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sýný tamamladý. 1919’da Roma tarihiyle
ilgili bir tez daha hazýrladý. Ayný yýlýn son-
larýnda Mýsýr’a dönünce Mýsýr Üniversite-
si’nde Eski Yunan ve Roma Tarihi Kürsü-
sü’ne kürsünün ilk profesörü sýfatýyla ta-
yin edildi. 1925’te Arap Edebiyatý Bölümü
baþkaný oldu. 1926’da yayýmlanan, Ýslâm
öncesi Arap þiiriyle Kur’ân-ý Kerîm’deki kýs-
salarýn güvenilirliðini sorguladýðý Fi’þ-þi£-
ri’l-Câhilî adlý kitabý yüzünden sapkýnlýk-
la itham edildi ve kitap yasaklandý. 1928’-
de Edebiyat Fakültesi’nin dekanlýðýna ge-
tirildiyse de siyasî sebeplerle ayný gün is-
tifa etmek zorunda kaldý. 1930’da Edebi-
yat Fakültesi’ne ilk Mýsýrlý dekan olarak tek-
rar tayin edildi, ancak politik yazýlarý sebe-
biyle 1932’de görevden alýndý. Bu dönem-
de Muhammed Hüseyin Heykel’in sahibi
olduðu es-Siyâse ile Vefd Partisi’nin ya-
yýn organý Kevkebü’þ-þarš gazetelerinde
makaleler yazdý. Bir süre sonra Vâdî ga-
zetesini satýn aldý ve üniversiteye geri dö-
nünceye kadar bu gazeteyi çýkardý. 1934’-
te üniversiteye alýndý. 1936-1939 yýllarýnda
Edebiyat Fakültesi dekanlýðý yaptý. 1939-
1942 arasýnda Eðitim Bakanlýðý kültür ge-
nel murakýbý ve bakanlýk sanat danýþma-
ný sýfatýyla çalýþtý. 1942-1944 yýllarýnda Ýs-
kenderiye Üniversitesi’nin (Câmiatü Fârûk
el-evvel) kuruluþunda rol aldý ve bu üniver-
sitenin ilk rektörü oldu. 1944’te yaþ had-
dinden emekliye ayrýldý. 1945-1948 yýllarý
arasýnda kendi kurduðu yayýnevi ve onun
yayýn organý olan el-Kâtibü’l-Mý½rî’nin yö-
neticiliðini yaptý. Tâhâ Hüseyin, kariyerinin
zirvesine 1950’de tayin edildiði ve iki yýl
sürdürebildiði Eðitim bakanlýðý dönemin-
de ulaþtý. 1963’te Ahmed Lutfî es-Seyyid’in
ölümü üzerine 1940 yýlýndan beri faal üye
olarak çalýþtýðý Mecma£u’l-lu³ati’l-£Ara-
biyye’nin baþkanlýðýna seçildi ve hayatýnýn
sonuna kadar bu görevi sürdürdü. 1973’-
te Kahire’de öldü.

Tâhâ Hüseyin’in fikrî kimliðinin oluþtu-
ðu ve ilk ürünlerini verdiði ortam Osman-
lý Devleti’nin sona erdiði ve Arap dünyasý-
nýn sömürgeleþtirildiði döneme rastlar.
Ezher Üniversitesi’nde öðrenci iken Mu-
hammed Abduh ile Ahmed Lutfî es-Sey-
yid’in etkisinde kalan Tâhâ Hüseyin, daha
sonra Abduh’un görüþlerini tamamen ter-
kedip Ýslâmsýz bir Mýsýr hayali kurmaya
baþlar. Onun din ve millet iliþkisine yakla-
þýmý, çaðdaþlarý Abbas Mahmûd el-Akkad
ve Muhammed Hüseyin Heykel gibi 1930-
1940 yýllarýnda kýsmî bir deðiþiklik geçirir.
Bu çerçevede ileri sürdüðü düþünceler Mý-
sýr halkýnýn yükseliþinde dinin rolünü art-
týrýcý nitelikte görülebilir. Tâhâ Hüseyin’e

