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 NÂZ�'AT

YW›¢ì‰�ñ¢aÛä£�b‹¡Ç�bp¡

Nâziât  Sûresi  mekkîdir.  Buna  Sâhire  Sûresi  ve  Tamme  Sûresi  dahi  denilir.  Amme  Sûresini  müteakıb

nâzil  olmu�tur.  Bu  da  onun  mazmununu  tahkık eder.

 Âyetleri  -  Kırk  altıdır.

 Kelimeleri  -  Yüz  yetmi�.

Harfleri  -  Yedi  yüz  otuz.

 Fasılası - aPêPâ harfleridir.
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Meali  �erifi

 O daldırıp nez'edenlere  1  Ve  usulcacık çekenlere  2  Ve  yüzüp  yüzüp  gidenlere  3  Derken  yarı�ıp

geçenlere  4  Derken  bir  emir  çevirenlere  kasem  olsun  ki  (Kıyamet  var)  5  O  gün  ki  sarsar  râcife  6  Onu

velyeder  o  râdife  7  Yürekler  o  gün  oynar  kaygıdan  8  Gözleri  kalkmaz  saygıdan  9  Diyorlar  ki:  biz,  gerçek

döndürülecekmiyiz  o  hufrede  10  Ya'  ufalanmı�  kemikler  oldu�umuz  vaktı ha?  11  O  dediler:  o  halde

husranlı bir  dönü� 12  Fakat  o  zorlu  bir  kumandadır * Bakarsın uyanmı�lar  hepsi  meydandadır 13  Geldi  ye

sana  Musânın kıssası? 14  O  vakıt ki  ona  rabbı nidâ  etmi�ti  o  mukaddes  vadîde:  Tuvada  15  Haydi  demi�ti

git  Firavne  de,  çünkü  o  pek  azdı 16  De  ki:  istermisin  temizlenesin?  17  Ve  rabbına  ir�ad  edeyim  de  seni

saygılanasın?  18  Vardı ona  o  büyük  mu'cizeyi  de  gösterdi.  19  Fakat  o  tekzîb  etti,  ısyan  etti  20  Sonra

ko�arak  idbara  gitti  21  Derken  mah�erini  topladı da  ba�ırdı: 22  Benim  en  yüksek  rabbınız,  dedi  23  Allah  da

onu  tuttu  sonuna  önüne  nekâl  olmak  üzere  
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tenkîl  ediverdi  24  �übhesiz  ki  bunda  bir  ıbret  var,  25  saygı duyacaklar  için  26  

1.  2.  3.  4.  5.   

ë�aÛä£�b‹¡Ç�bp¡Ë�Š¤Ó¦=bPë�aÛä£�b‘¡À�bp¡ã�’¤À¦=bPë�aÛ£�b2¡z�bp¡�j¤z¦=b
PÏ�bÛ£�b2¡Ô�bp¡�j¤Ô¦=bPÏ�bÛ¤à¢†�2£¡Š�ap¡a�ß¤Š¦<a› burada  görülüyorki  nez',  ne�t,

sebh,  sebk,  tedbiri  emir,  be� fi'lî  yapan  kuvvetlere  kasem  edilmi�, cevabı da  maba'di  karînesiyle  hezf

olunmu�turki  bunlar  olacak,  o  Kıyamet  ve  ba's  vuku'  bulacak  demektir.  Bunların hepsi  bir  cemaat  veya

cemaatin  sınıfları yâhud  ba'zıları ba�ka  bir  cemaat  olarak  mülahâza   edilebilirse  de  hepsi  esasen  bir

kumandaya  tabi'  bir  cemaat  veya  onun  sınıfları olmak,  gelecek  olan  «  

Ï�b¡ã£�à�bç¡ó�‹�u¤Š�ñ¥ë�ay¡†�ñ¥= » karînesiyle  daha  zâhirdir.  Bir  de  görülüyorki  bu  be� fi'lin:  nez',

ne�t,  sebh  üçü  arasında  tertib  gözetilmeyip  vav  ile  atf  olunmu�, sebk  ile  tedbiri  emir  ikisi  ise  fa'  ile  atf

olunarak  fi'ilde  veya  zikirde  tertib  ile  ifade  kılınmı�tırki  bununla  sebk-ü  tedbir  obirlerinin  neticesi  ve  gayesi

gibi  oldu�u anlatılmı�  demektir.  Bunlardan  «  ë�aÛä£�b‹¡Ç�bp¡Ë�Š¤Ó¦=b » ile  «  

ë�aÛä£�b‘¡À�bp¡ã�’¤À¦=b » âyetleri  nâzi'  ve  gark,  nâ�ıt ve  ne�t kelimelerinin  lügaten  muhtelif



ma'nalara  delâlet  eyleyen  elfazımü�terekeden  olmaları hasebiyle  her  biri  birçok  ma'nalara  mühtemil

bulundu�undan  dolayı bunlarımealde  sade  birer  ma'na  ile  tercemeye  imkân  yoktur.  Onun  için  bunları

mümkin  olabildi�i kadar  tefsîr  suretiyle  anlama�a çalı�mak  lâzım gelir.

 GARK,  ı�rak  ma'nasına  ismi  masdardır,  igrak,  suya  daldırıp bo�mak  ve  bir  kabı doldurmak,  müstagrak

kılmak  ve  yayi  �iddet  ve  ifrat  ile  doldura  doldura  çekmek  ve  bundan  herhangi  bir�eyde  ifrat  etmek,  uza�a

gitmek  ma'nalarında  kullanılır.

 NÂZ�AT,  nâzi'ler,  müte'addî  veya  lâzım oldu�una  göre  
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nezi'den  de  nüzu'den  de  gelebilir.  Nezi',  bizim  çekmek  ve  çekip  almak  ve  soymak  kelimelerimiz  gibi

muhtelif  ma'nalara  gelir:

 1 - Nezi',  intiza'  gibi  bir  �ey'i  yerinden  koparıp çekmek  ma'nasına  gelir,  bundan  hayatı çekip  almak:  can



almak  ve  can  çeki�tirmek  ma'nasına  gelirki  bu  hale  haleti  nezi'  ta'bir  olunur.  Bu  Ma'na  ile  nâziât,  can  alan

kuvvetler,  Melekler  demek  olabilce�i gibi  haleti  nezi'de  bulunan  canlar  demek  de  olabilir.

 2 - Nezi',  kuyudan  �iddetle  kova  çekmek,  su  çıkarmak  ma'nasına  gelirki  bunda  garkan  nezi',  iyice

daldırıp derinden  doldurarak  hızla  çekmek  demek  olur.  Bu  da  tâ derinden  çeke  çeke  can  almak  ma'nasına

mecaz  olabilir.  Bu  suretle  de  nâziat,  �iddetle  daldıra  daldıra,  bo�a bo�a bedenlerinin  dipten  tırna�a tâ

derinliklerinden  çeke  çeke  can  alan  Melekler  veya  mücahid  kuvvetler  demek  olur.

 3 - Nezi',  yay  çekmek,  garkan  nezi'  de  yayı �iddet  ve  ifrat  ile  doldura  doldura  çekmek  ma'nasına  gelirki

yayı doldurmak  ta'bir  olunur.  Bu  ma'nada  nâziât,  atı�  yapan  kuvvetler,  gazîler  demek  olur.

