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KUR’AN’DAN MESAJLAR: EN’ÂM SURESİ 59. AYET VE LOKMÂN 

SURESİ 27. AYET 

 

En’âm suresinin 59. ayeti ile Lokmân suresinin 27. ayeti benzer şeylerden bahsetmekte ve bizler 

için önemli mesajlar içermektedir. Şimdi bu ayetlerin mealini okuyalım. Enâm suresi, 59. ayet: 

‟Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne 

varsa bilir; onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi 

dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” 

 

Lokmân suresi, 27. ayet: ‟Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, 

arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz 

Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

 

En’âm suresinin 59. ayetinde, gayba ait tüm bilgilerin Allah (c.c.) katında olduğu ifade 

edilmekte veAllah’ın (c.c.), evrendeki her şeye hâkim olduğu belirtilmektedir. Rabb’imizin 

(c.c.), görünen ve görünmeyen âleme ait bütün her şeyi bildiği ifade edilmektedir. Onun; 

yeryüzünde, gökyüzünde, okyanusların derinliklerinde, uzayın gizemli dünyasında var olan her 

şeye hükmettiği açıklanmaktadır. Bu ayette, Allah’ın (c.c.) ilmi yanında irade sıfatına da dikkat 

çekilmektedir. Kâinatta meydana gelen her şeyin Rabb’imizin (c.c.) ilmi ve iradesi dâhilinde 

meydana geldiği anlatılmaktadır. Ağaçtan düşen bir yaprağın bile onun izni, ilmi ve takdiri ile 

gerçekleştiği belirtilmektedir.  

 

Bu konuda Kur’an’da, ‟Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. 

O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin 

karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”1 

buyrulmaktadır. Allah’ın (c.c.) izni ve iradesi olmadan hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğine 

vurgu yapılmaktadır. Bu durum, Yüce Allah’ın (c.c.) sonsuz kudretine de işaret etmektedir.  

 

Lokmân suresinin 27. ayetinde de yine Allah’ın (c.c.) gücünün, ilminin sınırsızlığına dikkat 

çekilmektedir. Yeryüzündeki denizlerin ve okyanusların suyu mürekkep olsa, ona bir yedi misli 

daha eklense ve yeryüzündeki tüm ağaçlar da kalem olsa yine de bunların, Allah’ın (c.c.) ilmini 

yazmak için yeterli olmayacağı belirtilerek ilginç bir benzetme yapılmaktadır. Ayetin sonunda, 

Allah’ın (c.c.) her şeye hükmettiği, evrenin tek hâkimi ve yöneticisi olduğu vurgulanmaktadır. 

Lokmân suresinin 27. ayeti, Rabb’imizin (c.c.) ilmi gibi kudretinin de sınırsız olduğu 

vurgusuyla sona ermektedir 

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız. 

Ateizm, Nihilizm, İslamofobi, Din istismarı, Tevhit  

1. ............................. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz 

olduğuna inanma, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapma 

demektir.  



2. ............................. evreni ve varlıkları yaratan bir Tanrı’nın ya da tanrıların olmadığını 

savunan; melek, peygamber, kutsal kitap, ahiret, kader vb. inançlar ve tüm dinî değerleri 

reddeden felsefi inanç biçimidir.  

3. ...................................; hiççilik olarak tanımlanan, her şeyin anlamsız ve değersiz olduğunu 

ifade eden, varlığı şüpheyle karşılayan ve yok sayan, değerleri reddeden anlayıştır. 

4.  ................................................ İslam’ın şiddet içeren korkutucu bir din olduğunu savunan ve 

İslam’a karşı önlem alınması gerektiğini savunan anlayıştır.  

5. ......................... ................................, dinin ve dinî değerlerin ekonomik, politik vb. çıkar elde 

etmek amacıyla kullanılmasıdır. 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

1.TEVHİT 

2.ATEİZM 

3.NİHİLİZM 

4.İSLAMOFOBİ 

5.DİN İSTİSMARI 

 


