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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :79 Tertip Sırası :70 Ayet Sayısı :44 İndiği Yer : Mekke 
 
Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric”kelimesinden almıştır. 
Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûrede başlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan 
tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir 
 
Meâric suresinin konusu, “ kıyamet ve âhiret”le ilgilidir. Öncesinde Hakka suresi ile ile peş peşe indirildiği için sure 
adeta birbirinin devamıdır. 
 
Meâric sûresinde kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme, hesap gününün sıkıntıları, cehennem azabı, 
âhiret hayatı ve peygamberlik gibi İslâm’ın inanç esasları ele alınmaktadır. Sûrede cömertlik ve cimrilik 
konularından bahsedilir; müminlerin güzel vasıfları, iyi işleri ve üstün ahlâkı anlatılır; inkârcıların Hz. 
Peygamber’e karşı tutumları değerlendirilir. 
 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
Bismilahirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(Me'âric 79/1) 

ٍعِقاَو	ٍبَاَذعِب	ٌلِئآَس	ََلاَس ۙ 	
Se-ele sâ-ilun bi’ażâbin vâki’(in) 

 

İsteyen birisi, vuku bulacak azabı sordu. 
 
İlk ayet bir soru ayeti. “ Se ele” istedi, sordu anlamına gelmektedir. İçinde iddia ve istek bulunan bir soru 
üzerine ayeti kerimeler nazıl olmuş ve bir cevap olarak inmiştir. 
 
Sure hakikati örtenleri bekleyen azabı muhtemelen uzak bir ihtimal olarak gören veya azabın kesinlikle 
olmayacağıni iddia eden , iyice kanaat getirmiş birinin meydan okur şekildeki bir sorusu üzerine nazil olmuştur. 
Burada “birisi” denilerek aslında bir kişi , bir zihniyet öne çıkarılmaktadır. 
 
O zihniyette hesapsız bir hayat yaşamak isteyen bencil, sorumsuz, kendi menfaati için suç işlemekten başkasının 
hukukunu önemsemeyerek onlara zulmetmekten geri durmayaran, menfaati geldiği zaman eşini, kardeşini, 
yakın akrabalarını, dostlarını bile satacak tiptir, onu da ilerdeki ayetlerde okuyacağız. 

 

 

ME’ÂRİC  SURESİ 



 406 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/2) 

ٌۙعِفَادُ	َھل	َسَْیل	َنیِ۪رفاَكْلِل 	
Lilkâfirîne leyse lehu dâfi’(un) 

 

Hakikati örtenler (Kâfirler) için, onu bertaraf edecek yoktur. 

 

(Me'âric 79/3) 

ِجِرَاعَمْلا	يِذِ	Iّٰ	َنِم ۜ 	
Mina(A)llâhi żî-lme’âric(i) 

 

Meâric sahibi Allah’tandır. 
 
Buradaki “zî” edatı, tartışmasız olarak “sahip” anlamındadır. Meâric kelimesinin tekili mirac veya mearac 
dır. Meâric kelimesi yükselme aleti manasındadır. Asansör, merdiven olarak günümüzde de 
kullanılmaktadır. 
 
Meâric kelimesinin anlamak için bağlama bakmak gerekir. Çünkü meâric kelimesi “ismi alet “ olduğu 
gibi “ ismi zaman” ve “ismi mekan” manalarında da kullanılıyor. 
 
Bu ayette mekansal somut bir merdivenden, asansörden veya somut bir basamaktan 
bahsedilmemektedir. Zaten bunu Rabbimize yakıştırmak caiz olmaz. Bir sonraki ayete bakarak bunun 
mekan mı, zaman mı yoksa ismi alet mi olduğuna karar vereceğiz. 4. ayette meleklerin ve ruhun süresi 50 
bin yıl olan bir gün içerisinde Rabbe uruç etmesi, yükselmesi anlatılır. Dolayısıyle meâric, zamansal tenzil 
ve yükselmeyi ifade için kullanılmıştır diyebiliriz. 
 
Allah’a izafe edilme sebebi de bu sistemin tamamen Allah’ın muradı, isteği olmasından dolayıdır. Yani 
meleklerin ve ruhun Allah’a inzali,Allah’tan gelen vahyin melekler aracılığı ile Resullerine ulaşması, 
tamamen Allah’ın istediği bir sistemdir. Allah , nurunu vahyini zamana yayarak tamamlamıştır. Bu da 
aslında o vahye muhatap olan kulların tekamülü ile alakalıdır. Bu tekamülü de meâric ile Rabbimiz ifade 
etmektedir. 
 
Sebebi nüzulde bu ayet nasıl anlaşılmıştır. Ayetin indiği dönemde kahinler gelecek ile ilgili genelde 
basamaklarla çıkılan yüksek yerleri mekan tutarlardı. Bunun amacı kendilerine gelecek ile ilgili ve 
kaybettikleri şeyleri bulmak için gelen zengin kişileri ikna edip onları bir şekilde etkileyip malları ve 
paralarından bir menfaat elde etmek. Hakka suresinin sonunda “şair ve kahin sözü değildir” anlatımı 
burada bir kıyas üzerinden devam etmektedir.Kendilerine bile hayrı dokunmayan, para için gaybı 
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taşlayan,tarihler söyleyen, yüksek mekanlarda mesken tutan kahinlerin azabın mutlaka vuku bulacağını, 
hesap gününün geleceğini söyleyen Allah’ın elçileri ile karıştırımaması uyarı burda yapılmaktadır. 

 

(Me'âric 79/4) 

	
ٍَۚةنَس	َفَْلا	َنی۪سْمَخُ	هُرَادْقِم	َناَك	ٍمَْوی	ي۪ف	ِھَْیلِا	ُحوُّرلاَوُ	ةَكِئٰٓلَمْلا	ُجُرَْعت 	

Ta’rucu-lmelâ-iketu ve-rrûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu ḣamsîne elfe sene(tin) 
 

Melekler ve ruhun ona yükselmesi bir gün içindedir, onun miktarı elli bin sene oldu.  
 
Diyanet Meali 4 : Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. 
 
Bu ayeti okuyan birisi, aklına bazı sorular gelebilir. Melekler ve Ruh Allah’a yükseliyor. Allah 50 bin ışık yılı 
uzaklıkta mı? Veya Allah bir mekanda mı? Bizim yılımızla 50 bin senede melekler ve Ruh yükseliyorsa , 
vahyin 23 yılda hayattaki olaylara uyumlu bir şekilde inmesinden söz edebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün 
değildir. Çünkü biliyoruz ki Rabbimiz ayetlerini hayata bir karşılığı olan , anlık müdahalelerle indiriyor. 
 
Eğer melekler nurdan yani ışıktan yaratıldı ise 50 bin ışık yılını hesapladığımız zaman, samanyolu 
galaksisinin çapından bile az olduğunu görüyoruz. Samanyolu galaksisinin çapı şu an 100 bin ışık yılı . Haşa 
Allah samanyolu galaksisinin dışında bile değil mi? Çok sıkıntılı bir bakış açısı. Milyonlarca galaksi yaratan 
alemlerin Rabbinden bahsediyoruz. 
Bütün bu çelişkiler ve hataların ana sebebi yapılan meallerdir. Doğru meal aşağıdaki gibidir. 
 
Ta’rucul :uruç eder, yükselir. El-melâiketu :Melekler, ver ruhu : Ruh, ileyhi : O’na (O’na dediği mearic sahibi 
Allah), fi yevmin: gün içinde, kâne: oldu, mikdaruhu hamsine elfe senetin : miktarı 50 bin sene.  
 
4: Melekler ve ruhun ona yükselmesi bir gün içindedir, onun miktarı elli bin sene oldu.  
 
Bu ayeti doğru anlamamız için kelimelere tek tek bakalım, buradaki “ ta’urucu” fiili, merdivenden çıkmak, 
yükselme, yücelik, inmek gibi hareketleri tanımlamaktadır. Melekler çoğul, ruh tekil gelmiştir. Hayata 
anlam ve amaç katan ilahi bilgi manasında ruh , Kur’an’ında aynı zamanda diğer vahiylerinde haktır. 
Yani Allah, Meryem’e ruhunu gönderir. Allah kullarına dilediğinden emrinden vahyetmek için 
“ Kullarından dilediği kişi üzerine “Benden başka ilah yoktur.” tarzında uyarmaları için melekleri, emrinden 
ruh ile beraber indirir. Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.” (Nahl 2) diyor Rabbimiz. 
 
