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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

Tamamı Mekke’de inen sure 20 ayettir. Nüzul sıralamasına göre Kalem suresinden sonra 

gelmiştir. Tertip sırasında Cin suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Surenin son ayeti, ilk ayetlerini 

açıklamak üzere daha sonra nazil olmuş ve surenin sonuna yazılmıştır.  

 

 

ِحيمِِ نِِ الرَّ ْحم َٰ ِِ الرَّ  ِبْسمِِ ّللاَّ
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla 
 

 

(Müzemmil 3-73/1) 

ُل   م ِّ  َيَٓا اَيَُّها اْلُمزَّ
Ya eyyuhel muzemmil (muzemmilu) 

Ey Müzemmil!  
  

Müzemmil, örtüsüne bürünen, örtünen demektir. Müzemmil olan kişi, kendisi örtülmüş veya 

başkası tarafından örtünmüş olabilir.  

  

Peki insan neden kendini örtmek ister?   

  

Bunun maddi birçok sebebi olacağı gibi, manevi sebepleri de vardır. Biz öncelikle bu ayet 

bağlamında, alak suresinin indiği, Allah Resul’ünün vahiy almaya başladığı ve hayatında 

olmayan anormal bir sürece girdiğini düşünerek, bu örtmenin psikolojik nedenleri üzerinde 

duracağız.  

  

Korkan insanlar, kendilerini dış dünyadan izole etmeye çalışır ve içe kapanarak, anti sosyal bir 

ruh haliyle insanların olmadığı ve yalnız kalmak istediği zaman dilimi aramaya başlarlar. Bu 

tepkiler dışardan gelecek saldırılara karşı verilmiş bir savunma refleksidir. Yani içe kapanma, 

otururken elleri bağlama, insanların üzerindeki elbiseleri biraz daha çekme, içindeki psikolojiyi 

dışa yansıtmasıdır. Allah Resulü, içi dışı bir insandı, ruh hali neyse dışa onu yansıtırdı.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

Vahyi alıp, çevresindekilere anlatırsa, karşısındakilerden alacağı tepki, alay, şüpheleri 

düşünüldüğü bir ruh halini, müzemmil kelimesi ifade etmektedir. Dolaylı manası ise, üstüne 

sorumluluğu alan, vahyi alan şeklindedir. Biz doğrudan manasını öncelememiz gerekiyor.   

  

Bu ruh hali içerisindeki olan insanın aradığı, müstakil zaman dilimidir. Buda yalnız kalmaktır. İşte 

tam bu 2nci ayette bu ihtiyaca binaen şöyle bir ifadede bulunuyor.  

  

  

(Müzemmil 3-73/2)  

 

ِ ق ۪ليًلِا  قُمِِ الَّْيلِ  اِّلَّ
Kumil leyle illa kalil (kalilen) 

 

Kalk gecenin az bir kısmında!  
  
Öncelikle bu bir emir midir, bir tavsiye midir, konjonktürel midir, zamanla kısıtlımıdır, tüm 

zamanlarımı kapsar, evrensel midir?   

 

Bu emir ve tavsiye Hz. Muhammed’in içinde bulunduğu konjonktürel ruh hali ile alakalıdır. 

Ümmetin tamamının yapması gereken bir emir değildir.  

 

Son ayette “müminlerden bir kısmı ifadesi açıkça bunu anlatmaktadır. Kaldı ki buradaki 

kalkışın başka bir gerekçesi de 7nci ayette ifade edilmiştir. “Muhakkak ki senin için gündüz 

yapman gereken uzun meşguliyetler vardır.” Yani bir gerekçe var ve o gerekçe üzerine 

Rabbimiz, Allah Resul’ünün gece kalkmasını istiyor. 

 

Bunun tam tersini düşünürsek, gündüz bizi bedenen ve zihnen meşgul eden yoran bir hayat 

tarzımız yoksa, bu mustakil zamanları gün içine de yayabiliriz.   

  

Peki Kur’an’daki her emir, aynı manayı ifade eder mi?  

  

Zira Allah, bize Kur’an’da değişik şekillerde emirler buyuruyor. Bu emirlerin hepsi aynı manada 

mıdır? Hepsi yapılması gereken şeyler midir? Tavsiye ile emri nasıl birbirinden ayırt edeceğiz.   

  

Mesela, Bakara suresi 43’e bakalım. İstek ve talep manasında gelen emirler var.   

 

“Salatı ikame edin, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin”. 

  

Burada bir istek ve talep var. Bu tarz bir emir görmekteyiz.   

  

Maide suresinin 2nci ayetinde, “ihramdan çıktığınız zaman avlanın!”  Buradaki avlanın” emri 

bir farz mıdır?  Hayır.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

Buradaki emir, avlanmak değil. Buradaki emir “sonradan yasaklanan bir konunun, aslında 

yasak olmadığını demektir, beyan etmektir.  

 

Mesela Hicr Suresi 46, ikram etme manasındada, Kur’an’ı Kerim’de emir cümleleri 

okumaktayız.   

  

“Evimize bir misafir çağırdığımız zaman ne deriz? Mutlaka gelmelisin! Geleceksin! Kelimeleri 

birer emir cümlesidir. 

 

Fakat bağlamla birlikte düşünüldüğünde, aslında davete çağırmaktır. Gelmesini arzu etmek, 

rica etmek manasına gelmektedir.   

