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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

Adını ilk ayetindeki “müddesir” kelimesinden alan bu sure 56 ayettir. Rabbimizin, Kur’an’ı 

Kerim’in nasıl isim ve sıfatları varsa Allah Resulü’nün de isim ve sıfatları vardır. Allah Resulü’nün 

bir sıfatı müddesir bir sıfatı da müzemmildir. Bu sure, Ya Eyyühel Müddesir şeklinde başlıyor. Ey 

örtülere bürünen, yatan, elbiselere sarılan şeklinde bunu meallendiriyorlar. Bunun da sebebi, 

sebebi nüzuldeki bize kadar ulaşmış rivayetler. Fakat bunun daha da geniş bir manası 

olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz ayeti bu şekilde anlarsak, tarihsel bir olayı anlatıyor olur. 

Bize çok bir şey söylemez.   

Allah Resulü, Hira mağarasında vahiy aldıktan sonra Hz. Hatice’nin yanına gelip, beni örtün 

demesi üzerine indiği söylenen bir sure. Fakat biz bu müddesiri, şöyle meallendirmeyi 

düşündük.   

ِحيمِِ نِِ الرَّ ْحم َٰ ِِ الرَّ  ِبْسمِِ ّللاَّ

 

(Müddesir 4-74/1) 
 

ا اْلُمدَّث ُِرِ   ي َٓا ا يُّه 
Yâ eyyuhâ-lmuddeśśir(u) 

 

Ey Müddessir!  

 

Müddesir, tedessera’ fiilinden türemiştir. Alta alınan şey demektir. O yüzden yatana, uzanana 

da bu manada bu kökten bir kelime kullanılıyor.   

 

Buradaki mana kabuğuna çekilerek pasif kalmadır. Çünkü Allah Resulü olağanüstü bir halle 

karşı karşıya idi. Bu halde her insanın psikolojisi öyledir. Düşünün böyle bir hal ile karşılaşsanız. 

Cibril asli hüviyetinde size gözükse ve Allah’ın ayetlerini size tebliğ etse, tabiki içinize 

kapanırsınız, endişelenirsiniz. Burada Allah Resulü’nün ruh halini anlamak zor değil fakat bize 

söylediği mana nedir? 

 

Burada bildiğiniz gibi Müzemmil suresinde vahyin alınmasından sonra, onun geceleyin tertil 

üzeri okunması emredilmişti. Burada da bu vahiy sorumluluğunu aldıktan sonra yani risalete 

büründükten sonra artık bununla ne yapılması gerektiği bize öğretilecektir. Yani Ey bu vahiyle 

muhatap olan müminler artık pasif kalmayın, artık kabuğunuza çekilmeyin.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

Artık içinize kapanmayın gibi bir manası var. Müzemmil üste alınan, Müddesir alta alınan şey. 

Yatak ve yorgan gibi.  

 

Ne yapılacağı devam eden ayetlerde açıklanmaktadır?  

  

(Müddesir 4-74/2) 

 قُْم فَاَْنِذْر  
Kum fe-enżir 

Kalk,artık uyar!  
  
Bu da ikinci ayet. İkinci ayetin verdiği mana müddesiri açıklamış oldu. Müddesir pasif kalmak 

iken, ikinci ayet bunun aktif hale getirilmesi, bunun insanlara duyurulmasını ve risalet görevinin 

başladığını bize anlatmaktadır.  Bu ayet ile birlikte risalet görevi başlamıştır.  

  

✷✷✷ Kur’an’ı Kerim ile tanışan her mümin, oradaki ilahi, gaybi haberleri aldıktan sonra bu 

haberleri çevresindekilerle paylaşmak zorundadır.  

 

✷✷✷ Rabbimiz bize bir görev yüklemektedir. Çünkü pasif iyi iyi değildir. Aktif iyi olmak 

lazımdır. Aktif iyi olmak için de başkalarını uyarmak gereğidir. 
 

Müzemmil suresinde emredien “tertil ile okunan Kur’an’ın zekatı, onu tebliğ ederek insanları 

uyarmaktır.” 

 

Peki nasıl uyarmak gerekir? 

 

  

(Müddesir 4-74/3) 

 َوَربََّك فََكب ِْر  
Ve rabbeke fekebbir 

 

Ve Rabbini tekbir et!  
  

Rabbimiz, insanları nasıl uyaracağımıza dair bize bir metodoloji verecek. İlk madde, “Ve 

rabbeke fe kebbir”, “sadece Allah’a davet edeceksin”. İnsanları uyarırken sadece Rabbinin 

adını yücelt. Sadece yüce olan Rabbine davet et.   

  

Namazda ilk başta aldığımız “Allah’u Ekber” dememiz, bu ayettendir. Anlamı, “Ben namaza 

başlarken sonsuz büyüğü düşünerek tekbir alıyorum. Son büyüğün huzurunda olduğumun 

düşüncesi ile tekbir alıyorum”. Böylece Müddesir Suresi 3 ncü ayetini yerine getirmiş oldum. 

 

 Peki sonra ne yapacağım? 
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(Müddesir 4-74/4) 

ْر    َوِثيَاَبَك فََطه ِ
Ve śiyâbeke fetahhir 

Örtülerini temizle.  
  
Bunu yaparken elbisen, yani imajın temiz olsun. Temiz bir elbise ile, temiz bir duruşla, temiz bir 

zihinle tebliğ et. Davetin yöntemleri madde madde devam etmektedir.  

  

  

(Müddesir 4-74/5) 

ْجَز فَاْهُجْر    َوالرُّ
Ve-rrucze fehcur 

 

Kötülükten uzaklaş  
  

Sadece dış görünüşün değil, tasavvur dünyanda temiz olsun. Allah, şirke pislik der. Şirk ve 

bütün atalar dininden kalan kalıntılar, zihninde hiçbiri olmasın, hepsini at ve insanları temiz bir 

davaya davet et.   

  

(Müddesir 4-74/6) 

 تَْستَْكثُِر  َوََل تَْمنُْن 
Velâ temnun testekśir(u) 

 

İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma.   
  

Minnet altında bırakarak hor görme. Veya iyiliği kazanç kapısı haline getirme. İnsanlara 

Allah’ın ayetlerini ulaştırmak muazzam bir iyiliktir. Bu iyiliği suistimal edenler olabilir. 

Günümüzde veya geçmişte görmüşüzdür. Rabbimiz diyor ki: “Bu yaptığın iyiliği, karşıdaki 

insanı minnet altında bırakarak yapma.” İyiliği yoksa kazanç kapısı haline getirirsin.  

  

Bütün Resuller: “Ben bu tebliğimden dolayı sizden herhangi bir ücret istemiyorum, benim 

ecrim alemlerin Rabbine aittir.” diyordu.  O yüzdün Allah’ın ayetlerini, Allah’ın kullarına 

ulaştırırken herhangi bir maddi veya manevi bir menfaat beklememek lazım. Yani saygı, 

hürmet bile bu manada manevi bir beklentidir.   
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(Müddesir 4-74/7) 

 َوِلَرب َِك فَاْصبِْر  
Velirabbike fasbir 

Ve Rabb’in için sabret!  
  
