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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :82 Tertip Sırası :82 Ayet Sayısı :19 İndiği Yer : Mekke 
 
Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır.  
İnfitâr, yarılmak demektir. 
 
Hem mushaftaki sıralamada hem de iniş sırasına göre seksen ikinci sûredir. Nâziât sûresinden sonra, İnşikak 
sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 
 
Sûrede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, 
öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların 
gideceği cehennem gibi konular yer almaktadır. 
 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 

Bismilahirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(İnfitar 82/1) 

ْۙتَرََطفْنا	ُءآَمَّسلا	َاذِا 	
İżâ-ssemâu-nfetarat 

 

Semâ ortaya çıktığı zaman. 
 
DİYANET MEALİ  : 
 
İNFİTAR SURESİ 1 : İżâ-ssemâu-nfetarat - Gök yarıldığı zaman, 
 
İNŞİKAK SURESİ 1 : İżâ-ssemâu-nşekkat - Gök yarıldığı zaman, 
 
Bu iki meal arasında tercüme  farkı var mı? Hayır 
 
Arapçaları aynı mı? HAYIR 
 
Bu kelimelerin kökleri bile aynı değil. Fakat meallerine bakalım, “ gök yarıldığı zaman”. 
 
Bakın kelime farklı, sure farklı meal aynı. Olur mu sizce? Bağlamı da farklı. İnşikak suresinin devam eden 
ayetleri farklı birşeyden bahsediyor, infitar suresinin devam eden ayetleri başka şeylerden bahsediyor. 

İNFİTAR  SURESİ 
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Soru : Sema dediğimiz gökyüzü tavanı çatlar mı? 
 
Çatlamaz. M.S. 6 ncı yüzyılda dünyanın düz olduğuna dair bir inanç var. Gökyüzünün mavi bir tavan 
olduğunu düşünüyorlar. Katı ve sert. O tavanı tutan direklerin olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir ortam var. 
Semayı bu algıda yararsınız. Peki bu ayet bizim günümüze ne diyor?  
 
Bu ayet ile inşikak suresinin ilk ayetinde genelde aynı  manalara gelen kelimeler arasındaki farklara 
bakalım. 
 
Birinde “fetarat” diğerinde “ şekkat”. Kelimeler ve bağlamlar farklı ise manalarda farklı olmalıdır. 
Bağlamdan infitar suresinin evrenin yaratılmasının başlangıcı olarak bir sonuç alıyoruz, son değildir, siz 
aynı manayı verirseniz son saatten bahseder, kıyametten bahseder başkada başka birşeyden 
bahsetmez. 
 
Çünkü siz yanlış meal ile başladınız sureye. Düğmeyi başta yanlış iliklediniz. Fakat bunun doğru mealini 
verdiğiniz de bunun son saatten kıyametten değil, kainatın ilk yaratılışından bahsettiğini çok rahat 
görmekteyiz. Burda atmosferide yarmamıza gerek kalmıyor. 
 
İnşikak suresi , manevi hayatın, ahiret hayatının başlangıcı . İnfitar maddi alemin başlangıcı. Çok güzel 
iki tane başlangıçtan bahseden sureler. Fakat bunun ikiside kıyamet ve son saat olarak yorumlanmış. 
 
“ Sema” kelimesi, yücelik anlamındaki “ es semu” kelimesinden türemiştir. Her şeyin üstte olanına sema 
diyor. Yeryüzünün üstte olanına gökyüzü olduğu için sema diyor. Ayakkabının üstüne bile sema diyor. 
Masanın üstüne, evin üstüne de sema diyor. Alt üst gibi. 
 
O zaman Allah göktedir , semadadır ayetinden biz ne anlayacağız. Atmosferi mi anlayacağız, uzayı mı. 
Allah, üsttedir, üstündür, yücedir, aladır, ali dir, bu kadar. Mütealdir. Bizim bildiğimiz mavi atmosferde 
değildir. Çünkü o insanların kelimeleri kullanmaları bu şekildedir. 
 