  

Hicr suresi 46’da: “Oraya selametle ve güvenle girin!”  Manasında bir emir cümlesi.  

  

Aşağılamak manasında da kullanılmıştır. Mesela, Azabı tadın! Kimse bunu yapmak istemez 

ama bazı emirlerde seçme hakkı ve irade yoktur.  

  

İrade ve seçme hakkını ifade eden emirler vardır.   

 

“Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” (Kehf 29) 

 

Uyarı manasına gelen emirler vardır.   

 

“İmkanınız elverdiği her şeyi yapın.” (Enam 135) 

  

Elinizden geleni ardınıza koymayın, gibi bir meydan okumayı emir cümlesi ile Rabbimiz bize 

ifade etmiş.  O yüzden Kur’an’ı Kerim’de emir cümlelerini bağlamıyla birlikte düşünmek lazım. 

Burada emir mi, tavsiye mi? Bize konunun akışı verecektir.   

 

  

(Müzemmil 3-73/3)  

 

 ِنْصف هُ ِ ا وِِ اْنقُصِْ ِمْنهُِ ق ۪ليًلِا
Nısfehu evinkus minhu kalila (kalilen) 

 

Onun yarısı veya ondan biraz eksilt!  
  
“Nısf” kelimesi, bir şeyin yarısı demektir. Emrin içinde birçok seçenek hakkı olduğu, uygulama 

tasavvurunda esneklikler gösteren bir tavsiyeler bütünüdür.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

KUR’AN NASIL OKUNMALI  

  

(Müzemmil 3-73/4)  

 

نِ  ت ْر۪تيًلِا ت ِلِِ اْلقُْراَٰ ر   ا وِْ ِزدِْ ع ل ْيهِِ و 
Ev zid ‘aleyhi ve rattili-lkur-âne tertîlâ(n) 

 

Veya üzerine arttır. Ve Kur'an'ı tane tane, anlayarak (tertîl üzere) okuyacaksın!  

Kur’an’ı Kerim’deki bu emirler, ilerde gelecek olan vahyin nasıl hayata tatbik ettirilmesi 

gerektiğini, nasıl öğrenilmesi gerektiğine dair bir eğitim süreci bize sunuyor.  

Geceleyin kalk, tertil ile oku dediği zaman, illaki elinde bir mushafın olmasına gerek yok. 

Gelecekte sana birçok söz indireceğiz, zaten hemen 6ncı ayette bu bize ifade ediliyor.   

Ve Kur’an ı tertil üzere, dura dura, yedire yedire. Sindire sindire oku   

Tertil emrinin manası şu; Kur’an’ı anlayacak şekilde sindire sindire anlamak için okuyun. 

Ayet bize, “Kur’an’ı sindire sindire okuyun.” diyor.  Peki biz bunu neye çevirmişiz? “Vecevvidi 

Kur’an’e tecvida – Kur’an’ı Tecvidli okuyun “a Kur’an’da böyle bir ayet yok, ama uydurmuşuz. 

Bir yanda Kur’an’ı tertil ile okuyun diyen Kur’an, diğer yanda tecvid ile okuyun diyen gelenek. 

Kur’an’ın tecvid ile okunması gerektiğine dair hiçbir ayet yoktur. Tecvid, Tertilin kafiridir. Yani 

özerini örtmüştür. Tertil ile okumazsanız Kur’an size konuşmaz, size hiçbir şey söylemez.  

Allah size “idgamı mea’l gunne- tecvidli meal okuma) yi sormayacak, ama okudunmu diye 

soracak. Çünkü ilk emir Oku! 

Bizi hangi çayıra koyuvermişler, bizi nasıl bir sürü yapmışlar, nasıl yedirmişlerse, nasıl yemişsek. 

Hala Kur’an kursu diye açtıkları yerlerde tecvidli Kur’an öğretilmeye çalışılmaktadır. Kur’an 

tüketim merkezlerinde nasıl Kur’an’sızlaştırıyorlar bu insanları farkında mısınız? 

Resûl'e, Müzzemmil 2 ile 5. âyetler arasında gece kalkıp Kur’an’ı tertil ile okuması 

emredilmişti. Sakinleşen gecenin şahit tutulması ile bu emrin bir irtibat içinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Şöyle ki, elektriğin, çalar saatin vs. olmadığı bir dönemde uykuda geçirilen 

zaman diliminde uyanmak ilk zamanlarda zor olabilir.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

O sakin gecelerde uykuda kalarak gece kalkamayan Resûl'ün, kendince bu kabahatten 

dolayı -doğal bir fetreti- kuşluk vakti terk edilme olarak okumuş ve acaba '' Rabbim beni terk 
mi etti, bana darıldı mı?'' sorularını kendi kendine sorup endişeye kapılmış olması ihtimal 

dahilindedir. Yukarıdaki âyet bu endişeyi giderici, teskin edici bir cevap olarak okunup 

anlaşılabilir.     

 

“Tertil kelimesi Arap dilinde bir metni; ağır ağır, düşüne düşüne, mana ve maksadını 

anlayarak kurallar çerçevesinde okumaya denir. 

 

Kur’ân’ı tertil üzere okumak, tıpkı bahçeye damlama usulü su vermeye benzer. Bu şekilde 

okunan Kur’ân mümin gönüllere damla damla inecek ve onların tâ iliklerine kadar 

işleyecektir. Mana ve maksatları hakkıyla idrak edilerek Allah’ın rızası kazanılacaktır.  

