kelimesinde 

tamamlanarak, daha sonra da müşriklerden (Mecusilerden) bin yıl yaşamayı 
isteyen bir grup hakkında bilgi verilmek istendiği öne sürülmüştür. Bu takdire 
göre ayetin manası, "müşriklerden de öyle insanlar vardır ki, bin yıl yaşamak 
isterler" şeklinde olur.s9 

Razi, ayetle ilgili olarak üç goruş olduğıınu öne sürmüştür: Bunlardan 
birincisi, ~.5').1 .:.r..:iJı 0-:3 ifadesindeki 'vav' harfinin atıf vavı olduğıı yönündedir ki 

mana, ''yaşamak konusunda onların insanların en hırslısı, hatta müşriklerden bile 
hırslı olduklannı görürsün" şeklinde olur. Ferra ve Asarnın'ın savunduğıı bu 
görüşe göre, bu ifade 'şu adam insanların en cömertidir, hatta Hatim'den bile' 
cümlesi gibidir". Razi bu açıklamalardan sonra bu manayla ilgili olarak 

56 Bkz. Ciirullah Ebu'I-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri, el-Keşşiif an Hakiiiki Gaviimizi't-Tenzfl 
ve Uyüni'l-Ekiivfl jf Vücühi't-Tevfl, thk. Adil Ahmed Abdülmevcfid-Ali Muhammed Muavvaz, 
Mektebetü'l-Ubeykan, Riyad 1998, ı, 300. 

s1 Krş. Kadi Beydavi, Enviiru't-Tenzf/ ve Esriiru't-Tevi/, Hakikat Kitabevi, İstanbul 1991, ı, 359; Ebü'l
Berekat Haf'izuddin Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en-Nesefi, Mediirikü't-Tenzfl, Kahraman 
Yayınlan, İstanbul1984, ı, 65. 

sa Yani onlar, bin yılyaşamayı isteyen müşriklerden bile daha hırslıdırlar. 
s9 Ebu Muhammed Abdülhakk İbn Atıyye, el-Muharrerü'/-Veciz, thk. Komisyon, Vizaretü'l-Evkil.fve'ş

Şufini'l-İslamiyye, Katar 2007, ı, 290. 
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Zemahşer!'nin yaptığı açıklamaların benzeri açıklamalara yer vermiştir. İkinci 
görüşe göre, 1/_?f 0<~' ~-' ifadesindeki 'vav' istinaf (başlangıç) vavı olup, önceki 

söz il;>- J.. ifadesinde tamamlanmıştır. Bu durumda mana, "müşrikler arasında 

öyle insanlar vardır ki, bin yıl yaşamak isterler' şeklinde olur. Razi, buraya kadar ___ _ 
görüşlerine yer verdiğin;ıiz müfessirlerden farklı olarakayetle ilgili, Ebu Müslim Sayfa 1 213 

el-İsfahanl'ye (ö.322/934) nisbet ettiği üçüncü bir görüşü daha zikretmiştir. Bu 
görüşe göre ayette takdim tehir söz konusudur. Takdim tehire göre ayetin 
açılımı, "öt,>- ı}>- J'wı ..r.r-i I_;S'_r.i .:r-.llı ,y :wlb _, rG..l=':l _," şeklinde olup, ayet "Yahudilerin 

ve müşriklerden bir grubun yaşamak konusunda insanların en hırsiısı olduklarını 
görürsün" gibi bir anlam ifade etmiş olur. Ayetin devamındaki .:.Jl ~ _;1 pkl 3;. 