göre ilk zamanlarda din her þeyi kontrol
ederken daha sonra akýl dinden tam an-
lamýyla baðýmsýz hale gelmiþ, ancak son
aþamada her ikisi de kendine ait yere çe-
kilerek belirli bir denge oluþmuþtur. Kapi-
talizm ile sosyalizm arasýnda bir tür orta
yol olan Ýslâm dini Mýsýr millî birliðinin güç-
lendirilmesi ve Mýsýr milletinin inþasýnda
önemli bir unsurdur. Bu sebeple okullar-
da Mýsýr millî tarihi baðlamýnda geliþen Ýs-
lâmiyet öðretilmelidir. Ancak Ýslâmiyet top-
lumu, siyaseti ve ekonomiyi deðil bireyin
duygularýný yönlendirmeli ve ilâhî olup ol-
mamasý tartýþýlmaksýzýn Mýsýr toplumunun
tarihî geliþiminde görüldüðü gibi “gele-
neksel din” olarak alýnmalýdýr.

Dönemin birçok müslüman entelektü-
elinde görülen medeniyet kavramý tartýþ-
malarýnda Mýsýr açýsýndan farklý düþünce-
ler geliþtiren Tâhâ Hüseyin bu düþüncele-
rini bürokraside görev yaptýðý dönemler-
de yürürlüðe koymaya çalýþmýþtýr. 1938’-
de yayýmlanan ve en sistematik eseri ka-
bul edilen Müstašbelü’¦-¦ešåfe fî Mý½r
adlý kitabýnda Mýsýr’ýn kültürel bakýmdan
Doðu’ya deðil kadîm Mýsýr kültürünün olu-
þumuna katkýda bulunduðu Yunan felse-
fesi, Roma hukuku ve siyasal örgütüyle
hýristiyan ahlâkî deðerlerinin sentezi olan
Batý’ya ait olduðunu ileri sürmüþtür. Ona
göre Mýsýr baþýndan beri ve en azýndan an-
tik dönemden itibaren Akdeniz kültür ve
medeniyet havzasýnýn inþasýnda bulun-
muþ, bu rolünü Ýslâm dünyasýna dahil ol-
duðunda da sürdürmüþtür. Mýsýr’ýn me-
deniyet yarýþýnda “medeniyet yýkýcý” Türk-
ler yüzünden geri kaldýðýný, ancak her þeye
raðmen Ezher’in Ýslâm medeniyetini Türk-
ler’e karþý koruduðunu söyler. Modern çað-
da bütün medenî deðerleri Arapça ürete-
rek Arap dünyasýna yayan Mýsýr yeniden
köklerine dönmüþ, her þeyiyle yeniden Av-
rupalýlaþma’ya baþlamýþtýr. Batýlýlaþma sü-
recinde Avrupa’nýn hýristiyan, Mýsýr’ýn müs-
lüman kalmasý dinle medeniyetin kendi
alanlarýný aþmadýklarý sürece belirleyici bir
unsur teþkil etmez. Esasen Ýslâm ile Hýris-
tiyanlýk ayný öze sahiptir ve Ýslâmiyet ye-
ni bir þey getirmekten ziyade ruhban sýný-
fýný reddetmesi gibi pek çok konuda Hýris-
tiyanlýðý tamamlamak iddiasýndadýr.

