
6.SINIF 1.ÜNİTE : PEYGAMBERLER VE İLAHİ KİTAPLARA İMAN KAVRAMLAR DERS NOTLARI 

KAVRAM TERİM ANLAMI SÖZLÜK ANLAMI 

PEYGAMBER Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, 

Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve 

güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle 

desteklenmiş kişilere peygamber denir. 

Peygamber Farsça bir kavramdır. Bu 

kavram kelime olarak haber getiren, 

haberci, elçi anlamlarına 

gelmektedir. 

RESUL “Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine 

çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre 

düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.” 

 

NEBİ “Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara 

aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere 

verilen addır. 

 

SIDK “Sıdk, doğru olmak demektir.” Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün 

peygamberler doğru sözlü, 

dürüst kimselerdir. 

 

EMANET “Güvenilir olmak demektir.” Bütün peygamberler söz ve davranışlarıyla 

insanlara güven duygusu 

vermişler, her zaman güvenilir kişiler olmuşlardır. 

 

TEBLİG Tebliğ sıfatı, ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına 

gelmektedir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından kendilerine verilen 

görevin gereğini en güzel şekilde yapmışlardır. 

 

FETANET Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen fetanet, peygamberlerin ortak 

özelliklerinden biridir. 

 

İSMET Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah 

(c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır. Gizli ve açık her 

türlü günahı işlemekten özenle kaçınmışlardır. 

 

MUCİZE “Mucize; peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara 

peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara 

denir.” 

 

EL EMİN Mekkelilerin güvenilir anlamında peygamberimize verdikleri isim-lakap  

TEVHİT “Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, onun tek ve eşsiz 

olduğuna inanma, hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti sadece Allah’a yapmak.  

 



ŞİRK “Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı 

kabul etme; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme 

konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.” 

 

İLAHİ KİTAP insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler 

aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları 

içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denilmektedir. (1) İlahi 

kitaplara semavi kitap da denilmektedir. 

 

VAHİY peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre 

yönlendirilmesi 

ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere 

vahiy denir. 

Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, 

gizli konuşma, ilham etme, işaret ve 

ima etme anlamlarına gelir. 

SUHUF Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) 

aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri 

içeren sayfalara suhuf denilmektedir. 

Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin 

çoğulu olup sayfalar anlamına 

gelmektedir. 

TEVRAT Yahudilerin kutsal kitabıdır. Tevrat Hz. Musa’dan sonra Yahudiler 

tarafından tahrif edilmiş, aslını 

koruyamamıştır. Yahudiler Tevrat’a “Tora” ismini verirler. 

 

ZEBUR Hz. Davut’a (a.s.) vahyedilmiştir. Tevrat gibi Zebur da Yahudilerin kutsal 

kitabıdır. 

 

İNCİL Hz. İsa’ya (a.s.) vahyedilmiştir.İncil’e, Ahd-i Cedid (Yeni Sözleşme) de 

denir. Günümüzde Hristiyanların resmen kabul ettiği dört İncil 

bulunmaktadır. Bunlar, yazarlarının adıyla anılan Matta, Markos, Luka ve 

Yuhanna İncilleridir. 

 

KURAN Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen Kur’an-ı Kerim, 

ilahi kitapların 

sonuncusudur ve en mükemmelidir. 

 

ASR Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Mekke’de indirilen bu sure, 3 

ayettir. Asr suresi, yüce kitabımızın en kısa surelerinden biridir. 

Asr; yüzyıl, ikindi vakti ve 

meyvenin suyunu çıkarmak gibi 

manalara gelir. 

SALİH AMEL İyi ve güzel davranış  
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