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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

İniş Sırası :81 Tertip Sırası :79 Ayet Sayısı :46 İndiği Yer : Mekke 
 
 Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât 
burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme 
ve hesap konuedilmektedir. 
 
Mushaftaki sıralamada yetmiş dokuzuncu, iniş sırasına göre seksen birinci sûredir. Nebe’ sûresinden sonra, 
İnfitâr sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 
 
Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet halleri, hesap, ceza ve mükâfat konuları, Allah’ın birliği, peygamberlik ve 
öldükten sonra dirilme gibi inanç esasları ele alınmış; bu arada Hz. Mûsâ ve Firavun kıssasından bir kesite yer 
verilmiştir. 
 
 
 
 
 
(Nâzi’ât 81/1) 
 

ًۙاقْرَغ	ِتاَعِزاَّنلاَو 	
Ve-nnâzi’âti ġarkâ(n) 

 
Dalarak sökenlere and olsun 
 
Bu sure yemin ederek başlayan surelerden birisidir. Buradaki “ nâziât” kelimesi, sökmek, çekmek 
manasındadır. İsmi faildir, yani sürekli bu işi yapan. Bu işi yaptığı için bu iş ona isim olmuş. Anlamı, sökerek 
çekenler. Yayı çekti, elini çekti diye lügatlarda geçmektedir. Kur’an’ı Kerim’de de çekişme manasında 
kullanılmıştır. Kim bunlar ? Sıfatları sayılan varlıkların kendileri belirtilmemiş, ilk etapta baktığımızda. 
 
Ancak bağlamdan hareketle ilk 5 ayetin olumsuz bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. 6-9 ayetler ilk 5 
ayetin kim olduğunu açıklamaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/2) 
 

ۙاًطَْشن	ِتاَطِشاَّنلاَو 	
Ve-nnâşitâti neştâ(n) 

Usulca çekenlere and olsun 
 
Buradaki “nâşitât” kelimesi ,lisanül arapta, ağırdan alma, usulca yapma manalarına gelmektedir. Yani 
usulca, kitabına uydurarak bunu elde etmek manasındadır. 
 
 
 
 
(Nâzi’ât 81/3) 
 

ۙاًحْبَس	ِتاَِحباَّسلاَو 	
Ve-ssâbihâti sebhâ(n) 

 
Yüzdükce yüzenlere and olsun! 
 
 
 
 
(Nâzi’ât 81/4) 
 

ًۙاقْبَس	ِتَاِقباَّسلَاف 	
Fe-ssâbikâti sebkâ(n) 

 
Böylece yarışarak öne geçenlere 
 
Buradaki “fe” bu kelimenin üsteki ayete bağlanması gerektiğini ifade etmektedir. Böylece, artık , bu 
yüzden , yüzdükce yüzenlere böylece öne geçenlere. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/5) 
 

ۢاًرَْما	ِتاَِرَّبدُمْلَاف 	
Felmudebbirâti emrâ(n) 

Bu yüzden emri tedbir edenlere. 
 
Buradaki “mudebbirâti” kelimesi “dubur” kökünden gelmektedir. Önün zıddıdır, arka manasındadır. 
Tedebbür de aynı köktendir. Bir şeyin arkasını düşünmek, sonrasını düşünmek, bir yazıda satır aralarına 
girmek, ne demek istediğini anlayabilmek veya karşılaşılacak bir tehlikeye karşı tedbir üretmek. 
 
Ancak bu ayette, emirlerin arkasını düşünmek değil yani tedebbür değil, müdebirat, burada emirleri 
öncelememek, önemsememek söz konusu. Zira şerre yönelen , hayrı arkasına atar. 
 
Burada “ Bu yüzden emri tedbir edenlere”, emri öğrenip, oradan bir tedbir üretmek değil, burada 
Allah’ın emirlerini paylaşmayla ilgili değil, fıtri emirleri arkaya atmak, önemsememek, boşvermek 
manasına gelmektedir. 
 
Bu sebeple naziat suresinin ilk 5 ayetinde, insanoğlunun Allah’ın emirlerini arkaya atma sebepleri 
açıklanmaktadır. 
 
Surenin devam eden ayetlerinde ve bağlama baktığımızda bize firavun örneği anlatılacak. Firavin ne 
yaptı, rantını insanlardan sökerek, zor kullanarak, cebirle aldı. Bunu devam ettirmek için sihirbazları 
kullandı. Ve mal mülk iktidar içerisinde yüzdü. Yarışırak öne geçti. İşte bu tipe karşı Rabbimiz diyor ki : 
 
 

(Nâzi’ât 81/6) 
 

َُةفِجاَّرلا	ُفُجَْرت	َمَْوی ۙ 	
Yevme tercufu-rrâcife(tu) 

O gün, sarsılan sarsılacak, 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Nâzi’ât 81/7) 
 

َُةفِداَّرلا	اَُھَعْبَتت ۜ 	
Tetbe’uhâ-rrâdife(tu) 

 
arkasından gelen , onu takip edecek. 
 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/8) 
 

ٌَةفِجاَو	ٍذِئَمَْوی	ٌبُوُلق ۙ 	
Kulûbun yevme-iżin vâcife(tun) 

 
O gün, kalpler şiddetle titreyecek 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/9) 
 

ٌَةعِشاَخ	اَھُراَصَْبا ۢ 	
Ebsâruhâ ḣâşi’a(tun) 

 
onların bakışları korku içindedir. 
 
Buradaki korku “huşu” kelimesi ile anlatılır. Huşu bilgiye dayalı korku demektir. Havttan farklıydı. Peki 
suçlunun nasıl bilgiye dayalı bir korkusu olur mahkemede. Yaptığı haksızlıkları, oluşturduğu maduriyetlerin 
doğru delil ve şahitlerle farkına varırsa, o zaman bu adam bilgiye dayalı bir korku duymaya başlar. Ben 
nelere sebep oldum. Bu kadar çocuğu yetim bıraktım. Bu kadar insanın hakkında girdim diye. Bu içinde 
bir pişmanlık yaşamasına sebep olur. Ve ne der, Kur’an’ın dediği gibi, “ Biz nefsimize zulmettik.” İdeal bir 
mahkemede suçlu bunu demeli 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Nâzi’ât 81/10) 
 

ِةَِرفاَحْلا	يِف	َنُودُودْرََمل	اَّنِاَء	َنُولُوَقی ۜ 	
Yekûlûne e-innâ lemerdûdûne fî-lhâfira(ti) 

 
Derler ki :” Gerçekten biz çukura atıldıktan sonra  dönecek miyiz? 
 
