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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

İniş Sırası :77 Tertip Sırası :67 Ayet Sayısı :30 İndiği Yer : Mekke 
 
Mülk suresi adını ilk ayetinden almaktadır. 28 nci ayetin Resulullaha karşı bir suikast girişimine ima 
ettiği için bu sureye boykot dönemi , hicret öncesi bir zamana yerleşmiştir. Zaten Neml suresi 48-50 
de de Hz. Salih üzerinden peygambere yapılacak suikast planına işaret edilmiştir.  Neml suresi boykot 
döneminde indiğine göre bu surede onun arkasından inmiştir. Gaşiye suresinin sonu ile Mülk suresinin 
başı arasında bir mana bütünlüğü göze çarpmaktadır.  
 
 

ِمِْسب  &َِّ ِنَٰمْحَّرلا  ِمیِحَّرلا   
Bismillâhirrahmânirrahîm 

 

Besmelenin manasını sokaktaki insanlara sorsanız genelde “ esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla” derler 
veya “ iyiliği bol ikramı sonsuz” diye meallendirirler. Bunun ikiside değildir tabii. 
 
Burada Allah’ın “Rahman ve Rahim” oluşu vurgulanıyor, onunla başlanması gerektiği isteniyor. “Rahim 
ve Rahman’ı Fatiha suresinin 2nci ayetinde açıklayacağımız için, burada “besmele” bize ne diyor , ne 
yapmamızı istiyor ona bakacağız.  
 
Hayatta herhangi bir işe başlarken “rahmeti ve merhameti” kendimize ilke edinmemiz, onu ön plana 
almamız gerektiği anlatılır burada. Merhameti, şefkati ve rahmeti kendisinde ilk planda tutan kimse 
besmeleyi hakkıyla çekmiş olur.  
 
Kişi aracının kapısın koluna arapça “ besmeleyi” yapıştırır. Araca binerken besmeleyi çeker fakat trafikte 
merhametten bi haberdir. Merhametin olmadığı yerde çekilen besmelenin bir anlamı yoktur. 
Kontağı çevirdiğinde besmele çekiyor, fakat ışıkta hafif bir kural ihlali olduğu zaman merhametten eser 
yok. O zaman biz besmeleyi çekmedik.  
 
Besmele ile dükkanını açar, parası çıkışmayan gariban müşteriye merhamet etmez. Besmele ile 
konuşmaya başlar ançak konuşmasında merhametten şefkatten zerre kadar eser yoktur.  
 
İşte o zaman, “ besmeleyi” içselleştirmediği, bir ağız alışkanlığı olarak söylediği veya ağzında bir sakız 
ettiği, anlaşılır. 
 
Bu bilinçsizlik sanki onunla dalga geçer gibi kullanım olarak algılandığında, kişi temsil yeteneğini yitirmenin 
vebalini ve sorumluluğunu malesef üstleniyor. Ve ben besmele çektim, merhametsizlik yaptımsa, benim 
temsil yeteneğim bitti, sevap kazanma yerine vebale dönüştü.  
 
Ben “ Rahman ve Rahim olan Allah adına” hareket ediyorum dedim, fakat yaptığım hareketlerde 
merhametten zerre yok. O zaman bu besmele bana günah olarak yeter. Çünkü söylediğim gibi 
davranmıyorum, yaşamıyorum.  
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Merhameti kendine ilke edinen Allah-u Teala Enam suresinin 12 nci ayetinde bize ne diyor du: “Allah 
kendine Rahmeti yazdı.” Kullarına da adaleti emretmiş. Enam 12 yi hayata taşımak, “ O zaman 
Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve düşmanları kendilerine bir laf söylediğinde, onlara 
düşmanlık ettiğinde “ selam-barış” der geçerler” (Furkan63). İşte Rahman’ın kulu böyle olunuyor. İşte 
“besmele” böyle çekiliyor.  
 
Rahmet, merhamet bilinmesi gereken bir malumat değil, yaşanılması gereken bir fiildir, ameldir, 
davranıştır, kişiliktir.  
 
Demek ki bir işe “besmele”ile başlıyorsak, o işte, bizim ilk temel prensibimiz merhamet, rahmet, şefkat 
olmalı.  
 
 
(Mülk 67/1) 
 

ٌۙریَ۪دق	ٍءْيَش	ِّلُك	ىٰلَع	َوُھَو	ُۘكْلُمْلا	ِهَِدیِب	ي۪ذَّلا	َكَرَاَبت 	
Tebârake-lleżî biyedihi-lmulku ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un) 

 O ki, mülk elinde olan berekettir ve O, her şeyin üzerinde kadirdir.  
 
Bu sure aynı zamanda tebareke bereketin kaynağı, mania engelleyen, münciye kurtarıcı, vakiye 
koruyucu ve menna defedici gibi isimlerle de anılmıştır.  
 
Taberi’nin yaptığı bir nakle göre İbn Mesud Hz. Peygamber zamanında bu sureyi mania şeklinde 
engelleyen ismiyle isimlendirildiğini söylemiştir. Buda sure isimlerinin ilahi değil, kişilere göre beşeri 
olduğunu gösteren başka bir delildir.  
 
Sure Mekke’de bir bütün halinde inmiştir. Tebârake-kelimesinin kök anlamı berk ve bereketten 
gelmektedir. Hayırlı olan bir şeyin bolluğunu ifade eder. Yani bir yerde su birikintisi varsa, oraya kuşların, 
hayvanların gelmesi, toplanması, kök manasından geliyor.  
 
Bir de mülk kelimesi var arapça “milk” mastarından isimdir. Üzerinde kadir olunan şeyin genişliğini ifade 
eder. Kelimeye yakın anlamındaki devlet ise, bir kavimden başka bir kavime geçendir. Yani mülkün el 
değiştirmesi ile devlet oluşuyor. El-mülk hem mülkiyete hemde malikliğe işaretliğe tekabül ediyor. Mülk 
kelimesi zenginlik manasında değildir. Devlet ve iktidar manasındadır.  
 
“Kadir” Allah için kullanılır. Herşeye güç yetiren, dilediğini yapan manasına geldiği gibi, bir de herşeye bir 
kadr-i kıymet belirleyen manasına gelmektedir. Bu anlamda kadir, hikmetin gerektirdiği ölçüde ne eksik 
ne de fazla yapmaya güç yetiren demektir. Bakın bu tanımda iki manayıda ifade ettik. Ne eksik ne de 
fazla tam hikmetiyle, tam ölçüsüyle yaratmaya güç yetirendir, el-Kadir. Her şeye bir kadr kıymet 
belirleyerek mahlukatın içerisine bir bereket potansiyeli yüklemeye kadirdir.  
 
Mülkün kadrini bilen ondaki berekete şahittir. Mülkün kadri, onu güzel amellerle değerlendirmektir. Onu 
da 2 nci ayetten okuyacağız :  
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(Mülk 67/2) 

	
ُۙرُوَفغْلا	ُزیَ۪زعْلا	َوُھَو	ًۜالَمَع	ُنَسَْحا	ْمُكَُّیا	ْمُكَُولَْبیِلَ	ةوٰیَحْلاَو	َتْوَمْلا	ََقلَخ	ي۪ذََّلا 	

Elleżî ḣaleka-lmevte velhayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelâ(en)(s) ve huve-l’azîzu-
lġafûr(u) 

Sizin hanginizin en güzel ameli  yapacağını sınamak için ölümü  ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; 
Aziz’dir, Gafur’dur. 
 
En güzel amel olarak çevirdiğimiz  ahsenu ‘amelâ  ifadesi bu ameli yapmayanların içinde bulunduğu hal 
ve akıbeti örneklendirilerek 12 nci ayete kadar anlatılacaktır. Surenin özeti hükmünde bir başlangıç 
cümlesi. Tüm anlatım bu referans noktasından hareketle gerçekleşecek. Yani en güzel ameli yapanlar 
ne oldu? En güzel ameli yapmayanlar, bunu yapmayı tercih etmeyen, kötü amellere yönelenler ne oldu? 
şeklinde ayet devam edecek. 
 
Peki ölümü ve hayatı yaratan O’dur, ifadesinde önce ölüm sonra hayat zikredilmiştir. Bunun hikmeti nedir? 
Bir şeye ölü demen için, onun önceden hayat sahibi olması lazım. Eğer bir taşa ölü dersen bu yanlış olur. 
Ama o hammaddeye ölü denmez. O hammaddeye cansız denir.  
 
