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1-PEYGAMBERLERE BATIL İSNATTA BULUNMAK:  

7 / 60-66-109-131  

11/54----------13/43-------------15/6  

16/101-103----21/5--------------23/24-38  

25/4-----------26/18-27-153----32/3  

33/12----------36/18------------37/36  

38/4-----------40/24------------44/14 

51/39-52------52/30------------54/9-25-----------68/51  

  

2-PEYGAMBERLERLE ALAY ETMEK :  

6/10-----------11/38------------13/32 

15/11----------17/49-50-51-----21/2-41  

25/41-42------104/1--------------------    

  

3-PEYGAMBERLERİ, BEŞER OLDUKLARI İÇİN KÜÇÜMSEMEK:  

6/8-9-----------11/27-91-92-----------14/10   

17/94-95-------21/3 -------------------23/24-33-34-47  

25/7-8-9-------26/154-----------------36/15  

54/24---------- 64/6  

  

4-PEYGAMBERLERE ŞEYTANİ SORULAR VE İSTEKLER YÖNELTMEK  

2/55-61-67-68-69-70-71-108  

4/153------------6/8-------------------7/138  

10/15-----------11/12-32-------------17/73-90-91-92-93  

25/21-----------44/34-----------------45/25  

67/25-----------68/9------------------75/6  

  



5-PEYGAMBERLERİN GETİRDİKLERİ MUCİZELERİ İNKAR ETMEK : 

5/110------------6/7------------------7/132  

15/14-15--------26/32-33-34-35-----54/2   

  

6-PEYGAMBERLERİ YALANLAMAK : 

2/87--------------3/184---------------6-34  

14/9-------------26/105-123-141-160-176  

28/36-----------40/70  

  

7-PEYGAMBERLERE EZİYET VE DÜŞMANLIK ETMEK : 

2/98----------------3/112---------------5/70  

6/112--------------7/88-----------------8/30  

14/13--------------15/67---------------19/46  

26/16-116-167----27/48---------------29/24  

33/57--------------35/42---------------37/97  

40/5-25-26--------61/5  

  

8-ALLAH İLE PEYGAMBERLERİN ARASINI AYIRMAK : 

4/150--------------6/91-----------------67/8-9-10  

  

9-PEYGAMBERLER ARASINDA AYIRIM YAPMAK : 

2/91---------------4/150-151-152   

  

10-MÜSLİM  OLDUKLARI İÇİN PEYGAMBERLERE MİNNET ETMEK : 

49/17   

  

11-PEYGAMBERLERE İSYAN VE İTAATSİZLİKTE BULUNMAK :  



4/14------------------11/59------------------20/90-91  

24/47-48-49-50------58/5-8-9-20-----------73/15-16  

 

12-HAK PEYGAMBERLERİ KENDİ BATIL FIRKALARINA NİSBET ETMEK :  

2/140---------------3/65-66-67-68   

  

13-PEYGAMBERLERİ İLAHLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK :  

3/79-80-------------4/171-----------------5/17-72-116-117 

9/30-31  

  

 

1- PEYGAMBERLERE BATIL İSNATTA BULUNMAK :  

7 A'raf 60 :  

60 Kavminden ileri gelenler dediler ki: "Biz seni açık bir sapıklık içinde 
görüyoruz!"  

7 A'raf 66 : 

66 Kavminden ileri gelen inkârcılar dediler ki: "Biz seni bir beyinsizlik içinde 
görüyoruz ve biz seni yalancılardan sanıyoruz!"  

7 A'raf 109 : 

109 Fir'avn kavminden ileri gelen bir topluluk dediler ki: "Bu, çok bilgili bir 
büyücüdür!"  

7 A'raf 131 : 

131 Onlara bir iyilik geldiği zaman: "Bu, bizimdir (kendi becerimizle bunu elde 
ettik)" derler; kendilerine bir kötülük ulaşırsa, Mûsâ ve onunla beraber olanları 
uğursuz sayarlar(onların yüzünden belâya uğradıklarını sanırlar)dı. İyi bilinki, 
onların uğursuzluğu Allâh katındadır, fakat çokları bilmezler.  

11 Hud 54 :  

54 "(Senin hakkında)" seni tanrılarımızdan biri fena çarpmış!" demekten başka 
bir söz bulamıyoruz" Dedi ki: "Ben Allâh'ı şâhid tutuyorum, siz de şâhid olun ki, 
ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım."  



13 R'ad 43 : 

43 İnkâr edenler: "Sen gönderilmiş bir elçi değilsin!" diyorlar. De ki: "Benimle 
sizin aranızda Allâh'ın ve yanında Kitap bilgisi bulunanların şâhid olması yeter.  

15 Hicr 6 :  

6 Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kitap) indirilmiş olan, sen mutlaka 
cinlenmişsin!"(139)  

16 Nahl 101-103 : 

101 Biz bir âyetin yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman, ĞAllâh ne indirdiğini 
bilirkenĞ "Sen (Allah'a) iftirâ ediyorsun (bu sözleri kendin uydurup Allâh'ın 
üstüne atıyorsun)" derler. Hayır, onların çokları bilmiyorlar.  

102 De ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde 
olmak üzere onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrâil) Rabbinden gerçek (bilgi) olarak indirdi."  

