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5. ÜNİTE / PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN 

Neler Öğreneceğiz? 

1. Nübüvvet, Risalet ve Vahiy 
2. Peygamberlere Gönderilen Kitaplar 
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 Nebi ve resûl arasında bir 
fark var mıdır? 
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    “Elçi, gönderilen”  

demektir. 
 
     Çoğulu rusûldür. 

1. Nübüvvet, Risalet ve Vahiy  

Resûl 

Allah’ın (c.c) yeni 
bir kitap ve şeriatla 
insanlara emir ve 
yasaklarını bildirmek 
üzere gönderdiği 
peygambere denir. 

Peygamberlerin yaptığı bu 
göreve ise risalet denir. dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 5 
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    “Haberci” demektir. 
 
 
     Çoğulu enbiyadır. 

Nebi 

Allah’ın (c.c) kendisine 
vahyettiği hükümleri 
insanlara haber veren 
peygamber demektir.
  

Nebilerin yaptığı göreve 
nübüvvet denir. dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 6 
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• İslam alimlerinden bir kısmına göre peygamberlere 
 
 

Allah’tan vahiy aldıkları için nebi denir. 
 
Aldıkları vahyi gönderildikleri topluma ulaştırdıkları için ise resul denir. 
 

 
 
 

 

• Resul olsun nebi olsun tüm peygamberlerin en önemli görevi, kendilerine 
indirilen ilahi vahyi insanlara ulaştırmak, tebliğ etmektir. 
 

• Peygamberlik görevi açısından nebi ve resul arasında bir fark yoktur. 
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• İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başlayan risalet ve nübüvvet 
faaliyeti peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar devam etmiş ve 
onunla son bulmuştur. 
 

• Allah (c.c)  her topluma, değişik zaman ve mekânlarda peygamberler 
göndermiştir. 
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• “Her ümmetin bir peygamberi vardır. 
Peygamberleri geldiği zaman, aralarında 
adaletle hükmedilir ve onlara asla 
zulmedilmez.” 

         (Yunus suresi, 47. ayet) 
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• Vahiy; gizli konuşmak, ilham etmek, 
seslenmek ve işaret etmek gibi anlamlara gelir. 
 

• Vahiy, Allah’ın (c.c) kullarından seçtiği 
peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, 
doğrudan veya melek vasıtasıyla bildirmesidir. 
 

• Yüce Allah peygamberlerle farklı şekillerde 
iletişim kurar. 
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• Yüce Allah, insanlardan seçtiği peygamberleriyle üç farklı şekilde iletişim 

kurar: 

Allah, 
sözünü 
kulunun 
kalbine 

doğrudan 
ilham 
eder.  

Perde 
arkasından 

vasıtasız 
konuşur. 

Bir melek 
vasıtasıyla 
konuşur. 
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• “Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla 
yahut perde arkasından konuşur. Yahut 
bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini 
vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.” 

(Şûra suresi, 51. ayet) 
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• Allah’ın (c.c) seçkin kulları olan peygamberler, 
kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir 
değişikliğe uğratmadan insanlara tebliğ edip 
açıklamışlardır. 
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1.1. Peygamberlere Olan İhtiyaç 
 

• Dinî hükümler Allah (c.c) ile insanlar arasında elçilik vazifesi yapan 
peygamberler sayesinde bilinir ve öğrenilir.  
 

• Allah (c.c), insanın irade zayıflığını,  
dünyaya karşı aşırı istek ve arzularını  
da bildiğinden peygamberler  
göndererek Hak ve hakikate  
ulaşma yolunda onlara destek  
olup doğru yolu göstermiştir. 

dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 14 



5. ÜNİTE / PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN 

dogm.eba.gov.tr     dkab.meb.gov.tr 
15 

Allah’ın varlığını aklıyla kavrayabilen insan, O’nun zât ve sıfatlarını 
anlamada tek başına yetersiz kalır. Bu sebeple Allah hakkında bilgi 

sahibi olmak için peygamberlere ihtiyaç duyar. 