Cevap aslında ayetin içinde sıralanmış. Hanginizin en güzel amel yapacağı nerede ? Dünyada.  Ve 
sınamak için bu nerede? Bu da dünyada. İfadeleri dünyayı anlatırken, sonra ölüm yaratılmıştır ki ebedi 
hayat olan ahiret hayatı başlasın. Zira ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümü ve hayatı yaratan, hayat 
burada dünya hayatı değil, ahiret hayatıdır. Şimdi cehennemliklerin konuşmalarından bahsedecek.  
 
Allah kimin güzel amel yapacağını ameli bilmiyormu ki sınıyor? Bu sorunun cevabı ayette fitne veya 
musibet gibi kelimeler yerine kullanılan yebluve kelimesinde saklıdır. Yebluve kelimesi bela ile aynı kökten 
gelmektedir. Bu kelimenin sözlük anlamı yıpratmak, bitkin düşürmek. Elbisenin eskimesini ifade etmek 
içinde bu kelime kullanılmış. Yani kullana kullana elbisenin eskimesi. Sınamak veya denemek inanı 
yıpratan bir süreçtir ve bela kelimesi de bu kökten geliyor.  
 
Bir şeyi neden yıpratırsın? Mesela bir taşı düşünün. Onu yıpratman bazen bir sanat eseri ortaya çıkmasını 
sağlar. Yani fazlalıklarını yontuyorsun. İmtihanın amacı kimin iyi amel yapacağını, kimin kötü amel 
yapacağını Allah’ın bilmesi değil, Allah’ın bundan haberdar olması değil. Eğer öyle olsaydı ayetin sonu 
Alim ve Habir esması ile bitmesi lazımdı. Eğer ayet Alim ve Habir esması ile bitseydi bu durumda, imtihan 
edilenlerden kimin başarılı kimin başarısız olduğunu bilmesi, kimin güzel amel yaptığından haberdar 
olması, ortaya çıkması, anlaşılması manası verilirdi.  
 
Ancak ayet Aziz ve Gafur esması ile sonlanmıştır. İmtihanın amacı bu iki esmai ile özetlenmiştir. Kulun 
yıpratıcı sınavlarla izzet ve bağışlama gibi insani değer ve ulvi hedefleri  öğrenerek, gelişip ilerlemesi ve 
bir üst seviyeye çıkması için Rabbimizin bizi imtihan eder. Kimin başarılı kimin başarısız olacağını bilmek 
için değil. Herkesin bu imtihanlarla kendini geliştirmesi için, bir üst seviyeye çıkması için, cennete layık 
olmamız için Allah bizi imtihan eder. Bu yıpratıcı imtihanlar bazen bizim fazlalıklarımızı,eksiklerimizi götürür. 
İnsanın olgunlaşması kendi gayreti ve emeği ile bağlantılıdır. Kullar kibir, ego, cimrilik ve ahlaksızlık gibi 
fazlalıklarından kurtulduğunda eksik halini aşabilecek, kendini tamamlayabilecek ve cennete layık 
olacaktır. İnsan hep kendini aşmaya çalışmalı, üst insan olma yolunda ilerlemelidir. Mülkün sahibi kadir 
olan Allah bu potansiyeli insana da yüklemiştir. Zaten imtihanın hedefi de budur. İmtihandaki bu kusursuz 
maksat aynı zamanda imtihan alanı olan dünyaya da yansımaktadır. Onu da 3 ncü ayetten okuyacağız. 
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(Mülk 67/3) 
 

ٍروُُطف	ْنِم	ىَٰرت	ْلَھ	َۙرََصبْلاِ	عِجْرَاف	ٍۜتُوَاَفت	ْنِم	ِنٰمْحَّرلا	ِقْلَخ	ي۪ف	ىَٰرت	اَم	ًۜاقَابِط	ٍتاَوٰمَس	َعْبَس	ََقلَخ	ي۪ذََّلا 	

Elleżî ḣaleka seb’a semâvâtin tibâkâ(n)(s) mâ terâ fî ḣalki-rrahmâni min tefâvut(in)(s) ferci’i-
lbasara hel terâ min futûr(in) 

Gökleri yedi tabaka olarak yaratan O’dur.  Rahman’ın yaratmasında  bir uyumsuzluk 
göremezsin. Artık bakışını çevir, yarıklar görüyor musun? 
 
Kur’an’da yedi gök tam yedi kez geçmiştir. Tibâk kelimesi biri diğeri ile ahenkli hep birbirine uygun demek 
olan birden fazla olmaları ile beraber aralarında sıkı irtibat düzenini ifade eder. Yani tabaka tabaka 
denmektedir. Ayette “ bakışını çevir, döndür bak” denildiğine göre bu gözlemlenen bir alan olmalı. Eğer 
gözlem alanı atmosferin katmanları olursa, bu dediğimiz olur. Yani siz en yakın göğü uzayın tamamı olarak 
alırsanız, diğer tabakaları da bilmediğimiz yerler olarak anlatırsanız, bu ayetle çelişir. Çünkü burada ne 
diyor. Başıkını bir çevir, bak diyor. Demek ki benim bakıp görebileceğim alan olması lazım, bu yedi kat 
tabakanın. Gözlem alanı atmosferin katmanları olabilir. Zira bu katmanlar hem birbiriyle uyumludur hem 
de dünyamızı koruyan bir mahiyete sahiptir. Bunu şu ayetten net olarak okuyoruz. 
 
“ Böylece onları iki günde yedi gök olarak kaza etti.Her gök katına kendi emrini vahyetti. (Yani bunların hepsinin bir emri, 
bir görevi var. O görevi de Kadir olan Allah onlara yüklemiş.)  Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik 
(Bakın burada muhafazadan bahsediyor. Demek ki Atmosfer dünya semasını muhafaza ediyor,kandillere karşı.  Kandiller de 
göktaşları, meteorlardır). İşte bu Aziz, Alim olanın takdiridir. (Fussilet 12) 
 
Bir de burada nazar ile değil de basar  ile bakılması istenmiş. Bu hakikate erişmenin basit bir gözlemden 
ziyade basiret ile düşünmekle gerçekleşeceğine bir atıftır. Şu an uzay gözlemleri bu prensiple 
yapılmaktadır. Nazar ile yapılan gözlemler sonucundu ulaşılan veriler ile teoriler oluşturuluyor. Bu teorilere  
basar diyebilirsiniz. Zira uzayın her yerini görmenin mümkünatı olmadığı için nazardan ziyade basar  ile 
bakma emredilmiştir. Adam ışığın kırılmasına bakarak diyor ki “ Burada ışık dalgalandı, demek ki burada 
bir çekim kuvveti var,bir kara delik var, karadeliği göremiyor.”  Fakat gelen ışığın dalgalanmasından onu 
basar ediyor. Nazardan basara ulaşmaya çalışıyor. 
 
 
(Mülk 67/4) 
 

ٌری۪سَح	َوُھَو	ًائِساَخ	ُرََصبْلا	َكَْیلِا	ْبَِلقَْنی	ِنَْیتَّرَك	َرََصبْلاِ	عِجْرا	َُّمث 	
Śumme-rci’i-lbasara kerrateyni yenkalib ileyke-lbasaru ḣâsi-en ve huve hasîr(un) 

Sonra  iki defa daha bakışını çevir! Bakışın çaresiz ve bitkin olarak sana döner. 
 
O zaman buradaki bakış art niyetli bir bakış. Çatlak ve kusur arayan bir bakış. Hayran olan bir bakış değil.  
Buradaki kerrateyn kelimesinin manası bir bakışın arkasından gelen ikinci bakıştır ve aslında maksat 
çokluktur. Buradaki  ḣâsi-en  aşağılanmış, zelil olmuş, çatlak ve yarık bulamamanın verdiği çaresizlik 
demektir. Hasîr  bitkin, yorgun , körelmiş demektir.  Buradaki bakış hayran olunup ve örnek alınan bir bakış 
ve niyet değil. Açık bulup oradan gaybı taşlama ve rant elde etmek isteyen bir bakıştır. Gaybı taşlayıp 
insanları kandıranlara karşı yapılan uyarı bir sonraki ayette bir örnek üzerinden ifade edilecektir.  
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(Mülk 67/5) 

	
ِری۪عَّسلا	َبَاذَع	ْمَُھل	َانَْدتَْعاَو	ِنی۪طَایَّشلِل	اًموُجُر	اَھَانَْلعَجَو	َحی۪باَصَمِب	َایْنُّدلا	َءآَمَّسلا	اَّنَّیَز	َْدَقلَو 	

Ve lekad zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bimesâbîha ve ce’alnâhâ rucûmen lişşeyâtîn(i)(s) ve 
a’tednâ lehum ‘ażâbe-sse’îr(i) 

Ve and olsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar için taşlar kıldık. Ve 
onlar için  çıldırtan bir azap hazırladık. 
 
