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“Haydi Semra!” diye seslendi an-
nem, ”Yola çýkmak üzereyiz...”

Týka basa doldurduðum okul çan-
tamý alýp dýþarý çýktým. 

Babam bavullarý arabaya yerleþti-
rirken elimdeki çantaya bakýp “O da ne
Semra?” dedi. “Biz tatile giderken sen
okula mý gidiyorsun yoksa?” 

“Yazýn okuyacaðým kitap ve dergi-
leri aldým babacýðým.” dedim. Çok se-
vindi babam.

Yola çýktýk. Tatili dedemin çiftli-
ðinde geçireceðiz. Orada göz alabildiði-
ne uzanan meyve bahçeleri, baðlar, bos-
tanlar ve hayvanlar var. Hepsinden da-
ha önemlisi, arkadaþlarým Büþra ve
Kübra da oradalar. Onlarý çok özledim.

Akþam üzeri çiftliðe ulaþtýk. An-
neannem ve dedemle hasret giderdik.
Karnemi gösterdim. Alnýmdan öptü
dedem. Anneannem saçlarýmý okþadý.
Her yaz olduðu gibi bu yaz da ellerime
kýna yaktý. Sonra da “Kýnalý kuzum,”

TATÝL BAÞLIYOR

1.
Bölüm Allah’ýmý Seviyorum
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dedi bana. “Bütün sene ders çalýþtýn,
okudun. Tatili hak ettin þimdi.”

Dedem, “Çalýþaný Allah da sever,
kul da.” dedi. Bir kuzu hediye ettiler
bana. Kuzunun bembeyaz kývýr kývýr
tüyleri vardý. Adýný “Kývýrcýk” koy-
dum. Çok mutluydum. Ne de olsa gü-
nün yýldýzý bendim.

Ertesi sabah horozun ötüþü ile
uyandým. Pencereyi açtým. Güneþ,
yemyeþil tepelerin ardýndan yavaþ ya-
vaþ yükseliyordu. Temiz havayý ciðer-
lerime çekerek manzarayý izledim. 

“Güneþ hiç doðmasa ne olurdu?”
diye düþündüm. Dünya karanlýk ve
soðuk olurdu herhâlde. Mevsimler ol-
maz, bitkiler yaþayamazdý. Tabi biz de. 

Dýþarý çýktým. Evin arka tarafýna koþ-
tum. Dedem tahmin ettiðim gibi inekle-
ri saðýyordu. Önce boynuna sarýlýp kolay
gelsin dedim. Sonra izlemeye baþladým. 

“Ýnekler saman yiyerek süt gibi
bir içeceði nasýl yapýyor?” diye sordum
dedeme. 

“Süt makinesi bunlar.” dedi. “Ýn-
san, onca aklýyla ottan süt üretemez.
Ama Allah dileyince, akýlsýz bir hayva-
na böyle harika iþler yaptýrýyor.”

Kahvaltýdan sonra arkadaþlarýmla
buluþtum. Birlikte orman kýyýsýndaki
dereye doðru yürüdük. Yýl boyunca
neler yaptýðýmýzý anlattýk. Boylarýmýzý
ölçüþtük. Onlar beni biraz geçmiþ. Ne
de olsa doðal gýdalarla besleniyor, te-
miz hava soluyorlar. Ben de yaz boyu
dedemin saðdýðý sütlerden içersem,
onlara yetiþebilirim. Sadece süt mü?
Taze yayýk ayraný, tereyaðý, peynir, yu-
murta, zeytin, meyve, sebze, bal ve
daha neler neler var burada. 

Bunlarý düþünerek dalgýn dalgýn
gezinirken, çimenlerin üzerinde dola-
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þan harika bir kuþ gördüm. Baþýnda taç
gibi duran kýrmýzý püskülleri, salkým
söðüdü andýran mavi, yeþil, upuzun
kuyruðu vardý. Büþra ve Kübra da gör-
müþtü onu. Kuþun güzelliði bizi büyü-
lemiþti sanki. Onu yakalayýp biraz se-
vebileceðimizi düþünerek hep birlikte
harekete geçtik. Kuþ ormana doðru
kaçmaya baþladý. Peþine düþtük... Biz
yaklaþýncaya kadar sakince bekliyor,
sonra da daldan dala sýçrýyordu. 

Bir süre sonra, çiftlikten epey
uzaklaþtýðýmýzý ve ormanýn içlerine
doðru ilerlemiþ olduðumuzu fark et-
tik. Kuþu yakalamaktan vazgeçip,
dönmeye karar verdik. 

Ama ormanda her yer birbirine
benziyordu. Acaba geldiðimiz patika
hangi taraftaydý? Her birimizin seçimi
farklý idi. Saatlerce yürüdük... Sonun-
da ayný yerde dönüp durduðumuzu
anladýk.

“Sanýrým kaybolduk!” dedim
aðlayarak.

“Keþke yanýmýza ekmek alsaydýk!
Geçtiðimiz yollara kýrýntý atardýk...”
diye söylendi Büþra. “Yok caným, olur
mu hiç. Kuþlar yerdi ekmeði, biz yine
kaybolurduk.” diye devam etti kendi
kendine.

O sýrada, ne olduðunu anlamadý-
ðýmýz bir uðultu duyuldu. Korkuyla
birbirimize sarýldýk. 

“Cadýlar!” diye baðýrdý Kübra.
“Bizi tuzaða düþürdüler!”

Büþra itiraz etti: “Cadýlar þatoda
yaþar. Bu belki de Robin Hood’dur.
Bizi kurtarmaya geliyordur. Olamaz
mý yani? Ormanda gizli bir yeri oldu-
ðunu okumuþtum.” 

“Saçmalamayýn,” dedim. Öyle
þeyler ancak masallarda olur. Hem ba-
kýn, hava kararýyor. Ailelerimiz merak
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edip aramaya baþlamýþtýr. Sesimizi du-
yurabilirsek bizi bulurlar belki.” 

Gücümüz yettiðince baðýrdýk:

“Ýmdaaaat!”

“Sesimizi duyan yok mu?”

“Yardým eden yok mu?”

Cevap veren olmadý. Artýk sesimiz
ümitsiz ve aðlamaklýydý... 

Ayný uðultu tekrar duyuldu. Yuka-
rý, aðaç dallarýna doðru baktým. Bir
baykuþtu bu. Biraz rahatladým. Yýldýz-
lar iliþti gözüme. Ayý ve yýldýzlarý hiç bu
kadar net olarak görmemiþtim daha
önce. Sonra, bu muhteþem evreni ve bi-
zi yaratan, bize önem veren birinin var-
lýðýný; Allah’ý hatýrladým o an. Bize yar-
dým edebilecek olan O’ydu. Her þeye
gücü yeten, þu anda ve her zaman bizi
görüp gözeten yalnýzca Allah vardý. 

“Haydi, birlikte dua edelim.” dedim.

Bildiðimiz bütün dualarý okuduk.

Birilerinin gelip bizi bulmasýný diledik. 

Ýþte tam bu sýrada beklenmedik
bir þey oldu. Yerde, çimenlerin arasýn-
da ay ýþýðýnda parlayan bir nesne iliþti
gözüme. Usulca elime aldým. Bir çak-
maktý bu ve hâlâ çalýþýyordu. Avcýlar-
dan biri düþürmüþ olmalýydý. Hemen
çalý çýrpý toplayýp, etrafý temizledikten
sonra dikkatlice tutuþturduk. Çýtýrda-
yan ateþle ýsýndýkça, ümidimiz de art-
maya baþladý. 

Çok geçmeden ellerinde fenerlerle
birileri çýkageldi. Ormancýlardý bun-
lar. Yaktýðýmýz ateþi görmüþler. Bizi
arayan ailelerimize de haber vermiþler.
Onlar da geldi. Kurtulduk.

“Ateþi nasýl yaktýnýz?” diye sordu-
lar merakla. “Kibritiniz var mýydý?”

Bulduðum çakmaðý gösterdim.
Dedemin gözleri doldu. “Ey güzel
Allah’ým” dedi. “Geçenlerde odun
keserken düþürmüþtüm bunu!”



“Allah her þeyi biliyor, görüyor ve
duyuyor. Bizi o kurtardý. O bizi çok se-
viyor öyle deðil mi dedeciðim?” dedim.
Dedem, “Tabî ki seviyor evlâdým.” dedi. 

Eve döndük. Geç vakitlere kadar
düþündüm. Allah, her þeyi bizim için
yarattý. Yeryüzünü ve gökyüzünü bi-
zim için süslüyor, canlýlarla þenlendiri-
yordu. Ormanda yediðim kýrmýzý, mor
böðürtlenleri, yabanî erikleri, kovala-
dýðýmýz rengârenk kuþlarý, kelebekleri,
çiçekten çiçeðe bize bal yapmak için
býkýp usanmadan dolaþan arýlarý asla
unutamazdým. 

Bu gözlemlerimi anlatýnca:

“Þehirde rahatça yaþamak varken
niçin burayý tercih ettiðimizi herhâlde
anlamýþsýndýr kýnalý kuzum.” dedi an-
neannem. “Her mevsim ayrý güzellik-
ler sergiler Rabbim buralarda. O’nun
yarattýðý bu güzellikleri seyrederken
hep þunu düþünürüm: Dünya bu ka-
dar güzel yaratýlmýþsa, cennet kim bi-
lir nasýldýr?”

“Allah bunlarý yaratýrken hiç yo-
rulmuyor mu?” diye sordum babama.

Hiç yorulmaz ve uyumazmýþ Allah.
Eþi benzeri yokmuþ. Her þey Allah’ýn
dilemesiyle olurmuþ. Bizim için dün-
yayý yaratan, cenneti hazýrlayan Al-
lah’ý çok seviyorum. Ama ona sevgimi
nasýl göstereceðimi bilmiyorum. Bunu
da sordum babama. 

“Allah’ý tanýyýp, O’na ibadet ede-
rek.” diye cevap verdi. 

“Sunduðu nimetler için teþekkür
etmeyi de ihmal etmemelisin.” diye
ekledi annem. Sonra da yýllar önce
yazdýðý bir þiiri okudu bana:

Kalem oynatmayýnca,
Yazýlar yazýlýr mý?
Boyalar bir araya,
Gelip resim olur mu?

Bir yaratan olmazsa,
Uçar mý kelebekler?
Yeryüzünü rengârenk, 
Süsler mi þu çiçekler?

Ýner mi yeryüzüne
Yaðmur yüklü bulutlar?
Meyve veren aðaca 
Dönüþür mü tohumlar?

Her þey ilân ediyor,
Allah’ýn varlýðýný...
Görevimiz tanýmak, 
Yüce Yaratýcý’yý.

Merak, korku, sevgi ve mutluluk
gibi birçok duyguyu ayný günde yaþa-
mýþtým. Yorulduðumu hissettim. An-
nem ve babam gezi plâný yapmaya
baþladý. Bu sýrada ben, babamýn birkaç
gün içinde gezdirmeye söz verdiði, ye-
rin metrelerce altýndaki ilginç maðara-
yý düþleyerek tatlý bir uykuya daldým.
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Filizlenen þu tohumlar,
Çiçekler, kuþlar, meyveler,
Desen desen kelebekler,
Seni hatýrlatýr Rabbim.

Kapýndaki sadýk kullar,
Tomurcuk, gonca ve güller,
Ötüþen güzel bülbüller,
Seni hatýrlatýr Rabbim.

Gökyüzündeki bulutlar,
Seyyareler ve yýldýzlar,
Sevginden aðlayan gözler,
Seni hatýrlatýr Rabbim.

Bahtiyar Semih

O’NU HATIRLAMAK
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Peygamberimizin vefatýndan sonra
Hazreti Ebubekir halife seçildi. Ebube-
kir Efendimiz (Radyallahu anh), geçi-
mini saðlamak için koyun sürüsü besli-
yordu. Yerine göre koyunlarýný kendi
saðýyor, bazen de pazarda alýþveriþ yap-
mak zorunda kalýyordu. Seçildiðinin
ertesi sabahý kollarýnda elbiselerle paza-
rýn yolunu tuttu. Yolda giderken Haz-
reti Ömer ile karþýlaþtý. Allah ondan ra-
zý olsun Hazreti Ömer, selâmlaþmadan
sonra sordu:

– Nereye gidiyorsun ey müminle-
rin halifesi?

Hazreti Ebubekir (Allah ondan ra-
zý olsun):

– Çarþýya gidiyorum, dedi.

– Ey Ebubekir, yüklendiðin görev
pazara gitmene engeldir. Devlet iþleriy-
le birlikte bunlarý nasýl yürüteceksin,
deyince; Ebubekir Efendimiz:

– Sübhanallah! Vazifem var diye
çocuklarýmý beslemeyeyim mi?

– Sana devletin hazinesinden usule
uygun maaþ baðlanmasýný istiyorum.

– Allah Ömer’e iyilikler versin.
Halife oldum diye bu maldan nasýl yi-
yebilirim? Sanmam ki bu bana helâl ol-
sun! 

Hazreti Ebubekir (Allah ondan ra-
zý olsun), Peygamber Efendimiz döne-
minde böyle bir þey olmadýðýný öne sü-
rerek maaþ almak istemedi. Baþta Haz-
reti Ömer olmak üzere bazý sahabiler
“devlet iþlerinin alýþveriþ yüzünden ak-
sayabileceðini” anlatarak, onu ikna et-
tiler. Ýki yýldan fazla halifelik yapan
Ebubekir Efendimiz, ticarette kullandý-
ðý kendi sermayesini de devletin hazi-
nesine kattý. Arkadaþlarýnýn ýsrarý üze-

rine devlet iþlerinin aksamamasý için
maaþ almaya razý oldu. 

Ebubekir Sýddýk vefat edince,
O’nun vasiyetiyle, emanet olarak bý-
raktýðý testi kýrýlýp açýldý. Ýçinden dir-
hemlerle birlikte bir yazý çýktý. Ebube-
kir’in yazdýðý bu metinde, Hazreti
Ömer’i duygulandýrýp, uzun süre aðla-
tan þu sözler yazýlýydý:

– Bana uygun gördüðünüz maaþýn
hepsini harcamadým, bunlar fazla geldi.
Kul hakkýyla Allah’ýn huzuruna çýk-
maktan korktum. Testideki paralar ha-
zineye geri verilsin.

Hazreti Ömer (Radyallahu anh),
Ebubekir Sýddýk Efendimiz gibi olma-
nýn çok zor olduðunu söylüyordu. Fa-
kat kendisi de doðrulukta, adalette,
Allah’a ve kul hakkýna saygýda Hazreti
Ebubekir gibi hassas bir hayat yaþadý.
Allah o güzel insanlardan razý olsun ve
bizlere de onlar gibi tertemiz bir hayat
yaþamak nasip etsin.

EBUBEKÝR SIDDIK
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Güzel bir yaz akþamýydý. Gökyüzü
yýldýzlarla pýrýl pýrýldý. Ay, sanki gülen
bir yüzle bizlere göz kýrpýyordu. Bugün
aile sohbetimiz vardý ve sohbeti bal-
konda, yýldýzlarýn altýnda yapacaktýk.
Ýçim kýpýr kýpýrdý. Babam, benden iki
yaþ küçük kýz kardeþim ve ben, bal-
kondaki masada yerimizi aldýk. Biraz
sonra pastalarý ve çaylarý getiren an-
nem de masaya oturdu. Ben büyülen-
miþ gibi hâlâ gökyüzüne bakýyordum.
Aman Allah’ým, ne kadar da çok yýldýz
vardý! Ýçlerinden bir tanesi hepsinden
daha büyük ve parlak görünüyordu.
Birden “Muhteþem!” diye haykýrdým.
Annem, babam ve kardeþim þaþkýnlýk-
la ve soran gözlerle bana bakýyorlardý. 

Babam:
– Hayýrdýr Selim, ne oldu, diye sordu.
– Gökyüzünü seyrediyordum da,

dedim.
Babam:
– Evet oðlum, gerçekten muhte-

þem bir tablo. Allah, yeryüzünü ayrý,
gökyüzünü ayrý güzellikte yaratmýþ. 

Kardeþim araya girdi:
– Baba, aile sohbetine ne zaman

baþlayacaðýz?

Babam:
– Baþladýk ya kýzým, diye cevap

verdi. 
Benim gözüm en parlak yýldýza ta-

kýlmýþtý. Hayran hayran bu yýldýza ba-
kýyordum. Babama parmaðýmla bu yýl-
dýzý göstererek sordum:

– Baba þu parlak yýldýz var ya,
onun bir adý var mý?

– Evet, o Kutup Yýldýzý. Eskiden,
insanlar geceleri bu yýldýza bakarak
yönlerini tayin ederlermiþ. 

Annem ilk defa söze karýþtý:
– Özellikle gemiciler de bu yýldýza

bakarak yollarýný buluyorlardýr. 
– Ben de gökyüzünde böyle parlak

bir yýldýz olmak isterdim, dedim.
Bu sefer kardeþim sordu:
– Niye?
– Çünkü Kutup Yýldýzý’ný dünya-

daki bütün insanlar görüyor ve herkes
ona hayran hayran bakýyor. Ben de
gökyüzünde bir yýldýz olmak, herkesi
kendime hayran býraktýrmak isterdim.

Kardeþim de heyecanla baðýrdý:
– Ben de yýldýz olmak isterim, ben de!