103 Biz onların, "Ona bir insan öğretiyor!" dediklerini biliyoruz. Hak'tan saparak 
kendisine yöneldikleri adamın dili a'cemi (yabancıdır, açık değildir), bu ise apaçık 
Arapça bir dildir.  

21 Enbiya 5 :  

5 "Hayır, dediler, (bu) karmakarışık hayallerdir; hayır onu uydurmuş; hayır o 
şâ'irdir. (Eğer gerçekten peygamberse) öncekilerin, (mu'cizelerle) gönderildikleri 
gibi o da bize bir mu'cize getirsin."  

23 Mu'minun 24 :  

24 Kavminin içinden ileri gelen inkârcı bir grup (şöyle) dedi: "Bu da sizin gibi bir 
insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allâh (elçi 
göndermek) dileseydi, melekleri indirirdi. Biz ilk babalarımızdan böyle bir şey 
işitmedik."  

23 Mu'minun 38 :  

38 "O, Allah'a yalan uydurandan başka bir adam değildir. Biz ona 
inanıcı(insan)lar değiliz."  

25 Furkan 4 : 

4 İnkâr edenler: "Bu, yalandan başka bir şey değildir. (Muhammed) onu 
uydurdu, başka bir topluluk da kendisine yardım etti." dediler ve kesin bir 
haksızlığa ve iftirâya vardılar.  

26 Şuara 18 : 

18 (Gittiler, Allâh'ın emrini duyurdular. Fir'avn) Dedi ki: "Biz seni, içimizden bir 
çocuk olarak yetiştirmedik mi? Ömründe nice yıllar aramızda kalmadın mı?"  



26 Şuara 27 : 

27 (Fir'avn): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.  

26 Şuara 153 :  

53 "Dediler: "Sen, iyice büyülenmişlerdensin."  

32 Secde 3 :  

3 Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir 
uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi, doğru yola gelirler umuduyla uyarman için 
Rabbin tarafından (sana indirilen) gerçektir.  

33 Ahzab 12 : 

12 Münâfıklar ve kalblerinde hastalık bulunan kimseler: "Allâh ve Resulü bize 
sadece boş vaadlerde bulundu." diyordu.  

36 Yasin 18 :  

18 (Kentliler) Dediler ki: "Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. 
Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azâb 
dokunur."  

37 Saffat 36 :  

36 "Cinlenmiş bir şâir için biz tanrılarımızı mı terk edeceğiz?" derlerdi.  

38 Sad 4 :  

4 Onlara kendilerinden bir uyarıcı (peygamber) gelmesine hayret ettiler de o 
kâfirler dediler ki: "Bu yalancı bir sihirbazdır."  

40 Mü'min 24 :  

24 Fir'avn'e, Hâmân'a ve Kârûn'a. "(Bu,) Yalancı bir büyücüdür." dediler.  

44 Duhan 14 :  

14 Ondan yüz çevirdiler: "Bu, öğretilmiştir, cinlenmiştir" dediler.  

51 Zariyat 39 : 

39 (Fir'avn ona) Yanını çevirdi ve: "Bu, ya büyücü veya cinlidir" dedi.  

51 Zariyat 52 :  

52 İşte böyle, onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse mutlaka: "Büyücü veya 
cinlenmiş" dediler.  



52 Tur 30 : 

30 Yoksa onlar (senin hakkında): "Bir şâ'irdir, zamanın felâketlerine çarpılmasını 
gözetliyoruz" mu diyorlar?  

54 Kamer 9 : 

9 Onlardan önce Nûh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: 
"Cinlenmiştir" dediler. Ve o(na çeşitli eziyetler yapılarak tebliğden) menedildi.  

54 Kamer 25 : 

25 "Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı küstahın biridir!"  

68 Kalem 51 :  

51 O inkâr edenler Zikr(Kur'ân)'ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle 
devireceklerdi. "O mecnundur" diyorlardı.  

 

2-PEYGAMBERLERLE ALAY ETMEK : 

6 En'am 10 : 

10 Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlarla alay edenleri, 
alay ettikleri gerçek kuşatıverdi.  

11 Hud 38 : 

38 Nûh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler yanından geçtikçe onunla alay 
ediyorlardı. "Siz bizimle alay ederseniz, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay 
edeceğiz?" dedi.  

13 Ra'd 32 : 

32 Senden önceki peygamberlerle alay edildi de inkâr edenlere bir süre meydan 
verdim, sonra onları yakaladım. Cezâm nasılmış, (gördüler)!  

15 Hicr 11 : 

11 Onlara hiçbir elçi gelmezdi ki, onunla alay etmesinler.  

17 İsra 49-50-51 : 

49 Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, ufalanıp toprak olduktan sonra mı 
sâhiden biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"  

50 De ki: "İster taş olun, ister demir,"  



51 "İster gönlünüzde büyüyen, (aklınıza tuhaf gelen) herhangi bir yaratık, (ne 
olursanız olun, Allâh sizi mutlaka diriltecektir). "Bizi kim tekrar (hayâta) 
döndürebilir?" diyecekler. "Sizi ilk defa yaratan (döndürür)" de. Sana alaylı alaylı 
başlarını sallayacaklar ve: "Ne zaman o?" diyecekler. "Pek yakın olabilir" de.  