O zaman ruh ve melekler aynı bu ayetteki gibi hangi bağlamda iniyor ona bakmamız lazım. Kadr suresi 
4 te de böyle bir bağlam var. “Yani o gece melekler ve ruh inerlerde inerler.” 
 
Şimdi “ yevm” kelimesine gecelim. Kur’an’ı Kerim’de “gün” ne manaya gelmektedir. Bizim anladığımız 
tarzda 24 saatlik zaman dilimi mi? Yevm; zaman olarak güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süreyi ifade 
eder. Yani çıkış yeri böyledir. Fakat bu kullanım bazen bir an için , bazen büyük uzun bir dönem, çağlar 
için kullanılır olmuştur. Yani herhangi bir zaman dilimi, mesela furkan günü der Kur’an’ı Kerim. Müşriklerin 
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ile müminlerin ayrıştığı ayrım günü. Aslında o bir andır, kısa bir süredir. Fakat onu bir gün içerisinde ifade 
eder. Aynı şekilde biz kendimizde günümüzde kullanırız. Mesela doğum günü diyoruz, o günün içerisinde 
herhangi bir saatte , herhangi bir dakikada doğduk, fakat o günün tamamına doğum günü deriz. 
 
Bu kelime Kur’an’da yerine göre, gün, an, devre, çağ, dönem anlamlarında kullanılmış. Ayette geçen 
gün “dönem” manasındadır. “ Ve and olsun ki, gökleri ve yeri ikisinin arasındakileri altı günde yarattık.” 
(Kaf 38) Peki bu dönem hangi dönem. İnsanoğlunun 50 bin yıllık dönemine Allah’u Teala”yevm” “gün 
“demektedir.  
 
“ Artık, cemil bir sabırla sabret! Muhakkak ki onlar, onu uzak olarak görüyorlar ve Biz, onu yakın olrak 
görüyoruz. (Mearic 5-7) 
 
“Artık, cemil bir sabırla sabret!” demek ki bir sıkıntı , bir iftira, bir hakaret va ki, sabret diyor Rabbimiz. Bu 
hakarette neden kaynaklandı ? Dağlara çıkan, ezotonik mekanlarda kehanetler üreten kahinlere 
benzettikleri için Allah Resulü bundan dolayı üzülüyor. Rabbimizde bunun kahin sözü olmadığını , Allah’ın 
insan ve kul arasında iletişimini 50 bin yıllık bir dönemde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. 
 
50 bin yıl olarak kast edilen insanlığın hangi dönemidir diye baktığımızda, bunada insan suresinin ilk ayeti 
yanıt vermektedir. O insan tarih sahnesine çıkıncaya kadar çok uzun belli belirsiz bir dönem 
geçmemişmiydi ki kayda değer birşey yapmadı, yani bu 50 yıllık dönemin öncesinden bahsediyor. Çok 
uzun belli belirsiz diyerek. 
 
Günümüzdeki araştırmalara göre, Kur’an’ın “dehir” dediği süreden şöyle bahsedilir. “ İnsansılar, yani 
Kur’an’ı Kerim’in beşer dediği, anatomik olarak 200 bin yıl önce Afrika’da ortaya çıkmış ve modern 
davranışlarına 50 bin yıl önce kavuşmuştur. Bu araştırmayı yapan insanların mearic suresi 4 den haberleri 
bile yok. Sadece kainat kitabını okuyarak bunu görüyorlar. Kur’an’ı Kerim bunu 1400 yıl önce söylemiş.  

Gerçekten bu Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu ilahi bir kaynaktan geldiğini en önemli delillerinden biridir. 
 
Demek ki insanın tarih sahnesine çıkıp kayda değer bir şeyler yapma süresi aşağı yukarı 50 bin yıllık bir 
süreç. Neden aşağı yukarı diyoruz, çünkü bu ayet indiği ile şimdiki zaman arasında 1400 yıllık bir zaman 
geçti. 
 
Beşerin ruh üflenerek yeryüzüne halife kılındığı tarih Allah’ın katında bir gün bir dönem olarak ifade 
ediliyor. Ruh insanın hayatına anlam ve amaç katan ilahi bilgidir. Bu bilgiyi Hz. Adem zamanında Allah 
ona eşyanın ismini öğreterek vermiştir. O günden bugüne yani Allah Resulüne kadar geçen , Resullerin 
geldiği dönem ise 50 bin yıllık bir gün, bir döneme tekabül ediyor. 
 
Ayet iç ve dış bağlamında düşündüğümüzde Allah’tan haber alan Nebi’lerin yaşadığı dönem 50 bin yıllık 
bir dönemdir. Tevratta dediği gibi 5 bin 7 bin gibi bir rakam kesinlikle değildir. Geleceği bildiği sanılan 
kahinler, Allah ile özel bir iletişim olduğunu iddia eden günümüzdeki şeyhler, mollalar, üstatlar,sahte 
peygamberler, gafslar, kutuplar, bunların gaybi bir bilgiyi haber alma imkanları olmadığı , melekler ve 
ruhun vahyin ve onu getiren elçi meleğin 50 bin yıllık bir dönemde , Allah ile insanlar arasanda uruç, 
yükselme ve inzal tenezzül gerçekleştirdiği çok veçiz bir şekilde meariç suresi 4 de bize ifade edilmiştir. 
Günümüze bakan yönüde budur. Kimse sizi Allah’tan, gaybtan haber alıyorum diyerek Allah ile 
aldatmasın. 
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Meariç suresinde insanlığın Allah’a muhatap olacağı , olgunluğa ulaşması , çünkü bir tekamüldür beyinin 
olgunluğa ulaşması lazım, bedenin olgunluga ulaşması lazım. O ilahi bilgi olan vahye muhatap olması 
için belli bir aşamadan geçmek gerekir. İlkokula bile gitmeye hazır olmayan çocuğa, kalkıp ta, lise, 
üniversite müfredatı veremezsiniz. İnsanlığın bir kemal noktasına ulaşması lazımdır. Bu kemal noktasından 
itibaren zaten imtihana tabii tutuluyor. İlk imtihana tutulanda Hz. Adem’dir. 
 
Kahinlere, medyumlara, falcılara aldanıp, geleceği, gaybı bildiğini iddia edenler Allah’ın elçileri ile 
karıştırılmaması gerektiği gerçeği bize ifade edildi. 

 

(Me'âric 79/5) 

ًالی۪مَج	اًرْبَص	ِْربْصَاف 	
Fasbir sabran cemîlâ(n) 

 

Artık, cemil bir sabır ile sabret! 
 
Buradaki “sabır”; direnmek, sıkıntıya göğüs gererek kararlı olmak demektir. Miskin miskin oturmak 
değildir. Buradaki “cemil” ifadesi de meallerde “ güzel bir sabır” olarak ifade ediliyor. 
 
Fakat “ahsen” ve “hüsna” gibi “ güzeli” ifade eden kelimeler var zaten. Buradaki “cemil” demesi aslında 
“ olumlu özelliklerin bir arada olması, cem olması manasındadır. Yani sabır sadece böyle dışı veya içi 
güzel manasında değil. “Sabrun cemil” Yusuf Suresinin 18 nci ayetinde Hz. Yakub’un o kanlı gömleği 
getiren oğullarına karşı söylediği bir duruştur aslında. 
 
Şikayet etmeden, yük olmadan, safını kaybetmeden yapılan olumlu, iyi, güzel direnişlerin tamamına 
denmektedir. Sadece iftiralara, sıkıntı ve zorluklara tahammül etmek değildir. Aynı zamanda doğru olanı 
insanlara ulaştırmada da yapılan hikmetli mücadeledir. 

(Me'âric 79/6) 

ًۙادیَ۪عبُ	َھنْوََری	ْمُھَّنِا 	
İnnehum yeravnehu be’îdâ(n) 

 

Muhakkak ki onlar, onu , uzak  olarak görüyorlar. 
 