Buradaki “çukur” mezar anlamındadır. Hesapsız yaşayanlar hesap verecekleri ihtimalini bile düşünmezler. 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/11) 
 

ًةَرَِخن	اًماَظِع	اَّنُك	َاذِاَء ۜ 	
E-iżâ kunnâ ‘izâmen naḣira(ten) 

 
Biz çürümüş, dağılmış kemikler olsak da mı? 
 
Bu insanlar hesap gününde mahkemenin önüne çıkacaklarına önem vermiyorlar, nedeni böyle somut 
delilleri öne sürmeleridir. Hırsla insanların haklarına girip duygusallıkla suç işleyenler, işlerine geldiğinde 
mantıklarını da çalıştırırlar. Burada mantıklarını çalıştırıyorlar. 
 
 

(Nâzi’ât 81/12) 
 

ٌةَرِساَخٌ	ةَّرَك	ًاذِا	َكْلِت	اُولَاق ۢ 	
Kâlû tilke iżen kerratun ḣâsira(tun) 

 
Dediler ki : “ O zaman bu, telafisiz bir dönüştür. 
 
Hesap gününün şuuru bile bu adama öz eleştiri yapdırdı. Böyle bir şey varsa “ bu telafisiz bir dönüştür.” 
Öz eleştiri, hatadan dönme olan tevbeye vesile olur. Kur’an, bunu tesis için muhatabına son saati, 
dirilmeyi, mahkeme-i kübra’yı sürekli hatırlatmaya ve örneklendirmeye devam eder. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/13) 

ٌَةدِحاَوٌ	ةَرْجَز	َيِھ	اَمَّنَِاف ۙ 	
Fe-innemâ hiye zecratun vâhide(tun) 

Hâlbuki o sadece güçlü bir sestir. 
 
Araplar koyunlarını çağırması için seslenmesine, onlar zarar görmesin diye bir araya toplanması için 
kullandıkları seslenmeye “zecretun” kelimesini kullanıyorlar. Sanki Rabbimiz de bize, dönüş yapmamız, 
tevbe etmemiz, hata üzerinde ölmememiz için sürekli vahiy ile seslenmektedir. Sürü olup yardan kendimizi 
etmeyelim diye. Bununla uyanmayanları sur borusu uyandırır. Artık onlar o zaman uyanırlar diyor 14 ncü 
ayet. 
 
 

(Nâzi’ât 81/14) 

ِةَرِھاَّسلاِب	ْمُھ	َاذَِاف ۜ 	
Fe-iżâ hum bi-ssâhira(ti) 

Artık onlar o zaman uyanırlar. 
 
İnsanları yeniden dirilecekleri gün gelmeden önce gaflet uykusundan uyandırmanın yolu, onlara vahiy 
ile hak ve hakikati , görev ve sorumlulukları hatırlatmaktır. Bu mücadele örneği Hz. Musa ve Firavun 
üzerinden devam edecektir. 
 
 

(Nâzi’ât 81/15) 

ۢىٰسوُم	ُثی۪دَح	َكیَٰتا	ْلَھ 	
Hel etâke hadîśu mûsâ 

Sana Musa (A.S)'ın hadisesi ulaştı mı? 
 
Buradaki “hel” soru edatıdır. “Hadis” kelimeside “ vaki” olacak olay, hadisede oradan gelir. Yaşanmış bir 
olayın sözle aktarılması. Burada Rabbimiz, Hz. Musa, Firavun ve İsrailoğulları ile alakalı tarihten bir örnek 
verecek. Verilecek bu örnek ilk 5 ayette sözü edilen olumsuz insan tipi ile ilgisine Firavun üzerinden dikkat 
çekilecek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 471 

  
 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/16) 

ۚىًوُط	ِسََّدقُمْلا	ِداَوْلاِبُ	ھُّبَرُ	ھیٰدَان	ْذِا 	
İż nâdâhu rabbuhu bilvâdi-lmukaddesi tuvâ(n) 

 
Rabbi ona mukaddes Tûva vadisinde seslenmişti, 
 
Buradaki Tûva vadisi çok önemli. Tûva kelime manası iki demektir. Mukaddes demek, temizlenmiş, 
manevi olarak arınmış. Yani iki kere temizlenmiş bir vadiden bahsetmektedir. Maddi olarak değil, Allah’ın 
bütün toprağı temiz zaten. Bütün vadileri aynı, mekan olarak düşünmeyin. Bu vadinin üzerinde birşey 
varmış, insanları fiilleriyle bu kir, bu şirk, bu zulüm kaldırılmış. Allah’ta diyor ki: “ Ben buna mukaddes vadi 
dedim”. Ve bunu iki kere yaptım. 
 
İlkini Hz. Adem zamanında yapıyorum, çünkü insanlar fesat çıkarıyor, kan döküyor, Kâbe’yi kuruyor ve 
mukaddes kılıyorum. 
 
İkincisi bunu Hz. İbrahim ile tekrar ediyor. Hz. İsmail ile birlikte temellerinden buluyor, beyti yükseltiyor, 
tekrar oradaki sıkıntılar gideriliyor.Allah’ın tevhid dini geliyor. 
 
Şimdi Hz. Musa’ya aynı yerde sesleniyor Rabbimiz. “Diyor ki: “ Sen iki kere mukaddes kılınmış Tûva’dasın.” 
Senin ataların böyle böyle yaptı. Sen de gideceksin Mısır’a , Firavun’a bir zulmü , bir baskıyı inananların 
üzerinden kaldıracaksın. Bu seferde Mısır’daki zulmü kaldırarak orayı temizleyeceksin, diye bir emir veriyor. 
 
