
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ. MUHAMMED (S.A.V) 

* Doğmadan önce babasını kaybetmiştir. 

* 0-4 yaş arası süt annesi Halime , 

* 4-6 yaş arası annesi  Amine, 

* 6-8 yaş  dedesi Abdulmuttalip, 

* 8-25 yaş  arası amcası Ebu Talip‟in 

yanında kalmıştır. 

* Hz. Muhammed 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. 

* Hz. Hatice bu sırada 40 yaşındadırlar. 

 

 

 

HZ. MUHAMMED‟İN (S.A.V) HZ. HATİCE 

İLE  EVLİLİKLERİNDEN OLAN ÇOCUKLARI 

KASIM 

ABDULLAH 

ZEYNEP 

RUKİYE 

ÜMMÜ GÜLSÜM 

FATIMA 

BABA: 

* Peygamberimiz, cahiliye geleneklerinin 

aksine erkek ve kız çocukları arasında 

yapılan ayrıma karşı çıkarak bütün 

çocuklarına eşit davranmıştır. 

* Çocuklarını sevdiği gibi onlara saygı da 

gösterirdi. 

* Kızı Hz. Fatıma (r.a.) yanınageldiği 

zaman ayağa kalkar, onu öper ve kalkıp 

kendi yerine oturturdu. 

* Bir yolculuğa çıkacağı zaman önce Hz. 

Fatıma‟yı (r.a.) görür ve yolculuktan 

dönünce de ilk önce ona uğrardı. Hz. 

Fatıma (r.a.) da bu zarif sevgi gösterisini 

kendisine örnek edinir ve babasına aynı 

şekilde davranırdı. 

* Kız çocuklarına karşı sevgisini göstererek 

cahiliye âdetlerini yıkmaya çalışırdı. 

*  Peygamberimiz, çocuklarının eğitimiyle 

yakından ilgilenir, onların güzel ahlak sahibi 

olmaları için özen gösterirdi. 

Peygamberimiz, vefakâr eşi Hz. Hatice‟den (r.a.) şöyle 

bahsetmiştir: “Allah bana ondan daha hayırlısını 

vermemiştir. Çünkü herkes benim Peygamberliğimi inkâr 

ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni 

tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana 

destek oldu. Allah bana ondan çocuklar nasip etti.” 

* Câhiliye devrinin yaygın kötülüklerinin hiçbirine 

bulaşmadan temiz bir hayat yaşayan Hz. Muhammed 

çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hak 

severliğinin yanı sıra ticaret hayatında güvenilirliği 

sebebiyle “Muhammedü‟l-emîn” (Güvenilir Muhammed) 

unvanıyla anılmaya başlandı. 

* Sahip olduğu yüksek ahlakı sebebiyle  halk Hz. Hatice 

„ye temiz kadın anlamına gelen “Tahire”  lakabını 

vermişti. 

* Arap geleneklerine göre evli bir erkek, dünyaya ilk 

gelen erkek çocuğunun adıyla çağrılırdı. Peygamberimiz 

de ilk çocuğu olan Kasım‟ın babası anlamına gelen “Ebu‟l-

Kasım” olarak adlandırılmıştır. 

EŞ: 

* Peygamrimiz, eşi Hz. Hatice (r.a.) ile mutlu bir yaşam 

sürmüş ve vefatına kadar onu hiç üzmemiştir. 

* Peygamberimiz, hayat arkadaşı olan Hz. Hatice‟ye 

(r.a.) her konuda yardımcı olmuştur. Örneğin, evde 

bulunduğu zaman ev işlerinde eşine yardım ederek onun 

yükünü hafifletmiştir. Gerektiğinde elbisesinin söküğünü 

kendisi dikmiş ve ayakkabılarını tamir etmiştir.  

* Eşinin yaptığı yemekte kusur aramamış ve yemekten 

sonra da ona teşekkür etmiştir. 

* O, hayatında bir kez bile hanımına veya başka bir 

kadına şiddet uygulamadığı gibi, eşine kötü davrananları 

da ciddi bir şekilde uyarmıştır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hz. Muhammed‟in (s.a.v.), Hz. Hatice‟nin (r.a.) 

vefatından sonra gerçekleştirdiği Hz. Mariye 

(r.a.) ile olan evliliğinden ise İbrahim adında bir 

oğlu daha dünyaya gelmişti. 

 

* Peygamberimiz, çocuklarının bakımı ve 

yetiştirilmesiyle de yakından ilgilenirdi. Ayrı 

kaldığında onları çok özler ve sık sık 

yanlarına giderdi. 

