
 
HZ. MUHAMMED’IN (S.A.V) DAVASINDAKI CESARET VE KARARLILIĞI

	 Yüzyıllar	boyunca	puta	tapmış,	taştan,	ağaçtan,	yapılmış	heykelleri	tanrı	kabul	etmiş	bir	toplumda,	öne	atılıp	baş-
kalarına	değil,	sadece	Allah’a	kulluk	etmeye	çağırmak,	büyük	cesaret	isteyen	bir	iştir.	Peygamberimiz	Allah’a	olan	
imanı	ve	güveniyle,	putperestlerin	tepkilerinden,	tehditlerinden	korkmaksızın	insanları	tek	olan	Allah’a	çağırmış,	ce-
saretini	ve	özgüvenini	hiçbir	zaman	kaybetmemiştir.	Mekke	döneminin	ağır	şartlarında	ve	daha	sonra	müşriklerle	yap-
tığı	savaşlarda	Hz.	Muhammed	bir	kaya	gibi	sağlam	cesaretiyle	Müslümanlara	dayanma	gücü	vermiştir.	Ashaptan	
Berâ	b.	Azib	(r.a.)	şöyle	demiştir:	“Biz,	savaşın	kızıştığı	zamanlarda	Hz.	Muhammed’den	(s.a.v.)	cesaret	alırdık.”	

HATIRLAYALIM

Cesaret, yürekli olmak, korkak olmamak demektir. Korkak kimselerin hayatta başarılı olmaları, büyük işler 
başarmaları zordur. 

Peygamberimizin Cesaret, kararlılık ve Sabrıyla ilgili örnekler:

• Huneyn	Savaşında	dağılma	tehlikesiyle	karşı	karşıya	kalan	ordunun	toparlanmasını	cesareti	ve	kararlılığıyla	
sağlamıştır.

• Uhud	Savaşında	yaralandığı	ve	dişi	kırıldığı	halde	cesaretinden	bir	şey	kaybetmemiştir.
• Peygamberimiz	İslamiyet’i	tebliğ	etme	yolunda	bütün	hakaret	ve	eziyetlere	rağmen	yılmamış,	kararlı	bir	şekilde	

davasından	vazgeçmemiştir.
• Müşriklerin	onu	davasından	vazgeçirmek	için	yaptığı	birtakım	cazip	teklifleri	geri	çevirmiş;	kararlılığını	şu	meş-

hur	sözüyle	ortaya	koymuştur:	“Güneşi	sağ	elime,	Ay’ı	da	sol	elime	koysalar	yine	de	yolumdan	dönmem.”	
Demiştir.

• Peygamberimizin	bu	cesareti	O’nun	Allah’a	olan	sarsılmaz	imanı	ve	yolundaki	azim	ve	kararlılığından	geliyor-
du.	O	ve	onun	yolunu	benimsemiş	arkadaşları	çevreden	gelen	tehditlere	ve	düşmanların	çokluğuna	rağmen:	
“…Allah	bize	yeter,	O	ne	güzel	vekildir”	(Al-i	İmran	suresi,	173.	ayet)	diyerek	cesaret	ve	sabırla	zorluklara	gö-
ğüs	geriyorlardı.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

4. ÜNİTE 4. FASİKÜL

4. ÜNİTE: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Örnekliği

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



	 Sevgili	Peygamberimiz	bir	gün,	en	sami-
mi	arkadaşlarından	Hz.	Ebu	Bekir	ile	birlikte	
Medine’ye	hicret	ederken	Sevr	mağarasına	
gizlenmişlerdi.	Peşlerindeki	kişiler	mağaranın	
girişine	kadar	geldiler.	Bu	durum	Hz.	Ebu	
Bekir’i	endişelendirdi.	Ancak	Peygamberimiz	
Hz.	Ebubekir’i	teselli	etmiş	ve	soğukkanlılığını	
hiç	bozmadan	şöyle	demiştir:	“Üzülme!	Allah	
bizimle	beraberdir.”

I. ve II. öncüllerde verilenler peygamberimizin 
sabırlı ve cesaretli oluşuna örnek gösterilebilir. 
Fakat III. öncüldeki ifade peygamberimizin güve-
nilirliği ve hakkı gözetmesiyle ilgilidir, buna göre 
doğru cevabımız A olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

I. Müşriklerin baskılarına: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı 
sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” 
Diye cevap vermesi
II. Sevr Mağarası’nda gizlenirken endişeye 
kapılan Hz. Ebu Bekir’i “Üzülme! Allah bizimle 
beraberdir.” Diyerek teselli etmesi
III. Hacerü’l Esved taşını yerine koyma sırasında 
çıkan karışıklıkta hakemlik yaparak çözüm 
bulması
Yukar›dakilerden hangileri Hz. Muhammed 
(sav.) ‘in sab›rl› ve cesaretli olduğunu örnek 
gösterilebilir?

