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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı sevi-
yesini yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla 
kitaplarımızı oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim 
programlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm 
kazanımlara kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri 
mantık, muhakeme, analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan 
bu tip sorularla öğrencilerimizin analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaç-
lıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, 
uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Se-
risi” öğrencilerimizi bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan 
bu testler sayesinde başarı basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da ya-
parak öğrencilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav 
seviyesinden daha üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zor-
lanmadan başarılı sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyoruz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda reh-
berlik yapmaktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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ÜNİTE

Allah’ın Elçileri: Peygamberler

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

İlahi Kitaplar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Adem (a.s)

Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

Ünite Değerlendirme Testi

Ünite Değerlendirme Testi Analizi

Peygamber ve İlahi  
Kitap İnancı
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6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.

6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
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Allah’ın Elçileri: Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri / 
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
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 ➥ Peygamberlere iman, İslam’ın inanç esaslarından bi-
risidir. Allah’a (c.c.) inanan birinin, ayrım yapmaksızın 
bütün peygamberlere inanması gerekir.

 ➥ Nübüvvet, kelime olarak haber verme anlamındadır. 
Terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet an-
lamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir 
ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; 
söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan 
peygamberlik vazifesidir. 

 ➥ Risalet, kelime olarak gönderilen elçi demektir. Terim 
olarak peygamberlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir. 
Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek-
le görevli olan peygamberlerin Allah (c.c.) ile insanlar 
arasındaki elçilik vazifesidir.

 ➥ Resul, kendisine müstakil olarak kitap gelen peygam-
bere denir. Kendisine müstakil kitap gelmeyen pey-
gamber ise vahiy yolu ile tebliğe memur edilse bile 

nebidir, resul değildir. Her resul nebidir, her nebi resul 
değildir.

 ➥ Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah’ın (c.c.) emirleri, 
yasakları ve öğütlerinden oluşur. Allah’ın (c.c.) pey-
gamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar, insanların 
dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.

 ➥ Kur’anda adı geçen 25 peygamber vardır. Üç önem-
li şahsiyetten daha bahsedilmesine karşın bunların 
peygamber olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgi 
verilmemiştir.

 ➥ Bütün peygamberlerin sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve 
ismet özellikleri vardır.

 ➥ Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları 
için göndermiştir. Onlar Yüce Allah’ın emir ve yasak-
larını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insanlara örnek 
olmuşlardır.

Bilgi Hazinem

DÜSün, 
karar ver

, A. Aşağıdaki cümlelerin karşısına, cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

D/Y

1.
Kendisine kitap verilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitapla insanları doğru yola çağı-
ran peygamberlere nebi denir.

D

2. Bütün peygamberler insanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır. D

3. Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. Y

4. Son peygamber Hz. Muhammed’dir. D

5. Peygamberlerin akıllı ve zeki olma özelliklerine fetanet denir. D

6. Peygamberler zaman zaman değişik şekillerde mucizeler göstermişlerdir. D

7. Peygamberler, insanlara adaleti, iyiliği ve doğruyu öğütler. D

8. Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla maddi bir karşılık beklemezler. D

9. Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı. Y

10. Peygamber, “haber, mesaj taşıyan elçi” anlamına gelir. D
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B. Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden uygun olanını yazınız.DÜSün, 
tamamla

,

vahiy

peygambere 
iman

ismet

el-emin

tebliğ

Kur’an

ilahi kitap

resul

suhuf

mucize

1. Allah’ın buyruklarını melekler vasıtasıyla peygamberine bildirmesine ve gönderdiği mesajlara  denir.

2. Allah’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara  denir.

3. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e güvenilir oluşu sebebiyle  unvanı verilmiştir.

4. Allah’ın peygamberlerine gönderdiği az sayıda sayfalardan oluşan kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara  
denir.

5. Kendisine yeni bir din ve yeni bir ilahi kitap verilen peygamberlere  denir.

6. Yüce Allah’ın peygamberlere indirdiği kitaplara  denir.

7. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilmiş en büyük mucize  ’dır.

