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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :83 Tertip Sırası :84 Ayet Sayısı :25 İndiği Yer : Mekke 

 

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan 

“İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir 

Mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü sûredir. İnfitâr 

sûresinden sonra, Rûm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 

Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve 

amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir. 

 

نِِ ّللَاِِ بِْسمِِ الَرِحيمِِ الَرْحم َٰ  

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(İnşikak 83/1) 

اءُ  اِذَا اْنَشقَّْتُ  السََّمَٓ  

İżâ-ssemâu-nşekkat 

Semâ açıldı. 

Şimdiki zaman tertibinde kullanmamızın nedeni ikinci ayete daha uygun olmasıdır. 

Buradaki “şekkat” kelimesi, bir şey de meydana gelen yarık,çatlak, ayrılma, açılma, kırılma ve 

parçalanma manalarına gelmektedir. “ şak “ ise "sadr-ı bain” ayırıcı, açan çatlak. Her çatlığın bir 

özelliği var. Kimi enine, kimi boyuna . Bunun özelliği, bir şeyden bir şeyi ayıran, uzaklaştıran bir 

çatlak. O yüzden biz bunu fiziki çatlak olarak meallendirmedik, sema açıldığında dedik. 

Otun topraktan çıkması, çocuğun dişinin çıkması “sak” kelimesi ile ifade edilir. Aynı zamanda 

“tuluğ” doğuş anlamında sabahın oluşuna da “ sakk-ı subu” diyorlardı araplar. Yani gecenin 

karanlığı o sabahın ışığı ile ortaya çıkıyor, açılıyor, karanlık dağılıyor. 

İnfitar suresinde de dedik, maddi alemin başlangıcı, inşikak suresi ise manevi alemin 

başlangıcı, o zaman bu ilk ayet bize , “ diriliş ile hem kabrin üzerindeki toprağın açılması ve 

kabirlerinde dirilen herkesin kalkması, hem de ahiret sabahına insanların uyanması, böylece 

imtihan perdesinin de aralanması manasına geliyor. 

Dünyayı bir gece olarak düşünürseniz, ahiret bu gece de gayp olan alemin açılmasıdır, ortaya 

çıkmasıdır. Bunu son saat bağlamında düşünmüyoruz, bunu yeniden diriliş bağlamında ele alıyoruz. 

Siz ilk ayeti hangi bağlamda alırsanız, konu öyle devam eder. 

İNŞİKAK  SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(İnşikak 83/2) 

قَّْتُ  ِلَرب َِها َواَِذنَتُْ َوح   

Ve eżinet lirabbihâ ve hukkat 

 

Ve Rabbini dinledi ve hakkını verdi. 

Ayetin başındaki “vav” harfi “ ve” diye meallendirileceği gibi, tefsir vavı olarak “yani” şeklinde de 

meallendirilebilir. Sema açıldı, yani ne yaptı, Rabbini dinledi ve hakkını verdi. 

Buradaki “ezinet” fiilinin manası, dinledi, itaat etti demektir. Nitekim, dilimizde de kulak verdi, söz 

dinledi, boyun eğdi manasına gelir. 

“hukkat” ise, hakkı tanıyıp ona boyun eğmek demektir. Bu fiil işin mutlaka hakkı verilerek tam 

olarak yerine getirileceği manasına geliyor. Anyı zamanda bu ifade den dirilişin tıpkı ilk oluş gibi 

yasalar cercevesinde olacağını da anlamış oluyoruz. 

 

 

(İnşikak 83/3) 

دَّْتُ  اْْلَْرضُ  َواِذَا م   

Ve-iżâ-l-ardu muddet 

Ve yeryüzü uzadı. 

