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Bir iðne ustasýz, bir resim ressamsýz,
bir masa da ustasýz olmaz. Fýrtýna çýktý,
aðaçlar devrildi. Bir balta gökten aðaç-
larýn üstüne düþtü ve masa oluþtu desek
kimse inanmaz. Masayý gören herkes
bunu marangozun yaptýðýný bilir. 

Basit bir masa bile kendi kendine
var olamazken bu koskoca kâinat nasýl
var olabilir? Yýldýzlarý, gezegenleri bir-
birine çarpmadan yüzdüren kimdir?
Güneþi bize ýþýk ve ýsý kaynaðý yapan
kimdir? Yaðmuru yaðdýran, bitkileri
büyüten kimdir? Daðlarý, ovalarý, ýr-

maklarý yeryüzüne döþeyen kimdir?
Gözümüzü, kulaðýmýzý, ellerimizi,
ayaklarýmýzý bize baðýþlayan kim-
dir? Elbette her þeyin yaratýcýsý ve
yöneticisi olan Allah'týr.

Bizi yaratan Rabbimizi daha iyi taný-
mak için O’nun sýfatlarý nelermiþ öðrenelim. 

A. Zâti Sýfatlar:

Rabbimizin zatýna mahsus olan, in-
sanlarda benzeri bulunmayan sýfatlardýr. 

1. Vücud: "Var olmak" demektir. Al-
lah vardýr ve yokluðu asla düþünülemez.

2. Kýdem: "Baþlangýcý olmamak,
ezeli olmak" týr. Allah’ýn var olmadýðý bir
zaman düþünülemez.

3. Beka: "Varlýðýnýn sonu olmamak,
ebedi olmak" demektir. Her þey yok olur
fakat Allah için böyle bir durum söz ko-
nusu deðildir. 

4. Muhalefetün lil Havadis: "Sonra-
dan olan hiçbir þeye benzememek" de-
mektir. Allah yarattýklarýnýn hiç birine
benzemez. 

5. Vahdaniyet: "Allah’ýn tek olmasý,
eþi ve benzerinin olmamasý" demektir. Al-
lah’tan baþka hiçbir yaratýcý yoktur. Her
þeyi sadece Allah yaratmýþtýr. 

6. Kýyam bi nefsihi: "Varlýðý ken-
dinden olmak" demektir. Allah var ol-
mak için hiçbir þeye muhtaç deðildir.

B. Subuti Sýfatlarý:

Rabbimizin insanlara da na-
sip ettiði sýfatlardýr. Fakat insan-
larda bu sýfatlar sýnýrlýdýr. Bu
sýfatlar tam bir þekilde ancak
Allah'ta bulunur.

BÝZÝ YARATAN
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1. Hayat: "Diri ve canlý olmak" týr.
Yüce Allah diridir, bütün varlýklara can
veren O'dur. 

2. Ýlim: "Bilmek" demektir. Yüce
Rabbimiz her þeyi bilir. Geçmiþi, gelece-
ði, gizliyi açýðý, içimizden geçenleri, açýk-
tan söylediklerimizi; kýsacasý her þeyi...
Hiçbir þey ondan gizli kalamaz.

3. Semi': "Ýþitmek" demektir. Ýster
yüksek sesle ister fýsýltýyla konuþalým yü-
ce Rabbimiz her þeyi iþitir. Bir karýncanýn
ayak seslerini de bir aslanýn kükremesini
de ayný þekilde duyar.

4. Basar: "Görmek" demektir. Ýster
karanlýk, ister aydýnlýk olsun Rabbimiz
her þeyi görür. 

5. Ýrade: "Dilemek" demektir. Allah
neyi dilerse o anýnda olur. Dilemediði
þeyler ise asla gerçekleþmez. 

6. Kudret: "Gücü yetmek" anlamýn-
dadýr. Yüce Allah’ýn her þeye gücü yeter.
O’nun güç yetiremeyeceði hiçbir þey
yoktur. 

7. Kelam: "Konuþmak" demektir.
Yüce Allah bu sýfatý ile peygamberlere
kutsal kitaplarý indirmiþtir. Kutsal kita-
býmýz Kur’ân-ý Kerim Allah kelamýdýr.

8. Tekvin: "Yaratmak" demektir. Tek
yaratýcý Allah'týr. O’ndan baþka hiç kim-
se bir þeyi yaratmaz.

Bilal YORULMAZ
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KOVALAMACA

Sýnýftan biraz geç çýktým. Yol kýsa ol-
sun diye köyle okul arasýndaki boþ tarla-
dan yürüyordum. Kulaðýma gelen köpek
havlamalarýyla yerimde kalakaldým. Üs-
telik sesler gittikçe yaklaþýyordu. Kaça-
cak tek bir yer yoktu. Daha ne yapacaðý-
ma karar vermeden sürü de gözüktü.
Öyle hýzlý geliyorlar ki... Çaresiz ellerimi
kaldýrdým ve beni korumasý için Rabbime
yalvarmaya baþladým. Daha duamý bitir-
memiþtim ki bir tüfek sesi duyuldu. Bu-
nun üzerine köpekler gerisin geri dönüp
kaçtýlar.  Derin bir nefes aldým. Aðaçla-
rýn arasýndan Muharrem Dede çýktý.
Onu görünce rahatladým. 

– Korktun mu?

– Eh, biraz..

Köpekler çalýlarýn arasýnda kaybol-
muþtu. Muharrem Dede sýrtýmý sývazladý. 

Zeytinliðin arasýndan köye doðru
yürümeye baþladýk. Murarrem Dede:

– Dua etmiþ miydin, diye sordu.

– Evet.

–  Öyleyse Allah, duana karþýlýk ver-
miþ.
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– Siz nerden biliyorsunuz?

– Allah dua edenlerin duasýný kabul
eder de ondan. 

Güldü. Baþýmý okþayýp:

– Hastalandýðýmýz zaman ilaçlarý bi-
ze kim yazýyor?

– Tabi ki doktor.

– Ýþte Allah da duamýzý kabul ediyor.
Ýstediklerimizi deðil,  gerekli olanlarý ve-
riyor. Biraz önce köpeklerden korumasý
için dua ettiðini söyledin. Yardýma ihtiya-
cýn varmýþ ki Allah beni karþýna çýkardý.

– Peki aklýmýzla Allah'ýn varlýðýný
nasýl anlarýz dede?

–  Çok basit. Üzerindeki elbiseyi kim
yaptý, diye sorsam ne cevap verirsin?

– Terzi, derim.

– Ayakkabýyý?

– Ayakkabýcý.

–  ...

– Gördüðün gibi var olan hiçbir þey
kendiliðinden olmuyor. Mutlaka bir ya-
paný var. Öyleyse þu gördüðün daðlarý,

aðaçlarý; var olan her þeyi de bir yaratan
olmalý deðil mi?

– Olmalý.

– Hem bunlarý yapan biri olmalý.
Nedeni de þu. Biraz önce senin üzerine
gelen köpekle, seni yaratan ayný olmalý ki
ikinize de sözü geçsin. Yani senin duaný
duyduðunda köpeðe sözü geçip geri çe-
virsin. Eðer farklý yaratýcýlar olsaydý, biri-
nin evet dediðine diðeri hayýr diyebilirdi.
Böylece her þey birbirine girerdi. Bir sý-
nýfta birden fazla baþkan olamayacaðý gi-
bi. Sence de öyle deðil mi?

– Öyle Muharrem Dede. Anladým. Al-
lah vardýr, birdir, bizi duyuyor ve görüyor. 

Bu arada bizim eve de gelmiþtik.
Ayrýlmak istemiyordum ama acelesinin
olduðunu, gitmesi gerektiðini söyledi.
Verdiði bilgiler için teþekkür edip elini
öptüm. 

O köy meydanýna doðru giderken
ben de eve doðru yürüdüm. 

Zekeriye ULAÞLI
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Güneþleri aylarý,
Göklerde gezdiren Hak.
Yýldýzlý alaylarý,
O yönetir muhakkak.

Ýþte bir çiçek renkli,
Kimdir onu boyayan.
Bülbül sesi ahenkli,
Kim acep besteleyen.

Ýpek böceði elsiz,
Ama ipeði müthiþ.
Ýþte gör ki bitimsiz,
Hak’tandýr böyle her iþ.

Sen’in kudretin sonsuz,
Her þeyi yaratansýn.
Bizler aciz bir kuluz,
Sen kalblere Sultansýn

Mehmet ERDOÐAN

KKAALLPPLLEERR  SSUULLTTAANNII
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Bir gün  Üftade Hazretleri, talebe-
leriyle birlikte kýra çýkmýþtý. Ders bitip
talebeler, hocalarýndan kýrda dolaþmak
için izin isteyince Üftade Hazretleri bu
isteklerini kabul etti. Bütün talebeler
hocalarýna sunmak üzere, rengârenk çi-
çeklerden demet demet toplamaya baþ-
ladýlar. Sonra ellerinde mis kokulu çi-
çeklerle hocalarýnýn huzuruna geldiler.
Takdim edilen çiçeklerin hepsini kabul
eden Üftade Hazretleri, Aziz Mahmud
Hüdai'nin getirdiði sapý kýrýk tek çiçeði
görünce, ona sordu: 

– A be evlâdým! Bütün arkadaþ-
larýn demet demet mis kokulu çiçekler-
den getirirken, sen niçin sapý kýrýk tek
bir çiçek getirdin bakalým? 

Bu soru karþýsýnda hayli mahcup bir
duruma düþen Aziz Mahmud Hüdai,
baþýný önüne eðerek alçakgönüllü bir
tavýr içinde: 

– Efendim, size  ne takdim etsem az-
dýr. Lâkin hangi çiçeði koparmak için
eðildiysem, o çiçeðin kendine has bir dil-
le Allah’ý zikrettiðini duydum. O yüzden
hiçbirini koparmaya elim varmadý. Size
takdim ettiðim çiçeðe gelince; gördüðü-
nüz gibi zavallý çiçeðin sapý kýrýlmýþ. Do-
layýsýyla Allah'ý anamaz olmuþtu. Ben de
sapý kýrýk çiçeðin Rabb'imi zikretmediði-
ni görünce, alýp onu size getirebildim.
Bir hata yaptýysam kusurumu baðýþla-
manýzý istirham ederim, dedi.

Ercüment TAHA
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– Bu sene içinde doðacak olan erkek
çocuklar hemen öldürülecek!...

Bu, Babil kralý Nemrut'un emriydi.
Çünkü Nemrut, ilginç bir rüya görmüþ-
tü. Rüyasýnda bir yýldýz doðuyor ve bu
yýldýzýn parlaklýðý, Ay ve Güneþin aydýn-
lýðýný bastýrýyordu. Nemrut, bilginlerine
bu rüyanýn ne anlama geldiðini sormuþ-
tu. Onlar da o sene bir erkek çocuðun
dünyaya geleceðini, bu çocuðun gelecek-
te peygamber olacaðýný, Nemrut'un sal-
tanatýnýn yok olacaðýný söylemiþlerdi. 

Bunun üzerine Nemrut'un adamlarý,
gece-gündüz sokaklarda dolaþtýlar. Do-
ðum yapacaðýný haber aldýklarý kadýnla-
rýn evlerine baskýnlar düzenleyip yeni
doðan erkek çocuklarý hiç acýmadan öl-
dürdüler. 

O günlerde, Nuna Haným da Hazre-
ti Ýbrahim'e hamileydi. Doðumdan önce
bir maðaraya sýðýndý. Hazreti Ýbrahim
bu maðarada dünyaya geldi. Nuna Ha-

ným, doðumdan sonra Hazreti Ýbrahim'i
maðarada býrakarak gizlice evine döndü.
Çünkü çocuðunu evine götürdüðü tak-
dirde öldürüleceðini biliyordu. Günün
farklý saatlerinde Hazreti Ýbrahim'i em-
zirmek için gizlice maðaraya gidiyor;
emzirdikten sonra kimselere görünme-
den geri dönüyordu. 

Aradan haftalar, aylar geçti. Hazreti
Ýbrahim de iyice büyümüþtü. Artýk onu
maðaradan çýkarýp eve getirme zamaný
gelmiþti. Eve dönerken Hazreti Ýbrahim,
babasý Âzer'e çevresinde gördüðü varlýkla-
rýn isimlerini soruyor, o da cevap veriyor-
du. Eve yaklaþtýklarýnda Âzer, bir çocuk-
tan hiç beklenmeyecek þu sözlerle irkildi:

– Mutlaka bunlarýn bir yarataný ol-
malý!... O'nu arayýp bulmalýyým.

Hazreti Ýbrahim, putperest bir top-
luluk içinde doðmuþtu. O dönemde in-
sanlar, putlarý ve yýldýzlarý ilah olarak ka-
bul ediyorlardý.
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Hazreti Ýbrahim'in babasý Âzer, iyi
bir put ustasýydý. Ayný zamanda o, Kral
Nemrut'un putlarýnýn bakýcýsý ve idareci-
si idi. 

Hazreti Ýbrahim, büyüdükçe kendi
kendine düþünmeye baþladý. "Bu putla-
rýn aslý odun ve taþtýr. Ýnsanlar onlara
kendi elleriyle þekil veriyorlar. O halde
nasýl ilah olabilirler ki! Baþkasý tarafýn-
dan kesilip biçilen ve þekillendirilen bir
taþ ve odun parçasý nasýl þu harika evreni
yaratabilir ki! Ýnsan mý ilahlarý yapar,
yoksa ilah mý insanlarý yaratýr? Hayýr
olamaz. Bizi yaratan ilahýn bu put-
lardan baþka bir þey olmasý gere-
kir." 

Yüce Allah, Hazreti
Ýbrahim'e Cebrail'i (a.s)
gönderip dinini öðretti
ve kavmine peygam-
ber seçildiðini bildir-
di. Bunun üzerine
Hazreti Ýbrahim,
babasýnýn yanýna gi-
derek ona þöyle dedi:

– Babacýðým, sen
putlarý tanrý mý edini-
yorsun? Ýþitmeyen,
görmeyen, kendilerini bile
koruyamayan bu cansýz þey-
lere ne diye tapýyorsun? Babacý-
ðým, sana ulaþmayan bir ilim geldi
bana. Ne olur bana uy da seni doðru
bir yola çýkarayým. Ýbadet edilecek olan
yalnýz Allah'týr. Allah (Celle Celaluhu),
her þeyi görür, iþitir ve bilir. Kullarýnýn
isteklerini yerine getirir. Sen ve bu zaval-
lý insanlar, Allah'ý býrakýp cansýz þeylere
tapýyor ve ondan yardým istiyorsunuz.
Doðrusu ben seni de kavmini de bir sa-
pýklýk içinde görüyorum. 

Babasý, Hazreti Ýbrahim'in bu sözle-
ri karþýsýnda çok kýzdý. Ona baðýrýp ça-
ðýrdý. Çünkü kendisi de putlarýn tanrý ol-
duðuna inanýyordu.

Hazreti Ýbrahim, insanlarýn putlarý
ilah kabul edip tapmasýna þaþýyor ve on-
lara:

– Elinizle yonttuðunuz þeylere ne di-
ye tapýyorsunuz, diyordu.

Puta tapanlar:

–
Bunu bize senin baban
öðretti, dediklerinde ise:

– Þüphesiz benim babam da yolunu
sapýtan kimselerdendir, diyordu.

Hazreti Ýbrahim, pýrýl pýrýl yýldýzlarýn
semayý süslediði bir gece, yanýndakilerle
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bir bahçede oturuyordu. Putlarý ve yýldýz-
larý ilah zanneden bu zavallý insanlara bir
ders vermek ve gerçeði göstermek isti-
yordu. Allah dýþýndaki her þey zamaný
geldiðinde yok olup gidecekti. Yok olup
gidenlerse ilah olamazdý. Hazreti Ýbra-
him, onlara gökyüzünde parlak ýþýklarýy-
la dikkat çeken bir yýldýzý gösterdi. 

– Rabbim budur, dedi. Yýldýz batýn-
ca da, ben öyle sönüp batanlarý sevmem,

dedi.

Sonra Ay'ý dolu-
nay þeklinde doðarken görünce, 

– (Ýddianýza göre) Rabbim budur!
dedi. Sonra o da batýnca, "Rabbim bana
doðru yolu göstermeseydi, mutlaka sap-
mýþlardan olurdum, dedi. 

Sabahleyin de onlara güneþi göstererek,

– Rabbim budur. Bu, hepsinden da-
ha büyük, dedi. 

Akþam olup güneþ batýp kaybolunca
da, Hazreti Ýbrahim onlara þöyle dedi:

– Ey halkým, ben sizin (Allah'a) or-
tak koþtuðunuz þeylerden uzaðým. Ben,
yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene
çevirdim ve artýk ben asla sizin gibi O'na
ortak koþanlardan deðilim.

Ey insanlar! Gördüðünüz gibi Ýlah
zannettiðiniz yýldýzlar, ay ve güneþ hepsi

batýp gittiler. Ne onlar ne de putlar,
kesinlikle Ýlah olamaz. Bunlarýn

kendilerine bile faydalarý yok.
Ben aradýðým Yüce Yaratýcý'yý

buldum. O, bütün insanla-
rý, daðlarý, ovalarý, yýldýz-
larý, ayý, güneþi ve bütün
evreni yaratandýr. O,
gözle görülemez. Yemez,
içmez, uyumaz, batýp
yok olmaz. O'nun belli
bir mekâný yoktur. O,
her yerdedir. Gelin siz
de O'na inanýn. Böylece
hem dünyada hem de
ahirette huzur ve mut-

luluk içinde yaþayýn.

Hazreti Ýbrahim, Allah'ý
bulmuþtu. Yüce Allah, Hazreti

Ýbrahim'i peygamber olarak görev-
lendirmiþ ve ona gerçekleri öðretmiþ-

ti. O da hayatý boyunca hem babasýna
hem Nemrut'a hem de kavmine bu ger-
çekleri anlatmaya çalýþtý ve bu uðurda
pek çok sýkýntý ve iþkence çekti.

Akif AKAY
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Sizce balýk tutmaya hangi
yoldan gitmeliler? 

Onlara yardýmcý olur
musunuz?
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Peygamber Efendimiz aralarýnda
Hazreti Ömer'in de bulunduðu bir sa-
habi topluluðuyla sohbet ediyordu.
Derken yanlarýna elbiseleri kar gibi
bembeyaz, saçlarý siyah olan bir adam
geldi. Adamý,  hiç kimse tanýmýyordu,
ama üzerinde uzaktan geldiðini göste-
ren hiçbir iz yoktu. Bu yabancý adam
samimi bir þekilde Peygamber Efendi-
mizin önüne oturup dizlerini, dizlerine
dayadý. Ellerini de Efendimizin bacakla-
rýnýn üstüne hürmetle koydu. Ardýndan
sormaya baþladý. 

– Ey Muhammed!  Bana Ýslâm hak-
kýnda bilgi ver?

Peygamber Efendimiz kendinden
emin bir þekilde açýkladý: 

– Ýslâm, Allah'tan baþka ilâh olma-
dýðýna, Muhammed'in  O'nun kulu ve
elçisi olduðuna þehadet etmen, namaz
kýlman, zekât vermen, Ramazan orucu
tutman, gücün yettiði takdirde Beytul-
lah'a haccetmendir.

Yabancý adam:

– Doðru söyledin, diyerek Efendimi-
zin söylediklerini tasdik etti. Orada bu-
lunanlar sessizce konuþulanlarý dinleme-
ye devam ettiler. Yabancý tekrar sordu: 

– Bana iman hakkýnda bilgi ver? 



Peygamberimiz, bir talebeye ders
verir gibi yumuþak bir ses tonuyla:

– Allah'a, meleklerine, kitaplarýna,
peygamberlerine, ahiret gününe inan-
mandýr. Kadere yani hayýr ve þerrin Al-
lah'tan olduðuna da inanmandýr, diye-
rek imanýn þartlarýný saydý. Bunun üze-
rine soruyu soran yabancý adam: 

– Doðru söyledin, diye tasdik etti.

Onun hem soru sorup hem de aldý-
ðý cevaplarý "Doðru söyledin!" diyerek
tastik etmesine sahabiler bir anlam ve-
remiyordu. Yabancý adam: 

– Bana ihsan hakkýnda bilgi ver, de-
yince Peygamberimiz:

– Ýhsan Allah'ý sanki gözlerinle gö-
rüyormuþsun gibi O'na ibadet etmendir.
Sen O'nu görmesen de O seni görüyor,
der demez adam:

– Bana kýyametin ne zaman kopa-
caðý hakkýnda bilgi verir misin, dedi. 

Peygamberimiz bu sefer: 

– Kýyamet hakkýnda, kendisinden
sorulan, sorandan daha fazla bir þey bil-
miyor, karþýlýðýný
verdi. Bunun üze-
rine yabancý adam
son bir soru daha
sordu:

– Öyleyse ký-
yametin alâme-
tinden haber verir
misin, dedi. Pey-
gamberimiz  þu
açýklamayý yaptý:

– Köle kadýn-
larýn efendilerini

doðurmalarý, yalýn ayak, üstü çýplak, fa-
kir davar çobanlarýnýn yüksek binalar
yapmada yarýþtýklarýný görmendir, de-
yince yabancý kalkýp gitti. 

Lokman Sûresi'nde Allah'tan baþka
hiç kimsenin bilemeyeceði beþ þeyden
bahsedilir. Bunlardan birisi kýyametin
ne zaman kopacaðýdýr. Kýyametin ne za-
man kopacaðýnýn sadece iþaretleri var-
dýr. 

Bu olaydan bir müddet sonra Pey-
gamberimiz, Hazreti Ömer'e:

– Ey Ömer, sual soran adamýn kim
olduðunu biliyor musun, dedi. 

Hazreti Ömer’in:

– Allah ve Resûlü daha iyi bilir, de-
mesi üzerine Peygamberimiz  þu açýkla-
mayý yaptý: 

– O, Cebrail Aleyhisselâmdý. Size
dininizi öðretmeye geldi, dedi. 

Mehmet BÜYÜKÞAHÝN 
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Açarsam dünya olur. 
Yakarsam kül olur.
..............................  

Uzaktan baktým hiç yok, 
Yakýndan baktým pek çok. 

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

Aþaðýdaki bilmecelerin cevaplarýný, resimlerden de yararlanarak bulup yazýnýz.

Bazen zayýf ve ince
Bazense nur topudur,
Düþün cevaptan önce,
Bazen iftar topudur…
Bazen sahur topudur.

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

Döndükçe dönersin,
Þeytaný Yenersin.
Yýldýzlar deðil,
Sen bir fenersin.

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

1. Aldýr abasý,
Yeþildir cübbesi. 

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

1

2

3

4
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Peygamberimiz sormuþ: 

"Doðru mu söylediði?"

Adamlar evet, demiþ,

"Doðrudur her dediði."

O an Yüce Peygamber, 

Demiþ: "Býrakýn onu. 

Kader adalet ister, 

Böyle olmasýn sonu."

Adamlar býrakmýþlar,

Bu ihtiyar deveyi.

Nebi'ye hak vermiþler,

Görerek bir gerçeði.

Mehmet ERDOÐAN

Bir gün devenin biri,

Kaçýyormuþ bir yöne

Ardýndan birileri,

Kovalýyor habire.

Peygamberimiz yolda,

Giderken görmüþ bunu.

Deve varmýþ yanýna,

Uzatarak boynunu.

Konuþmuþ inleyerek,

Demiþ: "Ya Resûlûllah,

Çalýþtým bugüne dek,

Beni kesecekler ah!
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Bir gün Allah Resulünün ashabýn-
dan bir cemaat toplanmýþ ve kendisi-
ni ziyarete gelmiþlerdi. Efendimizin

hanelerinin kapýsýna geldiklerinde içe-
ri girmek için izin istediler. Peygambe-

rimiz o sýrada istirahat hâlindeydi. Ken-
disine ziyaretçilerinin geldiði haber veri-

lince hemen giyinip misafirlerini karþýla-
mak üzere evinin kapýsýna doðru yürüdü.

Kapýnýn hemen yanýnda içi su dolu bir kâse
vardý. Allah Resulü, kapýyý açmadan önce

küpteki suya doðru eðilip suya akseden görün-
tüsüne baktý. Sonra da saçlarýný düzeltip, baþýn-
daki sarýða düzgün bir þekil verdi.

Bu sýrada Hazreti Aiþe validemiz kendisini
izlemekteydi. Allah Resulünün
ziyaretçilerinin karþýsýna çý-
karken kendisine özenle 

çeki düzen ver-
mesi, Hazreti 

Aiþe validemizin hem
dikkatini çekmiþ hem de biraz gari-
bine gitmiþti.

Sormadan edemedi:
– Sen de mi kýlýk kýyafetini

düzeltiyorsun ya Resûlûllah?
Efendimizin bu soruya verdiði

cevap, týpký hayatý gibi örnekti:
– Evet ya Aiþe! Bir Müslüman,

kardeþlerinin karþýsýna çýkarken
kendisine çeki düzen verip, onlarla
çirkin bir görüntü ile muhatap ol-
maktan kaçýnmalýdýr. Yüce Allah
güzeldir, içi ve dýþý temiz ve güzel
olaný sever. Müslüman'ýn diðer
Müslüman kardeþlerine karþý güzel
görünmesini ister.

Sýla KAYA
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Gecenin ýssýzlýðýný bozan ayak sesleri
daðlarýn arasýndan gümbür gümbür iler-
liyordu. Bu ses, Zülkarneyn Aleyhissela-
mýn ordusunun ayak sesleriydi. Daðlarýn
arasýndan ilerliyordu. Bir yere geldikle-
rinde ordusuna seslendi:

– Ayaðýnýza takýlan þeyleri toplayýn!

Kulaktan kulaða yayýlan bu sözü
duymayan kalmadý. Bir kýsmý:

– Çok yürüdük ve yorulduk. Gece
vakti kendimizi taþýyamýyoruz. Bir de

ayaðýmýza takýlanlarý alarak kendimize
yük mü yapacaðýz, diyerek hiçbir þey
toplamadý. 

Baþka bir grup:

– Madem komutanýmýz emretti. Bi-
razcýk toplayalým. Emre karþý gelmeye-
lim, diyerek bir miktar topladý. 

Üçüncü grup ise:

– Komutanýmýz bir þeyi boþuna em-
retmez. Muhakkak bildiði bir þey vardýr,
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diyerek bütün elbiselerini aðzýna kadar
doldurdular. 

Sabah olunca bir de baktýlar ki gece
topladýklarý þeyler altýn. Meðer bir altýn
madeninden geçmiþler, farkýna varama-
mýþlar. Tabi bunu anlayýnca komutanlarý-
nýn sözünü dinleyen grup hariç diðerleri
piþman olmuþlar. Birinci gruptakiler:

– Ah biz ne ahmakmýþýz! Nasýl din-
lemedik komutanýmýzýn sözünü? Keþke
bir tane de olsa alsaydýk, dediler.

Az alan ikinci grup da:

– Ah nasýl gaflette bulunduk! Keþke

biraz daha fazla alsaydýk. Ceplerimizi
hýnca hýç doldursaydýk, dediler.

Tabi iþ iþten geçmiþti... 

Ýþte bu misalde olduðu gibi insanlar
bir gün ahiret yurduna gidecek ve iman
etmeyen insanlar piþmanlýk dolu sözlerle,
"Keþke iman etseydik de cennete gitsey-
dik." diyecekler. Az sevabý olanlar da,
"Keþke daha fazla sevap iþleseydim de
cennetin daha güzel yerlerine gitseydim."
diyecekler...

Saim AK
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1. Allah'ýn zati sýfatlarýndan "kýyam bi
nefsihi" ne demektir?

A. Allah’ýn tek olmasý eþi ve benzeri-
nin olmamasý.

B. Varlýðýnýn sonu olmamak, ebedi
olmak.

C. Varlýðý kendinden olmak.

D. Yaratmak.

2. Aþaðýdakilerden hangisi Allah'ýn su-
buti sýfatlarýndandýr?

A. Tekvin.

B. Vahdaniyet.

C. Vücud.

D. Kýdem.

3. “Arayýþ” adlý parçada Babil kralý
Nemrut bir gece rüyasýnda ne gördü?

A. Yerden sularýn fýþkýrdýðýný gördü.

B. Gemiyle deniz aþýrý bir yolculuða
çýkýyor.

C. Derin bir kuyuya düþüyor. 

D. Doðan bir yýldýz güneþin aydýnlý-
ðýný bastýrýyor.

4. Hazreti Ýbrahim'in babasý ne ustasýydý?

A. put ustasý 

B. taþ ustasý

C. gemi ustasý

D. silah ustasý

5. Aziz Mahmut Hüdayi hazretleri çiçe-
ði niçin koparmamýþ?

A. Yolunu kaybettiði için.

B. Bahçývan izin vermediði için.

C. Ýstediði çiçeði bulamadýðý için.

D. Çiçekler Allah'ý zikrettiði için

6. "Allah'a, meleklerine, kitaplarýna, pey-
gamberlerine, âhiret gününe inanman-
dýr. Kadere yani hayýr ve þerrin Al-
lah'tan olduðuna da inanmaktýr."

Yukarýdaki cevabýn sorusu hangisidir?

A. Ýslâm nedir?

B. Ýman nedir?

C. Zekât nedir?

D. Ýhsan nedir?

7. "Ýki Erkek Kardeþ" adlý çizgi hikâyede
bekâr kardeþ ne düþündü?

A. Aðabeyim bana haksýzlýk ediyor.

B. Öküzleri satýp traktör alalým. 

C. Buðdayýn bir kýsmýný aðabeyime ve-
reyim.

D. Aðabeyimin çocuklarýna hediye alayým

8. “Gerçek Anlaþýlýnca” adlý parçada Zül-
karneyn Aleyhisselâmýn ordusundaki
askerler gece bir vadide ne toplamýþlar?

A. taþ

B. altýn

C. kum-toprak

D. odun
20



Yüce Rabbimizin yarattýðý kâinatta
milyonlarca varlýk bulunur.  Güneþ, ay,
daðlar, denizler; çiçekler, kuþlar... Ak-
lýmýzý, sevgimizi, vicdanýmýzý göreme-
yiz ama yine de var olduklarýný biliriz. 

Bizimle ayný mekâný paylaþan fa-
kat göremediðimiz baþka varlýklar da
vardýr. Bunlar melekler ve cinlerdir.
Biz melekleri ve cinleri göremeyiz.
Fakat varlýklarýna inanýrýz. Çünkü yü-
ce kitabýmýz Kur’ân-ý Kerim bize on-
larýn var olduðunu bildirmektedir.
Meleklere iman imanýn þartlarýndan-
dýr. 

Meleklerin Özellikleri:
Melekler nurdan yaratýlmýþ var-

lýklardýr. Gözle görülmezler. Er-
keklik, diþilik, evlenme, yaþlan-
ma, yeme, içme gibi özellikleri
yoktur. Çok hýzlý ve güçlü varlýk-
lardýr. Ýradeleri yoktur. Allah'ýn

emirlerinin dýþýna çýkamazlar. 
Meleklerin Görevleri:
Meleklerin temel görevi Allah'a

kulluk etmektir. Kimisi secdede
kimisi de rükûda Allah'a iba-

det ederler. Fakat bunun
dýþýnda bazý melekle-

rin baþka özel görevleri de vardýr. 

Cebrail: Vahiy meleðidir. Yüce Rab-
bimizin emirlerini peygamberlere bildir-
mekle görevlidir.

Azrail: Dünya hayatýndan ahiret yur-
duna göç etmemizi saðlayan melektir. 

Mikail: Yaðmur, kar, rüzgar gibi doða
olaylarýný düzenleyen melektir.

Ýsrafil: Sur denilen alete üfleyecek
olan melektir. Birinci üfleyiþinde kýyamet
kopacak, dünya hayatý sona erecek. Ýkinci
üfleyiþinde insanlar toptan dirilecek, ahi-
ret hayatý baþlayacaktýr. 

Bu dört büyük meleðin dýþýnda
melekler de vardýr.

Hafaza Melekleri: Koruyucu melek-
lerdir. Mü'minleri kötülüklerden korurlar.

Kiramen Katibin Melekleri: Yazý-
cý meleklerdir. Ýyilikleri ve kötülükleri
yazan meleklerdir. Saðdaki melek iyi-
likleri soldaki melek kötülükleri yazar.

Münker-Nekir: Sorgu melekleridir.
Kabirde "Rabbin kim? Peygambe-
rin kim? Kitabýn ne?" diye insanlarý
sorgulayacaklardýr. 

Bilal YORULMAZ

GÖRÜNMEYENLERGÖRÜNMEYENLER
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Okuldan çýktýðým bir gündü. Þehrin
geniþ caddesinde yürüdüm. Þekerciler,
pastacýlar, marketler derken büyük bir
oyuncakçýnýn önünde durdum. Ca-
mekânýn arkasýnda bulunan kýrmýzý elbi-
seli bebek dikkatimi çekti. Ýçli içli bakýp,
keþke böyle bir bebeðim olsa diye geçir-
dim.  

Vitrinde gördüðüm bebeði düþüne-
rek eve doðru yürüdüm. O akþam bebek
aklýmdan hiç çýkmadý. Hatta rüyamda
bile onunla oynadým.

Bebeðe ulaþma arzum zamanla o ka-
dar büyüdü ki, bir ara içimden bir ses
"Neden çalmýyorsun ki?" dedi. Baþka

bir ses "Hayýr! Sana ait olmayan bir
þeyi nasýl alýrsýn?" diye kýzdý. Biri,
"Baþka çaren yok. Çalmalýsýn." di-
yor. Diðer bir ses, "Ya yakalanýr-
san. O zaman ailenin yüzüne nasýl
bakarsýn?" deyip karþý çýkýyordu.
Uzun süren mücadelenin sonunda

bebeði çalma düþüncesi galip geldi.
Biraz heyecan, biraz korkuyla oyun-

cakçý dükkanýna girdim. Her þey dü-
þündüðüm gibi gerçekleþiyordu.
Dükkân  sahibinin kalabalýk bir grupla
ilgilenmesini fýrsat bilerek oyuncaðý  çan-
tama koydum. Etrafýma þöyle bir göz
gezdirdim. Görülmediðime kanaat geti-
rince yavaþ adýmlarla kapýya yöneldim.
Çýkar çýkmaz da koþarak uzaklaþtým. Bir
süre sonra heyecanla oyuncaðý çantam-
dan çýkarýp  inceledim. Günlerdir hayali-
ni kurduðum oyuncak nihayet elimdeydi
ama her nedense sevinemedim. Geçici bir
his olduðunu düþünerek bebeði tekrar
çantama koydum ve evin yolunu tuttum.
Biraz endiþe biraz korkuyla kapýyý çal-
dým. Annem hiçbir þey sormadý. Ben de
bir þey demedim. 

KAYIT YAPAN MELEKLERKAYIT YAPAN MELEKLER
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O gün bebekle doðru dürüst oyna-
yamadým bile. Nedense içimde oyuncaðý
kaybedeceðim gibi bir his vardý. O yüz-
den ertesi gün okula giderken bebeði
çantama koydum. 

Dördüncü dersimiz Din Kültürü
dersiydi. Yoklama ve günün deðerlendir-
mesinden sonra öðretmenimiz:

– Çocuklar, bu gün size meleklerden
bahsedeceðim, dedi.

