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4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

Neler Öğreneceğiz? 

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları 

2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 

3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 

4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 

5. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları 

6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) 

7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı 
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4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

Peygamberimizin 
gençlik 
dönemindeki 
ahlaki özellikleri 
hakkında neler 
biliyorsunuz? 
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• Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) daha doğmadan 

babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında dedesini 
kaybetmiştir. 

 
• Bunun üzerine o, sekiz yaşından itibaren amcası Ebu Tâlip'in 

himayesinde yaşamaya başlamıştır. 
 

• Amcası ve yengesi onu çok severler, kendi çocuklarından 
ayırmazlardı. 
 

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları 
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• Peygamberimiz de onları çok sever ve sayar, aile içinde üzerine düşen bütün 

görevleri severek yerine getirirdi. 
 

• Peygamberimiz çocukluktan itibaren amcasının yanında ticareti öğrendi ve 
yetişkin bir genç olunca kendisi de ticaretle uğraşmaya devam etti.  
 

• Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke’de güvenilir 
anlamına gelen “el-Emin” denirdi.  
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• Mekke'de yaşayan Hz. Hatice (r.a.) Kureyş’in en asil kadınlarındandı. Ağırbaşlı, 
temiz ve güzel ahlaklıydı. 
 

• Maddi durumu iyi olan Hz. Hatice aynı zamanda zeki, cömert ve yardımseverdi. 
 

• Ticaretle uğraşır, ticaret kervanlarını yönetmesi için güvenilir insanlarla çalışırdı. 
 

• Peygamberimizin güvenilir, dürüst, güzel ahlaklı ve erdemli bir kişiliğe sahip 
olduğunu işiten Hz. Hatice, ona ticari ortaklık teklif etti.  
 

• Peygamberimiz de onun bu teklifini kabul etti. 
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• Peygamberimiz, Hz. Hatice’nin kervanının başında Suriye tarafına doğru 
yola çıktı.  
 

• Bu yolculukta Hz. Hatice, hizmetinde bulunan Meysere’yi Hz. Muhammed’e 
yardımcı olması ve onu yakından tanıması için görevlendirdi. 
 

• Peygamberimiz Suriye’ye götürdüğü malları sattı ve istenilen malları da 
satın alarak büyük bir kârla Mekke’ye geri döndü.  
 

• Hz. Hatice bu sonuçtan çok memnun kaldı. 
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• Hz. Hatice, Peygamberimizin ahlakından çok etkilendi 
ve ona evlilik teklif etti.  
 

• Bu teklifi kabul eden Peygamberimiz, Hz. Hatice ile 
evlendi. 
 

• Bu evlilikten ikisi erkek dördü kız altı çocukları oldu. 
Erkek çocuklarının adları Kasım ve Abdullah, kızlarının 
adları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. 
 

• Kasım ve Abdullah bebek yaşta, Hz. Fatıma dışındaki 
kızları da Peygamberimiz henüz hayattayken vefat 
ettiler. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem’dir. Hatice 

de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır.”  
 

(Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 20.) 
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Ailede 
sorumlulukların 
paylaşılması 
sizce niçin 
önemlidir? 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

• Aile fertleri birbirlerine karşı sevgi, saygı, 
hoşgörü ve güven içerisinde hareket 
ettiklerinde huzurlu bir aile ortamı oluşur.  
 

• Huzurlu ailelerin bulunduğu toplum da 
güzelleşir. 
 

• Ailede huzur, eşlerin birbirlerine iyi 
davranmalarıyla mümkündür. 

2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 
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• Peygamberimiz ve Hz. Hatice birbirlerine karşı 
her zaman sevgi, saygı ve anlayış içinde 
davranmışlardır. 
 

• Onların evliliği ve birbirlerine davranış tarzı tüm 
Müslümanlara örnek olmuştur. 
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• Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde 
eşi Hz. Hatice ona hemen iman etmiş 
ve İslam'a giren ilk kişi olmuştur. 
 