21 Enbiya 2 : 

2 Kendilerine Rablerinden gelen her yeni ikazı mutlaka eğlenerek dinlerler.  

21 Enbiya 41 : 

41 Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi, ama onlarla alay 
edenleri, o alay ettikleri şey kuşatıverdi.  

104 Hümeze 1 : 

1 (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd 
kişinin vay haline!  

25 Furkan 41-42 : 

41 Seni gördükleri zaman, mutlaka seni eğlence konusu yapıyorlar; "Allâh bunu 
mu elçi göndermiş?"  

42 "Eğer biz tanrılarımıza tapmakta ısrar etmeseydik, nerdeyse bizi 
tanrılarımızdan saptıracaktı." (diyorlar). Azâbı gördükleri zaman kimin yolunun 
sapık olduğunu bileceklerdir.  

 

 

3- PEYGAMBERLERİ , BEŞER OLDUKLARI İÇİN KÜÇÜMSEMEK :  

6- En'am 8-9 : 

8 "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş 
bitirilmiş olurdu, artık kendilerine hiç göz açtırılmazdı.  

9 Eğer O(Hak Elçisi)ni melek yapsaydık, yine bir adam (şeklinde) yapardık ve 
onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük.  

11 Hud 27 : 

27 Kavminden ileri gelen inkârcı grup dedi ki: "Biz seni de bizim gibi insan 
görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının 
uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz; 
tersine sizi yalancı sanıyoruz!"  

11 Hud 91-92 :  



91 Dediler ki: "Ey Şu'ayb, senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz, biz seni 
içimizde zayıf görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni mutlaka taşla(yarak 
öldürü)rdük! Senin bizim yanımızda hiçbir değerin yoktur!"  

92 "Ey kavmim, dedi, size göre kabilem Allah'tan daha mı değerli ki O'nu 
arkanıza at(ıp unut)tunuz? Şüphesiz Rabbim yaptıklarınızı kuşatıcıdır (herşeyinizi 
bilmektedir)."  

14 İbrahim 10 :  

10 Elçileri: "Gökleri ve yeri yaratan Allâh hakkında şüphe (edilir) mi? (O), sizin 
günâhlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi belirtilmiş bir süreye kadar 
ertelemek için sizi davet ediyor" dediler. Onlar : "Siz de bizim gibi bir insandan 
başka bir şey değilsiniz. Bizi, atalarımızın taptığından çevirmek istiyorsunuz. O 
halde bize açık bir delil getirin!" dediler.  

17  İsra 94-95 : 

94 Zâten kendilerine hidâyet geldiği zaman insanları doğru yola gelmekten 
alıkoyan şey, hep: "Allâh, bir insanı elçi mi gönderdi?" demeleridir.  

95 De ki: "Eğer yer yüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara 
gökten bir meleği elçi gönderirdik."  

21 Enbiya 3 : 

3 Kalbleri eğlencededir. O zulmedenler, aralarında şu konuşmayı gizlediler: "Bu 
(Muhammed) de sizin gibi bir insan değil mi? Şimdi siz, göre göre büyüye mi 
kapılacaksınız?"  

23 Mu'minun 24 : 

24 Kavminin içinden ileri gelen inkârcı bir grup (şöyle) dedi: "Bu da sizin gibi bir 
insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allâh (elçi 
göndermek) dileseydi, melekleri indirirdi. Biz ilk babalarımızdan böyle bir şey 
işitmedik."  

23 Mu'minun 33-34 : 

33 Kavminden, kendilerine dünyâ hayâtında bol ni'met verdiğimiz o inkâr eden 
ve âhiret buluşmasını (hesap ve cezâsını) yalanlayan eşraf takımı dedi ki: "Bu da 
sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden 
içiyor."  

34 "Eğer sizin gibi bir insana itâ'at ederseniz o takdirde siz, mutlaka ziyana 
uğrayanlarsınız demektir."  

23 Mu'minun 47 :  

47 "Şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken, şimdi biz kalkıp bizim gibi iki 
insana mı inanacağız?" dediler.  



25 Furkan 7-8-9 : 

7 Dediler: "Bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle 
beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil mi?"  

8 "Yahut üstüne bir hazine atılmalı, yahut kendisinin ürününden yiyeceği bir 
bahçesi olmalı değil mi?" Ve zâlimler: "Siz başka değil, sadece büyülenmiş bir 
adama uyuyorsunuz" dediler.  

9 Bak, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık bir daha yolu 
bulamazlar.  

26 Şuara 154 :  

154 "Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğrulardansan bize bir mu'cize getir."  

36 Yasin 15 : 

15 (Kentliler) Dediler ki: "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. 
Rahmân bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."  

54 Kamer 24 : 

24 "Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık 
içine düşmüş oluruz" dediler.  

64 Teğabun 6 :  

6 Çünkü onlara elçileri, açık deliller getirirlerdi, fakat onlar, "Bir insan mı bize yol 
gösterecek" deyip inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allâh da (hiçbir şeye) muhtaç 
olmadığını gösterdi. Allâh zengindir, övülmüştür.  