Kur’ân’ı anlayarak ve manalarını idrak ederek okumayı ihmal etmemeliyiz ki, bu sayede 

Rabbimizin “Kur’ân’ı tertil üzere oku!” (Müzzemmil, 4) buyruğunu yerine getirmiş olalım.  

Kur’ân’ın ayet ayet ayrılmasındaki hikmetlerden biriside, onun usul-usul ve tek-tek okunarak 

anlaşılmasını sağlamaktır.  

Rasulullah bu İlahî buyruğa riayet etmek için ~gerek namazda olsun gerekse namaz dışında~ 

Kur’ân’ı ağır-ağır, dura-dura okumuş; hızlıca okumaktan hep kaçınmıştır.  

Ayetlerin sonunda durmak O’nun genel âdeti olmuştu. Efendimiz (aleyhisselâm), Kur’ân 

okurken rahmet ayetleri geldiğinde Allah’tan rahmet istemiş, azap ayetleri geldiğinde de 
ondan Allah’a sığınmıştır. İşte Kur’ân’ı bu şekilde okumuş ve ayetlerini içine sindirerek tilavet 

etmişti.  

Bir Müslümanın en büyük gayesi, Kur’ân’ı hakkıyla anlama ve gereğince yaşama olmalıdır. 

Bu nedenle bir çırpıda Kur’ân’ı hatmetmek, bir an önce okuduğu surenin sonuna varmak bizi 

asıl maksadımızdan uzaklaştıran şeylerdir. Surenin hemen sonuna ulaşıp bir an önce Kur’ân 

okuyuşunu sona erdirmek âhir zamanın Müslümanlarının müptela olduğu belalardandır ve 

kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Rabbim, Kur’ân’dan hakkıyla istifade etmeyi 

bizlere nasip etsin.  

Tecvid : Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd 

kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde harfleri mahreçlerinden 

çıkarmak”, “Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarının konu edildiği ilim”, “Kur’ân-ı Kerîm’i 

harflerin mahreç ve sıfatlarına riayet edip vakıf, vasıl, sekte vb. tilâvet kurallarına uyarak güzel 

ve hatasız okumayı öğreten ilim” gibi tanımlar yapılmıştır. Tecvid nazarî bilgilere dayanmakla 

birlikte pratik ve sanat yönü ön plana çıkar.  

Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için 

“ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde harfleri mahreçlerinden çıkarmak”, 

“Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarının konu edildiği ilim”, “Kur’ân-ı Kerîm’i harflerin mahreç 

ve sıfatlarına riayet edip vakıf, vasıl, sekte vb. tilâvet kurallarına uyarak güzel ve hatasız 

okumayı öğreten ilim” gibi tanımlar yapılmıştır. Tecvid nazarî bilgilere dayanmakla birlikte 

pratik ve sanat yönü ön plana çıkar  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

Tecvid I. (VII.) yüzyıldan itibaren kitaplara da girdiğini söylemek mümkündür. Ancak tecvidin 

müstakil bir ilim halinde ortaya çıkışı, III. (IX.) yüzyılın ikinci yarısı ile IV. (X.) yüzyılın ilk yarısında 

yaşayan âlimlerin yazdığı eserlerle gerçekleşmiştir. (TDV İslam Ansiklobedisi)  

Biliyorsunuz. Yediğimiz gıdalar, bir sistemden geçiyor içerde. Midede, öğütülüyor, ondan 

sonra dağıtım başlıyor. Postalar, paketler halinde, karaciğerde dağıtılıyor, bağırsakta 

dağıtılıyor, akciğerde dağıtılıyor. Bu dağıtımla mitokondri denen pilleriniz var, o pillerin içine, 

hücrelere doluyor. Hücrenin pili. Onun içine enerji doluyor.    

Yediklerimiz, düşünce olarak, ders olarak, tefsir olarak, yorum olarak yansıyor, bu enerji o. 

Görüyorsunuz yedikleriniz dönüşüyor. Görmeye dönüşüyor, duymaya dönüşüyor, 

dokunmaya dönüşüyor, konuşmaya dönüşüyor, tefekküre dönüşüyor, düşünceye dönüşüyor.   

Buradan nereye geleceğiz. “Kur’an’ı yeme” dedim ya, Kur’an’ı eğer yer gibi okursanız, Kur’an 

görmeye dönüşür, tutmaya dönüşür, işitmeye dönüşür, söylemeye dönüşür. Yani Kur’an sizde 

sindirilmiş gıdaya dönüşür, hem de hiç posası yok.    

İsra 10 “Muks üzere, yani “dura düşüne”, “düşe kalka”. evet düşe kalka, Yanlış anlayabiliriz, 

ama anlama çabası içindeyiz ya. Eğer samimi olarak anlama çabası içerisindeysek, o yanlış 

anlamalarımız doğru anlamamıza ulaştıran birer merdiven basamağı olur.   Aslında müşrikler, 

Kur’an’ı müminlerin elinden savaşla almaya çalıştı, birtakım müslümanımsılar ise 

müslümanların elinden Kur’an’ı böyle almaya çalıştılar. İkincisi daha şeytani idi.    

Düşe kalka, ama öğrenmek şartıyla, ama ihtisasa saygı duymak şartıyla, ama bilgi sahibi 

olmadan fikir sahibi olmamak şartıyla.    