"Melek" sözcüðünü daha önce duy-
muþtum, ama ne olduðu hakkýnda fazla
bir bilgim yoktu. Aslýnda sadece benim
deðil bütün sýnýfýn merak ettiði bir ko-
nuydu bu. O yüzden de sýnýfta "çýt" yok-
tu. Öðretmenimiz, meleklerin ýþýk gibi
nurdan yaratýldýklarýný, yiyip, içme gibi
ihtiyaçlarýnýn olmadýðýný,  kin tutmadýk-
larýný, birbirlerinden nefret etmedikleri-
ni, söyledi ve devam etti:

– Melekler insanlara güzel þeyleri fý-
sýldar,  doðru ve güzel olana baktýrmaya
çalýþýrlar. Her meleðin farklý görevi var-
dýr. Bazý melekler insanlarý  türlü bela ve

musibetten korur, bazýlarý da sadece iba-
det ederler. Her insanýn saðýnda ve so-
lunda iki melek bulunur. Bunlar iyi ya da
kötü yaptýklarýmýzý kaydederler... 

Sonrasýný duymadým bile... Kelime-
lere dönüþmemiþ piþmanlýk dolu sözler,
annemden ve oyuncakçý amcadan binbir
özür diletiyordu. Evet özür dilemeli ve
piþman olduðumu söylemeliydim. Kay-
dedilen görüntülerin üzerimde býraktýðý
olumsuz etkiden ancak bu þekilde kurtu-
labilirdim. 

O gün benim için çok zor geçti. Zil
çalýp da sýnýftan çýktýðým gibi merdiven-
lere koþtum. Eve gelip de bahçe kapýsýn-
dan içeri girince  elleri çantalý iki kiþinin
anneme bir þeyler anlattýðýný gördüm.
Onlar anlattýkça annemin yüzü þekilden
þekile giriyor, adamlarýn karþýsýnda ezilip
büzülüyordu. Adamlar birkaç þey daha
söyledikten sonra gerisin geri döndüler
ve önümden geçip bahçe kapýsýndan dý-
þarý çýktýlar. O an annemle göz göze gel-
dik. Üzgün bir þekilde beni süzüyordu.



Bakýþlarýndan olayý öðrendiðini anladým.
Bir koþu yanýna vardým ve  özür diledim.
Gözlerimin içine bakýp:

– Söyler misin, neden böyle bir þey
yaptýn yavrum, diye sordu.  

Baþýmdan geçenleri, yaþadýðým duy-
gularý bir bir anlattým. Piþman olduðu-
mu söyledim. Annem beni sýkýca sardý
ve:

– Bir þekilde affederim. Bebeði geri
verip özür dilersen. Bir daha da böyle
kötü bir davranýþta bulunmazsan, dedi.  

Bunu seve seve kabul ettim. Ýkimiz
birlikte oyuncakçýya gittik. Oyuncakçý
amcadan özür üstüne özür diledim. Bu
olayýn bana iyi bir ders olduðunu, söyle-
dim. Oyuncakçý da bana olayý kamera-
dan izletti ve:

– Bak yavrum! Bu kamera nasýl her
þeyi kaydediyorsa bizim yaptýklarýmýzý
da kaydeden melekler var.  Hem eminim
o melekler, seni bu yanlýþ davranýþýn-
dan vazgeçirmeye de çalýþmýþlar-
dýr, dedi. 

Hemen atýldým ve:
– Evet, dedim. Ýçim-

den bir ses çalmamam ge-
rektiðini çok söyledi
ama ben o sesi dinle-
medim.

Bu ani tep-
kim orada bulu-
nanlarý güldür-
dü. Oyuncakçý
amca, içimiz-
deki iyi se-
sin me-

leklere ait olduðunu, bizim iyi davranýþ-
ta bulunmamýz için sürekli çaba sarf et-
tiklerini, bize düþenin o güzel sesi dinle-
yip melekleri sevindirmek olduðunu söy-
ledi. Ýþin en güzel tarafý o kýrmýzý bebeði
bana hediye etti. Çok sevindim. Olayýn
bu þekilde sonuçlanmasý annemi de çok
sevindirdi. Mutlu ve huzurlu bir þekilde
oyuncakçýdan ayrýldýk.

Zekeriye ULAÞLI
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Kelebeksiz bir çiçek,
Nasýl ýssýz, kemterdir.
Her yýldýz böyle gökçek,
Melek yuvasý yerdir.

Yaðmurda karda vardýr,
Ýnerler yeryüzüne.
Onlar Allah'a yardýr,
Bakarlar Hak sözüne.

Büyük melekler dörttür,
Azrail ve Cebrail.
Mikail, Ýsrafil'dir,
Bunu kalbim iyi bil.

O’ndan gelen emirle,
Dönerler felek felek.
Gizli açýk zikirle,
Meþguldür her bir melek.

Mehmet ERDOÐAN

MELEKLER
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ÇOK ÇEÞÝTLÝ MEYVELER

Yeryüzünde farklý görünüþte,
farklý renk ve kokuda binlerce çeþit
meyve vardýr. Bu meyveler ne  topra-
ða ne de birbirine benzer. Sadece ona
gerekli olan mineraller, topraktan alý-
narak meyveye ulaþtýrýlýr. Topraktan
alýnan mineraller ve su, havadan alý-
nan karbondioksit ile güneþ ýþýðý al-
týnda birleþtirilir. Bu birleþtirme iþle-
mi meyvenin ait olduðu bitkinin
yapraklarýnda gerçekleþir. Gerçekle-
þen iþlemler sonrasýnda elde edilen
besin, bitki gövdesine oradan da
meyvelere gönderilir. Mükemmel bir
düzen içerisinde iþleyen bu sistemde,
her bitki türüne ait meyve, belirli bir
renge, tada ve kokuya sahip olur.
Her meyve cinsi içerisinde ise belli
oranlarda mineral ve vitamin bulu-
nur. Peki bu miktarý bile özel ayar-
lanan mineral ve vitaminin bizim
için önemi nedir?

HEM FAYDALI HEM LEZÝZ
Meyveler; öncelikle biz insanlar

olmak üzere, yeryüzünde yaþayan
tüm canlýlar için birçok fayda taþýr.
Ýhtiyacýmýz olan birçok vitamin ve
minerali onlardan alýrýz. Meyveler
lifli yiyecek olduklarýndan, sindi-
rim sisteminin düzenli çalýþmasýna

da yardým eder. Bununla birlikte pek
çok hastalýðý önleyici ya da tedavi edici
etkileri olduðu bilimsel olarak ispatlan-
mýþtýr. Ýnsan bedenine çok yönlü fayda-
larý olan  bu besin türü, ayný zamanda
hoþa giden bir yiyecektir. Arzu edilerek,
zevkle ve iþtahla yenen bir besinin, ayný
zamanda fayda ve þifa dolu olmasý ne
büyük bir lütuftur.

MEVSÝME GÖRE DONANIM
Bütün meyveler, bulunduklarý mev-

simin ihtiyaçlarýna göre donatýlmýþtýr.
Ayrýca her birisi insanýn, o mevsimde ye-
meyi arzu edeceði özelliktedir ve vücu-
dun ihtiyacýna en güzel þekilde cevap ve-
rir.

ZENGÝN VÝTAMÝN KAYNAÐI
Kýþ meyveleri, soðuk havalarda vü-

cuda direnç kazandýran vitaminlerle do-
ludur. Örneðin C vitamini yönünden ol-
dukça zengin olan portakal, greyfurt,
mandalina gibi kýþ meyveleri, soðuk al-
gýnlýðý, nezle ve gribal enfeksiyonlarýn
tedavisinde çok faydalýdýr. Ýnsanlarýn ba-
ðýþýklýk sistemlerini güçlendirmelerine
yardýmcý olacak vitaminlerce zengin, su-
lu meyvelerdir. Ve hepimiz biliyoruz ki
bu fayda dolu meyveler, en faydalý olaca-
ðý zaman, yani adý geçen rahatsýzlýklarýn
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yoðun olarak yaþandýðý kýþ mevsimin-
de, insanlarýn hizmetine sunulmuþtur.

SU VE ÞEKER TAKVÝYESÝ
Kýþýn tersine, yaz mevsiminde, vü-

cudun ihtiyaçlarý çok daha farklýdýr.
Yazýn artan sýcakla birlikte vücut su ve
þeker takviyesine ihtiyaç duyar. Bu ih-
tiyaca cevap olan en önemli yaz meyve-
lerinden biri karpuzdur. Yað ve koles-
terol içermez, kalorisi düþüktür. Vü-
cuttaki toksinleri (zehiri) temizler ve
vücuda zindelik kazandýrýr. Ýçerdiði bol
su ve vitaminlerle saðlýklý beslenme-
mizde önemli rol oynar. Tatlý, sulu, so-
ðuk bir karpuz yaz aylarýnýn en lezzet-
li serinleticisidir. Zaten bu mevsimde
bize gereken de budur. Yaný sýra salkým
salkým üzümler, mis kokulu kavunlar,
kýpkýrmýzý kirazlar da farklý farklý lez-
zetleriyle birlikte bize faydalar saðlar.

ÝHTÝYACA
UYGUN 
ZAMANLAMA
Görülüyor ki vücudumu-

zun ihtiyaç duyduðu her gýda yara-
týlmýþtýr. Hem de kusursuz bir sistemde,
gerekli olduðunda bulabileceðimiz þe-
kilde ve her mevsimde farklý bir besinin
içinde. Vücudumuzun bu ihtiyaçlarýnýn,
beynimize istek olarak iletiliyor olmasý,
belki de iþin en güzel yönüdür. Yani her
mevsimde vücudumuz neye ihtiyaç du-
yuyorsa, onu arzu eder ve buluruz. Sý-
caklarýn arttýðý günlerde, karpuz, kavun
veya üzüm yiyerek serinlemeyi kim iste-
mez ki...

Aslý KAPLAN
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Güzel bir günün akþamýnda Üseyd
bin Hudayr  hurma harmanlýðýnda Vakýa
sûresini okuyordu. Bu sýrada atý birden
bire þahlanmaya baþladý. Atýn bu ani ha-
reketi üzerine irkilen Üseyd (radýyallahu

anh), Kur’ân okumayý býraktý.
O'nun Kur’ân okumayý

býrakmasý üze-

rine at sakinleþip eski haline döndü. Atý-
nýn durulduðunu gören Üseyd, okuma-
ya kaldýðý yerden yeniden baþladý. 

Bir müddet sonra atý tekrar þahlan-
dý. Bu kez çok korktu. Hemen atýnýn ya-
nýna koþtu. Bu ara gökyüzünde beyaz
bir bulutu andýran bir þeyin durduðunu
fark etti. Sonra da gördükleri gökyüzüne



doðru yükselip gözden kayboldu. 
Üseyd, sabah olur olmaz soluðu

Resûlûllahýn yanýnda aldý. Baþýndan
geçenleri heyecan içinde anlattý

– Ya Resûlûllah! Dün gece hurma
harmanlýðýmda Kur’ân okurken atým þah-
landý, der demez Peygamber Efendimiz: 

– Hudayr oðlu, oku, dedi. 
Üseyd, Peygamberimizden özür

dilercesine, ezile büzüle:
– Ya Resûlûllah, okudum, fakat yi-

ne þahlandý, dedi. Efendimiz    az önce
verdiði cevabý deðiþtirmedi: 

– Oku, Hudayr oðlu, diyerek
böylesi durumlarda Kur’ân okumanýn
önemine vurgu yapmak istiyordu.
Üseyd, kendini haklý çýkarmak için
adeta çýrpýnýyordu:

– Evet, okudum, fakat yine
þahlandý, dedi. Bunun

üzerine tekrar

ayný cevabý alýnca gece baþýndan geçen-
leri teferruatlý bir þekilde anlatmaya
baþladý:

– Ya Resûlûllah! Atýn oðlum Yah-
ya'yý çiðnemesinden endiþelendim,
çünkü çocuk ata yakýn bir yerde idi.
Baþýmý göðe doðru kaldýrdýðýmda tepe-
min üstünde beyaz bulutu andýrýr bir
þey gördüm. Ýçinde kandillere benzer
cisimler vardý. Bu beyaz gölge göðe
doðru yükseldi, nihayet onu göremez
oldum, deyince Resûlûllah, Üseyd’e: 

– Onlar meleklerdi, seni dinliyor-
lardý. Okumaný sürdürseydin sabaha
kadar dinlerlerdi ve kendilerini kimse-
den gizlemezlerdi. Halk da onlarý gö-
rürdü, dedi. 

Melekler, Allah'ýn anýldýðý yerlerde
öbek öbek dolaþýrlar ve güzel Kur’ân
okuyan kullarý gýptayla izlerler. 

Mehmet BÜYÜKÞAHÝN



Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Arkadaþýmýz tespihi nereye koyduðunu bir türlü
bulamýyor. Yardýmcý olur musunuz?



Adam, aldýðý tiþörtü çocuðuna giydirdi. Biraz son-

ra yaðmur baþladý. Islanan tiþört çekti, küçücük oldu.

Adam, çocuðun elinden tutup yeniden dükkâna ge-

tirdi. Satýcýnýn yanýna yaklaþýp tiþörtü iþaret etti: 

– Tanýdýn mý deyince satýcý piþkin piþkin þöyle de-

di: 
– Maþallah, maþallah, ne çabuk büyümüþ. Deli-

kanlý olmuþ maþallah!
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Emrah kalktý, elinde bir listeyle

bakkal Murat'a gitti:
– Bakkal Amca, dedi, kilosu 525

liradan 7 kilo þeker, 630 liradan 11 ki-

lo pirinç, 280 liradan 9 kilo un kaç li-

ra eder? – O senin dediðin fiyatlardan sat-

mýyoruz pirinci, unu. Hem sen o kadar

aðýr yükü nasýl götüreceksin? 

– Sen aðýrlýklarýna bakma amca, fi-

yatlarýnýn toplamýný söyle. Bu benim

matematik ödevim.

Ýki arkadaþ yolda giderlerken birisi
yanlýþlýkla elindeki çaký ile parmaðýný
kesmiþ. Biraz ötede bir hastane görmüþ-
ler. Adam:

– Ben þurada pansuman yaptýrayým,
demiþ.  

Ýçeri girince karþýsýna iki kapý çýkmýþ.
Birinde "Hastalýklar", ötekisinde "Yara-
lar" yazýlýymýþ. "Yaralar" kapýsýndan gi-
rince önünde tekrar iki kapý çýkmýþ. Bi-
rinde "Et", ötekisinde "Kemik" yazýyor-
muþ. "Et" kapýsýndan girmiþ. Yine iki kapý çýkmýþ. Birinde "Önem-
li", ötekisinde "Önemsiz" yazýlarý varmýþ.
"Önemsiz" kapýsýndan girince kendini
arka sokakta bulmuþ.  Arkadaþý:– Nasýl iyi baktýlar mý, diye sorunca: – Hayýr; ama teþkilat mükemmel,

demiþ.



1. Aþaðýdakilerden hangisi meleklerin
özelliklerinden deðildir?

A. Nurdan yaratýlmýþlardýr. 

B. Günde üç öðün yemek yerler.

C. Gözle görülmezler.

D. Çok hýzlý ve güçlü varlýklardýr.

2. Aþaðýdakilerden hangisi Mikail
Aleyhisselâmýn görevidir?

A. Yaðmur, kar, rüzgâr gibi doða
olaylarýný düzenleyen melektir.

B. Dünya hayatýndan ahiret yurduna
göç etmemizi saðlayan melektir.

C. Sur denilen alete üfleyecek olan
melektir.

D. Ýyilikleri ve kötülükleri yazar. 

3. Kabirde "Rabbin kim? Peygamberin
kim? Kitabýn ne?" diye soran melek-
ler hangisidir?

A. Münker-Nekir.

B. Hafaza

C. Ýsrafil

D. Kiramen Katibin

4. "Kayýt Yapan Melekler" adlý parçada
küçük kýz neyi almak istiyordu?

A. Bayramlýk elbiseyi.

B. Çok güzel bir pastayý.

C. Vitrindeki okul çantasýný.

D. Vitrinde gördüðü bebeði.

5. "Kayýt Yapan Melekler" adlý parçada
küçük kýz baþýndan geçenleri oyun-
cakçýya anlatýnca oyuncakçý amca ne
yaptý?

A. Yaptýðý davranýþtan dolayý onu
cezalandýrdý.

B. Onu polise teslim etti. 

C. Onu affedip bebeði hediye etti.

D. Onan üç gün yanýnda çalýþýrsa
affedeceðini söyledi.

6. Üseyd bin Hudayr  hurma harmanlý-
ðýnda Vakýa Sûresi’ni okuyordu. Bu
sýrada atý birden bire þahlanmaya
baþladý. At niçin þahlanmýþtý?

A. Yakýnlarda bir yýlan gördüðü için.

B. Melekler Kur’ân dinlemeye geldi-
ði için.

C. Çok aç ve susuz kaldýðý için.

D. Kum fýrtýnasý baþladýðý için.
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ÝNDÝRÝLEN KÝTAPLAR
Kutsal kitaplar, Allah’ýn insanlarý

iyiliðe yöneltmek için gönderdiði ki-
taplardýr. Her kutsal kitap vahiy me-
leði Cebrail aracýlýðýyla gönderilir.
Peygamberler de Allah'tan gelen emir
ve yasaklarý insanlara iletir. Allah'ýn
emirlerinin peygambere iletilmesine
vahiy denir. Allah tarafýndan gönderi-
len kutsal kitaplara inanmak imanýn
þartlarýndandýr. 

Kutsal Kitaplar:
Allah bazý pey-
gamberlere suhuf
denilen küçük ki-
taplar gönder-
miþtir. Bazýlarýna
da büyük kutsal

kitaplar verilmiþtir.

Suhuflar:
Hazreti Âdem:

10 suhuf

Hazreti Þit: 50 suhuf
Hazreti Ýdris: 30 suhuf
Hazreti Ýbrahim: 10 suhuf

Kutsal Kitaplar:
Tevrat: Hazreti Musa'ya gönderilen

kutsal kitaptýr. Yahudiliðin kutsal kitabýdýr. 
Zebur: Hazreti Davut'a gönderilen

kutsal kitaptýr. Yahudilerin kutsal kitabýdýr. 
Ýncil: Hazreti Ýsa'ya gönderilen, Hý-

ristiyanlarýn kutsal kitabýdýr. 
Kur’ân-ý Kerim:

Allah tarafýndan Sevgili
Peygamberimize gön-
derilen kutsal kitaptýr.
Kur’ân-ý Kerim son
kutsal kitaptýr.  
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Kur’ân’ýn Ýndiriliþ Süreci:
Kur’ân-ý Kerim 610 yýlý, Ramazan

Ayý, Kadir Gecesinde Hira Maðarasýnda
inmeye baþlamýþtýr. Ýlk olarak "Alak"
Sûresi’nin ilk 5 âyeti indirilmiþtir. Kur’ân-
ý Kerim 23 yýlda tamamlanmýþtýr.  Efendi-
mizin peygamberlik hayatýnýn 13 yýlý
Mekke'de 10 yýlý Medine'de geçmiþtir.
Mekke'de inen sûrelere Mekkî sûreler Me-
dine'de inen sûrelere Medenî sûreler denir.

Peygamberimiz hayattayken inen
âyetleri yazdýrýyor ve insanlara ezberle-
meleri için okuyordu. Hazreti Ebubekir
zamanýnda bu yazýlar toplanarak bir ki-
tap haline getirildi. Hazreti Osman za-
manýnda yeni ülkeler fethedildi ve bura-
lara Kurân-ý Kerim çoðaltýlarak gönde-
rildi.  

Kur’ân-ý Kerim’in Ýç Düzeni:
Âyet: Kendi içinde anlam bütünlüðü

olan cümle veya cümle gruplarýna denir.

Sûre: Kur’ân-ý Kerim’in Âyetlerden
oluþan bölümleri.

Kur’ân-ý Kerim'de :
Ýlk sûre: Fatiha Sûresi
Son sûre: Nâs Sûresi
En uzun sûre: Bakara Sûresi (286

âyet)
En kýsa sûre: Kevser Sûresi (3 âyet) dir.
114 sûre ve yaklaþýk 6666 âyet vardýr.
30 cüzden oluþur.
Her cüz 20 sayfadýr.
Ayrýca her 5 sayfaya Hizip denir.
Kur’ân-ý Kerim’de âyetlerin ve sûre-

lerin sýrasý Allah tarafýndan Cebrail Aley-
hisselâm aracýlýðýyla Peygamberimize bil-
dirilmiþtir.

Bilal YORULMAZ



KUR’ÂN ÖÐRETMENÝ
Tatilin baþlamasý ile birlikte hepimiz-

de ayrý bir heyecan vardý. Renk renk, de-
sen desen uçurtmalarý masmavi gökyü-
züne býrakacaðýz, top oynayacaðýz. Her-
kes gibi ben de üzerimi giyinmek için eve
gittim. Açýk olan kapýdan balýklama içe-
ri daldým. Hýzlýca üzerimi giyinip dýþarý
çýkýyordum ki annemin sesi geldi:

– Yavrum! Þu mektuba bakýver baka-
lým kimden gelmiþ.

– Arkadaþlarým bekliyor anne. Sonra
baksam olmaz mý?

– Sadece kimden olduðunu sordum
yavrum! Ýki dakika bakýver. 

– Peki anne...

Mutfaða girdim. Annem bulaþýk yý-
kýyordu:

– Kolay gelsin, dedim.
– Saðol, dedi ve masanýn üzerini iþa-

ret ederek ekledi. Zarf orada.
Büyükçe bir zarftý. Zarfý alelacele eli-

me aldým. Ýsme bakýp:
– Halil'eymiþ, dedim ve zarfý masanýn

üzerine býrakýp kapýya yöneldim.
Annem arkamdan seslendi:
–  Evde senden baþka Halil diye biri

var mý?
Olduðum yerde kalakaldým. Þaþýr-

mýþtým. "Öyle ya! Evde benden baþka
Halil diye biri yoktu. Yani bu mektup..." 
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Hýzla geri döndüm. Zarfý elime alýp
üst tarafýný yýrttým. Kýsa bir mektuptu.
Altýnda bir kýlavuz kitapçýðý vardý. Mek-
tubu çýkardým.  Annemin meraklý bakýþ-
larý arasýnda þöyle bir göz gezdirdim.  Þa-
þýrdým tabi. Çünkü mektup öðretmeni-
mizdendi. Beni ziyaret edeceðini ve kýla-
vuz kitapçýðý saklamamý tembihliyordu.
Bunu anneme ifade ettiðimde o da þaþýr-
dý. "Hayýr olur inþallah" diye mýrýldandý.
Yerimde duramýyordum. Bu haberi bir
an önce arkadaþlarýmla paylaþmalýydým.
Öyle de yaptým. 

Annemden müsaade isteyip arkadaþ-
larýmýn yanýna koþtum. Mutluluðumu
onlarla paylaþtým. Ýçimizden birkaç kiþi-
ye de mektup gelmiþ.  Herkes birbirinin
yüzüne baktý. Ben:

– Arkadaþlar, mektup size de gelmiþ
olmalý. En iyisi bu günkü maçý iptal et-
mek, dememle birlikte herkes evine koþtu. 

Sabah erkenden uyandýk. Kahvaltý
sonrasý yepyeni elbiselerimizi giydik ve he-
yecanla evimize gelecek misafiri bekledik.
Öðle üzeriydi. Büyükçe bir poþetle öðret-

menimiz ve genç biri  gözüktü. Öðretme-
nimin yanýna koþup, "Hoþ geldiniz." de-
dim. Tebessüm dolu yüz ifadesiyle: 

– Hoþ bulduk yavrum dedi ve yanýn-
daki güler yüzlü gence dönerek :

– Buyurun Hocam, dedi. 
Genç elindeki poþeti bana uzatarak:
– Bu hediye senin için, dedi. 
Teþekkür ederek sevinçle aldým. Hep

birlikte içeri girdik. Öðretmenimiz, yan
komþuya gitmemi ve birazdan orada ola-
caklarýný söylememi istedi. Ben de "Ta-
mam" diyerek dýþarý çýktým. Bu arada ne
konuþtular bilmiyorum. Eve döndüðüm-
de dýþarý çýkýyorlardý. Genç, baþýmý okþa-
yarak: 

– Yarýn görüþmek üzere, dedi.
Neden öyle söylediðini anlamadým

ama saygýsýzlýk olmasýn diye de sorma-
dým. Onlar gittikten sonra annem baþýmý
okþayan kiþinin yeni Kur’ân öðretmeni-
miz olduðunu, yarýn sabah oyuncaklarý-
mýz ve zarfýn içinde gelen kýlavuz kitap-
çýkla birlikte bizi camiye beklediðini söy-
ledi. Çok sevindim. 

Ertesi gün arkadaþlarla birlikte cami-
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nin yolunu tuttuk. Yol boyunca konuþtu-
ðumuz tek þey oyuncaklar ve güleryüzlü
Kur’ân öðretmeniydi. Camiye geldiði-
mizde elinde çikolatalarla öðretmenin bi-
zi beklediðini gördük. 

Kur’ân öðretmenimiz: "Ýsterseniz
þimdi de tanýþalým." dedi. Hepimiz etra-
fýnda halka olduk. Ýsmimizi ve kaçýncý sý-
nýfa gittiðimizi söyledikten sonra bize
burada toplanmamýzýn nedenini sordu.
Biz de ailelerimizin söylediði gibi
"Kur’ân öðrenmek için." dedik.  Bu sefer
de niçin Kur’ân öðreniyoruz, diye sordu.
Hepimiz sustuk. Çünkü bu konu hak-
kýnda en ufak bir bilgimiz yoktu. Oyun-
caklarý çýkarmamýzý ve kýlavuz kitapçýðý
elimize almamýzý söyledi. Söylenilenleri
aynen yaptýk. Kýlavuz kitapçýklarýnýn ne
iþe yaradýklarýný sordu. Biz de, "Oyun-
caklarý nasýl yapacaðýmýzýn tarifi yazýyor"
dedik. Doðru cevap verdiðimizi söyledik-
ten sonra üstüne basa basa: 

– Çocuklar, dedi. Sizin de söylediði-
niz gibi elinizdeki oyuncaðý icat edenler,
paketin içine onun nasýl yapýlacaðýný tarif
eden kýlavuz kitapçýðý koymuþlar.  Her

þeyi yaratan yüce Allah, var olan bunca
þeyi niçin yarattýðýný açýklayan bir kýla-
vuz kitapçýðý göndermeli deðil mi? 

Hep bir aðýzdan: 
– Evet, dedik. Göndermeli. 
Tebessüm dolu yüz ifadesiyle devam etti:
– Ýþte, yüce Allah Kur’ân'ý bize mek-

tup olarak gönderdi ki okuyalým,  anla-
yýp uygulayalým diye. Nasýl ki öðretme-
nizin gönderdiði mektup sizi heyecanlan-
dýrdý ise, Yüce Allah'ýn bize gönderdiði
Kur’ân daha fazla heyecanlandýrmalý. 

Hepimiz heyecan içindeydik. Bir an
önce Kur’ân'a geçmek  istiyorduk...

O günden sonra öðretmenimizin bize
hediye ettiði beyaz takkeleri baþýmýza ta-
kýp her gün camiye gittik. Bol bol hedi-
ye aldýk, þeker yedik. Hem okuduk  hem
güzel bilgiler öðrendik. Hatta oyunlarý-
mýzý bile Kur’ân öðrenme programýna
göre ayarladýk. 

Zekeriye ULAÞLI



Mutfaðýn penceresinden dýþarý ba-
karken oldukça hüzünlüydü. Dýþarýda
birçok kiþi pazardan dönüyordu. Ellerin-
deki çantalarda çocuklarý için aldýklarý
bayramlýk elbiseler vardý. Hanýmý sessiz-
ce yaklaþtý.

– Hayrola bey, ne düþünüp duruyor-
sun, diye sorunca kocasý içindekileri bir
bir anlattý. Ertesi gün bayramdý. Çocuk-
larýný sevindirecek elbise, eve de yiyecek
bir þeyler almak istediðini ama parasýnýn
olmadýðýný anlattý. Eþi güzel bir teklifte

bulundu.
– O zaman sen de halifeye git. Duru-

munu anlat. Sana muhakkak yardým
edecektir, dedi. 

Harun baþýný eðip çaresizlik içinde
evinden ayrýlýp halifenin kapýsýný çaldý.

Durumunu anlatýnca halife ona bir kese
altýn verdi. Harun sevinçten deliye dön-
dü. Uçarcasýna evinin yolunu tuttu. Tam
evine girecekken karþýsýna arkadaþý çýktý. 

– Harun biliyorsun, yarýn bayram,
deyip baþýný öne eðdi. Çocuklara bay-
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ramlýk alacak tek kuruþum yok. Varsa
senden borç istemeye geldim, dedi.  

Harun, elini cebine atýp hiç düþün-
meden keseyi uzattý. 

– Buyur, dedi. Bu para ile çocuklarý-
ný sevindirirsin.

Arkadaþý büyük bir mutlulukla kese-
yi alýp pazarýn yolunu tuttu. Geç kalma-
dan alýþveriþini yapýp çocuklarýnýn yanýna
dönmek istiyordu. Sokaðý dönmüþtü ki
bir arkadaþý karþýsýna dikildi. Boynunu
eðip yardým istedi. O da bayram için ço-
cuklarýna bir þeyler alacak para istiyordu.
Cebinde bir kese altýn olan adam da hiç
düþünmeden elini cebine attý. Altýn kese-
sini açmadan ihtiyaç sahibi arkadaþýna
verdi. Sonra da evine döndü.

Harun eve uðramýþ ve eþiyle görüþ-
müþtü. Eþi, en yakýn arkadaþý olan Mah-
mut'a gitmesini söyledi. Belki birkaç ku-
ruþ borç bulurum diye kalktý arkadaþýnýn
evine vardý. Harun içeri girmeden isteði-
ni bildirdi.

– Halifeden bayramlýk para almýþ-
tým, ama onu bir arkadaþýma verdim.

Çocuklarýma elbise alacak paraya ihtiya-
cým var. Eðer sende varsa borç istemeye
geldim, dedi.

Mahmut içeride kayboldu. Birazdan
döndüðünde elinde bir kese vardý. 

– Buyur, içi para dolu kese. Hepsi
senin olsun. Güle güle harca, dedi. 

Harun sevinçle evinin yolunu tuttu.
Eþiyle birlikte keseyi açýnca Harun þaþýrýp
kaldý. 

Çünkü bu kese halifenin kendisine
vermiþ olduðu keseydi. Paralar arkadaþ-
lar arasýnda dolaþýp tekrar ilk sahibine
gelmiþti. 

Bu fedakârlýðý duyan halife üç arka-
daþý huzuruna çaðýrdý. 

– Bu keseyi Harun'a vermiþtim, ama
o fedakârlýk yaparak arkadaþýný tercih et-
ti. Böylece kese aranýzda dolaþýp tekrar
Harun'a geldi. Bu yardýmseverliðinize
çok sevindim. Her birinize birer kese al-
týn vereceðim, deyip üç babaya birer ke-
se altýn hediye etti. 

Hasan KOCA
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Kur’ân'dýr kitabýmýz,
Ona kalbten iman þart.
O bizim sabahýmýz,
Ondadýr huzur kat kat.

Ona koþan her bir kul,
Allah'a erer bir gün.
Huzurlu kalb ve akýl,
Biter dünyada sürgün.

Mehmet ERDOÐAN

KÝTABIMIZ KUR’ÂN
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Arkadaþýmýz Kur’ân-ý Kerim’i nereye koyduðunu
bir türlü bulamýyor. Yardýmcý olur musunuz?
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Yüce Allah insanlara doðru yolu
göstermek için peygamberler göndermiþ-
tir. Geçmiþ zamanlarda yaþayan Semud
kavmine de Salih Peygamber gelmiþti. 

Salih Peygamber Semud halkýna Al-
lah'ýn emirlerini eksiksiz anlattý. Fakat
bir kiþi dýþýnda ona inanan kimse olmadý.
Hatta inanmadýklarý gibi bir de alay etti-

ler. Salih peygamber  bunlara aldýrmadan
halkýný sürekli Allah'a inanmaya çaðýrdý.
Bunun üzerine Semud halký, bir mucize
istedi. Aslýnda inanmaya niyetleri yoktu.
Sadece alay etmek istiyorlardý.

Salih Peygamber,  Allah’ýn mucize
olarak gönderdiði deveyi gösterdi. 

– Bu deve sizin için bir mucizedir,
dedi. Eðer buna bir zarar verirseniz þunu

iyi bilin ki hepinizi mahvedecek
büyük bir felaketten kendi-

nizi koruyamazsýnýz.
Semud halký

Allah'tan
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kendilerine gelen bu açýk mucizeyi gözle-
ri ile gördüler. Fakat mucize onlarýn iman
etmesi için yetmedi. Ýçlerinden iki kiþi
deveyi öldürdü. Bunun üzerine Salih
peygamber,

– Ey Semud halký! Artýk size düþen
hakkýnýzdaki azabý beklemektir. Yurdu-
nuzda üç gün daha kalacaksýnýz. Üç gü-
nün sonunda azap size ulaþacaktýr.

Fakat halk Allah'ýn elçisini ciddiye
almadý.

– Ey Salih dediler. Söyler misin bize
Allah'ýn azabý ne zaman gelecek?

Bir kýsmý da alaylý alaylý gülerek:
– Ey Salih bahsettiðin azap yerden

mi gelecek yoksa gökten mi, dediler.
Sonra Hazreti Salih'i öldürmek istediler.
Fakat Allah O'nu korudu.

Salih Peygamber azabýn belirtisi ola-
rak,

– Ýlk gün kalktýðýnýzda
yüzleriniz sap-

sarý ke-

silecek, dedi ve þöyle devam etti; ikinci
günün sabahýnda uyandýðýnýzda yüzünü-
zü kýpkýrmýzý göreceksiniz. Üçüncü gün
ise hepiniz yüzleri simsiyah olarak kalka-
caksýnýz.

Gerçekten de Salih Peygamberin bü-
tün söyledikleri çýktý. Yüzleri önce sarar-
dý, sonra kýzardý ve en son da kapkara ke-
sildi.

Üçüncü gün simsiyah yüzleri ile þaþ-
kýnca saða sola bakýnýyorlardý. Kimisi ba-
þýný kaldýrmýþ göðe bakarken; kimi de yü-
zünü ümitsizce yere eðmiþti.  Hiç kimse
baþýna ne geleceðini bilmiyordu. Korku
içinde çaresizce beklerken büyük bir gü-
rültü ile hepsi gökyüzüne bakakaldý. Bu
ses o kadar þiddetli ve korku vericiydi ki
bir kiþi hariç hepsi dayanamayarak öldü.

O gün Semud kavminden hayatta
kalan tek kiþi Salih Peygamberin anlat-
týklarýný dinleyip, Allah'a iman eden
kiþiydi.

Zeki GÜRCAN
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Aðzý var konuþmaz,
Yataðý var, hiç uyumaz.

Bir kuyum var, 
Ýki türlü suyum var.

Ýnce ince kadayýf
Bizim haným çok zayýf 
Bir kusuru varsa
Bir gözü kayýp.

Bir acaib nesne gördüm.  
Âlem bilir ismini. 
Baþýný sürter öldürür cismini 

.

