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Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı

Namaz

Zararlı Alışkanlıklar

Hz. Muhammed’in Hayatı

Temel Değerlerimiz

Sınıf

DİN KÜLTÜRÜ VE  
AHLAK BİLGİSİ
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ALLAH’IN ELÇİLERİ PEYGAMBERLER
Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ilet-

mek;onları doğruluğa ve iyiliğe yönlendirmek 
için insanlar arasından seçtiği elçilere peygam-
ber denir. Kur’an-ı Kerim’de “peygamber” keli-
mesinin karşılığı olarak nebi ve resul sözcükleri 
kullanılmıştır. 

Resul: Kendisine kitap verilen peygam-
berlerdir. 

Nebi: Kendisinden önceki kitabın hüküm-
lerini uygulamakla görevli peygamberlerdir. 

İslam’da inanç esaslarından biri de peygam-
berlere inanmaktır. Allah’ın mesajlarını bizlere 
ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah’a ima-
nın gereğidir. 

Yüce Allah, insanları hiçbir zaman başıboş 
bırakmamış, tarih boyunca peygamberler va-
sıtasıyla insanlara iyilik ve güzelliği öğütlemiş, 
kötülük ve haksızlıktan sakınmalarını tavsiye 
etmiştir. 

“Ve biz bir peygamber göndermedik-
çe, hiçbir topluluğa azap etmeyiz.”

(İsra suresi, 15. ayet)

Peygamberlerin almış oldukları vahyi her-
hangi bir değişiklik yapmadan olduğu gibi in-
sanlara aktarmalarına tebliğ denir. 

Kur’an-ı Kerim’de, ilk peygamber ve ilk in-
san Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muham-
med’e (s.a.v) kadar çok sayıda peygamberin 
geldiği ve her toplumun mutlaka bir peygamberi 
olduğu bildirilmiştir. 

“Her ümmetin (toplumun) bir pey-
gamberi (resulü) vardır... ”

(Yunus suresi, 47. ayet)

Niçin Peygamberlere İnanırız?
Çünkü onlar;

  • Allah tarafından seçilmişlerdir. 

  • Allah’tan vahiy getirmişlerdir. 

  • Vahyi, olduğu gibi insanlara bildirmişlerdir. 

  • İnsanları doğru ve güzel işler yapmaya 
yönlendirmişler, kendileri de vahyi uygu-
lama konusunda insanlara örnek olmuş-
lardır. 

Kur’an-ı Kerim’de, gönderilen tüm peygam-
berlerin sayısı ve isimleri  belirtilmemiştir. Ancak 
Kur’an’da adı geçen peygamber sayısının yir-
mi beş olduğu bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim’de 
bunlardan bazılarının kıssası (hayat hikâyeleri) 
insanlar için örnek olması amacıyla anlatılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler
Hz. Adem Hz. İdris Hz. Nuh

Hz. Hud Hz. Salih Hz. Lut

Hz. İbrahim Hz. İsmail Hz. İshak

Hz. Yakup Hz. Yusuf Hz. Şuayip

Hz. Musa Hz. Harun Hz. Davut

Hz. Süleyman Hz. Eyüp Hz. Zülkifl

Hz. Yunus Hz. İlyas Hz. Elyesa

Hz. Zekeriya Hz. Yahya Hz. İsa

Hz. Muhammed

 

Kur’an-ı Kerim’de Lokman, Üzeyir ve 
Zülkarneyn isminde üç kişiden daha bahse-
dilmiştir. Ancak bu kişilerin peygamber olup 
olmadıkları net bir şekilde ifade edilmemiştir. 

Peygamberlere inanan her insan, Allah’ın 
kendilerine rehberlik yapması için gönderdiği pey-
gamberlerin mesajları doğrultusunda yaşamaya 
çalışır, söz ve davranışlarında onları örnek alır. 

1. ÜNİTE
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6. Sınıf

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE 
GÖREVLERİ

Sıdk
Tüm peygamberler doğru sözlü ve dürüst 

insanlardır. Kesinlikle yalan söylemezler. Al-
lah’tan aldıkları vahyi hiçbir ilave ya da eksiltme 
yapmadan olduğu gibi insanlara aktarmışlar ve 
bu doğrultuda davranış sergilemişlerdir. Pey-
gamberler, her ortamda hakkı söylemiş ve hak-
sızlığa kesinlikle göz yummamışlardır. 

“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. 
Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygam-
berdir. ”

(Meryem suresi, 41. ayet)

Emanet
Tüm peygamberler güvenilir insanlardır. 

Verdikleri sözleri tutarlar, yaptıkları anlaşmalara 
sadık kalırlardı. Kendilerine emanet edilen bir 
şeye kesinlikle ihanet etmezlerdi. Peygamber-
lerin söz ve davranışlarındaki bu güvenilirlik, Al-
lah’tan getirdikleri mesajların toplum tarafından 
kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. 

“Size Rabb’imin mesajlarını duyuru-
yorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt 
vericiyim. ”

(A’raf suresi, 68. ayet)

Hz. Muhammed (s.a.v) de yaşadığı toplum-
da güvenilirliği ile bilinen birisiydi. Bundan dola-
yı kendisine El-Emin lakabı verilmiştir. 

Fetanet
Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır. On-

lar bu görevin verdiği, Allah’a ve insanlığa karşı 
taşıdıkları büyük sorumluluğu yerine getirebile-
cek akıl, zekâ, yetenek ve kapasiteye sahiptir. 
Bu yetenekleri sayesinde vahyi, insanların anla-
yabileceği en iyi şekilde anlatmışlardır. 