Kur’an’ı anlamaya çalışmak her müslümana farz, Kur’an’dan hüküm çıkarmak ise ehline 

farzdır. Yani Kur’an’ı anlamaya çalışmak, Kur’an’dan hüküm çıkarıp ta millete fetva dayamak 

değil.    

Örnek: Şefaat: Zümer 44   

Anlamı birden fazla olan bir ayetle karşılaştınız. Yoruma açık bir ayet. O ayeti anlamak için, 

muhkem ayetten yola çıkacaksınız. O ayetin muhkemini bulacaksınız. Muhkem olan ayeti 

buldunuz, anlamı birden çok anlama açık olan ayeti onun ışığına tutacaksınız.    

Mesela: Şefaat konusunda Kur’an’da onlarca ayet var. İçinde şefaat geçen 25 ayet var, 

şefaat geçmeyen ama şefaatten bahseden ayetler 40’a yıkındır 

Bütün bu ayetleri anlamak için, ışığına tutacağınız ayet Zümer suresi 44 tür.  Yani ışığına 

tutacağınız hakem ayet vardır. O hakem ayete götüreceksiniz diğer ayetleri.    

Örnek: Kader: İSra 13 

Kader; Kur’an’da, takdir, kaderle ilgili ayetler geldi diyelim. Anlamak için İsra 13’ün ışığına 

tutacaksınız. “Biz her insanın kaderini, kendi çabasına bağlı kıldık”.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

Örnek: İlahi yardım: Necm 39   

İlahi yardım; İlahi yardımları Necm suresi 39 ‘un ışığına tutacaksınız. Yani Bedir ‘de, üç bin 

melekle yardım etti. Meleklerin öldürdüğü müşrikler nerede? Yok. Çünkü her müşriği öldüren 

mümin belliydi. Bir tane açıkta yok. Allah’ın ilahi yardımı nasıl yaptığını Enfal suresinin 

9,10,11nci ayetlerinden öğreneceğiz. 

(Müzemmil 3-73/5) 

ا   اِّنَّا َسنُْل۪قي َعلَْيَك قَْوًلا ثَ۪قيلا
  

İnnâ senulkî ‘aleyke kavlen śekîlâ(n) 
Muhakkak, biz sana ağır bir söz ulaştıracağız.   
  

Kavl, harflerden oluşan ve konuşarak ifade edilecek olandır. Hadîs ise söz manasındadır. Kavl, 

konuşmak, hitap etmek; hadîs, söz demektir.  Kavl, ifade edilecek düşüncenin tasavvurdaki 

oluşuna işaret iken; hadîs, hedefine ve oluşturduğu etkiye yönelik bir kullanıma sahiptir.   

  

Burada sözün ağırlığı ilk muhataba veya Müslümanlara değil vahye inanmayan mücrimlere 

ağır geleceği, onların itiraz edecekleri haber verilmektedir.   

  

Zira resullerin yükü aldıkları vahiyden dolayı değil vahye karşı verilen tepki ve itirazlardan 

dolayı ağırdır. Vahyin, putlarını önemsizleştirmesi, ateşle tehdidi, amellerini ve ibadetlerinin 

boş olduğu söylemesi sonucu resullere duyulan kin ve düşmanlık görevin kendini ağır bir 

haline getirmektedir.  

 

 

(Müzemmil 3-73/6) 

ا  َي اََشدُّ َوْطـًٔا َواَْقَوُم ۪قيلا ْيلِّ هِّ
ئَةَ الَّ  اِّنَّ نَاشِّ

 

İnne nâşi-ete-lleyli hiye eşeddu vat-en ve akvemu kîlâ(n) 
Muhakkak ki gecenin inşası meşakatli ama daha tesirli ve söz bakımından daha 

kuvvetlidir.  
  
Uykudan uyanıp kalkmanın, eğitim sürecinin bir parçası olduğu ifade edilmiştir. Bu okuma 

biçimi aşağıdaki şarta bağlanmıştır.  

 

Bu şart yoksa, gündüzde sessiz, sakin bir ortam bulunduğunda Kur’an’ı tertil üzere okuyup 

tefekkür edebilirsiniz.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Müzemmil 3-73/7) 

ا  ا َط۪ويلا  اِّنَّ لََك فِّي النََّهارِّ َسْبحا
İnne leke fî-nnehâri sebhan tavîlâ(n) 

 

Muhakkak ki, senin için gündüz yapman gereken uzun meşguliyetler vardır.  

  
Bedenin yorulması düşünmeye engeldir. Düşünmek için bedenin dinlenmiş olması şarttır. O 

yüzden uyuyup öğretilmektedir. Ayrıca dünyevi dertler, sevgiler, sorunlar ve geçim kaygıları 

da uhrevi konulara odaklanmaya engel olabilirler.   

  

Rabbimiz bizlere, bütün sorunları geride bırakarak varlık ve kendimiz üzerinde tefekkür 

edeceğimiz müstakil zaman dilimleri ayırmamız gerektiğini bu mübarek ayetlerde 

öğretmektedir.   

