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"Maide Ayetleri" Üzerine Bir İnceleme 

Hikmet KOÇYİGİT<'J 

Özet: Bu makalede Miiide suresinin 112-115. iiyetleri, "Maide Ayet/eri" olarak 
isimlendüilmiş, söz konusu iiyetler itikadi ve içtimai açılardan analiz edilmiştir. Bu 
iiyetlerde yer alan Hz. İsa 'nın gökten sofra indirme mucizesinin, Hz. İsa 'nın ilahlığına 
değil; bilakis onun kulluğuna bir delil olduğu ve Maide vasıtasıyla kendi toplumunda ve 
sonraki kuşaklar üzerinde kalıcı izler bıraktığı savunulmuştur. 

Anahtar Kelime/er: Maide, Ayet, Hz. İsa. 

A stady on the Ay at of Maide 

Abstract: İn this article, 112-115. verses of Maide Suralı have been namedas the 
"Verses of Maide ". And these verses have been analysed from the po int of be/iefs and 
social ways. Tlıe miraele of Jesus, taking place in the verses, is r(dated with bringing 
down the dining tab le from the sky. It isn 't connected with his divine strength but 
especially ıt 's shown as a proof of his devotion. And it has been defended that the 
permanent signs have been !efi on his society and next generations by means ofMaide. 

Key Words: Maide, Verse, Jesus. 
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Giriş 

Bazı müfessirlerin "Gök Sofrası"(Esed, 2002:181; İslamoğlu,2009:188) olarak 
adlandırdıkları Maide kelimesi, bir iddiaya göre, "hareket etti" manasma gelen made
yemidü fiilinden türemiştir ve failetün kalıbındadır. Sofra, üzerinde olan ile sallandığı 
için maide adını almıştır. Bazı alimiere göre ise maide, atiye, bağış manasma gelen 
meyd masdarından "faile" kalıbında bir kelimedir. (Firuzabadi,l969:IV/569; 
Razi,l99l:IX/286) "Üzerinde yiyecek bulunan sofra", · (Konyalı,l991: IV/1358; 
Elmalılı, t.y. III/366) anlamına gelen Maide, Kur'anda sadece bu sürede geçmekte ve 
bulunduğU süreye de ismini vermektedir. 

Ayetlerde Maide'nin semadan indirilmesine temas edilmesi 

konuyu daha da çekici hale getirmektedir. Çünkü sema, ilahi dinlerde 

ulı1hiyetin adeta yeryüzüne yansıtıldığı bir makam olarak telakki edilmektedir. Bu 
minval üzere bazı ayetlerde sema Allah'tan kinaye olarak kullanılmıştır: "Gökte olanın, 
sizi yere batırıve1meyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yoksa 
siz, gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? 
Telıdidim nasılmış bileceksiniz. "(67/Mülk, 16-17). İlahi dinlerin semavi dinler olarak 
adlandınlması da semanın ilahi yönüne işaret etmektedir. Bunun anlamı, bu dinlerin, 
beşerin takatini aşan mutlak güç tarafından vazedildiğini vurgulamaktır. Bu yüzden 
Maide'nin semadan indirilmiş olması ayrı bir ehemnıiyet taşımaktadır. 

Biz bu makalemizde Maide Ayetleri kapsamında Maide Süresinin 112-115. 
ayetlerini, tefsir bilgileri eşliğinde özellikle sofranın, daha geniş bir ifadeyle yeme 
içmenin toplumsal yansımalarını değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim, 
Elıl-i Kitabın bir takım inanç telakkilerini tashih etmenin yanı sıra bu telakkilerin gerçek 
durumunu da açıklığa kavuşturduğu için inceleyeceğinıiz bu ayetlerde Hıristiyan 

kiliselerinin kabul ettiği yedi sakramentten(ayin) ikincisi olan Ekmek-Şarap 
Ayininin(Evharistiya). (Tümer ve Küçük, 1993:268 vd.) aslının ne olduğuna dair bir 
açıklama sunmaya çalışacağız. 

ı. Ayetterin isimlendirilmesi ' 

Kur' an, son ilahi mesaj olması ~akımından hemen her yönüyle incelemelere konu 
edinilıniştir. Bu bağlamda Kur'anın isimleri üzerinde de durulmuş, Kur'anın isim veya 
vasıf olarak doksan küsur isminin oJduğu iddia edilmiştir.(Turgut, 1991:77; Albayrak, 
2009:57) Bu isimlerin bir kısım çeşitli ayetlerde geçmektedir. Kur'anın isimlerinden 
olan Furkan (25/Furkan,1) ayetinde, Zikir (21/ Enbiya,50) ayetinde, Tenzil 
(26/Şuara,192) ayetinde geçmektedir. Bu isimler yaygın meşhur isimlerdir.(Salih ,t.y. 
:20-21) Bunların dışında Kur'anın, Kelam, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mevize, Aliyy, 
Hakinı, Hikmet, Habl, Nebe-i Azim, Ruh vb. (Suyuti, t.y. :lll 11-11 4) şeklinde isimleri 
olduğu da zilcredilmiştir. Kur'anın, böylesine yüce anlamlara sahip birçok isminin 
olması, hem kuşatıcılığının hem de onun mürninler nezdindeki saygın yerinin bir 
göstergesi sayılabilir. 