Ve Rabbin hatırına sabret. Risalet sorumluluğu özellikle atalar inancına sahip insanlar 
tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Bütün Resuller, gittikleri toplumda ataların inancını 
eleştirdikleri için çok büyük bir dirençle karşılaşmışlar.  

 

Rabbimiz diyor ki, Allah için bu dirence karşı sabırlı olman lazım. Rabbinin rızası için sabret. 
Sabır, miskin miskin oturmak değil. Sabır, direnmek, sıkıntılara göğüs germek, katlanmak 

manasına geliyor.   

 

 
 

(Müddesir 4-74/8) 

 النَّاقُوِر  فَِاذَا نُِقَر فِي 
Fe-iżâ nukira fî-nnâkûr(i) 

 

Artık sûra üfürüldüğünde,  
  

Nakur; nüzul ortamında boynuzdan yapılmış ve güçlü bir ses çıkaran boruya verilen isimdir. 

Burada ölülerin diriltilmesi manasında bir teşbih yapılmıştır.   

  

Dünyada uyarılara kulak asmayıp gaflet uykusundan uyanmayanlar, ahirette zorunlu bir 

kalkışla uyanırlar, ancak iş işten geçmiş olur.  

  

(Müddesir 4-74/9) 

 فَٰذِلَك يَْوَمِئٍذ يَْوٌم َع۪سيٌر  
Feżâlike yevme-iżin yevmun ‘asîr(un) 

 

İşte o gün, zorlu bir gündür!  
  

Rabbimiz, dünyada gaflet uykusundan uyanamayanlar için o gün çok zor bir gün olacaktır, 

diyor. 
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(Müddesir 4-74/10) 

 َعلَى اْلَكافِ۪ريَن َغْيُر َي۪سيرٍ 
‘Alâ-lkâfirîne ġayru yesîr(in) 

 
Kafirler için hiç de kolay değildir!  
  
Kafirin, buradaki manası, bizim kafamızdaki inkar eden değil, hakikatin üstünü örten, 

doğruların üstünü örten. Onları, ahiret gününü, Allah’ı önemsemeyen manasındadır. 

 

 

(Müddesir 4-74/11) 

 َو۪حيدًا  ذَْر۪ني َوَمْن َخلَْقُت 
Żernî vemen ḣalaktu ve hîdâ(n) 

 

Tek başına yarattığım kişiyi Bana bırak!  
    

Bu kişinin sebebi nüzulde Velid b. Mugire olduğunu söyleyenler olmuştur. Yani hiçbir şeyi 
yokken doğuyor ve birçok malı mülkü, çevresi, nüfusu oluyor. Bu zengin kişinin yaptığı 
hadsizliklerden dolayı artık onlara hesap sorma, onunla savaşma, onu bana bırak şeklinde bir 
ifade olabilir.  

 
Veya beni yarattığım ile baş başa bırak şeklinde de bunu anlayabiliriz. Yani sen onunla 
herhangi bir şeye girme, beni o yarattığım kişi ile baş başa bırak. Çünkü hesap sorucu olarak 
Allah yeter.   

  

Günümüzde de olan bu tip kişinin bir prototipi çizecek Rabbimiz. Alak suresinde farklı bir tipten 

bahseder, Müzemmil suresinde farklı bir tipten, Müddesir suresinde de daha başka bir kafir 

tipinden bahseder. Bu kafir tipin özelliği aşağıdaki ayetlerde belirtilmiş.  
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(Müddesir 4-74/12) 

 َماًَل َمْمدُودًا  َوَجعَْلُت لَهُ 
Ve ce’altu lehu mâlen memdûdâ(n) 

 

Ve onu, devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım.  

  

(Müddesir 4-74/13) 

 َوَب۪نيَن ُشُهودًا  
Ve benîne şuhûdâ(n) 

 

Göz önünde oğullar  
  

Oğul; kişinin kendi çocuklarını ifade ettiği gibi çevresi ve nüfûzunu da ifade eder.  

  

  

(Müddesir 4-74/14) 

دُْت لَهُ تَْم۪هيدًا    َوَمهَّ
Ve mehhedtu lehu temhîdâ(n) 

 

Ona nimetleri bol bol verdim.  
  
  

(Müddesir 4-74/15) 

 اَ۪زيدَ  ثُمَّ يَْطَمُع اَْن 
Śumme yatme’u en ezîd(e) 

 

Sonra daha da artırmamı umar.  
  
  
  
  
  



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                             Sayfa 68 
 

Doğrusunu Allah bilir….  

  

  
 

(Müddesir 4-74/16) 

يَاِتنَا َع۪نيدًا    َكَّلَّ  اِنَّهُ َكاَن َِلٰ
Kellâ(s) innehu kâne li-âyâtinâ ‘anîdâ(n) 

 

Hayır; çünkü o, ayetlerimize karşı inatçıydı.  

Az önce özelliklerini söylediğim kimse (11-15), benim ayetlerime karşı direnişe geçti, inatçı 

kesildi.  

 

(Müddesir 4-74/17) 

 َساُْرِهقُهُ َصعُودًا  
Seurhikuhu sa’ûdâ(n) 

 

Onu sarp bir yokuşa süreceğim.  

  
Ben, onun hayatını yokuşa süreceğim, hayatını zorlaştıracağım. Ayetlere karşı direnmek, 

Allah’a karşı direnmek neymiş, bunu görsün.  

 

Sarp yokuş’u Beled suresi açıklamaktadır. 

  

Beled suresi 12: Bildin mi, nedir o sarp yokuş?  

Beled suresi 13: Köle azat etmek      

Beled suresi 14: Kıtlık anında doyurmaktır  

Beled suresi 15: Yakınlığı olan yetime      

Beled Suresi 16: ya da evsiz barksız, yurtsuz yuvasız bir düşkünü 

doyurmaktır.  
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(Müddesir 4-74/18) 

 اِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر  
İnnehu fekkera ve kadder(a) 

 

Muhakkakki o, (Kur'an hakkında) fikretti (düşündü) ve karar verdi!  
  

Fikir, Kur'an'da sadece bu ayetlerde kullanılır. Sığ ve olumsuz zannî düşünmeyi ifade eder. Bu 

insan Allah’ın ayetleri üzerinde tüccar gibi hesaplar yaparak kitaplar çıkarıyor. Malları çok, 

etrafı çok, ayetlere de aynı ben bunu satabilir miyim? Ben bundan bir menfaat devşirebilir- 

miyim mantığı ile yaklaşıyor.   

  

(Müddesir 4-74/19) 

 فَقُِتَل َكْيَف قَدََّر  
Fekutile keyfe kadder(a) 

 

Artık canı çıkasıca, nasıl karar verdi!  
  