“fetarat” bu kelimenin çıktığı yere bakalım. Parmak uçlarılayla devenin memesinden süt sağma 
eylemiyle kullanılmış, ancak zaman içinde bir şeye müdahale etmek suretiyle bir oluşum başlatmak 
manasına gelmiş. ALlah’ın elfatır diye bir esması var. “ Bir şeye bir müdahale ile onun içindeki potansiyeli 
ortaya çıkartmak.” Tohumu ekiyorsunuz, suyu veriyorsunuz, içindeki potansiyel dışarı çıkıyor. İŞte bu 
fatırdır. 
 
İçindeki gizlenini ortaya çıkarmak için, yarıp açmak, meydana getirmek, kapalı olmaktan çıkarıp 
görünür hale gelmeye fatır deniyor. Fakat bu cümledeki sadece “ yarıp çıkarmayı” alıyor, öyle 
meallendiriyor. 
 
Tohumun filiz verip çıkması, potansiyelini ortaya çıkarması gibidir, bu kelimenin manası. Sema denen 
uzayın tamamı da olabilir, bizim atmosferimiz de olabilir. 
 
Peki bu varlık alemi nasıl ortaya çıktı? 
 
Şu anda bing bang denilen bir teori var. Yani küçücük bir özden, büyük patlamayla potansiel açığa 
çıkarttı. Rabbimiz bu potansiyeli açığa çıkarttı.  
 
O zaman mealimiz ne oldu? 
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“ Semâ ortaya çıktığı zaman.” 
 
Bu oluşum başka bir surede de ifade edilmektedir. Enbiya suresi 30 da okuyoruz. “ Hakikati örtenler, 
semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini ayırdık.” işte fatır budur. Ayırmak 
ortaya çıkarmak. 
 
Benzer bir anlatımda fatır suresinin ilk ayetinde var. “ Hamd, yani tüm övgüler, gökleri ve yeri yarıp ortaya 
çıkaran Allah’a aittir.” Görüyor musunuz? Aynı ifade. Gökleri ve yerin o potansiyelini ortaya çıkaran, 
kinetize eden alemlerin Rabbine aittir. 
 
Aynı kökten gelen “fıtrat” , yaratılıştan insana nakledilen. Kur’an yaratılan insanın fıtrat üzerine 
yaratıldığını söylüyor Rum Suresi 30 da. Buna göre Allah’ın insanı, üzerine yarattığı fıtratın bir yönü, 
yaratılışda her insanın özüne yerleştirdiği hakikate olan eğilimi ve onu bulma yönündeki potansiyelidir. 
Böyle bir yazılım ile biz yaratılıyoruz. Bu yazılıma Rabbimiz “fıtrat” demektedir. Fıtratın üzerini kapatmamak 
lazım. 
 
Buradaki “nfetarat” kelimesi, infial kalıbından, mastar olup, açılarak ortaya çıkmak manasındadır. O 
yüzden “ Sema ortaya çıktığı zaman” meali daha uygundur, bizce. 
 
Pasajda evrenin ilk yaratılışına atıfla ilk oluşuma şimdi değinilmeye devam edilecek. 

 

(İnfitar 82/2) 

ْۙتََرَثتْنا	ُبِكاَوَكْلا	َاذِاَو 	
Ve-iżâ-lkevâkibu-nteśerat 

 

Ve kefkepler (yıldız kümeleri) saçıldığı zaman. 
 
Buna da yıldız diyorlar. Yıldız “necm” dir aslında. Buradaki “ nteserat” ; düştü, arka arkaya döküldü 
demektir. 
 
“nteser”, dizili bir şeyin bağının kopması ve saçılması demektir. 
 
Fakat bu saçılmada güzel bir incelik var, düzenle saçılması demektir. Büyük patlamadan sonra o hassas 
rakamlar var ya, o hassas hızlar, onlarda milimetrik bir fark olsaydı ya dünya ve evren dağılacaktı ya da 
monoblok şekilde yapışıp kalacaktı. O kadar hassas bir denge ile bu oluşum başlamıştır. “ntesarat”da 
sanki bunu anlatıyor. 
 
