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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 
Adını lik ayetinden alan sure 21 ayettir. Nüzul sıralamasında A’la suresinden, tertip sırasında Şems suresinden 
sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin ilk evresinde inen surelerdendir.  

  

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  
Bismillâhirrahmânirrahîm  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  

(Leyl 92/1) 

	ۙىٰشَْغی َاذِا ِلْیَّلاَو
Velleyli iżâ yaġşâ 

 

And olsun, örttüğü zaman geceye!  

Türkçe de neden gece deriz. Çünkü geç saatlerde olduğu için, zamanın ilerlemesinden dolayı, 
gecikmesinden dolayı, gece denmiştir.   

Araplarda ise, “leyl” kelimesi, durgun suda dibe çöken mile denir. Tam tersi, akıp denize giden parçalara 
da “nehir” denmiş, nehar da buradan geliyor, gecenin zıddı.   

Yani birinde hayat hareketli, bir nehir gibi akıyor gündüzleri, herkes ayakta. Leyl de ise bir sakinlik, sükunet 
, herkesin evine çekilmesi söz konusu. Bu durumdan dolayı, leyl ve nehar kelimeleri bu kökten gelmektedir.   

Kur’an’ı Kerim’de bazı şeylere yemin ediliyorsa, bunun maksadı, bizce, görülen, bilinen, tanınan şeylere 
yemin ederek, bilinmeyen, anlaşılmayan, az anlaşılan, gaybi konulara işaret etmesinden dolayıdır. Tüm 
yeminlerin böyle bir özelliği var.   

Kur’an’ı Kerim’de yeminler genelde görülen, bilinen şeylere yapılmaktadır. Kur’an’ı Kerim’in hiçbir yerinde 
Allah, cennete and olsun  ki, cehenneme and olsun ki, diye bir ifade kullanmıyor. Yani gaybi konulara 
yemin edilmiyor.   

Burada anlatılmak istenen, bilinen, görülen maddi konudan, manevi bir konuya geçiş. Bu nedenle 
bildiğimiz gecenin, bilinmezlik, imtihan dünyası, cahiliye karanlığı gibi, yan anlamlara işaret ettiği 
kanatindeyiz.   
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“Yahşa” kelimesi ise, kökü “gaşiye”dir. Bir şeyi örtmek anlamındadır. Aslında burada neden geceye 
yemin edildiğini ve hangi manada kullanıldığını “yahşa” kelimesi bize ifade ediyor. Nasıl ki gece, eşya ve 
maddeyi örtüyorsa, dünya hayatı da manayı, ahiri örtmektedir.   

Birde Ku’an’da geceye yemin edildiğinde, yanına hep “iza” zaman zarfı kullanılır. Mesela duha suresinin 
ikinci ayetinde olduğu gibi. “ Vel leyli iza seca”.   

Bütün bunlar bizi şu anlama ulaştırır. Gece tıpkı dünya hayatı gibi zamansal bir süreçtir ve geçicidir. İnfak 
bağlamında bu sureyi değerlendireceğimiz için, dünyada yapılan iyiliklerin, paylaşımların, infakların 
karşılığı hemen olmasa da, mutlaka zamanı gelince kendini gösterecektir. Nehar gibi tecelli edecektir, 
ortaya çıkacaktır.    

(Leyl 92/2) 

	ۙىّٰلََجت َاذِا ِراَھَّنلاَو
Ve-nnehâri iżâ tecellâ 

 

Ve ortaya çıktığı zaman gündüze,  

“nehar” hareketten gelir. “nehere” akıttı anlamına geliyor. Mecazi manada kovmak da denir. Işığın iyice 
her tarafa yayıldığı zaman olan gündüz manasına geliyor.   

Gün ile gündüzün farkı , yani “yevm’ dediği ile “nehar”ın farkı. Yevm, yani gün, vakit anlamına gelir. Hakiki 
anlamda “nehar” gündüz ise vakit anlamına gelmez, bu manada kullanılmaz. Aydınlık ve hareketi ifade 
etmede bu kelime kullanılıyor.   