A) I. ve II   B) I. ve III.
C) II. ve III.  D) I, II. ve III.

Hz	Muhammed'in	(sav.)

Davranışları Hadisleri

•		İnsanlar	
fikirlerine	
başvurması

•		Sabırlı	ve	
kararlı	olması

•		Merhametli	
ve	hoşgörülü	
olma

I.		Güneş'i	sağ	elime	Ay'ı	
sol	elime	koysalar	yine	
de	yolumdan	dönmem.

II.		Yetimi	sevindirmek	kal-
bi	yumuşatır.

III.		Güçsüzün	incindiği	ve	
hakkını	alamadığı	bir	
toplum	yücelemez.

IV.		Bir	millet	işlerini	danış-
ma	ile	yürüttüğü	süre-
ce	sıkıntıya	düşmez.

Peygamberimizin insanların fikirlerine başvur-
ması, istişareye verdiği önemle ilgilidir, sabırlı ve 
kararlı olması, “Güneş’i sağ elime Ay’ı sol elime 
koysalar yine de yolumdan dönmem.” Sözüyle 
ilgilidir. Yine merhametli ve hoşgörülü olması da; 
“Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.” Sözüyle 
ilgilidir. Buna göre bu eşleştirmede C seçeneğin-
deki hadis dışarıda kalacaktır.

Örnek 1

Çözüm

Tabloda verilen davran›şlar ile numaralanm›ş 
hadisler eşleştirildiğinde hangi hadis d›şar›da 
kal›r?

A) I.          B) II.       C) III.         D) IV.

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



Soru metninde geçen peygamberimizin dava-
sındaki kararlılığı ve cesareti A seçeneğindeki 
ayetle doğrudan ilişkilendirilemez. Buna göre 
doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. 

Örnek 3

Çözüm

Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’i (sav.) İslam’ı 
anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu 
Talip’e başvurdular. Ebu Talip, Hz Peygamber’e 
durumu bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık 
meselenin kendisinin de üstesinden gelemeye-
ceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği 
amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber 
şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki tebliğ 
görevimi terk etmem için sağ elime Güneş’i, sol 
elime Ay’ı  verseler, sen de beni terk etsen, 
onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabb’im 
Allah bana yeter!” 
Hz. Muhammed’in (sav.)  bu tavr› aşağ›daki 
ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirile-
mez?

A) Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin 
önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının… 
(hucurat suresi 1. Ayet)
B) Nice peygamberler var ki, Allah yolunda 
başlarına gelenlerden yılmadılar, zaaf göstermedi-
ler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever. (Ali 
imran suresi 146)
C) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak 
koşanlardan yüz çevir. ( Hicr Suresi 48)
D) Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların 
eziyetlerine aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekîl olarak 
Allah yeter. ( Ahzab suresi 48)

Öğretmen öğrencilerden çevre temizliğiyle ilgili 
afiş hazırlamalarını istemiştir. Verilen öğrencile-
rin bu konuyla ilgili afişlerine baktığımızda Ali 
isimli öğrencinin afişi bu konuyla ilgili olmadığı 
açıktır. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği 
olmalıdır. 

Öğretmen öğrencilerinden çevre temizliğini 
ifade eden hadislerden birer afiş hazırlamalarını 
istemiştir. Aşağıda öğrencilerin hazırladığı 
afişler verilmiştir.

Buna göre hangi öğrencinin afişi istenen 
konu ile ilgili değildir?

A) Fatma B) Osman
C) Betül  D) Ali

Örnek 4

Çözüm

SINAVLARDA ÇIKMIŞ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)			Peygamberimizin	cesaretli	oluşuna	dair	bir	ör-
nek	veriniz?

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 b)			Peygamberimiz	“Güneş’i	sağ	elime	Ay’ı	sol	
elime	koysalar	yine	de	yolumdan	dönmem”	bu	
sözüyle	ne	söylemek	istemiştir?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................
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........................................................................

........................................................................
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........................................................................

 c)			“Başarıya	ulaşmada	cesaret	ve	kararlılığın	öne-
mi	nedir,	açıklayınız?