8. Günahsız ve masum olmak anlamına gelen peygamberlerin ortak niteliğine  denir.

9. Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırmasına  denir.

10. İmanın şartlarından bir tanesi de  dır.

DÜSün, 
eslestir,

,
,

C. Numaralanmış cümleleri karşılarındaki uygun olan kelimelerle eşleştiriniz.

1. Hz. İsa’ya indirilen ilahi kitap ı a. Vahiy

2. İlahi mesajları peygamberlere ileten melek c b. Kur’an-ı Kerim

3. “Akıllı ve zeki olmak” anlamındaki peygamber niteliği e c. Cebrail

4. Kendisine ilahi kitap gönderilen peygamber h d. Hz. Musa

5. Kendisine ilahi kitap gönderilmeyen peygamber f e. Fetanet

6. Yüce Allah’ın peygamberine gönderdiği mesajlar a f. Nebi

7. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran elçi j g. Hz. Davut

8. Son ilahi kitap b h. Resul

9. Tevrat’ın vahyedildiği peygamber d ı. İncil

10. Zebur’un vahyedildiği peygamber g j. Peygamber
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1. İslam dininde inanç esaslarından en önemlisi 
Allah’ın birliğine, varlığına iman etmektir. Allah 
öğütlerini Cebrail (a.s) vasıtasıyla insanlara 
iletir. Bu öğütlerden insanlar sorumludur. Pey-
gamberler bu sorumlulukları öncelikle kendileri 
hayatlarında yaşar ve insanların da yaşamasını 
isterler. 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metinden 
çıkarılabilir?

A) Allah insanları kendi iradeleri doğrultusunda 
yaşamaya bırakmıştır.

B) Peygamberler de diğer insanlar gibi dini ya-
şamakla sorumlu tutulmuşlardır.

C) Peygamberler dinin açıklanmasında kendi 
görüşlerine de yer vermişlerdir.

D) Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını 
olduğu gibi insanlara bildirmişlerdir. 

2. Allah çok merhametlidir. Bağışlaması sonsuz-
dur. Ancak Allah, birliğini tanımayarak inkar 
edenleri cezalandıracağını Kur’an-ı Kerim’de 
bildirmektedir. İnsan tövbe ettiğinde bağışlanır. 
Allah kullarının yaratılışlarına uygun olarak ya-
şamasını ve mutlu olmasını ister. Bu sebeple 
insanları doğru yola ileten peygamberler gön-
dermiştir.

Verilen metinde asıl anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Allah çok merhametli olduğu için insanlık 
tarihi boyunca uyarıcı olarak her kavme bir 
peygamber göndermiştir.

B) Allah çok merhametli olduğu için insanların 
iyiliğini ister.

C) Allah insanlar arasında sosyal statüler oluş-
turmuştur.

D) Allah bağışlayıcıdır, bağışlamayı sever.

3. Peygamberlerin ortak amacı hep aynıdır. Her 
biri insanları Allah’ın varlığına, birliğine ve ahi-
ret gününe iman etmeye çağırmışlardır. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A)  Peygamberlerin hepsi insanlara Allah’ın va-
rolduğunu ve bütün evreni yoktan var ettiği-
ni anlatmışlardır.

B)  Bütün peygamberler insanlara tevhidi anlat-
mışlardır.

C) Bütün peygamberler Allah’ın birliğini ve son-
suz bir hayatın var olduğunu anlatmışlardır. 

D) Bütün peygamberler dünyada nelerin yapılıp 
nelerin yapılmaması gerektiğini anlatmışlardır.

4. Peygamberler, insanlara örnek olmaları için 
Yüce Allah tarafından gönderilmiştir. Onlar 
Allah’ın emir ve yasaklarını eksiksiz bir şekil-
de hem kendileri uygulamış hem de insanlara 
örnek olmuşlardır. Doğru ve güzel olanı in-
sanlara anlatmışlar ve uygulanması için çaba 
göstermişlerdir. Bu uğurda yaşamları boyunca 
türlü türlü zorlukla karşılaşmış asla yılgınlık 
göstermemişlerdir. Allah’ın kendilerine vermiş 
olduğu dine davet görevini en iyi biçimde yeri-
ne getirmeye çalışmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinden hare-
ketle ulaşılacak sonuçlardan biri olamaz?