“kefkep” kelimesi lügatta ait olduğu sistem ile hareket eden parça demektir. Ve kelime daha çok, büyük 
manasına gelir. Her şeyin büyüğü kefkep olanıdır. Yıldız ve gezegen topluluğu şeklinde müfessirler 
anlamışlar ama bir topluluk olarak görmek zorundalar, çünkü gezgene bakıyorsun, yıldızdan daha büyük 
gözüküyor. Ona kefkep demişler. Büyük olduğu için. Aslında gezgegen yıldızdan büyük değil. Yıldız daha 
büyük ama uzakta olduğu için küçük gözüküyor. “Necm” ise büyük, küçük parlayan yıldız için kullanılan 
genel bir isimdir. 
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Yıldızlarla uğraşanlara müneccim diyoruz, necm kökünden. Kefkep sabittir ve yok olmaz. Yıldızların büyük 
bir çekim kuvveti ile çekilerek bir küme oluşturtuğu galaksiler manasındadır. Neden ? Çünkü galaksiler 
çıplak gözle görülebilir. Hz. İbrahim döneminde de görülüyordu, şimdi de görülüyor, gelecekte de 
görülecek. 

 

(İnfitar 82/3) 

ْۙتَرُِّجف	ُراَِحبْلا	َاذِاَو 	
Ve-iżâ-lbihâru fuccirat 

Ve o büyük alan dolduğu zaman. 
 
Bu ayeti de “ Denizler kaynayıp fışkırtığı zaman” diye meallendiriyorlar. Nedeni ise yukarıda bir kere 
kıyametten, son saatten başlattılar işi. 
 
Ama “ fuccirat” geçiyor burada. Bakın tekvir suresinde farklı bir kelime kullanıyor Rabbimiz. Orada “tescir” 
kelimesini “ficar” kelimesini kullanıyor, ona kaynamak denir. Burada “fuccirat” deniyor, yani doğmak. 
 
“Tescir” ısıdan dolayı kaynamak, yanmak iken, buradaki “tefcir “ise doğmaktır. “Bihâr” ise “bahâr” 
kelimesinin çoğuludur. Anlamı, geniş ve büyük su kütlelerin toplandığı mekanın adıdır. Su kütlesinin kendi 
adı değil, o toplanılan mekanın adı. Devasal durgun su kütlelerinin doldurduğu boşluk ve alanın adıdır. 
 
Aynı kökten gelen “bahire” Kur’an’ı Kerim’de geçer. Hani bir devenin kulağını kesiyorlar, bahire diyorlar 
ya. Onun denizle ne alakası var. Şimdi biz “bahâr” a deniz dersek, onunla bir alakasını kurmamız lazım. 
Hiçbir alakası yoktur. Kulağını çok geniş kesiyorlar, uzaktan bakan biri, kulaktaki o geniş boşluğu görüyor 
ve diyor ki: 
 
“ Bu kutsal devedir, 10 tane doğum yapmıştır, buna yaklaşmayın.” Bunu kesmeyelim, buna zarar 
vermeyelim. O zaman “bahâr” kelimesinin manası ne oldu ? Geniş boşluklar, alanlar. O alanları suda 
doldurur deniz olur, başka şeyde doldurur. Bilgisi çok olanlara Rahip Bahira derler, yani bilgisi çok rahip. 
 
O zaman, “bahâr”ın bu manasını koyduğumuz zaman ayet ne oluyor ? “ Ve o büyük alan dolduğu 
zaman.” Denizler dolduğu zaman değil. O büyük alan, o büyük boşluk dediğimiz, o uzay dediğimiz boşluk 
var ya, bunun dolması. Gezegenlerle, yıldızlarla, galaksilerle düzgün bir şekilde saçılarak yerleşmesi. 
 
“fuccirat”, karıştırmak, yakmak ve doldurmak anlamına geliyor. Bu kelimenin kökü olan “fecere” yarıp 
çıkmak manasındadır. Hayır olan fecr, şer olan fucr dur. Geceyi yardığı için sabaha fecr denir. İnsanın 
kişiliğini yarıp parçaladığı için günaha fucr denir. Haram ayın hürmetini bozduğu için o y apılan savaşlara 
ficcar denir. Büyük patlama sonucu, uzayın ve içindekilerin oluşumu ve hayatın gerçekleşebilmesi için en 
uygun gezegenin varlığına yani maddi aleme işaretle sure başlamış ve bunun amacının ahiret olduğunu 
vurgulayarak şimdi suremiz devam edecek. 
 