 

........................................................................
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 d)			Kararlılık	ne	demektir,	açıklayınız?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

 

Peygamberimizin savaşlardaki cesaretiyle kendisiyle savaşan arkadaşlarına moral vermiştir.

D Y

Herhangi bir canlıya karşı şefkat ve acımaya kararlılık denir.

İnsan başına gelen musibetlere Allah’a tevekkül ve sabırla karşı koyabilir

Korkak insanlar zorlukları aşamaz, güçlüklere karşı koyamazlar.

Dünya ve ahirette başarılı olmak için azim ve sabırla çalışmak gerekir.

Sabır, üzüntü ve sıkıntılara karşı direnme gücüdür.

Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntılara karşı Yüce Allah’a olan sarsılmaz imanı ve 
tevekkülü sayesinde karşı koymuştur.

1.

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 
başarılı

öfkelendiğicesaretiyle
tevekkülle

 a)			Peygamberimiz	Hz.	Muhammed	(s.a.v.),	Uhud	Savaşı’nda	dağılma	tehlikesiyle	karşı	karşıya	kalan	ordunun	
toparlanmasını	sabır	ve	…………………	sağlamıştır.

 b)			Hayatta	başarılı	olmak	cesaretli	olmaya	ve	çalışmaya	bağlıdır.	Korkak	insanlar	karşısındaki	engelleri	aşa-
maz,	çabuk	vazgeçerler.	Engelleri	aşıp	…………………..	olmak	istiyorsak	cesaret	ve	kararlılıkla	çok	çalış-
malıyız.

 c)			Peygamberimiz	 çocukluğundan	 itibaren	 pek	 çok	 sıkıntıyla	 karşılaştı.	O	 yetim	 olarak	 dünyaya	 geldi.	 Altı	
yaşındayken	annesi,	sekiz	yaşındayken	dedesi	Abdulmuttalip	vefat	etti.	Çok	sevdikleri	eşi	Hz.	Hatice,	am-
cası	Ebu	Talip	kendisinden	önce	vefat	etti.	Kızı	Hz.	Fatıma	dışındaki	çocukları,	daha	Peygamberimiz	ha-
yatta	iken	vefat	ettiler.	Ama	o	bütün	bunları	………………….ve	sabırla	karşıladı.

 d)			Peygamberimiz	bir	hadis-i	şeriflerinde	şöyle	buyurmuşlardır:	 “Güçlü	kimse,	güreşte	 rakibini	yenen	değil,	
……………….	zaman	kendine	hâkim	olabilen	kimsedir.”

4. Aşağıdaki soruların karşısına cevabı evet ise ‘’✓’’ işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz.
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........

........

........

........

Peygamberimiz	23	yıllık	zorlu	peygamberlik	hayatını	cesaret,	sabır	ve	azmiyle	mi	sürdüre-
bilmiştir?		

Elinde	olmadan	başına	gelen	şeylere	sabredip	Allah’a	tevekkül	eden	insan	büyük	mükafat	
kazanabilir	mi?	

Cesaret,	yürekli	olmak,	korkmamak	anlamına	mı	gelir?	

Peygamberimiz	alemlere	rahmet	olarak	mı	gönderilmiştir?	

İnsanlarla	fikir	alışverişinde	bulunmaya	“sabır”	mı	denir?	

Peygamberimiz	altı	yaşındayken	annesini	mi	kaybetmiştir?	

Peygamberimiz	Müşriklerin	baskı	ve	tehditlerine	karşı	sabırlı	mıydı?	

Hayatta	başarılı	olmak	cesaretli	olmaya	bağlı	mıdır?	

Azim,	insanlara	karşı	acıma	duygusu	mudur?	

Peygamberimize	Mekkeliler	çok	cesaretli	oluşundan	dolayı	mı	“el-emin”	diyorlardı?

Peygamberimiz	çalışmadan	sadece	oturduğu	yerden	sabrederek	ve	dua	ederek	mi	hayat-
ta	başarılı	olmuştur?	

1.

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



1. 

Müşrikler Peygamber 
Efendimizi yolundan 
döndürmek için bazı cazip 
tekliflerde bulunmuşlar 
ancak Peygamberimiz 
“Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol 
elime koysalar yine de 
yolumdan dönmem”. diyerek 
onları geri çevirmiştir.

 

Peygamberimiz bu sözleriyle hangi yönünü 
ortaya koymuştur?

