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İnfitar Suresi 

29.11.2000 Ramazan ayında tefekkür ederek bir miktar Kur’an okumak istedim. 30. cüz’ün 

kısa surelerinden Allah ismiyle biten 19 ayetlik İnfitar suresi dikkatimi çekti... İlk bakışta 

gördüğüm kadarıyla surenin gaybî, kıyamet ve diriliş ile ilgili hakikatlerini tefsir etmek için 

biyoloji, ekoloji ve sosyoloji ile alakalı çok tahkikatın yapılmasının lazım olduğunu anladım. 

Biz öyle derin tahkikatı ehline bırakıp sadece diriliş ve ahiret hayatının ispatı için, bütün 

Kur’an ile beraber özellikle sure içinde verilen sayısal bir kısım mucizeliklerini gösterip sure-

nin geniş bir mealiyle yetineceğiz. 

Meâle girmeden önce hemen hatırlatalım ki, bu sure Kur’an’ın tümünde var olan 19 MUCİ-

ZESİ’nin içinde en çok yoğunlaştığı önemli bir suredir. Çünkü bu sure 19 ayet, 3421 harf ve 

besmele ile 361/19= 19x19’dur. Ve Fatiha dışındaki diğer Besmeleler hariç, bütün Kur’an’da 

2698/19=142 kere geçen Allah ismiyle bitiyor. Ve vurgulu ayetlerinin çoğu şeddelerle beraber 

19 harflidir.  

İşin ilginç tarafı Kur’an’ın başından bu surenin sonuna kadar Allah isimleri 2679 adet gelmiş-

tir. 2679/19= 141’dir... Surenin sonundan ta Kur’an’ın sonuna kadar da sadece 19 adet Allah 

ismi geçmiştir. Ve son cümle hariç, bu sure 76 (19x4) kelimedir. 

19 Mucizesiyle ilgili kitabımızda gösterdiğimiz gibi 19 sayısı, sembol ilminde gerek iyilikte 

gerek kötülükte gerek cennette gerek cehennemde; en zirve fertlere bakan bir yaradılış formu-

dur. İşte bu formül ile bu surenin tefsirine, harf ve kelimelerinin düzenine geçiyoruz. 

Hemen belirtelim ki, bu düzeni kuran, sonsuz ihtimaller içinde bu hurufatı böyle kullanan bir 

kudret ve ilim, elbette bütün insanları ve insanların hurufatı hükmünde olan hücrelerini diril-

tebilir. Ve bu surede vadettiği gibi diriltecektir. 

Ayet 1 “Gök (sema, atmosfer) parçalandığında” 

Ayet 2 “Hareket eden (kevakib) yıldızlar tesbih taneleri gibi düzenlerinden çıktıklarında 

(intisar ettiklerinde). 

Ayet 3 “(O yıldızlardan biri dünyaya değmekle) denizler fışkırdığında... (Kıyamet kopacak-

tır. Ve ikinci sahne olarak:) 

Ayet 4 “Kabirler, ağaç tomurcukları gibi açacaktır. (Diriliş olacak. İşte o zaman 5. bir 

element olan hayat nuru, dört temel elemente can verip...) 

Ayet 5 “O zaman kişi yaptıklarını ve ihmal ettiklerini bilecektir.” 

(Bu beşinci ayete kadarki kısım, surenin girişi idi. Ve bu beş ayetlik kısmın harfleri, 79 adet-

tir. 79. sure olan ve ahireti müşahhas olarak ispat eden. Naziatin beş bentli beşer delilli beş 

kısmına havaledir. (Bu sure ile ilgili tefsirimize bakınız.) 

 
1 342 (19 x 18)’dir. 
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Ayet 6 “İşte madem hakikat böyledir, ey insan, seninle ilgilenen, sana bin bir nimet ile 

ikram eden ve kerim olan Rabbin ve terbiye edici olan Allah hakkında (seni diriltmeye-

cek diye) seni yanıltan şey nedir?!”. 

Ayet 7 “O Rab ki, seni yaratmıştır ve seni düzenlemiştir. Yani2 sana denge vermiştir.” 

(Kâinattaki bütün işlemleri izah eden sibernetik ilmi, bu ayetin geniş bir tefsiridir.) 

Ayet 8 “Evet O Rabbin, dilediği en güzel bir şekilde seni terkip etmiştir.” 

(Bu sekizinci ayet, 7. ayetin açıklamasıdır. İnsanın yaradılışını anlatan 6. ve 7. ayetlerin harf 

sayıları ise 46’dır. İnsanın canlılık kaynağı olan 46 kromozomuna ve yedi duyusuna bakar... 

Çevreyi anlatan ve çevrenin insan hayatıyla alakasını gösteren ilk üç ayetin de harfleri 46’dır. 