Yüz on dört süreden oluşan Kur' anın, bazı süreleri de birden çok isme sahiptir. En 
çok ismi olan süre Fatiha süresi oluı;ı yirmi küsurdan fazladır. Fatiha süresinin dışında, 
İsra süresinin Sübhan ve Beni !srail, Fatır süresinin Melaike, Kıta! süresinin 
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Muhammed ve Basikat gibi isimleri vardır. Bir iddiaya göre Maide silresinin de birkaç 
ismi vardır. Bu isimler Ukud, Munkıze ve Müba'sire'dir (Elmalılı,t.y. :III/140; Ayrıca 
bkz. Kurtubi,ty. :III/2027; Suyuti, t.y. :I/119). Bunun yam sıra bir v~ya birkaç süreye 
ise bir tek isim verilmiştir. Örneğin, Bakara ve Ali İmran süreleri "Zahravan" olarak 
adlandınlırken; Felak ve Nas sürelerine ''Muavvizetan" adı verilmiştir (Cerrahoğlu, 
1993:59). Ha Mim huruf-u mukatasıyla başlayan yedi süreye ise ''Havamim" adı 

verilmiştir. Bunlar, Mümin(Gafir), Fussilet (Mesabih, Akvat), Şura, Zuhruf, Dulıan, 
Casiye(Şeriat, Dehr) ve Ahkaf sürelerinden oluşmaktadır. 

Sürelerden ayrı olarak ayetler de çeşitli isimler alımştır. Kur'an, genel itibariyle 
ayetleri muhkem ve müteşabil:ı. olarak iki isim altında tasnif etmektedir: "Sana bu kitabı 
indiren O'dur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir Id, bu ayetler, kitabın anası 
(aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalbierinde kaypaklık olanlar, 
sıif fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabilı 
olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini Allah 'dan başka kimse bilmez. İlimde 
uzman olanlar, "Biz buna inandık hepsi Rabbimiz katındandır. " derler. Üstün 
akıllılardan başkası da derin düşünmez ". (3/ Al-i İ mr an, 7) 

Alimierin çoğunluğunun kabul ettiği genel bir isimlendiriDe de Mekld ve Medelli 
şeklindedir. Meşhur olan kanaate göre Hz. Peygamberin Medine'ye hicretinden önce 
nazil olan ayetler Mekld, hicretten sonra nazil olanlar Mekke'de nazil olsa dahi 
Medellidir (Suyuti, t.y. : I/16;Salih, t.y. :168). Böylesi genel tasniflerin yanında daha 
özel isimlendirmeler de olmuştur. Örneğin içerisinde en çok zamirin yer aldığı Ayetü'd
Demair (241 Nur,24); İçinde "icteba"(seçti) fiilinin geçtiği Ayetü'I-İcteba(22/Hacc, 78); 
Allah'a ve Resulüne baş kaldınp yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere 
uygulanacak cezayı ifade eden Ayetü'l- Hirabe(5/Maide, 33); İzzet ve ku1luğu ifade 
eden Ayetü'l-İzzet{l7/ İsra, lll); Kısas yoluyla öldürülecek kimselere yönelik öldürme 
hükümlerini içeren Ayetü'I-Katl(4/Nisa,92); Babası ve çocuğu olmayan kimsenin miras 
hükmünden bahseden Ayetü'l-Kelale(4/ Nisa,l76); Ayetü'I-Kifaye(24/Nur,52); 
Ayetü'l-Kürsi(2/ Bakara, 255); içerisinde sevgi sözcüğünün geçtiği Ayetü'l-Meveddet 
(42/Şura, 23); karşılıklı lanetleşmeyi anlatan Ayetü'l-Mübahele (3/ Al-i İnıran, 61); 
borçlar hukuku ile ilgili hükümleri içeren Kur' anın en uzun ayeti Ayetü'l-Müdayene(2/ 
Bakm·iı, 282); çocukların süt emme müddetleriyle ilgili hükmü açıklayan Ayetü'r-Reda 
(2/Bakara,233); içinde secde emrinin yer aldığı her ayet Ayetü's Secde olarak 
adlandınlır. Bunlar on dört tanedir. Ayrıca kılıç ayeti Ayetü's 
Seyf(9/Tevbe,5);temizleme ayeti Ayetü't Tathir (33/Alızab,23); teyemmümün hükmünü 
bildiren Ayetü't Teyemınüro (5/Maide, 5); abdestin farziyetini ifade eden Ayetü'l 
Vüdu'(5/ Maide, 6) (Demirci, 2009:24-28; Ayrıca bkz. Özel, 2006: 29-30) özel adiara 
sahip olan ayetlerdir. Bazı ayetlerin isimlendirilmesini bizzat Hz. Peygamber yapımştır. 
Mesela Ayetü'l-Kürsi Hz. Peygamberin yaptığı bir isimlendirmedir. Kanaatimizce diğer 
pek çok isimlendirmeyi ise İslam uleması, ilmi çalışmalarının neticesinde yapımş, 
özellikle belli bir konuya odaklanan ve daha çok ahkiim yönü ağırlıkta olan ayetleri 
ilgili konu çerçevesinde adlandınp temıinolojiye diihil etınişlerdir. Bazen de bir ayette 
yer alan dilbilimsel özelliği esas alarak isimlendiriDe yapımşlardır. Söz gelimi içinde 
yirmi beş tane zamirin yer aldığı Ayetü'd-Demair (24/ Nur,24) büyük bir olasılıkla 
filolojik çalışmalar sonucunda hiisıl olan bir isimlendirmedir. Biz de bu çalışmaımzda 
daha belirgin hale gelmesi için, Hz. İsa'nın gökten sofra indirmesini konu edinen Maide 
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Süresinin 112-ll5. ayetlerini Maide Ayetleri şeklinde tesrniye etmeyi ve bu isim 
altında incelerneyi uygun görüyoruz. 