“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve kes-
kin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İb-
rahim, İshak ve Yakup’u hatırla!”

(Sad suresi, 45. ayet)

İsmet
Peygamberler, kötü davranışlardan korun-

muş ve kaçınmışlardır. Onlar böyle olmasaydı 
güvenirliklerini yitirirler, bundan dolayı da insan-
lar onlara inanmazdı. 

“Onlar, büyük günahlardan ve ha-
yasızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da 
kusurları bağışlarlar. ”

(Şûrâ suresi, 37. ayet)

Tebliğ
Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajı doğ-

ru anlamış ve insanlara olduğu gibi aktarmışlar-
dır. 

Peygamberler tebliğ görevini yaparken her-
hangi bir endişeyle Allah’ın buyruklarını giz-
lememişlerdir. Peygamberlerin görevi vahyi 
insanlara bildirmek ve onları uyarmaktır. İnsan-
ların inanıp inanmamalarından peygamberler 
sorumlu değildir. Bu nedenle onlar, ilahi mesaj-
ları insanlara duyururken baskı ve zorlamada 
bulunmamışlar;insanları, güzel söz ve öğütlerle 
ikna etmeye çalışmışlardır.

“O peygamberler ki Allah’ın gönder-
diği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar 
ve O’ndan başka kimseden korkmazlar... ”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)
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6. Sınıf

Peygamberlerin kendi başlarına gerçek-
leştiremedikleri ancak Allah’ın izniyle ger-
çekleştirmiş oldukları olağanüstü olaylara 
mucize denir. 

Yüce Allah gönderdiği elçilerin peygam-
berliklerini ispat etmeleri için onları mucizeler-
le desteklemiştir. Peygamberimizin insanların 
benzerini getiremediği Kur’an-ı Kerim’le gelme-
si, Nemrut tarafından ateşe atılan Hz. İbrahim’i 
ateşin yakmamış olması, Hz. Musa’nın kendisi-
ne insanlarla birlikte ortadan ikiye ayrılan Kızıl-
deniz’den karşıya geçmesi Allah’ın izin ve yar-
dımıyla gerçekleşen mucizelerdir.

PEYGAMBERLER İNSANLAR İÇİN  
EN GÜZEL ÖRNEKTİR
Yüce Allah, insanlara kendi içlerinden bir 

kişiyi peygamber olarak görevlendirmiştir. Pey-
gamberlerin bu şekilde gönderilmiş olmasındaki 
neden, insanların kendi içlerinden birisini örnek 
almalarının ve gönderilen vahyi anlayıp hayatla-
rında uygulamalarının daha kolay olmasıdır. 

Peygamberler, içinde bulundukları toplumu 
tanıdıkları için insanların sorunlarına doğru çö-
züm getirmiş ve insanlara önderlik etmişlerdir. 
Bu şekilde onlar, vahyin uygulanmasında insan-
lara örnek olmuşlardır. 

Peygamberler de diğer insanlar gibi yaşam-
larını sürdürmüşlerdir. Eğer onlar insan değil de 
olağanüstü güçleri olan varlıklar olsaydı, gaybı 
bilselerdi, ölümsüz ya da melek olsalardı insan-
lar tarafından örnek alınamazlardı. Peygamber-
ler insan olmaları sayesinde toplumla daha iyi 
iletişim kurmuşlar, ilahi mesajları daha kolay ve 
anlaşılır bir şekilde aktarmışlardır. 

“Biz onları (peygamberleri) yiyip iç-
meye ihtiyaç duymayan bir yapıda yarat-
madık. (Onlar) ölümsüz de değillerdir.”

(Enbiya suresi, 8. ayet)

Peygamberlerin insanlar arasından çıkmasına 
itiraz edenlere Yüce Allah şöyle cevap vermiştir. 

“(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde 
yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, 
elbette onlara gökten peygamber olarak bir 
melek gönderirdik. ”

(İsrâ suresi, 95. ayet)

Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en 
önemli fark, onların peygamber olarak seçilmiş 
olmaları ve Allah’tan vahiy almalarıdır. 

Peygamberler farklı zaman ve mekanlarda 
yaşamış olsalar da getirmiş oldukları mesajlar 
ve gerçekleştirmek istedikleri hedefleri hep aynı 
olmuştur. Tüm peygamberler insanları yalnızca 
Allah’a inanmaya (tevhide) ve sadece O’na iba-
det etmeye çağırmışlardır. İnsanları, Allah’tan 
başkasına kulluk demek olan şirkten sakındır-
mışlardır. 

“Senden önce gönderdiğimiz bütün 
peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka 
hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana 
kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir. ”

(Enbiya suresi, 25. ayet)

Tevhid; Allah’ın tek ve eşsiz olduğuna 
inanmak, hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti 
yalnızca Allah’a yapmaktır.

Tüm peygamberler; şirk, cehalet ve batıl 
inançlara karşı çıkmışlar, Allah’ın buyurduğu 
gibi barış içerisinde hak ve adalet ölçülerine uy-
gun yaşamayı öğütlemişlerdir. Peygamberler bu 
öğütleri verirken kendileri de örnek söz ve dav-
ranışlarıyla topluma önderlik etmişlerdir. Onlar 
yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığının ahirette 
alınacağı konusunda insanları uyarmışlardır. 
Bunun içindir ki ahirete inanmak bütün peygam-
berlerin ortak mesajları arasında yer almaktadır.
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6. Sınıf

Allah peygamberleri göndererek dini anla-
ma ve uygulama noktasında onları, bizler için 
bir rehber kılmış, insanlığın içinde bulunduğu 
değişik sorun ve anlaşmazlıkların çözümünde 
peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajla 
kolaylıklar sağlamıştır.