Ben bu maddi alemi neden yarattım ? Bakın, küçüklüğünüzü anladınız değil mi? Acizliğinizi anladınız değil 
mi? Sonra diyecek ki : “ Ey insan ! Seni Kerim olan Rabbine karşı bu gurura kapılmanı sağlayan seni 
aldatan nedir diyecek.” Bu girişten sonra. O yüzden kainatın büyüklüğünü bilmek, kendi küçüklüğümüzü 
bilmek acısından çok değerli. Dünya bir mikrop kadar bile değil, bir virüs kadar bile değil uzayın içinde. 
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(İnfitar 82/4) 

ْۙتَِرثُْعب	ُرُوُبقْلا	َاذِاَو 	
Ve-iżâ-lkubûru bu’śirat 

Ve kabirler alt üst edildiği zaman 
 
Buradaki deyimdir. Buradaki “kubûr” kelimesi kabrin çoğulu, ölünün gömüldüğü yer. “ bu’sirat” ise 
çevirme alt üst etme manasında. Bu deyimsel ifade neden kullanıyorlar? Çünkü maddi dünya hayatının 
bitmesi ve farklı bir boyutun başlaması anlamındadır. Hesap günü artık başlıyor manasında deyimsel bir 
ifade. 
 
Mahşer için önce içinde yaşadığımız alemin ilk oluşu gibi farklı bir dönüşüm ve oluşuma uğraması gerekir. 
Mahşerdeki duruşma için kabirlerin de boşalması gerekiyor. Kabirlerin boşalması demek, dirilmeyen hiçbir 
insan kalmayacak. 
 

(İnfitar 82/5) 

ْۜتَرََّخاَو	ْتَمََّدق	اَم	ٌسَْفن	ْتَمِلَع 	
‘Alimet nefsun mâ kaddemet ve aḣḣarat 

Kişi neyi sunduğunu ve neyi ertelediğini bilecek. 
 
Buradaki bağlam cehennemlikler ile alakalı olduğu için sunulan günahlardır. Ertelenenler de salih 
amellerdir. Buradaki “nefis (nefsun)” kelimesi , kişinin kendi zatı manasına gelmektedir. Yani sunduğunuz, 
ortaya koyduğunuz günahlar ve ertelediğiniz iyilikler, hayırlar , hasenatlar hepsini bileceksiniz diyor, o 
mahşer gününde. 

 

(İnfitar 82/6) 

َی ِۙمی۪رَكْلا	َكِّبَِرب	َكَّرَغ	اَم	ُناَسْنِْالا	اَھَُّیا	آ 	
Yâ eyyuhâ-l-insânu mâ ġarrake birabbike-lkerîm(i) 

Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? 
 
Bu ayet surenin çatı ayetidir. Ey insan! Bu kadar ikram eden, bu kadar muazzam büyüklükte bir uzayda 
ölmeden, yok olmadan yaşamamızı sağlayan Rabbimize karşı bizi gururlandıran, kibirlendiren bizi üstün 
ve yüce gösteren nedir ? Bu verilen, nimetler midir? Akıl mıdır? Maddi imkanlar mıdır? Gibi bir sorgulama 
yapmamızı istiyor Rabbimiz. 
 
Buradaki “gurur” aldatma, kandırma, aldanma, gaflet anlamlarına geliyor. Aynı kökten türüyen “garur” 
aldatan, kandıran demektir. 
 
Ayette, Ey iman edenler! demiyor da, Ey insanlar” diyor. İnsanlığın tamamına bir mesaj veriyor. Demek 
ki bu insanlığın tamamında olan bir zafiyet. İnsan denen üst varlığa has genel bir zaafı vurgulamak için 
ayet “ey insan” “ diye başlamıştır. 
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Zira el-Kerim olan en kaliteli ikramı yapan demektir. ALlah ikramında en kaliteli olanı verir. Allah’ın b ir 
esmasıdır ve bağlam verilenlerle alakalıdır. 
 