Bu ifadeyi “imkansız da görüyorlar” şeklinde de tefsir edebiliriz. Çünkü hesabını veremeyecekleri bir hayat 
yaşıyorlar. Bu hesabını veremeyecekleri bir hayat yaşayan kişinin yapması en kolay yol, onun olmadığı 
gibi bir yalanı kendine iyice inandırmasıdır. 
 
Bunun içinde kendilerine haber veren peygamberi alay edip onu aşağılandırmaya başlıyorlar. Hesabını 
verecekleri bir hayat yaşamak yerine , ki bu zor olandır. Hemen bu haberi getireni yalancılıkla itham 
ediyorlardı. 
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(Me'âric 79/7) 

ًۜابیَ۪رقُ	ھیَٰرنَو 	
Ve nerâhu karîbâ(n) 

 

Ve Biz, onu yakın olarak görüyoruz. 
 
Biz de onu yakın görmeliyiz. Rabbimiz onu yakın görüyor, bizde yakın görmeliyiz. Aslında ölüm, insana çok 
yakın bir hakikattir. Her an ölümle burun buruna gelmek, ölümden sonrası için hazırlıklı olmayı gerektirir. 
Düşünün bir yolculuğa çıkacaksınız, fakat yolculuğa ne zaman çıkacağınıza dair bir bilgi yok. Bilginiz olsa, 
hazırlıklı olursunuz, bavulunuz yanınızda her zaman hazır olurdu. 

 

(Me'âric 79/8) 

ِۙلْھُمْلاَك	ُءآَمَّسلا	ُنوَُكت	َمَْوی 	
Yevme tekûnu-ssemâu kelmuhl(i) 

 

O gün  gökyüzü, erimiş maden gibi olacak. 
 
Buradaki “muhl” kelimesi ; yağın posası, yağ tortusu ,yanık yağ, potada eritilen maden gibi şekilde tefsir 
edilmiş. İbn Mesud, eritilen gümüş gibi renkli manasına geleceğini söylemiştir. 

 

(Me'âric 79/9) 

ِۙنْھِعْلاَك	ُلَابِجْلا	ُنوَُكتَو 	
Ve tekûnu-lcibâlu kel’ihn(i) 

 

Ve dağlar  yün parçaları gibi olacak. 
 
Buradaki “ıhn” ; yün, özellikle de çeşitli renklerdeki yün manasına gelmektedir. 
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(Me'âric 79/10) 

ۚاًمی۪مَح	ٌمی۪مَح	ُلnـَْسی	َالَو 	
Velâ yes-elu hamîmun hamîmâ(n) 

 

Ve dost, dostunu sormaz. 
 

(Me'âric 79/11) 

ِۙھیَ۪نبِب	ٍذِئِمَْوی	ِبَاذَع	ْنِم	يَ۪دتَْفی	َْول	ُمِرْجُمْلا	ُّدََوی	ْۜمَُھنوُرََّصُبی 	
Yubassarûnehum(c) yeveddu-lmucrimu lev yeftedî min ‘ażâbi yevmi-iżin bibenîh(i) 

 

Onlar birbirlerine gösterilirler, suçlu olan o gün azaptan kurtulmak için, evlatlarını fidye 
olarak verebilmeyi temenni eder 

Bu fidye olarak verme Kur’an’ı Kerim’de birkaç yerde geçiyor. Bunları her gördüğünüz de bu adamların, 
bu karekterini , bu kötü ahlaklarını dünyada edindiklerini düşünün. Sanki bilerek ve kasten Allah onları 
birbirleri ile yüzleştiriyor. 
 
Bunlar cehennemlikler. Zira büyük mahkemede maskeler düşecek ve herkesin gerçek yüzü ortaya 
çıkacaktır. Bu anlatılanlar suçu karekter haline getiren zihniyeti deşifre etmektedir. Kendi menfatine ters 
düşen veya kendini sıkıntıya sokan bir durumda karşılaşan bu tip hemen en yakınından başlayarak eşini, 
çocuğunu, kardeşini , en yakın akrabalarını , dostlarını birer birer satıyor ve güvenilmez karekterini ortaya 
koyuyor. 

 

(Me'âric 79/12) 

ِۙھیَ۪خاَو	۪ھَِتبِحاَصَو 	
Ve sâhibetihi ve eḣîh(i) 

 

Ve eşini ve kardeşini 
 
Burada “eşini” derken, “ zevc” kelimesi geçmemektedir. Burada “sâhibetihi” yani kişinin nikahında 
bulunan eşidir aslında. Ama “sâhibetihi”nin “zevc”den farklı olarak birbirine sahip olmak, kollamak 
manasında “zevc”ten bir farklılık taşıyor. Sıralama, eşi, evladı, kardeşi , yakın dostları ve diğer insanlar. 
Sıralama sahiplenme ve sorumluluğa göre yapılmıştır. 
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(Me'âric 79/13) 

ِۙھی۪وsـُت	ي۪تَّلا	ِھَِتلیَ۪صفَو 	
Ve fasîletihi-lletî tu/vîh(i) 

 

Ve kendisini barındıran yakınlarını 
 

(Me'âric 79/14) 

ِۙھی۪جُْنی	َُّمث	ًۙاعی۪مَج	ِضَْرْالا	يِف	ْنَمَو 	
Vemen fî-l-ardi cemî’an śümme yuncîh(i) 

 

Ve yeryüzündekilerin tümünü. Sonra kendisini kurtarsın. 
 

(Me'âric 79/15) 

ۙىَٰظل	اَھَّنِا	َّۜالَك 	
Kellâ(s) innehâ lezâ 

 

Hayır, asla! Muhakkak ki o, yalın alevdir. 
 
Cehennemliklerin kendi götürdükleri günahlarla orada alevleniyor. Cehennem sadece bunları yakan bir 
kıvılcım gibi, yalın alev. Cehennem ateşini kışkırtan ise insanın amelleridir. Bu ateşin özellikleri 16 ncı ayette 
açıklanmıştır. 

 

(Me'âric 79/16) 

ۚىٰوَّشلِلً	ةَعاََّزن 	
Nezzâ’aten lişşevâ 

 

Deriyi soyarak ortaya çıkarır. 
 
“Nezzâle” nüzul kökünden saldırıcı, nezzâle kökünden gelince soyucu manasına gelir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/17) 

ۙىّٰلََوتَو	ََربَْدا	ْنَم	اوُعَْدت 	
Ted’û men edbera ve tevellâ 

 

Arkasını döneni ve sırt çevireni çağırır. 
 

(Me'âric 79/18) 

ىٰعَْوَاف	َعَمَجَو 	
Ve ceme’a fe-ev’â 

 

Ve toplayıp, sonra da onu biriktireni. 
 

(Me'âric 79/19) 

ۙاًعُولَھ	َقِلُخ	َناَسْنِْالا	َِّنا 	
İnne-l-insâne ḣulika helû’â(n) 

 

Muhakkak ki insan,  hırslı olarak  yaratıldı. 
 
19 ncu ayet, 10 ncu ayetten 18 nci ayete kadar olanın sonucunu açıklamaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/20) 

ۙاًعوُزَج	ُّرَّشلاُ	ھَّسَم	َاذِا 	
İżâ messehu-şşerru cezû’â(n) 

Ona bir şer dokunduğunda şikayetcidir. 
 
Buradaki “cezûâ” demesi sabrın zıddıdır. Sızlanmak, feryat etmek, mızmızlanmak, şikayetci olmak 
demektir. 
 
“şer” kelimesi, sözlükte, istenmeyen, arzu edilmeyen herşey için kullanılır. 
 
İnsana bir şer dokunduğunda mızmızlanır, kim isterki bunu. Kimse istemez. Peki burada ne 
anlatmaktadır ? 
 
Cezûâ, kişiyi işinden, gücünden alıkoyan ve onlardan koparan olumsuz düşüncelerdir. Sürekli şikayet 
edip, mızmızlanmak aslında duygusal ve mental gelişimin tamamlanmadığını gösteren psikolojik bir 
rahatsızlıktır. Beyin bir sorunla karşılaştığında bunu çözmek için sinaptik yolları kullanır. 
 