 4 - Nezi',  atın ba�ını alıp bir  düzeye  ko�masıma'nasına  gelirki  bu  ma'nadan  nâziât  «  

ë�aÛ¤È�b…¡í�bp¡™�j¤z¦b= » gibi  atlara  ve  suvarilere  ve  o  ma'nada  olan  kuvvetlere  sadık olabilir.  Ve  bu

ma'nadan  mecaz  olarak  Semada  �arktan  garba  hareket  eden  nücum  ile  de  tefsîr  edenler  olmu�tur.  Lâlin  «  

Ï�bÛ¤à¢†�2£¡Š�ap¡a�ß¤Š¦<a » nücum  olamaz.



5 - Nüzu',  bir  �ey'e  can  atmak,  gönül  çekmek  ta'bir  etti�imiz  vechile  meyl-ü  i�tiyak,  bir  de  bir  �eyden

feragat  edip  geri  çekilmek,  sıyrılıp çıkmak  ma'nalarına  geldi�inden  vatanını özleyen  garib  kimseye  nâzi'

denildi�i gibi  nâziât  da  bu  ma'nadan  olarak  bedenlerinden  ayrılmı�  mü�tak  nefisler  demek

olabilir.
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 Na�itat,  ne�t ve  ne�attan  olabilir.  Ne�t:

 1 - Kuyudan  kofayı sühûlet  ve  mülâyemetle  çekmek  ma'nasına  gelirki  tereya�ından  kıl çeker  gibi

çekmek  ta'birimize  �ebihtir.

 2 - Bir  dü�ümü  rıfk  ile  usulcacık çözmek  ma'nasına  gelir,  Ki  ün�uta  denilen  ve  kolay  çözülen  ve  kolay

çözülen  ilmekli  dü�ümü  çözmek  gibi.  Bu  iki  ma'nadan  nâ�itat,  mü'minlerin  ruhlarını rıfk-u  mülâyemetle  kabz

eden  Melekler  ve  rahmet  Melekleri  denilmi�tir,  tatlılıkla  gönülleri  cezbeden  ruhlar,  nefisler  demek  de

olabilir.



3 - Bir  yerden  bir  yere  çıkmak  ma'nâsına  gelir.  Netekim  yerden  yere  giden  yaban  öküzüne  nâ�ıt denilir.

Buna  te�bîhen  nâ�itat,  burcdan  burca  intikal  eden  seyyar  nücum  demek  oldu�u da  söylenmi�tir.  Ki  nâziat

da  nücum  oldu�una  göre  �arktan  garba  hareketleri  kendilerinin  de�il,  kasrî  mahiyyette  olması, burcdan

burca  seyirleri  kendilerinin  olarak  tabiî  mahiyyette  olması tarzında  anlatılmı�  demek  olur.  Bu  surette  sebh

de  felekteki  seyirleri,  sebk  de  sür'at  ve  betaette  farkları demek  olur.

 4 - Ne�at,  gönül  ho�lu�u,  �enlik  demek  oldu�u ma'lûmdur.  Bundan  «  aÛä£�b‘¡À�bp¡ã�’¤À¦=b »

ölüm  zamanında  bedenden  ne�at  ile  çıkan  mü'min  ruhlar  diye  tefsir  olunmu�tur.  Netekim  bu  takdirde  «  

aÛä£�b‹¡Ç�bp¡Ë�Š¤Ó¦=b » bo�ula  bo�ula  �iddet  ve  azâb  ile  çıkan  kâfir  ruhlar  demek  olur.  Sebh,  suda

yüzmek  ve  suhuletle  uza�a gitmek,  burada  hâkikat  ve  mecaz  olarak  ikinci  ma'nâdan  olması zâhirdir.

 ��te  nazmı celîlin  müfredatındaki  bu  kelimelerin  bu  suretle  müteaddid  ma'nâlara  ihtimalinden  dolayı

burada  müfessirîn  de  müteaddid  tef�irler  nakletmi�lerdir:

 1 - Hepsi  Melâikedir.  Nâziâti  garkan,  bo�a bo�a,  daldıra  daldıra  �iddetle  can  alan  Melekler,  yâhud



kâfirlerin  canını alan  azâb  Melâikesi.  Na�itat,  rıfk  ile  mülâyemetle  
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can  alan,  mü'minlerin  ruhunu  kabz  eden  rahmet  Melâikesi.  Sabihat,  emri  ilâhî  ile  âfaktan  gelip  giderek

tesarruf  eden  veya  can  alırken  nefislerde  dalgıç gibi  dalıp yüzen  Melâike,  sabikat  kâfirlerin  ruhlarını

Cehenneme,  mü'minlerin  ruhlarınıCennete  götürmek  için  yarı�ıp giden  Melâike,  müdebbirati  emr,  Allah

tealânın nizamı âlemde  teshîr  buyurdu�u,  me'mur  kıldı�ı  i�lerde  emri  tedbir  ve  idare  eden  Melâike,  yâhud

rüsüli  Melâike.

 2 - Nüfusi  insaniyye  ki  bunda  da  iki  vecih  vardır:  birisi  bedenlerinden  müfarekat  eden  nüfusi  fadıle  ki

ülfet  etmi� oldukları ve  iktisabı hayr  için  âletleri  ve  binidleri  olan  bedenlerinin  garkan  her  noktasından

ayrılır,  ve  maamafih  melekût  âlemine  i�tiyak  ve  ne�at  ile  çıkar,  ve  orada  yüzer  ve  sonra  geçip  hatîrei  kudse

gider,  sonra  da  �eref  ve  kuvveti  hasebiyle  müdebbiratı emir  Melâike  sırasına  ve  hattâ  onlardan  ileri

geçerler.  Çünkü  ölümden  sonra  ervahın bu  âlemde  bile  nice  âsar  ve  ahvali  zuhûr  eder.

Ma'neviyyetlerinden,  rahuniyyetlerinden  istifade  edilir.  �kincisi  ölümden  evvel  sülûk  halinde  bulunan  ve



zâhir  ve  bâtınını ıbadet  ve  mücahede  ile  tathir  ve  maarifi  ilâhiyyede  terakkî  eden  nüfusı fadıle  denilmi�tir  ki

�ehevatından  sıyrılır,  âlemi  kudse  mu�tak  olur,  kemalâte  terakkımeratibinde  yüzer,  sonra  nüfusi  nakısanın

mürebbî  ve  mükemmeli  olur.

 3 - Gâzîler  veya  elleri  veya  atları ki  elleri  silâhlarını doldurur  çeker,  oklarını, mermilerini  ne�t ile  atarlar,

berr-ü  bahirde  yüzer  giderler,  dü�manla  harbde  yarı�ıp ileri  geçerler,  sonra  onların emrini  tedbir  ederler.

Bu  vazıflar  âtlarında  da  mülâhaza  olunabilir.  �u kadar  ki  tedbiri  emir  sebebiyyet  alâkasiyle  mecaz

olur.

Mealden  bu  üç  ma'nâ  anla�ılabilir.