Canı çıkasıca nasılda karar verdi. Bunları nasıl dünyevi bir menfaate çevirmeye karar verdi. 

Ayetleri nasılda satarım veya bundan bir rant devşiririm derdine düştü.  

 

Rabbimiz bunun ne kadar olumsuz bir davranış ve suç olduğunu bize ifade ediyor. Yani 

Kur’an’ı Kerim’e manasal değil tamamen tüccar kafası ile rakamsal yaklaşma. Zaten iler ki 

ayetlerde 19 eleştirisiyle devam edecek.  
 

 

(Müddesir 4-74/20) 

 ثُمَّ قُِتَل َكْيَف قَدََّر  
Śumme kutile keyfe kadder(a) 

 

Sonra kahrolasıca, nasıl da karar verdi.  
  
Sonra ne yaptı. Ortamı kontrol etti, etrafı süzdü. Yani önce çevrenin bir nabzını yokluyor. Bu 

ayetler insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratır, bu etkilerden benim menfaatim, benim malım, 

benim sürüm ne kadar etkilenir.  Bunun olumsuz olduğunu görünce:   
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(Müddesir 4-74/21) 

 ثُمَّ نََظَر  
Śumme nezar(a) 

 

Sonra baktı.  
  

Buradaki “Nazar”, bakmaktır. Burada çevreyi süzme, ortamı gözden geçirip toplumsal tavrı 

gözlemek anlamındadır.  

  

  

 

 

(Müddesir 4-74/22) 

 ثُمَّ َعبََس َوَبَسَر  
Śumme ‘abese ve beser(a) 

 

Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti.  
  

Abese sûresinin girişindeki tip ile burada anlatılan tipin aynı kişi olma ihtimali çok yüksektir.  

  

 

  

(Müddesir 4-74/23) 

 ثُمَّ اَدْبََر َواْستَْكبََر  
Śumme edbera vestekber(a) 

 

Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi.  
  
Ayetleri bu şekilde görmesinin tek sebebi kalbindeki kibirdir. Zaten şeytanın da Adem’e secde 

etmemesinin tek sebebi kibirdi.   
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(Müddesir 4-74/24) 

 فَقَاَل اِْن ٰهذََٓا اَِلَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر  
Fekâle in hâżâ illâ sihrun yu/śer(u) 

 

Sonunda dedi ki: 'Bu, yalnızca aktarılarak bir sihirdir!'  
  
  

(Müddesir 4-74/25) 

 اِْن ٰهذََٓا اَِلَّ قَْوُل اْلَبَشِر  
İn hâżâ illâ kavlu-lbeşer(i) 

 

Bu olsa olsa, ancak bir beşer sözüdür.  
  

Burada “Bu olsa olsa, ancak bir insan sözüdür” demiyor, “ancak bir beşer sözüdür” diyor. 

Beşer, bir şeyin ortaya çıkması, görünür hâle gelmesidir. Aynı kökten gelen "beşere", deri ve 

üste görünen tabakadır.   

  

Ayette ölümlü bir bedenin ürettiği, ilahî olmayan ilkel bir söz manasında beşer sözcüğü 

kullanılmıştır. Bir aşağılama içerir. İnsanda, beşer gibi Arapça bir kelimedir.   

  

Ancak insan, beşerî alt yapının üzerinde oluşan bir kimliktir. Bir insanın, insan olabilmesi için 

beşer olması şarttır. Fakat her beşer insan olamaz.   
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 (Müddesir 4-74/26) 

 َساُْص۪ليِه َسقَرَ 
Seuslîhi sekar(a) 

 

Onu Sekar'a yaslayacağım.   
  

Sekar’ın ne olduğu aşağıdaki 3 ayet ile açıklanacaktır. Sonra ‘’Sekar’’ ile alâkalı bir 

spekülasyon aktarılıp hakîkî sive maksadı öğretilecektir. Zaman içerisinde tahrip edilmiştir. 

Tevrat ta “içki” olarak geçmektedir.   

  

  

(Müddesir 4-74/27) 

ا   اَدْٰريَك َما َسقَُر  َوَمَٓ
Vemâ edrâke mâ sekar(u) 

 

Bilir misin nedir Sekar?  

Rabbimiz bunu soruyorsa, daha önceki ümmetler tarafından bilinmediğine bir atıftır.   

  

(Müddesir 4-74/28) 

 ََل تُْب۪قي َوََل تَذَُر  
Lâ tubkî velâ teżer(u) 

 

Ne bırakır ve ne de terk eder.  
  

Ne hayatta bırakır ne de ölüme terk eder. Burada aslında “sekar”, cehennemin bir vasfı, bu 

cehennemin vasfının, insanı hayatta bırakmayan ve ölüme de terk etmeyen bir özelliğinden 

bahsediyor.  Yani orada bir yaşam olmadığı gibi ölüm gibi bir kurtuluş da yoktur.  
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 (Müddesir 4-74/29) 

اَحةٌ   ِلْلَبَشِر  لَوَّ
Levvâhatun lilbeşer(i) 

 

Bedeni ne hale getirdiğini gösterir.  
  

Sekar ateşinin bir özelliği, beşer aşamasından insan ve insan-ı kâmile yükselememenin 

oluşturduğu hâli bir ayna gibi göstermesidir.  

 

Dünyadaki tüm aynalar zâhirî /beşerî yanımızı gösterir. Hiçbir levha/ayna insanın manevî 

yanını ne hâle getirdiğini gösteremez. Ayrıca dünyadaki hatalara karşı sekar, bir ser levha 

manasında da zikredilmiş olabilir.  

  

(Müddesir 4-74/30) 

 َعلَْيَها ِتْسعَةَ َعَشَر  
‘Aleyhâ tis’ate ‘aşer(a) 

 

Üzerinde on dokuz!  
  

‘’Üzerinde on dokuz!’’ Neyin üzerinde 19.Sekarın üzerinde mi 19. Bu ayet nasıl bir konuşma ve 

yaşanmışlığın üzerine indi. Rabbimiz bu bilgi ile başta ilk muhataplar ve sonraki muhataplara 

nasıl bir mesaj vermektedir. Biz bu üzerinde 19u bilmesek ne kaybederiz veya bize ne kattı. 

31nci ayet, diyor. O zaman yukardakilerle bunların bir bağlantısı olması gerek. Ayetin 

devamın da diyor. Neden böyle yapmış? 

“Biz ateşin sahiplerini sadece melekler kıldık.”diyor. O zaman yukarıdakiler le bunların bir 

bağlantısı olması gerekir. Ayetin devamında ”Sayılarınıda, hakikatin üstünü örtenlere bir 

imtihan yaptık.” Kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman etsinler diye” 

Şimdi ben size diyorum “onun üzerinde 19 var” kimin imanı arttı? İmanınızda nasıl bir değişiklik 

yaptı? Sizce cehennem meleklerinin sayısının 19 olması veya 18 olması veya 180 olması bir 

şey değiştirir mi? Belki sayı arttıkça biraz korkumuz artacağın dan bu bizde daha etkili olur 

düşüncesi mi? Bakın 31nci ayeti okuyarak sorular soruyoruz?  