2. Maide Ayetlerinin İtikadi Vurgusu 

Maide kelimesi yeme içme olgusunun bir özeti gibidir. Aslına bakılırsa fizyolojik 
ihtiyaçlann başında gelen yemek ve içmek gibi bir takım mübah işler güzel bir niyetle 
mürnin için ibadet haline gelebilir. Nitekim İmam Gazali'ye .göre, bedenin sıhhat ve 
selameti yeme içme olmadan sağlanamaz. Bu yüzden yemek, din yolunda gerekli 
şeylerden olduğu için ibadetten sayılmaktadır.(Gazali, 2004:I/243). Öte yandan sofra, 
beslenmenin bir sunum biçimi olması bakımından insan toplumlarının ayırt edici bir 
vasfıdır. Çünkü insanoğlu gıdasını hayvanlar gibi almaz. İştah açıcı şekilde hazırlar ve 
sunar. Belirli kurallara göre yer, başkalarına ikram eder, davetler verir, dinsel şölenler 

. tertipler ve gıdayı böylece takdim eder(Saran, ty. :280). Maide ayetlerinde de insanın 
bu kültürel özelliği sergilenmekte, Allah indirrniş olduğu Maide ile adeta insana ayrı bir 
konum atfettiğiili somut biçimde dillendirmektedir. 

Hz. İsa'nın gökten sofra indirme olayı ile ilgili Klsas-ı Enbiya kitaplarında 
çok sayıda rivayetler ve kimi zaman sorgulanması gereken görüşler yer almaktadır. 
Kur' anda, bu konuyla alakah detaya girilmediği için insanlar meraklarını bir bakıma bu 
tür rivayetlerle gidermeye çalışmışlardır. Biz gereksiz ayrıntılara girmeden bu ayetleri 
incelemeye çalışacağız. 

Kur'an'da, Maide ile ilgili şöyle buyrulmaktadır: tf::-ı. j.ı> f.l' .:r.' ır.? \ı <ıy.;l)-ı Jü ~1 

.:ı_p.;J ı.::;..w. .u .:ıl r-WJ l:ıp .:rJ:o;"J ı..:.. JS1ı .:ıl Jı.J ı_,ıu .:r.,:.-y ~ .:ıı.lııı_,Aı~ Jü .wı ıJ' wı.. l.:# J.r. .:ıl ..:1.; 

Ji"' ..::.;IJ l:ij;IJ .!.l.:.. ~TJ lı.J"'"TJ 'cJJf.J l.ı,ı> 'cl .:ı fo .Wı ıJ' ö.ı.ıl.o l.:# Jjll.:ı; ~~ f.i' ,:r.l ır.? Jü .;ıı..u.WJI ıJ' ~ 

~jl)l "Hani havarf/er "Ey Me1yem oğlu İsa, Rabbin bize gökten, donatılmış bir 

sofra(maide) indirebilir mi?" demişlerdi. O, "İman etmiş kimseler iseniz Allalı 'tan 
korkun" cevabını ve1mişti. Onlar "Ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize 
doğru söylediğini (kesin olarak) bilelim ve ona gözleriyle görmüş şahitler olalım 
istiyoruz" demişlerdi. Me1yem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz! Bize gökten bir 
so.fi·a(maide) indir ki, bizim için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir 
ayet (mucize) olsun. Bizi rızı~landır; zaten sen, rızık verenlerin en 
hayırlısısın. "(5/Maide, 112-114) Taberi'nin dediğine göre, bir kısım alimler sofranın 
inip inmediği hususunda ve sofradıt ne olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu 
bağlamda, İbni Abbas gibi bazı müfessirler, Hz. İsa ve Havarilerine, üzerinde ekmek ve 
balık olan bir sofranın inmiş olduğu,nu ve onların her nerede dilederse bu sofranın orada 
indiğini ve onların o sofradan yediklerini(Taberi,1999: VII/178-179) belirtirken; Hasan 
el-Basri ve Mücahid gibi bir kısım müfessirler ise böyle bir sofranın inmediğini 
söylemişlerdir. Çünkü ayette sofranın hem ewelkiler hem de sonrakiler için bir bayram 
olacağı bildirilmiştir. Binaenaleyh eğer böyle bir sofra inmiş olsaydı, bu bayramın 
kıyamete kadar hep devam etmesi gerekiidi dernişlerdir. Ancak müfessirlerin büyük bir 
çoğunluğu bu sofranın indiğini kilbul etmektedirler(Razi,1991:IX/290). Biz de bu 
sofranın indirilrniş olduğu kanaatindeyiz. 