Burada semanın yanan kandillerle süslenmesinden bahsedilir. Yedi kat ve tabaka tabaka olan atmosfer 
ile bu yanan ateş topları birlikte düşünülmelidir. Birlikte düşündüğümüzde mesâbîh kelimesi ile astroid gibi 
atmosfere girdiğinde bir çıra gibi yanan taşların kast edildiği görülmektedir. Zira devam eden cümlede 
bunları şeytanlara atılmış taşlar olarak ayet net olarak tefsir ediyor.  
 
“ Şeytan” Haktan uzaklaştıran hertürlü kötü  duygu ve düşüncedir. İblis isim iken şeytan sıfattır. Sonuç 
olarak dünya seması veya müşadehe ettiğimiz bize en yakın semadaki gök olayları aslında zararsız bir süs 
mesafesinde kalmasına rağmen, akılları şeytanlığa çalışanlar bu ve farklı doğa olaylarını fantastik mitlerle 
süsleyerek oradan bir çatlak yani bir bilinmezlik alanı oluşturup insanları kandırmaya çalışmaktadır. 
 
Zanlarla servetler kazanan astrologlar buna tipik bir örnektir. Bilim geliştikçe Allah’ın yasaları sebep-sonuç 
ilişkileri anlaşıldıkça astrologlara, falcılara,büyücülere, üfürükçüler,e yıldızname yapanlara talebin 
azalması gerekmektedir. Ama öyle olmuyor. Maalesef toplumlar Kur’an’ın inşaa etmek istediği bilinç 
düzeyine henüz ulaşamamıştır.  Dün olduğu gibi bugün de Allah’ın sünnetideki değişmezliğe rağmen 
gaybı taşlayanlara itibar edilmektedir. Sözün özü; meteor, meteor yağmuru gibi doğal bir olayı bile 
gökteki çatlaktan atılan taşlar olarak lanse edip metafiziğe bağlayanlara çetin bir azap hazırlanacağı 
bu ayette ihbar edilmiştir. 
 
 
(Mülk 67/6) 
 

ُری۪صَمْلا	َْسئِبَو	َۜمَّنَھَج	ُبَاذَع	ْمِھِّبَِرب	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلِلَو 	
Velilleżîne keferû birabbihim ‘ażâbu cehennem(e)(s) vebi/se-lmasîr(u) 

Ve Rabblerini örtenler için cehennem azabı vardır. Ve ne kötü varış yeri! 
 
5 nci ayetteki gibi davrananlar Rabbi örtmüş oldular. Çünkü Rabbin dışında bir takım şeylere güç transferi 
yaptılar, o transfer yaptıkları şeyden yardım istediler, onlardan korktular.  
 
Yaratılan bu sınav alanının bir sahibi yokmuş gibi herşeyi tesadüflere bağlamak da farklı bir savrulmadır. 
Ayrıca Rabbi örtmek semanın katmanlarında aracıların olduğu, onların ceza ve rızık gönderebilme 
imkanına sahip olduğuna inanmaktır ki bu da Rabbi örtmektir.  
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(Mülk 67/7) 
 

َذِا ُۙرُوَفت	َيِھَو	ًاقی۪ھَش	اََھل	اُوعِمَس	اَھی۪ف	اُوقُْلا	آ 	
İżâ ulkû fîhâ semi’û lehâ şehîkan ve hiye tefûr(u) 

 
Oraya atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini işittiler. 
 
İnsanları inançlar ile suistimal etmek, bundan bir  şöhret ve maddi çıkar devşirmek yüksek bir perdede 
uyarılarak istismarları azaltmak Kur’an’I Kerim’de hedeflenmiştir. İnsanları bu tarz gaybi konularda aldatıp 
onları suistimal etmeyin. İnançlar üzerinden onları sömürmeyin. Çaydırıc olarak böyle cehennem 
sahneleri burada anlatılıyor. 
 
 
(Mülk 67/8) 
 

ٌریَ۪ذن	ْمُكِْتَأی	َْمَلا	آَُھَتنَزَخ	ْمَُھَلاَس	ٌجَْوف	اَھی۪ف	َيِقُْلا	آَمَّلُك	ِۜظَْیغْلا	َنِم	ُزَّیََمتُ	داََكت 	
Tekâdu temeyyezu mine-lġayz(i)(s) kullemâ ulkiye fîhâ fevcun se-elehum ḣazenetuhâ elem 

ye/tikum neżîr(un) 
 
Nerede ise kabarmasından parçalanacak gibi  olur. Oraya her bir grup atılışında onun 
görevlileri onlara: “ Size uyarıcı gelmedi mi?” diye sordular. 
 
Buradaki “ gays” kelimesi öfke değil, öfke istiare yoluyla kullanılır. İlk manas bizde gayzer1 deriz ya  böyle 
kabarma, patlama, yeraltından suyun bir anda fışkırması. Zaten o kabarma sayesinde o yukardaki sesi 
duyuyoruz. 
 
Buradaki “ ferc” kelimesi, grup grup, cemat cemat demektir. Peyderpey , alay alay bunlar buraya atılıyor, 
çünkü herkes kendi ulaşabildiği ve haklarının geçtiği ile mahkemeleşir, cezalarda bu tür yapılan 
kötülüklere uygun sınıflandırılır. 
 
Burada cehennemin görevlileri “ Size peygamber gelmedi mi ? değil, Size kitap gelmedi mi ? değil, Size 
nezir gelmedi mi ? diye soruyorlar. 
 
Nezir kelimesi uyarıcı manasına gelir. Uyarmak ise bir şeyin sonundaki tehlikeye dikkat çekerek muhatabı 
o tehlikeden sakındırmaktır. Ayette nebi, resul, peygamber diye çevrilen bir kelime seçilmemiş, uyarıcı 
manasında “nezir”in seçilmesi dikkat çekicidir. Zira resuller tüm insanlara ulaşamaz. Ulaşmaları da 
beklenemez. Resulden binlerce yıl sonra bile nezirler rabblerine bir mazeret olsun diye uyarma görevini 
devam ettirecektir.  
 
Okuyabilene tabiattaki ayetlerde birer nezir olabilir. Yani kevni ayetlerde kavli ayetlerde nezir olur.  
 

 
1 Gayzer, kesintili bir biçimde sıcak su ya da sıcak buhar fışkırtan, kükürt yayan kaynarca. Geysir, İzlanda dilinde, fışkırmak 
demektir. 
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Cehennemin görevlilerinin onlara “ Size bir uyarıcı gelmedi mi? diye sormalarının sebebi de onların 
cehenneme haksız yere atılmadıklarını, bilakis bunun yaşadıkları hayatları ile hakettiklerini onlara açıkca 
itiraf ettirmek içindir. Yani onları oraya Allah atmamış, onlar kendi yaptıkları ve yapmadıkları ile oraya 
düşmüş, yolda kalmışlardır. Üstün insan olamamışlardır. İmtihanın amacı neydi ? İnsanı geliştirmek ti. Bunlar 
kendini geliştirememiş. 
 
İnsan olmak kolaydır, asıl olan insan kalabilmektir. Ve nihai hedefte çevresini cennete çevirebilmektir.  
 
(Mülk 67/9) 
 

ٍری۪بَك	ٍلَالَض	ي۪ف	َِّالا	ُْمتَْنا	ِْنا	ٍۚءْيَش	ْنِمُ	wّٰ	َلََّزن	اَم	َانُْلقَو	َانْبَّذََكف	ٌریَ۪ذن	َانَءآَج	َْدق	ىَٰلب	اُولَاق 	
Kâlû belâ kad câenâ neżîrun fekeżżebnâ ve kulnâ mâ nezzela(A)llâhu min şey-in in entum 

illâ fî dalâlin kebîr(in) 
 
 
Onlar dediler ki : “ Evet, bize uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanladık. Ve  ‘Allah hiçbir 
şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalâet içindesiniz. ‘dedik.” 
 
Kur’an’I Kerim’de deistlik var mıdır? Ataistlik var mıdır? gibi soruların cevaplarıdır bu ayetler.  
 
Bakın bu adamlar Allah’I kabul ediyor. Burada inkar edilen Allah değil. Bu cümleyi kuran deistlerdir. 
Kur’an’da hem ateistler hem de deistler konu edilmiştir. Ateistlerin sorusu Yasin suresi 78 nci ayette ifade 
edilmiş. 
 
“ Ve kendi yaratılışını unutup bize missal getirdi. “ Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış iken kim onlara hayat 
verecek” dedi. 
 
Bakın “ Kim onlara hayat verecek”. Yani bu kemikleri yaratacak bir yaratıcı yok demiş oluyor.  Kimmiş ? 
Bu adam Allah’I inkar ediyor, yaratıcıyı inkar ediyor. Bu bir ateist söylemidir. 
 
