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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 
  

Adını ilk ayetinden alan sure 30 ayettir. Nüzul sıralamasında Leyl suresinden, tertip sırasında Gaşiye suresinden 
sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin ilk evresinde inen surelerdendir. Ana konusu tevhid, ahiret, vahiy ve 
ahlaktır.  

Müşriklerin dünya görüşü, dünyevileşmiş din ve hac anlayışı eleştirilmekte, geçmiş kavimlerin helaki örneği 
verilerek dünyevi helak ve uhrevi azap tehdidi yapılmaktadır. Vahyin ortaya koyduğu hakikatler karşısında tatmin 
olanlar müjdelenmektedir.  

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  

 

(Fecr 89/1) 

	ِۙرَْجفْلاَو
Vel-fecr(i) 

 
And olsun fecre,  

Fecr; f-c-r kökündendir, yarıp çıkmak manasındadır. Tan yerinin ağarma zamanı, güneşin doğma anına 
denir. Karanlığı yok etmek için onu yarmak, dağıtmak imâsı da taşır.   
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(Fecr 89/2) 

	ٍۙرْشَع ٍلَاَیلَو
Ve leyâlin ‘aşr(in) 

Ve on geceye,  

On gecenin üzerine yemin etmek, gecelerin şahitliğini dile getirmektir. Zira, bazı gecelere şahitlik edecek 
kimse kalmamıştır. Karanlığın içinde helak olmuşlardır. “Şu geceler dile gelip konuşsa” edebi üslubu ile 
sûre başlamaktadır.   

On gecenin şahitliği, nüzul ortamında bilinen, on gecede helak olan kavimlerin yaşadığı korkunç sonlara 
veya o kavimlerden “isra” gece yürüyüşü ile kurtulanlara atıf olabilir. On gece ile alâkalı görüşümüzün 
delili 6. ayetten itibaren helak olan kavimlerden örnekler sunulmasıdır.   

Muhatabın zihninde oluşturulan merak ile vahiy konuya giriş yapmaktadır. Bu üslup Kur’an’ı dinlemeye 
direnenlere atılan zihni oltalar gibi. Gecenin ilk muhataptaki olumsuz çağrışımı da kullanılmıştır. Bundan 
dolayı, Felak sûresinde karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, felâkın /aydınlığın Rabbi olan Allah’a 
sığınmamız gerektiği öğretilir.   

Şimdi Kur’an’da helâk olup karanlıklar içinde kalan resûllerin gece çıkıp uzaklaştığı bu on kavmi bir ibret 
vesikası olarak görelim.   

1- Nuh kavmi. Araf:59 Mümin:5, Ankebut:14, Hud:89  

2-Ad Kavmi ve İrem şehri. Tek resulün gittiği iki farklı yerleşim yeridir.   

3-Semûd Kavmi. (Hicr Ashabı) Bkz. Hicir 80-84   

4-Ress Kavimleri. (Ashabul Karya) Bkz. Furkan 38-39   

5-Lut Kavmi. Bkz. Hud:81. Bu ayette Hz. Lut’un gece kendisine inananlar ile kavmini terk edişi anlatılır.  

6-Medyen ve Eyke Halkı. Araf:85 veŞuara:176-179’da Hz. Şuayb’in, elçi olarak gittiği iki komşu kavim aynı 
gecede helak olmuştur.   

7-Firavun ve ailesi. Teklik iddiasındaki Firavun'a Rabb'imiz çift resûl göndermiştir. Hz. Musa ve Hz.Harun’un 
İsrailoğulları ile yaptığı gece yolculuğunun sonunda Firavun ve kurduğu düzen helak olmuştur.   

8-Sebt Ashabı. (Cumartesi ashabı) Bu kavim nüzul ortamında bilinmektedir. Tıpkı diğer kavimleri ve 
akıbetlerini bildikleri gibi “İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine, “Aşağılık 
maymunlar olun!” dediklerimizi elbette bilmektesiniz. ”Bakara:65 Ayrıca Bkz. A’râf: 163,166   

9-Tubba Halkı. Sebe kavminin bir boyu idi. Bkz. Duhan:37  

10-Uhdud Ashabı. Buruç 4 “Kahrolsun Ashab-ı Uhdud” İnananları ateş çukurlarında yakan bir kavim idi.  
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(Fecr 89/3) 

	ِْۙرتَوْلاَوِ عْفَّشلاَو
Ve-şşef’i vel-vetr(i) 

Ve çift ve teke,  

Şef’i, çift demektir. Şefaat de buradan gelir. Çünkü birinin diğerini desteklediği, birinin diğerini 
ödüllendirdiği bir kayırma, savunma, kollama, koruma hadisesidir.   