Yaratılış amacını bilmede kendi kendine yetersiz kalan insan, varoluş 
nedenini; nereden gelip nereye varacağını anlamak ve bilmek için de 

peygamberlere muhtaçtır.  

Bireysel ve toplumsal mutluluğu temin edecek ilke ve prensiplerin 
insanlara öğretilmesi için peygamberlere ihtiyaç vardır. 

Peygamberlere neden ihtiyaç vardır? 

Dünyaya  imtihan için gönderilen insanın, kullukla sorumlu tutulması için 
Allah’ın emir ve yasakları konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Bunun için 

de peygamberlere muhtaçtır. 

İnsanların dinî hükümleri öğrenme ihtiyaçları olduğu gibi, dünyaya ait 
sanat, ziraat, ticaret ve çeşitli meslekleri öğrenmek için de peygamberlere 

ihtiyaçları vardır. 
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1.2. Peygamberlerin Özellikleri 
 

• Peygamberler örnek ve önder insanlardır. 
 

• İnsanlara doğru yolu göstermek için gönderilen her peygamberin, 
belli niteliklerle donatılmış olması  peygamberliğinin bir gereğidir.  
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PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ 

Tebliğ 

Allah’tan 
aldıkları vahyi 
eksiksiz bir 

şekilde 
insanlara 

ulaştırmasıdır. 

Emanet 

Emin ve 
güvenilir 

olmalarıdır. 

Fetanet 

Akıllı, zeki ve 
anlayışlı 

olmalarıdır. 

İsmet 

Günah 
işlememeleri 
ve günahtan 

uzak 
durmalarıdır. 

Sıdk 

Peygamberlerin 
söz ve 

davranışlarında 
doğru ve dürüst 

olmalarıdır. 
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• “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! 
Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş 
olursun…” 

         (Mâide suresi, 67. ayet) 
 

 • “Bir peygambere, emanete 
hıyanet yaraşmaz…” 
 

         (Âl-i İmrân suresi, 161. ayet) 
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• Yüce Allah, emir ve yasaklarını tebliğ etmekle 
görevlendirdiği peygamberlerini yaşadığı zamanın 
koşullarına göre zaman zaman farklı mucizelerle 
desteklemiştir. 
 

• Mucizenin asıl maksadı peygamberin nübüvvet davasını 
ispat edip doğrulamanın yanı sıra insanların hidayetine 
de vesile olmaktır. 
 

• Mucizelerin hepsi Allah’ın izni dahilinde gerçekleşir. 
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• İnsanın var olma sürecinden itibaren her topluluğa 
peygamber gönderilmiştir. 
 

• Peygamberler halkasının ilki Hz. Adem, sonuncusu ise 
Hz. Muhammed olmuştur. 
 

• Bu ikisi arasında pek çok peygamber gelip gitmiştir ve 
bunların tam sayısını sadece Yüce Allah bilmektedir. 
 

• Peygamberlerden 25 tanesinin adı Kur’an-ı Kerim’de 
geçmektedir. 
 

1.3. Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler 
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• Gelmiş geçmiş tüm peygamberlere ayrım 
yapmadan inanmak peygambere imanın 
bir gereğidir. 
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• Bütün peygamberlere ayrım 
yapmadan iman etmek gerekir. 
 

• Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e 
kadar gelmiş geçmiş tüm 
peygamberler bir olan Allah’a kul 
olmaya davet etmişlerdir. 
 

• Tevhid ilkesi, peygamberlerin 
davetlerinde temel ilke olmuştur. 
 
 

1.4. Peygamberler ve Tevhid Mücadeleleri 
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• Yeryüzünde barış ve adaleti hakim kılmak için Allah tüm 
insanlığa tek evrensel din olarak İslam’ı göndermiştir. 
 

• Gönderilen tüm peygamberler getirdikleri mesajlarla 
tevhid ilkesi etrafında birleşmişlerdir. 
 

• Tüm kavimler peygamberlerin tevhit mücadelesine 
benzer tepkiler vermiş ve vahye karşı çıkmışlardır. 
 

