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SUHUF

 Hz. Îsâ’nın, inancını yaymak için, kendisine yardımcı olmak üzere seçtiği on iki kişiden her 
biri için kullanılan ifade

 «Sayfalar» anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail 
aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği «az sayıda sayfalardan oluşan dinî emirlere» 
suhuf denilmektedir.

 İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah  Allah’tan başka ilah yoktur.»

 İlâhî: Allah’a ait. Allah’a özgü. Allah ile ilgili. 
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TAHRİF

TEBLİĞ

 Bir şeyin aslını bozma, değiştirme. (Kur’an dışındaki Kutsal Kitaplar, gönderildikleri 
şekliyle kalmamış, zaman içerisinde tahrif edilmişlerdir.)

 Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara ulaştırması.

VAHİY  Sözlükte «fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme» anlamlarındadır. 
Dinî kavram olarak «Peygamberler aracılığıyla insanlara bildiren Allah’ın mesajlarına, ilahi bilgilere 
vahiy denir.

İLÂH

HAVARİ

iLAHİ
KİTAP

 Peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal 
kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitap. 

 Allah’ın mesajlarını içeren kitap.



 Vahiy  Allah’ın, peygamberler aracılığı ile insanlara mesajlar göndermesidir. 
 İlahî kitaplar  Allah’ın mesajlarının yer aldığı yazılı metinlerdir.
 Suhuf Bazı peygamberlere verilen, az sayıda sayfalardan oluşan mesajlardır.

İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman

 Suhuflar, günümüze kadar gelmemiştir. Son ilahi kitap Kur’an dışındaki kutsal 
kitaplar (Tevrat-Zebur-İncil) orijinal haliyle günümüze ulaşmamıştır.

 İlahi kitapların amacı İnsanları hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmak
 İlahi kitapların içinde «insan sözü» yoktur. Hepsi Allah’a aittir.

 İlahî kitaplar yalnızca Allah’a inanmayı, ona kulluk etmeyi ve ahlak ilkelerine 
uymayı öğütlemiştir. 

 Bu kitaplarda Allah’a, insanlara ve diğer varlıklara karşı olan sorumluklar 
üzerinde durulmuştur.

 İlahi kitaplar, gönderildiği tolumun dili ile o insanlara ulaştırılmıştır.
 İslam dini, yalnızca Kur’an’a değil, Allah tarafından daha önce indirilen ilahî 

kitaplara da inanmayı emretmiştir.
“Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin 
olarak inanırlar.” (Bakara, 4)

 Allah tarafından gönderilen «ilahi Kitapların» içinde ne varsa olduğu gibi iman 
edilir. Bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmek olmaz. 

“...Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle 
davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli 
azaba itilmektir. Allah, sizin yapmakta
olduklarınızdan asla gafil değildir.                                                                               (Bakara, 85)dinkulturuahlakbilgisi.com
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 İnsanın yanlış inançlara yönelmemesini, Allah’ın 
gösterdiği hak yola uymalarını sağlamak için  

 “Bilmiyorduk” veya “İlahî kitap gelseydi doğruyu 
bulurduk” gibi bahanelerinin önüne geçmek için  
Allah, ilahi kitaplar göndermiştir.                     

 Akıllı ve irade sahibi olarak insana sorumluluklarını 
hatırlatmak, iyiyi, güzeli göstermek için          

“Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) 
birbiri ardınca yetiştirmişizdir.” (Kasas, 51)

“…Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.” 
(Nahl, 93)

«O, öyle Allah’tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni 
ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır…» 
(Haşr, 22)

Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

“Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi 
insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru 
yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl, 64)

Zorda kalan bazı kimseler hemen suçu başkasına atar. 
Allah, hesap günü yaptıklarını insanın karşısına çıkarınca 
kişi, «haberim yoktu,  bildirilmiş olsaydı  

yapardım» gibi bahanelerin ardına                             
sığınamayacak.