 4 - Nücum  denilmi�tir.  Lâkin  bunlar  hakkında  müdebbiratı emir  vasfı do�ru  de�ildir.  Bu  yine  Melâike

olmak
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lâzım gelir.  Bunlarımuhtelif  surette  mülâhaza  etmek  isteyenler  de  olmu�tur.  En  zâhiri  Melâike  veya  nüfusi

fadıle  veya  lisanımızca  daha  �ümullü  olmak  üzere  kuvvetler  demektir.  Bunlara  kasem  edilerek  Kıyamet  ve

ba'sin  vukku  te'kiden  tahkık ile  haber  verilmi�tir.  Garkan,  «  m¢Ì¤Š¡Ö¢a¡Ë¤Š�aÓ¦b » takdirinde  mef'uli  mutlak,

cümlesi  nâziattan  hal  veya  «  ã¢1¢ì¦bË�Š¡Ó�ò¦Ï¡óa¤ü�u¤�b…¡ » ma'nâsında  sıfati  mü�ebbehe

ile  müevvel  olarak  mef'uli  bih,  ne�tan,  sebhan,  sebkan  masdariyyet  üzere  mansub.  Emran,  müdebbirata

mef'uli  bih  olarak  mansubdur.

 6.  í�ì¤â�m�Š¤u¢Ñ¢› kasemin  mahzuf  olan  cevabına  müteallık mef'uli  fiyh  olarak  mansubdur.

Ya'ni  o  Kıyamet  ve  ba's  o  gün  olacak  ki,  tercüfü   aÛŠ£�au¡1�ò¢=› o râcife  recf  edecek  -

RECF,  �iddetle  sarsmak  veya  sarsılmak  ma'nâsına  müteaddî  ve  lâzım olur.  Onun  için  râcife,  �iddetle

sarsan  sarsıntı, Dünyayı yerinden  oynatan  vâkıa,  ilk  nefha,  yâhud  o  vakıt �iddetle  sarsılan,  sarsılacak  olan

Arz  ve  cibal  gibi  ecram  demek  olabilir.

 Evvelki  ta'diye  ma'nası tehvilde  ebla�dır.  Ya'ni  Dünyayı harekete  getirip  (mobilizasyon)  yaptıracak  olan

o �iddetli  sarsıntı, nefhai  ulâ  vak'ası olacak,  âlemi  seferber  bir  hale  koyacak   7.   

m�n¤j�È¢è�baÛŠ£�a…¡Ï�ò¢6› onu  râdife  ta'kıb eyliyecektir.  -



RÂD�FE:  redîf  gibi  ardınca  gelen  tâbi'a,  ki  ilk  nefhada  zelzelenin  tevalisi  gibi  harakâtın tevalîsini,

Semanın in�ikakı ve  kevakibin  inti�arı hallerini  de  ifade  etmi� olabilirse  de  nefhai  sâniye  vak'ası olmâk

daha  do�rudur,  siyak  da  bunu  gösterir.  Demek  ki  günden  murad,  reciften  ba'se  kadar  mümtedd  olan

vakıttır.  10.   í�Ô¢ìÛ¢ìæ�› - Ba'sin  vuku'u  kasem  ve  te'kid  ile  haber  verildikten  sonra  ba'si  inkâr  eden

münkirlerin  sözlerini  hikâyedir.  Ya'ni  münkirler
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 bu  gün  dünyada  �öyle  diyorlar   õ�a¡ã£�bÛ�à�Š¤…¢ë…¢ëæ�Ï¡óaÛ¤z�bÏ¡Š�ñ¡6› -

HÂF�R,  HÂF�RE,  esasen  kazıcıma'nasına  sıfat  olmakla  beraber  atın tırna�ına  ism  olmu�tur.  Ve  o

münasebetle  tırna�ının kazdı�ı  çukura,  ya'ni  izine  ve  o  suretle  açılan  çı�ıra  dahi  merdıyye  ma'nasına  râdiye

gibi  ıtlak  olunur.  Ve  bundan  Arabda  iki  ta'bir  mesel  olmu�tur.

 B�R�S� « ‰¢u¢ìÊ¥Ï¡óaÛ¤z�bÏ¡Š�ñ¡ » geldi�i yolda  dönmekten  kinaye  olur  «  

‰�u�É�Ï¢�5æ¥Ï¡óy�bÏ¡Š�m¡é¡ » denilir  ki  fülan  geldi�i yolda  döndü  demektir.



B�R�S� de  «  ã�Ô�†�Ï¡óaÛ¤z�bÏ¡Š�ñ¡ » denilirki  bir  alı�  veri�te  mü�terinin  ilk  sözde  parayı sayması

ma'nasında  kullanılır.  Kamus  müterciminin  ifadesine  göre  Türkçede  «tırna�ı  dibinde»  ta'bir  olunur.  Bunun

aslı Arabda  ât  en  kıymetli  mal  oldu�undan  aslâ  veresiye  satılmadı�ı  için  pazarlık bitince  parası derhal

teslim  olunmadıkça  tırna�ı  durdu�u yerden  bir  adım atmaz  demektir.  Bir  de  bu  meselin  aslı ko�uda  ö�dül

gelen  âtın di�erlerinden  evvel  tırna�ının son  kazdı�ı  çukur  ma'nasına  tırna�ı  dibinde  hemen  bah�i�

verilmek  ma'nasından  olup  sonra  mutlak  evveliyyette  isti'mâl  olundu�u söylenmi�tir.  ��te  bu  âyette  bu

meseller  mazmunu  üzere  hâfire  evvelki  hılkat  ve  hayattan  kinâye  olarak  ma'na  «biz  evvelki  halimizde

hayata  redd-ü  i'ademi  olunaca�ız?»  Demek  olurki  �bni  Abbas  Hazretlerinden  merviy  ve  müfessirîn

muhtarıdır.  Maamafih  Mücahidden  hâfire  hufre  gibi  mahfire,  ya'ni  kazılan  çukur  yer  ma'nasına  olarak  kabir

diye  de  rivayet  edilmi� oldu�u ve  redd-ü  iade  «merdudun»  dan  anla�ıldı�ı  ve  bu  ma'na  herkese  daha  vâzıh

gelece�i için  o  hufre  demeyi  münasib  gördük  ki  biz  öldükten  sonra  o  kabirlerde  girisin  giri  döndürülecek

diriltilecekmiyiz?  Demek  olur.  �kisinde  de  ma'na  birdir.  �übhe  yok  ki  hâfirenin  mahfure  ma'nasına  olması

vecihsiz  de�ilse  de  hılâfı zâhirdir.
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Ve  evvelki  ma'na  hem  ince,  hem  de  ma'ruftur.  11.   õ�a¡‡�a×¢ä£�bÇ¡Ä�bß¦bã�‚¡Š�ñ¦6› - inkârdan

sonra  gûya  istidlâl  tarzında  istihzadır.

 NEHIRE,  çürümü� ufalanmı�, rûzgârla  savrulur,  yâhud  delik  de�ik  göz  göz  olmu�, rüzgâr  estikçe  ses

verir,  vızılar  kemik  demektir.  Evvelkine  nehıre,  ikinciyi  nâhire  ıtlakıyle  fark  da  edilmi�tir.  Böyle  çürümü�

kemiklerin  hayattan  uzaklı�ıyle  istidlâl  ederek  «  í̈¬ » de  geçen  «  

í¢z¤ï¡aÛ¤È¡Ä�bâ�ë�ç¡ó�‰�ß©îá¥ » demeleri  gibi  istib'ad  ve  inkâr  ettiler.  12.   Ó�bÛ¢ìa› -

evvelkine  müteferri'  di�er  bir  küfürlerini  hikâyedir.  Dediler  ki   m¡Ü¤Ù�a¡‡¦a×�Š£�ñ¥�b¡Š�ñ¥<› o

dönü� öyle  ise  pek  hasarlı bir  dönü�tür.  -  Çünkü  o  denildi�i gibi  ise  biz  ona  iyman  etmemi� hazırlanmamı�

oldu�umuz  için  bize  çok  husran  verecek  bir  dönü� olacaktır.  Vah  o  vakıt ba�ımıza  geleceklere  vah,  diye

alay  etmekte  ileri  gittiler.  Bütün  bu  sözler  onu  zor  görmekten  mütevellid  bir  istib'addan  ne�'et  etti�i için

kısaca  redd  ile  kestirme  cevab  olarak  buyuruluyorki  13.   Ï�b¡ã£�à�bç¡ó�‹�u¤Š�ñ¥ë�ay¡†�ñ¥=›
ya'ni  onu  Allaha  göre  zor  bir�ey  zannetmeyin,  o  bir  tek  zecirden,  zorlu  bir  kumanda  ile  bir  sayhadan

ıbarettir.  Bir  «  ×¢å¤ » emriyle  o  nefha  olur  biter  14.   Ï�b¡‡�aç¢á¤2¡bÛ£�bç¡Š�ñ¡6› derhal  onlar

sâhirede  bulunurlar.  -



SAH�RE,  uyanık göz  ve  gözlere  serab  görünen  düpedüz  açık yeryüzü,  sahra,  meydan  demek  olup

burada  gözleri  açılarak  ap  açık arzımah�erde  bulunacakları anlatılmı�tır.  15.   

ç�3¤a�mî̈Ù�y�†©ís¢ß¢ìó̈<› - Burada  Peygamber  haberini  tekzîb  edenlerin  akıbetleri

hakkında  bir  nümunei  ıbret  ve  Peygambere  bir  tesliyet  siyakında  iyrad  buyurulmu�
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olan  bu  kıssa,  A'rafta,  Tâhâda,  �üarada,  Kasasta  ve  sâirede  müteaddid  yerlerde  her  birinde  farkıl

hususiyyetlerle  tafsîl  olunmu�tur.  Buradaki  hususiyyeti  ise  kavli  leyyini  iyzah  ve  Fir'avnin  «  

a�ã�b‰�2£¢Ø¢á¢a¤ü�Ç¤Ü�ó » tugyaniyle  Firavinli�inin  künhünü  hülâsa  etmi� olmasıdır.  Daha  evvel

sûrei  Kasasta  «  ß�bÇ�Ü¡à¤o¢Û�Ø¢á¤ß¡å¤a¡Ûé̈§Ë�î¤Š©ô7 » demi�ti,  sûrei  �üarada  da  «  

Û�÷¡å¡am£�‚�̂¤p�a¡Ûè̈¦bË�î¤Š©ô » demi�ti.  Bu,  di�er  tafsîllerin  bir  telhısı olmak  ı'tibariyle  «  

ç�3¤a�mî̈Ù� » geldi  de�il  mi  gibi  bir  istifhamı takrirî  olarak  istimaına  ter�ibdir.  16.   a¡‡¤ã�b…í̈é¢›
- « Hadîs  »  in zarfıdır.  Müfessirîn  burada  nidâyı « ã�bu�bê » diye  nidai  bâtınî  olan  münacat  ile  tefsîr

etmi�lerdir.   2¡bÛ¤ì�a…¡aÛ¤à¢Ô�†£�¡› - vadîi  mukaddes,  Berriyyetü��amda  Turi  Sînâ  da�ının

ete�inde  bir  vadî   Ÿ¢ì¦ô7›



TUVÂ  -  o  vadînin  ismi,  atfı beyan  evvelâ  mutahher  ve  mubarek  demek  olan  mukaddes  vasfiyle  tavsîfi

feyzi  ilâhînin  ancak  temiz  kalblere  vârid  olaca�ına  ve  binaenaleyh  evvel  emirde  temizli�in  lüzumuna

tenbihtir.  Netekim  Tahâda  «  Ï�b¤Ü�É¤ã�È¤Ü�î¤Ù�7a¡ã£�Ù�2¡bÛ¤ì�a…¡aÛ¤à¢Ô�†£�¡Ÿ¢ì¦ô6 »

buyurulmu�tu.  Ba'zılarımerreteyn  ma'nasına,  ya'ni  iki  kat  takdis  olunmu� vadî  demek  oldu�unu

söylemi�lerdir  ki  bu  surette  «  m�Ô¤†¡í¦bß�Š£�m�îå¡ » mealinde  mef'uli  mutlak  demek  olup  ayni  ıhtarı

te'kid  ile  yapmı�  olur.  18.   ç�3¤Û�Ù�› Var  mı senin  için  -  bir  meyl,  bir  arzu,  bir  niyyet.  Bu  istifhamda

sorulan  mübteda,  müteallakının zikriyle  iktifaen  mahzuf  olarak  «  

ç�3¤Û�Ù�ß�î¤3¥Pç�3¤Û�Ù�‰�Ë¤j�ò¥Pç�3¤Û�Ù�ã¡î�ò¥ » gibi  ilâ  ile  sılalanabilecek  bir

fi'il  takdîriyle  �öyle  bir  ma'nâ  ifade  eder:  nasıl var  mı bir  meylin?  Veya  bir  arzun,  bir  niyyetin?  Bir  meyl  eder

veya  bir  ra�bet  gösterir  veya  bir  niyyet  besler  misin?   a¡Û¨¬óa�æ¤m�Œ�×£ó̈=› Tezekkî  etmene  -

ya'ni  küfr-ü  tu�yan  kirlerinden,  kötü  ahlaklarından  temizlenip  pak  iyman  ve  �slâm
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hasletleriyle  kendini  nemâlandırma�a?  Buradaki  tezekkâ  tef'ıl babından  fi'lî  muzari'  olup  aslı

tetezekkâdır.

 TEZEKK� temizlemek:  halıs,  arı, pam  pâk  olmak  ve  feyızlenip  nemalanmak  ma'nâlarına  gelir  ki  islâmın

bir  ma'nâsıdır.  Da'vet  için  evvelâ  bu  suretle  hıtabın emredilmesi  ef'ali  ıhtiyariyyede  meyl-ü  niyyetin  �art

oldu�una  i�arettir.  Ya'ni  istermisin  temizlenip  nemalanma�a do�ru  gidesin?  19.   

ë�a�ç¤†¡í�Ù�a¡Ûó̈‰�2£¡Ù�› Ve  seni  rabbına  hidayet  edeyim  -  rabbını tanıma�a ir�ad  edeyim   

Ï�n�‚¤’ó̈7› de  ha�yetlenesin  -  onun  gadabından,  ıkabından  korkup  ona  ta'zîm  ile  saygı duyasın -

çünkü  «  a¡ã£�à�bí�‚¤’�óaÛÜ£é̈�ß¡å¤Ç¡j�b…¡ê¡aÛ¤È¢Ü�à¨¬ìª¯¢6a » dır.  Bilmiyenlerin  saygısı olmaz.

Saygısı olmıyanlar  korumaz  her  fenalı�a atılır.  Bu  iki  âyette  sûrei  Tâhâda  geçen  «  

Ï�Ô¢ì�üÛ�é¢Ó�ì¤¦üÛ�î£¡ä¦bÛ�È�Ü£�é¢ í�n�̂�×£�Š¢a�ë¤í�‚¤’ó̈ » âyetinin  bir  nevi'  tafsîli  ile  kavli

leyyini  bir  iyzah  vardır.  20.   Ï�b�‰í̈é¢a¤üí̈�ò�aÛ¤Ø¢j¤Šô̈9› - Âyeti  kübrâ  o  büyük  mu'cize,

asanın dirilip  yılan  olmasımu'cizesidirki  ölülerin  dirilmesine  ve  «  ×¢å¤ » emrinin  tecellîsine  bir  bürhandır.