• O, hayatı boyunca Peygamberimizin 
yanında olmuş ve İslam dininin 
gönüllere girebilmesi için maddi ve 
manevi yardımını esirgememiştir. 
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• Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde o bunu eşi Hz. 

Hatice’ye anlatmış, Hz. Hatice ona şöyle diyerek 
destek vermiştir:   
 

“Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen, 
akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, 
bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde 
avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve 
haksızlığa uğrayanları gözetirsin.” 

 
(Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1.) 
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• Sevgili Peygamberiz eşine yardım etmekten çekinmez; ihtiyaçlarını kendisi 
giderir ve ağır işleri her zaman o üstlenirdi. 
 

• Peygamberimiz ailesinin fikirlerine önem verir ve önemli meseleleri de 
onlara danışırdı.  
 

• Ailesi de Peygambere her konuda destek olmuş ve tüm zorluklara onunla 
birlikte katlanmışlardır. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Yüce Allah bana Hatice’den daha hayırlı bir eş 

vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana 
inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. 
İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana 
malıyla destek oldu…”  
 

(Ahmed b. Hanbel, VI, 118.) 
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Sizce iyi bir babada 
bulunması gereken 
özellikler nelerdir? 
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• Peygamberimiz evlatlarının her şeyiyle yakından ilgilenmiş, onlara daima 
sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır.  
 

• Bu yönüyle tüm insanlara örnek olmuş ve bir babanın nasıl olması 
gerektiğini en güzel şekilde göstermiştir. 

3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 
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• Peygamberimizin içinde doğup büyüdüğü toplum cahillik içinde 
yaşayan bir toplumdu. 
 

• Cahiliye döneminde insanlar kız çocuğu sahibi olmayı utanç kabul 
ediyorlardı.  
 

• Sevgili Peygamberimiz ise kız çocuklarıyla ilgili bu yanlış anlayışları 
kabul etmemiş, kızlarına gösterdiği sevgi ve merhametle tüm 
insanlığa örnek olmuştur.  
 

• Kız çocukları hor görülürken Peygamberimiz kızlarını omuzlarında 
gezdirir ve onlarla yakından ilgilenirdi. 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

• Sevgi dolu bir eş olan Peygamberimiz bir baba olarak da 
son derece şefkatli ve merhametliydi.  
 

• Çocukları mutlu etmeyi severdi. Onlara duyduğu sevgi ve 
saygıyı davranışlarıyla belli ederdi. 
 

• Kızı Hz. Fâtıma yanına geldiğinde onun için ayağa kalkar, 
elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.  
 

• Kızı Fatıma da babası yanına geldiği zaman hemen ayağa 
kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine 
buyur ederdi. 
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• Peygamberimiz çocuklar arasında ayrım 
yapılmasını hoş karşılamazdı. 
 

• Çocuklara adaletli davranılmasını ister, 
Müslümanları da bu konuda uyarırdı. 
 

• Çocukların sevgi bağını koparacak, onları 
üzecek davranışlardan sakınmış, onlarla 
oyunlar oynamış, sevinçlerine ortak 
olmuştur. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. 

Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım...” 
 

(Tirmizî, Menâkıb, 63.) 
 

• “…Allah’tan korkun, çocuklarınız hususunda adaletli 
olun!” 
 

(Müslim, Hibe, 13.) 
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Dedelerinizle 
birlikte neler 
yapmaktan 
hoşlanırsınız? 
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• Sevgili Peygamberimiz torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşırdı.  

 
• Onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. 

 
• Torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler koymuş, onlar için 

akika kurbanı kesmiş ve sadaka vermiştir.  
 

4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 
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• Büyüdüklerinde onlarla şakalaşmış, oyunlar 
oynamıştır.  
 

• Hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir. 
 