Aþaðýdaki bilmecelerin cevaplarýný, resimlerden de yararlanarak
bulup yazýnýz.
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1. Aþaðýda, peygamberlere gelen sufuh-
lar verilmiþtir. Hangisi yanlýþtýr?

A. Hazreti Âdem: 10 suhuf

B. Hazreti Þit: 50 suhuf

C. Hazreti Ýdris: 30 suhuf
D. Hazreti Ýbrahim: 40 suhuf

2. "Her kutsal kitap vahiy meleði ......
aracýlýðýyla bir peygambere gönderi-
lir." cümlesinde boþ býrakýlan yere aþa-
ðýdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Cebrail Aleyhisselâm

B. Azrail Aleyhisselâm

C. Mikail Aleyhisselâm
D. Ýsrafil Aleyhisselâm

3. Tevrat hangi peygambere gönderil-
miþtir?

A. Hazreti Ýsa

B. Hazreti Davut

C. Hazreti Muhammed
D. Hazreti Musa

4. Aþaðýda peygamberler ve gönderilen
kutsal kitaplar eþleþtirilmiþtir. Aþaðý-
dakilerden hangisi doðrudur?

A. Hazreti Ýsa – Tevrat

B. Hazreti Davut – Ýncil

C. Hazreti Muhammed – Kur’ân-ý
Kerim

D. Hazreti Musa – Zebur

5. Kur’ân-ý Kerim hangi ayda indiril-
meye baþlanmýþtýr?

A. Þevval 

B. Þaban 

C. Recep 

D. Ramazan 

6. Kur’ân-ý Kerim'de ilk sûre ve son
sûre hangisidir?

A. Bakara Sûresi – Felâk Sûresi

B. Ýhlâs Sûresi – Kevser Sûresi 

C. Fatiha Sûresi – Nâs Sûresi

D. Alak Sûresi – Asr Sûresi

7. “Bayramlýk” adlý parçada Harun ha-
lifeden ne istedi?

A. Bayram alýþveriþi için para istedi.

B. Para kazanmak için iþ istedi.

C. Ev yapmak için tuðla istedi.

D. Kervanýn güvenliði için adam
istedi. 

8. “Mucize Deve” adlý parçada Semud
kavminin baþýna üçüncü gün ne geldi?

A. Bütün kaynak sularý kesildi.

B. Alýnlarýnýn ortasýnda çýban çýktý. 

C. Yüzleri simsiyah oldu.

D. Sokaklarý çekirge bastý.
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GÖNDERÝLEN ELÇÝLER
Allah’ýn emir ve yasaklarýný insanlara

bildirmekle görevli kiþilere peygamber de-
nir. Peygamberler Allah’ýn seçkin kullarý-
dýr. Allah insanlara bir þeyi emretmek ya
da yasaklamak isteyince bunu vahiy mele-
ði Cebrail'e bildirir. Cebrail o emri pey-
gambere ulaþtýrýr. Peygamber de insanlara
öðretir. 

Allah’ýn insanlardan bir kýsmýný pey-
gamber seçmesi bizim için bir rah-
mettir. 

Peygamberler hem insanlara al-
lah'ýn emirlerini bildirir hem de uy-
gulayarak öðretirler. Mesela Sevgili

Peygamberimiz  hem namazýn farz oldu-
ðunu bildirmiþ hem de "Namazý benden
gördüðünüz gibi kýlýn." demiþtir. 

Bütün peygamberler insanlarý bir
olan Allah'a inanmaya, Allah’a kulluk et-
meye, iyilik ve güzelliðe davet etmiþler-

dir. Peygamberlere iman imanýn þart-
larýndandýr. Biz ilk peygamber Haz-
reti Âdem'den son peygamber Hazre-
ti Muhammed'e kadar gelen bütün
peygamberlere inanýrýz. 

Peygamberlerin Nitelikleri:

1. Sýdk: Doðru olmak demektir.
Peygamberler doðru sözlü ve dürüst
insanlardýr. Peygamber olmadan ön-
ce de,  olduktan sonra da asla yalan
söylemezler. Ýnsanlarý aldatmazlar. 

2. Emanet: Güvenilir olmak de-
mektir. Bütün peygamberler emin
ve güvenilir kiþilerdir. Hiç kimseye
karþý hainlik yapmazlar.

3. Ýsmet: Günah iþle-
mekten korunmak demek-
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tir. Peygamberler hayatlarýnýn hiçbir dö-
neminde günah iþlememiþlerdir. 

4. Fetanet: Zeki, akýllý ve hikmet
sahibi olmak demektir. Toplumu ikna
edip onlara yol gösterecek akýl ve zekaya
sahiptirler. 

5. Teblið: peygamberlerin Allahtan
aldýklarý emir ve yasaklarý eksiksiz olarak
insanlara iletmeleridir. Peygamberler, Al-
lah'ýn emirlerine hiçbir þey eklemezler ve
çýkarmazlar. Olduðu gibi ümmetlerine
ulaþtýrýrlar. 

Kur’ân'da Adý Geçen Peygamberler

Ýlk peygamber Hazreti Âdemden

son peygamber Hazreti Muhammed'e
kadar birçok peygamber gönderilmiþtir.
Sevgili Peygamberimiz peygamberlerin
sayýsýnýn 124 bin olduðunu söylemiþtir.
Bu peygamberlerden bir kýsmýnýn adý
Kur’ân-ý Kerim’de geçmektedir. Allah
onlarý ve toplumlarýný örnek göstererek
ibret almamýzý istemektedir. Kur’ân’da
adý geçen peygamberler þunlardýr:

Âdem, Ýdris, Nuh, Hud, Salih, Lût,
Ýbrahim, Ýsmail, Ýshak, Yakub, Yusuf, Þu-
ayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman,
Eyyub, Zülkifl, Yunus, Ýlyas, Elyesa, Ze-
keriya, Yahya, Ýsa Aleyhisselam ve Haz-
reti Muhammed.

Bilal YORULMAZ
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Dedemle balkonda oturduðumuz
bir gündü.  Evin önünden arka arkaya
asker arabalarý geçiyordu. Askerler elle-
rinde silahlar, üzerlerinde yeþilli kahve-
rengili elbiseler, dik duruþlarýyla kendile-
rine hayran býrakýyorlardý. Tereddütsüz:

– Dedeciðim, büyüyünce ben de as-
ker olacaðým, dedim. 

Dedem þöyle yukarýdan aþaðýya beni
süzdü.

– Ol tabi yavrum. Orasý peygamber
ocaðý, dedi.

"Peygamber" sözcüðü geçince, Dur-
muþ Amcanýn söyledikleri geldi aklýma.
Yüzümü dedeme çevirip peygamberlerin
kim olduðunu, sordum. Derin derin göz-

PEYGAMBERLER



lerimin içine baktý. Sorumun onu çok
mutlu ettiðini hissedebiliyordum.  Ben ne
anlatacak diye beklerken ani bir tavýrla:

– Üzerini giyin çýkýyoruz, dedi. 
– Nereye, diye sordum.
– Soruna cevap bulmaya, dedi. 
– Burada anlatamaz mýsýn, diye so-

runca
– Çok soru sorma da acele üstünü

giyin, dedi. 
Üzerimi giyinip aþaðý indiðimde de-

demin elinde bastonuyla beni beklediðini
gördüm. Ýlk kez bu kadar heyecanlý gö-
rüyordum dedemi. Uzun bir yürüyüþten
sonra halk pazarýna girdik. Satýcýlar bas

bas baðýrýyor mallarýný satabilmek için
her türlü yolu deniyorlardý. Oradan bir
baharatçý dükkânýna girdik. Dedem, ço-
ðunu ilk kez gördüðüm deðiþik otlarý
gösteriyor ne iþe yaradýklarýný soruyordu.
Adam da sabýrla anlatýyordu. Öyle fayda-
larýndan, özelliklerinden bahsediyordu ki
içimden, "Bu kadarýný nasýl bilebiliyor?"
diye geçirdim. Tabi alýþveriþ yapmadýðý-
mýz halde niçin pazara, baharatçý
dükkânýna girmiþtik, ona da bir anlam
veremiyordum. Marangoz, demirci der-
ken gezimiz bitmiþ, evin yolunu tutmuþ-
tuk ki:

– Cevabýný aldýn mý, diye sordu.
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Bir an için anlayamadým:
– Neyin, diye sordum.
– Tabi ki sorunun,  dedi. 
Baþýmý iki yana sallayarak:
– Hayýr, dedim.
Güldü. Gözlerini uzaklara dikip: 
– Senin gördüðün gibi satýcýsý, baha-

ratçýsý, marangozu... Ürünlerinin bütün
özelliklerini çok iyi biliyorlar öyle deðil
mi?

– Evet, dedim.
– Eve çamaþýr makinesi aldýðýmýzda

ustasý nasýl kullanacaðýmýzý anlatmýþtý.
Uygulamalý anlatýnca daha verimli kul-
lanmýþtýk, deðil mi?

– Evet, hatýrladým.

– Yavrum! Ýþte Allah da dünyayý ya-
rattý. Bize meyveler, sebzeler, saymakla
bitiremeyeceðimiz nimetler verdi. Yüce
Allah verdiði bu kadar nimetin ne iþe ya-
radýðýný, bunlarý niçin yarattýðýný, bu ka-
dar nimetin karþýlýðýnda nasýl teþekkür
edileceðini öðretmek için peygamberleri
göndermiþtir. 

Allah'ýn dinin anlatanlar da peygam-
berlerdir. Allah'tan aldýklarý emirleri biz-
lere bildirir. Nasýl ki her þeyi yaratanýn
Allah olduðuna iman ediyorsak, O'nun
emirlerini bizlere anlatan peygamberleri-
ne de iman etmemiz gerekir.

Zekeriye ULAÞLI
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Peygamberlere iman, 
Ýnsanlýðýn gereði.
Huzuru buluyor can,
Bulunca peygamberi.

Pusula peygamberde,
Gemiye onlar kaptan.
Ýlaç ondadýr derde,
Haber verirler Hak'tan.

Ellerindeki kitap,
Allah'ýn kelamýdýr.
Gayrisi bütün serap,
Kalbinde olan gamdýr.

Ey kalbim peygambere,
Baðlan ve de huzur bul.
Ulaþ en güzel yere,
Böyle yapar gerçek kul.

Mehmet ERDOÐAN

55



Aþaðýdaki iki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Fil yavrusunun gemiyi bulmasýna yardýmcý
olur musunuz?



Hayri Hoca talebelerine "Peygam-
berlere Ýman" konusunu  anlatýyordu.
Onlara örnek bir ders vermeyi düþündü.
Öðrencilerinin içinde þaþý olan Hasan'a:

– Odamdaki tahta dolapta bir þiþe
var. Onu bana getirir misin, dedi. 

Talebe, arkadaþlarýnýn arasýndan ay-
rýlýp eve girdi. Kýsa bir süre sonra eli boþ
döndü.

– Hocam, dolabýnýzda iki þiþe var.
Hangisini getireyim?

Hayri Hoca tebessüm etti.
– Hasan, dolapta bir þiþe var.
Diðer talebeler olacaklarý merakla

bekliyordu. Hayri Hoca öðrencisinin ýs-
rarý üzerine bir teklifte bulundu.

– Peki  o zaman. Birini kýr, diðerini
getir.

Hasan koþar adýmlarla hocasýnýn ya-
nýndan ayrýldý. Dolabý açtý. Ýki þiþeden
birini kýrdý. Kýrmasýyla diðer þiþede orta-

dan kayboldu. Kýrýklarý bir beze koyup
hocasýnýn yanýna döndü. 

– Hocam, dolabýnýzda bir tane þiþe
varmýþ. Ben yanlýþlýkla iki tane görmü-
þüm, dedi.

Hayri Hoca talebelerine:
– Peygamberlerin birine inanýp di-

ðerlerine inanmayan kiþinin hâli bu arka-
daþýnýz gibidir. Peygamberlerin tamamý-
ný Allah göndermiþtir. Hepsi birdir, hep-
si de Allah'ý anlatmýþlardýr. Birine inan-
mak diðerlerine de inanmayý gerektirir.
Hazreti Ýsa ne demiþse Hazreti Musa da
ayný þeyi söylemiþtir. En son gelen Pey-
gamberimiz de ayný þeyi söylemiþtir. Biz-
ler gelen bütün peygamberlere inanýrýz.
Eðer birine inanmayacak olursak gördü-
ðümüz bütün þiþeleri kýrmýþ oluruz, dedi. 

Hasan KOCA
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Cesetlerin çürütülmediðini düþünün,
hayatýmýz ne kadar zorlaþýrdý. Hiçbir
yerde birikmiþ canlý artýklarý olmadýðýna
göre, demek ki bunlarýn topraða karýþ-
masýný saðlayanlar var. Oldukça hayati
olan bu görev kime yüklenmiþ dersiniz?

Tabiatý temizleyen görevliler olarak
düþünebileceðimiz bu canlýlar, mikroor-
ganizmalardýr.

Mikroorganizmalar hayatlarýný dün-
yanýn her yerinde sürdürür. Toprakta,

kaplýcalarda, buzullarda, her türlü suda
yaþayan örnekleri vardýr. Bazýlarý oksi-
jensiz, bazýlarý oksijenli ortamda yaþar.
Bazýlarý ise her iki ortamda da yaþayabi-
lir. Bir gölün dip çamurunda oksijensiz
yaþayanlar, orta katmanýnda her iki özel-
liðe sahip olanlar, yukarýda ise oksijenli
ortamda yaþayan mikroorganizmalar bu-
lunabilir. 

Tabiatý temizleyen bu mikroorganiz-
malara “çürükçül canlýlar” da denir. Bu

Her þey O’nu Anlatýyor
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canlýlar enzim denilen silahlarýyla ölmüþ
bitkileri, hayvanlarý ve diðer canlýlarý
parçalar. Parçalama iþlemi sýrasýnda, bü-
yük yapýlar daha küçük yapýlara, onlar
da kendilerini oluþturan minerallere ayrý-
þýr. Bunun sonucunda toprak, mineral
yönüyle zenginleþtirilmiþ ve verimli hâle
getirilmiþ olur. Topraðýn tabiî yolla güb-
relenmesi de saðlanýr.

Minerallerin toprakta belli bir mik-
tarda bulunmasý, bitkilerin hayatlarý açý-
sýndan da önemlidir. Eðer 'çürükçül can-
lýlar', canlý artýklarýnýn çürüyerek topra-
ða karýþmasýný saðlamasaydý, toprak mi-
neral yönünden fakirleþirdi. O zaman
üzerinde bitkiler yaþayamazdý. Bitkiler
olmayýnca, besin ve oksijen yönüyle on-
lara baðlý olan hayvanlar da olamazdý.
Demek ki mikroorganizmalar tabiatý te-
mizleyerek, insanlarýn ve diðer canlýlarýn
daha iyi þartlarda yaþamalarý için vazife-
lendirilmiþtir. Üstelik organik yapýlarý
ayrýþtýrarak madde devrini gerçekleþtirir-
ken, kendi hayatlarý için besin de saðlar. 

Bazý mikroorganizmalar ise üzerinde
yaþadýðý canlý ile ortaklýk kurar. Bu or-

taklýktan her iki taraf da
kârlý çýkar. Meselâ insanýn ba-

ðýrsaðýnda yaþayan bazý mikroorganiz-
malar, selülozu parçalamakla görevlidir.
Çünkü selüloz, insanlar ve hayvanlar ta-
rafýndan parçalanamayan bir maddedir.
Mikroorganizmalar selülozdan yaþama-
larý için gerekli olan maddeleri üretir.
Üzerinde yaþadýðý canlý için de B ve K vi-
taminlerini sentezler. Bu vitaminlerin,
kanýn üretimi ve pýhtýlaþmasý gibi hayati
fonksiyonlarý vardýr. 

Tabiatta çok önemli rollere sahip olan
mikroorganizmalarýn, bazý türleri ise in-
sanlarda ve diðer canlýlarda hastalýk yapar. 

Hayatýn devamý, birçok canlý grubu-
nun ortaklaþa faaliyeti ile saðlanmakta-
dýr. Bu anlatýlanlar ise gözle görüleme-
yen küçük hizmetçilerin, büyük hizmet-
lerinden sadece birkaçýdýr. Çevremize
karþý mümkün olduðunca duyarlý olma-
mýz, kurulmuþ düzeni koruma adýna ge-
reklidir.

Musa ÖZET
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– Ey Ýbrahim bizi bu çölün ortasýnda
býrakýp nereye gidiyorsun, dedi Hazreti
Hacer.

Ýbrahim Aleyhisselâm cevap verme-
di. Hacer küçücük oðlu Ýsmail'e baktý ve
tekrar seslendi;

– Ey Ýbrahim öyle bir yer ki burasý
ne konuþacak bir insan var, ne de baþka
bir þey…

Ýbrahim Peygamber, eþi Hacer ile
çok sevdiði oðlunu çölün ortasýnda bir
yere býrakmýþtý. Bu yer aslýnda ilk insan
ve ilk peygamber Hazreti Âdem'in yer-
yüzünde yaptýðý mabet olan Kâbe'nin te-
mellerinin olduðu yerdi. Hazreti Hacer
cevap alamayýnca:

– Ýbrahim! Bizi buraya býrakmaný
Allah mý emretti, diye sordu. 

Hazreti Ýbrahim yüzünü dönmeden
cevap verdi;

– Evet Hacer, sizi buraya býrakmamý
Allah emretti. 

Bunun üzerine Hazreti Hacer, Ýbra-
him peygambere bir daha seslendi;

– Ey Ýbrahim git o zaman. Bizi bu-
raya býrakmaný emreden Allah elbette bi-
zi koruyacaktýr. 

Ýbrahim Peygamber kum tepelerinin
arkasýnda kaybolunca Hazreti Hacer de
oðlu Ýsmail'i alarak bir aðacýn altýnda
oturdu. Her yer çöl topraðý ve kumdu.
Ne kurt ne de kuþ hiçbir þeyin sesi duyul-
muyordu. 

Ýbrahim peygamberin býraktýðý su ve
yiyecekler  kýsa sürede tükendi. Yiyecek
ve içecek bir þey bulamadýðý için Hacer'in
sütü de olmuyordu. Oðlu Ýsmail açlýktan
aðlamaya baþlayýnca kalkýp su veya bir
yardýmcý aramaya baþladý. Hazreti Hacer
biricik oðlunun susuzluktan ölmesinden
korkuyordu. Kendisi de susuzdu ama
onu düþünmüyordu. O sadece oðlu için
içecek su bulmaya çalýþýyordu. 

Ýsmail'i aðacýn altýnda býrakarak saða
sola koþturmaya baþladý. Bulunduðu yer-
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den yüksek bir tepeye çýktý. Buraya Safa
Tepesi deniliyordu. Çýktýðý tepeden etrafý
kolaçan etti. Fakat kimsecikler yoktu. Sa-
fa Tepesi’nden Merve Tepesi’ne koþuyor
oradan da etrafý araþtýrýyordu. Fakat bir
damla su bulamýyordu.

Hacer, Ýsmail için Safa'dan Merve'ye;
Merve'den Safa'ya koþturup durdu. Tam
yedi defa bu iki tepe arasýnda gidip geldi.
Sonunda oðlunun yanýna dönmeye karar
verdi. Ýçecek bir damla su bulamadý. Se-
sini duyuracak kimse de yoktu. 

Hazreti Hacer her þeye raðmen Al-
lah'ýn kendilerine yardým edeceðine ina-
nýyordu. Allah'tan ümidini kesmiyordu.
Oðlu Ýsmail'in yanýna giderken içinden
þunlarý geçirdi: “Madem Allah bizim bu-
rada kalmamýzý emir buyurdu. Elbette
bize yardým edecektir. O gücü her þeye
yeten Allah bizi bu çölde bir baþýmýza bý-
rakacak deðildir.” 

Hacer'in içinden geçirdikleri dua ye-
rine geçmiþ olacak ki Ýsmail'in yanýna
geldiðinde gördükleri karþýsýnda küçük
dilini yutar gibi oldu. Çünkü kumlarýn
arasýndan küçük bir su kaynýyordu. O an
heyecandan suyun tükeneceðini düþüne-
rek, 

– Dur dur (zem zem) dedi ve suyun
önünü kapadý. 

Allah, çölün ortasýnda bu iki insaný
yanýz býrakmamýþ, onlara zemzem suyu-
nu göndererek yardým etmiþti. Hazreti
Hacer suyu hem oðluna içirdi hem de
kendi içti. Sütü gelince de oðlunu doyur-
du. Sonra da ellerini açtý ve:

– Ey Ýbrahim'in Rabbi!  Sana þükür-
ler olsun. Biz çaresiz kullarýný çölün orta-
sýnda mahvettirmedin, dedi.

Aradan uzun zaman geçti. Hazreti
Hacer ile oðlu Ýsmail'in bulunduðu bu
yere kervanlar uðramadan geçmez oldu.
Ýnsanlar oraya yerleþtiler. Evler kurdular.
Meyve bahçeleri yetiþti. Hazreti Ýbrahim
ile oðlu Ýsmail, Âdem peygamberden ka-
lan Kâbe'yi tekrar kurdular. O günden
sonra Kâbe'de hep Allah'a ibadet edilir
oldu.

Ahmet AKBAÞ
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Bir çocuðun güzel köpeði kaybolur ve çocuk her

gün aðlar. Babasý merak edip sorar:

– Niye aðlýyorsun oðlum.

Çocuk:

– Köpeðim, baba!

– Köpeðine ne olmuþ oðlum? 

– Kayboldu, bir türlü bulamýyorum.  

– Üzülme oðlum gazeteye ilan veririz. 

– Ama baba köpek okumayý bilmiyor ki!

Fizikçi, matematikçi, kimyacý ve jeo-logdan oluþan heyet, bir araþtýrma içinarazide bulunmaktadýr. Birden yaðmurbastýrýr. Hemen yakýndaki eve sýðýnýrlar.Ev sahibi onlara bir þeyler ikram etmekiçin biraz ayrýlýr. Bu arada hepsinin dikka-ti soba üzerinde toplanýr. Soba yerden birmetre kadar yukarda, altýndaki dizili taþ-larýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle ku-rulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþ-lar. Kimyacý, adam sobayý yükselterek ak-tivasyon enerjisini düþürmüþ, böylece da-ha kolay yakmayý amaçlamýþ." der. Fizikçi"Bence." der. "Sobayý yükselterek konvek-siyon yoluyla odanýn daha kýsa süredeýsýnmasýný saðlamak istemiþ." Hemen jeo-log davranmýþ bu kez. "Burasý tektonikhareketlilik bölgesi olduðundan herhangibir deprem anýnda sobanýn taþlarýn üzeri-ne yýkýlmasýný saðlayarak yangýn olasýlýðý-ný azaltmayý amaçlamýþ." Devam edenmatematikçi, "Sobayý odanýn geometrikmerkezine kurmuþ." demiþ. Tam bu sýra-da, ev sahibi içeri girmiþ. Hepsi bir-den sobanýn yukarda olmasýnýn sebe-bini sorunca "Hiiç!" demiþ adam. "Bo-ru yetmedi de!"
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1. Allahýn emir ve yasaklarýný insanlara
bildirmekle görevli kiþilere ne denir?

A. Peygamber

B. Melek

C. Padiþah
D. Asker

2. Aþaðýdaki hangi þýklarda ilk ve son
peygamberin ismi verilmiþtir?

A. Hazreti Nuh – Hazreti Ýsa

B. Hazreti Ýbrahim– Hazreti Mu-
hammed

C. Hazreti Âdem – Hazreti Muham-
med

D. Hazreti Ýsmail – Hazreti Zekeriya

3. Aþaðýda peygamberlerin özellikleri veril-
miþtir. Hangisinin açýklamasý yanlýþtýr?

A. Sýdk: Doðru olmak demektir.

B. Emanet: Akýllý, zeki, dahi olmak
demektir.

C. Ýsmet: Günah iþlemekten korun-
mak demektir.

D. Teblið:  Peygamberlerin Allah’tan
aldýklarý emir ve yasaklarý eksiksiz
olarak insanlara iletmelerine denir. 

4. "Ýki Þiþe" adlý parçada Hayri Hoca,
öðrencisi Hasan'dan ne istedi?

A. Ýki yastýk getirmesini.

B. Dolaptaki þiþeyi getirmesini.

C. Misafirlere sofra hazýrlamasýný.

D. Bahçeyi temizlemesini.

5. Tabiatý temizleyen mikroorganizma-
lara ne ad verilir?

A.Otçul canlýlar.

B.Etçil hayvanlar.

C.Mikroplar.
D.Çürükçül canlýlar. 

6. Hazreti Hacer oðlu Ýsmail'i aðacýn
altýnda býrakýp niçin saða sola koþ-
turdu? 

A. Su bulmak için oðlunu býraktý.

B. Yaban hayvanlarýndan korumak için.

C. Uzakta gördüðü kervandan yar-
dým istemek için. 

D. Bahçede üzüm toplamak için.

7. Hacer, Ýsmail için Safa'dan Merve'ye
kaç defa gidip geldi? 

A. Üç defa

B. Dört defa

C. Altý defa 
D. Yedi defa

8. "Boru" adlý fýkrada köylü sobayý ni-
çin yükseðe kurmuþ?

A. Aktivasyon enerjisini düþürüp
içeriyi ýsýtmak için.

B. Odanýn daha kýsa sürede ýsýnmasý
için.

C. Soba borularý yetmediði için.

D. Odanýn geometrik yapýsýna uy-
masý için.
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Ahirete iman, imanýn þartlarýn-
dan biridir. Kýyametin kopmasýn-
dan sonra baþlayacak olan sonsuz
hayata ahiret denir. Her canlý ölü-
mü tadacaktýr. Öldükten sonra da
ahiret hayatý baþlayacaktýr.

Yazýn meyve veren o güzelim
aðaçlar sonbahar gelince yaprakla-
rýný dökerler. Fakat bahar gelince
tekrar dirilir ve meyve verirler.
Bunun gibi biz de öldükten sonra
tekrar dirileceðiz. 

Ahiret, hayat yolculuðu-
muzun son duraðýdýr. Anne

karnýndan dünyaya geldik.
Buradan da  ahiret hayatýnda

dirileceðiz. 
Ölüm asla bir yok oluþ de-

ðildir. Müslümanlar için korkunç
bir þey de deðildir. Ölüm ahiret

sarayýnýn güzel kapýsýdýr. O ka-
pý olmadan ahiret sarayý-

na giremeyiz. 

Ahiret Hayatýnýn Devreleri:

Kabir Hayatý: Ýster topraða gömül-
sün ister denizde boðulup orada kalsýn
herkesin mutlaka bir kabir hayatý olacak-
týr. Burada Münker– Nekir melekleri
"Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin
ne?" diye soracaklardýr.

Kýyamet: Dünyanýn sonu ve bütün
ölülerin dirilerek mahþerde toplanacaðý
zaman. 

Ba's (Yeniden dirilme) : Ýsrafil'in sur'a
ikinci üfleyiþinde dünyadaki ve kabirler-
deki bütün insanlar dirilecektir. Böylece
ahiret hayatý baþlayacaktýr. 

Haþir (Toplanýp bir araya gelme):
Haþir, Yüce Rabbimizin insanlarý hesaba
çekmek için bir araya toplamasýdýr. Top-
lanýlan bu yere mahþer denir. Ýnsanlar
burada dünyada yaptýklarý iyilik ve kö-
tülüklerin hesabýný vereceklerdir. 

Amel Defterlerinin Daðýtýlmasý:
Dünyada iken Kiramen Katibin

AHÝRET HAYATI
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isimli melekler sürekli yanýmýzda bulu-
nurlar. Yaptýðýmýz iyi ve kötü iþleri yazar-
lar. Dünyadaki defterlere benzemeyen bu
defter insanlara verilir. Amel defterleri
cennetliklere saðlarýndan, cehennemlik-
lere sollarýndan verilir. 

Hesap ve Sual: Ýnsanlar ellerindeki
defterlerde bütün yaptýklarýný görürler.
Allah da onlarý hesaba çeker.

Mizan: Terazi demektir fakat dünya-
daki terazilere benzemez. Ýnsanlarýn iyi-
lik ve kötülüklerinin tartýldýðý ilahi ada-
let ölçüsüdür.

Sýrat: Cehennemin üzerine uzatýlmýþ
bir yoldur. Mü'minler onun üzerinden
hýzla geçip cennete ulaþacak, kafirler ise
geçemeyip cehenneme düþeceklerdir.

Havuz: Kýyamet günü her peygam-
bere bir havuz verilecek. Mü'minler onun
tatlý suyundan içecekler.

Þefaat: Peygamberlerin ümmetleri-
nin baðýþlanmasý için Allah'a dua etmele-
ri demektir. Sevgili Peygamberimiz de
bizim günahlarýmýzýn baðýþlanmasý için
bize þefaat edecektir.

Araf: Cennetle cehennemin arasýnda
kalan yerdir. Ýyilikleri ve kötülükleri eþit
olanlar bir süre burada duracaklar sonra
Allah'ýn rahmetiyle cennete gireceklerdir.

Cehennem: Kâfir, müþrik, münafýk
ve günahý çok olanlarýn azap göreceði
yerdir.

Cennet: Ýman edip iyi iþler yapanla-
rýn mükâfat görecekleri yerdir. Müminler
orada sonsuza dek kalacaklar ve istedik-
leri her þey anýnda gerçekleþecektir. Ayrý-
ca Allah’ý da cennette göreceklerdir.

Bilal YORULMAZ
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Yemekten sonra babam salona geçti,
beni de yanýna oturttu. Bir hikâye anlat-
maya baþladý: "Esracýðým, þimdi sana an-
latacaðým hikâyedeki her kiþi ve olay bir
gerçeði gösteriyor.” dedi ve anlatmaya
baþladý.

"Çok eski zamanlarda Ahmet ve Çe-
tin adýnda iki kardeþ varmýþ. Ahmet al-
çak gönüllü, Çetin ise gururlu mu gurur-
luymuþ. Ýki kardeþ, çok uzaklarda güzel
bir ülke olduðunu duymuþ. Bu ülkede
rengârenk çiçek bahçeleri, türlü türlü
meyve aðaçlarý varmýþ. Çiçek bahçeleri-
nin arasýndan þýrýl þýrýl ýrmaklar akarmýþ.
Orada kuþlarýn cývýltýsý, bülbüllerin ötüþü
bir baþkaymýþ. Bu ülke insanlarý, sýkýntý
çekmeden rahat ve mutlu yaþarmýþ.

Bir gün Ahmet ve Çetin bu ülkeye
gitmeye karar vermiþler. Zor da olsa an-
ne ve babalarýný razý edip yola çýkmýþlar.
Çantalarýnda yol boyunca gerekli yiye-

cek, içecek, para ve diðer malzemeler
varmýþ. Bir süre gittikten sonra yol

ikiye ayrýlmýþ. Hangi yoldan gide-
ceklerini düþünürken, birden kar-

þýlarýna nur yüzlü bir adam çýk-
mýþ.

Onlara nereye gittiklerini sormuþ.
Bu çocuklardan aldýðý cevaba hiç þaþýr-
mamýþ. Çünkü o ülkenin güzelliðini du-
yup  da  oraya  gitmek  istemeyen yok-
muþ.

Þefkatle onlara bakmýþ ve gitmeleri
gereken yolu  gösterdikten sonra demiþ
ki:

– Bakýn çocuklar, önce bu güzel ka-
rarýnýz için sizi tebrik ederim. Ama gide-
ceðiniz  yere  ulaþmak öyle sanýldýðý gibi
kolay deðildir. Yol boyunca sizi bekleyen
bir sürü tehlike var.

Ahmet, adamýn doðru sözlü ve yar-
dýmsever bir insan olduðunu anlamýþ.
Çetin ise: "Nereden çýktý bu adam? Bizi
yolumuzdan alýkoyuyor!" der gibi, saða
sola bakýnýyormuþ. Yaþlý adamýn söyle-
diklerini hiç dikkate almýyormuþ. Ahmet
merakla sormuþ:

– Ne gibi tehlikeler var?
Ýhtiyar sakin ve inandýrýcý bir sesle

cevap vermiþ.
– Ülkede karýþýklýk var. O yüzden eþ-

kýyalar yol kesiyor. Yolcularýn elinde ne
varsa alýyorlar. Yol boyunca ýssýz orman-
lar,   susuz   çöller   var.   Her   an karþý-
nýza bir sarp tepe veya vahþi bir hayvan

çýkabilir.
Ahmet, bu sözleri

duyunca biraz kork-
muþ, ama kararýndan
dönmeyi hiç düþün-
memiþ. Çetin ise ihti-
yarý zaten hiç dinle-
memiþ. Ahmet:

– Peki bu ülke-
ye ulaþmanýn baþka
bir yolu yok mu, di-

ye sormuþ.



Ýhtiyar:
– Baþka bir yolu yok, ama yolculu-

ðunuzu kolaylaþtýracak bir çare var?
– Nasýl?
– Þimdi beni iyi dinleyin. Size bir

"þifre" söyleyeceðim. Bu þifre, sizin bu ül-
kenin padiþahýna  baðlý    olduðunuzu
gösterir. Bir tehlikeyle karþýlaþtýðýnýz
zaman bu þifreyi söylerseniz, tehlikeyi at-
latýrsýnýz. Yolunuzdaki engeller kalkar,
zorluklarý aþarsýnýz.

Ahmet, ihtiyarýn söylediði þifreyi ez-
berlemiþ. Çetin ise: "Ben kendi aklýmla,
kendi gücümle her türlü zorluðu yene-
rim." demiþ ve ihtiyarýn diðer sözlerini
dinlemediði gibi þifreyi de öðrenmemiþ.

Ýki kardeþ tekrar yola koyulmuþlar.
Çok geçmeden ihtiyarýn söylediði olmuþ.
Issýz bir yerde eþkýyalar yollarýný kesmiþ.
Ahmet'i bir yana, Çetin'i bir yana tutup
sürüklemiþler. Ahmet, yol boyunca için-
den tekrarladýðý þifreyi yüksek sesle söy-
leyince, eþkýyalar padiþahtan korkup Ah-
met'i serbest býrakmýþlar.

Ahmet, kardeþini çok beklemiþ. Gel-
meyince çaresiz yoluna tek baþýna devam
etmiþ. Þifre sayesinde bütün zorluklarý
aþmýþ ve o güzel ülkeye ulaþmýþ. Yol bo-
yunca kardeþinin þifreyi hatýrlamasý ve bu
güzel ülkeye gelebilmesi için çok dua et-
miþ.

Çetin, eþkýyalara karþý koymaya çalýþ-
mýþ ama eþkýyalarýn elinden kurtulama-
mýþ. Eþkýyalar kendilerine zorluk çýkardý-
ðý için Çetin'i dövmüþler, ardýndan nesi
var nesi yoksa almýþlar. Çetin zor da olsa
eþkýyalarýn elinden kurtulmuþ. Ama onu
bekleyen daha bir sürü tehlike varmýþ.

– Evet Esracýðým, hikâye burada bit-
ti. Þimdi birlikte hikâyede anlatýlmak is-
tenen gerçekleri çözmeye çalýþalým. Ýlkini
ben söyleyeyim. O iki kardeþin bulun-
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duklarý ül-
ke, içinde yaþa-

dýðýmýz dünyadýr.
– Gitmek istedikle-

ri yer de cennet deðil mi
babacýðým?