KUTUP YILDIZI



Babam önce bizim bu sözlerimize
tebessümle karþýlýk verdi. Sonra sandal-
yesinin üzerinde þöyle biraz doðruldu ve
ciddî bir ses tonuyla konuþmaya baþladý:

– Bakýn çocuklar, sizin arzunuzu
anlýyorum. Ama size bütün yýldýzlar-
dan, aydan, güneþten daha büyük ve
daha deðerli bir þey söyleyeyim mi?

Kardeþim ve ben merakla:
– Evet baba, söyle, dedik.
– Babam kendinden emin, sakin

bir sesle:
– Allah’a kul olmak, dedi.
Ýkimiz de þaþýrdýk. Bu hiç bekle-

mediðimiz bir cevaptý.
– Evet çocuklar; bu gördüðünüz

bütün yýldýzlarý, ayý, güneþi yaratan
Alah’týr. Yüce Rabbimiz gökyüzün-
deki, yeryüzündeki, denizlerin altýn-
daki bütün güzellikleri size, yani in-
sanlara hizmet etsin diye yarattý.
Eðer siz Allah’a iyi bir kul olursanýz,
gökyüzünde pýrýl pýrýl parlayan o Ku-
tup Yýldýzý ve diðer bütün yýldýzlar, ay,

güneþ; yeryüzündeki bitkiler, hayvan-
lar, o muhteþem daðlar, ovalar hep si-
zin emrinizde birer hizmetçi olur.

Kutup yýldýzý, gökyüzünde hâlâ ay-
ný parlaklýðýyla duruyordu. Ama benim
az önceki hayalim deðiþmiþti. Þimdi Al-
lah’a iyi bir kul olmanýn hayalini kurma-
ya baþlamýþtým. Büyük ihtimalle karde-
þim de benim gibi düþünüyordu. Aklým-
dan geçeni hemen babama sordum:

– Peki baba Allah’a iyi bir kul ol-
mak nasýl olur? 

– Her þeyden önce Allah’ý tanýma-
mýz, O’nun emir ve yasaklarýný bilme-
miz gerekir. Yerleri, gökleri ve ikisi
arasýndaki her þeyi yaratan, bütün ya-
rattýklarý arasýnda bize özel bir önem
veren, bizi kendine “kul olmakla” þe-
reflendiren Rabbimiz bizden ne isti-
yor? Bunu öðrenmeliyiz.

Bu güzel yaz akþamýnda sohbeti-
miz geç vakte kadar sürdü. Gözlerimi
kapatýrken rüyamda Kutup Yýldýzý gö-
rünmüþtü. 

9
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KELOÐLAN VE EÞEÐÝ
Bir yaz gününde Keloðlan ve eþeði

yolculuða çýkmýþlar. Padiþahýn bulun-
duðu þehre doðru ilerliyorlarmýþ. Gidi-
lecek yol oldukça uzun ve engebeliy-
miþ. Bu meþakkatli yolculuðu biraz ol-
sun kolaylaþtýrmak için, bizim Keloð-
lan, türlü eðlenceler bulmaya çalýþmýþ
kendince. Kâh eþeðine türküler söyle-
miþ, kâh bilmeceler sormuþ, kâh
hikâyeler anlatmýþ. Masal bu ya, eþek
de yer yer onun bu sohbetine katýlmak-
taymýþ. Fakat yol bir türlü bitmek bil-
miyormuþ. Bir çeþmenin baþýna vardýk-

larýnda, bir tas viþne hoþafýyla karþýlaþ-
mýþlar. Hoþafý görünce, Keloðlan’ýn ak-
lýna yeni bir þey gelmiþ. Birkaç ay önce
konakladýðý bir handa, inancý zayýf bir
yabancýdan dinlediklerini hatýrlamýþ.
Onlarý aktarýp, eþeðinin düþüncelerini
de almak istemiþ. Hemen baþlamýþ an-
latmaya:

– Hey beni dinliyor musun Koca-
kulak?

– Evet Keloðlan!
– Bak sana ne anlatacaðým. Hiç

merak ettin mi sen?
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– Neyi?
– Þu tastaki hoþafýn nasýl meydana

geldiðini.
– Ama ben bir eþeðim, ne anlarým

hoþaftan!
– Sana tadýný sormuyorum, nasýl mey-

dana geldiðini biliyor musun, diyorum.
– Bilmiyorum, anlat bakalým.
– Bak þimdi, iyi dinle beni. Aslýn-

da her þey bir rüzgârýn esmesiyle baþlý-
yor, tamam mý?

– Allah Allah! Ne ilgisi var rüzgâr-
la hoþafýn?

– Evet, bir rüzgâr esiyor ve viþnele-
ri aðacýndan koparýyor. Kopan viþneler
tam o sýrada kaynamakta olan kazanýn
içine düþüyor. Ayný anda yoldan þeker
çuvalý yüklenmiþ bir deve geçiyor. Çu-
vallardan tam hoþafýn tadýný verecek
ayarda þeker uçuyor, hop diye kazanýn
içine düþüveriyor. Kaynayan su, sonun-
da hoþaf olup çýkýyor iþte.

– Bu iþte bir gariplik var
ya. Ben hoþaftan anlamam,
ama bu hoþafýn meydana gel-
mesi biraz acayip deðil mi?
Hem o kazaný kim koydu ora-
ya?

– Kim koydu olur mu? O
eskiden beri duruyor orada iþ-
te! Yani kazaný zaten var ka-
bul edeceksin caným! 

– Yok yaa!
– Tabi tabi! Hoþaf böyle

meydana gelmiþ. Ben de duy-
duklarýmý söylüyorum sana
zaten.

Eþek, bu konuþmalardan sonra yüzü-
nü iyice asmýþ. Belli ki bu yalandan hiç hoþ-
lanmamýþ. Keloðlan’a þu cevabý vermiþ:

– Bak Keloðlan, ben çoðu þeye ka-
narým, ama böyle bir saçmalýða kesin-
likle inanamam. Hatta eþekliðimin ka-
resiyle çarpýp katlasalar bile, böyle te-
sadüflerle düzenli iþlerin oluþtuðuna
inandýramazlar beni.

– Tabi ki ben de inanmadým buna.
Fakat bu durumu, senin nasýl deðerlen-
direceðini çok merak etmiþtim. Sen yine
onlardan akýllýymýþsýn be Kocakulak.

Bu cevabý verdikten sonra Keloð-
lan, hoþafý içip içmemekte tereddüt et-
miþ. Fakat bir sahibinin olabileceðini,
kendisine helâl olmayacaðýný düþüne-
rek, hoþafý içmemiþ. Çeþmenin serin su-
yundan içip, eþeði ile beraber yollarýna
devam etmiþler.



“Pamuk gibi atýlmýþ bulutlar, 
elbette bizleri bilmez ve 

bize acýyýp yaðmur göndermez. 
Öyleyse bizim ve bütün canlýlarýn ihtiyacýný bilen, 

merhametli bir Yüce Yaratýcý var ki 
yaðmuru O gönderiyor.”
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Parmaklarýmýzla kalem tutup yazý
yazmak, bardaðý tutup aðzýmýza gö-
türmek aslýnda çok karmaþýk iþlerdir.
Vücudumuzda bu olaylarý idare eden
ve ilgili kaslarý yönlendiren kumanda
merkezi beynimizdir. 

Beyin ve ona baðlý sinir sistemi,
çok özel yapýda olan sinir hücrelerin-
den oluþur. Sinir hücreleri uç uca ekle-
nerek bir að gibi vücudumuzu sarar.

Beynimiz; görmek, tatmak, iþit-
mek, dokunmak ve koklamak gibi
faaliyetleri yönetir. Konuþmak, dü-
þünmek, okuyup yazmak, anlamak,
öðrenmek gibi iþlerin hepsi beynimiz
tarafýndan yönetilir. Vücudumuzdaki
bütün organlarýn faaliyetleri beyin ta-
rafýndan kontrol edilir. Beynimiz ve si-
nir sistemi her an görev baþýndadýr.

Biz yorgunluktan uyusak bile o uyu-
maz, çalýþmaya devam eder.

Beyinle birlikte bütün sinir siste-
mi yaklaþýk 30 milyar hücreden oluþ-
maktadýr. Sinir hücrelerinin toplam
uzunluðu 760 bin km’den fazladýr. Bu
mesafe hemen hemen Dünya’dan Ay’a
gidip gelmeye eþittir. 

Beynimizdeki sinir hücrelerinin sa-
yýsý 10 milyardan fazladýr. Her bir sinir
hücresi yaklaþýk 10 000 kadar hücreyle
temas hâlindedir. Bu sayede beynimiz-
de her an milyarlarca iþlem gerçekleþir.
Beynimiz günümüzün teknoloji hari-
kasý olan bilgisayarlarýn yaptýðý iþlem-
lerin yüzlerce katýný yapar.

Birisi bize küçük bir hediye verdi-
ðinde, ona nasýl teþekkür edeceðimizi
bilemeyiz. Yüce Allah tarafýndan bize
lutfedilen bu büyük nimet, yani bey-
nimiz için, O’na ne kadar çok þükret-
memiz gerektiðini bir düþünün.

BEYÝN
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Biþr, maddî durumu çok iyi olan
bir ailenin çocuðuydu. Ailesi onun bir
dediðini iki etmiyordu. Bolluk içinde
yüzen Biþr, çevresinin de etkisiyle
helâl, haram gözetmeksizin gönlünce
yaþýyordu.

Biþr, bir gün vur patlasýn, çal oy-
nasýn, yoruluncaya kadar eðlendikten
sonra evine dönüyordu. Yolda
giderken çamura batmýþ bir kâðýt
gözüne iliþti. Kâðýda dikkatle bak-
týðýnda, üzerinde Cenâb-ý Allah’ýn adý-
nýn yazýlmýþ olduðunu fark etti. 

Üzerinde Allah’ýn adýnýn yazýlý ol-
duðu bir kâðýdýn çamurlar içinde ol-
masý, Biþr’e çok dokunmuþtu. Hemen
bu kâðýdý yerden aldý, çamurlarýný sil-
di ve onu alýp evine götürdü. Sonra da

bu kâðýdý, odasýnýn yüksek bir yerine
astý. 

Biþr, o gece rüyasýnda kendisine
þöyle seslenildiðini duydu:

– Ey Biþr! Sen bizim adýmýzý ça-
murdan çýkarýp ona deðer verdin.
Bundan sonra biz de seni ve adýný
sevdireceðiz. Bütün Müslümanlarýn
gönlünde senin sevginin yer almasýný
saðlayacaðýz.

Gördüðü rüyadan sonra, Biþr’in
gönlünde Allah’a karþý derin bir sevgi
ve ilgi uyandý... O günden sonra ha-
yatýna çeki düzen verdi, ibadetlerini
titizlikle yapmaya baþladý. Bir süre
sonra toplumun örnek insanlarý
arasýnda yerini aldý. Adý dilden dile,
nesilden nesile sevgiyle anýldý.

YERDEKÝ KÂÐIT



Vücudumuza dikkat edersek elleri-
mizin, kollarýmýzýn, kulaklarýmýzýn,
gözlerimizin simetrik olarak ve ayný
ölçü ile yaratýldýðýný fark ederiz. Ayný
zamanda her organýn yerli yerinde en
uygun biçimde yerleþtirildiðini gö-
rürüz. 

Hayvanlarý da dikkatle incelersek
simetrik bir yaratýlýþýn onlarda da oldu-
ðunu fark ederiz. Ayný zamanda hay-
vanlarýn vücut ve aðýz yapýlarý beslen-
me þekillerine göre tasarlanmýþtýr. Ör-
neðin balýkla beslenen kuþlarýn gagasý
uzunken, tohumla beslenen kuþlarýn
gagasý kýsadýr.

Bitkilerin þekli ve duruþu da bir ta-
sarým harikasýdýr. Bitkilerin yapraklarý,
güneþten en fazla yararlanacaðý bi-
çimde tasarlanmýþ ve dizilmiþtir.

Dünyamýz üzerindeki canlýlarýn ih-
tiyacý olan ýsý ve ýþýk temini için Gü-
neþ’ten belli bir uzaklýkta yörüngeye
yerleþtirilmiþtir. Ayrýca yörünge düzle-
mine göre 23,5 derecelik eðiklik verilip
Güneþ etrafýnda döndürülerek mev-
simlerin oluþumu saðlanmýþtýr.

Ýnsanlarýn, hayvanlarýn, bitkilerin
ve yerkürenin yapýsýnda görülen bu
mükemmellik her þeyi özenle tasarla-
yan bir yaratýcýyý gösterir.
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1. Semra tatile giderken yanýna en
çok ne alýyor?

A. Oyuncak.
B. Kitap.
C. Elbise.
D. Defter.

2. Semra ve arkadaþlarý niçin orma-
na doðru gittiler?

A. Çiçek toplamak için.
B. Piknik yapmak için.
C. Dedesine yardýmcý olmak için.
D. Gördükleri güzel kuþu takip ettik-

leri için.

3. Semra ve arkadaþlarý kaybolunca
ne yaptýlar?

A. Hep birlikte Allah’a dua ettiler.
B. Gece geç vakte kadar evin yo-

lunu aradýlar.
C. Çaresiz bir þekilde oturup

aðladýlar.
D. Birbirlerine masal anlatýp uyu-

dular.

4. Peygamber Efendimizden sonra
kim halife oldu?

A. Hazreti Osman.
B. Hazreti Ömer.
C. Hazreti Ali.
D. Hazreti Ebubekir.

5. Hazreti Ebubekir vefat ettikten
sonra býraktýðý testiden ne çýktý?

A. Mendille birlikte mühür.
B. Paralarla birlikte mektup.
C. Kullanýlmýþ bir kalemle kâðýt.
D. Mumla birlikte tabak.

6. Selim’in ailesi akþamlarý hep bir-
likte ne yapýyor?

A. Yürüyüþe çýkýyor.
B. Selim ve kardeþi resim yapýyor.
C. Ailece sohbet ediyorlar.
D. Erkenden yatýyorlar.

7. Vücudumuzu idare eden ve ilgili
kaslarý yönlendiren kumanda mer-
kezi hangisidir?

A. Beyin
B. Kalp
C. Akciðer
D. Göz

8. Biþr yolda gelirken bir kaðýt
gördü. Kaðýtta ne yazýyordu?

A. Güzel bir þiir.
B. Halifeye yazýlmýþ not.
C. Bereket duasý.
D. Cenâb-ý Allah’ýn adý.

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
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1. Bizi, annemizi, babamýzý ve bütün varlýklarý yaratan Rabbimiz

2. Allah’ýn “besmele” içinde geçen isimlerinden biri

3. “Allah’ýn kulu” anlamýnda bir isim

4. Allah’ýn isimlerinden, “güzel olan” anlamýndaki ismi

5. Allah’ýn yarattýðý varlýklarýn bütünü (kâinat)

6. “Bismillâhirrahmânirrahîm” sözünün kýsa adý

7. Allah’ýn isimlerinden, “her þeyi bilen” anlamýndaki ismi

8. Allah’ýn, “besmele” içinde geçen isimlerinden biri

9. Allah’ýn “her þeye gücü yeten” anlamýndaki ismi

10. Peygamberimize sadakatiyle tanýdýðýmýz Ýslâm halifesinden

ilki: Hazreti... (Sadakatinden dolayý aldýðý ünvanla birlikte)

11. Peygamber Efendimizin amcasýnýn oðlu olan ve sekiz yaþýnda

Allah’a iman eden büyük sahabe

12. Allah’ýn, “her þeyi iþiten” anlamýndaki ismi

13. “Allah’tan baþka ilâh yoktur.” anlamýndaki “Lâ ilâhe illallah”

sözüne ne ad verilir?

14. Namazýn her hareketinde söylenen ve ezanda en çok tekrarlanan,

“Allah büyüktür.” anlamýndaki söz

15. Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’ýn büyüklüðünü, isimlerini ve sýfat-

larýný anlatan en büyük âyet

16. Allah’ýn güzel isimlerinden biri

17. Allah’ýn, Peygamber Efendimize ilk indirdiði “Oku!” emriyle

baþlayan âyetlerin bulunduðu sûre

18. Allah, bir þeyin olmasýný istediðinde, hangi emri verir?

19. Allah’ýn, “her þeyi gören” anlamýndaki ismi

18
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Beklediðim gün geldi. Maðara ge-
zisindeyiz. Büþra ve Kübra da bizimle
beraber. Yerin elli metre altýnda, tabiî
ve tarihî özellikleriyle meþhur bu maða-
raya inmek, beni hem heyecanlandýrdý
hem de biraz korkuttu. Minare içini an-
dýran merdivenlerden aþaðý inince, göz
alabildiðine geniþ ve yüksek bir maða-
rada bulduk kendimizi. Ýçerisi aydýnla-
týlmýþ. Ýlk heyecanýmý ve þaþkýnlýðýmý
atar atmaz, etrafý incelemeye baþladým.

Yukarýdan sýzan sularla sarkýt ve dikit-
ler oluþmuþ. Maðara tavanýndaki mor,
mavi, pembe kristallerden yansýyan
ýþýklar, renk cümbüþüne dönüþmüþ. Su-
yu soðuk ve tatlý bir dere, maðara bo-
yunca akýyor. Duvarlarda eski çaðlar-
dan kalma resimler var. Avlanan, ekip
biçen insan figürleri. 