	 A)	 Merhametini
	 B)	 Cesaretini
	 C)	 Danışarak	iş	yapmasını
	 D)	 Doğaya	olan	sevgisini

2. Pınar:	“Doğanın	ve	çevrenin	temiz	tutulmasını	
tavsiye	etmesi”

 Sıla: “Önemli	bir	karar	alacağı	zaman	arkadaşla-
rının	da	fikrine	başvurması”

 Semanur: “Tüm	baskı	ve	tehditlere	rağmen,	ka-
rarlılıkla	hak	bildiği	yolda	yoluna	devam	etmesi”

 Yukarıdaki 8. Sınıf öğrencilerinden hangisi pey-
gamberimizin azim ve cesaretine vurgu yap-
mıştır?

	 A)	Yalnız	Pınar
	 B)	Yalnız	Sıla
	 C)	Yalnız	Semanur
	 D)	Pınar	ve	Semanur

3. 

Hz. Muhammed hayatı boyunca pek çok sıkıntı-
larla karşılaşmıştır. Daha doğmadan önce ba-
basını, altı yaşında iken annesini ve sekiz ya- 
  şında da dedesini kaybetmiştir. 

Hz. Fatıma’nın dışındaki bütün 
çocukları kendisi hayattayken 
vefat etmiştir. O, bu durumlar 

karşısında üzülmekle birlik- 
te hep ……………………

 

Parçada yer alan boşluk en uygun biçimde aşa-
ğıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

	 A)	 cesaretli	olmuştur.
	 B)	 güvenilir	bir	insan	olmuştur.
	 C)	 sabırlı	davranmıştır.
	 D)	 hoşgörülü	olmuştur.

4. “Peygamberimiz	hicret	ederken	mağarada	müşrik-
ler	tarafından	yakalanmak	üzere	oldukları	bir	anda	
endişeye	kapılan	Hz.	Ebubekir’e	“...Üzülme!	Allah	
bizimle	beraberdir,	diyerek	O’nu	teselli	etmiş	ve	
soğukkanlılığını	hiç	bozmamıştır.”

 Bu paragrafta peygamberimizin hangi kişilik 
özelliği vurgulanmıştır?

	 A)	Cömertliği
	 B)	İstişareye	önem	vermesi
	 C)	Merhameti
	 D)	Cesareti

KONU KAVRAMA TESTİ
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5.	 Beş	şey	geçmeden	beş	şeyin	kıymetini	bil:	İhtiyar-
lamadan	önce	gençliğinin;	hastalanmadan	önce	
sağlığının;	fakirlik	gelmeden	önce	zenginliğinin;	
meşgul	olmadan	önce	boş	vaktinin;	ölmeden	önce	
yaşamın.”

 Bu verilen hadis-i şerifte; 
	 	 I.	Gençliğin
	 	 II.	Sağlığın
	 III.	 Zamanın
	 IV.	Hayatın
 Hangilerinin değeri vurgulanmıştır?

	 A)	I	ve	III	 B)	I	ve	II
	 C)	II	ve	IV	 D)	I,II,	III	ve	IV

6.	 “Ey	iman	edenler,	sabır	ve	namazla	Allah’tan	yar-
dım	isteyin,	muhakkak	ki	Allah	sabredenlerle	be-
raberdir.”	(Bakara	suresi,	153.	ayet)

 Bu verilen ayetle ilgili olan hadis-i şerif aşağı-
dakilerden hangisidir?

	 A)	 “Güzel	ahlâka	sahip	kişi,	kendisiyle	hoş	geçi-
nilen	ve	başkalarıyla	hoş	geçinen	insandır.”

	 B)	 “Nerede	 olursan	 ol	 Allah’a	 karşı	 gelmekten	
sakın;	yaptığın	kötülüğün	arkasından	bir	iyilik	
yap	ki	bu	onu	yok	etsin.”

	 C)	 “Allahü	 teâlâ,	 bana	 farzları	 yerine	 getirmemi	
emrettiği	gibi,	 insanlarla	güzel	geçinmemi	de	
emretti.”

	 D)	 “Hiç	kimseye	sabırdan	daha	hayırlı	ve	 iyi	bir	
özellik	verilmemiştir.”

7.	 Yıllarca	yanlış	inançlarına	devam	etmiş	puta	tap-
mış,	taştan,	ağaçtan,	yapılmış	heykelleri	ilah	kabul	
etmiş	bir	toplumda,	öne	çıkıp	insanlara	bu	yaptık-
larının	yanlış	olduğunu	bildirmek	ve	onları	sadece	
Allah’a	kulluğa	çağırmak	büyük	yiğitlik	isteyen	bir	
iştir.	Peygamberimiz	Hz.Muhammed	(s.a.v.)	
Allah’a	olan	sarsılmaz	imanıyla	putperestlerin	tep-
kilerinden,	tehditlerinden,	baskılarından	korkmak-
sızın,	insanları	tek	olan	Allah’a	davet	etmiştir.