Sinaptik yollar, beynin elektriksel kanallarıdır. Eğer bu kanallar ne kadar fazla ise siz o sorunu çözerken o 
kadar hızlı davranırsınız. Eğer bu kanallar yoksa veya az ise o sorunu çözmede takılır kalırsınız. Ve beyin 
bunu deneyimlenen bilgi ile öğrenerek edinmektedir. 
 
Çözümü değil de, bunu dillendirip şikayete odaklananlarda bu nörosinaptik kanallar kurulamıyor. Şikayet 
aslında sorunu çözme konusunda insanı aciz bırakıyor. O yüzden şikayet eden acizlerdir. Şikayet aslında 
acizliğin göstergesi ve en kolay yoldur. Emek istemez. Sürekli mızmızlananlar sorunu düzeltmek için hiçbir 
gayret, caba sergilemezler. 
 
Karanlığa küfre odaklanan, mumu yakmayı akledemez. Çünkü sürekli olumsuza yönelmiş, sürekli şikayeti 
öğrenmiş. Bu tarz insanlarla yaşamak insanın hayatını da zorlaştırır. 
 
Sürekli şikayet eden bir insan çözüme odaklanamaz, çözümde üretemez. Sebebi beynin sonuca 
odanlanmasındandır, sebebe değil. Sürekli şikayet edenler, etraflarına, fayda yerine zarar verir ve onlara 
yük olurlar. 
 
Çevremizde sürekli şikayet eden,mızmızlanan , sürekli bardağın boş tarafını gören insanlar, yandakilerine, 
sağdakilerine, soldakilerine daha da yük olduklarını fark edersiniz. Çünkü bunlar çözüm üretemezler. 
Çözüm akıllarına gelmiyor. 
 
En kolay yol şikayet etmek. Adam ekonomiden şikaret eder, işsizlikten şikayet eder, fakirlikten şikayet 
eder, siyasetten şikayet eder, ama taşın altına elini sokmaz. Yeni bir iş alanı açayım, yeni bir üretim 
yapayım, bir istihdam sağlayayım diye düşünmez. Sadece olumsuz, sadece eleştiri. 
 
Mesela geleneksel dini sürekli eleştiren birini düşünün. Çözüm üretemez. Süreli tasavvufcuları , tarikatcıları 
eleştiren biri çözüm üretemez. Sürekli Kemalistleri eleştiren biri çözüm üretemez. Sadece eleştiri aklın 
yaptığı en kolay şeydir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/21) 

ۙاًعُونَم	ُرْیَخْلاُ	ھَّسَم	َاذِاَو 	
Ve-iżâ messehu-lḣayru menû’â(n) 

Ve ona bir hayır dokununca paylaşmaz. 
 
İlginç bir karekteristik özellik. Yukarda insanın hırsı bir şekilde yaratıldığını okuduk. Hırsıl olarak yaratılmak, 
mala karşı, mülke karşı, dünyaya karşı bir hırsı kendi içinde barındırıyor, fıtri birşey yani. Peki biz fıtratımızla 
savaşabilirmiyiz? Hayır. Peki ne yapacağız? Bu hırsı başka yerlere kanalize edeceğiz. Mesela para 
biriktirmekte, paylaşmamakta hırslı olmak değil, ilimde irfanda hırslı olmak. İlimde hırslı olduğunuzu 
düşünün, ne kadar çok ey öğrenirsiniz. 
 
Rabbimiz verdiği fıtratı, hayırlarda yarışın diyerek zaten bakara suresi 148 de bizi buna yönlendiriyor. Bu 
rekabetci tavrınızı, dünyalıkları biriktirmekte değil, hayırları biriktirmede kullanın. 
 
“Hayır”; istenilen, arzu edilen, değerli dünya ve ahirette faydalı olan herşeydir. Bağlamda bakıldığı 
zaman burada “ dünyalıklar, mal ve mülk ” manasına geliyor. 
 
Paylaşmaz diye meallendirdiğimiz “menûâ” kelimesi aslandı men etmektir. Ona bir hayır dokunduğunda 
men eder. Neyi men eder? Paylaşmayı men eder, cimrilik eder. Kendi elinde tutmak ister gibi manalara 
geliyor. 
 
Paylaşmak aslında o maldan hakkı olan hak sahiblerinin, hayrı ulaşmasına da mani olmaktır. Meric suresi 
24 de bunu okuyacağız. 

 

(Me'âric 79/22) 

ّلَصُمْلا	َِّالا َۙنی۪ 	
İllâ-lmusallîn(e) 

 

Musallinler hariç. 
 
“Musallin” kelimesinin manası; Allah’ın değerlerine sahip çıkıp destek olan ve Allah’a yönelenler 
manasındadır. Zıttı “tevella” dır. “Salla” yöneldi, “tevella” sırtını döndü. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/23) 

َۖنوُمِئآَد	ْمِھِتَالَص	ىٰلَع	ْمُھ	َنی۪ذََّلا 	
Elleżîne hum ‘alâ salâtihim dâ-imûn(e) 

 

Onlar, salâtlarında dâimdirler. 
 
Burdan onlar namazlarını sürekli kılarlar anlamı çıkmaz. Burada “salât”; dua, ibadet, aracısız kulluk, destek 
ve ibadet manalarının tamamını kapsayan bir çatı kavram. Güneşin hareketleri ile “ikame” fiili ile gelirse 
bunu bildiğimiz “namaz” ibadeti olarak anlayabiliriz. Fakat burada güneşin hareketleri ve ikame fiili de 
yok. Allah’a yönelmenin sembolik halide namazdır. 
 
Allah’ın kabul ettiği namaz; şikayet etmeden, çözüme odaklanan ve imkanları paylaşanların kıldığı 
namazdır. Bu paylaşmaya riada bulaşmayacak. Allah’a yönelerek yapılan bireysel telkin ve talimler olan 
namaz , hayatta mutlaka merhamet, paylaşmak, sabır , hakkaniyet ve adalet olarak yansımalı. Zira 
okuduğumuz ayetlerde sürekli bunlar hatırlatılıyor. Namazda okuduğumuz ayetlerde de bunlar 
hatırlatılıyor. O yüzden ayetlerin manasını bilerek okumak çok önemli. Böyle yaparsak bizi fuhşadan ve 
münkerden alıkoyar. 

 

(Me'âric 79/24) 

ٌۙمُولْعَم	ٌّقَح	ْمِھِلاَوَْما	ي۪ٓف	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne fî emvâlihim hakkun ma’lûm(un) 

 

Ve onların mallarında malum bir hak vardır. 
 
Musallin olanların, Allah’ın değerler sistemine yönelenlerin kendi mallarında malum bir hak varmış. 
Kimin hakkı olduğunuda 25. ayette okuyoruz. 
 
Buradaki “malum” olanın konusunda müfessirler kendi aralarında tartışmışlar. Mesela İbn Abbas ve 
Hasan Basri demiş ki: “ Malum hak zekattır demişler. Onların mallarında herkesin bildiği malum bir hak 
vardır. “ Bizde aynı kanaatteyiz. Bu ayete gelene kadar nüzul sürecinde, birçok emir geldi zekat ile ilgili. 
Zekat anlatıldı. O yüzden “ malum hak” zekattır diyoruz. 
 
Zaten zekat; malın içine karışan mahrumların haklarını sahiplerine iade ederek malı arındırmak, 
temizlemektir. Sizin malınızda fakirlerin hakkı var. 
 
Çünkü sistem öyle bir sistem, mecburen hak geçiyor. Bu hakkı temizlemenin yolu, hak sahiplerine bu malı 
tekrar vermektir. Rabbimiz buna “ zekat” demektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Peki herkesin maddi durumu farklı iken standart bir oran yani onda bir, yirmide bir, otuzda bir, kırkta bir 
gibi bir oran belirleyebilir miyiz? Kur’an’ı Kerim’de belirlememiştir. Malum bir hak demiştir. 
 
İmam-ı Azam zamanında kırkta bir , imam şafi zamanında onda bir. O zaman ne anlıyoruz. İslam alimleri 
kendi yaşadıkları tarihsel konjunktür , sosyo ekonomik şartlara bakarak bazı oranlar belirlese de , bu 
oranlar ilahi değil beşeri ve tarihseldir. O günün sosyo ekonomik durumuna göre bir oran belirlenmiş. 
 