• Bu tutumuyla Hz. Peygamber bir dedenin 
torunlarına nasıl davranması gerektiği 
konusunda da en güzel örnek olmuştur. 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

• Peygamberimizin sevgili torunları Hz. Hasan (r.a.) ve 
Hz. Hüseyin (r.a.) Peygamberimiz namaz kılarken 
gelip sırtına binerlerdi.  
 

• Hz. Peygamber secdeden kalkarken onları yumuşak 
bir şekilde alıp yere bırakırdı.  
 

• Secdeye gidince onlar yine sırtına binerlerdi. Bu 
durum, namaz bitene kadar bu şekilde devam 
ederdi.  
 

• Namaz bitince Peygamberimiz onlara hiç kızmadan 
kucaklar ve dizlerine oturturdu. 
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• Peygamberimiz, yanlış yaptıkları konularda torunlarını uyarırdı.  
 

• Onlara doğruyu ve güzeli en iyi şekilde öğretirdi. 
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• Peygamberimiz sadece torunlarına değil bütün 
çocuklara sevgiyle yaklaşır, onların da sevgisini 
kazanırdı.  
 

• Çocuklara da selam verirdi. 
 

• Sahabe çocuklarından Ebu Umeyr’in serçesi 
öldüğünde Peygamberimiz onu ziyaret etmiş ve 
şakalaşarak onu teselli etmiştir. 
 

• Bir Yahudi çocuğu hastalandığında evine gidip 
ziyaret etmiş ve onun Müslüman olmasına vesile 
olmuştur. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Allah’ım, bu ikisine (Hasan ile Hüseyin'e) merhamet 

et! Ben de onlara merhamet ediyorum!” 
 

(Buhârî, Edeb, 22.) 
 

• “…Merhamet etmeyene merhamet edilmez!” 
 

 
(Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Fedâil, 65.) 
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Sizce mutlu bir 
ailede hangi 
davranışlar ön 
plana çıkar? 
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• Aile toplumun temelidir. Huzurlu ve sağlıklı toplumlar 
huzurlu ailelerden oluşur. 
 

• Ailedeki bireylerin birbirlerine saygı, sevgi ve merhametle 
davranmaları da ailenin mutlu olmasını sağlar.  
 

• Hz. Peygamberin aile hayatı Müslümanlara en güzel 
örnektir. 
 

• Onun ailesinde sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi 
değerler ön plana çıkmıştır. 

5. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları 
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https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 

Peygamberimizin 
ailesinde 

Mutluluklar ve 
Üzüntüler 
Paylaşılırdı 

Yetimler ve 
Yoksullar 
Gözetilirdi 

İsraftan 
Kaçınılırdı 

Misafirler En 
Güzel Şekilde 

Ağırlanırdı 

Akrabalık ve 
Komşuluk 

İlişkilerine Özen 
Gösterilirdi 
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Mutluluklar ve Üzüntüler Paylaşılırdı: 
 

• Sevgili Peygamberimizin ailesinde mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı.  
 

• Düğünler ve bayramlar sevinçle karşılanırdı.  
 

• Üzüntülü durumlarda ise tüm aile birbirine destek olurdu. 
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• Hz. Hatice, bebeği Kasım’ı kaybettiğinde 

Peygamberimiz: “Muhakkak ki onun için cennette süt 
emzirecek biri vardır.” sözleriyle büyük üzüntü duyan 
eşini teselli etmişti. 
 

(Buhârî, Edeb, 109.) 
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Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Özen Gösterilirdi: 
 
• İslam dini akrabalık ve komşuluk ilişkilerine çok önem vermiştir. 

 
• Akrabaları ziyaret etmek, onların hatırlarını sormak ve onların sıkıntılarıyla 

yakından ilgilenmek İslam ahlakının önem verdiği değerlerdir.  
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• Peygamberimiz ve ailesi de akrabalara ve yakınlara karşı nasıl 
davranılması gerektiği konusunda Müslümanlara örnek olmuştur.  
 

• Onların sıkıntılarıyla yakından ilgilenmişler ve sorunlarına çözüm 
bulmaya çalışmışlar, yardımlarını esirgememişlerdir. 
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• Hz. Peygamberin sütannesi Halime’nin köyünde kuraklık 
olmuş ve tüm hayvanları ölmüştü. O, Hz. Peygambere 
gelerek bu kuraklığı üzüntü içinde anlattı. 
Peygamberimizin eşi Hz. Hatice bu durumdan haberdar 
olunca Halime'ye kırk koyun ve yüklerini taşıması için bir 
de deve hediye etti. Hz. Hatice her zaman eşine destek 
olmuş ve akrabalarına karşı çok cömert davranmıştır.  
 

(İbn Sa’d, Tabakât, I, 113-114) 
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• Peygamberimiz ve ailesi komşularıyla 
da yakından ilgilenmiş, onları ziyaret 
etmiş, sıkıntılarına ortak olmuştur. 
 

• O, yakın komşuların gözetilmesini 
Müslümanlardan da istemiş ve 
gerçek inananların komşularına iyilik 
yapanlar olduğunu belirtmiştir. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “…Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 
arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik 
edin.…” 

 
(Nisâ suresi, 36. ayet.) 
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• Peygamberimizin eşi komşularına ikramda bulunmak 

istediğinde “Ey Allah’ın peygamberi! İkrama kimden 
başlamalıyım?” diye sorunca. Peygamberimiz: “Kapısı 
(sana) en yakın olandan.” diye cevap vermiştir. 
 

(Tirmizî, Zühd, 2.) 
 
 

• Bir adam; “Ey Allah’ın Elçisi! Beni cennete götürecek bir 
salih amel söyle” dediğinde Peygamberimiz; "Allah’a ibadet 
eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, 
zekâtı verir, akrabayı gözetirsin.” buyurmuştur. 
 
 

(Buhârî, Edeb, 10.) 
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Yetimler ve Yoksullar Gözetilirdi: 
 
• Hz. Peygamber yetimlerle yakından 

ilgilenmiş, onların ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmıştır. 
 

• O ve ailesi her zaman yoksullarla ilgilenmiş 
ve diğer ailelere örnek olmuştur. 
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• Bir gün Hz. Peygamber’in evinde bir koyun kesilir. Hz. 

Aişe koyunun ön kolu hariç etin tamamını yoksullara 
dağıtır. Hz. Peygamber evine geldiği zaman, 
“Koyundan ne kadar kaldı?” diye sorar. Hz. Aişe 
koyunun ön kolu hariç hiçbir şeyin kalmadığını söyler. 
Bunun üzerine Peygamberimiz: “Demek ki ön kolu 
hariç tamamı (bize sevap olarak) kalmıştır!”  buyurur. 
 

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 33.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette yan 

yana olacağız.” 
 

(Buhârî, Talâk, 25.) 
 

• “Yetimlerin başını okşayın, fakirleri doyurun!” 
(Ahmed b. Hanbel, II, 387.) 

 
 

• “Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde 
kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. 
Müslümanlar arasında en kötü ev ise, içinde kendisine 
kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.” 

(İbn Mâce, Edep, 6.) 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını 

soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız 
o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda 
kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, 
gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” 

 
(Bakara suresi, 215. ayet.) 
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Misafirler En Güzel Şekilde Ağırlanırdı: 
 
• Peygamberimiz gerek davranışları gerekse sözleriyle insanları misafir 

ağırlamaya teşvik etmiş ve böylece misafirlere ikram, Müslümanlar için 
ahlaki bir değer haline gelmiştir.  
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• Hz. Peygamber ve ailesi evine gelen konuklara son derece nazik davranmış, 

onlarla yakından ilgilenmiş ve onlara karşı cömert olmuştur. 
 

• Müslümanlara misafirlere ikramda bulunulmasını tavsiye etmiş, misafirleri de 
ev sahiplerine zorluk çıkarmaması konusunda uyarmıştır. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi 

ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. 
Misafirlik (hakkı) üç gündür, bundan sonra (misafire ikram) 
sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar 
onun yanında kalması helal olmaz.” 