Bu okuduğumuz ayette ise “yeniden yaratacak bir yaratanın olmadığı inancı değil, burada deist bir bakış 
açısı var.  
 
Deistlerin inancı şudur. Bir yaratan vardır fakat bu yaratan peygamber ve kitap göndererek yarattıkları 
ile iletişime geçmemeşitir. 
 
Deistlere verilecek cevap ise yine onların kendi kendilerine , cehennem beklçilerine yaptıkları itiraftır.  
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(Mülk 67/10) 
 

ِری۪عَّسلا	ِباَحَْصا	ي۪ٓف	اَّنُك	اَم	ُلِقَْعن	َْوا	ُعَمَْسن	اَّنُك	َْول	اُولَاقَو 	
Ve kâlû lev kunnâ nesme’u ev na’kilu mâ kunnâ fî ashâbi-sse’îr(i) 

Ve dediler ki : “ Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, çılgın ashabın arasında 
olmazdık.” 
 
Rabbimiz işitmeyi önce ele almış. Zira bağlam nezirlerin uyarıları ile bu noktaya getirildi.  

- Size nezirler gelmedi mi? 
- Evet, geldi. İşittik ama akıl etmedik. 

Akıl kelimesi Kur’an’a kırk dokuz yerde geçer ve tümü irade olarak geçer. İsim olarak hiç geçmez. Bu 
manadan yola çıkarak diyebiliriz ki Kur’an anlayışında saf akıl kullanılmadıkça potansiyel olarak bir anlam 
ifade etmez.  
 
“ukal” bağ demektir. Eğer akıl edindiği bilgilerle parçaları birleştirip bütünü göremiyorsa, onları birbirine 
bağlayamıyorsa akletme fiilini gerçekleştiremiyor demektir.  
 
Tüm insanlara alemlerin Rabbi iki yolla seslenir. Biri dıştan ayetlerle, nezirlerle seslenir bu işitme karşılığına 
geliyor. 
 
Diğeri ise  içten, vicdanın sesi ile bağlantıları kuran akli melekelerle hitap eder.  
 
“İşitmiş veya akıl etmiş olsaydık.” Eğer işitmemişsen akıl edebilirsin. Çok net bir ayet. Vahyi hiç duymayan 
biri bile , Hz. İbrahim gibi, aklını doğru kullanarak göğe bakarak, inançlara bakarak, tabiat kitabını 
okuyarak bunları yaratan bir Rabb var diyebilir.  
 
Nezir sadece dışsal değil, içte de olabilir. Aktif bir akıl ve vicdanda enfus 2ayetlerdendir. “Afakta ve 
enfusta size ayetlerimizi göstereceğiz” (Fussilet 53) hatırladınız mı? 
 
İkinci ayetteki en güzel ameli yapmanın ilk şartı bu 10 ncu ayette zikredilmiştir. En güzel amel yapmak 
istiyorsan, “ sözün tamamını işit, en güzeline uy “ ayetinin açılımıdır.  
 
“Onlar sözü işitirler, ahsen olanına tabii olurlar. Çünkü akıllarını kullanırlar. İşte onlar Allah’ın hidayete 
erdirdikleridir. İşte onlar ulul elbabdır.” (Zümer 18) 
 
Neden akıla atıfla “aklını doğru kullananlar” diye bu ayet bitti. Onlar ulul elbabdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Afak, insanın dışındaki âlemi, ENFÜS ise insanın kendisini ifade eder. 
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(Mülk 67/11) 
 

ِری۪عَّسلا	ِباَحَْصِال	ًاقْحَُسف	ْۚمِھِبَْنذِب	اُوفََرتْعَاف 	
Fa’terafû biżenbihim fesuhkan li-ashâbi-sse’îr(i) 

Böylece peşlerini bırakmayan suçlarını itiraf ettiler. Artık çıldırmış ashap uzak olsun. 
 
Akıbeti kötü olan her söz ve fiile “zenb” denir. “ Ashab” bir şeyi ortak yapanlar demektir. Burada bu 
kötülükleri ortak yapanlar salih kullardan uzak olsun manasında kullanılmış olabilir.  
 
Cehennem görevlilerinin vaadedilmiş cezaya mukabil rahmet ve güzellikleri haketmediklerinin beyanı da 
olabilir.  
 
Sosyal yaşamı  cennet gibi olmasının ilk şartı suçlu ve zalimlerin mağdur ve mazlumlardan uzak 
tutulmasıdır. “ Onlar uzak olsun.” 
 
 
(Mülk 67/12) 
 

ٌری۪بَك	ٌرَْجاَوٌ	ةَرِفْغَم	ْمَُھل	ِبَْیغْلاِب	ْمُھَّبَر	َنْوَشَْخی	َنی۪ذَّلا	َِّنا 	
İnne-lleżîne yaḣşevne rabbehum bilġaybi lehum maġfiratun ve ecrun kebîr(un) 

 
Muhakkak ki onlar, gayb ile  Rabblerine  huşû duyarlar. Onlar için  mağfiret ve büyük 
ecir vardır.  
 
Huşû, haşyettir. Yani bilgi ve idrakin bir sonucu olarak ortaya çıkan, hayranlık ve aydınlık doğurduğu için 
hasret kalma, uzak düşme korkusudur.  Havf tan farklıdır. Babadan korkmak, havf tır, anneden korkmak 
haşyettir. 
 
“Gayb ile  Rabblerinden huşû duyanlar” Gayb kelimesi gizli kalmak, görünmemek, gözden kaybolmak 
anlamlarına geliyor.  
 
Genel olarak duygulardan ve insan ilminden gizli olan herşey için kullanılır. Bu kelime lügat manası ile 
İslam öncesi devirde de kullanılmıştır. Kişinin gıyabında, ayıplarından söz etmeye “gıybet” diyoruz. Gaybın 
ziti şehadet tir. Bilinen, görünen demektir. Gaybın sınırları bu şahadet ile belirlenir.  
 
Ragip el İsfehani, gaybı duyular çercevesine girmeyen şey şeklinde açıklamıştır. Gay bile gaip arasında 
fark vardır.  Rabb gaip değil, gayb dır. Gaip ortada olmayan, sana görünmez, seni de göremez olandır. 
Gayb ise görünmez fakat görür olandır. Demek ki gaybın esası mevcut olmamak değil, gözükmemektir. 
 
Ayette bilgi ve bilinçle Rabblerinden sadece insanlar arasında değil, tek başlarında olduklarında da 
haşyet duyanlardan söz edilmiş.  
 
Gayb ile Rabb lerinden huşu duymak, kimse Seni görmediği bir anda bile o huşuyu koruyabilmendir.  
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Zira insan suç ve günahı hiç kimsenin kendini görmediği yerlerde işlemeye meyillidir. Muttaki kimse 
görmesede Allah görüyor, biliyor, bilinci ile hareket edendir. Işte bu en güzel ameldir.  
 
Bakınız Mülk suresi 2 “ En güzel amel için size imtihan ediyoruz.” En güzel ameli 12 nci ayet ifade etti. 
Cehennemliklerden bahsetti ondan sonra bunları ifade etti.  
 
Bu kişiler sadece kötülüklerde değil, iyiliklerde de bu prensibi çalıştırırlar. “ Kimse tebrik edip, aferim 
demese de, yaptıkları iyilikleri, mutlak gayb olan Rabbinin bilmesi onlar kâfi gelir. Bu ihlas onların 
bağışlanmasını kolaylaştırır. Çünkü hem Allah katında hem de kullar katında” onlar için mağfiret ve büyük 
ecir vardır “çşeklinde cümle biter. Onlar için mağfiret bağışlanmadır, büyük eciri de anlattık. İyiliği riyadan 
uzak yapar, kötülüğü de Rabbim görüyor diye yapmaz. İşte büyük ecir budur. 
 
(Mülk 67/13) 
 

ِرُودُّصلا	ِتَاذِب	ٌمی۪لَعُ	ھَّنِا	۪ۜھِب	اوُرَھْجا	َِوا	ْمَُكلَْوق	اوُّرَِساَو 	
Ve esirrû kavlekum evi-cherû bih(i)(s) innehu ‘alîmun biżâti-ssudûr(i) 
 

Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın! Muhakkak ki O, sadırların özünü  en iyi 
bilendir. 
 
El-Alim olan Allah olmuşu, olmakta olanı, gelecekte olacakları bilen, kendisine hiçbir şey gizli kalmayan 
ve ilmi herşeyi kuşatan manasa gelir. Alim sıfatı Kur’an’I Kerim’de 162 kez geçer. Bunların 153 ü Allah’I 
niteler.  
 