Kavli  delîli  dinlemeyince  fi'lî  olarak  bunu  gösterdi  21.   Ï�Ø�̂£�l�› fakat  Fir'avin  tekzîb  etti  -  söze

inanmadı�ı  gibi  o  büyük  mu'cizeyi  gördü�ü halde  de  ona  sihir  dedi  ve  Musâya  yalan  isnad  etti   

ë�Ç�–ó̈9› ve  ısyan  etti  -  Allahı ve  emrini  tanımak  istemedi,  temizlenme�e niyyet  etmek  �öyle  dursun



« ë�ß�b‰�l£¢aÛ¤È�bÛ�à©îå� » o rabbül'âlemîn  ne  oluyormu� diye  kar�ılıyarak  inkâr  ve  ısyana  cür'et  etti

22.   q¢á£�a�…¤2�Š�í�¤Èó̈9› sonra  sa'y  ederek  idbara  gitti  -  ya'ni  tekzîb  ve  isyanda  muvaffak

olamadı, bununla  beraber  bu� da  durmadı, ko�tu,  çalı�tı, lâkin  ıkbâle  do�ru  çalı�madı, idbare  do�ru  çalı�tı,

Allaha  yüz  tutucak  yerde  ardını dönerek  helâka  do�ru  tersine  gitti.
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23.   Ï�z�’�Š�› onun  üzerine  mah�erinin  topladı - ibtida  sâhirleri  toplayıp ma�lûb  olduktan  sonra

sûrei  �üarada  «  Ï�b�‰¤�3�Ï¡Š¤Ç�ì¤æ¢Ï¡óaÛ¤à�†�a¬ö¡å¡y�b‘¡Š©íå�7 » âyetiyle  beyan  olundu�u

üzere  �ehirlere  sevkıyyat  me'murları hâ�irler  göndererek  ordusunu  ve  mele'kini  topladı Ï�ä�b…ô̈9›
da  haykırdı 24.   Ï�Ô�b4�a�ã�b̄‰�2£¢Ø¢á¢a¤ü�Ç¤Üó̈9› « a�ã�b̄‰�2£¢Ø¢á¢a¤ü�Ç¤Üó̈9 » benim

en  yüksek  rabbınız,  dedi  -  kendisinden  ba�ka  her  hangi  bir  rabbı kendi  madununda  addederek  kendisinin

en  üstün  rabbülerbab  oldu�unu  iddi'a  etmek  derecesinde  da'vayı azıttı, kendisine  o  nam  ile  taptırmak

istedi,  evvelde  «  ß�bÇ�Ü¡à¤o¢Û�Ø¢á¤ß¡å¤ a¡Ûé̈§Ë�î¤Š©ô7 » diye  kendisinden  ba�ka  ilâh  bilmedi�ini

söyliyerek  ılmi  nefy  etmi�ti.  Cûya  teharriyatta,  tedkikatta  bulunmak  üzere  «  

Ï�b�ë¤Ó¡†¤Û©óí�bç�bß�bæ¢Ç�Ü�óaÛÀ£©îå¡Ï�bu¤È�3¤Û©ó•�Š¤y¦bÛ�È�Ü£©ó¬ a�Ÿ£�Ü¡É¢



a¡Û¨¬óa¡Ûé̈¡ß¢ìó̈=ë�a¡ã£©ó�ü�Ã¢ä£¢é¢ß¡å�aÛ¤Ø�b‡¡2©îå� » demi�ti.  Bu  kerre  o  teharrî  pek

bo�una  çıkmamı�, bir  rab  bulundu�unu  anlatmı�  oldu�unu  îyma  etmekle  beraber  onun  kendinden  yüksek

olmadı�ını iddi'a  edecek  derecede  kibr-ü  azamet  taslama�a kalkmı�tı. �bni  Cerîrin  Mücahid  ve  sâireden

nakline  göre  bu  iki  söz  arasında  kırk  sene  geçmi�ti.  Burada  Âlûsînin  kaydetti�i vechile  ba'zı asârda  �öyle

vârid  olmu�turkı Fir'avin  topladı�ı  mah�eri  içinde  kalkıp hıtabetle  bir  nutuk  iyrad  ederek  o  büyük  lakırdıyı

söylemi�, bu  suretle  kendisini  halkın veyiyülemri  olanların hepsine  tafdîl  eylemi�ti   25.   

Ï�b��̂�ê¢aÛÜ£é̈¢› Allah  da  onu  tuttu   ã�Ø�b4�a¤ü¨¡Š�ñ¡ë�a¤ü¢ë@Ûó̈6› Âhıretin  ve

Ulânın nekâliyle  tenkîl  ediverdi  -  azâb,  ta'zîb  ma'nasına  geldi�i gibi  nekâl  de  tenkîl  ma'nasına  ismi  mastar

olur.

 TENKÎL,  gören  ve  i�itene  ıbret  olacak  ve  ona  müeddî  olan  �eylerden  men'ecek  vechile  ta'zîb  ve  ukubet

etmektir.  Burada  nekâl  «  ã�Ø�Ü�é¢aÛÜ£é̈¢ ã�Ø�b4�a¤ü¨¡Š�ñ¡ë�a¤ü¢ëÛ�ó » takdirinde  mef'uli

mutlak,  cümlesi  hal  mevki'indedir.  Veya  Âhıret  ve  ulâ  nekâli  için  tuttu  alıverdi  ma'nasında  «  aˆ » nin

mef'uli
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lehidir.  Âhıret  ve  uladan  zâhir  olan  Âhıret  ve  Dünyadır ki  Dünya  nekâli  ı�rak  ile,  Âhıret  nekâli  Cehenneme

sevk  ile  olmu�tur.  Maamafih  burada  âhiret  sonraki  ve  ulâ  evvelki  ma'nasına  olarak  sonrakinin  ve  evvelkinin

nekâli  olmak  üzere  tuttu  alıverdi  ve  sonrakinden  murad  «  a�ã�b̄‰�2£¢Ø¢á¢a¤ü�Ç¤Üó̈9 » kelimesi,

evvelkinden  murad  da  «  ß�bÇ�Ü¡à¤o¢Û�Ø¢á¤ß¡å¤ a¡Ûé̈§Ë�î¤Š©ô7  »  kelimesi  demek  oldu�u da  �bni

Cerîr  tefsîrinde  mezkûrdur.  26.   a¡æ£�Ï©ó‡¨Û¡Ù�› �übhesizki  bunda  -  bu  Mûsâ  hadîsinde,

Fir'avnin  macerasiyle  tenkilinde   Û�È¡j¤Š�ñ¦› muhakkak  bir  ıbret  var.  -  Ibret  alınacak,  intibah  verecek  bir

ders  vardır.  Fakat  herkes  için  de�il   Û¡à�å¤í�‚¤’¨6ó;› ha�yet  duymak  �anından  olan,  saygısı

bulunan  kimseler  için  -  ki  onlar  irfanı olanlardır.  Yoksa  duygusu  olmıyanlar  bir  Mûsâ  gelmi�, Fir'avin  batmı�

da  ne  olmu� diye  bundan  hiç  bir  istifâde  etmezler.  ��te  o  ba's  hakkındaki  haber  de  böyledir.

