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EN'AM SÜRESİ 
( t\..}il •.Jr) 

Kur'an-ı Kerim'in 
altıncı süresi. 

_j 

_j 

_j 

_j 

Mekke devrinin sonlarında tamamı bir 
gecede nazil olmuştur. Ancak bazı ayet
lerinin (20, 21. 91. 92, 93, 98, 114, 145, 151. 
ı 52, ı 53) Medine devrinde nazil olduğu
na dair rivayetler de vardır (Süyüti. ed· 
Dürrü 'l-menşar, lll, 245) Ayet sayı sı 165 
olup fasıla*sı (_};.; ~) ibaresinde yer alan 
( .:ı • ~ • J • J. • .J ) harfleridir. Süre ismi
ni 136, 138 ve 139. ayetlerde geçen ve 
"deve, sığır, koyun ve keçi" anlamına ge
len en'am (tekili ne'am ) kelimesinden alır. 

Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in hak 
peygamber olduğuna dair kesin belge
ler, puta tapıcılığı red ve iptal eden de
lil ve hüccetler ihtiva etmesinden dola
yı (ayet 83, 149) Hüccet süresi adıyla da 
anıl ı r. 

En'am süresinde tevhid inancının. pey
gamberliğin. yaratılışın, yeniden dirilişin 
kesin delilleriyle şirk ve dalalet ehlinin 
sapık görüşlerini , batı! inanışlarını red 
ve iptal eden belgeler bulunmakta, eti 
yenilen ve yenilmeyen hayvanlarla ilgili 

açıklayıcı bilgiler. helal ve harama ait hü
kümler yer almaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de "elhamdülillah" di
ye başlayan beş sürenin ikincisi olan sü
rede, gökleri ve yeri yaratmanın yanın
da bütün varlıkları belirli ölçü ve sınırlar 
çerçevesinde ve muayyen bir zaman için
de yaşatanın. zulmetle nuru yaratanın 
da Allah olduğu bildirilir. Gerçekiere inan
mayan, ilahi nimetierin kadrini bilmeyen 
inkarcıların peygamberin bir melek ol
ması , vahiy yerine yazılı bir kitabın gel
mesi gerektiği yolundaki tutarsız itiraz
larını ve inanmamak için öne sürdükle
ri bahanelerini cevaplayan ayetlerden 
sonra göklerde ve yerde Allah'tan baş
ka bir tanrının bulunmadığı kesin ifa
delerle açıklanır . ilk bakışta Mekke müş
riklerine cevap niteliğinde görünen, as
lında küfür ve şirkin her çeşidini yok et
meyi hedefleyen bu ayetterin ardından 
bir tek tanrıya tapmanın önemi dile ge
tirilir. bunun gerek kainat nizamına ge
rekse insan ruhuna getirdiği sonuç üze
rinde durulur. Bundan önceki sürelerde 
de tevhid inancı söz konusu edilmiş, an
cak bu sürede mesele çok yönlü olarak 
ele alınm ı ş, dinin temel ilkeleri ve özel
likle ulühiyyet konularında yanlış görüş
ler ileri sürmenin, dolayısıyla Allah'a if
tira etmenin çirkinliği gözler önüne se
rilmiştir. insanı yaratılmış varlıklara 
tapmaktan. onlar önünde küçülmekten 
kurtarmak üzere Cenab-ı Hakk'ın pey
gamberler göndermesi aslında öteki ni
metler gibi ilahi bir rahmettir. "Allah 
rahmet etmeyi kendi zatına farz kılmış
tır" (ayet ı 2) 

Tevhid inancını pekiştiren ayetterin ar
dından. peygamberlere karşı giriştikleri 
mücadelede inkarcıların elinde kuru bir 
inattan başka herhangi bir belge bulun-
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madığını bildiren ayetler yer alır. Bu tu
tumlarıyla onların yalnız gerçekiere kar
ŞI saygısızlık yapmakla kalmadıkları. ay
rıca kendi kendilerine de haksızlık ettik
leri. çünkü küfür ve şirkin insanı hüsra
na götüreceği açıklanır. inkarcıların. da
ha önceki çağlarda peygamberlere kar
şı direnen kavimterin kötü akıbetierin-

o den ders almayı bilmedikleri dile getiri
lerek bazı çarpıcı örnekler verilir. inkar
cıların gerçekte Hz. Peygamber'i değil 