“İnsanlar bir tek toplum (ümmet) idi. 
Sonra insanlar aralarında anlaşmazlığa 
düşünce Allah, hüküm vermeleri için müj-
deleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri ve 
onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları 
da gönderdi... ”

(Bakara suresi, 213. ayet)

VAHİY VE VAHYİN GÖNDERİLİŞ AMACI
Yüce Allah’ın peygamberlere gönderdiği 

mesajlara vahiy denir. Allah insanların gerek 
dünyada ve gerekse ahirette mutlu olmaları için 
peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. 
Peygamberler de aldıkları vahyi insanlara bildir-
mişlerdir. 

Allah, insanların yaratıcılarını doğru bir şe-
kilde tanımaları için ve yanlış inanç ve yollara 
sapmamaları amacıyla vahiy göndermiştir. Pey-
gamberler kendilerine gelen vahiyle insanları 
din konusunda bilgilendirmiş, Allah’tan başkası-
na kulluk etmeye karşı çıkarak, yalnızca Allah’a  
ibadet etmeye davet etmişlerdir. 

Vahiy sayesinde insanlar ahlaklı ve erdemli 
yaşamanın önemini kavramış, kötü davranışlar-
dan sakınmayı öğrenmiştir. 

Ayrıca Allah gönderdiği vahiyle insanların, 
”Bizler bilmiyorduk.” ya da “Eğer bize de ilahi ki-
tap gelmiş olsaydı biz de doğru yolda olurduk.”  
tarzında bahanelerinin önüne geçmiştir. 

İnsanlar arasında dinle ilgili görüş ayrılıkları, 
ilahi kitaplar sayesinde çözüme kavuşmuştur. 

“Biz bu Kitab’ı sana sırf hakkında ih-
tilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın 
ve iman eden bir topluma da doğru yolu 
göstersin ve rahmet olsun diye gönderdik. ”

(Nahl suresi, 64. ayet)

İLAHİ KİTAPLAR
İlahi kitaplar, Allah’ın peygamberlerine vah-

yettiği kitaplardır. 

Allah’ın emir, yasak ve öğütlerinden oluşan 
ilahi kitaplarda doğru ve güzel davranışların ne-
ler olduğu yazılıdır. Bu kitaplar kişinin kendisine, 
çevresindeki insanlara ve topluma karşı sorum-
luluklarını bildirmektedir. 

Vahiy, bazı peygamberlere suhuf (sayfa), 
bazı peygamberlere ise tam bir kitap olarak 
gönderilmiştir.

İlahi Kitaplar
 Tevrat  Hz. Musa’ya

 Zebur  Hz. Davud’a

 İncil  Hz. İsa’ya

 Kur’an-ı Kerim  Hz. Muhammed (s.a.v.)’e 

indirilmiştir.
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6. Sınıf

Bu ilahi kitaplar dışında ise

• Hz. Adem’e 10

• Hz. Şit’e 50

• Hz. İdris’e 30

• Hz. İbrahim’e 10 sayfa (suhuf) indiril-
miştir.

Tevrat

İsrailoğulları’na tebliğ etmesi için Hz. Mu-
sa’ya indirilmiş olan ilahi kitaptır. Museviliğin 
(Yahudiliğin) kutsal kitabı olup dili İbranice’dir. 
Tevrat’ın diğer adı Ahd-i Atik’tir. Ayrıca inen ilk 
ilahi kitaptır. 

“Biz içinde doğruya rehberlik ve nur 
olduğu hâlde Tevrat’ı indirdik. ”

(Maide suresi, 44. ayet)

Zebur

İsrailoğulları’na bildirmesi için Hz. Davut’a 
indirilen ilahi kitaptır. Tevrat’tan sonra indirilmiş 
olup dili İbranice’dir. 

“... Davut’a da Zebur’u indirdik. ”
(Nisâ suresi, 163. ayet) 

İncil

Hz. İsa’ya indirilen, Hristiyanların kutsal kita-
bıdır. Diğer adı Ahd-i Cedid’dir. Günümüz Hris-
tiyan dünyasında Matta, Markos, Luka ve Yu-
hanna olmak üzere dört İncil kabul görmektedir. 
Tevrat’ta dini kurallara vurgu yapılırken, İncil’de 
bu kuralların ahlakî boyutuna öncelik verilmiştir. 

“... Ve ona, içinde doğruya rehberlik 
ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik 
etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt ol-
mak üzere İncil’i verdik. ”

(Mâide suresi, 46. ayet)

Tevrat, Zebur ve İncil aslını koruyama-
mış, peygamberlerinin ölümünden sonra 
tahrif edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in gelişinden 
sonra diğer ilahi kitaplar hükmünü yitirmiştir. 

Kur’an-ı Kerim

Son peygamber Hz. Muhammed’e Arapça 
olarak indirilmiş olup ilahi kitapların sonuncusu-
dur. Kur’an’da inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinin 
yanında ibret alınacak çeşitli tarihi olaylara yer 
verilmektedir. Kur’an, Allah tarafından korun-
muş, günümüze kadar herhangi bir değişikliğe 
uğramadan gelmiştir. 