Sonuç olarak zekat ve sadakanın oranını, insanın imanı ve Allah’a olan güveni belirler. İçinde bulunduğu 
şartlar belirler. O yüzden Kur’an’ı Kerim bir oran belirlememiş. Sen Allah’a olan güvenine bak. Ne kadar 
güveniyorsun, Allah’a olan imanına bak, içinde bulunduğun şartlara bak ve uygununu yap. 
 
Eğer zekat ve sadakadan geri duruyorsan, o zaman imanın konusunda çok iddialı olmaman gerekir. Ne 
sıkı, ne eli açık ol. Rabbimiz sana bırakıyor, içinde bulunduğunuz duru, borcunuz, harcınız, onlara göre 
bakarak bir oran belirleyeceksin. Ama mutlaka vereceksiniz. 
 
Sadaka, zekattan farklıdır. Sadaka Allah’a olan sadakatin , güvenin ispatı, zekat servetteki hakları ve haramları 
temizleme, infak ise bu paylaşımların riyadan uzak , samimi bir niyetle yapılmasını ifade ediyor 

 

(Me'âric 79/25) 

ِۖموُرْحَمْلاَو	ِلِئآَّسلِل 	
Lissâ-ili velmahrûm(i) 

 

İsteyen ve mahrum olanlar için malum bir hak vardır. 
 
İhtiyaç sahibi olduğunu anlamak için konuşmasına gerek olmayanlara Kur’an mahrum demektedir. Dış 
görünüşünden, hal ve hareketinden bu mahrumiyet ve yoksulluk okunan kişilere Kur’an’ı Kerim mahrum 
diyor. Bakınız Kur’an’ı Kerimde fakir var, miskin var ve mahrum var. Günümüzde kapitalist sistem 
mahrumları arttırmıştır. Bu çark ile mücadele malınızın içinde mahrumların hakkı olduğunu düşünerek, 
onu hak sahiplerine vermektir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/26) 

ّدَُصی	َنی۪ذَّلاَو ّدلا	ِمَْویِب	َنُوقِ ِۖنی۪ 	
Velleżîne yusaddikûne biyevmi-ddîn(i) 

 

Ve onlar ki, hesap gününü kabul ederler. 
 
Bunu yapmıyorsan hesap gününü tasdik etmiyorsun demektir. Eğer ben iman ettiğimi iddia ediyorsam, 
bunu ispat etmem lazım. Bunu da Allah’ın bana verdiklerini paylaşarak yapacağım. 
 
Allah’a yönelip, sadece onun rızası için kendi mallarındaki malum miktarı paylaşanlar, hesap gününü 
tasdik edenlerdir. Tam tersi dini yalanlamaktır. 
 
Paylaşmayan, kendi bacağının arasında yiyen, ne kadar dindarlık iddiasında olursa olsun, dini 
yalanlamaktadır. Hesabını verebilecek bir hayat yaşamak isteyen herkes imkanlarını paşlaşmalıdır. 

 

 

(Me'âric 79/27) 

َۚنُوقِفْشُم	ْمِھِّبَر	ِبَاذَع	ْنِم	ْمُھ	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne hum min ‘ażâbi rabbihim muşfikûn(e) 

 

Ve onlar, Rab'lerinin azabından çekinirler. 
 
Burada korkuyla karışık bir iyilik var. Yani onlar iyilik yapıyorlar, çünkü bir korku, bir endişeleri var. Rabbinin 
azabı. Rabbimizin azabı sadece cehennemdemi oluyor. Dünyada oluyor. Bakın yaşıyoruz. Bir yerde açlık 
sınırında olanlar, diğer yerde parayı harcayacak yer arayanlar. 
 
Açlık sınırında olanların çoçukları tinerci, balici olup köprü altında kalıyor. Onu bunu bıçaklıyor. Bu azap 
olmadı mı? Zenginler rahatmı sizce? Kafalarını yastığa koyup rahatca uyuyorlar mı? Sigorta şirketleri, 
kasko şirketleri neden bu kadar devasal büyüdü. Bunların üzerinde düşünmek lazım. 
 
Burada Rabbinin kendisinden değil, azabından çekiniyorlar. Çok ince bir kullanım. Zira sürekli sahiplenen 
ve terbiye eden Rab, insan psikolojisine ve sosyal hayatına bazı yazalar koymuştur. Bu yasaları hiç 
saymak, azabı beraberinde getirecektir. 
 
Sürekli toplumun fakirleşmesinden, işsizlik ve yoksulluktan, ekonomik krizden şikayet etmek yerine tekasürle 
uğraşmak yerine, hayrı ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak, üretim ile istihdam alanları açarak onların hakkını 
yine onlara ulaştırmak daha barışcıl ve müreffeh bir sosyal yaşam sağlayacaktır. İşte bu cennet. Tersi 
cehennem. Dünyevi versiyonu. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
Bu yapılmadığında, bir tarafta açlık ve sefaletten kırılan bir kesim, mahrum kesim. Diğer tarafta ise parayı 
harcamak için yer arayan azınlıklar türemesi kaçınılmaz olacaktır. 
 
Zenginin malında sürekli muhtacın gözü olursa, muhtaç fırsatını bulduğunda onu gasp edecek yollar 
arayacaktır. Habire sende kanun çıkaracaksın, habire cezaevi yapacaksın. Başka caren yok. Bu tür bir 
ortam Rabbin dünyevi bir azabı diyebiliriz. Allah’ın yasalarından yüz çevirirseniz, dünyevi bir azap sizi 
yakalar. 

 

(Me'âric 79/28) 

ٍۚنوُْمأَم	ُرْیَغ	ْمِھِّبَر	َبَاذَع	َِّنا 	
İnne ‘ażâbe rabbihim ġayru me/mûn(in) 

 

Muhakkak ki Rabbinin azabından emin olunmaz. 
 
Azaptan emin olmama durumunu anlamak için iç bağlama bakmamız lazım. Rabbimiz neden 
bahsetmektedir. Sosyal adaletin sağlanmadığı bir ortamda insanlar mallarını kitleyip, kasalara koyarlar, 
o yüzden de bir türlü kendilerini emin bir şekilde yastığa başlarını koyamazlar. Kendileri emin değil. Sen 
Allah’ın kurallarını hiç sayarsan, adaletsiz bir sistem oluşturursan, orada Rabbinin azabından emin 
olunmaz. Rabbinden emin olunmaz değil, o el-emin di, es-sadıktır. 
 
Bu güvensiz ortamı fırsat bilen sigortacıların halkı nasıl semirdikleri , dev firmalar haline geldiklerini anlamak 
zor değildir. Sigorta ve kasko firmaları sürekli insanlara risk satar. Ya ölürsen, ya yaparsan, ya düşersen. 
Size bir hayal satıyor. Faraziye ve adil olmayan bir sistemin zaafları üzerinden tevekkül sorunu olan bencil 
ve korkak müşterilerini sürekli bu firmalar sömürürler. Sorun ne halktadır, ne de sigorta şirketlerindedir. 
Aslında sorun sistemin kendisinden kaynaklanmaktadır. 

 

(Me'âric 79/29) 

َۙنوُِظفاَح	ْمِھِجوُُرفِل	ْمُھ	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne hum lifurûcihim hâfizûn(e) 

 

Ve onlar, ırzlarını muhafaza edenlerdir. 
 
Bu da ahlaki boyutudur. İlk önce sosyolojik yani maddi boyutundan bahsedildi. Onlar kendi imkanlarını 
paylaşırlar, ama namuslarını korurlar. Onu kamuya açmazlar. Tesettüre uymayan elbise ile ortalıkta 
gezmezler. Burada zina etmezler demiyor, onlar namuslarını , ırzlarını muhafaza ederler diyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Me'âric 79/30) 

َۚنی۪مُولَم	ُرْیَغ	ْمُھَّنَِاف	ْمُُھناَمَْیا	ْتََكلَم	اَم	َْوا	ْمِھِجاَوَْزا	ىٰٓلَع	َِّالا 	
İllâ ‘alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe-innehum ġayru melûmîn(e) 

 
Zevceleri, yani sağ ellerinin mâlik oldukları müstesna. Artık muhakkak ki onlar 
kınanmazlar. 
 