DEDE: 

* Peygamberimiz, torunları dünyaya geldiğinde 

kulaklarına ezan okumuş, onlar için kurban 

kesmiş ve zamanının önemli bir kısmını onlarla 

birlikte geçirmeye özen göstermiştir. 

* Zaman zaman da torunları Hz. Hasan (r.a.) ve 

Hz. Hüseyin‟i (r.a.) sırtına bindirip gezdirirdi. 

* Peygamberimiz, kızı Hz. Zeynep‟in (r.a.) kızı 

Ümame‟yi çok severdi. Namaz kılarken Ümame 

gelip Peygamberimizin sırtına çıkardı. Torununun 

yaptıklarına kızmaz ve namazını kılmaya devam 

ederdi. 

* Ümame can verdiği zaman Peygamberimizin 

gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine 

“Sen de mi ağlıyorsun Ey Allah‟ın Resulü?” diye 

sorulduğunda; “Bu gözyaşları, Allah‟ın insanların 

gönüllerine koyduğu merhamettir. Göz ağlar, kalp 

üzülür. Biz ise sadece Rabb‟imizin razı olacağı 

sözü söyleriz.” diye cevap vermiştir. 

* Peygamberimizin bir gün Hz. Hasan‟ı (r.a.) 

öptüğünü gören biri ona: “Benim on çocuğum var 

ama daha hiçbirini öpmedim.” deyince 

Peygamberimiz de ona, “Merhamet etmeyene 

merhamet edilmez.” diye karşılık vermiştir. 

* Amcası Hz. Abbas‟ın (r.a.) çocukları Abdullah, 

Ubeydullah ve Kesir‟i yan yana dizer ve sonra da 

karşılarına geçerek “Kim yanıma daha önce 

gelirse ona şunu şunu vereceğim!” derdi. Onlar 

da koşarak gelir, Peygamberimizin sırtına 

tırmanır ve göğsünün üzerine çıkarlardı. 

Peygamberimiz de onları öpüp bağrına basardı. 

Çocuklar Peygamberimize doğru koşarlar ve ona 

sarılırlardı. Peygamberimiz de onları kucaklar ve 

sarılıp öperdi. 

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLESİNİN ÖRNEK 

DAVRANIŞLARI 

* Peygamberimiz ve aile bireyleri, aile bağlarının 

güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bazen 

birbirleriyle hediyeleşmişlerdir. 

* Peygamberimiz aynı zamanda, aile içi ilişkilerde 

küçük düşürücü davranışları kesinlikle yasaklamış, 

eşlerin birbirine iyi davranmasını tavsiye etmiş ve 

kendisi de bunu hayatı boyunca uygulamıştır. 

* O, eşine ve çocuklarına değer vererek insan 

haklarına saygı duyulması gerektiğini göstermiştir. 

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) AİLE İÇİ EĞİTİM VE 

DAYANIŞMA BAKIMINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLARI 

* O, kız ve erkek ayrımı yapmadan tüm çocuklarının iyi 

eğitilmeleri için elinden geleni yapmıştır. 

* Evi aynı zamanda bir okul gibiydi. Peygamberimiz 

evinde bir taraftan insanlara İslam’ı anlatırken, diğer 

taraftan da eşiyle birlikte özellikle kadın ve çocuklara 

yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunuyordu. 

* Aile bireyleri birbiriyle  iyi geçinir, işlerini istişare ile 

yapar ve her zaman birbirleriyle dayanışma içinde 

olurdu.  

* Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi çoğu zaman birlikte 

vakit geçirirlerdi. Bazen birbirleriyle şakalaşırlar, bazen 

eğlenirler ve bazen de birlikte çalışırlardı. Bu birliktelik 

aile içi dayanışmayı artırırdı. Sevinçleri ve üzüntüleri 

birlikte yaşarlardı.     

       



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ. MUHAMMED‟İN (S.A.V.) İSRAF VE 

GÖSTERİŞTEN KAÇINMA BAKIMINDAN 

ÖRNEK DAVRANIŞLARI 

* Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi gayet sade 

bir hayat sürerek israf ve gösterişten uzak 

durmuşlardır. 

* Varlıklı bir hâle gelmiş olmasına rağmen, evde 

ihtiyaç duymadıkları eşyaları satın almazdı. 

* Yeme ve içme konusunda da israftan sakınır ve 

gereğinden fazla yemek yenilmemesine gayret 

gösterirdi. 

