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BİLİNÇ VE DİRİLİŞ YASASI 

KUR’ANIN 50. SURESİ 
 

Uzun bir fikir maratonundan sonra bedenen ve zihnen epey yorgun düşmüştüm. Bunu fırsat 

bilen nihilist (hiççi) birçok evham ve vesveseye maruz kaldım. Allah’a ve dirilişe imanımdan 

destek almak istedim. Fakat o vesveseler çamuru içinde sürüklenirken, duygularım imanın 

soyut realiteleriyle yetinmeyip her iki sahada da somut dayanaklar aradılar. 

 

Bir hafta süren bu serüvenden sonra, Allah’ın varlığının bin bir yansıması ve hakikati olan 

sonsuz bilincin her yeri, her zamanı kuşattığını adeta hissettim. Zamanın, Varlığın, Hayatın 

gerçek özlerinin bilinç olduğunu adeta gördüm. Adeta diyorum, çünkü soyut şeyler gözle 

görünmez. Fakat beynin sonsuz bilgi-işlem mekanizmalarının soyutlama yeteneğiyle 

görünebilirler.  

 

Bu ferahlığın ardından beynim ve duygularım toparlandılar. Kanepede uzanıp, Hz. İsa’nın ve 

Hz. Mevlâna’nın Cehennem hakkındaki mucizevî tespitlerini düşünürken Cehennemin 

kişiliğinden söz eden Kaf suresine baktım. Bunun akabinde Surenin âhiret dirilişinin ilmî 

mekanizmasını ve ontolojik yapısını izah ettiğini gördüm. Benim için anlaşılması en zor 

surelerden biri idi. Fakat surenin izah mekanizmasını ve surenin konusunu görünce işin çok 

kolay olduğunu gördüm. Bilinç ile ilgili epey malûmatım ve tefsir çalışmalarım olduğu halde, 

bu surenin anlaşılmasının önündeki engel, avâmî ve zahirî geleneğe göre onu okumamız imiş, 

diye anladım. 

 

İşte ayetleri gayet îcazlı olan bu surenin tefsirine başlıyoruz. Sağlığım geniş izahata müsait 

değil. Sadece ondaki bilince bakan öz cevherlerine bakacağız. 

 

Kur’anın 50. suresi, 45 ayettir. (50 + 45 = 95/19 = 5) 

 

Kur’an saf vahiy olduğundan, vahiy de kâinatın derin katmanlarından ve dosyalarından 

deşifre edilen evrensel ve gaybî bilgiler olduğu için, Kur’an binler, belki de milyonlar 

matematiksel tevafukları içeriyor. Bu konuda Müslümanlar reddedilmez onlarca çalışmayı 

ortaya koydular. 

 

Evet, Varlık, Bilinç ve eşyanın özü, yazılım ve sayılar ile oluşum olduğundan, Varlığın en 

gerçek boyutu olan vahiy ve diriliş gibi gerçekler elbette birçok matematiksel tevafukları 

içerecektir. Saf akıl ise, bu derinliklere inemediğinden, bilincin gaybî mağaralarında ve 

dehlizlerinde dolaşamadığından bunları peşinen inkâr eder, birkaç aceminin yanlış hesaplarını 

bahane ederek bütün matematik ilmini ve elektronik teknolojiyi inkâr etmeye çalışır. Zaten 

Batı dillerinde saf akıl manasında kullanılan Rasyo ve Rast kökleri, dümdüz, pürüzsüz iş ve 

eylem ve saha demektir. Evet, insanın aklı böyledir, ama onun kalb ve ruhunun derinlikleri o 

kadar kıvraktırlar ki, bütün kâinattan daha zengindirler, denilebilir. 

 

İşte Surenin 1. Ayeti: 

 

“Kaf, Mecîd (Şanlı) Kur’ana and olsun!” 
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“Kaf” harfi, kıraat, ilim, Kur’an, düzen ve Kaf Dağı manalarına gelen bir şifredir. Sayısal 

değeri 100’dür. 