  

Bu manada, günde kılınan 5 vakit namazında dünyevi koşuşturmadan bizi uzaklaştıran, 

dinlendiren ve bize bir sükünet veren mahiyeti vardır. Ellerimizle o işleri arkaya atar ve o 

tefekkür sürecinde Kur’an’ı tertil üzere okuyarak, düşüneceğimiz müstakil zaman dilimlerini 

bize oluşturur. Eğer bunu yapar isek salatımızı da ikame etmiş olacağız.   

   

 

 

 

 

  

(Müzemmil 3-73/8) 

ا   َواذُْكرِّ اْسَم َرب َِّك َوتََبتَّْل اِّلَْيهِّ تَْب۪تيلا
Veżkuri-sme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(n) 

 

Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek O'na odaklan  

  

“Vezkurisme”; Allah'ın isim ve sıfatlarının/esmasının düşünülmesi, sürekli hatırda tutulması, 

unutulmamasıdır.  

  

  

  

  

(Müzemmil 3-73/9) 
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

ذْهُ  بِّ ًَلَٓ اِّٰلهَ اًِّلَّ هَُو فَاتَّخِّ قِّ َواْلَمْغرِّ  َو۪كيلا َربُّ اْلَمْشرِّ
Rabbu-lmeşriki velmaġribi lâ ilâhe illâ huve fetteḣiżhu vekîlâ(n) 

 

Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Yalnız O'nu vekil tut.   
  

Doğu ve batı kullanımının muhataplardaki çağrışımı her yerdir. Işık ile oluşan hayatın, her ânın 

ve her yerin Rabb’i / müdahale ve terbiye edeni, sahibi oluşu ifade edilmiş olabilir.   

  

El-İlah; uluhiyetin kaynağı, eşsiz ve benzersiz ma' but demektir.   

  

El-Vekil; güveni boşa çıkarmayan, kendisine tevekkül edilen tek otorite demektir. Allah'a nasıl 

tevekkül edilir? Cevap, bir alttaki ayetle verilir.  

  

  

(Müzemmil 3-73/10) 

ا َج۪ميلا   َواْصبِّْر َعٰلى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرهُْم َهْجرا
Vasbir ‘alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecran cemîlâ(n) 

 

Onların söylediklerine sabret ve güzelce onlardan ayrıl   
  

Sabrın nüzul sürecinde ilk geçtiği yer burasıdır. Sözlükte; direnmek, sıkıntılara göğüs germek, 

kararlı olmak, sebat etmek, dayanmak demektir. Sabır aslında bir direniştir. Zorluğa, 

güçlüklere, imkansızlıklara, darlıklara, felaketlere, sınavlara, sınanmalara, Allah yolunda 

çekilen çile ve sıkıntılara, amellerin getirdiği yüklere, nefsin arzularına karşı bir direniştir.   

  

Sabır bir pasif duruş değildir. Sessiz bir şekilde bekleme, her şeye katlanma, zillete boyun eğip 

razı olma hiç değil. Sabır aktif bir direniştir.   

  

Peki olumlu sabır için ne yapılır?   

  

Bir alttaki ayetle cevap verilir.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Müzemmil 3-73/11) 

ْلُهْم قَ۪ليلا َوذَْر۪ني  ۪بيَن اُ۬ولِّي النَّْعَمةِّ َوَمه ِّ  َواْلُمَكذ ِّ
Ve żernî velmukeżżibîne ulî-nna’meti ve mehhilhum kalîlâ(n) 

 
Nimet sahibi olup yalanlayanları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.  
  

Güzel bir uzaklaşma ve sabır için ne yapılmalı sorusuna, Rabbimiz güzel bir cevap veriyor. 

Güzel sabır, hesap sorucu olmamak ve mühlet tanımaktır.   

  

Hakarete hakaret ile karşılık vermemek ve onlardan ayrılmak ta Allah’ı vekil bilip ona tevekkül 

etmekmiş. “Onları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.“ emri, aslında hesap sorucu bir üslup 

ve davranış takınmama uyarısıdır.   

  

Zira böyle bir söylem, henüz müşrik olan, ancak ileride kalbi ısınacak olanları kaybetmeyi, 

ayrıca müşrik olanların saldırı ve savunma ile karşılık vermelerini hızlandıracağını haber veriyor.   

  

Yani siz bir insana saldırarak tebliğ de bulunursanız, o insanın düşünmesini kapatırsınız. Artık 

kendini savunmaya başladığı için orada akli ve mantıki sorgulama biter, duygusal bir 

savunmacılık başlar. O yüzden bu yanlış bir yöntemdir.  Nimet içinde yüzenler, Mekkeli 

sermaye sahipleri. Mühlet vermek, baskı kurmamak, onlardan bir kısmına hatasını anlayıp, 

tevbe etme imkanı sunmaktır. Ancak bu zorbaları kendi haline bırakırken, doğru tevekkülü 

takınmak hayati önem taşımakta. Bu yüzden güzel bir ayrılma ile onlardan uzaklaşmak 

emrediliyor.   

  

Bu surenin girişindeki emirler sırasıyla şöyle: Herkes uyurken sen kalk, bir düzen ve disiplinle 

Kur’an oku ve anla, Rabbin esmasıyla hayatı oku ve kendini bu düşünceye odakla, sadece 

onu kendine vekil edin, müşriklerin lafları seni yıldırmasın, onların sözlerine takılma ki onlardan 

güzellikle uzaklaşabilesin, sonra o yalanlayanları bana bırak, hesap sorucu olma ve biraz 

onlara zaman tanı, belki anlarlar, belki tevbe ederler.  