Biz mukaddes vadinin, Yahudi kaynaklarında belirtildiği gibi , Kızıldeniz’in kuzeyindeki o vadi olduğunu 
düşünmüyoruz. Bunun Kur’an’i hiçbir delili yok. Ben neden İsrailiyat kaynaklarını referans alıp vadiyi ona 
göstereyim. O vadiyi arap çoğrafyasında bilen varsa bile onun bir örnekliği yok. Fakat biz bunu Mescid-i 
Harem bölgesinin olduğu mikad sınırları ile belirlenen vadi olarak algılarsak, o zaman bambaşka bir 
anlatım olur. 
 

(Nâzi’ât 81/17) 

ۘىٰغَطُ	ھَّنِا	َنْوَعِْرف	ىٰلِا	ْبَھْذِا 	
İżheb ilâ fir’avne innehu taġâ 

Firavun’a git, muhakkak ki o haddi aştı. 
 
Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderilmesinin birinci nedeni Firavunun haddini aşması, kavmine 
zulmetmesidir. 
 
İkinci nedeni ise onlar, tebliğe karşı koydukları takdirde, İsrailoğullarını Firavun’a köle olmaktan kurtarmak 
ve Mısır’dan çıkarmaktır. 
 
İlk sebep Firavun’a gidip, ona bir dönüş fırsatı tanımaktır. İkinci sebep, Firavunun sebep olduğu zulümleri 
bu şekilde önlemektir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/18) 
 

ۙىّٰكََزت	َْنا	ىٰٓلِا	ََكل	ْلَھ	ُْلَقف 	
Fekul hel leke ilâ en tezekkâ 

 
Artık de ki : “ Arınmak ister misiniz?” 
 
Arınmanın bu bağlamla ilişkisi çok mühim. Çünkü üstteki ayette Mukaddes Tuva vadisinden bahsetmiştik. 
Mukaddes; manevi olarak arınmak demektir. İki kez arındırılmış bir vadide alınmış bir emirle zulmü 
önlemeye gidiyordu Hz. Musa . 
 
Burada “tezekkâ” ifadesi kullanılmış, anlamı arınmak için bir çaba, gayret bir emek istemesi. Arınmak öyle 
kendiliğinden olan, duşun altına girip temizleneyim şeklinde değil tabiiki. Firavun veya firavun gibi bir tipin 
arınması için, madur ettiği kişilerin maduriyetlerini ortadan kaldırması gerekiyor.Bunun için azim, sebat, 
gayret göstermesi gerekiyor. 
 
Kısaca suç, günah ve zulmetmekten arınmak ve maduriyetleri en aza indirmik uğruna bir gayret 
sergilenmelidir. Fakat Firavun yalanlamak ve sırt dönmek için bir gayret içindedir. Bunuda naziat 22 de 
okuyacağız. 
 
Arınmanın ilk yolu bilgiye dayalı bir korku, bir haşyet sürecine girebilmektir. Onuda 19 ncu ayetten 
okuyoruz. 
 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/19) 

ۚىٰشَْخَتف	َكِّبَر	ىٰلِا	ََكیِدَْھاَو 	
Ve ehdiyeke ilâ rabbike fetaḣşâ 

 
Ve seni Rabbine yönlendireyim de huşûlu ol. 
 
Sana bir kılavuzluk edeyim, huşulu ol, bilgiye dayalı bir korkun olsun ki, mağdur ettiklerinin maduriyetini 
gideresin. 
 
“Huşû”; bilgiye dayalı korkudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 473 

  
 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/20) 
 

ۘىٰرْبُكْلاَ	َةیْٰالاُ	ھیَٰرَاف 	
Fe-erâhu-l-âyete-lkubrâ 

 
Böylece ona büyük âyetleri gösterdi. 
 
Neden firavuna büyük ayetleri gösterdi. Çünkü onda bilgiye dayalı bir korku oluşsun, böylece bu 
kılavuzlukla yaptığı bu kötülütleri bırakıp arınma sürecine girsin diye. 
 
Fakat meallerimizde buna “ ona büyük mucizelerimizden gösterdi” şeklinde bir ifade var. “Mucize” 
arapca bir kelime ve burada yer almamaktadır. “ burada “ âyetel kubrâ” yani” büyük ayet” demektedir. 
 
Peki ayet ne demek? Ayetin mucizeden farkı nedir? 
 
Ayet sözlükte, açık alemet , belirti manasına gelmektedir. Her şey kendi alameti ile bilinir. Mesela, kızgın 
bir adamın kızgın olduğunu konuşmadan nasıl anlarsın? Hal ve hareketlerinden anlarsın. Yüzünün 
kızırmasından anlarsın. Yüzü kızarmak o adamın “ kızgınlık ayetidir” . Eskiler alameti farika derlerdi. Ayırt 
edici özellik. Ayet bu şekilde, açık alamet, nişan,belirti, iz, eser ve işaret anlamına gelmektedir. 
 
Hz. Musa’nın, o’nun arınması için gerekli olan bilgiye, donanıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayet 
kelimesinin alametten farkı, alametin gecici olması, ayetin kalıcı olmasıdır. 
 
Burada konu olan “ en büyük ayetler” “ayet-el kübra. Ayetin küçüğü olur mu? Demek ki var. Buradaki 
büyük (kübra)aslında manası , herkesi tarafından çok rahat bir şekilde görünüp, anlaşılabilecek olanlar 
var. Küçük ayetler ise üzerinde uzmanlık gerektiren, çalışmak gerektiren, ilim gerektiren, bilim gerektiren 
hususlar vardır. Bunlar üzerinde biz çalıştıkca ordaki ayeti işareti keşfedip, görebiliriz. 
 
Mesela “embriyo” üzerinde çalışan bir adam “alak”ın ne olduğuna dair daha sağlam bir bilgiye sahip 
olur. O herkes için küçük bir ayettir, fakat o işte uzman olan için o büyük bir ayettir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/21) 

ۘىٰصَعَو	َبَّذََكف 	
Fekeżżebe ve ’asâ 

Fakat o yalanladı ve asileşti. 
 