İnsan ona bahşedilen, nimet ve imkanlar yüzünden kendi kendine yetme zannına kapılır. İnsanın akıl 
şuurunu örten en büyük engellerden biri, bu büyüklük gururudur. Surenin başındaki devasal evren 
anlatımından sonra kainatta bir zerre bile olmayan insanın yersiz gururu kendini aldatmaktadır. Kerim 
olan Rabbin, en önemli ve öncelikli nimeti şimdi ifade edilecektir : 

 

(İnfitar 82/7) 

ََۙكَلَدَعف	َكیّٰوََسف	ََكَقلَخ	ي۪ذََّلا 	
Elleżî ḣalekake fesevvâke fe’adelek(e) 

O ki, seni yarattı, sonra seni düzene koydu, sonra seni dengeli (adaletli ) kıldı . 
 
Bu kadar ikram seni dengesizliğe götürmesin. “Sevva”, vücudun ideal şekilde , güçlü kuvvetli 
yapılmasıdır. “ Fe adeleke” mutedil kıldı, dengeli kıldı, dengeye ulaştırdı manasına gelmektedir.  
 
İnsan olmayı becerebilmek için öncelikle yaratılışımızda var olan düzen ve denge haline ulaşmamız 
gerekir. Bedensel dengeye “homeostasi” diyoruz. Birde bunun manevi, psikolojik dengesi olması lazım. 
O zaman dengesizlik ve adaletsizlik fıtratla savaşmaktır. 
 
Kerim olan Rabbin, en öncelikli nimeti, ideal kul ve yer yüzünün halifesi olma potansiyelinde yaratılmış 
olmamızdır. Bu potansiyelin yani fıtratın, insanı gurura, aldatmaya düşürmemesi için sure “afak” 
dediğimiz ufuk ayetlerle konuyu başlattı ve enfus ayetlerle kendini devam ettirmekte. 

 

(İnfitar 82/8) 

ََۜكبَّكَر	َءآَش	اَم	ٍةَروُصِ	َّيا	ي۪ٓف 	
Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebek(e) 

 

Dilediği herhangi bir surette seni terkip etti. 
 
İnsan farklı unsurların biraraya gelmesiyle oluşur. Bu unsurlara iç ve dış olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İnsan 
maddi bir yapıdan oluşuyor, birde manevi bir yapı ile denge içerisinde olmalı. Maddiyatımızla manamız 
arasında bir denge olmalı. Bu önermeleri dikkate almayarak yalanlamak, Kerim olan Rabbe en büyük 
nankörlüklerden biridir. 
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(İnfitar 82/9) 

ّذَُكت	َْلب	َّالَك ّدلاِب	َنُوبِ ِۙنی۪ 	
Kellâ bel tukeżżibûne bi-ddîn(i) 

 
Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. 
 
Din gününü yalanlıyorsunuz demiyor, “ dini yalanlıyorsunuz” diyor. Bağlama baktığımızda din burada 
inanç manasında mı? Önceki ayetlerde Allah’ın verdiği nimetlerden bahsetti. Bedenden bahsetti, 
adaletli kılmaktan bahsetti, dengeli kılmaktan bahsetti. O zaman buradaki “ din” “dyene” kökünden 
gelen “ boşluk bilinci” manasına gelmektedir. 
 
Yani siz, Allah’a olan borcunuzu yalanlıyorsunuz. İnanç manasında değil. Kerim olan Rabbin verdiği 
nimetleri yalanlıyorsunuz, manasına gelmektedir. 
 
Şimdi Allah’ın verdiği maddi ve manevi nimetleri sıralayacak Rabbimiz. 

 

(İnfitar 82/10) 

َۙنیِ۪ظفاََحل	ْمُكَْیلَع	َِّناَو 	
Ve-inne ‘aleykum lehâfizîn(e) 

Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde Hafizin vardır. 
 
“ Ve muhakkak ki , sizin üzerinizde melekler vardır” diye meallendiriyorlar. 
 
Nasıl melekler? Kiramen katibin dediği kaydeden, yazan melekler şeklinde meallendiriliyor. Arapçasına 
baktığımızda “melek” ifadesi yok.  
 
“ Hafizin” kelimesi muhafaza edenler demektir. Sizin üzerinizde muhafaza edenler var. Peki neyi 
muhafaza ediyor bunlar? Bilgiyi muhafaza ediyorlar. Onu bir alttaki ayetten anlıyoruz. 