“Kur’an-ı biz indirdik ve onun koruyu-
cusu da elbette biziz. ”

(Hicr suresi, 9. ayet)

Kur’an-ı Kerim sadece bir topluluğa veya bir 
bölgeye değil, tüm insanlığa gönderilmiş evren-
sel bir kitaptır. Kur’an son ilahi kitap olup sonra-
sında başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. 

Kur’an-ı Kerim 610 yılının ramazan ayın-
da inmeye başlamış, 13 yıl Mekke’de, 10 yıl 
Medine’de olmak üzere 23 senede vahiy sü-
reci tamamlanmıştır. 

Yüce Allah insanlardan uygulamalarını bek-
lediği yaşam tarzını Kur’an-ı Kerim’le bizlere 
bildirmiştir. Allah’ın bizlerden ne istediğini öğ-
renebilmek için Kur’an-ı Arapça’dan dilimize 
çevrilmiş olan mealiyle birlikte okumak büyük 
önem taşımaktadır. Kur’an dinimizin temel da-
yanağıdır. Dolayısıyla dini yanlış kaynaklar-
dan öğrenme nedeniyle ortaya çıkan bid’at ve 
hurafelerden korunmanın yolu İslam’ın temel 
kaynağı olan Kur’an-ı okumak ve anlamaktan 
geçmektedir.
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6. Sınıf

Kur’an İslam’ın temel kaynağı olması bakı-
mından kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. 
İnanç ve ibadet hayatımızın temelini Kur’an’da 
geçen ayetler oluşturmuştur. Kur’an’da ahlaklı 
ve erdemli yaşamaya yapılan vurgudan dolayı 
hak, adalet, iyilik, yardımlaşma, doğruluk ve dü-
rüstlük gibi kavramlar toplumsal değer yapımız-
da ön plana çıkmıştır. Bunun yanında ölen in-
sanların cenazelerinde, askere giden gençlerin 
merasimlerinde, evlenen çiftlerin nikâhlarında 
Kur’an okunuyor olması kültürümüzde Kur’an’a 
duyulan saygının canlı örnekleridir. 

BİR PEYGAMBER TANIYORUM:  
HZ. ÂDEM (A. S)
Kur’an-ı Kerim’e göre ilk insan ve ilk pey-

gamber Hz. Âdem’dir. Yüce Allah, Hz. Âdem’i 
toprak ve sudan yarattı. Daha sonra ruhundan 
üfleyerek ona can verdi. 

“Hani Rabb’in meleklere ‘Ben kuru 
bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir 
insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine 
ruhumdan üflediğim zaman... ’”

(Hicr suresi, 28-29. ayetler)

“Allah, Âdem’e bütün varlıkların 
isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere 
göstererek ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz 
haydi bana bunların isimlerini bildirin’dedi. 
Melekler, ’Seni bütün eksikliklerden uzak 
tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka 
bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her 
şeyi hakkıyla bilen her şeyi hikmetle yapan 
sensin. ’dediler. ”

(Bakara suresi, 31-32. ayetler)

Allah bu olaydan sonra meleklere, üstün 
özelliklere sahip olan insana saygı göstermele-
rini emretti.

Bütün melekler bu emri hemen yerine getir-
diler. Ancak o ana kadar kendisi bir melek ol-
mamasına rağmen meleklerle birlikte yaşayan 
Şeytan (İblis), Allah’ın emrini yerine getirmeye-
rek O’na isyan etti. Hz. Adem’in topraktan ken-
disinin ise ateşten yaratılmasından dolayı kibirle 
daha üstün olduğu iddiasında bulundu. 

Şeytan kibrinden dolayı Allah’ın emrine uy-
mayıp Allah’a isyan ederek meleklerin arasın-
daki konumunu, sahip olduğu nimetleri, Allah’ın 
sevgisini dolayısıyla her şeyini kaybetmişti. Bu-
nun üzerine şeytan, belli bir süre için Allah’tan 
izin istedi.

“Ya Rabbi! O hâlde insanların diriltile-
cekleri güne kadar bana zaman ver, dedi. 
(Allah da) ‘Belirli bir güne kadar sana mü-
saade edildi. ’buyurdu. ”

(Hicr suresi, 36-38. ayetler)

Allah, Hz. Âdem ve eşi olarak yarattığı Hz. 
Havva’nın cennette yaşamalarına izin vermiş ve 
Hz. Âdem’e şöyle buyurmuştur:

“... Ey Âdem! Eşinle birlikte cennet-
te yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz 
şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yak-
laşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden 
olursunuz. ”

(Bakara suresi, 35. ayet)

Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulduktan 
sonra tek amacı insanı kötülüğe yönlendirmekti. 
Bunun için Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya yaklaşıp 
şöyle vesvese verdi:

“Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek 
olmayasınız ya da (cennette) ebedi kala-
caklardan olmayasınız diye yasakladı. ”

(A’râf suresi, 20. ayet)
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6. Sınıf

Hz. Âdem ve Hz. Havva önce şeytana inan-
masalar da sonrasında yaşadıkları tereddütün 
etkisiyle Allah’ın yasakladığı meyveden yediler. 
Bu hatalarından dolayı Hz. Âdem ve Hz. Havva 
cennetten çıkarılarak yeryüzüne gönderildiler. 
Hz. Âdem hatasını anlamış ve Rabb’ine yönele-
rek tövbe etmişti. Allah da bunun üzerine onun 
tövbesini kabul etti ve her ikisini bağışladı. 

