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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin risâletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 1

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) risâletinden önce dünyanın dinî durumu ile
ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan risalet öncesi dünyanın dinî durumunu gösteren

haritada numara ile gösterilen bölgelerin hangi dine ait olduğunu örnekteki gibi
göstererek bulmaları istenir.

5. Ek-1’deki yönergenin yerine getirilmesinden sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı
verilir. Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin risâletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 1

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) risâletinden önce dünyanın dinî durumu ile 
ilgili bir etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan risalet öncesi dünyanın dinî durumunu gösteren 

haritada numara ile gösterilen bölgelerin hangi dine ait olduğunu örnekteki gibi 
göstererek bulmaları istenir.

5. Ek-1’deki yönergenin yerine getirilmesinden sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı 
verilir. Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 1
HARİTA OKUMA

Haritada risalet öncesi dünyada mevcut olan dinlerin yer aldığı bazı bölgeler numaralandırılarak 
gösterilmiştir. Buna göre numara ile gösterilen bölgelerin hangi dine ait olduğunu örnekteki gibi 
gösteriniz. 

MECÛSÎLİK TAOİZMKONFÜÇYANİZM BUDİZM ŞİNTOİZMPUTPERESTLİK

SÂBİÎLİKHİNDUİZM HIRİSTİYANLIKHANİFLİK YAHUDİLİK

AVRUPA ASYA

AFRİKA

5

62

1
3

2

22

4

2
4

4

4

4

4

4

6

10

7

11 11

7

8

9

3

1
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 1
HARİTA OKUMA

CEVAP ANAHTARI

MECÛSÎLİK TAOİZMKONFÜÇYANİZM BUDİZM ŞİNTOİZMPUTPERESTLİK

SÂBİÎLİKHİNDUİZM HIRİSTİYANLIKHANİFLİK YAHUDİLİK

1 11 6 32

58 4 10 97
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 1
HARİTA OKUMA

CEVAP ANAHTARI

MECÛSÎLİK TAOİZMKONFÜÇYANİZM BUDİZM ŞİNTOİZMPUTPERESTLİK

SÂBİÎLİKHİNDUİZM HIRİSTİYANLIKHANİFLİK YAHUDİLİK

1 11 6 32

58 4 10 97

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin risâletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 2

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) risaletinden önce dünyanın dinî durumuna dair
bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
4. Soruların cevaplarının bulmacada olduğu belirtilir.
5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru cevapları söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 2
ÇENGEL BULMACA

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1 2

3

5

7

8

9

4

6

1 2

3

5

7

8

9

4

6

SOLDAN SAĞA
 1. Kökeni Budizm’e dayandırılan daha çok

Orta Asya Türk topluluklarını etkilemiş
vecde dayalı bir inanış şekli

5. Brahman rahiplerin şekilciliğini
reddederek Hindistan’a yenilik getiren
ancak doğduğu topraklardan ayrılmak
zorunda kalan kişi

8. Arabistan Yarımadası’nın bazı
     bölgelerinde, Habeşistan ve Bizans'ta
     yaygınlaşan İslam’dan önce gönderilmiş
     olan semavi dinin adı
9. Çin uygarlığının en önemli
     temsilcilerinden biri

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2. Sâsânî Devleti’ndeki yönetici sınıf ve

zenginlerin dini
3. Altıncı ve yedinci yüzyılda hüküm sürmüş

olan  devletlerden biri
4. Eski Bâbil ve İranlılara ait düşüncelerle

Yahudi ve Hıristiyan inancının karışımından
meydana gelen, merkezi Harran şehri olan
ve semavi cisimlere ibadetin yer aldığı dinin
adı

6. Semavi dinlerin en eskisi olan ve
kavmiyetçi bir anlayışa sahip olduğu için
başka milletler arasında yayılma imkânı
bulamamış dinin adı

7. Araplar içinde putlara tapmayı reddeden
Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği şekliyle
Allah’ın (c.c.) birliğine inananlara verilen ad
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 2
ÇENGEL BULMACA

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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SOLDAN SAĞA
1. Kökeni Budizm’e dayandırılan daha çok

Orta Asya Türk topluluklarını etkilemiş
vecde dayalı bir inanış şekli

5. Brahman rahiplerin şekilciliğini
reddederek Hindistan’a yenilik getiren
ancak doğduğu topraklardan ayrılmak
zorunda kalan kişi

8. Arabistan Yarımadası’nın bazı
bölgelerinde, Habeşistan ve Bizans'ta
yaygınlaşan İslam’dan önce gönderilmiş
olan semavi dinin adı

9. Çin medeniyetini zirveye taşıyan kişi

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2. Sâsânî Devleti’ndeki yönetici sınıf ve

zenginlerin dini
3. Altıncı ve yedinci yüzyılda hüküm sürmüş

olan  devletlerden biri
4. Eski Bâbil ve İranlılara ait düşüncelerle

Yahudi ve Hıristiyan inancının karışımından
meydana gelen, merkezi Harran şehri olan
ve semavi cisimlere ibadetin yer aldığı dinin
adı

6. Semavi dinlerin en eskisi olan ve
kavmiyetçi bir anlayışa sahip olduğu için
başka milletler arasında yayılma imkânı
bulamamış dinin adı

7. Araplar içinde putlara tapmayı reddeden
Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği şekliyle
Allah’ın (c.c.) birliğine inananlara verilen ad

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 2
ÇENGEL BULMACA

CEVAP ANAHTARI
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Ü
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SOLDAN SAĞA
 1. ŞAMANİZM: Kökeni Budizm’e

dayandırılan daha çok Orta Asya Türk
topluluklarını etkilemiş vecde dayalı
bir inanış şekli

5. BUDA: Brahman rahiplerin  şekilciliğini
reddederek Hindistan’a yenilik getiren
ancak doğduğu topraklardan ayrılmak
zorunda kalan kişi

8. HIRİSTİYANLIK: Arabistan
     Yarımadası’nın bazı bölgelerinde, 
     Habeşistan ve Bizans'ta yaygınlaşan
     İslam’dan önce gönderilmiş olan
     semavi dinin adı 
9. KONFİÇYÜS: Çin uygarlığının en
     önemli temsilcilerinden biri

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2. MECUSİLİK: Sâsânî Devleti’ndeki yönetici

sınıf ve zenginlerin dini
3. TÜRKİSTAN: Altıncı ve yedinci yüzyılda

hüküm sürmüş olan devletlerden biri
4. SABİİLİK: Eski Bâbil ve İranlılara ait

düşüncelerle Yahudi ve Hıristiyan inancının
karışımından meydana gelen, merkezi
Harran şehri olan ve semavi cisimlere
ibadetin yer aldığı dinin adı

6. YAHUDİLİK: Semavi dinlerin en eskisi olan ve
kavmiyetçi bir anlayışa sahip olduğu için
başka milletler arasında yayılma imkânı
bulamamış dinin adı

7. HANİF: Araplar içinde putlara tapmayı
reddeden Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği
şekliyle Allah’ın (c.c.) birliğine inananlara
verilen ad
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 3

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemi ile ilgili bir etkinlik
yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların cevaplanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 3

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemi ile ilgili bir etkinlik 
yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların cevaplanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 3
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Dünya tarihindeki başarıların birçoğunun temelinde genellikle peygamberlerin 
ve tebliğ ettikleri dinlerin büyük payı vardır. Hz. Âdem’den bu yana insanlığın ortaya 
koyduğu mimari eserler, toplumsal kurumlar, bilimsel ve felsefi düşünceler, ahlakî 
ve insanî esaslar olmak üzere medeniyet dediğimiz niteliklerin tümü, peygamberlik 
müessesesinin eseridir. Peygamberler sanat, ticaret, ziraat ve çeşitli meslekleri 
insanlara öğretmek suretiyle medeniyete, kültüre ve toplumsal gelişmeye katkıda 
bulunmuşlardır. Onlar, ümmetlerini yalnız ahirete yönelik işlerde değil, dünyayla 
ilgili konularda da mutlu kılmaya çaba göstermişlerdir. Peygamberlerin getirdikleri 
din, insanların sadece belirli bazı alanlar veya inançla ilgili bir takım ilkelerden 
ibaret değildir. Din, hayatı şekillendiren ve yeni değerlerle donatan topyekûn bir 
hayat tarzıdır. Fakat insanlar zaman içerisinde veya dünyevi çıkarlarının kaybolaca-
ğı endişesiyle peygamberlere itaat etmekten yüz çevirmişlerdir. Bunun sonucunda 
oluşturdukları bazı inanç ve pratikleri bazen peygambere izafe ederek bazen de 
kişisel istekleriyle dinsel inançlar hâline dönüştürmüşlerdir. Peygamberler, 
sadece dinî kuralları değil, evrensel ahlakî ve insanî değerleri de insanlık âlemine 
kazandırmışlardır. Onlar, Allah’ın (c.c.) kelâmını sadece bildirmek, yaymak, buyrukla-
rını duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve 
başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de faaliyette bulunmuşlar-
dır. Onlar, ilâhî emirlerin uygulanması konusunda toplumu denetleme, onlara 
rehberlik etme ve insan hayatındaki yanlışlıkları belirtmekle de sorumludurlar.”

(Musa BİLGİZ, “Kur’an’da Nübüvvet: Peygamberlik”, 
Diyanet İlmî Dergi, 2013, C 49, S. 1, s. 32-33.)

1. Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini belirten üç madde yazınız.
a . .............................................................................................................................

..............................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
c. ..............................................................................................................................

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

2. “Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size
kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.”

(Bakara suresi, 151. ayet.)
Ayeti metinden yola çıkarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 4

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemi ile ilgili bir etkinlik
yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların cevaplanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 4

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemi ile ilgili bir etkinlik 
yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların cevaplanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 4
OKU-BUL-DOLDUR

Aşağıdaki soruyu metinden yararlanarak cevaplayınız.

Peygamberlerden her biri, insanları doğru yola götüren önderler olmakla kalmamışlar, 
bizzat örnek davranışlarıyla da toplumlarına model oluşturmuşlardır. Zira cemiyette 
insanlar, soyut düşüncelerden daha çok, somut davranışlardan hoşlanırlar. İşte bu maksatla 
Yüce Allah, ilahî öğretileri peygamberlerine indirmiş, Allah elçileri de öğretileri toplumlarına 
duyurmakla birlikte, bizzat yaşayarak güzel örneklikte bulunmuşlardır. İşte ilahî vahyin 
uygulanması, peygamberler vasıtasıyla sonraki nesillere böyle aktarılmıştır. Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’de peygamberlerin şahsında yaşanılan Müslümanlık örnekliği şöyle açıklanmaktadır: 
“……………………………………………………………………………….”

Kur’an’da her peygamberin kendi döneminde toplumlarının hem ahlaki alanda, hem içtimai 
hem de kalkınma ve uygarlık yolunda gelişmeleri için farklı örneklikleri anlatılmıştır. Bu 
bağlamda, Hz. İbrahim akıl devriminin mimarı, Hz. Lut ahlaki öğretilerin temsilcisi, Hz. Davud 
uygarlığın ham maddesi demirin nasıl işleneceğinin, savaş aletlerinin nasıl yapılacağının 
öncüsü olarak gösterilmiştir. Peygamberler, ideal toplum hayatında huzurlu bir yaşam 
biçiminin eksenine “tevhit, adalet ve hakkaniyet ilkesini” koymak gerektiğini de 
öğretmişlerdir. Şu ayet, evrensel değerler alanında bu gerçeği çok güzel anlatır:
 “……………………………………………………………………………….” Bu ayette de özetle görüldüğü 
gibi; huzurlu ve moral açısından yüksek bir toplum modeline ancak adalet, eşitlik ve hak 
edilen ölçülerde iyiliklerin taksimatı ile ulaşılabileceğinin bilgisi iletilmiş, toplumların sosyal 
ve ahlaki anlamda çöküş ve yıkılış sebepleri dile getirilmiştir.

(bk. Ramazan ALTINTAŞ, "Nübüvvetin Değeri ve Önemi", Diyanet Aylık Dergi, S 343, 

Temmuz-2019, s. 59-61.)

1. 
I. “Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri

şey (azap) kuşatıvermişti.”
(En’âm suresi, 10. ayet.)

II. “Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi,
namazı dosdoğru kılmayı, zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.”

(Enbiyâ suresi, 73. ayet.)

III. “Şüphesiz Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık
ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

 (Nahl suresi, 90. ayet.)

IV. “... Hiçbir ümmet yoktur ki ona uyarıcı gönderilmiş olmasın.”
(Fâtır suresi, 24. ayet.)

V. “(Resul’üm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona
çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu
bilmezler.”

(Rûm suresi, 30. ayet.)

Metinde boş bırakılan yerlere konu bütünlüğüne göre gelebilecek ayetler sırasıyla 
hangileridir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 4
OKU-BUL-DOLDUR

CEVAP ANAHTARI

1. B
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 4
OKU-BUL-DOLDUR

CEVAP ANAHTARI

1. B

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 5

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet sürecini ve davet metodunu
içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de yer alan yönergeler doğrultusunda Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet

sürecini ve davet metodunu içeren eşleştirmelerin yapılması istenir.
5. Eşleştirmeye konu olan kavramların birden fazla ayete karşılık gelebileceği gibi

hiçbir ayetle de ilgili olamayabileceği belirtilerek öğrencilerden eşleştirmede bunu
göz önünde bulundurmaları istenir.

6. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
7. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile

etkinliğini değiştirmesi istenir.
8. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 5
EŞLEŞTİRME

Aşağıda verilen ayetleri nazil oldukları dönem itibariyle ilgili oldukları kavramlarla rakamları 
kullanarak eşleştiriniz. Bir kavramın birden fazla ayetle eşleşebileceği gibi hiçbir ayetle de 
eşleşemeyebileceğini göz önünde bulundurunuz.

1. “Ey Muhammed! Artık emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara 
aldırış etme.”

(Hicr suresi, 94. ayet.)

2. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyo) yarattı. Oku! Rabbin 
kerem sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.”

Alâk suresi, 1-5. ayetler.)

3. “Ey elbisesine bürünen (Peygamber), kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. 
Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Sadece Rabb’ini yücelt.” 

(Müddessir suresi, 1-5. ayetler.)

4. “(Önce) en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. 
Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.” 

(Şuarâ suresi, 214-216. ayetler.)

5. “Rabb’in seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan 
daha hayırlıdır. Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun 
olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi 
mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” 

(Duhâ suresi, 3-8. ayetler.)

GİZLİ DAVET
........

AÇIK DAVET
........

FETRETÜ’L-VAHİY
........

MEDİNE DÖNEMİ
........

RİSALET GÖREVİ
........
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 5
EŞLEŞTİRME

Aşağıda verilen ayetleri nazil oldukları dönem itibariyle ilgili oldukları kavramlarla rakamları 
kullanarak eşleştiriniz. Bir kavramın birden fazla ayetle eşleşebileceği gibi hiçbir ayetle de 
eşleşemeyebileceğini göz önünde bulundurunuz.

1. “Ey Muhammed! Artık emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara 
aldırış etme.”

(Hicr suresi, 94. ayet.)

2. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyo) yarattı. Oku! Rabbin 
kerem sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.”

Alâk suresi, 1-5. ayetler.)

3. “Ey elbisesine bürünen (Peygamber), kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. 
Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Sadece Rabb’ini yücelt.” 

(Müddessir suresi, 1-5. ayetler.)

4. “(Önce) en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. 
Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.” 

(Şuarâ suresi, 214-216. ayetler.)

5. “Rabb’in seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan 
daha hayırlıdır. Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun 
olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi 
mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” 

(Duhâ suresi, 3-8. ayetler.)

GİZLİ DAVET
........

AÇIK DAVET
........

FETRETÜ’L-VAHİY
........

MEDİNE DÖNEMİ
........

RİSALET GÖREVİ
........

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 5
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

GİZLİ DAVET
3

AÇIK DAVET
1 - 4

FETRETÜ’L-VAHİY
5

MEDİNE DÖNEMİ
-

RİSALET GÖREVİ
2
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 6

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet süreci ve davet metodu ile ilgili bir 
etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet 

süreci ile ilgili verilen ayet ve ifadeleri tarihî seyrine uygun şekilde numaralandırarak 
sıralamaları istenir.

5. Ayet ve ifadelerin tarihi seyrine uygun şekilde numaralandırılarak sıralanmasından 
sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 6

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet süreci ve davet metodu ile ilgili bir 
etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet 

süreci ile ilgili verilen ayet ve ifadeleri tarihî seyrine uygun şekilde numaralandırarak 
sıralamaları istenir.

5. Ayet ve ifadelerin tarihi seyrine uygun şekilde numaralandırılarak sıralanmasından 
sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.