Çiftin şahitliği 6. ayetteki Ad kavmine bir atıf olabilir. Zira Ad kavmi Âd-I ûlâ ve Âd-ı uhrâ olmak üzere iki 
kısma ayrılır. Öncül Ad kavmi Hz. Hud’un uyarılarına kulak asmayarak helak olmasına rağmen helaktan 
kurtulan sonraki Ad kavmi de aynı hataya düşmüştür. Semud kavminin Ad-ı uhrâ olduğuna dair rivayetler 
vardır. Bu nedenle Kur’an’da 22 yerde Ad ve Semud kavimleri arkalı-önlü zikredilmiştir.   

Her iki durumda da ''çift'' kelimesinin bağlamla uyumlu olarak bu iki kavimle ilgili olduğu anlaşılmaktadır.   

Tek ise daha önce eşi benzeri olmayan türünün tek örneği olan sütunlar sahibi İrem şehrine bir gönderme 
olabilir. İlk kavim atalarını körü körüne izleyerek hatayı tekrarladı, diğeri eşsiz ve benzersizliği yüzünden 
kibirlenerek azdı. Gösteriş uğruna zulmettikleri için karanlığa gömüldüler.   

Bir de dikkat edilirse helak olan kavimlerin bir kısmı çift isim ile biliniyorken bazıları da tek isim ile biliniyordu. 
Buna da bir işaret olabilir. Bazı çift kavimlere tek resûl gitmişken teklik iddiasındaki kazıklar sahibi Firavun'a 
çift resûl gitmiştir.   

  

(Fecr 89/4) 

	ِۚرَْسی َاذِا ِلْیَّلاَو
Velleyli iżâ yesr(i) 

 

Ve geçmekte olan geceye.  

Vahye uyan müminler olumsuz şartlarda olsalar da gece yürüyüşleri (isra) ile aydınlığa ulaşmışlardır. 
Resûllerin eli ile fecr gelirken, onların ardından insanlık yine karanlıklara gömülmüştür. Bu süreç birbirini 
izleyerek tıpkı gece-gündüz gibi devam edegelmiştir.  
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(Fecr 89/5) 

	ٍۜرْجِح ي۪ذِل ٌمََسق َكِلٰذ ي۪ف ْلَھ
Hel fî żâlike kasemun liżî hicr(in) 

 

Bunlarda, sağlam akıl sahibi olan için bir şahitlik yok mudur?  

Kasem; güçlü yemin, Hicr ise; taş, kaya manalarına gelmektedir. Bu kelime; nüzul ortamında, sağlam akıl 
sahipleri, savruk olmayan, hayatı ciddiye alan kişiler için kullanılıyordu. Bu kişiler için yapılan 
yeminler/şahitlikler, aslında parçacı değil bütüncül olarak konuyu değerlendirmeye, resmin tamamını net 
görmeye atıf olabilir. (Allah’u âlem.)  

  

(Fecr 89/6) 

	ٍۖدَاعِب َكُّبَر ََلَعف َفْیَك ََرت َْمَلا
Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi’âd(in) 

 

Rabbinin Ad kavimini nasıl yaptığını görmedin mi?   

“Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?”   

Görmedin mi?  Ne demek. Allah Resul’ü bunu görmüş mü? M.Ö.2000 li yıllardan sonra. Demek ki bu, 
konuşula gelen, halk arasında bilinen bir olay. Bir şekilde nesilden nesile aktarıla aktarıla gelen, Allah 
Resul’ü zamanında yaşayan insanlarında Ad kavmini bildiği bir olay. Ad kavmi gösterişe tapan bir kavim. 
Mekanlara, meskenlere çok önem veriyorlar. İmaja tapıyorlar. Bunların bir sucuda, cenneti dünyada 
oluşturmaya çalışmaları. Dünyada cenneti oluşturma gayreti içine girmişler. Tabii bu cenneti yaparken 
bir zorbalık ve zalimlikleri de var.    
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(Fecr 89/7) 

	ِۖداَمِعْلا ِتَاذ َمَرِا
İrame żâti-l’imâd(i) 

 

Sütunlara sahip İrem Şehri’ne   

“Rabbinin Ad kavmine nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem Şehri’ne” Demek ki Ad kavminin 
yaşadığı şehrin adı İrem Şehriymiş.    