Çevrenin hayat ile özellikle insan hayatıyla şiddetli alakasını bildirir... Bu 8. ayet de şeddeler-

le beraber, 19 harftir. Allah’ın iradesini ve olağanüstü kanunlarını ve meşietini gösterir.) 

Ayet 9 “Hayır siz, dini (mükâfat ve cezayı) yalanlıyorsunuz.” 

Ayet 10 “Hâlbuki üstünüzde muhafızlar vardır.” 

Ayet 11 “Mükemmel bir şekilde vazifelerini yapan melekler vardır.”3 

Ayet 12 “Yaptığınız her şeyi biliyorlar.” 

(İşte bu gaybî hakikatin bir delili şudur: Bu sûre, Kur’an’ın saf vahiy olduğunu ispat eden 19 

mucizesinin bir numunesini gösteren harfleriyle meleklerin her şeyi yazıp bildiklerini gösterir. 

Sure 18x19= 342 harftir. Kelimelerin aslından olan şeddelerle beraber... Ve 19 harfli olan 

Besmele ile beraber 19x19= 361 harftir... Demek melekler 12 ay boyunca gerçekleşen insanın 

her amelini yazıyorlar. Ve bu gaybî hakikatin bir delili, melekler vasıtasıyla gelen bu mucizeli 

Kur’an’dır ki, üzerinde 2698 adet Lafz-i Celal ile Cenab-ı Hak onun mucizeliğinin sikke ve 

mührünü basıyor. 

8. ayet 19 harf olduğu gibi, 9. ayet de 19 harftir. Dinin insan fıtratı ile ne kadar çok alakalı 

olduğunu gösterir. Ve dinin asıl hedefi ahiret ve gayb alemi olduğunu bildirir. Evet gaybî bir 

hakikat olan bu imtihan ve amellerin muhafazasının sonucunda...) 

Ayet 13 “İyiler nimet cennetlerindedir.” 

Ayet 14 “Facirler Cahîm çukurundadırlar.” 

(Bu mütekabil iki ayet de 17’şer harflidirler. Sembol ilminde 17, alem değiştirme ve gayb 

alemine geçme remzidir. Evet insan ölünce alem değiştiriyor... Demek bu iki mütekabil ayet, 

birinci planda gaybî olan kabir hayatına bakar ki, 14. ayet cehennem kelimesi yerine “Cahim” 

(gebermişlerin çukuru) ifadesini kullanmıştır.) 

Ayet 154 “Din (Mahşer) günü, o cehennem ateşine dayatılacaklar.” 

Ayet 165 “Onlar o ateşten kaçıp kurtulamazlar. Kaybolamazlar.” 

 
2 Nesefi’ye bakınız. 
3 Bu 11. ayet 11 harf olup, tevhid ve gayb âlemini gösterir. Demek melekler sırf vazifedardırlar. Allah’ın ortağı 

değillerdir. 
4 Bu 15. ayet 15 harftir. 
5 Bu 16. ayet de 16 harftir. 
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Ayet 17 “Ne bilirsin o din günü nedir?” 

Ayet 18 “Sonra nereden bileceksin o din günü nedir?” 

Ayet 19 “O gün hiç kimse başkasına bir fayda vermeye malik olmayacaktır.6 Bütün emir 

ve yetki o gün Allah’ındır.” Meal burada bitti. 

(Bütün sûreyi, belki bütün Kur’an’ı özetleyen ve zahiren bu 19’lu tevafuk dışında kalan bu 

son cümlenin “Vel’emru yevmeizin lillah” ın ise sayısal değeri 1102’dir. Bu da 19’un 58 

katıdır. 

Demek gaybın da gaybi olan Allah’ın net icraatını anlatan bu son cümle, zahiren tevafuk dı-

şında kalıp, ebcedî yani bir derece gaybî olan bir kural ile o 19 mucizesini yine gösterir... 

Kâinatta temel yasalar var. Ve bunlar 19’lu tevafuklar ile kendini gösterir. Mesela 19x3= 57 

tevafukları bizim tefsirlerde gösterilmiştir. Demek bunların bir üstünde 57’nin bir üst katma-

nında MUCİZELİ ilahi emirler geçerlidir. Yasin suresinin 58. ayeti bu hakikati gösterir yani 

“Allah, mevcudatla fiilen konuşur. Fakat Cennet ehliyle özel bir rahmet olarak, söz ola-

rak da konuşur.” 

“Rahman” bütün Kur’an’da, Rahmetin bir sembolü olan Fatiha besmelesi ile beraber 57 kere 

(19x3) gelmiştir. “Rahîm” ise Besmele hariç 114 kere gelmiştir. “Rahman” yasaları gösterir. 

“Rahîm” ise özel vahye ve özel ikrama bakar. Ki Kur’an’ın 114 suresiyle bir rahmet kelimesi 

olduğuna işaret eder. Ayrıca Besmele bütün Kur’an’da 114 kere geçiyor.  

