BAKARA
miştir. Bu Farsça tercüme. Sir William
Ouseley'in İngilizce tercümesiyle birlikte Londra'da (1803). Kazimirsky tarafın
dan taş basması olarak Paris'te ( 1839),
Berthels tarafından Leningrad' da (1926),
Armagan dergisinin eki olarak Tahran'da ( 131 O hş.) ve taş basması halinde tarihsiz olarak iki defa Bombay'da, bir defa da Tebriz'de basılmıştır. Son zamanlarda Zeblhullah Safa tarafından Rô}ıa
tü'l-ervô}ı ii sün1ri'l-mifrô}ı: Bal].tiyôrnôme adıyla Tahran'da ( 1345 hş ), Muhammed RQşen tarafından Lüm 'atü 'ssirôc li-ha:ireti't-tôc adıyla yine Tahran'da ( 1348 hş.) yayımlanmıştır. Eser İn
gilizce dışında Baran l'Escalier tarafın
dan Fransızca 'ya, meçhul kişiler tarafından Doğu ve Batı Türkçesi'ne çevirilmiştir. Türkçe çevirilerden ilkine ait
Uygur harfli bir nüsha Bodleian Kütüphanesi'ndedir (nr. 598; )aubert, s. 146167). Anadolu Türkçesi'ne yapılan tercümesi ise. Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde (nr. 3685; ayrıca bk. Blochet, ll, 16)

bulunmaktadır.
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Sözlükte "harekete geçirmek, bir tarafa yöneltip göndermek, bir işle görevlendirmek; uykudan uyandırmak, diriltmek" gibi manalara gelen ba's kökün den türemiştir. Esrna-i hüsnadan biri
olarak daha çok "ölüleri dirilten" anlamında kullanılır ve fiili sıfatlar grubu
içinde yer aldığı kabul edilir. Baisin bu
manasını muhy! ve cami' isimleri de teyit eder (bk DiA, ll, 484) Ragıb el-İsfa
hanl, kelimenin kökünde "nesnelerin,
cinslerin ve türlerin yoktan var edilmesi" anlamının bulunduğunu kaydetmekte ve kelimenin manalarına dair verdiği çeşitli örnekler içinde En'am sOresinin 65. ayetini bu manaya ayırdığı anlaşılmaktadır (krş. el-A'raf 71167; Lokman 31/ 28). Buna göre bais ile, yaratma ifade eden halik vb. isimler arasında
bir anlam benzerliği meydana gelmektedir. Abdülkahir el-Bağdadl ise baisin
kökünde ölüleri diriltme. peygamber gönderme ve harekete geçirme, yani canlı
ların faaliyetlerini yaratma manalarının
bulunduğunu kabul eder. Gazzalf bais ile
halil5 kavramları arasında bir bağlantı
nın mevcut olduğunu kabul etmekle beraber özellikle ba's kökünün sadece ahiret hayatındaki ikinci ve son yaratmayı
ifade etmediğini, bunun yanında ilk yaratmadan sonraki birçok yaratmanın her
biri için de kullanılabileceğini belirtmiş
tir. Gazzalf,
ve biz bilmediğiniz durumlarda da sizi yeniden inşa ederek
yaratırız" (el-Vakıa 56/61) ifadesiyle ilk
ve son yaratılıştan başka yaratılışların
da bulunduğuna işaret eden ayete dayanarak baisin özellikle canlıların geçirdikleri evreleri yöneten ilahi kudretin
ifadesi olduğunu vu rgulam ı ştı r. Zaten
muhtelif ayetlerde insanın yaratılış merhalelerine temas edilmektedir. Mesela
Gazzalf'nin de tahlil ettiği, "Ey insanlar!
Ba's konusunda bir tereddüt içinde bulunuyorsanız
diye başlayan ayette (elHac 22 / 5), insan yaratılışının toprak-nutfe-alaka-et parçası-rahimde kalma dönemi - çocukluk-erginlik ve ihtiyarlık merhalelerine temas edilmektedir. Gazzalf
bunlara. "ruh- duyuların idraki- temyiz
kudreti - akıl " şeklinde sıraladığı insanın
psikolojik ve zihnl varlık safhalarının yaratılışını da ilave etmiş, nihayet "velayet
ve nübüwet" mertebelerini de ekleyerek
Allah'ın bais ism-i şerifiyle tecelli eden
yeniden yaratılış örneklerini zenginleş-

tirmeye çalışmıştır (bk el-Ma/{:şadü'L-es
na, s. 95). Bais ölüyü diriltmek veya bir
nevi hayat taşıyan caniıyı başka bir yaratışla inşa etmek anlamına geldiğine
göre bir bakıma ölüm kabul edilen bilgisizliği (b k Fatır 35 1 22) izale edip yerine hayatı simgeleyen bilgiyi koymak da
bu ismin bir tecellisi olarak kabul edilmelidir (bk. GazzalT, s. 96)
Bais kelimesi Kur'an -ı Kerim'de geçmemekle birlikte aynı kökten türeyen
eliiyi aşkın çeşitli kelime Allah'a nisbet
edilmektedir. Bu kelimelere birbirinden
az çok farklılık arzeden sekiz ayrı mana
veriliyorsa da (bk. ibnü'l-Cevzi, s. 204-205)
bunların hepsini Abdülkahir el-Bağda
df'nin gruplandırdığı yukarıda işaret edilen temel anlamlar içinde mütalaa etmek mümkündür.
Bais ve bu ismin kökünü oluşturan
ba's ile ondan türemiş birçok kelime,
yukarıda sözü edilen temel manalara
bağlı olarak çeşitli hadislerde de yer almıştır.
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Çile çekme kabiliyeti kazanan
ve süfli arzulardan
kurtulmaya elverişli hale gelen
nefis anlamında tasavvuf terimi.
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Mutasawıflarca nefis, boğazlanması
gereken bir kurban kabul edilir. Kurban
koç (kebş), sığır (bakara) ve deveden (bedene) olabilir. Bünyesindeki süfll arzulardan kurtulma mertebesine henüz gelmemiş olan ve riyazet kabiliyeti bulunmayan nefse "kebş", bu mertebeye erişen nefse "bakara". seyrü sülQke girerek, süh'l.k *ün menzil ve merhalelerini
kateden nefse de "bedene" denir.
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