Allah ' ın ayetlerini yalanladıkları, halbuki 
Allah ' ın kitabında hiçbir şeyin noksan bı
rakılmadığı, hakikat karşısında sağır. dil
siz ve kör gibi davranmanın ve diri ol
duğu halde ölü gibi yaşamanın çirkinli
ği açıklanır; inkarcıların kökünün kuru
tulacağı, onların yaptıkları taşkınlıkların 

cezasız kalmayacağı bildirilir ve mümin
lere mükafatlar verileceği müjdelenir. 
Kainatın yaratılıp yönetilmesinde hiçbir 
etkisi bulunmayan aciz putlara tapma
nın , doğru yolu gördükten sonra ona sırt 
çevirmenin kötülenmesinden sonra Hz. 
ibrahim'in yıldıza. aya ve güneşe tapmak
ta olan kavmini uyarma ve puta tapıcı
lıktan vazgeçirme çabaları anlatılır. Onun 
mürnin ve Hanif kişiliği gözler önüne se
rilerek özellikle ibrahim soyundan gel
mekle övünen Mekke müşriklerinin onun 
yolundan nasıl uzaktaşmış oldukları ifa
de edilir. Sadece ibrahim ve ismail değil 
bütün peygamberler Allah'ın birliğine 

inanan ve insanları yalnızca O'na tapma
ya çağıran salih ve iyi kişiler olarak ta
nıtılır ve bu arada on sekiz peygambe
rin isimleri anılır. Vahye inanmayanların 
yaratıcıyı gereği gibi tanıyamayacakları , 

Kur'an' ın daha önce gönderilmiş kitap
lar gibi bir kitap olduğu haber verildik
ten sonra Allah ' ın her şeye gücü yetti
ğini gösteren kevni olaylar üzerinde du
rulur. Göklerde ve yerdeki bütün güzel
likleri yaratan Allah ' ın ne cin ne de baş
ka varlıklar cinsinden eşi benzeri olma
dığı, ona evlat isnat etmenin bilgisizlik
ten kaynaklandığı bildirilir. 

Sürenin 118. ayetinden itibaren dinin 
pratik bazı hükümlerine geçilir. Burada 
eti yenilen ve yenilmeyen hayvanlar hak
kında ayrıntılı bilgi verilerek insanların 
kendi zanlarınca haram ve helal için ku
ral koymaya kalkmalarının çirkinliği , yan
Iışı bile bile sürdürmenin anlamsızlığı 

dile getirilir ve bu iddia sahipleri iddia
larını ispatlamaya çağırılır; bu arada Al
lah ' ın neleri haram kıldığı açıklanır . ilk 
yasağın da hiçbir şeyi Allah'a ortak koş
mamak olduğu bildirilerek anne ve ba
baya saygısızlık etmenin. geçim korku-
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suyla çocukların canına kıymanın, fuhuş 
yapmanın, adam öldürmenin, yetim ma
lı yemenin, eksik tartıp noksan ölçme
nin sakınılması gereken en büyük gü
nahlar olduğu zikredilir. Adaletten ay
rılmama ve Allah'a karşı ahdini yerine 
getirme tavsiyesinde bulunulur. Selame
te çıkaracak doğru yolun ancak bu yol 
olduğu, bütün semavf dinlerde müşte

rek olan ve Tevrat'ta da "on emir" adıy

la yer almış bulunan bu temel ilkeler ha
tırlatılırken süre adeta özetlenm iş olur. 
Dinde kitaba uymanın önemine bu son 
bölümde bir defa daha dikkat çekilir 
(ayet ı 55) . Süre, bir kötülüğe o kötülük 
kadar ceza, bir iyi liğe ise on katıyla mü
kafat verileceği müjdelendikten sonra 
(ayet 160) Allah'ın bağışlayıcı ve merha
metli olduğunu bildiren bir hükümle son 
bulur. 

En'am süresi tevhid inancı açısından 
Bakara süresiyle, peygamberliğin ispatı 
bakımından Al-i İmran süresiyle, ahiret 
inancı açısından bir sonraki A'raf süre
siyle, ahlak ilkeleri bakımından İsra ve 
Lokman süreleriyle, eti yenilen ve yenil
meyen hayvanıara ait yasaklar açısından 
da bir önceki Maide süresiyle yer yer 
konu ve muhteva benzerlikleri gösterir. 
İçinde iman ve ahlak esaslarına geniş öl
çüde yer verilmiş olması ve baştan so
na şirk ehlinin gerekçelerini çürütme
ye yönelik çok yönlü ispatlar sergileme
si, bu sürenin Mekke devrinin sonlarına 
doğru, muhtemelen İsra süresinin ar
dından ve A'raf süresinden önce nazil 
olduğunu gösterir. 

En'am süresinin fazileti hakkında nak
ledilen rivayetlere göre Hz. Peygamber, 
sürenin tamamının kendisine bir defa
da nazil olduğunu ve kalabalık bir melek 
topluluğu tarafından dünyaya uğurlan

diğını ifade etmiştir (Hakim, II, 3 ı 5; İbn 
Kesir, III, 233-234; Süyüti, ed·Dürrü ' l·men· 
şar, III, 234-235). Sürenin fazileti hakkın
da başka rivayetler varsa da bunlar sa
hih kabul edilmemiştir. Ancak süre bu 
rivayetler sebebiyle müslümanlar tara
fından çok okunmuş ve güzel hatta ya
zılmıştır. Nitekim En'am süresinin Ya
sin ve Mülk süreleriyle beraber, "en'am - ı 

şerif" veya kısaca "en'am" denilen bir 
mecmua halinde güzel hatta yazılma
sı hattatlar arasında bir gelenek haline 
gelmiştir. Bilhassa Osmanlı sanatkarları 
en 'am-ı şerifterin yazılması, tezhip edil
mesi ve ciltlenmesi hususunda ince zevk 
ve hünerlerini göstermişler, bu alanda 
İslam sanatlarının en güzel örneklerini 
vermişlerdir. 
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~ EMİN IşıK 

ENANiYET 
( ~l;~\) 

· Kişinin kendisini ve çıkarlarını 
başkalarınınkinden üstün tutınası, 

bencillik etmesi anlamında 
ahlak ve psikoloji terimi. 