 

 “Ve de kalplerinde maraz bulunanlar ve kafirler desinler ki “Allah, bu misalle de ne murat 

etti?”  
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Kur’an’ı Kerim burada iki gruptan bahsetti. Ilk grup kalplerinde hastalık olanlar, diğeri de 

kafirler. Demek ki kalplerinde hastalık olanlar henüz kafir değilmiş. Aynı cümlede zikrettiğine 

göre arada bir fark var.   

 

Kalplerinde hastalık olan ifadesi Ahzap suresi 32nci ayette: “Allah Resulü’nün akşam 

yemeğine davet ettiği müslümanlardan bir kısmı olarak bize zikredilmiş. Allah Resul’ünün 

akşam evine gidiyor, yemek yiyor. Allah Resulü’nün eşleri onlara hizmet ederken, eşlerine 

diyor ki: Ey Nebi eşleri! Sizden bir şey istendiği zaman, bunlarla böyle marufa uymayan şekilde 

konuşmayın” Çünkü kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar bundan dolayı tamah eder. 

Size karşı bir şeyler hisseder.” Demek ki bu kalplerinde hastalık olanlar müminler içinde bir 

başka delilimiz, Maide suresi 52nci ayeti: Orada Rabbimiz müslümanlar safında yer alan ve 

kalplerinde hastalık olanların nasıl savaşın seyri döndüğünde karşı tarafa geçeceklerine dair 

kalplerindeki o düşünceyi bize aktarıyor ve diyor ki : “ Bunların kalplerinde hastalık var “.   

  

Bakara suresi 10’da: Kalplerinde hastalık olanların, iyileşmezlerse elim bir azaba 

çarptrılıcaklarını ve kafir olarak öleceklerini de Tevbe suresi 125’nci ayette bildirmektedir. 

Demek ki bunlar müminler içinde sıkıntılı bir grup.  

  

Bu sıkıntılı grup ve birde kafirler derler ki: “Allah bu misalle ne murat etti.” Devam ediyoruz 

ayete “Allah, dileyeni böyle saptırır, dileyeni de doğru yola ulaştırır.”  

 

Şimdi 19 rakamıyla Allah dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola mı ulaştırıyor? Bu sorular 

hep kafamızda kalsın.   

 

“Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. “(Biz biliyoruz cehennemde 19 melek 

var. Hani kendisinden başka kimse bilemez di? Demek ki bu19 un cehennemdeki azap 

melekleri olduğunu iddia etmişler. Gördüğünüz gibi bağlamdan böyle bir sonuç çıkmıyor. 

Ayette açıkça rabbimizin ordularını kimse bilemez diyor. O zaman 19 cehennem meleği diye 

bir şey yok. Bu sadece bir iddia.  

 

Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de, müşrikleri, Firavun’u, Velid b.Mugire’nin, Ebu Cehil’in, Ebu 

Leheb’in iddialarını bize anlatıyor. Bu bir beşer sözüdür diye Rabbimiz onların konuşmalarını 

da bize aktarıyor. Ehli kitabın görüşlerini de bize aktarıyor.  

 

Peki bu vahyin amacı, böyle rakamlar vermek, şifreler vermek mi? Bu rakamlara manalar 

yüklemek mi? Günümüzde 19 diye bir ekol var. Besmelenin harflerinin 19 tane olması, 114 

tane surenin 19’a tam bölünmesi, sonucun 6 çıkması. Bunlar hep Allah’ın mucizeleridir 

şeklinde arkadaşlarımız anlamış ve Kur’an’ı Kerim’in ilahi bir kitap olduğuna böyle kanat 

getirmiş. 

  
Ben ise buna ihtiyaç duymadım. Gerek te duymadım. Çünkü “besmele” eğer 19 harf olmasa, 

18 olsa 20 olsa benim imanımda zerre kadar değişme olmaz.114, 19’a bölünmese yine zerre 

kadar değişmez olmaz.   
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Çünkü bizim Kur’an’ı Kerim’in içerisindeki öğütlerle imanımız pekişti. Rabbimiz devam eden 

ayette ne diyor: “Ve bunlar beşerler için sadece bir öğüttür.” Şifreli değildir, matematiksel 

hesap değildir. SADECE BİR ÖĞÜTTÜR. 

Zaten bu rakamlar kutsal metinler üzerinden şifreler bulma isteğini tamamen beşeri arzu ve 

duygular olarak bize ifade etmiş olur.   

  

Neden böyle bir istek olur?   

 

  

Kitabı açıp yıldızlama yapmak, kitaptaki rakamlardan kehanetler üretmek, kıyameti 

hesaplamak. Bunlar hep beşeri istekler. Çünkü bu şifreleri bulup etrafındakilere söyleyen 

insanlar maddi-manevi bir güç elde etmiş oluyorlar. Bundan bir rant elde ediyor, bir şöhret 

kazanıyor. Bunu elde etmek için Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini, harflerini bazı hurufilikle, bazı cifir 

ve ebced hesabı ile bir tür şifre kitabı haline dönüştürmüşler.  

  

Bu sözlerimizden Kur’an’da matematiksel bir sistem yok manası çıkmamalı. Kur’an’ın 
matematiksel bir sistemi mutlaka vardır. Ancak ben bu kitabın Allah’tan gelen hak kitap 
olduğunu içindeki öğüt ve barındırdığı çelişkisiz manalardan ve ilahi mesajlardan dolayı iman 
ediyorum. Zira Nisa suresi 82 de Rabbimiz ne buyuruyor:  “ONLAR HALA KUR’AN ÜZERİNDE 
TEDEBBÜR ETMEZLER Mİ?” 

   

Tedebbür tedbir almak için üretilmiş, geleceği yönelik düşüncelerdir. Yani Kur’an’a bakıp 

geleceği inşa eden tedbirler üretmezler mi? Gibi bir mana çıkıyor burada. Ve eğer Allah’tan 

başkası katından gelseydi bu kitap, onun içinde matematiksel bir sistem 19 mucizesi olmazdı 

mı diyor ayet. Ne diyor “Mutlaka pek 

çok ihtilaf, ilişki, tutarsızlık olurdu” diyor.   

  
Peki bu 19 sayısı nedir soruna geri dönecek olursak, Rabbimizin bir ayetini anlamaya 

çalışıyoruz. Tabii ki Allah’u alem bi muradihi diyerek, bu edeple, bu usulle ayeti anlamaya 

çalışıyoruz.   