Þaþkýnlýðýmý gizleyemedim. “Me-
ðer yer altýnda da ayrý bir dünya var-
mýþ.” dedim.

YALNIZ DEÐÝLÝZ

2.
Bölüm Meleklere Ýnanýyorum
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“Dedem anlatýrdý, küpler dolusu
hazine saklýymýþ burada.” dedi Kübra. 

“Hazine mi kalýr burada.” dedim.
“Baksana her gün maðaraya onlarca
kiþi girip çýkýyor.”

“Varmýþ, ama almayý baþaran ol-
mamýþ bu, güne kadar.” dedi Kübra ýs-
rarla. 

Aydýnlatma boyunca ilerledik. Ko-
ridoru andýran bazý bölümlerden geç-
tik. Geri dönmekte olan bir grupla
karþýlaþtýk. Bize, acele etmemizi, ziya-
ret saatinin bitmek üzere olduðunu ha-
týrlattýlar. Az sonra, yankýlanan ilân,
maðaranýn kapanmak üzere olduðunu
ve boþaltýlmasý gerektiðini duyurdu.
Adýmlarýmýzý sýklaþtýrdýk. Ancak çok
geçmemiþti ki ýþýklar birdenbire söndü.
Büþra ve Kübra korkuyla birbirlerine
sarýldýlar. Ben de babama sarýldým. Ka-
ranlýkta, üstelik yerin elli metre altýn-

daydýk. 

O sýrada, az ileride bir ýþýk belirdi
ve bazý sesler duyulmaya baþladý. 

“Sanýrým yalnýz deðiliz.” dedi ba-
bam. “Ýlerleyelim...”

Iþýða yaklaþtýk. Tam bu sýrada kaz-
ma kürek sesleri maðarada yankýlan-
maya baþladý. 

“Madenciler mi var acaba?” dedi
Büþra.

“Böyle bir maðarada onlarýn ne iþi
var?” diye itiraz etti Kübra.

Büþra, “Yedi cüceler olduðunu dü-
þünmüyorsun, deðil mi?” dedi alaycý bir
tavýrla.

“Susun!” diye söze karýþtý babam
endiþeyle. “Bu baþka bir þey.” 

Sessizce yaklaþýp neler olduðuna
baktýk. Ellerinde fenerler bulunan bir-



kaç adam, kazdýklarý yerden bir þeyler
alýyorlardý. 

“Çýkardýklarý nesnelere bir bakýn.”
dedi babam. “Sizce neye benziyorlar?”

Toza topraða karýþmýþ altýn hey-
kelcikler ve süs eþyalarýydý bunlar. 

“Altýn!” diye baðýrdý Kübra. “De-
miþtim ben size!”

Babam eliyle Kübra’nýn aðzýný ka-
pattý. Ama artýk çok geçti. Adamlar sesi
duymuþtu. Neþeleri öfkeye dönüþtü. Ýç-
lerinden biri silâhýný belinden çýkardý ve
elinde fenerle olduðumuz yere yöneldi.

Hemen geriye döndük. Ama karþý-
mýzda üç ayrý dehliz vardý. Acaba han-
gisinden gelmiþtik? Düþünecek vakit
yoktu. Ortadakine daldýk. Koyu karan-
lýk bir oyukta saklandýk. Etrafta bazý
hýþýrtýlar oldu. Hiçbir þey görünmüyor-

du ve bu seslere bir anlam veremiyor-
dum. Fenerli adam önce soldaki dehlize
baktý. Bir þey bulamadý. Girdiðimiz ye-
re yöneldi. Ancak tam bu sýrada uðul-
tu, çýðlýk ve hýþýrtýlar artarak ona doðru
yöneldi. Yarasalardý bunlar. Iþýktan
ürkmüþlerdi. Adam kendisini korumak
için ellerini rastgele sallamaya baþladý.
Sonra silâhýný birkaç kez ateþledi. 

Arkadaþlarý, “Hey! ne yapýyor-
sun?” diye baðýrdýlar. “Bir iki çocuk
için bizi ele mi vereceksin? Çoktan
kaybolup gitmiþtir onlar bu delikte!”

Adam arkadaþlarýnýn yanýna dön-
dü. Ýþlerine devam ettiler. 

“Tarihî eser peþinde bunlar.” dedi ba-
bam. “Çalýþmak için ziyaret bitimini ve
ýþýklarýn sönmesini beklediler besbelli.” 

Büþra ve Kübra sessizce aðlýyordu. 
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“Ne yapacaðýz babacýðým?” diye sor-
dum korkuyla. “Karanlýk bir maðarada
yapayalnýzýz ve peþimizde adamlar var.”

“Korkmayýn.” dedi babam. “Orman-
da kaybolduðunuzda olanlarý hatýrlayýn.”

Düþündüm... “Allah bizi korumuþ
ve bize yardým etmiþti!” dedim. 

“Evet” dedi babam. “Allah her yer-
de ve her zaman bizimle beraberdir.
Allah’ýn melekleri de...”

“Melekler mi?” diye sordu Kübra. 

“Melekler!” dedi babam tekrar.
“Melekler de bizimle beraberdir. Her þe-
yi gözleyip kaydeden melekler var. Bizi
koruyan, bize yardým eden melekler var.”

Kübra tekrar, “Ýyi ama neredeler?”
diye sordu.

“Görünmezler.” dedi babam. “Ýkisi
omuzlarýmýzdadýr. Saðdaki iyilikleri,

soldaki kötülükleri yazar. Rahmet me-
lekleri ve koruyucu melekler, inançlý in-
sanlarýn etrafýnda bulunurlar. Allah’ýn
izni ve emriyle, onlara yardým eder, on-
larý korurlar. Daha nice görevli melek-
ler var.”

“Allah’ýn herhangi bir iþ için me-
lekleri görevlendirmeye ihtiyacý var
mý?” diye sordu Büþra.

Babam “Hayýr.” dedi. “Siz padi-
þahlarýn koca saraylarda yalnýz yaþa-
dýklarýný duydunuz mu hiç? Bu koca
kâinatýn sahibi olan Allah da hiçbir ye-
ri boþ býrakmamýþ; kâinatý cinlerle, in-
sanlarla, meleklerle, görebildiðimiz ve
göremediðimiz daha nice varlýklarla
þenlendirmiþ. Meleklerin bazýlarýný da
insanlarýn etrafýnda görevlendirmiþ.” 

Rahatladým biraz. “Demek ki hiç-
bir zaman yalnýz deðiliz.” dedim.
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“Ýçimden bir ses, sadece biraz sabret-
memizi söylüyor.” 

“Meleklerin sesidir o!” dedi ba-
bam. “Þeytan yanlýþý, melek doðruyu
fýsýldar insana.”

Bekledik. Ne kadar zaman geçti bil-
miyorum ama maðaranýn ýþýklarý tekrar
yanmaya baþladý. Ayak sesleri duyuldu.

“Güvenlik görevlileri!” diye baðýr-
dý hýrsýzlardan biri... 

“Senin yüzünden!” diye suçladý di-
ðeri. “O silâhý kullanmak zorunda
mýydýn sanki? Bak, herkesi baþýmýza
topladýn!”

“Haydi, kaçalým hemen!”

“Nereye? Sýkýþtýk kaldýk bu delikte!”

Nihayet hýrsýzlar yakalandý. Biz de
maðaranýn dýþýna çýktýk. Hava karar-
mak üzereydi. Babam bir süre güven-
lik görevlileriyle görüþtükten sonra
oradan ayrýldýk. Büþra ve Kübra’yý ev-
lerine býrakýp çiftliðe döndüðümüzde
annem ve anneannem bizi bekliyorlar-
dý. Masada sýcak gözlemeleri ve ayraný
görünce, bütün bu olanlarý unuttum.
Bir tek þey hariç: Melekler... Onlarý
çok merak ediyorum. Daima bizimle
olan, fakat göremediðimiz varlýklar.
Pek çok melek var demiþti babam. Sor-
dum. Büyük melekler dört taneymiþ:
Cebrail, peygamberlere Allah’tan me-
saj getirirmiþ. Mikâil, tâbiat olaylarýna
nezaret edermiþ. Azrail yaþama süresi
dolan canlýlarýn ruhlarýný alýrmýþ. Ýsra-
fil ise zamaný gelince kýyamet ve diriliþ
vaktini ilân edecekmiþ.

Sayýlarýný sordum. “Çook!” dedi
annem. “Yüce Allah, her bir yaðmur ve
kar tanesini indirirken, bu taneciklerin

yanýnda görevli melekler bulundurur.
Buna göre sen düþün artýk sayýsýný!”

Ne de çoklarmýþ meðer. Yer gök
melek doluymuþ. Üstelik hepsi de iyiy-
miþ. Bu yüzden iyi insanlarý severler-
miþ. Benim babam iyidir. Melek gibi
adamdýr. Melekler sever babamý, emi-
nim. Þeytan kötü. Maðaradaki hýrsýzlar
da kötüydü. Þeytan gibi adamlardý
hepsi. “Melekler insana benzerler mi?
Yer, içer, çoðalýrlar mý?” diye sordum.

Benzemezlermiþ. Üstelik hep Al-
lah’a ibadet eder, O’nun emirlerini ye-
rine getirirlermiþ. 

Meleklerin varlýðý mutlu etti beni.
Onlar için bir þiir yazdým hemen.

Rabbimiz bizim için,
Yarattý melekleri.
Seyrettirdi onlara,
Evrendeki iþleri.

Yer, gök onlarla dolu;
Sayýlarý bilinmez.
Yorulmaz insan gibi;
Yemez, içmez görünmez.

Gözetler, korur bizi,
Ýyiliði fýsýldarlar...
Eðer darda kalýrsak,
Hemen yardýma koþarlar.

Dedeme okudum. Çok beðendi.
Haa, unutmadan söyleyeyim. Yarýn çift-
likte büyük gün. Bir sürü makine, araç
gereç ýsmarlamýþ dedem. Hepsi geliyor-
muþ yarýn. Ama henüz hiçbirini kullan-
mayý bilmiyorlar. Yarýnýn nasýl bir gün
olacaðýný çok merak ediyorum. Ya siz?



Kaktüs bitkisi, diken þeklindeki yapraklarýyla ve su
depolayan gövdesiyle çöl þartlarýna uygun yapýdadýr. 

Çölde yükler taþýyan devenin; hörgücü, ayak tabaný,
kirpikleri, yarýlmýþ üst dudaðý, 100 litreden fazla su ala-
bilen midesi... Kýsacasý devenin bütün vücudu çöl þart-

larýna uygundur. Kur’ân-ý Kerîm’de Yüce Allah þöyle
buyuruyor: “Bakmýyorlar mý develere, nasýl yaratýlmýþ?”

(Gâþiye sûresi, 17. âyetin meali)

Çevremizdeki bütün aðaçlar, çiçekler, kuþlar ve diðer
bütün canlýlar, bulunduklarý ortama göre farklý özellikler

taþýr.
Bu da açýkca gösteriyor ki Allah, her canlýyý yaþadýðý

ortama en uygun yapýda yaratmýþtýr.
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Alper’in son günlerdeki bu tuhaf
davranýþý, annesinin dikkatini çekmiþti:

– Allah Allah! Bu çocuk neden
böyle yapýyor acaba, diye mýrýldandý.

Çünkü Alper, kýldýðý her namazýn
sonunda, sað tarafýna selâm verirken
biraz fazlaca bekliyor ve diþleri görüne-
cek kadar gülümsüyordu. Ayrýca
sol tarafýna selâm verirken de
yüzünü ekþitiyor, tamamen
sertleþiyor ve bu selâmý ça-
bucak tamamlýyordu. Bir
müddet bu böyle sürdü gitti. 

Alper’in bu ilginç dav-
ranýþýný uzaktan uzaða ta-
kip eden annesi daha fazla
dayanamayýp sordu:

– Oðlum, neden saðý-
na selâm verirken gülüyor,

soluna selâm verirken birden ciddîleþip
sert bakýyorsun?

– Saðýmýzda ve solumuzda “Kira-
men Kâtibin” denilen melekler var an-
ne. Onlarýn görevlerini öðrendik bu
hafta Din Kültürü dersinde.

– Öðrenmen güzel de þimdi bu-
nun ne ilgisi var senin davranýþlarýnla? 

– “Kirâmen Kâtibin” demek “Ya-
zýcý Melekler” demektir anne. Saðda-
kiler iyiliklerimize karþýlýk sevaplarý,

soldakiler de kötülüklerimize karþý-
lýk günahlarý yazýyorlar. 

– Bunu biliyorum evlâdým.
Onlar Allah’ýn kendilerine
verdiði görevi yapýyorlar iþte,
ne var bunda?

– Ben sevap yazanlar da-
ha çok yazsýn diye onlara iyi
davranýp gülüyorum. Solda-
kiler de fazla günah yazma-

sýnlar diye onlara biraz
sert davranýyorum.

KÝRAMEN KÂTÝBÝN
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Hedefin nedir?
Büyük adam olmak; ailene, vatanýna, milletine 

büyük hizmetler yapmak mý?
Evrenin sýrlarýný keþfedip, 

Rabbini daha iyi tanýmak mý?
Öyleyse hiç durma, 

dünyanýn en hýzlý trenine bin ve yola çýk!
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Okursunuz bir kitabý,
Sahibini sorarsýnýz.
Gördünüz mü bir hoþ yapý,
Yapan kimse ararsýnýz.

Sahipsiz mi yerler, gökler?
Düþününce insan anlar!
Her þey bize ispat eder:
Büyük, kadîr, bir Allah var!

Ýbrahim Alâaddin Gövsa

(Her Þey Seni Anlatýr Allah’ým)

SAHÝBÝ KÝM?
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Gemileri karadan yürüterek deha-
sýný ispatlayan Fatih Sultan Mehmet,
Ýstanbul’un fethinden sonra da gece
gündüz çalýþmasýný sürdürdü. Gelece-
ðin ilim adamlarýný, devlet adamlarýný
yetiþtirmek için büyük bir medrese
yaptýrmaya baþladý. Adý Fatih Medre-
sesi olacaktý. Burada kalbi inanç ve
sevgiyle aklý fen bilimleriyle dolu, in-
sanlýða yararlý nesiller yetiþtirmekti he-
defi. Bunun için çalýþýyordu dur durak
bilmeden.

Fatih’in bu çalýþmalarýný hatalý bu-
lanlar da vardý. Yanýndaki bazý kiþiler,
ona bu yaptýðýnýn boþuna masraf oldu-
ðunu, burada düþündüðü ideal neslin
yetiþmesinin çok zor olduðunu iddia
ettiler.

Ömrü okuyup araþtýrmakla geçen
ve okuduklarýný uygulayýp baþarýlý olan
Fatih, çevresindekilerin bu görüþlerini
ve tenkitlerini sabýrla dinledi. Sonra
onlara þaþýrtýcý bir soru sordu:

– Peki, bu medreselerden sadece
bir kiþi de mi yetiþmez?

– Eh iþte, dediler biraz düþündükten
sonra. Olsa olsa bir kiþi yetiþebilir belki. 

Fatih Sultan Mehmet, tebessüm
ederek ilginç bir karþýlýk verdi onlara:

– Ýþte o bir tek insanýn yetiþmesi
için bu medreseleri yapmaya deðer.
Çünkü, iyi yetiþmiþ bir tek insan, mil-
letimize ve bütün bir insanlýða çok ya-
rarlý hizmetler sunabilir.

BÝR ÝNSAN ÝÇÝN



Bizi gün boyunca aydýnlatýp ýsýtan ve
gökyüzünde parlak bir top gibi görünen
Güneþ, bize yakýnmýþ gibi görünse de, as-
lýnda bize çok uzaktýr.

Güneþ’ten çýkan ýþýnlar, 8 dk. 20
sn.’de Dünya’mýza ulaþýr. Bu süre içinde
150 milyon km yol kat etmiþ olur.

Güneþ’in gazlardan oluþan bir yapýsý
vardýr. Güneþ’in içinde her saniye 564
milyon ton hidrojen gazý, 560 milyon ton
helyum gazýna dönüþmektedir. Eksilen
bu 4 milyon tonluk madde, uzaya ýsý ve
ýþýk enerjisi olarak yayýlmaktadýr. Gü-
neþ’ten çýkan bu enerjinin sadece iki mil-
yarda biri Dünya’mýza ulaþýr.

Dünya’daki canlýlar hayatýný sürdür-
mek için güneþ ýþýðýný kullanýrlar.

Bitkiler, “güneþ ýþýnlarý” sayesinde
canlýlarýn yaþamasý için gerekli olan oksi-
jen ve besini üretir. 

Deniz ve okyanuslardaki su, “güneþ
ýþýnlarýnýn etkisiyle” buharlaþýr ve yaðmur

bulutlarý oluþur. Bu bulutlardan yere inen
su, yeryüzündeki bütün canlýlarýn ihtiyaç-
larýný karþýlar. 

Dünya’daki bütün petrol, kömür ve
doðal gaz gibi yakýtlar bir araya getirilip
yakýlsa, elde edilen ýsý ve ýþýk enerjisi Gü-
neþ’in bir saatte ürettiði enerji kadar ola-
maz. Ýhtiyacýmýz olan ýsý ve ýþýk enerjisini
elde etmek için elektriðe, doðal gaza, kö-
müre, mutfak gazýna sürekli para ödüyo-
ruz. Oysa Allah, Güneþ’i bizim için yarat-
mýþtýr ve onun ýsýsýný, ýþýðýný bizlere beda-
vaya vermektedir. Bunun için Allah’a te-
þekkür etmemiz gerekmez mi?