6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 6
SIRALAYALIM

Aşağıda Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet süreci ile ilgili bazı ayet ve ifadeler yer 
almaktadır. Bu verilen ayet ve ifadeleri davet sürecine uygun şekilde başlarına numara 
yazarak sıralayınız.

“Ey elbisesine bürünen (Peygamber), kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni 
tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Sadece Rabb’ini yücelt.” 

(Müddessir suresi, 1-5. ayetler.)

“(Önce) en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. Şayet 
sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.”

(Şuarâ suresi, 214-216. ayetler.)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyo) yarattı. Oku! Rabbin kerem 
sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.”

 (Alâk suresi, 1-5. ayetler.)

Varaka b. Nevfel: “Seni yalanlayacaklar, sana savaş açıp bu şehirden çıkaracaklar. Şayet 
o günlere ulaşırsam mutlaka sana yardımcı olacağım.” dedi.

(İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, Beyrut ts., C 1, s. 250-254.)

“Cebrail (a.s.) vahyin geldiği ilk günlerde Hz. Peygamber’e abdest ve namazı öğretmiş, o 
da Cebrail’den gördüğü şekliyle Hz. Hatice’ye öğretmiş ve birlikte namaz kılmışlardı.” 

( bk. Belâzürî, Ensâbü’l-eşraf, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1997, C 1, s. 111-112.)

“… ‘Ey Kureyş cemaati! Ben size, Şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlılar var; 
hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek, desem bana inanır mısınız?’ diye sordu. 
Onlar da hiç düşünmeden, ‘Evet inanırız! Şimdiye kadar senin yalan söylediğini hiç 
işitmedik!’ dediler…” 

(Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 290.)

Hz. Peygamber, İslam’ı daha geniş kesimlere duyurabilmek için Mekke çevresinde 
kurulan Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz panayırlarını ziyaret etmiştir.

 (bk. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, (thk. Ali Muhammed Ömer),
 Mektebetü’l-hanci, Kahire, 2001, C 1, s. 216-217.)

Allah Resulü (s.a.v.), “… Ben size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim. 
Allah’a yemin ederim ki uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de 
diriltileceksiniz, yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, 
kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedîdir. İlk 
uyardığım da sizlersiniz…” sözleriyle yakın akrabalarını Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya, 
risaletini tasdik etmeye ve kendisine destek olmaya çağırdı. 

(bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 434.)

Hz. Hatice (r.a.) Allah Resulüne (s.a.v.) “… Endişe etme! Yemin ederim ki Allah hiçbir 
vakit seni utandırmaz. Çünkü sen; akrabalarını görüp gözetir, zorda kalanlara yardım 
eder, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderir, misafire ikram edersin. Sıkıntı anında Hakk’ın 
yanında yer alır, haklıya yardım edersin.” diyerek cevap verdi.

(bk. Buhârî, Ta’bîr, 1; Müslim, İman, 73.)
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 6
SIRALAYALIM

CEVAP ANAHTARI
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“Ey elbisesine bürünen (Peygamber), kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni 
tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Sadece Rabb’ini yücelt.” 

(Müddessir suresi, 1-5. ayetler.)

“(Önce) en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. Şayet 
sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.”

(Şuarâ suresi, 214-216. ayetler.)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyo) yarattı. Oku! Rabbin kerem 
sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.”

 (Alâk suresi, 1-5. ayetler.)

Varaka b. Nevfel: “Seni yalanlayacaklar, sana savaş açıp bu şehirden çıkaracaklar. Şayet 
o günlere ulaşırsam mutlaka sana yardımcı olacağım.” dedi.

(İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, Beyrut ts., C 1, s. 250-254.)

“Cebrail (a.s.) vahyin geldiği ilk günlerde Hz. Peygamber’e abdest ve namazı öğretmiş, o 
da Cebrail’den gördüğü şekliyle Hz. Hatice’ye öğretmiş ve birlikte namaz kılmışlardı.” 

( bk. Belâzürî, Ensâbü’l-eşraf, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1997, C 1, s. 111-112.)

“… ‘Ey Kureyş cemaati! Ben size, Şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlılar var; 
hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek, desem bana inanır mısınız?’ diye sordu. 
Onlar da hiç düşünmeden, ‘Evet inanırız! Şimdiye kadar senin yalan söylediğini hiç 
işitmedik!’ dediler…” 

(Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 290.)

Hz. Peygamber, İslam’ı daha geniş kesimlere duyurabilmek için Mekke çevresinde 
kurulan Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz panayırlarını ziyaret etmiştir.

 (bk. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, (thk. Ali Muhammed Ömer),
 Mektebetü’l-hanci, Kahire, 2001, C 1, s. 216-217.)

Allah Resulü (s.a.v.), “… Ben size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim. 
Allah’a yemin ederim ki uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de 
diriltileceksiniz, yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, 
kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedîdir. İlk 
uyardığım da sizlersiniz…” sözleriyle yakın akrabalarını Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya, 
risaletini tasdik etmeye ve kendisine destek olmaya çağırdı. 

(bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 434.)

Hz. Hatice (r.a.) Allah Resulüne (s.a.v.) “… Endişe etme! Yemin ederim ki Allah hiçbir 
vakit seni utandırmaz. Çünkü sen; akrabalarını görüp gözetir, zorda kalanlara yardım 
eder, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderir, misafire ikram edersin. Sıkıntı anında Hakk’ın 
yanında yer alır, haklıya yardım edersin.” diyerek cevap verdi.

(bk. Buhârî, Ta’bîr, 1; Müslim, İman, 73.)
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 6
SIRALAYALIM

CEVAP ANAHTARI
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“Ey elbisesine bürünen (Peygamber), kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni 
tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Sadece Rabb’ini yücelt.” 

(Müddessir suresi, 1-5. ayetler.)

“(Önce) en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. Şayet 
sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.”

(Şuarâ suresi, 214-216. ayetler.)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan (embriyo) yarattı. Oku! Rabbin kerem 
sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.”

 (Alâk suresi, 1-5. ayetler.)

Varaka b. Nevfel: “Seni yalanlayacaklar, sana savaş açıp bu şehirden çıkaracaklar. Şayet 
o günlere ulaşırsam mutlaka sana yardımcı olacağım.” dedi.

(İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, Beyrut ts., C 1, s. 250-254.)

“Cebrail (a.s.) vahyin geldiği ilk günlerde Hz. Peygamber’e abdest ve namazı öğretmiş, o 
da Cebrail’den gördüğü şekliyle Hz. Hatice’ye öğretmiş ve birlikte namaz kılmışlardı.” 

( bk. Belâzürî, Ensâbü’l-eşraf, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1997, C 1, s. 111-112.)

“… ‘Ey Kureyş cemaati! Ben size, Şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlılar var; 
hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek, desem bana inanır mısınız?’ diye sordu. 
Onlar da hiç düşünmeden, ‘Evet inanırız! Şimdiye kadar senin yalan söylediğini hiç 
işitmedik!’ dediler…” 

(Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 290.)

Hz. Peygamber, İslam’ı daha geniş kesimlere duyurabilmek için Mekke çevresinde 
kurulan Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz panayırlarını ziyaret etmiştir.

 (bk. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, (thk. Ali Muhammed Ömer),
 Mektebetü’l-hanci, Kahire, 2001, C 1, s. 216-217.)

Allah Resulü (s.a.v.), “… Ben size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim. 
Allah’a yemin ederim ki uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de 
diriltileceksiniz, yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, 
kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedîdir. İlk 
uyardığım da sizlersiniz…” sözleriyle yakın akrabalarını Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya, 
risaletini tasdik etmeye ve kendisine destek olmaya çağırdı. 

(bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 434.)

Hz. Hatice (r.a.) Allah Resulüne (s.a.v.) “… Endişe etme! Yemin ederim ki Allah hiçbir 
vakit seni utandırmaz. Çünkü sen; akrabalarını görüp gözetir, zorda kalanlara yardım 
eder, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderir, misafire ikram edersin. Sıkıntı anında Hakk’ın 
yanında yer alır, haklıya yardım edersin.” diyerek cevap verdi.

(bk. Buhârî, Ta’bîr, 1; Müslim, İman, 73.)

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 7

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğine karşı tepkilerin nedenlerini içeren bir 
etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan yönerge doğrultusunda tabloda sıralanan müşriklerin 

İslam davetine karşı çıkma sebeplerinin hangi ana başlık kapsamına girdiğini tabloda 
bulmaları ve eşleştirmeleri yapmaları istenir.

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 7
EŞLEŞTİRME

Tabloda sıralanan müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebeplerinin hangi ana başlık 
kapsamına girdiğini bularak işaretleyiniz.

MÜŞRİKLERİN İSLAM DAVETİNE 
KARŞI ÇIKMA SEBEPLERİ

Sebeplerin Temel  
Başlıkları

Dİ
N

Î

Sİ
YA

Sİ

SO
SY

A
L

EK
ON

IM
İK

2.

1.

4.

3.

6.

5.

8.

7.

Haşimoğullarından bir peygamber çıkması üzerine bu soyun kendi-
lerine üstünlük sağlamasından korkan diğer kabilelerin bütün 
güçleriyle Hz. Peygamber’e karşı çıkarak İslam’ın yayılmasını engel-
lemeye çalışmaları.

Düşkün oldukları içki, kumar ve fuhuş gibi kötü alışkanlıklar ve 
haksız kazanç elde etmek adına yaptıkları zulümler sebebiyle ölüm-
den sonraki hayatta hesap vermek zorunda olmaktan memnun 
olmamaları.

Lider olmak için büyük bir servet ve erkek çocuk sahibi olunması 
gerektiğine dair yanlış bir anlayışa sahip olmaları sebebi ile Allah 
Resulü ’nün (s.a.v.) önderliğini kabul etmek istememeleri.

Mekkeliler Kâbe’ye hac ve umre sebebi ile gelen putperestlerin 
kurulan panayırlarda bıraktıkları maddi gelirin, çevre kabileler 
üzerinde sahip oldukları ticari nüfuzun ve tüm kazanç sistemlerinin 
kaybolmasından endişelenmeleri.

Müşriklerin atalarının yanlış yolda olduğunu ve mutlak doğru kabul 
ettikleri inanç ve ibadetlerinin yanlışlığını İslam’ın açıkça beyan 
etmesi.

Putperestliğin ortadan kalkmasıyla birlikte Kâbe’nin kutsiyetini 
kaybedeceği kaygısını taşıyan müşriklerin diğer kabilelere karşı 
nüfuz ve etkilerinin de ortadan kalkacağını düşünmeleri.

Toplumda var olan sınıflar arası farklılıkların sağladığı ayrıcalıkları 
ortadan kaldıran İslam’ın zengin-fakir, köle-hür farkı gözetmeden 
inananları kardeş ilan etmesi.

Peygamberin insanüstü bir varlık olması gerektiğine dair yanlış bir 
düşünceye sahip olmaları.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 7
EŞLEŞTİRME

Tabloda sıralanan müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebeplerinin hangi ana başlık 
kapsamına girdiğini bularak işaretleyiniz.

MÜŞRİKLERİN İSLAM DAVETİNE 
KARŞI ÇIKMA SEBEPLERİ

Sebeplerin Temel  
Başlıkları
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7.

Haşimoğullarından bir peygamber çıkması üzerine bu soyun kendi-
lerine üstünlük sağlamasından korkan diğer kabilelerin bütün 
güçleriyle Hz. Peygamber’e karşı çıkarak İslam’ın yayılmasını engel-
lemeye çalışmaları.

Düşkün oldukları içki, kumar ve fuhuş gibi kötü alışkanlıklar ve 
haksız kazanç elde etmek adına yaptıkları zulümler sebebiyle ölüm-
den sonraki hayatta hesap vermek zorunda olmaktan memnun 
olmamaları.

Lider olmak için büyük bir servet ve erkek çocuk sahibi olunması 
gerektiğine dair yanlış bir anlayışa sahip olmaları sebebi ile Allah 
Resulü ’nün (s.a.v.) önderliğini kabul etmek istememeleri.

Mekkeliler Kâbe’ye hac ve umre sebebi ile gelen putperestlerin 
kurulan panayırlarda bıraktıkları maddi gelirin, çevre kabileler 
üzerinde sahip oldukları ticari nüfuzun ve tüm kazanç sistemlerinin 
kaybolmasından endişelenmeleri.

Müşriklerin atalarının yanlış yolda olduğunu ve mutlak doğru kabul 
ettikleri inanç ve ibadetlerinin yanlışlığını İslam’ın açıkça beyan 
etmesi.

Putperestliğin ortadan kalkmasıyla birlikte Kâbe’nin kutsiyetini 
kaybedeceği kaygısını taşıyan müşriklerin diğer kabilelere karşı 
nüfuz ve etkilerinin de ortadan kalkacağını düşünmeleri.

Toplumda var olan sınıflar arası farklılıkların sağladığı ayrıcalıkları 
ortadan kaldıran İslam’ın zengin-fakir, köle-hür farkı gözetmeden 
inananları kardeş ilan etmesi.

Peygamberin insanüstü bir varlık olması gerektiğine dair yanlış bir 
düşünceye sahip olmaları.

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 7
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

MÜŞRİKLERİN İSLAM DAVETİNE 
KARŞI ÇIKMA SEBEPLERİ

Sebeplerin Temel  
Başlıkları
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7.

Haşimoğullarından bir peygamber çıkması üzerine bu soyun kendi-
lerine üstünlük sağlamasından korkan diğer kabilelerin bütün 
güçleriyle Hz. Peygamber’e karşı çıkarak İslam’ın yayılmasını engel-
lemeye çalışmaları.

Düşkün oldukları içki, kumar ve fuhuş gibi kötü alışkanlıklar ve 
haksız kazanç elde etmek adına yaptıkları zulümler sebebiyle ölüm-
den sonraki hayatta hesap vermek zorunda olmaktan memnun 
olmamaları.

Lider olmak için büyük bir servet ve erkek çocuk sahibi olunması 
gerektiğine dair yanlış bir anlayışa sahip olmaları sebebi ile Allah 
Resulü ’nün (s.a.v.) önderliğini kabul etmek istememeleri.

Mekkeliler Kâbe’ye hac ve umre sebebi ile gelen putperestlerin 
kurulan panayırlarda bıraktıkları maddi gelirin, çevre kabileler 
üzerinde sahip oldukları ticari nüfuzun ve tüm kazanç sistemlerinin 
kaybolmasından endişelenmeleri.

Müşriklerin atalarının yanlış yolda olduğunu ve mutlak doğru kabul 
ettikleri inanç ve ibadetlerinin yanlışlığını İslam’ın açıkça beyan 
etmesi.

Putperestliğin ortadan kalkmasıyla birlikte Kâbe’nin kutsiyetini 
kaybedeceği kaygısını taşıyan müşriklerin diğer kabilelere karşı 
nüfuz ve etkilerinin de ortadan kalkacağını düşünmeleri.

Toplumda var olan sınıflar arası farklılıkların sağladığı ayrıcalıkları 
ortadan kaldıran İslam’ın zengin-fakir, köle-hür farkı gözetmeden 
inananları kardeş ilan etmesi.

Peygamberin insanüstü bir varlık olması gerektiğine dair yanlış bir 
düşünceye sahip olmaları.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 8

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğine karşı tepkilerinin nedenleri ile ilgili bir 
etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.



29

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 8

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğine karşı tepkilerinin nedenleri ile ilgili bir 
etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 8
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinlerden yararlanarak cevaplayınız.

I. “Bir gün Ebû Leheb Allah Resulü’ne (s.a.v.) sordu:
— Ben iman edersem bana ne var?
— Bütün Müslümanlara ne varsa sana da o var.
— Beni başkalarıyla eşit tutan din olmaz olsun!” 

(Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l -fikr, Beyrut, 2005, C 30, s. 217.)

II. Ebu Cehil’in, Hz. Peygamber’in şahsında söylediği “Biz şimdiye kadar 
Abdümenafoğulları ile şan ve şeref için mücadele ettik durduk. Onlar halka yemek 
yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar halka bağışta bulundular biz de bulunduk. Onlar 
arabuluculuk yaparak diyet üstlendiler, biz de üstlendik. Sonunda aynı dereceye 
ulaşarak neredeyse burun buruna giden yarış atı konumuna geldik. Şimdi onlar ’Bizim 
içimizden kendisine vahiy gelen bir peygamber var.’ diyorlar. Biz bunun dengini nereden 
bulup çıkaracağız. Vallahi bu sebeple onu hiçbir zaman tasdik etmeyeceğiz.” 

(İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 337-338.)