~ kısmı ise Yahudi ve müşriklerin hayata karşı bu muhabbetlerini açıklamış 

olmaktadır. Razi üç görüşü zikrettikten sonra kendi tercihini birinci görüşten 
yana koymuştur. Buna gerekçe olarak da özetle şu açıklamaları yapmıştır: 
Ayetin anlattığı olay özel olarak Yahudiler hakkında olduğuna göre, zahire göre 
en uygun mana 'Şüphesiz Yahudilerin yaşamak konusunda diğer insanlardan, · 
hatta müşriklerden bile daha hırslı olduklarını görürsün' şeklindedir. Zira bu 
mana onların iddialarını çürütmek ve 'ahiret yurdu başlarına değil, bize aittir' 
şeklindeki sözlerinin yalanını ortaya çıkarmak bakımından daha 
mübalağalıdır. 6o 

Ukberl'ye (ö.616/1219) göre de, ayetteki 1/_?f 0<~' ~.ı ifadesiyle ilgili iki vecih 

vardır: Birincisi, bu ifade anlam bakımından, kendisinden önce gelen <.f8ı 

kelimesi üzerine matuf olup, mana "Onları hayat karşısında yaşadıkları 

dönemdeki insanların ve müşriklerin en hırsiısı bu/ursun" şeklinde olur ... İkinci 
vecih ise, ı/_?1 0<~' ~-' ifadesinin başlangıç cümlesi olmasıdır. Bu durumda mana, 

"müşrikler arasında öyle insanlar ya da kimseler vardır ki bin yıl yaşamayı 
isterler' şeklinde olur. 61 

Kurtubi (ö.671/1273) de ayetle ilgili olarak iki ihtimali zikretmiştir. Birinci 
ihtimale göre, ayetin manası "yaşamak konusunda onların insanların en hırslısı, 
hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" olur. Çünkü onlar 
günahlarını ve Allah katında kendileri için herhangi bir hayır bulunmadığını 
bilmekteydil er. M üşrik Araplar ise sadece bu dünyayı kabul etmekte olup ahiret 
konusunda bir bilgiye sahip değillerdir. · İkinci ihtimale göre ise, söz il;>- J.. 

6° Fahreddin er-Razi, Mefddhul Gayb, Daru'l-Fikr, Beyrut 1981, III, 208. 
61 Ebü'l-Beka Muhibbüddin Abdullah b. Hüseyin b.Abdullah el-Ukberi, et-Tibyan ji İ'rabi'l-Kur'an, 

thk.Ali Muhammed el-Becavi, isa el-Bab! el-Halebi, Mısır 1976, I, 95 
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kelimesinde tamamlanmış, daha sonra müşriklerden bir grubun durumu 
hakkında bilgi verilmiştir. 62 

Ayetle ilgili iki mananın muhtemel olduğunu söyleyen bir diğer müfessir 
İbn .Cüzey el-Kelbl'dir (ö.741/1340). Birinci ihtimale göre ayeti "yaşamak 

Sayfa 1 214 konusunda onların insanlarm en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını 
görürsün" şeklinde tefsir ~den İbn Cüzey, müşriklerin de daha önce geçen 
'insanlar' lafzının kapsamına dahil olmasına rağmen ayriyeten zikredilmelerini, 
müşriklerin aşırı dünya sevgisi nedeniyle ahirete inanmamalarma bağlamıştır. 
Bu durumda Yahudiler dünya hayatı karşısında ahirete inanmayan 
müşriklerden bile daha hırslı olmaktadır. İkinci ihtimale göre ise, ~,S-_?1 .:r..:Pı Z:d 

başlangıç cümlesi olur ve ayet, "müşrikler arasmda öyleleri vardır ki bin yıl 
yaşamayı isterler" anlamına gelir.63 

