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ÖZET

1. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 25, Hz. Hatice 40 yaşında iken 

evlendi. Bu evlilikleri 25 yıl sürdü. 
Peygamberimizin (s.a.v.) bu evliliğinden Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, 

Ümmü Gülsüm ve Fatıma (r.anhüm) isimli 2 oğlu ve 4 kızı doğmuştur. Peygamberi-
mizin çocuklarından sadece İbrahim, Mısırlı eşi Mariye’den (r.a.) dünyaya gelmiştir. 
Geri kalan 6 çocuğunun annesi Hz. Hatice’dir (r.a.). Peygamberimizin (s.a.v.) erkek 
çocukları henüz çocukken vefat etti. Kızlarından da Hz. Fatıma (r.a.) hariç hepsi 
Peygamberimizden (s.a.v.) önce vefat etmiştir. Hz. Ali ile evlenen Hz. Fatıma (r.a.) 
Peygamberimizden (s.a.v.) sonra vefat etmiştir. Peygamberimizin (s.a.v.) soyu kızı 
Hz. Fatıma’nın çocukları Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) ile günümüze kadar 
gelmiştir. 
2. BİR EŞ OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ve eşi Hz. Hatice (r.a.) birbirlerine karşı her zaman 
saygı ve sevgi çerçevesinde davranmışlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine 
ilk vahiy geldiğinde bu durumu ilk olarak eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır. Hz. Ha-
tice’de (r.a.): “Asla endişe etme! Allah seni kesinlikle mahcup etmez çünkü sen, 
akrabalık bağlarını sıkı tutan, doğru söyleyen, ihtiyaç sahiplerine yardım eden, 
misafire ikram eden ve haksızlığa uğrayanları gözeten birisin.” (Buhari, Bedü’l 
Vahy, 1.) diyerek eşine destek olmuş ve Peygamberimize (s.a.v.) ilk iman edenler 
arasına girmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) eşleri ile zaman geçirerek onlarla ilgilenirdi. Onlarla 
sohbet eder, hâl ve hatırlarını sorarak onları dinlerdi. Eşlerine asla kötü davranmaz-
dı. Ashabına da bu konularda daha dikkatli olmaları için: “…Dikkat edin! Sizin ha-
nımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları 
vardır…” (Tirmizi, Radâ, 11.) buyurmuştur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) yine çevresindekilere eşleri hususunda şöyle tavsiyede bu-
lunmuştur: “Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, 
onları dövmeyin ve kötülemeyin.” (Ebu Davud, Nikah, 40-41.)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ev işlerinde ailesine yardım ederdi. Kendi işini ken-
di yapmaya gayret gösterirdi. Hz. Aişe’ye (r.a.) Peygamber Efendimizle (s.a.v.) ilgili 
olarak “Evinde ne yapardı?” diye sorulduğunda: “O, herkes gibi bir insandı. Elbi-
sesini temizler, koyunları sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü.” (Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, c. 6, s.256) diye cevap vererek, aile içi yardımlaşmanın nasıl olması 
gerektiğinin en güzel örneğini bizlere sunmuştur. 
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3. BİR BABA OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir baba olarak çocuklarına her 

zaman sevgi ile yaklaşmıştır. Onların her türlü ihtiyacı ile ilgilenmiş ve karşılamaya 
gayret göstermiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kız çocukları ile erkek çocukları 
arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Peygamberimizin (s.a.v.) erkek çocukla-
rı Kasım, Abdullah ve İbrahim çocukken vefat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) çocuklarının vefatına hüzünlenerek gözyaşı dökmüştür.

Hz. Ali (r.a.), Peygamberimizin (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma ile evlenme isteğini Pey-
gamberimize iletince, Peygamberimiz (s.a.v.) kızının olurunu aldıktan sonra Hz. 
Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma’yı (r.a.) evlendirmiştir.
4. BİR DEDE OLARAK HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarını sevdiği gibi torunla-
rını da çok severdi. Peygamberimiz (s.a.v.) torunları dünyaya geldiğinde isimlerini 
kendi koymuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), torunlarının bakımıyla ilgilenir, onların isteklerini 
yerine getirir, sıkıntılarına çözüm bulmaya gayret ederdi. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) torunu Hz. Hasan (r.a.) için bir seferinde şöyle bu-
yurmuştur: “Allah’ım ben onu seviyorum, onu sen de sev. Onu seveni de sev.” (Müs-
lim, Kitab-ı Fedailu’s-Sahabe, 56.)

Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün yine torunları ile mescitte oynayarak onları se-
vip kucaklarken Akra’ b. Habis et-Temimi isimli sahabe onları izliyordu. Dedesi ile 
torunları arasındaki bu duruma şaşırarak: “Benim on çocuğum var ama hiçbiri-
ni öpmedim.” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) bu söz üzerine: “Allah senin kalbinden 
merhamet duygusunu söküp almışsa ben ne yapayım? Merhamet etmeyene merha-
met edilmez!” (Buhari, Edep, 18.) buyurdu.

5. HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLESİNİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI
Peygamberimiz (s.a.v.) aile bireylerini çok severdi. Daha doğmadan kaybettiği 

babası ve çocuk yaşta kaybettiği annesinin mezarını ziyaret ederdi. Yine kendisine 
kol kanat geren Ebu Talip’i ve amcasının eşi Fatıma’yı (r.a.) çok sever ve amcasının 
eşi Fatıma (r.a.) için vefat ettiğinde: “Annemden sonra annem.” diyerek ona dua 
etmiştir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), süt annesi Halime’ye köyünde yaşadığı kuraklığı 
ve kıtlığı haber vermesi üzerine, süt annesine kırk koyun ve bir deve hediye etmiştir. 
(İbn Sad, Tabakat, I, 114.)  
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Peygamberimiz (s.a.v.) ve ailesi komşuları ile de her zaman iyi geçinmiş ve: 
“Komşusu şerrinden (kötülüğünden) emin olmayan kimse cennete giremez.” (Bu-
hari, Edeb, 29.) buyurarak bizlere iyi bir komşu olmamızı tavsiye etmişlerdir.

Peygamberimiz (s.a.v.) kimi kimsesi olmayan yetimlerle bizzat ilgilenerek, ihti-
yaçlarını karşılamıştır. Ashabına, işaret parmağı ile orta parmağını beraberce gös-
tererek: “Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle (yan yana) olacağız.” 
(Buhari, Talak, 25.) buyurarak yetime kol kanat germenin önemini vurgulamıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ailesi devamlı surette israftan kaçınmış ve ken-
dilerine yetecek kadarını kullanarak fazlasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışlardır.
6. HZ. HASAN (R.A.) VE HZ. HÜSEYİN (R.A.)

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) küçük kızı Hz. Fatıma’nın (r.a.) çocuklarıdır. Babaları Hz. Ali’dir (r.a.). Pey-
gamberimiz (s.a.v.) torunları Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.) isimlerini bizzat kendisi 
vermiştir. Torunları doğduğunda Peygamberimiz (s.a.v.) şükür olarak akika kurba-
nı kestirmiştir. 

Peygamberimiz (s.a.v.): “Allah’ım, işte bunlar benim ehli beytimdir. Onların ki-
rini gider ve onları tertemiz yap!” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 33.) diyerek Hz. Ha-
san (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) için dua etmiştir. Yine sevgili Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.): “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Hasan ve Hüseyin’i se-
ven beni sevmiş olur; onlara buğzeden bana buğzetmiş olur.” (Tirmizi, Menakıb, 
30.) buyurarak Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) manevi değerlerini bizlere 
bildirerek onların sevilmesi ve örnek alınması gerektiğini bildirmiştir.
7. BİR SURE TANIYORUM: KEVSER SURESİ VE ANLAMI

Kevser: Sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk an-
lamlarına gelir. Cennette Peygamber Efendimizle (s.a.v.) ile Müslümanların başında 
buluşacağı nehir veya havuza da kevser denir. Kevser suresi, Kur’an-ı Kerim’in 108. 
suresidir. Üç ayettir. Mekke Dönemi’nde indirilmiştir.

Okunuşu Anlamı
   Bismillahirrahmânirrahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- İnnâ e’taynâke’l kevser 1- Muhakkak Biz, sana Kevser’i verdik.

2- Fesalli lirabbike venhar 2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban 
kes!                     

3- İnne şânieke hüvel’ebter 3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu ke-
sik olan!
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1. Aşağıda isimleri verilen Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) çocuklarından 
hangisi Hz. Hatice (r.a.) ile olan evli-
liğinden dünyaya gelmemiştir? 
A) İbrahim (r.a.)    
B) Kasım (r.a.)  
C) Abdullah (r.a.)   
D) Fatıma (r.a.)