Bağlam ile düşündüğümüzde kimin gaybi bir  huşûya sahip olduğunu Allah’ın bildiği bu ayette beyan 
edilmiştir. Sadece bunu Allah bilir.  
 
Sadrın özünü en iyi Allah bildiği için kimse kimsenin niyetini okumaya çalşmamalıdır. Zira dışa yansıyan 
bazen aldatıcı olabilir.  
 
 
(Mülk 67/14) 
 

ُ۟ری۪بَخْلا	ُفی۪طَّللا	َوُھَو	ََۜقلَخ	ْنَم	َُملَْعی	ََالا 	
Elâ ya’lemu men ḣalaka ve huve-lletîfu-lḣabîr(u) 

Yaratan bilmez mi? Ve O, Latif’tir, Habir’dir. 
 
Latif kelimesi lütuf kelimesinden mübalaga-i ism-I fail 3  yahut letafetten sıfatı müşebbehe 4   olabilir. 
Ince,nezaket sahibi, ışık gibi sızan manalarına gelmektedir.  
 

 
3 Mübalaga-i ism-i fail: Bir varlıkta bir özelliğin çok fazla bulunduğunu ve bir kimsenin bir şeyi çok fazla yaptığını 
gösteren isimlerdir. 
4 Öznedeki değişmeyen bir durum ve niteliği bildiren kelimelere sıfat-ı müşebbehe denir. 
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Habir bilen, bir şeyin asıl yapısına ve iç yüzeyine vakıf olan , haberdar olan demektir. Ama bu ayette 
muhbir manasını önceliyorum. Yani hem haberdar olan hem de haber veren. 
 
Buradaki haber “ gayb ile Rabblerinden huşû duyanların bir bağışlanma, mağfiret ve büyük bir ecirin 
onları beklediği haberdir.  Habir olan Allah bunu bize haber veriyor.  Bundan Allah’ın haberdar olmas 
Latif olmasındandır.  
 
(Mülk 67/15) 
 

ُروُشُّنلا	ِھَْیلِاَو	۪ۜھِقْزِر	ْنِم	اُولُكَو	اَھِبِكَانَم	ي۪ف	اوُشْمَاف	ًالُوَلذ	َضَْرْالا	ُمَُكل	ََلعَج	ي۪ذَّلا	َوُھ 	
Huve-lleżî ce’ale lekumu-l-arda żelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih(i)(s) ve-ileyhi-

nnuşûr(u) 
Arzı size zelûl kılan O’dur. Artık onun omuzlarında dolaşın ve O’nun rızkından yiyin! Ve  
yayılma onadır. 
 
Burada “dönüş O’nadır” diye birşey yok. “ Yayılma O’nadır. Yani omuzlarında gezdiğiniz yeryüzüne 
yayılacaksınız ki , o rızkı alabilesiniz. 
 
“neşir” dağılma, yayma, saçılma gibi manalara gelmektedir. Kamer suresi 7 de etrafa yayılan 
çekirgelerden bahsediyor, böyle bir benzetme yapıyor. 
 
Ayrıca Cuma suresi 10 da Allah’ın fazlından istemek için yeryüzüne dağılın, yayılın diye  ifadeler var. Aynı 
kelime burada da var. Neşir O’nadır.  Ama bunu “ dönüş Allah’adır diye” meallendiriyorlar. Halbuki dönüş 
“ rücu”dur. 
İnsan türü kendisine verilen akıl nimeti sayesinde yeryüzünün tamamına yayılıp yaşayabilecek tek canlı 
türüdür.  
 
Zelül zil mastarından boyun eğmek manasında mübalağalı bir vasıftır. Boyun eğen kolaylıkla  çekilip, 
götürülecek şekilde kullanılmaya hazır olan uysal şeye zelül denir. Yeryüzü zelül kılınmış. Hakaret ve 
aşağılama manasındaki “ zelil” değildir. Kolaylık, yumuşaklık, uygunluk, kısacası uysallık manasındaki “ 
zelül”dür.  
 
Burada insane verilen akıl nimeti ve vahiy yönlendirmesiyle yeryüzünün imkanlarının Ademoğlunun 
ayaklarının önüne bir nimet olarak serildiği hatırlatılmaktadır.  
 
“Menakip” omuzları demektir. Omuz anlamına gelen “ menkıbın” çoğulu olup, mecaz olarak yeryüzünde 
yaşam alanlarını ifade eder. Yeryüzünün omuzları, yeryüzünün yaşam alanları demektir. 
 
“rızık” kelimesi rezeka kökünden fiil olarak türemiş bir isimdir. Çoğulu erzaktır. Faydalanılması için verilen 
bağış, pay, hisse, nasip, gıda  mutlaka kendisi ile faydalanılan şey anlamına geliyor.  
 
Rızık sadece boğazdan geçen azık değildir. Aldığımız nefes bile rızıktır. Gözün rızkı ışıktır, kulağın rızkı sestir, 
gönlün rızkı sevgidir, aklın rızkı bilgidir.  
 
Gerek onun omuzlarında yürüyün cümlesinde gerekse onun rızkından yiyin ve ondan yayılın, dağılın 
cümlelerindeki emirler, mübahlık, serbestlik bildiren emirlerdir.  
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Bu ayetler Rabbimiz özgürlük ve serbestliğin önemli bir nimet olduğunu hatırlatarak, insanlardan 
sorumluluklarının bilincine varmalarını istemektedir. Zira her nimetin şükrü kendi cinsindendir.  
 
Yeryüzü senin ayağına, dibine serildi diye onun üzerinde tepinmene gerek yok. Arzın rızkından 
faydalanmak, onun kaide ve kurallarına saygılı olmaktan geçer. Sünnetullahın bilincine bağlanmış bu 
ayet. 
 
 
(Mülk 67/16) 
 

ُۙروَُمت	َيِھ	َاذَِاف	َضَْرْالا	ُمُكِب	َفِسَْخی	َْنا	ِءآَمَّسلا	يِف	ْنَم	ُْمتْنَِماَء 	
E-emintum men fî-ssemâ-i en yaḣsife bikumu-l-arda fe-iżâ hiye temûr(u) 

Gökyüzündeki kimsenin size yere geçirmesinden emin misiniz? O zaman o sarsıldıkça 
sarsılır. 
 
Soru : Gökte olan Allah ise, burada ne yapacağı kestirilemeyen, güven vermeyen bir Rabb tasavvuru 
oluşur ki bu mutlak sonsuz, sınırsız, eşsiz, benzersiz, güvenilir manasındaki el-Mümin esması ile çelişir. Eğer 
bu esma sadece müminleri kapsıyorsa, bu sefer müşriklerde dahil, inanan, inanmayan her kuluna süre 
tanıyan, cezalandırmada acele etmeyen el-Halim esması ile çelişir.  
 
Gökte öyle bir güç var ki, ne yapacağı belli değil. Her an seni yerin dibine geçirebilir… Gökte öyle bir güç 
var ki, her an başına taş yağdırabilir…Öyle bir kimse var. Bu güvenilmez bir güç. Emin olamıyorsun.  
 
Ayetteki “ men” soru edatı cümleye “ kim “ manası katar. Başka ayetlerdeki “ ma” soru edatı cümleye “ 
ne, kaç veya hangi” manası katar. 
 
Burada  men fî-ssemâ-i   ile gökyüzünün içindeki bir iradeliden bahsedilir. 16 ncı ve 17 nci ayetlerde geçen 
“ gökte olan” ifadesi ile ilgili olarak geçmiş müfessirlerimiz Cebrail demiştir, Mikail demiştir, Melekler 
demiştir. Bu tarz yorumlar yapmışlardır. Çünkü Allah diyemezsin, Allah’a bir mekan izafe edemezsin, bir 
yön tayin edemezsin.  
 
Ayrıca ayette dikkat ettiyseniz “ Allah, ilah, Rabb” gibi herhangi bir esmaü hüsna da kullanılmamış, hüve 
gibi Allah’I işaret eden bir zamir de kullanılmamıştır. Bu hikmetsiz bir tercih olamaz.  
 
Na yazık ki böyle bir isim, sıfat yok iken, çoğu meal müellifi veya müfessir “gökte olanan Allah olduğunu 
“ iddia etmiş, parantezli, parantezsiz Allah ismini ayete iliştirmiştir. Meallere bakabilirsiniz. Arkasından da 
sayısız teville Allah’ın mekandan, münezzeh olduğuna dair deliller ile kendi meallerini çürütmüşlerdir.  
 
Oysa bizce, gökte olan kesinlikle Allah değildir. Zira ne ayetin metninde, ne siyak ve sibakında böyle bir 
durum vardır.  
 