Aradan geçen belli bir zaman sonra Hz. 
Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları oldu. Çocuk-
larından erkek olanlarından birine Kabil, diğeri-
ne de Habil adını verdiler. 

Yeryüzünde insanlar çoğaldı. İlk insan olan 
Hz. Âdem ilk peygamber oldu. Hz. Âdem gittik-
çe çoğalan neslini Allah’tan öğrendiği emirlerle 
eğitip yönetmeye çalışıyordu. Şeytan ise boş 
durmuyor, Kabil ile Habil arasına kin ve düş-
manlık tohumları ekmeye çalışıyordu. 

Bir gün Hz. Âdem her ikisinden de Allah için 
birer kurban bağışlamalarını istedi. Bu Kabil’in 
hoşuna gitmemiş, elindeki malı Allah için ba-
ğışlama konusunda isteksiz davranmıştı. Habil 
ise emri gayet istekli bir şekilde yerine getirmiş, 
hayvanlarından birini kurban olarak sunmuştu. 
Bir müddet sonra gidip baktıklarında Habil’in 
kurbanının kabul olurken, Kabil’in sunduğunun 
kabul edilmediğini gördüler. Sunduğu kurban 
kabul edilmeyen Kabil, şeytanın verdiği düş-
manlık hissinin etkisiyle bu duruma çok öfke-
lendi ve kardeşine karşı büyük bir kin besledi. 
İlk fırsatta kardeşini öldürerek yeryüzünün ilk 
cinayetini işledi. Şeytan, Âdem’in evlatlarıyla 
mücadelesine başlamış, gönüllere ektiği çeke-
memezlik tohumlarıyla Hz. Âdem’in oğulların-
dan birinin ölümüne, diğerinin ise kardeş katili 
olmasına sebep olmuştu. 

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem 
uzun yıllar yaşadı. Ömrü boyunca insanları Al-
lah’a kulluğa ve iyiliğe teşvik etti. Ancak her in-
san gibi o da ömrü bittiğinde öldü. 

BİR DUA TANIYORUM:  
KUNUT DUALARI VE ANLAMI
Kunut duaları yatsı namazı sonrasında kı-

lınan vitir namazının üçüncü rekâtında ayakta 
iken, Fâtiha ve zammı sureden sonra tekbir alı-
narak okunur. Bu dualarda, Allah’ın yüce sıfatla-
rı  anılarak O’ndan yardım ve af istenir. İbadetin 
sadece Allah’a yapılacağı vurgulanır. Verdiği 
nimetler için Allah’a şükredilir ve her kötülükten 
Allah’a sığınılır.

Okunuşu: Allahümme innâ nesteînüke 

ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike 

ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî 

aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke 

ve nahleu ve netrükü men yefcürük. 

Anlamı: Allah’ım! Senden yardım isteriz, 

günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Sana ina-

nırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize 

verdiğin bütün  nimetleri bilerek seni hayır ile 

överiz. Sana şükreder, asla nankörlük etmeyiz. 

Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bı-

rakırız. 

Okunuşu: Allahümme iyyâke na’büdü 

ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â nah-

fidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne 

azâbeke bilküffâri mülhık. 

Anlamı: Allah’ım! Yalnız sana kulluk ede-

riz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana 

secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve 

sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret 

ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, 

şüphesiz senin azabın kâfirlere ulaşır. 
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6. Sınıf

1

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlar için “D” kutucuğuna “✓“, yanlış olanlar için “Y” kutucuğuna 

“✗“ işareti koyunuz. 

 D Y

1. İlk peygamber Hz. İbrahim, son peygamber ise Hz. Muhammed’dir. 

2. Peygamberlerin insan olması vahyin anlaşılmasını kolaylaştırır. 

3. Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insanlara bildirmekle görevli elçilerdir. 

4. Kendisine kitap verilen peygamberlere nebi denir. 

5. Kur’an’da adı geçen peygamber sayısı yirmi beştir. 

6. Tüm peygamberler özü sözü doğru insanlardır. 

7.
Bazı peygamberler insanları Allah’a kulluk etmeye davet ederken onlardan ücret 
talep etmiştir. 

 

B. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazalım. 

Tevrat

Hz. Lokman

Mucize

SıdkVahiy

Hz. Âdem Kur’an-ı Kerim

1. ………………… son ilahi kitap olup sonrasında başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. 

2. Yüce Allah’ın peygamberlere göndermiş olduğu mesajlara ………………… denir. 

3. Tüm peygamberler özü sözü doğru insanlar olup asla yalan söylemezler. Buna 
………………… denir. 

4. ………………… Hz. Musa’ya gönderilen ilahi kitaptır. 

5. Kur’an-ı Kerim’e göre ilk peygamber ve ilk insan ………………… dir. 

6. Peygamberlerin kendi başlarına gerçekleştiremeyip ancak Allah’ın izniyle gerçekleştirmiş 
oldukları olağanüstü olaylara ………………… denir.

7. ………………… Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ancak peygamber olup olmadığı net bir şekil-
de ifade edilmeyen kişilerdendir.
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1
1. Hz. Âdem’e secde edilmesi istendiğinde şey-

tanın cevabı şu olmuştu. “Beni ateşten yarattın 
onu ise topraktan”. Allah Hz. Âdem’i çamurdan 
(topraktan) yaratmıştı. Ama ateşin topraktan 
üstün olduğu düşüncesi tamamen yanlıştı. Şey-
tan, gururu, kıskançlığı ve kibri yüzünden Hz. 
Âdem’e secde etmemişti. Aslında şeytan öyle 
yaparak kendi sonunu hazırlıyordu. 