Rabbimiz bu sistematiği anlatıyor. Buradaki “muddet” fiilinin manası genişlik ve yaygınlık 

bakımından uzadı ve düz oldu demektir. Yeryüzünün düzelmesini biz taha suresi 106 ve 107 de 

okumuştuk. “ Böylece onu, boş bir düzlük olarak bırakacaktır, orada eğrilik ve tümsek 

göremezsiniz.” Bu anlatımların hepsi, mahşer meydanına bir atıf yapmak içindir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(İnşikak 83/4) 

َوتََخلَّْتُ  ۪فيَها َما َواَْلقَتُْ  

Ve elkat mâ fîhâ ve teḣallet 

 

Ve içindekileri attı ve boşaldı. 

Yeryüzü, içindekileri attı ve boşaldı. İlk mana. Biz bundan Zilzal Suresinin 2 nci ayetini anlıyoruz.  

“İçindekileri dışarı çıkardığı zaman.”(zilzal 2). Fakat burada boşalma ifadesi var. Bu “tehallet” 

boşaldı demektir.  

Hiç bir zaman o dünya içindeki o lavları, ağır metalleri tamamen boşaltmaz bu fizik 

kurallarına aykırı. O yüzden buradaki boşalma, zilzal suresindeki kelimelerle anlatılmaz. 

Bunun manası, bütün ölülerin dirileceğidir. Ölüp toprağa gidip te, dirilmeyen hiçkimse 

kalmayacak, manasındadır. Herkes dirilecek, kabirler boşalacak. 

 

 

 

(İnşikak 83/5) 

قَّْت ُ ِلَرب َِها َواَِذنَتُْ َوح   

Ve eżinet lirabbihâ ve hukkat 

Ve Rabbini dinledi ve hakkını verdi. 

Yeniden diriliş, sürec içinde yasa ile gerçekleşir dedik. Dirilmek için, toprağın içine diriltme 

potansiyeli verilmiştir. Bunu nereden anlıyoruz? Bahar geldiğinde toprağa bir gözlem yapın, 

nasıl o diriltme potansiyeli içinde olduğunu göreceksiniz.  

Zaten Kur’an’ı Kerim bunu bize değişik ayetlerinde ifade ediyor. Toprağın bir diriltme potansiyeli 

var. Buna bakın, buna gözlem yapın, onun tekrar olacağını ve bu sefer insanları dirilteceğini düşünün 

diyor. 
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(İnşikak 83/6) 

ْنَسانُ  اَيَُّها يََٓا ََل۪قيِهُ  َكْدًحا َرب ِكَُ اِٰلى َكاِدحُ  اِنَّكَُ اْْلِ فَم   

Yâ eyyuhâ-l-insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femulâkîh(i) 

Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine gayret ile çabaladın. Böylece ona kavuşursun. 

Burada kavuşulan Rabbin zatı mıdır? Yoksa insanın yaptığı gayretle ulaştığı sonuç mudur? 

Hesap günümüdür? 

Bununla ilgili biraz tefekkür edelim. Allah, bize şah damarımızdan daha yakın. Rabbe kavuşma 

olur mu? Ancak sen gayret ve çaba ile didiştin, uğraştın ve bunun sonuçlarını göreceksin, şeklinde 

bir bakış açısı olabilir. 

Ayette ki “ Ey insan!” nidası önemli. Bu ifade ahiret bilincinin, beşerlikten insan mertebesine 

yükselen herkes için geçerli olmasından kaynaklanıyor. Tüm insanlar için yeniden diriliş hakikati , 

idraki gelişmeli. 

Buradaki “ kâdh” ifadesi “say” dan farklı, say her türlü gayreti ifade ederken, kâdh sadece 

başarıya götüren gayreti ifade eder.  

Başarı için karşılaşılan zorlukları ve onları yenmek manasına geliyor. Ayette “kavuşma” ile kastın, 

bu başarı olabilmesi büyük ihtimaldir. Çünkü hemen bir alttaki ayette : 

 

(İnşikak 83/7) 

 

ا بِيَ۪مينِ۪هُ  ِكتَابَه ُ ا ۫وتِيَُ َمنُْ فَاَمَّ  

Fe-emmâ men ûtiye kitâbehu biyemînih(i) 

 

Fakat kimin kitabı sağından verilen kimse ise. 

Sen, gayret ettin, çabaladın ve sonunda kitabı sağından verilenler zümresine kavuştun, gibi bir 

bağlam çıkıyor. Şimdi bu kavuşmanın detaylarını okuyalım 7 nci ayetten itibaren. 

Buradaki kitap kelimesi, bir şeyi bir şeye dikmek, ketbetmek, manasından türemiş. Harfleri 

birbirine tutturarak anlamlı cümleler oluşturmak ve buradan da o sayfaların bir araya getirilerek 

elde edilen kitap.  

Bu manadan hareket edersek, yapılan amellerin bir araya getirilmesine kitap, amel defteri veya 

ahiret sicili diyebiliriz. Fakat kitabı sağından verilen kimse ise, yani yaptıkları derlenip, toparlanıp 

ona sunulması, geçmişte yaptıklarının hatırlatılması, yapılanların ayrıntılı bilgisi, kronolojik düzen ve 

sıradadır. Buradaki “sağ tarafından verilmesi”, iyilik, uğur, güç ve emniyeti anlatan bir 

mecazi kullanmadır. Araplarda böyle bir deyim vardır. 

Yemin ve emin ifadeleri akraba kelimelerdir. Emin, güvenli demektir. Mümin, bu güveni hak eden 

demektir. Kitabın sağından verilmesi, kişinin, emin, mutlu ve tabiri caiz ise elinin sağlam olmasını 

ifade ediyor. 
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(İnşikak 83/8) 

يَ۪سيًراُ  ِحَسابًا ي َحاَسبُ  فََسْوفَُ  

Fesevfe yuhâsebu hisâben yesîrâ(n) 

 

İşte o, kolay bir hesapla hesap verir. 

“ Bu kolay hesapla hesap vermek”, bunun için Kur’an’ı Kerim’deki diğer ayetlere bakalım. Bakara 

261, Enam 160 a bakabiliriz. Orada Rabbimiz, yaptığımız iyiliklerin kat ve kat fazlasıyla 

verileceğinden bahsediyor. İşte o zaman kolay olan hesap daha da kolaylaşıyor. 

 

 

 

(İnşikak 83/9) 

وًراُ  اَْهِلهُ۪ اِٰلَٓى َويَْنقَِلبُ  َمْسر   

Ve yenkalibu ilâ ehlihi mesrûrâ(n) 

 

Ve ehline mesrur olarak dönecektir. 

Bu kitabı sağından alan kişi, dönecektir. “Ehli” dediği, ilk etapta ailesidir ama daha geniş 

manada, sevdiği, arkadaşları, cevresi, dostlarıdır. 

Buradasi surur, “mesrur” diye meallendirdiğimiz hakiki anlamda bir fayda veya lezzed sebebiyle 

gerçekleşen sevinçtir. Bu kelimenin zıddı, hüzündür. 

Surur, ferahlamak ve rahatlamaktan ayrılıyor. Çünkü ferahlamak için illaki bir lezzed olmasına 

gerek yok, bir mükafaz olmasına gerek yok. Fakat surur da mutlaka bir lezzed, bir karşılık olmalı. 

Bir de kelime, nekra gelmiş, belirsiz gelmiş. Bunun da manası, bu sevinci, tarif edilemez bir 

büyüklükte olduğunu ifade etmek için. 

Kitabı sağından alanlar, tarifsiz bir mutlulukla arkadaşlarının, dostlarının, salihlerin, Resullerin, 

şehidlerin yanına dönerler. 
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(İnşikak 83/10) 

ا اءَُ ِكتَابَه ُ ا ۫وتِيَُ َمنُْ َواَمَّ َظْهِره ُ۪ َوَرَٓ  

Ve emmâ men ûtiye kitâbehu ve râe zahrih(i) 

 

Ve amma görmediği, arkasından kitabı verilen ise. 

Burada görmediği, arkasından diye iki tane kelime  eklemek zorundayız. Çünkü hem “ve râe” var 

hem “zahr” var.  

“ve râe”, öte, görünmeyen, taraf, ufuk, arka manasına gelmektedir. Görünmeyen arka olan . 

“zahr”, da sırt manasındadır. Böylece iki tane arka oldu.  

O zaman mealimize bu, “ ve amma görmediği, arkasından kitabı verilen kimse” oldu. 

Normalde Kur’an’ı Kerim’de bir kitabı sağından verilen birde solundan verilen var. Fakat burada sol 

yok. Ama arkadan kitabın verilmesi var. 

Kitabın, yani yapılanların kişiyi kötü bir akıbete sürükleyeceğini, zannınca buna ince bir gönderme 

yapıyor. Yani senin ummadığın taraftan, beklemediğin taraftan sana kitap verilecek. 

Ne demek bu? 

Görmediği arka tarafı. Bunu şöyle anlatabiliriz: Bir öğrenci sınava çalışır, öğretmen çalışmadığı 

yerlerden sorar. 

Öğrenci, yav ummadığım yerlerden sorular çıktı, der. 

İşte müşriklerin en büyük kaybı bu değil mi. Allah bize bu dünyada verdi, ahirette de verecek. Biz 

bu dünyada zenginiz, ahirette de cennetliğiz. Bunu umuyorlar. Ama o zenginlikleri, o ummadıkları 

yerden kitabın verilmesi oluyor. 

Adam yakışıklı olabilir, genç olabilir, zengin olabilir. Bunlar aslında onun zaafına dönüşebilir. O 

yüzden görmediği, ummadığı, çalışmadığı yerden sorular çıkmış. 

Bunun delili ni 13 ncü ayette okuyacağız. 

Ummadığı, beklemediği taraftan kitabın verilmesini bu şekilde anlayabiliriz. Artık bu adam yok 

olmak isteyecek: 
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(İnşikak 83/11) 

ث ب وًراُ  يَْدع و فََسْوفَُ  

Fesevfe yed’û śubûrâ(n) 

Artık yok olmak için yalvarır. 

Buradaki “subûr” kelimesi “meft” den farklı. Meftte yeniden diriliş beklentisi var, subûr da 

yoktur. O yüzden biz meale “yok olmayı” uygun gördük. Kişi yok olmayı isteyecek, Allah benim 

canımı alsın da kurtulsam diyor ya. Ölseydim de bunu görmeseydim, gibi bir pişmanlık yaşıyor, 

buradaki insanlar. 

 

(İnşikak 83/12) 

َس۪عيًراُ  َويَْصٰلى  

Ve yaslâ se’îrâ(n) 

Ve çıldırtan ateşe yaslanacak. 

“Ve çıldırtan ateşe bunlar yaslanırlar.” Buradaki “se’îr” , ateşi yakmak, tutuşturmak, 

kışkırtmak, alevi yükseltmek anlamına geldiği gibi, “es sûr” kışkırtılmış ateşe benzediği için 

saldırgan deliye de denir. O yüzden biz burdaki ateşe “insanı çıldırtan ateş” diyoruz. 

 

(İnşikak 83/13) 

وًرا اَْهِلهُ۪ ۪فَٓي َكانَُ اِنَّه ُ َمْسر   

İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ(n) 

 

Muhakkak ki o, ehlinin arasında iken mesrûrdu. 

Dünyevi saadet ve refah bazen aldatıcı olabilir. Bakarsınız adamın dünyada bir eli yağda bir eli balda, 

çevresi dediği dostları kalabalık, herkes onu seviyor. Bu hal insanda neye sebepe oluyor, “ ben bazı 

şeyleri doğru yapıyorum”, “ ben sıratı müstakim üzereyim.”. Bak, o adam fakirlik çekiyor, sıkıntı 

çekiyor, ben surur içindeyim, mesrurum. Rabbimiz işte bunun aldatacılığını vurguluyor. Onlar dünya 

hayatının zahirine bakar . 