III. Müşriklerden Velid b. Muğire şöyle demiştir: “Ben Kureyş kabilesinin büyüğü ve 
efendisi olayım da bir kenara bırakılayım. Bu nasıl olur? Benim yerime Muhammed’e mi 
ayetler indirilir? Amr b. Umeyr, Sakif kabilesinin başkanı olarak o da mı bir kenara 
bırakılsın. İkimiz Mekke ve Taif’in efendisi ve lideri olduğumuz hâlde Muhammed’e mi 
vahiy gelecek? Bu mümkün mü?”

1. Müşriklerin Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğine karşı gösterdikleri bu tepkilerinin sebeplerini 
her bir rivayet için ayrı ayrı yazarak yorumlayınız.

I. Ebu Leheb’in tutumunun sebebi: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Ebu Cehil’in tutumunun sebebi: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Velid b. Muğire’nin tutumunun sebebi: ………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 8
OKU-YORUM

2. Peygamberimizin (s.a.v.) risaletine karşı müşriklerin sergiledikleri bu tutumlarının 
hem sebebini hem de bu tutumlarına yönelik verilebilecek cevabı içeren ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak 
koşanlara aldırış etme.” 

(Hicr suresi, 94. ayet.)
B) “Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 

tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na 
karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 
haberdar olandır.” 

(Hucurât suresi, 13. ayet.)
C) “De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen 

İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” 
(En’âm suresi, 161. ayet.)

D)  “Allah’ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine 
çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!” 

(Kasas suresi, 87. ayet.)
E) “Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa Allah’ın 

kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı 
yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.” 

(Tevbe suresi, 6. ayet.)
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 8
OKU-YORUM

2. Peygamberimizin (s.a.v.) risaletine karşı müşriklerin sergiledikleri bu tutumlarının 
hem sebebini hem de bu tutumlarına yönelik verilebilecek cevabı içeren ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak 
koşanlara aldırış etme.” 

(Hicr suresi, 94. ayet.)
B) “Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 

tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na 
karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 
haberdar olandır.” 

(Hucurât suresi, 13. ayet.)
C) “De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen 

İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” 
(En’âm suresi, 161. ayet.)

D)  “Allah’ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine 
çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!” 

(Kasas suresi, 87. ayet.)
E) “Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa Allah’ın 

kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı 
yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.” 

(Tevbe suresi, 6. ayet.)

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 8
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

2. B
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım:  Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 9

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı 
bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım:  Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 9

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı 
bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 9
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

Kabileleri tarafından baskı gören ve sığınacak başka bir kabile de bulamayan Müslümanlar 
Mekke‘de can güvenlikleri konusunda endişe duymaya başladılar. Zira İslam’a girenlerin 
sayısının artması müşrikleri daha da saldırgan hâle getirmişti.

Ashabının maruz kaldığı zulüm ve işkenceleri engellemeye gücü yetmeyen, üstelik ölüm 
korkusu sebebiyle onların dinlerini terk etmelerinden endişelenen Allah Resulü (s.a.v.), 
özellikle kabileleri içinde aşırı baskıya maruz kalanlara Habeşistan’a hicret etmeleri 
tavsiyesinde bulundu ve İslam’ın ilk hicreti Habeşistan topraklarına yapılmış oldu. 

İlk Hicret kafilesinde dinlerini yaşamak isteyen on bir erkek ve dört kadın yer aldı. Ertesi yıl 
daha kalabalık ikinci kafilede ise Cafer b. Ebi Talib’in başkanlığında seksen iki erkek ve on 
sekiz kadın Habeşistan’a göç etti. Mekkeli müşriklerin Müslümanları geri getirmeleri için 
gönderdikleri elçiler, Habeş Kralı Necaşi’nin muhacirleri vermeyi reddetmesi ile elleri boş bir 
şekilde geri dönmüşlerdir.

Habeş muhacirleri yeni yurtlarında emniyet altında yaşamaya başladılar. Öyle ki onlar, 
orada bulundukları sürede daima Habeş kralı tarafından himaye görmüşler, can güvenliklerini 
temin edebilmişlerdir. Müslümanların Habeşistan’a gidişlerinde İslâm dininin tebliği konusu 
öncelikli hedef olmamasına rağmen, muhacirlerin İslam dinini en güzel şekilde temsil 
etmelerinden başarılı sonuçlar elde ettikleri, bu sayede ferdî anlamda ihtida faaliyetlerinin 
gerçekleştiği görülür. Anlaşılan o ki gerek ibadet serbestisi, gerekse tebliğ imkânı bulunması 
sebebiyle bir kısım Habeşlinin bu dönemde İslam’ı kabul etmiştir.

Habeş muhacirleri ülke kralının kendilerine göstermiş olduğu ev sahipliğini hiçbir zaman 
unutmamışlardır. Nitekim bu dönemde çıkan iş savaş sebebiyle iktisadî sıkıntıya düşen Kral 
Ashama’ya yardımcı olmuşlardır. 

(bk. Adem Apak, Siyer-i Nebî-1, İstanbul, 2017, C 1, 138-149.)

1. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicretin sebep ve sonuçları arasında yer almaz?
A) Müslümanların can güvenliğinin baskı ve şiddetle tehlikeye girmesi
B) Müslümanların düşünce ve inanç özgürlüklerinin ellerinden alınması
C) Mekkeli müşriklerin elçileri bir takım ticarî imtiyazlar karşılığında geri dönmeleri
D) Muhacirler Habeş Kralı Necaşi’nin kendilerine sağladığı himaye ile can ve mal 

güvenliklerini elde etmeleri
E) Muhacirlerin İslam dinini yaşayarak temsil etmeleri neticesinde Habeşistan’da İslam’ın 

yayılmaya başlaması

2. Habeşistan’a hicretin sebep ve sonuçlarını “… Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin 
için hayır, hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” 
(Bakara suresi, 216. ayet.) ayetini dikkate alarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 9
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1. C
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 9
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1. C

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım:  Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 10

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı 
bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.



36

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 10
TABLO-YORUM

Aşağıdaki soruları tablodaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.

1. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından bölge devletlerinin ve kabilelerinin şartları düşünüldüğünde 
Müslümanlar için ilk hicret yurdu olarak Habeşistan’ın tercih edilmesi Peygamberimizin (s.a.v.) 
hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır? Bu yönünü açıklayınız. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2. İlk hicret yurdu olarak Habeşistan’ın tercih edilmesinde ön plana çıkan en önemli sebep sizce 
nedir?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Mekke’deki Kabilelerinden Baskı ve İşkence Gören Müslümanların 
Hicret İçin Tercih Edebilecekleri Yerler ve Taşıdıkları Şartlar

1. Ekonomik imkânlar bakımından çok sayıda Müslümanı barındıracak yerleri 
bulunmamaktaydı.

2. Müşrik Arap kabileler dışında bölgedeki Yahudi ve Hıristiyanlar egemenlik 
bakımından birbiri ile rekabet halinde idiler. Onlar yeni bir rakip 
istemezlerdi.

3. Kureyş’in doğrudan düşmanlığına maruz kalmaktan çekinmektelerdi.
4. Müslümanlar, Mekkeli müşriklere karşı savunma yapabilmek için bir kabile 

yerine devlete sığınma ihtiyacı duymaktalardı.

 1. Hîre’de kurulmuş olan Arap krallığını henüz yeni ortadan kaldırmıştı ve 
Araplar arasından çıkmış olan bu yeni başkandan -Hz. Peygamber (s.a.v.)- 
kuşkulanıyordu.

2. Bu bölgelerin idarecileri halka zulmetmekteydi.

 1. İranlılara karşı giriştiği mücadelede oldukça ağır kayıplar vermişti.
2. Bizans kralı tarafından özellikle Araplara karşı alınmış olan sıkı ekonomik 

önlemler, o dönemin Mekkeli Müslümanlarını Suriye’ye de çekemezdi.

 1. Uluslararası karışıklıkların dışında bulunan ulaşım kolaylığına sahip 
bağımsız bir komşu devletti.

2. Ülkenin kıralı Necâşî’nin düşünce yapısı Araplara karşı oldukça uygundu. 
Semâvî bir dine mensup, Arapçayı bilen adaletli bir hükümdardı.

3. İslâm öncesi dönemde Kureyşlilerin bu ülke ile ticarî ilişkileri olması 
sebebi ile muhacirlerin malî sıkıntılarını daha rahat şekilde giderebilme 
imkânı mevcuttu.

Arap 
Yarımadası

İran

Habeşistan

Bizans
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 10
TABLO-YORUM

Aşağıdaki soruları tablodaki bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.

1. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından bölge devletlerinin ve kabilelerinin şartları düşünüldüğünde
Müslümanlar için ilk hicret yurdu olarak Habeşistan’ın tercih edilmesi Peygamberimizin (s.a.v.)
hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır? Bu yönünü açıklayınız.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2. İlk hicret yurdu olarak Habeşistan’ın tercih edilmesinde ön plana çıkan en önemli sebep sizce 
nedir?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Mekke’deki Kabilelerinden Baskı ve İşkence Gören Müslümanların 
Hicret İçin Tercih Edebilecekleri Yerler ve Taşıdıkları Şartlar

1. Ekonomik imkânlar bakımından çok sayıda Müslümanı barındıracak yerleri 
bulunmamaktaydı.

2. Müşrik Arap kabileler dışında bölgedeki Yahudi ve Hıristiyanlar egemenlik 
bakımından birbiri ile rekabet halinde idiler. Onlar yeni bir rakip 
istemezlerdi.

3. Kureyş’in doğrudan düşmanlığına maruz kalmaktan çekinmektelerdi.
4. Müslümanlar, Mekkeli müşriklere karşı savunma yapabilmek için bir kabile 

yerine devlete sığınma ihtiyacı duymaktalardı.

1. Hîre’de kurulmuş olan Arap krallığını henüz yeni ortadan kaldırmıştı ve 
Araplar arasından çıkmış olan bu yeni başkandan -Hz. Peygamber (s.a.v.)- 
kuşkulanıyordu.

2. Bu bölgelerin idarecileri halka zulmetmekteydi.

1. İranlılara karşı giriştiği mücadelede oldukça ağır kayıplar vermişti.
2. Bizans kralı tarafından özellikle Araplara karşı alınmış olan sıkı ekonomik 

önlemler, o dönemin Mekkeli Müslümanlarını Suriye’ye de çekemezdi.

1. Uluslararası karışıklıkların dışında bulunan ulaşım kolaylığına sahip 
bağımsız bir komşu devletti.

2. Ülkenin kıralı Necâşî’nin düşünce yapısı Araplara karşı oldukça uygundu. 
Semâvî bir dine mensup, Arapçayı bilen adaletli bir hükümdardı.

3. İslâm öncesi dönemde Kureyşlilerin bu ülke ile ticarî ilişkileri olması 
sebebi ile muhacirlerin malî sıkıntılarını daha rahat şekilde giderebilme 
imkânı mevcuttu.

Arap 
Yarımadası

İran

Habeşistan

Bizans

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım:  Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, 
Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 11

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların
güçlenmesine katkıları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 11
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinlerden yararlanarak cevaplayınız.

1. Hz. Hamza’nın Müslüman olmasında etkili olan sebepler onun hangi yönünü
göstermektedir? Açıklayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. Hz. Hamza’nın meydan okuması karşısında Ebu Cehil’ in çevresindeki müşriklerin
müdahalesine engel olmasının sebepleri nelerdir?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
A) Amcaları Ebu Talib ile Hz. Hamza’nın desteği Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğ faaliyetlerini

rahatlatmıştır.
B) Habeşistan’a hicret eden Müslümanlardan sonra Mekke’deki Müslümanların sayısında azalma 

olmuştur.
C) Hz. Hamza’nın (r.a.) İslam’a girmesi Müslümanları daha da cesaretlendirmiştir.
D) Ebu Leheb ve Ebu Cehil Hz. Hamza’nın maddî gelirlerine el koymuşlardır.
E) Hz. Hamza (r.a) Habeşistan hicretlerinden sonra Müslüman olmuştur.

“Bir gün Safâ Tepesi’nde Resulullah (s.a.v.) ile karşılaşan Ebu Cehil, Sevgili Peygamberimize 
türlü hakaretlerde bulundu. Kendisine yapılan çirkin davranış karşısında Resulullah (s.a.v.) 
sabretti ve sessiz kaldı. Bu sıralarda avdan dönen Hamza b. Abdulmuttalib, âdeti olduğu 
üzere evine dahi gitmeden tavaf etmek için Kâbe’ye gelmişti. Olanlara şahit olan Abdullah b. 
Cüd’an’ın cariyesi Hz. Hamza’ya Ebu Cehil’in, yeğenine yaptıklarını haber verince Hz. Hamza 
öfkeye kapıldı. Derhal Kâbe’de bulunan Ebu Cehil’in yanına doğru koştu ve karşısına dikildi. 
Hışımla kaldırdığı yayı ile vurarak başını yardı. Ardından da “Ona hakaret edersin ha! Ben de 
onun dinindeyim ve o ne söylerse ben de aynısını söylüyorum. Şimdi gücün yetiyorsa beni 
yolumdan döndür!” diyerek Müslüman olduğunu ilan etti. Mahzumoğullarından bazıları Ebu 
Cehil’e yardım etmek üzere ayağa kalktılarsa da Ebu Cehil “Onu bırakın. Çünkü ben vallahi 
onun kardeşinin oğluna çok çirkin sözler söylemiştim.” diyerek onlara engel oldu.” 

(bk. İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 311-312.)

“Hz. Hamza’nın (r.a.) Islam’a girmesiyle Habeşistan hicreti sebebiyle Mekke’de kalan az 
sayıdaki Müslümanın güç ve cesaretleri arttı ve onun sebebiyle müşriklerin inananlara karşı 
gerçekleştirmek istedikleri düşmanca emeller belli bir ölçüde engellenmiş oldu. Diğer taraf-
tan Allah Resulü de (s.a.v.) Ebû Tâlib’in ardından, başka bir amcasının destek ve himayesiyle 
Mekke’de tebliğ faaliyetlerini daha bir güven ve cesaretle gerçekleştirme imkânı buldu.”

(Adem Apak, "Allah'ın Arslanı Uhud Şehidi Hz. Hamza (r.a.)", Diyanet Aylık Dergi, S 191, 
Kasım-2006, s. 62-64.)
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 11
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinlerden yararlanarak cevaplayınız.

1. Hz. Hamza’nın Müslüman olmasında etkili olan sebepler onun hangi yönünü 
göstermektedir? Açıklayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. Hz. Hamza’nın meydan okuması karşısında Ebu Cehil’ in çevresindeki müşriklerin 
müdahalesine engel olmasının sebepleri nelerdir?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
A) Amcaları Ebu Talib ile Hz. Hamza’nın desteği Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğ faaliyetlerini

rahatlatmıştır.
B) Habeşistan’a hicret eden Müslümanlardan sonra Mekke’deki Müslümanların sayısında azalma

olmuştur.
C) Hz. Hamza’nın (r.a.) İslam’a girmesi Müslümanları daha da cesaretlendirmiştir.
D) Ebu Leheb ve Ebu Cehil Hz. Hamza’nın maddî gelirlerine el koymuşlardır.
E) Hz. Hamza (r.a) Habeşistan hicretlerinden sonra Müslüman olmuştur.

“Bir gün Safâ Tepesi’nde Resulullah (s.a.v.) ile karşılaşan Ebu Cehil, Sevgili Peygamberimize
türlü hakaretlerde bulundu. Kendisine yapılan çirkin davranış karşısında Resulullah (s.a.v.)
sabretti ve sessiz kaldı. Bu sıralarda avdan dönen Hamza b. Abdulmuttalib, âdeti olduğu
üzere evine dahi gitmeden tavaf etmek için Kâbe’ye gelmişti. Olanlara şahit olan Abdullah b.
Cüd’an’ın cariyesi Hz. Hamza’ya Ebu Cehil’in, yeğenine yaptıklarını haber verince Hz. Hamza
öfkeye kapıldı. Derhal Kâbe’de bulunan Ebu Cehil’in yanına doğru koştu ve karşısına dikildi.
Hışımla kaldırdığı yayı ile vurarak başını yardı. Ardından da “Ona hakaret edersin ha! Ben de
onun dinindeyim ve o ne söylerse ben de aynısını söylüyorum. Şimdi gücün yetiyorsa beni
yolumdan döndür!” diyerek Müslüman olduğunu ilan etti. Mahzumoğullarından bazıları Ebu
Cehil’e yardım etmek üzere ayağa kalktılarsa da Ebu Cehil “Onu bırakın. Çünkü ben vallahi
onun kardeşinin oğluna çok çirkin sözler söylemiştim.” diyerek onlara engel oldu.”

(bk. İbn Hişâm, es-Sîre, C 1, s. 311-312.)