“Zevce; Kur’an’a göre, sağ elinin malik olduğu yani, akidleştiğin, nikah sözleşmesi ile nikahlandığın eşindir. 
 
Rabbimiz burada erkek ve kadın ayrımı yapmamıştır. Bu yüzden bu ayeti erkeklere bakan yüzüyle 
okuyamayız. 
 
O muttaki kullar, musallin dedi onlara, erkekte olur kadın da. Onlar namuzlarını korurlar dedi, erkek te olur, 
kadın da. 
 
Ancak eşleri, resmi nikah sözleşmesi yaptıkları, akidleştikleri hariç. Bundan dolayı kınanmazlar. 
 
Çoğu müfessir “ meleket eymânahum” ifadesini şüphe götürmez bir şekilde “kadın köleler” ile ilgili 
olduğunu söylemiş. Fakat bu ayet savaşın ve kölenin olmadığı Mekke’nin 6 ncı yılında iniyor. Allah Resulü, 
hangi ordu ile savaştı da köleleri oldu. Gizli gizli tebliğin yapıldığı bir dönem. 
 
Buradaki “ ev-yahut” takısı ya meşru seceneklerden birisine işaret ettiği için kullanıldığını ileri sürmüşlerdir, 
yani “eşi yahut veya “ deyip cariyeye götürüyorlar. 
 
Bu geleneksel yolun bizce kadın köleler, cariyelerle evlilik dışı cinsel ilişkiyi meşrulaştırdığından dolayı kabul 
edilemez. Bu görüş, Kur’an’ı Kerim’deki diğer ayetlerle çeliştiği için kabul etmiyoruz. Nisa suresi 3, 24 ve 25 
ve Nur suresi 32 de çelişmektedir. 
 
Yani bir insanın cariyesi ile cinsel ilişkiye nikahsız girmesi 5 tane ayete ters, haram. Zinadan bir farkı yok. 
 
Üstelik sözü gecen yoruma karşı yapılabilecek tek itiraz bu değildir. Çünkü Kur’an mümin terimi ile hem 
erkek hem kadınları kastetmektedir. “ezvâc” eşler terimi ile hem kadınları hem de erkekleri işaret 
etmektedir. 
 
Bunun içindir ki “mâ meleket eymânuhum “ ifadesinin, onların “ kadın köleler” anlamındaki yorumlanması 
için ortada hiçbir dinsel karine de bulunmamaktadır. Öte yandan bu ifade ile kadan ve erkek kölelerin 
birlikte kast edilmesi de söz konusu değildir. Fakat Nisa suresi 24 deki gibi nikah yoluyla meşru olarak sahip 
olduğu kimseler anlamına geldiği aşikardır, diyor Muhammed Eset. 
 
Bu yoruma cümlenin başındaki “ ev” takısı, “yahut” anlamında değil, “yani” anlamındadır. Kendisinden 
sonra geleni açıklayan bir mahiyete sahiptir. “Eşleri yani, evlilik akdi ile meşru olarak sahip oldukları 
kimseler dışında.” doğru meal bu. 
 
Kısaca” sağ elin sahip olduğu” deyiminde maksat nikah mülkiyeti veya nikah sahibi olmaktır. Hz. 
Muhammed vefat ettiğinde hiçbir kölesi bulunmamaktadır. Beni mustalik gazvesinde esir kadınları cariye 
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yapmak yerine içlerinden biri ile evlenmiştir. Ve sahabeye bunun böyle yapılması gerektiğine dair bir 
yönlendirme yapmıştır. Sahabe tarafından da bu bozuk kültür, adet bırakılmıştır. 
 
İslam’ın harem kurup içine cariyelerle doldurmak için müsait bir din olmadığı ayetlerden çok açık ve 
nettir. Malesef bozuk cahiliye arap kültürü, bunu din olarak lanse etmiş, erkek egemen bakış tarafından 
benimsenip zinaya bu tür bir kılıf uydurulmuştur. Muta da bunun gibidir. Uydurma hadis ve rivayetlerle 
meşrulaştırılmıştır. 

 

(Me'âric 79/31) 

َۚنُودَاعْلا	ُمُھ	َكِئٰٓلُ۬وَاف	َكِلٰذ	َءآَرَو	ىَٰغتْبا	ِنََمف 	
Femeni-bteġâ verâe żâlike feulâ-ike humu-l’âdûn(e) 

 

Artık kim bunun ötesini ararsa, o takdirde işte onlar sınırı aşanlardır. 
 
Yani o zinaya, oraya buraya dalarsa, o takdirde onlar sınırı, haddi aşanlardır. Yaptığı günaha Allah’ın 
kitabını, Resul’ün sözlerini alet etmektir. Allah insan ilişkilerinde manevi sınırlar koyar, sosyolojik ve toplumsal 
hayatımız cehennem vari bir ortam olmasın diye. Bu sınırlar insanların huzuru ve mutlu bir şekilde yaşaması 
için elzemdir. Bu ilkelere uyulmadığında hayat azaba döner. Beşer insan olmayı beceremezse, 
güdülerinin esiri olur. Güdüleri onu habire güder. Bu tipler için sosyal ilke ve yasalardan çok orman 
kanunları geçerlidir. 

 

(Me'âric 79/32) 

َۖنوُعاَر	ْمِھِدْھَعَو	ْمِھِتَاناََمِال	ْمُھ	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne hum li-emânâtihim ve ’ahdihim râ’ûn(e) 

 

Ve onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet edenlerdir. 
 
Musallinlerin özelliklerinden biri de “emanetlerine ve verdikleri sözlere uyarlar”. Eşinize bir söz veriyorsunuz, 
nikah sözleşmesi. Ondan sonra git başkaları ile gez. Mutlu ve huzurlu bir yaşam için hayati bir önemi olan 
altın ilkeler vaaz edilmektedir. 
 
Kişiye emanet edilen bedenine bile emanet olduğu şuuru ile yaklaşması gerekir. Bakın onlar, ırzlarını 
korurlar. Bu beden benim değilmi istediğimizi yaparım, istediğim gibi kamuya açarım diyemezsiniz. Siz o 
zaman o emanete ihanet etmiş olursunuz. O bedenin rızasına uygun olarak o bedeni taşırlar. O malı 
verenin rızasına uygun olarak da o malı paylaşırlar. 
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Onu verenin rızasına uygun paylaşmak, zinadann uzak durmaktır. Sağlıklı bir aile hayatını bu şekilde 
oluşturabiliriz. Kendisine emanet olarak verilen mal mülküde mahrumlarla paylaşarak içindeki hakları 
temizleyebiliriz. 
 
Onların başka insanlara karşı verdikleri söze sadık olmaları aslında dini tasdik etmeleridir. Tersi ise dini 
reddetmektir, yalanlamaktır. İstediğiniz kadar dindarlık gösterisi yapabilirsiniz. 

 

(Me'âric 79/33) 

َۖنوُمِئآَق	ْمِھِتَاداَھَِشب	ْمُھ	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne hum bişehâdâtihim kâ-imûn(e) 

 

Ve onlar, şehadetlerinde kâimdirler. 
 
Musallinlerin diğer bir özelliğide şehadetlerinde kâim olmalarıdır. “Kâim” kelimesi; kıyamdan gelir, bir işi 
yapmak için hazır olmak, ayakta beklemek, işin başında, işini gören, gözeten, ihmal etmeyen anlamına 
gelir. 
 
“şehadet” ise, şahit olmaktır. Bir adaletsizlik gördüğünde onlar geri durmaz. Aman aman şahit olmayayım. 
Mahkemelerle uğraşmayayım, demezler. Şehadetlerinde kaim olmak hazırda bekliyor demektir. 
 
Bir olaya tanık olan ve onu ilgili yerlere aktaran kişiye “şahit” denir. Eğer bir adaletsizliğe şahit olduysanız 
ve bunu söylemekten geri durduysanız, azap size de dokunacaktır. 
 