2. Peygamber Efendimiz Hz. Muham-
med (s.a.v.) ile Hz. Hatice evlendik-
lerinde kaç yaşındaydılar?
A) 25-35   
B) 25-40  
C) 40-50  
D) 25-50

3. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nesli 
hangi çocuğu ile devam etmiştir?
A) İbrahim (r.a.)    
B) Ümmü Gülsüm (r.a.)  
C) Zeynep (r.a.)     
 D) Fatıma (r.a.)

4. Peygamberimiz torunlarını kucağını 
alıp sevip okşarken, sahabeden biri, 
“Benim on çocuğum var ama hiçbirini 
öpmedim.” dedi. Peygamberimiz bu 
söz üzerine: “Allah senin kalbinden 
merhamet duygusunu söküp almışsa 
ben ne yapayım? Merhamet etmeye-
ne merhamet edilmez!” buyurdu. 

Bu hadise Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) hangi yönünü ön plana çıkar-
maktadır?

A) Çocukta olsa karşısındakinin fikri-
ne saygı gösterme
B) Torunlarına olan sevgisini açığa 
vurmaktan çekinmeme
C) Karşısındaki insanın kalbini kırma-
ma
D) Çocukları arasında eşit davranma-
ya gayret gösterme

5.    I. Namaz kılmak
      II. Kurban kesmek
      III. Peygamberimize kevserin verildiği
      IV. Allah yolunda cihat etmek

Kevser suresinde, yukarıdakilerin 
kaç tanesinden bahsedilir?
A) 1  
B) 2   
C) 3    
D) 4

6. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı 
sergilediği davranışlardan biri değil-
dir?
A) Çocuklarına olan sevgisini açıkça 
göstermiştir.
B) Çocuklarının görüşlerine değer ver-
miştir.
C) Çocuklarının fikrini almaya hiçbir 
zaman ihtiyaç duymamıştır.
D) Çocukları arasında hiçbir zaman ay-
rım yapmamıştır.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi



97

4. ÜNİTE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vefat 
ettiği zaman geride miras olarak çok 
fazla mal bırakmaması Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) ve ailesinin han-
gi örnek davranışının bir göstergesi 
olabilir?
A) Misafire ikram etmesi
B) Yetimleri ve yoksulları gözetmesi
C) Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine 
önem vermesi
D) İsraftan kaçınması

8. Hz. Hasan (r.a.) ile Hz. Hüseyin (r.a.), 
yaşlı bir amcanın abdestini yanlış al-
dığını gördüler. Ona en güzel şekil-
de abdest almayı öğretmek istediler. 
Adamın yanına gittiler. İçlerinden 
biri ona, “Bu bana abdesti yanlış alı-
yorsun diyor. İkimiz de senin yanında 
abdest alalım; bak bakalım hangimi-
zin abdesti doğru?” dediler. İkisi de 
yaşlı adamın yanında abdest aldılar. 
Adam da: “Çocuklar! Sizin aldığınız 
abdest doğrudur, benim abdestim 
yanlışmış.” diyerek kendi yanlışının 
farkına vardı ve yanlışını düzeltti.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) to-
runlarının bu davranışından aşağı-
daki sonuçlardan hangisi çıkarıla-
maz?

A) Karşımızdakinin kişiliğini değil 
yanlış olan davranışını düzeltmeye 
çalışacağız.

B) Karşımızdaki insanın yanlışını dü-
zeltmeye çalışırken o kişiyi kırmama-
ya çok dikkat edeceğiz.
C) Bir yanlış gördüğümüzde görme-
mezlikten geleceğiz.
D) Bir eksiklik gördüğümüzde “Bana 
dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.” 
demeyeceğiz. 

9. “Akıp giden nehirden abdest alırken 
dahi suyu israf etmeyiniz.” (Hadisi 
Şerif)

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bu 
hadisinden çıkarılacak İslami ahlak 
kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su hayat demektir. Su kaynakları-
mızı korumalıyız.
B) İsraftan her zaman sakınmalıyız.
C) Abdestsiz namaz kılmamalıyız.
D) İbadetlerimizi yaparken gösteriş-
ten uzak durmalıyız. 

10. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
“Cennet gençlerinin efendileri” ola-
rak isimlendirdiği iki torunu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hz. Hasan- Hz. Ali   
B) Hz. Zeynep- Hz. Ümmü Gülsüm
C ) Hz. Hasan-Hz. Hüseyin  
D) Hz. Huhsin-Hz. Yahya
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CEVAP ANAHTARI

1. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C A D B C C C B B C

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

2. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D B B C D D C A C

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

3. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B B D B D C D D C A

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

4. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B D B C C D C B C

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

5. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B C A D D A C D D C

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI


