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8. CÜZ 

EN’ÂM ve A’RÂF SÛRELERİ 



Allah’a (cc) hiçbir şeyi ortak 
koşmayın. Anne babaya iyilik, 
kötülüklerin açığına da gizlisine de 
yaklaşmama, insan öldürmeme, 
yetimin malına dokunmama, ölçü ve 
tartıda adalet, yakınlarınız hakkında 
bile olsa, adalet, Allah’a verdiğiniz 
söze vefa 151-2 



De ki: Benim namazım, (her 

türlü) ibadetim, hayatım ve 

ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi 

olan Allah içindir. 162 



 

Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği 

şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden 

derecelerle üstün kılan O’dur.165 



A’RÂF SÛRESİ 



A’râf  

A’râf, cennet 

ile cehennem 

arasında 

yüksek bir yer. 

Sûrede burada 

bulunan 

insanlardan 

bahsediliyor. 



 



Hz. Adem’in kıssası uzunca 
anlatılıyor. 11-27  

(İblîs), "Ben ondan daha üstünüm; 
çünkü beni ateşten yarattın, onu 
çamurdan yarattın" dedi. 12 



Hz. Adem ve Havva’nın 

İmtihanı 

Hz. Adem ve Havva’ya bir 

ağaca yaklaşmayın deniyor 19 

Şeytan onları aldatıyor 20-1 

Tevbe ediyorlar 23 

Yeryüzüne iniyorlar 24 

 



Hz. Adem ve Havva’nın tevbeleri 

Dediler ki: Ey 
rabbimiz! Biz 
kendimize 
zulmettik. Eğer 
bizi bağışlamaz, 
bize acımazsan 
mutlaka ziyan 
edenlerden 
oluruz! 23 



Ey Âdemoğulları! Şeytan, anne 
babanızı …cennetten çıkardığı 
gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o 
ve yandaşları, sizin onları 
göremeyeceğiniz yerden sizi 
görürler. Şüphesiz biz şeytanları 
inanmayanların yoldaşları yaptık. 
27 

Şeytandan Sakındırma 



İsraf Haramdır 

Yiyin için fakat 

israf etmeyin. 

Çünkü Allah 

(cc) israf 

edenleri 

sevmez. 31 



Cennetliklerin 

Hamdi 

 (Cennette).. kalplerinde 

kinden ne varsa hepsini çıkarıp 

atarız. Ve onlar derler ki: "Bizi 

buraya eriştiren Allah'a 

hamdolsun. Eğer Allah (cc) bizi 

doğru yola iletmeseydi, biz 

doğru yolu bulamazdık" 43 



A’râftakiler 
 İki taraf arasında bir perde ve A‘râf 

üzerinde de herkesi simalarından 
tanıyan insanlar vardır. 46 

Cennet ve cehennem ehli arasında 
bazı konuşmalar. 44-50 

Ör: Cennet ehli cehennem ehline, 
"Biz rabbimizin bize vaad ettiğini 
gerçek bulduk; siz de rabbinizin size 
vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?" 
diye seslenir. 44  

 



Dua âdâbı 

 Rabbinize yalvara yakara ve 

gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, 

haddi aşanları sevmez. 55 

Allah’a korkuyla ve ümitle dua 

edin. 56 



Ölülerin Dirilmesi 

Yağmurla 

Anlatılıyor 

… rüzgârlar ağır bir bulut 

yüklenince onu ölü bir 

memlekete sevkederiz. Orada 

suyu indirir ve onunla türlü türlü 

meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de 

böyle çıkaracağız. Herhalde 
bundan ibret alırsınız. 57 



Geçmiş Peygamberler 

Peygamberlerin kavimlerine 

tebliği ve kavimlerinin 

tepkileri  

Hz. Nuh, Hud, Salih, Lut ve 

Şuayb (as) 60-85 



Kibir, İmana Mâni 

Büyüklük taslayanlar ise, "Biz de sizin 

inandığınızı inkâr ediyoruz" diye 

karşılık verdiler. 76 (Hz. Salih’in kavmi) 

Âyetlerimizi asılsız sayan ve 

büyüklenip onlardan yüz çevirenlere 

gelince, işte onlar cehennemliklerdir. 

36 