Eðer güneþ ýþýnlarý olmasaydý, bitkiler
besin ve oksijen üretemeyecek, canlýlar ya-
þamayacaktý. Bu yönüyle yeryüzündeki bü-
tün canlýlarýn hayatýný devam ettirmesi için,
Güneþ’e çok önemli görevler yüklenmiþtir.

Ýnsanlarý, bitkileri ve hayvanlarý ya-
ratan Allah, Güneþ’i ve kâinattaki diðer
varlýklarý onlarýn ihtiyaçlarýna göre dü-
zenlemiþtir.

GÜNEÞ

150 milyon km.
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Sevgili Peygamberimizin en yakýn
arkadaþlarýndan Hazreti Ömer’in hali-

feliði dönemiydi... Hazreti Ömer (Allah
ondan razý olsun.) bir cuma günü hut-

HALÝFEYE ÝTÝRAZ
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beye çýkmýþtý. Müslümanlara her za-
manki gibi Ýslâm Dini’nin güzellikleri-
ni anlatacaktý. 

Konuþmaya baþlamadan evvel,
“Dinleyin ve itaat edin.” dedi. Tam söz-
lerine baþlayacaktý ki cemaatin içinden
birisi ayaða kalktý ve:

– Ömer, seni ne dinliyorum ne de
sana itaat ediyorum, dedi. 

Bu söz bütün cemaatin dikkatini
çekmiþ ve herkes merak içinde sözün
sahibine yönelmiþti.

Hazreti Ömer Efendimiz, gayet sa-
kin bir tarzda sebebini sorunca adam:

– Yemen’den gelen ganimet mallarý
arasýnda Müslümanlara daðýtýlan bir ku-
maþ vardý. Ayný kumaþtan sen de aldýn,
bana da verdin. Fakat bakýyorum da sana
bu kumaþtan bir elbise çýkmýþ. Hâlbuki
bana bu kumaþtan bir elbise çýkmadý.
Demek ki bana daha az verilmiþ!

Hazreti Ömer bu sözleri dinledikten
sonra, camide bulunan oðlu Abdullah’a:

– Oðlum Abdullah! Kalk da þu el-
bisenin hikâyesini anlatýver, dedi. 

Hazreti Ömer’in oðlu þu açýklama-
yý yaptý.

– Verilen kumaþtan ikimize birer el-
bise çýkmýyordu. Babamýn elbisesi yoktu.
“Sen halifesin, halkýn huzuruna çýkýyor-
sun.” dedim ve hakkýmdan vazgeçip,

kendi kumaþýmý babama verdim. Babam
da bu hediyemi kabul ederek iki kumaþý
birleþtirip kendine bir elbise yaptý.

Bu konuþmayý herkes can kulaðýy-
la dinledi. Müslümanlarýn, her konuda
“kýlý kýrk yararcasýna adaletli olan”
Hazreti Ömer’e saygýsý ve itimadý, bir
kat daha arttý. Baþta itiraz eden kiþi de
olayýn aslýný öðrenince rahatladý ve ikna
oldu. Hiç minnet altýnda kalmadan ol-
dukça sakin ve rahat bir ifadeyle: 

– Ömer þimdi konuþ, seni dinliyo-
rum ve sana itaat ediyorum, dedi.

Peygamberimiz’in arkadaþlarý Ýslâmi-
yet’i o kadar güzel anlamýþtý ve o kadar
güzel yaþýyordu ki herkes rahatça hakkýný
arardý. Yöneticiler de o kadar adaletli ve
þefkatliydi ki herkesi dinleyip hakkýný ve-
rirlerdi. Kendilerini asla diðer insanlardan
farklý görmez, daima Allah’a saygý içinde
bulunurlardý. 

Doðruluðun ve adaletin timsali
Hazreti Ömer Efendimiz, kendisini çe-
þitli zamanlarda buna benzer þekilde
uyaranlar olunca, buna memnun olur
ve þöyle derdi:

– Ömer, Allah’a hamdeder ki eðri
yola girerken kendisini uyarýp düzelte-
cek arkadaþlarý var!
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Bütün canlýlar, yaþamak için bes-
lenmek zorundadýr. Her canlýnýn ihti-
yacý farklý olduðu gibi, beslenme þekli
ve beslenme zamaný da farklýdýr. Bu
farklýlýklara raðmen, yeryüzündeki
milyarlarca canlýnýn besin ihtiyacý “hiç-
biri unutulmadan” vakti vaktine karþý-
lanmaktadýr.

Yeni doðmuþ bir yavru, yetiþkinle-
rin yiyecekleriyle beslenemez. Sadece
süt içebilir. Ýþte bunun için yeni doðan
her yavruya, annesinin memesi aracýlý-
ðýyla en güzel gýda olan süt gönderilir.

Deniz dibindeki balýðýn yiyeceði
ile havada uçan kuþun ya da çöldeki bir
karýncanýn yiyeceði beslenme þekilleri-
ne uygun olarak ayrý ayrý yetiþtirilir.

Hayatýn devamý için gerekli olan
bütün besinler, her canlýnýn ihtiyacýna
göre zamanýnda ve en uygun þekilde
sunulur.

Bütün bu nimetleri harika bir gö-
rünüþ, koku ve lezzetle yaratýp bolluk
ve ucuzluk içerisinde istifademize su-
nan Rabbimize teþekkür etmemiz ge-
rekmez mi?
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BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
1. Semra, Büþra ve Kübra nereyi ge-

ziyorlar?

A. Deniz kenarýný
B. Köyü
C. Maðarayý
D. Hayvanat bahçesini

2. Her zaman bizimle birlikte olan
melekler vardýr. Sað tarafýmýzda
olan melek neleri yazar?

A. Ýyilikleri
B. Kötüleri
C. Yediklerimizi
D. Uykularýmýzý

3. Alper namazda sað tarafýna selam
verirken niçin gülümsüyormuþ?

A. Sað tarafýndaki melek daha çok
sevap yazsýn diye.

B. Sað tarafýnda kardeþini gördü-
ðü için.

C. Namazýn bitiminde dua ede-
ceði için.

D. Sol tarafýndaki melek iyilikleri
yazsýn diye.

4. Fatih Sultan Mehmet devlet
adamlarýný yetiþtirmek için ne
yapmaya baþladý?

A. Cami.
B. Kale.
C. Köprü.
D. Medrese.

5. Bizi hergün ýsýtýp aydýnlatan
nedir?

A. Ay
B. Güneþ
C. Merkür
D. Göktaþý

6. Güneþ sayesinde bitkiler ne üretir?

A. Oksijen-besin
B. Karbondioksit-toprak
C. Su- taþ
D. Hava- yaprak

7. Hazreti Ömer konuþmaya baþla-
madan evvel ne söyledi?

A. Allah iþlerinizi güzel etsin.
B. Cuma günü müslümanlar bir-

likte namaz kýlýn.
C. Dinleyin ve itaat edin.
D. Alýþ veriþlerinizde doðru olun.

8. Hazreti Ömer’e niçin itiraz edildi?

A. Hutbeye erken çýktýðý için.
B. Ganimetten aldýðý kumaþ için.
C. Hazineden para aldýðý için.
D. Fakirlere yardým etmediði için.



1. Çevremizdeki canlý ve cansýz varlýklarýn 
bütününe verilen isim

2. Ýnsanlarý doðru yoldan uzaklaþtýrmak için çalýþan 
varlýk

3. Rengârenk ve hoþ kokulu bitki (Ya da meyve aðaçlarýnda
meyvenin oluþtuðu, bitkinin çoðalmasýnda etkili bölüm)

4. Bir iþe baþlarken söylenen, “Allah’ýn adýyla” anlamýndaki söz
5. Gerçek hayatta olmayan, çeþitli kitaplarda ya da filmlerde insanlarý korkutmak için

hayal unsuru olarak tasvir edilen (uydurma) varlýklardan biri
6. Gerçek hayatta yeri olmayan, masallarda “güzel bir kýz” olarak tanýmlanan varlýk
7. Kýyamet gününde dünya hayatýnýn sona eriþini ve öldükten sonra yeniden diriliþi

duyurmakla görevli melek
8. Allah’ýn varlýðýna ve birliðine, meleklere, öldükten sonra dirilmeye kesin olarak

inanmak
9. Allah’ýn gönderdiði en son ve en mükemmel dinin adý
10. Allah’ýn emrini yerine getiren, O’nun emrinin dýþýna asla çýkmayan nurdan

yaratýlmýþ varlýk
11. Ýnsanlara iyi niyetimizi ve sevgimizi ifade etmek için yapýlan ve dinimizde “sadaka”

olarak kabul edilen hafifçe gülme
12. Dileklerimizi, isteklerimizi Allah’a açýp O’ndan isteme ibadeti
13. Bedenimizle iç içe olan, gözle göremediðimiz varlýðýmýz
14. Allah’ýn nimetlerine ve yaptýðý iyiliklere teþekkür etme ibadeti
15. Ýnsanlarýn ölüm anýnda ruhlarýný almakla görevli melek
16. Gözle görülmeyen, ateþten yaratýlmýþ varlýklar. Kuran’da bahsedilen bu varlýklarýn

Müslüman olanlarý ve olmayanlarý vardýr.
17. Ýnsanlarýn yanlarýnda bulunan, onlarý çeþitli tehlikelere karþý koruyan görevli

melekler
18. Allah’ýn emirlerini peygamberlere bildirmekle görevli melek.
19. “Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere

.......................... insana huzur ve mutluluk verir.” cümlesindeki noktalý boþluklara
hangi kelime gelmeli?.

20. Masallarda “kocaman, çok iri” olarak tasvir edilen, gerçek hayatta olmayan varlýk
21. “Allah’ýn huzurundan kovulmuþ olan þeytanýn kötülüklerinden, yine Allah’a

sýðýnýrým.” anlamýndaki söz
22. Kâinattaki bütün varlýklarý yoktan var eden; yeryüzünü çiçeklerle, gökyüzünü yýl-

dýzlarla süsleyen; gücü, kudreti ve güzelliði sonsuz olan yaratýcýmýz...
23. Allah’ýn iradesiyle, tabiat olaylarýna nezaret eden, insanlarýn rýzýklarýný daðýtmakla

görevli melek
24. Allah’ýn kalbimize koyduðu sevme duygusu
25. Duadan sonra, “Allah’ým bu duamýzý kabul et!” anlamýndaki söz
26. Ýnsanlarýn iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli melekler...
27. “Allah’a inanmak, ........kaynaðýdýr.” sözündeki noktalý boþluða ne gelmeli?
28. Evren
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Ertesi sabah dýþarýdan gelen gürül-
tüyle uyandým. Hemen pencereye ko-
þup baktým. Çiftliðe bir sürü araç gel-
miþ. Traktör, biçerdöver, balya makine-
si, zeytin çýrpma makinesi ve daha neler
neler... Bu gürültüye kafa dayanmaz.
Anlaþýlan bütün günü çiftlikten uzakta
geçirmem gerekecek. Kitaplarýmý yaný-
ma alýp Büþra ve Kübra ile buluþmak
üzere zeytinliðe yöneldim. Her yaz ki-
tap okuma yarýþý yaparýz orada. En çok
kitabý ben okurum. Bu yüzden babam

bana “kitap kurdu” der. Okulda da
kimse geçemez beni. Okurum, çünkü
Allah’ýn ilk emriymiþ okumak. Annem,
Kur’ân’ýn ilk inen ayetinin “oku” keli-
mesi ile baþladýðýný sýk sýk hatýrlatýr. 

Arkadaþlarým zeytinlikteydi. Birlik-
te en yüksek aðaca çýkýp dallarýna otur-
duk. Kitaplarýmýzý okumaya baþladýk.
Bir yandan da, çiftlikte olup bitenleri
merakla izliyorduk. Dedem çok sevinçli
görünüyordu. Oyuncaklarýna kavuþmuþ
bir çocuk gibi heyecanlýydý. Gelen araçla-

3.
Bölüm Kitaplara Ýnanýyorum

KÝTAP KURDU
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rý birer birer kullanmaya baþladý. Önce
biçerdöveri denedi. Fakat araca ne olduy-
sa, birdenbire etrafta çýlgýnca dolaþmaya
baþladý. Sanýrým bir þeyler ters gidiyordu.
Dedem aðaç fidanlarýný, anneannemin
yetiþtirdiði güzelim çiçekleri, daha doð-
rusu önüne geleni biçiyordu. Ýþçiler saða
sola kaçýþtýlar. Nihayet araç durdu ve de-
dem söylene söylene araçtan indi. Bu de-
fa zeytin silkme makinesini çalýþtýrýp zey-
tinliðe doðru yöneldi. Dedem yeni aldýðý
bu aleti denemek istiyordu. Bir o yana,
bir bu yana giderken bizim aðacýn altýn-
da duruverdi. Henüz neler olduðunu an-
layamadan, aracýn iki iri kolu aðaç göv-
desini kavrayýp çýlgýnca sallamaya baþla-

dý. Korkmuþtuk! Ancak, öyle gürültülü
çalýþýyordu ki çýðlýklarýmýzý duyan olma-
dý. Düþmemek için dallara sýkýca sarýldýk.
Aðaçtan kitap dökülmeye baþladý. De-
dem aracý durdurup yukarý baktý. Büþra,
Kübra ve ben dallarda zeytin gibi asýlý
kalmýþtýk. 

Derin bir “Ooh!” çektikten sonra,
“Kitap hayat kurtarýrmýþ meðer!” de-
dim kendi kendime.

Bizi aðaçtan indirdikten sonra dedem
“Neye niyet, neye kýsmet!” dedi neþeyle. 

Kendimize yeni bir yer aramaya ka-
rar vermiþtik ki annem ve anneannem
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telâþla dedemi çaðýrdý. Neler oluyordu
acaba? Biz de merakla dedemin peþine ta-
kýldýk. Meðer evi su basmýþ. Sebebi de, ye-
ni alýnan çamaþýr ve bulaþýk makinesiymiþ. 

“Bir günde bu kadar problem faz-
la!” dedi annem. “Kullanma kýlavuzu
yok mu bunlarýn? Nasýl kullanýlacaðý-
ný öðrenmeden olmuyor bu iþ!” 

Dedem de durumun farkýndaydý.
Kullanma kýlavuzlarýný buldu. Bu ki-
tapçýklar makinelerin her bölümünü
ayrý ayrý tanýtýyor, arýza olduðunda na-
sýl onarýlacaðýný, nasýl bakým yapýlaca-
ðýný bile belirtiyordu. Kitapçýklarýn
okunmasýyla bütün problemler çözül-
dü. Herkes neyi nasýl kullanacaðýný
öðrendi. Dedem artýk anneannemin
çiçeklerini biçmiyor, bizi de zeytin gibi
daldan silkmiyordu.

Akþam olduðunda, alýþ veriþten
dönen babama olanlarý anlattým. 

“Kýlavuzsuz olmaz.” dedi babam.
“Her iþin bir yöntemi var. Öðrenmek
için de kýlavuz gerek.”

Düþündüm. Bazen hatalý davranýyo-
rum. Kaþ yaparken göz çýkardýðým oluyor.

“Keþke!” dedim. “Hayatýn da bir
kýlavuzu olsa da nasýl yaþayacaðýmýzý,
nerede, nasýl davranacaðýmýzý bilsek!”

“Var.” dedi babam. Kendinden
emindi. Þaka eder gibi görünmüyordu. 

“Nedir?” diye sordum þaþkýnlýkla...

“Kutsal kitabýmýz Kur’ân-ý Kerîm,”
dedi. “Allah onu inananlara rehber ol-
sun diye gönderdi. Yüce Allah dünya-
da ve ahirette mutlu olmanýn yollarýný
öðretiyor. Kötü ve zararlý davranýþlarý
yasaklýyor. Ýyi ve yararlý olanlarý emre-
diyor. Gelecekte piþman olmamamýz
için, davranýþlarýmýzýn sonuçlarýný da
gösteriyor bize.”
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“Allah insanlarý çok seviyor.” diye
düþündüm. “Bizim hata yapmamýzý ve
üzülmemizi istemiyor. Firmalar üret-
tikleri araçlarý tanýtmak için, kullan-
ma kýlavuzu yazýyor. Böylece herkes
onlarý nasýl kullanacaðýný öðreniyor.
Allah da yarattýðý biz insanlar için ha-
yat kýlavuzu sunuyor: Kur'ân...”

“Ýyi ama, Kur’ân gönderilmeden
önce de insanlar vardý yeryüzünde.
Onlarýn rehberi, kýlavuzu, kitabý yok
muydu?” diye sordum babama.

Varmýþ. Yüce Allah, peygamberler
aracýlýðý ile mesajlar göndermiþ insanlara.
Bu mesajlar yazýlmýþ. Miktarý az olanlara
“sayfalar” anlamýna “suhuf ” denmiþ.
Çok olanlara da “kitap” denmiþ. Dört ta-
ne kutsal kitap varmýþ: Tevrat, Musa
Peygambere; Zebur, Davut Peygambere;
Ýncil, Ýsa Peygambere; Kur’ân da bizim
Peygamberimiz Hazreti Muhammed

Aleyhisselâma gönderilmiþ. Kur’ân’dan
önceki kitaplarý insanlar zamanla deðiþ-
tirmiþler. Oysa Kur’ân-ý Kerîm, gönderil-
diði þekliyle duruyormuþ.