 

4- PEYGAMBERLERE ŞEYTANİ SORULAR VE İSTEKLER YÖNELTMEK : 

2 Bakara 55 : 

55 Bir zaman da: "Ey Mûsâ, biz Allâh'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız," 
demiştiniz de derhal sizi yıldırım gürültüsü yakalamıştı; siz de bunu 
görüyordunuz.  

2 Bakara 61 : 

61 Hani siz demiştiniz ki: "Ey Mûsâ, biz bir yemeğe dayanamayız, bizim için 
Rabbine du'â et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, acurundan, sarımsağından, 
mercimeğinden, soğanından çıkarsın." (Mûsâ): "İyi olanı, daha aşağı olanla mı 
değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada size istediğiniz var," demişti. 
Üzerlerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu; Allâh'ın gazabına uğradılar. 
Öyle oldu, çünkü onlar, Allâh'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere 



peygamberleri öldürüyorlardı. İsyana daldıkları, sınırı aştıkları için bunu hak 
ettiler.  

2 Bakara 67-68-69-70-71 : 

67 Mûsâ, kavmine: "Allâh size bir inek kesmenizi emrediyor." demişti. "Bizimle 
alay mı ediyorsun?" dediler. "câhillerden olmaktan Allah'a sığınırım!" dedi.  

68 "Bizim için Rabbine du'â et, onun ne olduğunu bize açıklasın." dediler. Dedi ki: 
"O diyor ki: O (inek) ne yaşlı, ne körpe, ikisinin ortasında (bir inek)tir! Haydi, size 
emredileni yapın."  

69 Dediler ki: "Bizim için Rabbine du'â et, renginin nasıl olduğunu açıklasın." 
Dedi: "O diyor ki: "Rengi parlak, sarı bir inektir, bakanlara sevinç verir."  

70 "Bizim için Rabbine du'â et, onun nasıl bir şey olduğunu bize açıklasın. Zira o 
inek bize (başka ineklere) benzer geldi. Ama Allâh dilerse mutlaka (emredileni 
yapmağa) yol buluruz." dediler.  

71 Dedi: "O şöyle diyor: O, henüz boyundurluk altına alınmamış bir inektir. Yeri 
sürmez, ekin sulamaz. Salma, (çifte koşulmamış) hiç alacası yok." "İşte şimdi 
gerçeği getirdin" deyip ineği boğazladılar; az daha yapmayacaklardı.  

4 Nisa 153 : 

153 Kitâp ehli, senden, kendilerine gökten bir Kitâp indirmeni istiyorlar. Mûsâ'dan 
bundan daha büyüğünü istemişler: "Allâh'ı bize açıkça göster!" demişlerdi. 
Haksızlıklarından dolayı derhal onları yıldırım gürültüsü yakalamıştı. Sonra 
kendilerine açık deliller gelmişken buzağıyı (tanrı) tutmuşlardı. Bundan da 
vazgeçtik ve Mûsâ'ya açık bir yetki verdik.  

6 En'am 8 : 

8 "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş 
bitirilmiş olurdu, artık kendilerine hiç göz açtırılmazdı.  

7 A'raf 138 : 

138 İsrâil oğullarını denizden geçirdik, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan 
bir kavme rastladılar: "Ey Mûsâ, dediler, (bak) bunların nasıl tanrıları var, bize de 
öyle bir tanrı yap!" (Mûsâ) dedi: "Siz, gerçekten câhil bir toplumsunuz."  

10 Yunus 15 : 

15 Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman, bizimle buluşmayı 
ummayanlar: "Bundan başka bir Kur'ân getir veya bunu değiştir." derler. De ki: 
"Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. 
Şâyet ben Rabbime karşı gelirsem, büyük bir günün azâbından korkarım."  

11 Hud 12 : 



12 Herhalde sen: "Ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli 
değil miydi?" demelerinden ötürü, sana vahyolunanın bir kısmını bırakacaksın ve 
bununla göğsün sıkılacak; ama sen sadece bir uyarıcısın (böyle sözlere aldırma), 
her şeye vekil olan Allah'tır.  

11 Hud 32 : 

32 Dediler ki: "Ey Nûh, bizimle mücâdele ettin. Hem bizimle mücadelede çok ileri 
gittin. Eğer doğrulardan isen haydi bizi tehdidettiğin şeyi bize getir!"  

17 İsra 73 : 

73 Az daha onlar, baskı ile seni, sana vahyettiğimizden ayırarak ondan başkasını 
üstümüze atman için kandıracaklardı. İşte o zaman seni dost edinirlerdi.  

17 İsra 90-93 : 

90 Dediler ki: "Yerden bize bir göze fışkırtmadıkça sana inanmayız!"  

91 "Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı, 
aralarından ırmaklar fışkırtmalısın!"  

92 "Yahut zannettiğin gibi üzerimize gökten parçalar düşürmelisin, yahut Allâh'ı 
ve melekleri karşımıza getirmelisin (onlar senin doğru söylediğine şâhidlik 
etmelidirler)!"  

93 "Yahut altundan bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Ama, sen üzerimize, 
okuyacağımız bir Kitap indirmedikçe senin sadece göğe çıkmana da inanmayız!" 
De ki: "Rabbimin şânı yücedir. (Böyle şeyleri yapmak benim işim değildir). Ben, 
sadece elçi ol(arak gönderil)en bir insan değil miyim?"  