 Yukarıdaki paragrafta peygamber efendimizin 
hangi kişilik özellikleri vurgulanmıştır?

	 A)	Sabır	ve	hoşgörüsü
	 B)	Şefkat	ve	merhameti
	 C)	Hakkı	ve	adaleti	gözetmedeki	titizliliği
	 D)	Azim	ve	cesareti

8.	 “Peygamberimiz	Hz.	Muhammed,	Mekke'de	İslam'ı	
anlatırken	müşriklerin	akıl	almaz	eziyet	ve	baskı-
larına	maruz	kalmasına	yılmamış,	Allah’ın	görev-
lendirdiği	faaliyetlerine	devam	etmiştir.		Yine	bir	
gün	oranın	halkına	tebliğ	için	gittiği	Taif	şehrinde	
taşlanmış	ama	yine	de	yolunda	dönmeyip	faaliyet-
lerine	devam	etmiştir.”

 Bu durum Peygamberimizin özelliklerinden; 
	 	 I.	Sabrını
	 	 II.	Azim	ve	kararlılığı
	 III.	 Danışarak	iş	yapmasını
 Hangilerini vurgulamaktadır?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II
	 C)	I	ve	II	 D)	I,	II	ve	III

KONU KAVRAMA TESTİ
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9. "Güçlü	kimse,	güreşte	rakibini	yenen	değil,	öfke-
lendiği	zaman	kendine	hâkim	olabilen	kimsedir."	
Buharî,	Edeb,	76.

 Bu hadisin ana fikri aşağıdakilerin hangisidir?

	 A)	 Güç	farklı	şekillerde	olabilir.
	 B)	 Gerçek	güç	duygulara	gem	vurmakla	olur.
	 C)	 Güçlü	olan	insanlar	güreşte	rakiplerini	yenen-

lerdir.
	 D)	 Güreşteki	 başarı	 kendi	 duygularımıza	 hâkim	

olmakla	kazanılabilir.

10.  Peygamber	efendimiz	hayatı	boyunca	büyük	zor-
luklarla	karşılaşmıştır,	çok	küçük	yaşta	babasını,	
annesini	ve	kendisine	bakan	dedesini	kaybetmiştir.	
Peygamber	olduktan	sonra	da	kendi	akrabaların-
dan	bile	büyük	eziyetler	görmüş,	Mekke’de	yolla-
rına	dikenler	serilmiş,	üzerine	yeni	kesilen	deve	
işkembesi	atmışlardır.	Peygamberimiz,	Mekkelile-
rin	yaptığı	bu	türlü	türlü	eziyet	ve	hakaretlere	kat-
lanarak	doğru	bildiği	yoldan	asla	geri	adım	atma-
mıştır.

 Paragraf Peygamberimizin hangi ahlaki özelli-
ğine vurgu yapılmamıştır?

	 A)	Sabrına	 B)	Azmine
	 C)	Doğruluğuna	 D)	Kararlılığına

11.  ▲	Çalışarak	 üretime	 katkıda	 bulunmaya	 önem	
verirdi.

  ■	İnsanları	 Allah'a	 inanmaya	 davet	 ettiğinde	
karşılaştığı	güçlüklere	göğüs	gerer,	davasın-
dan	vazgeçmezdi.

  ●	Bir	 kişiyle	 konuşurken	 yüzünü	 başka	 yöne	
çevirmez,	ilgiyle	dinlerdi.

  ★	Zamanını	en	iyi	şekilde	değerlendirmeye	çalı-
şırdı.

 Sembollerle verilen bilgilerden hangisi Pey-
gamberimizin cesareti ile ilgilidir?

	 A)	▲	 	 B)	■	 C)	●	 D)	★

12. “...İnsanlara,	kendilerine	indirileni	açıklaman	ve	
düşünüp	anlasınlar	diye	sana	bu	Kur’an’ı	indirdik.”	
(Nahl	suresi,	44.	ayet)

 Yukarıdaki ayetten hareketle Peygamberimiz 
için;

	 	 I.	Güzel	ahlakın	teşvikçisidir.
	 	 II.	Kendisine	Kur’an	indirilmiştir.
	 	III.	Kur’an’ın	açıklayıcısıdır.
 Ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II
	 C)	I	ve	II	 D)	I,	II	ve	III
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