İrem’in özelliği, sütunlu bir yapıya sahip olmasıymış. Sütun, binaları yükseltmeye, desteklemeye yarar. 
Aslında sütun biraz da gösteriştir. Dışardan bakıldığında imaja yatırım yapan bir şehir düşünün.   

  

(Fecr 89/8) 

	ِۖدَالِبْلا يِف اَُھْلثِم َْقلُْخی َْمل ي۪تََّلا
Elletî lem yuḣlak miśluhâ fî-lbilâd(i) 

 

O ki, beldeler içinde onun bir eşi yaratılmadı.   

Allah burada İrem şehrinin çok güzel olduğundan bahsetmiyor. Çok güzel bir şehirdir demiyor. “Beldeler 
içinde onun bir eşi yaratılmadı” diyor.  

Yaratmak, mevcut olan hammaddeleri bir araya getirip bir şey icat etmektir. Buradan şunu anlıyoruz. O 
döneme kadar yapılan en şaşalı, gösterişli şehir, İrem şehri. Güzel demiyoruz. Çünkü Kur’an’ın güzel 
kavramı farklı.   
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(Fecr 89/9) 

	ِۖداَوْلاِب َرْخَّصلا اُوباَج َنی۪ذَّلاَ دوَُمثَو
Ve śemûde-lleżîne câbû-ssaḣra bil-vâd(i) 

 

Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a.  

Semud, az su manasına geliyordu ve kavmin ismi idi. Bu kavmin halk arasında bilinen lakabı ise Hicr Ashabı 
idi. Zira, Semudlular taşları oyarak evler inşa ediyorlardı.   
 

“ Andolsun ki; Hicr halkı, gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi verdik. Fakat onlar, ondan yüz 
çevirdiler. Ve onlar, dağlardan (sağlamlığına) güvenilir evler (yontarak) oyuyorlardı. Böylece 
sabahlayanları (sabaha kadar süren) bir sayha (korkunç bir ses ve sarsıntı) yakaladı. Böylece kazanmış 
oldukları şeyler, onlara bir fayda vermedi.” (Hicr 80-84) 
 

İşte fecrin karanlığı yırtmasına karşı kör/âmâ olup karanlıkta kalma, şirk gecesini tercih etme yorumumuzun 
Kur’an’î kanıtı şu ayettir:   
 
“Ve Semud gelince, o zaman onları hidayete erdirtirdik. Buna rağmen hidayete karşı ama olmayı sevdiler 
(tercih ettiler). Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı.”(Fussilet 
17) 
 
Hz. Salih’in kurtarıldığı bir başka geceyi de Kur’an şöyle anlatır. 
 
“Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim. Sonra da onun dostlarına, onun ailesinin 
helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız”diyelim. “Ve tuzak kurdular. Ve Biz’de onlar 
farkına varmadan tuzaklarını boşa çıkardık.” (Neml 49-50) 
 

(Fecr 89/10) 

	ِۖدَاتَْوْالا يِذ َنْوَعْرِفَو
Ve fir’avne żî-l-evtâd(i) 

 
Ve kazıklar sahibi Firavun'a.  
 
“İşte bu sana anlattığımız, beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar (izleri 
hala duranlar) ve hasat olanlar (izleri silinmiş olanlar) varır.” (Hud 100) 
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AD KAVMİNİN SUÇ NEYDİ?  

 
 

(Fecr 89/11) 

	ِۖدَالِبْلا يِف اَْوغَط َنی۪ذََّلا
  

Elleżîne taġav fî-lbilâd(i) 
 

Onlar ki beldelerde azgınlık yaptılar   

Demek ki bunlar, refahın şımarttığı, lüks içinde yaşayan insanlar ve arkasından da:    

  

 

(Fecr 89/12) 

َداََسفْلا اَھی۪ف اوَُرثَْكَاف ۖ	
Fe-ekśerû fîhâ-lfesâd(e) 

 

Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.  
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(Fecr 89/13) 

	ٍۖبَاذَع َطْوَس َكُّبَر ْمِھَْیلَع َّبََصف
Fesabbe ‘aleyhim rabbuke sevta ‘ażâb(in) 

 

Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı.   