 Bu  kıssadan  sonra  Allah  tealânın rububiyyetinin,  kudretinin  yüksekli�ini  ve  ona  nazaran  halk  ve  ba'sin

kolaylı�ını ve  azgınlar  hakkında  âhıret  âzabının �iddetini  anlatmak  üzere  münkirlere  tevbîh  tarikıyle

buyuruluyor  ki:

WR›õ�a�ã¤n¢á¤a�‘�†£¢�Ü¤Ô¦ba�â¡aÛ£�à�b¬õ¢62�äî̈è�®bXR›‰�Ï�É��à¤Ø�è�b



Ï��ì£í̈è�=bYR›ë�a�Ë¤À�“�Û�î¤Ü�è�bë�a�¤Š�x�™¢zî̈è�:bPS›
ë�a¤ü�‰¤�2�È¤†�‡¨Û¡Ù�…�yî̈è�6bQS›a�¤Š�x�ß¡ä¤è�bß�b¬õ�ç�bë�ß�Š¤Çî̈è�:b

RS›ë�aÛ¤v¡j�b4�a�‰¤¨,îè�=b›
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SS›ß�n�bÇ¦bÛ�Ø¢á¤ë�¡ü�ã¤È�bß¡Ø¢á¤6TS›Ï�b¡‡�au�b¬õ�p¡aÛÀ£�b¬ß£�ò¢
aÛ¤Ø¢j¤Šô̈9US›í�ì¤â�í�n�̂�×£�Š¢a¤ü¡ã¤�bæ¢ß�b�Èó̈=VS›ë�2¢Š£¡‹�p¡
aÛ¤v�z©îá¢Û¡à�å¤í�Šô̈WS›Ï�b�ß£�bß�å¤Ÿ�Ìó̈=XS›ë�aq̈�Š�aÛ¤z�îì̈ñ�
aÛ†£¢ã¤î�=bYS›Ï�b¡æ£�aÛ¤v�z©îá�ç¡ó�aÛ¤à�b¤ëô̈6PT›ë�a�ß£�bß�å¤
�bÒ�ß�Ô�bâ�‰�2£¡é©ë�ã�è�óaÛä£�1¤�Ç�å¡aÛ¤è�ìô̈=QT›Ï�b¡æ£�aÛ¤v�ä£�ò�
ç¡ó�aÛ¤à�b¤ëô̈6RT›í�¤d�Ü¢ìã�Ù�Ç�å¡aÛ£�bÇ�ò¡a�í£�bæ�ß¢Š¤¨,îè�6b
ST›Ï©îá�a�ã¤o�ß¡å¤ ‡¡×¤Ší̈è�6bTT›a¡Ûó̈‰�2£¡Ù�ß¢ä¤n�èî̈è�6b
UT›a¡ã£�à�b¬a�ã¤o�ß¢ä¤̂¡‰¢ß�å¤í�‚¤’¨,îè�b6VT›×�b�ã£�è¢á¤í�ì¤â�

í�Š�ë¤ã�è�bÛ�á¤í�Ü¤j�r¢ì¬aa¡£�üÇ�’¡,î£�ò¦a�ë¤™¢zî̈è�b›



Meali  �erifi

 Sizmi  daha  çetinsiniz  yaratılı�ça  yoksa  Semamı? O "Allah"  onu  bina  etti  27  Boyuna  irtifa'  verdi  28

Nizamına  koydu  29  Gecesini  kararttı, ku�lu�unu  çıkardı 30  Ondan  sonra  da  arzı dö�edi  31  Ondan  suyunu

ve  mer'asını çıkardı 32  Ve  da�larını oturttu  33  Sizin  ve  davarlarınızın intifa'ı için  34  Fakat  geldi�i vakıt o

"tâmmei  kübrâ"  35  O  insanın neye  ko�tu�unu  anlıyaca�ı  gün  36  Ve  Cahîm  hortlatıldı�ı  vakıt,  görür  kimseler

için  37  Artık herkim  azgınlık etmi�, Dünya  hayatı tercih  eylemi� ise  muhakkak  Cahîmdir  onun  varaca�ı  38

Herkim  de  rabbının makamından  korkmu� ve  nefsi  hevadan  nehy  eylemi� ise  muhakak  Cennettir  onun

varaca�ı  39  Sana  o  saattan  soruyorlar:  ne  zaman  demir  atması? 40  Nerde  senden  onu  anlatması? 41

Rabbınadır onun  müntehası 42  Sen  ancak  bir  münzirisin  ondan  
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ha�yet  duyacakların 43  Onu  görecekleri  gün  onlar,  sanki  bir  ak�am  veya  ku�lu�undan  ba�ka  durmamı�a



dönecekler  44

 27.   õ�a�ã¤n¢á¤› ey  o  kendilerini  yüksek  sanıp da  Allahın kudretini  inkâra  kalkı�an  münkirler!

Zu'münüzce  kendi  takdirinizce  �unu  bir  dü�ünün  bakalım:  siz  mi   a�‘�†£¢› e�edsiniz?  -  Daha  çetin,

daha  zorlusunuz?   �Ü¤Ô¦b› yaradılmak  hususunca  -  burada  asıl ma'nâ  ölümden  sonra  yeni  bir

hılkatle  yaradılı�  üzerindedir.  Fakat  bir  kübra  halinda  daha  �ümullü  olmak  üzere  suâl   mutlak  halk  üzerinde

iyrad  olunmu�tur.  Ya'ni  gerek  evvel  ve  gerek  sonra  alel'ıtlak  yaradılmak  cihetiyle  siz  mi  daha  zor  ve

çetinsiniz   a�â¡aÛ£�à�b¬õ¢6› yoksa  sizden  yüksek  ve  sizi  muhît  olan  Semamı? - Belliki  o  daha  çetin

de�il  mi?  Çünkü  siz  onun  içinde  bir  zerre  demeksiniz  öyle  iken   2�äî̈è�®b› o Allah  onu  bina  etti  -

Bina,  müteferrık eczayı yekdi�erine  zamm-u  rabt  ile  mecmuından  bir  küll  in�a etmektir.  Semâda  böyle  lâtîf

ve  kesîf  nice  mevadd  ve  ecramın türlü  kuvvetlerle  sureti  mahsusada  terkib  ve  rabt  olunarak  mecmuundan

husule  getirilmi� bir  yapıdır ki  onu  Allah  yapmı�tır.  �öyle  ki  28.   ‰�Ï�É��à¤Ø�è�b› boyuna  irtifa'

verdi  -  direksiz  olarak  yükse�e kaldırdı.

SEMK,  bir  �ey'in  irtifa'  ta'bir  etti�imiz  boyu'  a�a�ıdan  yukarıya  imtidadı ve  yüksekli�idir.  Yukarıdan  a�a�ı

mülâhaza  edildi�i zaman  umk  ta'bir  olunur.  Enine  boyuna  olmak  üzere  sihan  ile  de  tefsîr  edenler  olmu�tur.  



Ï��ì£í̈è�=b› sonra  da  onu  tesviye  etti  -  «  ë�aÛ£�à�b¬õ�‰�Ï�È�è�bë�ë�™�É�aÛ¤à©îŒ�aæ�= »

mantukunca  
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 mîzanını vaz'  edip  denkle�tirdi,  nizamına  koyup  düzeltti.  Bundan  Semânın �ekli  tam  küre  oldu�unu

anlatmak  istiyenler  olmu� ise  de  bütün  Semanın hey'eti  umumiyyesinin  �ekli  tam  küre  oldu�u sâbit  de�ildir.