– Evet, kýzým. Peki padiþah
kimdir?

– Yerleri ve gökleri yaratan,
dünya ve ahiretin sahibi olan Al-

lah'týr.
– Peki karþýlarýna çýkan nurani zat

kimi temsil ediyor?
– Peygamberlerimiz.
– Çok doðru. Peygamberimiz ha-

yatý boyunca insanlarý kötülükten alý-
koymak, doðru yola iletmek için gay-
ret etti. Peki ya iki kardeþin yol boyun-
ca karþýlaþtýklarý tehlikeler?

– Hýmm. Burasýný pek iyi anlaya-
madým babacýðým?

– Peki o zaman bunu da ben söyle-
yeyim, insanlar hayat boyu birçok sý-
kýntýlarla, zorluklarla karþýlaþýr. Ayrýca

insanýn ihtiyaçlarý sýnýrsýzdýr; ama  gücü,
imkânlarý, çok  kýsýtlýdýr. Dünyadan   ahi-
rete   uzanan  bu zorlu   yolculukta karþý-
laþtýðý sýkýntýlarla tek baþýna baþa çýkamaz.

– Þimdi anladým babacýðým. Ahmet'i
tehlikelerden koruyan þifre, "besmele"dir.
Ýnsan "Bismillâhirrahmânirrahîm." diye-
rek Allah'a sýðýnýr. Gücü her þeye yeten
Allah'tan yardým ister. Böylece iþleri ko-
laylaþýr.

– Evet kýzým. Çok güzel açýkladýn.
Onun için her zaman bir iþe baþlarken
mutlaka besmele çekmeliyiz. Bir þey alýr-
ken, verirken, yerken, içerken, otururken,
kalkarken hep "Bismillah" demeliyiz.

Bu akþamý babamýn güzel sohbetiyle
bitirmiþ olduk. 

Kadir TEKGÜL
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Bizi dirilten kimdir,
Bu dünya ülkesinde.
O Rahman ve Rahimdir,
Sonsuz güç nefesinde.

O ol, der her þey olur,
Dirilir ölüler de.
Her kul dostunu bulur,
Toplanýrlar mahþerde.

Bizler de o baharda,
Tek tek dirileceðiz.
Bir ebedi diyarda,
Sýnýrsýz güleceðiz..

Mehmet ERDOÐAN
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Anne kuþ yavrusunu kaybetmiþ. Bulmasýna
yardýmcý olur musunuz?



Uzaktan baktým
bir karataþ, 
Yanýna gittim dört ayak
bir baþ.

Baþýmda saç yok, 
Ýçimde tat çok.

Çivisi yok  bir gün kopar,
Bazý insanlar ona sanki tapar,
Fanidir, onun da sonu var,
Ecel bir gün onu da kapar…

Aþaðýdaki bilmecelerin cevaplarýný, resimlerden de 
yararlanarak bulup yazýnýz.
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Ýsrail oðullarý  Mýsýr'da yaþýyordu. Fa-
kat Mýsýr kralýnýn aðýr iþkenceleri altýnda
eziliyorlardý. Çünkü Firavun ülkesinin
bütün iþlerini Ýsrail oðullarýna zorla yap-
týrýyordu. Onlar da bu aðýr iþkenceleri al-
týnda istemeyerek de olsa çalýþýyorlardý. 

Firavun her istediðini yapan bu halka
baþka bir emir daha verdi.

– Ben sizin en büyük ilahýnýzým. Bana
ibadet edin!

Bütün iþkencelere katlanan bu insan-
lar firavunun çirkin emrini yerine getir-
mediler. Onlar bir peygamber gönder-
mesi için Allah’a dua ediyorlardý.  

Firavun, bir gün bir rüya gördü. Rü-
yasýnda bir yangýn çýkýyordu. Yangýn mý-
sýr evlerini yakýp kül ediyor, fakat Ýsrail
oðullarýnýn evine hiçbir zarar vermiyor-
du. Kâhinleri çaðýrarak rüyayý yorumla-
malarýný istedi. Düþünüp taþýndýlar ve
karar verdiler;

– Ýsrail oðullarýndan çýkacak bir adam
senin saltanatýný elinden alacak….

Ýçlerinden birisi bunu destekleyen þu
sözleri söyledi;

– Zaten Ýsrail oðullarý kendilerini kur-
taracak birinin çok yakýn bir zamanda
geleceðine inanýyorlar.

Firavun bu yorumdan sonra þu kararý
aldý;

– Ýsrail oðullarýnýn evleri tek tek dola-
þýlacak ve doðacak her erkek çocuk öldü-
rülecek.

Bu emirden sonra cellatlar her gün

kapý kapý dolaþýp minicik çocuklarý kat-
letmeye baþladýlar. O kadar çok çocuk öl-
dürdüler ki Firavunun danýþmanlarýndan
birisi,
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– Efendimiz, dedi; eðer onlarý öldür-
meye devam edersek yakýnda iþimizi yap-
týracak kimse bulamayacaðýz. Sonra bü-
tün iþleri kendimiz yapmak zorunda ka-
lýrýz. 

Bundan sonra bir yýl ara verip bir yýl
çocuklarý öldürmeye baþladýlar.

Hazreti Musa’nýn doðduðu yýl çocuk-
larýn öldürüldüðü yýla denk gelmiþti. O
yýl bütün erkek çocuklar öldürülürken

Allah, Hazreti Musa'yý korudu. Annesi
onu  su geçirmeyen bir sepete koyup ne-
hire býraktý. Musa  Aleyhiselam Allah'ýn
izni ile Firavun'un sarayýndaki insanlar
tarafýndan bulundu ve Asiye Kadýn'a ve-
rildi. Asiye Firavun'un eþiydi. Bu çocuðu
çok sevdi ve sahiplendi. Firavun haber
alýnca öldürülmesini istediyse de eþi onu
ikna etti. Ve böylece Ýsrailoðullarýnýn
beklediði kurtarýcý Firavunun sarayýnda
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güven içinde büyümeye baþladý. 
Musa Aleyhisselâm sarayda hiçbir ka-

dýnýn sütünü emmedi. Çocuðu takip
eden kýz kardeþi, Asiye Kadýn'ýn çaresiz-
liðini görünce;

– Ben size yardýmcý olabilirim, dedi.
– Nasýl yani, dediklerinde.
– Bu çocuðu emzirecek bir kadýn bili-

yorum.
Saraydakilerin isteði üzerine Musa'nýn

annesini saraya getirdi. Çocuk annesinin
sütünü emmeye baþladý. 

Musa Peygamber sarayda Firavun'un
oðlu olarak bilindi. Yetiþip büyüdüðünde
ülkenin kalkýnmasýnda çalýþtý. Herkes
Hazreti Musa'yý seviyordu. O bütün in-
sanlara adaletle davranýyordu. Firavun
gibi kimseyi köle olarak görmedi. 

Bir zaman sonra Yüce Allah, Hazreti
Musa'ya peygamberlik görevi verdi.

Hazreti Musa,  halkýný Firavun'un zul-
münden kurtarmak istedi. Firavunu da
hak dine davet etti. Ama o kabul etmedi.
Hazreti Musa ve halký yola çýkýnca Fira-
vun da gizlice askerlerini topladý. Onlarý
izlemeye koyuldu. Ýsrail oðullarý karþýla-
rýna Kýzýldeniz çýkýnca çaresiz durakladý-
lar. Arkadan gelen Firavun ordusu hepsi-
ni öldürmek istiyordu. Ýçlerinden birisi
arkaya baktý ve,

– Ey Musa, diye seslendi, geliyor-
lar…. 

Musa Peygamber:
– Korkmayýn dedi, Allah bize yardým

edecektir. 
Allah, Hazreti  Musa’ya yardým etti.

Kýzýldeniz onlarýn önünde ikiye ayrýldý ve
yol verdi. Yaþananlarý görüp de þaþýran
Firavun ve ordusu da onlarý takip etmek
için denize girdiler. Hazreti Musa ve hal-

ký kurtuldu. Firavun ve as-
kerleri ise boðularak öldü.
Firavun yaptýklarýndan piþ-
man olmuþtu, ama iþ iþten
geçmiþti. 

Ýsrailoðullarýnýn bekle-
diði kurtarýcý gelmiþ ve Fi-
ravunun elinden kendilerini
kurtarmýþtý. Hazreti Musa
halkýna Allah'ýn emirlerini
eksiksiz anlattý. Onlara ger-
çek dini gösterdi.

Ahmet AKBAÞ
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1. "Kýyametin kopmasýndan sonra baþ-
layacak olan sonsuz hayata
……………. denir." cümlesinde boþ
býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangi-
si gelmelidir?

A. miraç

B. tatil

C. ahiret

D. mezarlýk

2. Aþaðýda verilen bilgilerden hangisi
yanlýþtýr?

A. Kýyamet: Ýsrafil'in Sur'a birinci
üfleyiþinde kâinattaki her þeyin
yok olmasýdýr.

B. Haþir : Yüce rabbimizin insanlarý
hesaba çekmek için bir araya top-
lamasýdýr.

C. Hesap ve Sual: Ýnsanlar ellerinde-
ki defterlerde bütün yaptýklarýný
görürler.

D. Mizan: Üzerinden yürüyerek ge-
çilecek köprüdür. Cehennemin
üzerine uzatýlmýþ bir yoldur.

3. "Þifre" adlý parçada Ahmet'i koruyan
þifre neymiþ?

A. Altýn anahtar

B. Subhanallah 

C. Ýhtiyarýn verdiði kimlik

D. Besmele

4. "Þifre" adlý parçada Ahmet ve Çe-
tin'in özellikleri aþaðýdakilerden han-
gisinde verilmiþtir?

Ahmet Çetin

A. alçak gönüllü gururlu

B. somurtkan güzel ahlaklý

C. kibirli alçak gönüllü

D. söz dinlemez yalancý

5. Bitkiler topraktan alýnan mineral ve
suyu, havadan alýnan karbondioksiti
ne altýnda birleþtirirler?

A. oksijenle

B. güneþ ýþýðýyla

C. toprak ýsýsýyla

D. havadaki tozlarla

6. Küçük bir tepeye týrmanmaya çalý-
þan kurbaðalar bir türlü bunu baþa-
ramadýlar. Yalnýz içlerinden biri tepe-
ye týrmanabildi. Bu kurbaða nasýl
baþardý?

A. Diðerlerinin söylediði olumsuz
sözleri duymadýðý için.

B. Dað ayakkabýlarý olduðu için týr-
mandý.

C. Diðerlerinden daha yükseðe zýpla-
yabildiði için.

D. Kurbaða kement atmasýný bildiði
için.
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KADER VE KAZA
Kader: Yüce Allah’ýn kâinatta var

olacak bütün þeylerin yerini ve zamaný-
ný, özelliklerini ilmiyle takdir etmesidir.
Kader kâinattaki tüm varlýk ve olaylarý
belli bir ölçüye göre düzenleyen ilahi ka-
nundur. 

Kaza: Allah’ýn kaderde bulunan
þeyleri zamaný gelince yaratmasýdýr. Ka-
za Allah’ýn tekvin (yaratma) sýfatýyla il-
gili bir kavramdýr. 

Kaza ve kader, imanýn þartlarýndan-
dýr. Kadere inanmak demek iyi-kötü,

canlý-cansýz her þeyin Allah’ýn bil-
mesi, dilemesi, yaratmasý ile olduðu-
na ve Allah'tan baþka yaratýcý bulun-
madýðýna inanmaktýr.

Gecenin ve gündüzün oluþumu,
mevsimlerin art arda geliþi, yaðmu-

run yaðýþý vs. her þey bir düzen içerisin-
dedir. Allah bütün kâinatý bir ölçüye
göre yaratmýþtýr. Bütün kâinatý düzenli,
ölçülü yaratan yüce Rabbimiz elbette ki
biz insanlarý da baþýboþ býrakmamýþtýr.

Böyle olsaydý sorumluluk olmazdý.
Hâlbuki Allah yaptýðýmýz davranýþ-
lardan dolayý bizleri sorumlu tutmak-
tadýr. Nerede doðacaðýmýza, nasýl bir
anne babaya sahip olacaðýmýza ve ne
kadar yaþayacaðýmýza biz karar vere-
meyiz. Fakat bunlarýn dýþýndaki þey-
lere biz karar veririz. Karar verip yap-
týklarýmýzdan sorumlu oluruz.  

"Kaderimde ne varsa o olur. El-
den bir þey gelmez." demek tembel-
liktir. Müslüman'a yakýþmayan bir
davranýþtýr. Yüce Rabbimiz Kur’ân-ý
Kerim'de "Ýnsan için ancak çalýþtýðý
vardýr." buyurmaktadýr. Eðer dersle-
rimizde baþarýlý olmak istiyorsak ge-
reði gibi çalýþmamýz gerekir. Önce
bir iþin gereklerini yerine getirmeli
sonra Allah'a güvenmeliyiz. Hayatta
baþarýyý ancak bu þekilde yaka-
layabiliriz. 

Bilal YORULMAZ
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Öðleye doðru Hazreti Süleyman'ýn
sarayýna bir adam geldi. O kadar çok
korkmuþtur ki isteðini anlatmakta zor-
landý.  

– Sabah Azrail Aleyhisselâm'ý gördüm.
Bana öyle hýþýmla baktý ki çok korktum.
Muhakkak canýmý almaya geldi.

Süleyman Aleyhisselâm:
– Benden ne istiyorsun, diye sordu.
Adam yalvarmaya baþladý. 
– Kurt, kuþ, dað, taþ senin emrinde.

Rüzgârla beni buradan Hindistan'a gön-
derir misin? O zaman Azrail Aleyhis-
selâm belki beni bulamaz. Böylece caný-
mý kurtarmýþ olurum.

Hazreti Süleyman adamýn haline çok
acýdý. Rüzgâra, onu Hindistan'a götür-
mesini söyledi. Birazdan adam yolculuða
çýktý. 

Öðleden sonra sarayda bir toplantý
vardý. Hazreti Süleyman geniþ toplantý
salonuna giderken Azrail'le karþýlaþtý.
Ona:

– Ya Azrail! Neden o adama ters ters
baktýn. Zavallý çok korkmuþtu, dedi.  

Azrail Aleyhisselâm:
– Cenabý Allah bana onun ruhunu

Hindistan'da almamý emir buyurmuþtu.
Fakat hayretle adamýn sizin yanýnýzda ol-
duðunu gördüm. Kendi kendime, "Bu
adam nasýl olur da kýsa sürede Hindis-
tan'da olur ki?" dedim.  Gittim ki Hin-
distan'daymýþ. Þimdi onun ruhunu al-
maktan geliyorum, dedi.  

Saim AK
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Babamýn "Amcan seni yanýna alýp
okutmak istiyor. Ne diyorsun?" dediðini
dün gibi hatýrlýyorum. Ýlk baþta ayrýlýða
dayanamayacaðýmý düþünerek "yok" de-
miþtim, ama babamýn annemin ýsrarlarý-
na dayanamayarak kabul etmiþtim. Piþ-
man mýyým? Kesinlikle hayýr. Amca, ba-
banýn yarýsý derler. Gerçekten öyle. Hem
amcam hem yengem bir yýl boyunca ba-
na kendi çocuklarý gibi baktýlar. Bir
dediðimi iki etmediler... Fakat evin
özlemi baþka. Bir an önce köye
gitmek istiyordum.

Her þey hazýrdý. Ýki haf-
tada bir kalkan uçak, saba-
hýn erken saatlerinde ha-
reket edecekti. Bu durum
beni endiþelendirse de
amcamýn "Sen merak et-
me. Erkenden uyu ki din-
lenesin. Biz seni kaldýrýrýz."
demesi beni rahatlattý. "Ýyi
geceler." deyip yataðýma yö-
neldim. Saat daha dokuz. Anne
ve babama kavuþmanýn hayaliyle
uzandým yataðýma. Uyumak ne
mümkün. Saat kaçta uyuduðumu hatýr-
lamýyorum. Sabah yüzüme vuran güneþ-
le gözlerimi açtým. Duvardaki saate iliþti
gözüm. Saat dokuz. "Yoksa uçaðý..."
Ýnanmak istemedim. Hýzla doðrulunca
elim komidinin üstündeki abajura çarptý.
"Þangýrt!" Her taraf cam kýrýklarýyla dol-
du. Yengem belirdi kapýda. Suçlandým.

Baþýmý eðip:
–  Özür dilerim, istemeyerek oldu,

dedim.  
Yengem:
– Önemli deðil yavrum, dedi. 

Yengemin þefkat dolu sözlerinden ce-
saret bulup uçaðý sordum:
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– Üzgünüm, dedi yengem. Uyana-
mamýþýz.

Kendimi tutmaya çalýþtým, ama da-
yanamayýp aðladým. Yengem baþucumda
teselli vermeye çalýþýyordu ama onu din-
lemiyordum bile. Öyle inanmýþým ki gi-
deceðime. Kaldýðýmý düþündükçe kendi-
mi daha da kötü hissediyor, aðlamanýn
þiddetini arttýrýyordum. Bu sýrada am-
cam kapýda belirdi. Yengeme:

–   Haným, dedi. Bizi baþ baþa býrakýr
mýsýn? 

Yengem çýkýnca amcam bana dönüp:
– Haydi yavrum! Elini yüzünü yýka

da gel. Seni bekliyorum, dedi. 

Dediðini yaptýktan sonra biraz olsun
rahatlamýþtým. Beni karþýsýna aldý ve:  

–   Kader ne demektir bilir misin?
–   Hayýr, dedim. 
–   Öyleyse iyi dinle, dedi ve baþladý

anlatmaya: Kader, baþýmýza gelen olayla-
rýn Allah'tan geldiðine inanýp sonucuna
sabretmektir. Çünkü biz, bizim için ne-
yin hayýrlý, neyin þer, olduðunu bileme-
yiz. Hayýr, zannettiðimiz olaylar þer; þer
zannettiðimiz olaylar da hayýr olabilir. 

Þu hikâye bunu çok güzel anlatýr. Bir
zamanlar yaþlý bir adamýn dillere destan
beyaz bir atý varmýþ. Nice zengin bu at
için servet teklif etmiþ. Yaþlý adam,  "Bu
at benim için at deðil, bir dost. Ýnsan hiç
dostunu satar mý?" demiþ ve satmaya ya-

naþmamýþ. 
Bir sabah kalkmýþ ki at yok. Sa-

ða bakmýþ sola bakmýþ bulama-
mýþ. Atýn kaybolduðunu öðre-

nen köylüler yaþlý adamýn ba-
þýna toplanýp "Bu atý çalacak-
larý belliydi. Atý satsaydýn,
ömrünün sonuna kadar bey-
ler gibi yaþardýn. Bak, þimdi
parasýz pulsuz kaldýn, demiþ-

ler. Yaþlý adam, "Karar ver-
mek için acele etmeyin. Sadece

at kayýp, deyin. Çünkü atýn kay-
bolmasý benim için bir talihsizlik

mi, henüz bilmiyoruz." demiþ. Köy-
lüler yaþlý adamýn sözlerine kahkahalar-

la gülmüþler. 
Aradan bir hafta geçmeden at, bir ge-

ce ansýzýn dönüvermiþ. Hem de arkasýn-
da on tane vahþi atla birlikte. Bunu du-
yan köylüler daha önce söylediklerinden
dolayý piþman olmuþlar. Yaþlý adamdan
özür dileyip, "Sen haklýymýþsýn. Atýnýn
kaybolmasý bir talihsizlik deðilmiþ." de-
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miþler. Yaþlý adam: "Karar  vermek için
yine acele ediyorsunuz. Sadece atýn geri
döndüðünü söyleyin. Bilinen gerçek bu.
Ondan ötesinin ne getireceðini henüz
bilmiyoruz." demiþ. 

Köylüler bu sefer: "Bu adam sahiden
bunamýþ" diye düþünmüþler.

Bir gün ihtiyarýn tek oðlu vahþi attan
düþüp ayaðýný kýrmýþ. Köylüler yaþlý ada-
mýn yanýna gelerek "Bir kez daha haklý
çýktýn. Bu atlar yüzünden oðlun uzun sü-
re bacaðýný kullanamayacak. Sana baka-
cak kimse de yok. Þimdi eskisinden daha
fakir ve zavallý olacaksýn." demiþler. 

Yaþlý adam: "Siz erken karar verme
hastalýðýna tutulmuþsunuz. O
kadar acele etmeyin. Bili-
nen bir gerçek var.  O da
oðlumun bacaðýnýn kýrýl-
mýþ olmasý. Bunun hayýr mý
þer mi olduðunu ne siz
bilebilirsiniz ne de ben bilebi-
lirim. Bize düþen sabretmek-
tir." demiþ.     

Þimdi soruyorum, sen ol-
saydýn köylüler gibi mi düþünür-
dün? Yoksa yaþlý adam gibi mi? 

– Tabi ki yaþlý adam gibi amcacýðým. 
–  Öyleyse  bizim için hayýr mý þer mi

olduðunu bilmediðimiz bu olay karþýsýn-
da tavrýmýz ne olmalý?  

– Allah'tan geldiðini düþünüp sabret-
meliyiz. 

Amcam beni kollarýnýn arasýna alýp
sýkýca sardý:

–  Bir tanecik yeðenimden bunu bek-
lerdim, dedikten sonra ekledi. Merak et-
me. Amcan seni en kýsa sürede eve gön-
derecek.   

Daha sözü-
nü bitirmemiþti

ki yengem kapýda gözüktü. Heyecan
içinde:

– Duyduðunuza inanamayacaksýnýz,
dedi. 

Ýkimiz de merakla yengemin yüzüne
baktýk. Yengem:

– Kerem'in bineceði uçak arýza yap-
mýþ. Öðleden sonra havalanacakmýþ, de-
di. 

Bu habere çok sevindim. Bu olay ka-
derin ne demek olduðunu öyle güzel
açýklýyordu ki, amcama:

– Söylediðin gibi dedim. Her þeyin en
iyisini O bilir. Bize düþen sabretmektir.

Zekeriye ULAÞLI



Kaderde var hayýr þer,
Hepsi Hakk'tan'dýr Haktan.
Yaratmasaydý eðer,
Kim var olurdu yoktan.

Bize verilmiþ deðer,
Taþ deðil, toz deðiliz.
Ona bütün þükürler,
O yaratandýr eþsiz.

Kader hayýr ve de þer,
Allah’tandýr bunu bil.
Kalbimde açsýn güller,
Gam, kederi kalpten sil. 

Mehmet ERDOÐAN
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Eski taþ binanýn yanýndan otuz
yaþlarýnda bir adam göründü. Üstü
baþý periþandý. Sarhoþ olduðundan
yürürken saða sola çarpýyordu. Kala-
balýðýn arasýna girmeye çekindi, bir
köþeye çekilip duvara dayandý. Paza-
ra bir göz gezdirdi. Kimi insanlarý
çift görüyor kimileri de gözünde bu-
har gibi eðilip bükülüyordu. Bu ara
kalabalýðýn arasýnda ilerlemeye çalý-
þan ihtiyar bir kadýn dikkatini çekti.
Sýrtýnda aðýr bir çuval var gibiydi. Ýh-
tiyarý takibi býrakýp hemen kendini
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çeþmeye attý. Güzelce elini yüzünü yýka-
dý. Artýk etrafý bulanýk görmüyordu. Bi-
raz da kendine gelmiþti. 

Sarhoþ adam hemen ihtiyar kadýný ara-
dý. Ýþte caminin kenarýndan diðer sokaða
sapýyordu. Hiç beklemeden koþar adým-
larla nineyi takip etti. Arkasýndan varýp
çuvalý çekti. Nine karþýsýnda kötülükle-
riyle ün yapmýþ, ayyaþ Sedat'ý görünce
korktu.

– Ne o, çuvalý mý çalacaksýn?
Sedat bu söze içerlemiþti, ama yap-

mak istediðinden vazgeçmedi. 
– Yok be nine. Yükün aðýr. Ýzin ver

evine kadar taþýyayým.
Nine:
– Ha, anladým, derken yine de güven-

mek istemedi. Oldu o zaman, dedi ve Se-
dat'ý arkasýndan takip etti. 

Sedat, Kahire'nin ara sokaklarýndan
geçip Nil Nehri’nin kýyýsýna kurulmuþ
kulübeye kadar çuvalý taþýdý. Nineyse bu
yardým için Sedat'a bin bir dua ediyordu.

– Sað ol oðlum. Bekle de sana bir þey-
ler hazýrlayayým, dedi ve kulübeye girdi.
Birazdan elinde bir çýkýnla çýktý. Yiyecek-
leri verdikten sonra þefkatli bir anne gibi 

Sedat'a öðüt verdi.
– A be oðlum, þu düþtüðün yol hiç iyi

deðil. Býrak artýk þunlarý. Bak yaþýn kaça
gelmiþ hâlâ akýllanmamýþsýn. 

Sedat'ýn vicdaný sýzladý, ama bir türlü
kötü alýþkanlýklardan uzaklaþmak için
söz veremedi. Boynunu büküp çýkýný alýp
uzaklaþtý. Nil nehrinin kenarýndaki aðaç-

lardan birinin gölgesine oturdu. Nine-
nin hazýrladýðý yiyecekleri çýkarýp

karnýný doyurdu. Karný doyan
Sedat sýrtýný aðaca yaslayýp

uyumaya baþladý. 
Nine elinde küçük bir
kovayla nehre vardý.

Kovayý doldurup
dönecekken karþý

kýyýda bir ak-
rep gördü.

S u y u n
i ç i n -

den
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bir kurbaða çýktý. Akrep kurbaðanýn üze-
rine binip ninenin olduðu kýyýya çýktý.
Nine üzerine doðru gelen akrepten kor-
kup bir kenara çekildi. Akrep hurma
aðacýnýn altýnda yatan Sedat'a doðru iler-
liyordu. Nine akrebi öldürmek için hare-
kete geçmiþti ki çalýlarýn arasýndan bir yý-
lan çýktý. Sedat'ý sokmak için gelen yýla-
nýn önünü akrep kesti. Ýkisinin arasýnda
küçük bir kavga oldu. Akrep yýlaný so-
kup zehirledi. Yýlan sersemleyip kumla-
rýn üzerine yýðýlýp kaldý. Biraz sonra da
kaskatý kesildi. Durumu hayretle izleyen
nine Sedat'ý uyandýrdý. Olanlarý bir bir
anlattý. 

– Seni sokmak için gelen yýlana Allah
bir akrep göndertip soktu. Sen de kurtul-
dun. 

Sedat bir yýlana bir de kurbaðanýn
üzerinde yuvasýna dönen akrebe baktý.

– Rabbim çok merhametlidir. Ben
günahkâr da olsam beni korudu. Belki
yaptýðým bazý iyilik ve hayýrlar buna se-

bep olmuþtur. Rabbimden hiç ümidimi
kesmedim. 

Nine bir anne þefkatiyle konuþtu.
– A be oðlum, madem bu günah-

lardan uzaklaþmak istersin, daha ne bek-
lersin. Bunca günaha raðmen seni koru-
yan Rabbine dönme vakti gelmedi mi?

Sedat dalýp gitmiþti. Nine onu eliyle
sarsýnca kendine geldi.

– Nineciðim þahid olun. Þu andan iti-
baren tövbe ediyorum. Ýnþallah bundan
sonra günah iþlemeyeceðim, dedi ve aya-
ða kalktý. Ben pazara iþ aramaya gidiyo-
rum. Benim için dua et.

Nine gülümsemeye baþladý. Giden
Sedat'ýn arkasýndan bol bol dua etti. 

Yapýlan küçük bir iyilik Allah indinde
çok büyük bir deðere sahip olabilir. Hiç-
bir iyiliði küçük görmeyip elinizden gel-
diði kadar hayýr iþlemeye çalýþalým.

Hasan KOCA
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Ambulansýn kaza yerine ulaþmasýna yardýmcý olur
musunuz?



BALIK 
TUTMA ÝÞÝ

Örümcekleri nasýl bilirsiniz? Gerçi
bu, ölen kiþilerin ardýndan söylenen "Mer-
humu nasýl bilirdiniz?" sorusuna benzedi;
ama bu soruyu ciddi ciddi soruyorum.
Efendime söyleyeyim iklim itibariyle ço-
ðunlukla að ören, ördüðü bu aða düþen
böceklerle geçinip giden örümcekleri taný-
yoruz. Fakat size þimdi çoðunlukla nehir-
lerde, derelerde balýk yakalayarak hayatýný
sürdüren bir örümcekten söz edeceðim.
Evet yanlýþ duymadýnýz, balýk yakalayan
ve yakaladýðý balýðý afiyetle yiyen bir
örümcek...

'Dolmedes' cinsi bu örümcek, su ke-
narýnda yaþar ve burada balýk yakalayarak
hayatýný sürdürür. Þimdi diyeceksiniz ki
'Bizim bildiðimiz örümcekler küçük, bu
örümcek balýk yakaladýðýna göre çok bü-
yük olmalý. Büyük olmasa suda balýklarý
nasýl yakalayacak?' Evet sorunuzda haklý-
sýnýz, ama örümcek zannettiðiniz gibi bü-
yük deðil. Fakat ona öyle bir sistem veril-
miþ ki o, bu sayede kendinden çok büyük
balýklarý avlýyor, sudan çýkarýyor ve 'ham'
ediyor. Bunu nasýl mý yapýyor? Anlatayým:

Bu örümcek, balýk avlarken önce ye-
rini seçer. Yeri belirledikten sonra burada
hazýrlýðýný yapar. Hazýrlýklarý tamamladýk-
tan sonra da avýný beklemeye baþlar.

Dört bacaðýný suyun üzerinde tutar.
Batmaz mý ayaklarý? Hayýr efendim.

88



Kendisi bu meseleyi zehrini ayak-
larýna sürerek hâlletmiþtir. 

Böylece ayaklarýný su üzerinde
tutar, diðer dört ayaðýný da karada tu-
tar.

Demek ki bu örümceðin sekiz
ayaðý varmýþ! Hiç hareket etmeden
avýný bekler saatlerce. Eee, ne demiþ
atalarýmýz "Sabreden örümcek, balýðý-
ný yermiþ." Böyle deðildi galiba bu
atasözü ama neyse... Balýk kendisine
iyice yaklaþýnca aniden suya dalýp ba-
lýðý ayaklarý ile kavrar ve bu arada
zehrini balýða boþaltýr. Bu zehir ayný
zamanda balýðýn vücut dokularýný
sindirilmiþ hâle getirir; çünkü bu
örümcek sývý gýdalar yer, biraz nazik-

tir anlayacaðýnýz!
Örümceðin balýðý yakalamak ka-

dar su dýþýna çýkarmak konusunda
da uzman olduðunu söylemeliyim.
Bu örümcek, yakaladýðý balýðý su
üstüne çýkarýr. Þöyle ki; büyük ba-
lýðý kaldýrmak için ters döner. Bunu
kaldýrma kuvvetinden yararlanmak
ve balýðýn batmasýný önlemek için
yapar. Dedim ya iþin uzmaný, hem
de ne uzman... Sizin anlayacaðýnýz
cankurtaran yeleði gibi balýðý kuca-
ðýna alýr, suyun kaldýrma kuvveti
ile yukarý çýkarýr. Afiyetle karnýný
doyurur.

Abdullah ARAZ
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Yüce Allah Hazreti Âdem'i ve Hazre-
ti Havva'yý yarattý. Sonra onlara cennet-
teki bir aðacý göstererek þöyle dedi:

– Ey Âdem! Sen ve eþin cennete yer-
leþin. Orada dilediðiniz gibi bol bol yiyin.
Ama þu aðaca yaklaþmayýn, yoksa zalim-
lerden olursunuz! Ey Âdem! Þüphesiz
bu Ýblis, sen ve eþin için bir düþmandýr.
Sakýn sizi cennetten çýkarmasýn; sonra
mutsuz olursun. Þüphesiz senin için ora-
da aç kalmak, çýplak kalmak yoktur.
Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneþ
altýnda kalýrsýn.

Hazreti Âdem ve Hazreti Havva cen-
nette mutlu bir þekilde yaþamaya baþla-
dýlar. Þeytan onlarý kýskanýyordu. Her
gün onlarýn mutluluðunu bozmak için
planlar düþünüyordu. Sonunda aklýna
parlak bir fikir geldi. Kendi kendine: “Bu
insanlarý o aðaca yaklaþtýrmak için ikna
etmeliyim? Eðer bunu baþarýrsam  Allah
onlarýn davranýþlarýndan hiç hoþlanmaya-
caktýr. Dolayýsýyla Allah onlara bir ceza
verecektir.” diye düþündü.

Planý uygulamak için harekete geçti.
Hazreti Âdem ile Hazreti Havva'nýn ya-
nýna yaklaþtý ve þöyle fýsýldadý:

– Ey Âdem! Sana ebedilik aðacýný ve
yok olmayan bir saltanatý göstereyim mi?
Rabbiniz size bu aðacý ancak, melek ol-
mayasýnýz, ya da cennette ebedi kalacak-
lardan olmayasýnýz diye yasakladý. 

Hazreti Âdem ile Havva'daki tered-
düdü görünce Þeytan tüm inandýrýcýlýðý-
ný takýnarak:

– Þüphesiz ben size öðüt verenlerde-
nim, dedi.

Þeytan ikisine de Allah'ýn tembihledi-
ði þeyi o an unutturdu. Beraberce aðacýn
yanýna gittiler. Yasak meyveden yediler. 

Allah onlarý görüyordu. Bu yaptýkla-
rýndan ötürü kendilerine:

– Ben size bu aðacý yasaklamadým
mý? Þeytan size apaçýk bir düþmandýr, de-
medim mi, diye seslendi.  

Hazreti Âdem ile Havva çok üzgün-
düler. Ama artýk olan olmuþtu. Bundan
sonra sadece tevbe edip af dilemekten
baþka çareleri yoku. Hemen ellerini açtý-
lar ve þöyle dua ettiler:
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– Rabbimiz! Biz kendimize zulüm et-
tik. Eðer bizi baðýþlamaz ve bize acýmaz-
san mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

Allah onlarýn bu yaptýklarýndan hoþ-
lanmamýþtý. Ýkisine birden þöyle dedi:

– Birbirinizin düþmaný olarak inin
oradan. Size yeryüzünde bir zamana ka-
dar yerleþme ve yararlanma vardýr. Ora-
da yaþayacaksýnýz, orada öleceksiniz ve
oradan mahþere çýkarýlacaksýnýz.

Ýnsanoðlu artýk yeryüzündeydi. Bun-
dan sonra kýyamete kadar da orada yaþa-
yacaklardý. Hazreti Âdem dünyanýn bir
yanýna, Hazreti Havva baþka bir yanýna

indirildi. Birbirlerinin nerede olduðunu
dahi bilmiyorlardý. 

Hazreti Âdem senelerce baþýný yer-
den kaldýrmadý. Yaptýðýndan çok utaný-
yordu. Sürekli aðlýyor, af diliyordu. Ama
beklediði af bir türlü gerçekleþmiyordu. 

Aradan kýrk yýl geçti. Bu süre içinde
Hazreti Âdem tavrýný hiç deðiþtirmedi.
Hep aðladý, hep dua etti. 

Bir gün cennette gördüðü bir manza-
rayý hatýrladý. O an gönlünde bir ümit
doðdu. Hemen ellerini açtý ve þöyle dua
etti:

– Ey Yüce Allah'ým! Senden beni
Hazreti Muhammed hürmetine baðýþla-
maný diliyorum!