• Farklı coğrafya ve zamanda yaşamalarına rağmen birçoğu 
Allah’a isyandan vazgeçmemişler ve hakikatten yüz 
çevirmişlerdir. 
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• Peygamberlerini yalanlayıp şirk ve inkârlarında ısrar eden toplumların 
büyük çoğunluğu, birtakım imtihanlardan geçirilerek ilahi afet ve 
belalar ile helak edilmişlerdir. 
 

• Peygamberler, sürdürdükleri tevhid mücadelesinde, çoğu zaman 
muhatapları tarafından ağır hakaret ve işkencelere maruz 
kalmışlardır. 
 

• Tüm bu sıkıntılara rağmen peygamberler vazifelerini yerine getirmiş, 
sabır ve kararlılıkla mücadelelerine devam etmişlerdir. 
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• Bazı peygamberler kaynaklarda ulu’l azm peygamberler 
olarak geçer. 
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Ulu’l azm 
peygamberler  

Hz. 
İbrahim 

Hz.  
Nuh 

Hz. 
Musa 

Hz.  
Muhammed 

Hz.  
İsa 
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1.4. Peygamberlere İmanın İnsana Kazandırdıkları 
Peygamber; insanın yeryüzündeki konumunu, 

sorumluluklarını, nereden gelip sonunda nereye varacağını, 
sahip olduğu güç ve kapasiteyi öğretmişlerdir.  

Peygamber; insanları tevhid inancına davet etmekle beraber 
yeni bir kültür ve medeniyetin inşasını sağlamışlardır. 

Peygamber; tebliğ ettikleri ilahi kitaplarla; insanlar arasında 
sevgi, kardeşlik, barış ve adalete dayalı bir düzenin kurulmasını 

sağlamışlardır.  

Peygamber; gönderildikleri toplumlarda adalet ve hakkaniyet 
ilkelerini koruyarak her türlü sınıfsal farklılıkları ortadan 
kaldırmışlar ve sosyal barışın önderliğini yapmışlardır. 

Peygamber; toplumlara yol göstermişler ve onlara öncülük 
etmişlerdir. 
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• Yüce Allah’ın, insanlara hak yolu gösterip 
onlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere 
peygamberlerine vahyettiği mesajları 
içeren yazılı belgeye ilahi kitap adı verilir.
  
 

• Kitaplara iman, Allah’ın peygamberlerinden 
bir bölümüne kitap gönderdiğine inanıp 
bunların doğru olduğunu kabul etmektir. 

2. Peygambere Gönderilen Kitaplar 
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Allah’a  
inanmak,  

Allah’ın yol gösterici 
olarak gönderdiği 
peygamberlere 

inanmayı gerektirir. 

Peygambere 
inanmak  

ise 

Onların tebliğ ettikleri 
ilahi mesajları içeren 

kitapları kabul ve tasdik 
etmeyi gerektirir. 
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• İlahi kitaplar hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre 
suhuf ve kitap olmak üzere iki grupta değerlendirilir: 
 
 

 Birkaç sayfadan oluşmuş kitapçıklara  
suhuf denir. 
 

 Suhufa göre daha hacimli olanlara  
kitap denir. 
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İlahi 
Kitaplar 

Sahifeler 

Hz.Adem 
10 s. 

Hz.Şit 
50 s. 

Hz.İdris 
30 s. 

Hz.İbrahim 
10 s. 

Kitaplar 

Hz. Musa 
Tevrat 

Hz. Davut 
Zebur 

Hz. İsa 
İncil 

Hz. Muhammed 
Kur’an-ı Kerim 
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Tevrat 
 
• İlahi kitapların ilkidir. 

 
• Hz. Musa’ya gönderilmiştir. 

 
• Kanun, şeriat anlamına gelir. 
 
• İbranicedir. 

 
• Sonradan tahrif edilmiştir. 

 

“Şüphesiz Tevrat'ı biz 
indirdik. İçinde bir 

hidayet, bir nur vardır…” 

 
(Mâide suresi, 44. ayet) 
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• Hz. Davut’a indirilmiştir. 

 
• Yazılı şey, mektup anlamına gelir. 