25 Furkan 21 : 

21 Bizimle karşılaşmayı ummayanlar: "Bize melekler indirilmeliydi, yahut 
Rabbimizi görmeliydik değil mi?" dedi(ler). Andolsun ki onlar kendi içlerinde 
büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar.  

44 Duhan 34-36 : 

34 Şunlar (Kureyş kâfirleri) de diyorlar ki:  

35 "İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz."  

36 "Doğru söylüyorsanız, babalarımızı getirin."  

45 Casiye 25 : 

25 Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman: "Doğru iseniz, babalarımızı 
getirin" demelerinden başka bir delilleri olmamıştır.  

67 Mülk 25 : 



25 "Doğru (söylüyor) iseniz bu tehdid(ettiğiniz azâb) ne zaman gelecek?" 
diyorlar.  

68 Kalem 9 : 

9 İstediler ki, sen yağcılık yapasın da onlar da yağcılık yapsınlar (sana yumuşak 
davransınlar).  

75 Kıyamet 6 : 

6 "Kıyâmet günü nerede?" diye sorup durur.  

 

 

5- PEYGAMBERLERİN GETİRDİĞİ MUCİZELERİ İNKAR ETMEK : 

5 Maide 110 : 

110 Allâh demişti ki: "Ey Meryem oğlu Îsâ, sana ve annene olan ni'metimi 
hatırla, hani seni Ruhu'l-Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken 
insanlarla konuşuyordun; sana Kitabı, hikmeti, Tevrât'ı ve İncil'i öğrettim. Benim 
iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun, benim iznimle 
kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun; 
benim iznimle ölüleri (diriltip kabirlerden) çıkarıyordun ve İsrâil oğullarını da 
senden savmıştım; hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman, içlerinden inkâr 
edenler: "Bu açık bir büyüden başka bir şey değil!" demişti.  

6 En'am 7 : 

7 Eğer sana kâğıt üzerine yazılı bir Kitap indirmiş olsaydık da onu elleriyle 
tutsalardı, yine inkâr edenler, "Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir!" 
derlerdi.  

7 A'raf 132 : 

132 Ve dediler ki: "bizi büyülemek için ne kadar mu'cize getirirsen getir, biz sana 
inanacak değiliz!"  

15 Hicr 14-15 : 

14 Onlara gökten bir kapı açsak da oraya çıkacak olsalardı:  

15 "Herhalde gözlerimiz döndürüldü, biz büyülenmiş bir topluluğuz," derlerdi.  

26 Şuara 32-35 : 

32 (Mûsâ), asâsını attı, bir de (baktılar ki) o apaçık bir ejderha!  



33 Elini (koltuğunun altından) çıkardı; o da, bakanlara parıl parıl parlayan bir şey 
oluverdi.  

34 (Fir'avn), çevresindeki ileri gelenlere: "Bu dedi, bilgin bir büyücüdür."  

35 "Büyüsüyle sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?"  

54 Kamer 2 : 

2 Bir mu'cize görecek olsalar yüz çevirirler ve "Süregelen bir büyüdür" derler.  

 

 

6- PEYGAMBERLERİ YALANLAMAK : 

2 Bakara 87 : 

87 Andolsun, Mûsâ'ya Kitabı verdik, arkasından peygamberler gönderdik. 
Meryem oğlu Îsâ'ya da açık deliller verdik ve onu Ruh'ül-Kudüs (Cebrâil) ile 
destekledik. Ne zaman ki, bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey 
getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de 
öldürüyordunuz?  

3- Al-i İmran 184 : 

184 Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve 
aydınlatıcı Kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı.  

6 En'am 34 : 

34 Senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine 
sabrettiler, nihâyet onlara yardımımız yetişti. Allâh'ın kelimelerini değiştirebilecek 
kimse yoktur. Sana da elçilerin haberinden bir parça gelmiştir.  

14 İbrahim 9 : 

9 Sizden öncekilerin: Nûh, 'Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonra 
gelenlerin -ki onları(n sayısını) Allah'tan başka kimse bilmez- haberi size gelmedi 
mi? Elçileri onlara kanıtlar getirdi de onlar, ellerini ağızlarına koydu (öfkelerinden 
parmaklarını ısırdı)lar (yahut: peygamberlerin ağızlarını tuttular): "Biz sizinle 
gönderilen mesajı tanımadık ve biz sizin bizi çağırdığınız şeye karşı derin bir 
kuşku içindeyiz!" dediler.  

26 Şu'ara 105- 123- 141- 160- 176 : 

105 Nûh kavmi de gönderilen elçileri yalanladı.  

123 'Âd (kavmi) de, gönderilen elçileri yalanladı.  



141 Semûd (kavmi) de gönderilen elçileri yalanladı:  

160 Lût (kavmi) de gönderilen elçileri yalanladı.  

176 Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanladı.  

28 Kasas 36 : 

36 Mûsâ, onlara açık açık âyetlerimizle gelince: "Bu uydurulmuş bir büyüden 
başka bir şey değildir. İlk atalarımız arasında böyle bir şey (olduğunu) işitmedik." 
dediler.  

