
ER RAFİ 
 
Yükselten. Bilinçli birimi yatay veya dikey anlamda yükselterek hakikatini kavrama veya seyir anlamında yükselten. 
 

Bakara 63-) Hani sizden söz almıştık ve Tur'u da üstünüze kaldırmıştık (Musa'nın bir mucizesi). Size verdiğimizi (hakikat 
bilgisini) bir kuvve olarak hatırlayın ki korunabilesiniz. 

Bakara 
93-) Biz sizden söz almıştık, Tur'u üzerinizde kaldırmıştık... "Verdiğimizi özünüzdeki kuvve ile yaşayın, algılayın ve 
gereğine uyun" (demiştik). Onlar ise: "Algıladık ama kabul etmedik" dediler. Bu inkârları yüzünden kalpleri buzağı 
sevgisiyle (dışsallıkla) doldu! De ki: "İman edenleriz diyorsanız, imanınızın getirisi de buysa, ne kötü bir şey bu!" 

Bakara 

253-) İşte o Rasûllerden bazısını bazısından daha üst özellikli kıldık. Onlardan kimi Allah kelâmına muhatap oldu, 
kimini de derecelerle daha yükseltti. Meryemoğlu İsa'ya da açık deliller verdik, varlığında açığa çıkan Ruh-ül Kuds ile 
teyit ettik... Eğer Allah dileseydi, onlardan sonraki toplumlar kendilerine açık deliller ulaştığı hâlde birbirlerini 
öldürmezdi.  Fakat fikir ayrılığına düştüler, kimi iman etti kimi de inkâr etti.  Eğer Allah dilemiş olsaydı birbirlerini 
öldürmezlerdi...  Ne var ki Allah dilediğini yapar. 

Âl-i İmran 

55-) Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Seni ben vefat ettireceğim (önceki açıklamaya atıfla, gizli suikastla seni 
öldüremezler, seni ben, vâden dolunca vefat ettireceğim)... Seni kendime ref' edeceğim (hakikatinin yüceliklerini 
yaşatacağım); hakikati reddedenler (kâfirler) arasından alarak arındıracağım ve sana tâbi olanları kıyamet sürecine 
kadar, hakikati inkâr edenlerden değerli-üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Aranızda ayrılığa düştüğünüz 
konularda hükmü, ben vereceğim." 

Nisa 154-) Verdikleri söze bağlanmaları için Tur'u üzerlerine kaldırmıştık da onlara "Secde ederek o kapıdan girin" 
demiştik. Hem de "Cumartesi günü hürmetini ihlâl etmeyin" dedik de, onlardan kesin ahd aldık. 

Nisa 158-) Bilakis Allah Onu kendine yüceltti! Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

En'am 
165-) "HÛ" ki; sizi Arz'ın halifeleri kıldı ve size verdiklerinde sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile çıkarmak) için, 
kiminizi kiminizin üstünde mertebelere yüceltendir... Muhakkak ki Rabbin Serî-ül İkab'dır (yapılan suçun sonucunu 
anında yaşatan)! O, elbette Gafûr'dur, Rahîm'dir. 



A'raf 
176-) Eğer dileseydik, onu bu işaretlerle yükseltirdik... Fakat o arza yerleşti ve boş asılsız arzularına uydu... Artık 
onun meseli şu köpeğin meseli gibidir: Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, terketsen de dilini sarkıtıp solur... İşte 
işaretlerimizi yalanlayan topluluk, buna benzer! (Sen bu) kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler. 

Vakıa 3-) (Kimini) alçaltıcıdır, (kimini) yükselticidir! 
 