Yukarıdaki kıssanın doğru devam etmesi için 
son bölüme hangi ifade yazılmalıdır?

A) Aslında şeytan, meleklerden ve insanlardan 
daha aşağı seviyededir. 

B) Böylece Allah şeytanı nimetlerinden ve rah-
metinden sonsuza kadar mahrum etmişti. 

C) Şeytan tövbe ederek Âdem’e secde etmişti. 

D) Allah şeytanı meleklere üstün tutmuştu. 

2. “De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler 
bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak 
gökten bir melek gönderirdik. ”

(İsrâ suresi, 95. ayet.) 

Verilen ayet aşağıdaki ayetlerde geçen hangi 
durumu cevaplamak ve açıklamak için gön-
derilmiştir?

A) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri 
niçin söylüyorsunuz?”

(Saf suresi, 2. ayet)
B) “Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de 

istemiyorsun. O alemler için yalnızca bir öğüt 
ve hatırlatmadır. ”

(Yusuf suresi, 104. ayet)
C) “Allah peygamber olarak bir beşeri mi gön-

derdi?”

(İsra suresi, 95. ayet)
D) “Durum bu iken onlar ne oluyor da iman et-

miyorlar. ”

(İnşikak suresi, 20. ayet) 

3. Allah’ın insanlara gönderdiği peygamberler;

 I.  insanüstü özellik ve güçlere sahip olsalardı, 

 II.  ölümsüz olsalardı, 

 III.  melek olsalardı

durumlarından hangileri peygamberlerin ör-
nek alınmalarını zorlaştırırdı?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve III. D) I, II ve III.
 

4. I. Allah’tan vahiy almaları

 II. Güvenilir olmaları

 III. Günahsız olmaları 

 IV. Fetanet sahibi olmaları

Yukarıdakilerden hangileri yalnızca peygam-
berlerde bulunan özelliklerdir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) III ve IV.

5. 
Benim Adım 
Zekeriya

Benim Adım 
İbrahim

Benim Adım 
Yunus

Benim Adım 
Yasin

Yukarıda kendilerini tanıtan öğrencilerin 
hangilerinin adı Kur’an’da peygamber olarak 
geçmektedir?

A) İbrahim, Zekeriya

B) Yunus, Yasin

C) İbrahim, Zekeriya, Yunus

D) Zekeriya, Yasin

6. Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları, ol-
duğu gibi üzerinde hiç bir değişiklik yapmadan 
insanlara iletmeleridir. 

Yukarıda peygamberlerin hangi özelliğinin 
tanımı yapılmıştır?

A) İsmet B) Fetanet 

C) Sıdk D) Tebliğ 
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6. Sınıf

7. Kur’an-ı Kerim’in kültürümüzde önemli bir yeri 
vardır. Belli bir yükseklikte tutulması, abdest-
li okunması, okunduğu vakitler sessizce ve 
saygıyla dinlenmesi, mukabelelerin yapılması 
bunlara örnek verilebilir. Kur’an-ı Kerim’in gü-
zel okunması ile ilgili yarışmalar düzenlenmek-
tedir. Özellikle Kur’an-ı Kerim’in hem yüzünden 
hem de mealini okumanın üzerinde durulmakta, 
”Oku, Anla, Yaşa!” ilkesine uyulmaktadır. 

Yukarıdaki paragraftan hangi sonuca ulaşıla-
maz?

A) Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’e saygı duyul-
maktadır. 

B) Kur’an-ı Kerim’in yalnızca meali (Türkçesi) 
okunmalıdır. 

C) Toplumumuz Kur’an-ı Kerim’i okumaya önem 
vermiştir. 

D) Kur’an-ı Kerim toplumumuzda büyük bir de-
ğere sahiptir. 

8. I.  Tevrat ➞ Hz. Musa

II.  Zebur ➞ Hz. Yahya

III.  İncil ➞ Hz. İshak

IV.  Kur’an-ı Kerim ➞ Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kutsal kitap ve gönderildikleri peygamberler 
(s.a.v.) eşleştirilmesinde hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve IV. D) II ve IV.

9. “Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, 
sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir. ”

(Kasas suresi, 51. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki soruların hangisinin 
tam olarak cevabıdır?

A) Allah niçin vahiy göndermiştir?

B) Vahyin indirilişi ne zaman sona ermiştir?

C) Allah kimlere vahiy gönderir?

D) Allah hangi melek ile vahiy gönderir?

10. “Allah’ım! Senden yardım dileriz, günahlarımızı 
bağışlamanı isteriz, senden bize hidayet etme-
ni isteriz. Sana inanır, sana tövbe ederiz. Sana 
güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetlere bilerek 
seni hayır ile överiz. Sana şükreder, asla nan-
körlük etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana 
karşı geleni bırakırız. ”

Kunut dualarından aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Yalnızca Allah’tan yardım ve merhamet iste-
meliyiz. 

B) Allah’tan tövbe ve bağışlanma istemeliyiz. 

C) Allah’a verdiği tüm nimetler için şükretmeli-
yiz. 

D) İbadetlerimizi vaktinde ve ihlâsla yapmalıyız.

11. Şirk:Allah’a inanmakla birlikte O’nunla beraber 
başka varlıkları da tanrı kabul etme;zatında sı-
fatlarında, fillierinde, yaratma ve emretme konu-
larında Allah’a başka bir varlığı denk görmektir. 