40 Mü'min 70 : 

70 O, Kitabı ve elçilerimizi gönderdiğimiz mesajı yalanlayanlar, yakında 
bileceklerdir!  

 

 

7- PEYGAMBERLERE EZİYET VE DÜŞMANLIK ETMEK : 

2  Bakara 98 : 

98 "(Evet) kim Allah'a, meleklerine, elçilere, Cebrâil'e ve Mikâil'e düşman olursa 
bilsin ki, Allâh da inkâr edenlerin düşmanıdır.  

3 Al-i İmran 112 : 

112 Nerede olsalar, onlara alçaklık (damgası) vurulmuştur (ezilmeğe 
mahkûmdurlar). Meğer ki Allâh'ın ahdine ve (inanan) insanların ahdine sığınmış 
olsunlar. Allâh'ın gazabına uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu 
(yoksulluk içinde ezildiler). Böyle oldu, çünkü onlar Allâh'ın âyetlerini inkâr 
ediyorlar, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı ve çünkü isyân etmişlerdi, 
haddi aşıyorlardı.  

5 Maide 70 : 

70 Andolsun, biz İsrâil oğullarından söz almış ve onlara elçiler göndermiştik. Ne 
zaman bir elçi onlara canlarının istemediği bir şey getirdiyse (gelen elçilerin) bir 
kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlardı.  

6 En'am 112 : 

112 Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytânlarını düşman yaptık. 
(Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu 
yapamazlardı. Artık onları, uydurdukları şeylerle baş başa bırak.  

7 A'raf 88 : 



88 Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: "Ey Şu'ayb, mutlaka 
seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız, ya da dinimize 
dönersiniz!" Dedi ki: "İstemesek de mi (bizi yurdumuzdan çıkaracak veya 
dinimizden döndüreceksiniz)?  

8 Enfal 30 : 

30 İnkâr edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri, ya da sürmeleri için sana 
tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allâh da tuzak kuruyordu. Allâh tuzak 
kuranların en iyisidir. (O, kendisine karşı tuzak kuranların tuzaklarını başlarına 
geçirir).  

14 İbrahim 13 : 

13 İnkâr edenler, elçilerine dediler ki: "Ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkarırız, ya 
da bizim dinimize dönersiniz!" Rableri de onlara şöyle vahyetti, "zâlimleri mutlaka 
helâk edeceğiz!"  

15 Hicr 67 : 

67 (Lût kavminin oturduğu Sodom) Kent(inin) halkı, (Lût'un genç konuklarını 
duyup) sevinerek geldiler.  

19 Meryem 46 : 

46 (Babası): "Ey İbrâhim, dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? 
Eğer (onlara dil uzatmaktan) vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. Uzun süre 
benden ayrıl, git!"  

26 Şu'ara 16, 116, 167 : 

16 "Fir'avn'e giderek deyin ki: "Biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz."  

116 Dediler: "Ey Nûh, (bu dediğinden) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan 
olacaksın."  

167 Dediler: "Ey Lût, andolsun, eğer (bundan) vazgeçmezsen, mutlaka 
sürülenlerden olacaksın.  

27 Neml 48 : 

48 Şehirde dokuz kişi vardı ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezlerdi.  

29 Ankebut 24 : 

24 Kavminin (İbrâhim'e) cevabı, sâdece: "Onu öldürün, yahut yakın!" demeleri 
oldu. Allâh onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler 
vardır.  

33 Ahzab 57 : 



57 Allâh'ı ve Elçisini incitenler var ya, işte Allâh onlara dünyâda ve âhirette la'net 
etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azâb hazırlamıştır.  

35 Fatır 42 : 

42 "Andolsun eğer kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, her milletten daha 
çok doğru yolda olacaklar" diye, yeminlerinin bütün gücüyle Allah'a yemin ettiler. 
Fakat kendilerine uyarıcı gelince, onlara Hak'tan uzaklaşmaktan başka bir katkı 
sağlamadı.  

37 Saffat 97 : 

97 "Onun için bir bina yapın da onu (o binâda) ateşe atın" dediler.  

40 Mü'min 5, 25, 26 : 

5 Onlardan önce Nûh kavmi ve onlardan sonra gelen kollar da yalanladı. Her 
millet, elçisini yakalamağa yeltendi; hakkı gidermek için boş şeyler ileri sürerek 
tartıştılar. Bu yüzden onları yakaladım. (Bak işte) Azâbım nasıl oldu?!  

25 (Mûsâ,) Onlara katımızdan hakkı getirince: "Onunla beraber inananların 
oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın!" dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep 
boşa çıkar.  

26 Fir'avn dedi: "Bırakın Mûsâ'yı öldüreyim de, Rabbine yalvarsın (bakalım O, 
Mûsâ'yı kurtaracak mı?) Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut 
yeryüzünde fesâd çıkaracağından korkuyorum"  

61 Saf 5 : 

5 Bir zaman Mûsâ, kavmine: "Ey kavmim, benim, Allâh'ın size gönderdiği elçisi 
olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilince Allâh 
da kalblerini eğriltti. Allâh, yoldan çıkanları doğru yola iletmez.  