“tecella”, cilalamak, tozun almak ve parlatmak demektir. Ortaya çıkmak ve çok açık bir şekilde görülmesi 
ise “tecelli” olarak bizim günümüzde de kullanılmaktadır.   

Mesela Allah’ın esmasının insanda tecelli etmesi demek, insanın o özellikleri göstermesi demektir. Her 
hakikat tüm çıplaklığı ile ahirette ortaya çıkacaktır. O zaman leyl, imtihan perdesi iken dünyaya bir işaret 
iken, nehar ahirete bir gönderme olabilir. Zaten hakikatin tıpkı güneşin doğuşu gibi, eninde sonunda 
ortaya çıkmak gibi bir özelliği her zaman vardır.   

Şirk ve cehalet karanlığı bir adı nur olan vahiyle aydınlanmaya başlamış, bilinmezliğin ve anlamsızlığın 
sonlanması müjdelenmiştir.  
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(Leyl 92/3) 

	ۙىٰثُْنْالاَو َرَكَّذلا ََقلَخ اَمَو
Vemâ ḣaleka-żżekera vel-unśâ 

 

Erkek ve dişinin yaratılışına.  

Hem vakaya, nasıl yaratıldığına gidebilir hem de o hammedelere işaretle kullanılıyor olabilir. Ayette 
Allah’ın “erkeği ve dişiyi” yaratma eylemine dikkat çekilmiş. Erkek ve dişi ifadesi, doğum ile canlılığın 
devamı ve bu sürecin ilk hali.   

Toprak ve su gibi, basit hammaddelere atfen “ma şe” ifadesi de kullanılmış olabilir. Buradaki ma şey 
sonraki ayetlerde neye dönüşüyor?   

Yani o topraktan, o şeyden Allah erkek ve dişiyi yaratıyor, sonra o “mene-kişiye”, Allah ile muhatap olacak 
kişiye dönüşüyor.   

Bunu paylaşmak ve infak sağlıyor. Yani hammaddeden yaratılan insan, hamlık göstermezse, o muhatap 
alınıyor. Aslında gece olan imtihan dünyasının amacının basitten-kamile bir ilerleme, gelişme olduğu 
böylece yeminler üzerinden bize anlatılmış oluyor.  

  

(Leyl 92/4) 

	ۜىّٰتََشل ْمَُكیْعَس َّنِا
İnne sa’yekum leşettâ 

 

Muhakkak sizin koşuşturmanız çeşit çeşittir.  

Şu dünya hayatında herkesin bir derdi ve hedefi vardır. Onun arkasından ömrünü tüketir. Derdi, davası 
paylaşmak olan sorumlular, felaha ulaşacaktır.  
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(Leyl 92/5) 

	ۙىٰقَّتاَو ىٰطَْعا ْنَم اََّمَاف
Fe-emmâ men a’tâ vettekâ 

 
Artık kim verir ve sakınırsa,  
 
“ta” her türlü veriyi ifade eder. Kur’an’da “ettu zekat-zekatı içinden gelerek, gönülden gelerek vermek” 
manasını taşır. 
  
Dünyalıklara duyulan aşırı sevgi onu elde tutma arzusu kişiye ve çevresine zarar verecektir. Bu zarardan 
sakınmanın yolu, kendi payına düşeni paylaşmaktır.   

  
Paylaşmak, malın emanetçisi olduğumuz gerçeğini hatırlatırken; paylaşmamak, maalesef malın esiri 
olduğumuzun göstergesidir. Bu sinsi zarardan sakınan muttakiler, elindekilerini paylaşarak, mülkün 
tamamen Allah’a ait olduğu hakikatini tasdik etmiş olacaklardır.   