“Zamanın çoksa şahit, paran çok sa kefil ol. “ Bu tam bir zırvadır. Kur’an’ı Kerim’e taban tabana aykırıdır. 
Atasözü değil ne olursa olsun. Nasıl güven ortamı oluşacak. Birini orada bıcaklıyorlar, öldürüyorlar, ben 
görmedim, ben duymadım. Musallin olmayan insanların yapacağı iştir. İstediği kadar namaz kılsın. Şahitlik 
sadece mahkemede bir suça tanıklık değil, hakka ve hakikate de şahitliktir. 
 
Kelime-i şehadet nedir? Eşhedü nedir? İşte onlar şahitliklerinde kaimdirler. Eşhedü derler. “ Ben yaratılışa 
şahidim, yaradanı bu yüzden tanıyorum, biliyorum, anlıyorum demektir. Hakka ve hakikate şehadet 
budur. 
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(Me'âric 79/34) 

َۜنوُِظفاَُحی	ْمِھِتَالَص	ىٰلَع	ْمُھ	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne hum ‘alâ salâtihim yuhâfizûn(e) 

Ve onlar, salâtlarını muhafaza edenlerdir . 
 
“salatı muhafaza etmek”; sürekli namaz kılmak değildir. Onlar sabah-akşam namaz kılarlar diye 
meallendiriyorlar. Hiçbir alakası yoktur. Zira bu emir Kur’an’ı Kerim’de “tespih” olarak geldi. Tespih 
sürekliliktir. Salatın sürekliliği tespih olarak daha önceki surelerde anlatılmıştır. 
 
Buradaki “muhafaza” maun suresindeki “riya ve dünyevi çıkar” için yapılan gösterişli bir dindarlığa karşı 
uyarıdır. Aman aman ibadetlerini muhafaza et. Neye karşı muhafaza et? Ya ne kadar dindar bir adam, 
demesinler. Aman riya bulaşmasın, gösteriş bulaşmasın, sen muhafaza et. Yani sen ihlasını koru. Gelipte 
mescidte saatlerce namaz kılma. Allah Resulü bu sünnet diye kıldığımız nafile namazlarının hiçbirini 
mescidde kılmamıştır. Yani böyle sakalla, cübbeyle ticaret yapılmaz. Sen o dindarlığını, bir şekilde 
kullanarak, oradan birşey elde ediyorsun. Muhafaza etmiyorsun yani. 
 
Aslında yapılan bir ihlas çağrısıdır. İhlas, sadece Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki onu yazsın, 
şeytan bilmez ki onu bozsun. 

 

(Me'âric 79/35) 

َ۟نوُمَرْكُم	ٍتاَّنَج	ي۪ف	َكِئٰٓلُ۬وا 	
Ulâ-ike fî cennâtin mukramûn(e) 

 

İşte onlar, cennetlerde ikram olunan kimselerdir. 
 
Mearic suresi, cennet hayatı gibi bir hayat sürüp ikrama mazhar olmak için yapılması gerekenleri 
tek tek sıraladı. Bizde okuduk. 
 
Ne dedi? 
 
Öncelikle ilahi olduğu iddia edilen haberlerin, ilk ayetlerde mearic sahibi Allah diyerek, gaybi suistimal 
etmek olduğunu, bunlara karşı uyanık olunması gerektiğini, kimsenin Allah ile din ile aldatılmaması 
gerektiğine dair bir başlangıç ile sureye girdi. 
 
Sonra insanın kendi mallarında bulunan birlikte yaşama sonucu oluşan hakları paylaşmanın önemini 
vurguladı. Ahlakı ve ırzı  muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi. Emanetleri ehline verip, sözünde sadık 
olmak gerektiğini ifade etti. 
 
Dürüst ve güvenilir kişiler olmaları ile din gününü tasdik eden musallinler olacaklarını ifade ederek sure 
devam etmektedir. 
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(Me'âric 79/36) 

َۙنی۪عِطْھُم	ََكَلبِق	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلا	ِلاََمف 	
Femâli-lleżîne keferû kibeleke muhti’în(e) 

 

Artık hakikati örtenler, niçin senin tarafına doğru koşuşturuyorlar? 
 
Allah Resulü’ne doğru kâfirlerin bir yönelmesi var. Ve bu yönelme sağdan ve soldan gruplar halinde 
(37.ayet) 
 
Buradaki “ muhti” ; boyundan bir iple bağlanan hayvanın yaptığı hareket. Bağlı olan hayvanın bir 
sağa bir sola gitmesi, hakikati örtenlerin caresizliğini resmetmek için kullanılmıştır. 
 
Allah Resulü’nün ortaya attığı, beyan ettiği, insanlığın ortak doğruları karşısında, onu yapmak 
istemeyen fakat inkarda edemeyenlerin caresizliği anlatılıyor. 

 

(Me'âric 79/37) 

َنی۪زِع	ِلاَمِّشلا	ِنَعَو	ِۙنیَ۪میْلا	ِنَع 	
‘Ani-lyemîni ve ’ani-şşimâli ‘izîn(e) 

 

Sağdan ve soldan  gruplar halinde 

(Me'âric 79/38) 

ٍۙمیَ۪عنَ	ةَّنَج	َلَخُْدی	َْنا	ْمُھْنِم	ٍئِرْما	ُّلُك	ُعَمَْطَیا 	
Eyatme’u kullu-mri-in minhum en yudḣale cennete na’îm(in) 

 

Onlardan her biri nimet cennetine dahil olacaklarını mı umuyorlar? 
 

Onlardan her biri naim cennetlerine gireceğini mi zannediyor? Demek ki bu adamların böyle bir zanları da var. 
Günümüzde kime sorsan adam cennetlik. Adamın kalbi temiz. Hiç kimse ben cehennemliğim dermi, çok az insan 
der. Zaten bunu diyen adam, özeleştiri yapıyor demektir, hemen hatasını kabul edip,tevbeye yönelen adamdır. 
 
İlahi hükümler karşısında sağa sola koşuşturup argümanlar geliştirenlerin, en büyük yanılgısı mearic suresi 
38 nci ayette ifade edilmektedir. Onlar cennetlik olduklarını zannediyorlar. 
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Çözüm için hiç birşey yapmadan sızlanıp şikayet eden, Allah’ın ilkelerine riayet etmeyen, taşın altına elini 
koymayan, emek verip caba göstermeyenlerde zamanla ilk önce kendilerinin kurtulacağına dair aldatıcı 
bir zan oluşur. Bu zandan Allah’a sığının. Çok önemli. İlk önce ben kurtulacağım. Bizim grup, bizim cemaat 
cennetlik gibi. Kalbim temiz bunun en güzel örneğidir. Adama diyorsun, sen niye böylesin. Adam, yav 
benim kalbim çok temiz, ben iyi niyetli bir adamım. 
 
Kalbi temiz olanın sözü, yalandan temiz olmalı. Ticareti mahrumların haklarından temiz olmalı. Irzı 
namuzsuzluk ve ahlaksızlıktan arınmalı. İbadetlerinde riya ve gösterip olmamalı. Senin kalbin temiz ise 
ibadetin de temiz olsun. 

 

(Me'âric 79/39) 

َنوَُملَْعی	اَّمِم	ْمُھَانَْقلَخ	اَّنِا	َّۜالَك 	
Kellâ innâ ḣalaknâhum mimmâ ya’lemûn(e) 

 

Hayır, asla! Muhakkak ki Biz, onları bildikleri şeyden yarattık. 
 
Bir zanları vardı ya “ biz cennetliğiz” diye. Onlara Rabbimiz diyor ki :” Hayır, asla.” Muhakkik Biz onları 
bildikleri şeyden yarattık. Cennetlik olmanın sebebi neymiş. Kendini çok üstün görmekmiş. Allah’ta diyorki 
 
“ biz onları toprak varya, şu basit hammedde. O basit su var ya biz ondan yarattık. Bunlar ne kadar 
kendilerini büyük görüyorlar. 
 
Gönderme, kendini çok üstün gören, kibirli olan kişilere dir. Aslında küstahlığa sürükleyen yanılgıda budur. 
“ Benim gibi biri hiç cehennemde yanar mı?” 