“Hz. Hamza’nın (r.a.) Islam’a girmesiyle Habeşistan hicreti sebebiyle Mekke’de kalan az
sayıdaki Müslümanın güç ve cesaretleri arttı ve onun sebebiyle müşriklerin inananlara karşı
gerçekleştirmek istedikleri düşmanca emeller belli bir ölçüde engellenmiş oldu. Diğer taraf-
tan Allah Resulü de (s.a.v.) Ebû Tâlib’in ardından, başka bir amcasının destek ve himayesiyle
Mekke’de tebliğ faaliyetlerini daha bir güven ve cesaretle gerçekleştirme imkânı buldu.”

(Adem Apak, "Allah'ın Arslanı Uhud Şehidi Hz. Hamza (r.a.)", Diyanet Aylık Dergi, S 191,
Kasım-2006, s. 62-64.)

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 11
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

3. D
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım:  Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, 
Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 12

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların
güçlenmesine katkıları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım:  Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, 
                        Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 12

Süreç

15 dk.

  1. Öğrencilere Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların 
güçlenmesine katkıları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 12
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“İslâm tarihinde fârûk lakabıyla tanınan yegâne sahâbî Hz. Ömer’dir. Hz. 
Peygamber, Allah Teâlâ hakla bâtılı Ömer (r.a.) ile ayırdığı için onun fârûk 
olduğunu söylemiş, Hz. Âişe de bir soru üzerine Hz. Ömer’e fârûk lakabını 
Resulullah’ın (s.a.v.) verdiğini ifade etmiştir. Bazı kaynaklarda Hz. Ömer’in bu 
lakapla anılmasının sebebi şu olaya dayandırılmaktadır: Hz. Ömer 
müslüman olduktan sonra Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.) başvurarak, ‘Eğer 
davamızda haklıysak dinimizi böyle gizli yaşamamıza gerek yoktur.’ demiş ve 
Kâbe’ye gidilmesini istemiş, bunun üzerine müslümanlar Hz. Peygamber’i 
aralarına alarak birinin başında Hz. Hamza, diğerinin başında Hz. Ömer’in 
bulunduğu iki saf halinde Kâbe’ye gitmişlerdir. Müslümanlar ilk defa Kâbe’de 
toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır. Onların bu hali Kureyş’e çok tesir 
etmiştir. Resûl-i Ekrem de (s.a.v.) o gün Hz. Ömer’i hak ile bâtılı birbirinden 
ayırdığı için fârûk diye isimlendirmiştir. İbn Kuteybe, insanların 
müslümanlıklarını gizledikleri bir dönemde onun İslâm’ı ilân etmesinden 
dolayı bu lakapla anıldığını söylemektedir.”

(bk. Mustafa Fayda, "Fârûk", DİA, C 12, s. 176-177, 25 Kasım 2020.)

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
A) Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Hz. Ömer’i hak ile bâtılı birbirinden ayırdığı için fârûk diye isimlendirmiştir.
B) Fâruk, sahabe içinde başka kimsede bulunmayan bir lakaptır.
C) Hz. Ömer’in (r.a.) İslam’a girmesi Müslümanları sevindirip cesaretlendirmiştir.
D) Müslümanlar ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır.
E) Kureyşliler Hz. Ömer’in bu cesaretini takdir etmişlerdir.

2. Hz. Ömer’in İslam’a girmesinin Müslümanlar için önemini kendisine verilen lakabın 
taşıdığı anlam üzerinden açıklayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Hz. Ömer’in (r.a.) sizde uyandırdığı duyguyu bir cümle ile ifade ediniz.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 12
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1. E
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 12
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1. E

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 13

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskılar ile ilgili bir etkinlik 
yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’deki “anahtar sözcükler” öğretmen tarafından okunur.
5. Öğrencilerden metinde boş bırakılan yerleri anahtar sözcüklerden biriyle doldurmaları 

istenir.
6. Boşluklarda ölçmenin güvenirliğinin düşmemesi için yardımcı fiiller ve kelime ekleri 

kullanılmamıştır.
7. Boşlukların doldurulmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
8. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 13
BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

“Boykot olayı öncesi …………………………. Mekkelilerin Hz. Peygamberi öldürmeye yönelik 
kararlılıklarını anlayınca, …………………………. atalarından kalan ve Şi’bu Ebî Talib denilen 
…………………………. toplayarak, Hz. Peygamberi koruma konusunda onlardan söz aldı. 
Onların bu kararının akabinde Mekkeli liderler bir araya gelerek, Hz. Peygamberi kendile-
rine …………………………. kadar: “Haşimoğullarının …………………………. kabul etmemek, 
onlara acımamak, …………………………. alıp-vermemek, mal alıp satmamak, konuşma-
mak, …………………………., evlerine girmemek” üzere anlaştılar ve bu …………………………. 
bir sahifeye yazarak …………………………. Sözlerinden caymamak için bu sahifeyi 
…………………………. duvarına astılar. Hâlbuki Mekkelilerin Müslümanlara karşı uyguladık-
ları alay, …………………………. ve işkence metotlarının hiç biri, bu şekilde yazılı bir karara 
dayanmıyordu. Haşimoğulları ve …………………………. ise Mekkelilerin Hz. Peygambere 
zarar vereceği endişesi ve akrabalık gayreti ile Müslüman olsun olmasın 
…………………………. dışında hepsi, Şi’bu Ebî Talib mahallesinde toplandılar ve 
……………………….. koruma altına aldılar. Ebû Leheb ise bu noktada hem Arap 
…………………………. aşirete yardım etme geleneğini bir kenara bırakıyor, hem de Hz. 
Peygambere …………………………. ön sıralarda yer alıyordu.”

(Mehmet Azimli, “Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar”, 
İstem, S. 7, 2006, s. 56-57.)

Ebû TalibKâbe HaşimoğullarıHz. Peygamber

mühürlemek düşmanlık teslim etmek

mahalle sözleşmeEbû Leheb kız

hakaret

Muttaliboğullarıörf

barış teklifigörüşmek
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 13
BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

“Boykot olayı öncesi …………………………. Mekkelilerin Hz. Peygamberi öldürmeye yönelik 
kararlılıklarını anlayınca, …………………………. atalarından kalan ve Şi’bu Ebî Talib denilen 
…………………………. toplayarak, Hz. Peygamberi koruma konusunda onlardan söz aldı. 
Onların bu kararının akabinde Mekkeli liderler bir araya gelerek, Hz. Peygamberi kendile-
rine …………………………. kadar: “Haşimoğullarının …………………………. kabul etmemek, 
onlara acımamak, …………………………. alıp-vermemek, mal alıp satmamak, konuşma-
mak, …………………………., evlerine girmemek” üzere anlaştılar ve bu …………………………. 
bir sahifeye yazarak …………………………. Sözlerinden caymamak için bu sahifeyi 
…………………………. duvarına astılar. Hâlbuki Mekkelilerin Müslümanlara karşı uyguladık-
ları alay, …………………………. ve işkence metotlarının hiç biri, bu şekilde yazılı bir karara 
dayanmıyordu. Haşimoğulları ve …………………………. ise Mekkelilerin Hz. Peygambere 
zarar vereceği endişesi ve akrabalık gayreti ile Müslüman olsun olmasın 
…………………………. dışında hepsi, Şi’bu Ebî Talib mahallesinde toplandılar ve 
……………………….. koruma altına aldılar. Ebû Leheb ise bu noktada hem Arap 
…………………………. aşirete yardım etme geleneğini bir kenara bırakıyor, hem de Hz. 
Peygambere …………………………. ön sıralarda yer alıyordu.”

(Mehmet Azimli, “Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar”,
İstem, S. 7, 2006, s. 56-57.)

Ebû TalibKâbe HaşimoğullarıHz. Peygamber

mühürlemek düşmanlık teslim etmek

mahalle sözleşmeEbû Leheb kız

hakaret

Muttaliboğullarıörf

barış teklifigörüşmek

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 13
BOŞLUK DOLDURMA

CEVAP ANAHTARI

“Boykot olayı öncesi Ebû Talib, Mekkelilerin Hz. Peygamberi öldürmeye yönelik 
kararlılıklarını anlayınca, Haşimoğullarını atalarından kalan ve Şi’bu Ebî Talib denilen 
mahallede toplayarak, Hz. Peygamberi koruma konusunda onlardan söz aldı. Onların bu 
kararının akabinde Mekkeli liderler bir araya gelerek, Hz. Peygamberi kendilerine teslim 
edinceye kadar: “Haşimoğullarının barış teklifini kabul etmemek, onlara acımamak, kız 
alıp-vermemek, mal alıp satmamak, konuşmamak, görüşmemek, evlerine girmemek” 
üzere anlaştılar ve bu sözleşmeyi bir sahifeye yazarak mühürlediler. Sözlerinden 
caymamak için bu sahifeyi Kâbe duvarına astılar. Hâlbuki Mekkelilerin Müslümanlara 
karşı uyguladıkları alay, hakaret ve işkence metotlarının hiç biri, bu şekilde yazılı bir 
karara dayanmıyordu. Haşimoğulları ve Muttaliboğulları ise Mekkelilerin Hz. 
Peygambere zarar vereceği endişesi ve akrabalık gayreti ile Müslüman olsun olmasın 
Ebû Leheb dışında hepsi, Şi’bu Ebî Talib mahallesinde toplandılar ve Hz. Peygamber’i 
koruma altına aldılar. Ebû Leheb ise bu noktada hem Arap örfündeki aşirete yardım 
etme geleneğini bir kenara bırakıyor, hem de Hz. Peygambere düşmanlıkta ön sıralarda 
yer alıyordu.”

(Mehmet Azimli, “Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar”, 
İstem, S. 7, 2006, s. 56-57.)
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 14

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskılar ile ilgili bir etkinlik 
yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de karışık olarak verilen ifadelerin numaralandırarak anlamlı bir bütün olacak 

şekilde sıralanması ve oluşturulan metne uygun bir başlık bulunması istenir. 
5. Ek-1’deki yönergelerin uygulanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. 

Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 14

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskılar ile ilgili bir etkinlik 
yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de karışık olarak verilen ifadelerin numaralandırarak anlamlı bir bütün olacak 

şekilde sıralanması ve oluşturulan metne uygun bir başlık bulunması istenir. 
5. Ek-1’deki yönergelerin uygulanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. 

Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 14
SIRALAYALIM-BULALIM

Aşağıda karışık olarak verilen ifadeleri başlarına getireceğiniz rakamlarla anlamlı bir 
bütün olacak şekilde sıralayınız. Bu metne verilebilecek en uygun başlığı bulunuz.

……………………………………………………….

İslam davetinin Mekke sınırlarını aşıp deniz ötesi uluslararası bir boyut kazanmaya 
başlamasını ve Habeşistan’da Müslümanlara saygı duyulup ikramlar yapılmasını 
kabullenemeyen Mekkeliler, işi kökten halletmek üzere toplandılar ve 
Haşimoğullarından, Hz. Peygamber’in öldürülmek üzere kendilerine teslim 
edilmesini istediler.

Alenî davetin başarılı bir şekilde sürmesi, Müslümanların sayılarının artması, Mekkeli 
müşriklerin bu gelişmeyi önlemek için uyguladıkları alay ve hakaret metotlarından 
istedikleri sonucu alamamaları, bunun ardından müşriklerin Hz. Peygamber ve onun 
hamisi Haşimoğullarının lideri Ebû Talib ile anlaşma girişimlerinin sonuçlanmaması 
sonucu, alenî davetten yaklaşık iki yıl sonra yani nübüvvetin beşinci yılında işkence 
dönemi başlamıştı.

İslam’ın gelişini müteakiben Mekke’de üç yıl boyunca gizli bir davet dönemi 
yaşanmış, nübüvvetin üçüncü yılından itibaren de alenî davet başlamıştı.

Gittikçe şiddeti artan işkenceye rağmen İslamiyet gelişmeye devam etmiş, 
Mekke’nin iki önemli şahsiyeti olan Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in İslam’a girişiyle 
Kâbe’de alenî namaz kılınmaya başlanmıştı.

Bu metot, Hz. Peygamber’i kendilerine teslim etmeyen Haşimoğullarına toplumsal 
baskı oluşturmak için uygulanacak olan boykot (toplumsal ambargo) kararı idi.

Öte yandan işkenceler sonucu Habeşistan’a giden muhacirleri getirmek üzere oraya 
gönderilen müşrik heyetinin başarısız bir şekilde geri dönmesi, müşrikleri iyice 
çileden çıkarmıştı.

Fakat onların bu isteklerine Haşimîler çok sert tepki gösterince, farklı bir baskı 
metodu denemeye karar verdiler.

 (bk. Mehmet Azimli, “Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar”, 
İstem, S 7, 2006, s. 55-56.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 14
SIRALAYALIM-BULALIM

CEVAP ANAHTARI

……………………………………………………….

İslam davetinin Mekke sınırlarını aşıp deniz ötesi uluslararası bir boyut kazanmaya 
başlamasını ve Habeşistan’da Müslümanlara saygı duyulup ikramlar yapılmasını 
kabullenemeyen Mekkeliler, işi kökten halletmek üzere toplandılar ve 
Haşimoğullarından, Hz. Peygamber’in öldürülmek üzere kendilerine teslim 
edilmesini istediler.

Alenî davetin başarılı bir şekilde sürmesi, Müslümanların sayılarının artması, Mekkeli 
müşriklerin bu gelişmeyi önlemek için uyguladıkları alay ve hakaret metotlarından 
istedikleri sonucu alamamaları, bunun ardından müşriklerin Hz. Peygamber ve onun 
hamisi Haşimoğullarının lideri Ebû Talib ile anlaşma girişimlerinin sonuçlanmaması 
sonucu, alenî davetten yaklaşık iki yıl sonra yani nübüvvetin beşinci yılında işkence 
dönemi başlamıştı.

İslam’ın gelişini müteakiben Mekke’de üç yıl boyunca gizli bir davet dönemi 
yaşanmış, nübüvvetin üçüncü yılından itibaren de alenî davet başlamıştı.

Gittikçe şiddeti artan işkenceye rağmen İslamiyet gelişmeye devam etmiş, 
Mekke’nin iki önemli şahsiyeti olan Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in İslam’a girişiyle 
Kâbe’de alenî namaz kılınmaya başlanmıştı.

Bu metot, Hz. Peygamber’i kendilerine teslim etmeyen Haşimoğullarına toplumsal 
baskı oluşturmak için uygulanacak olan boykot (toplumsal ambargo) kararı idi.

Öte yandan işkenceler sonucu Habeşistan’a giden muhacirleri getirmek üzere oraya 
gönderilen müşrik heyetinin başarısız bir şekilde geri dönmesi, müşrikleri iyice 
çileden çıkarmıştı.

Fakat onların bu isteklerine Haşimîler çok sert tepki gösterince, farklı bir baskı 
metodu denemeye karar verdiler.

 (bk. Mehmet Azimli, “Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar”, 
İstem, S 7, 2006, s. 55-56.)
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 14
SIRALAYALIM-BULALIM

CEVAP ANAHTARI

……………………………………………………….

İslam davetinin Mekke sınırlarını aşıp deniz ötesi uluslararası bir boyut kazanmaya 
başlamasını ve Habeşistan’da Müslümanlara saygı duyulup ikramlar yapılmasını 
kabullenemeyen Mekkeliler, işi kökten halletmek üzere toplandılar ve 
Haşimoğullarından, Hz. Peygamber’in öldürülmek üzere kendilerine teslim 
edilmesini istediler.

Alenî davetin başarılı bir şekilde sürmesi, Müslümanların sayılarının artması, Mekkeli 
müşriklerin bu gelişmeyi önlemek için uyguladıkları alay ve hakaret metotlarından 
istedikleri sonucu alamamaları, bunun ardından müşriklerin Hz. Peygamber ve onun 
hamisi Haşimoğullarının lideri Ebû Talib ile anlaşma girişimlerinin sonuçlanmaması 
sonucu, alenî davetten yaklaşık iki yıl sonra yani nübüvvetin beşinci yılında işkence 
dönemi başlamıştı.

İslam’ın gelişini müteakiben Mekke’de üç yıl boyunca gizli bir davet dönemi 
yaşanmış, nübüvvetin üçüncü yılından itibaren de alenî davet başlamıştı.

Gittikçe şiddeti artan işkenceye rağmen İslamiyet gelişmeye devam etmiş, 
Mekke’nin iki önemli şahsiyeti olan Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in İslam’a girişiyle 
Kâbe’de alenî namaz kılınmaya başlanmıştı.

Bu metot, Hz. Peygamber’i kendilerine teslim etmeyen Haşimoğullarına toplumsal 
baskı oluşturmak için uygulanacak olan boykot (toplumsal ambargo) kararı idi.