O an semadan Yüce Mevla'nýn nidasý
geldi:

– Sen Muhammed'i nereden biliyor-
sun?

Hazreti Âdem saygý dolu bir eda ile
cevap verdi:

– Ben, cennetin kapýsýnda ‘Lâ ilâhe il-
lallah, Muhammedun Resûlûllah’ yazýsý-
ný gördüm. Ýsmi, Senin Ýsm-i Þerifi'nin
yanýnda anýlan biri, Sen'in yanýnda en
kýymetli olsa gerek!

Bu sözler Hazreti Âdem'in baðýþlan-
masýna vesile oldu. Bir zaman sonra Ara-
fat denilen yerde Hazreti Havva ile bir
araya geldiler. O günden sonra huzur do-
lu bir hayat yaþamaya devam ettiler.

Merve AKDAÐ
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– Ne yapýyorsun?– Telefonla konuþuyorum.
– Aaa sizin telefon konuþuyor mu?

Bir köylü telaþla bir baþka köylüye

koþarak demiþ ki:

– Bana bak, sen
in inekler s

igara içer
 mi?

– Çýldýrdýn mý sen
? Ýn

ek sigara içer
 mi

hiç?
– Öyleyse ahýrýn yanýyor

kardeþim
.

Eczacý, eczaneyi acemi çýraðýna emanet

eder ve kýsa bir süre için dýþarý çýkar. Çýkarken

de müþteriyle iyi ilgilenmesini iyice tembih

eder. Onlara, hastalýklarýyla ilgilendiðini gös-

termesi için bazý cümleler öðretir. Bir süre

sonra eczaneye bir müþteri gelir:

– Bana bir sinek ilacý verir misiniz?

Acemi çýrak:

– Tabii efendim, geçmiþ olsun, sineðinizin

nesi var?

Adamýn
biri çölde giderken devesini kay-

betmiþ. Periþan ve susuz bir biçimde
ilerlerken bir çiftlik görmüþ. Çiftliðe
gidince içeride bir sürü devenin
olduðunu fark etmiþ. Hemen çiftlik
sahibinden kaliteli bir deve istemiþ.

Deveyi alýp çiftlikten çýkarken adamýn
aklýna bir þey gelmiþ ve deveyi satan

adama:
– Bu deve nasýl gider, demiþ.

Çiftliðin sahibi:
– Oh bee deyince gider, demiþ.

Alýcý:
– Peki nasýl duruyor, diye sormuþ. 

Sahibi de:
– Allah'ým sen beni kurtar, deyince duruyor, demiþ.

Adam, deveyi alarak çiftlikten çýkmýþ. 
– Oh bee diyerek, yola koyulmuþ. Belli bir süre gittikten sonra ilerde bir uçu-

rum görmüþ. Fakat telaþtan deveyi nasýl durduracaðýný unutmuþ. Deve, tam uçuru-
mun kenarýna geldiðinde adam son anda:

– Allah'ým! Sen, beni kurtar, demiþ. Deve zýnk diye durmuþ. Ve adam
arkasýndan:

– Oh bee, demiþ.
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1. Yüce Allahýn kâinatta var olacak bü-
tün þeylerin yerini ve zamanýný, özel-
liklerini ilmiyle takdir etmesine ne
denir?

A. þefaat
B. iman
C. kader
D. kaza

2. “Yolculuk” adlý parçada Kemal niçin
heyecanlanýyor? 

A. Okullar açýlacaðý için.
B. Anne ve babasýna kavuþacaðý için
C. Amcasýyla balýk avýna çýkacaðý

için
D. Ertesi gün önemli bir sýnavý oldu-

ðu için.

3. “Yolculuk” adlý parçada amcasýnýn
yanýnda kalan Kemal'in baþýna sabah
neler geldi?

A. Evde yangýn çýktý.
B. Amcasý kaza yaptý.
C. Hastalandý.
D. Uçaðý kaçýrdý.

4. “Akrep” adlý parçada Sedat kime yar-
dým etti?

A. Bir delikanlýya.
B. Yaþlý bir kadýna.
C. Ýki çocuða.
D. Kervancýya.

5. “Akrep” adlý parçada Sedat yýlandan
nasýl kurtuldu?

A. Nehrin karþýsýndan gelen akrep
sayesinde kurtuldu.

B. Yoldan geçen bir asker yýlaný ko-
valadý. 

C. Sedat elindeki sopayla kendini ko-
rudu.

D. Bir deve yýlaný ürküterek kaçýrdý. 

6. Dolmades adlý örümceðin en büyük
özelliði nedir?

A. Aðzýyla su fýþkýrtmasý.
B. Aðaçlara að örmesi.
C. Balýk yakalayýp karnýný doyurmasý.
D. Aðaçtan aðaca uçabilmesi.

7. “Rüzgâr” adlý parçada bir adam,
Hazreti Süleyman'dan ne istedi?

A. Evdeki çocuklarý için yiyecek.
B. Tarlasýný ekebilmek için öküz istedi.
C. Limandaki gemiye bindirip uzak

ülkelere göndermesini istedi.
D. Rüzgârla kendisini Hindistan'a

göndermesini istedi.

93



HAZRETÝ MUHAMMED
Peygamberimizin Babasýnýn Adý: Ab-

dullah.
Annesinin Adý: Âmine. 
Süt annesinin Adý: Halime 
Dedesinin Adý: Abdulmuttalib 
Amcasýnýn Adý: Ebu Talip 
Çocuklarýnýn Adlarý: Hazreti Fatýma,

Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Ka-
sým, Abdullah, Ýbrahim.

Torunlarýnýn Adlarý: Hazreti Hasan
ve Hüseyin.

Doðum Tarihi: 20 Nisan 571 / 12
Rebiülevvel  Pazartesi seher vakti. 

Doðum Yeri: Mekke 
Vefat Yeri: Medine 
Peygamberimizin Çocukluðu: 
Peygamberimizin babasý Hazreti Ab-

dullah ticaret için Mekke'den ayrýlmýþ ve
dönüþte Medine yakýnlarýnda bir köyde
hastalanarak vefat etmiþti. Bu nedenle Pey-
gamberimiz yetim olarak dünyaya geldi. 

O dönemde küçük çocuklarý daha
saðlýklý yetiþsinler diye sütanneye verir-
lerdi. Peygamberimizi de sütanneye ver-
mek istediler. Fakat bu çocuk yetimdir,
para alamayýz diye düþünen kadýnlar
Efendimizi almadýlar.   

Halime merkebi yaþlý ve hasta oldu-
ðu için Mekke'ye geç gelmiþti. Sütanne-
lik yapabileceði tek çocuk Efendimiz
kalmýþtý. Peygamberimizin yüzüne
baktý. O’nu sevdi ve hemen kabul etti.
Köye dönerken bir mucize gerçekleþti.
Halime'nin yaþlý merkebi birden iyileþ-
ti ve diðer hayvanlarý geçerek köye en
önce ulaþtý. Ayrýca Halime'nin yaþlý bir
devesi vardý. Çok az süt veriyordu.
Deve bol bol süt vermeye baþladý.
Hazreti Halime'nin köyündeki kurak-
lýk da bitti. Yaðmurlar yaðmaya baþ-
ladý. Böylece Peygamberimiz, Hali-
me'ye bolluk ve bereket getirdi. Haz-
reti Halime anlaþtýklarý süre dolunca
Peygamberimizi annesi Amine'ye tes-
lim etti. Amine de Peygamberimizi
babasýnýn kabrine götürdü. 

Peygamberimiz baba acýsýný  bir
kere daha hissetti. Mekke'ye döner-
ken  Annesi, Ebva köyünde has-
talandý ve burada vefat etti. 

Peygamberimiz altý yaþýn-
dayken öksüz kaldý. Hizmet-
çileri Ümmü Eymen Pey-
gamberimizi Mekke'ye

94



dedesi Abdulmuttalib'in yanýna getirdi.
Dedesi ise sekiz yaþýndayken vefat etti. Ve-
fat etmeden önce Ebu Talib'e Peygamberi-
mizi korumasý için vasiyette bulundu.  

Peygamberimiz yirmi beþ yaþýna gel-
diðinde zengin bir kadýn olan Hazreti
Hatice'nin kervanýný ticaret için Þam'a
götürdü. Ýyi bir kâr elde etti. Döndükle-
rinde Hazreti Hatice'nin yardýmcýsý Pey-
gamberimizin ahlâkýndan, zekasýndan,
dürüstlüðünden bahsetti. Hazreti Hatice
bunlarý duyunca Peygamberimizle evlen-
mek istedi. Peygamberimiz, Hazreti Ha-
tice'yi amcasýnýn oðlu Varaka Bin Nev-
fel'den istedi ve evlendiler.

Peygamberimize ilk vahiy Hira Ma-
ðarasý’nda 610 yýlý Ramazan ayýnýn 27.
gecesinde (Kadir Gecesi’nde) geldi. 

Peygamber Efendimiz hicretten 1,5
yýl önce bir gece Burak adlý bir binekle
Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gitti. Biz bu-
na gece yürüyüþü anlamýnda Ýsra diyoruz.
Oradan da göðe yükseldi. Buna da yük-
selmek anlamýnda Miraç diyoruz. Pey-
gamberimiz Yüce Allah ile görüþtü. Na-
maz miraçta Müslümanlara farz kýlýndý.

Mekkeli müþrikler Peygamberimizi öl-
dürmek istediler. Müþrikler Peygamberimi-
zin evinin önünde beklediler. Yü-
ce Allah durumu Peygam-
berimize bildirdi ve hicret
etmesi için izin verdi.  

Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir,
Sevr Maðarasý’na girince bir örümcek giri-
þe að ördü. Bir güvercin de yuva yaptý.
Müþrikler maðaranýn önüne geldiklerinde,
“Ýçeride kimse olamaz. Birisi girse örüm-
cek aðý yýrtýlýrdý, güvercin de kaçardý.” di-
ye düþündüler. Müþrikler gidince Peygam-
berimiz ve Hazreti Ebubekir  maðaradan
ayrýlýp Medine'ye doðru yol aldýlar.

Medine'ye geldiklerinde Peygambe-
rimizin devesi serbest býrakýldý. Devenin
çöktüðü yere Mescid-i Nebevî inþa edil-
meye baþlandý. Mescidin yanýna ev yapý-
lana kadar Peygamberimiz Hazreti Ebu
Eyyûb el Ensarî'ye misafir oldu. 

Bedir, Uhud, Hendek savaþlarýndan
sonra Mekkelilerle Hudeybiye Barýþ An-
laþmasý imzalandý. Anlaþmadan sonra bir-
çok kabile Ýslâma girdi. 630 yýlýnda Mek-
ke savaþ yapýlmadan fethedildi. Putlarýn
tamamý kýrýldý. Bilal-i Habeþî Kâbe'nin
damýna çýkarak ilk ezaný okudu. 

Peygamberimiz 632 yýlýnda Arafat
Daðý’nda son hutbesini verdi. Peygambe-
rimiz Medine'ye döndüðünde hastalýðý
arttý ve 12 Rebiülevvel pazartesi (8 Hazi-
ran) 632'de vefat etti. 

Bilal YORULMAZ
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Geldi
Ve aydýnlattý dünyayý
Gösterdi insanlýða
Iþýðý
Ýyiliði, güzelliði
Sevgili Peygamberim

Emindi
Güvenilendi
Ne söylediyse bize
Rabb'inden gelendi
Rahmet deryasýndan inendi
Cenneti gezen
Cehennemi gören
Bize haber verendi
Sevgili Peygamberim

Asýrlardýr parlayan ýþýk
Gönülleri aydýnlatan
Sevgi ve hoþgörü ile donatan
En güzel insan
Sevgili Peygamberim.

M. Cemil ERDEM 
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Gezginler Mescid-i Aksa’yý ziyaret etmek istiyorlar.
Yardýmcý olur musunuz?



Bize, dalýndan yeni koparýlmýþ bir
tabak dolusu taze hurma ikram edilse,
herhalde geri çevirmeyiz deðil mi? Belki
bu þekilde ikramlarý kabul etmekle, Pey-
gamber Efendimizin sünnetine uymuþ,
O'nun yolunda yürümüþ oluruz. Zira,
Peygamberimiz, Allah rýzasý için kendisi-
ne takdim edilen hediyeleri geri çevir-
mezdi. 

Bunu Peygamber Efendimizin haya-
týndan þu ibretli hâdiseyle takip edebiliriz.

Hurmalarýn olgunlaþma mevsiminin
yaklaþtýðý günlerdi. Bir gün Sevgili Pey-
gamberimize bir tabak içinde taze hurma
getirip ikram ettiler ve:

– Ey Allah'ýn Resûlü, buyurun taze
hurmalarýmýzdan alýn, sizin için topladýk,
dediler. Allah Resûlü hayretle sordu:

– Hurmalar olgunlaþtý mý ki?
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– Hayýr ya Resûlûllah, henüz hepsi olmadý.
Fakat bizim hurmalarýmýzýn bulunduðu bahçe,
derenin içinde, daha sýcak bir yerde. Bunun için
yýlýn ilk hurmalarý bizim bahçede yetiþir. Biz de
ilk önce sizin tatmanýzý istedik.

Sevgili Peygamberimiz, bu inceliklerinden
dolayý memnuniyetini ifade etti. Fakat hurmalar-
dan hiç almayýp, biraz ileride oyun oynayan ço-
cuklarý iþaret ederek:

– Bu hurmalarý þuradaki çocuklara ikram
edin. Benim yerime onlar yesinler. Komþularýmýn
yemediðini yemem. Ne zaman ki komþularýmýz
da hurma yemeye baþlarsa, o zaman ben de gönül
rahatlýðýyla hurma yiyebilirim, buyurdular.

Peygamberimiz, bu güzel sözleriyle bir ta-
raftan çocuklarý ne kadar çok sevdiðini, hatta
onlarý kendi nefsine tercih ettiðini gösteriyordu.
Diðer taraftan da komþularýnýn tatmadýðýný tat-
mayacak kadar onlara deðer verdiðini gösteri-
yordu. "Komþusu aç iken, kendisi tok yatan biz-
den deðildir." diyen Resûlü
Ekrem Efendimiz,
bu sözünü en
ince ayrýn-
týsýna ka-
dar yaþý-
yordu.

Ý k -
r a m ý
S o n s u z
Y ü c e
Rabbimiz,
bizleri o gül
yüzlü Peygambe-
rimizin güzel ahlâkýndan,
aydýnlýk yolundan ayýrmasýn. Komþusu aç iken
tok yatmaktan hepimizi korusun.

99



100



101



Hazreti Süleyman muhteþem bir sal-
tanata sahipti. Allah ona daha önce kim-
seye vermediði bazý mucizeleri vermiþti.
Hayvanlara, rüzgâra, insanlara ve cinlere
hükmedebiliyordu.

Hazreti Süleyman kendisine verilen
bu harika gücü yine Allah yolunda kulla-
nýyordu. 

Bir gün büyük bir mescit yapmaya
karar verdi. Bu iþ için cinleri görevlendir-
di. Hazýrlýklar baþladý. Temel atýldý.

Bu sýrada ölüm meleði Azrail çýkagel-
di. Hazreti Süleyman'ýn yanýna yaklaþtý
ve ona:

– Allah seni hayatla ölüm arasýnda
serbest býrakýyor, dedi. Ýstersen þimdi ca-
nýný alayým ve O'nun huzuruna götüre-
yim. Ýstersen yaþamaya devam et. Ne
dersin?  

Hazreti Süleyman hemen cevap ver-
medi. Bir süre düþündü ve:

– Bunu vezirlerime bir danýþayým, dedi.
Azrail gitti. Hazreti Süleyman vezirle-

rini çaðýrdý. Olaný biteni onlara anlattý ve:
– Ne dersiniz, diye sordu. Azrail'e ru-

humu teslim edeyim mi yoksa bir süre
daha yaþamak istediðimi mi söyleyeyim?

Vezirlerden genç olaný söz aldý:
– Hükümdarým! Allah size eþi görül-

memiþ bir saltanat verdi. Bu sayede
O'nun ismini her yana yayma imkâný
buldunuz. Fakat henüz yapacaðýnýz iþler
bitmiþ deðildir. Ben derim ki, bir süre
daha kalsanýz dünyada. 

Yaþý hayli ilerlemiþ bir vezir araya gir-
di ve:

– Hükümdarým, dedi. Size bir soru
sormak istiyorum. Acaba en çok sevdiði-
niz þey nedir? Bunu bize söyler misiniz?

Hazreti Süleyman yaþlý vezire baka-
rak:

– Bu nasýl soru, dedi. Tabi ki en çok
sevdiðim varlýk Yüce Allah'týr!

Yaþlý vezir beklediði cevabý almýþ ol-
manýn verdiði mutlulukla sözünü ta-
mamladý:

– Þu an size en sevdiðiniz varlýktan
bir davet gelmiþ. O bu geçici dünyayý bý-
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rakýp yanýna gelmenizi arzu ediyor. Bana
sorarsanýz bu daveti hemen kabul ediniz.

Yaþlý vezirin sözleri Hazreti Süley-
man'ýn çok hoþuna gitti. 

Aradan bir süre geçmiþti ki Azrail yi-
ne geldi. Hazreti Süleyman bir an önce
Allah'a kavuþmak istediðini söyledi. Ama
cinler mescidi henüz bitirememiþlerdi.
Eðer kendisi vefat ederse cinler çalýþmaz
ve Allah'ýn evi yarým kalýrdý. Oysa bu
mescit mutlaka tamamlanmalýydý. Bu da
Hazreti Süleyman'ýn cinlere nezaret et-
mesiyle mümkün olabilirdi. Bu düþünce-
sini Azrail'e söyledi. 

Azrail ona þöyle dedi:
– Þimdi çalýþan cinlerin görebileceði

yerde dur. Asana dayan ve öylece bekle.

Ruhunu orada alacaðým. Fakat bedenin
yere düþmeyecek. Cinler seni öyle ayakta
kendilerini izlediðini sanacaklar. Ve iþleri-
ni güzelce yapacaklar. Vefat ettiðini sen
yere düþünceye kadar anlayamayacaklar. 

Hazreti Süleyman denileni yaptý. Eli-
ne asasýný aldý. Cinlerin görebileceði bir
yerde durdu. Asasýna dayanarak cinleri
seyretmeye baþladý. Azrail bu sýrada ya-
nýna geldi ve ruhunu teslim aldý. 

Cinler harýl harýl çalýþýyorlardý. Yer
yer gözlerini çevirip Hazreti Süleyman'a
bakýyorlardý. Onun kendilerini izlediðini
görünce daha bir gayretle iþe sarýlýyorlar-
dý. Nihayet cami tamamlandý. Tam
bu sýrada tuhaf bir þey oldu. Haz-
reti Süleyman'ýn asasýný bir kurt
kemirmiþ ve onun kýrýlmasýna se-
bep olmuþtu. Asa kýrýlýnca Hazreti
Süleyman'ýn cansýz bedeni ayakta
duramamýþtý. Boylu boyunca yere
yýðýlývermiþti. 

Cinler þaþkýnlýk içinde birbirle-
rine baktýlar. Ne olduðunu anla-
yamamýþlardý. Merakla yaklaþtý-
lar. Ancak o zaman anladýlar ki
Hazreti Süleyman vefat edeli
çok olmuþ. 

Olayý duyan insanlar da
hayretler içinde kalmýþlardý.
O gün herkes cinlerin gele-
cekten haber veremeyecekle-
rini anlamýþ oluyordu. Eðer
öyle bir özellikleri olsaydý
Hazreti Süleyman'ýn öldü-
ðünü daha ilk anda anlar-
lardý.

Merve AKDAÐ
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Ala bakar mora bakar
Oturmuþ bakla satar. Baklanýn
okkasý kaça dedim.
Çýldýr çýldýr yüzüme bakar. 

On ikinci kapýnýn 
Aralýktýr kapýsý 
Aralýktan görünür 
Kara kuþun gagasý. 

Allah der doðar,
Allah der batar.
Karanlýklarý boðar,
Dünyaya ýþýk katar.

Aþaðýdaki bilmecelerin cevaplarýný, resimlerden de yararlanarak
bulup yazýnýz.

Uzundur ip deðil, 
Isýrýr köpek deðil.
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1. Peygamberimizle ilgili verilen bilgi-
lerden hangisi yanlýþtýr?

A. Annesinin adý: Âmine. 
B. Dedesinin adý: Abdullah
C. Süt annesinin adý: Halime 
D. Amcasýnýn adý: Ebu Talip

2. "Önce Komþular" adlý parçada bir gün
Peygamberimize ne ikram ettiler?

A. Ýncir, üzüm
B. Hurma
C. Ekmek
D. Keçi eti

3. "Eski Çoraplar" adlý çizgi hikâyede
babasý oðluna ne vasiyet etti?

A. Fakirlere yardým etmesini.
B. Annesine iyi bakmasýný.
C. Çoraplarýyla gömülmeyi.
D. Ýþini devam ettirmesini.

4. Peygamberimizin doðduðu dönemde
küçük çocuklarý daha saðlýklý yetiþ-
sinler diye kime verirlerdi? 

A. sütanneye
B. dadýya
C. mektebe
D. yengeye

5. Halime, Peygamberimizi köyüne gö-

türürken eþekte nasýl bir deðiþiklik

oldu?

A. Yükü aðýr olduðu için dayanamadý. 

B. Eþek en arkadan köye girdi. 

C. Bütün eþekleri geçerek öne geçti.

D. Yolda hiç ot bulamadýðý için has-

talandý.

6. Peygamberimiz kaç yaþýndayken an-

nesi vefat etti?

A. 5 yaþýnda

B. 6 yaþýnda

C. 7 yaþýnda

D. 8 yaþýnda

7. Rüzgâra ve hayvanlara hükmedip,

onlara iþ yaptýran peygamber hangi-

sidir?

A. Hazreti Nuh

B. Hazreti Musa

C. Hazreti Ýbrahim

D. Hazreti Süleyman
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Alkame dalgýn dalgýn camiye
doðru ilerliyordu. Sokakta sanki sa-
dece o vardý. Kendi kendine konu-
þuyor, sessizce dudaklarýný kýmýlda-
tarak sanki içinde bir þeylerin kav-
gasýný veriyordu. O'nun bu dalgýn-
lýðýný Hazreti Bilal'ýn ezan sesi da-
ðýttý. Hazreti Bilal öyle güzel ezan
okuyordu ki Alkame bin Haris her
þeyi unutarak tüm sahabiler gibi
bu kulak ziyafetine odaklandý.

Ezanýn bitiþiyle camiye girdi.
Allah  Resûlünü gördü. Yanýna git-

tiyse de Peygamberimiz nama-
za durduðundan dolayý konuþa-
madý. O da namaza durdu. Hu-
þuyla namazýný kýldý.

Namazýn bitiþiyle sahabiler
Allah Resûlünün etrafýný sardýlar.
Haris,  Peygamberimizle  konuþ-
mayý arzuluyordu. Çünkü Allah
Resûlü'yle konuþup, O'nun  engin
bilgisinden yararlanmak istiyordu. 

Birden Allah Resûlünün  yalnýz
kaldýðýný gördü. Hemen kavminden

yedi kiþi ile birlikte Peygamberimize
selam verdiler. Allah Resûlü  onlarýn
selamýna, en güzel þekilde karþýlýk ver-
di.

Haris ve kavmindeki arkadaþlarý
sessiz kalmayý tercih ettiler. Çünkü
Allah Resûlünü  seyretmek ve dinle-
mek çok zevkliydi. Zaten sahabiler, O
konuþmadan konuþmaz, yürümeden
yürümez, yemeden yemez, içmeden
içmezlerdi. Peygamberimiz, onlarýn
gözlerine baktý. Gözlerinin içinden
kalplerini okudu. Sonra onlarý dener-
cesine þu sorularý sordu.

– Siz nesiniz?
– Mü'minleriz!
– Her sözün bir hakikati vardýr,

peki imanýn hakikati nedir?
– On beþ haslettir. Þöyle ki: Beþini

sen bize ferman buyurdun, beþini elçi-
lerin emretti, beþ tanesi de câhiliyet
döneminde edinip de þu âna ka-
dar üzerinde bulunduðumuz
ahlâkýmýzdýr. Meðer ki, yâ
Resûlûllah, sen bize onlarý ya-
saklayasýn...

KELÝME-Ý TEVHÝT
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– Size emreylediðim o beþ husus nedir?
– Bize, Allah'a, meleklerine, kitaplarý-

na, peygamberlerine, hayýr ve þerri ile ka-
dere inanmamýzý emrettin.

– Peki size, elçilerimin emrettiði o beþ
haslet nedir?

– Elçilerin bize, Allah'tan baþka tapýn-
maya lâyýk bir tanrý bulunmadýðýný,
O'nun eþi olmadýðýný, senin O'nun kulu ve
Resûlü olduðunu, beþ vakit namaz kýlma-
mýzý, zekâtý ödememizi, ramazan ayý oru-
cunu tutmamýzý, gücümüz yettiðinde
hacc etmemizi ferman ettiler.

– Câhiliyet döneminden kalma o beþ
ahlâkýnýz nelerdir?

– Bollukta þükür, belâlara karþý sabýr,
düþmanla karþýlaþtýðýmýzda kazaya rýza,
düþmanlarýmýzýn baþýna inen musibetlere
sevinmemek.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:
– Fakih ve edip kimseler!.. Neredeyse

bu hasletlerle peygamber olacaklar!.. Ne
kadar üstün hasletler, diye iltifatta bulu-
narak onlara karþý gülümsedi, sonra þunla-
rý söyledi:

– Size beþ haslet tavsiye edeceðim ki
Allah böylece hayýrlý hasletlerinizi mü-
kemmelleþtirsin: Yemeyeceðiniz þeyleri

toplamayýn, içinde oturmayacaðýnýz þeyi
yapmayýn, yarýn elinizden çýkacak nesne-
ler için yarýþmayýn, huzurunda toplanýp
kendisine varacaðýnýz Allah'tan korkun,
neticede gidip ebediyyen kalacaðýnýz yere
raðbet edin!

Peygamberimizin, Haris ve arkadaþla-
rýný önemseyip sohbet etmesi, onlarý çok
rahatlattý. Allah Resûlüne  selam vererek
oradan uzaklaþtýlar 

107



ÞEHADETÞEHADET
Sýnýrsýz saadettir,
"Yaradan birdir" demek.
Ýnançsýzlýk afettir,
Kalbi ateþe vermek.

Þahadetle her insan,
Ebedi huzur bulur.
Kurtulur bütün cihan,
Kainatý kaplar nur.

Þahit olduk ki Allah,
Birdir eþi zýddý yok.
Muhammed Resûlûllah, (*)
Mucizeleri pek çok.

Son alarak dudaktan,
Þahadet yükselmeli.
Muþtu gelmeli Hak'tan,
Kulun yüzü gülmeli.

Mehmet ERDOÐAN
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Vaktin birinde zengin mi zengin bir
adam vardý. Yaþ kemale erip de ahirete git-
me zamaný yaklaþýnca bir korkuya kapýldý.

Bir zaman sonra hastalanýp yataða
düþtü. Çocuklarýný çaðýrýp vasiyetini açýk-
ladý. Öldüðü günün ilk gecesi kabirde sa-
baha kadar kendine eþlik edecek birini
bulmalarýný söyledi.

Çok geçmeden yaþlý adam vefat etti.
Çocuklarý vasiyeti gerçekleþtirmek için
birini aradýlar. Kime sorsalar "Cesaretiniz
varsa siz girin" diye cevap veriyorlardý.
Cesaret edip de bu vasiyeti kabul eden
bir Allah'ýn kulu çýkmadý. Çaresiz göm-
meye karar verdiler. Hazýrlýklarýn yapýl-
dýðý bir sýrada kulaktan kulaða vasiyeti
yerine getirecek birinin çýktýðý haberi du-
yuldu. Çok geçmeden de elinde ipiyle bir
hamal çýkageldi.

– Benim sadece bir ipim var. Kaybe-
decek hiçbir þeyim yok. Teklifinizi kabul
ediyorum, dedi. 

Çocuklar, babalarýnýn vasiyetini yeri-
ne getirmenin huzuruyla adama teþekkür
ettiler. 

Nihayet beklenen an geldi. Zengin
adamla birlikte hamalý da defnettiler. 

Herkes evine dönünce yalnýz kalan
hamal, korkmaya baþladý. Birazdan sor-
gu melekleri belirdi. Baktýlar ki kabirde
bir ölü, bir de canlý var. "Nasýl olsa bu ölü
elimizde. Þu hamaldan baþlayalým" dedi-
le ve baþladýlar hamalý sorgulamaya:

– O ip kimin?
– ...
– Nereden aldýn?
– ....
– Niçin aldýn?
– ...
– Nerelerde kullandýn?
– ...
Sabaha kadar bu þekilde sorgu sual de-

vam etti. Sabah olunca vefat eden adamýn
çocuklarý hamalý çýkardýlar:

– Kazandýn, dediler. Babamýzýn serve-
tinin yarýsý senin.   

– Aman, dedi hamal. Ýstemem kalsýn.
Ben sabaha kadar bir ipin hesabýný vere-
medim. O kadar servetin hesabýný nasýl
veririm!

Saim AK
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Dünya, kendi ekseni çevresindeki dö-
nüþünü daha uzun ya da daha kýsa süre-
de tamamlasaydý ne olurdu dersiniz?
Günler yine 24 saat olur muydu? Peki ya
Dünya'mýz, mevcut büyüklüðünde ol-
masaydý? Meselâ onun % 8'i nispetinde
küçük olan Merkür, ya da kendisinden
318 kat daha büyük olan Jüpiter kadar
olsaydý neler deðiþirdi?

Þüphesiz Dünya'mýzýn yaratýlýþýndaki
hiçbir þey sebepsiz olmadýðý gibi büyük-
lüðü, gecesi, gündüzü veya uzay boþlu-
ðundaki konumu da rastgele deðildir.

Eðer Dünya'nýn kendi ekseni etrafýn-
daki dönüþ süresi þimdikinden farklý ol-
saydý, bu durumda belki geceler daha
uzun olurdu. O zaman da yeryüzü daha
fazla soðurdu. Uzun gündüzlerde ise faz-
laca ýsýnýrdý. Ekseni etrafýnda çok yavaþ
döndüðü için gecesi ile gündüzü arasýn-
daki ýsý farký, 1000 dereceyi bulan Mer-
kür'e benzerdi belki de Dünya'mýz.

Gelelim farklý boyutlardaki bir Dün-
ya'yý düþünmeye. Daha küçük bir Dün-
ya, daha zayýf bir yerçekimine sahip ola-
caðýndan atmosfer gazlarýný kolaylýkla
uzay boþluðuna kaçýrýrdý. Bu da hayâli
bile çok kötü olan atmosfersiz bir Dünya
demekti. Daha büyük bir Dünya'da ise
yer çekimi artacaðýndan, zehirli gazlar
bile atmosferde kalacaktý. O zaman nefes
almak bile imkânsýzlaþacaktý.

Ya atmosfer olmasaydý? Dünya'mýz
da atmosfersiz olan Ay gibi gündüzleri
120 dereceye ulaþan kavurucu sýcaklar,
geceleri de sýfýrýn altýnda 150 dereceye
kadar düþen dondurucu soðuklar mý ya-
þardý acaba? Atmosfer olmayýnca, kar-
bondioksit ve su buharý da olmazdý.
Gündüzleri Güneþ'ten gelen ýþýnlarýn bir
kýsmýný tutan ve uzay boþluðuna geri bý-
rakmayan bu gazlarýn olmamasý, onlarýn
görevlerinin yapýlamamasý anlamýna ge-
lecekti. Yani o zaman Dünya'mýz, gün-

110



düz Güneþ ýþýnlarýndan korunamayacak,
gece ise gündüz sýcaklýðý saklanamaya-
caktý.

Þimdi de Güneþ'in Dünya'mýza daha
yakýn ya da çok daha uzak olduðunu dü-
þünelim. Eðer Güneþ enerjisi Dünya'mýza
þimdikinden %10 bile daha az gelseydi,
yeryüzü metrelerce kalýnlýkta buzullarla
kaplanýrdý. Enerjideki az bir artýþla ise
bütün canlýlar kavrularak ölürdü.

Peki Dünya'mýz, dönme ekseniyle 23°
27' derecelik açý yapmasaydý ne olurdu?
Mevsimler bu eðim sayesinde oluþtuðuna
göre, açýdaki herhangi bir farklýlýk, mev-
simler arasýnda aþýrý sýcaklýk farklarý oluþ-
tururdu. Bu da yeryüzünde dayanýlmaz
sýcaklýktaki yazlarýn ve aþýrý soðuk kýþla-
rýn yaþanmasý demekti.

Oysaki Dünya'mýz ne Mars gibi so-
ðuktan donuyor, ne de Venüs gibi sýcak-

tan kavruluyor. Yakýn komþusu Ay bile
göktaþý yaðmurlarýna ve zararlý ýþýnlara
maruz kalýrken Dünya'mýz, ýlýman ve hoþ
bir iklime sahip ve içerisinde eksikliðini
hissettiðimiz hiçbir þey yok. Çok hassas
dengeler üzerine kurulmuþ bir düzen var
ve bu düzen içinde her varlýk görevini ek-
siksiz yapýyor. Dünya durmadan dönü-
yor. Güneþ, her gün doðuyor. Toprak,
hep ayaðýmýzýn altýnda. Belki de ne ka-
dar önemli olduðunu ancak olmadýðýnda
anlayabileceðimiz hava, bizi hiç yalnýz bý-
rakmýyor. Hiçbir aksaklýk neden mi ya-
þanmýyor? Çünkü Dünya'mýz, her hâliyle
özel konumunu ve seçilmiþliðini hissetti-
ren sýcacýk ve capcanlý bir yuva. 

Aslý KAPLAN
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Medine bir ticaret þehriydi. Bu þehre
gelen insanlar ticaretin yanýnda çeþitli
putlara da tapardý. Çünkü buradaki put-
lar çok çeþitliydi. Kimisi aðaçtan, taþtan,
kimisi de hamurdan, þekerlemeden yapýl-
mýþtý. Ýnsanlar, bu putlara bakýp tuhaf
tuhaf hareketler yaparlardý. Ýþin ilginç
yaný hamurdan ve þekerlemeden yapýlan
putlarý da yerlerdi.

Amr bin Abes insanlarýn bu haline
çok acýrdý. "Ýnsan nasýl olur da, yardým is-
tediði bir putu yiyebilir?" diye hep düþü-
nürdü. Cahiliyet döneminde insanlarýn
sapýklýk üzerinde olduklarýný görür, put-
lara inanmazdý.

Amr sanki bir müjde bekler gibi göz-
lerini uzaklara diker ve kainatýn gerçek
sahibini düþünürdü. O, öyle bir yaratýcýy-
dý ki, dünyayý, yýldýzlarý, güneþi  yarat-
mýþtý.  O, bu kadar aciz olup yenemezdi.
Amr düþüncelere dalýyor, ama O yaratýcý-
nýn adýný koyamýyordu.