(Buhârî, Edeb, 85.) 
 

• “Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, 
dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi 
misafir etsin!” 

(Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 41.) 
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İsraftan Kaçınılırdı: 
 
• İslam dini her türlü israfı yasaklamıştır. İslam, aşırı tüketimi israf olarak 

değerlendirir. 
 

• Yüce Allah’ın verdiği nimetleri uygun ve yerinde kullanmamak da israftır. 
 

• Peygamberimiz ve ailesi Allah’ın verdiği nimetleri kendilerine yetecek kadar 
kullanmış ve eğer fazlalık varsa bu nimetleri yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmıştır. 
 

• Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma yuva kurarken israftan kaçınmış, az bir çeyiz 
ve sade bir düğünle evlenmiştir. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “…Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah 

israf edenleri sevmez.” 
 

(A'râf suresi, 31. ayet.) 
 
 
 

• “ﾠOnlar, harcadıklarında ne israf ne de 

cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu 
ikisi arası dengeli bir harcamadır.” 

  
(Furkan suresi, 67. ayet.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyu israf 

etmeyiniz.” 
(Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 41.) 

 
 

• "Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan dilediğinizden (helal 
olanlardan) yiyin..." 
 

(Nesâî, Zekât, 66.) 
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“Cennet 
Gençlerinin 
Efendileri” diye 
isimlendiren 
kişilerin özelliklere 
sizce nasıl 
olmalıdır? 
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• Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Peygamberin torunlarıdır.  
 

• Babaları Hz. Ali, anneleri ise Peygamberimizin en küçük kızı 
Hz. Fatıma’dır. 
 

• Hz. Peygamber torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına 
gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir.  
 

• Torunlarının kulağına ezan okumuş, Allah’a şükretmek için 
kurban kestirmiştir. 

6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) 
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• Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’den bir yaş daha büyüktür.  
 

• İki kardeş de dedeleri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
terbiyesinde büyümüşlerdir. 
 

• Peygamberimiz onları en güzel şekilde yetiştirmiştir. 
 

• Onlar Peygamberimizin öğütlerini ve davranışlarını 
kendilerine örnek almışlar; toplumda erdemli bireyler 
haline gelmişlerdir.  
 

• İslam ahlakıyla yetişmiş ve güzel davranışlarıyla 
herkese örnek olmuşlardır. 
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• Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin fizik ve ahlak olarak dedelerine çok benzerdi. 
 

• Çok cömert ve takva sahibiydiler. 
 

• Peygamberimiz onları çok sevmiş biz Müslümanlardan da onları çok 
sevmemizi istemiştir. 
 

• Bizler de onları çok sever ve onların yüce ahlaklarını kendimize örnek alırız. 
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• “Hz. Hasan’a “Güzel ahlak nedir?” diye sorulduğunda o; “Doğru söz, 
isteyene vermek, sıla-i rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş 
hakkına riayet, misafire ikram ve nihayet bunların başında hayâdır.” 
şeklinde cevap vermiştir. 
 
 

(İzzettin İbnû'l Esir, Üsdü’l-Ğâbe, II. 13.) 
 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Allah’ım, işte bunlar (Fatıma, Ali, Hasan ve 

Hüseyin) benim ehl-i beytimdir. Onların kirini gider 
ve onları tertemiz yap!” 
 

(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 33.) 
 

• “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. 
Hasan ile Hüseyin’i seven beni sevmiş olur; onlara 
buğz eden bana buğz etmiş olur.” 

(Tirmizî, Menâkıb, 30.) 
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Kevser isminde 
bir tanıdığınız 
var mı? İsmi 
neden Kevser 
konulmuştur? 
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• Kevser suresi Mekke'de inmiştir.  
 

• Üç ayetten oluşur.  
 

• Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir. 

7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı 
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• Kevser; sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk 
anlamlarına gelir.  
 