Dünyevi konfor ahireti unutturan bir mahiyete de sahip. Bu hal muhatabına her şeyi doğru 

yaptığı yanılgısına sürükleyebilir. 

 



 2460 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İnşikak 83/14) 

وَر ُ لَنُْ اَنُْ َظنَُّ اِنَّه ُ يَح   

İnnehu zanne en len yehûr(a) 

 

Muhakak ki o, dönmeyeceğini zannetti. 

Bakın benim dünyada herşeyim dört dörtlük. Herkes bana aferin diyor, herkes alkışlıyor. Bu hal beni 

yavaş avaş ahiret inancımı, hesap gününe inancımı zayıflatır hale getirir, ölmeyecekmiş gibi 

yaşamaya, hesabını veremeyeceğim bir hayat yaşamama neden olur. 

Allah sadece dünyayı isteyip ona göre yaşayanlara dünyayı vereceğini vaad etmiş. Rabbimiz Şura 

20 de. “ Her kim de bu dünya kazancını isterse, ona ondan veririz, amma ahirette ona hiç nasip 

yoktur.” demektedir. 

Ahiret ile alakalı neden nasibi olmaz. Zira dünyalıklara gömülmek, madde sevgisi ve materyalist 

bakış manayı örten öteleyen ve onu yok saymaya sürükleyen bir sürece bizi sokuyor, bunu casiye 

24 de okuyabiliriz. 

 

(İnşikak 83/15) 

بَ۪صيًراُ  بِهُ۪ َكانَُ َربَّه ُ اِنَُّ بَٰلىُ   

Belâ inne rabbehu kâne bihi basîrâ(n) 

 

Aksine, muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. 

Rabbi onu en iyi görendir demek, Rabbi ona hesabını soracaktır demektir. Ahiret yokmuş gibi 

yaşayanlara hesap sorucu bir tebliğde bulunamayız, zira Rabbi onu görmektedir. Bu bize tebliğ ve 

uyarıda görevimizi hatırlatıyor ve bizi o sınırlara çekiyor. 

Buradaki “belâ” edatı, önceki cümlenin anlamının tersinin doğru olduğunu ifade etmektedir. Yani 

cümledeki kullanışına göre, evet, bilakis, aksine manalarına geliyor. 

Kimin ahirette, gerçek inandığı, kimin inanmış gibi yaptığı nı Rabbimiz en iyi görmektedir. Biz 

göremediğimiz için bırakalım, hasip olan Allah onun hesabını sorsun. 
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(İnşikak 83/16) 

ُ بِالشَّفَِقُ  ا ْقِسمُ  فَََلَٓ  

Felâ uksimu bi-şşefak(i) 

Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. 

Şafak vakti denince sabahın ilk saatlerini anlıyoruz. Kur’an’ı Kerim bunun tam tersini kullanacak. 

 

(İnşikak 83/17) 

َوَسَقُ  َوَما َوالَّْيلُِ  

Velleyli vemâ vesak(e) 

Ve geceye ve barındırdığına... 

 

(İnşikak 83/18) 

اتََّسَقُ  اِذَا َواْلقََمرُِ  

Velkameri iżâ-ttesak(e) 

Ve nûru tamamlandığı zaman Ay’a... 

Normalde şafaktan sonra gündüz gelir türkçemizde. Sonra akşam ve gece. Fakat burada önce şafak, 

sonra gece. Normalde önce gece sonra şafak olması lazım. 

Fakat Kur’an’ı Kerim’in şafak dediği, güneşin battıktan sonra meydana gelen kızıllık demektir. 

Güneşin doğduğu zamana fecr diyor Kur’an’ı Kerim. Fecr-i sadık yatay olması, Fecr-i kazip yukarı 

doğru aydınlığın olmasıdır. 