  

Kur’an’ı Kerim’in hitap ettiği ortamda Yahudi ve Hristiyanların ehli kitap dediğimiz kimselerin 

inançları nasıldı?  Nasıl bir ortam vardı ki, Rabbimiz onun üzerinde 19 vardı dedi. Bunu 
anlamak için o ortamdaki dini algıyı da bilmemiz lazım. Yani miladi 6ncı yy.da. Yahudilik hangi 
aşamada idi. Hristiyanlık nasıl bir evrim geçirmişti?  Bunları bilmemiz lazım.   

  

Ayette ehli kitabın şüphelerinden kurtulması için böyle birşey söylediğinden bahsediyor. Ehli 
kitabın bazı şüpheleri var.  Kutsal metinler üzerinde matematiksel ölçümler yapan gelenekçi, 
mistik akımların etkisine girmiş yahudiler var. Bunlar biliyorsunuz, kabalacılık diye bir din 
uydurdular, oluşturdular.  

  

Yahudilerde numaraloji veya sayıların erdemi denen bir inançda var. Her sayının bir değeri 

var onlar için.   

 

 

 

 

Hristiyanlıkta da biliyorsunuz 13 uğursuz rakam gibi. Sayılara söyle olumsuzluklar ve olumlu 

şeyler yüklemişler.   
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Mesela bu yahudi inancında “heptagon”7 demek. 7 ye özel bir mana yüklemişler. Kur’an’ı 
Kerim’de de 7 çok zikredilir.  Grekçe de 7 anlamına geliyor, septos kelimesinden türemiş. Şimdi 
bu sözcüğün bağlamı 7 kutsal (yedi neden kutsal. Çünkü 7 çift bir rakam değil. Çift rakam 
olmaması bunun bakireliğine işarettir. Annesiz ve bakiredir diyorlar. Bakireliği 7nin bölünemez 
bir sayı oluşu, annesiz oluşu da bir çift sayı sayılmamasın dan kaynaklanıyor. Bölünüp 
çoğalmıyor.)  

  
Yahudilerde “amida” denilen bir ibadet var. Ayakta durup Tevrat’ın ayetlerini okumak, rüku 
ve secde etmek. Bizdeki namaza çok benzer. Yahudiler, amida da ki bu kutsamalarda, bu 
kutsamayı 19 defa yaparlar.  

 
Her kutsamada bir bekçiden kurtulma inancı bunlarda yerleşmiş. Bunun sonucunda yahudi 
artık özgürdür. Yahudilerde cehenneme girip-çıkma inancı var. Bize cehennemde sayılı gün 
ateş dokunacak sonra çıkacağız. Sayılı gün herhalde herkesin kendi günahına göre. 
Tevrat’ta cehennemi tasvir etmek için kullanılan 7 ayrı isim de vardır.   

 

  

Bizim dinimizde de böyle bir düşünce var. Mü’minler cehennemde yanacak, günahları 
dökülecek sonra cennete gidecek. Bunun kökeni yahudilerin uydurmalarından gelmektedir.  

 

Kur’an’ı Kerim’in hiçbir ayetinde Cehennem den çıkartıp cennete soktuk diye bir ifade var 

mı? Ne diyor cehennemlikler için, “Onlar orada ebedi kalacaklar “. Cennetlikler için ne diyor: 

“Onlar orada ebedi kalacaklardır”. Bitti. Kur’an’a taban tabana zıt.  

  
Kur’an’da Bakara suresi 80 ve Ali İmran Suresi 24 de de bu uydurulmuş Tevrat’taki bu uydurma 

deşifre ediliyor.   Ali İmran Suresi 24 ü hatırlayın. Bu adamlar birçok günah işliyorlar Rabbimiz 

diyor ki: “Bu onların ateş bize sayılı günlerin dışında asla dokunmayacak demelerinden 

dolayıdır.”  

 

Yani günah işlemelerinin sebebi, cehennemde yanıp, cezasını çektikten sonra cennete 

gitme ihtimali adamlara günah işletiyor. “Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları 

şeyler, kendilerine aittir.” Rabbimiz böyle bir şey indirmedi 

 

Eğer ben cehennemden çıkıp cennete gideceğime inanırsam gaflete düşerim. Boş veririm 
hayatı. Enin de sonun da cennete gideceğim nasıl olsa. O yüzden biz kesinlikle cehenneme 
düşmemeyi hedeflememiz lazım.  Düştük mü bitti. Çıkış yok.  

  

Bu ayetin indiği dönemde kendine kitap verilen diğer bir grup Hristiyanlardı. Hristiyanlarda 
matta’da meleklerin cehennemde yanacağından bahsetmektedir.  

 
“Sonra solundakilere şöyle diyecek: Ey lanetliler!  Çekilin önümden İblis ile Melekler için 
hazırlanmış sözmez ateşe girin”. Cehennem kim içinmiş? İblis ve   Melekler için. Hristiyanlıkta 
günahkar melekler iblis ile birlikte cehennemde azap çekerler.  

 

 

 

 

Kur’an’ı Kerim bu ortamda ne diyor: “Biz cehennemin bekçilerini melekler kıldık.”   
Cehennemde melekleri yakacağız demiyor.  Bu yanlış tasavvuru da düzeltmiş oluyor.   
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Rabbimiz bütün bu iddialara 31nci ayette ne diyor? ”Biz ateş sahiplerini sadece melekler 

kıldık.” diyor.   

  
Peki bu sayıları, hakikatin üstünü örten kafirler ve kalplerinde maraz olanlar için neden 

imtihan yaptı?  

  

Buradaki mana, bu tür sayıların müminleri için bir ehemmiyeti olmadığı, kafirler için ise bir fitne 
olarak kullanıldığını belirtiyor. İlk önce bir sayı ortaya atıyorlar, sonra onun peşine düşüyorlar. 
Hakikatte böyle bir şey yok.   

  

Allah bu misalla ne murat etti diyor du ayette. Bu ifadeyi kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler 
kullanıyor.  Çünkü bunu Allah’ın bir misali zannediyorlar. Allah böyle bir misal vermiyor. 
Mevcut inancı söylüyor ve onun doğrusunu düzeltiyor. Bunun Allah’ın bir misali olduğunu 
veya cehennemin bekçilerinin 19 olduğunu savunanlar kalplerinde maraz olan kafirlerdir.   

