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HZ. İDRİS: 

 “Biz onu yüce bir makama yücelttik” – Miraç 

 30 sahife-  Terzilik 

HZ. NUH: 

 Ulul Azm 

 Hud kavmi Tufan ile ceza 

 Gemi- birer çift- İsrailoğulları 

HZ. HUD: 

 Ad kavmi – Kum fırtınası 

 Mallara, sürülere, bahçelere sahiptiler (Şuara) 

 “Tehdit ettiğin azabı getir diyerek meydan okudular” 

HZ. SALİH: 

 Semud – Şiddetli ses yıldırım 

 Hicr’de yaşadılar, Ashabu Hicr 

 Deve – tükettiği kadar su 

 Hz. Peygamber Tebük seferi 

HZ. İBRAHİM: 

 Ulul azm- Tevrat: İlahi ata 

 Nemrud- çocuk öldürme- Ur şehrinde mağarada 

 Hacer: İsmail (Ben iki kurbanlığın oğluyum: İsmail ve 

Abdullah) 

 Sare: İshak (İbrahim- İshak- Yakub: Yahudi 3 büyük ata) 

HZ. İSMAİL: 

 Allah’ın kurbanı: “zebihatullah” 

 Arabul Mustaribe (sonradan Araplaşanlar) 

HZ. LUT: 

 İbrahim’in tebliğni kabul etti 

 Sodom’a gitti (Sedum) – Gökten taş 

 Erkeklerle beraber olmak helak sebebi 

HZ. YAKUB: 

 Tevratta: Tanrı ile güreşen 

 İsrailoğullarının isim babasıdır. 

HZ. YUSUF: Ahsenül Kasas 

HZ. ŞUAYB: 

 Medyen ve Eyke – Ölçü Tartı hile- korkunç ses 

 

HZ. MUSA: 

 K.K ve hadislerde en çok söz edilen peygamberdir 

 Firavun- nehir 

 Medyen’e gider. Hz. Şuayb’ın kızı Safura ile evlenir. 

 İsra suresinde geçen 9 mucize: 

o Asanın ejder olması 

o Yed-i Beyza 

o Çekirge afeti 

o Bit afeti 

o Kurbağa istilası 

o Tufan 

o Nil nehrinin kan akması 

o Tih sırasında taşa vurmasıyla çeşme 

o Tur dağının yerinden oynaması 

HZ. HARUN 

 Güzel konuşmacı, Hz. Musa vekili 

HZ. DAVUT 

 Calut (Golyat) öldürmüştür. (Bakara) 

 İsrailoğullarının peygamberlik ile hükümdarlık ilk kez 

onun şahsında bir araya gelmiştir.  

 Kudüs başkent 

 Demiri yumuşatarak zırh yapmayı öğretmiştir. 

 Güzel ses 

HZ. SÜLEYMAN 

 Davud’un oğlu – hükümdar ve peygamber 

 Emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir. 

 Kuş dili- Hüd Hüd kuşu- Hayvan dilleri 

 Karınca vadisi- Yarış atlarına sevgi 

 Zenginliğinin kaynağı: Bakır Madeni 

HZ. YUNUS 

 Asur devleti başkenti: Ninova 

 “Zünnun” “Balık sahibi” “Sahibul Hut” 

 Balığın karnından kurtuluş- Muharrem 10 

HZ. İLYAS 

 Ba’l putuna karşı savaştı – “Bal’bak- Ba’lebek” 

 İsrailoğullarına gönderilmiş peygamber 

HZ. ZEKERİYA 

 Beytül Makdis’n lideri. 

 Tevrat’ı eliyle yazıp çoğaltırdı. 

 Hz. Meryem’i himayesine aldı. Yaşlılığında Hz. Yahya 

dünyaya geldi. 

HZ. YAHYA 

 “Biz Yahya ismini daha önce kimseye vermedik” 

 Sabiilikte: büyük önder- ışık peygamberi 

 “Dünya’ya getirildiği gün, öleceği gün, diriltileceği gün 

O’na selam olsun” (Meryem suresi) 

 Babası Zekeriyya gibi kavmi şehit etti. 

 Kabri: Şam Emeviyye Camii 

 

 

 

 