Bu radikal Batýlýlaþma taraftarlýðýna rað-
men Tâhâ Hüseyin kendini Arap kültür mi-
rasýndan soyutlamamýþ ve özellikle dilin
milleti koruma fonksiyonunu dikkate ala-
rak Arapça’yý önemsemiþtir. Firavunlar dö-
nemine saygý duymakla birlikte Mýsýr’ýn
Arap tarihi devresini merkeze almýþ ve
Arapça’yý Mýsýr ulusu için dinden daha
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Mýsýrlý düþünür, edebiyatçý
ve eleþtirmen.
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Mýsýr’ýn Minye bölgesindeki Megaga kö-
yünde doðdu. On üç çocuklu bir ailenin ye-
dinci çocuðudur. Küçük yaþta görme du-
yusunu kaybetti. Dokuz yaþýnda iken hýf-
zýný, 1902’de girdiði Ezher’de ilk ve or-
ta öðrenimini tamamladý. Muhammed
Abduh’un derslerinden oldukça etkilen-
di. Edebiyat derslerini bir reformcu olan
Seyyid el-Mersafî’den almak istemesi ve
edebiyata yönelmesi bazý hocalarýn tep-
kisine yol açtý ve mezuniyet sýnavlarýnda
baþarýsýz kabul edildi. 1910 yýlýnda Mýsýr
Üniversitesi’nin (Kahire Üniversitesi) Ede-
biyat Bölümü’ne kaydoldu. Burada Igna-
zio Guidi, Carlo Alfonso Nallino, G. Miloni,
Enno Littmann, D. Santillana ve Louis Mas-
signon’un derslerine girdi. 1914’te Mýsýr
Üniversitesi’nin ilk mezunu olarak TârîÅu
Ebi’l-£Alâß el-Ma£arrî adlý teziyle doktor
unvanýný aldý. Bu tez ¬ikrâ Ebi’l-£Alâß el-
Ma£arrî adýyla basýldý. Ayný yýl tarih ala-
nýnda uzmanlaþmasý amacýyla üniversite
tarafýndan Paris’e gönderildiyse de on ay
sonra üniversitedeki malî kriz yüzünden
geri çaðrýldý. 1915 Mayýsýnda arkadaþla-
rýyla birlikte es-Süfûr gazetesini çýkardý.
Bu yýlýn sonlarýnda Montpellier’de tanýþtý-
ðý, hem eþi (1917) hem gören gözü ola-
cak Susanne Bresseau ile birlikte Paris’e
gitti ve Sorbonne Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ne kaydoldu. 1917’de Tarih Bö-
lümü’nde lisans eðitimini, ertesi yýl Emi-
le Durkheim ve Paule Cassanova’nýn danýþ-
manlýðýnda hazýrladýðý Etude analytique
et critique de la philosophie sociale
d’Ibn Khaldoun baþlýklý teziyle doktora-
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dülkadir el-Mâzinî baþta olmak üzere he-
men bütün çaðdaþlarýyla polemiðe girmiþ,
tarihî þahsiyetleri ve konularý da eleþtirel
açýdan ele almýþtýr. Meselâ ¬ikrâ Ebi’l-
£Alâß el-Ma£arrî’de Maarrî’yi Fransýz po-
zitivizminin çerçevesinde incelemiþ, ede-
bî zevki ve metni ikinci plana atýp çalýþma-
sýnýn büyük bir kýsmýný Maarrî’nin yaþadý-
ðý dönemdeki kaynak malzemenin eleþti-
risine, Maarrî’nin politik ve kültürel arka
planýna ayýrmýþtýr. 1923-1925 yýllarý ara-
sýnda es-Siyâse’de yayýmladýðý, klasik Arap
þairlerini konu alan yazýlarýnda yine Fran-
sýz eleþtirmenleri Taine ve Brunetiere’ýn
etkisi görülür. Tâhâ Hüseyin el-Mu£alla-
šåtü’s-seb£ þairlerinden Maarrî’ye, Beþþâr
b. Bürd’den Ebû Nüvâs’a kadar klasik dö-
nem þairlerini incelediði yazýlarýnda o dö-
nemin kaynaklarýný tartýþmaya açmýþtýr.
Kendisine þöhret kazandýran Fi’þ-þi£ri’l-
Câhilî adlý eserinde Ýslâm öncesi Arap þi-
irini modern Batý edebiyatý ölçülerine gö-
re eleþtiriye tâbi tutmasý ve bu þiirin -muh-
tevasýnda Ýslâmî unsurlarýn yer almasý se-
bebiyle- Ýslâm döneminde yazýlarak önce-
ki döneme atfedildiðini ileri sürmesi bü-
yük bir tepkiyle karþýlanmýþ, eserin yayým-
lanmasýnýn hemen ardýndan Muhammed
Hýdýr Hüseyin, M. Ferîd Vecdî, Mustafa Sâ-
dýk er-Râfiî, Muhammed Ahmed el-Gam-
râvî, I. Krackovskij gibi ileri gelen isimler
tarafýndan eleþtiriler kaleme alýnmýþtýr.
Muhammed Mendûr ve Þevký Dayf, Tâhâ
Hüseyin’in öðrencileri arasýnda görülür.