 
• İlahi kitapların en küçüğüdür. 

 
• Bugün Ahd-i Atîk’in içinde 

“Mezmurlar” adı ile yer almaktadır. 
 

Zebur 

“…Gerçekten biz, 
peygamberlerin kimini 
kiminden üstün kıldık. 

Davud’a da Zebur’u 
verdik.” 

 
(İsrâ suresi, 55. ayet) 
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İncil • Hz. İsa’ya indirilmiştir. 
 

• Müjde, talim ve öğretici anlamına 
gelir. 

 

• Hz. İsa döneminde yazılı bir kitap 
haline getirilmemiştir. 
 

• Daha sonra Havariler, vaaz ve 
mektuplarında Hz. İsa’nın hayatını 
ve sözlerini nakletmişlerdir ve bu 
bilgiler doğrultusunda birçok İncil 
yazılmıştır.  

“Kendinden önce gelen 
Tevrat’ı doğrulayıcı olarak 

peygamberlerin izleri üzerine, 
Meryem oğlu İsa’yı 

arkalarından gönderdik. Ve 
ona … İncil’i verdik.” 

 
(Mâide suresi, 46. ayet) 
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Kur’an-ı 
Kerim 

 
• Hz. Muhammed’e indirilmiştir. 

 

• Okumak, bir araya getirmek 
anlamına gelir. 
 

• Mushaflara yazılmış ve hiçbir 
değişikliğe uğramadan 
günümüze kadar ulaşmıştır. 
 

• Tüm insanlığa gönderilmiş 
son ilahi kitaptır. 
 

“Kur’an’ı kesinlikle biz 
indirdik. Elbette onu yine biz 

koruyacağız.” 

 
(Hicr suresi, 9. ayet) 
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• Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygambere Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yolu ile 
indirilmiştir.  
 

• Miladî 610 yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde indirilmeye 
başlanmış ve yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır.  
 

• Kur’an bir kitap halinde toptan indirilmemiştir.  
 

• Kur’an’ın parça parça indirilmesi, muhataplarının inanç ve davranış 
dünyasının yaratılış amacına göre yeniden inşa edilmesini 
sağlamıştır. 
 

• Kur’an vahyedildiği şekilde korunmuştur. 
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• Peygamberimiz henüz hayatta iken Kur’an, vahiy 
kâtipleri tarafından yazılmış ve hafızlar tarafından 
ezberlenmiştir.  
 

• Peygamberimizin vefatından sonra ilk halife Hz. 
Ebû Bekir döneminde Kur’an nüshaları bir araya 
toplanarak kitap haline getirilmiştir. 
 

• Üçüncü halife Hz. Osman döneminde, İslam 
fetihlerinin geniş bir coğrafyaya yayılması sebebiyle 
ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı bu ilk nüsha esas 
alınıp Kur’an-ı Kerim çoğaltılmış ve farklı İslam 
beldelerine gönderilmiştir. 
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• “İnkâr edenler, ‘Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil 
miydi?’ dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için 
böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) 
okuduk.” 

         (Furkan suresi, 32. ayet) 
 

 • “O kitap (Kur’an); onda asla şüphe 
yoktur. O, müttakîler için bir yol 
göstericidir.”          

                                                             (Bakara suresi 2. ayet.) 
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Okunması ve 
anlaşılması 
gereken bir 

kitaptır. 

En çok  
ezberlenen 

kitaptır. 

Toplam 23 
yılda  

parça parça 
indirilmiştir. 

Allah 
tarafından 

korunmaktadır. 
Dili 

Arapçadır. 

Peygamberimize 
verilen en büyük 

mucizedir. 

Evrenseldir 
ve kıyamete 

kadar 
geçerlidir. 
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2.5. Kitaplara İmanın İnsana Kazandırdıkları 

Her şeyden önce kendisinin bir sahibi olduğunu ve 
hayatının ve ölümünün mutlaka bir anlamı olduğunu 
bilerek hareket eder. 

İman edilmesi gerekenlere iman edip emir ve yasakları yerine 
getirirse ebedî hayatta kurtuluşa ereceğini bilir. 