“kezzebe”, bir kötüleme sıfatıdır. Bu kelime tekzip manasındadır. Yani Hz. Musa’nın Nebi olduğunun yalan 
olduğuna kesin olarak kendisi karar vermiştir. Büyük alametlere rağmen. Elçilerden ve getirdiği ufuk 
bilgiden, teknolojiden istifade etmek yerine, ona sırt döndü, ona asileşti. 
 
Hz. Musa’ın büyük ayetleri: 1- Söylediği ayetlerdi, 2) Gösterdiği asa teknolojisi, 3) Masumiyetini 
ispatlamasıydı. Bu büyük işaretlere rağmen, bunlardan istifade edip, kendi iktidarını daha güzel, daha 
düzgün bir şekilde devam ettirmek yerine , Hz. Musa’ya karşı bir diklenme sergiledi. Bunu yapmayan bir 
Firavun var, Hz. Yusuf zamanında yaşayan Firavun. O Resul’den istifade etti. 
 
Siz bir ömür boyu insanları kandırarak, sinsice planlar yapıp iktidarınızı devam ettirirseniz, onlara cebir 
kullanarak, onların gücünden, malından , emeğinden söke söke alıp, kendi saltanatınızı devam 
ettirirseniz, hidayet size nasıp olmaz. 
 
Aynı tutumu,aynı ahlakı, hakikate karşıda gösterirsiniz. Yani bir ömür boyu üçkağıtcılık yapan, insanları 
dolandıran bir adam, önüne gelen nimetleri, fırsatlara da aynı fırsatcılığı aynı hileyi aynı üç kağıtcılığı 
yaparak onları israf edip elinden kaçırmış oluyor. 
 
 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/22) 

ۘىٰعَْسی	ََربَْدا	َُّمث 	
Śumme edbera yes’â 

Sonra sırt döndü, çırpındı. 
 
Saltanat elimden gitmesin diye, bir gayret içine girdi, çırpındı. Hakikat karşısında bir çırpınarak , birşeyler 
yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalıştığını aşağıdaki ayetlerde okuyacağız 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/23) 

ۘىٰدَاَنف	َرَشََحف 	
Fehaşera fenâdâ 

Böylece topladı ve seslendi. 
 
“haşere” toplanmak anlamındadır. Günümüzde yapılan mitingler gibi. Firavun herkesi toplayarak bir 
miting düzenliyor. Orada toplananlara birşeyler söylüyor. 
 
 

(Nâzi’ât 81/24) 

ۘىٰلَْعْالا	ُمُكُّبَر	َ۬اَنا	َلَاَقف 	
Fekâle enâ rabbukumu-l-a’lâ 

 
Sonra da (firavun) dedi ki: “Ben sizin çok yüce Rabbinizim!” 
 
Buradaki “Rabblik”, dini bir manada değildir. Firavun deisttir. Bir yaratana inanır, fakat Musa’nın O 
yaratanın elçisi olamayacak kadar düşük, fakir, aciz biri olduğunu düşünür. Musa’yı yaratıcıya 
yakıştırmaz. 
 
Bir yaratıcı olduğuna inanan, ben yüce yaratıcıyım der mi? Ben Allah’ım der mi? Demiyor zaten. 
 
“Rab” kelimesi Mısır litaratüründe ne manaya gelmektedir? Bunu da Hz. Yusuf kıssasından öğreniyoruz. 
Yusuf Suresi 42 de şöyle okuyoruz. Hz. Yusuf zindanda kaldığında, zindandan çıkacak arkadaşına şöyle 
diyor: 
 
“ Bir de bunlardan, kurtulacağını zannettiğine, Rabbinin yanında beni an dedi, ona da Şeytan, Rabbine 
onu anmayı unutturdu da senelerce zindanda kaldı.” (Yusuf 42) 
 
Mısır litaratüründe “ Rabb” “ efendi” anlamına gelmektedir. Zindandan çıkan kişi, Rabbine yani 
efendisine Yusuf’tan bahsetmeyi unutmuş. 
 
O zaman Firavun’un kullandığı Rabb ile Hz. Yusuf’un kullandığı Rabb aynı şeydir. Yani Ben sizin 
efendinizim, siz benim kölelerimsiniz demektedir. Yani Firavun “ benden başka ilah yoktur” demiyor. Ne 
diyor? Ben sizin efendinizim, sahibinizim diyor. 
 
Burada Hz. Musa’nın gönderilme sebebi, Firavun’un halkı malı gibi, Mısır’ı da kendi mülki gibi görmesinden 
dolayıdır. Mülk yalnızca Allah’ındır ayetinin sebebi de budur. Zulüm olmasın, insanlar birbirlerini 
köleleştirmesin, düşmanlıklar oluşmasın, savaş olmasın. Mülkiyetin emanet olduğunu bilsek, dünyada 
savaşlar olmazdı. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Kur’an, dünya sevgisini ahiret anlatımıyla sürekli törpüler, doğru inancı anlatırki insanlar rant ve iktidar 
elde etmek için başkalarının inanç ve hassasiyetlerini Firavun gibi suistimal etmesinler. Firavun, halkın 
inançlarını suistimal ederek, efendiliğini ilan etmiştir. 
 
Allah’ın hür olarak yarattığı insanlar, birinin malı, kölesi gibi görmeleri zulüm doğurur. Hiç kimse, hiç 
kimsenin ne malıdır, ne de kölesidir. Herkes herşeyde emanetcidir. 
 
Firavun halka, ben sizin efendinizim derken, kendi yakınındakilerine ne demektedir, bunu da Kassas suresi 
38 den okuyoruz : 
 
“ Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum, haydi benim için çamura ocağı yak da 
ya Hâmân bana bir kule yap belki Musâ’nın tanrısına muttali olurum ben onu her halde yalancılardan 
sanıyorum. (Kassas 38) 
 
Firavun, halkın efendisi, yakınındakilerin, yalakaların ilahı. 
 