 

“Kaf Dağı” bütün edebiyatlarda ve mistik bilinç ekollerinde, ebedîlik, sonsuzluk, ölümsüzlük 

manasına gelen bir deyimdir. 

 

“We’l-kur’âni’l-mecîd”: Yani Kur’an kendisiyle yemin edilecek kadar önemlidir. Mecîd 

yüce, şerefli demektir. Yani bilincin, kalitenin en zirvesi demektir. Bu deyimin sayısal değeri 

475’tir. Bu da 19 sayısının 25 katıdır. 25 sayısı ise Kur’anın, dinin mucizeliğinin bir 

tevafukudur. 25. Söz, 25. Mektub gibi... Ayrıca Mecîd kelimesinin sayısal değeri 57’dir. Bu 

da 19’un 3 katıdır. Ve bütün Kur’anda mecîd olarak 57 kere Kur’an kelimesinin tekrar 

edileceğine önceden işarettir. 

 

Hemen hatırlatalım ki, Edip Yüksel Beyefendi gibi samimi insanların bu sayıyı yanlış 

kullanmaları onların yani o sonsuz tevafukların gerçek olmadığına delil olmaz. 19 sayısı ve 

mucizesi ile ilgili kitabımıza bakabilirsiniz. 

 

2. Ayet: “Bunlar bu vahyin açık deşifrelerini göreceklerine tam tersi, onlardan gerçeklerle 

uyaran biri geldi, diye şaşırdılar. Kâfirler: ‘Bu çok acayip bir şeydir’ dediler.” 

 

Bu ifadenin sayısal değeri 1102’dir. Bu da 19’un 58 katıdır. Araplarda, birlik, ondalık ve 

yüzlük basamaklar biliniyordu. Fakat milyon ve yukarısının adı yoktu. Onun için bu 19’lu 

sonsuz denklem ve diriliş onlara çok acayip geliyordu. 

 

[Hâlbuki hiç de acayip değildir. Çünkü aynı bilgiler ve gerçekler onların bilinç katmanlarında 

da saklıdır, fakat açmak istemiyorlar.] 

 

Ayet 3: “Biz öldüğümüzde, toprak olduğumuzda bu nasıl olur? Böyle bir dönüş ve diriliş 

akıldan çok uzaktır.” 

 

[Yani onlar, kendilerini sadece madde ve topraktan ibaret biliyorlar. Bedenlerinde ve 

beyinlerinde kaydedilen sonsuz bilinç dosyalarını görmüyorlar.] 

 

Ayet 4: “Hâlbuki Biz maddi kayıtlarımız ile dünyada dahi toprağın onlardan (bilinçlerinden) 

ne eksilttiğini biliyoruz. Ayrıca metafizik âlemde (yanımızda) her şeyi kaydeden bir kitap 

(yazılım ve yasa) var.” 

 

[“Kaydeden” kelimesinin sayısal değeri 998’dir.] 

 

Ayet 5: “Hayır, onlar inanamadıkları için değil tam tersi, hak, hukuk ve yasayı inkâr ettikleri 

için kâfir oldular; hak onlara açıkça geldiğinde (göründüğünde) işte onlar, hak, hukuk ve 

yasayı inkâr ettiklerinden, artık onlar serserilik, anarşizm ve karışıklık içinde boğuluyorlar.” 

 

Ayet 6: (Açık bilinç alanlarından 1. si.) 

 

“Onlar üstlerindeki göğe (uzaya) bakmadılar mı? Biz onu nasıl inşa etmişiz ve süslemişiz, 

ondan hiçbir kusur ve gedik yoktur.” 

 

Ayet 7: (Bilinç alanlarından 2. si.) 
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“Toprağı da yaymışız, dünyayı tutan direkler olarak onda dağlar atmışız. Onda her türlü 

güzel çifti yeşertmişiz.” 