Yukarıdaki ayetlerde de geçtiği gibi, Hz. İsa bu sofrayı Havarilerinin isteği üzerine 
talep etmiştir. Havarilerin bu isteğinin bir iman zafiyetinden ziyade, kalbill mutmainliğe 
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erişme isteğinden kaynaklandığı düşünülebilir. Nitekim benzer bir şekilde Hz. İbrahim 
de Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiği konusunda bir talepte bulunmuş ve bunu kalbinin 
tatmin olması için istediğini vurgulamıştır(2/Bakara, 260) 

Bize göre Maide olayı, en başta bazı yanlış itikadi anlayışları düzeltmeyi hedef 
almaktadır. Bu itikadi yanlışlığın başında Hz. İsa'nın ilahlaştınlması vardır. Gökten bir 
sofranın indirilmesi gerçekten olağanüstü bir durum arz eder. Bu· nedenle böyle bir 
durum karşısında inkfu-a yeltenenler ağır bir biçimde tehdit edilmişlerdir: "Allah da 
şöyle buyurdu: Ben onu size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim 
inkô.r ederse, kô.inatta hiç bir kimseye etmediğim azabz ona edeceğim!" (5/Maide, 115) 
Müfessirlere göre, bu ceza onların maymunlara ve domuzlara çevrilmesidir(Taberi, 
1999:VII/180). Öte yandan bu tür mucizeler karşısında Hz. İsa'nın ve hatta annesi Hz. 
Meryem'in ilahlaştınldığı gözleınlenen vakalardandır. Bu yüzden Maide Ayetlerinin 
hemen akabinde bu mesele gündeme getirilmektedir: "Allah: Ey Meryem oğlu İsa! 
İnsanlara, "Beni ve anamz, Allah'tan başka iki tanrı bilin" diye sen mi dedin, buyurduğu 
zaman o, "Hfışfı! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. 
Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirditi. Sen benim içimdekini bilirsin, Jıalbuki 
ben senin zfıtznda olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca 
sensin"(5/Maide,116) Ayetler; Hz. İsa'nın gökten bir sofra indirme talebini beyan 
ederken onu ilahlaştıranların düşüncesini de doğrudan nakzetmektedir. Bazı 
müfessirlerin dediği gibi, böyle bir sofranın indirilmesi Yüce Allah'ın kudretinin apaçık 
bir belgesi, kullarından ihliislı olanların duasını kabul ettiğine, Hz. İsa'nill 
peygamberliğinin doğruluğuna, onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna apaçık bir 
belgedir. Çünkü o eğer gerçekten ilah olsaydı, herhangi bir kimseden bir şeyler isteme 
ihtiyacı duymazdı. Onun dua edip Yüce Allah'ın da duasını kabul etmesi, Hz. İsa'nın 
kulluğunun, insan olduğunun, Yüce Allah'a muhtaç oluşunun bir başka 

delilidir(Zuhayli, 2005:N/115). Zira dua etmek kulluğun belirgin vasfıdır ve Kur'ana 
göre insanın değer kazanması bir bakıma onun dua etme yönüyle alakalıdır: 

"(Resulüm!) De ki: "Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? "(25/ Furkan, 77) 
Çünkü insanın yaratılış amacı Allah'a kulluk ve ibadettir. Dua ise ibad~tin hulasası 
sayılır. Hz. Peygamber'in "dua, ibadetin ta kendisidir"(Tirmizi,1981:Tefsir, 
Gafir,2973) hadisi de bunu teyit etmektedir. Hz. İsa ise halis ve salih kullardan birisi 
olduğu için duasını en güzel şekilde yapmıştır. Hz. İsa 'nın duasına dikkat çeken 
Ebussi.ıud Efendi'ye göre, Hz. İsa, Cenab-ı Hakka, bir kere bütün kemalatı kendinde 
toplayan uluhiyet vasfı ile, bir kere de onun Rablığını dile getiren rububiyyet vasfıyla 
olmak üzere iki kere duada bulunmuştur ki bu, yakarışının gayesini ve duasındaki 
vurguyu açıkça ifade etmektedir. Ve yine nakledildiğille göre, Hz. İsa, önce gusletıniş, 
cübbesini giymiş, iki rekiit namaz kılmış, başını eğmiş, gözünü kapatmış sonra bu duayı 
yapmıştır(Ebussuud, t.y. :WllO). Üstelik sofra indikten sonra Hz. İsa(a.s) ağlayarak 
"Allahım beiıi şükredenlerden kıl! Allahım, o sofrayı bir rahmet kıl ve başkalarına 
örnek olacak bir ceza vesilesi kılma" demiştir(Razi, 1991:00291; Elmalılı, t.y. 
:IIV366). 

Bütün bu ifadeler karşısında, günümüz Hıristiyanlığının mimarı olan Paulus'un 
öğretisini değerlendirdiğirnizde, Hz. İsa'nın, Maide mucizesi ile ilahlaştırılınasının 
değil, tam tersine kulluğunun ön plana çıkarılması gerektiğini anlarız. Hıristiyanlık 

itikadını tamamıyla şekillendirmiş olan Paulus'un, Kur'an ayetleri ile hiç örtüşmeyecek 
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ilginç iddiaları vardır. Mesela Paulus'a göre, "İsa şeriatı kaldırmak için gelmişti. Çünkü 
şeriat günahların kaynağı idi. Şeriat olmasa, günah da olmazdı. Tanrı Adem'den beri 
devam edip gelen, ezeli günaha ve şeriat yüzünden işlenen diğer günahlara kefaret 
olarak, kendi oğlunu dünyaya göndermiş ve kurban etmişti. Artık O'nun kurbaroyla 
ezeli günah ve şeriat kalkmıştı. Yeni Mesih dininde şeriat ve günah yoktu" (Sarıkçıoğlu, 
1983:219). Bu bağlamda Hz. İsa'nın, bütün insanları asli günahtan kurtarma adına 
kendini feda etmesi, onun Havarileri ile yediği son yemek ile.de ilişkilendirilınektedir. 
Bir iddiaya göre, İsa- Mesih bu son ziyafetinde insanları kurtarmak maksadıyla bütün 
ıstırapları kendine alan, kuzu gibi itaatlikurban olan ve kemali itaatinden ötürü Allah'ın 
sağ tarafına yükseltilen kurtarıcı sıfatıyla(Schırnmel, 2007:160) karşımıza çıkmaktadır. 
Oysa Maide Ayetleri böyle bir anlam taşımadığı gibi, Hıristiyiınlıinn. bu şekildeki 
itikadı, Kur'anın ısrarla üzerinde durduğu Tevhid anlayışına da zıttır. "De Id: O Allah 