(Nâzi’ât 81/25) 

ۜىٰلُ۫وْالاَو	ِةَرِخْٰالا	َلاََكنُ	ّٰ{ُ	َهذََخَاف 	
Fe-eḣażehu(A)llâhu nekâle-l-âḣirati vel-ûlâ 

 
Böylece Allah,  onu  önünde sonunda aciz bırakmak için alıkoydu. 
 
Allah, Firavun’u aciz bırakmak için alıkoydu. 
 
Meallere baktığınızda “ dünyada ve ahirette aciz bırakmak için” diye meallendiriyorlar. Dünya arapça 
bir kelime fakat bu ayette geçmemektedir. Dünya ve ahiret dersen, dünyada aciz bıraktı, ahirette 
cehenneme attı. Bu manayı vermiş olursun. Fakat burada ula diyor. “ ula -ön, ahiret-son” demektir. 
Buradaki “nekalel” fiil olarak, bir şeyi yapmadı, risk aldı manasına gelir. 
 
Allah, Firavun’u nasıl ve ne ile aciz bıraktı ? 
 
Başınızda zalim bir yönetici varsa, bir diktatör varsa, insanlara zulmediyorsa, yapmamız gereken Hz. Musa 
ve Harun’un yaptığıdır. Hz. Musa ve Harun hemen Firavun’a gidip kılıcı çekip savaştımı? Hayır. Ne yaptı? 
Firavun’un aciz düşmesini bekledi. 4-5 yıl beklediler. Kıtlık geldi, çekirge geldi, nehirler kan aktı. Onun aciz 
düştüğü anı kolladılar, sonra harekete geçtiler. 
 
İşte size çok muazzam bir taktiksel bir mücadele. İlk önce sözle, bilgi ile (ayetler dediği o), yani tasavvur 
bazında bir mücadele, kalemle bir mücadele, sonra onun aciz düşmesini beklemek. Bu süreçte Karun 
öldü, Haman öldü, Firavun tek kaldı. Firavun sabah akşam ateşte. Bu duygusallıkta, mantıksal bir hamle 
yaparak, İsrailoğullarına soykırım yapmak istedi. İşte o anda Hz. Musa ve Harun harekete geçtiler. 
 
Allah’ın fail olmasını her zaman böyle düşünmek lazım. Biz aciz bıraktıkifadelerini , bu şekilde düşünmek 
gerekir. 
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(Nâzi’ât 81/26) 

۟ىٰشَْخی	ْنَمِلً	ةَرْبَِعل	َكِلٰذ	ي۪ف	َِّنا 	
İnne fî żâlike le’ibraten limen yaḣşâ 

 
Muhakkak ki bunda, çekinenler için elbette ibret vardır. 
 
Bu olayda bilgiye dayalı bir korkusu olanların, çekinenler için çok muazzam bir ibret vardır. 
 
 
 
 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/27) 

۠اَھیَٰنب	ُۜءآَمَّسلا	َِما	ًاقْلَخ	ُّدََشا	ُْمتَْناَء 	
E-entum eşeddu ḣalkan emi-ssemâ(u)(c) benâhâ 

 
Siz mi, yoksa bina ettiği sema mı, yaratılış olarak  daha zor? 
 
Allah diyor ki : “ Ey insan, senin yaratılışın, şu gökyüzünden daha basit. Sen Allah için vazgeçilmez değilsin, 
bu kibir ne, sen kimsin, acizliğini bil,seviyeni bil.  
 
 
 

 
Buna bilimsel olarak bakalım, atmosferin dışındaki uzayın yaratılması, 13,5 milyar yıl sürdü. İnsanın 
yaratılması ise sadece 200 bin yıllık bir süreç. 13,5 milyar yıllık süreç olmasa, insanın olması mümkün değil. 
İnsanın yaratılması oranın yaratılmasına bağlı. 
 
Verilen mesaj : Kendini biricik, vazgeçilmez gören insana değeri ve yeri öğretilmektedir,bu ayet uzayda 
insandan daha karmaşık varlıklarında olabileceğine dair bir gönderme barındırıyor olabilir. 
 
 
 

 
(Nâzi’ât 81/28) 

ۙاَھیّٰوََسف	اَھَكْمَس	ََعفَر 	
Rafe’a semkehâ fesevvâhâ 

Onu aşama aşama yükseltti, böylece düzenledi. 
 
Buradaki “sevvâ”; ifrat ve tefritten uzak, amaçlı bir yaratılış manasındadır. Çünkü Allah herşeyi bir amaca 
binaen yaratır. Hiçbirşey boşyere değildir. Yarattı, sonra da yaratılış amacının içine koydu ve onu bir 
düzene ulaştırdı. 
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(Nâzi’ât 81/29) 
 

ۖاَھیٰحُض	َجَرَْخاَو	اََھلَْیل	َشَطَْغاَو 	
Ve aġtaşe leylehâ ve aḣrace duhâhâ 

 
Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını çıkardı. 
 
Rabbimiz uzayı karanlık olarak yaratmıştır. Hep gecedir. Çünkü havayı tutacak bir atmosferi yok, ışık 
fotonlarının çarpıp bize geri geleceği bir ortam yok. Işık gidiyor ve kayboluyor. Yani yansıyıp geri 
gözümüze gelmiyor. Güneşe bakıyorsunuz parlak, hemen yanına bakıyorsunuz karanlık. Çünkü ışınları 
ordan geri dönüp aydınlatmıyor. 
 
Bu sadece dünyaya has birşey. O yüzden onun duhasını çıkardık demektedir. Dünyada atmosfer olduğu 
için onun ışığı yayılıyor. 
 
Kuşluk vakti dediğimiz “duha” nedir? Güneş ışınlarının atmosfer tarafından tutulup, şu anki gündüzü 
yaşamamız manasına gelmektedir. 
 
 
 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/30) 

ۜاَھیَٰحد	َكِلٰذَ	دَْعب	َضَْرْالاَو 	
Vel-arda ba’de żâlike dehâhâ 

 
Ve bundan sonra da arzı yuvarladık. 
 
