6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
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O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır.
Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır,
Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü
eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik
veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan
Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Yüce Allah, emir ve yasaklarını bizlere ulaştırmak ve
bizlere öğüt vermek için bizlere birçok mesaj göndermiştir göndermiştir. Bu mesajlara vahiy denir. İslam’da
inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır.
Allah’ın (c.c.) sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere
inanmak, Allah’a (c.c.) imanın gereğidir. Allah (c.c.), insanları hiçbir zaman yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca birçok peygamber göndererek onlara
doğru yolu göstermiştir.

(Haşr suresi, 22-4. ayetler)
Bu ayetten;

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

I. Tevhid inancına Kur’an’da yer verilmiştir.

A) Peygamberlere inanmak, imanın gereklerindendir.
B) Vahiyler, Allah’ın mesajlarından oluşmaktadır.

II. Hiçbir şey Allah’a (c.c.) gizli kalmamaktadır.

C) Vahiy, sözlükte gizli konuşma ve fısıldama gibi anlamlara gelmektedir.

III. Ayetlerin ulaştırılması için her topluma peygamber
gönderilmiştir.

D) Yüce Allah, toplumlara doğru yolu göstermek için
peygamberler ve vahiyler göndermiştir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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Toplumların doğru yola ulaşması için yüce Allah tarafından pek çok peygamber gönderilmiş ve onlar vahiy
ile desteklemiştir. Bu peygamberler doğru yoldan uzaklaşan insanlara rehberlik etmiş, onlara örnek olmuşlardır. Özellikle toplumda Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına dikkat edilmediği zaman gönderilen vahiy, insanlar
için en önemli yol gösterici olmuştur.
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Peygamberlerin tamamı tevhid mücadelesi vermiş,
Allah’tan (c.c.) başkasına ibadet etmenin, kurban kesmenin şirk olduğunu anlatmışlardır. Haksız kazanç ve
kötü işlerin tamamının yanlış olduğunu bildirmişler, bu
konuda gereken gayreti göstermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vahiy gönderdiği
durumlardan biri değildir?

Bu metinde aşağıdaki yargılardan hangi vurgulanmaktadır?

A) İnsanların huzur ve refah içinde olması

A) Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi

B) İnsanların tevhit inancından uzaklaşmaları

B) Aynı topluma birçok peygamber gönderilmesi

C) Toplumların ahlaki ilkelere dikkat etmemesi

C) Toplumun büyük bir kısmının şirk içinde olması

D) Haram ve helallere gereken önemin verilmemesi

D) Tüm peygamberlerin aynı amaçla görevlendirilmesi
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Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, (öldükten sonra) bize kavuşmayı ummayanlar, “Ya (bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onu
değiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana
vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım.”

Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar
bütün peygamberlere vahiy gönderilmiş. İnsanlar bu
vahiyler ile doğru yola yönlendirilmiştir. İnsanların yönetilmesi ve bilgilendirilmesinde önemli paya sahip
olan vahiy peygamberler için büyük önem taşımaktadır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde vahyin gönderiliş
amacına değinilmemiştir?

(Yûnus suresi, 15. ayet)
Bu ayetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenemez?

A) “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu hâlde
Tevrat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a) vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi…”

A) Peygamberler Allah’ın emirlerini olduğu gibi insanlara aktarırlar.

(Mâide suresi, 44. ayet)

B) Peygamberlerin vahye müdahale etmesi mümkün
değildir.

B) “Allah, kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği
kimseye vahiy ile ‘Benden başka ilah olmadığına dair
(kullarımı) uyarın ve benden korkun.’ diye gönderir.”
(Nahl suresi, 2. ayet)

C) Kur’an’ın emir ve yasaklarına bahaneler uyduran insanlar var olmuştur.

C) “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla
yemeyin.”

D) Peygamberlerin tamamı aynı problemleri yaşamış,
hiçbiri bu konuda taviz vermemiştir.

(Nisa suresi, 29. ayet)
D) “Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü
(vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir).
(Kasas suresi, 51. ayet)
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