Günlerden bir gün Mekke'den gelen
insanlar aralarýnda konuþurken Amr ku-
lak misafiri oldu. "Mekke de Kureyþ
oðullarýndan bir kiþi, Allah'ýn bir olduðu-
nu ve kendisinin de Allah'ýn peygamberi
olduðunu söylüyor." diyorlardý. Duyduk-
larý yýllarca özlemini çektiði Kinatýn
Efendisinin müjdesiydi.  
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Amr  hemen hazýrlýk yapýp, bineðine
bindi. Kýsa bir yolculuktan sonra Mek-
ke'ye geldi. Allah Resûlü saklanmýþ, kav-
mi de kendisine düþman kesilmiþti. Bu
duruma çok üzüldü. Koþarak Allah
Resûlü'nün   yanýna gitti. 

– Sen nesin, diye sordu.
– Allah'ýn Nebîsi'yim, buyurdu.
– Nebi nedir?
– Allah’ýn elçisi.
– Seni Allah mý gönderdi?
– Evet.
– Ne ile gönderdi?
– Yakýnlarýn ziyaret edilmesi, kanlarýn

akýtýlmamasý, yollarda emniyetin saðlan-
masý, putlarýn kýrýlmasý, bir olan Allah'a

ibâdet edilip kendisine hiçbir þeyin eþ ko-
þulmamasý emirleri ile gönderdi.

– Bu dâvada yanýnda kimler var?
– Bir hür, bir de köle.
– Ben de sana tâbi olacaðým. Allah'ýn

seninle gönderdiði þeyler ne güzel!  Sana
inandým, seni doðruladým. Yanýnda mý
kalayým, yoksa ne buyurursun, dedi.

– Bugün buna dayanamazsýn. Ailenin
yanýna dön, ortaya çýktýðýmý duyunca ba-
na katýl, buyurdu.

Amr de Müslüman olarak ailesine
döndü.

Burhan  GÜNEÞ
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Erdal hacca gitmek istiyor. Yardýmcý olur musunuz?



Ünlü bir bilim adamý özel  otomobiliy-le konferans vermeye giderken, uzun yýl-lardýr onunla çalýþan þoförü sýkýlarak birteklifte bulunmuþ:
– Sizin konferanslarýnýzý dinleye din-leye virgülüne kadar ezberledim efen-dim, demiþ.

– Ne olur izin verin bu konferansý dasizin yerinize ben vereyim.Bilim adamý, teklifi kabul etmiþ. Þoförarka koltuða geçmiþ. Bilim adamý þoförün þapkasýnýgiyip öne oturmuþ. 
Konferansýn verileceði salonavarmýþlar. 
Þoför kürsüye çýkmýþ, hiç teklemedençok güzel bir konuþma yapmýþ. Ve sor-muþ:

– Sorusu olan var mý?Ülkenin ciddi bilim adamlarýndan biri"Var." demiþ ve oldukça zor bir soru sor-muþ.
Þoför hiç tereddüt etmeden:– Çok kolay bir soru bu, demiþ, þofö-rüm bile bilir. Gidip çaðýrayým, sizin so-runuzu o cevaplasýn.

Nasreddin Hoca, bir cimri tanýdýðý-

nýn evine gittiðinde, tanýdýðý ona ba-

yat ekmek ile bir tabak bal ikram et-

miþ. 
Nasreddin Hoca'nýn diþi bayat ek-

meði kesmeyince sinirinden balý kaþýk-

la yemeye baþlamýþ. Ev sahibinin gözü

yerinden oynamýþ:
– Aman efendim, bal ekmekle yen-

mez ise, insanýn içini sýyýrýr, demiþ.

Nasreddin Hoca hiç ses çýkarmadan

balý bitirmiþ ve:– Kimin içinin sýyrýldýðýný Al-

lah biliyor, demiþ

– Ayaðýnýzdaki nasýrý tedavi ettirmek için

bana gelmekte isabet buyurmuþsunuz beye-

fendi. Ýnanýn bana, hiçbir doktor nasýr ko-

nusunu benden daha iyi bilemez. Nasýr de-

nen þeyi tam yirmi yýldýr çekiyorum!...
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1. “Kelime-i Tevhit” parçasýnda dalgýn
dalgýn camiye doðru kim gidiyordu?
A. Bilal
B. Akbar
C. Adil
D. Alkame

2. Aþaðýdakilerden hangisi Ýslâmýn
þartlarýndan deðildir?
A. Peygamberlere inanmak
B. Namaz kýlmak
C. Hacca gitmek
D. Oruç tutmak

3. “Ýpin Hesabý” adlý parçada zengin
adam çocuklarýna ne vasiyet etmiþ?

A. Fakir öðrencilere yardým etmele-
rini istemiþ.

B.Kabire konulduðunda sabaha ka-
dar yanýnda kalacak birini istemiþ. 

C.Geride býraktýðý mallarý paylaþma-
larýný istemiþ.

D.Ölürken çoraplarýyla birlikte gö-
mülmeyi vasiyet etmiþ

4. Hamal serveti almadan oradan niçin
kaçmýþ?
A. Mezarda çok korktuðu için.
B. Aklýný yitirdiði için.
C. Ýþine geç kaldýðý için.
D. O kadar servetin hesabýný vereme-

yeceði için.

5. Dünya'nýn kendi ekseni etrafýndaki
dönüþ süresi þimdikinden farklý ol-
saydý sonuçta neler olurdu?  

A. Ormanlýk alanlar daha da artardý. 

B. Yerçekimi kuvveti azalýrdý. 

C. Dünyamýzýn bir yüzünde hep gece
olurdu.

D. Yeryüzü daha fazla soðurdu.

6. Daha küçük bir Dünya olsaydý neler
olurdu?

A. Herhangi bir deðiþiklik olmazdý. 

B. Atmosfer gazlar  uzay boþluðuna
kaçardý.

C. Uçaklar havada uçamazdý.

D. Gökyüzünün rengi deðiþirdi.

7. “Peygamberimizin Daveti" adlý yazýda
Amr bin Abes bir gün Mekke'den ge-
len insanlardan bir haber iþitti. Bu ha-
ber neydi?  

A. Yüz kadar atlýnýn kervaný korudu-
ðunu haber aldý.

B. Yakýnda panayýr kurulacaðýný ha-
ber aldý.

C. Yol boyunca vahalarda suyun kal-
madýðýný haber aldý.

D.Bir peygamberin çýktýðýný haber aldý.
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EN GÜZEL ÝBADET
Namaz dua, niyaz, yakarýþ gibi an-

lamlara gelir. Rabbimize sevgi ve saygý-
mýzý göstermemize yardýmcý olan ibadet-
lerden biridir. Namaz akýllý ve ergenlik
çaðýna gelmiþ her Müslümana farzdýr.
Yüce Rabbimiz Kur’ân-ý Kerim’in birçok
âyetinde namaz kýlmamýzý emretmiþtir. 

NAMAZA HAZIRLIÐIN 
ÞARTLARI

Niyet: Hangi namaz kýlýnacaðýný be-
lirtmektir.

Vakit: Kýlýnacak namazýn zamanýnýn
gelmiþ olmasýdýr.

Setr-i Avret: Namazda iken örtülme-
si gereken yerleri örtmektir.

Hadesten Taharet: Namaz için ab-
dest almaktýr.

Ýstikbâl-i Kýble: Kýbleye (Kâbe'ye)
yönelmektir.

Necasetten Taharet: Namaz kýlýnacak
yerin ve giysilerimizin temiz olmasýdýr. 

NAMAZIN KILINIÞ ÞARTLARI

Kýraat: Namazda bütün rekâtlarda
bir miktar Kur’ân-ý Kerim’in okun-
masýdýr.

Rükû: Secdeye varmadan önce elleri
dizlere koyarak yere paralel bir þekilde
eðilmektir.

Ýftitah (Baþlama) Tekbiri: Namaza
Allahu Ekber diyerek baþlamaktýr.

Secde: Rükûdan sonra dizleri, alný ve
burnu yere koymaktýr.

Kade-i Âhire: Namazýn sonunda
"Ettehiyyatü" duasýný okuyacak kadar
oturmaktýr.

Kýyam: Namazda ayakta durmaktýr.

NAMAZI BOZAN DURUMLAR

Namazda iken abdestin bozulmasý.
Namazýn þartlarýndan birini terk etmek.
Namazda iken konuþmak ve gülmek.
Namazda bir þey yiyip içmek.

NAMAZ TÜRLERÝ

1. FARZ NAMAZLAR

a. Beþ Vakit Namaz:Yüce rabbimiz
günde beþ vakit namazý bize farz kýlmýþ-
týr. Bunlar sabah, öðle, ikindi, akþam ve
yatsý namazlarýdýr. 
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b. Cuma Namazý: toplam 10 rekat-
týr. Sýrasýyla 4 rekat sünnet, 2 rekat farz,
4 rekat son sünnet kýlýnýr.

c. Cenaze Namazý: Duadýr. Rükû ve
secdesi yoktur. Kýyamda her Allahu Ek-
ber deyiþte sýrasýyla Sübhaneke, Salli-Ba-
rik, Cenaze duasý okunur.

2. VACÝP NAMAZLAR

a. Vitr Namazý: yatsý namazýndan
sonra kýlýnýr. 3 rekattýr. Kýlýnýþý akþam
namazýnýn farzý ile aynýdýr. Yalnýz üçüncü
rekatta tekbir getirilerek eller tekrar
baðlanýr ve kunut dualarý okunur. Daha
sonra rükûya gidilir.

b. Bayram Namazlarý: ramazan ve
kurban bayramlarýnýn ilk günü kýlýnýr.
Ýki rekattýr. 

3. SÜNNET NAMAZLAR

a. Beþ Vakit Namazýn Sünnetleri:
Beþ vakit namazdaki ilk ve son sünnetler
sünnet namazlarýdýr.

b. Teravih Namazý: ramazan ayý içe-
risinde yatsý namazý ile vitr namazý ara-
sýnda kýlýnýr. 20 rekattýr.

4. NAFÝLE NAMAZLAR

Farz ve vacip namazlarýn dýþýnda sevap
kazanmak için kýldýðýmýz namazlardýr.

Bilal YORULMAZ
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Benim adým Nermin. Babamýn iþinden
dolayý yurt dýþýna taþýnmýþtýk. Ýlk birkaç
yýl benim için çok zor olmuþtu ama; ba-
bamýn da desteðiyle  o zorluklarýn üste-
sinden gelmeyi baþarmýþtým. Þu an dör-
düncü sýnýfa geçtim ve yeni dostlar, arka-
daþlar edindim. Dillerini öðrendiðim için
iletiþim kurmak benim için çok zor olmu-
yor artýk. Her þey iyiydi iyi olmasýna da
bir problemim vardý. O da tahtadaki ya-
zýlarý arkadaþlarýmdan geç yazmak.

Bir gün babam okula geldi beni bir
yere götüreceðini söyledi. Tahmin etti-
ðim gibi göz doktoruna gidiyorduk. 

Hastahaneye gelmiþtik. Bir müddet
salonda bekledikten sonra  muayeneha-
neye girdik. Güler yüzlü genç biri karþý-

ladý bizi. Þikayetimizi sorduktan sonra
bir dizi muayeneden geçirdi beni. Uzun
süren iþlemlerden sonra birtakým ilaçlar
yazdý. Göz egzersizi yapmam gerektiðini
söyledi. Babam:

– Göz egzersizi de ne demek, diye so-
runca doktor tebessüm ederek:

– Hemen yanýmýzdaki bir eþyaya bak-
týktan sonra uzaktaki bir yere bakmaktýr.
Ýnsanlarýn en çok ihmal ettikleri konu da
bu. Çünkü normal yaþamýmýzda bu bakýþ
açýsýyla pek karþýlaþmayýz.

Babam araya girerek:
– Biz söylediklerinizi her gün onlarca

kez yaparýz doktor bey, dedi. 
Doktor þaþkýnlýkla sordu:
– Nasýl?

GÖZ EGZERSÝZÝ



– Namazla.
– Namaz ne demek?
Babam, yapýlan iyiliklere karþý nasýl

teþekkür ediliyor, iyiliði yapana karþý say-
gý duyuluyorsa; namazýn da bir saygý, Al-
lah'ýn verdiklerine karþýlýk bir teþekkür
olduðunu söyledi. Hatta doktorun rica-
sýyla abdest aldý ve masasýnýn üzerinde
nasýl namaz kýlýndýðýný gösterdi. Doktor,
babamýn her eðilip kalkmasýnda:

– Evet, evet! Bu mükemmel bir þey
diyordu. 

Babamýn ve annemin her gün yaptýðý,
benim için biraz da sýradan bir þey olan
namaz karþýsýnda doktorun verdiði tep-
kiye þaþýrmýþtým.

– Doktor amca, mükemmel olan ne,
diye sordum.

Hiçbir þey söylemedi. Sabýrla babamýn
namazý bitirmesini bekledikten sonra:

– Haydi gidiyoruz, dedi.

Babam:
– Nereye, diye sordu.
– Bir þey sormayýn. Sadece beni takip

edin, dedi ve yürümeye baþladý.
Biz de arkasýndan yürüdük. Ýyice merak-

lanmýþtýk. Bir kat yukarý, hastahane giriþine
çýktýk. Panodaki resimlerin önüne gelince
durdu ve resimleri incelememizi istedi. He-
yecanýndan yerinde duramýyordu. Biz re-
simleri inceledikçe o yüzümüze bakýyor ve-
receðimiz tepkiyi bekliyordu. Ýçimden, "Ki-
mi ayakta, kimi eðilmiþ, kimi oturmuþ in-
san  resimleriyle bize ne anlamaya çalýþýyor
bu adam" diye geçirirken babamýn þaþkýnlýk
dolu yüz ifadesini görebiliyordum. Onlarýn
görüp de benim göremediðim þey neydi?
Daha dikkatli bakmaya baþladým. Resimle-
rin tamamýnýn namaz hareketleri olduðunu
fark ettim. Gözüm resimlerin üstündeki ya-
zýya kaydý. "Saðlýklý olabilmek için günlük
yapýlmasý gereken hareketler." yazýyordu.
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Kendimi tutamayarak doktora koþtum ve:
– Siz de mi namaz kýlýyorsunuz, de-

dim. 
Doktorun babama namazýn ne demek

olduðunu sorduðu aklýma gelince sus-
tum ve baþýmý öne eðdim. Doktor yaný-
ma gelerek baþýmý okþadý.

– Þimdi anladýn mý mükemmel olan
þeyin ne olduðunu, dedi.

Tam olarak ne dediðini anlamasam da 
– Evet, dedim. Anladým.
Babama döndü ve:
– Vaktiniz varsa sizinle biraz konuþ-

mak isterim, dedi. 
Babam vaktinin olduðunu söyleyince hep

birlikte lobideki boþ koltuklara oturduk. 
Doktor, heyecanla:
– Kaç yýldýr üzerinde çalýþtýðýmýz bir

konuydu bu, dedi ve devam etti. 
– Ýnsanýn saðlýklý olabilmesi için bütün

organlarýnýn egzersiz yapmasý gerekiyor.
Bu çok önemli bir konu. Bir grup doktor
arkadaþýmla düþündük taþýndýk. Bu re-
semdeki hareketler yapýlýrsa bütün vücu-

dumuza spor yaptýrmýþ oluruz. Böylece
saðlýklý kalýrýz. Siz adýna namaz dediðiniz
hareketlerle bunun tamamýný bir anda ya-
pýyorsunuz. Bu mükemmel bir þey. Hem
de adýna abdest dediðiniz çok beðendiðim
ve biraz önceki resimlere eklemeyi düþün-
düðüm temizlik anlayýþýyla. Sizden iste-
ðim, vaktiniz olursa bu konu hakkýnda si-
zinle daha uzun görüþebilmek. 

Babam, birkaç gün sonra mutlaka ziya-
retine geleceðini söyleyerek telefon numa-
rasýný verdi. Vedalaþarak ayrýldýk. O gün
benim için sýradan bir þey olan namazýn, as-
lýnda ne kadar da önemli bir ibadet olduðu-
nu, Yüce Allah'ýn kendisine teþekkürümüz-
de bile bizi düþündüðünü anladým. Öyley-
se bizi bizden daha fazla düþünen birine te-
þekkürün de hakký verilmeli, namazlar da-
ha dikkatli ve özenle kýlýnmalýydý. 

– Söz babacýðým, dedim.  Bir tek na-
mazýmý bile kaçýrmayacaðým. 

Babam tebessüm ederek yüzüme bak-
tý. Eliyle baþýmý okþayarak:

– Senden de bu beklenir, dedi. 

Zekeriye ULAÞLI



Ben namaza durunca,
Melekler hep gelirmiþ;
Etrafýmda bekleþir,
Bana imrenirlermiþ.

Ben namaza durunca,
Tomurcuklar çatlarmýþ;
"Bir çocuk secde etti."
Diye çiçek açarlarmýþ.

Ben namaza durunca,
Seccadem sevinirmiþ
Peygamberim iþitir,
Bana dua edermiþ.

Ben namaza durunca,
Þeytan hýrstan aðlarmýþ;
Allah'ým razý olur,
Cennetini açarmýþ.

Necla GÜNAY 
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Peygamber Efendimiz ve Selman bir aðacýn altýnda dinleniyorlardý.
Peygamberimiz aðaçtan kuru bir dal alýp salladý. Dalýn yapraklarý
döküldü. Sonra:

– Selman, niçin böyle yaptýðýmý bana sormayacak mýsýn, diye  buyurdu.
– Niçin yapýyorsun, diye sordu. 
Peygamberimiz:
– Bir Müslüman güzelce abdest alarak beþ vakit namazý kýlarsa þu

yapraklar döküldüðü gibi onun da hatalarý dökülür, buyurdu ve þu âyet-
leri okudu: "Gündüzün iki tarafýnda, gecenin de yakýn saatlerinde dos-
doðru namaz kýl. Çünkü güzellikler kötülükleri giderir.  Bu, iyi düþünen-
lere bir öðüttür."  (Hûd Sûresi, 114. âyet) 

NASIL TANIYACAKSIN?
Sahabilerden biri Peygamberimize: 
– Ey Allah'ýn Resûlü! Ümmetinden görmediðin kimseleri kýyamet

günü nasýl tanýyacaksýn, diye sordu.
Peygamberimiz þu cevabý verdi:

– Ümmetim, abdest almalarýndan dolayý alýnlarýnda nur, kollarýnda
nur, ayaklarýnda nur taþýyacaklar. Onlarý abdest uzuvlarýndaki bu nurlar-
la tanýyacaðým. 

NAMAZ
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Gece, Horasan'ýn üzerini simsiyah bir
örtü gibi kaplamýþtý. Pencerelerden dýþarý
sýzan gaz lambalarýnýn kör ýþýklarý birer
birer sönmüþ, sokak aralarýnda, elinde
lambayla yürümeye çalýþan üç beþ kiþiden
baþka kimse kalmamýþtý. Demirci Meh-
met Usta da bunlardan biriydi. Niþa-
pur'dan gelmiþ akraba ziyaretinden dönü-
yordu. Birden birileri baðýrmaya baþladý.

– Tutun, kaçýrmayýn!
– ... 
– Birini yakaladým!
– ...
– Aman sýký tutun!
Mehmet Usta daha ne olduðunu an-

lamadan kendini jandarmalarýn arasýnda
buldu. 

– Durun! Bir yanlýþlýk var, ben suçsu-
zum, dediyse de yanýndaki üç beþ kiþiyle
valinin huzuruna çýkardýlar. Mehmet Us-
ta, yine "Ben hýrsýz deðilim!" diyecek ol-
du. Aðzýný açmasýna fýrsat vermeyen vali:

– Tutuklayýn, dedi. 
Hepsini bir hücreye týktýlar. Bir suçu

olmayan Mehmet Efendi hâlini Rabbine
arz etmek için önce güzel bir abdest aldý.
Ardýndan uzun uzun namaz kýldý. Sonra
ellerini açýp dua etti.

– Ya Rabbi! Bir suçum olmadýðýný an-
cak sen biliyorsun. Beni bu zindandan
ancak sen kurtarýrsýn! Ne olur beni bura-
dan kurtar, dedi. 

...
Vali, o gece rüyasýnda dört kuvvetli

kimsenin tahtýný ters çevirdiðini gördü.
Korkuyla uyandý. Hemen kalkýp iki

rekât namaz kýldý. Tekrar uyudu. Ayný
rüyayý bir daha gördü. Yine endiþe içinde
uyandý. Bu sefer yatmadý. "Bunda bir iþ
var. Galiba suçsuzun birinin ahý tutuyor."
dedi. Hemen hapishane müdürünü ça-
ðýrtýp sordu:   

– Müdür bey, bu gece hapishanede
suçsuz birisi mi var?

Müdür:
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– Bunu bilmem efendim.  Yalnýz biri
var ki sürekli namaz kýlýyor, çok dua edi-
yor, gözyaþlarý döküyor, dedi. 

Vali, müdürden o adamý huzuruna ge-
tirmesini istedi. Çok geçmeden huzura
gelen Mehmet Efendi, suçsuzluðun ver-
diði masumiyetle:  

– Buyurun, beni istemiþsiniz.
Vali, sordu soruþturdu suçsuz oldu-

ðunu anlayýnca:
– Hakkýnýzý helâl edin. Þu bin gümüþ

hediyemi kabul eder, herhangi bir arzunuz
olunca da bana gelirseniz sevinirim, dedi.  

Mehmet Efendi:

– Hakkým helâl olsun. Verdiðiniz he-
diye için de sað olun.  Sizden bir þey iste-
meye gelince bu mümkün deðil, dedi. 

Vali, þaþkýn bir þekilde:
– Neden, diye sordu. 
Mehmet Efendi, önemli bir sýr verme-

nin titizliði içinde:
– Çünkü dedi. Benim gibi bir fakir

için, senin gibi bir valinin tahtýný birkaç
defa tersine çevirten sahibimden deðil de,
senden istemek bana yakýþmaz...

Saim AK
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Ýki resim arasýndaki dokuz farký bulunuz.

Özgür þadýrvanda abdest aldýktan namaz kýlmak istiyor.
Yolu bulmasýna yardýmcý olur musunuz?



Taþtandýr demirdendir,
Yediði hamurdandýr,
Bütün dünyayý doyurur, Kendi
doymaz nedendir? 

Emme basma tulumba,
Hep çalýþýr vücutta.
Kan pompalar durmadan.

Her tarafý ak duvar, 
Ayazý var, karý var.  

Þahadet parmaðý
gibi göðe yükselir,
Her gün beþ vakit
Allahu ekber denir.

Aþaðýdaki bilmecelerin cevaplarýný, resimlerden de yararlanarak bulup
yazýnýz.
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Tam otuz üç yýldýr Ninova halkýna Al-
lah'ý anlatmaya çalýþýyordu Hazreti Yunus.
Ninovalýlar  Allah'a ibadet etmek yerine
elleriyle yaptýklarý putlara tapýyorlardý. 

Hazreti Yunus yýllardýr sabýrla insanla-
rý Allah'a kulluk yapmaya çaðýrýyordu.
Sadece iki kiþi kendisine inanmýþtý. Diðer-
leri inanmadýklarý gibi Yunus Peygamber-
le alay ettiler. Yunus Aleyhisselâm halký-
nýn bu duyarsýzlýðý karþýsýnda daðda bir
maðaraya çýktý. Allah'a dua etti.

– Ey Allah'ým yýllardýr Ninova halkýna
Seni anlatýyorum, ama onlar beni dinle-
miyor. Bana yardým et. 

Bu duadan sonra Allah'tan vahiy geldi;
– Ey Yunus git Ninova halkýný bir da-

ha doðru yola çaðýr ve de ki; "Eðer inan-
mazsanýz kýrk gün sonra büyük bir azaba
uðrayacaksýnýz. Azabýn iþareti ise yüzü-
nüzün kararmasýdýr."

Hazreti Yunus halkýna tekrar döndü.
– Ey halkým, dedi. Allah'ý inkâr etmeye

devam ederseniz biliniz ki kýrk gün sonra ba-
þýnýza büyük bir ceza gelecek. Bunun iþareti
ise azaptan önce yüzlerinizin kararmasýdýr.

Ninovalýlar her zaman olduðu gibi yi-
ne ona inanmadýlar. Azaptan üç gün ön-
ce yüzlerinin renginin deðiþtiðini gör-
düklerinde ise Hazreti Yunus'un doðruyu
dediðini anladýlar. Ýçlerinden birileri: 

– Zaten O bize hiçbir zaman yalan
söylememiþti, dedi.

Bütün Ninova halkýnýn aklý baþýna
gelmiþti. O'na inanmadýklarý için çoktan
bin piþmandýlar. Yunus Aleyhisselâmý

aramaya koyuldular. Fakat hiçbir yerde
bulamadýlar. Yunus Aleyhisselâm azabýn
iþaretlerini de görünce Allah'a karþý gelen
bu halký býrakarak gitmeye karar vermiþ-
ti. Azabýn gelmesi için daha üç gün vardý. 

Ninovalýlar artýk Allah'a inanýyorlar-
dý.  Çoluk çocuk genç yaþlý bütün halk
toplandýlar. Ellerini açýp dua ettiler; 

– Ey Yunus'un Rabbi! Sana ve Yunus'a
inanýyoruz. Þüphesiz ülkemizin üzerinde
duran þu azap bulutlarýný ancak Sen gi-
derirsin. Bizi affet, baðýþla. Sen affetmeyi
seversin. Sevmeseydin Yunus’u bize gön-
derir miydin?

Ninova halký yüksek bir tepede ellerini
açmýþ Allah’a dua ediyordu. Hazreti Yunus
da karanlýklar içinde bulunuyordu. Azabýn
geleceðini düþünerek Ninova halkýný terk
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ettikten sonra bir gemiye binerek uzaklaþ-
mak istemiþti. Gemi güzel bir havada yol
alýrken birden her þey deðiþti. Hava karar-
dý. Dalgalar artý ve rüzgâr hýzlandý. Kýsa
bir süre sonra sanki kýyamet kopuyor gi-
biydi. Ömrünün çoðu deniz yolculuðunda
geçen kaptan þaþkýn bir þekilde:

– Hayatýmda böyle bir þeyi ilk defa
görüyorum. Gemi bu fýrtýnaya daha fazla
dayanamaz. Böyle giderse batarýz, dedi.

Ýçlerinden birisi,
– Bence içimizde bir suçlu var ve Al-

lah onu cezalandýrmak istiyor.
– Peki ne yapabiliriz?
– Kurtulmamýzýn tek çaresi var?
– Nedir o hadi çabuk söyle de kurtu-

lalým.
– Allah'ýn istediði kiþiyi gemiden at-

mamýz gerek.
Suçlunun bulunmasý için kura çekil-

mesine karar verildi. Çekilen kurada Haz-
reti Yunus'un adý çýkýnca içlerinden biri:

– Hayýr, olamaz, dedi. Yunus'u hepi-
miz iyi tanýrýz. O suçlu olamaz. 

Bir daha kura çekildi. Yine Hazreti Yu-
nus'un adý çýktý. Üçüncü defa çekilen ku-
rada da Yunus Aleyhisselâm çýkýnca daha
onlar bir þey söylemeden, Hazreti Yunus:

– Allah'ýn gemiden atýlmasýný istediði
kiþi benim, dedi ve kendini okyanusun
derin sularýna býraktý. 

Hazreti Yunus karnýnda bulunduðu
balýðýn içinde Allah'a karþý nasýl bir hata
ettiðini düþündü. 

Gecenin karanlýðýnda, denizin orta-
sýnda ve bir de balýðýn karnýnda bulunu-
yordu. Kendisini bu üç karanlýktan kur-
taracak tek güç vardý. Geceye, denize ve
balýða hâkim olan güç. Bunun bilincinde
olarak Allah'a ellerini açtý,

– Allah'ým senden baþka ilah yoktur.
Sen yerlerin, göklerin ve içindekilerin tek
sahibisin. Bu davranýþýmla kendime zarar
verdim. Beni affet.

Allah, Ninova halkýyla beraber Hazre-
ti Yunus'un da duasýný kabul etti. Ninova
halký iþaretleri görünen azaptan kurtuldu.
Yunus Aleyhisselâm da balýk tarafýndan
karaya çýkarýldý. Allah O'nu balýðýn, deni-
zin ve gecenin þerrinden korumuþtu.  

Hazreti Yunus kendine gelir gelmez
Ninova halkýnýn yanýna gitti. Vardýðýnda
insanlarýn putlara tapmayý býrakmýþ ol-
duklarýný gördü. Artýk hepsi de tek olan
Allah'a inanýyorlardý. Yunus Aleyhisselâmý
sevinç içinde karþýladýlar. Yýllar sonra da
olsa Allah'ýn tertemiz ve günahsýz elçisinin
gösterdiði doðru yolu bulmuþ oldular.

Ahmet AKBAÞ
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1. Akýllý ve ergenlik çaðýna gelmiþ her
Müslümana günde beþ kez farz olan
ibadet hangisidir? 

A. Oruç
B. Haç
C. Namaz
D. Zekat

2.  Aþaðýdakilerden hangisi namaza ha-
zýrlýðýn þartlarýndandýr?

A. Vakit
B. Kýraat
C. Tekbir
D. Kýyam

3. Peygamberimiz ümmetini kýyamet
günü nasýl tanýyacak?

A. Abdest uzuvlarýndaki parlaklýkla.
B. Giyindikleri elbiselerden.
C. Ellerindeki bayraklardan.
D. Baþlarýndaki örtülerden.

4. Göz egzersizi nedir?
A. Gözlerimizi kapatýp düþünmektir.
B. Göz kapaklarýný dinlendirmektir.
C. Farklý uzaklýklarý görmeye çalýþ-

maktýr.
D. Tahtadaki yazýlarý okumaktýr.

5. "Ninova Halkýyla" adlý parçada
gemiden kimi attýlar?

A. Gemi kaptanýný.
B. Hýrsýzlýk yapan tayfayý.
C. Yunus Aleyhisselâmý.
D. Kaçak binen yolcuyu.

6. “Hapishanede Kýlýnan Namaz” par-
çasýnda Demirci Mehmet usta hapis-
haneden nasýl kurtuldu?

A. Namaz kýlýp dua ettiði için.
B. Hapishane müdürü akrabasý ol-

duðu için.
C. Pencereden atlayýp kurtuldu.
D. Valiye bir mektup yazarak suçsuz

olduðunu anlattý. 

7. Bir aðacýn yapraklarýnýn dökülmesi
gibi insanýn hatalarý dökülür. Ne ya-
parsak bu hatalarýmýzdan kurtulu-
ruz?

A. Yemekten önce elimizi yýkarsak.
B.Günde beþ vakit abdest alýp namaz

kýlarsak.
C. Ünde üç öðün yemek yersek.
D.Haftada en az bir defa banyo ya-

parsak.
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Oruç Allahýn rýzasýný kazanmak için
tan yerinin aðarmasýndan güneþ batýnca-
ya kadar yeme içmeyi býrakmaktýr. Oruç
ergenlik çaðýna gelmiþ ve saðlýklý Müslü-
manlara farzdýr. Hastalýðýndan dolayý
oruç tutamayanlar iyileþtiklerinde tutar-
lar. Buna kaza orucu denir. Eðer hasta-
lýklarý sürekliyse fidye verirler. Fidye bir
yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacýný
karþýlamaktýr. 

Oruç Çeþitleri:
Farz Oruç: Ramazan ayýnda tutu-

lan  oruç farzdýr. 
Vacip Oruç: Adak oruç vaciptir.

Bir kiþi oruç tutmayý adamýþsa oruç
tutmak ona vacip olur.

Nafile Oruç: Farz ve vacip oruçlar
dýþýnda kalan oruçlardýr. 

Ramazanla Ýlgili Kelimeler
Sahur:Tan yerinin aðarmasýndan bir

süre önce kalkar ve yemek yeriz. Bu vak-
te sahur,  bu yemeðe de sahur yemeði de-

nir. Oruç tutmak için sahura kalkmak
þart deðildir. Fakat sevgili Peygamberi-
miz sahura kalkmamýzý tavsiye etmiþtir. 

Sahur yemeðinden sonra þu þekilde
oruca niyet edilir: "Niyet ettim Allah rý-
zasý için bugünkü orucumu tutmaya."
Niyetin mutlaka sözle yapýlmasý da ge-
rekmez. Oruç tutmaya karar vermiþ ol-
mamýz da niyet sayýlýr. 

Ýmsak: Orucun baþlama vaktidir. Ým-
sak vakti girince oruç baþlamýþ olur ve
yeme içme kesilir.

Ýftar: Güneþ batýp akþam ezaný oku-
nunca orucumuzu açarýz. Oruç açma za-
manýna iftar, iftar vakti yenilen yemeðe
de iftar yemeði denir.

Ýftar Duasý: Orucumuzu açma-
dan önce dua ederiz. Allaha verdi-
ði nimetlerden dolayý þükrederiz.
Ýftar duasý þu þekildedir:

ORUÇ VE RAMAZAN
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“Allahým! Senin rýzan için oruç tut-
tum. Sana inandým, sana güvendim. Se-
nin verdiðin rýzýk ile orucumu açtým.”

Orucu Bozan Durumlar:

Oruçluyken bilerek bir þey yiyip iç-
mek orucu bozar. Bilerek orucunu bozan
kiþi Ramazan ayýndan sonra 61 gün oruç
tutmalýdýr. Buna kefaret orucu denir.
Unutarak bir þey yiyip içmek ise orucu
bozmaz. Unutarak bir þey yiyen kiþi ha-
týrlayýnca yemeyi býrakýr ve orucuna de-
vam eder. Yanlýþlýkla bir þey yiyip içenin
ise orucu bozulur. Çünkü burada ihmal
vardýr. Yanlýþlýkla orucunu bozan kiþi Ra-
mazan ayýndan sonra bir gün oruç tutar.
Buna kaza orucu denir.

Oruçluyken Dikkat Etmemiz Gereken
Davranýþlar:

Oruçluyken kötü davranýþlardan uzak

durmalýyýz. Çevremizdeki insanlarý incit-
memeliyiz.

Aðýz ve diþ temizliðimize dikkat et-
meliyiz. Sahurdan sonra mutlaka diþleri-
mizi fýrçalamalýyýz. 

Orucu bozabilecek davranýþlardan
uzak durmalýyýz. 

Bilal YORULMAZ
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Oruç öyle ibadet,
Sevabýný melekler.
Yazamazlar nihayet,
Hakk'tan emir beklerler.

Allah buyurur o an,
Onun sevabý sonsuz.
Kalemleriniz sizin,
Kalýr yazmakta aciz.

Onu bana býrakýn,
Ben veririm sevabý.
Budur cevabý Hakk'ýn,
Belli sonsuz hesabý.

Ne güzeldir aç kalmak,
Allah için olursa.
Hakk'la ebedi olmak,
Kul orucu bulunca…

Mehmet ERDOÐAN
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Halil yemeyi çok seven þiþman, týknaz
bir çocuktu. Aðzýnýn boþ olduðunu pek
gören olmazdý. Okul çýkýþý babasýna yardý-
ma giderdi, ama o dayanamaz çikolatalar-
dan yerdi. Babasý halim selim bir insandý.
Çoðu zaman az yemesi için oðlunu uyarýr,
sahip olduklarýnýn kýymetini bilmesini is-
terdi. Tabi Halil'in bir kulaðýndan girer di-
ðerinden çýkardý bunlar. 