İlerde de yıldırım diyecek. Acaba Allah’ın azap kamçısı yıldırım mı? Kamçıya odaklanın. Kamçı kime 
vurulur? Köleye vurulur.   

Müthiş bir ibret var.   

Bakın bu adamlar, nefislerine köle olmuş adamlar. Allah bunlara azap etmedi, onlar kendi kendilerine 
azap ettiler.   
 
Azap kamçısı nesne olan, özne olmayan, köleleşmiş bir toplumun başına gelen sıkıntının mecazi bir 
anlatımıdır 
 
Yani kibirlerine, hevalarına, nefislerine köle olan biri, özne değil nesne olur. Efendi değil köle olan biri, azabı 
kendi hür iradesinden dolayı azabı hak eder. Azap kamcısı, yıldırımdır.    

El-halim olan Allah, cezalandırmada acele etmez. Yıldırım ne yapar, hemen, çok hızlı , hemde çok 
şiddetli. Bu ikisini bir araya koymamız lazım.   

Ad kavmi, nesiller boyu bu sıkıntıyı yapmış, hemen helak olan bir kavim değil, bir sürü Resul gelmiş, Hud 
peygamber bu resullerin en sonuncusu.   

Demek ki el-halim olan Allah bunlara mühlet tanımış. Mühlet tanımamış olsa, böyle uzun sütunlu evler olur 
mu? Böyle bir şehir kurulabilinir mi? İşte Allah’ın el-halim esmasını yanlış anlayan bir kavim.   

 

(Fecr 89/14) 

	ِۜداَصْرِمْلاَِبل َكَّبَر َّنِا
İnne rabbeke lebilmirsâd(i) 

 
Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir.   

Yani bunların yaptıklarından gafil değildir, sürekli onların yaptığını gözlüyor.    
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(Fecr 89/15) 

ّبَر ُلُوَقَیفُ ھَمََّعنَوُ ھَمَرَْكَافُ ھُّبَرُ ھیَٰلتْبا اَم َاذِا ُناَسْنِْالا اََّمَاف 	ِۜنَمَرَْكا ي۪ٓ
Fe-emmâ-l-insânu iżâ mâ-btelâhu rabbuhu fe-ekramehu ve na’’amehu feyekûlu 

rabbî ekramen(i) 
 

Fakat insan; Rabb'i ne zaman kendisini sınayıp cömertçe onu nimetlendirse: "Rabbim 
bana cömerttir." der.  

Ayette varlıkta bir kişinin yanlış duruşundan bahsedilmektedir.   

Bu yanlış bir bakış açısı burada;  “kendisi”ne bol imkan verilen birinin “Rabbim bana çömerttir “demesi ve 
bu insanın kendini diğer insanlardan ayrıcalıklı, üstün bir konumda görmesidir. “Rabbim beni kayırdı, 
Rabbim bana çömerttir.” diye düşünmesi de bunun tezahüründendir. 

Mekkeli müşrikler de öyle düşünüyorlardı. Diyorlardı ki: “Rabbimiz bize bu dünyada verdi, ahirette de 
verecek. Biz bu dünyada zenginiz, cennete de biz gideceğiz.” Fakir fukara köle takımımı gidecek. Bu 
bakış açısının yanlışlığını buradan anlıyoruz.   

Allah kimseyi kayırmaz. Bu dünyada çalışana verir.  

“Kim ahiret hasatını isterse Biz onun kazancını arttırırız. Kim sadece dünya kazancını isterse ona da 
ondan veririz. Onunda dünyalığını arttırırız. Ve onların ahirette nasibi yoktur. (Şuara 20) 

Yani Allah, dünyada çalışana veriyor. Bu varlıkta yapılan bir sınanmadır. 

‘’Ekrem’’esmâsı ‘’Kerim’’ esmâsından farklıdır. ‘’Kerim’’, ikram eden manasında fiile yakınken, ‘’Ekrem’’ 
zâtî bir özellik olarak Allah’ın cömertliğini anlatır. Bkz. Alak
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(Fecr 89/16) 

ََّماَو ّبَر ُلُوَقَیفُ َھقْزِر ِھَْیلَع ََرَدَقفُ ھیَٰلتْبا اَم َاذِا آ 	َِۚنناََھا ي۪ٓ
Ve emmâ iżâ mâ-btelâhu fekadera ‘aleyhi rizkahu feyekûlu rabbî ehânen(i) 

 

Fakat ne zaman onu sınayıp rızkını daraltırsak: "Rabb'im beni ihmal etti!" der.  