A) İnsanlar için en güzel örnekler peygamber-
lerdir.

B) Peygamberler hem bir kul hem de bir uyarı-
cı niteliği taşımaktadırlar.

C) Peygamberler yaratılış özellikleri bakımın-
dan sıradan insanlardan farklıdırlar.

D) Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları 
olduğu gibi insanlara aktarmışlardır.

1

İPUCU

››	 Peygamberler; 

Yüce Allah’ın me-

sajlarını insanlara 

iletmek için Yüce 

Allah tarafından 

insanlar arasından 

seçilen elçilerdir.

››	 Peygamberlerin 

mesajları Yüce 

Allah’ın emirleri, 

yasakları ve öğütle-

rinden oluşur.
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5. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah’ın (c.c.) 
emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Al-
lah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla gönder-
diği mesajlar, insanların dünya ve ahiret mutlu-
luğunu sağlar. Yüce Allah, tarih boyunca birçok 
peygamber göndererek kullarını uyarmış ve 
onların hayatlarına yön vermiştir. Fâtır suresi 
24. ayette “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı ola-
rak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka 
bir uyarıcı bulunmuştur.” buyrularak insanları 
doğru yola çağırmak için her millete peygam-
ber gönderildiği bildirilmiştir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Vahyin gönderiliş amacına 

B) Allah’ın gönderdiği mesajın içeriğine

C) Peygamberlerin insanlara gönderilme sebe-
bine 

D) Hangi millete hangi peygamberin gönderil-
diğine

6. “Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şıma-
rıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile 
tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ‘Benim 
Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de 
diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun üzerine) İb-
rahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, 
sen de onu batıdan getir!’ deyince, kâfir şaşırıp 
kaldı…” 

(Bakara suresi, 258. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarı-
lacak sonuçlardan biri olamaz?

A) Peygamberler zeki insanlardır.

B) Hz. İbrahim (a.s.) doğaüstü yeteneklere sa-
hiptir.

C) Peygamberlerin tebliğine inanmayan insan-
lar olmuştur.

D) Tarih boyunca peygamberlerle boy ölçüş-
meye yeltenen insanlar olmuştur.

7. Peygamberlere inanmak İslam dininin inanç 
esasları arasında yer alır. Günümüzde yaşa-
yan insanlar yalnızca en son peygamber Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) değil Hz. Adem’den (a.s.) 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar gönderilen bü-
tün peygamberlere inanmakla emrolunmuştur. 
Peygamberler her ne kadar tarihin farklı dö-
nemlerinde yaşamış olsalar da özünde getirdik-
leri mesaj hep aynıdır. Hepsi de insanların dün-
ya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya dönük ilahi 
öğütleri Allah’tan alıp insanlara bildirmişlerdir.

Bu parçada verilmek istenen asıl mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün peygamberlere ve onların getirdikleri 
mesajın aslına inanmak gerekir. 

B) Peygamberler birbirlerinden farklı dönem-
lerde yaşamışlardır.

C) Peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajı in-
sanlara iletmişlerdir.

D) İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda peygam-
ber gönderilmiştir.

İPUCU

››	 Yüce Allah’ın insan-

lar için gönderdiği 

ilk Peygamber 

Hz. Âdem, son 

peygamber Hz. Mu-

hammed’dir. Yüce 

Allah her topluma 

bir peygamber 

göndermiştir. Bu 

bir ayette şöyle 

açıklanmıştır: “Her 

ümmetin (toplumun) 

bir peygamberi 

vardır…” (Yunus 

suresi, 47. ayet)
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2

2. Nübüvvet, kelime olarak haber verme anla-
mındadır. Terim olarak peygamberlik, nebilik, 
elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) 
gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp in-
sanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum 
ve davranışlarıyla açıklama makamı olan pey-
gamberlik vazifesidir. Risalet, kelime olarak 
gönderilen elçi demektir. Terim olarak peygam-
berlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir. Allah’ın 
(c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle 
görevli olan peygamberlerin Allah (c.c.) ile in-
sanlar arasındaki elçilik vazifesidir.