. birdir. Allalı Sameddir. Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O 'nun 
dengi değildir"(ll2/İlılas, 1-4) 

Maide Ayetlerinden Allah'tan herhangi bir istekte bulunmanın adabını da öğrenmiş 
oluyoruz. Anladığımız kadarıyla yapılacak dua öncelikle dünyevi maksatlar 
taşırnamalıdır. Nitekim Havariler, Maide İstemekten maksatlarını beyan sırasında 
dünyevi gaye olan yemeyi takdim etmişlerse de İsa(as) uhrevi gayeleri takdim 
buyıırmuş ve ahiret işlerinin takdime şayan olduğuna işaret etmiştir(Konyalı, 1991: 
IV/1358; Elmalılı, ty. : III/366). Ayrıca ihsan edilen nimet karşısında şükrünü belirterek 
seçkin bir kul olmanın diğer bir kıstasını yerine getirmiştir. Zira şükretmek her kula 
nasip olmayan bir nimettir. Bu meyanda Cenab-ı Hak "kullarım içinde şükreden 
azdır"(34/Sebe,l3)-·buyıırmakta ve belki sofrayı da şükür etmenin bir vesilesi 
kılmaktadır. Nitekim müfessirlerin yorunıları üzerinden gidersek, sofrada yapılacak 
duanın daha bir önem taşıdığını, hem sofraya otıırurken hem de sofradan kalkarken dua 
etmenin, sofranın önenıli adabından biri olduğunu söyleyebiliriz. 

3. Maide Ayetlerinin İçtimai Boyutu 

Sofra her şeyden önce beslenmenin bir simgesi sayılır. Beslenme ise insanın temel 
ihtiyaçlarından birisi olup sosyal bir olgudur. Çünkü beslenme, insanın çevresiyle olan 
ilişkilerini yaşamın her alanında biçinılendirmekte önenıli bir faktördür. Halk dilinde 
kullanılan "ekmek parası" deyimi, insanın bir ömür boyu başta beslenme olmak üzere 
diğer asli ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl bir çaba içine girdiğini göstermesi açısından 
önem arz eder. 

Günümüzde uzmanlaşmanın büYük ivme kazanması, beslenme alışkanlıklarında 
küresel ölçekte değişinılerin yaşanınası ve buna bağlı olarak bir takım hastalıkların 
neşet etmesinden dolayı ''Beslenme Bilimi" adıyla yeni bir disiplin teşekkül etmiştir. Bu 
disiplinin uzmanlarına göre beslenme, sağlığı koruyan, başka bir ifadeyle kişiyi 

hastalıklardan uzak tııtan, fıziksel ve sosyal huzuru sağlayan, vücuda kuvvet ve enerji 
veren, dayanma gücünü ve başarıyı artıran çok önenıli bir faktördür. Başarılı çalışma ve 
sağlıklı bir hayat için gerekli faktörlerin başında beslenme gelmektedir(Demirci, 2007: 
4). Hatta bazı bilim adanılarına göre beslenme, bireysel sınırları aşıp, insan ırkının 
ilerlemesi ve iyiye gitmesi için de önenıli (Kınsman,1994: 1) bir görevi üslenmiştir. 

Öte yandan sofra, bazı toplumsal göstergeleri de bünyesinde taşırniikta, belli bir 
uygarlık düzeyini ifade etmektedir. Çünkü sofra ve masa yerleşik hayatın unsuru olan 
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mutfağın vazgeçilmez araç gereçlerindendir. Bazı iddialara göre, insanlar önceleri 
besienmeyi karın doyurmak biçiminde sürdürmüşlerdir. Yerleşme başladıktan sonra 
sofra kurma, sofrada değişik besinleri bir arada kullanma da gelişmeye başlamıştır. 
Yemeklerde lezzet ön plana çıkmaya başlamış zengin ve fakirierin beslenmeleri 
birbirinden ayrılmıştır (Kutluay, 1998:137). Bu iddia evrimci bir görüş olmakla beraber, 
toplurnların refah seviyelerinin yükselmesine paralel olarak sofra kültürünün de 
değiştiği gözlernlenen bir gerçektir. 

Sofra, peygamberlerle birlikte daha farklı bir anlam kazanmış, misafiri ve yoksulu 
dayurmanın aracı olmuştur denebilir. Dilimizde yaygın olarak kullamlan ve hatta 
günümüzde kimi lokantalara isim olan ''Halil İbrahim Sofrası" deyimi, yemek ikram 
etmenin peygamberler vasıtasıyla topluma nasıl aşılandığım anlatır. Ayrıca bu deyim 
bereketi dile getirmekte, yemek yediren, sofrasım insanlara açık tutan kişilerin 