• Peygamberimizin cennette müminlerle buluşacağı nehir veya havuza da 
kevser denir. 
 

• Ayrıca Peygamberimizin mübarek nesli kızı Hz. Fatıma'dan devam ettiği için 
kevser; Peygamberimizin neslinin devam edeceği müjdesidir. 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Kevser, iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan 

cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan 
tatlı ve kardan beyazdır.” 
 

(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 108.) 
 

• “…Onlar kıyamet günü, aldıkları abdestten dolayı yüzleri 
pırıl pırıl parlayarak, abdest organları ışıldayarak 
geleceklerdir. Ben de onları kevser havuzu başında 
karşılayacağım.” 

(Müslim, Taharet, 39.) 
 
 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE /HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM 

Okunuşu: 
 
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 

1. İnnâ e'taynâke’l kevser 
 

2. Fesalli lirabbike venhar 
 

3. İnne şânieke hüvel'ebter 
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Anlamı: 
 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 
 

1. Muhakkak Biz, sana Kevser'i verdik. 
 

2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve 
kurban kes! 
 

3. Doğrusu sana kin besleyendir asıl 
soyu kesik olan! 
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Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Peygamberimizin evlilik sürecini kısaca anlatınız. 

2. Peygamberimizin nasıl bir eş, baba ve dede olduğunu kısaca anlatınız. 

3. Peygamberimizin ailesinin güzel davranışlarına örnekler veriniz. 

4. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i kısaca tanıtınız. 

5. Kevser suresini kısaca tanıtınız. 
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1. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde “…Allah’tan korkun, çocuklarınız  
hususunda adaletli olun” (Müslim, Hibe, 13.) buyurmuştur. 
 
Bu hadisin vurgulamak istediği asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Çocuklarla şakalaşılması 
B) Çocuklara hediye alınması 
C) Çocuklarla oyun oynanması 
D) Çocuklara adil davranılması 

Cevaplayalım 
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2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, ailesi içindeki güzel 
davranışlarına örnek olarak gösterilemez? 
 
A) Peygamberimiz aile bireylerine yardım ederdi.  
B) Peygamber ailesine sevgi ve merhametle yaklaşırdı. 
C) Peygamberimiz aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı.  
D) Peygamberimiz ailesini ilgilendiren konularda kendi karar verirdi.  
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3. Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’nın düğünü çok sade bir törenle 
gerçekleşmiştir. Onun çeyizini de çok sadedir. 
 
Bu bilgi Peygamberimizin ve ailesinin hangi örnek davranışının bir 
göstergesidir? 
 
A) İsraftan kaçınılması 
B) Yoksulların gözetilmesi 
C) Mutlulukların paylaşılması 
D) Misafirlere ikramda bulunulması 
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4. Peygamberimiz bir gün torunlarından birini kucağına almış öpüyordu. Hz. 
Peygamberin bu davranışını gören sahabeden biri şöyle dedi; “Benim on tane 
çocuğum var ama şimdiye kadar onların hiçbirisini öpmedim.” Peygamberimiz 
ona şöyle buyurdu; “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhârî, Edeb, 18.) 

 
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? 
 
A) Çocuklar arasında eşit davranma 
B) Çocukların düşüncelerine önem verme 
C) Kalp kırıcı söz ve davranışlardan sakınma 
D) Çocuklara sevgisini göstermekten çekinmeme 
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5. Mekke'de inmiştir. Üç ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir. Bu 
surenin ismi; sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk 
gibi anlamlara gelir. Cennette müminlerin Peygamberlerimizle buluşacağı 
ırmağa da bu isim verilir. Peygamberimizin mübarek neslinin kızı Hz. Fatıma'dan 
devam edeceği, İslam dininin bütün dünyaya yayılacağı müjdesi de bu sureyle 
verilmiştir.  
 

Hakkında bilgi verilen sure hangisidir? 
 
A) Asr suresi 
B) İhlas suresi 
C) Yasin suresi 
D) Kevser suresi 
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