  

  

(Müddesir 4-74/31) 

 

 َوَما َجعَْلنَا عِ 
دَّتَُهْم اَِلَّ فِتْنَةً ِللَّ۪ذيَن َكفَُروا  ِليَْستَْيِقَن  َوَما َجعَْلنََٓا اَْصَحاَب النَّاِر اَِلَّ َمٰلَٓئَِكةًًۖ

الَّ۪ذيَن اُ۫وتُوا اْلِكتَاَب َويَْزدَادَ الَّ۪ذيَن ٰاَمنَُٓوا ۪ايَمانًا َوََل يَْرتَاَب الَّ۪ذيَن اُ۫وتُوا اْلِكتَاَب  

ُ بِٰهذَا َمثًََّل   َواْلُمْؤِمنُوَن  َوِليَقُوَل الَّ۪ذيَن ۪في قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلَكافُِرو َن َماذََٓا اََرادَ ّٰللاه

اُء  َوَما يَْعلَُم ُجنُودَ َرب َِك اَِلَّ هَُو  َوَما ِهَي اَِلَّ  اُء َويَْه۪دي َمْن يََشَٓ ُ َمْن يََشَٓ   َكٰذِلَك يُِضلُّ ّٰللاه

 ِذْكٰرى ِلْلبََشِر  
Vemâ ce’alnâ ashâbe-nnâri illâ melâ-iketen(ال) vemâ ce’alnâ ‘iddetehum illâ 
fitneten lilleżîne keferû liyesteykine-lleżîne ûtû-lkitâbe ve yezdâde-lleżîne âmenû 

îmânen(ال) velâ yertâbe-lleżîne ûtû-lkitâbe velmu/minûne(ال)veliyekûle-lleżîne 
fî kulûbihim meradun velkâfirûne mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelâ(n)(c) keżâlike 
yudillu(A)llâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâ(u)(c) vemâ ya’lemu cunûde rabbike 

illâ hu(ve)(c) vemâ hiye illâ żikrâ lilbeşer(i) 
 

Biz ateşin sahiplerini sadece melekler kıldık1 Sayılarınıda, hakikatin üstünü örtenlere 

bir imtihan yaptık ki2, kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman 

edenlerin imanı artsın3 ve de kalplerinde maraz bulunanlar ve kâfirler desinler ki 

“Allah, bu misalle ne murad etti?4 Allah dileyeni böyle saptırır, dileyeni de doğru 

yola ulaştırır5. Rabb'inin ordularını kendisinden başka kimse bilemez6 ve bunlar 

beşerler için sadece bir öğüttür7. 

 

 

 
 

  

1-“Ashâbenen nâri” ifadesi, ateş sahipleri manasına gelmektedir. Ashap, sahip kökündendir. 

Fil ashabı veya Ashabı kehf örneklerinde olduğu gibi. Zaten Zuhruf 77'de ateşin görevlilerine 

Rabb’imiz mâlik/sahip demiştir. Melek, mâlik, mülk, memlük gibi kelimelerin türediği "m-l-k" 
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kökü kuvvet ve güç manasındadır. Meleğin çoğulu melâikedir. Vahyi getirmekle, ölüm ve 

azap ile görevlendirilmiş melekler Rabb’imizin ordularındandır. Bunların sayıları, şekil ve şemaili 

bizlere gayptır ve onları yalnız Allah bilir.  

 

2-Butür sayıların müminler için bir ehemmiyetinin olmadığı, kâfirler için ise bir fitne olarak 

kullanıldığı belirtilmiştir.  

 

3-Kitap verilenlerin zamanla bozulmuş ahiret inançlarının doğru bilgi ile düzeltilmesindeki 

önem, imanın artması olarak ifade edilmektedir. Rabb’imiz cehennem ile alâkalı Kur'an'da 

verdiği misallerin amacını açıklamaktadır.  

Bu amaç, cehennemi ve ölümü yakîn olarak hissetmek ve şüpheden kurtulmaktır. Biz de bu 

hâli sağlamayan örneklerin, rakamların bir hikmetinin olmadığı zımnen belirtilmiştir.  

 

4-Allah, kabbalacılık ile rakamlara yüklenen manalar efsanesini bir imtihan vesile si olarak 

kullanmıştır. Ehli kitabın inandığı rakamcılık / kabbalacılığın anlamsızlığına işaret edilmiş 

olabilir.  

 

5-Nihai manada hidayeti Allah verir, ancak bunu kulun istemesi ve hak etmesi gerekir. Bu çift 

yönlü süreç ‘’yeşa’’ fiili ile ifade edilmiştir. Ancak klasik meallerin hemen hemen tamamında 

kulun dilemesi önemsenmeyerek Allah’ın dilemesi şeklinde meallendirilmiştir. Böyle bir 

meallendirme ile, Allah’ın kulları için dalâleti, azgınlığı dilediği gibi bir mana çıkar ki, bu İblis’in 

Allah için söylediği biri ftiradır. Bkz. Araf:16 (İblis): “Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle…  

 

6-Ayetinbu cümlesi, 19 sayısının anlamsızlığını ortaya koyan en önemli delildir.  

 

7-Beşer, hamlıktan kurtulup insanlık mertebesine verilen bu öğütleri alarak ulaşabilirler.   

  

  

 

(Müddesir 4-74/32) 

 َكَّلَّ َواْلقََمِر  
Kellâ velkamer(i) 

 

Hayır,and olsun Ay'a!  
  

Aya yemin, ayın şahitliğidir.  

  

 

 

  

(Müddesir 4-74/33) 
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 َوالَّْيِل اِذْ اَدْبََر  
Velleyli iż edber(a) 

 

Dönüp gittiğinde geceye,  
  

Cahiliye gecesi bitmektedir. Sebebi, Kadir Gecesi’nde bir adı nûr olan vahyin doğmaya 

başlamasıdır. Bkz. Kadir sûresi.  

  

  

  

 

 

(Müddesir 4-74/34) 

ْبحِ اِذََٓا اَْسفََر    َوالصُّ
Ve-ssubhi iżâ esfer(a) 

Ağardığında sabaha,  
  

Nüzulde, inen bu ilk ayetler hakikatin sabahının olacağını müjdeler.  

  

 

(Müddesir 4-74/35) 

ْحدَى اْلُكبَِر    اِنََّها ََلِ
İnnehâ le-ihdâ-lkuber(i) 

 

Gerçekten o, büyüklerden biridir.  
  
Sekarın ve doğru cehennem inancının anlatıldığı bu ‘’kitap’’, insan olup ilerlemek isteyen 

beşerler için büyük ve önemli bir uyarıdır.  
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(Müddesir 4-74/36) 

 َن۪ذيًرا ِلْلَبَشِر  
Neżîran lilbeşer(i) 

 

Beşerler için bir uyarıcıdır.   
  

Vahiy; şifre için değil, sadece insanı beşerlikten ileri bir mertebeye ilerletmek için gönderilmiş 

bir uyarı ve öğüttür.  

  

 

(Müddesir 4-74/37) 

َر    ِلَمْن َشَٓاَء ِمْنُكْم اَْن َيتَقَدََّم اَْو َيتَاَخَّ
Limen şâe minkum en yetekaddeme ev yeteaḣḣar(a) 

 

İçinizden ileri gitmek ve geri kalmak isteyen kimseler için.  
   

 

(Müddesir 4-74/38) 

 
 ُكلُّ نَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َر۪هيَنةٌ 

  

Kullu nefsin bimâ kesebet rahîne(tun) 

 

Her nefis, kazanmakta olduklarına karşılık olmak üzere bir rehinedir.  
  