nzıklarında bir bereketin olacağım ima etmektedir. Aslına bakılırsa "Halil İbrahim 
Sofrası", Hz. İbrahim'in misa:firlere ve yolculara yemek ikram etmeye düşkünlüğünü 
ifade etmektedir. Dolayısıyla ''Halil İbrahim Sofrası", büyük bir ihtimalle Hz. 
İbrahim'in misafir ağırlama adetinin deyimleşmiş halidir. Nitekim ayette şöyle 
buyrulur: "İbrahim, sonra ailesine giderek semiz bir buzağı (eti) getirdi. Onu önlerine 
sürerek: "Yemez misiniz?" dedi. Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. 
Onlar İbrahim'e: "Korkma!" dediler ve onu çok bilgili bir oğul ile 
müjdelediler"(51/Zariyat, 26-28). Bazı müfessirler yemek yedirmeyi cömertliğin bir 
alanıeti olarak kabul etmekte ve Hz. İbrahim'in misafirlerine heirren yemek getirmesini 
onun cömertliğinin kemaline bağlamaktadırlar(İslamoğlu, 2009: 1042). Gerçekten de 
yemek ikram etmenin cömertlikle büyük bir ilişkisi vardır. Cenab-ı Hak da inzal ettiği 
Maide aracılığı ile kullarına olan cömertliğini ve esas nzık verip doyuranın kendisi 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Sofra kültürünün halk tabanında revaç bulmuş bir şekli de Hz. Zekeriya'nın adım 
taşıyan bir uygulamadır. Denildiğille göre Curnlıuriyet sonrası Ankara'sında görülen ve 
1930-40 lı yıllarda yaygınlaşmış ve günümüze kadar gelmiş olan "Zekeriya Sofrası", 
adak· adama, adağım yerine getirme, yeni dileklerde buluıınıa için yapılan yemekli bir 
toplantıdır. Buradaki yemek daha çok çerez, yemiş ve yeşilliklerden oluşmaktadır. Bu 
adet, eski İstanbul ve Bursa' da da görülmüştür. Oralarda bu geleneğin adı "Zekeriya 
Peygamber Sofrası" ya da "Peygamber Sofrası" adıyla amlmıştır. Bri geleneğin, 20. 
yüzyılın başında Hicaz'dan gelen ihtiyar bir kadının eşeri olduğu söylenmektedir. 
"Zekeriya Sofrası" geleneği genellikle yalmzca kadınlar arasında yapılır. Sofra, dileği 
yerine gelmiş bir kadın tarafından düzenlenir. Daha çok Şahanı Şerif ayı içinde yapılır. 
Sofraya komşu ve akraba kadınlar çağnlır. Sofra açılmadan önce iki rekil.t namaz kılırıır. 
Namazdan sonra Meryem silresi okuııur. Kısacası Zekeriya Sofrası adım Zekeriya 
peygamberden alır. Sofranın özelliği ise namaz kılımp, Kur'an okuııuncaya ve sofraya 
adak mumu dikilineeye kadar, katılanların birl:?iriyle konuşmamalandır. Yani susmak ve 
konuşmamak sofranın başlıca kurallarındandır(Tezcan, 1997:144). Söz konusu 
geleneğin Hz. Zekeriya'nın adıyla anılması kanaatimizce, Hz. Zekeriya'nın Hz. 
Meryem'i himayesine alımş olınası ve bu sebepten dolayı onu mabette sürekli ziyaret 
etmesi ve belki yemek götürmesi, ona ikramda buluıınıasıyla ilintilidir. "Bunun üzerine 
Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve 
Zekeriyya'nzn himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girse, 
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onun yanında yeni bir yiyecek bu/urdu. ''Me1yem! Bu sana nereden geldi?" deyince, 0 

da: "Bu, Allah katındandır. " derdi. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık 
verir".(3/Al-i İmran,37}Ancak "Zekeriya Sofrası" adıyla anılan bu geleneğe, zamanla 
muın yakma gibi hurafe kabilinden çeşitli öğelerin sızdığı ve bir takım sapmalara maruz 
kaldığı anlaşılmaktadır. 

Din, insanlık tarihinde bütün toplumları derinden etkilemiştir. Bu çerçevede 
Müslüman toplumların gerek kurumsal gerekse folklorik düzlemde, kendi dinleri olan 
İslam'dan etkilendikleri her türlü okumada karşımıza çıkmaktadır. Konumuzia ilgili 
olması bakınundan, önemli vakıf müesseselerinden birisi olan aş evlerinin kurulmasında 
Miıide ayetlerinin de hatırda turulduğunu . belirtmemiz gerekir. Özellikle vakıf 
kültürünün yaygın ve etkin olduğu Osmanlı Imparatorluğu döneminde bu vakıftarla 
ilgili padişahların çıkardığı bazı fermanlarda Maide ayetlerine atıfta bulunulmuştur. 
Mesela Fatih Sultan Mehmed Han'ın bir fermanı olan "Fatih Aştanesi'nin 
Tevzi'namesi" nde giriş cümleleri şöyledir: "Hamd-i na-niahdfrd ve sena-i na-ma'dfrd ol 
Halık-i bf misal ve Razık-ı bi zeval celle celaluhu ve amme nevalühü üzerine olsun ki 
kaffe-i hayvanatın erzakını imiiret-i illernde tevzi' kıldı ve simat-ı zemin üzerine 
vaz'eyledi ki enva' -ı et'ime-i nefise-i lezize-i şeheviye ile zuyfrf-i insani teşbi' edip 
topladı; hususa ümern-i sillifeye tekrimen li şanihimi'l ali sema-i samiden inzal-i maide 
idüb alam-ı kişt-ü direvden beri kıldı. Kema kale fi Kitabilıi'l Kerim: ''Kale İse'bnü 
Meryem Rabbena enzil aleyna milideten ~e's semai tekünü lena iden li evvelina ve 
ahirina ve ayeten miııke ila alıir-il aye ... (Unver,l953:1). Görüldüğü üzere başta fakirler 
ve misafırler olmak üzere birçok insanın yedirilip içirilmesini hedefleyen "Aşhaneler''in 
ortaya çıkmasında Mitide ayetleri de hatırda tutulmuş ve kanaatimizce adeta bu tür 
kurumlar vasıtasıyla Maide'nin sonrakiler için de bir bayram olması işlerlik 

kazanmıştır . 