Ayetle ilgili en geniş izah yapan müfessirlerden olan Ebu Hayyan 
(ö.745/1344), ilk olarak ı_t_?1 .:r..:Pı Cı-!.5 ifadesindeki 'vav' harfinin atıf harfi 

olmasının mümkün olduğunu ifade etıniştir. 64 Buradaki atıf vavının müfredi 
müfrede atfetınesi durıimunda, ayetin manası "yaşamak konusunda onların 
insanların en hırslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını görürsün" 
şeklinde olur. Bu noktada Ebu Hayyan, Zemahşer! ve Razi'nin yaptığı 

açıklamalara benzer açıklamalar yapmaktadır. Ona göre, ~,S-_?1 .:r..:Pı Cı-!.5 ifadesindeki 

atıf vavı cümleyi cümle üzere atfettiği durumda ise, bu ifade, Yahudiler gibi 
uzun yaşamayı isteyen müşrik toplulukların bulunduğunu haber veren, yeni bir 
sözün başlangıcı olmaktadır. Ebu Hayyan ayrıca, Razi'nin Ebu Müslim el
İsfahanl'ye isnad ederek zikrettiği üçüncü görüş hakkında özetle şunları dile 
getirmektedir: Ayette takdim tehir olduğunu kabul edip "ı_t_?1 .:r..:Pı .YJ " sözünün 

~~~~.:lj'' ifadesindeki 'p' zamirine atfedildiğini ve mananın " ıJ.!JJı .:r :wt.b J r-S-1=:.1 J 

;ı.,- Js- ü"IJı u".r-i IÇ_r.i"65 şeklinde olduğunu zanneden kişinin görüşüne gelince bu 

sahih bir mana olsa da, ayetin lafzı ve cümle yapısıyla örtüşmemektedir ve ayeti 
fesahatten çıkarmaktadır. Kaldı ki burada takdim tehir olmasını gerektirecek 
bir durum yoktıır" diyerek bu tefsirin mana bakımından sahih olsa da, ayetin 

62 Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi, el-Cô.mi li Ahkô.mi'l-Kur'an, thk Abdullah b. 
Alıdülmuhsin et-Türki, Muhammed Enes Mustafa Hınn, Muhammed Mutezz Kerimuddin, 
Müessesetü'r-Risale, Beyrut 2006, Il, 258. 

63 Ebü'l-Kasım Muhammed b. Ahmed b. Cüzey el-Kelbi, et-Teshilli-U/ami't-Tenzil, neşr. Muhammed 
Saİim Haşim, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1995, I, 76. 

64 Zemahşeri gibi, Ebu Hayyan da yaptığı bu açıklamayı dilbilimsel açıdan iki farklı yönden 
temellendirmiştir. 

65 ''Yahudilerin ve müşriklerden bir grubun yaşamak konusunda insanların en hırsiısı olduklarını 
görürsün" 
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lafzı ve fesahati açısından uygun bir tefsir olmadığını belirtmiştir. 66 Sealib1 
(ö.875j1470) ise, ayetle ilgili olarak iki manayı zikretmiş ve herhangi bir 
tercih te bulunmamıştır. 67 

Şevkanı ı,$"'?1 ;:,;~ı 2.3 ifadesinin başlangıç cümlesi ya da geriye matuf ___ _ 
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olmasıyla ilgili her iki görüşü ve bu iki görüşe göre oluşan manaları verdikten 
sonra bu manalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Şevkani'nin 

değerlendirmelerinde dikkat çeken husus, "her ne kadar ayetin siyakından 
çıkılmış, yani Yahudilerle ilgili sözün bırakılarak müşriklere geçilmiş olsa da, &-J 

ı,S"'_?fz.,;~ı ifadesinin başlangıç cümlesi olması, tercihe şayandır," diyerek ;:,;~ı 2.3 

ı,S-_;.";.1 ifadesinin başlangıç cümlesi olmasını tercih etmesidir. Zira onun dışında bu 

görüşün tercihe şayan olduğunu dile getiren olmamıştır. Hatta Şevkil.ni, diğer 
görüşün daha doğru olduğunu açıkça ifade eden Razl'nin, "Yahudilerin, 'ahiret 