Yukarıda şirk kavramının tanımı yapılmıştır. 
Aşağıdaki kavramlardan hangisi şirk kavra-
mının tam olarak zıddıdır?

A) Mucize B) Din

C) Tevhit D) Dua

12. I.  Anne babaya iyilik yapmak

II.  Başkasının hakkına el uzatmamak

III.  Hırsızlık yapmamak

IV.  Cumartesi gününde avlanmamak

Yukarıdakilerden hangileri tüm peygamber-
lere gelen ortak mesajlardandır?

A) I ve II. B) I, II ve III.

C) I ve III. D) I, II, III ve IV.
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2
1. Mucize;Peygamberlerin, kendilerine , inanma-

yan insanlara ya da toplumlara peygamberlikle-
rini kanıtlamak amacıyla gösterdikleri olağanüs-
tü olaylara denir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucize 
değildir?

A) Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerim gönderil-
mesi

B) Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından atıldığı 
ateşten yanmadan kurtulması

C) Hz. Eyüp’ün ağır hastalık geçirmesi

D) Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i ikiye yarması

2. “Ben şaka da olsa sadece doğruyu, hak ve ada-
leti söylerim. ”

Hadis-i Şerif

Yukarıdaki Hâdisten Hz. Muhammed’in, pey-
gamberlere ait sıfatlardan hangisini taşıdığı 
anlaşılmaktadır?

A) Emanet B) Sıdk

C) İsmet D) Fetanet

3. Bir keresinde Peygamber Efendimiz’in yanına 
bir kişi geldi. Adam, efendimizi görünce heye-
canlandı ve titremeye başladı. Bu durumu gören 
Peygamberimiz, “Arkadaş, sakin ol. Ben kral de-
ğilim. Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının 
oğluyum.” buyurdular. 

Yukarıdaki olaydan ulaşılabilecek en kap-
samlı yargı hangisidir?

A) Hz. Muhammed iyi bir liderdi. 

B) Hz. Muhammed’in ailesi yoksuldu.

C) Hz. Muhammed merhametliydi. 

D) Hz. Muhammed de bizler gibi bir insandı, 
peygamber olması insanlar ile arasında bir 
mesafe oluşturmadı. 

4. Tevrat hakkında;

 I.  Hz. Musa’ya gönderilen ilahi kitaptır. 

 II.  Yahudilerin kutsal kitabıdır. 

 III.  Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ka-
dar ulaşmıştır. 

 IV.  Eski ahit (Ahd-i Atik) olarak da adlandırıl-
maktadır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III. B) II, III ve IV.

C) I ve III. D) I, II ve IV.

5. Kur’an-ı Kerim; ırk, cinsiyet, millet ayrımı gö-
zetmeksizin tüm insanlara hitap eder. Kur’an-ı 
Kerim’in hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar için 
geçerlidir. Günümüzde birçok dile çevrilmiştir. 
Günümüze kadar bozulmadan ulaşmasında; 
inen ayetlerin vahiy katipleri tarafından yazıl-
ması, Hz. Ebubekir döneminde kitap hâline ge-
tirilmesi ve Hz. Osman döneminde çoğaltılarak 
diğer ülkelere gönderilmesi etkili olmuştur. 

Verilen paragraftan Kur’an-ı Kerim’le ilgili 
hangi bilgiye ulaşılamaz?

A) Evrenseldir. 

B) Değişikliğe uğramamıştır. 

C) 600 sayfadan oluşur. 

D) Başka dillere tercüme edilmiştir. 

6. Kur’an-ı Kerim’de, insanlara gönderilen pey-
gamberlerin sayısı konusunda net bir bilgi yok-
tur. Kur’an’da ismi geçen peygamber sayısı 
yirmi beş olup, bazı şahısların ise ismi geçme-
sine rağmen peygamber olup olmadıkları kesin 
değildir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da 
adı geçen bir peygamberdir?

A) Hz. Zülkarneyn B) Hz. Lokman

C) Hz. Üzeyir D) Hz. Şuayb
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6. Sınıf

7. Allahümme innâ neste ---- ve nestağfiruke ve ---- 
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü 
aleyk. Ve nüsnî ----hayra küllehû neşkürük. Ve lâ 
nekfürük. Ve nahleu ve ---- men yefcürük.

Kunut duasının okunuşunun doğru olması 
için yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla 
hangi sözcükler yazılmalıdır?

A) îynüke-nestehdîk-aleykel-netrükû

B) iyyâke-na’büdü-aleyk-netrükü

C) na’büdü-nusalli-rahmeteke-azâbeke

D) ileyk-aleykel-nestehdîk-mülhık

8. Hz. Adem için,

 I.  İlk insandır. 

 II.  İlk peygamberdir. 

 III.  Şeytan ve meleklerden daha önce yaratıl-
mıştır. 

bilgilerden hangisi söylenebilir?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve III. D) I, II ve III.

9. “Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben 
sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim. ”

(Ârâf suresi, 68. ayet)

“Bir peygambere emanete hıyanet yakışmaz. ”

(Âl-i imran suresi, 161. ayet)

Yukarıdaki ayetler, peygamberlerde bulunan 
hangi özelliğe işaret etmektedir?