.A..yette sofranın indirilişinin bir bayram olması başka şekillerde de yorumlanmıştır. 
Müfessirlerin dediğine göre, Maide pazar günü inmiştir. Bundan dolayı Hıristiyanlar 
pazar günlerini bir bayram(tatil) edindiler. "Iyd" kelimesi Arapçacia "ade"(döndü) 
fiilinden alınmıştır Her sene yeni bir ; sevinçle dönüp geldiği için bayrama "ıyd" 
denilmiştir(Razi, 1991:00288; Ebussuud, t.y. : IIli 10; Alusi, 1994: N/58-59). Öte 
yandan sofranın evvelkiler ve sonrakiler için bir bayram olması, sofranın bütün 
kuşakları etkileyen bir yönünün ol~uğunıı gösterir. Sanki sürekliliği olan bir kurum 
haline gelmiş, tıpkı bayram gibi kendi !')trafındakileri kaynaştırdığı için öncekiler ve 
sonrakiler için adeta bir bayram olmuştı.ir. Çünkü bayramlar fertleri bir araya getirir, 
onlar arasmda toplumsal bağları güçleıı'dirir, ortaklıkları pekiştirir (Artur, 2005:214). 
Sofranın indirilmesinin bayram günü olarak kabul edilmesi, sofranın fevkalade 
yemeklerle donanelığını da akla getirmektedir. Çünkü bayram gibi özel günlerde 
toplumdaki en fakir insan bile sofrasıİı.ı en iyi şekilde kurmaya çalışır. . 

Müfessirler, sofradan yemek yiyen insanlar hakkında değişik yorumlar 
yapmışlardır. Bir rivayete göre sofra kırk gün, gün aşırı iniyordu; fakirler, zenginler, 
zaYıflar, küçük, büyük toplanıp yiyorlardı(Konyalı, 199l:N/1359; Elmalılı, t.y. 
:III/366). Vehb b. Münebbih'e göre ise bu sofradakilerden hiçbir şey eksilmiyordu. Bir 
kavim gelip yiyip çıkıyor sonra bir başka kavim gelip yiyor sonra çıkıp gidiyordu. Ta ki 
hepsi yiyor ve yine arta kalıyordu(Taberi, 1999:VII/179). Bur~da sofranın· toplumsal 
yönünt:ı değinmek yerinde olur. Rivayetlerden yola çıkarsak Hz. ısa'nın, Maide vasıtası 
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ile insanlan bir araya getirdiğini söyleyebiliriz. Bazı sosyologlara göre, hemen her 
toplumda yemek vermek, sevgi, duygu ve arkadaşlık gösterisidir ... İkincisi yemeğin 
simgesel rolüdür yiyeceklerin grup · dayanışmasının bir ifadesi oluşudur. Aile ve 
arkadaşlık, dostluk bağlannın korunmasında yemeğin rolü vardır. Birlikte yemek 
yemek, bir masa etrafında toplanina aile üyelerini mutlu kılar. Aile birliğini vurgulayan 
bir araç olur yemek (Tezcan, 2000: 3). İşte Hz. İsa Maide olayı ile toplumun her 
kesimini bir araya getirmiş ve·sonrakiler için güzel bir örnek olniuştur. 

Bazı araştırmacılara göre ise; yemek ikranıı iki taraf için de bir ağırlama yani 
birbirine değer verme olayıdır(Y amakoğlu, 2001 :233). Nitekim uluslar arası diplomatik 
ilişkilerde devlet erkanının birbirinin onuruna yemek vermesi bunun güzel bir örneğini 
teşkil eder. Bu noktada denebilir ki Cenabı Hak da Maide vasıtası ile kullarına verdiği 
değeri bir kez daha açıkça göstermiş, onlan kul olmanın paydasında birleştirmiştir. 

Maide olayının bir başka boyutu ise bir cemaatin yapılanmasına olan katkısıdıİ. 
Bazı sosyologların iddia ettiğine göre, sır cemaatlerin · içinde. kutsal bir yemek, 
iştirakçileri kendi aralannda birleştirinekte ve bu kültün kahramanına bağlamaktadır. 
Müşterekeri yenen bir yemekle İcra edilen insan varlıklan arasındaki sıkı birlik adeti, 
yüksek tipli din çerçevesinde bir ayine, Allıili'la iıyinsel bir cemaate dönüşmektedir. 
Nihayet ikinci olarak da kendi aralannda bir üyeler cemaatine dönüşmüştür(Mensching, 
2004:180). GerÇekten de Hz. İsa'nın indirdiği Maide aynı zamanda inananlar ile onu 
inkar edenleri birbirinden ayıran bir sembol olmuş ve iman eden bir toplumu bir araya 
getirmiştir. Öte yandan Hz. İsa'nın indiri:niş olduğu bu sofranın toplumun biitün 
kesimlerine açık olması ona başka toplumsal işlevler de kazandırmıştır. Bu işlevlerden 
birisi de servetin dağılımıdır. Çünkü aç insanlara, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yapılan 
yiyecek yardımlan onlara insan olarak sevgiyi ifade etmenin yanı sıra bu tür yardımlar, 
servetin yeniden dağılınıını da ifade ernektedir (Tezcan, 2000: 17). · 