  
(Leyl 92/6) 

	ۙىٰنْسُحْلاِب َقَّدَصَو
Ve saddeka bilhusnâ 

 

Ve en güzeli tasdik ederse,  

Mülk Allah’ındır söylemi, sadece bir slogan olmamalıdır. Biz bunu amellerimizle gösterirsek, en güzel olanı 
tasdik etmiş oluruz. Tasdik, söylemle eylemin arasındaki uygunluğu ifade ediyor. Bir başka deyişle 
gönüldekini söyleme ve amele uymasıdır.  Kişinin içinin, dışının aynı olmasıdır. Allah’a olan sadakatin, 
sözün, inancın, tasdiki, ispatı ameller ile ortaya konması manasını taşır.  

  
“Ve en güzeli”, hüsna olanı tasdik ederse. Buradaki “hüsna” kelimesinin kökü de “ hüsn”, güzel, değerli, 
seçkin ve kendisine rağbet edilen, ilgi gösterilen her şey demektir. Bunlar maddi değil, manevidir.  Maddi 
olan biraz daha “ahsen”dir, manevi olan “hüsna”dır.   

  
“hüsna” daha çok akli ve kalbi güzellikler için kullanılır. Cahiliye Araplarında, elindekini paylaşmak, 
çömertliğin göstergesi olduğu için, sevilen, istenilen hasretlerdendi.   

  
Paylaşmak herkes tarafından Kabul edilen ancak çok az kişinin yapabileceği bir meziyet. Allah, insanların 
inanıp, güvendiği, insani değerleri yaşamları ile tasdik etmeleri gerektiğini beyan etmektedir.   
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(Leyl 92/7) 

	ۜىٰرُْسیْلِلُ هُرَِّسُینََسف
Fesenuyessiruhu lilyusrâ 

 

Böylece ona kolay olanı daha da kolaylaştıracağız.  

“el yusr”, zorluğun zıddı olan kolaylık demektir. “tesr”, kolaylaştırma, “mesr”, kolay bir kazanç yolu olan 
kumara denir.   

Kur’an’da, “yusr” kolaylık kelimesi türevleri ile birlikte 41 yerde geçer. Din, insanın fıtratı ile uyumludur. Ve 
yaşanması kolay olandır. Ancak bu kolay yol, ihtiraslar, bencillik, emanetin mülkiyet sanılması, nefsani arzu 
ve istekleri tatmin ile insanın belini büken zor bir yokuşa dönüşür.   

İhtiraslardan kurtulmak, kolay olan hayatı daha da kolaylaştıracaktır. Paylaşmanın en önemli ve olumlu 
etkisi öncelikle onu yapanadır. İmkanlarını paylaşanlar, yumuşak, uyumlu ve empatik bir ahlak ile 
ödüllendirilir. Veren verdikçe, malın esaretinden ve yükünden kurtulup, sarp yokuş olan hayatı daha kolay 
tırmanacaktır.   

  

(Leyl 92/8) 

	ۙىٰنَْغتْساَو َلَِخب ْنَم اََّماَو
Ve emmâ men beḣile vestaġnâ 

 

Ve kim cimri ve müstağniyse...  

Buradaki “buhl”, ihtiyacı olan kimseden nimetleri esirgemektir. Yani kendi elindekini başkasına 
paylaşmayana “buhl” denir. Karşılığı ise “cud”dur. Yani çömertlik kelimesi ile ifade edilir.   

“behil” aşırı cimri demektir. Bizdeki pintiye karşılık gelir. Kur’an’da cimrilik ile ilgili olarak üç ayette “buhl” 
kelimesi, dokuz ayette bu kökten türemiş fiiller kullanılmış.   

Cimrilik iki aşamalıdır. Ilk aşama kendine cömert, ancak başkalarına cimri olanlardır. İkinci aşama, mal 
kişiyi öyle bir esir alır ki, başkasına vermediğini, artık pintilik edip kendine bile harcamaya kıyamaz ve kişi 
sürekli bir çoğaltma tutkusuna kapılır.   