 

8- ALLAH İLE PEYGAMBERLERİN ARASINI AYIRMAK : 

4 Nisa 150 : 

150 Onlar ki Allâh'ı ve elçilerini inkâr ederler, Allâh ile elçilerinin arasını ayırmak 
isterler, "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz!" derler; bu ikisinin (inanmakla 
inkârın) arasında bir yol tutmak isterler.  

6 En'am 91 : 

91 Allâh'ı şânına yaraşır biçimde tanıyamadılar, zira "Allâh, insana bir şey 
indirmedi" dediler. De ki: "Öyleyse Mûsâ'nın, insanlara nur ve yol gösterici olarak 
getirdiği, ki siz onu parça parça kâğıtlar haline getirip gösteriyorsunuz, çoğunu da 
gizliyorsunuz- ve ne sizin, ne de babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği 



Kitabı kim indirdi?" "Alah" de, sonra bırak onları, daldıkları bataklıkta 
oynayadursunlar.  

67- Mülk  8-9-10 : 

8 Neredeyse öfkeden çatlayacak. Her topluluk onun içine atıldıkça onun bekçileri, 
onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sordu(lar).  

9 Dediler: "Evet, bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık ve: 'Allâh hiçbirşey 
indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz' dedik."  

10 Ve dediler ki: "Eğer söz dinleseydik, yahut düşünseydik, şu çılgın ateşin halkı 
arasında bulunmazdık!"  

 

 

9- PEYGAMBERLER ARASINDA AYIRIM YAPMAK : 

2 Bakara 91 : 

91 Onlara: "Allâh'ın indirdiğine inanın!" denilse, "Bize indirilene inanırız." derler, 
ötesini kabul etmezler. Halbuki o, kendi yanlarında bulunanı doğrulayıcı bir 
gerçektir. De ki: "Gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce Allâh'ın 
peygamberlerini öldürüyordunuz?"  

4 Nisa 150-152 : 

150 Onlar ki Allâh'ı ve elçilerini inkâr ederler, Allâh ile elçilerinin arasını ayırmak 
isterler, "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz!" derler; bu ikisinin (inanmakla 
inkârın) arasında bir yol tutmak isterler.  

151 İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azâb hazırlamışızdır!  

152 Ve onlar ki, Allah'a ve elçilerine inandılar, onlardan hiçbiri arasında ayırım 
yapmadılar; işte (Allâh), pek yakında onların da mükâfâtlarını verecektir. Allâh, 
çok bağışlayan, çok esirgeyendir.  

 

10- MÜSLİM OLDUKLARI İÇİN PEYGAMBERLERE MİNNET ETMEK : 

49 Hucurat 17 : 

17 İslâm olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki: "Müslüman olmanızı benim 
başıma kakmayın. Tersine, eğer gerçekten inanmışsanız, sizi imâna ilettiği için 
Allah, sizin başınıza kaksa yeridir."  

 



11- PEYGAMBERLERE İSYAN VE İTAATSİZLİKTE BULUNMAK : 

4 Nisa 14 : 

14 Kim de Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelir, O'nun sınırlarını aşarsa, Allâh onu, 
sürekli kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azâb vardır.  

11 Hud 59 : 

59 İşte 'Âd (kavmi), Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler, peygamberlerine karşı 
geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular.  

20 Taha 90-91 : 

90 Önceden Hârûn, kendilerine: "Ey kavmim, andolsun siz bununla sınandınız. 
Rabbiniz, o çok esirgeyendir. Bana uyun, buyruğuma itâ'at edin!" demişti.  

91 Dediler: "Mûsâ bize dönünceye kadar buna tapmaktan vazgeçmeyeceğiz!"  

235 Tevrât'ı almak üzere Sînâ Dağına giderken yerine kardeşi Hârûn'u bırakmış 
olan Hz. Mûsa, kavmin sapıklığa düşmelerine göz yumduğunu sanarak kardeşi 
Hârûn'a çıkışmıştır. 

24 Nur 47-50 : 

47 "Allah'a ve Elçiye inandık ve itâ'at ettik," diyorlar. Sonra onladan bir grup, 
bunun ardından dönüyor. Bunlar inanmış değillerdir.  

48 Elçinin, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Elçisine çağırıldıkları zaman 
hemen onlardan bir grup yüz çevirirler.  

49 Eğer hüküm kendi lehlerine olursa itâ'at ederek, gelirler.  

50 Kalblerinde bir hastalık mı var, yoksa şühpe mi ettiler? Yoksa Allâh'ın ve 
Elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar 
zâlimlerdir.  

58 Mücadele 5 : 

5 Allah'a ve Elçisine karşı gelen (onların koyduğu sınırlardan başka sınırlar 
koymağa kalkan)lar kendilerinden öncekilerin tepelendikleri gibi 
tepeleneceklerdir! Biz açık açık âyetler indirdik. kâfirler için küçük düşürücü bir 
azâb vardır.  

