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Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuş, 11 âyettir. Âdiyat; koşan 

atlar demektir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyâmet 

günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.

Rasûl-û Ekrem SaMâMâhû Aleyhivesellem, Ben-i Kinâne'ye kü

çük bir süvari müfrezesi göndermiş ve başlarına reislerinden bir 

zat olan Münzir bin Am r Ensari'yi tayin etmişti. Peygamber efen

dimize bir ay bunların haberi gecikmişti. Münâfıklar da "Onlar öl

dürüldüler" demişlerdi. Bu sûre, onların selâmetini haber vermek 

ve müjdelemek için nâzil olmuştur.
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Süratle harıl harıl koşan atlar,

2- 1>-Jİİ objj-<>JLî

Bu da atların koşarlarken hızlarından tırnaklarıyla çarptıkları 

taşlardan, çakmak gibi ateşler çıkararak gitmelerinde görülür-.
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Ansızın sabah baskını yapanlara. Sabahleyin göz göre göre
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yapmak, çoğunlukla daha sağlam olması hasebiyle baskınlarda 

alışılmış bulunmasındandır.

4- L*Jü 4j S j j l i

O esnada tozu dumana katan harıl harıl koşan atlar, ayakla

rından ateş saçtılar, sabah baskını yaptılar, tozu dumana kattılar.
')

5- L*^ 4j

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki. Bir 

düşman toplumunu, ordusunun tam ortasından vurup içine dala

rak yahut çevirip ortaya alarak mağlup ve perişan etmişlerdir.

6-

Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. Kocasının hakkını 

ve iyiliklerini inkâr eden nankör kadına ve yemeğini misafirden 

sakınarak yalnızca yiyen cimriye, kazanmışa ücretini vermeyen, 

uşağını çok döven kimseye "kenûd" denir.
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Şüphesiz kendisi de buna şahittir. insan öyle olduğuna kendisi 

şahitlik eder. Zira o nankörlük eseri, onun üzerinde o kadar 

aşikârdır ki kendi hâllerini kâlp gözü (basiret) ile inceler. Kendi

nin, Rabbine çok nankörlük etmekte bulunduğunu inkâr edemez.

8— Tj 11

Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. Yâni mal ve 

serveti mutlaka hayır sanarak sevdiği için cimridir, sıkıdır.
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Bilmiyor mu ki kabirlerinde bulunanlar diriltilip dışarı çıkarıla

cak.
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Ve kâlplerdeki sırlar meydana çıkacak. Kâlplerde ve gönüller

de olanlar ortaya konduğu zaman, muhakkak ve nankör insanlar 

dünyada neler ettiklerini anlayacaklar.

O gün şüphesiz Rableri, onların hâlini bilir, haberlidir.

Bu derece mala bağlı olan, muhabbet eden, dünyaya dört elle 

sarılıp da ahireti bırakan, düşünmüyor mu kabirden çıktığı zaman 

bu malın ona fayda vermeyeceğini, nasıl idrak etmez?