_j 

Arapça'da "ben" anlamına gelen ene 
kelimesinden yapılmış bir masdar-isim 
olan enaniyyet (bencillik) Kur'an-ı Kerim'
de, hadislerde ve ilk döneme ait İslami 
kaynaklarda geçmez. Ancak bu terime 
yakın anlamlar ifade eden esere ile is
ti'sar (_;1:::...~1 • •_;~ı) kelimeleri hadisler
de ve diğer bazı kaynaklarda yer almak
tadır (bk. Lisanü'l- <.Arab, "eşr" md.; Ta

cü'/- 'aras, "eşr" md.; Buhari, "Fiten", 2). 
Ayrıca Kur'an'da, hadiste ve diğer İsla
mi kaynaklarda, günümüzde bir ahlak ve 
psikoloji terimi olarak kullanılan "insa
nın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, ilişkide 
bulunduğu herkesi ve her şeyi kendi ya
rarına kullanma isteği" (egoizm) ve "ken
dini üstün görme, dolayısıyla kendini her 
şeyin amacı olarak kabul etme eğilimi" 
(egosantrizm) anlamındaki enaniyeti ye
ren pek çok ifade bulunmaktadır. Me-

sela müşriklere, "Allah'ın size rızık ola
rak verdiği şeylerden yoksullara infak 
edin" denildiğinde onların, "Allah'ın ge
çimini sağlayabileceği kimseleri biz mi 
besleyeceğiz?" (Yasin 36/ 47) demeleri 
kınanır. Firavun'un çılgınca bir bencillik 
duygusuyla halkına, "Ben sizin en yüce 
tanrınızım" (en-Naziat 79/ 24) demesi, Ka
rün'un azgınlıktan kaçınması ve insan
lara ihsanda bulunması yönündeki tav
siyelere karşılık elindeki bütün imkan
lara kendi bilgisiyle kavuştuğunu iddia 
etmesi (el-Kasas 28 / 76-79) Kur'an - ı Ke
rfm'de işaret edilen bencillik örnekleri
dir. Başta Kur'an olmak üzere İslam ah
lakına dair bütün kaynaklarda kibir, ucb, 
buhl ve şuh (cimrilik), kin gütme, fahr gi
bi kavramlarla ifade edilen ve enaniyet 
duygusundan kaynaklanan bencil eğilim
ler yanlış ve kötü kabul edilmiş, bunla
rın yerine alçak gönüllülük, sevgi, dost
luk, yardımlaşma ve dayanışma gibi er
demlerin geliştirilmesi istenmiştir. 

Bazı müslüman filozofları "ben sevgi
si"ni (hubbü'n -nefs) ve insanın daima ken
di yararını dikkate almasını onun psiko
lojik yapısının bir gereği olarak görür
ler; bununla birlikte kişinin kendi beni 
için nihai fayda, tezzet ve hayrın başkala 

rının bu hususlardaki eksikliklerine kat
kıda bulunmakta olduğunu düşünürler 
(İbn Miskeveyh, s. 136-138) İslam müte
fekkirleri içinde ahlaki anlamıyla enani
yet duygusunu en iyi tahlil eden Gazzalf 
olmuştur. Gazzali İJ:ıya,ü 'uW.mi'd-din 
adlı eserinin çeşitli bölümlerinde bu duy
guya ve onun etkilerine temas etmiş, 
özellikle "Hubbü'l - cah" başlığını taşıyan 
ve bir ahlak psikolojisi sergileyen bölüm
de insanın kendisi dışındaki her şeyle 
ve her insanla olan bütün ilişkilerinin te
melinde ben merkezli bir yaklaşımın bu
lunduğunu ileri sürmüştür. Buna göre 
insan kendini herkesten üstün ve seç
kin kılmak ister: bunun için de diğer bü
tün faaliyetleri gibi başka insanlarla iliş
kilerini de temelde kendi yetkinliğini ge
liştirme amacına uygun olarak düzen
ler. Çünkü "her insanın içinde Firavun'a, 
'Ben sizin en yüce tanrınızım' dedirten 
bir şey vardır" (III, 281 )_ Bu yüzden in
san kendini her şeyin amacı ve her şe
yi de kendi "vehmi kemal"inin aracı ola
rak düşün ür. _ GazzalT'ye göre insanlar 
bu yanlış ve tehlikeli yetkinlik anlayışı ve 
egoizmden ancak sağlıklı bir din ve ah
lak telakkisi sayesinde kurtulabilirler. 
Gazzali inançsız insanlardaki diğerkam
cı duyguları benzer bir yaklaşımla açık
lamıştır. Buna göre mesela herhangi bir 