yurdu başkalarına değil, bize aittir' iddialarını çürütmek açısından daha 
mübalağahdır" şeklindeki delilini de zikrederek bu delille ilgili şu 

değerlendirmeyi yapmıştır: "Razl'nin dile getirdiği bu hususu, yani Yahudilerin 
bu iddiasının çürütülmesini <!'8ı ,::r.;;-1 ~~.3 sözü zaten ifade etmektedir 

(Dolayısıyla bunun için, ~.s-;;.r ;:,;~ı 2.3 ifadesinin geriye atfedilmesine gerek 

yoktur)." 68 

Çağdaş müelliflerden Abdülkerim el-Es'ad da ı,S-;;,1 ;:,;~ı 2.3 sözünün hem 

başlangıç cümlesi hem de atıf cümlesi olabileceğini ifade etmiştir. Hangisinin 
daha doğru olduğuyla ilgili olarak ise herhangi bir değerlendirme 

yapmamıştır. 69 

Süleyman Ateş ayete "Onları, insanlarm hayata en düşkünü, puta 
tapanlardan daha tutkunu bulacaksın" şeklinde anlam verdikten sonra, tefsir 
kısmında ayetle ilgili iki muhtemel manaya da yer vermektedir. 70 

Hemen hiçbir tefsirde, ayet sadece ikinci manaya göre tefsir edilmemiş 
olmakla birlikte, Kur'an Yolu adlı Türkçe tefsirde ayete "Yemin olsun ki, onları 
insanlarm yaşamaya en düşkünü olarak bu/ursun. Müşriklerden her biri de ister 

66 Ebu Hayyan el-Endülüsl, el-Bahru'l-Muhft, thk. Adil Ahmed Abdü'l-Mevcud-Ali Adil Muavviz, 
Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1993, I, 481. ' 

67 Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed b. Mahluf es-Sealibt, el-Cevahiru'l-Hısan jf Tefsfri'l-Kuran, 
thk. Ali Muhammed Muavviz-Adil Ahmed Abdü'l-Mevcud, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabt, Beyrut 
1997, I, 285. 

68 Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkani, Fethu'l-Kadfr, Daru'l-Fikr, Beyrut 1983, I, 115. 
69 Bkz. Abdülkerim Muhammed ei-Es'ad, Ma'ridu'l-İbrfz mine'l-Kelami'l-Vecfz ani'l-Kur'ani'l-Azfz, 

Daru'l-Mi'racü'd-Devliyye, Riyad 1997, ı, 79. 
70 Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul t.y., I, 198-199. 
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ki bin sene yaşasın" şeklinde anlam verilmiş ve bu manaya göre tefsir 
yapılmıştır. 71 

Bakara suresinin 96. ayetine tefsirlerde verilen anlarnlar üzerinde 
duru)duktan sonra, Türkçe Kur'an mealierinde ayetin ne şekilde 

Sayfa 1 216 anlamiandınidığı üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. Mealierin 

neredeyse tamamına yakınında, ayete birinci ihtimale, yani durak yerinin ;:,JJı.:d 

ı,S-_;.1 ifadesinin sonunda olmasına göre anlam verilrniştir.72 Mealierin büyük 

çoğunluğunda verilen bu rnana bizce de ayetin bağlarnma daha uygundur. 
Bununla birlikte, bu anlarnın ülkernizdeki Mushaflarda bulunan durak yerine 
uygun olmadığını belirtrnek gerekir. Çünkü ülkemizdeki Mushaflarda ~.5_?1;:,,JJı 0--J 

ifadesinin sonunda değil, ~t;;.. J.;- kelimesi sonunda durak vardır. Bu durumda 

verilen mana, ayetin bağlarnma uygun olan rnana olsa da, Mushaftaki durak 
yeriyle örtüşmemektedir. 

Mealierin büyük çoğunluğunda birinci mana tercih edilmişken, bazı 

mealierde ikinci mananın tercih edildiği görülmektedir. Bu tercih ülkemizdeki 
Mushaflardaki durak yeriyle örtüşmekle birlikte, bizce ayetin bağlarnma en 