Babam “Bil bakalým!” dedi. “Bu
mesajlar Allah’tan peygamberlere na-
sýl ulaþýyor?”

Bildim. Mesajlarý Cebrail adlý me-
lek iletiyor. Cebrail, Kur’ân-ý Kerîm’i
Kadir Gecesi'nde indirmeye baþlamýþ
peygamberimize. Bu yüzden Kadir Ge-
cesi, içinde Kadir Gecesi olmayan bin
aydan üstünmüþ. Geçen Ramazan ayýn-
da ben de annemle birlikte ibadet ettim
Kadir Gecesi’nde... Haa, unuttum söy-
lemeyi! Artýk Kur’ân okuyabiliyorum
ben. Kitap kurduyum ya, her kitabý
okurum da kutsal kitabýmý okumaz mý-
yým? Kadir Gecesi’nde de okudum.
Çok sevapmýþ Kur’ân okumak. Oku-
dukça huzur doldu içime. Ama artýk



bununla yetinmeyeceðim. Madem ki
Kur’ân bizim için bir hayat kýlavuzu, o
hâlde onun anlamýný öðrenmek, mesaj-
larýný kavramak ve uygulamak için ge-
reken her þeyi yapacaðým. O gece bir de
þiir ezberledim kitabýmla ilgili...

Yüce Allah kitaplar, 
Gönderdi insanlara...
Gösterdi doðru yolu,
Bütün inananlara.

Tevrat, Zebur ve Ýncil
Zamanla çok bozuldu.
Sonunda Yüce Allah,
Bize Kur’ân’ý sundu.

Mutluluk yoluydu bu
Her iki dünyada da.
Dirlik, düzen ve barýþ
Getirdi uyanlara...

Hepsi bu kadar deðil aslýnda. Ama
annem elindeki yazýlý mesajla yanýmýza
gelince, kesmek zorunda kaldým þiiri.
Amcam aramýþ. Tekneyle gezmeyi tek-
lif etmiþ. Sahil yakýn. Çok istedim, ka-
bul etti babam. Caným babam kýrmaz
beni. Gelsin tekne gezisi...
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Yedi kat göðü birbiriyle tam
uyum içinde yaratan O’dur.

Rahman’ýn yaratmasýnda 
hiçbir nizamsýzlýk, 

düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bak, 

görebilir misin bir kusur?
(Mülk sûresi, 3. âyetin meali)
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Mekke’den Medine’ye hicret eden
sahabiler, Medine’nin suyuna bir türlü
alýþamadýlar. Müslümanlar içme suyu
sýkýntýsý çekiyorlardý. 

Gýfaroðullarýndan bir adamýn, çok
güzel içme suyu olan bir kuyusu vardý.
Bu kuyunun suyunu, hurma karþýlý-
ðýnda satarak geçimini saðlýyordu. 

Peygamber Efendimiz kuyunun
sahibine þu teklifte bulundu: 

– Kuyunu bana cennetteki bir su
kaynaðý karþýlýðýnda sat.

Kuyunun sahibi:
– Ey Allah‘ýn Resulü! Benim ve

çocuklarýmýn bu kuyudan baþka hiçbir
þeyi yok. Geçimimi ancak bu kuyunun
suyunu satarak karþýlayabiliyorum, di-
ye cevap verdi.

Hazreti Osman Efendimiz adamýn
kuyuyu baðýþlayamayacaðýný duyunca,
otuz beþ bin dirheme satýn alarak, Sev-
gili Peygamberimiz’in huzuruna çýktý:

– Ya Resulallah, eðer o kuyuyu
satýn alýp Müslümanlara baðýþlarsam,
o adama müjdelediðin, “cennetteki su
kaynaðý” için bana da söz verir misin?
Peygamber Efendimiz (Sallallahu aley-
hi vesellem):

– Evet, buyurunca Hazreti Osman
(Radyallahu anh):

– O kuyuyu satýn aldým ve Müslü-
manlarýn yararlanmasý için hediye edi-
yorum.

...
Bir defasýnda da Peygamber Efen-

dimiz ve sahabiler müþriklerle savaþtay-
ken, Müslümanlar arasýnda yiyecek sý-
kýntýsý olmuþtu. Bu sýkýntý artýnca Müs-
lümanlarýn yüzünde bir üzüntü ve sol-
gunluk olmuþtu. Müþrikler ve münafýk-
lar ise bu duruma seviniyorlar, Müslü-

CENNETÝ SATIN ALMAK
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manlarýn aç kalmasýný istiyorlardý...
Peygamber Efendimiz (Sallallahu

aleyhi vesellem):
– Vallahi güneþ batmadan Allah

size bir rýzýk (yiyecek) gönderecek, de-
di. Bu sözü duyan Hazreti Osman
þöyle düþündü: Nasýl olsa Allah, Pey-
gamber Efendimiz’in bu va’dini yerine
getirecek. Resulullah bu sözünde haklý
çýkacak. En iyisi bu sevabý ben kazana-
yým... 

Hazreti Osman Efendimiz bu düþün-
ceyle, sýrtý yiyecek yüklü on iki deve satýn
aldý. Bunlardan dokuzunu yükleriyle bir-
likte Peygamber Efendimiz’e gönderdi. 

Peygamber Efendimiz bu develeri
görünce:

– Bunlar ne, diye sordu.
Develeri getiren adam:
– Osman’ýn size hediyesi, dedi.
Bunun üzerine Sev-

gili Peygamberimiz Haz-
reti Muhammed Aley-
hisselâmýn yüzünde se-

vinç parýltýlarý oluþtu. Üzüntü sýrasý mü-
nafýklara gelmiþti. 

Bu sýrada Peygamber Efendimiz el-
lerini açarak Hazreti Osman için Allah’a
dua etti. Rabbimizden Hazreti Os-
man’ýn daha çok bolluk ve berekete, zen-
ginliðe kavuþmasýný diledi. “Allah’ým Os-
man’a istediðini ver.” dedi.

Bir baþka gün de Hazreti Osman
(Radyallahu anha), Ýslâm ordusunun Te-
bük seferine hazýrlanmasý sýrasýnda, bazýla-
rý deve bazýlarý at olmak üzere bin tane bi-
nek hayvanýný hazýrlamayý üzerine almýþtý. 

Cennetle müjdelenen on sahabiden
biri olan Hazreti Osman, Allah’ýn ver-
diðini yine Allah yolunda cömertçe
harcýyordu. Böylece hem Kâinatýn
Efendisi Sevgili Peygamberimizin güzel
dualarýný kazanýyor, hem de fanî ve ge-
çici mallarýný Ýslâm yolunda harcayýp,
karþýlýðýnda cenneti satýn alýyordu...
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Kur’ân Allah sözüdür.
Tüm sözlerin özüdür.

En büyük kitap derim,
Okurum ezberlerim.

Cebrail yüce melek,
Hak yanýndan gelerek,

Ýndirmiþ bu kitabý;
Bu en büyük hitabý.

Fatiha ile baþlar.
Yüz on dört sûresi var.

Ayetleri þifadýr,
Tüm dertlere devadýr.

Ýbadettir okumak,
Okumak ve anlamak.

Cahil O’nu bilmeyen
Hak yoluna gelmeyen.

Þükür, elimde duran,
En büyük kitap: KUR’ÂN

Ahmet EFE
(Her Þey Seni Anlatýr Allah’ým)

KUR’ÂN
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Yeryüzünde hayatýmýzý devam etti-
rebilmek için havaya ihtiyacýmýz vardýr.

Hava, birçok gaz molekülünün karýþý-
mýndan meydana gelmiþtir. Azot, oksijen,
karbon dioksit, su buharý havada bulunan
gazlardan bazýlarýdýr. Havanýn % 78’i azot,
% 21’i oksijen gazýdýr. Geri kalan % 1’i de
karbon dioksit ve diðer gazlardan oluþur.

Havasýz bir ortamda insanlarýn ya-
þamasý mümkün deðildir. Solunum yo-
luyla havadan vücudumuza aldýðýmýz
oksijeni, “enerji elde etmek için” kulla-
nýrýz. Oksijen yakýcý bir gaz olduðu
hâlde, havada bulunma oraný, tam bi-
zim ihtiyacýmýza göre ayarlanmýþtýr.
Havadaki oksijen oranýnýn yükselmesi,
ortamdaki yakýcýlýðý artýrýr. Düþmesi ise
solunumu güçleþtirir. 

Bütün iklim olaylarý hava ile ilgili-
dir. Hava tabakasý, Güneþ'ten gelen ýsýyý
yeryüzünde tutar. Isýnan havanýn yükse-
ðe çýkmasý sonucu rüzgârlar oluþur. Bu
sayede Güneþ ýsýsý bir yerden baþka bir

yere taþýnýr. Güneþ ýsýsý ile yeryüzünden
su buharýnýn yükselip bulutlarý oluþtur-
masý, ardýndan yaðmurun yaðmasý da ha-
va içinde gerçekleþen bir olaydýr.

Bunlarýn yanýnda, konuþurken çýkar-
dýðýmýz ve çevreden iþittiðimiz sesler de ha-
va molekülleri sayesinde etrafa yayýlýr. 

Bütün maddeler gibi havanýn da bir
aðýrlýðý vardýr. Hava molekülleri vücudumu-
za bir basýnç uygular. Bu dýþ basýnç ile vücu-
dumuzdaki iç basýnç daima denge hâlinde-
dir. Eðer hava, basýnç oluþturmasaydý, kalbin
kaný pompalamasýyla oluþan iç basýnç den-
gelenemeyecekti. Sonuçta göz, kulak, burun
gibi vücudumuzun deðiþik yerlerinden ka-
nýn fýþkýrmasýna sebep olacaktý. 

Hava molekülleri; oksijeni taþýma,
yüzlerce çeþit sesi iletme, ýsýyý aktarma
ve hayatýn devamý için sayamadýðýmýz
daha pek çok görevleri Allah’ýn izni ve
emriyle birbirine karýþtýrmadan yerine
getirmektedir.

HAVA MOLEKÜLLERÝ
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Nasreddin Hoca; tarlasýna, bahçe-
sine kolayca gidip gelebilmek için, pa-
zardan bir eþek satýn almýþ. Eþeðin yu-
larýndan tutup evine götürüyormuþ.

Hani insanlarýn iyisi de kötüsü de
her devirde bulunur ya! Hani Allah’ýn
serseri kullarý da pek çoktur ya! Ýþte o
dönemde de varmýþ böyle talihsiz kim-
selerden. Sözde, Hocanýn eþeðini çal-
maya karar veren iki düzenbaz, bu çir-
kin iþ için bir plân kurmuþlar. 

Hýrsýzlardan biri sessizce eþeðin yu-
larýný çözüp pazara satmaya götürür-
ken, diðeri de Hoca durumu fark etme-

sin diye yularý kendi boynuna geçirmiþ.
Ve baþlamýþ Nasreddin Hocanýn ardýn-
dan yürümeye. Hoca, olanlardan ha-
bersiz yorgun, dalgýn ilerleyip bir süre
sonra evine gelmiþ. Hayvanlara pek
merhametli olduðundan, hemen pazar-
dan aldýðý hayvancaðýzý ahýra götürüp,
biraz ot ve su vermek istemiþ. Bir de
dönüp bakmýþ ki ne görsün: Yularýn di-
ðer ucunda eþek yerine bir adam. 

Hayret ve þaþkýnlýk içinde:

– Sen de kimsin be adam? Nereden
geldin, hani benim eþeðim, deyince bu
utanmaz adam:

YÝNE MÝ ANNENÝ ÜZDÜN?



– Sorma Hocam, demiþ. Pazardan
aldýðýn eþeðin ta kendisiyim ben.

– Nee! Sen o eþek misin? Fakat bu
nasýl olur? Hele anlat bakalým, demiþ
Hoca. Adam utanmadan bir bir yalan-
larý dizmeye baþlamýþ:

– Sormayýn Hocam, ettim bir ca-
hillik iþte. Anamýn sözünü dinlemedim,
ne demiþse aksini yaptým. Onu çok üz-
düm. O da yaptýklarýma sabredemeyip
bir ara bana beddua ediverdi, “Eþek
olasýn inþallah!” diye.
Allah da beni
eþek hâline
getiriverdi. Son-
ra götürüp be-
ni pazarda
sattýlar ve
siz aldýnýz
iþte. Yolda
gelirken, sizin
bereketinizden
midir nedir, tekrar
eski hâlime dön-
düm birden. 

Saf ve temiz
kalpli Hoca, bu an-
latýlanlara inanmak-
la kalmamýþ, üstelik
ona acýmýþ ve:

– Allah Allah, hayret doðrusu!
Tövbe et evlâdým, Yüce Allah çok þef-
katlidir, O’ndan af dile. Bir daha da sa-
kýn anneni üzme, çünkü Rabbimiz ana-
sýna babasýna eziyet edenleri sevmez, di-

ye nasihat edip adamý serbest býrakmýþ.

Ýki yüzlü hýrsýz, Hocaya teþekkür-
ler edip, dalkavukluk etmiþ durmadan.
Sonra da ayrýlýp gitmiþ arkadaþýnýn ya-
nýna, bir an evvel eþeðin satýþýndan elde
ettikleri haram akçeleri paylaþmak için.

Adamý gönderen Hoca, evine girip,
baþýna gelenleri bir bir hanýmýna anlat-
mýþ. Hanýmý da bu olaya pek þaþmýþ, Ho-
cayý teselli edip, baþa gelene sabretmiþ.

Ertesi sabah Hoca, “Nasýl olsa ihti-
yacým var, mecbu-

ren bir eþek daha
almalýyým!”
diye pazarýn
yolunu tut-
muþ. Pazara va-
rýnca bir de ne
görsün, dün al-
dýðý eþek bir
canbazýn elinde
satýlýk bekliyor.
Hoca iyice bak-
mýþ, bir gün ön-
ce aldýðý eþeðin
ta kendisi. Ýçin-
den “Vah vah!”
diye o hýrsýzýn
hâline acýmýþ ve

eþeðin kulaðýna eðilerek seslenmiþ:

– Ah seni gidi nasihat bilmez, söz
dinlemez haylaz! Yine anneni üzdün
deðil mi?
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Hiç düþündünüz mü? Yeni doðan
yavrular, kendilerini þefkatle baðrýna
basan anneleri olmasa ne yaparlardý?
Nasýl beslenir, nasýl korunur, nasýl
büyürlerdi?

Bir anne, Allah’ýn kalbine yerleþtir-
diði þefkat duygusuyla yavrusunu korur,
besler ve büyütür. Onun için gece uyku-
sunu terk eder. Derdiyle dertlenir, se-
vinciyle sevinir. Aç bir aslan, yakaladýðý
avý kendisi yemeyip yavrularýna yedirir.
Anne tavuk, civcivlerini korumak için
köpeðe saldýrýr ve kendi hayatýný tehli-
keye atar.

Ýþte anneye, aslana ve tavuða bu
þefkat ve merhamet duygusunu veren
Allah’týr. Annelerin þefkati, Allah’ýn
merhametine göre okyanusta bir damla
gibidir.

Allah, bütün varlýklarý kucaklayan
sonsuz merhametiyle yeryüzündeki
kurtçuklardan, deniz dibindeki balýkla-
ra kadar her canlýya en uygun ve en
güzel rýzký verir. Onlarý görür, onlara
þefkat ve merhamet eder.

Bir gün Peygamber Efendimiz, ar-
kadaþlarýyla oturmuþ sohbet ediyordu.

Müslümanlar henüz yeni bir savaþ-
tan çýkmýþ, esirler bir yerde toplanmýþtý.
Bir kadýn saða sola telâþla koþturuyor ve
birisini arýyordu. Esirler arasýnda
gördüðü her çocuðun yanýna koþuyor,
yüzünü döndürüyor, bakýp onu seviyor
ve geri býrakýyordu. En sonunda bir ço-
cuðun yanýna geldi. Kendi çocuðu oldu-
ðunu görünce onu kucakladý, baðrýna
bastý. Tekrar tekrar öptü ve kokladý. Se-
vincinden ne yapacaðýný bilemiyordu.

Sevgili Peygamberimiz bu olanlarý
uzaktan takip ediyordu. Sonra arkadaþ-
larýna dönerek “Þu kadýný görüyor mu-
sunuz?” diye sordu. Sahabiler:

– Evet görüyoruz ya Resûlullah,
dediler.

– Bu kadýn çocuðunu ateþe atar mý?
– Hayýr ya Resûlullah, atmaz.
Peygamberimiz þöyle buyurdu:
– Ýþte Allah, bu kadýndan çok daha

merhametlidir.
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Bize tanýdýðýmýz birinden mektup
gelse heyecanlanýr, içinde neler yazdý-
ðýný merak ederiz.

Bu mektup çok ünlü birisinden
gelse daha çok merak eder, ne yazdýðý-
ný hemen öðrenmek isteriz. Hele bu
mektup yabancý bir ül-
kenin devlet baþkanýn-
dan gelse içindekileri
okumak için mutlaka
tercüme ettiririz.