Buna göre nübüvvet ve risalet kavramları ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nebi de resul de Allah tarafından görevlen-
dirilmiş insanlardır.

B) Nübüvvet ve risalet makamlarının asıl göre-
vi insanlara tebliğde bulunmaktır.

C) Nübüvvet Allah tarafından verilen bir unvan 
iken risalet çalışılarak elde edilen bir ko-
numdur. 

D) Hem nübüvvet hem de risalet, kul ile Allah 
arasındaki elçilik görevini ifade eder.

3. Hz. Peygamber’in hayatında bütün insanlar 
için örnek davranışlar vardır. Zorluklara karşı 
gösterdiği sabır, azim ve kararlılık; ailesine, 
dostlarına ve mazlumlara karşı olan merhame-
ti, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi 
daha birçok güzel davranışı onun hayatında 
görebiliriz. İnsanlar, bütün peygamberleri ken-
dilerine örnek edinip hayatlarını onların gös-
terdiği şekilde devam ettirdiğinde ancak Yüce 
Allah’ın istediği gibi bir insan olabilirler.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) İnsanlar için en güzel örnekler peygamber-
lerdir.

B) Sabır, azim ve kararlılık Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) en belirgin özellikleridir.

C) İnsanlar, peygamberleri görmedikçe ahlaki 
özellikleri tam olarak gelişemez.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) diğer peygamber-
lerden daha üstün özelliklere sahiptir.

1. 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu mucize etkisini kaybetmeden kıyamete kadar de-
vam edecektir. Kur’an-ı Kerim insanları hâlâ hayretler içinde bırakan ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitap-
tır. Onun bir benzerinin yazılamayacağını Yüce Allah şöyle vurgulamıştır: “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz 
(Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan 
başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).” 

(Bakara suresi, 23. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu paragraftan çıkarılabilecek doğru bir yargıdır?

A) Bütün kutsal kitaplar Kur’an-ı Kerim gibi mucizevî özelliklere sahiptir.

B) Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından yazılmış önemli bir eserdir.

C) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak kullanılması Allah tarafından hoş karşılanmamıştır.

D) Kur’an, sahip olduğu kimi nitelikler sayesinde kıyamete kadar değiştirilmeden varlığını sürdürecektir.

İPUCU

››	 Mucize; Peygam-

berlerin peygamber 

olduklarını ispat 

etmek amacıyla 

Yüce Allah’ın izni 

ile gerçekleştirmiş 

oldukları olağanüs-

tü olaylara denir.
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4. “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni in-
sanlara bildir. Eğer bunu yapmazsan onun ver-
diği peygamberlik görevini yerine getirmemiş 
olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphe-
siz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirme-
yecektir.” 

(Mâide suresi, 67. ayet)

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şıma-
rıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile 
tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, “Benim 
Rabbim diriltir, öldürür.” demiş; o da, “Ben de 
diriltir, öldürürüm” demişti. (Bunun üzerine) İb-
rahim, “Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, 
sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp 
kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidaye-
te erdirmez. 

(Bakara suresi, 258. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan peygamberlerin 
özellikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Tebliğ – Fetanet  B) Sıdk – Emanet

C) Fetanet – Emanet  D) İsmet – Tebliğ

5. Nebinin işi zordur,  
Hem de çetin yoldur. 
Çözmeye zekâ gerek, 
Onda akıl çok boldur.

Bu dörtlüğün konusuyla anlamca örtüşen 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberler, emanete asla ihanet etmez-

ler.

B) Peygamberler, oldukça pratik bir düşünce 
ve yorum gücüne sahiptirler.

C) Peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajı de-
ğiştirmeden insanlara aktarırlar.

D) Peygamberler, yalan, hile, aldatma gibi 
olumsuz tutumlardan uzak insanlardır.