 

Ayet 8: “Bunu gerçeğe, hakka yönelmek isteyen her bir kul için gözle görülebilecek bir belge 

ve hatıra yapmışız.” 

 

Ayet 9: “Gökten de bereketli bir su indirmişiz. Onunla bağ, bahçeler ve ekilebilir taneler 

yeşertmişiz.” 

 

Ayet 10: “Yüksek hurma ağaçlarını da yeşerttik. Onların düzenli salkımları vardır.” 

 

Ayet 11: “Kullara rızık olsun, diye... Ve o su ile ölü bir memleketi dirilttik. İşte kabirlerden 

çıkış yasası da böyledir.” 

 

[Bu 6 ayette anlatılan sonsuz bilinç katmanlarını anlatmak için kütüphaneler gerektir. Zaten 

bu 6 alandaki gerçeklerle ilgili milyonlarca tez, belgesel ve kitap yazılmıştır. İşi onlara bırakıp 

sadece 5–6 kelimenin ince nükteleriyle ilgili bir hatırlatmada bulunacağız.] 

 

 a) Atmosferin yapısından tutun da en uzak galaksiye kadar hiçbir alanda, anlamsızlık, 

çirkinlik ve kaos bulunmaz. 

 

 b) Yerin milyonlarca şartları yerine getirip canlılara bir beşik olması, sonsuz 

ihtimallerden sadece bir ihtimal olduğundan yer, adeta somut bir bilinç olmuştur. 

 

 c) Biyolojik alan somut bir bilinç olduğu gibi; diyalektik ve sibernetik yapısıyla 

insanın doğal olarak Yaradan’a, ebediyete nasıl âşık olduğunu gösterir ve hatırlatır. 

 

 d) Bu 6 safhadaki sıralama da ancak bugünkü ilimlerle doğrulanabilmiştir. Yani önce 

uzay kurulmuş, sonra dünya hayata elverişli olmuş, daha sonra ziraatçılık ve bahçıvanlık 

gelişmiştir. Daha sonra hurma ile ve hurmanın mucizevî yapısıyla hatırlatılan İslam dini ile 

maddeten ve manen canlanma olmuştur. 

 

 e) “Onunla dirilttik” kelimesinin sayısal değeri de 87’dir. Başta 11. asırda Geylânî gibi 

binlerce mürşidin manevi feyziyle ölü kalpler dirilmiştir. İşte diriliş de insan bilincinin daha 

zengin ve daha berrak bir şekilde başka bir ufukta açılımıdır. 11. ayeti dikkatle okuyun. 

Sure’nin sonunda “Uyarımdan korkan” ifadesinin de sayısal değeri 90’dır. Bu gibi zatların 

kimler olduğuna ince bir işarettir. Evet, İslam Âlemi Moğol istilasıyla adeta ölmüştü. Rumî 

840’ta dirildi. Ki “İşte çıkış (diriliş) de böyledir” ifadesindeki çıkış kelimesinin sayısal 

değeridir.  

 

Ayet 12: (Açık bilincin 3. sahası: Gerçeği inkâr edenlerin başına gelen belâlar.) 

 

“Bu müşriklerden önce Nuh’un kavmi, Ashab-ı Ress ve Semud da inkâr ettiler.” 

 

[Nuh’un kavmi, ekin arazisi olan Irak bölgesi ile açıklanabilir. Ashab-ı Ress de az imkânlar 

sahibi olan çöl ehli ile açıklanabilir. Semud da dağ ehli ile açıklanabilir.  

 

Bu isimlerin izahı mevzusunda tefsirlerde çok değişik görüşler var. Fakat biz bu yorumu 

seçiyoruz. Ki, kelimelerin ve ayetlerin özüne en yakın yorumdur.]  
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Ayet 13: “Ad, Firavn ve Lut’un kardeşleri (kavmi) de inkâr ettiler.” 