uygun olan mana değildir. Sözgelimi, Şiir Diliyle Kur'an-ı Kerim Meali'nde ayete 
şu mana verilmiştir: 

"And olsun ki, sen bulursun Yahudileri 

hayata karşı insanların en muhterisi. 

Putperestlerden her biri de arzu eder ki 

binyıl boyuncayaşasın her biri"73 

Benzer şekilde bir başka mealde ayete "Yemin olsun ki, sen onlarıyaşamaya 
karşı insanların en düşkünü olarak bu/ursun. Putperestlerden her biri de arzular 
ki, bin sene yaşasın" 74 şeklinde mana verilmiştir. 

Hatta bir mealde ayete, Ebfı Müslim el-İsfahanl'ye nispet edilen manaya 
yakın olarak "Sen, Yahudileri ve müşrikleri dünya hayatı üzerine, insanların en 

71 Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, i. Kafi Dönmez ve diğ., Kur'an Yolu, DİB Yayınlan, Ankara 
2003, ı. 86-88. 

72 Hemen bütün mealierde ayetebu mana verildiği için, ayetin bu şekilde anlaşıldığı mealiere örnek 
verme ihtiyacı hissetmiyoruz. 

73 Nusret Çam, Şiir Diliyle Kur'an-ı Kerim Meali, Se-Ba Ofset, Ankara 2002, s. 14. 
74 Özek-Karaman-Turgut ve diğ., Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s. 14. 
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harisi bu/ursun. Bu müşriklerden bazısı bin sene yaşamağı arzu eder''7S şeklinde 
mana verildiği görülmektedir. 

Bizim tespitierimize göre, bir mealde ise ayetle ilgili olarak her iki 
muhtemel manaya dikkat çekilmiştir. Ayete birinci ihtimale göre mana ___ _ 
verildikten sonra, dipnotta bu mananın gerekçesi ve diğer ihtimale göre ayetiri Sayfa 1 217 

ifade edeceği mana zikredilmiştir. 76 

Değerlendirme ve Sonuç 

Bakara suresi 96. ayetin baş tarafındaki " ~~ ~.5-_;..!.i .:r-JJı .XJ jt;;-~ ._,..8ı .::r?l ~~J 

~ .:J ~ _;J rJ>.i;..l" ifadesine, Ebu Müslim el-İsfahanl'nin çok da bilinmeyen 

görüşünü istisna kabul edecek olursak, müfessirlerin temelde iki anlam 
verdikleri görülmektedir. Bu iki anlam ayetteki durak yerinin neresi olduğu ya 
da ayetin sözdiziminin ne şekilde olduğuyla ilgilidir. Birinci anlam, ayetteki 
durak yerinin ıt?i .:r-JJı .XJ ifadesinin sonunda olması itibariyle olup, "yaşamak 

konusunda onların insanların en hirslısı, hatta müşriklerden bile hırslı olduklarını 

görürsün" şeklindedir. İkinci anlam ise, ayetteki durak yerinin, jt;;- ~ 

kelimesinin sonunda olmasına, bundan sonra yeni bir cümlenin başlamasına 
göredir. Bu durumda "Yahudileri yaşamak konusunda insanların en hırsiısı 

olarak görürsün. Müşriklerden de öyle kimseler vardır ki, bin yıl yaşamayı ister'' 
şeklinde bir anlam ortaya çıkmaktadır. 

Dil kuralları açısından her iki mana uygun gibi gözükınelde ve her iki 
manaya da yer veren müfessirler bulunmakla birlikte, bu anlamlardan 
birincisinin ayetin bağlarnma daha uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca Mukatil 
b. Süleyman, Ferra, Zeccac, Taberi ve Nehhas gibi erken dönem müfessirleri 
ilgili ayetin tefsirinde sadece bu manayı zikretmişler, diğer ihtimalden hiç söz 
etmemişlerdir. Hatta Taberi gibi, kendisine kadar gelen görüşleri önce zikredip 