Öte yandan işkenceler sonucu Habeşistan’a giden muhacirleri getirmek üzere oraya 
gönderilen müşrik heyetinin başarısız bir şekilde geri dönmesi, müşrikleri iyice 
çileden çıkarmıştı.

Fakat onların bu isteklerine Haşimîler çok sert tepki gösterince, farklı bir baskı 
metodu denemeye karar verdiler.

 (bk. Mehmet Azimli, “Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar”, 
İstem, S 7, 2006, s. 55-56.)
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 15

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) Taif yolculuğunun sebep ve sonuçları ile ilgili bir 
etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 15
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Peygamberliğin onuncu senesi... Sevgili eşi Hz. Hatice’nin ve amcası Ebû Tâlib’in 
vefatından sonra büsbütün desteksiz kalan Allah Resulü, bir umut diyerek Tâif 
yolundaydı… Ama aldığı karşılık olumsuzdan da öte çok çirkin olmuştu. ‘Uhud 
gününden daha zor.’ olarak nitelendirdiği o günleri yıllar sonra eşi Hz. Âişe’ye 
anlatırken sanki hâlâ o hüznü yaşıyordu: ‘Bu senin kavminden (Kureyş) çok çile çektim 
ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme 
umuduyla hâlimi arz ettim, ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde 
yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnu’s-seâlib 
denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın 
üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail’i gördüm. 
Bana seslendi: ‘Allah, kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini 
emretmen için sana dağların idaresi ile görevli meleği gönderdi.’ Sonra dağlar meleği 
seslendi: ‘Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı 
Mekkelilerin üstüne yıkayım?’ Bunun üzerine Hz. Peygamber, ‘Hayır, ümit ediyorum ki 
Allah onların soyundan sadece Allah’a ibadet eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan 
bir nesil çıkartacaktır.’ demişti.”

(Hadislerle İslâm, DİB Yayınları, C 1, s. 251.)

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde verilen konuyla doğrudan bağlantılı değildir?
A) “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz 

senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” 
(Nahl suresi, 125. ayet.)

B) “Peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir…” 
(Mâide suresi, 99. ayet.)

C) “Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece 
apaçık bir tebliğdir.” 

(Teğâbün suresi, 12. ayet.)

D) “Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, sadece tebliğdir…” 
(Şûrâ suresi, 48. ayet.)

E) “İnsanlardan, inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ diyenler de vardır.” 
(Bakara suresi, 8. ayet.)

2. “(Resul’üm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. 
ayet.) ayetini metne dayanarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 15
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

“Peygamberliğin onuncu senesi... Sevgili eşi Hz. Hatice’nin ve amcası Ebû Tâlib’in 
vefatından sonra büsbütün desteksiz kalan Allah Resulü, bir umut diyerek Tâif 
yolundaydı… Ama aldığı karşılık olumsuzdan da öte çok çirkin olmuştu. ‘Uhud 
gününden daha zor.’ olarak nitelendirdiği o günleri yıllar sonra eşi Hz. Âişe’ye 
anlatırken sanki hâlâ o hüznü yaşıyordu: ‘Bu senin kavminden (Kureyş) çok çile çektim 
ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme 
umuduyla hâlimi arz ettim, ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde 
yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnu’s-seâlib 
denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın 
üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail’i gördüm. 
Bana seslendi: ‘Allah, kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini 
emretmen için sana dağların idaresi ile görevli meleği gönderdi.’ Sonra dağlar meleği 
seslendi: ‘Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı 
Mekkelilerin üstüne yıkayım?’ Bunun üzerine Hz. Peygamber, ‘Hayır, ümit ediyorum ki 
Allah onların soyundan sadece Allah’a ibadet eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan 
bir nesil çıkartacaktır.’ demişti.”

(Hadislerle İslâm, DİB Yayınları, C 1, s. 251.)

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde verilen konuyla doğrudan bağlantılı değildir?
A) “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz

senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.”
(Nahl suresi, 125. ayet.)

B) “Peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir…”
(Mâide suresi, 99. ayet.)

C) “Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece
apaçık bir tebliğdir.”

(Teğâbün suresi, 12. ayet.)

D) “Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, sadece tebliğdir…”
(Şûrâ suresi, 48. ayet.)

E) “İnsanlardan, inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ diyenler de vardır.”
(Bakara suresi, 8. ayet.)

2. “(Resul’üm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. 
ayet.) ayetini metne dayanarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 15
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

1. E
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 16

Süreç

20 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) Taif yolculuğunun sebep ve sonuçları ile ilgili bir
etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 16

Süreç

20 dk.

 1. Öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) Taif yolculuğunun sebep ve sonuçları ile ilgili bir 
etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
20 dk.

ETKİNLİK 16
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

Tâifliler’in maddî ve mânevî eziyeti Hz. Peygamber’in Kureyşli Utbe b. Rebîa ve kardeşi 
Şeybe’nin bağına girmesine kadar devam etti. Bu zor anlarında Rasulullah (s.a.v.) Rabbine sığınıp 
teslimiyetini ifade etmiş, onun rızasını ve yardımını talep etmiştir. Bu arada bağ sahiplerinin 
kölesi Addâs Hz. Peygamber’e bir tabak üzüm getirdi. Hz. Peygamber’in üzümü yemeye 
başlarken “Bismillâh” demesi Addâs’ın dikkatini çekince konuşmaya başladılar. Addâs Ninovalı 
bir Hıristiyan olduğunu ifade edince Hz. Peygamber Ninova’nın Hz. Yûnus’un memleketi 
olduğunu söyledi. Addâs, bunu nerden bildiğini sordu. Rasulullah (s.a.v.): “O benim kardeşim ve 
Allah’ın bir elçisidir. Ben de Allah’ın elçisiyim.” deyince konuşmalardan etkilenen Addâs orada 
Müslümanlığı kabul etti.

Hz. Peygamber bir süre dinlendikten sonra Mekke’ye dönmek üzere Tâif’ten ayrıldı. Onun 
Mekke’ye yeniden girebilmesi için himayesine gireceği bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Bunun 
için Hira Dağı’nda beklerken başvurduğu pek çok kimse talebini yerine getirmedi. Nihayet 
Kureyş’in kollarından Nevfeloğulları’nın reisi Mut‘im b. Adî’nin himayesine girerek Mekke’ye 
girebildi.

(bk. http://www.sonpeygamber.info/14-taiflileri-islam-a-davet, 27 Kasım 2020.)

1. Metinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Allah Resulü (s.a.v.) en zor anlarında Allah’a (c.c.) sığınarak teslimiyetle dua etmiştir.
B) Zeyd b. Hârise (r.a.) Peygamberimize (s.a.v.) atılan taşlara kendisini siper etmiştir.
C) Allah Resulü (s.a.v.), Mut‘im b. Adî’nin himayesine girerek Mekke’ye girebilmiştir.
D) Ninovalı Hıristiyan bir köle olan Addâs Müslüman olmuştur. 
E) Allah Resulü Taifli iki kardeşin bahçesine girmek zorunda kalmıştır.

2. Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Peygamberimize Taifliler nasıl davranmıştır?
B) Peygamberimiz (s.a.v.) Taif yolculuğunu gerçekleştirmesindeki hedeflerine ulaşmış mıdır?
C) Taif yolculuğunun sebepleri nelerdir?
D) Addâs’ın Müslüman olmasına vesile olan olay nedir?
E) Taif’ten ayrılan Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’ye hemen giremeyişinin sebebi nedir?

3. “Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.” 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 2, s. 360.) hadisi şerifini ve “Besmele her hayrın başıdır.” 
sözünü metne dayanarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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EK-1
20 dk.

ETKİNLİK 16
OKU-YORUM

Taif Yolculuğunun Sebepleri

 1. Amcası Ebu Talib’in vefatıyla himayesiz kalan Hz. Peygamber’in fiilî saldırılar karşısında 
açık hedef hâline gelmesi

2. Destek ve Mekke’de tıkanma noktasına gelen tebliğ faaliyetleri için yeni bir çevre arayışına 
yönelmesi

3. Resulullah’ın (s.a.v.) anne tarafından akrabalarının yaşadığı şehir olması

Taif Yolculuğunun Sonuçları

1. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Taif’te beklediği desteği bulamaması

2. Ninovalı Hıristiyan bir köle olan Addâs’ın Müslüman olması

3. Allah Resulü’nün (s.a.v.) Taif dönüşü Nahle mevkiinde konakladığı esnada cinlerden bir 
grup gelerek onun okumakta olduğu Kur’an’ı dinlemeleri neticesinde bundan çok 
etkilenerek İslam’ı seçmeleri

4. Taif yolculuğunu haber alan müşriklerin Hz. Peygamber’e olan kinin daha da artması

5. Hz. Peygamber, Mut’im b. Adiy’in, hamiliği ile Mekke’ye girmek zorunda kalması

Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarının İslam’ın yayılmasında doğurduğu evrensel 
boyutu metne ve yukarıda verilen bilgilere dayanarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

4.
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EK-1
20 dk.

ETKİNLİK 16
OKU-YORUM

Taif Yolculuğunun Sebepleri

 1. Amcası Ebu Talib’in vefatıyla himayesiz kalan Hz. Peygamber’in fiilî saldırılar karşısında 
açık hedef hâline gelmesi

2. Destek ve Mekke’de tıkanma noktasına gelen tebliğ faaliyetleri için yeni bir çevre arayışına 
yönelmesi

3. Resulullah’ın (s.a.v.) anne tarafından akrabalarının yaşadığı şehir olması

Taif Yolculuğunun Sonuçları

1. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Taif’te beklediği desteği bulamaması

2. Ninovalı Hıristiyan bir köle olan Addâs’ın Müslüman olması

3. Allah Resulü’nün (s.a.v.) Taif dönüşü Nahle mevkiinde konakladığı esnada cinlerden bir 
grup gelerek onun okumakta olduğu Kur’an’ı dinlemeleri neticesinde bundan çok 
etkilenerek İslam’ı seçmeleri

4. Taif yolculuğunu haber alan müşriklerin Hz. Peygamber’e olan kinin daha da artması

5. Hz. Peygamber, Mut’im b. Adiy’in, hamiliği ile Mekke’ye girmek zorunda kalması

Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarının İslam’ın yayılmasında doğurduğu evrensel 
boyutu metne ve yukarıda verilen bilgilere dayanarak yorumlayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

4.

EK-2
20 dk.

ETKİNLİK 16
OKU-YORUM

CEVAP ANAHTARI

 1. B
2. C
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 17

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından 
önemini içeren bir etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’deki yönerge doğrultusunda öğrencilerden İsra ve Miraç olayı ile ilgili verilen 

cümlelerden doğru ifadeleri işaretlemeleri, yanlış olanların da altlarındaki boşluklara 
doğru bilgileri yazmaları istenir. 

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 17

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından 
önemini içeren bir etkinlik yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’deki yönerge doğrultusunda öğrencilerden İsra ve Miraç olayı ile ilgili verilen 

cümlelerden doğru ifadeleri işaretlemeleri, yanlış olanların da altlarındaki boşluklara 
doğru bilgileri yazmaları istenir. 

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 17
DOĞRU-YANLIŞ

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz 
ifadelerin doğrusunu altlarında verilen boşluklara yazınız.

 1. Miraç, Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 2. Resulullah’ın (s.a.v.) “dinin direği”diye nitelediği namaz risaletle birlikte iki vakit 
                                olarak emredilmişken Miraç’ta beş vakit olarak farz kılınmıştır.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 3. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 4. Allah Resulü’ne (s.a.v.) cennet ve cehennem gösterilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 5. Müminlere ilahî bir hediye mahiyetinde olan Âl-i İmrân suresinin son üç ayeti 
      vahyedilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 6. İsra, Peygamberimizin (s.a.v.) göklere yükseltilmesi anlamına gelir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 7. Allah Resulü (s.a.v.) için ilahî destek anlamı taşıyan Miraç hadisesi, Müslümanlar
  için de bir imtihan vesilesi olmuştur.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 8. Hz. Ali (r.a.) tereddüt etmeksizin büyük bir teslimiyetle ‘Şehadet ederim ki 
  Muhammed’in (s.a.v.) söylediği her şey gerçektir, doğrudur.’ diyerek ‘Sıddîk’ 
  lakabına nail oldu.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 9. İsra ve Miraç mucizesi karşısında müşrikler alay ederek Allah Resulü’nden 
  (s.a.v.)  Kudüs şehrinin görünüş ve durumunu anlatmasını istemişlerdi.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 10. Müşriklerden bazıları Peygamberimiz’den (s.a.v.) gelmesini bekledikleri ticaret 
  kervanlarının nerede bulunduğunu söylemesini istemişlerdi.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 11. Allah Resulü (s.a.v.) ümmetinden Allah’a şirk koşmaktan uzak olanların cennete 
  girecekleri müjdesini almıştır.
  …………………………....................………………………………………………………………..
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 17
DOĞRU-YANLIŞ

CEVAP ANAHTARI

 1. Miraç, Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
  Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra denir.

 2. Resulullah’ın (s.a.v.) “dinin direği”diye nitelediği namaz risaletle birlikte iki vakit 
                                olarak emredilmişken Miraç’ta beş vakit olarak farz kılınmıştır.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 3. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 4. Allah Resulü’ne (s.a.v.) cennet ve cehennem gösterilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 5. Müminlere ilahî bir hediye mahiyetinde olan Âl-i İmrân suresinin son üç ayeti 
      vahyedilmiştir.
  Hediye mahiyetinde indirilen Bakara suresinin son iki ayetidir.

 6. İsra, Peygamberimizin (s.a.v.) göklere yükseltilmesi anlamına gelir.
  Peygamberimizin (s.a.v.) göklere yükseltilmesine Miraç denir.

 7. Allah Resulü (s.a.v.) için ilahî destek anlamı taşıyan Miraç hadisesi, Müslümanlar
  için de bir imtihan vesilesi olmuştur.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 8. Hz. Ali (r.a.) tereddüt etmeksizin büyük bir teslimiyetle ‘Şehadet ederim ki 
  Muhammed’in (s.a.v.) söylediği her şey gerçektir, doğrudur.’ diyerek ‘Sıddîk’ 
  lakabına nail oldu.
  Şehadet ederim ki Muhammed’in (s.a.v.) söylediği her şey gerçektir, doğrudur.’ 
  diyerek ‘Sıddîk’ lakabına nail olan sahabi Hz. Ebu Bekir’dir.

 9. İsra ve Miraç mucizesi karşısında müşrikler alay ederek Allah Resulü’nden 
  (s.a.v.)  Kudüs şehrinin görünüş ve durumunu anlatmasını istemişlerdi.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 10. Müşriklerden bazıları Peygamberimiz’den (s.a.v.) gelmesini bekledikleri ticaret 
  kervanlarının nerede bulunduğunu söylemesini istemişlerdi.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 11. Allah Resulü (s.a.v.) ümmetinden Allah’a şirk koşmaktan uzak olanların cennete 
  girecekleri müjdesini almıştır.
  …………………………....................………………………………………………………………..
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 17
DOĞRU-YANLIŞ

CEVAP ANAHTARI

 1. Miraç, Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
  Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra denir.

 2. Resulullah’ın (s.a.v.) “dinin direği”diye nitelediği namaz risaletle birlikte iki vakit 
                                olarak emredilmişken Miraç’ta beş vakit olarak farz kılınmıştır.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 3. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 4. Allah Resulü’ne (s.a.v.) cennet ve cehennem gösterilmiştir.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 5. Müminlere ilahî bir hediye mahiyetinde olan Âl-i İmrân suresinin son üç ayeti 
      vahyedilmiştir.
  Hediye mahiyetinde indirilen Bakara suresinin son iki ayetidir.

 6. İsra, Peygamberimizin (s.a.v.) göklere yükseltilmesi anlamına gelir.
  Peygamberimizin (s.a.v.) göklere yükseltilmesine Miraç denir.

 7. Allah Resulü (s.a.v.) için ilahî destek anlamı taşıyan Miraç hadisesi, Müslümanlar
  için de bir imtihan vesilesi olmuştur.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 8. Hz. Ali (r.a.) tereddüt etmeksizin büyük bir teslimiyetle ‘Şehadet ederim ki 
  Muhammed’in (s.a.v.) söylediği her şey gerçektir, doğrudur.’ diyerek ‘Sıddîk’ 
  lakabına nail oldu.
  Şehadet ederim ki Muhammed’in (s.a.v.) söylediği her şey gerçektir, doğrudur.’ 
  diyerek ‘Sıddîk’ lakabına nail olan sahabi Hz. Ebu Bekir’dir.