 

[12. ayette geçen 3 isim Doğu kültürünü temsil ediyorlarsa, bu ayetteki 3 isim de Batı 

kültürünü temsil ediyorlar. 89. sure ile ilgili tefsirimize bakınız!] 

 

Ayet 14: “Eyke ehli de Tübba’ kavmi de... Hepsi de elçileri yalanladılar. Bunun üzerine bizim 

azap vaadimiz gerçekleşti.” 

 

[Eyke’ye, Ürdün yöresi ve Tübba’ için, Yemen yöresi denilmişse de bu iki kelimenin 

etimolojik kökleri, göçmen ve göçebe manasına gelirler. Eyke, ormanlık ve sulak bölge 

demektir. Tübba’ da peş peşe kervan ve kafile oluşturan göçerler, demektir.  

 

Yani 12. ayet Doğu kültürünü, 13. ayet Batı kültürünü, 14. ayet de göçmen kültürünü ve 

inkârlarını hatırlatır.  

 

Burada vurgulanan gerçek, kim Varlığın ve kâinatın evrensel bilincine aykırı davranmışsa, 

sistem tarafından geri bildirim olarak cezalandırılmıştır.] 

 

Ayet 15: “Acaba Biz birinci yaradılışta bir yorgunluk, bir eksiklik mi gösterdik ki; onlar yeni 

bir yaradılış konusunda şüphe içindedirler.” 

 

[Bu son cümleyi şöyle meallendirenler de olmuştur: “Onlar sürekli yeni yaradılış elbiselerini 

giyiyorlar, neden şüphe içindedirler?”] 

 

Ayet 16: “And olsun Biz insanı yarattık. Onun nefsinin ona ne şüpheler fısıldadığını 

biliyoruz. Biz, insana şah damarından daha yakınız.” 

 

Bu 16. ayetin üç önemli şifresi var. Bu şifreler, Allah’ın bütün varlığı ve zamanları kuşattığını 

gösterir.  

 

a) Bu ayet, surenin ve Kur’anın önemli bir şifresi olan 57 harftir. (19x3) 

b) İnsanın 16 yaşında çelişki ve vesveselere ve bunun sonucunda akli ergenliğe 

girdiğine bakar ki; bu 16. Ayetin Biz insanı yarattık cümlesi 16 harftir. Manevi 

yaratılışın özünü gösterir.  

c) Biz onun nefsinin gizlice ona ne fısıldadığını biliyoruz. Biz ona şah 

damarından daha yakınız cümleleri de (okunmayan elif sayılmazsa ve 

vesvesenin özüne özellikle işaret eden bihi deki “ya” sayılırsa (ki belagate bu 

şekil daha uygundur) 1824 (19x96) eder ki bu tarihte yeniden bilimlerle 

şekillenen (yaratılan) insanlık, dinsizlik ve pozitivizm fikirlerini kendi kendine, 

yeni yeni fısıldıyordu.   

 

[Allah, en ince duyuları, duyumları bilgi kesinliğinde biliyorsa ve insana öz bilincinden daha 

yakın ise demek Onun özgün varlığı, bilinçtir. Ve sonsuzdur. İşte bunu bilmeyenler veya Onu 

müşrikler gibi somut bir maddi varlık olarak bilenler, dirilişi anlamazlar. Metafiziği ve 

sonsuzluğu kavrayamazlar.  

 

Allah sonsuz bilinç olarak büyük dosyadır, fizik ve metafiziği kuşatmıştır. İnsanlar ise küçük 

dosyadırlar, öğrenmeleri ve yaşamları periyodiktir. İşte bu periyodlardan metafizik âlemde 

cereyan eden bir gerçek ve bir konuşma:] 
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Ayet 17: “İnsanın sağında ve solunda (geçmişinde ve geleceğinde) iki melek oturup onun 

yaptıklarını alıp kaydediyorlar. ”1 

 

Ayet 18: “Hiçbir söz söylemez ki, onun yanında hazır bir murakıp olmasın! ”2 

 

Ayet 19: “Ve ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir.3 Ona işte ‘Kaçmak istediğin şey budur’ 

denilir.” 