 

(Müzemmil 3-73/12) 

ا    اِّنَّ لَدَْيَنَٓا اَْنَكاًلا َوَج۪حيما
İnne ledeynâ enkâlen ve cahîmâ(n) 

Muhakkak ki bizim katımızda ağır prangalar ve alevli ateş vardır.  
  
“Allah’ın katındaki prangalar”ın, başkasının emeği üstünden yaşanılan hayatın insanı nasıl 

mal, mülk ve saltanata esir ettiği, muhtaçlık ve bağımlılığını arttırdığına bir işarettir.  

  

Çünkü yukarıdaki ayette nimet sahibi, servet sahibi olup ta yalanlayanları bana bırak demişti. 

Hak yenerek oluşturulmuş bir yaşam tarzının sonu, yakıcı bir pişmanlıktır. Ayaklarındaki 

prangalar budur, hakikati görememeleri.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

(Müzemmil 3-73/13) 

ا  ٍة َوَعذَاباا اَ۪ليما ا ذَا ُغصَّ  َوَطعَاما
Ve ta’âmen żâ ġussatin ve ’ażâben elîmâ(n) 

Ve yedikleri elim bir azap olarak boğazında düğümlenir.  
  

Bu ayetlerin bize öğrettiği, hırsızlık, yolsuzluk, kanuni veya gayri kanuni yollarla başkasının 

emeği üzerinden semirenlerin, yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağı hakikatidir.   

  

Para ile satın alınamayacak kadar güçlü bir adalet sisteminin kurulması, toplum için hayati 

önem arz etmektedir. Bu fani dünyadaki mal ve çoğaltma hırsı için yapılan zulümlerin nihai 

sonu, sonraki ayette şöyle açıklanacaktır:   

  

(Müzemmil 3-73/14) 

بَاُل َك۪ثيباا َم۪هيلا  بَاُل َوَكاَنتِّ اْلجِّ  يَْوَم تَْرُجُف اًْلَْرُض َواْلجِّ
Yevme tercufu-l-ardu velcibâlu ve kâneti-lcibâlu keśîben mehîlâ(n) 

O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını 

olmuştur.  
  

Bu kadar sarıldığınız dünyanın sonu. Son saat ile ilgili tasvirler ilk bu surede gelmeye başlıyor. 

Sarsıntıyı en fazla en çok dağlar hissediyor. Zira dağı parçalayıp deviren depremler, aslında 

insanoğlunun kurduğu ve ebedi sandığı her şeyin sonu olduğunu bize öğretmektedir.  
  

(Müzemmil 3-73/15) 

ا ا ا اَْرَسْلنََٓا اِّٰلى فِّْرَعْوَن َرُسوًلا داا َعلَْيُكْم َكَمَٓ نََّٓا اَْرَسْلنََٓا اِّلَْيُكْم َرُسوًلا َشاهِّ ِِّ 
İnnâ erselnâ ileykum rasûlen şâhiden ‘aleykum kemâ erselnâ ilâ fir’avne rasûlâ(n) 

Muhakkak Biz, Firavun’a resul gönderdiğimiz gibi size de şahit olacak bir resul 

gönderdik.  

Resul, nüzul sırasına göre ilk defa bu ayette “elçi” olarak zikredilmektedir. Resul, sözlükte yerine 

getirilmek, üzere gitmek, yumuşaklık ve kolaylık üzere göndermek demektir.   

  

Resul, hem gönderilen mesaj hem de mesajı yüklenip götüren anlamında kullanılmıştır. Hz. 

Muhammed’e neden Kur’an’ın indirileceği ve neden tertil ile onu öğrenmesi gerektiği dolaylı 

örnekler üzerinden izah edilmektedir.   

  

Hz. Peygamberin şahitliği onun mesajı mükellef olan kullara ulaştırması ve yaşayarak en güzel 

örnek “üsvei hasene” oluşudur.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Müzemmil 3-73/16) 

ُسوَل فَاََخذْنَاهُ اَْخذاا َو۪بيلا   فَعَٰصى فِّْرَعْوُن الرَّ
Fe’asâ fir’avnu-rrasûle fe-eḣażnâhu aḣżen vebîlâ(n) 

Ama Firavun, resule âsi oldu, Bunun üzerine onu çok ağır bir tutsaklıkla 

yakaladık.  
  
Hz. Muhammed’e karşı duran müşriklere diyor ki: “Bakın Firavun asi oldu, sizde asi olursanız 

sonunuz aynı.”   

 

(Müzemmil 3-73/17) 

ْلدَاَن ۪شيباا  فََكْيَف تَتَّقُوَن اِّْن  ا َيْجعَُل اْلوِّ  َكفَْرتُْم َيْوما
Fekeyfe tettekûne in kefertum yevmen yec’alu-lvildâne şîbâ(n) 

Artık nankörlük ederseniz, çocukların ak saçlı olduğu gün nasıl 

sakınacaksınız?  

“Keyfe”, bir soru edatıdır. Diğer soru edatlarından farkı, uyarı içermesidir.   

“tettekû”, Kur’an’da duyarlı olduğu için sakınmak, korunmak anlamına gelmektedir.   

“şîb”, saçı ağartmak ve ihtiyarlamak anlamına gelmektedir.    

