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İNŞİKAK SÛRESİ

Mekke'de nâzil olmuş. 25 âyet, 107 kelime, 440 harften iba
rettir. Göğün yarılm asından söz ettiği için bu adı almıştır.
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G ök yarıldığı (veya parçalandığı vakit. Göğün inşikâkı; bu âle
min değişmesi için yukarı tarafından gelen İlâhi em rin, inm ek ve
gerçekleşm ek üzere gökte ortaya çıkışıdır.
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Rabbinin em rine,

Hak'kın e m 

rine itâat eder. O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zam an, "hak
oldu" da. "el-Hakka"dan olup büyük olayların ve felâketlerin ola
cağı kıyâm et gününün gerçekleşm esi.
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Yer uzatılıp düzlendiği ve yerküre uzatılıp genişletildiği zam an,
dağları ve dereleri yerle bir edilip düzlendiği,
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İçinde

ne

varsa

attığı

ve

tam am en

boşaldığı.

Ölüleri,

kâbirlerinden fırlattığı. Yer, ağırlıklarını çıkardığında, define ve
madenlerini

döktüğü
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vakit.
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Ve Rabbini dinleyip, kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği
vakit. (İnsanoğlu yaptıkları ile karşılaşır.) O zam an neler neler
olacak. Şimdi açıklanacak gibi değil, dem ek olur. İki âyet aynı
benziyor, m ükerrer değil. Yukarıdaki âyet gökler hakkında, bu da
yerler hakkındadır.
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Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine doğru çaba gösterm ek
sizin ve O'na varacaksın. Yâni bütün hayatında ölüm ve ondan
sonra Rabbi'nin acı veya tatlı ereceğin em rine doğru, didinir çaba
larsın. Nihâyet ona kavuşursun.
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O vakit kitabı sağ eline verilen amel defteri veya m ahkem e
sonucunu bildirir belge, sağ eliyle veya sağ eline verilen, hemen
bir kolay hesap ile hesaba çekilir, geçer.

J
ljl^j>Kitâbı sağ eline verilen (Mü'min)in kolaylıkla hesabı görülecek.
Hesâb-ı Yesir; hiç tartışılmayan kolay bir hesap ki Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivesellem bunu; "arz" ve "sâde kitaba bakılıp geçişti
rilmekle" tefsir etmiştir.
Ey Âllâh'ın Rasûlü, dedim . (Aişe Radıyâllâhû Anhâ) "Kolay he-
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sab nedir?" Buyurdu ki; "Kitabına bakılıp da geçiştirilivermesi yâni
günâhlarının af olunuvermesidir."
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Hesabı kolay geçer ve sevinçli olarak ehline döner. Sevinerek
"alın, okuyun kitabımı" der. Ehli; Mü'minlerden olan dostları ve
yakınları ile yüce Âllâh'ın cennette özel olarak onun için hazırladığı
hûriler ve hizmetçilerdir.
i
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ehli

olanlar,

Qj

kitâbı

arkasından

sollarına

verilenler.

Kuşkusuz kendi yüklerini ve o yüklerle beraber daha birçok yükleri
yü kle n e ce k d ir.
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Sübûr; helâk demektir. Yâni "Yâ sûbûra! Ey helâk! Neredesin
gel yetiş im dadıma. Helâk olayım da bu dertten kurtulayım" diye
feryad ederler.
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12O alevli ateşe (cehennem e) girer.
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Çünkü o, ehli içinde sevinçli idi. Dünyada, evinde, ailesi, kavmi
içinde, keyfi yerinde, zevk ve sefasında idi. Ahireti ve işin sonunu
düşünm ez, gam ve keder içinde sıkıntı çekenlere acım az, dünya
nın uğrayacağı değişiklikleri hesaba katmazdı.
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Çünkü

o

zannetmişti

ki

asla

dönm eyecek,

değişikliğe

uğram ayacak; neşesi kedere çevrilm eyecek, ölm eyecek, hiç azap
çekm eyecek

15-

ve

sorumlu

olm ayacak

sanmıştır.

jlS ' 4->j j l

^'
^ Ju Hayır, onun zannettiği gibi değil. İş, onun keyfine kal
m ayacak. Değişim e uğrayacak, Rabbine dönecektir. <_>S u İ-Şj «S'
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l^_^ıŞ Çünkü Rabbi, onu görmektedir. Bütün yaptıklarını görüp
t

gözetip duruyor. Her ne olursa olsun onu çevirecek, hesabını g ö
rüp cezâsını verecektir.
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^_~3I / J Şimdi yem in olsun j i - U L şafağa. (Akşam güneş ka
vuştuktan sonra ufukta görünen kırmızılığın adıdır.) Türkçe'de şa 
fak; fecir yâni sabahın tanı mânâsında yaygın olmuştur.
Burada m aksat; dünya hayâtı ile sevinenlere karşı, her güa
nün sonunda bir akşam ın gelmesi şeklinde, hâlden hâle geçm ekte
olan âlemin değişim indeki manzaraların farklılığını duyurm ak ol
duğu için, önce akşam ın kırmızı şafağına, geceye ve onda basan
karanlığa.
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J j J lj G eceye

ve onun kapsadığı şeylere, gecenin der

leyip topladığı kapsadığı şeyler. Derli toplu, düzgün ve intizamlı
olmak.
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Derlenip toplanarak düzgün bir dolunay olduğu zam an Ay'a.
Şafağın, gecenin ve kapladığı şeylerin ve Ay'ın hâlden hâle geç
mesi gibi, siz de hâlden hâle geçerek Rabbinize gideceksiniz.
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Elbette siz kattan kata bineceksiniz. Tabaka tabaka veya ne
silden nesile uyum sağlayan birbirinden üstün değişm eler bine
cek, hâlden hâle geçersiniz.
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O hâlde bu insanlara ne oluyorda imân etm iyorlar? İmân edip
de o güzel sonuca ulaşm ak için, güzel am eller işlemezler.

21 ■

V jlyi-îI ^-g llp i£ ji tajj

Karşılarında Kur'ân okunduğu vakit secde etmezler, boyun eğ 
mezler, gerçeği kabûl etmezler, Âllâh'ın em ir ve yasaklarına itâat
edip uymazlar, secde etmeleri gerekirken secde etmezler.
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Hatta inkâr edenler yalanlıyorlar da Kur'ân'a ve ahirete yalan
diyorlar.
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Hâlbuki Allâh-û Teâlâ, onların içlerinde, kâlplerinde ne gizledio
ğini (küfür ve kinlerini) pekiyi bilir.
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Ey Habibim, onun için kâfirleri elem verici bir azap ile müjdele.
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Ancak imân edip de sâlih am eller işleyenler m üstesnâ! Onlar
için kesilmez, tükenm ez bir ecir vardır. Onlar için yâni imân edip
de iyi am eller yapanlar için, kendi kazançları olması itibariyle minnetsiz yahut kesilmez sonsuz bir m ükâfat vardır.