Eserleri. Siyasî, edebî ve sosyal konular-
da yetmiþin üzerinde kitabý, çok sayýda
tercümesi ve neþri bulunan Tâhâ Hüse-
yin’in fikirlerinin geliþimini takip etmeyi
mümkün kýlan, temel tezlerini dile getir-
diði baþlýca eserleri þöylece sýralanabilir:
1. ¬ikrâ Ebi’l-£Alâß el-Ma£arrî. Eserin
birçok baskýsý yapýlmýþtýr (Kahire 1915,
1922, 1937 [Tecdîdü ¬ikrâ Ebi’l-£Alâß adýy-
la], 1951, 1958). 2. Felsefetü Ýbn ƒaldûn
el-ictimâ£iyye. Sorbonne Üniversitesi’nde
hazýrladýðý doktora tezinin Muhammed Ab-
dullah Ýnân tarafýndan yapýlan tercümesi-
dir (Kahire 1925). 3. ¥adî¦ü’l-erbi£âß (I-III).
Ýlk iki cildi 1923-1925 yýllarý arasýnda es-
Siyâse gazetesinde çýkan yazýlarýndan der-
lenmiþ olup (Kahire 1925-1926, 1959-1960)
III. cilt sonraki dönemlerde yayýmlanan ya-
zýlarýný içerir (Kahire 1957). 4. Fi’þ-þi£ri’l-
Câhilî (Kahire 1926). Neþrinden hemen
sonra toplatýlan eser, bir bölümü çýkarýla-
rak yeni eklemelerle birlikte 1958’de Fi’l-
edebi’l-Câhilî adýyla tekrar basýlmýþtýr.
5. Ma£a Ebi’l-£Alâß el-Ma£arrî fî sicaßi-
hî (Kahire 1935). 6. el-Eyyâm. Tâhâ Hü-
seyin’in bu otobiyografisi çeþitli dillere çev-

rilen ilk modern Arap edebiyatý ürünüdür
(I, Kahire 1929; II, Kahire 1939-1940; III,
Kahire 1967; Mü×ekkirâtü ªâhâ ¥üseyn
adýyla, Kahire 1967; el-Eyyâm adýyla, Ka-
hire 1972). 7. el-¥ayâtü’l-edebiyye fî
Cezîreti’l-£Arab (Dýmaþk 1935). 8. Min
¥adî¦i’þ-þi£r ve’n-ne¦r (Kahire 1936,
1948, 1957, 1961). Müellifin klasik Arap
þiirini ve þairlerini ele aldýðý yazýlarýný içerir.
9. Ma£a’l-Mütenebbî (I-II, Kahire 1936).
10. Müstašbelü’¦-¦ešåfe fî Mý½r (I-II,
Kahire 1938). Eser hakkýnda Seyyid Ku-
tub bir eleþtiri yazmýþtýr. 11. £Alâß ¼âmi-
þi’s-sîre (I, Kahire 1933; II, Kahire 1937; III,
Kahire 1943). Hz. Peygamber’in hayatýn-
dan bazý bölümlerin anlatýldýðý eseridir. 12.
La¼a¾ât (I-II, Kahire 1942). 13. Øavtü Bâ-
rîs (I-II, Kahire 1943). 14. Øavtü Ebi’l-
£Alâß (Kahire 1944, 1986). 15. el-Fitnetü’l-
kübrâ (I, Osman, Kahire 1947). 16. el-Fit-
netü’l-kübrâ (II, Alî ve benûh, Kahire
1953). 17. Mirßâtü’l-Ýslâm (Kahire 1959).
18. Mü×ekkirâtü ªâhâ ¥üseyn (Beyrut
1967). Umberto Rizzitano tarafýndan Ýtal-
yanca’ya çevrilmiþtir (nþr. A. Pellitteri, Ma-
zara del Vallo 1985). Servet Abaza, Tâ-
hâ Hüseyin’in bazý anýlarýný Þu£âß min ªâ-
hâ ¥üseyn (Kahire 1974) ve ªâhâ ¥ü-
seyn (Beyrut 1975) adýyla yayýmlamýþtýr.
19. Tašlîd ve tecdîd (Beyrut 1978). Þükrî
Faysal tarafýndan derlenmiþtir. 20. øarâ-
bîl (Kahire 1984). M. Seyyid Kîlânî’nin der-
lediði eser müellifin bazý makalelerini içe-
rir. 21. Tecdîd (Kahire 1984). Yine Kîlânî
tarafýndan derlenen makaleleridir. 22. Mi-
ne’þ-þâ¹ýßi’l-âÅar. Fransýzca yazýlarýný içe-
rir (trc. Abdürreþîd es-Sâdýk Mahmûdî,
Beyrut 1990). Tâhâ Hüseyin’in önemli bir
yaný da romancýlýðýdýr. Du£âßü’l-kerevân
(Kahire 1934, 1941), Edîb (Kahire 1935),
el-¥ubbü’²-²âßi£ (Kahire 1943), Þecere-
tü’l-büßs (Kahire 1944) adýyla dört roman
yazan müellif kýsa hikâyelerini el-Mu£a×-
×ebûn fi’l-ar² adlý kitabýnda (Sayda 1949)
toplamýþtýr (eserlerinin tam bir listesi için
bk. el-Mecmû£atü’l-kâmile li-müßellefâti’d-
duktûr ªâhâ ¥üseyn, Beyrut 1973-1974).