Bu ayette bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmuş. Şöyleki, yerin dibine insanların canlı canlı gömülmesi için dev 
bir sarsıntının olması gerekir. Dev bir çalkalanmanın olması gerekir ki, siz yerin üstündekiler yerin dibine 
geçesiniz. 
Deprem ve tektonik sarsıntılar ile bir anda yer üstündekiler yer altna geçebilir. Zaten “temmur” kelimesi  
gider-döner manasındaki  “mevt” kökünden gelir ki, bu da şiddetli çalkalanmalardır.  
 
Öncelikle bu ayetin muhatabı, cehennem yolunda olan müşriklerdir. Zira bağlam öyle gelmektedir. 
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 Bu bağlamdan dolayı bizce, “ Gökyüzündeki  kimsenin size yere geçirmesinden eminmisiniz?” sorusu, 
muhatabın yersiz korkularına sebep olan batıl inançlarını sorgulatmayı amaçlar.  
 
Yani muhatabının bir inancı var; gökte olan bir güç var, bu güç göktaşları atıyor ya, onlarla bizi 
cezalandırıyor, yıldırım gönderiyor bizi cezalandırıyor. 
 
Allah’da diyor ki: “ Siz bu bilgiden emin misiniz?” Yani bir sorgulatma yapıyor. Kur’an’ın müşriklerin inançları 
üzerinden sorular sormasına sıkça rastlanmaktadır.  
 
Mesela Enbiya suresi 22 nci ayette, müşriklerin sorusunu alır , tekrar sorar ve onun cevabını verir. Enam 
suresi 148 de de böyledir.  O zaman bu bakışla 17 nci ayeti okuyorum. 
 
 
(Mülk 67/17) 
 

	
ِریَ۪ذن	َفْیَك	َنوَُملَْعتََسف	ًۜابِصاَح	ْمُكَْیلَع	َلِسُْری	َْنا	ِءآَمَّسلا	يِف	ْنَم	ُْمتْنَِما	َْما 	

Em emintum men fî-ssemâ-i en yursile ‘aleykum hâsibâ(en)(s) feseta’lemûne keyfe neżîr(i) 
 

Yoksa gökyüzündeki kimsenin üzerinize taş yağmuru göndermesinden emin misiniz?  
Böylece uyarım nasılmış,  yakında bileceksiniz! 
 
Yani sizce gökyüzünün, semanın içinde birşeyler var, bir güç var, bir ilah var, bir aracı var, onun sizin 
üzerinize taş göndereceğine dair bilgiden emin misiniz? Bu anlatmdan emin misiniz? Bunu niye bu kadar 
savunuyorsunuz? Rabb bir tanedir, Rabbin dununda ilahlar, güçler yoktur. Rızkı da O verir, ödülü de O 
verir, cezayı da O verir. 
 
Ey mitolojiler uyduranlar ! Yakında bu uydurduğunuz mitolojiler nasıl bir cezaya , nasıl bir kötü akıbete 
dönüşeceğini bileceksiniz.  
 
Buradaki “hâsibâ”  içinde taş getiren bulut anlamındadır. Kelimenin bu ayetteki vurgusu, gökten üzerimize 
taş yağacak söylemi ile insanları korkutanların bu gaybi iddialarından emin olmayacakları , 
olunamayacağı yani kesin olacak gözüyle bile bunlara inanılmaması gerektiğidir.  
 
Zira insanlık tarihi boyunca gaybi konularda halk korkutulup, halkın duyguları suistimal edilmiştir, Mülk 
suresi 5 te bunu okuduk.  Göğün katmanlarında olduğuna inanılan aracıların azap veya rızık 
gönderebileceği inancı kadim dönemlerin mitolojik inançlarında olduğu gibi cahiliye müşrikleri arasında 
da çok yaygındır.  
 
Bugünde ufo lar, uzaylılar gibi spekülasyonlar üzerindenbu korku devam ettirilmiştir. Zaten devam eden 
pasaj bu konuyu işleyecektir. 
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(Mülk 67/18) 
 

ِریَ۪كن	َناَك	َفْیََكف	ْمِھِلَْبق	ْنِم	َنی۪ذَّلا	َبَّذَك	َْدَقلَو 	
Ve lekad keżżebe-lleżîne min kablihim fekeyfe kâne nekîr(i) 

Ve and olsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. Böylece azabım nasıl oldu? 
 
Helak olan kavimler bu tarz felaketler ile tarih sahnesinden silinmiş. Bu adamları doğal afetlerden 
koruyacak olan 5 tane putları idi. Nuh’un tufanında olduğu gibi, Semud kavminde olduğu gibi, Ad 
kavminde olduğ gibi.  
 
Allah’ın sünneti ile belirlediği doğal afetlerden kurtulmak için mitolojilere, yalan yanlış inançlara sarılmış 
oluyordu bu kavimler.  
 
Allah merhameti gereği uyarıcılar ile sadece manevi tufanlara karşı değil, maddi afetlere karşı da kullarını 
uyarmış ancak onlar semada olduğunu iddia ettikleri aracıların veya onların yansıması putların kendilerini 
koruyacağını ileri sürerek Sünnetullah’I yalanlamışlardır.  
 
Kur’an semanın içinde olanı aracılar, kimseler, ilahlar değil sadece kuşlar olduğunu söylüyor. Bak ! 19’a 
 
 
(Mülk 67/19) 
 

ٌریَ۪صب	ٍءْيَش	ِّلُكِبُ	ھَّنِا	ُۜنٰمْحَّرلا	َِّالا	َّنُھُكِسُْمی	اَم	َۜنْضِبَْقیَو	ٍتاَّفآَص	ْمَُھقَْوف	ِرْیَّطلا	َىلِا	اْوََری	َْملََوا 	
Eve lem yerav ilâ-ttayri fevkahum sâffâtin ve yakbidn(e)(c) mâ yumsikuhunne illâ-

rrahmân(u)(c) innehu bikulli şey-in basîr(un) 
 

Onlar, üstlerinde  saflar halinde süzülüp kanat çırparak uçanları görmüyorlar mı? Onları 
sadece Rahman tutuyor. Muhakkak ki O, herşeyi en iyi görendir. 
 
Yedi kat göğün arasındaki size taş atan, yıldırım gönderen değil. Orada sadece kuşlar var.  
 
Allah’ın size görmesi için gökte olmasına gerek yok. Buradaki e lem yerav     gözle görmek anlamna geldiği 
gibi aynı zamanda gözlem sonucu hikmetini düşünmek anlamına da gelmektedir.  
 
Kuşları Rahman’ın tutmasından önce “ kanat ve saflar halinde” detayları bu tutmanın nasıl olacağını 
ifade etmektedir. Göçmen kuşlar V şeklinde saflar halinde uçarlar, rüzgar direncini azaltmak için. Öndeki 
rüzgarı alır dağıtır ve en az enerji ile ilerlerler.  
 
Bir şeyin yerçekimi kuvvetine karşı kanat çırparak gökyüzünde havada kalabilmesi Rahmanın en başta 
belirlediği yasalara bağlı kılınmıştır.  
 
Allah’ın kullarını görmesi için gökte olmasına ihtiyacı olmadığı da “ O, herşeyi en iyi görendir” ile 
pekiştirilmiştir. 
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(Mülk 67/20) 
 

ٍۚروُرُغ	ي۪ف	َِّالا	َنوُِرفاَكْلا	ِِنا	ِۜنٰمْحَّرلا	ِنُود	ْنِم	ْمُكُرُصَْنی	ْمَُكلٌ	دْنُج	َوُھ	ي۪ذَّلا	َاذٰھ	ْنََّما 	
Emmen hâżâ-lleżî huve cundun lekum yensurukum min dûni-rrahmân(i)(c) ini-lkâfirûne illâ fî 

ġurûr(in) 

Veya Rahman’ın astında size yardım edecek olan o aslerler kimdir? Örtenler sadece 
aldanış içindeler. 
 
Yukarıdaki ayette gökte olanın sizi yere geçirmesinden emin misiniz veya gökte olanın size bir taş yağmuru 
yağdırmasından emin mi oldunuz? Diyerek göğün içindeki ilah tasavvurunu Kur’an’ı Kerim sorgulatırken, 
burada ise Rahman’ın dununda, astında, berisindeki o aracıları bu sefer hedefe koymuştur.  
 