daha sonra bunlar arasında tercihte bulunan birisinin, ikinci ihtimalden hiç söz 
etmemesi, bizce son derece önemlidir. 

Bakara suresinin 96. ayetiyle ilgili olarak görüşlerine yer verdiğimiz 
müfessirlerin yaklaşımlarında dikkat çeken bir husus da, Kur'an Yolu müellifleri 
dışında sadece ikinci anlamı hiçbir müfessirin zikretmemiş olması ve Şevkiini 
dışında her iki manayı zikreden müfessirlerin tamamının ilk olarak birinci 
manaya yer vermeleridir. Hatta Razi gibi birinci manayı tercih ettiğini açıkça 

75 Ali Fikri Yavuz, Kur'an-ı Kerim ve Meali Alisi, Sönmez Neşriyat, istanbul1982, s. 16. 
76 Bkz. Abdülkadir Şener-Cemal Sofuoğlu-Mustafa Yıldınm, Yüce Kur'an ve Açıklamalı-Yorum/u 

Meali, TDV Yayınları, Ankara 2011, s. 14. 
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ifade eden müfessirler de bulunmaktadır. Yine Şevkani dışında ikinci mananın 
tercihe şayan olduğunu söyleyen müfessir olmamıştır. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, ayetteki durak yerinin, ~ı;;. ,P 

---- kelimesinin sonunda olması ve bundan sonra yeni bir cümlenin başlaması dil 
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bulundurulduğunda, ayetin bu şekilde anlaşılması, ayette vurgulanmak istenen 
mananın kaybolmasina yol açmaktadır. Normalde ahiret inancına sahip olan 
birindert hayata dört elle sarılması beklenmez. Diğer bir deyişle ölümü normal 
olarak karşılaması gerekir. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden müşrikledn ise 
doğal olarak yaşama arzusunun daha fazla olması gerekir. Dolayısıyla ahiret 
inancına sahip olmalarına rağmen Yahudilerin, ahiret inancına sahip olmayan 
müşriklere göre hayata karşı daha az hırslı olması beklenir. Oysa ayetin 
bildirdiğine göre tam tersi bir durum söz konusudur. Ayrıca, Zeccac'ın da 
belirttiği üzere, bir mukayese ve temsil yapılmasına bu anlam daha uygundur. 
Son olarak ilgili ayetlerin müşriklerden ve onların ahiret inancı karşısındaki 
tutumlarından değil; Yahudilerden ve onların ahiret yurdunun (cennetin) 
kendilerine ait olduğu şeklindeki iddialarından, bu iddiayla ve sahip oldukları 
ahiret inancıyla çelişecek şekilde, hayata karşı insanların en hırsiısı 

olmalarından söz ettiği göz önünde bulundurulduğunda, ayetteki durak yerinin 
~.5';.!-1 ;:,ı~ı .x.ı ifadesinin sonunda olması ve ayetin buna göre anlaşılması daha 

doğru olur. Kur'an'ın Türkçe mealierinde de, ayetin büyük ölçüde bu ihtimale 
göre anlamlandırıldığı görülmektedir. Belki de bu yüzden, durak yerinin fiili 

olarak, ~ı;;. ,P kelimesinde değil, ~.5';.!-1 ;:,ı~ı .x.ı ifadesinin sonunda olduğu kabul 

edilmiş gibidir. Çünkü, ayetin bağlarnma daha uygun olan bu mana, ülkemizdeki 
Mushaflardaki durak yeriyle örtüşmemektedir. Bu çerçevede vakf ve ibtida 
alanında eser veren müelliflerin ve müfessirlerin görüşleri dikkate alınarak 
ayetteki durak yerinin ~ı;;. ,P kelimesinin sonundan ~.5';.!-1 ;:,ı~ı .XJ ifadesinin 

sonuna taşınmasının daha uygun olacağını konuyla ilgilenenlerin dikkatine 
sunmakta fayda vardır. 
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