Tâhâ Hüseyin hakkýnda yazýlmýþ çok sa-
yýda eserden bazýlarý þunlardýr: Raymond
Francis, Taha Hussein romancier (Le
Caire 1945); Pierra Cachia, Taha Husayn:
His Place in the Egyptian Literary Re-
naissance (London 1956); David Salloum,
Study of Taha Hussein’s Views and the
Western Conception of Fiction (London
1958); Abdülazîz Þeref, Fennü’l-mešåli’½-
½u¼ufî fî edebi ªâhâ ¥üseyn (Kahire
1974), ªâhâ ¥üseyn ve zevâlü’l-müc-
tema£i’t-tašlîdî (Kahire 1977); Hamdî Sek-
kût – Marsden Jones, £Âlemü’l-edebi’l-

önemli ve birleþtirici bir öðe kabul etmiþ-
tir. Arapça dinî deðil daha çok millî bir de-
ðerdir. Yunanca ve Latince gibi klasik dil-
leri bilmek ve klasikleri okumak Mýsýr mil-
liyetçiliðinin bir gereðidir. Tâhâ Hüseyin’in
Mýsýr milliyetçiliði vurgusu, Rifaa Râfi‘ et-
Tahtâvî’nin baþlatýp Corcî Zeydân’ýn sis-
temleþtirdiði tarihî bir baðlama oturur.
Ona göre baþta Ezher olmak üzere ister
Ýslâm’a ister Hýristiyanlýða ait olsun Mýsýr’-
da dinî eðitim veren kurumlar bile ýrkî ya
da dinî milliyetçiliði deðil bölgesel milliyet-
çiliði öne çýkarmalýdýr. Tâhâ Hüseyin bu te-
mel kabul çerçevesinde, ümmetçilik iddi-
asýnda bulunan Ýhvân-ý Müslimîn gibi dinî
gruplarý ve Cemal Abdünnâsýr’da zirveye
ulaþan Arap milliyetçiliði hareketini ciddi
biçimde desteklememiþtir. Eserlerinde aðýr
bir üslûp kullanan Tâhâ Hüseyin, bazý çað-
daþlarýnýn klasik yazý dilinin yerine ikame
etmeye çalýþtýðý konuþma diline yer ver-
memiþtir. Bu sebeple çaðdaþlarýndan bir
kýsmý onu arkaik ifadelerle eþ anlamlý söz-
lerin yer aldýðý, gereksiz kelimelerle dolu
bir üslûp kullanmakla suçlamýþtýr.