 

[Evet, kâfirler ölüme çare bulmadıkça, din ve dinin düzeni ve tevafukları gerçektir. Çünkü 

öyle sanıldığı gibi bir çare onların elinde olamaz.] 

 

Ayet 20: “Ve diriliş için kâinat emir alır. (Ona can üflenir.) İşte cezaların görüleceği gün 

budur.” 

 

Ayet 21: “Herkes, (nefis ve yazılım olan her şey) gelir. Beraberinde bir yöneltici ve bir şahit 

vardır.” 

 

Ayet 22: “Ey insan, işte sen daha önce bu konuda gaflet içinde idin. İşte gözünden perdeyi 

kaldırdık. Artık bundan böyle gözün keskin olur.” 

 

Ayet 23: “Arkadaşı: ‘Bu, benim yanımda idi.’” 

 

Ayet 24: “İnatçı her kâfiri cehenneme atın!” 

 

Ayet 25: “O kâfir ki, yardımları engelliyordu. Azgınlık yapıyordu. Herkese şüphe veriyordu.” 

 

Ayet 26: “O kâfir ki, Allah’a ortak olsun diye bir put edinmişti. Ey iki melek, onu şiddetli bir 

azaba atın!” 

 

[Çünkü o, beni azdırmaya çalışıyordu.] 

 

Ayet 27: “Arkadaşı: ‘Ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım. O zaten sapıktı’ der.” 

 

Ayet 28: Allah ‘Huzurumda boğuşmayın! Ben daha evvel gereken uyarıları göndermiştim.’ 

 

Ayet 29: “Bende söz ve bilinç değişmez. Ben (büyük dosya ve büyük bilinç olarak) kullarım 

olan küçük dosyalara haksızlık da etmem.” 

 

[Bu ayetlerde çok derin incelikler var. Fakat iş gaybî olduğundan bilemiyorum. Fakat 

Bediüzzaman, İkbal, Whitehead gibi dindar düşünürlerin tespitine iki delil buldum: 

 

a) “Artık tartışmayın” mealindeki kelimelerin sayısal değeri 1569’dur. Ki Bediüzzaman’a 

göre bir nevi kıyametin tarihidir. 

 
1 17 sayısı, âlem ve ortam değişikliğine işaret eder. “Yasin Suresinden Ölüm ve Hayat Yasası” olarak yazdığımız 

makaleye bakınız! 
2 Kâinat, insanın şuuruna yansıdığı gibi, insan da sesi ve görüntüsüyle, hava dalgalarına yansır ve şuurlu enerjiler 

olan iki melek bu görüntü ve ses dosyalarını kaydeder. Bu ayet, herkesin rahat algılayabileceği, ses kayıt 

sistemini misal veriyor. Çünkü insanın derin hafızası olan kalbi, ses kayıt merkezi iken, yüzeysel hafızası olan 

aklı ise, görüntü kayıt merkezidir. Ve herkes bilir ki, kulak kalbin, göz aklın penceresidir. (Eymen) 
3 Ölüm bu dünya şuuruna nazaran bir sekr (hafif sarhoşluk) halindeki şuur seviyesi gibi olacağına işarettir. Evet, 

şuur, daimîdir, kesilmez, bitmez; sadece derecesi ve kontrolü artar ve azalır. (Eymen) 
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b) Whitehead de, “Zaman, süreç, saf ruh ve bilinçtir” diye bir tez yazmıştır. İşte “Onun 

arkadaşı” mealindeki kelimenin değeri 365’tir. Evet, zaman bizi ve bizim yaptıklarımızı 

kaydeden bir şeffaf dosyadır. Bizim bilincimiz ve tekâmülümüz ve ruhumuzdur; somut 

bedenin soyut bir arkadaşıdır.  