* Kızı Hz. Fatma‟nın (r.a.) düğününü sade bir 

şekilde yaparak lüks ve israftan kaçınmıştır. 

Düşünelim 

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, israf ve 

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) SOSYAL BARIŞ VE 

YARDIMLAŞMA BAKIMINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLARI 

* İhtiyaç sahibi Müslümanlara maddi destek 

sağlayarak sosyal dayanışmanın sağlanması için çaba 

sarf etmişlerdir. 

* Hasta ziyaretinde bulunmuşlar, taziyelere gitmişler, 

davetlere katılmışlar ve hediye alıp vermişlerdir. 

* Komşularla iyi ilişkiler kurmamızı isteyen 

Peygamberimiz, “Allah’a ve ahiret gününe inanan 

komşusuna eziyet etmesin.” diye buyurarak 

komşuluk ilişkilerine önem vermemiz gerektiğini 

bildirmiştir. 

* Yoksul, kimsesiz ve yetimlerle ilgilenmişler,  öksüz 

ve yetimlerin mallarını koruma hususunda 

Peygamber Efendimiz ve ailesi çok hassas 

davranmışlardır. 

* Akrabalarıyla da iyi ilişkiler kurarak herkese örnek 

olmuşlardır. 

* Yaşlılarla ilgilenmesi de toplumsal hayatta örnek 

alınacak bir davranıştır. O, yaşlıları tıpkı çocuklar gibi 

Allah’ın (c.c.) birer emaneti olarak görür, onlara 

saygısızlık gösterilmesine izin vermez ve bu konuda 

ailesiyle birlikte çok dikkatli davranırdı. 

HZ. HASAN (R.A.) VE HZ. HÜSEYİN (R.A.) 

* Peygamberimizin soyu, kızı Hz. Fatıma (r.a.) ve damadı Hz. Ali‟nin (r.a.) çocukları olan Hz. Hasan (r.a.) 

ve Hz. Hüseyin‟le (r.a.) devam etmiştir. 

* Aralarında sadece bir yaş bulunan Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) birlikte büyümüşler ve günlerini 

birlikte geçirmişlerdir. 

* Peygamberimiz onları yanından ayırmamış, onlarla oyunlar oynamış ve onların büyütülmesine yardımcı 

olmuştur. 

* Hz. Hasan (r.a.) adil, cömert, sabırlı, yumuşak huylu, yardımsever ve alçakgönüllü bir insandı. Babası 

Hz. Ali‟nin (r.a.) şehit edilmesinden sonra halife ilan edilmiştir. 

* Altı ay kadar halifelik yaptıktan sonra, Müslümanlar arasında bir huzursuzluk olmaması için halifeliği 

bırakarak ailesiyle birlikte Medine‟ye gitti. Hayatının geri kalan kısmını orada siyasetten uzak bir şekilde 

geçirdi ve 669 tarihinde vefat etmiştir. 

* Hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamış ve haksızlıklara karşı mücadele etmiş olan kardeşi Hz. Hüseyin 

(r.a.) de, yine böyle bir mücadele sonucu Kerbelâ denilen yerde 680 yılında şehit edilmiştir. 

 



 

 

 

  

KAVRAMLARIMIZ 

 

BİR SURE TANIYORUM: KEVSER SURESİ 

VE ANLAMI 

* Kur‟an-ı Kerim‟in en kısa suresi olup üç ayetten 

meydana gelmektedir. 

* Kevser; bolluk, bereket ve neslin çoğalması 

anlamlarına gelir. 

* Cahiliye Araplarına göre bir kişinin soyu 

sadece oğulları tarafından devam ederdi. 

Müşrikler, iki oğlunun da vefat etmesi üzerine 

Hz. Muhammed‟i (s.a.v.) “ebter” yani soyu 

devam etmeyen birisi olarak görmeye başladılar. 

Hz. Muhammed‟in (s.a.v.) iki oğlu da küçük 

yaşta vefat ettiğine göre onun soyu devam 

etmeyecekti. Kendisi vefat edince de adı sanı 

unutulacaktı. Ancak Peygamberimizin soyu, kızı 

Hz. Fatıma‟nın (r.a.) çocukları olan Hz. Hasan 

(r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) ile devam etmiştir.  

* Kevser, aynı zamanda cennette bulunan bir 

ırmağın adıdır. Sure, hem bu ırmaktan hem de 

Peygamberimize verilen ilim, saadet ve hayır gibi 

diğer nimetlerden bahsettiği için “Kevser” adını 

almıştır 

 

 

 

 

HARUN SARIER 

SANCAKTEPE/İSTANBUL 