 9. İsra ve Miraç mucizesi karşısında müşrikler alay ederek Allah Resulü’nden 
  (s.a.v.)  Kudüs şehrinin görünüş ve durumunu anlatmasını istemişlerdi.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 10. Müşriklerden bazıları Peygamberimiz’den (s.a.v.) gelmesini bekledikleri ticaret 
  kervanlarının nerede bulunduğunu söylemesini istemişlerdi.
  …………………………....................………………………………………………………………..

 11. Allah Resulü (s.a.v.) ümmetinden Allah’a şirk koşmaktan uzak olanların cennete 
  girecekleri müjdesini almıştır.
  …………………………....................………………………………………………………………..

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 18

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemi ile 
ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’deki “anahtar sözcükler” öğretmen tarafından okunur.
5. Öğrencilerden metinlerde boş bırakılan yerleri anahtar sözcüklerden biriyle 

doldurmaları istenir. 
6. Öğrencilerden anahtar sözcüklerin birden fazla kullanılabileceğini göz önünde 

bulundurmaları istenir.
7. Boşluklarda ölçmenin güvenirliğinin düşmemesi için yardımcı fiiller ve kelime ekleri 

kullanılmamıştır.
8. Boşlukların doldurulmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
9. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 18
BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıda verilen metinlerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

“Mekke’de Allah Resulü’ne (s.a.v.) inananlardan bir kısmının ………………. giderek canlarını 
kurtarabilmekle birlikte, geride kalanların baskı ve işkence görmeye devam ettiği, üstelik 
kendisini destekleyen ………………. yaklaşık üç yıl sosyal ve ticari boykota maruz kaldığı, 
ardından hem eşini, hem de destekçisi olan amcası ……………….kaybettiği, Taif seferinden 
de istediği neticeyi alamamış olması dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz kaldığı bir 
ortamda Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne (s.a.v.) ………………. mucizesini bahşetmiştir. Bu sayede 
tebliğ sürecinde dayanaklarını kaybeden ve risâletinin başarısı konusunda neredeyse endişe 
duymaya başlayan, elinde bulunan vasıta ve imkânsızlıkların getirdiği ümitsizliğe düşmek 
üzere olan elçiye açık ………………. mesajı verilmiş, o, aynı zamanda onurlandırılmıştır. 
Sonuçta Hz. Peygamber (s.a.v.) miraç vesilesiyle Rabbinden aldığı manevi enerji, ilahî destek 
sayesinde tebliğ faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla yeniden hız vermiştir. Miraç 
hadisesi Allah Resulü (s.a.v.) için büyük bir destek anlamı taşırken, aynı zamanda diğer 
Müslümanlar için bir ………………. vesilesi olmuştur. Başta Hz. Ebu Bekir olmak üzere bu 
hadise Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa bazılarının 
şüphelerine sebep olmuştur. ........................ iman noktasında büyük bir teslimiyet örneği 
göstermiş ve Allah Resulü’nü (s.a.v.) ‘Evet doğrudur, doğru söyledin, evet, senin Allah’ın 
Resulü olduğuna şehadet ederim.’ diyerek tasdik etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ona ‘Sen 
de doğru söyledin ve beni tasdik ettin, sen de ................... buyurmuştur. İşte o günden sonra 
................., ‘....................’ ünvanı verilmiştir.”

(bk. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Beyrut, 1971, C 2, s. 40;
  Adem Apak, Siyer-i Nebî-1, İstanbul, 2017, C 1, s. 158-159.)

Hz. Ebu Bekir Haşimoğulları es-Sıddîk

Ebû Tâlib miraç imtihan

Habeşistan destek
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 18
BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıda verilen metinlerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

“Mekke’de Allah Resulü’ne (s.a.v.) inananlardan bir kısmının ………………. giderek canlarını
kurtarabilmekle birlikte, geride kalanların baskı ve işkence görmeye devam ettiği, üstelik
kendisini destekleyen ………………. yaklaşık üç yıl sosyal ve ticari boykota maruz kaldığı,
ardından hem eşini, hem de destekçisi olan amcası ……………….kaybettiği, Taif seferinden
de istediği neticeyi alamamış olması dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz kaldığı bir
ortamda Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne (s.a.v.) ………………. mucizesini bahşetmiştir. Bu sayede
tebliğ sürecinde dayanaklarını kaybeden ve risâletinin başarısı konusunda neredeyse endişe
duymaya başlayan, elinde bulunan vasıta ve imkânsızlıkların getirdiği ümitsizliğe düşmek
üzere olan elçiye açık ………………. mesajı verilmiş, o, aynı zamanda onurlandırılmıştır.
Sonuçta Hz. Peygamber (s.a.v.) miraç vesilesiyle Rabbinden aldığı manevi enerji, ilahî destek
sayesinde tebliğ faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla yeniden hız vermiştir. Miraç
hadisesi Allah Resulü (s.a.v.) için büyük bir destek anlamı taşırken, aynı zamanda diğer
Müslümanlar için bir ………………. vesilesi olmuştur. Başta Hz. Ebu Bekir olmak üzere bu
hadise Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa bazılarının
şüphelerine sebep olmuştur. ........................ iman noktasında büyük bir teslimiyet örneği
göstermiş ve Allah Resulü’nü (s.a.v.) ‘Evet doğrudur, doğru söyledin, evet, senin Allah’ın
Resulü olduğuna şehadet ederim.’ diyerek tasdik etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ona ‘Sen
de doğru söyledin ve beni tasdik ettin, sen de ................... buyurmuştur. İşte o günden sonra
................., ‘....................’ ünvanı verilmiştir.”

(bk. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Beyrut, 1971, C 2, s. 40; 
bk. Adem Apak, Siyer-i Nebî-1, İstanbul, 2017, C 1, s. 158-159.)

Hz. Ebu Bekir Haşimoğulları es-Sıddîk

Ebû Tâlib miraç imtihan

Habeşistan destek

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 18
BOŞLUK DOLDURMA

CEVAP ANAHTARI

Mekke’de Allah Resulüne (s.a.v.) inananlardan bir kısmının Habeşistan’a giderek canlarını 
kurtarabilmekle birlikte, geride kalanların baskı ve işkence görmeye devam ettiği, üstelik 
kendisini destekleyen Hâşimoğullarının yaklaşık üç yıl sosyal ve ticari boykota maruz 
kaldığı, ardından hem eşini, hem de destekçisi olan amcası Ebû Tâlib’i kaybettiği, Taif 
seferinden de istediği neticeyi alamamış olması dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz 
kaldığı bir ortamda Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne (s.a.v.) miraç mucizesini bahşetmiştir. Bu 
sayede tebliğ sürecinde dayanaklarını kaybeden ve risâletinin başarısı konusunda 
neredeyse endişe duymaya başlayan, elinde bulunan vasıta ve imkânsızlıkların getirdiği 
ümitsizliğe düşmek üzere olan elçiye açık destek mesajı verilmiş, o, aynı zamanda 
onurlandırılmıştır. Sonuçta Hz. Peygamber (s.a.v.) miraç vesilesiyle Rabbinden aldığı 
manevi enerji, ilahî destek sayesinde tebliğ faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla yeniden 
hız vermiştir. Miraç hadisesi Allah Resulü (s.a.v.) için büyük bir destek anlamı taşırken, aynı 
zamanda diğer Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olmuştur. Başta Hz. Ebû Bekir olmak 
üzere bu hadise Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa 
bazılarının şüphelerine sebep olmuştur.Başta Hz. Ebu Bekir olmak üzere bu hadise 
Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa bazılarının 
şüphelerine sebep olmuştur. Hz. Ebu Bekir iman noktasında büyük bir teslimiyet örneği 
göstermiş ve Allah Resulü’nü (s.a.v.) ‘Evet doğrudur, doğru söyledin, evet, senin Allah’ın 
Resulü olduğuna şehadet ederim.’ diyerek tasdik etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ona 
‘Sen de doğru söyledin ve beni tasdik ettin, sen de es-Sıddîksın.’ buyurmuştur. İşte o 
günden sonra Hz. Ebu Bekir’e, ‘es-Sıddîk’ ünvanı verilmiştir.”

(bk. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Beyrut, 1971, C 2, s. 40; 
 Adem Apak, Siyer-i Nebî-1, İstanbul, 2017, C 1, s. 158-159.)
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 19

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından öğrencilere Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından 
önemini içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan yönerge doğrultusunda tabloda sıralanan Akabe 

Biatları’na dair sözlerin hangi biat kapsamına girdiğini bulmaları ve eşleştirmeleri 
yapmaları istenir.

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 19

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından öğrencilere Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından 
önemini içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan yönerge doğrultusunda tabloda sıralanan Akabe 

Biatları’na dair sözlerin hangi biat kapsamına girdiğini bulmaları ve eşleştirmeleri 
yapmaları istenir.

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 19
EŞLEŞTİRME

Aşağıdaki metne göre tabloda verilen sözlerin hangi Akabe Biatı’na ait olduğunu bularak 
ilgili biat başlığının altını işaretleyerek eşleştiriniz.

“I. Akabe Biatı’nda Allah Resulü’nün (s.a.v.) Yesrib temsilcilerinden talepleri genelde 
ferdî ve dinî nitelikte iken, ikincisi ise daha çok toplumsal ve siyasi muhtevalıydı. Zira 
Hz. Peygamber (s.a.v.) ilk biatta muhataplarına dinin emirler doğrultusunda çağrıda 
bulunurken ikinci biatte onlardan müşriklere karşı Kureyşli Müslümanlarla siyasî 
ortaklık tesis etmelerini talep etmiştir. Bunun sonucunda Yesrib Arapları Mekkelilerle 
birlikte Resulüllah’ın (s.a.v.) organizesinde siyasi birlik oluşturmuşlardır.”

(bk. Âdem Apak, Siyer-i Nebî-1, Ensar, İstanbul, 2017, C 1, s. 166.)

Hırsızlık yapmamak  

İyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda da kendisine her şartta itaat etmek  

Hicret ettiği takdirde Allah Resulü’nü (s.a.v.) ve Mekkeli bütün Müslümanları 
kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi korumak 

Zina etmemek  

Hiçbir şekilde Allah’a (c.c.) ortak koşmamak  

Bollukta da darlıkta da mali yardımda bulunmak  

Resulullah’ın (s.a.v.) emirlerine uymak  

İyiliği emredip kötülüğe engel olmak  

İftira atmamak  

Kimseden korkup çekinmeden hak üzere bulunmak  

Çocuklarını öldürmemek 

5.

6.

3.

4.

1.

2.

8.

9.

10.

11.

7.

AKABE BİATLARI’NDA VERİLEN SÖZLER I.
AKABE

II.
AKABE
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 19
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

Hırsızlık yapmamak 

İyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda da kendisine her şartta itaat etmek 

Hicret ettiği takdirde Allah Resulü’nü (s.a.v.) ve Mekkeli bütün Müslümanları 
kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi korumak 

Zina etmemek 

Hiçbir şekilde Allah’a (c.c.) ortak koşmamak  

Bollukta da darlıkta da mali yardımda bulunmak 

Resulullah’ın (s.a.v.) emirlerine uymak 

İyiliği emredip kötülüğe engel olmak  

İftira atmamak 

Kimseden korkup çekinmeden hak üzere bulunmak 

Çocuklarını öldürmemek 

5.

6.

3.

4.

1.

2.

8.

9.

10.

11.

7.

AKABE BİATLARI’NDA VERİLEN SÖZLER I.
AKABE

II.
AKABE
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 19
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

Hırsızlık yapmamak  

İyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda da kendisine her şartta itaat etmek  

Hicret ettiği takdirde Allah Resulü’nü (s.a.v.) ve Mekkeli bütün Müslümanları 
kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi korumak 

Zina etmemek  

Hiçbir şekilde Allah’a (c.c.) ortak koşmamak  

Bollukta da darlıkta da mali yardımda bulunmak  

Resulullah’ın (s.a.v.) emirlerine uymak  

İyiliği emredip kötülüğe engel olmak  

İftira atmamak  

Kimseden korkup çekinmeden hak üzere bulunmak  

Çocuklarını öldürmemek 

5.

6.

3.

4.

1.

2.

8.

9.

10.

11.

7.

AKABE BİATLARI’NDA VERİLEN SÖZLER I.
AKABE

II.
AKABE

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 20

Süreç

20 dk.

 1. Öğrencilere Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemi ile ilgili bir 
etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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EK-1
20 dk.

ETKİNLİK 20
OKU-YORUM

“İlk Akabe görüşmesinde hem Evsliler hem de Hazrecliler hazır bulundukları için bu 
gelişmeyi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) daha Medine‘ye hicret etmeden önce şehirdeki Arapları 
birleştirme hedefinin ilk adımı olarak görmek mümkündür. Toplantının ardından 
Resulullah’ın (s.a.v.) Yesrib’e gönderdiği özel temsilcisi Mus’ab b. Umeyr ve Medineli Es’ad b. 
Zürâre’in gayretleriyle şehirde hızlı bir İslamlaşma faaliyeti başlamıştır. O kadar ki, Mus’ab’ın 
bir yıl süren faaliyetleri sonucunda üç aile dışında Medineli Arap kabile mensupları 
çoğunluğu itibarıyla İslâm’a dâhil olmuşlardır…

II. Akabe Biatı’nın tamamlanmasının ardından Hz. Peygamber (s.a.v.) Evs ve Hazreclilerden 
Medine‘yi kendisi adına idare edecek temsilciler (nakîb) seçmelerini istedi. Hazrec 
kabilesinden dokuz, Evs kabilesinden üç kişi olmak üzere Medine’deki Arapların temsilcileri 
belirlendi. Allah Resulü (s.a.v.) bundan sonra seçilmiş olan başkanlar arasından Es’ad b. 
Zürâre’yi de baş temsilci olarak tayin etti. Zira bu sahâbî Birinci Akabe Biatı’nın 
gerçekleştirilmesinden itibaren Mus’ab b. Umeyr ile Medine’de gelişen İslamlaşmanın en 
önemli temsilcisiydi. II. Akabe Biatı’nın ardından atılan bu adımlarla birlikte Medine’ye hicretin 
siyasî alt yapısı hazırlanmış oldu.”

(bk. Âdem Apak, Siyer-i Nebî-1, Ensar, İstanbul, 2017, C 1, s. 164-167.)

Aşağıdaki soruları metinden ve tablodan yararlanarak cevaplayınız.

1. Hiçbir şekilde Allah’a (c.c.) ortak 
koşmamak

2. Resulullah’ın (s.a.v.) emirlerine 
uymak

3. Çocuklarını öldürmemek
4. Hırsızlık yapmamak
5. Zina etmemek
6. İftira atmamak

1. İyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda 
da kendisine her şartta itaat etmek

2. Hicret ettiği takdirde Allah 
Resulü’nü (s.a.v.) ve Mekkeli bütün 
Müslümanları kendi canlarını, 
çocuklarını, kadınlarını ve mallarını 
korudukları gibi korumak

3. Bollukta da darlıkta da mali 
yardımda bulunmak

4. İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
5. Kimseden korkup çekinmeden hak 

üzere bulunmak

I. AKABE BİATI’NDA VERİLEN SÖZLER II. AKABE BİATI’NDA VERİLEN SÖZLER

1. Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemi nedir?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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EK-1
20 dk.

ETKİNLİK 20
OKU-YORUM

“İlk Akabe görüşmesinde hem Evsliler hem de Hazrecliler hazır bulundukları için bu
gelişmeyi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) daha Medine‘ye hicret etmeden önce şehirdeki Arapları
birleştirme hedefinin ilk adımı olarak görmek mümkündür. Toplantının ardından
Resulullah’ın (s.a.v.) Yesrib’e gönderdiği özel temsilcisi Mus’ab b. Umeyr ve Medineli Es’ad b.
Zürâre’in gayretleriyle şehirde hızlı bir İslamlaşma faaliyeti başlamıştır. O kadar ki, Mus’ab’ın
bir yıl süren faaliyetleri sonucunda üç aile dışında Medineli Arap kabile mensupları
çoğunluğu itibarıyla İslâm’a dâhil olmuşlardır…

II.Akabe Biatı’nın tamamlanmasının ardından Hz. Peygamber (s.a.v.) Evs ve Hazreclilerden
Medine‘yi kendisi adına idare edecek temsilciler (nakîb) seçmelerini istedi. Hazrec
kabilesinden dokuz, Evs kabilesinden üç kişi olmak üzere Medine’deki Arapların temsilcileri
belirlendi. Allah Resulü (s.a.v.) bundan sonra seçilmiş olan başkanlar arasından Es’ad b.
Zürâre’yi de baş temsilci olarak tayin etti. Zira bu sahâbî Birinci Akabe Biatı’nın
gerçekleştirilmesinden itibaren Mus’ab b. Umeyr ile Medine’de gelişen İslamlaşmanın en
önemli temsilcisiydi. II.Akabe Biatı’nın ardından atılan bu adımlarla birlikte Medine’ye hicretin
siyasî alt yapısı hazırlanmış oldu.”