Uzayı yarattı, uzayın içerisinden bir duha çıkarttı, yani güneşi kandil kıldı,arkasından arzı yuvarladı. 
Dünyanın küre haline gelmesi. 
 
Malesef bu ayetteki “dehâhâ” ifadesi ile “tahaha”yı birbirine karıştırıyorlar. “Tahaha” arzı döşemek 
demektir, “ dehaha” ise yuvarlamak demektir. 
 
Çünkü Kur’an’ın indiği dönemde çocukların oynadığı bir oyun var. Mekkelilerin bir yuvarlak taşlar , ceviz 
ve bir sopa ile oynadıkları oyundur. . Bir çukur eşiyorlar, o çukurun içine o taş veya cevizi oraya 
yuvarlıyorlar. Bu oyuna verdikleri isim ile burdaki “ dehaha” aynı kökten gelmektedir. Yuvarlama. Şimdiki 
adı golf tür. 
 
Dünyamıza bakıyoruz, daha yeni bulunan gerçekler, kutuplardan basık, elipsoid bir şekle sahiptir. 14 asır 
önce bunun benzetilerek anlatılması muazzam bir mucizedir. Kur’an’ı Kerim’de dünyanın düz olduğuna 
dair hiçbir ayet yoktur. Buraya “yaydı-döşedi” diye meal verirsen, elbette düz olarak görürler. 
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(Nâzi’ât 81/31) 

ۖاَھیٰعْرَمَو	اَھَءآَم	اَھْنِم	َجَرَْخا 	
Aḣrace minhâ mâehâ vemer’âhâ 

 
Onda, su ve meralar çıkardı. 
 
İlk önce uzay, büyük patlama, sonra güneş, kandil kılınması, o karanlığın içinden duhasını çıkardı, sonra 
ordan güneşin yuvarlanması ve arkasından suyun ve meraların çıkması. Zaten su dediğimiz şey hidrojen 
ve oksijenin birleşmesi ile oluşan bir ürün. Hidrojen oksijen ile yanarsa sonuç sudur. Su bir yanma sonucu 
oluşur. 
 
Canlılığın oluşması için devasal bir kozmik düzen şart. Bu nedenle semaların yaratılması, insanın 
yaratılmasından daha öncelikli ve zor bir iş olarak naziyat suresi 27 nci ayet te anlatılmıştır. 
 
 
 
 
 
 

(Nâzi’ât 81/32) 

ۙاَھیٰسَْرا	َلَابِجْلاَو 	
Velcibâle ersâhâ 

Ve dağları yerleştirdi. 
 
Dağlar yeryüzünün yüzey alanını genişletir. Düz bir şerit düşünün, o şeride 1 milyon kişi koydunuz, fakat bu 
şeridi kıvırın yukarı aşağı doğru, yüzey alanı genişler. Genişlerse daha fazla yaşam alanı oluşur. Oluşan 
yükseklikler, iklimi değiştirir, bitki örtüsünü değiştirir ve canlılığın çeşitlenmesine neden olur. 
 
 
(Nâzi’ât 81/33) 
 

ْۜمُكِمَاعَْنِالَو	ْمَُكل	اًعَاتَم 	
Metâ’an lekum veli-en’âmikum 

 
Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak 
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(Nâzi’ât 81/34) 

ۘىٰرْبُكْلاُ	ةَّمآَّطلا	ِتَءآَج	َاذَِاف 	
Fe-iżâ câeti-ttâmmetu-lkubrâ 

 
Fakat büyük musibet geldiği zaman. 
 
 
 
(Nâzi’ât 81/35) 

ۙىٰعَس	اَم	ُناَسْنِْالا	ُرََّكَذَتی	َمَْوی 	
Yevme yeteżekkeru-l-insânu mâ se’â 

 
O gün insan neyin peşinden koştuğunu tezekkür eder. 
 
Son saati çoğu insan göremeyecek veya 1400 yıl önce ölenler görmedi. Bunların büyük kıyameti ölüm 
anları. Yani dayanılmayacak o ölüm anı geldiğinde, insan neyin peşinde koştuğunu anlar. Tezekkür eder, 
fark eder. O zaman şu sonucu çıkarabilirmiyiz. Ölüm anında insanın hayatı film şeridi gibi gözünün 
önünden geçer. Demekki bu anlatımların bir hakikat payı varki insan ölüm anında neyin peşinden 
koştuğunu tezekkür edebiliyor. 

 
 

(Nâzi’ât 81/36) 
 

ىَٰری	ْنَمِل	ُمی۪حَجْلا	ِتَزُِّربَو 	
Ve burrizeti-lcahîmu limen year 

 
Ve onu görecekler için ateş çukuru bariz olmuştur. 
 
 
(Nâzi’ât 81/37) 
 

ۙىٰغَط	ْنَم	اََّمَاف 	
Fe-emmâ men taġâ 

Artık kim taşkınlık etmiş ise, 
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(Nâzi’ât 81/38) 
 

َۙایْنُّدلاَ	ةوٰیَحْلا	ََرثٰاَو 	
Ve âśera-lhayâte-ddunyâ 

 
Ve dünya hayatını öncelerse. 
 
“ Dünya hayatını öncelemek”, maddi olanı öncelemektir. Maddi olanı öncelersek, manevi olanı geriye 
atmış olurut. Manevi olan; sevgi, merhamet, hoşgörü, paylaşmak, sadakat, doğruluk, dürüstlüktür. 
 
Bir örnek verecek olursak : Bir tüccar, maddi olanı tercih etmek için, malını satmak için, doğruluk ve 
dürüstlüğü ertelerse, arkasına atarsa, biz ona sahtekarlık diyoruz. Dünya hayatını tercih böyle birşey. 
 
Bir işci veya memur, çalıştığı paranın hakkını vermiyorsa, maddi olanı önceliyor demektir. Hedef, insan 
kalabilmek iken, ilkel güdülere tabii olmak,çünka maddi olanı öncelemek ilkel güdülerdir. Beynin daha 
alt kesimlerinin emrettiği şeylerdir. İnsan olmayı tercih etmemektir. 
 
