
bu kısmı, adeta Fatiha süresindeki "ma
liki yevmi'd-dfn" ayetinin geniş bir açık
laması mahiyetindedir. 

Borç ve alacakların miktarıyla ödeme 
zamanlarının yazılmasını veya borçla
rın rehin karşılığında verilmesini tavsi
ye eden ayetlerden sonra (ayet 282-283) 
göklerin ve yerin Allah'a ait olduğu. Al
Iah'ın gizli açık herşeyi bildiği, dilediğini 
bağışlayıp dilediğini cezalandırabileceği 

ihtar edilir (ayet 284). 

Süre, İslam dininin iman ilkelerini ve 
müslümanların din anlayışını belirleyen 
ve adeta süreyi baştan sona özetleyen 
şu mealde bir hatime ile son bulur: Baş
ta Hz. Peygamber olmak üzere bütün 
müslümanlar Allah'tan gelen vahye ina
nırlar. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ederler ve iman 
açısından peygamberler arasında hiç fark 
gözetmezler. Allah'ın emirleri karşısın
da. "işittik ve itaat ettik" derler ve mağ
firet dilerler. Allah hiç kimseye taşıya
mayacağı bir yük yüklemez. Her kulun 
yaptığı iyilik de işlediği kötülük de ken
disine aittir. Bilmeden veya unutarak iş
lenen hatalar bağışlanacaktır. Mürninler 
Allah'tan af, mağfiret, rahmet ve kafir
Iere karşı yardım dilerler (ayet 285-286). 

Sonuç olarak denilebilir ki Bakara sO
resi Allah'ın birliği inancına açıklık getir
miş ve uiGhiyyetle ilgili meselelere ağır
lık vermiştir. Bundan sonraki AI-i İmran 
sOresinde ise nübüwet konusu açıklan
mış, Nisa süresinde kadın hakları ve aile 
düzeni ele alınmış, Maide süresinde he
Ialler ve haramlar bildirilmiş, En'am sü
resinde çeşitli batı! inançlar reddedilmiş, 
A'raf süresinde ahiret hayatı ayrıntılarıy
la anlatılmış, Enfal ve Tevbe sürelerinde 
cihadla ilgili meseleler üzerinde genişçe 
durulmuştur. Mushaf'ta Bakara süresin
den sonra gelen bu yedi uzun sOreden 
her biri bir başka açıdan onun muhteva
sındaki konuları tefsir etmiş bulunmak
tadır. Aslında Bakara süresi Kur'an'ın 

bütün süreleriyle doğrudan veya dalaylı 
olarak ilişkili olan bir süredir. Kur'an-ı 
Kerim'in en kısa özeti Fatiha süresi ise 
de Kur'an hükümlerinin hernem hepsini 
içinde toplamış olması bakımından Baka
ra süresi de bütün Kur'an'ın icmal yoluy
la bir başka özeti sayılabilir. 

Bu özelliklerinden dolayı Fatiha süre
sinden sonra en faziletli süre kabul edi
len ve ŞaJ:ıiJ:ı-i Buly1ri ile ("Tefslı", 2/ 1-
55) Tirmizi'nin es-Sünen'inde ("Tefslı", 
3) ayetlerinin tefsiriyle ilgili hadisiere ge
nişçe yer verilen Bakara süresinin fazi-

!etine dair olan hadislerden bazıları şun
lardır: "Kur'an' ı okuyunuz. Çünkü o kı
yamet gününde kendisini okuyaniara şe
faatçı olacaktır. 'İki Zehra'yı (Bakara ve 
Al-i imran süreleri) okuyunuz. Çünkü bu 
ikisi kıyamet gününde iki bulut kümesi 
veya iki gölgelik yahut da gökyüzünde 
kanatlarını açmış saf saf uçan iki alay 
kuş gibi gelecek ve okuyucularını koru
yacaktır. Bakara süresini okuyunuz. Çün
kü onu iyice öğrenmek bereket, öğren
mernek ise büyük ziyandır" (Müslim. "Mü
sMirin", 252; Tirmizi, "Feza'i!ü'1-~ur' an", 
4; Müsned, IV, 361). "Her şeyin bir zirve
si vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara sü
residir. Kim onu evinde bir gece okursa 
oraya üç gece şeytan girmez; kim onu 
evinde gündüz okursa oraya üç gün şey
tan girmez" (Darimi, "Feza, i1ü'1-Kur' an", 
13-15). "Kim j3akara sOresinin son iki 
ayetini geceleyin okursa bunlar kendisi
ne yeter" (Buhari, "Feza'i!", ı O, 27 ; Mü s
Jim, "MüsMirin", 254-256). Ayrıca Kur'an 
ayetlerinin en yücesi olan Ayetü'l-kürsr
nin bu sürede yer almış olması da onun 
faziletini gösterir (Bakara süresinin fazi
letine dair diğer rivayetler için bk. Ayde
mir, s. 112-133). 
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Şemsüdd!n Ebü'l · İkram Muhammed 
b. Kasım b. İsmail el-Bakar! 

(ö. 1111 / 1699) 

Ezher Camii şeyhülkurrası, 
Şafii fakihi. 
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Mısır'ın Darülbakar köyünde doğdu. 
Tahsilini Kahire'de yaptı. Kıraatta Abdur
rahman el-YemenT, hadiste Babili, NO
reddin el-Halebf ve Burhaneddin el-Le
kanı. fıkıhta MezzahT, tarikat ve tasav
vufta amcası Musa b. İsmail el-Baka
rf gibi zamanın ileri gelen alimlerinden 
faydalandı. Şafif fıkhı üzerinde derinleş
tL Bununla beraber esas ihtisas alanı
nın Kur'an ilimleri ve kıraat olduğu eser
lerinden anlaşılmaktadır. Bilhassa kıraat 
konusunda kendisinden pek çok kişi is
tifade etmiştir. 

Eserleri. 1. el-Kavacidü'l-mukarrere 
fi'l- fe va, idi '1- m~J:ıarrere. Kıraat. imam
larının okuyuş özellikleri ve kaideleri hak
kındadır. 2. Gunyetü'Halibin ve mün
yetü'r-ragıbin. Tecvidle ilgili olup Mu
~addimetü'l-Ba~ari diye de bilinir. 3. 
Haşiye <ala risale fi't-tecvid ve'r-resm 
ve mel]arici'l-J:ıurılf. Tecvid hakkında 

kaleme aldığı bir risale üzerine yazdığı 
haşiyedir. 4. el- cUmdetü's-seniyye. Sa
kin nOn, tenvin, med ve kasır gibi tecvid 
kaideleri hakkındadır. s. FetJ:ıu'l-kebiri'l
müte cal. Ayetlerdeki bazı müşkilleri açık
Iamaktadır. Ayrıca Feva,id fi'l-vaki ve 'l
ibtida,, Hisale ii tecvidi1-~UI 0 ani1-
Kerim, ŞerJ:ıu Mu~addimeti'l-Ecn1miy
ye adlı eserleriyle bir kasidesi bulunmak
tadır (Şerf:ıu Muk:addimeti'l·EcrQmiyye ve 
FetJ:ıu '1· k eb iri'/- mü te 'a l dışındaki eserle
rinin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, ll, 429 ; Suppl., ll, 454; Fihrisü mal].· 

tatati Dari'l-Kütübi'z·Zahiriyye, 1, 224-225. 
436-439; el-Fihrisü 'ş -şamfl ... , ll. 427-433). 
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