Sýcak mý sýcak bir gündü. Halil, elinde-
ki tostla aðýr adýmlarla markete doðru yü-
rüyordu. Bir gölge bulunca da "Bu sýcak-
ta da yürünmez ki" deyip oturmuþtu. Tam
kalkacaktý ki ince, cýlýz bir ses duydu:

– Abi!
Dönünce sýcaðýn baðrýnda boncuk

boncuk terleyen, bir çocuk gördü. Çocu-
ðun yüzü gözü boya içindeydi. Önünde
de boya sandýðý duruyordu. Saðýna solu-
na baktý. Kimseyi göremeyince kendisine
seslenildiðini anlayýp çocuða yaklaþtý:

– Bir þey mi dedin küçük?
– Çok açým. Elindeki tosttan birazcýk,

diyordum.
– Ne diyorsun sen? Her þeyimi veri-

rim ama tostumu asla. Hem 
kazandýklarýnla alsan ya?
– Kazansam senden istemezdim, dedi

çocuk üzgün bir þekilde. 
Halil:
– Öyleyse daha önce kazandýklarýnla

al, dedi ve çocuðun cevap vermesini bek-

lemeden koþar adým uzaklaþtý oradan. 
Bir müddet yürüdükten sonra piþman

olur gibi oldu. "Ya çocuk gerçekten çok
açsa? Verse miydim ki... Neyse, verecek
biri çýkar herhalde" diye düþündü. Ýyi bir
çocuktu ama vermeye deðil almaya alýþ-
mýþtý. O yüzden vermek çok zor geliyor-
du ona. Markete girdiðinde vakit de bir
hayli geçmiþti. Babasý hafif kýzar bir þe-
kilde: 

– Nerede kaldýn yavrum? Biliyorsun
yarýn Ramazan. Ýþ yetiþtiremiyoruz. Hay-
ri usta sana ne diyorsa onu yap, dedi. 

BOYACI ÇOCUK
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Gerçekten de market çok kalabalýktý.
"Demek yarýn Ramazan baþlýyor ha!" de-
yip alelacele Hayri ustanýn yanýna gitti.
Hayri usta ona farklý görevler verdi. An-
laþýlan bu gün her zamankinden daha faz-
la yorulacaktý. Güç toplamak için birkaç
çikolata yedi ve iþe koyuldu. Akþama ka-
dar yoðun bir þekilde çalýþtý. Eve de geç
gittiler. Önce yemekler yendi ardýndan
yorgunluk çayý içildi. Babasý Kerim Bey:

– Bu sene de Ramazan'a çýktýk haným,
dedi.  

– Öyle bey, dedi annesi Neriman Ha-
ným.  Çok þükür ki, cennete yakýnlaþtýra-
cak olan bir aya kavuþtuk. 

Halil araya girerek:
– Oruç tutarsak cennete mi gideriz,

diye sordu.
Kerim Bey tebessüm ederek:
– Evet oðlum. Sevgili Peygamberimiz

bu ayda tuttuðumuz oruçlarýn, yaptýðý-
mýz hayýrlarýn sevabýnýn çok çok fazla ol-

duðunu söylüyor. Hem oruç tutanlar
cennete Reyyan denilen bir kapýdan ge-
çerlermiþ ki baþka hiç kimse bu kapýdan
geçemezmiþ, dedi. 

– Babacýðým söyler misin neden oruç
tutarýz?

– Sana, bu gün, her günkünden biraz
daha fazla çalýþtýn desem ne dersin.

Halil:
– Babacýðým soruyu yanlýþ sordum

galiba, dedi.   
– Hayýr yavrum. Neden oruç tuttu-

ðumuzu sordun. Ben de cevap veriyo-
rum. Fakat sorunun cevabýný birlikte bu-
lacaðýz. Þimdi sorduðum soruya cevap
ver bakalým. 

– Evet, öyle. Daha fazla çalýþtým.
– Zorluk çektin mi?
– Hem de çok. 
– Hiç dinlenmeden bir yýl boyunca bu

þekilde çalýþsan ne olur?
– Çok yorulurum. Vücudumda, baký-

137



mý yapýlmayan arabalar gibi arýzalar çýk-
maya baþlar herhalde. 

– Ýþte vücudumuzdaki organlar da
canlý. Dinlenmeye ihtiyaçlarý var. 

Onlarý dinlendirmeden sürekli çalýþtý-
rýrsak rahatsýzlýklar baþ gösterir. Oruç sa-
yesinde organlarýmýz dinlenir. Tabi oru-
cun tek faydasý bu deðil.

– Baþka ne gibi faydasý var babacý-
ðým?

– Oruçla birlikte aç kalýrýz. Böylece
açlarýn, muhtaçlarýn halinden daha iyi
anlar, yardýma muhtaçlara yardým ederiz. 

Halil bir an için tost isteyen çocuðu
düþündü:

– Evet, baba, dedi. Söylediðin gibi.
Eðer açlýk çekmiþ olsaydým, bu gün bo-
yacý çocuðu daha iyi anlardým.

Kerim Bey oðlunun söylediklerinden
bir þey anlamamýþtý:

– Ne boyacýsý, ne çocuðu yavrum?
Halil gün içinde yaþadýklarýný babasý-

na bir bir anlattý ve:
– O çocuðu bulsam ailesine yardýmcý

olur muyuz baba, dedi. 
Kerim Bey sevgiyle oðluna sarýldý:
– Tabi ki yavrum. Allah'ýn bize verdi-

ðinden biz de baþkalarýna verelim. Hem
sevap kazanalým hem de ilerde ayný du-
rumla karþýlaþtýðýmýzda baþka birileri de
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bize yardýmcý olsun.
– Oruç tutarken çok çok zorlanýrsak

ne yapmalýyýz, baba?
– Çok kötü isen orucunu bozar, sonra

yerine tutarsýn. 
Halil kararýný verdi. O da oruç tuta-

caktý. Biraz zor olsa da gece sahura kalk-
tý. Ýçinde ilk orucunu tutmanýn heyecaný
vardý. 

Ertesi gün okulda birçok arkadaþýnýn
oruçlu olduðunu görünce çok sevindi.
Sevincini onlarla da paylaþtý. Derse giren
bütün öðretmenler de Ramazanlarýný
kutlayarak, oruçlu olanlarý tebrik ettiler.

Ders çýkýþý boyacý çocukla karþýlaþtýðý
yere doðru yürüdü. Bu sefer gölgelerde
dinlenmedi. Boyacý çocuk gibi boncuk
boncuk terlese de, yoluna devam etti. Bi-
rinci kavþak, ikinci kavþak derken boyacý
çocukla karþýlaþtýðý yere geldi; fakat ço-
cuðu göremedi. Üzüldü. Kendini çok kö-
tü hissetti. Her þeye raðmen aramaktan
vazgeçmedi. Çok uzakta olamazdý. Yü-
rüdü, yürüdü... Kavurucu sýcaða bir de
açlýk eklenince kendini kötü hissetmeye
baþladý. Bir an baþý döner gibi oldu. 

Gözlerini açtýðýnda karþýsýnda tebes-
süm eden bir çocuk gördü. Tanýr gibi ol-
du ama çýkaramadý. Gözlerini ovuþturdu.
Daha dikkatli baktý:

– Sen, dedi. Boyacý çocuk.
– Evet ben. Fakat artýk boyacý deðil,

öðrenciyim. 
Halil ne olduðunu anlamaya çalýþýyor-

du ki, babasýyla annesi gözüktü kapýda. 
Gözyaþlarý içinde sarýldýlar oðullarýna.

Halil hâlâ ne olduðunu anlayamadý. Ba-
basý nasýl bayýldýðýný, boyacý Metin’in
kendisini hastaneye nasýl getirdiðini bir
bir anlattýktan sonra:

– Arkadaþýn Metin de okula gidecek.
Onun tüm okul masraflarýný biz üstlen-
dik, deyince. Halil gözyaþlarýný tutamadý.

– Þimdi kendimi daha iyi hissediyo-
rum, dedi. 

Zekeriye ULAÞLI 
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Ýftar vaktine az bir zaman kaldý. Yolu bulmasý için
Veysel’e yardýmcý olur musunuz?



Peygamberimizin torunlarý Hasan ve
Hüseyin hastalanmýþtý. Çocuklarýn anne
ve babasý; “Çocuklarýmýz iyileþirse üç gün
oruç tutalým.” diye adakta bulundular. 

Çok geçmeden hastalar þifaya kavuþ-
tu ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatýma
oruca baþladýlar. Birinci gün sahura kal-
kýp  niyet ettiler. Günü oruçlu geçirip ak-
þama iftarlýklarýný hazýrladýlar. Akþam
tam iftar edecekleri sýrada, bir fakir ge-
lip: 

– Allah için bana bir yiyecek verin.
Açým, dedi. Onlar da yemeklerinin ta-
mamýný fakire verdiler. Kendileri su ile if-
tar ettiler. Ýftarda bir þey yemedikleri gi-
bi, sahura da kalkmadan ikinci gün oruç-
larýna devam ettiler. 

Ertesi gün iftar vaktinde bir yetim
gelip: 

– Allah için bir þey, dedi. Onlar da yi-

ne aðýzlarýna bile almadan iftar sofrasýn-
daki yemeðin tamamýný yetime verip, su
ile iftar ettiler. 

Ýftarsýz, sahursuz üçüncü gün de
oruçlarýna devam ettiler. Üçüncü günün
iftar vakti gelmiþti. Kapýlarýný bu sefer de
bir esir çaldý. O da aç olduðunu söyleyip
onlardan bir miktar yiyecek istedi. Haz-
reti Ali ve Hazreti Fatýma, bu sefer de yi-
yeceklerinin o esire verdiler. Ýftarlarýný yi-
ne su ile açtýlar, ama adadýklarý oruçlarý
da bitmiþti artýk. 

Onlarýn yokluk içinde yaptýklarý bu
cömertlik ve baþkalarýný kendilerine ter-
cih etmeleri Cenab-ý Hakk'ýn çok hoþuna
gitti. Haklarýnda "Onlar kendi canlarýnýn
çekmesine raðmen, yemeði fakire, yeti-
me ve esire yedirirler." mealindeki Ýnsan
sûresinin 8. âyetini göndererek, onlardan
razý olduðunu bildirdi.  

ÇOCUKLAR ÝYÝLEÞÝRSE
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Hiç, sürekli virajlarýn, iniþ ve çýkýþla-
rýn olduðu bir yolda yolculuk yaptýnýz
mý? Bu tür yolculuklarda arabada bulu-
nan yolcularýn hemen hepsinin midesi
bulanýr. Ancak sürücünün saðlýðý bozul-
maz. Peki nasýl oluyor da ayný arabanýn
içinde yolculuk yapan kiþiler, ayný du-
rumdan farklý þekillerde etkileniyor?

Bu sorunun cevabý, dengemizi saðla-
makla görevli organlarýmýzýn yaratýlýþýn-
da gizlidir. Biraz önce sözünü ettiðimiz
rahatsýzlýklarý duymak ya da duymamak,
bu organlarýmýza giden farklý mesajlar-
dan kaynaklanýr. Peki denge organlarý
vücudumuzun neresindedir? Nereden,
nasýl mesaj alýr? Bu mesajlar, bizim dav-
ranýþlarýmýzý nasýl etkiler?

Vücudumuzda, her an dengemizi
bozmadan kalabilmemizi saðlayan ve çok

harika çalýþan bir sinir sistemi vardýr. Bu
sistemi yönlendiren beynimiz, en küçük
bir kýpýrdanýþýmýzdan bile hemen haber-
dar olur. Aldýðý mesajlar doðrultusunda,
vücudumuzun durumuyla ilgili sürekli
ayarlamalar yapar. 

Ýþte denge organlarýmýz olan beyincik
ve yarým daire kanallarý, bu sistemin çok
önemli kýsýmlarýdýr. Beyincik, kafatasý-
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mýzýn arka tarafýnda, beynimizin altýnda-
dýr. Yarým daire kanallarý ise baþýmýzýn
her iki yanýna, kulaklarýmýzýn içine yer-
leþtirilmiþtir. Yarým daire kanallarý, üç
parçadan meydana gelir. Üçü de birbiri-
ne dik konumda dururlar. Bu duruþ, ka-
nallarýn vücudumuzun üç boyutta yaptý-
ðý her hareketi tespit etmesini saðlar. Ka-
nallarýn içinde yumurta aký kývamýnda
özel bir sývý ve alýcý hücrelerle donatýlmýþ
incecik tüycükler vardýr. Bu tüycükler
her yöne eðilip bükülebilecek esneklik ve
hassasiyette yaratýlmýþtýr. 

Baþýmýzýn her hareketinde, kulaðý-
mýzdaki bu kanallarýn içini dolduran sývý
da hareket eder. Sývý hareket edince için-
deki tüycükler, sývýnýn hareket yönüne
göre bükülür. Ýþte bu bükülmeler, tüy-
cüklere vücudumuzun konumuyla ilgili
giden mesajlardýr.

Tüycüklerdeki alýcý hücreler, bu me-
sajlarý elektrik sinyaline çevirip beynimi-
ze iletir. Beynimiz, iç kulaðýmýzdan gelen
bu bilgileri gözlerimizden ve kaslarýmýz-
dan gelen bilgilerle birleþtirir. Beyincikle
birlikte çalýþarak bunlarý hýzla yorumlar. 

Dengemizi korumak için nasýl hare-
ket etmemiz gerektiðini belirleyip sonu-
cu ilgili organlarýmýza bildirir. Üstelik
bütün bu iþlemler, saniyenin yüzde biri
kadar bile sürmez ve aralýksýz devam

eder. Meselâ sendeleyip düþecek gibi ol-
sak, bir anda kendimizi toparlayýp tekrar
dengemizi saðlarýz. Ayaðýmýzýn takýldýðý
pozisyonda dakikalarca durup: "Ne yap-
sam da yere düþmekten kurtulsam?" diye
düþünmeyiz.

Gelelim virajlý yollarda yaþadýklarýmý-
za. Viraja girerken baþýmýzýn eðilmesiyle
birlikte denge organýmýzdaki sývý, hýzla
ters yöne savrulur. Bu ani hareketle sývý-
nýn içindeki tüycüklü hücreler, aþýrý bir
þekilde uyarýlýr. Bu durumda sinir siste-
mimiz, bu hücrelerden gelen mesajlarý
deðerlendirir ve midemize "bulantý" ko-
mutunu gönderir. 

Yolcularýn vücudunda bütün bunlar
olurken, sürücü herhangi bir rahatsýzlýk
yaþamaz. Çünkü direksiyonda olan sürü-
cü, arabanýn yapacaðý hareketleri önce-
den tahmin eder. Ve onun sinir sistemi,
arabanýn hareketlerine göre vücudunun
konumunu ayarlayýcý emirler gönderir.
Araba viraja girdiðinde, sürücü de direk-
siyonla birlikte virajýn yönüne göre dö-
ner. Tabiî bu sýrada denge organýnýn için-
deki sývý da vücuduyla ayný hareketi yap-
mýþ olur. Denge organýna aykýrý bir uya-
rý gitmediði için, sürücü herhangi bir ra-
hatsýzlýk hissetmez. Aksi hâlde "araba
sürmek" diye bir kavram belki de hiç ol-
mazdý. Yolun þekli deðiþtikçe baþý dönen
ve midesi bulanan bir kiþi, nasýl araba
kullanabilirdi ki?

Eðer Rabb'imiz bize böyle bir denge
sistemi verip, onu vücudumuza en uygun
þekilde yerleþtirmeseydi araba sürmek bir
yana; bisiklete binmek, koþmak, yürü-
mek, hatta ayakta durabilmek bile hayâl
olurdu.

Aslý KAPLAN
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Bir yolcu, oldukça eski görünen bir handa

konaklar. Hangcýya:– Hancý çok açým; et, ekmek isterim; bal-

dan da haberin olsun der. 
Yolcuyu gülümseyerek dinleyen hancý, bi-

raz sonra bir soðan bir ekmekle gelir. Yolcu-

ya þöyle der:– Ýþte soðan, iþte ekmek, halden de habe-

rin olsun.

Çocuk, gecenin bir yarýsý komþusu-

nun zilini uzun uzun çalar. Kapý açýlýn-

ca der ki:

– Babam teyibinizi ist
iyor. 

– Ne yapacaksýnýz? Kaset mi

dinleyeceksiniz?

Çocuk sakin bir þekilde cevap verir:

– Hayýr, uyuyacaðýz!

Adam eczacýya sordu:
– Sizde asetilsalisilik asit var mý?– Beyefendi þuna aspirin desenize!– Maalesef, bir türlü ezberleyemedimþunun adýný!

Yaþlý kadýn yaramaz torunu Özcan'a ses-lendi:
– Özcan yavrum! Bu kibritlerin hiçbiriyanmýyor. Neden acaba?Özcan hayretle cevap verdi:– Ama nasýl olur nineciðim? Az önce bendenedim, hepsi yandý.

Ebu Hanife Hazretleri üzerine doðru gelenbir hayvaný görünce hemen kenara çekile-rek yol vermiþ. Niçin böyle yaptýðýný so-ranlara þu cevabý vermiþ:– Onun boynuzlarý var, benim de ak-lým var.

Sonradan görme bir zengin,

çocuðunu özel bir okula kayýt et-

tiriyordu. Müdür sordu: 

– Çocuðunuzun hangi yabancý dili

seçmesini istiy
orsunuz?

– Adam böbürlenerek cevap verdi:

– Masraftan hiç çekinmeyin müdü-

rüm. En yabancýsý h
angisi ise

 onu ya-

zýn…
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1. Allah’ýn rýzasýný kazanmak için tan yeri-
nin aðarmasýndan güneþ batýncaya ka-
dar yeme içmeyi býrakmaya ne denir?

A. Namaz
B. Kurban
C. Oruç
D. Hac

2. Hastalýðý sürekli olanlar oruç tut-
madýklarý için ne yaparlar?

A. Fidye verirler.
B. Yarým gün tutarlar.
C. Baþkasýna tuttururlar.
D. Zekat verirler.

3. Virajlý yollarda otobüsle giderken yol-
cularýn midesi bulanabilir. Fakat
þoförün midesi bulanmaz. Niçin?

A. Arabanýn yapacaðý hareketleri
önceden tahmin ettiði için.

B. Þoför gittiði yollarý ezbere bildiði
için.

C. Muavin sýk sýk þoföre çay ikram
ettiði için.

D. Þoför yan aynalardan arkadan
gelen araçlarý gördüðü için.

4. Tan yerinin aðarmasýndan bir süre ön-
ce kalkar ve yemek yeriz. Bu vakte ne
denir?
A. Ýftar
B. Sahur
C. Niyet
D. Akþam

5. “Boyacý Çocuk” adlý parçada geçen
Halil nasýl birisiydi?

A. Zayýf, çelimsiz biriydi.
B. Yemeyi çok seven, þiþman biriydi.
C. Yalnýz baþýna dolaþmaya korkan bi-

riydi.
D. Arkadaþlarýna yardým etmeyi se-

ven biriydi.

6. Boyacý, Halil'den ne istedi?

A. Ayakkabýlarýný istedi.
B. Biraz borç para istedi.
C. Sandýðý taþýmasýný istedi.
D. Tosttan bir parça istedi.

7. Babasý, Halil'e ertesi gün neyin baþla-
yacaðýný söyledi?
A. Þenliklerin
B. Ramazanýn 
C. Okullarýn
D. Kurbanýn
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Kimler zekât verir? 

Akýllý, ergenlik çaðýna girmiþ zen-
gin Müslümanlarýn zekât vermesi ge-
rekir. Dinimize göre temel ihtiyaçlarý-
nýn dýþýnda bir miktar parasý ya da ma-
lý bulunan kiþi zengin sayýlýr. Bu temel
ihtiyaçlar da ev, araba, yiyecek, giye-
cek vb.dir. ayrýca fazladan sahip olu-
nan malýn üzerinden bir yýl geçmesi

gerekir.

Zekât Kimlere Verilir?

Yeme içme gibi temel
ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorlanan
kiþilere.
Hem yoksul, hem de çalýþmayacak

kadar yaþlý ve hasta olanlara.
Borcunu ödeyecek kadar parasý ol-

mayanlara.
Yolda kalmýþ ve yol parasý bulamayan

kiþilere.

Zekâtý Verirken Nelere Dikkat
Etmeliyiz?

Zekât verirken niyet etmeliyiz. 
Zekâtý verdiðimiz kiþi de bunun

zekât malý olduðunu bilmelidir.
Zekâtý gizli olarak vermeye çalýþmalý-

yýz.
Zekât verirken gösteriþ yapmamalý-

yýz.
Zekâtý, verdiðimiz kiþinin gururunu

incitmeden vermeliyiz.
Zekâtý iþe yaramaz kötü mallardan

deðil iyisinden vermeliyiz.

Zekât Nelerden Verilir?

Zekât; para, altýn, gümüþ, ticaret
mallarý, büyükbaþ, küçükbaþ hayvanlar
ve toprak ürünlerinden verilir. 

Zekât oranlarý ise þu þekildedir:
Altýn, gümüþ ve nakit paranýn

kýrkta biri,
Ticaret mallarýnýn kýrkta biri.

YARDIMLAÞMA

146



147

Küçükbaþ hayvanlarýn kýrkta biri.
Büyükbaþ hayvanlarýn otuzda biri.
Toprak ürünlerinin onda biri.

Sadaka: Ýhtiyaç sahiplerine Allah rý-
zasý için yapýlan bir yardýmdýr. 

Zekât gibi farz bir ibadet deðildir.
Ayrýca sadaka vermek için zengin olma-

ya da gerek yoktur. Ýsteyen istediði ka-
dar ihtiyaç sahiplerine yardým edebilir.
Sadakanýn belli bir zamaný ve yeri yok-
tur. Her zaman her yerde sadaka verebi-
liriz. Fakat dinimizin öðütlediði fýtýr sa-
dakasý (fitre) Ramazan ayýnda verilir. Bu
sadaka bir insanýn bir günlük yiyecek ih-
tiyacý kadardýr. Bu sadaka ailedeki her
kiþi için ayrý ayrý verilir. Küçüklerin sada-
kasýný anne-babasý verir. Sadaka verirken
de zekât verirken yaptýðýmýz gibi dikkat-
li olmalýyýz. Sadaka verdiðimiz kiþileri in-
citmemeliyiz.

Bilal YORULMAZ



ZENGÝNLER ve YOKSULLAR

Dedemle birlikte ülkeler arasý bir
seyahate çýkacaktýk. Hazýrlýklarý kýsa sü-
rede tamamlayýp gemiye bindik. Gemi
iki katlýydý. Bizi üst tarafa aldýlar. Þýk gi-
yimli her hallerinden oldukça zengin ol-
duklarý anlaþýlan insanlarýn arasýndan ge-
çerek  kamaramýza yerleþtik.

Ýlk birkaç gün her þey iyiydi. Ben gü-
nümün büyük bir kýsmýný güvertede ba-
lýklarý ve martýlarý izlemekle geçiriyor-
dum. Dördüncü gün geminin motorla-
rýndan birinin arýzalandýðý haberini aldýk.
Bu, gideceðimiz yere en az bir hafta geç

varacaðýz anlamýna geliyordu. Kaptan bir
toplantý yaptý. Aylarca yetecek kadar yi-
yecek olduðunu söyledi. Herkes gibi biz
de rahatlamýþtýk. Salondan çýkarken genç
bir beyefendi bize doðru yaklaþarak:

– Bir dakikanýzý alabilir miyim, diye
sordu. 

Dedem:
– Ne demek? Buyurun sizi dinliyo-

rum, dedi. 
– Alt kattaki yoksullar için zekât top-

luyordum. Sizin de katkýnýz olursa sevi-
nirim, dedi. 



Dedem de ben de adamýn söyledikle-
ri karþýsýnda þaþýrmýþtýk. Dedem:

– Ne alt katý? Ne yoksulu, dedi. 
Genç, geminin alt katýnda düþük üc-

retle seyahat eden yoksul insanlarýn oldu-
ðundan, ciddi yiyecek sýkýntýsý çektikle-
rinden bahsetti. Dedem yardýmcý olaca-
ðýný, mümkünse o insanlarla görüþmek
istediðini söyledi. Genç bundan memnu-
niyet duyacaðýný söyledi. Kamara numa-
rasýný verip uzaklaþtý. Genç gider gitmez:

– Dedeciðim, zekât da ne, diye sor-
dum. 

Dedem baþýmý okþayarak cevap verdi:
– Zekât, kazandýðýmýz mallarýn kýrk-

ta birini Allah rýzasý için ihtyaç sahipleri-
ne vermektir. 

Böylece fakirler, zenginleri kýskanmaz
ve düþmanlýk beslemez.
Hem zenginle fakir arasýn-
daki uçurum da çok fazla
artmamýþ olur. Zenginler
bir gün kendilerinin de fa-
kir biri olabileceðini düþü-
nüp yardým ettikçe vicda-
nen rahatlar. Gemi seyaha-
tini, sana söylediðim gün
nasýl sevinmiþtin hatýrlýyor
musun?

– Evet, dedeciðim. 
– Ýþte o gün senin mut-

luluðunla ben de mutlu ol-
muþtum. Zekât verdiði-
mizde de böyle olur. Bak
yavrum, aðaçlar karþýlýksýz
meyve veriyor, koyunlar
süt veriyor, arý bal veriyor.
Çevremizdeki canlý cansýz
bütün varlýklar karþýlýk
beklemeden bizlere bir þey-
ler veriyor. Öyleyse biz de

Allah'ýn vermemizi istediði zekâtý Allah
için muhtaçlara vermeliyiz. Yoksa top-
lumda sýkýntýlar ortaya çýkar. 

Dedeme verdiði bilgilerden dolayý te-
þekkür ettim. 

O gün öðleden sonra dedemle birlik-
te gencin kamarasýna gittik. O da bizi
bekliyormuþ. 

– Buyurun gidelim, dedi.
Daha önce hiç görmediðim yerlerden

geçerek alt kata indik. Ýnmemizle birlikte
þok olduk. Burasý ayrý bir dünyaydý sanki.
Her taraf inleyen, kývranan, açlýktan bir
deri bir kemik kalmýþ insanlarla doluydu.
Ne diyeceðimizi, nasýl bir tepki vereceði-
mizi bilemedik. Gezdikçe küçücük odala-
ra üst üste yýðýlmýþ insanlarýn çaresiz ba-
kýþlarý altýnda ezildik. Dedem gence:
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– Gezimizi burada bitirelim istersen,
dedi.  Mesele anlaþýldý.

Gezimize nokta koyup üst kata çýk-
týk. O heyecanla önümüze çýkana gör-
düklerimizi ve yaþadýklarýmýz anlatmaya
çalýþtýk ama nafile; gencin daha önce söy-
lediði gibi hiç kimse bizi dinlemedi. Hat-
ta bir çoðu kahkahalarla gülüp "Biz nasýl
kazanýyorsak onlar da çalýþýp kazansýn-
lar." diyerek dalga geçti. Gücümüzün
yettiðince yardýmcý olmaya çalýþtýk. Bi-
zimkisi devede kulak gibi kalýyordu.
Mutlaka birçok elin bu iþin altýna girme-
si gerekiyordu. Günlerce dil döktük yal-
vardýk. Kimseye bir þey anlatamadýk. Bu
durumu gence ilettiðimizde:

– Baþýnýzýn çaresine bakýn. Çünkü ge-
mi batacak. 

Kaptan alt kattaki insanlarýn yardým
almamasý için üst katla alt kat arasýna de-
mir parmaklýk yapmýþ. Çaresizliðe ve ölü-
me terk edilen yoksullar, gemiyi batýrma-
ya karar verdiler.

– Kaptanýn haberi olmuþ mu bundan?
– Olmuþ. Onlarýn halini göremediði

için böyle bir þey yapmalarýnýn mümkü-
nü yok, demiþ.

– Sen ne düþünüyorsun?
– Hiç þakalarý yok. Çünkü kaybede-

cekleri bir þeyleri yok. Ben baþýnýzýn ça-
resine bakýn, derim.      

Biz gencin söylediklerini dikkate ala-
rak boþ bulduðumuz filikalardan birine
bindik. 

Daha uzaklaþmamýþtýk ki çýðlýklar
yükselmeye baþladý. 

– Gemi batýyoor!
– Herkes baþýnýn çaresine baksýýn!
– ...
Bindiðimiz filikada çaresizlik içinde

denize atlayanlarý, çýðlýk çýðlýða baðýran-
larý gördük. Dedem:

– Yavrum, dedi. Toplum da böyle.
Zenginlerden zekâtýný alamayan bazý
yoksullar çaresiz kalýnca hýrsýzlýða baþlý-
yor, sonra eþkýya oluyor, toplumun huzu-
runu kaçýrýyorlar. Allah sevap kazanaca-
ðýmýzý belirterek, yine bizim iyiliðimiz
için fakirlere zekât vermemizi söylüyor.
Aslýnda kendimize iyilik yapýyoruz. Al-
lah kendimize yaptýðýmýz iyiliðin karþýlý-
ðý olarak bir de sevap veriyor. 

Uzun bir mücadelenin sonunda yar-
dým ekipleri tarafýndan kurtarýldýk. Be-

nim için ilk ve tek
olan bu deniz yolculu-
ðundan alacaðým der-
si almýþtým. 

Zekeriye ULAÞLI
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Bir gün, Ebu Hureyre (radýyallahu
anh), Peygamber Efendimizin yanýna
geldi. O'na þöyle dedi: 

– Ya Resûlûllah! Birkaç günden beri
yiyecek bir þey bulamadým. Üst üste aç
olarak oruca niyetlendim.  

Gülden güzel kokulu Efendimiz etra-
fýna baktý. Fakat onu evine götürüp mi-
safir edebilecek kimse göremedi. Neden
sonra Allah Resûlünün çok sevdiklerin-
den Ebu Talha ayaða kalktý ve:

– Ya Resûlûllah onu ben misafir ede-
yim, dedi. Sonra da alýp evine götürdü.  

Bu insanlarýn ellerinde avuçlarýnda
hiçbir þey kalmamýþtý. Ara sýra evlerinde
bir çorba ya piþerdi veya piþmezdi. O
gün, hanýmý Ümmü Süleym biraz çorba
yapabilmiþti. Ve onu çocuklarýna içire-
cekti. Misafir eve gelince karý koca arala-
rýnda konuþtular: 

– Bu gece çorbayý Allah Resûlünün
misafirine yedirelim. Biz nasýl

olsa bugün de aç olarak
oruç tutabiliriz. Çocuk-
lar, ikna edilip yatýrýlma-
lý... Onlarý nasýl doyura-
caðýmýzý yarýn sabah dü-

þünürüz, diye sözleþtiler. 

Gecenin ve gündüzün aydýnlýk gö-
nüllüleri, misafirin yanýnda ne yapacak-
larýný da düþündüler. Yemek sofraya ko-
nunca, haným yanlýþlýkla mumu söndüre-
cekti. Ev sahibi de kaþýðýný çorba tasýna
boþ getirip götürecek. Zira çorba iki kiþi-
yi doyuracak kadar deðildi. 

Böylece misafir karnýný doyurmuþ
olacaktý. Planladýklarý gibi de yaptýlar.  

Derken sabah oldu ve sabah nama-
zýnda da Allah Resûlünün arkasýnda yer-
lerini aldýlar. Peygamberimiz sabah na-
mazýný kýldýrdý. Yüzünü onlara döndü,
sonra da gözleriyle Ebu Talha'yý ve Ebu
Hureyre'yi arayarak onlara sordu:

– Bu gece ne yaptýnýz ki, hakkýnýzda
þu âyet nazil oldu: "Kendileri sýkýntý için-
de bulunsalar dahi baþkalarýný kendi ne-
fislerine tercih ederler." (Haþr Suresi,
9.âyet) 

Karanlýklara nur gibi düþen bu fe-
dakârlýktan sonra cevap gelmiþti. Silin-
mez bir yazý ile tarihin sayfalarýna yazýl-
mýþtý artýk. 

Mehmet TERZÝ
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Yüce Allah güneþi ve dünyayý yarattý.
Sonra  daðlarý yarattý. Sýra daðlarýn ar-
dýndan ovalar, vadiler ve diðer yeryüzü
þekilleri yaratýldý. Melekler daðlarýn bü-
yüklüðüne ve kuvvetine hayret ettiler.

– Ey Rabbimiz, yarattýklarýn arasýnda
daðlardan daha kuvvetli olaný var mý, di-
ye sordular. Yüce Allah: 

– Evet, demir, diye cevap verdi. Me-
lekler bu defa: 

– Ey Rabbimiz, yarattýklarýn içinde
demirden daha kuvvetli olaný var mý, di-
ye sordular. 

Yüce Allah: 
– Evet, ateþ, buyurdu. Bunun

üzerine Melekler: 
– Ey Rabbimiz, yarattýklarýn

arasýnda ateþten daha kuvvetlisi
var mý, dediler. 

Yüce Allah: 
– Evet, rüzgâr var, buyurdu. 
Melekler bu defa da: 
– Ey Rabbimiz, yarattýkla-

rýn arasýnda rüzgârdan kuv-
vetli olaný var mý, diye sorun-
ca Yüce Allah:

– Evet, var. Sað eli ile sadaka verirken
bunu sol elinden gizleyerek veren Âde-
moðlu daha kuvvetlidir, buyurdu. 

Saim AK
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Zekât zenginler için,
Bir vazgeçilmez þarttýr
Sorulmaz neden niçin,
Vermek bir kemalattýr.

Fakirlerin hakkýný,
Allah zengine verir.
Kazanýr imtihaný,
Mümin gerçeði görür.

Bu faniler yurdunda,
Elden çýkacak mallar.
Zekât veren bir kul da,
Kârý öteye yollar…

Bir gün bulur hesabý,
Öteye vardýðýnda.
Açýlýr bin bir kapý,
Ona cennet baðýnda.

Mehmet ERDOÐAN
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Ýki resim arasýndaki yedi farký bulunuz.

Ömer yaþlý dedeye yardým etmek istiyor. Dedeyi bulmasý
için yardýmcý olur musunuz?
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Ebu Hureyre çok acýkmýþtý. Karný ne-
redeyse sýrtýna geçmiþti. Bir süre sabret-
meyi denedi. Fakat dayanacak hâli kal-
mamýþtý. Baþý dönüyordu. Bayýlmak üze-
reydi. 

Ýnsanlarýn gelip geçtiði bir yolun ke-
narýna geçti. Uygun bir yer bulup oraya
oturdu. Gözlerini ufka dikip birilerini
beklemeye baþladý, ama açlýðýna çare
bulamadý.

Ebu Hureyre'nin ümidi tükenmeye
baþladýðý sýrada Peygamberimiz onu gör-
dü. Gönüllere huzur veren sesiyle:

– Ey Ebu Hureyre, dedi. 
Dünyalar Ebu Hureyre'nin olmuþtu

sanki. O an açlýðýný filan unuttu. Ta yü-
reðinden gelen bir sesle:

– Buyur Ey Allah'ýn Resûlü, diye ce-
vap verdi. 

Peygamberimiz onu tepeden týrnaða
þefkatle süzdü ve:

– Peþimden gel, dedi. 
Ebu Hureyre'nin

mutluðu katlandý o
an. Büyük bir se-
vinçle Sevgili Pey-
gamberimizin arka-
sýndan yürümeye
baþladý. 