Cimrilik, korkaklık ve hayatı zor görmenin tezahürü olan bir hastalıktır. Bir insan neden cimri olur. Çünkü 
korkaktır. Geleceği için kaygı çeker. Bu hastalık insanı bencilleştiren, bulaşıcı bir virüstür.  
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“Bunlar kendileri cimrice davrandıkları gibi başkalarına da cimri olmayı telkin ederler.” (Nisa 37) 
 
“istigna”, başkasına muhtaç olmamak anlamına gelmektedir. “gına” kelimesinden türetilmiştir, insanın 
istisnasız kendini yeterli görmesiyle, kibre ve büyüklenmeye sürüklenmesidir.   

Bunu sadece servetle ilgili anlamamak lazımdır. İstigna, bilgide, güzellikte, gençlikte, akılda, sağlık ve 
kuvvette, makam ve mevkide kendini ihtiyaçsız ve tam görmektir. İnsanın azmasının sebebi de kendini 
müstağni görmesidir.   
 
Müstağni; ihtiyaçsızlık zannından dolayı kendini zengin ve tam görme hastalığıdır. Bu hal her şeyini borçlu 
olduğu el-Malik olan Allah’ın verdiklerine emanet olarak değil mülkiyet olarak bakmanın sonucudur. 
Sahiplenmek ve paylaşmamak nimetleri Allah’ın verdiğini hal ile yalanlamaktır. Müstağni, kendini zengin 
ve yeterli görüp Allah’a tenezzül etmeyendir. Bunu Abese suresi 5 te okuyabilirsiniz. 
 
Sahiplenmek ve paylaşmamak, nimetleri Allah’ın verdiğini hal ile yalanlamaktır. Bu adam istediği kadar 
namazını kılsın, alnı secdeden kalkmasın, Haccına, umresine gitsin, eğer kendisine verilenleri 
paylaşmıyorsa, bu adam mülk Allah’ındır ayetini (Nur 42) inkar ediyor demektir.  
 
Korkaklık cimriliğe, cimriliğin getirdiği verimsiz ve hayırsız artış dediğimiz tekasüre, tekasür de müstağniliğe 
dönüşmektedir. Tekasür sonucu kişi, kendini muhtaçsız görmeye başlar ve kibirlenir. İnsanlara tepeden 
bakmaya başlar. 
 

 

(Leyl 92/9) 

	ۙىٰنْسُحْلاِب َبَّذَكَو
Ve keżżebe bilhusnâ 

 

 Ve en güzeli yalanlarsa,  

İnsanı insanlıktan çıkaran en öncelikli günah, yalancılıktır. Yalancılık, kafir ve münafıkların en belirgin 
vasfıdır. Zira yalan olan kalpte iman olmaz.   

Kur’an’da yalanlayanların akıbetleri zümer 32 de cehennem, furkan 11 de alevli ateş, Hac 57 de acıklı 
ve alçaltıcı azap olarak belirtilmiştir.   

Ayrıca bunların amellerinin de boşa gittiği, hüsrana uğradıkları A’raf 147 de, Yunus 45 de, geleceklerinin 
karanlık olduğu, enam 39 da, insanların yüz karası oldukları için kimsenin yüzüne bakamayacakları, zümer 
60 da. Yalanın onların özgürlüklerini kısıtlayan, boyunlarına demir tasma ve zincirler geçiren bir sürüklenme 
olduğu da mümin 71 ve 73 de bize anlatılmıştır.  

Paylaşmak, merhametin, bağışlamanın, halim ve kerim olmanın tezahürüdür ve güzellikleri doğurur. 
Paylaşmamak, aslında bu güzellikleri, iyilikleri yaratanı ve O’nun emirlerini yalanlayıp, üstünü örtmektir. 
Zaten kafir olmakta tam da budur.   
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(Leyl 92/10) 

	ۜىٰرُْسعْلِلُ هُرَِّسُینََسف
Fesenuyessiruhu lil’usrâ 

 

Böylece ona zor olanı kolaylaştıracağız.  