“veled”, doğan çocuk demektir. Çoğulu evlat veya buradaki gibi “vildan” şeklinde de 

gelebilir. Yeni doğmuş bebeklere de “vildan” denilmektedir.   

  

Ayet, nimetin üstünü örterek nankörlük edenlere hitap etmektedir. O zaman ayetin maksadı 
şu sorudur. Yeni doğmuş bebekleri ak saçlı ihtiyarlara dönüştüren bir süreci yaşıyoruz. Bizde 

yeni doğduğumuzda bir bebektik. Zaman içinde saçlarımız ağardı, daha da ağaracak, 

daha da yaşlanacağız. Böyle bir imtihan dünyasında yaşıyoruz.   

  

İmtihan dünyasındaki hesap günü, verilenleri heba etmiş olanların vebalinden, 

sorumluluğundan nasıl korunacaksınız şeklinde bir kullanım olmuş oluyor.  Kur’an öğretisine 
göre çocuklar, suçsuz ve masumdur. Bu nedenle cennetlik olarak bilinir. Hesap gününün 

dehşetinden ve azabından uzak tutulmuşlardır.   Peki nasıl çocuğun saçları aklaşıyor, onun 

azabından, şiddetinden uzak tutulmuş ise? O zaman, masum çocukların bu dehşetli gün için 

neden ifade edildiği sorusu aklımıza gelmektedir.  

 
Zaten Kur’an’da, O günden, günahsız çocuklar dışında, müminlerin, mallarını Allah yolunda 

harcayanların, Allah’ın dostlarının, iyilik yapanların vs. hepsinin, korku içinde olmayacakları, 

mahsun olup üzülmeyecekleri önceden vaad edilmiştir. Yunus suresi 62, Ahkaf suresi 13, 
Maide suresi 69 ve Zuhruf suresi 68 e bakabilirsiniz. O zaman buradaki kullanım mecazi bir 

kullanımdır. Asıl mesaj, verilen imkanların elden gideceği, bunun her Ademoğlu için geçerli 

olacağıdır. Küçük hayat dolu çocukları, aklı saçlı ihtiyarlar haline getiren imtihan dünyası, 
hırsla, başkalarının emekleri üzerinden bir yaşam tarzını amaçlayarak heba edilmemelidir. Asıl 

mesaj bu. Zira hayat fanidir, ölüm anidir, ahirette ebedidir.   
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Müzemmil 3-73/18) 

ٌر بِّ۪ها َكاَن  اُء ُمْنفَطِّ  َوْعدُهُ َمْفعُوًلا اَلسََّمَٓ
Essemâu munfatirun bih(i)(c) kâne va’duhu mef’ûlâ(n) 

 

Sema açılarak O’nun vaadi ortaya çıkmıştır.  

 

(Müzemmil 3-73/19) 

ا   فََمْن َشَٓاَء اتََّخذَ اِّٰلى َرب ِّ۪ه َس۪بيلا
َرةٌٌۚ ۪ه تَذْكِّ  اِّنَّ ٰهذِّ

İnne hâżihi teżkira(tun)(s) femen şâe-tteḣaże ilâ rabbihi sebîlâ(n) 

 

Muhakkak ki bu bir hatırlatmadır.  Artık kim dilerse, Rabbine doğru bir yol 

edinir.  
  

Tezkiratun, lügatte bir şeyin kendisiyle hatırlatılmasıdır. Bağlamda uyarı dolu bir hatırlatma ve 

öğüt manalarına gelmektedir.  

Burada insanın hür iradesi ile seçimler yapmasının değerli olduğun ifade ediliyor. Yani Rabbe 
giden yol, zorla olmaz, baskıyla olmaz, kanunla olmaz. Serbestlik olmazsa Rabbe giden yolun 
bir önemi yok. Sadece münafık türetirsiniz.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

(Müzemmil 3-73/20) 

 

 

َن  ائِّفَةٌ مِّ ْن ثُلُثَيِّ الَّْيلِّ َونِّْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوَطَٓ الَّ۪ذيَن َمعََكا اِّنَّ َربََّك يَْعلَُم اَنََّك تَقُوُم اَدْٰنى مِّ

َن اْلقُ  ا َما تَيَسََّر مِّ ُر الَّْيَل َوالنََّهاَرا َعلَِّم اَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فَاْقَرُؤُ۫ ُ يُقَد ِّ ْرٰانِّا َوّٰللاه

ْن فَْضلِّ   بُوَن فِّي اًْلَْرضِّ يَْبتَغُوَن مِّ ْنُكْم َمْرٰضى  َوٰاَخُروَن يَْضرِّ َعلَِّم اَْن َسيَُكوُن مِّ

  ِّ ٰلوةَ َوٰاتُوا ّٰللاه ْنهُ  َواَ۪قيُموا الصَّ ا َما تَيَسََّر مِّ ِِّۘ فَاْقَرُؤُ۫  َوٰاَخُروَن يُقَاتِّلُوَن ۪في َس۪بيلِّ ّٰللاه

ِّ هَُو   ْندَ ّٰللاه دُوهُ عِّ ْن َخْيٍر تَجِّ ُكْم مِّ َْنفُسِّ ُموا ًلِّ ا َحَسنااا َوَما تُقَد ِّ َ قَْرضا ُضوا ّٰللاه ٰكوةَ َواَْقرِّ الزَّ

ا َواَعْ  َ َغفُوٌر َر۪حيمٌ َخْيرا َا اِّنَّ ّٰللاه اا َواْستَْغفُِّروا ّٰللاه  َظَم اَْجرا
İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve 
sulusehu ve tâifetun minellezîne meak(meake), vallâhu yukaddirul leyle ven 
nehâr(nehâre), alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakreû mâ teyessere 

minel kur'ân(kur’ânî), alime en seyekûnu minkum merdâ ve âharûne 
yadribûne fîl’ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi 
fakreû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe 

kardan hasenâ(hasenen), ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin 
tecidûhu indallâhi huve hayren ve a'zame ecrâ(ecren), 

vestagfirûllâh(vestağfirûllâhe), innellâhe gafûrun rahîm(rahîmun).  
  