Tafsîlini  Allah  bilir.  29.   ë�a�Ë¤À�“�Û�î¤Ü�è�b› gece  karanlık olmak  ma'nâsına  gat�ten  oldu�una

göre  gecesini  karanlık etti,  muzlim  kıldı diye  ma'nâ  verilmi�tir.  Fakat  bunda  gecenin  Semaya  izafeti  ba'zı

muhteveyatına  nazaran  ednâ  mülâsebe  kabîlinden  olmu� olur.  Çünkü  Semanın her  tarafı gece  olmaz.  Bir

de  gat� ve  gata�an  Kamusta  mezkûr  oldu�u üzere  hastalıktan  veya  ıhtiyarlıktan  nâ�î âheste  âheste

yürümek  ma'nâsına  gelir,  bundan  ıgta� âheste  âheste  yürütmek  demek  olaca�ından  gecesini  tedricen

giderdi  demek  olur.  Bu  ise  �u ıhrac  ile  pek  mütenasibdir.   ë�a�¤Š�x�™¢zî̈è�:b› ve  duhasını

çıkardı - zıyasını çıkarıp gündüzünü  yaydı, Râgıbdan  anla�ıldı�ına  göre  duha  fil'asıl zıyayi  �emsin  inbisatı

ve  gündüzün  imtidadi  demek  olup  sonra  ma'ruf  ku�luk  vaktına  ism  olmu�tur.  Burada  gecenin  mukabili

olarak  zıyanın parıltısı ile  mutlak  gündüz  ma'nâsına  oldu�u beyan  olunuyor.  Gündüzün  meydana  çıkması



ise  gecenin  gitmesi  ile  mütenasib  olaca�ından  «  a�Ë¤À�“�Û�î¤Ü�è�b » geceyi  kararttı demekten  ziyade

yürüttü,  giderdi  demek  olması pek  yakı�ıyor.  Ve  bunda  iki  ma'nâ  mümkindir.  Birisi  evvelki  gibi  Arza  nazaran

olan  ve  her  gün  teâkub  eden  gecesi  gündüzü  olmasıdır ki  bunda  Arzın hılkatine  ve  Kamerin  mahvine

temass  edilmi� olur.  Birisi  de  Semânın kendisinde  gece  tedricen  gide  gide  kalmamı�  hep  gündüz  olmu�

olmasıdırki.  Ki  bu  ma'nâ  leylin  ve  duhanın Semâya  tam  ma'nâsiyle  izafetine  pek  muvafık ve  ince  bir

ma'nâdır.  Çünkü  zulmet  esas  ı'tibariyle  ademî  oldu�undan  güne� ve  sair  ecramımünire  yaratılmazdan

evvel  Semâ  elbette  muzlim  gece  halinde  demek  idi.  Ecramımuzîe  yaratılma�a ba�ladı�ından
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i'tibaren  gitgide  o  gece  giderilmi� ve  gündüzü  çıkarılmı�tır.  Onun  için  gece,  Arz  ve  sair  ecramın gölgesi

dü�en  hududları sahasında  yürümekle  beraber  di�er  sahai  Semâ  gündüz  halindedir.  Arz,  bundan  sonra

söylenece�i cihetle  buradaki  geceyi  ve  gündüzü  -  dedi�imiz  gibi  -  Semânın kendisinin  gecesi  ve  gündüzü

diye  anlamak  bize  daha   muvafık görünüyor  30.  ë�a¤ü�‰¤�› Arza  gelince   

2�È¤†�‡¨Û¡Ù�…�yî̈è�6b› ondan  sonra  da  onu  bast  edip  dö�edi  -  Semâyı halk-u  tesviye  ve

gecesenin  giderip  gündüzünü  çıkardıktan  sonra  Yer  yüzünü  üzerinde  hayat  ve  süknâ  kabil  olacak  vechile



yayıp serdi,  Arzın üzerinde  ya�adı�ımız kı�rını ondan  sonra  yaratıp dö�ek  halinde  dö�edi.

 …�y�b DEHA,  bast  etmek  ma'nâsına  dahv  veya  dahy  dendir.  Bast  da  dö�ek  serer  gibi  yaymak,

dö�emektir.  Bunun  zâhiri  de  Arzın kendisinin  daha  evvel  yaratılmı�  olmasıdır.  Sûrei  Bakarede  «  

q¢á£�a¤n�ì¨¬ôa¡Û�óaÛ£�à�b¬õ¡Ï��ì£í̈è¢å£� »,  kezalik  «  yáÏ–Üo » âyetlerinde

Semânın tesviyesi  Arzın ve  mâfil'arzın halkından  sonra  gibi  zann  edilebilirse  de  orada  «  q¢á£� » zamanda

terâhî  için  de�il,  kelâmdan  terâhîi  rütbî  için  olmak  lâzım gelece�ini  buradaki  «  2�È¤†�‡¨Û¡Ù� » iyzar

ediyor  demektir.  Bununla  beraber  burada  �unu  da  nazarı i'tibare  almak  lâzım gelir  ki  Sûrei  �srada  «  

Ï�à�z�ì¤ã�b¬aí̈�ò�aÛ£�î¤3¡ » de  geçti�i üzere  �bni  Abbastan  varid  olan  rivayette  Kamer,

mahvedilmezden  evvel  güne� gibi  parlak  oldu�u ve  o  zaman  onun  gece  âyeti  olmadı�ı  beyan  olunmu�tu.

Buna  nazaran  Arzın ilk  hılkatinde  ve  Kamer  sönmezden  evvel  Arzda  gece  karanlı�ı  yokdu  demektir.  Ve  o

halde  «  ë�a�Ë¤À�“�Û�î¤Ü�è�b » Kamerin  sönmesiyle  arz  üzerinde  gecenin  karartılmı�  olmasını ifade

etmi� ve  Kamerin  sönmesi  de  Arzın dahvinden  evvel  oldu�unu  da  «  2�È¤†�‡¨Û¡Ù� » karînesiyle  anlatmı�

olur.  �ukadarki  Kamerin  ibtidai  hılkati  Arzın hılkatinden  sonra  olmak  i'tibariyle  Arzın hılkatinden  sonra  da

semada  bir  tesviye  yapılmı�  demek  olaca�ını dü�ünmek  ıktiza  eder.
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 �imdi  «  …�yî̈è�6b » yi  beyan  ve  tefsîr  ve  tekmil  olarak  buyuruluyorki   31.   

a�¤Š�x�ß¡ä¤è�bß�b¬õ�ç�bë�ß�Š¤Çî̈è�:b› ondan  suyunu  ve  mer'asını çıkardı - suyunu  yarattı,

menba'larını fı�kırttı, nehirlerini  akıttı, otunu,  otla�ınımezre'asını bitirdi.   32.   

ë�aÛ¤v¡j�b4�a�‰¤¨,îè�=b› Da�larını da  oturttu  -  tesbit  etti.  ��te  Arzın dahvi,  kı�rı Arzın böyle  hayat

ve  süknâya  kabiliyyetli  bir  surette  dü�enmesi  demektir.  Netekim  bu  hikmet  �öyle  tasrih  olunuyor.  33.   