 

(İnfitar 82/11) 

َۙنی۪بِتاَك	اًماَرِك 	
Kirâmen kâtibîn(e) 

Değerli kaydediciler. 
 
Dediği için, bu muhafazanın, bilgiyi muhafaza etmek olduğunu anlayabiliyoruz çok rahatlıkla. Bizim 
bedenimizi koruyorlar değil, bilgiyi muhafaza ediyorlar. 
 
Peki bu muhfaza edenler melek midir? Cin midir? Nedir? Mahiyeti nedir? 
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Günlük hayatımızda Kur’an’ın lafzını ezberlemiş, hafızasında muhafaza eden kişilere hafız diyoruz. Hafız, 
Kur’an’ı Kerim’i tekrar ederek, unutmayı engelliyor. 
 
İnsanı insan yapan, ona şahsiyet kazandıran, geçmiş yaşamda öğrendiklerini muhafaza eden, koruyan 
hafıza merkezlerimizdir. Bizi biz yapan aklımızdır,hafızamızdır. Hafızamız gittiği zaman biz, biz olurmuyuz? 
Bunu bunamada, demansta, allzheimer da görüyorsunuz. 
 
Bizim üzerimizde hafizin vardır. Yani hafızalar vardır. Üzerinde dediğimiz zaman, fiziki olarak üzerinde değil 
tabiiki. İnsanın üzerinde hafıza denen çok değerli melekeler vardır. Çok değerli kaydedicilerdir. Bunu 
kaybettiğiniz anda, zikir olan, hatırlatma olan Kur’an’ın değerleri de artık size işlemez. 
 
Bakın Allah, el- Hafiz, el-Basir, es-Semi, es_Şehid. Şahit olarak Allah yeter. Hafi olarak Allah yeter. 
 
Fakat  tebasından  habersiz  bir  kral  ,  tebaasının  ne  yaptığını  bilmek  için  onun  arkasına  hafiyeler  
takar. 
 
Yaptıklarını kaydettirir. Allah’ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. 
 
Oku kitabını bugün , sen hesap sorucu olarak kendine yetersin. Hatırla yaptıklarını. Biz iyiliğide kötülüğü 
de hafızalarımızda tutmuyor muyuz? Sevabı da , günahı da hafızamızda tutmuyor muyuz? Sinir hücresi 
dediğiniz, bilgiyi tutan hücre. 
 
Zaten infitar suresinin 1 nci ayetinden sonuncu ayetine kadar “melek” ismi geçmiyor. Üzerinizde 
koruyanlar vardır, değerli yazıcılar vardır nedir bunlar? 
 
İnsanı sosyal bir varlık yapan, ona değer katan, bakış açısı ile şahsiyet kazandıran, insanın öğrendiklerini 
unutmamasını sağlayan yetisi, melekesi yakın ve uzak hafızalarıdır. Bir uzak zaman hafızamız var bir de 
yakın zaman hafızamız. 20 yıl önce yaşadıklarımızı kaydeden melekemiz başka bir yerdedir, 2,3 dakika 
veya 2 gün önce yaptığımız şeyleri kaydeden melekemiz farklı bir yerdedir. 
 
Bunu nerden biliyoruz, bazı trafik kazalarında insanlar başlarına aldığı darbelerde bazıları yakın zamanı 
unutuyor, bazıları uzak zamanı. 
 
İnsanın hafızası olmazsa insan konuşamaz, artık üretemez, kulluk yapamaz, hatalarını tekrarlar, yaşamını 
daha sürdüremez hale gelir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İnfitar 82/12) 

َنُوَلعَْفت	اَم	َنوَُملَْعی 	
Ya’lemûne mâ tef’alûn(e) 

 

Yaptığınız şeyleri bilirler. 
 
Bu melekeler yaptığımız şeyleri bilirler. İnsan, geçmişte yaptığı hayrı ve şerri bu hafıza yetisi , melekesi ile 
bilir ve kaydeder. O yüzden Rabbimiz şöyle buyuruyor:  
 
“ İkra kitabeke ( Oku kitabını) Bugün hesap sorucu olarak sen sana yetersin. “ (İsra 14)  
 
Ne demek? Hatırla yaptıklarını. Ben sana çok değerli hafıza merkezleri yerleştirmiştim, o merkezindeki 
bilgilere bir bak, bir dön hatırla. Bugün hesap sorucu olarak sen sana yetersin. 
 