 

(Me'âric 79/40) 

َۙنوُرِدَاَقل	اَّنِا	ِبِرَاغَمْلاَو	ِقِراَشَمْلا	ِّبَِرب	ُمِسُْقا	ََٓالف 	
Felâ uksimu birabbi-lmeşâriki velmeġâribi innâ lekâdirûn(e) 

 

Artık doğuların ve batıların Rahibine yemin ederim ki muhakkak Biz, kâdiriz. 
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(Me'âric 79/41) 

َّدُبن	َْنا	ىٰٓلَع َنی۪قُوبْسَمِب	ُنَْحن	اَمَو	ْۙمُھْنِم	اًرْیَخ	َلِ 	
‘Alâ en nubeddile ḣayran minhum vemâ nahnu bimesbûkîn(e) 

 

Onları daha hayırlısı ile değiştiririz ve  Bizim önümüze geçilmez 

Buhakikat binlerce yıldır gelmektedir. Her geçen nesil aslında bu hakikati bize tekrar tekrar hatırlatıyor. 
“ Bizim önümüze geçilmez” demek, yeryüzü çok kötü cani ve şer görmüştür ancak hiçbiri bu zulmünü 
ilelebet sürdürememiştir. Bu hakikatten ötürü hesap sorucu olarak önüne geçilmeyen Allah yeter diyor.  
Herşeyin bir başlangıçı ve bitişi var.  

(Me'âric 79/42) 

َۙنُودَعُوی	ي۪ذَّلا	ُمُھَمَْوی	اُوقَُالی	ىّٰتَح	اُوَبعَْلیَو	اوُضوَُخی	ْمُھَْرَذف 	
Feżerhum yeḣûdû ve yel’abû hattâ yulâkû yevmehumu-lleżî yû’adûn(e) 

Artık onları terk et, vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar, oyalansınlar. 
 
Kur’an’ı Kerim’de “ onları terk et” diye bir emir geliyor. Yani onların peşine düş, onlara hakikati anlat belki 
vazgeçerler, tevbe ederler, belki dönerler, mutlaka ayetleri onlara ulaştır demiyor, terket diyor.  
 
Derdi dünya hayatının oyun ve eğlencesi olanlara malesef hakikat ulaşmıyor.  Zira hakikat ve insanlara 
soğuk ve sıkıcı gelmektedir. Ayetteki uyarı çok nettir.  Bu tipleri terketmek gerektiği emredilir.  
 
Neden terketmek gerekir ? 
Bunun iki tane sebebi var. Birincisi, davet edilen kişinin üzerine düşüldükçe, sorumluluk gerektiren bu 
görevleri ona hatırlattıkca, o sorumluluk gerektirmeyen oyun ve eğlencesine kaçması hızlanır. Yasaklar 
tatlı olur. O daldığı eğlenceye, batıla daha da gömülür.  Bu tarz insanları biraz serbest bırakmak lazım. 
Baskı kurmamak lazım.  

İkinci sebebi; arkadaş çevresinin oyun odaklı eğlence merkezli tiplerden oluşması davetçiyi de 
etkileyebilir. Bizi de korumak için Rabbimiz burada terk et diyor. Sende dalarsın, seninde ayağın kayar, o 
yüzden onlara biraz mesafe koy, onlardan biraz uzak dur. Bu hal en azından insanı zamanı israf etmesine, 
son diriliş gününün, hesap günü yokmuş gibi yaşamasıyla sonuçlanıyor.  

Bizim en değerli sermayemiz zamandır. Onu oyun ve eğlenceye harcayacak kadar bol bir zamanımız 
yok. Çünkü dünya ahiret tarlasının hasatı gibidir.  

Oyun ve eğlencenin abartılmasının diğer bir sıkıntısı da nefsani düşünceleri ve duyguları kabartması. Bu 
durum kişiyi hevasının ve nefsinin  bir kuklası durumuna  düşürüyor. Sürekli  hergün, her daim insanın 
aklında ve zihninde olması.Ve artık insan nefsine söz geçiremez duruma gelir. 
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Oysa dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret değile geçirilemeyecek kadar ciddi bir zaman dilimidir. 
Ne ekersek onu biçeceğiz. Müddesir suresi 44 ve 47 de bu hatırlatma bize yapılıyor. Buradaki Mearic 
suresindeki 15-20 ayeti özetliyor. Bunlar kimin özellikleri idi? Musallinlerin özellikleri idi.  

“ Dediler ki : “ Biz ‘Musallin” değildik. Miskini doyurmazdık. Ve bizim bâtıla  dalanlarla beraber bâtıla 
dalardık. Ve biz din gününü önemsemezdik. Sonunda yakin gelip bize çattı” (Müddesir 44-47) 

Dünyevi ve uhrevi fayda sağlamayan boş ve yararsız tüm şeylere “bâtıl” diyebilirsiniz.  

Mu’minun suresinin 3 ncü ayetinde “ Onlar faydasız ve boş şeylerden yüz çevirenlerdir.”, gerçek 
müminler. Gerçek musallinler, Allah’ın değerler sistemine yönelenler bu tarz şeylerle zamanlarını boşa 
harcamazlar, zaman öldürmezler.  

Burada iki tehlike vardır. 1) Dinlerini oyun ve eğlenceye çevirmek, 2) Oyun ve eğlenceyi din edinmek. 

Oyun ve eğlenceye bir örnek verecek olursak; İnternet eşliğinde yapılan folklorik hareketler dinin oyun ve 
eğlence haline dönüşmesidir.  

Diğeri de oyunve eğlenceyi din edinmektir, buna örnek olarak futbol fanatizmini örnek verebiliriz. Aşırı 
derecede futbol sevgisi, onunla yatıp onunla kalkmak , artık o oyunu bir din haline getiriyor, o fanatikler.  
Biz o takim için ölürüz demeye başlıyorlar.  

Bunu Enam 70 de de okuyoruz : “ Kendi dinlerini oyun ve bir eğlence edinenleri terket.” 

 

(Me'âric 79/43) 

َۙنوُضِفُوی	ٍبُُصن	ىٰلِا	ْمُھََّناَك	اًعاَرِس	ِثَادَْجْالا	َنِم	َنوُجُرَْخی	َمَْوی 	
Yevme yaḣrucûne mine-l-ecdâśi sirâ’an ke-ennehum ilâ nusubin yûfidûn(e) 

 

Bulundukları yerlerden süratle çıkacakları  gün, sanki onlar dikili bir taşa koşuyorlar. 

Yeniden dirilme günü dikili bir taşa koşuyorlar. Bunlar put mu? Buradaki “ nusuh” nisabın çoğuludur. 
Kurban kesilen, sunak adanılan taş, o taşın dibi veya put manasına gelmektedir.  

Yeniden dirildikleri gün bir put arayacakar. İlginç ! Ayette de “kabir” yerine “ecdaz” kullanılmış. O yüzden 
biz kabirlerden demiyoruz, burada bulundukları yerden  çıkmaları bahsedilmiş. 

Burada bulundukları yerden çıkıp, dikilip put aramaları resmedilmiştir. Aslında müşriklere bir gönderme söz 
konusu. Dünyada başları sıkıştığında hemen bir dikili taş arama, bir şefaatçi arama mantığı burada 
anlatılarak aslında o saçma halle yüzleşmeleri sağlanıyor.   

Hesap günü sen kalkıp dikili taşmı arayacaksın ki, dünyada bunu devam ettiriyorsun. Dünyada yapılan 
olumsuz ahlaklar orada kendisini bir şekilde gösteriyor.  

 



 428 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Me'âric 79/44) 

ٌةَّلِذ	ْمُُھقَھَْرت	ْمُھُراَصَْباً	َةعِشاَخ َنُودَعُوی	اُوناَك	ي۪ذَّلا	ُمَْویْلا	َكِلٰذ	ۜ 	
Ḣâşi’aten	ebsâruhum	terhekuhum	żille(tun)(c)	żâlike-lyevmu-lleżî	kânû	yû’adûn(e)	

 

Onların bakışları korkulu bir halde iken kendilerini bir zillet kaplar. İşte bu, vaad 
olundukları gündür. 

Allah’ın azabının geleceğini bildiklerinden korkudan gözlerini, yüzlerini kaldırıp etraflarına bile 
bakamıyorlar. Onları bir zillet bürüyor.  