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

“…Artık her kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa iyi iş 
yapsın ve Rabb’ine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.” 
(Kehf, 110)

 İnsanların doğru yolu bulmaları ve hakka uymaları, 
öğüt almaları için                                                

 İnsana kendisini tanıtmak, sıfatlarını öğretmek, 
nasıl ibadet edileceğini göstermek için     

 İnsanı ibadete, güzel davranışlara yöneltmek, 
yeryüzünde hayrın hâkim kılınmasını, şerrin de 
ortadan kaldırılmasını sağlamak için              



 Tüm peygamberlere gelen vahiyler öz itibarıyla aynıdır. Peygamberlerin hepsine iman ederiz.
 Gönderiliş sırasına göre 4 İlahi Kitap: Tevrat  Zebur  İncil  Kur’an-ı Kerim

Tevrat Musa

Zebur Davut

İncil İsa

Kur’an-ı Kerim Muhammed

İlahî Kitaplar ve
Peygamberleri

Adem 10 sayfa

Şit 50 sayfa

İdris 30 sayfa

İbrahim 10 sayfa

Hz.               a.s. 

Hz.               a.s. 

Hz.               a.s. 

Hz.               a.s. 

Suhuf Verilen 
Peygamberler

Hz.               a.s. 

Hz.               a.s. 

Hz.               a.s. 

Hz.               a.s. 
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İlahî Kitaplar      

 Vahiy         Sözlükte «fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme» anlamlarına gelir.
Dini terim olarak;  Allah’ın peygamberler aracılı ile gönderdiği ilahi mesajlar, bilgilerdir.

 İlahî Kitap Peygamberlere gelen vahiylerin yer aldığı kitaptır.
 Suhuf  «Sayfalar» anlamındadır. Allah’ın dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail aracılığıyla bazı 

peygamberlerine gönderdiği «az sayıda sayfalardan oluşan dinî emirlerdir.
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İlahî Kitaplar      

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

kutsal kitabıdır. 
 Ahd-i Atik’in (Tevrat) içinde, Mezmurlar adıyla 

ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. 
 Zebur’da genel olarak ilahiler, yakarışlar, ahlaki 

öğütler yer alır.

 Hz. Muhammed’e (sav) indirilmiştir. 
 İlahi kitapların sonuncusudur. 
 Müslümanların kutsal kitabıdır. 
 Kur’an, önceki ilahi kitapların hükmünü            

ortadan kaldırmıştır. 
 Evrenseldir. Herkesin, Kur’an’a inanması gerekir. 
 Kur’an tamamen Allah sözüdür. 
 «Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve 

bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak 

indirdi.» (Zümer, 23)

 “Bu kitabın, âlemlerin Rabb’i tarafından indirilmiş  
olduğunda asla şüphe yoktur.” (Secde, 22)

 Hz. Musa’ya (a.s) gönderilmiştir. 
 Yahudilerin kutsal kitabıdır. 

 Yahudiler Tevrat’a “Tora” ismini verirler. 
 Tevrat’a Ahd-i Atik (Eski Sözleşme) de denilmektedir. 
 Tevrat, Hz. Musa’dan sonra Yahudiler tarafından tahrif 

edilmiştir. Bu gün var olan Tevrat orijinal değildir. 
 “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu hâlde 

Tevrat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a) vermiş 
peygamberler onunla Yahudilere 
hükmederlerdi…”(Mâide Suresi, 44)

 Tevrat’ta Hz. Musa ve kavminin yaşadığı olaylar, dinî 
ve ahlaki emirler, yasaklar yer alır. 

 Hz. İsa’ya (a.s) vahyedilmiştir. 