Her insanın, donanımında kayıt yapan hücreler vardır, bu kayıtları ne kadar sağlıklı doldurursak, sonuçta 
o kadar iyi , hayırlı verimli olur. 
 
Peki bunu ahirete götürmeden dünyada düşünelim ! Ben hafıza merkezlerimi hayırlı bilgiler ile 
doldursam ne olur ? 
 
İnsanlığa zarar veren psikopat ve sosyopatların genellikle geçmişleri incelendiğinde, psikolojik 
travmalara uğradıkları ortaya çıkmış. Yani hafizin denen merkezleri olumsuz örneklerle doldurulmuş. 
Kayıtları şiddet ve öfke üzerine kodlanmış. Vicdan, hafıza , bilinç ve bilinçaltı gibi insanı insan kılan 
melekeler, melekler ne kadar sağlıklı beslenir ve yönlendirilirse kişinin ebrar olma ihtimali o kadar 
artacaktır. O yüzden 13 ncü ayet ne diyor ? 

 

(İnfitar 82/13) 

ٍۚمیَ۪عن	يَ۪فل	َراَرَْبْالا	َِّنا 	
İnne-l-ebrâra lefî na’îm(in) 

 

Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. 
 
O yüzden insanın bu sağlıklı yetisini çok iyi koruması çok önemlidir. Buradaki “birr” kelimesinden geliyor 
ebrar. 
 
Birr kelimesi, her türlü hayrı, iyiliği içine alan geniş bir kavram. İhsan, doğruluk, bol bol iyilik manasına 
geliyor. 
 
Kur’an böyle kimseleri burada olduğu gibi “ebrar” olarak nitelemektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
İyiliğin özü itibari kaynağı Allah’tır. ALlah’ın el-berr diye bir esması var, iyiliğin kaynağı. Allah’ın insana 
fıtraten kodladığı bir yeti var. Başkasına iyilik eden iç dengesini daha hızlı kurduğundan en başta 
kendisine iyilik yapmış olur. Dedi ya Rabbimiz yukarıda “ Sizi sevva kıldı ve sizi dengeli kıldı.” Dengeli 
kılmanın yolu, el-berr olan Allahl’ın yarattığı fıtrat üzerine olma. Fıtratın içine de Rabbimiz iyiliği kodlamış. 
 
İç ve dış dengenin yakalanması paha biçilemeyen bir nimettir. O yüzden “ebrar” olanlar nimet içindedir. 
Çok değerli bir nimet, bunu hemen cennete götürmeyin. Naim cennetleri demedi, nimetler içindedir 
dedi. Demek ki bu dünyada başlayan bir süreç. 
 
Ebrar olan,  yediği yemekten, içtiği sudan, hatta aldığı nefesten bile lezzed alır. 

 

(İnfitar 82/14) 

ٍۚمی۪حَج	يَ۪فل	َراَُّجفْلا	َِّناَو 	
Ve-inne-lfuccâra lefî cahîm(in) 

 

Ve muhakkak ki füccar, mutlaka cahim içindedir. 
 
Füccar, fıtratın, insanlığın, insanı insan yapan değerlerin tahrip olup yırtılmasıdır. Bu şekilde vicdan, 
merhamet ve sağduyu gibi yetileri yıpranır, yok olur. Bunu sürekli yapana “facir” diyoruz. Bu kelimenin 
çoğulu olan “füccar ve fecere” şeklinde ifade edilmiş. İnsanlığın dışa yansıması nasıl takva ve salih amel 
ise, kötülüğün ve suçun dışa yansıması da “fücur”dur. Kelime bu ayette “ebrar” kelimesinin zıddı olarak 
gelmiştir. Bu yüzden mana, kötüler, zalimler, ahlaksızlar ve suçlu caniler “ cahim” içindedir şeklinde oluyor. 
 
Cahim, kıskançlık, şehvet, tutku ve bencillik gibi zulümatı destekleyen insanın karanlık yüzüdür. 
 
Naim, kanattir, tevekküldür. Cahim, tamahkarlık, ihtiras ve açgözlülüktür. Fıtrata aykırı herşey insanın 
insanlığını yakar, yok eder, o yüzden cahim içindedir. 