(bk. Âdem Apak, Siyer-i Nebî-1, Ensar, İstanbul, 2017, C 1, s. 164-167.)

Aşağıdaki soruları metinden ve tablodan yararlanarak cevaplayınız.

1. Hiçbir şekilde Allah’a (c.c.) ortak 
koşmamak

2. Resulullah’ın (s.a.v.) emirlerine 
uymak

3. Çocuklarını öldürmemek
4. Hırsızlık yapmamak
5. Zina etmemek
6. İftira atmamak

1. İyi günlerde de sıkıntılı zamanlarda 
da kendisine her şartta itaat etmek

2. Hicret ettiği takdirde Allah 
Resulü’nü (s.a.v.) ve Mekkeli bütün 
Müslümanları kendi canlarını, 
çocuklarını, kadınlarını ve mallarını 
korudukları gibi korumak

3. Bollukta da darlıkta da mali 
yardımda bulunmak

4. İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
5. Kimseden korkup çekinmeden hak 

üzere bulunmak

I. AKABE BİATI’NDA VERİLEN SÖZLER II. AKABE BİATI’NDA VERİLEN SÖZLER

1. Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemi nedir?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

EK-1
20 dk.

ETKİNLİK 20
OKU-YORUM

2. Akabe Biatları’nın genel özellikleri nelerdir?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Allah Resulü’nün (s.a.v.) I. ve II. Akabe Biatı’nda aldığı sözler arasındaki farklılıklar ve
bu farklılıkların sebepleri nelerdir?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 21

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Yesrib’e hicretin sebepleri ve önemi ile ilgili bir etkinlik yapılacağı
bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan şiiri okumaları istenir. Ayrıca bir öğrencinin de şiiri

sesli bir şekilde tekrar okuması sağlanır.
5. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
6. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların

sınıfla paylaşılması sağlanır.
7. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 21

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere Yesrib’e hicretin sebepleri ve önemi ile ilgili bir etkinlik yapılacağı 
bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan şiiri okumaları istenir. Ayrıca bir öğrencinin de şiiri 

sesli bir şekilde tekrar okuması sağlanır.
5. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
6. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
7. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 21
ŞİİR DİLİYLE

Şiire göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Necip Fazıl Kısakürek, Yesrib’e hicretin hangi sebepleri üzerinde durmuştur?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. “… Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.”

(Ankebût suresi, 26. ayet.)
Şair bu ayete hangi dizelerinde vurgu yapmıştır? Hicretin önemi açısından açıklayınız.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

         HİCRET
Mekke'yle Medine arası yollar; 
Çizik çizik, hasret yarası yollar. 
Vardığı her nokta yine başlangıç; 
Gitgide Allah'a varası yollar. 
Mekke'yle Medine arası yollar...

Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin 
Yalnız iki çift nurdan güvercin. 
Bunlar iki dostun ayakları ki, 
Yolları göklere bağlayan perçin 
Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin;

Hicret, yurt dışında aranan destek; 
Dava sahibine öz yurdu köstek. 
Merkezi dışardan sarmaktır murad, 
Merkezin çevreden fethidir istek. 
Hicret, yurt dışında aranan destek;

İnsan koşar, ufuk kaçar beraber; 
Ufukta varılmaz gayeden haber, 
O ki, eteğinde ufuk ve gaye; 
O ki, gaye-insan, ufuk-Peygamber 
İnsan koşar, ufuk kaçar beraber

Ayakta, Medine Müslümanları, 
İslam'ın “Yardımcı” kahramanları... 
Resuller Resulü uğrunda feda, 
Malları, canları, hanümanları... 
Ayakta, Medine Müslümanları.

Necip Fazıl Kısakürek
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 22

Süreç

15 dk.

1. Öğrencilere Yesrib’e hicretin sebepleri ve önemi le ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.
2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de karışık olarak verilen ifadelerin numaralandırarak anlamlı bir bütün olacak

şekilde sıralanması ve soruların bu sıralanan metne göre cevaplandırılması istenir.
5. Ek-1’deki yönergelerin uygulanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir.

Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 22

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere Yesrib’e hicretin sebepleri ve önemi le ilgili bir etkinlik yapılacağı bildirilir.
2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de karışık olarak verilen ifadelerin numaralandırarak anlamlı bir bütün olacak 

şekilde sıralanması ve soruların bu sıralanan metne göre cevaplandırılması istenir.
5. Ek-1’deki yönergelerin uygulanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. 

Cevapların sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 22
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

1. Medine’ye hicrete hangi önemli olaylar zemin hazırlamıştır?

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

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

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

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

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

2. Mekkeli müşriklerin Medine’ye hicrete karşı çıkmalarının sebepleri nelerdir?

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

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

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

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

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

"Hz. Peygamber, İslâm’ı yaymak için merkez olabilecek bir yurt arayışı içindeydi. Akabe 
Biatları’nın gerçekleştiği süreç içinde planlı bir şekilde Medine'ye hicret için gerekli zemin 
hazırlanmıştı. Çünkü Medine stratejik öneme sahipti. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve ailesi-
nin, büyük dedesi Hâşim’den itibaren, Medine ile sıkı bağları vardı. Abdülmuttalib’in 
annesi Hazrecli idi. Bir arazi meselesi yüzünden Abdülmuttalib ile amcası Nevfel arasın-
da meydana gelen çekişmede Medineliler Abdülmuttalib’e yardıma gelmişlerdi. Hz. 
Peygamber’in annesi Âmine ve babası Abdullah’ın kabirleri Medine’de idi. Abbas’ın Medine-
lilerle yakın dostluğu vardı. Bunlara ek olarak Akabe Bîatları ve başka vesilelerle Medine’-
de İslâm’ın kökleşmesi ve yayılması için zeminin uygun olduğu anlaşılmıştı. İkinci Akabe 
Bîatı’ndan sonra Rebîülevvel ayına doğru Mekke’de Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir Hz. Ali 
ve aileleri; bunun yanında hapse atılma, hastalık, güçsüzlük gibi nedenlerle hicret 
etmeye imkân bulamayan birkaç kişiden başka Müslüman kalmamıştı. Bir kısmı Habeşis-
tan’da bulunmakla birlikte, çoğu Medine'ye hicret etmişlerdi. Hz. Ebû Bekir çok kere Hz. 
Peygamber’den hicret için izin istemiş ancak 'Acele etme, belki Allah sana bir arkadaş 
verir.' karşılığını almıştı. Hz. Ebû Bekir, o arkadaşın kendisi olmasını arzu ediyordu. Mekke-
li müşrikler, Medine’ye hicrete temelden karşıydılar. Nitekim bu yüzden Akabe Biatları 
gizli yapılmış, Hz. Ömer hariç diğer Müslümanlar gizlice hicret etmişlerdi. Çünkü müşrik-
ler, İslam’ın Medine’de güçlenmesinden korkuyorlardı. Hz. Muhammed de (s.a.v.) hicret 
eder ve İslam orada güçlenirse böyle bir gelişme Mekkeliler için siyasi ve ekonomik 
açıdan tehlike arz ederdi. Medine, Mekke’yi Suriye’ye bağlayan kervan yolu üzerinde yer 
aldığından, Kureyş’in ticari hayatı ve her şeyden önce Mekke’nin dış güvenliği tehlikeye 
girmiş olurdu."

 (bk. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet Vakfı Yay., 
Ankara, 2001, s. 66-67.)
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin Kuba’daki faaliyetlerini açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 23

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) Kuba’daki faaliyetlerini 
içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de yer alan yönergeler doğrultusunda hicret ile ilgili eşleştirmelerin yapılması 

istenir.
5. Eşleştirmeye konu olan kavramların ve isimlerin birden fazla ayete karşılık gelebileceği 

gibi hiçbir ayetle de ilgili olamayabileceği belirtilerek öğrencilerden eşleştirmede bunu 
göz önünde bulundurmaları istenir. 

6. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
7. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
8. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin Kuba’daki faaliyetlerini açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 23

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından öğrencilere Peygamberimizin (s.a.v.) Kuba’daki faaliyetlerini 
içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’de yer alan yönergeler doğrultusunda hicret ile ilgili eşleştirmelerin yapılması 

istenir.
5. Eşleştirmeye konu olan kavramların ve isimlerin birden fazla ayete karşılık gelebileceği 

gibi hiçbir ayetle de ilgili olamayabileceği belirtilerek öğrencilerden eşleştirmede bunu 
göz önünde bulundurmaları istenir. 

6. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
7. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
8. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 23
EŞLEŞTİRME

Aşağıda verilen ayetleri ilgili oldukları kavramlarla ya da isimlerle ayetlerin başındaki 
rakamları kullanarak eşleştiriniz. Bir kavramın birden fazla ayetle eşleşebileceği gibi 
hiçbir ayetle de eşleşemeyebileceğini göz önünde bulundurunuz.

1. “Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları 
için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak 
kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.”

(Enfâl suresi, 30. ayet.) 

2. “… Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar 
ve öldürüldüler. Andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından 
ırmaklar akan cennetlere koyacağım…”

(Âl-i İmrân suresi, 195. ayet.)

3. “İnsanlardan öyleleri de var ki Allah’ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da 
kullarına şefkatlidir.” 

(Bakara suresi, 207. ayet.)

4. “Eğer siz ona (Resulullah’a) yardım etmezseniz (bu önemli değil) ona Allah yardım etmiştir. 
Hani kâfirler onu, iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O, arkadaşına, 
’Üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.’ diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet 
sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların 
sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.”

(Tevbe suresi, 40. ayet.)

5. “… İlk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. 
Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.”

 (Tevbe suresi, 108. ayet.)

6. “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı 
anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.”

(Cuma suresi, 9. ayet.)

HZ. SUHEYB 
ER-RUMÎ

...........
MESCİDİ NEBÎ

...........
MUHACİRLER

...........

KUBA 
MESCİDİ 
...........

HZ. 
EBU BEKİR

...........
DÂRÜNNEDVE

...........

SEVR
...........

HİRA
...........

RANUNA 
VADİSİ
...........
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 23
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

HZ. SUHEYB 
ER-RUMÎ

2-3
MESCİDİ NEBÎ

-
MUHACİRLER

2-3

KUBA 
MESCİDİ 

5

HZ. 
EBU BEKİR

2-4
DÂRÜNNEDVE

1

SEVR
4

HİRA
-

RANUNA 
VADİSİ

6
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 23
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

HZ. SUHEYB 
ER-RUMÎ

2-3
MESCİDİ NEBÎ

-
MUHACİRLER

2-3

KUBA 
MESCİDİ 

5

HZ. 
EBU BEKİR

2-4
DÂRÜNNEDVE

1

SEVR
4

HİRA
-

RANUNA 
VADİSİ

6

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Peygamberimizin Kuba’daki faaliyetlerini açıklar.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 24

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından Peygamberimizin (s.a.v.) Kuba’daki faaliyetlerini içeren bir etkinlik 
yapacakları bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Ek-1’deki yönerge doğrultusunda Peygamberimizin (s.a.v.) hicreti ile ilgili verilen 

cümlelerden doğru olan ifadeleri işaretlemeleri, yanlış olduğunu düşündükleri ifadelerin 
de doğrusunu altlarında verilen boşluklara yazmaları istenir.

5. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
6. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
7. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 24
DOĞRU-YANLIŞ

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz 
ifadelerin doğrusunu altlarında verilen boşluklara yazınız.

Muhacirlerin ilki olarak kabul edilen Ebu Seleme (r.a.), eşi Ümmü Seleme (r.a.) 
ve çocuğuyla birlikte yola çıkmasına rağmen eşinin kabilesi eşini ve oğlunu 
yolculuktan alıkoyduğu için tek başına gitmek zorunda kalmıştır.
.......................................................................................................................

Allah Resulü’ne (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir’e hicrette Abdullah b. Uraykıt 
kılavuzluk etmiştir.
.......................................................................................................................

Resulullah (s.a.v.) Kuba’da bir süre Ebu Eyyüb el-Ensârî’nin evinde misafir 
olmuştur.
.......................................................................................................................

Müşrikler Suheyb er-Rumî’ye ancak bütün malını Mekke’de bırakırsa izin 
vereceklerini söylemişler, o da hicreti tercih ederek tamamen fakir bir hâlde 
Yesrib’e gitmiştir.
.......................................................................................................................

Allah Resulü (s.a.v.) İslam’ın ilk mescidi olarak anılacak Peygamber Mescidi’ni 
inşa etmiştir.
.......................................................................................................................

Hz. Peygamber ve kafilesi, 622 yılında bir hafta süren yolculuktan sonra 
Yesrib yakınlarındaki Kuba’ya ulaşmıştır. 
.......................................................................................................................

Resul-i Ekrem suikast için kapıda bekleyen müşriklerin arasından onlar 
görmeden geçip giderken Yâsîn suresinin ilk ayetlerini okumuştur.
.......................................................................................................................

Hz. Ebu Bekir kızı Esma’yı (r.a.) mağarada kaldıkları sürece kendilerine 
Mekke’den haber getirmekle görevlendirmişti.
.......................................................................................................................

Hz. Peygamber’in kendisine verdiği görevi tamamlayıp yola çıkan Hz. Ali, 
Allah Resulü’ne (s.a.v.) Kuba’da yetişmiştir.
.......................................................................................................................

Resul-i Ekrem cuma namazını ilk kez yol üzerinde bulunan Akabe Vadisi’nde 
kıldırmıştır.
.......................................................................................................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 24
DOĞRU-YANLIŞ

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz 
ifadelerin doğrusunu altlarında verilen boşluklara yazınız.

Muhacirlerin ilki olarak kabul edilen Ebu Seleme (r.a.), eşi Ümmü Seleme (r.a.) 
ve çocuğuyla birlikte yola çıkmasına rağmen eşinin kabilesi eşini ve oğlunu 
yolculuktan alıkoyduğu için tek başına gitmek zorunda kalmıştır.
.......................................................................................................................

Allah Resulü’ne (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir’e hicrette Abdullah b. Uraykıt 
kılavuzluk etmiştir.
.......................................................................................................................

Resulullah (s.a.v.) Kuba’da bir süre Ebu Eyyüb el-Ensârî’nin evinde misafir 
olmuştur.
.......................................................................................................................

Müşrikler Suheyb er-Rumî’ye ancak bütün malını Mekke’de bırakırsa izin 
vereceklerini söylemişler, o da hicreti tercih ederek tamamen fakir bir hâlde 
Yesrib’e gitmiştir.
.......................................................................................................................

Allah Resulü (s.a.v.) İslam’ın ilk mescidi olarak anılacak Peygamber Mescidi’ni 
inşa etmiştir.
.......................................................................................................................

Hz. Peygamber ve kafilesi, 622 yılında bir hafta süren yolculuktan sonra 
Yesrib yakınlarındaki Kuba’ya ulaşmıştır. 
.......................................................................................................................

Resul-i Ekrem suikast için kapıda bekleyen müşriklerin arasından onlar 
görmeden geçip giderken Yâsîn suresinin ilk ayetlerini okumuştur.
.......................................................................................................................

Hz. Ebu Bekir kızı Esma’yı (r.a.) mağarada kaldıkları sürece kendilerine 
Mekke’den haber getirmekle görevlendirmişti.
.......................................................................................................................

Hz. Peygamber’in kendisine verdiği görevi tamamlayıp yola çıkan Hz. Ali, 
Allah Resulü’ne (s.a.v.) Kuba’da yetişmiştir.
.......................................................................................................................

Resul-i Ekrem cuma namazını ilk kez yol üzerinde bulunan Akabe Vadisi’nde 
kıldırmıştır.
.......................................................................................................................
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 24
DOĞRU-YANLIŞ

CEVAP ANAHTARI

Muhacirlerin ilki olarak kabul edilen Ebu Seleme (r.a.), eşi Ümmü Seleme (r.a.) 
ve çocuğuyla birlikte yola çıkmasına rağmen eşinin kabilesi eşini ve oğlunu 
yolculuktan alıkoyduğu için tek başına gitmek zorunda kalmıştır.
.......................................................................................................................

Allah Resulü’ne (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir’e hicrette Abdullah b. Uraykıt 
kılavuzluk etmiştir.
.......................................................................................................................

Resulullah (s.a.v.) Kuba’da bir süre Ebu Eyyüb el-Ensârî’nin evinde misafir 
olmuştur.
Resulullah (s.a.v.) Kuba’da bir süre Kulsûm b. Hidm’in evinde misafir 
olmuştur.