 
(Nâzi’ât 81/39) 
 

ۜىْٰوأَمْلا	َيِھ	َمی۪حَجْلا	َّنَِاف 	
Fe-inne-lcahîme hiye-lme/vâ 

 
Kalacağı yer o alevli ateştir. 
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(Nâzi’ât 81/40) 

ۙىٰوَھْلا	ِنَع	َسْفَّنلا	ىََھنَو	۪ھِّبَر	َمَاقَم	َفاَخ	ْنَم	اََّماَو 	
Ve-emmâ men ḣâfe mekâme rabbihi ve nehâ-nnefse ‘ani-lhevâ 

 
Ve fakat, kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsani arzularını engellemişse. 
 
Neden Rabbin korkarsa demiyor da, makamından korkarsa diyor ve korkmayı da “haf” kelimesi ile ifade 
ediyor?  
 
Bakın, kul kendini, yani nefsini sorguladığında son derece aciz olduğunu görür. Yani maddi olarak bir 
sorgulama yapması lazım. Kendinin değerini anlaması için. Bu acizliği onda bir korkuyu oluşturur. Buna 
Kur’an’ı Kerim “hâfe” diyor.Allah’ın makamından korkmak, zatından haşyet duymak gerekir, böyle bir 
ince ayrım var. 
 
Peki makamdan korkmanın, pragmatik, bugünümüze yansıması ne işimize yarar. Allah’ın makamından 
korkmak, bana ne tür artı kazandıracak. 
 
Allah’ın makamından korku, bizi dünyevi makam sahiplerinden korkup endişelenmekten kurtarır. Allah’ı 
makamından hakkıyla korkan, hiçbir makamın önünde eğilmez. Özgüveni tam bir şekilde, saygı 
çercevesinde hakkını savunmak, zulme rıza göstermemeyi sağlıyor. Sadece Allah’ın makamından 
“hâfk” duyanlarda böyle bir hassa gelişiyor. 
 
Bu ayette, dünya hayatını öncelemek ifadeside açıklanmış olur. Yani nefsani ilkel güdüleri insani 
değerlerin önüne geçiren, hesap gününde, hesaba çekilecek makamın alemlerin Rabbi olduğunu 
şuuruna varmayanlardır. Çünkü dünya hayatını önceliyor, hesap günü yokmuş gibi yaşıyor. O yüzden 
bu adama ne dersin : “ Sen Allah’ın makamından kormuyorsun, yaşantından belli.” Hesabını 
vermeyecek bir hayat yaşıyorsun. 
 
Bizler ne yazıkki dünyalık küçük hesaplara büyük hazırlıklar yaparken, büyük hesabı küçük hazırlıklarla 
atlatacağımızı zannediyoruz. Hayvani istekleri bir nebze dizginleyen, sıratı müstakimde ileleyip hedefe 
ulaşacaktır.Allah’ın makamından korkanları, 41 nci ayet şöyle anlatmaktadır. 
 
(Nâzi’ât 81/41) 

ۜىْٰوأَمْلا	َيِھَ	ةَّنَجْلا	َّنَِاف 	
Fe-inne-lcennete hiye-lme/vâ 

Artık, muhakkak ki barınakları cennettir. 
 
Bu tarz yaşayan insanların barınakları cennettir. Bu tarz yaşayan insanlar gerçekten hayatı da cennete 
çeviriyor. Hududunu bilen, haddini bilen, sınırını bilen, ahiret varmış gibi yaşayan, insani değerleri ön plana 
çıkaran o adamların tavırları kendilerini koruyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Nâzi’ât 81/42) 
 
 

ۜاَھیٰسْرُم	َناََّیا	ِةَعاَّسلا	ِنَع	ََكنُول�ـَْسی 	
Yes-elûneke ‘ani-ssâ’ati eyyâne mursâhâ 

 
Sana o saatin ne zaman duracağını soruyorlar. 
 
Niye soruyorlar son saat ne zaman gelecek diye ? Çünkü hesabını veremeyecekleri bir hayat yaşıyorlar, 
bu hayattan dolayı bir endişeleri var. Acaba son saat koparsa ben Allah’ın huzuruna bu şekilde çıkarsam 
ne yaparım. O yüzden hemen son saati soruyorlar. Aslında herkesin son saati ölüm anıdır. 
 
Buradaki saat bildiğimiz zaman manasındadır. Dünya imtihanının bittiği güne isim olmuştur. Çünkü “es-
saat” belirlilik takısı ile gelmiştir. Bunun zamanı Allah tarafından bilinen ve kararlaştırılmış olan zaman 
anlamına gelir. 
 
Kozmik sondur, konu buradan başlayıp vakıa suresi ile devam edecektir. O yüzden naziat suresinin sonu 
ile vakıa suresinin başı muazzam bir konu bütünlüğüne sahip. Bu bilge Allah Resulü’nde varmı ? O soruya 
verilecek cevap aşağıdaki ayette 
 
 
(Nâzi’ât 81/43) 
 

ۜاَھیٰرْكِذ	ْنِم	َتَْنا	َمی۪ف 	
Fîme ente min żikrâhâ 

Sende onu zikredecek ne var? 
 
Yani sen onu biliyormusun? Onun bilgisi, onun söylemi sende var mı? , gibi Rabbimiz, Allah Resulü’ne bir 
soru sormaktadır. Aslında bu sorunun içinde cevap ta vardır. Yani, onun bilgisi sende yok, manasındadır. 
 
Bazı müfessirler, malesef bu ayetlerin hiç bir tefsire ihtiyaç duymadan, ayan beyan ifadelerine rağmen, 
değişik hadisler, sözler ve rivayetlere dayanarak, kıyamet alametleri ile bazı şeyler anlatırlar ve bunu Allah 
Resulü’nün ağzına koyarlar. Allah Resulü, kıyamet alametleri ile ilgili bilgi verdi, kıyamet alametlerini bize 
zikretti, diye. Allah diyor ki : “ Sende onun zikrinden ne var? Hiçbir şey yok. 
 