Bu ayette yoklukta bir kişinin yanlış duruşundan bahsedilmektedir. Âyetteki “kadera” fiili “kısmak, ölçülü 
vermek”, “ehâne” fiili ise “ihmal edip önemsememek, rezil, hor, hakîr etmek” gibi manalara gelmektedir.  
İnsanın ihmal sandığı şey, belki de kendisine yapılan ikramdır; ancak kişi ilk etapta bunun farkına 
varamayabilir.   

Helak olan kavimleri refah şımartmıştı. Bu bağlamda maddi sıkıntılara bakan manevi kazançları 
göremeyebiliyor.  

Biz hamd ve şükrü yanlış anlıyoruz. Mekkeli müşriklerin şükrünü yapıyoruz. Rabbimiz diyor ki: Ben size nimet 
verdiysem, bu nimeti paylaşmak bu nimetin şükrüdür.  
 
Yani karnımızı sıvazlayıp “Ya Rabbi çok şükür” demek şükür değildir. Toplumumuzun şükrü genelde 
dilindedir. 
 
Aşağıdaki ayetlerde varlık ve yoklukta kişinin yanlış duruşunun nedenleri anlatılmaktadır.   

  

(Fecr 89/17) 

	َۙمیَ۪تیْلا َنوُمِرُْكت َال َْلب َّالَك
Kellâ(s) bel lâ tukrimûne-lyetîm(e) 

 

Hayır! Bilakis yetime ikramda bulunmuyorsunuz.  

Varlığın değeri yoklukla, sağlığın değeri hastalıkla, zamanın değeri meşguliyetle anlaşılır. Verilen rızkın 
daraltılması, yokluğun, sahipsizliğin ne olduğunu bize öğreten empatik bir bakış kazandırır. Bu kazanım fert 
ve toplum için büyük bir ikramdır.    

Bu ayet yukarıda “Rabbim bana cömerttir” diyene gitmektedir. Fakir zaten ikramda bulunamaz.  
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(Fecr 89/18) 

	ِۙنی۪كْسِمْلا ِمَاعَط ىٰلَع َنوُّضآََحت َالَو
Velâ tehâddûne ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i) 

 

Miskini doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.  

Miskin; yoksulluğun, açlığın ve sefaletin mesken tuttuğu kişileri ifade eder. Sahip size kol-kanat gererek 
açları doyurmak, verilenlerin emanet olduğunun ve nimeti veren Allah’ı gereği gibi tanımanın ispatıdır.  

Burada miskini doyurmuyorsunuz demiyor, teşvik etmiyorsunuz diyor. Bu bir üst aşamadır. Kişi hem doyurur 
hem de ‘ya arkadaşım ben verdim, sen niye vermiyorsun’ demesi gerekir. Sende paylaş diye teşvik etmesi 
gerekiyor. 

Sahipsize kol kanat gererek açları doyurmak, verilenlerin emanet olduğunun bir ispatıdır. Yani “Rabbim 
sana çok şükür, Rabbim sana hamd olsun” ispat değil. İspat hayatta göstermektir. O yüzden iman eden 
salih amel işleyendir.   

 

(Fecr 89/19) 

	ۙاwَمل ًالَْكا َثاَرُّتلا َنُولُْكَأتَو
Ve te/kulûne-tturâśe eklen lemmâ(n) 

 
Mirası hırsla yiyorsunuz.  

Nüzul ortamında bir baba ölünce çocukları yetim ve miskin konumuna düşüyordu. Zira kalan miras 
amcalar, diğer akrabalar arasında paylaştırılır ve asıl hak sahipleri mahrum bırakılırdı.   
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(Fecr 89/20) 

	ۜاwمَج اwبُح َلاَمْلا َنوُّبُِحتَو
Ve tuhibbûne-lmâle hubben cemmâ(n) 

 

Malı yığarcasına çok seviyorsunuz.  

Ayette iki adet sevgi fiili kullanılmıştır, “tuhıbbûne“ve“hubb.” İlki mâlı sevmek, diğeri ise onu çoğaltmayı 
sevmektir.   

Mal sevgisi bir tohum gibi kalpte kök salınca sökülemez bir tutkuya dönüşmektedir. Vicdanın sesini susturan 
bu durum, paylaşma, merhamet ve adalet gibi insani davranışları körelten sağlıksız bir toplumsal yaşam 
oluşturmaktadır.  