Dalâlet ve ceza yalnızca yapılan yanlış tercihlerin karşılığı iken, iyilere verilen ödül amellerin 

kat be kat fazlasıdır ve büyük lütuftur. 
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(Müddesir 4-74/39) 

 اَِلََّٓ اَْصَحاَب اْلَي۪ميِن  
İllâ ashâbe-lyemîn(i) 

Ancak sağdakiler hariçtir.  
  

Ashâbe’l-yemîn, yemin sahipleri demektir. En büyük yemin/söz kulluk sözüdür. Kulluk 

sözüne/yeminine riayet edenlerin ödülü cennetlerdir.  

  

Bu sağ sol meselesi Kur’an’da; sağ kuvveti simgeler. Sol da kuvvetsizliği simgeler. İmanlı olan 

adam dik durduğu için kuvvetli olur ve sağın adamları der onlara, yoksa bu bir taraf değil, 

şimdiki bu politik siyasi taraf olarak düşünmeyin.   

  

Soldaki adam imansızdır, gelecek ile ilgili korkusu vardır, adalet ile şüpheleri olduğu için, sürekli 

savruktur, o yüzden sol un adamları der onlara.  

 

 

(Müddesir 4-74/40) 

اَءلُ   وَن  ۪في َجنَّاٍت  َيتََسَٓ
Fî cennâtin yetesâelûn(e) 

 

Onlar cennette olacak ve  
  
  

(Müddesir 4-74/41) 

 َعِن اْلُمْجِر۪ميَن  
 

‘Ani-lmucrimîn(e) 
 

Suçlulara sorcaklardır.  

Cennettekiler, cehennemliklere bir soru soruyorlar, Allah’da bunu bize naklediyor   

  

  
 

 

 

  
 

  

(Müddesir 4-74/42) 
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ا س ق رِ  ۪في س ل ك ُكمِْ م   
Mâ selekekum fî sekar(a) 

 

"Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?"  
  
  

CEHENNEMLİKLERİN CEVAPLARI  

(Müddesir 4-74/43) 

يَن    قَالُوا لَْم َنُك ِمَن اْلُمَصل ۪
Kâlû lem neku mine-lmusallîn(e) 

 

Dediler ki: Biz”musallin” değildik.  
  

Musallin, tüm meallerde istisnasız “namaz kılanlar” şeklinde ifade ediliyor. Fakat bu insanın 

daha Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna dair şüpheleri var ve bu bir beşer sözüdür diyor, bu bir 

sihirdir diyor. Böyle bir insanın namaz kılması zaten beklenemez.   

  

Buradaki “musallin” ikame fiili ile birlikte gelmediği için biz buna “Allah’ın safında yer alanlar 

veya Allah’ın davasına destek olanlar şeklinde meallendirmiştik. Allah’a yönelenler.   

  

Burada bunlar diyorlar ki: “Biz Allah’a yönelmemiştik, O’nun o merhamet sistemi, O’nun o 

paylaşım sistemi, O’nun o infak sisteminin yanında yer almadık. Neden bunu diyoruz. Çünkü 

bir alttaki ayet “Biz miskini doyurmazdık” diyor.   

  

Sekara sürüklenenin ikinci suçu, miskini doyurmamakmış.  

 

 (Müddesir 4-74/44) 

 َولَْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْس۪كيَن  
Velem neku nut’imu-lmiskîn(e) 

Miskini doyurmazdık.  
  

Miskin; suskun, sakin, dışardan bakıldığında durumu iyi zannedilen; ancak geçinemeyendir. 

Allah'ın değerlerinden yana olmamak, miskinleri fark etmeyip önemsememekle sonuçlanıyor.  

  

 

 

 

 

  

 (Müddesir 4-74/45) 
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اِئ۪ضيَن    َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخَٓ
Ve kunnâ neḣûdu me’a-lḣâ-idîn(e) 

 

Ve biz bâtıla dalanlarla beraber bâtıla dalardık.  

 
Sekara düşenlerin 3ncü suçu da buymuş. Dünyevi ve uhrevi bir fayda sağlamayan, boş ve 

yararsız şeylerle uğraşmak, batıla dalmaktır. 

 

Mu’minun suresi 3.ayet olması gerekeni şöyle ifade eder: “Ve onlar, boş şeylerden yüz 

çevirenlerdir.” Batıla dalmanın getirdiği sonuç: Hayatı doğru okuyamıyoruz, hayatı 

önemsemediğimiz için fakir var, fukarası var, miskini var ve bunlara karşı bizim sorumluluğumuz 

var. Takvalı davranalım, gibi bir düşüncemiz yok. 

  

 

(Müddesir 4-74/46) 

ُب ِب   يَْوِم ال۪د يِن  َوُكنَّا نَُكذ ِ
Ve kunnâ nukeżżibu biyevmi-ddîn(i) 

 

Ve biz din gününü önemsemezdik.   
  

Sekara düşenlerin 4ncü suçu din gününü önemsememeleridir. Çoğu mealde “yalanlama” 

olarak yer almıştır.  Biz din gününü önemsemezdik. Bu yüzden miskini doyurmazdık, batılla 

oyalanıp dururduk. Allah’a hesap veremeyeceğini önemsemeyen bir insan, gidip fakir 

fukaraya yardım eder mi? Önemsememek takvanın zıddıdır.   

  

“Deyn” borç demektir. Din kelimesi, deyn kökünden türemiştir. Din, Allah’a olan borcu; deyn, 

insanlara olan borcu ifade eder. Bu borçluluk bilinci kişinin hayatını, öncelediklerini ve 

ertelediklerini değiştirmektedir. Din sadece inanca tekâbül eden bir kavram olmaktan öte 

insanın tercihlerini değiştiren bir yaşam tarzıdır. Din günü bize emanet olarak verilenlerden 

hesaba çekileceğimiz kıyam günüdür.  

  

Sekara düşen kişilerin pişmanlıkları 47nci ayette şöyle ifade ediliyor.   

  

  

 

 

 

 

 

(Müddesir 4-74/47) 
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 َحتهَٓى اَٰتينَا اْليَ۪قيُن  
Hattâ etânâ-lyakîn(u) 

Sonunda yakin gelip bize çattı.  
  

Buradaki “yakin”, ölüm manası olabilir veya sekarın görünmesi olabilir, cehennem içine 

düşmek olabilir. “Yakin”, bir şeyi vakaya mutabık olarak doğru ve şüphesiz bilmektir. 

“Sonunda yakin gelip bize çattı” demesi, buradaki bir pişmanlığı, artık geriye dönüşün 

olmadığını anlıyoruz. Firavunun tevbesinin kabul edilmemesinin nedeni, bunu telafi edecek 

bir hayatının olmaması,  salih amel işleyecek bir süresi kalmamasıdır.  

  

 

 (Müddesir 4-74/48) 

 َشفَاَعةُ الشَّافِ۪عيَن  فََما تَْنفَعُُهْم 
Femâ tenfe’uhum şefâ’atu-şşâfi’în(e) 

 

Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz.   
  