Ýnsan, sevdiði ve
önem verdiði kimseden
gelen haberlere karþý büyük bir ilgi
duyar. Acaba bana ne yazdý? Benden
ne istiyor, diye meraklanýr.

Eðer bu mektup yerlerin, gökle-
rin, yýldýzlarýn ve bütün kâinatýn sahi-
binden gelmiþse ne kadar büyük bir
heyecan duyarýz.

Yüce kitabýmýz Kur’ân-ý Kerîm de
her þeyin sahibi olan Allahü Teâlâ’nýn
bize bir mektubudur.

Rabbimiz bu Yüce Kitap’ta, bize
kendisini tanýtmýþ, bizden neler istedi-
ðini bildirmiþ, dünyada yapmamýz ge-

rekenleri açýklamýþtýr.

Demek ki güzel kita-
býmýz Kur’ân-ý Kerîm’de
Yüce Allah, bize sesleni-
yor. Rabbimiz bize deðer
veriyor, bizi kendine mu-
hatap kabul ediyor. Bu,

bizim için kelimelerle ifade edilemeye-
cek kadar büyük bir þereftir. Öyle ise
Rabbimizin bize bir mektubu, bir me-
sajý olan Kur’ân’ý öðrenip, okumaya,
anlamaya ve hayatýmýzda uygulamaya
çalýþmalýyýz.

MEKTUP
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BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
1. Babasý Semra’ya ne diyor?

A. Boþ boðaz
B. Kitap kurdu
C. Gezgin
D. Akýllý

2. Ýlk inen ayet ne ile baþlýyormuþ?

A. Oku
B. Ýyilik yapýn
C. Namaz kýlýn
D. Hile yapmayýn

3. Çamaþýr makinasýnýn bir kullaným
kýlavuzu var. Peki bizim hayatýmý-
zýn kullaným kýlavuzu nedir?

A. Büyüklerimiz
B. Okuma kitabý
C. Kur’ân-ý Kerîm
D. Dergiler

4. Aþaðýda Peygamberler ve gönde-
rilen kitaplar verilmiþtir. Hangisi
hatalý verilmiþtir?

A. Hazreti Musa-Tevrat
B. Hazreti Ýsa- Zebur
C. Hazreti Muhammed-Kur’ân-ý

Kerîm
D. Hazreti Davut- Zebur

5. Peygamberlere, Allah’ýn bildir-
diklerini hangi melek iletmiþtir?
A. Cebrail
B. Azrail
C. Ýsrafil
D. Mikail

6. Kur’ân-ý Kerîm hangi ayda gön-
derilmeye baþlandý?

A. Mart
B. Recep
C. Haziran
D. Ramazan

7. Gýfaroðullarýndan bir adam kuyu-
sunu satmak istemedi. Bu adam-
dan kuyuyu kim satýn aldý?

A. Hazreti Ebubekir
B. Hazreti Osman
C. Hazreti Ali
D. Hazreti Ömer

8. Vücudumuza aldýðýmýz oksijeni
ne elde etmek için kullanýrýz?

A. Su
B. Besin
C. Tuz
D. Enerji
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1. Kur’ân-ý Kerîm’de “ya” ve “sin” harfleriyle
baþlayan sûrenin adý

2. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhis-
selâm’a indirilen kutsal kitabýmýz

3. “Bir iþi, sadece Allah rýzasý için yapmak” anlamýna gelen kelime (Ayný zamanda
Kur’ân-ý Kerîm’deki kýsa bir sûrenin adý)

4. Kur’ân-ý Kerîm’in 20 sayfalýk bölümlerinden her biri
5. Peygamber Efendimiz’e Kur’ân-ý Kerîm’in ilk olarak indirildiði maðaranýn adý
6. Kur’ân’da adý anýlan ilk insan ve ilk peygamberin adý
7. Allah’ýn binlerce güzel isminden biri (Iþýk, aydýnlýk anlamlarýnda da kullanýlýr.)
8. “Oku” emriyle baþlayan, Kur’ân-ý Kerîm’in ilk inen âyetlerin bulunduðu

surenin adý
9. Hazreti Musa’ya indirilen ve aslý bozulan kutsal kitabýn adý
10. Kur’ân-ý Kerîm’in en kýsa sûresinin adý (Bu sûrede kurban kesmekle ve nama-

zla ilgili emirler vardýr.)
11. Kur’ân-ý Kerîm’in en uzun sûresinin adý
12. Kur’ân-ý Kerîm hangi dilde indirilmiþtir?
13. Kur’ân okumayý öðrenmek için kullanýlan, “Kur’ân Alfabesi” anlamýna gelen

kitapçýk
14. Kur’ân’da adý anýlan, þu an hayatta olup, týpký Hazreti Ýsa Aleyhisselâm gibi

farklý bir hayat tabakasýnda yaþayan peygamberin adý
15. Kur’ân-ý Kerîm’de üzerine yemin edilen, enerji kaynaðý bir meyve (yaðlý tohum

bitkilerinden)
16. Kur’ân’daki diziliþte en son sýradaki sûrenin adý
17. Kur’ân-ý Kerîm’in ilk indirilen âyeti (“oku” anlamýndaki söz)
18. Yüce Kitabýmýz Kur’ân-ý Kerîm’in isimlerinden biri
19. Kur’ân-ý Kerîm’de Rabbimizin bize ilk emri (“ikra” kelimesinin anlamý)
20. Kur’ân’daki diziliþte ilk sýrada yer alan sûre
21. Kur’ân-ý Kerîm’in tamamýný ezberleyene verilen isim
22. Kur’ân-ý Kerîm’in ilk olarak indirildiði þehir
23. Kur’ân-ý Kerîm’in 114 bölümünden her biri
24. Kur’ân-ý Kerîm’deki bir sûreye adý verilen, enerji kaynaðý meyvenin adý

(Arapçasý “Tin”)
25. “Allah’ýn birliði” anlamýna gelen ve “Lâ ilâhe illallah” sözüyle ifade edilen

hakikat
26. Hazreti Ýsa Aleyhisselâma indirilen kutsal kitap
27. Hazreti Süleyman Aleyhisselâmýn babasý olan Davut Aleyhisselâma indirilen

kutsal kitap
28. “Ýkindi vakti” anlamýna da gelen kýsa bir sûrenin adý
29. Kur’ân-ý Kerîm’in tamamýný okuma iþi
30. Kur’ân’ýn diðer isimlerinden biri (Hakký batýldan ayýran, iyiyi kötüden ayýran

anlamýnda)
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Sabah erkenden sahile indik. Am-
camla buluþtuk. Çantalarýmýzla birlik-
te küçük bir tekneye yerleþtik.

Amcam motoru çalýþtýrýrken dedem,
“Dur evlâdým, bir rehber ya da kýlavuz
kaptan almayacak mýyýz?” diye sordu.

“Ben varým ya!” dedi amcam.
“Avucumun içi gibi bilirim bu sahilleri.”

Denize açýldýk. Güneþ pýrýl pýrýl,
deniz masmaviydi. Motoru durdurup
demir attýk.

Denizden sahili izlemek de çok gü-
zel...” diye düþündüm.

Babam iyi yüzücüdür. Dalýp zýp-
kýnla balýk avlamayý teklif etti amca-
ma. Ancak o, teknede oltayla avlanma-
yý sevdiðini söyleyince, aralarýnda bir
söz düellosu baþladý. Babam onun dal-
maktan korktuðunu iddia etti. Amcam
altta kalmadý. 

“Senin avladýðýn balýklar zýpkýný
yiyince, diþe dokunur bir tarafý kalmý-

4.
Bölüm Peygamberlere Ýnanýyorum

DENÝZDE MACERA
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yor.” dedi. “Ben en azýndan küçükleri
býrakýp balýðýn irilerini avlýyorum...”

Birkaç saat boyunca her þey yolun-
da gitti. Ancak daha sonra, gökyüzünü
gri bulutlar kaplamaya, rüzgâr gittikçe
hýzlý esmeye baþladý.

“Lodos bu!” dedi amcam. “Kara-
dan denize doðru esiyor.”

Dönmemiz gerekiyordu. Ama ne
olduysa, teknenin motoru bir türlü ça-
lýþmadý. Amcam ve babam çaresiz, kü-
rek çekmeye baþladýlar. Yaðmur yaðý-
yordu. Amcamýn elindeki kürek, ýslak
zeminde kayýp denize düþüverdi. Dal-
galara kapýlarak uzaklaþmaya baþladý.
Tek kürekle yapabileceðimiz hiçbir þey

yoktu. Amcam küreði almak için deni-
ze atladý. Yüzdü ve onu yakaladý. An-
cak bu sýrada, kontrolden çýkan tekne
lodosun ve akýntýnýn etkisiyle sürük-
lenmiþ, amcamla aramýz epey açýlmýþtý.
Bir yandan elinde kürekle yüzmeye ça-
lýþýyor, diðer yandan bize bir þeyler söy-
lüyordu. Ama dalgalarýn ve rüzgârýn
sesinden onu duymak imkânsýzdý. Ga-
liba tekneye ulaþmaktan ümidini kes-
miþ ve sahile yönelmiþti. Babam endi-
þelendi. Amcamýn bunu baþarabilece-
ðini sanmýyordu. Denize atlayýp ona
doðru yüzmeye baþladý.

Bir süre sonra, onlar da sahil de
gözden kayboldu. Akýntý ve rüzgâr bi-
zi açýk denize doðru sürüklüyordu. Sa-
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atler saatleri kovaladý. Gece oldu. Bü-
tün olumsuzluklar bir aradaydý. Deniz,
fýrtýna ve karanlýk. Dua etmekten baþ-
ka yapabileceðimiz hiçbir þey yoktu. 

Ertesi sabah, gün aðarýrken fýrtýna
dindi. Tekne sallanmýyordu artýk. Etra-
fý görmeye çalýþtýk. O da nesi? Küçük
bir adanýn kumsalýndaydýk. Çantalarý-
mýzý alýp sevinçle tekneden indik. Ka-
lan yiyecekleri ortaya çýkardýk. Kah-
valtý yapmaya hazýrlanýyorduk ki silâh-
lý bir atlý çýkageldi...

“Derhal adayý terk edin!” dedi sertçe.

Baþýmýza gelenleri anlatmaya ça-
lýþtýk, ama adam dinlemeye niyetli gö-
rünmüyordu. 

“Bu ada benim!” dedi. “Burada ya-
bancý istemiyorum!”

Gitmemizi istiyorsa, bize bir kürek
vermesi gerektiðini söyledi dedem.
Adam az sonra geleceðini söyleyip uzak-

laþtý. Sallanan teknede bir þey yemek
mümkün olmadýðý için, hepimiz çok
acýkmýþtýk. Hemen kahvaltýmýzý yaptýk.

Silâhlý adam elinde kürekle geri
döndü. Artýk iki küreðimiz vardý, ama
buralarýn yabancýsýydýk. Nereye, hangi
yöne gideceðimizi bilmiyorduk. 

Yakýndaki küçük bir adaya yönel-
dik. Sahile çýktýk. Az ileride bir kuyu
olduðunu fark ettik. Sevincimize diye-
cek yoktu. Çektiðimiz su ile susuzlu-
ðumuzu gidermeyi düþünürken, etrafý-
mýz bir anda eþeklerle çevrildi. Endi-
þeyle anneme sarýldým.

Dedem, “Korkmayýn.” dedi. “Bu
garipler de susuz.” Önce eþekleri suladý
birer birer. Nihayet onlar çekilip gidin-
ce sýra bize geldi. 

Dedem, “Galiba burasý eþek ada-
sý.” dedi. “Anlatýrdý köylüler: Adada
kimse oturmazmýþ. Ýçme suyu sadece
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bu kuyudaymýþ. Biri gelse de su verse
diye beklermiþ bu garipler. Bu kez bu
iþ bize nasip oldu. Sadakamýz olsun.”

“Sadaka sýkýntýlarý giderir, belâlarý
def eder.” derdi dedem. Böyle söyledi
dedem. Haklýydý da. Az sonra bir tek-
ne göründü ufukta. Yaklaþtý. Sahil gü-
venliðin teknesiydi bu. Babam da için-
deydi. Kýlavuz kaptaný, haritasý, pusu-
lasý, her þeyi varmýþ teknenin. Bütün
gece fýrtýnaya raðmen aramýþlar bizi.
Kurtulduk sonunda. Sana þükürler ol-
sun Rabbim!

“Rehbersiz olmuyor...” dedi ba-
bam. “Yollar, yolculuklar rehber isti-
yor. Yoksa, her þey gelebilir insanýn ba-
þýna!”

Düþündüm. “Dünyada yolcuyuz.”
demiþti anneannem bir keresinde.
“Ruhlar âleminde baþlýyor bu yolculuk.

Dünyada konaklayýp ahirete gidiyor
insanlar.”

“Hayat yolunda da rehbere ihtiya-
cýmýz yok mu?” diye sordum babama. 

“Olmaz mý?” dedi babam.“ Allah
bize doðru yolu göstermesi için pey-
gamberler görevlendirmiþ. Peygamber-
ler, hayatýn akýþý içinde kaybolup git-
meyelim, yapmamýz gerekenleri bile-
lim, gideceðimiz yere, yani ahirete ha-
zýrlanalým diye rehberlik eder bizlere...”

Üstün insanlarmýþ peygamberler.
Dürüst, güvenilir, zeki insanlarmýþ.
Asla günah iþlemez, güzel davranýþla-
rýyla örnek olurlarmýþ diðer insanlara.
Þartlar ne kadar zor da olsa Allah’ýn
mesajlarýný insanlara iletir, onlara doð-
ru yolu gösterirlermiþ.

Allah’ýn kaç peygamber görevlen-
dirdiðini sordum. Binlerceymiþ. Allah
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geçmiþte her yere ayrý bir peygamber
göndermiþ. Ýnsanlarý rehbersiz býrak-
mamýþ. Ýlk insan olan Hazreti Adem
Aleyhisselâm ayný zamanda ilk pey-
gambermiþ. Son peygamber de bizim
peygamberimiz Hazreti Muhammed
Aleyhisselâm. Ondan sonra baþka bir
peygamber gelmeyecek. Kur’ân’da yir-
mi beþ tanesinin adý geçiyormuþ yalnýz-
ca. Bunlardan beþi büyük peygamber-
lermiþ: Hz. Nuh, Hz. Ýbrahim, Hz.
Musa, Hz. Ýsa ve Hz. Muhammed
Aleyhisselâm.

“Ýnsanlar onlarýn peygamber oldu-
ðunu nasýl anlýyordu?” diye sordum. 

“Peygamberlerin pek çok mucizeleri
var.” diye cevap verdi babam. Yani Al-
lah’ýn izniyle kimsenin yapamadýðý hari-
ka þeyler yapýyorlarmýþ. Böylece hem
peygamber olduklarýný ispat etmiþler
hem de insanlara bilim ve teknolojinin
geliþtirilmesinde öncülük etmiþler. Me-
selâ, Nuh Peygamber gemi yapýmýný öð-
retmiþ insanlara. Ýbrahim Peygamberi
ateþ yakmamýþ. Yanmayan elbiseler üre-
tilebileceðine iþaret etmiþ böylece. Ýsa
peygamber ümitsiz hastalýklarý iyileþtire-
rek týbbýn geliþeceðine, Musa Peygamber
asasýyla taþtan su çýkararak artezyene,

Süleyman Peygamber rüzgârla yolculuk
ederek uçaða, Peygamberimiz Hazreti
Muhammed de Ay ve Güneþ’le ilgili gös-
terdiði mucizelerle uzay keþiflerine iþaret
etmiþtir. Ama O’nun en büyük mucizesi
Kur’ân’mýþ. Hem de hâlâ devam eden bir
mucize.

Bunlarý konuþurken babamýn du-
daklarýndan ister istemez þu þiir döküldü:

Haritasýz rehbersiz,
Yolculuða çýkýlmaz.
Peygambersiz öndersiz,
Cennete ulaþýlmaz.

En büyük peygamberdir,
Peygamberim Muhammed.
O gelince yayýldý dünyaya,
Barýþ, sevgi ve rahmet.

Sevgili Peygamberimizi tanýmayý
çok istiyorum. Çiftliðe döner dönmez
O’nunla ilgili kitap okumayý düþünü-
yorum. Öðrendiklerimi arkadaþlarýma
da anlatýrým belki. Ama önce denizde
baþýma gelenleri anlatacaðým. Rehber-
siz, kýlavuzsuz, bir baþýna yolculuk et-
meye kalkanlarýn hâli ne olurmuþ, gör-
sünler...



Karýncayý rehbersiz,
arýyý beysiz býrakmayan Allah,

elbette insanlýðý da peygambersiz
býrakmaz.
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Ýnsan, yemek yemeden ya da su içme-
den birkaç gün dayanabilir. Fakat oksijen-
siz beþ altý dakikadan fazla yaþayamaz.

Hayatýmýzýn devamý için besinle bir-
likte oksijene de ihtiyaç vardýr. Hücrele-
rimizdeki besinler oksijenle yakýlarak
enerji üretilir. Vücudumuza oksijen gir-
mediðinde hücrelerimiz kýsa sürede ölür.
Ýlk ölen hücreler, beyin hücreleridir. 