 

Bilinçle, iyiliklerle, bilgilerle şenlenen uzam ve süreç, bir nevi Cennet olur. Boş kalan, yokluk 

çeken kısım da Cehennem olur. Yaradılışın ve imtihanın gayesi bu adem (yokluk) ve karanlık 

âlemlerini, nur ve varlık âlemlerine çevirmektir.]   

 

Ayet 30: “O gün Biz Cehenneme deriz: ‘Doldun mu?’ O: ‘Daha yok mu?’ der.” 

 

Hz. İsa İncil’in müteaddit yerlerinde Cehennem’i, “Karanlık, soğuk, dışarı” ifadeleri ile dile 

getirir. “Onda diş gıcırtısı var” der.  

 

Hz. Mevlâna da sahih bir hadise dayanarak Cehennemi şöyle tarif eder: 

 

“Allah (Sonsuz Varlık ve Bilinç ve Enerji), Cehennem’e ‘Doldun mu?’ diye sorar. O, ‘Hayır, 

daha fazlası yok mu?’ der. Bunun üzerinde Lâmekândan (mekânsız makamdan) Kudret 

ayağını ona bastırır, o da bu şekilde dolar.” 

 

Evet, bu iki büyük Zat, bu ayeti mucizeli bir şekilde tefsir etmiş oluyorlar. Çünkü Varlık, nur, 

sevap, iyilik ve saire sonsuz bilinç katmanları Allah’ı ve Onun isimlerini temsil eder. Cennet 

Onun müşahhas esmasıdır. (Rahman suresi, 78. ayet ve İmam-ı Rabbanî, Mektubat) 

 

Fakat gayet soğuk ve yokluk diyarı olan uzay, hiçbir şeyle dolmuyor. Ancak, Allah’ın kuvvet 

(enerji) ayağıyla dolmuştur. 

 

Evet, ilmin son müsbet bir tesbiti de uzayın sonsuz ve çeşitli ak ve kara enerjilerle dolu 

olduğudur. 

 

Enerjinin ismi Arapçada ve Osmanlıcada kuvvet ve kudrettir. Evet, ayak, sembol olarak kudret 

ve kuvvetin ifadesidir. 

 

Demek sistemde yokluk yoktur. Her yer doludur. Demek cehennem yokluğa göre bir çeşit 

nimettir. Zaten evrenseldir. Onu inkâr etmeye gerek yoktur. Şimdiden bizler, onun içinden 

geçiyoruz. Bilincini yitirmeyenler bu maratonu bitirip Cennete gideceklerdir. (19. Sure, 71. 

ayete bakınız.) 

 

Ayet 31: “Cennet de bilincini (ruhunu, özünü) koruyanlar için yaklaştırılır, çünkü zaten uzak 

değildir. ”4 

 

Ayet 32: “İşte size vaad edilen Cennet budur, bize yönelen ve kendini koruyan herkes için...” 

 

Ayet 33: “Kim Rahman’ın diyalektik sisteminin kendisini elemesinden korkup, Allah’ı 

görmediği halde, görmüş gibi yaşayıp (yani iç dünyasında diyalektik verimliliği elde ettikten 

sonra), teslimiyet içinde sağlam bir kalp ile gelirse ona Cennet vardır.” 

 
4 Cennet ve Cehennemin, insana ayakkabısının bağından daha yakın olduğuna dair sahih hadis-i şerif, bu ayetin 

tefsiri hükmünde bir Nebevi beyandır. Cennet ve Cehennemin —maddi ve manevi versiyonlarıyla—

evrenselliğini ve bir kanun oluşlarını belirtir. (Eymen) 
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Ayet 34: “İşte siz diyalektik süreci bitirip, birliğe ve bilince çıktığınız için artık barış ve 

esenlik ile ona girin. Burada zıtların çatışması olmadığından, bugün artık ebedîlik günüdür.” 