I. Dünya Savaþý’ndaki büyük yýkýmýn sos-
yoekonomik ve psikolojik etkilerinin her
þeye yansýdýðý bir ortamda Mýsýr için bir
çýkar yol arayan Tâhâ Hüseyin’in gelecek
kurgusu yeniyi olduðu gibi benimsemek,
geçmiþi de kurgulanan bu gelecek tasav-
vuruna sorun çýkarmayacak biçimde dö-
nüþtürmek, bu mümkün olmazsa onu ter-
ketmek gibi radikal bir teklife dayanýr. Bu
tavýr onun Arap tarihi ve Arap edebiyat
tarihi alanlarýnda önemli eserler vermesi-
ni engellerken daha çok eleþtirel yanýný
geliþtirmiþtir. Polemiðe girmekten çekin-
meyen Tâhâ Hüseyin daha öðrencilik yýl-
larýnda hocasý Muhammed el-Mehdî’yi ve
Hudarî’yi eleþtirmiþ, Mustafa Sâdýk er-Râ-
fiî, Zekî Mübârek, Muhammed Hüseyin
Heykel, Tevfîk el-Hakîm, Mansûr Fehmî,
Abbas Mahmûd el-Akkad ve Ýbrâhim Ab-
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Kur’ân-ý Kerîm’in yirminci sûresi.˜ ™

Mekke döneminin ortalarýna doðru Mer-
yem sûresinden sonra nâzil olmuþ, adýný
iki harften oluþan birinci âyetinden almýþ-
týr. Muhtevasýnýn üçte ikisi Hz. Mûsâ’nýn
nübüvvetine, Firavun’la ve kendi kavmiyle
mücadelesine dair olduðundan Mûsâ için
kullanýlan “kelîmullah” nitelemesine iþa-
retle “Kelîm sûresi” diye de isimlendirildi-
ði kaydedilmektedir (Âlûsî, XVI, 615). Âyet
sayýsý 135 olup fâsýlasý * ،� ،" א، harfleridir.
Bunlardan mîm ve vâv birer, yâ ise birkaç
defa yer almýþ, âyetlerin büyük çoðunluðu
yâ þeklinde yazýlan elifle (elif-i maksûre)
son bulmuþtur. Hz. Ömer’in, müslüman
oluþu sýrasýnda yeni indiði anlaþýlan Tâhâ
sûresinin okuduðu âyetlerinden etkilendi-
ði rivayet edilmektedir (Ýbn Hiþâm, I, 343-
345).

Resûl-i Ekrem’e, dolayýsýyla Kur’an’ýn
varlýðýndan haberdar olan herkese hitap
mahiyetindeki giriþten sonra Hz. Mûsâ’-
nýn nübüvveti ve mücadeleleri, Hz. Âdem’in
þeytanýn iðvâsýna kapýlmasý, ardýndan töv-
besinin kabul edilmesi ve kýyameti konu
edinen sûrenin muhtevasýný bir giriþ, dört
bölüm ve bir sonuç halinde incelemek
mümkündür. Bazý sûrelerin baþýnda yer
alan ve isimleriyle telaffuz edilen harfler-
den (hurûf-ý mukattaa) tâ ve hâ ile baþla-
yan sûrenin baþýnda Kur’an’ýn, muhatabý-
ný güçlüðe veya sýkýntýya sokmak için in-
mediði belirtilir. Ardýndan bu son ilâhî teb-
liðin bütün kâinatý yaratan, oradaki her
þeyin mülkiyet ve yönetimine sahip bulu-
nan Allah tarafýndan O’na karþý saygýlý olan
herkese öðüt ve uyarý vesilesi teþkil et-
mesi için gönderildiði belirtilir. Kulun söz-
lü davranýþlarýnýn gizli veya âþikâr olmasý-
nýn Cenâb-ý Hak tarafýndan bilinmesi açý-
sýndan farklýlýk arzetmeyeceði beyan edi-
lir (âyet: 1-8).