 

(İnfitar 82/15) 

ّدلا	َمَْوی	اََھنَْولَْصی ِنی۪ 	
Yaslevnehâ yevme-ddîn(i) 

Din günü ona yaslanırlar. 
 
Ebrar olanlar, din günü yaptıkları iyiliklere yaslanırlar. Füccar olanlar ise yaptıkları kötülük sonucu 
cehenneme. 
 
Buradaki  “yaslevnehâ” yevmiddin şeklinde geliyor, yaslanmak manasına gelmektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(İnfitar 82/16) 

َغِب	اَھْنَع	ْمُھ	اَمَو َۜنی۪بِئآ 	
Vemâ hum ‘anhâ biġâ-ibîn(e) 

 

Ve onlar, onda kaybolmayacak. 
 
Ne yapanlar ne de yapılanlar kaybolur. İyilikler kaybolmaz, iyiler kaybolmaz. Kötülükler de kaybolmaz, 

 

(İnfitar 82/17) 

ّدلا	ُمَْوی	اَم	َكیٰرَْدا	آَمَو ِۙنی۪ 	
Vemâ edrâke mâ yevmu-ddîn(i) 

 

Ve din gününün ne olduğunu bilir misin? 
 
Burada “edrake” gelmektedir. İdrar etmek ile bilmek arasında fark vardır. Bilmek daha geneldir, idrak ise 
bu genel bilginin içerisinde bir konuya odaklanmaktır. O konunun mahiyetini özüne kadar anlamaktır. 
Yani din gününün mahiyetinin ne olduğunun farkında mısın, şuurunda mısın, iliklerine kadar onu hissediyor 
musun, hesap vereceğin günün. 
 
Kur’an’ı Kerim’de nerede “ edrake” kelimesi gelmişse, mutlaka Rabbimiz orada onun cevabnı vermiştir. 
Fakat “ ve ma yudrike” gelmiş ise, oraa onun cevabı yoktur.  
 
Mesela, “ son saatin ne zaman geleceğini bilir misin, idrar edebilir misin?” der, “yudrike” der. Ve bunun 
bilgisini Allah Resulü’ne vermez. Burada “edrake” dediğine göre mutlaka cevabı olmalı. 

 

(İnfitar 82/18) 

ّدلا	ُمَْوی	اَم	َكیٰرَْدا	آَم	َُّمث ِۜنی۪ 	
Śumme mâ edrâke mâ yevmu-ddîn(i) 

 

Sonra din gününün ne olduğunu bilir misin? 
 
Müfessirler bu iki tekrardan dolayı bunun vurğu olduğunu söylemişler. Fakat biz aynı kanatte değiliz. 
Vurguya ihtiyaç yok zaten. Cümlenin kendi içinde o vurgu yapılıyor zaten. Kur’an’da bu şekilde 
kullanıldığından dolayı biz bunun cevabını hemen 19 ncu ayette aramak zorundayız. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(İnfitar 82/19) 

xِِّٰ	ٍذِئَمَْوی	ُرَْمْالاَو	ۜاvـْیَش	ٍسَْفنِل	ٌسَْفن	ُكِلَْمت	َال	َمَْوی 	
Yevme lâ temliku nefsun linefsin şey-â(n)(s) vel-emru yevme-iżin li(A)llâh(i) 

 

O gün kişi, diğer bir kişi için bir şeye mâlik değildir. Ve o gün emir Allah’ındır. 
 
Ne oldu ? Rabbimiz açıklamış oldu. Din gününün mahiyeti buymuş, önemi buymuş. Kimseye 
güvenemezsin, aracılar, torpilciler, şefaatciler tayin edemezsin. Din gününün özelliği, sadece emrin o gün 
Allah’a ait olduğu şuuru. 
 
İnsanı en güzel kıvam ve potansiyelde yaratan, dengeli bir fıtrat üzere koyan Rabbimiz, hiçbir şefaatci, 
kayırıcı ve aracıya ihtiyacı olmadan, verilen potansiyel ve yeti melekelerle , hafizin melekelerle 
kurtulabileceğimiz idrakini infitar suresinde bizim önümüze sermiştir. 

 


