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(Leyl 92/1) 

 َوالَّْیِل اَِذا یَْغٰشىۙ 
Etrafı bürüyüp örttüğü zaman geceye, 

 
(Leyl 92/2) 

 َوالنََّھاِر اَِذا تََجلّٰىۙ 
Ortaya çıktığında da gündüze, 

 
(Leyl 92/3) 

 الذََّكَر َواْالُْنٰثىۙ َوَما َخلََق 
Erkeği de dişiyi de Yaratan’a, 

 
(Leyl 92/4) 

 اِنَّ َسْعیَُكْم لََشتّٰىۜ 
Yapıp ettikleriniz farklı farklıdır. 

 
(Leyl 92/5) 

ا َمْن اَْعٰطى َواتَّٰقىۙ   فَاَمَّ
Kim cömert olur ve Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınır, 

 
(Leyl 92/6) 

 َوَصدََّق بِاْلُحْسٰنىۙ 
bir de en güzel şeyleri kabul ederse, 

 
(Leyl 92/7) 

ُرهُ ِلْلیُْسٰرىۜ   فََسنُیَّسِ
onu en kolay şeylere, kolayca ulaştıracağız. 

 
(Leyl 92/8) 

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغٰنىۙ   َواَمَّ
Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görür, 

 
(Leyl 92/9) 

 َوَكذََّب بِاْلُحْسٰنىۙ 
en güzel şeyler karşısında yalana sarılırsa, 

 
(Leyl 92/10) 

ُرهُ ِلْلعُْسٰرىۜ   فََسنُیَّسِ
onu da en zor şeylere, kolayca ulaştıracağız. 

 
(Leyl 92/11) 

 َوَما یُْغ۪ني َعْنھُ َمالُھُٓ اَِذا تََردّٰىۜ 
Düştüğü zaman malı işine yaramayacak. 
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Euzu billahi mineş-şeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 

Kıymetli Arkadaşlar,  

Bu akşam Leyl suresinden okuyoruz, yani gece suresini, 

‘Karanlık bastığı zaman geceye, tecelli ettiği zaman, gerçekleştiği zaman gündüze, erkeği ve dişiyi 
yaratana and olsun’ gibi, bu böyle bir yemin ifadesi ile başlanmış bu sureye. Vav, yemin vavı. Bu 
ardı ardına getirilen ifadelerin dikkat çekme amaçlı olduğu düşünülmektedir. Geceyi, gündüzü, 
bunların meydana gelişini hatırlatarak, oradaki kudreti ifade edip asıl konuya geçiş yapılıyor. O 
noktalara dikkat çekme, Arapça dilinde tercih edilen bir üsluptur. Özellikle Mekki surelerde böyle 
bir üsluba çokça rastlamak mümkün olmaktadır.  

‘Sizin yapmış olduğunuz işler iki tip olarak ortaya çıkar’. Genel olarak iki kategoride işler yaparsınız. 
Ne? Nedir? Nasıl kategoriler? 

‘Sizden bazılarınız Allah’ın sınırları konusunda duyarlı davranır, itaat eder, verir, ikram eder.’ Allah 
Teala bir sınıfı bu şekilde tanımlıyor. İnfak eder, verir ve duyarlı davranır.  

Başka? 

‘Ve güzel olanı da tasdik eder’. Bir sınıfın özelliklerini çok kısa bir şekilde, Allah Teala bu şekilde 
tanımlıyor.   

‘O zaman biz ona kolayı da kolaylaştırırız,’ yapmakta olduğu bu işleri daha kolay yapması için biz 
onun yolunu açarız, kolaylaştırırız diyor, Allah Teala. 

Bir de cimrilik yapıp, müstağni davranan, kendini her şeyin üstünde gören kimse var, yani Allah’a 
dahi ihtiyacı olmadığını düşünen kimse.  

İşte diğer insan tipi de böyle bir tip, hem böyle bir müstağni tavrı var, hem de cimri. 

Bu aynı zamanda güzelliği de, güzeli de yalanlar. Yukarıda tarif ettiğimiz grup güzeli tasdik eder, bu 
da güzeli yalanlar. 

İşte ona zorluğu kolaylaştırırız, yani onun işini zorlaştırırız anlamında, zorluk ona çekici gelir o artık 
bu tavrından dolayı zor yola girmiş olur. 

Ama kesin olan bir şey var ki, onun malı kendisi düştüğü zaman onda herhangi bir zararı giderme 
imkanına sahip olmaz, mal ekonomik güç böyle bir katkı vermez kendisine.  

Şimdi arkadaşlar ilginç bir tanımlama yapmış, Allah Teala. İnsanları davranışları yönünden ikiye 
ayırmış. Bir tanesini tarife çok calib-i dikkat bir şeklinde verme özelliği ile başlamış, yani infakla.  
Yetime, yoksula bakma ile alakalı bir tavır ile devam etmiş ve Allah’ın sınırlarına dikkat etmeye 
güçlü bir vurgu yapılmış. Aynı zamanda bu kişi güzelliği tasdik eder diye anlatılmış.  

Tam karşısında yer alan kişi ise, cimri ve müstağni kendisini büyük gören, kimseye ihtiyacı 
olmadığını düşünen diye tarif edilmiş.  

Yani Allah Teala tarafından yapılan bu büyük tasnife, ekonomik bir mesele olan infak unsuruyla 
başlanmış.  İnfak ya da karşıtı cimrilik ayırıcı unsur olarak ortaya konmuş. Bu çok ilginç bir tercihtir, 



3 
 

kıymetli arkadaşlar. Cimrilik yapıp, kendini müstağni gören kişi aynı zamanda güzeli de yalanlar, 
yani hak adına, doğruluk adına, güzellik adına ne gelirse onlara karşı bir direniş gösterir. O 
güzellikler toplumda kabul görmesin diye bir mücadele içine girer. “Kezzebe” ifadesinin içerisinde 
bunlar var. O zaman artık onun işi zordur ve bu tavır içerisinde olan kişiye düştüğü zaman o çok 
güvendiği malı hiç fayda vermez.  

Rabbim bizi birinci sınıfta saydığı insanlardan eylesin inşallah, burada ikinci sınıfta saydığı insanların 
durumuna hiçbir zaman düşürmesin.  

Allah hepinizden razı olsun. 