 

Ayet 35: “Orada ne isterlerse verilir. Ayrıca katımızda (bilincin sonsuz âleminde) daha fazla 

şeyler de vardır.” 

 

Ayet 36: “Onlardan (o kâfirlerden) önce onlardan daha zalim nice kavimleri helak ettik. 

(Onları sistemimizden eledik.) Hâlbuki yerin altını üstünü deşmişlerdi. Acaba kurtuldular 

mı?” 

 

Ayet 37: “İşte kalbi olan veya görüp işitenler için bunda önemli bir hatıra ve belge vardır.” 

 

Ayet 38: “Biz gökleri (metafiziği), yeri (fiziği) ve aralarındakileri (canlıları) altı günde 

yarattık. Bize yorgunluk bulaşmadı.” 

 

[Bu surenin 19’larla ilişkisinden dolayı 19’un ikili boyutu olan bu ayet, işin püf noktasını izah 

ediyor. Yani her şeyin iki günü var: Biri kaos, biri kozmos (düzen). İşte eğer insan da fiziğe, 

metafiziğe hâkim olabilirse ve dengeye gelip tam canlı olursa, bu öyle yüksek bir bilinç 

seviyesidir ki, asla yorgunluk ve tükeniş ona bulaşmaz. Allah “Bize” derken Kendini ve 

Kendisini yansıtan evliyaları kastediyor.  

 

Bu 38. ayetin 57 harf olması da Kur’anın öz yapısını bildiriyor. Demek fizik-metafizik ve orta 

yolu bilmeyenler, Kur’anın sonsuz bilinç katmanlarını, Onun Kur’an-ı Mecîd oluşunu 

anlayamazlar.] 

 

Ayet 39: “İşte onların boş propagandalarına karşı sabret. Güneş doğmadan önce ve 

batmadan önce (her işin başında ve sonunda) Rabbini tesbih ve hamd et!” 

 

[Tesbih et: Onun icraatlarının kusursuz olduğunu bil, yaşa; Hamd et: Onun sonsuz kemalâta 

sahip olduğunu bil, yaşa! demektir.] 

 

[Bu 39. ayet 46 okunan harfiyle, bu surenin Besmele ile beraber, 46 ayeti hamd ve tesbihin ne 

demek olduğunu bize açıklıyor. Çünkü Kur’an birbirini tefsir eder. Bazıları bu ayeti namaz ile 

tefsir etmişlerse de doğrusu bu ayetin değil de bu gelen 40. ayetin namazı açıklamasıdır.] 

 

Ayet 40: “Geceden de Onu tesbih et. Ve secdelerin (namazların)5 ardında da tesbihât yap!” 

 

Bu ayet günde 40 rekât farz ve sünnet namazlarına ince bir işaret olduğu gibi;  Ardlarında 

mealindeki kelimenin ve namazlar manasında gelen “Secdelerin” kelimesinin 5’er harfli 

olması, 5 vakit namaza yine ince bir işarettir. 

 

Bu 40. ayetin 2 cümlesi var. Her birisi 12 harftir. 12 saat gece ve 12 saat gündüz = 24 saat 

içindeki 5 vakit namaza işaret eder. Bu namazların tesbiti, fiilî olarak tevâtüren bize gelmiştir. 

İtiraz edilemez. 

 

Ayet 41: “Dinle! Münadi yakın bir yerden çağırdığı gün...” 

 

 
5 Arapça’da bir şeyin parçasının ismi tümüne verilir. Onun için Kur’anda namaza, secde, kıraat, rükû ve zikir 

denilmektedir.  
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“Dinle” mealindeki kelimenin sayısal değeri 571’dir. Hz. Muhammed’in, o günden beri 

dinlediğine işaret eder. “Münadi çağırınca” cümlesinin de sayısal değeri (okunan harfler 

olarak) 190’dır. (190/ 19 = 10) 

 

“Yakın bir mekândan” sözü de 513 eder. (19’un 27 katı.) 