58 Mücadele 8-9 : 

8 Görmedin mi şu adamları ki gizli gizli konuşmaktan menedildikleri halde yine o 
menedildikleri işe dönüyorlar; günâh, düşmanlık, Elçiye isyân hususunda gizli 
gizli konuşuyorlar. Sana geldikleri zaman seni, Allâh'ın selâmlamadığı bir tarzda 
selâmlıyorlar ve kendi içlerinde de: "Bu dediğimizden ötürü Allâh bize azâb etse 



ya" diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir, ne kötü gidilecek yerdir 
orası!  

9 Ey inananlar, aranızda gizli konuştuğunuz zaman günâh, düşmanlık ve Elçiye 
karşı gelme üzerinde konuşmayın; iyilik ve takvâ üzerinde konuşun ve huzûruna 
toplanacağınız Allah'tan korkun.  

58 Mücadele 20 : 

20 Allah'a ve Elçisine düşman olanlar, onlar en alçaklar arasındadırlar.  

73 Müzemmil 15-16 : 

15 (Ey insanlar,) Doğrusu biz size, aleyhinize tanıklık edecek bir elçi gönderdik; 
nasıl ki Fir'avn'a da bir elçi göndermiştik.  

16 Fir'avn, elçiye karşı geldi. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.  

 

 

12- HAK PEYGAMBERLERİ KENDİ BATIL FIRKALARINA NİSBET ETMEK : 

2 Bakara 140 : 

140 "Yoksa siz, İbrâhim, İsmâ'il, İshak, Ya'kub ve sıbt(torun kabile)lerin, yahûdi, 
yahut hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, 
yoksa Allâh mı?" Allâh tarafından bildiği bir (gerçeğin) tanıklığını gizleyenden 
daha zâlim kim olabilir? Allâh yaptıklarınızdan gâfil değildir.  

3 Al-i İmran 65-68 : 

65 Ey Kitap ehli, neden İbrâhim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrât da, İncil 
de ondan sonra indirilmiştir. Düşünmüyor musunuz?  

66 Haydi siz, biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız; ama hiç bilginiz olmayan 
şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Allâh bilir, siz bilmezsiniz(44).  

44 Yahûdîler, Hz. İbrâhîm'i yahûdî, hırıstiyanlar da onu hırıstiyan kabul ediyor ve 
bu yüzden tartışıyorlardı. Kur'ân, İbrâhîm'in yahûdî ve hırıstiyan değil, bir 
müslüman olduğunu vurguluyor. 

67 İbrâhim ne yahûdi, ne de hıristiyandı; dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden 
de değildi.  

68 Doğrusu, insanların İbrâhim'e en yakın olanı, ona uyanlar, bu peygamber ve 
mü'minlerdir. Allâh da mü'minlerin dostudur.  

 



13- PEYGAMBERLERİ İLAHLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAK 

3 Al-i İmran 79-80 : 

79 Hiçbir insana yakışmaz ki, Allâh ona Kitap, hüküm (hikmet) ve peygamberlik 
versin de, sonra (o kalksın) insanlara: "Allâh'ı bırakıp bana kullar olun", desin; 
fakat: "Öğrettiğiniz Kitap ve okuduğunuz şeyler gereğince Rabba halis kullar 
olun!" der.  

80 Ve size: "Melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin!" diye de emretmez. Siz 
müslüman olduktan sonra, size inkârı emreder mi?  

4 Nisa 171 : 

171 Ey Kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allâh hakkında gerçek olmayan 
şeyleri söylemeyin! Meryem oğlu Îsâ Mesih, sadece Allâh'ın elçisi, O'nun 
Meryem'e attığı kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın, (Allâh) 
"Üçtür" demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allâh, yalnız bir 
tek tanrıdır. Hâşâ O, çocuk sâhibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde olanların 
hepsi O'nundur. Vekil olarak Allâh yeter.  

5 Maide 17 : 

17 "Allâh, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: "Öyle ise 
Allâh, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini helâk etmek 
istese, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var?" Göklerde, yerde ve ikisinin 
arasında bulunan herşey O'nundur. O, dilediğini yaratır, Allâh, herşeyi 
yapabilendir.  

5 Maide 72 : 

72 Andolsun, "Allâh, ancak Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler elbette kâfir 
olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrâil oğulları, benim Rabbim ve sizin 
Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, 
Allâh ona cenneti harâm etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin 
yardımcıları yoktur!"  

5 Maide 116 - 117 : 

116 Ve yine Allâh demişti ki: "Ey Meryem oğlu Îsâ sen mi insanlara 'Beni ve 
annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". Hâşâ, dedi, Sen yücesin, benim 
için gerçek olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir! Eğer demiş 
olsaydım, sen bunu bilirdin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde 
olanı bilmem, çünkü gizlileri bilen yalnız sensin, sen!"  

117 "Ben onlara: Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, diye senin 
bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. Ben onların içinde 
olduğum sürece onları kolladım, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen 
(yalnız) Sen oldun. Sen herşeyi görensin.  

9 Tövbe 30-31 : 



30 Yahûdiler: "Uzeyr, Allâh'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih Allâh'ın 
oğludur." dediler. Bu, onların ağızlariyle geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), 
önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar. Allâh onları 
kahretsin, nasıl da (haktan bâtıla) çevriliyorlar!?  

31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i 
de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri 
emredilmişti. O'ndan başka tanrıı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden 
münezzehtir. 
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