Akciðerlerimizin yapýsýnda, içine
havanýn dolduðu küçücük hava kese-
cikleri bulunur. Sayýlarý yaklaþýk 400
milyonu bulan bu hava keseciklerinin
etrafý kýlcal damarlarla çevrilidir. Ne-
fesle alýnan temiz hava, kýlcal damar-
lardaki kana verilir. Bu sýrada kandaki
zararlý madde olan karbon dioksit de
hava keseciklerine aktarýlýr.

Akciðerlerimizin içinde, kan da-
marlarýnýn havayla temas edebileceði
yaklaþýk 100 metrekarelik bir alan var-
dýr. Bu kadar geniþ bir alan, ciðerleri-
mizin içine nasýl sýðdýrýlmýþtýr? Damar-
larýn havayla temas alaný bu kadar ge-
niþ olmasaydý, solunum güçlüðü çeker,
belki de hayatýmýzý südüremezdik.

Akciðerlerimizin altýnda bulunan
ve otomatik olarak çalýþan diyafram
kasý, dakikada yaklaþýk 16-17 defa ne-
fes alýp vermemizi saðlar. Biz, isteðimiz
dýþýnda gerçekleþen bu olaydan haber-
dar olmayýz. Oysa bize çok þefkatli olan
Yüce Rabbimiz, her an solunumun dü-
zenli yapýlmasýný saðlayan bir sistem

kurmuþtur vücudumuzda.

Akciðerlerimiz gece gündüz hiç
durmadan bir pompa gibi çalýþarak vü-
cudumuza temiz hava taþýr ve kirli ha-
vayý da dýþarý atar. Bir günde akciðerle-
rimize soluk alýp verme sýrasýnda giren
hava miktarý 10 000 litre kadardýr.

Vücudumuza temiz hava almak
önemli olduðu gibi kirli havayý atma
da çok önemlidir. Eðer Akciðerlerimize
aldýðýmýz havayý kirlendikten sonra dý-
þarý atamazsak, kanýmýzda biriken kar-
bon dioksit zehirlenmemize sebep olur.

Her nefes alýþveriþimizde bize
hayat veren Rabbimize, nefesleri-
miz sayýsýnca hamd olsun.

AKCÝÐERLERÝMÝZ



SEVGÝLÝ PEYGAMBERÝM

Göklerin bir Ahmed’i,
Yerlerin Muhammed’i,
Ýki cihan serveri,
Sevgili peygamberim.

Nur damlýyor yüzünden,
Asla dönmez sözünden,
Hep doðrudur özünden,
Sevgili peygamberim.

Mevlâm övmüþ yaratmýþ,
Sevgi ile donatmýþ,
Âlemleri kuþatmýþ,
Sevgili peygamberim.

Baþýmýzýn tâcýdýr,
Dertlerin ilâcýdýr,
Kula þefaatçýdýr.
Sevgili peygamberim.

Engin Nigâr
(Ýlâhî Bahçesi - 1)
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BEKLENMEYEN MÝSAFÝRLER
Gecenin geç saatlerinde Sevgili

Peygamberimiz Hazreti Muhammed
Aleyhisselâm’ýn evinin kapýsý týklatýl-
dý... Peygamber Efendimiz kapýyý açýn-
ca karþýsýnda ince, narin, nur yüzlü bir
insan gördü. Gelen, Peygamber Efendi-
miz’in en yakýn arkadaþý Hazreti
Ebûbekir idi. Peygamber Efendimiz
misafiri içeriye buyur etti ve sordu:

– Ya Ebubekir! Bu saatte seni bu-
raya getiren sebep nedir? 

Allah’ýn sevgisini kazanabilmek
için malýný, mülkünü ihtiyaç sahipleri-
ne daðýtan Hazreti Ebûbekir:

– Ya Resûlallah! Evde yiyecek bir
lokma yok. Uzun süredir açým. Belki
Resûlullah’ýn evinde yiyecek birkaç lok-
ma vardýr, deyip geldim...

Peygamber Efendimiz: 

– Hele þöyle otur, inþaallah bulu-
ruz, dedi. Yýllar önce Mekke’den Medi-
ne’ye hicret ederken de maðarada bir-

likte oturmuþlardý. Bu sýrada kapý tek-
rar çalýndý. Peygamber Efendimiz kapý-
yý açýnca, bu defa da uzun boylu, nur
yüzlü bir insan gördü. Bu misafir ise
Peygamberimiz’in en yakýn arkadaþla-
rýndan Hazreti Ömer’di. Sevgili Pey-
gamberimiz, Hazreti Ömer’i iltifatla
içeriye buyur edip, sordu:

– Ya Ömer, gecenin bu saatinde se-
ni buraya kadar getiren nedir?

– Açlýk Ya Resûlallah! Yiyecek bir
lokma bulamadým. Uzun süredir açým.
Resulullah’ýn evinde birkaç lokma bu-
lurum ümidiyle geldim. Hazreti Ömer
Efendimiz de malýný, mülkünü Allah
yolunda harcamýþtý...

Peygamber Efendimiz de onlarla ay-
ný durumdaydý. Hatta onlardan daha
uzun süredir açtý. Týpký Hazreti Ebûbe-
kir ve Hazreti Ömer gibi Resûl-ü Ekrem
Efendimiz de malýný mülkünü ihtiyaç
sahiplerine daðýtmýþtý. Kendisine bir he-
diye gelse, hemen onu bir ihtiyaç sahibi-
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ne verirdi. Bütün hayatýný baþkalarýna
iyilik yapma düþüncesiyle geçiriyordu. 

Peygamber Efendimiz, gündüz
Ebul Heysem’in evinin yanýndan geçti-
ðini, onun hurma bahçesinin bulundu-
ðunu söyledi. Birlikte bu sahabiye git-
meyi teklif etti. Sevgili Peygamberimiz
Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi
vesellem.) en yakýn arkadaþlarý Hazreti
Ebûbekir ve Hazreti Ömer ile birlikte
Ebul Heysem’in evine gittiler. Kapýnýn
önüne varýnca Hazreti Ömer seslendi:

– Ebul Heysem!...

– ...

Ebul Heysem’in, beþ altý yaþlarýn-
daki oðlu bu sesi duymuþ ve tanýmýþtý. 

Çocukta Hazreti Ömer’e derin bir
sevgi ve ilgi vardý. Hazreti Ömer’i sürek-
li Peygamberimiz’in yanýnda görüyordu.

Yarý uykulu vaziyette babasýna seslendi:
–Baba, Hazreti Ömer (Allah ondan

razý olsun) geldi. Bize sesleniyor...
Babasý bu sesi iþitmediðinden:
–Yat evlâdým, bu saatte Ömer ne

arasýn burada, dedi.
Çocuðun aklý hâlâ dýþarýdan gelen

sesteydi. Artýk gözüne uyku girmez du-
rumdaydý. Ýçeriden cevap gelmeyince
bu defa Peygamber Efendimiz’in en ya-
kýn arkadaþý Hazreti Ebûbekir seslendi:

– Ebul Heysem!...
Çocuk bu sesi de tanýmýþtý. Bu sesin

sahibinin, Sevgili Peygamberimize ya-
kýnlýðýný biliyordu. Heyecanla babasýna :

– Baba Peygamber Efendimizin ar-
kadaþý Ebûbekir geldi, dedi.

Babasý bu sesi de duymadýðý için
oðluna:

– Yat oðlum, bu saatte Ebûbe-
kir’in ne iþi olabilir ki burada, dedi.

Bir süre daha sessizlik oldu. Çocuk
dýþarýdan gelen sese iyice dikkat kesil-
miþti. Az sonra ayný söz tekrarlandý. Bu
defa Peygamber Efendimiz seslendi:

– Ebul Heysem!...
Bu ses, çocuðun en çok sevdiði

sesti. Çocuk bu sesi çok iyi tanýyordu.
Kalbi Peygamber Efendimizin sevgi-
siyle dopdolu olan çocuk, babasýna sor-
madan yataðýndan ok gibi fýrladý. He-
men kapýya koþtu. Sevincinden büyük
bir heyecanla ve coþkun bir sesle:

– Baba Peygamberimiz Hazreti
Muhammed geldi bize, dedi ve babasý-
nýn cevabýný beklemeden kapýya koþtu.

Adý güzel, kendi güzel, ahlâký gü-
zel, sözü güzel, özü güzel Hazreti Mu-
hammed Aleyhisselâmýn sevgisi, çocu-
ðun kalbinde gözleri yaþartan böyle
derin bir heyecan uyandýrmýþtý...
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Evinizin bir hafta boyunca düzenle-
nip toplanmadýðýný ya da sokaklarýn te-
mizlenmediðini, çöplerin ve fabrika atýk-
larýnýn kaldýrýlmadýðýný bir dü-
þünün. Þüphesiz çevremiz
yaþanmaz hâle gelirdi.

Yaþadýðýmýz dünya
da bir fabrika gibi iþle-
mektedir.

Aðaçlar ve diðer
bitkiler bir fabrika gi-
bi ürünler çýkardýðý
hâlde, çevremizde çir-
kin görüntüler oluþ-
maz. Kuruyup dökü-
len yapraklar da kýsa
sürede topraða karýþýr.

Her yýl binlerce hay-
van türünün atýklarý ve ölü-
leri temizlenip kaldýrýlmasa idi
yeryüzü yaþanmaz hâle gelirdi. Örne-

ðin ilkbaharda yaratýlýp, kýþa doðru
ölen sinek ve kelebek gibi böceklerin
kalýntýlarý harika bir þekilde ortadan

kaldýrýlmaktadýr.
Büyük hay-

vanlarýn ölüleri ise
çakal, aslan, kar-

tal, akbaba ve kurt-
çuklar gibi canlýlar

tarafýndan kýsa sü-
rede temizlenir.

Bahar ve yaz
aylarýnda kirle-
nen hava, rüzgâr-
la ve yaðmurla te-

mizlenir.
Bir ev temiz ve

düzenli ise o evi te-
mizleyip düzenleyen biri-

nin varlýðýna iþaret eder. Ay-
nen bunun gibi yerin ve göðün sürekli
temiz kalmasýný saðlayan bir yüce kud-
retin varlýðýný gösterir.

Yeryüzünün; canlýlarýn zevkle yaþa-
yacaðý bir ortam hâline gelmesi, yarattý-
ðý varlýklarýn her türlü ihtiyaçlarýný gi-
deren bir yaratýcýya iþaret etmiyor mu?
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Sýcak bir yaz gününde Nasreddin
Hoca, Akþehir’den köyüne dönüyordu.
Yolda gelirken cývýl cývýl kuþlarý,
rengârenk çiçekleri, uçuþan kelebekleri
seyrediyor ve içinden, “Her þeyi ne ka-
dar da güzel yaratmýþsýn Allah’ým. Ta-
biatý o güzel isimlerinin tecellisi olarak
süslemiþsin.” diyordu. Bir yandan da
boþ durmuyor, Yüce Allah’ýn adýný aný-
yor, ilâhîler mýrýldanýyordu.

Köye yaklaþmýþ, ancak bunca yolu
yaya olarak geldiðinden çok yorulmuþ-
tu. Üstelik hava oldukça sýcaktý. Bu yüz-
den Nasreddin Hoca epeyce terlemiþti.
Dinlenmek için yol kenarýndaki bir ceviz
aðacýnýn gölgesine oturdu ve torbasýný
bir kenara býraktý. Sonra da mendilini çý-
karýp terini sildi ve rahat bir nefes aldý. 

Bir ara Hoca’nýn gözüne tarladaki
koca koca kabaklar iliþti. “Küçücük
bitkide bu kadar büyük meyveler...”
dedi içinden. Sonra bir ceviz aðacýnýn

altýnda oturduðunu hatýrladý ve baþýný
kaldýrýp yukarýya bakýnca, küçücük ce-
vizleri gördü!

“Allah Allah! Aman yâ Rabbi! Ger-
çi Senin hikmetinden sual olmaz, ama
bu kocaman aðaçta minik cevizler, þu
küçük bitkide koca kabaklar... Bunun
hikmeti nedir?” diye düþündü.

Hoca, bunlarý düþünürken serinle-
mek için kavuðunu çýkarýp yanýna koy-
du. Þöyle biraz kestireyim diye baþýný
aðaca yasladýðý sýrada, tam kafasýnýn or-
tasýna “patt!” diye bir ceviz düþmesin mi! 

Her olaydan ibret aldýðý gibi bundan
da ders çýkaran Nasreddin Hoca, hemen
Rabbine yönelip: “Sen hakîmsin Yâ Rab-
bi! Her þeyi hikmetle, yerli yerinde yapý-
yorsun. Senin iþine karýþmak ne haddi-
me! Ya bu aðaçta kabaklar olsaydý da ba-
þýma onlardan biri düþseydi, ne olurdu
benim hâlim?” dedi ve hâline þükretti.

HER ÞEY YERLÝ YERÝNDE 



1. Semra’nýn amcasý motoru çalýþtý-
rýrken dedesi ne dedi?

A. Geç kalmadan denize açýlalým.
B. Yanýmýza kýlavuz almayacak-

mýyýz?
C. Yanýmýza bir bidon su alalým. 
D. Motora biraz benzin koyalým.

2. Birkaç saat sonra hangi rüzgâr es-
meye baþladý?

A. Meltem 
B. Keþiþme
C. Kara yel
D. Lodos

3. Adada kahvaltý yaparlarken yanla-
rýna kim geldi?

A. Bir atlý
B. Çocuklar
C. Çoban
D. Gemi kaptaný

4. Sadaka neleri giderip def eder?

A. Sevinçleri, mutluluklarý
B. Arkadaþlarý, öðrencileri
C. Sýkýntýlarý, belalarý
D. Susuzluðu, açlýðý

5. Nuh Peygember insanlara neyi öð-
retmiþ?

A. Kýlýç yapmayý
B. Ateþ yakmayý
C. Gemi yapýmýný
D. Hastalýklarý iyileþtirmeyi

6. Vücudumuzdaki kirli kaný temiz-
leyen organýmýz hangisidir? 

A. Akciðer
B. Karaciðer
C. Kalp
D. Mide

7. Gece vakti Peygamberimizin yaný-
na Hazreti Ebubekir niçin gelmiþ?

A. Namaz kýlmak için
B. Sohbet etmek için
C. Aç olduðu için
D. Yardým etmek için

8. Nasrettin Hoca aðacýn altýnda din-
lenirken kafasýna ne düþmüþtür?

A. Badem
B. Taþ
C. Ceviz
D. Kabak

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
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1. “Allah‘ýn resûlü” anlamýndaki söz.
2. Bütün peygamberleri insanlara rehber olarak gönderen

yaratýcýmýz (Yüce Rabbimiz)
3. En son peygamber: Hazreti ...
4. “Allah’ým duamýzý kabul et!” anlamýndaki söz.
5. Kendisine “Zebur” adlý mukaddes kitabýn indirildiði peygamber.
6. Kendisine “Ýncil” adlý mukaddes kitabýn indirildiði peygamber.
7. Hazreti Yusuf Aleyhisselâm’ýn babasý olan peygamber.
8. Bir süre balýðýn karnýnda kalan ve orada Allah’a dua ederek Allah’ýn izniyle

kurtulan peygamber: Hazreti ...
9. Peygamberler için kullanýlan, “elçi” anlamýndaki söz.
10. Ýlk insan ve ilk peygamber. Hazreti ...
11. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in en yakýn ve en sadýk arkadaþý.
12. Kur’ân-ý Kerîm’de adý geçen bir peygamber: Hazreti ...
13. Çocukluðunda Peygamberimize iman eden büyük sahabi ve dört büyük halife-

den biri.
14. Kur’ân-ý Kerîm’de anýlan, testereyle biçilerek þehit edilmesinden tanýdýðýmýz

peygamber: Hazreti ... 
15. Kur’ân-ý Kerîm’deki son sûrenin adý.
16. Kur’ân-ý Kerîm’de adý geçen, peygamber olup olmadýðý tam olarak bilinmeyen

büyük bir zat: Hazreti. ...
17. Bir peygambere inananlarýn bütününe verilen isim
18. Gemicilerin piri olan peygamber: Hazreti...
19. Peygamberlere Allah’ýn emir ve yasaklarýný ileten büyük melek
20. Kur’ân-ý Kerîm’i kitap hâlinde toplayýp çoðaltan büyük sahabi (Dört büyük

halifeden biri): Hazreti ...
21. Nemrut adýndaki müþrik kral tarafýndan ateþe atýlan, Þanlý Urfa’da doðan ve

bir süre burada yaþayan peygamber
22. Ýnsanlara doðru yolu göstermek ve Allah’tan gelen mesajý iletmekle görevli

seçkin insan 
23. Hazreti Ýbrahim Aleyhisselâm’ýn oðlu olan, peygamber: Hazreti: ...
24. Peygamberlerin en önemli sýfatlarýndan biri. Allah’ýn bütün insanlardan iste-

diði bir davranýþ. 
25. Kur’ân’da anýlan Hazreti Zekeriyya Aleyhisselâm’ýn oðlu olan peygamberin adý:

Hazreti ...
26. Kendisine kitap verilmeyen, sadece mevcut dini teblið eden peygamber
27. Kendisine “Tevrat” adlý kutsal kitabýn indirildiði peygamber
28. En çok hastalýk çeken ve sabýr kahramaný olarak bilinen büyük bir peygamber.
29. Kur’ân’da, kardeþleri tarafýndan kuyuya atýlmasýyla ilgili hikâyesi anlatýlan,

peygamber: Hazreti ...
30. Güzel dinimizin adý.
31. Kur’ân-ý Kerîm’de adý anýlan, peygamber olduðu tam olarak bilinmeyen

büyük insan: Hazreti: ...
32. Hazreti Davut Aleyhisselâm’ýn oðlu olan. Kuþ dilini bilmesi, kuþlarý ve karýn-

calarý bir asker gibi çalýþtýrmasý, maddeyi nakletmesi gibi mucizelerinden
tanýdýðýmýz peygamber: Hazreti ...