 

[27. Ramazan’da münadi olan Cebrail’in sesine yakın bir yer olan Hira’dan kulak verdi. 41. 

yaşında vahiy aldı. Yeni bir dirilişe sebep oldu.] 

 

Ayet 42: “Onlar hak olarak sayhayı işittikleri gün! İşte o gün diriliş günüdür!” 

 

20 sene sonra Mekke’nin fethiyle onlar dinin sayhasını işittiler. Evlerinden ve kabuklarından 

çıktılar. (Ki, bu ilk cümle şeklî olarak 20 harftir.) 

 

Ayet 43: “Evet Biz bir kanun olarak her zaman diriltip öldürüyoruz. Ve son dönüş bizedir 

(metafizik âlemedir.)” 

 

Ayet 44: “İşte metafizik icraatın olduğu gün, yer (madde) hızlı bir şekilde onların öz varlığı 

olan bilinci dışa vurur. (Bilinç ve madde birbirinden ayrılır.) (Teşakkak.) İşte gerçek haşir 

budur. İş bilinçle olduğundan ve nihaî bilinç Bizim varlığımız olduğundan Bize çok kolay 

gelir.” 

 

[Bilinç ve yazılıma işaret eden bu ayetin birkaç önemli kelimelerinin sayısal değerleri: 

  

 a) Teşakkuk (yarılma), 1000. 

  

            b) Arz (toprak), 1001. 

  

             c) Sirâan (hızlı olarak), 333. (tenvin ile beraber) 

 

 Ayrıca ayetin harfleri de 38’dir. (19 x 2)] 

 

Ayet 45: “Biz onların ‘Haşir maddi ve mekanik olarak muhaldir’ gibi sözlerini daha iyi 

biliyoruz. Sen onları bu somut ve maddi anlayıştan zorla çevirecek değilsin! Sen sadece 

Kur’anın bilinciyle ve ondaki ilimle azaptan korkanları uyandır.”  

 

“Kur’anla uyar, uyandır” (Fezekkir bi’l-kur’an) kelimesinin sayısal değeri 1404 eder. 

İnşaallah bundan 40 senen sonra 1444’te (19’un 76 katı) meyvesini verir. İnsanlık tahakkuk 

eder. 

 

[Demek hidayet şudur ki, insan önce çirkinden, kötüden çekinecek, kalbini, ruhunu temiz 

tutacak; sonra bunun meyvesi olarak bilinç, nur ve ilim kalbine ve kafasına yağar. Aydınlanır, 

her şeyi yorumlayabilir bir seviyeye gelir. Maddi ve manevi azaptan kurtulur.  

 

Bu ayet de “Azabımdan” kelimesinde mütekellim “Yâ” sı ile beraber 57 harftir. İçinde Kur’an 

kelimesinin geçtiği bu ayetin ilerde Kur’anın bu kitapta bu kadar tekrar edileceğini 

müjdeliyor. Ve 1406’da 19 mucizesinin keşfedileceğini önceden haber veriyor. Ki, surenin 

şifresi olan “Kaf” harfi de yine bu surede 19’un katı olarak tekrar edilmiştir. 57 Kaf harfi 

zikredilmiştir. Adeta Kur’anın, şan ve şerefin ve bilincin sonsuz zirvesinde olduğunu ispat 

etmiştir.] 
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Surenin en son uyarısı, “Waîd” azap uyarısı manasına gelen kelime ile yapılmıştır. Ki bu 

kelimenin sayısal değeri 90’dır. Manen insana der ki, “İşte 90 sene maddi, mekanik bir hayat 

yaşadın. 45 senesi gafletle, 45 senesi sıkıntı ile geçti. Artık uyan, ilme, maneviyata, bilince, 

sonsuz bir âleme yönel. İnsan olduğunu yaşa!” 

 

               

                   Bahaeddin SAĞLAM 