Eğer Allah’ın yerine başka bir güç koyarsanız ve o gücü güvenilmez, tutarsız dünya tasavvuru olduğuna 
inanırsanız, onun dununda aracılar edinirseniz bu Rahman’ı örtmektir. Aynı pasaj Nahl suresinin 45 ve 52 
nci ayette işlenmiş. Orada şöyle pasaja başlanıyor. Kötülükler için planlar kuranların Allah hakkındaki 
asılsız iddialarına pasaj yer veriyor. Allah’ın onları yerin dibine geçirmesi inancı yine burdaki gibi yer verilmiş 
ve pasajın sonu şöyle bitiyor. Bu iddiaya karşılık “ Ve Allah şöyle dedi: “ İki ilah edinmeyin. O sadece tek 
ilahtır , yani semanın içinde bir güce inanmayın, aracılara inanmayın. O halde sadece Benden korkun, 
o göktekinin size taş yağdırmasından korkmayın, öyle bir şey yok zaten. Ve semada ve yeryüzünde 
olanlar O’nundur. Ve din daima O’na aittir. Hala Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz. 
 
Demek ki Allah’tan başka güçler edinmişler,onlardan da korkarak bunu suiistimal eden bir grup oluşmuş. 
Korkular sadece zarar üzerinden değildir, aynı zamanda rızık kaybı ve mahrumiyet üzerinden de korku 
propagandası yapılmış onu da 21 den okuyoruz : 
 
(Mülk 67/21) 

َُھقْزِر	َكَسَْما	ِْنا	ْمُُكقُزَْری	ي۪ذَّلا	َاذٰھ	ْنََّما ٍرُوُفنَو	ٍُّوتُع	ي۪ف	اوَُّجل	َْلب	ۚ 	
Emmen hâżâ-lleżî yerzukukum in emseke rizkah(u)(c) bel leccû fî ‘utuvvin ve nufûr(in) 

Ya da onun rızkını tutarsa sizi rızıklandıracak olan kimdir? Bilakis onlar ısrarla hududu 
çiğnediler ve uzaklaştılar. 
 
Buradaki nufûr kelimesi haktan uzak olmak, haktan kaçmak demektir. Birşeyden rahatsız olup başka bir 
şeye kaçmak anlamına gelmektedir. Nefer de bu manadadır. Kur’an’ı Kerim’de geçer. Yani savaştan 
kaçma ihtimali olduğu halde cepheyi terketmeyene nefer denir.  
 
Kur’an’ın istediği Rahman’ın yasalarına uygun arzun nimetlerinden insanların güvenle, özgürce ve 
adaletle rızıklandırılmasıdır. Hakları örtenlerin ise kendi çıkarları için gaybı suiistimal etmektir. Ve buradan 
daha fazla pay alabilmektir.  
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(Mülk 67/22) 
 

ٍمیَ۪قتْسُم	ٍطاَرِص	ىٰلَع	ا�یِوَس	ي۪شَْمی	ْنََّما	ٓىٰدَْھا	۪ٓھِھْجَو	ىٰلَع	ا�بِكُم	ي۪شَْمی	ْنََمَفا 	
Efemen yemşî mukibben ‘alâ vechihi ehdâ emmen yemşî seviyyen ‘alâ sirâtin mustekîm(in) 

 
Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok  hidayettedir, yoksa 
sıratımustakim üzerinde yürüyen mi? 
 
Başını eğip bir adım ötesini bile göremeyenler nasıl olur da hedeflerine varabilir sorusunu soruyor. Günlük 
siyaset ve rant kavgalarını çok güzel özetleyen bir teşbih yapılmış. İslam’ın hedefi insanlığa sünneti , Allah’ı 
öğreterek geleceğe hazırlamak iken, muhatapların derdi aslı astarı olmayan kurgular ve hayallerle 
saplanıp kalmak olmuş.  
 
Sıratımustakim insana sadece biyolojik bir varlık olarak yaklaşmaktan ziyade ulvi ilkeler ile ufkunu ve 
geleceğini inşaa ederek potansiyelini keşfetmesini sağlayan eğrilik ve sapmanın olmadığı dosdoğru bir 
yol demektir. İnsanın fıtratı bu yolda yürümek ve imtihanlarla ilerlemek için inşa edilmiştir.  
 
 
(Mülk 67/23) 
 

ََةِدٔـَْفْالاَو	َراَصَْبْالاَو	َعْمَّسلا	ُمَُكل	ََلعَجَو	ْمَُكاَشَْنا	ي۪ٓذَّلا	َوُھ	ُْلق َنوُرُكَْشت	اَم	ًالیَ۪لق	ۜ 	
Kul huve-lleżî enşe-ekum ve ce’ale lekumu-ssem’a vel-ebsâra vel-ef-ide(te)(s) kalîlen mâ 

teşkurûn(e) 

De ki : “ Sizi inşa eden ve size işitme, görme ve fuatlar veren O’dur.  Ne kadar az 
şükrediyorsunuz? 
 
İnşa kavramı yaratma aşamasında ister insan, ister bitki, ister hayvan, ister kavimle ilgili kullanılsın , ilk temel 
ve tohumun atılıp, ilk oluşumun başladığı andan itibaren, büyüyüp yetişme dönemleri de dahil olmak 
üzere gelişmenin gerçekleştiği süreçlerin tamamına inşa deniyor. 
 
Bizim Türkçemizdeki karşılığı bir temel atıp bir binayı yükseltmeye inşa diyoruz ya, aynen öyle bir karşılığı 
var. Buradaki ef-ide kelimesi fuat’ın çoğuludur, fuatlardır. Aklın idrak etme ve değerlendirme 
merkezleridir. İnsanı insan yapan tüm duygu ve düşünceler akılda şekillenir. İşitme ve görmenin ardından 
fuatların gelmesi, dışardan alınan bilgilerin fuat denilen beyin lopları tarafından değerlendirilip anlamlı 
hale getirilmesi demektir.  
 
10 ncu ayetteki işitmiş veya akıl etmiş olsaydık bu akibete düşmezdik ifadesi , önce nezirlerin, uyarıcıların 
gelmesi sonucunda onların işitilmesini örneklendirdi. Burda da o akıl etme konusu izah ediliyor.  
 
Zaten şükür verilen nimeti doğru kullanarak onu tüketmek değil, üretmenin adıdır. Lisanül arapta şöyle bir 
tanım var. Hayvanın yediği besini verdiği süt ve semizliği ile belli etmesi şükürdür. Arzdan beslenen insanın 
aklını doğru kullanarak dünyayı daha yaşanılır bir hale getirmesi şükürdür. İşitip görerek aklın ulvi olanla, 
ilahi olanla beslenmesi şükürdür.  
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(Mülk 67/24) 
 

َنوُرَشُْحت	ِھَْیلِاَو	ِضَْرْالا	يِف	ْمَُكاََرذ	ي۪ذَّلا	َوُھ	ُْلق 	
Kul huve-lleżî żeraekum fî-l-ardi ve-ileyhi tuhşerûn(e) 

 
De ki : “ Sizi yeryüzünde yetiştiren O’dur. Ve O’na hasrolunacaksınız.” 
 
Buradaki  żerae yetiştirme bizde ziraat diye Türkçemize geçmiştir. Sizi yeryüzünde ziraat gibi yani bir bitki 
gibi yetiştiren O’dur. Burada żerae bir tohum gibi ekmek demektir. İnşa da da böyle bir ifade var. 
Tohumu atarsın, temeli atarsın, oradan aşama aşama yükseltirsin.  
 
“ileyhi tuhşerûn “ en sonunda sizi Biz, bir çiftçinin tarlasını hasat ettiği gibi, sizi hasat edeceğiz manasına 
geliyor. İnsanlar ikiye ayrılır. Birinciler; kendini yetiştirmemiş ham ve boş olanlar ki bunlar faydasızdır, çöptür 
yakılır. İkinciler ise dolu olan, faydalı olanlardır ki onlar el üstünde taşınan nimetlerdir.  
 
(Mülk 67/25) 
 

َنی۪قِداَص	ُْمتْنُك	ِْناُ	دْعَوْلا	َاذٰھ	ىٰتَم	َنُولُوَقیَو 	
Ve yekûlûne metâ hâżâ-lva’du in kuntum sâdikîn(e) 

Ve derler ki : “ Eğer siz sadıksanız, bu vaadiniz ne zaman?” 
 
Kendini geliştirmemiş olanlar ayrık otu gibi dünya ve kamunun imkanlarını sömürenler için gündem, ihtimal 
dahi vermedikleri hasat zamanı. Önemli olan onun zamanı değil, onun gerçekliği olduğunu okuyacağız: 
 
 
(Mülk 67/26) 
 

wَِّٰ	دْنِع	ُمْلِعْلا	اَمَّنِا	ُْلق ٌنی۪بُم	ٌریَ۪ذن	َ۬اَنا	آَمَّنِاَو	ۖ 	
Kul innemâ-l’ilmu ‘inda(A)llâhi ve-innemâ enâ neżîrun mubîn(un) 

De ki : “ Bu ilim ancak Allah’ın katındadır ve ben sadece açık bir uyarıcıyım.” 
 
Bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini bilmenin onun gerçekliği ile bir alakası, ilgisi yoktur. Asıl soru hasat 
ne zaman değil, bizler hasada ne kadar hazırız olmalıdır. 
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(Mülk 67/27) 

	
َنوُعََّدت	۪ھِب	ُْمتْنُك	ي۪ذَّلا	َاذٰھ	َلی۪قَو	اوَُرفَك	َنی۪ذَّلاُ	هوُجُو	ْت�ـی۪ٓسً	َةفْلُزُ	هَْواَر	اََّمَلف 	

Felemmâ raevhu zulfeten sî-et vucûhu-lleżîne keferû ve kîle hâżâ-lleżî kuntum bihi 
tedde’ûn(e) 

Artık onu yakında  gördükleri zaman örtenlerin yüzleri asıldı. Ve onlara : “ Bu sizin 
kendisini davet ettiğiniz azaptır.”denildi.  
 
Bu ayet hesap gününün vaadi ne zamanmış diyerek yaklaşanlara bir cevap mahiyetindedir. Dikkat 
edilirse bunlar geçmiş zaman kipiyledir. Bize yaşanmış, olmuş, bitmiş olayları anlatıyor. Gelecekte 
olacakları değil.  
 
Aslında Kur’an döngüsel olarak yaşanmış bir olayı bize örnek olarak göstermektedir. Zira dünya tarlasında 
bizi bekleyen de tıpkı bizden önceki nesillerin başına gelenin aynısı olacaktır.  
 
 
(Mülk 67/28) 
 

	
ٍمیَ۪لا	ٍبَاذَع	ْنِم	َنیِ۪رفاَكْلا	ُریُ۪جی	ْنََمف	َۙانَمِحَر	َْوا	َيِعَم	ْنَمَوُ	wّٰ	َيِنََكلَْھا	ِْنا	ُْمتَْیاََرا	ُْلق 	

Kul eraeytum in ehlekeniya(A)llâhu vemen me’iye ev rahimenâ femen yucîru-
lkâfirîne min ‘ażâbin elîm(in) 

De ki : “ Gördünüz mü , şayet Allah, beni ve benimle  beraber olanları helak etse veya  
bize rahmet etse, bundan sonra örtenleri elim azaptan kim kurtarır?” 
 
Demek ki Allah Resulü’nü ve inananları bu surenin indiği dönemde öldürmek , helak etmek istiyorlar ki 
Resul’e böyle bir cümle kurduruluyor. Bizim ölmemiz veya yaşamamız sizin elim azaptan kurtulmanız 
manasına gelmiyor. Buradaki yucîru fiili korur, kurtarır demektir. Müşrikler Hz. Peygamberin anlattığı din 
ile aslı astarı olmayan uçuk din anlayışları arasındaki farkın, farkedilmesi üzerine Allah Resulü’nün ölümünü 
istiyor ve bunu açık bir şekilde dile getirmekten de çekinmiyorlar. Çünkü de ki, dediğne göre bunlara bir 
cevap. Hatta onu öldürmek için bir takım tuzaklar, planlar bile kuruyorlar. Böylece ondan ve getirdiği 
dinden kurtulacaklarını zannediyorlardı. Yani biz bu Resul’ü susturursak, onun ve onun getirdiği sistemden, 
fikirden, düşünce sisteminden, inanç sisteminden kurtulmuş oluruz. Böyle bir bakışları var.  
 
İşte bu ayetler onların niyet ve beklentileri üzerinden bu kadim yanılgıya dikkat çekmektedir. Burada çok 
kadim bir yanılgı var. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Fikirler, fikir sahipleri öldürülerek yok edilemez.  
 
“ O ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerine geri mi döneceksiniz.” Dönmeyeceksiniz, çünkü fikirler fikir 
sahibini yok ederek yok olmaz. Tam aksine bu onların kök salmasına ve katiller için infaz sürecinin elim bir 
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azaba dönüşmesine sebep olur. Bir kişiyi öldürürsün, fikir daha da topluma yayılır, daha da insanlar onu 
sahiplenir ve daha da kök salar. Ve bu süreç sana elim bir azaba dönüşür.  
 
Örtenleri elim azaptan kim kurtarır. Fikir ne zaman silahla susturulmak istense, silahı tutan unutulmuştur, fikir 
sahibi kahraman olmuştur. Fikir ne silahla susturulur ne de silahla savunulur. İlmin karşılığında ilimle cevap 
verirsin. Ve fikirleri haklı veya haksız olsun farketmez, daha da kökleşmesine sebep olursun. 
 
 
(Mülk 67/29) 
 

ٍنی۪بُم	ٍلَالَض	ي۪ف	َوُھ	ْنَم	َنوَُملَْعتََسف	َۚانْلَّكََوت	ِھَْیلَعَو	۪ھِب	اَّنَمٰا	ُنٰمْحَّرلا	َوُھ	ُْلق 	
Kul huve-rrahmânu âmennâ bihi ve ’aleyhi tevekkelnâ(s) feseta’lemûne men huve 

fî dalâlin	mubîn(in) 

 
De ki : “O, Rahman’dır, O’na inandık ve O’na tevekkül ettik.” Artık açıkça dalalette  
olanın kim  olduğunu yakında  bileceksiniz. 
 
Yukarıda bir ölüm tehdidi var, aşağıda tevekkülden bahsediyor. “ Artık açıkça dalalette olanın kim 
olduğunu yakında bileceksiniz” Demek ki muhatabı hem ölümle tehdit ediyorlar, hem de sapıklık 
içerisinde, dalalet içerisinde görüyorlar ki cevaplar bu şekilde gelmiş.  
 
Tevekkül “vekele” kökünden türemiştir. Tefeul babında bir mastardır, lügat manası vekalet vermek, teslim 
olmak, terketmek, bırakmaktır. Kur’an’da 80 ayette zikredilmiştir. Tevekkülde zorlama vardır. Bu da 
herhangi bir konuda akli ve bedeni gücü, yani metod ve eylem fonksiyonunu kullanmayı, dayanıp itimat 
edilecek yere , bu süreçlerin sonunda dayanılmayı ifade eder. Tevekkülde bir emek vardır. Tevekkülü 
haketmek için bu metod ve fonksiyonların sürecini tamamlamanız lazım. Kur’an’da herhangi bir şekilde 
tevekkülden bahsedilen ayetlere bakıldığında önce ne yapılması gerektiği açıklandı, sonra da bir bağlaç 
ile tevekkülün emredildiği görülür.  
 
Göklerin ve yerin yasaları anlatıldıktan sonra bunların akletme ve işitme denilen fıtri yetiler ve indirilen 
vahiyle okunması, aldatıcılara karşı Kur’an’ın önerdiği tevekküldür. Ölmez değerlere, ilkeler temelli bir 
davaya dayanmanın Allah’a tevekkül olduğu da burada izah edilmiş oluyor.  
 
Yani sen şahıslara dayanırsan, o şahıslar ölür, öldürülür. Fakat sen ölmez, gitmez ilahi fitri ilkelere 
dayanırsan onlar hiçbir zaman ölmezler, hiçbir zaman zarar görmezler.  
 
Allah’ı ayetlerine dayanmak, Allah’a tevekkül etmektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 484 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Mülk 67/30) 
 

ٍنی۪عَم	ٍءآَمِب	ْمُكیْ۪تَأی	ْنََمف	اًرْوَغ	ْمُكُ۬ؤآَم	ََحبَْصا	ِْنا	ُْمتَْیاََرا	ُْلق 	
Kul eraeytum in asbeha mâukum ġavran femen ye/tîkum bimâ-in ma’în(in) 

De ki : “ Gördünüz mü, eğer suyunuz çekilmiş olsa artık size akacak suyu  kim getirir?”  
 
30 ncu ayetteki  ġavran kelimesinin kök anlamı dibini boyladı, alçaltılmış manasına geliyor. ġavr basık 
yer demektir. Mağara olarak Türkçemize de gelmiştir.  
 
Burada gökten yağan suyun yeraltına, mağaralara çekilmesinden bahsediliyor. Ve bu suyun size kimin 
getireceği konusunda bir soru sorulmuş. Bu ayet bir sorudur ve surenin son cümlesi olduğu için cevabı bu 
bölümde yoktur. Sanki konu devam etmektedir. 
 
Yağmur yüklü bulutlarla, suyun nasıl geleceği sünneti burada sorulmuş ancak cevabı nüzulda bir sonraki 
sure olan zariyat suresinde açıklanmıştır.  