Ancak bu ayetlerde, yoruma bile gerek kalmayacak şekilde Allah elçisine son saatin ne zaman olacağı 
ile alakalı herhangi bir bilgisinin,zikrinin, söyleminin olmadığını çok mübin olarak ifade ettiğinden, kıyamet 
alametleri adı altında yayılan rivayetlere kesinlikle itibar edilmemelidir.İhtiyacımız yok, gerek yok. 
Dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğu, Hz. Peygamberin 6 bininci yılın sonunda gönderildiği, mehdi ve 
deccalin zuhur tarihleri ile kıyametin kopuş tarihi hesaplanmasını esas alan bütün rivayetler uydurmadır.  
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Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ahzap Suresi 63, Araf 187, Taha 15. Rabbimiz diyor. Onun bilgisi 
sadece Allah katındadır.” Kur’an, son saatin ansızın kopacağını da söyler. Ansızın kopacak birşeyin 
alameti olmaz. (Enam 158, Nahl 77, Ahzap 63) 
 
Müşriklerin peygamber tasavvuruna göre, gerçek peygamber kıyametin saatini bilir. Malesef 
günümüzde, böyle bir tasavvur veya 1400 yıl içinde böyle bir tasavvur gelişmiş. Yav peygamber ise bilir 
kardeşim. 
 
Kur’an, bu tasavvuru reddeder ve herşeyi sadece Allah’ın bileceğini anlatır. Kıyametin bilgisinin bize 
verilmemesii de Allah’ın bize rahmetinden dolayıdır. 
 
Rabbimiz, son saat ile ilgili zaman isteyen müşrik kafaya, şunu diyor : “ Ne zaman olacağı önemli değil, 
nereye olacağı önemli 
 
 
 
 
(Nâzi’ât 81/44) 
 

ۜاَھیَٰھتْنُم	َكِّبَر	ىٰلِا 	
İlâ rabbike muntehâhâ 

Onun sonu , Rabbinedir. 
 
Kıyametin ne zaman olacağı değil, nereye varacağınız önemli. Kimin huzuruna çıkacağınız önemli. Onun 
sonu Rabbinedir. 
 
Buradaki “muntehâ”, en uzak nokta demektir. 
 
 
 
 
(Nâzi’ât 81/45) 

ۜاَھیٰشَْخی	ْنَم	ُرِذْنُم	َتَْنا	آَمَّنِا 	
İnnemâ ente munżiru men yaḣşâhâ 

 
Sen sadece,.huşû duyanları uyaransın. 
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(Nâzi’ât 81/46) 
 

 
 
 
 

اَھیٰحُض	َْواً	ةَّیِشَع	َِّالا	آوَُثبَْلی	َْمل	اََھنْوََری	َمَْوی	ْمُھََّناَك 	
Ke-ennehum yevme yeravnehâ lem yelbeśû illâ ‘aşiyyeten ev duhâhâ 

 
Onu görecekleri gün, sanki bir gün sonu veya duha vaktinden başka kalmamış gibi 
olurlar. 
 
Nerede bunlar, bir gün veya bir kuşluk vakti. Nerede kalacaklar bu insanlar. Dünyada iken mi? Biz 
dünyada, bir gün veya bir kuşluk vakti mi kalıyoruz. Veya bir gece vaktimi. 
 
Buradaki “lbes” kalmak manasına geliyor, “el-aşiyye” günün sonu, akşamüstü manasına geliyor. Ya bir 
akşamüstü, ya da duha vakti. Ve bu iki kelime arasında bir atıf var. O yüzden “ aşiyya “ kelimesindeki 
“ha” zamiri ile ifade edilen duha, aslında aynı günün zamanları. Mesela bugünün duha vakti, bugünün 
akşamüstü, toplam birgün bile değil. Neden böyle bir görece, sabit bir rakam yok. 
 
Şimdi 70 yıl yaşayan bir adama deseniz ki: “ Siz dünya da ne kadar kaldınız? Size hiçbirzaman akşamüstü 
kadar kaldım demez. “ Çünkü, günahlarını, sevaplarını dört dörtlük hatırlaması lazım. Amel defteri önüne 
konulduğu vakit,kuru yaş hiçbir şey eksik kalmamış demesi lazım. Bunu diyen adam, bir akşam üstü 
kaldığını iddia etmez. Artı bizim Kur’an’ı Kerim’de delillerimiz var. 
 
Mesela : Ashabı kehf mağarada ne kadar kaldı.  
 
 
 
 
Bugün ölen bir adamın, kıyamette dirilmesi sonucunda mezarda ne kadar kaldığını, bilmediğini ifade 
ediyor. Aynı ashabı kehf gibi. Ne kadar kaldın? Bir akşam üstü heralde. Dün akşam beni gömdüler, bu 
sabah duha vakti uyandım, gibi. 
 
Mezarda geçirdiği süre isterse binlerce, onbinlerce yıl olsun, bu adama çok kısa geliyor. Burdan dolayı, 
kabirde herhangi bir kabir azabının, işkencenin olmadığını anlıyoruz. Çünkü, bir saniyelik bir işkence olsa, 
o adama bir yıl gibi gelir. 
 
Kabirden kalkanlar, son saatin kopmasından binlerce yıl önce ölseler bile, orada kalma süreleri onlara 
çok kısa gelir ve görecedir. Bazen bir gün, bazen yarım gün, bazen bir an, uyanan insanın göreceli. 
Burada 10 kişiyi bırakın, uyandırdığınızda herkes farklı saat verir. Ben 3 dakika uyudum, ben 10 saat 
uyudum, ben 5 dakika uyudum gibi. 
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Mesaj açık : Allah, hesabı seri görendir. Son saati uzak görenler, hesabı uzak zannetmemelidir. Öldün mü 
hesap başlar. Zira ölüm ile dirilme arasında göz açıp kapama kadar bir süre vardır. Nereden okuyoruz.  
 
 
 
 
 
Benim ölüm saatim ve hesaba çekilmem, bir göz açıp kırpması kadar. .Ancak dirilenlerde bazen kuşluk, 
bazen de akşamüstü kadar kısa kalacak gibi zanni bir görecelik söz konusudur 
 
 

 