Rabb’in senin gecenin üçte ikisinden daha azında ve yarısında ve üçte birinde 

kalktığını biliyor ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun 1da ve Allah geceyi 

ve gündüzü takdir eder, sizin ona güç yetiremeyeceğinizi bildiği için sizin tevbenizi 

kabul etti. Artık Kur'ân'dan kolaylaştırarak okuyun.(1) Bilmektedir ki, içinizden 

hastalar, yeryüzünde gezip Allâh'ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allâh yolunda 

savaşanlar olacak.(2) Bu yüzden Kur'ân'dan kolaylaştırarak okuyun ve namaz 

ikame ediniz ve zekâtı verin ve Allah'a güzel bir borç verin (3) ve nefsiniz için hayır 

olarak netakdim ederseniz, onu Allah’ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir 

olarak bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, 

Rahîm’dir.(4)  

 1-Tevbe istiğfardan farklıdır. İstiğfar hatadan vaz geçmek, tevbe iyiye yönelmektir. Buradaki 

tevbe fıtrata aykırı uyumadan geçirilen gecelerin Allah’ın takdirine uygun olarak 

geçirilmesidir.  

 

2-Alîme: Allah bu ayette, gelecekte Allah yolunda savaşanların hicret edenlerin ve hastaların 

olacağını gaybî bir şekilde bildirerek geceyi düzenlemenin gerekçesini belirtmektedir.  

 

 
1 Ali İmran 113: Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah’ın 
ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır.  
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3-Salatın ikamesi; var olan ve tahrif edilmiş bir ibadetin istikamet üzere yeniden ihyasıdır. 

Zekât; lügatte arınmak, temizlenmek ve artmak manalarına gelmektedir. Salat bedenin, 

zekât verilen her türlü nimetlerin şükrüdür.  

4-Gafur; eşsiz bağışlayıcı, günahları sınırsız bağışlayan demektir. Rahim; daima merhamet 

eden ve acıyan demektir.  

  

“Namazı ikame etmek”; basitçe açıklarsak, “namazı ayağa kaldırmak” demektir. “Namaz 

yerde mi sürünüyormuş?” gibi bir soru gelebilir akla. Evet, aynen böyledir.  

  

Bu fiilin kullanıldığı ayetlerin ima ettiği acı hakikat de tam budur: Sizden öncekiler, hatta 

Kur’an’ı inkar eden şu müşrik Mekke toplumu kendilerince bir salât eda ediyorlardı, fakat bu 

süründürülen bir salâttı. Şimdi size düşen, kıymetini bilmeyenlerin elinde sürünen salât’ı ayağa 

kaldırmaktır.  

  

Namaz Allah Resulü ile başlamadı. Tüm diğer ibadetler gibi, namaz ibadeti de Allah’ın tüm 

peygamberlerden beklediği kulluk sorumluluğunun bir parçasıydı. Güzide sahibi Ebu Zer, Hz. 

Peygamber ile tanışmadan üç yıl önce başladığını söyler. Kur’an’da önceki peygamberlerin 

salât’ından söz edilir. “Namazı ikame edin!” emri, “Namazın hakkını verin!” emridir. Zira 

namazın hakkı yenmektedir. Namazın hakkını bazen yanlış veya yamuk niyetler yüzünden, 

bazen gösterişçi dindarlık yüzünden, bazen ruhunun öldürülüp sadece şekline bağlı kalınmak 

suretiyle yenmektedir.  

 

Bu sadece dünde kalmış bir hak yeme yöntemi değildir. Bugün de aynen devam etmektedir. 

Esasen vahyin bu konudaki hassasiyetinin maksadını şu ayet gayet güzel beyan eder.  

“O halde siz, Allah’a sadakatinizi isbat için bütün varlığınızla O’na yönelin ve dini yalnızca 

O’na has kılarak ta yürekten yalvarın.” (A’raf 79) 

Er-Rahîm:” İşinde çok merhametli olan, en büyük rahmetin faili olan” demektir.  

Gafur: sınırsız bağışlayan  

Gafur Rahim’den önce gelir. Bunun gerekçesi için, bu iki ismin kullanıldığı bağlamların genel 

karakterine bakmak içap eder. Buna baktığımızda, genellikle ilahi hükümlerin ifası sırasında 

oluşabilecek kul kusur ve hataları bağlamında geldiğini görüyoruz. Söz konusu bağlamlarda 

Gafur ismi, kulluk yürüyüşü sırasında kulunun kusurlarını Allah’ın bağışlayacağını ifade eder. 

Hemen ardından gelen Rahim ismi ise, ilahi bağışın illetinin merhamet olduğunu ifade eder.  
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