Şimdi bu surenin harflerindeki harika seçim ve düzeni gösterip surenin asıl tefsirini çevreciler 

ve anatomistlere bırakıp sözü kısa keseceğiz. İşte: 

  .yani okunan elif 44 adet, okunmayanlarla beraber 57 (19x3)dür (Elif) ا (1)

 14 adet (Be) ب (2)

 12 adet (Te) ت (3)

  .3 adet... Telaffuzu ağır olduğu için az gelmiştir (Se) ث  (4)

 3 adet (Cim) ج (5)

 ...3 adet (Ha) ح (6)

 .3 adet. Bu üç harf şeklen arkadaş olup üçer defa gelmişlerdir (Ha) خ (7)

 8 adet (Dal) د  (8)

 .8 adet... Şeklen ve sıfatça arkadaş ve kardeş olmuşlardır (Zâl) ذ  (9)

 19 adet... Onuncu sırada 19’lu sûrede 19 defa gelmesi ve risalete bakması çok (Ra) ر (10)

ilginçtir. 19. Söz, 19. Mektup ve 19. Lema’ya bakınız. 

 .Bütün hakkını Ra’ya vermiştir. Kendisi ortaya çıkmamıştır (Ze) ز (0)

 .6 Adet gelmiştir. İnsanın 6 duyusuna bakar (Sin)س  (1)

 
6 Surenin başından bu cümlenin sonuna kadar kelimelerin sayısı 76 (19x4)’dür. Dirilişin dört elementini göster-

diği gibi, “Bütün emir o gün Allah’ındır” cümlesi de 5. element gibi duruyor. 
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 .1 Adet gelmiştir. İlahî meşietin tekliğini gösterir (Şin) ش (2)

 .2 Defa gelmiştir (Sad) ص (3)

 .Hiç gelmemiştir çünkü çok ağır bir harftir. Hakkını kardeşi Sad’a vermiştir (Dad) ض (0)

 1 Kere (Tı) ط (4)

 .1 Kere... Tam kardeşlik gösteriyorlar. Dâl ve Zel gibi (Zı) ظ (5)

 8 Kere (Ayn) ع (6)

 .2 Kere gelmiştir. Çünkü Gayn ağır mahreçlidir (Gayn) غ (7)

 .13 Adet (Fe) ف (8)

 .3 Kardeştirler. Fakat ağır mahreçli olduğundan az gelmiştir (Kaf) ق (9)

 19 Adet gelmişler. “Ra” gibi. 2’nci 10. sırada gelmiştir. Kafir insana ve Deccal’a (Kef) ك (10)

bakar. 

 30 defa gelmiştir. (Ebced değeri 30’dur.) (Lâm) ل

م  (Mim) 27 defa gelmiştir. 

 alfabenin 25. harfi olup 25 defa gelmiştir. Bu üç harf sesçe birbirine kalb oldukları (Nun) ن

gibi, tekrarları da birbirine yakın gelmiştir. 

Ayrıca Nun, 25 tekrarı ile Kur’an mucizelerini anlatır. Çünkü rüşd yaşı 25’tir. 

 .4 elemente işaret olarak 4 kere gelmiştir (He) ه

 19’lu surede bağlaç olarak geldiği için 19 defa gelmiştir. Hem 19 defa gelen “Kef”den (Vav) و

sonra 5. mertebededir. 5. elementin bağlaçlığını gösteriyor. 

 Ye” , 29 defa gelmiştir. 29 harfli olan Arap alfabesinin 29. harfidir. Kur’an harflerinin“ ى

tekraratı ile ilgili olarak 29. Mektuba bakılabilir. 

Bu sure ile ilgili yazdığımız bu birkaç nükteden başka, ilmî ve edebî, müzikal onlarca mucize-

likler bu sureden çıkabilir. Özellikle gaybî tarihlerle ilgili çok tevafukları ifade ediyor. Mese-

la “Ey İnsan, seni Rabbin hakkında aldatan nedir.” cümlesi 1918 eder. İnsanlığın I. Dünya 

Savaşıyla Allah’a karşı gelişini gösteriyor. O ayette geçen “El-kerim” kelimesi hesaba gir-

memiştir. Çünkü insanlık o tarihte keremden mahrum kalmıştır. Ve meselâ 1. ayet 15 harfi ile 

15. Hicri asırda atmosferin delineceğini gösterir. 

Ve meselâ surenin başından denge ve adaleti anlatan 8. ayetin sonuna kadar 125 harftir. Mila-

di 8. asırda Hicri 125’e kadarki dönemde İslâmî meselelerin ve fütuhatın tamamlandığını, 

dengeler kurulduğunu ve İslam’ın o dönemde adaleti ayakta tuttuğunu gösterir. 

 

Bahaeddin Sağlam 

 