“Zor olanın kolaylaştırılması”, bazen en basit ve kolay görünen günahlar, insan kalmış ve vicdanını 
örtmemiş biri için, dağları aşmak kadar zor bir işkenceye dönüşebilir. Bazen de çoğu beşer açısından zor 
Kabul edilen salih ameller, paylaşmak, infak, insan olmayı ahlak haline getiren birisi için çok kolay gelebilir. 
Yani birşeyin kolay veya zor olduğu görecedir. Sizin hayata bakış açınız, tercihleriniz, önceledikleriniz, salih 
amelleri gözünüzde dağ gibi büyütebilir, haramları kolaylaştırabilir veya haramları yapmayı çok zorlaştırıp, 
salih amel yapmayı kolaylaştırabilir.   

Rabbimizin zoru kolaylaştıracağız buyruğu, “koyduğu sünnete aykırı davranarak, fıtratı ile savaşan birinin 
insanlıktan çıkıp, bencil duygular ile yaşayacağı zor sürece, nasıl kolaylıkla dönüşebileceği uyarısıdır.” 
Cehenneme gitmek gerçekten zordur, fakat bakış açısı, hayatı değerlendirmek bu zor olanı 
kolaylaştırabilir.  

  

(Leyl 92/11) 

ُُھلاَمُ ھْنَع ي۪نُْغی اَمَو 	ۜىّٰدََرت َاذِا ٓ
Vemâ yuġnî ‘anhu mâluhu iżâ teraddâ 

 

Ve düştüğü zaman malı ona fayda vermez.  

Zira kendini müstağni görenin, daha fazla yığmaya değil, bu düşüşten onu kurtaracak amellere, 
paylaşmaya, merhamete, empati duygusuna, insani değerlere ihtiyacı vardır. Sırtında yüke ihtiyacı 
yoktur.   

Dünyevileşme hastalığı, araç olan maddeye, tutku ile insanın kendisini bağlayıp amaçlaştırması ile 
kendini gösterir. Bu hal, maneviyatı öldürüp, insanın kendine yabancılaşmasına ve insani değerleri 
yitirmesine sebep olacaktır.   

Tereddâ; Yuvarlanarak düşmek manasına gelmektedir. Ölüm hakikati karşısında o çok sevilen ve güç 
sağlayan malın bir faydasının olmayacağı hatırlatılmaktadır. Ölüm gerçeği insanın çoğaltma tutkusunu 
bir nebze azaltacaktır. Bkz. Tekâsür sûresi.  
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(Leyl 92/12) 

	ۘىٰدُھَْلل َانَْیلَع َّنِا
İnne ‘aleynâ lelhudâ 

 

Muhakkak ki hidayet bize aittir.  

Doğru yolu göstermenin Allah’a ait olduğunu hatırlatmaktadır.   

  

(Leyl 92/13) 

	ىٰلُ۫وْالاَوَ ةَرِخَْٰالل َاَنل َّنِاَو
Ve-inne lenâ lel-âḣirate vel-ûlâ 

 

Ve muhakkak ki öncesi ve sonrası da bize aittir.  

Bu ayet bir önceki ayetteki Allah'a ait olan hidayetin sürekliliğini ifade etmektedir. Vahiyler nasıl ki önceki 
ümmetlere hidayet rehberi ise devamı olan Kur’an da son saate kadar gelecek muttakilere hidayete 
kavuşmanın yollarını ve yöntemlerini gösterecektir. Bkz. Bakara:2  

  

(Leyl 92/14) 

	ۚىَّٰظَلت اًرَان ْمُُكتَْرذَْنَاف
Fe-enżertukum nâran telezzâ 

 

Artık sizi, harlı bir ateşe karşı uyardım.  
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(Leyl 92/15) 

	ۙىٰقَْشْالا َّالِا آَھیٰلَْصی َال
Lâ yaslâhâ illâ-l-eşkâ 

 

Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz.  