Efendimiz evine
girdi. Ebu Hureyre
dýþarýda kalmýþtý. Ýçe-
ri girmek için izin is-
tedi. Kendisine izin
verilince hemen içeri

daldý. Gözüne ilk çarpan þey, orta yerde
duran bir kâse süt idi. 

Sevgili Peygamberimiz de görmüþtü o
sütü. Hemen bunu kimin getirdiðini sor-
du. Evdekiler:

– Bu süt sana hediye olarak geldi, de-
diler. 

Peygamberimiz Ebu Hureyre'ye döndü:
– Haydi git ve Suffe ashabýný buraya

çaðýr, dedi. 
Ebu Hureyre istemeye istemeye dýþarý

çýktý. Suffe ashabýnýn eve davet ediliþi bi-
raz üzmüþtü onu. Çünkü sütün ancak
kendisine yeteceðini düþünüyordu. Suffe
ashabý gelirse kendisi yine aç kalacaktý.
Ama emir Allah Resûlünden idi. 

Suffe ashabýnýn yanýna vardý. Onlarý
Efendimizin çaðýrdýðýný söyledi. Ashab
sevinç içinde ayaða kalktý. Kýsa sürede
Efendimizin evine geldiler. Hemen sütün
etrafýnda yerlerini aldýlar. Onlar da çok
aç idiler. 

Efendimiz sütü
iþaret ederek onu as-
haba ikram etmesini
söyledi. Ebu Hureyre
hemen küçük bir bar-
dak aldý. Onu sütle
doldurarak sahabilere
ikram etmeye baþla-
dý. Herkes kendisine
uzatýlan sütü büyük
bir iþtahla içti. Doy-
mayan kalmamýþtý. 

Ebu Hureyre etra-
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fýna þöyle bir baktý. Ýçmeyen sadece ken-
disiyle Efendimiz kalmýþtý. Onun bakýþ-
larýný fark eden Sevgili Peygamberimiz
uzanýp bardaðý aldý ve tebessüm ederek:

– Sadece seninle ben kaldýk, dedi. 
Ebu Hureyre azýcýk sütün herkese

yetmesi karþýsýnda hayretler içinde kal-
mýþtý. Efendimize bakarak:

– Evet ya Resûlûllah, dedi. Ýkimiz kal-
dýk.

Peygamberimiz bardaðý doldurdu.
Ebu Hureyre'ye uzattý.

– Haydi bakalým, dedi. Bunu al da
sen iç!

Ebu Hureyre o ana kadar aðzýna o
sütten bir damla bile koymamýþtý. Çok aç
olmasýna raðmen önce misafirlere ikram
etmiþti. Efendimizin teklifini canýna min-
net bildi. Hemen bardaðý aldý. Bismillah,
diyerek yudum yudum içti.

Bardak boþalmýþtý. Efendimiz gülüm-
seyerek:

– Bir daha iç, dedi.
Ebu Hureyre yine içti. O içtikçe Sevgi-

li Peygamberimiz "Bir daha iç!" diyordu. 
Ebu Hureyre itiraz etmiyor, içiyordu.

Sonunda dayanamadý ve:
– Ey Allah'ýn Elçisi, dedi. Yemin ede-

rim ki, bir damla içecek hâlim kalmadý! 
Elindeki bardaðý Efendimize verdi.

Herkes hayretler içinde olaný biteni seyre-
diyordu. Küçücük kâse sanki bir süt kay-
naðý olmuþ, asla eksilmiyordu. Bu apaçýk
bir mucizeydi. Allah sevdiði kullarýna
rahmet hazinesinden sürekli olarak bu ni-
meti göndermiþ, hepsini doyurmuþtu. 

Ruhi DEMÝREL



Tiki tak  tiki tak,
Sanki bir dil duvarda
Der: "Fani zevkleri býrak.
Ey insan bu dünyada,
Cenneti kazanmaya bak."

Ne þekerdin ne nane, 
Alýnýr tane tane, 
Bir tane kýrýlýnca,
Dökülür tane tane

Tarlada biter,
Makine büker, 
Sabah akþam 
Elimizi yüzümüzü öper.

Aþaðýdaki bilmecelerin cevaplarýn, resimlerden de yararlanarak
bulup yazýný.

Daðdan gelir taþtan gelir.
Bir kükremiþ aslan gelir.   

157

1

2

3

4



158



159



Pantolonumuz, elbisemiz, gömleði-
miz söküldüðü zaman annemiz iðne iplik
alýp diker. Eðer sökük haddinden fazla
ise ve bizim yapacak bir þeyimiz yoksa
baþvuracaðýmýz yer terzidir. Bize yeni el-
biseler diker, gerektiðinde elbiselerimizi
tamir eder. Hiç düþündünüz mü tarihte
terzilik yapan, ilk elbiseyi diken kimdir? 

Her mesleðin tarihte bir ustasý vardýr.
Terzilerin piri, ilk ustasý da Ýdris
Aleyhisselâmdýr. Hazreti Ýdris beyaz tenli,
uzun boylu, geniþ göðüslü ve güzel yüzlüy-
dü. Âdem ve Þit Aleyhisselâma gönderilen
sahifelerden çok çok ders yapýp Allah'ý zik-
rettiði için ona Ýdris adý verildiði söyleniyor. 

Ýlk kez, iðne ile dikiþ diken, elbise di-
kip giyen Hazreti Ýdris'tir. Bundan önce
insanlar hayvan derilerini giyiyorlardý. 

Bunlarýn yanýnda kalemle ilk kez yazý
yazan, ilk kez yýldýzlar ve hisap ilmini
gözden geçiren zat idi. Geçmiþ devirler-
deki ilimlerin hepsi kendinde toplanmýþtý. 

Âdem ve Þit Aleyhisselâmdan sonra
Ýdris Aleyhisselâm Yüce Allah tarafýndan
peygamberlik verildi. Kendisine otuz sa-
hife indirildi. 

Ýdris Aleyhisselâm yaþadýðý müddetçe
kavmine Allah'ýn emirlerini iletti. Onlarý
Kabil oðullarýna uymamalarý konusunda
uyardý. Ýlk kez Allah yolunda Kabil oðul-
larý ile savaþtý. 

Zeynep AKÝFOÐLU
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1. Zekât vermek için akýllý ve ergenlik
çaðýna girmiþ olmanýn yanýnda baþka
hangi þart aranýyor?

A. Okula gitmek.
B. Meslek sahibi olmak.
C. Yirmi beþ yaþýný doldurmak.
D. Zengin olmak.

2. Zekâtla ilgili aþaðýdaki davranýþlardan
hangisi doðru deðildir? 
A. Zekâtý herkesin göreceði þekilde

vermeliyiz.
B. Verirken gösteriþ yapmamalýyýz.
C. Zekât verdiðimiz kiþinin gururunu

incitmeden vermeliyiz.
D. Zekâtý iþe yaramaz kötü mallardan

deðil iyisinden vermeliyiz.

3. Zengin olmayanlarýn da ihtiyaç sahip-
lerine Allah rýzasý için yaptýðý yardýma
ne denir?

A. Fitre
B. Sadaka
C. Zekât
D. Borç

4. "Zenginler ve Yoksullar" adlý parçada
bir delikanlý dede ve torundan ne istedi?

A. Gemideki yoksullar için yardým.
B. Giyebileceði bir elbise istedi.
C. Ýçebileceði su istedi.
D. Gemi tamiri için yardým istedi.

5. "Bir Kâse Süt" adlý parçada Ebu Hu-
reyre ve sahabiler nasýl bir mucizeyle
karþýlaþtýlar?

A. Ellerindeki taþlar konuþtu.
B. Keçinin sütü çoðaldý. 
C. Sütü herkes içti, bitmedi.
D. Deve konuþarak derdini anlattý.

6. Her mesleðin tarihte bir ustasý vardýr.
Terzilerin piri kimdir?

A. Hazreti Musa
B. Hazreti Ýsa
C. Hazreti Ýbrahim
D. Hazreti Ýdris

7. “Rüzgârdan Kuvvetli” adlý parçada
demirden, ateþten ve rüzgârdan daha
kuvvetli olan nedir?

A. Yer altýndan çýkarýlan elmas
B. Gizli verilen sadaka
C. Kýlýnan namaz.
D. Yolda kalmýþlara yardým etmek.

8. "Daha Aðýr" adlý parçada Kanuni Sul-
tan Süleyman ölmeden önce ne yap-
týrmaya karar verdi?

A. Süleymaniye Camisini
B. Irmak üzerine köprü.
C. Kütüphane
D. Aþ evi
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Hac, yýlýn
belirli günlerin-
de özel giysiler
giyerek Mek-
ke'deki Arafat ve
Kâbe'yi ziyaret
etmektir. Hac
Ýslâm'ýn þartla-
rýndan biridir.
Þartlarýný taþýyan
Müslümanlarýn ömürde bir defa hacca git-
mesi gerekir.

Haccýn Farzlarý:

1. Arafat'ta bir süre durup dua etmek.
2. Kâbe'yi tavaf etmek.
3. Ýhram denilen hacca özel bir giysi

giymek. 

Hac Kimlere Farzdýr?

Yeterli maddi gücü bulunanlara. 
Akýllý olanlara. 
Yol güvenliði bulunanlara. 

Ergen olanlara.
Saðlýklý olanlara. 
Özgür olanlara.

Hac ile Ýlgili
Kavramlar

Ýhram: Hac gö-
revi süresince giyi-
len beyaz elbiseye
denir. Ýhram erkek-

ler için biri sol omzu örten, diðeri de
peþtamal gibi bele sarýlan iki beyaz,
dikiþsiz havludur. Kadýnlar içinse
uzunca bir elbisedir. Ýhrama, Mekke
þehrinin çevresinde belirlenmiþ ve
adýna "Mikat" denilen yerlerde girilir.

Vakfe: Kurban bayramý arifesin-
de öðle vaktinden bayram sabahý-
na kadar, bir süre Arafat'ta bu-
lunmak demektir.

Tavaf: Kâbe'nin etrafýn-
da Hacerül Esved'ten (si-
yah renkli kutsal taþ)

KÂBE’YÝ ZÝYARET
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baþlayarak yedi defa dönmektir. Her dö-
nüþe bir Þavt denir. Yani bir tavaf  yedi
þavttan oluþur. Farz olan tavaf kurban
bayramýnýn ilk 3 gününde yapýlýr. 

Sa'y: Tavaftan hemen sonra Kâbe'nin
doðu tarafýnda bulunan Safa ve Merve
tepeleri arasýnda hýzlý adýmlarla 7 defa gi-
dip gelmektir. Safa'dan Merve'ye 4, Mer-
ve'den Safa'ya 3 kez gidilir.

Hac ile  Ýlgili Mekanlar

Kâbe: Yeryüzünde Allah'a ibadet
maksadýyla yapýlan ilk mescittir. Kâbe
Müslümanlarýn kýblesidir. Namazlarda
Kâbe'ye yönelinir. Kâbe Mescid-i Haram
denilen büyük mescidin ortasýnda bulu-
nur. Küp þeklinde bir binadýr. Doðu kö-
þesinde Hacerül Esved yer alýr. Çok yaký-

nýnda Hazreti Ýbrahim'in Kâbe'yi yapar-
ken üzerine çýktýðý taþýn bulunduðu "Ma-
kam-ý Ýbrahim" bulunmaktadýr. Mescid-i
Haram'da içinden zemzem suyunun çýk-
týðý bir kuyu da vardýr. 

Safa ve Merve: Kâbe'nin doðusunda
yer alan, aralarý yaklaþýk 350 m olan iki
tepenin adýdýr. 

Arafat Daðý: Mekke'nin doðusunda
yer alan bir daðdýr. Burada bir süre dur-
mak haccýn farzlarýndandýr.

Müzdelife: Arafat daðý ile Mina ara-
sýnda kalan bölgeye verilen isimdir. 

Mina: Müzdelife ile Mekke arasýnda
bir bölgedir. Kurban kesme ve temsili
þeytan taþlama iþi burada yapýlýr. 

Bilal YORULMAZ



Annem, hacca seni de götüreceðiz de-
diðinde inanamadým. Böyle bir þey be-
nim için hayalden öteye geçemezdi. Ka-
çýncý kez "Gerçekten mi?" dedim hatýrla-
mýyorum. Bir de babamýn aðzýndan duy-
mak istiyordum. Gelince ona da sordum.
O da annem gibi "Evet, yavrum seni de
götüreceðiz." deyince sevinçten uçtum
âdeta. Ertesi gün hazýrlýklar baþladý. Ön-
ce pasaport iþlemleri için emniyete; ar-
dýndan alýþveriþe gittik. 

Akþam gelen misafirlerle evimiz de
dolup taþtý. Uzun süredir göremediðimiz
dostlarýmýz bizden helallik istediler. Hac-
cýn ne kadar önemli bir þey olduðunu da-
ha yola çýkmadan hissetmeye baþladým. 

Nihayet gideceðimiz gün geldi. Sabah
bizi uðurlayacak komþu ve akrabalarý-
mýzla havaalanýna gittik. 

Onlarca uçak vardý havaalanýnda. Bizi

uðurlamaya gelenlerle vedalaþtýktan sonra
uçaða doðru yürüdük. Merdivenleri, ilk
kez uçaða binmenin heyecanýyla çýktým.
Bizi hostes karþýladý. Bana küçük bir çiko-
lata uzatýp, "Hoþ geldin küçük kýz." dedi.
Mahcubiyet içinde baþýmý eðdim. Uçaðýn
içine girince baþka bir hostes bize yerimizi
gösterdi. Herkes, adýna ihram denilen be-
yaz bir havluya bürünmüþtü. Babama ne-
den böyle giyindiðimizi sordum. 

– Zenginlerin, fakirlerden üstün ol-
madýklarýný anlamalarý için, dedi ve ekle-
di. Sence bu uçakta en zengin kim?

Saðýma soluma baktým. 
– Herkes ayný giyinmiþ. Fark görün-

müyor, dedim. 
– Gördün mü, dedi.  Giysiler ayný

olunca kimin zengin kimin fakir olduðu
anlaþýlmýyor. Yani kimse kimseden üstün
deðil. Bunu burada daha iyi anlýyoruz.

SÜRPRÝZ YOLCULUK
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Hatta hacda daha da iyi anlayacaksýn.
Ýkinci olarak da, aslýnda bize ait gibi görü-
nen malýn mülkün bize ait olmadýðýný öð-
reniriz. Çünkü öldüðümüzde yanýmýzda
götüreceðimiz dünyaya ait tek þey, üzeri-
mizdeki bu ihrama benzeyen kefendir.
Öyleyse gerçekte bize ait gibi görünen pa-
ralar, mallar bize ait deðil. Yüce Allah ge-
çici olarak bizlere vermiþ ki hayýrlý iþlerde
kullanýp deðerlendirelim, diye.

Babamla güzel güzel konuþuyorduk ki
uçak sarsýlmaya baþlayýnca korktum. Ba-
bam, "Korkma, uçak hava boþluðuna düþ-
tü. Bu her zaman olabilir." dedi. Nitekim

çok geçmeden sarsýntý durdu ve uçak nor-
mal seyrinde devam etmeye baþladý.   

Yolculuk biraz zor da olsa, Mekke'ye
indik. Sýcak bir rüzgâr yüzümüze vuru-
yordu. Havaalaný öyle kalabalýktý ki yü-
rümek mümkün deðildi. Kimi esmer, ki-
mi sarýþýn, kimi çekik gözlü, binlerce in-
san vardý. Kalabalýk her geçen zaman bi-
raz daha artýyordu. Bunu babama söyle-
diðimde tebessüm ederek, "Sen asýl Mek-
ke'ye vardýðýnda gör kalabalýðý." dedi.

"Burasý böyleyse Mekke nasýldýr acaba?"
diye geçirdim içimden.  

Sýraya geçip bekledik. Ýþlemler sür-
dükçe sürdü. Vakit ilerledikçe sýkýntý art-
sa da herkes olabildiðine hoþgörülüydü.
Nihayet pasaportlarýmýzý aldýk ve oto-
büslere bindik. Yeni bir yolculuk baþlý-
yordu. Artýk heyecan zirvedeydi. Ýki saat
sonra Mekke'de, Sevgili Peygamberimi-
zin diyarýnda olacaktýk. Hoparlörlerden
gelen ilahiye biz de eþlik ettik. Uçak yol-
culuðu, otobüs yolculuðu derken uyu-
muþum. Rehberimizin "Mekke'ye gel-
dik." anonsuyla gözlerimi açtým. Annem

tebessüm ederek yüzüme bakýyordu.
Rehberimiz, "Kâbe'yi, otelimize yerleþ-
tikten sonra ziyaret edeceðiz." dedi.
Kimseden ses seda çýkmadý. Ara sokak-
lardan geçip beþ katlý bir binanýn önünde
durduk. Hoparlörden rehberimizin sesi
bir kez daha yükseldi. "Ýki saat sonra lo-
bide buluþalým." 

Üç kiþilik odamýza yerleþip biraz dinlen-
dikten sonra abdestlerimizi alýp lobiye in-
dik. Bizimle birlikte gelen herkes oradaydý. 
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Grubun en küçük üyesi bendim. Reh-
berimiz açýklamalarýný yaptýktan sonra
hep birlikte Kâbe'ye doðru ilerledik.
Ýçimde dayanýlmaz bir heyecan vardý.
Hep birlikte söylenen tekbirler tarif ede-
meyeceðim bir mutluluk veriyordu bana. 

Derken muhteþem duruþuyla Kâbe
karþýmýza çýktý. Kimse gözyaþlarýný sakla-
mýyordu artýk. Ben de aðlýyordum. Bir
müddet seyretmemize müsaade edildi.
Babamýn dediði gibi öyle kalabalýktý ki,
iðne atsan yere düþmezdi. Burada birbiri-
nin dilini anlamayan, rengi, yaþayýþý fark-
lý milyonlarca insanýn tek bir gaye vardý:
"Allah'ýn rýzasýný kazanmak." 

Bir müddet sonra rehberimizin önderli-
ðinde biz de dönmeye baþladýk. O gün ne
kadar döndük hatýrlamýyorum. Gecenin
geç saatleri otele döndüðümüzde tatlý bir
yorgunluk çökmüþtü üzerimize. Yemekle-
rimizi yer yemez yattýk. Çünkü ertesi gün
dinç olmak için dinlenmemiz gerekiyordu. 

Sonraki günler bol bol namaz kýldýk,
Kur’ân okuduk, Kâbe'nin etrafýnda dö-
nerek tavaf yaptýk, dua ettik.

Peygamberimizin doðduðu evi, ilk
babamýz Hazreti Âdem'le Hazreti Hav-
va'nýn bir araya geldikleri Arafat Daðý’ný,
Sevr Maðarasý’ný ve ilk vahyin geldiði
Hira Maðarasý’ný, gezdik. Her gittiðimiz
yerde Ýslâmiyet'in hangi zorluklar içinde
anlatýlmaya çalýþýldýðýný anladýk. 

Sabretmenin, saygýlý ve hoþgörülü ol-
manýn hayatýmýz için ne kadar önemli ol-
duðunu anladým.  

Þimdi geri dönüþ için uçaða bindik.
Kutsal topraklardan ayrýlmanýn hüznü
vardý içimizde. Nasýl bir yer ki gelirken
aðlattý, giderken aðlattý. Haccýn bana
kazandýrdýklarýný düþündükçe bu sürpriz
yolculuk için anne ve babama tekrar tek-
rar teþekkür ettim. 

Zekeriye ULAÞLI
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Hacca giden bir kulun,
Günahlarý silinir.
Sanki doðduðu ilk gün,
Gibi günahsýz olur.

Birlik olmanýn yolu,
Elbette Hac'tan geçer.
Allah'ýn her bir kulu,
Kâbe'de huzur içer…

Mehmet ERDOÐAN

Böylesine ibadet,
Nerede var söyleyin.
Böyle sonsuz saadet,
Can damarý bir kulun.
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Her þey O’nu Anlatýyor

Belli bir hedefi olan, buna ulaþmak
için bir araya gelen, dayanýþma ve yar-
dýmlaþma içinde hareket edenler, hedef-
lerine çabuk ve kolay ulaþýyorlar. Hatta
yerden binlerce metre yüksekte olsalar
bile. Kimden mi bahsediyorum? Göç
ederken havada "V" þeklinde dizilip uç-
malarýyla meþhur kazlardan. 

Göç sýrasýnda birbirinden ayrýlmayan
kazlar, yol boyunca hep kendilerine il-
ham edildiði gibi hareket eder. Önce ha-
vada "V" þekli oluþturacak biçimde dizi-
lirler. Böylece her bir kazýn kanat çýrp-
masýyla meydana gelen hava akýmý, arka-
sýndan gelenin iþini kolaylaþtýrmýþ olur.
Önündeki arkadaþýnýn saðladýðý hava

akýmýný kullanan kaz, çok daha rahat
uçar. Birlikte hareket edildiði için bir ka-
zýn tek baþýna gidebileceði yolun yaklaþýk
iki katý kadar yol alýnýr. Böylece neredey-
se % 70 oranýnda enerji tasarrufu saðla-
nýr.

Kazlardan herhangi biri bu uçuþ dü-
zeninden çýkýp gruptan ayrýlacak olsa,
uçmakta bile çok zorlanýr. Grubun için-
deki hava akýmýnýn dýþýnda kalýp, kendi
gücüyle göçü tamamlamak, bir kaz için
neredeyse imkânsýzdýr. Bu sebeple bir þe-
kilde grubun dýþýnda kalmýþ olan kaz, hiç
vakit kaybetmeden arkadaþlarýnýn yanýna
geri döner.

Uçarken havada meydana getirdikle-
ri "V" þeklini bozmayan kazlar, ken-

di aralarýnda sýk sýk yer deðiþti-
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rirler. Grubun baþýnda uçan lider kazýn
önünde hava akýmý meydana gelmediði
için o, diðerlerinden daha fazla güç har-
car. Yorulunca en arkaya geçer ve onun
hemen arkasýndaki kaz lider olur. Yolcu-
luk bu þekilde yorulan kazýn en arkaya
geçip, yerini arkasýndaki arkadaþýna bý-
rakmasýyla devam eder. Böylece her kaz,
grubun her noktasýnda bulunmuþ olur.
Ve hepsi de ayný miktarda güç harcarlar. 

Bu sistemli toplu-
luk arasýndaki yardým-

laþma ve dayanýþma da çok
iyidir. Hep birlikte giderlerken

aralarýnda hastalanan ya da yara-
lanan olursa, onu asla yalnýz bý-

rakmazlar. Gruptan bir iki
kaz, hemen o arkadaþlarýna

yardýmla görevlendirilir.
Bu yardýmcýlar, yaralý
ya da hasta kaz iyile-

þene kadar ona bakar.
Sonra da birlikte yola de-

vam ederler. Çok vakit kaybetmemiþler-
se, kendi gruplarýna yetiþmeye çalýþýrlar.
Bazen de rastladýklarý baþka bir kaz sürü-

süne katýlýrlar.
Onlar da aralarýna
katýlmak isteyen
bu yeni arkadaþ-

larýný hemen kabul eder. Hiçbir
zaman "Niçin geldiniz?" demezler. Onla-
ra yaratýlýþtan öðretildiði üzere hep bir-
likte göklerde süzülmeye devam ederler.

A.Baþak SEZGÝN 
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Bir gece Hazreti Ýbrahim'e rüyasýnda
"Allah Teâlâ sana oðlun Ýsmail'i kurban
etmeni emrediyor." denildi. Ýbrahim Pey-
gamber uyandýðýnda besmele çekerek
Allah'a sýðýndý. Abdest alýp namaz kýldý
ve tekrar yattý. Yine ayný rüyayý gördü.
Ýbrahim Aleyhisselâm oðlunu baðrýna
bastý ve hanýmý Hacer'e dedi ki:

– Ben yarýn Rabbime ibadet için ev-
den çýkacaðým. Ýsmail de benimle gele-
cek, oðluma gusül abdesti aldýr ve en gü-
zel elbiselerini giydir! 

Eþinin bu isteði üzerine annesi Ýsmail'i

güzelce hazýrladý. Hazreti Ýbrahim ile oð-
lu Ýsmail evden çýkýnca þeytan, yaþlý bir
insan kýlýðýnda Hazreti Hacer'in yanýna
gelip þöyle dedi:

– Ýbrahim'in, oðlunu nereye götürdü-
ðünü biliyor musun?

– Allah'a ibadet için götürdü.
– Hayýr, onu boðazlayacak.
– Hiç baba evladýný keser mi?
– Gördüðü bir asýlsýz rüya için kese-

cekmiþ.
– Hayýr, dedi Hacer ve onu kovdu.

Þeytan bu sefer de Ýbrahim Aleyhis-

170



selâmýn yanýna geldi ve:
– Sen nasýl babasýn ki, oðlunu boðaz-

lamaya götürüyorsun, dedi. Hazreti Ýb-
rahim:

– Ey lanetli defol! Eðer benim yüz bin
oðlum olsa Allah için yine hepsini kur-
ban ederim, dedi. Baba tarafýndan tersle-
nen þeytan, bu kez de Ýsmail Aleyhis-
selâma yanaþtý:

– Ýsmail, baban seni kesecek, dedi.
Hazreti Ýbrahim hayretle:

– Hiç baba evladýný
keser mi, deyince
þeytan hemen:

– Ona Rab-
bi'nden fer-
man geldi,
dedi. Ýsma-
il Aleyhis-
selâm da:

– Eðer
R a b b i m
için kur-
banlýða ka-
bul edilirsem
bu benim için
en büyük þereftir,
dedi ve þeytaný yanýn-
dan kovdu. Arkasýndan da
birkaç taþ attý. 

Sonra da baba– oðul yollarýna devam
ettiler. Ýbrahim Aleyhisselâm Mina'ya
gelince biraz oturdu. Yanýnda oynayan
oðluna bakýp aðlamaya baþladý. Babasý-
nýn aðladýðýný gören Ýsmail yanýna gele-
rek dizine oturdu ve: 

– Babacýðým, neden aðlýyorsun, dedi.
Ýbrahim Peygamber: 

– Oðlum, Rabbim bana seni kurban
etmemi emir buyurdu, deyince Hazreti

Ýsmail:
– Babacýðým, emrolduðun gibi yap!

Ýnþallah beni sabredenlerden bulursun,
dedi. 

Ýbrahim Aleyhisselâm oðlunun bu
hâline sevinerek onu gözlerinden öptü.
Ýbrahim Peygamber, oðlunun ellerini ve
ayaklarýný baðladýktan sonra onu yüzü-
koyun yatýrdý. Besmele ile býçaðý boynu-
na götürdü. Kesmeye çalýþtý ama býçak

kesmedi. Tekrar denedi. Býçak yine
kesmedi. Dönüp býçaðý taþa

vurunca, býçak taþý yardý
ve o anda dile gele-

rek: 
– Ey Allah'ýn

dostu! Boþuna
uðraþýyorsun,
kesmem. Çün-
kü Yüce Allah
bana ‘Kesme!’
buyurdu, dedi.

Ýbrahim Aley-
hisselâm, "Acaba

kurbanýmýz kabul
edilmedi mi?" diye

endiþelenirken þöyle bir
ses duydu: 

– Ey Ýbrahim! Oðlunu kes-
mekten vazgeç ve onun yerine koçu kur-
ban et!  

Duyduðu bu sesle çok heyecanlanan
Hazreti Ýbrahim baþýný göðe kaldýrdý. O
an Hazreti Cebrail cennetten getirdiði
bir koçla aþaðý iniyordu. Hazreti Ýbrahim
çok sevindi. Allah Ýsmail'ini ona baðýþla-
mýþtý. Hemen koçu kurban ederek Rab-
bine þükretti.  
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ÝÝÞÞ  BBÖÖLLÜÜMMÜÜ
Sevgili Peygamberimiz ve sahabiler uzun süren bir yolculuktan sonra mola ver-

diler. Peygamberimiz sahabilere, bir koyun kesip piþirmelerini söyledi. Ýçlerinden biri:
– Ya Resûlûllah, dedi. Koyunu kesme iþini ben üstleneyim!
Bir baþkasý ileri atýldý:
– Ya Resûlûllah, onu yüzmek de benim iþim olsun!
Diðerler sahabiler durur mu, onlar da hemen ayaða

fýrladýlar:
– Piþirilmesini de ben hâlledeyim…
Herkes kendine göre bir þeyler yapmak istiyordu.

Efendimiz onlara izin verdikten sonra:
– Odun toplama iþi de benim olsun, deyiverdi.
Sahabiler bir an hayretle kalakaldýlar. Þaþkýn þaþkýn

baktýlar Sevgili Peygamberimize. Ýçlerinden biri telaþla:
– Ya Resûlûllah, dedi. Buna gerek yok. Biz o iþi de hâllede-

riz!
Sevgili Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi. Zaten hiçbir

zaman etmezdi de. Çünkü O, hâl ve hareketleriyle hep örnek
bir hayat yaþamýþtý. Bazen kalkýp etrafýndakilere su daðýtmýþ,
bazen onlarýn iþlerine koþmuþtu. 

Gül yüzlü Nebi:
– Sizin, benim iþimi de görmeye yeteceðinizi biliyorum. Fakat

ben, size karþý ayrýcalýklý bir vaziyette bulunmaktan hoþlanmam.
Çünkü Allah, kulunu, sahabileri arasýnda ayrýcalýklý durumda gör-
mekten hoþlanmaz, dedi.

Sahabiler, itiraz etmediler.  Þaþkýn þaþkýn birbirlerine bakýyorlar-
dý. Bu sýrada O, odun toplamaya baþlamýþtý bile…

Asým KARATEPELÝ
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Bir avcý diðerine sordu:

Köpeðinizi satýn almak istiyorum

ama sadýk mýdýr?
– Hem de fazlasýyla sadýk. Size bu

konuda yüzde 100 garanti verebili-

rim. 
– Nasýl bu kadar emin olabilirsiniz?

– Þimdiye kadar 5 kere sattým. Her

seferinde de geri geldi. 

Çay ocaðýnda yeni çalýþmaya baþlamýþ

acemi çýraða, üst kattaki iþyerlerinden

biri seslenir:
– Çaycýýýý, dört çay yap. Biri açýk

olsun.Çaycý cevap verir;

– Aðabey, hangisi açýk olsun?

Nasreddin Hoca bir gün eþeðine binmiþ.

Eþeðin inadý tutmuþ. Bir türlü eþeðin baþýný

gideceði yöne çevirememiþ. Bunu gören

komþusu: 

– Nereye gidiyorsun Hocam, diye sormuþ. 

Hoca da: 

– Eþeðin istediði yere, demiþ.
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1. Yýlýn belirli günlerinde özel giysiler
giyerek Mekke'deki Arafat ve
Kâbe'yi ziyaret etmeye ne denir? 

A. Umre
B. Hac
C. Ziyaret
D. Turizm

2. Aþaðýdaki bilgilerden hangisi doðru-
dur?

A. Sa'y: Kâbe'nin etrafýnda Hacerül
Esved'ten baþlayarak yedi defa
dönmektir.

B. Tavaf: Kurban bayramý arifesinde
öðle vaktinden bayram sabahýna
kadar, bir süre Arafat'ta bulun-
mak demektir.

C. Vakfe: Tavaftan hemen sonra
Kâbe'nin doðu tarafýnda bulunan
Safa ve Merve tepeleri arasýnda
hýzlý adýmlarla 7 defa gidip gel-
mektir.

D. Ýhram: Hac görevi süresince giyi-
len beyaz elbiseye denir.

3. Peygamberimiz ve sahabiler yolculuk
yaparlarken mola verdiler. Ýçlerinden
biri ne teklif etti?

A.Çevreden odun toplayayým.
B.Koyunu ben keseyim.
C.Hayvanlara su vereyim.
D.Oturmak için gölgelik yapayým.

4. "Sürpriz Yolculuk" adlý parçada anne-
baba çocuklarýný nereye götürüyorlar?

A. Hacca
B. Mýsýr Piramitlerine
C. Daðlara 
D. Tatil köyüne.

5. "Nereye?" adlý fýkrada Nasreddin
Hoca eþeðine binmiþ nereye gidiyor-
muþ?

A. Eþeðin istediði yere 
B. Kasaba pazarýna
C. Elma bahçesine
D. Demirciye

6. Göçmen kuþlar göç ederlerken hava-
da nasýl uçarlar?

A. L þeklinde
B. V þeklinde
C. O þeklinde
D. C þeklinde

7. Kazlar göç ederken içlerinden biri
yaralandýðý zaman ne yaparlar?

A. Bütün sürü göç yolunu deðiþtir. 
B. Yaralanan arkadaþlarýný geri yol-

larlar.
C. Yaralýyý yalnýz býrakýp yola devam

ederler. 
D. Yardýmcýlar, yaralý kaz iyileþene

kadar ona bakar.
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BBÝÝLLMMEECCEE  CCEEVVAAPPLLAARRII

11--   BBööllüümm::   1. Kiraz 2. Harita 3. Karýnca 4. Kâbe 5. Ay

99--   BBööllüümm::   1. Fýrýn 2. Kalp 3. Buzdolabý 4. Minare

1111--   BBööllüümm::   1. Havlu 2. Nar 3. Saat 4. Sel

77--   BBööllüümm::   1. Güneþ 2. Kýþ 3. Kurbaða 4. Yýlan

55--   BBööllüümm::   1. Dünya 2. Kabak 3. Kaplumbaða

33--   BBööllüümm::   1. Ýðne 2. Yumurta 3. Þelale 4. Kibrit 

175

FFAARRKK  BBUULLMMAACCAA  CCEEVVAAPPLLAARRII

11--   BBööllüümm

1111--   BBööllüümm

22--   BBööllüümm 33--   BBööllüümm 44--   BBööllüümm 55--   BBööllüümm

66--   BBööllüümm 77--   BBööllüümm 88--   BBööllüümm 99--   BBööllüümm 1100--   BBööllüümm
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BBÝÝLLGGÝÝMMÝÝZZÝÝ   ÖÖLLÇÇEELLÝÝMM

1- Bölüm
1-C 2-A 3-D 4-A 5-D 6-B 7-C 8-B 9-B

2- Bölüm
1-B 2-A 3-A 4-D 5-C 6-B

5- Bölüm
1-C 2-D 3-D 4-A 5-B 6-A

3- Bölüm
1-D 2-A 3-D 4-C 5-D 6-C 7-A 8-C

6- Bölüm
1-C 2-B 3-D 4-B 5-A 6-C 7-D

7- Bölüm
1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-B 7-D

8- Bölüm
1-D 2-A 3-B 4-D 5-D 6-B 7-D

9- Bölüm
1-C 2-A 3-A 4-C 5-C 6-A 7-B

10- Bölüm
1-C 2-A 3-A 4-B 5-B 6-D 7-B

11- Bölüm
1-D 2-A 3-B 4-A 5-C 6-D 7-B 8-A

12- Bölüm
1-B 2-D 3-A 4-A 5-A 6-B 7-D

4- Bölüm
1-A 2-C 3-B 4-B 5-D 6-A 7-D 8-C
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LLAABBÝÝRREENNTT  BBUULLMMAACCAA  CCEEVVAAPPLLAARRII

11--   BBööllüümm 22--   BBööllüümm 33--   BBööllüümm

44--   BBööllüümm 55--   BBööllüümm 66--   BBööllüümm

77--   BBööllüümm 88--   BBööllüümm 99--   BBööllüümm

1100--   BBööllüümm 1111--   BBööllüümm
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