(Fecr 89/21) 

	ۙاwَكد اwَكد ُضَْرْالا ِتَُّكد َاذِا َّٓالَك
Kellâ iżâ dukketi-l-ardu dekken dekkâ(n) 

 

Hayır! Yeryüzü, art arda sarsılıp dümdüz olduğunda,  

Aşırı sevilen ve biriktirilen malın sadece miras olduğuna ve emanetin hesabının sorulacağı güne yapılan 
bir atıf...   

(Fecr 89/22) 

	ۚاwفَص اwفَص َُكلَمْلاَو َكُّبَر َءآَجَو
Ve câe rabbuke vel-meleku saffen saffâ(n) 

 

Rabb'in ve saflar halinde melek geldiğinde,  

Melek, tekil olarak gelmesine rağmen çoğul anlaşılmalıdır. Peki neden tekil bir kullanım yapılmıştır? Farklı 
görevlerdeki meleklerin/güçlerin eşitlenip saf düzeni alması. Bu ifadeler ile, kurulan mahkemede hüküm 
ve tek söz sahibinin Allah olduğunu anlatan bir teşbih yapılmıştır.   

Zira Allah’ın bir mekândan başka bir mekâna gelmesi, her an her yerde hazır ve nazır olan Rabb 
tasavvuruna aykırıdır. Bu nedenle Allah’ın gelmesi, yargılama emrinin başlatılması, hükmünün ve kararının 
gelmesi veya elBatın olan Allah’ın zahir bir vech/yüz yaratması olarak anlaşılabilir. Zira Kıyamet 22-23’de 
cennetliklerin Rabb'lerine bakışlarından söz edilir.  
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(Fecr 89/23) 

ّذلاُ َھل ىَّٰناَو ُناَسْنِْالا ُرََّكَذَتی ٍذِئَمَْوی َمَّنَھَجِب ٍذِئَمَْوی َءي۪ٓجَو 	ۜىٰرْكِ
Ve cî-e yevme-iżin bi-cehennem(e)(c) yevme-iżin yeteżekkeru-l-insânu ve ennâ lehu-żżikrâ 

 
O gün cehennem de getirilir. İşte o gün insan, hatırlayıp anlar. Ama hatırlayıp anlamanın 
ona ne yararı var?  

Cehennemin hazır hale getirilir. Buradan anladığımız kıyametten önce cehennemin atıl boş bir şekilde 
yanmadığı. Çünkü yakıtı insanların günahları. Rabbimiz “işte o gün insan, hatırlayıp anlar” diyerek insanın 
pişman olduğunu bize bildirmiştir.   Dünyada yapılan haksızlık ve zulümlerin oluşturduğu pişmanlığın 
öldükten sonra hiçbir fayda sağlamayacağı hatırlatılıyor.  

(Fecr 89/24) 

	ۚي۪تَایَحِل ُتْمََّدق يَ۪نتَْیل َای ُلُوَقی
Yekûlu yâ leytenî kaddemtu lihayâtî 

 

Der ki: ' Ah keşke hayatım için, önceden yapsaydım!  

Derin pişmanlığın sebebi, hataların, zulümlerin telafi edilip salih âmellerin yapılma imkanının kalmamasıdır. 
Son pişmanlık gelmeden mal ve servet tutkusu ile tatmin olmaktan vazgeçilip, Rabb'in rızasına 
dönülmelidir.   

(Fecr 89/25) 

َّذُعی َال ٍذِئَمَْوَیف َُھبَاذَع ُبِ ٌدََحا ٓ ۙ	
Feyevme-iżin lâ yu’ażżibu ‘ażâbehu ehad(un) 

 

Artık o gün, hiç kimse onu azabı gibi azaplandıramaz.  

Ayette azap eden Allah mıdır, yoksa kendi elleri ile kendine verdiği büyük zarar mıdır? 

 Üsteki ayetlerde kişinin duyduğu derin pişmanlıktan dolayı çektiği iç azaptan bahsedilmiştir. Bundan 
dolayı bu ve alttaki ayeti şöyle anlamak bizce daha doğru olacaktır:  

 “O gün kişinin kendisine yaptığı azabı ona hiç kimse yapamaz; vurduğu bağı da kimse vuramaz.”   
Bu durumda, kişinin başına gelen sıkıntıların kendi davranışlarının sonucu olduğu mesajına dikkat çekilmiş 
olmaktadır. Bkz. Nisa 79, Şura 30 
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(Fecr 89/26) 

َُھقَاثَو ُقِثُوی َالَو ٌدََحا ٓ ۜ	
Velâ yûśiku ve śâkahu ehad(un) 

 
Vurduğu bağı da kimse vuramaz.  