Kendisiyle kâinat, eşya ve varlıklar arasında sağlıklı bir  iletişimi 
kurarak dünya ve ahirette mutlu olabilmenin yollarını öğrenmiş 
olur.  

İnanç esaslarını, ibadet biçimlerini, yapılması ya da 
yapılmaması gereken davranışları, güzel ahlâk ilkelerini 
siyasal ve toplumsal hayatı düzenleyecek temel ilke ve 
kuralları bilir. 

İlahi kitaplara 
inanan 
 insan 

İlahi kitaplara 
inanan 
 insan 

İlahi kitaplara 
inanan 
 insan 

İlahi kitaplara 
inanan 
 insan 
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Kur’an-ı Kerim’in 
ana konuları 

İnanç İbadet 

Ahlak Muamelat 
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Ünitemizi Değerlendirelim 
 

1. Nübüvvet, risalet ve vahiy kavramlarını açıklayınız. 

2. Peygamberlere neden ihtiyaç vardır? 

3. İlahi kitaplara inanmanın insanlara kazandırdıkları nelerdir? 

4. Dört büyük ilahi kitap hakkında kısaca bilgi veriniz. 
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Cevaplayalım 

1. Nebi ve resul kavramlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Resûl “elçi, gönderilen”, nebi “haberci” demektir. 
B) Resûl kelimesinin çoğulu “rusûl”, nebinin ise “enbiya”dır.  
C) Nebi ve resullerin görevleri peygamberlik açısından farklıdır. 
D) Nebi ve resullerin en önemli görevi vahyi insanlara ulaştırmaktır. 
E) Allah’tan aldıkları vahyi insanlara ulaştıran kimselere resul denir. 
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2. Yüce Allah, insanlara hak yolu gösterip onlara emir ve yasaklarını bildirmek 
üzere peygamberlerine ilahi kitap göndermiştir. İlahi kitaplar hacimleri ve 
hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre suhuf ve kitap olmak üzere iki grupta 
değerlendirilir. Birkaç sayfadan oluşmuş kitapçıklara suhuf, suhufa göre daha 
hacimli olanlara ise kitap denir. 
 
Aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilen ilahi kitap 
diğerlerinden farklı hacimdedir? 
 
A) Hz. İbrahim 
B) Hz. Davut 
C) Hz. Adem 
D) Hz. İdris 
E) Hz. Şit 
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• “Ey kavmim! dedi, bende akıl kıtlığı yok; Aksine ben âlemlerin 
Rabb’inin gönderdiği bir elçiyim.” (A'râf suresi, 67. ayet) 

 
• “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan 

korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar…” (Ahzab suresi, 39. ayet) 

3. Verilen ayetlerde peygamberlerin hangi özelliklerinden 
bahsedilmektedir? 
 
A) Emanet- Fetanet 
B) Fetanet- Sıdk 
C) Fetanet- Tebliğ 
D) İsmet- Tebliğ 
E) Sıdk- Emanet 
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4. “Peygamberlere neden ihtiyaç vardır?” sorusunu soran bir kimseye 
verilen cevaplardan hangisi doğru değildir? 
 
A) Allah’ın zatı ve sıfatları hakkında doğru bilgi edinebilmek için 
B) Gelecek hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için 
C) Toplumsal mutluluğu temin edecek ilke ve prensipleri öğrenebilmek için 
D) Allah’ın emir ve yasaklarını konusunda bilgilenebilmek için 
E) Dünyaya ait sanat, ziraat, ticaret ve çeşitli meslekleri öğrenmek için 
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I. İlk emri namazdır. 
II. Bir kitap halinde gönderilmiştir. 
III. Son ilahi kitaptır. 
IV. Önceki ilahi kitapların tamamlayıcısıdır. 
V. Arap toplumuna özgü bir kitaptır. 
VI. Hz. Ebû Bekir zamanında çoğaltılmıştır. 

5. Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 
 
A) I, II ve IV 
B) II, III ve IV 
C) IV, V ve VI 
D) I, III ve V 
E) II, III ve VI 
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