Kur’an’da şafak, akşam vaktidir, akşam üstüdür. Türkçemizdeki o güneşin ilk doğduğu zaman şafak 

değil, o fecr dir. 

Şafak kelimesinin lügat manası, inceliğinden dolayı tutunamayan şey demektir. Yani gün sonundaki 

ışıkların atmosferde tutunamayarak zayıflaması, azalmasına şafak vakti diyor Kur’an’ı Kerim. 

Mesela kalbin incliği manasında şefkat aynı kökten gelmektedir. Bu nuru tamamlama süreci derli 

toplu, düzenli bir şekilde gerçekleşiyor. 

Allah nurunu tamamlayacaktır ? Ne demek bu? Kıyamete yakın Hz. İsa’nın gelip, İslamiyetin 

dünyaya hakim olması mıdır? Yoksa bir adı nur olan Kur’an’ı Kerim’in tamamlanması mı? Allah 

Kur’an’ı tamamlayacaktır, tamamlamıştır da. Yani Allah nurunu tamamlamıştır. 

Bu ayetle bunu birlikte düşündüğümüzde , şafak vaktiyle infitar suresindeki varoluş, ve gece 

topladıkları ile imtihan süreci ve amel defteri , ayın nurunu tamamlaması ile de bundan sonraki 

ayetlerde ifade edilecek olan hakikatin yansıması ve gaybi alemlerden bize ışık tutan vahiy kast 

edilmektedir. 
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(İnşikak 83/19) 

َطبَق ُ  َعنُْ َطبَقًا لَتَْرَكب نَُّ  

Leterkebunne tabekan ‘an tabak(in) 

Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz. 

İnsan da evrenin bir parçası olarak sürekli bir değişim içindedir. Değişim Rabbimizin ayetidir, 

sünnetidir. Nütfeden sonra alakaya, alakadan sonra cenine, ceninden akıllı bir varlığa sürekli 

dönüşmekteyiz. Bunu bebeklik, çocukluk, delikanlılık, yaşlılık aşamaları takip etmektedir, sosyal 

bakımdan da zenginlik, fakirlik, sağlık, hastalık, sürekli bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. En 

sonunda ise yaratılmış bir varlık olarak yeni bir aşamaya geçecek hatta ölüm ve yeniden diriliş. 

 

(İnşikak 83/20) 

مُْ فََما ي ْؤِمن وَنُ  َْلُ لَه   

Femâ lehum lâ yu/minûn(e) 

Artık onlara ne oluyor ki inanmıyorlar? 

Dünyada halden hale geçtiğini görüyorsun da , öldükten sonra başka bir hale gececeğine 

inanmıyorsun. İnsanın tabii olduğu bu değişim yasasının ölümle de sona ermeyeceği ayetlerde 

vurgulanmakta ve öğütlenmektedir. Toplanma, hesap, ödül yada ceza görme aşamaları ile ahirette 

de devam edeceği imani bir hareket olarak Kur’an’ı Kerim’de vurgulanmaktadır. 

 

(İnşikak 83/21) 

د وَنُ  َْلُ اْلق ْرٰانُ  َعلَْيِهمُ  ق ِرئَُ َواِذَا يَْسج    
Ve-iżâ kuri-e ‘aleyhimu-lkur-ânu lâ yescudûn(e) 

 

Ve onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmezler. 

Bu ayetin kenarına “secde ayeti” şeklinde işaretler konur, parantez içinde secde ayeti diye yazılır, 

kimi görüşlere göre vaciptir tilavet secdesi yapmak, kimi görüşlere göre sünnettir, kimi görüşlere 

göre ne vaciptir ne de sünnet. Kur’an’ı Kerim’de 14 yerde geçmektedir. 

Buradaki secde, bizim namazda yaptığımız yere kapanma mıdır? Yere kapanma “harru 

sücceden” diye Kur’an’ı Kerim’de anlatılmaktadır.  