6. Yüce Allah insanları yaratmış ve insan dışın-
daki varlıklara yüklemediği önemli bir görevi 
insana vermiştir. Buna göre insan aklı ve ira-
desiyle iyiyi kötüden, sevabı günahtan ayırt 
etmeli, yaratıcısını düşünmeli ve ona hem 
kendisine verdiği nimetlerden ötürü şükretmeli 
hem de gereği gibi saygısını sunmalıdır. Bütün 
bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirebilmesi 
için çoğu zaman insanın kendi kendine yeterli 
olmadığı bu nedenle Yüce Allah’ın yine insan-
ları bazı yollarla doğru bilgilerin desteklediği 
bilinir. Böylece insan, uçsuz bucaksız evrende 
başıboş olmadığını, yaratıcısı tarafından doğru 
bilgilerle desteklendiğini bilir ve buna göre dav-
ranışlarını şekillendirir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
önemine vurgu yapılmıştır?

A) Allah’ın elçileri aracılığı ile insanlara yol 
göstermesinin

B) İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerin

C) Yüce Allah’ın insana verdiği görevin

D) İnsanın zayıflığını bilmesinin

Allah’ın Elçileri Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri / 
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

İPUCU

››	 Bütün Peygamber-

lerde bulunan bazı 

özellikler vardır 

bunlardan;

››	 Tebliğ: Yüce 

Allah’tan aldığı me-

sajları olduğu gibi 

insanlara bildirmek-

tir.
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Allah’ın Elçileri Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri / 
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Ekonomik olarak oldukça zengin olan Âd kavmi, yüksek sütunlu ve aşırı derecede görkemli İrem şehrini inşa etmiştir. 
Dünya hayatında neredeyse her istediklerine sahip olan bu topluluk zamanla şükretmekten uzaklaşıp, yüce yaratanı 
unutmuşlardır. Fitne ve fesatlık yüzünden zamanla daha da zalimleşen bu kavmin insanları gittikçe gaddar ve zalim 
olmaya başlamıştır. Hatta güçlü olanlar, güçsüz ve aciz olanlara karşı üstünlük taslamaya başlamış ve zülüm artık 
sıradanlaşmıştır. Allah’a şirk koşmak ve putlara tapınmak gibi sapık adetler sergilemeye başladıklarında ise Allah bu 
kavme Hazreti Hûd’u peygamber olarak göndermiştir. Hazreti Hûd (a.s.) kavmini her ne kadar tevhid inancına davet 
etmişse de azgın kavmi onun tebliğine kulak tıkamıştır. Bunun üzerine Yüce Allah inkârcılıktaki ısrarları nedeniyle 
onlara katından bir azap indirerek olağanüstü bir şekilde onları topyekûn helak etmiştir. Bu husus Kur’an’da şöyle 
dile getirilir: “Allah o kasırgayı art arda yedi gece, sekiz gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki (orada bulunsaydın), 
o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâlde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey 
görüyor musun?”

 (Hâkka suresi, 7-8. ayetler)

1. Bu metinde peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine değinilmiştir?

A) Fetanet  B) İsmet C) Tebliğ  D) Emanet

2. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Önceki peygamberler de tıpkı Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi halkına tevhid inancını anlatmıştır.

B) Bütün peygamberler kendi kavimlerine aynı ibadetleri emretmişlerdir.

C) Yüce Allah bazı kavimleri inkârcılıkları yüzünden helak etmiştir.

D) Yüce Allah kimi zaman peygamberlerine mucizeler vermiştir.

3. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygam-
berler gönderdik ki, peygamberlerden sonra in-
sanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...”

(Nisâ suresi, 165. ayet)

Bu ayette verilmek istenen asıl mesaj aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Peygamberleri Allah göndermiştir.

B) İnsanlar Allah’a karşı gelmekten sakınmalı-
dırlar.

C) Peygamberlerin en önemli görevi insanlara 
hep müjdeli haberler vermektir.

D) Allah insanları önce bilgilendirmiş sonra da 
bildirdiklerinden sorumlu tutmuştur.

4. Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Al-
lah’tan aldıkları vahyi hiçbir değişikliğe uğrat-
madan olduğu gibi insanlara iletmekle görevli 
kılınmışlardır. Onların sözlerinde ne bir eğrilik 
ne de çarpıklık söz konusu değildir. İnsanla-
rın dünya ve ahiret mutluluklarını sağlayacak 
en güvenilir bilgiler peygamberler aracılığı ile 
ulaştırılmıştır. Bu nedenle peygamberlerin ge-
tirdiği mesajlar insanların yollarını aydınlatır, 
yaşamlarına kılavuzluk yapar.

Bu metinde peygamberlerin hangi ortak ni-
teliği vurgulanmıştır?

A) Sıdk B) İsmet

C) Fetanet D) Cesaret

İPUCU

››	 Bütün peygam-

berlerde bulunan 

özelliklerden;

››	 Sıdk: Doğru ve 

dürüst olmaktır.

››	 Emanet: Güvenilir 

olmaktır.

››	 İsmet: Günah işle-

mekten kaçınmak-

tır.
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5. Peygamberlerin zorluklara karşı gösterdikleri 
sabır, azim ve kararlılık; ailelerine, dostlarına 
ve mazlumlara karşı olan merhametleri, hak-
sızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşları gibi birçok 
güzel davranışı onların hayat hikâyelerinden 
görmek mümkündür. Nitekim Kur’an-ı Ke-
rim’de “Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Al-
lah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek 
vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet) buyrularak bu 
konuya dikkat çekilmektedir. Bizler bütün pey-
gamberleri kendimize örnek edinip hayatımızı 
onların gösterdiği şekilde devam ettirmeliyiz. 
Ancak bu şekilde Yüce Allah’ın istediği gibi bir 
insan olabileceğimizin farkında olmalıyız.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Peygamberlerin birbirleri ile benzeşen yön-
leri

B) Bütün peygamberlerin insanlar için örnekli-
ğinin önemi

C) Peygamberlerin aile üyeleri ve dostlarına 
karşı yaklaşımları

D) Peygamberlerin zorluklarla mücadele etme-
deki azim ve kararlılıkları

6. Putperest bir topluma peygamber olarak gön-
derilen Hz. İbrahim (a.s.), kavmini şirkten Al-
lah’ın birliği inancına davet etmiş, buna karşın 
kavminin ileri gelenleri onunla alay ederek da-
vetine olumlu karşılık vermemişlerdir. Üstelik 
onu büyük bir ateşin içine atarak yakmak iste-
mişlerdir. Bu planlarını hayata geçirmek için bir 
gün büyükçe bir ateş yakıp Hz. İbrahim’i (a.s.) 
içine atmışlardır. Ancak ateşin ve her şeyin sa-
hibi olan Allah, “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin 
ve esenlik ol…”  (Enbiyâ suresi, 69. ayet) bu-
yurarak ateşin Hz. İbrahim’i (a.s.) yakmasına 
izin vermemiş, olaya tanıklık edenler hayretler 
içerisinde kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde değini-
len konulardan biri değildir?

A) Mucize  B) Tebliğ

C) Tevhit  D) İbadet

7. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatların-
dan örnekler verilir. Yüce Allah bu örneklerle 
bizlere iyi insan olmamız için yol gösterir. Rab-
bimiz bizlere yol göstermek için Kur’an’dan, ön-
ceki peygamberlerin hayatları ile ilgili örnekler 
verir. Her peygamberin kendi özel dünyasında 
kişilik özellikleri ile örnek bir şahsiyet olmasının 
yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de vurgulanan bazı 
dikkat çekici yönleri vardır. Örneğin Hz. Eyüp 
(a.s.) sabrı ile Hz. İbrahim (a.s.) Allah’a (c.c.) 
teslimiyeti ve tevhid mücadelesi ile Hz. Yusuf 
(a.s.) ise iffeti ve güzel ahlakıyla bizlere örnek 
olmuştur. Allah’ın önceki peygamberlerin hayat 
serüvenlerine Kur’an’da yer vermesinin amacı 
bizlere hikâye anlatarak bizleri eğlendirmek de-
ğil bilakis bizleri bilgilendirmek ve onların ibret 
verici öykülerinden ders almamızı sağlamaktır.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Kur’an-ı Kerim’de kıssalara yer verilmiştir.