 

(Fecr 89/27) 

َی ُةَّنِئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا اَُھتََّیا آ ۗ	
Yâ eyyetuhâ-nnefsu-lmutme-inne(tu) 

 

Ey mutmain nefis!  

Mutmain; tatmin olmak, doygunluğa ulaşmak gibi manalara gelmektedir. Kullanıldığı bağlama göre 
doyumun nesnesi değişmektedir. Bakara 260'da Hz. İbrahim’in ölülerin nasıl diriltildiğine dair bilgisel bir 
tatmin ve iknadan bahsedilirken, Rad 28’de dünyada insanı tatmin edecek, gaybî sorularına cevap 
bularak doyuma ulaştıran tek kaynağın Allah’ın zikri olduğu ifade edilmiştir.   

Görüldüğü gibi mutmainlik eksikliğin, açlığın olduğu bu dünya için kullanılan bir kavramdır. Bu ayette ise 
''mutmain'' kavramı ile, bağlamla uyumlu olarak dünyalıkların aşırı sevilmesi sonucu yetimlerin, miskinlerin 
mallarını helal-haram demeden yiyen, mal ve servet ile tatmin olmak isteyen kişinin tasvir edildiği 
görülmektedir.   

Burada sanıldığı gibi, genel olarak Kur'an'daki çift anlatım üslubu gereği, iç huzura ermiş, tatmin olmuş iyi 
bir portre çizilmemektedir. Baştan sona aynı /tek portreden bahsedilmektedir. Sonraki ayetlerle 
düşünüldüğünde doyumsuzlukla tatmin olmuş nefsin kulluğa ve bu kulluğun neticesinde cennete girmeye 
daveti söz konusudur. Olup biten her şey de bu dünyada gerçekleşmektedir.    

Kısaca, sûrenin ilk ayetinden son ayetine kadar karanlıkta kalmayı tercih edenlerin akıbetleri bir ibret 
olarak anlatılmış, aydınlığa, felaha ulaşmanın yollunun yetim ve miskini gözetip mal sevgisi ve biriktirme 
arzusunu tatmin etmekten vazgeçmek olduğu hatırlatılmıştır. Hatırlatma-Uyarı-Davet  
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(Fecr 89/28) 

ًةَّیِضْرَمً َةیِضاَر ِكِّبَر ىٰلِا ي۪ٓعِجْرِا ۚ	
İrci’î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye(ten) 

 

Dön Rabb'ine, razı olarak ve rızasını kazanmış olarak!  

İrcı‘î, gidilen yoldan dönüş yapmak demektir.  Dünyalıklarla tatmin, sonu olmayan bir yoldur. Bu yanlıştan 
bir an önce dönülmesi gerektiği emredilmiştir.   

15 ve 16ncı ayetler, rızkın genişleyip daralması durumunda yapılan şımarıklık ve isyanın Allah’tan razı 
olmamanın birer göstergesi olarak görülürken, Allah’ın verdiğine mülkiyet değil, emanet olarak bakıp 
paylaşmanın ilahi rızayı kazanmak olduğu burada hatırlatılmıştır. Allah’ın razı olduğu ve Allah’tan razı olan 
kulları için Bkz. Maide 119, Tevbe 100, Haşr 22, Beyyine 7 

 

(Fecr 89/29) 

	ۙي۪دَابِع ي۪ف ي۪لُخْدَاف
Fedḣulî fî ‘ibâdî 

 

Artık gir kullarımın arasına!  

Cennete girmenin ve huzurlu bir sosyal hayat oluşturmanın yolu Müddessir 43-44'de ifade edildiği gibi 
miskini doyurmadan bâtıla dalanlarla beraber bâtıla dalmak değil, Tevbe 119'daki takvalı/sorumlu 
davranıp sadıklarla beraber olmaktan geçmektedir.  
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(Fecr 89/30) 

	ي۪تَّنَج ي۪لُخْداَو
Vedḣulî cennetî 

 

Gir cennetime!  