Sûrenin birinci bölümü Hz. Mûsâ’ya nü-
büvvetin geliþinin anlatýlmasýyla baþlar.
Mûsâ’nýn aile fertleriyle birlikte Mýsýr’a gi-
derken Tuvâ mevkiinde veya dürülüp yak-
laþtýrýlmýþ yerde (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müf-
redât, “tvy” md.) ilâhî hitaba mazhar kýlý-
nýp kendisine tevhid dininin ilkelerinin öð-
retildiði, asâsý ve eliyle mûcize gösterece-
ðinin bildirildiði anlatýlýr. Ayrýca Hz. Mûsâ’-
nýn Firavun’a gidip hak dini teblið etmek
ve iþkenceye mâruz kalan Ýsrâiloðullarý’ný
serbest býrakmasýný istemekle görevlendi-
rildiði, Mûsâ’nýn da kardeþi Hârûn’un ken-
disine yardýmcý olarak verilmesini talep et-

tiði ve talebinin yerine getirildiði ifade edi-
lir (âyet: 9-46). Ýkinci bölümde Hz. Mûsâ’-
nýn Firavun’la mücadelesine yer verilerek
Firavun’un gösterilen mûcizeleri sihir di-
ye nitelendirdiði ve buna karþýlýk verilece-
ðini söylediði belirtilir. Ancak büyük bir
kalabalýðýn önünde, Hz. Mûsâ’nýn asâsýnýn
bir yýlana dönüþüp sihirbazlarýn halka yý-
lan þeklinde gösterdikleri ipleri ve sopala-
rýný yutmasý üzerine sihirbazlarýn secdeye
kapanarak, “Hârûn’un ve Mûsâ’nýn rabbi-
ne iman ettik” dedikleri beyan edilir. Ar-
dýndan Firavun’un aðýr tehditlerine rað-
men sihirbazlarýn imanlarýndan dönmedik-
leri ve çeþitli mücadeleler sonunda Mýsýr’ý
terketmek mecburiyetinde kalan Ýsrâilo-
ðullarý’ný takip eden Firavun’un onlarýn geç-
tiði denizde askerleriyle birlikte boðuldu-
ðu bildirilir (âyet: 47-79). Daha sonra Hz.
Mûsâ’nýn kavmiyle olan mücadelesine yer
verilerek düþmanlarýn iþkencesinden kur-
tarýlan, uzun yolculuklarý esnasýnda kud-
ret helvasý ve býldýrcýn etiyle beslenen Ýsrâ-
iloðullarý’nýn taþkýnlýk göstermemeleri için
uyarýldýklarý halde Mûsâ’nýn vahiy almak
için Tûr’a gittiði sýrada onlarýn -Hârûn’un
bütün uyarýlarýna raðmen- Sâmirî’nin yap-
týðý puta taptýklarýndan bahsedilir ve ne-
ticede putun Hz. Mûsâ tarafýndan imha
edildiði belirtilir (âyet: 80-98).

Tâhâ sûresinin üçüncü bölümünde geç-
miþ ümmetlere ait haberlerin ibret alýn-
masý için nakledildiði, buna raðmen uya-
rýlardan etkilenmeyen kimselerin altýndan
kalkamayacaklarý büyük bir vebal taþýyaca-
ðý ifade edilir. Daha sonra kýyametin kop-
masýndan itibaren âhiret gününün bazý
safhalarýna etkileyici bir üslûpla ve kýsaca
temas edilir. Ardýndan Allah tarafýndan
Arapça’ya büründürülmüþ ilâhî kelâm olan