Cenab-ı Hak, "Maide" aracılığı ile topluma doğrudan müdahil olduğunu 

göstermenin yam sıra~ toplum bireylerini birbirine kenetleyecek olgulara da ·atıfta 
bulumnaktadır. ASlında sadece Maide olayı değil fitre, zekat, adak, sümıet, hac; 
Ramai:an ve Kurban bayrarnlan, mevlit törenleri, İslam dininin kurumlaştıİ-dığı yeniden 
dağıtım biçimlerini(Güvenç,1999: 209) ifade etmektedir. · 

Daha önce değindiğimiz gibi müşterek yemeğin sembolik bir yanı da vardır. 
Özellikle Hıristiyanların "Son Akşam Yemeği" olarak adlandırdıklan Maide olayı, 
sembolleştirilirken aym zamanda büyük bir talırife uğratılnııştır. Bunun 
sembolleştirilmesinin nedenlerinden birisi belki de sembollerin aym zamanda birleştirici 
olan yanından faydalanmaktır. Nitekim Schımmel'e göre, bu mukaddes yemek 
(sakrament) dağınık Hıristiyanlann ruhani birliğini ifade etmektedir (Schumnel, 
2007:160). Ancak şu noktaılın da altım çizmek gerekir ki, bu merkezi ritüel-ki vaftizle 
birlikte Hıristiyan toplumun en önemli ritüelidir- yüzyıllar boyunca çok sayıda 
birbirinden ayrılan teolojiye de esin kaynağı olmuştur. Günümüzde bile, ejkaristiya 
yorumu Roma Katalildiğini reformcu kiliselerden ayırmaktadır(Eliade, 2003 : 391). 
Yani Maide olayının, Hıristiyan dünyasındaki mezheplerin oluşumuna sebebiyet veren 
bir yönü de bulunmaktadır. 

Bazı sosyologların iddiasına göre, müşterek yemeğin hatırası olan kommunyon 
ayini, Hıristiyan cemaatini, Helenistİk sır tarikatianna benzetmiştir. Başlangıçta gerçek 
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bir yemek olan müşterek yemek, ikinci asırda sembolik bir hareket haline 
gelmiştir(Mensching, 2004:181). Daha somaki zamanlarda ise mezh~pler arasındaki 
yorum farklılıklarına kaynaklık etmiştir. ·· · --

İncil ayetlerinde de bu sembolik durum anlatılmaktadır: "Yemek sırasında İsa eline 
ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. «Alın, yiyin» 
dedi, «bu benim bedenimdir.» Sonra bir kfıse alıp şükretti . ve bunu öğrencilerine 
vererek, «Hepiniz bundan için» dedi. «Çünkü bu benim kanımdır, günahların 
bağışlanması için birçoklan :ığruna akıplan antlaşma kanıdır"(İncil, Matta, 26/ 26-28; 
Markos,14/ 22-24). Maide Ayetlerini Incil ile mukayese ettiğimizde yapılan tahrifatı 
açık bir şekilde görmekteyiz. Müşterek yemeğin böylesine kılık değiştirmiş olması 
Hıristiyan toplulukların eski kültürlerinin ve başka kültürlerin etkisinde kalması ile 
açıklanabilir. Nitekim dinler tarilıi uzmanlarından Tokarev, söz konusu olayı bu 
doğrultuda izah etmektedir. Ona göre, en eski ve aynı zam~da en önemli Hıristiyan 
gizemleri vaftiz ve şaraplı ekmek yemek ayinidir. Şaraplı ekmek yeme ayininin 
gizemi(ki onda ekmek ve şarap görüntüsü altında inananlar ''Hristo'nun vücut ve 
kanını" tatmaktadırlar) eski Tann yeme ayininin şekil değişiminden başka bir şey 
değildir. Totemizm zemininde ortaya çıktığı anlaşılan bu tann yeme ayini, özellikle 
tarımsal dinlerde gelişmişti .. Mitra'ya, Attis'e ve diğer doğu tamılarına tapınçta da şarap 
ve ekmek yeme ayini hemen hemen değişmeksizin Hıristiyanlığa geçmiştir(Tokarev, 
2006:557). Zaten Hıristiyanlık, bulunduğu her çevreden bariz kültürel öğeler alan 
dinlerin başında gelmektedir. Bu yüzden Hıristiyanlıktaki tahrifatın boyutlan ileri 
derecededir. 

Sonuç 

Kur' anda zikredilen kıssalar içerisinde dikkati eelbedenlerden birisi de şüphesiz 
Maide olayıdır. Maide'nin sadece belli bir topluma ve zamana özgü olduğıınu 

düşünmek, bu ayetlerin hayatiyetini dondurmak olur. Maide, insan toplumlarında 
önemli işlevlere sahip olan yeme içme olgusunu, yaratıcı ile kul arasında bir ilişkiye 
döndürmekte, Allah'ın Rezzak ismini somutlaştırmaktadır. Maide, başta Hz. İsa gibi 
doğumu, dünyadan ayrılışı ve sergilediği olağan üstü hallerle hayranlık uyandıran 
şalısiyetlerin ilalılaştırılmasına ket vuran. bir vakıadır. Öte yandan, Maide Ayetleri Hz. 
İsa'nın ve diğer peygamberlerin dini ve kültürel mahiyette toplum üzerinde nasıl etkiler 
bıraktığının numunelerinden birisidir. ·' 
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