 İncil’e, Ahd-i Cedid (Yeni Sözleşme) de denir. 
 “Holy Book (Kutsal Kitap)” olarak da isimlendirilir. 
 Hz. İsa’dan yıllar sonra havarileri tarafından 

yazılmıştır. Birçok değişikliğe uğramış, Allah’tan 
geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşmamıştır 

 Günümüzde Hristiyanların resmen kabul ettiği ve    
yazarlarının adıyla anılan 4 İncil vardır:            
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri

1 2

3 4



En kısa sureleri 3 ayet olan Kevser ve Asr, en uzun suresi ise 286 ayet olan Bakara suresidir

Kur’an-ı Kerim’le İlgili Bazı Bilgiler

Kur’an, Irk, renk, cinsiyet, milliyet ayrımı gözetmeden tüm insanlara hitap eder 

Hükümleri ve ilkeleri tüm zamanlar için geçerli, evrensel bir ilahi kitaptır

610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başladı

Hz. Muhammed, hayatta iken Kur’an’ın tamamını, vahiy kâtibi denilen sahabelerine yazdırdı

İndirilen ayetleri, Peygamber Efendimiz’le birlikte birçok sahabi (hafız) ezberledi

1. Halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında bir kitap hâline getirildi

3. Halife Hz. Osman (r.a.) zamanında çoğaltıldı ve İslam merkezlerine gönderildi

Kur’an’da 114 sure vardır. ilk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs suresidir

Kur’an’ın ilk indirilen ayetleri Alâk suresinde yer alır ve «Oku» (İkra) diye başlar.
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DİNLİ - YORUM

Müslümanlar olarak Allah tarafından gönderilmiş tüm kitaplara inanmak «iman esaslarımız» arasındadır. 
Allah’ın «Tevrat, Zebur, İncil» isminde kitaplar gönderdiğine iman ediyoruz. Ancak bu kitaplar 
gönderildikleri orijinal halleri ile korunmamış gönderilen peygamberin vefatından sonra insanlar 
tarafından tahrif edilmişlerdir. 
Kur’an’a rakip gördüğümüzden ve ya kıskançlığımızdan dolayı bu kitapların orijinal olmadığını 
söylemiyoruz. Keşke bozulmadan günümüze ulaşsalar idi. Onlar Allah kelamıdır ve bizim için kutsaldır. 
Ancak ne yapalım ki insanlar onları tahrif etmiştir.

«Tevrat, Zebur, İncil’in» asıl nüshası yok ise neye göre tahrif edilmiştir diyoruz? 
Kur’an’ın son ilahi kitap olması, kıyamete kadar korunacak olması, din olarak Allah tarafından İslam’ın 
seçilmesi önceki kitaplara olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.
Ayrıca 4 farklı İncil var. Bunlar İncil’in bölümleri değil hepsi ayrı ayrı bir kitaptır. Yazarlarının ismiyle 
anılırlar. Mevcut İnciller incelendiğinde de bir takım çelişkilerle karşılaşıyoruz.
Tevrat içerisinde ise burada yer veremeyeceğim şekilde bazı peygamberler hakkında uygunsuz ifadeler   
yer almaktadır. Bu ifadeleri bir Müslümanlar olarak hiçbir peygambere yakıştıramayız.

Öfke anında bazı kimselerin «dini değerlere» küfür ettiğine şahit oluyoruz. Doğrudan kitap ismi söylemese 
de «kitaba» küfretmek dini açıdan çok tehlikelidir. 
Kur’an, başka şeylere tapan insanlara ve onların taptıklarına (put vb.) küfür edilmesini yasaklarken       
(En’am, 108), bir Müslümanın «kitaba» küfretmesi çok günahtır. Böyle bir durumdaki bir kişinin 
derhal tövbe etmesi gerekir.

Kur’an, son ilahi kitap olduğu için korunmuştur. Peygamberlik son bulduğu için kıyamete kadar insanların 
«yolunu bulması için» bir rehber olarak bozulmadan kalacaktır. Öyle olmasaydı insanlar yanlışlara 
düştüğünde doğruyu gösterecek bir rehberimiz yoktu bahanesine sığınabilirdi. 

Memduh

Memduh
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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