Ateşin harlı, güçlü, alev alev yanmasının sebebi şaki olanların ona yaslanarak, günahları ve kural 
tanımazlıkları ile ateşlerini beslemeleridir.   

Paylaşmayan, bir süre sonra başkasına ait olanada, gücü nispetinde göz dikip eşkiyalığa soyunur ki, “ona 
çok şaki olandan başkası yaslanmaz.” Gördüğünüz gibi artık sizi harlı bir ateşe karşı uyardım. Etrafı yakan 
bir ateş. Ve bu etrafı yakan ateş, zulüm sistemine en eşkiya olanlar dayanır. Güçlerini bu kaostan alırlar.  

Buradaki “eşka” en sorumsuz, 17nci ayetteki “etka” yani en sorumlunun zıddı olarak kullanılmış. Etka 
olmayan eşka olur.    

  

(Leyl 92/16) 

	ۜىّٰلََوتَو َبَّذَك ي۪ذََّلا
Elleżî keżżebe ve tevellâ 

 

 O ki, yalanlandı ve yüz çevirdi  

Hakikate yüz çevirmenin ilk aşaması, onun doğru olmadığı yalanına, kişinin kendini inandırmasıdır. Bakın 
ayette sıralama, önce yalanlama sonra sırt dönme. Hüsna olanı tasdik etmeme, doğruyu ve daha adil 
olanı yalanlama, ilkesizlik zamanla gerçeğe zamanla vicdani olan haklara, garip-gurabaya, yoksula sırt 
dönme ile kendini gösteriyor. O yüzden tasavvurdaki kayma amelde çok büyük sonuçlara sebep olur. Bu 
süreçler, ilkel güdülerini eğiten ve şeytani ayartmalardan sakınan etka ancak uzak durabilir.  
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(Leyl 92/17) 

	ۙىْٰقَتْالا اَُھبَّنَُجیَسَو
Ve seyucennebuhâ-l-etkâ 

 

Ve en takvalı olan ondan uzaklaştırıldıkça uzaklaştırılacaktır.  

“en takvalı”, iç ve dış ayartmalardan en çok sakınan demektir. İç güdülerden, dış dürtülerden en çok 
sakınan.   

“yucennebu”, uzaklaşmak manasına geliyor. Cunüp ve cenabet kelimeleride, namazdan uzaklaştığı için 
bu kökten kullanılmış ve türetilmiştir.   

Kişi sorumluluk ile hareket ettiği ölçüde korunurken, kontrolü elinden bıraktığı oranda zarar görmekte ve 
zarar vermektedir.   

Muttaki dünya hayatından sakındığı oranda nasıl ki bela ve kötülüklerden uzaklaşıyorsa ahirette de 
cehennemin rahatsız edici sesini bile duymayacaktır.  
 
“Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır.” 
(Enbiya 102) 
 
Peki, sıkıntılardan uzak olmanın, nimetler içinde yaşamanın, hayvani güdü ve ayartıcı dışsal dürtülerden 
arınmanın yolu nedir? Bunu da Leyl suresi 18 bize açıklayacak. 
 

 

(Leyl 92/18) 

	ۚىّٰكََزَتیُ َھلاَم ي۪تُْؤی ي۪ذََّلا
Elleżî yu/tî mâlehu yetezekkâ 

 
Ki o, malını vererek arınır.  

Takvanın bir yansıması olan paylaşım; dünyevi hırslar, günahlar ile kişinin kirlenmesine engel olur. Onu 
koruyan ve sakındıran bir tedbir olmasıdır.  

“yetezekka”, arınır diye meallendirdik. Mal ve servete karşı aşırı tutku içinde olan, nefsi istiğna biçiminde 
tezahür edebilecek kirlerden arınmak anlamına geldiği gibi, fakir ve muhtaçların maldaki haklarını çıkarıp 
zekat olarak onlara vermek anlamına da gelir.   