A) Sıdk B) Emanet

C) Fetanet D) İsmet

10. Allah, her topluma peygamber göndermiştir. 
İnsanlara bu dünyada yaptıklarının bir hesa-
bı olduğunu hatırlatmak, insanlara iyi ve doğru 
olanı göstermek için peygamber ve ilahi kitaplar 
göndermiştir. Rabbimiz bizim hem bu dünyada 
hem de öbür dünyada mutlu olmamız için;ba-
rış, güven ve huzur içinde yaşamamız için vahiy 
göndermiştir. Tüm peygamberler tevhit inancını 
tebliğ etmiş, insankarı kötü inançlardan uzak 
tutmak için rehber olmuşlardır. Bugün Kur’an-ı 
Kerim ve onun hükümleri ile bizler de hayatımıza 
yön vermekteyiz. 

Yukarıdaki metne gelebilecek en uygun baş-
lık hangisidir?

A) Vahyin İndiriliş Süreci

B) Vahyin Gönderiliş Amacı

C) Vahiy ve Mekke

D) Peygamberlerin Nitelikleri

11. I.  Hz. Süleyman’ın, Sebe kraliçesi Belkıs’ın 
tahtını taşıtması

 II.  Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi

 III.  Hz. Yusuf’un kardeşlerini affetmesi

 IV.  Hz. Musa’nın âsasının yılana dönüşüp büyü-
cülerin büyülerini yutması

Yukarıdaki örneklerden hangileri mucizedir?

A) I ve II. B) III ve IV.

C) II ve IV. D) I, II ve IV.

12. 

Hz. Şuayb Hz. Zülkarneyn

Hz. Meryem

Hz. Zülkifl

Hz. Hud Hz. Salih Hz. İlyas

Hz. Hüseyin

Hz. Lokman Hz. Elyesa

Hz. Harun

Yukarıdakilerden kaç tanesi Kur’an-ı Ke-
rim’de adı geçen peygamberlerdendir?

A) 10 B) 11 C) 9 D) 7
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NAMAZ İBADETİ VE ÖNEMİ
İslam’ın şartlarından biri olan namaz Arap-

ça’daki salât kelimesinin karşılığı olup sözlükte, 
dua, istiğfar, övgü anlamlarına gelir. Namaz Al-
lah’a imandan sonra yerine getirilmesi gereken 
en önemli ibadettir. Namaz tekbir ile başlayıp 
selam ile biten, belirli fiil, söz ve dualarla yerine 
getirilen farz bir ibadettir. 

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kadın ve er-
kek her Müslüman’a dinimizce namaz farz kı-
lınmıştır. 

“Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a 
sımsıkı sarılın. O sizin mevlanızdır. Ne gü-
zel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!”

(Hac suresi, 78. ayet)

“Namazlara ve orta namaza devam 
edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz 
kılın.”

(Bakara suresi, 238. ayet)

Sevgili Peygamberimiz hadislerinde sık sık 
namazın önemini vurgulamıştır. Örneğin bir hadi-
sinde “... Namaz dinin direğidir... ” buyurmuştur. 
Başka bir hadisinde de “Kıyamet gününde kulun 
hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer 
namazı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve 
kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybe-
der ve zararlı çıkar... ” buyurarak namazın ne ka-
dar önemli bir ibadet olduğunu belirtmiştir. 

Yüce Allah insan için yeryüzünde pek çok ni-
met yaratmıştır. Namaz, bu nimetleri bize veren 
Allah’a karşı yerine getirilen bir kulluk görevidir. 
Bizler Allah’a olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı 
kıldığımız namazlarla göstermiş oluruz.

Bizleri, anne ve babamızı yoktan var eden, 
yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerek-
li olan güneşi, havayı, suyu, çeşitli yiyecek ve 
içecekleri yaratan ve hizmetimize sunan Allah’a 
her insanın şükretmesi bir kulluk görevidir. Kıl-
dığımız namazlarla verdiği nimetler için Allah’a 
şükretmiş oluruz. Kişi namazla şükür vazifesini 
yerine getirdikten sonra Allah’a karşı önemli bir 
ibadeti yerine getirmenin mutluluk ve iç huzuru-
nu yaşar. 

Günün farklı vakitlerinde kılınan beş vakit 
namazla insan, zamanı disiplinli bir şekilde kul-
lanmayı öğrenir. Ayrıca günde beş defa kılınan 
namaz sayesinde kişi yaşadığı bilinç ve iç hu-
zuruyla sosyal ve ahlakî değerleri koruma has-
sasiyeti kazanır. Kılınan namazla düzenli olarak 
hatırlanan, yapılan iş ve davranışın hesabını Al-
lah’a verme düşüncesiyle kişi davranışlarını gü-
zelleştirir. Paylaşmaya ve yardımlaşmaya önem 
verir. Söz ve davranışlarında kırıcı olmaktan 
uzaklaşır. Hayatın her aşamasında dürüst ol-
maya çalışır. Hayatın zorluklarına karşı sabırla 
direnir. 

Namazın geçerli olması için namaz kılınacak 
yerin ve giysilerin temiz olması zorunludur. Ay-
rıca namaz için şart olan abdestle el, yüz, ayak 
gibi gün içerisinde en çok kirlenen uzuvlar sık 
sık temizlenmiş olur. Günde beş kez kılınan na-
mazla insan, yaşadığı yerin ve giysilerinin temiz 
olması disiplini kazanır. Abdestin maddi kirler-
den olduğu gibi günahlardan da arındırmasıyla 
ilgili Sevgili Peygamberimiz bir hâdisinde, “Kim 
güzelce abdest alırsa o kimsenin günahları tır-
naklarına varıncaya kadar bütün vücudundan 
akar gider.” buyurmuştur. 

2. ÜNİTE