mu£â¦ýr fî Mý½r, I, ªâhâ ¥üseyn (Kahi-
re 1975); Abdülmecîd Abdüsselâm el-Muh-
tesib, ªâhâ ¥üseyn müfekkiren (Kahi-
re 1978); Erol Ayyýldýz, Taha Hüseyin: Ha-
yatý, Eserleri ve Edebiyatta Eski-Yeni
Anlayýþý (Bursa, ts.); Râþide Mehrân, ªâ-
hâ ¥üseyn beyne’s-sîre ve’t-terceme-
ti’×-×âtiyye (Ýskenderiye 1979); Þükrî Fay-
sal, Kütübün ve müßellifûn: ªâhâ ¥ü-
seyn (Beyrut 1980); Meftah Tahar, Taha
Husayn sa critique littéraire et ses so-
urces françaises (3. bs., Tunus 1982); Hü-
seyin Nassâr, Dirâsât ¼avle ªâhâ ¥ü-
seyn (Beyrut 1983); Câbir Usfûr, el-Merâ-
ye’l-mütecâvire, dirâse fî našdi ªâhâ
¥üseyn (Kahire 1983); Ahmed Ulebî, ªâ-
hâ ¥üseyn racül ve fikr ve £a½r (Beyrut
1985), ªâhâ ¥üseyn sîretü mükâfi¼in
£anîdin (Beyrut 1990); Mustafa Abdülganî,
ªâhâ ¥üseyn ve’s-siyâse (Kahire 1986);
Mahmûd Turþûne, el-Edebü’l-ebya² bey-
ne’r-Râfi£î ve ªâhâ ¥üseyn (Tunus 1989);
Abdürrezzâk Îd, ªâhâ ¥üseyn: el-£Ašl
ve’d-dîn (Halep 1995); Abdelrashed Mah-
moudi, Taha Husain’s Education from
the Azhar to the Sorbonne (Great Bri-
tain 1998).

BÝBLÝYOGRAFYA :

A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age:
1798-1939, London 1962, s. 324-340; Abdülhay
Diyâb, et-Türâ¦ü’n-našdî šable medreseti’l-cîli’l-
cedîd, Kahire 1388/1968, s. 78-84; J. Brugman,
An Introduction to the History of Modern Arabic
Literature in Egypt, Leiden 1984, s. 273-276,
360-377; Ibrahim I. Ibrahim, “Taha Husayn: The
Critical Spirit”, Problems of the Modern Middle
East in Historical Perspective: Essays in Hono-
ur of Albert Hourani (ed. J. P. Spagnolo), Rea-
ding 1992, s. 105-118; Hassan Jamsheer, “Gre-
at Arab Modernist Thinkers of the 20th Century.
The Case of Taha Husayn”, Proceedings of the
Arabic and Islamic Sections of the 35th Inter-
national Congress of Asian and North African
Studies (ed. K. Dévényi – T. Iványi), Budapest
1997, I, 131-138; A. Goldschmidt, Æåmûsü terâ-
cimi Mý½ri’l-¼adî¦e (trc. Abdülvehhâb Bekir), Ka-
hire 2003, s. 212-219; Mohamed al-Nowaihi, “To-
wards the Reappraisal of Classical Arabic Litera-
ture and History: Some Aspects of Taha Hu-
sayn’s Use of Modern Western Criteria”, IJMES,
XI/2 (1980), s. 189-207; Abdürrezzâk el-Hamâmî,
“Sîre cedîde li-Tâhâ Hüseyin”, el-Mecelletü’¦-¦e-
šåfiyye, sy. 22-23, Tunus 1982, s. 16-33; Ahmed
Beydûn, “Hayâtü Tâhâ Hüseyin eþ-þâniye”, el-
Fikrü’l-£Arabî, IX/51, Beyrut 1988, s. 194-209; Ah-
med Abdülhalîm Atýyye, “el-Pýtâbü’l-felsefî .inde
Tâhâ Hüseyin”, a.e., XI/62 (1990), s. 148-156;
Þevký Dayf, “Menhecü Tâhâ Hüseyin fi’d-dirâsâ-
ti’l-edebiyye”, MMLADm., LXV/2 (1990), s. 227-
240; M. Yûsuf Hasan, “el-.Akliyyetü’l-.ilmiyye fî
fikri Tâhâ Hüseyin”, MMLA, sy. 68 (1411/1991),
s. 3-24; P. Cachia, “Taha Husayn”, EI 2 (Ýng.), X,
95-96; Ömer Mikdâd el-Cimenî, “Hüseyin, Tâhâ
b. Hüseyin b. .Alî b. Selâme”, Mv.AU, VI, 422-
436.

ÿÞükran Fazlýoðlu

TÂHÂ SÛRESÝ

Tâhâ sûresinin ilk âyetleri