Ne dedik ?   
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Bu arınma, hem sizin malınızı temizleyecek, hem de sizin şahsiyetinizi, kişiliğinizi temizleyecek. Malın sizin 
üzerinizdeki tahakkümünü kırıp sizi onun esaretinden koruyacak.   

Görüldüğü gibi bu kelime bir taraftan insanın benliğini arındırıp, nefsinin tamahkarlığından korumasını 
diğer taraftan da muhtaçların o maldaki haklarını zekat ve infak yoluyla yerine ulaştırıp malı temizlemeyi 
ifade etmektedir. Bunun için tezekki çok yönlü bir temizlenme ve arınma hareketidir.   

Takvanın bir yansıması olan paylaşım, dünyevi hırs ve günahlar ile kişinin kirlenmesine de engel olur. 
Yapanı koruyan ve sakındıran bir tedbirdir bu.   

  
(Leyl 92/19) 

	ۙىٰزُْجت ٍةَمْعِن ْنِمُ َهدْنِع ٍدََحِال اَمَو
 

Ve birine nimet karşılığı olarak değil  

Yukarıdaki arındıran paylaşmak tedbirinin olmazsa olmazı burada açıklanmaktadır. O da iyiliğin 
tamamen karşılıksız yapılması prensibidir.   
 
Zira hiçbir dünyevi nimet ve karşılık Allah’ın rızası kadar değerli değildir. İnsanı ve ahlaki amaçların 
küllendiği bütün hayatın sadece maddi menfaat ve beklentiler üzerine kurulduğu, katıksız sevgi ve samimi 
bağlılığın artık yadırganır olduğu bir çağda, rasyonel olarak bir karşılık beklemeden yapılan iyilikler 
maalesef garip karşılanmış, garip bırakılmıştır. 
 

  

(Leyl 92/20) 

	ۚىٰلَْعْالا ِّھِبَر ِھْجَو َءآَغِتْبا َّالِا
İllâ-btiġâe vechi rabbihi-l-a’lâ 

 

Sadece yüce Rabbinin vechini isteyerek  

Vech, yüz manasına gelmektedir. Allah’ın benzeri olmadığı için buradaki yüz benzetmesi ile Allah’ın kula 
yönelmesi ve ondan rıza hali ifade edilmektedir.  

Kamil insan, verdiğini, başka birinden gördüğü bir iyiliğin karşılığı olarak değil, sadece onu yapmanın 
doğru olduğuna inandığı için yapandır. Bu inanç insanın içine a’la olan Rabb tarafından nakşedilmiştir.   
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(Leyl 92/21) 

	ىٰضَْری َفْوََسلَو
Ve lesevfe yerdâ 

 
Ve yakında elbette razı olacaktır.  

Buradaki “ sevfe”, gelecekteki gerçekleşmeyi ifade eden bir tensif edatıdır. “sevfe yerda” fiilinin zamiri 
iki şekilde izah edilmiştir. Razı olacaktır cümlesinde fiilin zamiri Allah’a raci olursa, ayet “Rabbi elbet 
ondan razı olacaktır” şeklinde, anlaşılmış.   

Bu razı olacaktır cümlesindeki fiilin zamiri, insane raci olursa, ayet,  yukarıdaki verdiğimiz manada olduğu 
gibi  olur.    

Biz önceki ayetlerde konu bütünlüğü açısından, memnuniyeti insane ait bir durum olarak anlamayı tercih 
ettik.   

Paylaşan, cimrilik ve bencilliğin pençesinden kurtulduğu için hem bu dünyada hem de sonsuz hayatta 
razı olacağı bir kemale ulaşacaktır. Kalbi tatmin eden bu fitri hal, tam bir rıza halidir. Rabbim, o razı 
olunmuş kullarından eylesin bizleri.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