B) Peygamberlerin görevi insanlara yol göster-
mektir.

C) Peygamberlerin hayat hikâyeleri örnek alı-
nacak değerlerle doludur.

D) Peygamberlerden bir kısmı Allah katında di-
ğerlerinden üstün tutulmuştur.

İPUCU

››	 Peygamberler Yüce 

Allah’tan aldıkları 

mesajları kendi 

hayatlarında da uy-

gulayarak topluma 

örnek olurlar. Yüce 

Allah bu konuda 

Kur’an-ı Kerim’de 

bizim peygamberi-

mizin de güzel bir 

örnek olduğunu 

şöyle vurgulamıştır: 

››	 “Sizin için, Allah’a 

ve ahiret gününe 

kavuşmayı ümit 

eden ve Allah’ı çok 

zikreden kimseler 

için Allah Resu-

lü’nde güzel örnek 

vardır.” (Ahzâb 

suresi, 21. ayet)
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 ➥ Yüce Allah insanları doğru yola iletmek için peygam-
berler görevlendirmiş ve bu peygamberlere ilahi bil-
giler vermiştir. İşte Yüce Allah’ın insanları doğru yola 
iletmek ve dünyada insanca yaşamalarını sağlamak 
için peygamberlerine verdiği bu ilahi bilgilerin bir araya 
getirilmesine ilahi kitap denir. Yani ilahi kitaplar Allah’ın 
bilgisi ve insanlara göndermiş olduğu emirlerini içerir.

 ➥ Birçok peygambere Allahu Teala ilahi bilgiler vermiş-
tir. Son Peygamber, Hz. Muhammed’e de ilahi kitabı-
mız Kur’an-ı Kerim verilmiştir. O hâlde biz Müslüman-
lara düşen temel görev Yüce Allah’ın bizlere bildirdiği 
bu ilahi bilgileri okumak ve öğrenmektir. Aynı zaman-
da Allahu Teala’nın bu kutsal bilgilerini öğrenip ha-
yatımıza ona göre yön vermeliyiz. Kur’an-ı Kerim’de 
Allahu Teala neyi emrediyorsa onu yapmalı neyi ya-
saklıyorsa da ondan kaçınmalıyız. Vahiy, Yüce Al-
lah’ın kullarına olan merhametinin bir göstergesidir.

 ➥ İlahi kitaplar; insanların dünya ve ahiret mutluluğunu 
sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, 
inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütü-
nüdür.

 ➥ Tevrat; Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahî kitabın 
adıdır. Dili İbranicedir.

 ➥ Zebur; Yüce Allah’ın Hz. Davud’a (a.s.) gönderdiği 
kitabın adıdır.

 ➥ İncil; Yüce Allah tarafından Hz. İsa’ya (a.s.) verilmiş-
tir.

 ➥ Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitap-
ların sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiştir.

Bilgi Hazinem

2.Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı / İlahi Kitaplar

DÜSün, 
karar ver

, A. Aşağıdaki cümlelerin karşısına, cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

D/Y

1. Kur’an-ı Kerim’in varlığı kıyamete kadar devam edecektir. D

2. Hz. İsa (a.s.)’ya kitap olarak Tevrat verilmiştir. Y

3. Kur’an sayfalarının toplanarak kitap hâline getirilmiş şekline mushaf denir. D

4. İlahî kitaplara inanmak İslam’ın inanç esaslarından değildir. Y

5. Hz. Musa (a.s.)’ya 10 sayfa suhuf gönderilmiştir. Y

6. Melekler arasından da peygamberlerler gelmiştir. Y

7. Zebur dört ilahi kitaptan biridir. D

8. Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı insanları Allah’a inanmaya çağırmaktır. D

9. Kur’an’da adı geçen peygamber sayısı 35 tanedir. Y

10. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indiği şekli ile günümüze kadar korunmuştur. D