Eğer bu fiziki bir secde ise bir alttaki ayeti de fiziki anlamamız lazım amma bir alttaki ayet 

diyor ki: 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İnşikak 83/22) 

وا الَّ۪ذينَُ بَلُِ ب وَنُ  َكفَر  ي َكذ ِ  

Beli-lleżîne keferû yukeżżibûn(e) 

Aksine, örtenler yalanlıyorlar. 

Yani burada secde,  kabul etmenin sembolü iken, bir alttaki ayette zıddı yalanlama olarak ifade 

edilmiş. Ama altta deseydi ki, sırtlarını , arkalarını dönüyorlar deseydi bizde bunu fiziki 

secde olarak anlardık. 

O yüzden bizim kanatimiz, bunun ne vacip ne sünnet, bunun ikisininde olmadığı, bunun 

bir kabullenme olduğudur. “ Onlar, Kur’an okunduğu zaman, bu hakikatleri kabul 

etmiyorlar.” bu kadar. Birde buna vacip diyorlar, yapmadan ölme diyorlar, bir ibadet haline 

dönüştürmüşler. 

Kur’an’ın evrensel değerlerini kabul etmeme gerekçesi bu ayette ifade edilmiştir. Hakikati örtmek 

gibi bir derdi olmayan insanlar, Kur’an’ın ifadelerini, ayetlerini neden reddetsinler ki. 

 

(İnşikak 83/23) 

ي وع وَنُ  بَِما اَْعلَمُ  َوّللٰا ُ  

Va(A)llâhu a’lemu bimâ yû’ûn(e) 

Ve Allah, onların sakladıkları şeyleri çok iyi bilir. 

Buradaki “ yû’ûn” kalıbı, kabın içerisine birşeyi saklamak veya bir çuvalın içerisine bir gıda 

saklamak, bir poşetin içerisine bir gıda saklamak gibi manalara gelmektedir. 

Kur’an’ı hakikatleri yani paylaşmayı, insani değerleri yalanlamalarının öncelikli sebebi bu ayette 

ifade edilmiştir. O da, sakladıkları imkanları var bu adamların. Paylaşmadıkları nimetler var, bilgileri 

var vs. Paylaşılması hak ve hakikat olan şeylerin üzerini örtüyorlar ve bunun üzerine de bencilce bir 

hayat tarzı bina etmişler. Sonuç elim azap. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İnşikak 83/24) 

ْره مُْ اَ۪ليم ُ  بِعَذَابُ  فَبَش ِ  

Febeşşirhum bi’ażâbin elîm(in) 

Artık onları elim azapla müjdele. 

Uyarma yerine müjdele kelimesi kullanılması, her yaptığında bir menfaat arayan çıkarca bakışa 

ironik bir göndermedir. Sen hediyeni alacaksın. Bencillik ve egoistlik kısa vadede olumlu gözüken, 

ancak uzun vadede sürekli azaba dönüşen bir beladır. 

 

 

(İnşikak 83/25) 

ُ اِلَحاتُِ َوَعِمل وُا ٰاَمن وا الَّ۪ذينَُ اِْلَّ مُْ الصَّ َمْمن ونُ  َغْيرُ  اَْجرُ  لَه   

İllâ-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti lehum ecrun ġayru memnûn(in) 

 

Ancak imân eden ve sâlih amel yapanlar için, kesintisiz ecir vardır. 

Vermemek için bencilce saklamının kötülüğünü içselleştirmemiş, paylaşmanın değerini hayatında 

yaşayarak öğrenenlerin bundan istisna tutulmasını okuyoruz. Doğru faydalı işler yapanlar, dünyada 

başlayan ve ödülünün ölümle devam edeceği kesintisiz bir ecir ile memnun, mesut kılınacaklardır. 

İnşikak suresinden anladığımız bunlar. Yine her zaman dediğimiz gibi, en doğrusunu alemlerin Rabbi 

bilir.... 