“Şefaat edenlerin şefaati ölümden önce fayda sağlar mıydı? Allah diyor ki: “Artık bundan 

sonra şefaat edenlerin şefaati fayda sağlamaz.” Buradan o çıkmaktadır.   

  

Yani biz dünyada iken insanlara şefaat edebiliriz. İşlerinde aracılık edebiliriz, yardımcı olabiliriz. 

Ama öldükten sonra, kıyam günü, mahşer günü, din gününün malikinin huzurunda, kimse 

kimsenin hesabına ne bir aracılık eder, ne bir fidye ödeyebilir.  

  

Arapça da ‘’çift’’ anlamına ‘’şef’’ kökünden' bir şeyi ikileme veya çiftleme' anlamına gelir. 

Geniş anlamında ise 'bir işte başka bir kişinin yardımını, aracılığını istemedir.   

  

Bununla ilgili ayetler; Burada dünyevi aracılıkların ve kayırmaların din gününde kesinlikle 

olmayacağı hatırlatılır.   

 

“Kim güzel bir (işe)şefaat (aracılık) ederse, ona o işten bir pay vardır. Kim de kötü bir (işe) 

şefaat (aracılık) ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Ve Allah her şeye karşılığını 

veren.” (Nisa 85) 

 

“Ve bir kimseden diğer bir kimseye, bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan bir şefaatin kabul 

edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği 

günden sakının.” (Bakara 48) 

  

 

Rabbim diyor ki: “Kıyamet günü gelmeden annenin oğula, oğulun anneye, çocuğun 

babasına faydası olmayan bugün gelmeden ve şefaatin hiçbirinin kabul edilmeyeceği gün 

gelmeden Allah’tan sakının, sorumlu davranın)  
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“Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye kabul edilmeyeceği ve 

kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardım olunmayacağı bir günden 

sakının.” (Bakara 123) 

 

(Bu adamlar dünyadaki mahkemelerde fidye vererek, rüşvet vererek, mahkemeyi aldatıp 

adaletten kurtulmuş olabilir, suçlanmamış olabilir.  

 

Fakat Rabbim diyor ki: “Öyle bir hesap günü gelecek ki bu hesap gününde, hiçbir rüşvet 

kabul edilmeyecek, hiçbir fidye ödenmeyecek, hiçbir bedel ödenmeyecek.” 

 

“Ey iman edener! İçinde, ne bir alışverişin ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı 

gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir.” 

(Bakara 254) 

 

“Sizin O’ndan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz?” (Secde 4) 
 

  

(Müddesir 4-74/49) 

 التَّذِْكَرةِ ُمْعِر۪ضيَن  فََما لَُهْم َعِن 
Femâ lehum ‘ani-tteżkirati mu’ridîn(e) 

 

Ne oluyor onlara ki öğütten yüz çeviriyorlar?  
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 (Müddesir 4-74/50) 

 َكاَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرةٌ  
Ke-ennehum humurun mustenfira(tun) 

 

Sanki ürkmüş zebralar gibi,  
  

Rabbimiz muazzam bir benzetme yaptı. Zebralar sürü psikolojisi ile yaşarlar. Kendisine bir 
veteriner yaklaşsa da veya bir avcı yaklaşsa da dostu düşmanı ayırt edemez, sürü olarak 
kaçar. Yarası bile olsa kaçar.  

 
Rabbimiz muazzam bir teşbih yapıyor. Bunlara ne oluyor. Bu öğütten, bu Allah’ın uzattığı 
yardım elinden istifade etmiyorlarda, yaban eşekleri gibi kaçıyorlar.   

  

  

 

 

 

(Müddesir 4-74/51) 

ْت ِمْن قَْسَوَرةٍ    فَرَّ
Ferrat min kasvera(tin) 

 

Arslan’dan kaçan.   
  

Zebralar kendilerine yaklaşanın dost veya düşman olduğunu anlamazlar ve sürü psikolojisiyle 

hareket ederler. Bu güdü onları korur, ancak vahyin uzattığı hakikat elini düşman zannetmek, 

beşerî güdüleri yönetmesi gereken insana yakışmaz.  
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(Müddesir 4-74/52) 

  َبْل يُ۪ريدُ ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم اَْن يُْؤٰتى ُصُحفًا ُمَنشََّرةً  
Bel yurîdu kullu-mri-in minhum en yu/tâ suhufen muneşşera(ten) 

 

Yok, onların her biri kendileri için yazılmış sayfalar verilmesini ister.  
     

Burada müşrikler, Resullullah’a verildiği gibi kendilerine açık vahyler verilmesini, kendilerinin 

Resul olmasını istiyorlar.  

  
(Müddesir 4-74/53) 

ِخَرةَ    َكَّلَّ  َبْل ََل َيَخافُوَن اَْلٰ
Kellâ(s) bel lâ yeḣâfûne-l-âḣira(te) 

  

Hayır, doğrusu onlar, ahiretten korkmuyorlar.  
  

Müminler için bilgiye dayalı korku manasında haşyet kullanılırken buradaki tip için bilgisizliğe 

dayalı korku demek olan “havf” ifadesi seçilmiştir.   Bu kullanımlardaki incelikler Kur’an’ın 

belagati gereğidir.  

 
 Haşyet: Bilgiye dayalı korku          Havf : Bilgisizliğe dayalı korku  

  

  
(Müddesir 4-74/54) 

 َكَّلََّٓ اِنَّهُ تَذِْكَرةٌ  
Kellâ innehu teżkira(tun) 

 

Hayır,gerçekten o bir öğüttür.  
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(Müddesir 4-74/55) 

 فََمْن َشَٓاَء ذََكَرهُ  
Femen şâe żekerah(u) 

 

Artık dileyen ondan öğüt alır.  
  

Allah'ın dileği, gönderdiği vahiyle kullarının öğüt alıp takva sahibi olmaları ve bağışlanmayı 

hak etmeleridir.  

  

  

(Müddesir 4-74/56) 

ُ  هَُو اَْهُل التَّْقٰوى َواَْهُل اْلَمْغِفَرةِ   َوَما َيذُْكُروَن اَِلََّٓ اَْن َيَشَٓاَء ّٰللاه
Vemâ yeżkurûne illâ en yeşâa(A)llâh(u)(c) huve ehlu-ttakvâ ve ehlu-

lmaġfira(ti) 

 

Allah dilemeseydi onlar öğüt alamazlardı. O, takva ehli ve mağfiret ehlidir.  

Allah dilemeseydi vahiy göndermezdi, peygamber göndermezdi, akıl vermezdi, insanlar da 

öğüt alamazdı. Allah’ın dilemesi en başta belirlediği Sünnetullah’ıdır,yasalarıdır.  

Allah öğüt almamızı diledi, Allah imtihanı bu şekilde kurdu, kurallarını böyle belirledi.   

  

  