ß�n�bÇ¦bÛ�Ø¢á¤ë�¡ü�ã¤È�bß¡Ø¢á¤6› Sizin  ve  hayvanlarınızın intifa'ı, ya�aması için  -  demek  ki  bu

büyük  sun'u  kudret  hikmetsiz  de�il,  bunlar  gayesiz  abes  olarak  keyfe  mettefak  yaratılıvermemi�tir.  O  halde

bu  ya�amanın ya�atmanın da  bir  hikmet  ve  gayesi  vardır.  Onun  için  34.   

Ï�b¡‡�au�b¬õ�p¡aÛÀ£�b¬ß£�ò¢aÛ¤Ø¢j¤Šô̈9› o tâmmei  kübrâ  geldi�i vakıt - tâmmei  kübrâ,

Kıyametin  isimlerindendir.

 Ÿbßé TAMME,  basıp doldurmak  ma'nasına  «  Ÿá » den  mü�takk  olarak  üstün  ve  baskın güç

yetmez  belâ  demektir.  Tâmmei  kübrâ  da  en  büyük  tâmme  demek  olup  Kıyametin  ve  bilhassa  ehli

Cehennemin  Cehenneme,  ehli  Cennetin  Cennete  gitti�i hengâmın ismidir  35.   

í�ì¤â�í�n�̂�×£�Š¢a¤ü¡ã¤�bæ¢ß�b�Èó̈=› - Tammei  kübrâdan  bedeldir.  Ya'ni  o  tâmmei  kübrâ  o



gün  ki  insan  neye  çalı�mı�  oldu�unu,  hangi  emel  pi�inden  ko�mu�, hayrınamı, �errinemi,  kârınamı

zararınamı u�ra�mı�  bulundu�unu  o  gün  anlar   36.   ë�2¢Š£¡‹�p¡aÛ¤v�z©îá¢› - « ubõp »

üzerine  ma'tuftur.  Ya'ni  o  tâmmei  kübrâ  gelip  Cehennem  kapıları açılarak  o  salgın ate� ap  açık ortaya

çıkarıldı�ı  vakıt Û¡à�å¤í�Šô̈› görür  kimseler  için  -  ya'ni   
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herkim  olursa  olsun  görmek  �anından  olan  kimseler  için.  Çünkü  rivayet  olundu�una  göre  Cehennem

açılacak,  alevler  saçarak  fırlayacak,  her  gözü  olan  görecek,  ve  çünkü  «  ×¬èî̈È̈¬—¬ » de  «  

ë�a¡æ¤ ß¡ä¤Ø¢á¤a¡£�üë�a‰¡…¢ç�7b×�bæ�Ç�Üó̈‰�2£¡Ù�y�n¤à¦bß�Ô¤š¡î£¦b7 » buyuruldu�u

üzere  herkes  ona  varacak,  ehli  Cennet  de  sıratı onun  üzerinden  geçecektir.  Maamafih  görecek  kimseler

için  demek  girecek  kâfirler  ve  azgınlar  için  demek  de  olabilir  -  37.   Ï�b�ß£�bß�å¤Ÿ�Ìó̈=› «iza»  nın

cevabı ve  o  vakıtki  halin  tafsîlidir.  40.   ß�Ô�bâ�‰�2£¡é©› - Makamı rabb,  Ruh  ve  Melâikenin  saf  saf

kıyam  durdu�u o tâmmei  kübrâ  günü  kulun  huzurı ilâhîde  duru�u veya  duraca�ı  makamıdır.  42.   

a�í£�bæ�ß¢Š¤¨,îè�6b› ne  zaman  onun  mürsâsı -



MÜRSÂ,  masdarımîmî  olarak  irsa  ma'nasına  veya  ismi  mekân  yâhud  ismi  zeman  olarak  münteha

ma'nasınadır.  �rsa;  sübut  ma'nasına  resadan,  geminin  demir  atılarak  durdurulması gibi  sâbit  kılınıp

durdurulmak  demektir.  Da�lara  revasî  denilmesi  de  bu  ma'nadandır.  Buharîde  mezkûr  oldu�u üzere

geminin  müntehî  oldu�u yere  sefînenin  mürsası denilir.  Burada  bir  isti'are  var  demek  olur.  Ya'ni  Allah  o

Saati  ne  vakıt getirip  dikecek,  o  Kıyamet  ne  zaman  vaki'  olacak  diye  soruyorlar  -  43.   

Ï©îá�a�ã¤o�ß¡å¤‡¡×¤Ší̈è�6b› Bunda  da  iki  ma'na  söylenmi�tir.

 B�R�NC�S�, « Ï©îá�›Pa�ã¤o�› » nin  mukaddem  haberi  olarak  nerdesin  sen  onu

anlatmaktan?  Onu  anlatmak  senin  vazîfen  de�ildir.  O  senden  uzaktır diye  suâli  reddir.

 �K�NC�S�, iki  cümle  olup  «  Ï©îá� »,  nerde  bu  suâl?  Diye  suâli  redd,  «  a�ã¤o� » mübteda  «  

ß¡å¤ ‡¡×¤Ší̈è�6b » haberi  olarak  sen  Hatemül  enbiya  onun  alâmetlerindensin  diye  beyandır.  Ya'ni  senin

irsalin  onun  vuku'u  yakla�makta  oldu�unu  
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anlatıp dururken  bununla  iktifa  etmeyip  de  sorma�a kalkı�malır ma'nasız ve  salâhiyyetlerinden  uzaktır.

Çünkü  44.   a¡Ûó̈‰�2£¡Ù�ß¢ä¤n�èî̈è�6b› onun  müntehası rabbınadır.  -  Bütün  künhiyle  ve  herkes

hakkında  vukuu  vaktına  kadar  bütün  tafsîlâtiyle  onu  bilmek  rabbına  aiddir.  Ba�kasına  de�il,  onu  ancak  o

bilir.  �lerisine  karı�mak  onların haddi  olmadı�ı  gibi  daha  fazlasını anlatmak  da  senin  vazîfen  de�ildir.  45.   

a¡ã£�à�b¬a�ã¤o�ß¢ä¤̂¡‰¢ß�å¤í�‚¤’¨,îè�b6› sen  ancak  ondan  ha�yet  duyacak,  korunacak  olan

kimseleri  sakındıracak  habercisin.  46.   

×�b�ã£�è¢á¤í�ì¤â�í�Š�ë¤ã�è�bÛ�á¤í�Ü¤j�r¢ì¬aa¡£�üÇ�’¡,î£�ò¦ a�ë¤™¢zî̈è�b› sanki

onlar  onu  görecekleri  gün  bu  Dünyada  bir  ak�am  veya  ku�lu�undan  fazla  durmamı�a döneceklerdir.  -

Uzun  zannedilen  Dünya  Ömrü  o  kadar  çabuk  geçer  korkup  sakınanlar  o  suretle  korkulardan  kurtulurlar,

sakınmayıp keyfine  bakanlar  da  bir  gün  gibi  ömürlerini  geçirir  nihayet  ebedî  belaya  dü�erler,  binaenaleyh

ne  zaman?  Diye  alay  edip  acele  etmesinler.

 Burada  «  a¡ã£�à�b¬a�ã¤o�ß¢ä¤̂¡‰¢ » buyuruldu�u için  bunun  kimlere  ve  nasıl fâide  verece�i tafsîl

olunmak  üzere  bu  inzarlar,  âtîdeki  Sûrelerde  de  tevalî  ettirilerek  anlatılacaktır.