Müşrikler Suheyb er-Rumî’ye ancak bütün malını Mekke’de bırakırsa izin 
vereceklerini söylemişler, o da hicreti tercih ederek tamamen fakir bir hâlde 
Yesrib’e gitmiştir.
.......................................................................................................................

Allah Resulü (s.a.v.) İslam’ın ilk mescidi olarak anılacak Peygamber Mescidi’ni 
inşa etmiştir.
İslam’ın ilk mescidi olarak anılacak Kuba mescidini inşa etmiştir.

Hz. Peygamber ve kafilesi, 622 yılında bir hafta süren yolculuktan sonra 
Yesrib yakınlarındaki Kuba’ya ulaşmıştır. 
.......................................................................................................................

Resul-i Ekrem suikast için kapıda bekleyen müşriklerin arasından onlar 
görmeden geçip giderken Yâsîn suresinin ilk ayetlerini okumuştur.
.......................................................................................................................

Hz. Ebu Bekir kızı Esma’yı (r.a.) mağarada kaldıkları sürece kendilerine 
Mekke’den haber getirmekle görevlendirmişti.
Hz. Ebu Bekir oğlu Abdullah’ı (r.a.) mağarada kaldıkları sürece kendilerine 
Mekke’den haber getirmekle görevlendirmişti.

Hz. Peygamber’in kendisine verdiği görevi tamamlayıp yola çıkan Hz. Ali, 
Allah Resulü’ne (s.a.v.) Kuba’da yetişmiştir.
.......................................................................................................................

Resul-i Ekrem cuma namazını ilk kez yol üzerinde bulunan Akabe Vadisi’nde 
kıldırmıştır.
Resul-i Ekrem cuma namazını ilk kez yol üzerinde bulunan Ranuna 
Vadisi’nde kıldırmıştır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 25

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından öğrencilere hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel 
sonuçlarını içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan yönerge doğrultusunda tabloda sıralanan hicretin 

getirdiği sonuçların sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alan başlıklarından 
hangisinin kapsamına girdiğini bulmaları ve eşleştirmeleri yapmaları istenir.

5. Eşleştirmeye konu olan hicrete dair sonuçların birden fazla alan başlığına karşılık 
gelebileceği belirtilerek öğrencilerden eşleştirmede bunu göz önünde 
bulundurmaları istenir. 

6. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
7. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
8. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 25

Süreç

15 dk.

 1. Öğretmen tarafından öğrencilere hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel 
sonuçlarını içeren bir etkinlik yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’de yer alan yönerge doğrultusunda tabloda sıralanan hicretin 

getirdiği sonuçların sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alan başlıklarından 
hangisinin kapsamına girdiğini bulmaları ve eşleştirmeleri yapmaları istenir.

5. Eşleştirmeye konu olan hicrete dair sonuçların birden fazla alan başlığına karşılık 
gelebileceği belirtilerek öğrencilerden eşleştirmede bunu göz önünde 
bulundurmaları istenir. 

6. Öğrencilerin bireysel olarak etkinliği tamamlamaları sağlanır.
7. Belirlenen süre bittiğinde her öğrencinin kontrol amacıyla yanındaki arkadaşı ile 

etkinliğini değiştirmesi istenir.
8. Öğretmenin doğru eşleştirmeleri söylemesi ile etkinlik tamamlanır.

EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 25
EŞLEŞTİRME

Hicretin getirdiği sonuçların sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alan başlıklarından 
hangisinin kapsamına girdiğini bularak işaretleyiniz. Hicrete dair sonuçların birden fazla 
alan başlığına karşılık gelebileceğini dikkate alınız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mekkeli Müslümanları baskı ve zulümden kurtararak hürriyetine 
kavuşturmuştur. 

Hicret, Mekke’den kaçıp Yesrib’e sığınma değil, Mekke’ye güçlenerek 
dönmenin bir adımı olmuştur. 

Yesribli Müslümanlar arasında süregelen kardeş kavgasını 
sonlandırmıştır. 

Mekke’de muhalif konumunda olan İslam, Yesrib’de hâkim unsur hâline 
gelmiştir.

Tebliğ faaliyetleri artık devlet olmanın verdiği güçle sürdürülmüştür.

Hz. Peygamber biri ensar ile muhacir arasında kardeşlik bağı tesis 
etmiştir. Ensarın muhacirlerle evini ve kazancını paylaşacağı muâhât 
denilen bu uygulama ile muhacirlere maddi manevi destek sağlanmış, 
ümmet olma arzusu kabileye bağlılığın önüne geçmiştir. İki şehrin 
Müslümanları arasında bir ümmet bütünlüğü kurulmuş, müşriklerle 
mücadele için uygun şartlar elde edilmiştir.

Muâhât ile birlikte Müslümanlar arasındaki birliği tesis eden 
Hz. Peygamber, şehrin diğer sakinleri ile de bir sözleşme imzalayarak 
İslam devletinin temellerini atmıştır.  Medine Sözleşmesi ya da Medine 
Vesikası denilen bu metin İslam devletinin ilk anayasası kabul edilir.

Din ve devlet işlerinin yürütüldüğü bir merkez olan Mescid-i Nebi’de ilim, 
istişare, yabancı elçilerin kabulü, adalet, kamu, sadaka mallarının 
toplanması ve hastane işleri de yerine getirilmiştir.

Hz. Peygamber Müslümanların ticari faaliyetlerini yürütecekleri 
kendilerine ait bir pazar kurdu. Böylece Yahudilerin hâkimiyetinde 
bulunan Medine ekonomisinde Müslümanlar da söz sahibi oldular.

Müslümanların hicreti yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk adımları 
olmuştur.

MEDİNE’YE HİCRET’İN SONUÇLARI
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 25
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mekkeli Müslümanları baskı ve zulümden kurtararak hürriyetine 
kavuşturmuştur. 

Hicret, Mekke’den kaçıp Yesrib’e sığınma değil, Mekke’ye güçlenerek 
dönmenin bir adımı olmuştur. 

Yesribli Müslümanlar arasında süregelen kardeş kavgasını 
sonlandırmıştır. 

Mekke’de muhalif konumunda olan İslam, Yesrib’de hâkim unsur hâline 
gelmiştir.

Tebliğ faaliyetleri artık devlet olmanın verdiği güçle sürdürülmüştür.

Hz. Peygamber biri ensar ile muhacir arasında kardeşlik bağı tesis 
etmiştir. Ensarın muhacirlerle evini ve kazancını paylaşacağı muâhât 
denilen bu uygulama ile muhacirlere maddi manevi destek sağlanmış, 
ümmet olma arzusu kabileye bağlılığın önüne geçmiştir. İki şehrin 
Müslümanları arasında bir ümmet bütünlüğü kurulmuş, müşriklerle 
mücadele için uygun şartlar elde edilmiştir.

Muâhât ile birlikte Müslümanlar arasındaki birliği tesis eden 
Hz. Peygamber, şehrin diğer sakinleri ile de bir sözleşme imzalayarak 
İslam devletinin temellerini atmıştır.  Medine Sözleşmesi ya da Medine 
Vesikası denilen bu metin İslam devletinin ilk anayasası kabul edilir.

Din ve devlet işlerinin yürütüldüğü bir merkez olan Mescid-i Nebi’de ilim, 
istişare, yabancı elçilerin kabulü, adalet, kamu, sadaka mallarının 
toplanması ve hastane işleri de yerine getirilmiştir.

Hz. Peygamber Müslümanların ticari faaliyetlerini yürütecekleri 
kendilerine ait bir pazar kurdu. Böylece Yahudilerin hâkimiyetinde 
bulunan Medine ekonomisinde Müslümanlar da söz sahibi oldular.

Müslümanların hicreti yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk adımları 
olmuştur.

MEDİNE’YE HİCRET’İN SONUÇLARI
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EK-2
15 dk.

ETKİNLİK 25
EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mekkeli Müslümanları baskı ve zulümden kurtararak hürriyetine 
kavuşturmuştur. 

Hicret, Mekke’den kaçıp Yesrib’e sığınma değil, Mekke’ye güçlenerek 
dönmenin bir adımı olmuştur. 

Yesribli Müslümanlar arasında süregelen kardeş kavgasını 
sonlandırmıştır. 

Mekke’de muhalif konumunda olan İslam, Yesrib’de hâkim unsur hâline 
gelmiştir.

Tebliğ faaliyetleri artık devlet olmanın verdiği güçle sürdürülmüştür.

Hz. Peygamber biri ensar ile muhacir arasında kardeşlik bağı tesis 
etmiştir. Ensarın muhacirlerle evini ve kazancını paylaşacağı muâhât 
denilen bu uygulama ile muhacirlere maddi manevi destek sağlanmış, 
ümmet olma arzusu kabileye bağlılığın önüne geçmiştir. İki şehrin 
Müslümanları arasında bir ümmet bütünlüğü kurulmuş, müşriklerle 
mücadele için uygun şartlar elde edilmiştir.

Muâhât ile birlikte Müslümanlar arasındaki birliği tesis eden 
Hz. Peygamber, şehrin diğer sakinleri ile de bir sözleşme imzalayarak 
İslam devletinin temellerini atmıştır.  Medine Sözleşmesi ya da Medine 
Vesikası denilen bu metin İslam devletinin ilk anayasası kabul edilir.

Din ve devlet işlerinin yürütüldüğü bir merkez olan Mescid-i Nebi’de ilim, 
istişare, yabancı elçilerin kabulü, adalet, kamu, sadaka mallarının 
toplanması ve hastane işleri de yerine getirilmiştir.

Hz. Peygamber Müslümanların ticari faaliyetlerini yürütecekleri 
kendilerine ait bir pazar kurdu. Böylece Yahudilerin hâkimiyetinde 
bulunan Medine ekonomisinde Müslümanlar da söz sahibi oldular.

Müslümanların hicreti yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk adımları 
olmuştur.

MEDİNE’YE HİCRET’İN SONUÇLARI
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.Değerlendirme

Kazanım: Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler.

3. Ünite: Risâletin Mekke Dönemi10 SİYER

ETKİNLİK 26

Süreç

15 dk.

 1. Öğrencilere hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçları ile ilgili bir etkinlik 
yapılacağı bildirilir.

2. Öğrencilere bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşmak istendiği açıklanır.
3. Önceden hazırlanan ve çoğaltılan Ek-1 dağıtılır.
4. Öğrencilerden Ek-1’deki yönerge doğrultusunda soruları yanıtlamaları istenir.
5. Soruların yanıtlanmasından sonra gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Cevapların 

sınıfla paylaşılması sağlanır.
6. Cevaplar öğretmen tarafından değerlendirilerek etkinlik tamamlanır.
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EK-1
15 dk.

ETKİNLİK 26
OKU-YORUM

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçları arasında yer almaz?
A) Müslümanlar Mekke müşriklerinin zulüm ve baskısından kurtulmuşlardır.
B) Dini, siyasi, içtimai, iktisadi alanda kendini ifade eden Müslümanlar için Medine yurt olmuştur.
C) İslam’ın evrensel boyutta tebliği hicretten sonra gerçekleşebilmiştir.
D) Farklı beldelerde yaşayan Müslümanlar da hicret ederek yeni kurulan İslam toplumunu 

güçlendirmişlerdir.
E) Mekkeli müşrikler Medine ile siyasi ilişkilerin bozulmaması için Müslümanlarla ilişkilerini 

düzenlemişlerdir.

2. “Ve şöyle de: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de beni 
doğrulukla çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” 

(İsrâ suresi, 80. ayet.)

Medine’ye hicretin anlam ve hedefini Allah Resulü’ne (s.a.v.) hicretten önce nazil olan bu 
ayete dayanarak açıklayınız.

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

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

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

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

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

Hicretin tarihi, içtimai ve iktisadi yönden olduğu gibi dini, siyasi ve hukuki yönden de 

birtakım sonuçları olmuştur. Müslümanlar, hicretle birlikte Mekke müşriklerinin zulüm 

ve baskısından kurtularak Medine’yi yurt edinince İslam’a yeni girenlerin de gerek zulüm 

ve baskıya maruz kalmadan yaşamaları, gerekse yeni kurulan İslam toplumuna destek 

olmaları ve İslam esaslarını öğrenme imkânına kavuşmaları bakımından onlara 

katılmaları büyük önem arz ediyordu. Bundan dolayı Medine’ye hicret, dinî bir vecîbe 

olmanın yanında hicret etmeyenlerin ulaşamayacağı bir fazilet de sayılıyordu.

Mekke’de ilk Müslümanların, Kureyş’in zulüm ve baskısına karşı geleceğe yönelik 

herhangi bir plan ve stratejileri olmaksızın pasif bir şekilde boyun eğdiklerini düşünmek 

doğru değildir. O dönemde Müslümanlar, intikam için değil bir ideal uğruna verilecek 

mücadele ve savaşın icap ettirdiği ruhî bir hazırlık devresi geçiriyordu. Ayrıca silahlı bir 

direnişin gerektirdiği şartlara da sahip değillerdi. Bunun için savunulabilir bir toprak ve 

İslam idealine bağlı etkili bir siyasî otoritenin varlığı şarttı. Hz. Peygamber, İslam’ın 

evrensel boyutta tebliği ve Müslümanların barış ve güven içinde yaşamaları için siyasi 

hâkimiyetin hayatî önem taşıdığını düşündüğünden İkinci Akabe Biatı’nda Medine 

üzerinde şahsî otoritesinin kabulünü kesin şekilde istemişti. Hicretle birlikte bu siyasi 

hedefin ilk adımı atılmış ve daha sonra merhale merhale amaca ulaşılmıştır.”

(bk. Ahmet Özel, “Hicret”, DİA, C 17 , s. 462-466.)
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Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçları arasında yer almaz?
A) Müslümanlar Mekke müşriklerinin zulüm ve baskısından kurtulmuşlardır.
B) Dini, siyasi, içtimai, iktisadi alanda kendini ifade eden Müslümanlar için Medine yurt olmuştur.
C) İslam’ın evrensel boyutta tebliği hicretten sonra gerçekleşebilmiştir.
D) Farklı beldelerde yaşayan Müslümanlar da hicret ederek yeni kurulan İslam toplumunu 

güçlendirmişlerdir.
E) Mekkeli müşrikler Medine ile siyasi ilişkilerin bozulmaması için Müslümanlarla ilişkilerini 

düzenlemişlerdir.

2. “Ve şöyle de: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de beni 
doğrulukla çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” 

(İsrâ suresi, 80. ayet.)

Medine’ye hicretin anlam ve hedefini Allah Resulü’ne (s.a.v.) hicretten önce nazil olan bu 
ayete dayanarak açıklayınız.

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

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

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

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

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

Hicretin tarihi, içtimai ve iktisadi yönden olduğu gibi dini, siyasi ve hukuki yönden de 

birtakım sonuçları olmuştur. Müslümanlar, hicretle birlikte Mekke müşriklerinin zulüm 

ve baskısından kurtularak Medine’yi yurt edinince İslam’a yeni girenlerin de gerek zulüm 

ve baskıya maruz kalmadan yaşamaları, gerekse yeni kurulan İslam toplumuna destek 

olmaları ve İslam esaslarını öğrenme imkânına kavuşmaları bakımından onlara 

katılmaları büyük önem arz ediyordu. Bundan dolayı Medine’ye hicret, dinî bir vecîbe 

olmanın yanında hicret etmeyenlerin ulaşamayacağı bir fazilet de sayılıyordu.

Mekke’de ilk Müslümanların, Kureyş’in zulüm ve baskısına karşı geleceğe yönelik 

herhangi bir plan ve stratejileri olmaksızın pasif bir şekilde boyun eğdiklerini düşünmek 

doğru değildir. O dönemde Müslümanlar, intikam için değil bir ideal uğruna verilecek 

mücadele ve savaşın icap ettirdiği ruhî bir hazırlık devresi geçiriyordu. Ayrıca silahlı bir 

direnişin gerektirdiği şartlara da sahip değillerdi. Bunun için savunulabilir bir toprak ve 

İslam idealine bağlı etkili bir siyasî otoritenin varlığı şarttı. Hz. Peygamber, İslam’ın 

evrensel boyutta tebliği ve Müslümanların barış ve güven içinde yaşamaları için siyasi 

hâkimiyetin hayatî önem taşıdığını düşündüğünden İkinci Akabe Biatı’nda Medine 

üzerinde şahsî otoritesinin kabulünü kesin şekilde istemişti. Hicretle birlikte bu siyasi 

hedefin ilk adımı atılmış ve daha sonra merhale merhale amaca ulaşılmıştır.”

(bk. Ahmet Özel, “Hicret”, DİA, C 17 , s. 462-466.)
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