33. Kur’ân-ý Kerîm’de adý anýlan, terzilerin piri olarak bildiðimiz peygamber.
34. Kur’ân-ý Kerîm’de adý anýlan Hazreti Musa’nýn kardeþi olan peygamber.
35. Adaletiyle yakýndan tanýdýðýmýz dört büyük halifeden biri : Hazreti ...70
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Kývýrcýk öldü. Oysa kuzuma çok iyi
bakmýþtým. Ama yine de öldü iþte.
Üzüldüm... Çok aðladým. 

“Baþka kuzu vereyim.” dedi annean-
nem. Ýstemedim. Tutmaz ki onun yerini.

“Ömrü bu kadarmýþ!” dedi annem.
“Hayatý veren de Allah, alan da...”

Her canlý ölürmüþ. Biz de ölecek-
miþiz zamaný gelince. Ruh bedenden
ayrýlýnca organlar duruyor, çalýþmýyor-
muþ artýk. Cansýz bir beden kalýyormuþ
geride. Öldükten sonra neler oluyor,
ruh nereye gidiyor, merak ediyorum. 

“Öldükten sonra kabir hayatý baþlý-
yor.” dedi babam. Kýyamete kadar sü-
rermiþ bu hayat. Allah’a inanýp ibadet
edenler için cennet bahçesi olurmuþ ka-
bir. Bütün insanlarýn sýnavý bitince
dünyanýn sonu gelir, ahiret baþlarmýþ.
Ýnsanlar dirilir, hesap verirmiþ Allah’a. 

Peygamberimiz ahiretin varlýðýný,
insanlarýn tekrar dirileceðini haber ver-
diði zaman, bazýlarý buna inanmamýþ.
Hatta bir tanesi kuru kemikleri ovala-
yýp toz hâline getirip. Sonra da “Kim
diriltecek bunlarý?” demiþ alayla. Yüce

5
Bölüm Ahirete Ýnanýyorum

DEDEMÝN RÜYASI
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Allah Kur’ân-ý Kerîm’de þöyle cevap
vermiþ onlara: “Ýlk olarak kim yarattýy-
sa o diriltecek!”

“Hâlbuki gözümüzün önünde her
yýl ölüp dirilir bu tabiat.” dedi annean-
nem. “Kýþýn kefen giymiþ gibi bembe-
yaz olur; kurur baðlar, bahçeler, solar
çiçekler. Baharda yeniden doðar her
þey, ortalýk þenlenir.”

Anneannem bahçe ve çiçek deyin-
ce, dedem geldi aklýma. Sabahtan beri
bahçede sessiz sedasýz oturuyordu dede-
ciðim. O da mý üzülmüþtü acaba? He-
men yanýna gittim. 

“Üzülme dedeciðim, ahiret var!”
dedim. “Bak, ben artýk aðlamýyorum.”

Dedem, “Biliyorum.” dedi gülümse-
yerek. “Dün gece babamý gördüm rüyam-
da, cennetteydi. Duygulandým biraz.”

Küçük yaþta yetim kalmýþ dedem.

Hayal meyal hatýrlarmýþ babasýný.
“Cennet nasýldý dede?” diye sordum. 
“Hiçbir gözün görmediði, hiçbir

kulaðýn iþitmediði, hiçbir insanýn düþü-
nemediði kadar güzeldi.” dedi. 

“Yemyeþildi bahçeler...” diye de-
vam etti. Dalýp dalýp gidiyordu ötelere.
“Rengârenk çiçekler, çeþit çeþit meyve-
ler, yiyecekler, içecekler, þýrýl þýrýl akan
ýrmaklar vardý. Ve o ýrmaklar üzerinde
kurulu köþkler, saraylar. Her biri birbi-
rinden güzel ve birbirinden geniþti. Üs-
telik kimi inci, kimi mercan, kimi ya-
kuttandý. Kendi köþkünü gezdirdi ba-
bam. Sonra, öyle güzel bir köþke getir-
di ki beni, güzelliðini ne sen sor, ne de
ben söyleyeyim. Gören bilir ancak.”

“Anlat dede anlat!” dedim.
“Nakýþ nakýþtý duvarlarý. Ýpek dö-

þemeler, hizmetçiler... Dedim ya, gören
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bilir. “Sen çok sýkýntý çektin, yine de
dinî görevlerini aksatmadýn. Senin köþ-
kün onun için bu kadar güzel.” dedi ba-
bam. Girecektim köþküme, biri tuttu
beni. “Daha vakit var, acele etme.” de-
di. O sýrada uyanmýþým...”

Üzüntümü çoktan unutmuþtum.
“Dede, beni de alýr mýsýn köþküne?” di-
ye atýldým hemen.

Neþeyle gülerek, “Ýbadetlerini ya-
parsan alýrým.” dedi.

“Yaparým dedeciðim!” dedim. Ben
bir Müslümaným, Müslümanca yaþarým
elbet.”

Dedem, “Ýyi öyleyse.” dedi. “Zaten
cennete de ancak böyle gidilir. Ýbadet-
lerini yerine getiren, kötülüklerden arý-
nan insan, cennete lâyýktýr.”

Sevindim. Sonra aklýma geldi. 

“Dede” dedim. “Sen yaþlý ve hasta
bir adamsýn. Perhizin var. Cennette
gördüðün her þeyi yiyemezsin ki!”

Güldü dedem. Þunu anlattý: “Pey-
gamberimizin yaþlý, beli bükülmüþ bir
halasý varmýþ. Zorlanarak yaptýðý iba-
detlerindeki kusurlarý kastederek, “Ben
bu hâlimle cennete girebilecek miyim?”
diye sormuþ O’na. Þakalarýnda bile ya-
lan olmayan Sevgili Peygamberimiz,
onun iki büklüm hâlini kastederek,
“Sen bu hâlinle cennete giremezsin.”
demiþ. Halasý üzülmüþ, ama O hemen
açýklama yaparak güldürmüþ halasýný.
“Halacýðým,” demiþ. “Niçin üzülüyor-
sun? Ben sana cennete giremezsin, de-
medim ki. Bu hâlinle giremezsin, de-
dim. Cennete çok genç ve güzel bir ha-
ným olarak gireceksin!”
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“Ne güzel!” dedim sevinçle. “Hep
genç, hep güzel, hep saðlýklý olarak sonsu-
za kadar mutlu yaþamak ve hiç ölmemek!”

Sonra birden aklýma geldi. Ölmeden
cennete gidilmez ki! “Sen ölmekten kork-
muyor musun?” diye sordum dedeme.

“Neden korkacakmýþým?” dedi
kaþlarýný çatarak. “Ben Allah’a ve ahire-
te inanýyorum. Hem biliyorsun, Adem
atamýz cennetten geldi. Cennet bizim
asýl vatanýmýz. Dostlarýmýz, yakýnlarý-
mýz da orada. Burada kalanlar da nasýl
olsa bir gün oraya gidecek. Üstelik bir
düþünsene, ölüm olmasaydý, dünyanýn
hâli ne olurdu?”

“Ne olacak?” dedim gülerek. “Senin
gibi yaþlý ve hasta bir sürü insanla dolardý.”

Þaka söyledim aslýnda, ama dedem
gülmedi. 

“Tabi yaa!” dedi. “Hem vakti dolan
gidecek ki gelene yer açýlsýn. Ahirete
inanmayan korksun ölümden. Ben ne-
den korkayým.”

Dedem, “Allah dünyayý bir sýnav,
bir imtihan meydaný olarak yarattý.”
dedi. “Allah’a inanýp ibadet edenler,
zorluklara katlananlar, iyilik yapanlar
tam puan alýr. Sýnavý geçer. Ýnanma-
yanlar, kötülük yapanlar bu sýnavý ka-
zanamaz ve cehennemde ceza görür.
“Cennete herkes sýðmaz mý dede?” diye
sordum. “Cehenneme gerek var mý?”

Dedem güldü. Soruma yine bir so-
ruyla karþýlýk verdi: “Sence bu âdil olur
muydu?”

Düþündüm. Ben sýnavlara çok çalý-
þýp iyi notlar alsam, bir baþkasý da hiç
çalýþmadan kopye çekerek ayný notlarý



alsa haksýzlýk olurdu. Hayat da bir sý-
navsa sonuçta herkes hak ettiðini alma-
lý. Dünyada iyi insanlar olduðu gibi kö-
tüler de var. Þöyle diyor dedem: “Çeken
çektiðiyle, kötüler ettiðiyle gidiyor
dünyadan. Adalet cezayý gerektirir.
Ahiret olacak ki hak yerini bulsun.”

Cehennemde neler olduðunu sor-
dum dedeme. 

“Ateþ var!” dedi. “Ceza var, kötüler
için...”

Ahiretle ilgili ne çok þey biliyordu
dedem. Nasýl biliyordu bunlarý, gitme-
den, görmeden?

“Allah bizi seviyor.” dedi. “O yüz-
den, kutsal kitabýmýz Kur’ân'da her þe-
yi önceden haber veriyor. Her davraný-

þýn sonucunu açýklýyor. Sonradan piþ-
man olmamýzý istemiyor. Peygamberi-
miz de uyarýyor bizi hadisleriyle.”

Sonra, ötelere dalýp, bir þiir okudu
dedem bana. Þiiri sevdiðimi biliyor ya!

Kimler geldi, kimler geçti,
Herkes ektiðini biçti,
Sonucunu kendi seçti;
Ahirette, ahirette
Ya sevinçte, ya kederde.

Dünyada kalýrým sanma
Malla, mülkle oyalanma
Ahireti hiç unutma
Sýra sende, sýra sende
Yönel artýk ibadete...
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GÜL VERECEÐÝM

Güz gelir,
Her yer sarý...
Döker aðaçlar yapraklarý.

Sonra kýþ
Ölür sanki aðaçlar
Kimsecik kalmaz ortalýkta
Her yer bembeyaz...
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Ve ardýndan gelir bahar,
Canlanýr yeniden aðaçlar...
Sanki kalkarlar derin uykudan.

Ýnsanlar da
Uyanýp kalkacakmýþ, 
Baharda canlanan aðaçlar gibi.
Ben de koþup hemen,
Sevgili Peygamberimin yanýna,
Gül vereceðim O’na...

M. Cemil Erdem



78

Adamýn birisi, durmadan hayaller
görüyor, kendisini bir buðday tanesi
sanýyordu. Hatta bazen de kendisinin
bir darý tanesi olduðunu düþünüyordu.
Bu yüzden “Tavuklar beni her an yiye-
bilir!” deyip bir türlü dýþarý çýkmýyor-
du. Yakýnlarý onu ikna etmek için çok
çalýþtýlar:

– Olur mu öyle þey kardeþim, sen
koskoca adamsýn. Buðday da deðilsin,
darý da. Saçmalama, kendine gel! 

– Boþ ver bu hayalleri, kuruntula-
rýndan vazgeç! 

– Koca adamsýn baksana, bu
hâlinle tavuklar senden korkar.

– Darýnýn, buðdayýn aklý fikri ol-
maz, üstelik onlar konuþamaz. Oysa
sen akýllý bir adamsýn.

– Hayal görüyorsun, sinirlerin bo-
zulmuþ, biraz dinlen, gibi sözler söyle-
seler de nafile... Bir türlü ikna edeme-
diler onu. 

ONLAR BUNU BÝLÝYORLAR MI?
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Çünkü ruh saðlýðý bozulan zavallý
adam, bunu kafasýna koymuþ ve buð-
day olduðunu baþtan kabul etmiþti bir
kere: “Onlar ne derse desin, hangi de-
lili getirirse getirsin, nasýl bir ispat ya-
parsa yapsýn, belli ki ben bir buðday
tanesiyim.” diyordu içinden. Hatta ta-
vuklarýn kendisine kötü kötü baktýðý-
na, kendisini yemek için fýrsat kolladý-
ðýna inanýyordu. 

Günler geçtikçe adamýn korkularý
arttý. “Ben bir darýyým, tavuklar beni
yiyecek! Ben bir buðdayým, tavuklar
dýþarýda beni bekliyor. Dýþarýya bir çýk-
sam beni yutacaklar Allah muhafaza!”
demeye baþladý.

Sonunda ailesi ve yakýnlarý onu
uzman bir doktora götürdüler. Duru-
mu doktora izah ettiler. 

Adam hastanede bir süre tedavi
gördü. Artýk iyileþiyordu. Nihayet ta-
burcu olup, evine döneceði gün geldi.
Doktorla vedalaþýrken içindeki bir en-
diþeyi ona açtý:

– Doktor Bey, tamam anladým ar-
týk darý ya da buðday tanesi deðilim,
gerçekten ben bir insaným. Buna rað-
men sokaða çýkmak istemiyorum.
Çünkü hâlâ tavuklardan biraz korku-
yorum.

Doktor þaþýrarak:

– O niye? Tavuklar bir insana na-
sýl zarar verebilir ki?

Adam, derin bir nefes alarak:

– Ben darý ya da buðday olmadýðý-
mý biliyorum. Yalnýz, merak ettiðim
bir þey var. Acaba dýþardaki tavuklar
bunu biliyorlar mý? Ýþte bundan endi-
þeleniyorum, dedi.

Ýnsanoðlu, içindeki peþin fikirlerin-
den, þüphelerinden kurtulamadýðý süre-
ce gerçeði göremez ve doðru yolu bula-
maz. Bunun için hiçbir konuda ön yar-
gýlý olmayalým. Bir meseleyi tarafsýzca
araþtýrýp doðruyu bulmaya çalýþalým.
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Yaþamak için soluk alýp
veririz. Fakat soluduðumuz
hava her zaman akciðerleri-
mize girecek kadar temiz,
nemli ve sýcak deðildir. Eðer
dýþarýdaki hava doðrudan ak-
ciðerlerimize alýnacak olursa,
akciðerlerimiz tozlu, mikroplu havayla
iltihaplanabilir. Üstelik soðuk olduðu
için hasta olabiliriz. Ýþte burnumuz,
dýþarýdan aldýðýmýz havayý akciðerleri-
mize uygun hâle getirecek özelliklerde
yaratýlmýþtýr.

Burnumuzun dýþarý doðru açýlan
iki deliði bulunur. Burnun içinde, “bu-
run boþluðu” denilen yerde geniþ,
kývrýmlý hava kanallarý vardýr. Bu ka-
nallarýn üzeri tüycüklerle ve mukus adý
verilen yapýþkan sývý ile kaplýdýr.
Aldýðýmýz hava içindeki toz par-
çacýklarý, burun deliklerindeki kýllar ta-
rafýndan tutulur. Tozlar ve mikroplar,
nefes borusundaki tüycükler ve
yapýþkan sývý tarafýndan tutulur. Böyle-
ce zararlý maddelerin ciðerlerimize gir-
mesi önlenir. Ayný zamanda bu kanal-
lardan geçen hava ýsýnýr ve nemlenerek
ciðerlerimize gider. 

Burnumuzun, havayý “akciðerleri-
mize uygun” hâle getirmesinin yanýn-
da, çok önemli bir görevi daha vardýr:
Koku almak. Çevremizdeki maddele-
rin, yiyeceklerin kokusunu burnumuzla
alýrýz. Burun boþluðunun üst tarafýna,
kokuya duyarlý sinir hücreleri yerleþti-

rilmiþtir. Sinir hücrelerinin uzantýlarý
yapýþkan mukus sývýsý içinde bulunur.
Soluduðumuz hava ile birlikte gelen
koku molekülleri, mukus sývýsý içinde
çözünür ve sinir hücreleri uyarýlýr. Sinir
hücreleri bu uyarýlarý beyindeki koku
alma merkezine iletir. Uyarýlar beyinde
yorumlanýr ve böylece koku algýlanýr.

Aslýnda bu iþlemlerin yapýlmasý çok
karmaþýk lâboratuvar þartlarýný gerekti-
rir. Fakat burnumuza yerleþtirilmiþ bu
mekanizma sayesinde hiçbir zorluk çek-
meden çevremizdeki kokularý çok rahat
algýlarýz.

Yiyeceklerin kokusu ve tadý, bey-
nin ayný bölümünde deðerlendirilir. Bu
sayede yediðimiz yiyeceklerin tadýný ve
kokusunu birlikte algýlarýz. Burnu
týkalý birisi yediði yiyeceklerin kokusu-
nu alamayacaðý için tam lezzet de ala-
maz. 

Ciðerlerimizi temiz havayla dol-
durduðumuzda, çiçekleri doyasýya kok-
layýp ferahladýðýmýzda, bizi en mükem-
mel cihazlarla donatan Rabbimizi
hatýrlamalý ve O’na bir kez daha
þükretmeliyiz.

BURUN





KANUNî SULTAN SÜLEYMAN VE KARINCA
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Ýstanbul’da güneþli bir günün
sabahý, Topkapý Sarayý’nýn avlu-
sunda bulunan Has Oda’nýn kapýsý
açýldý. Baþýnda görkemli bir kavuk
taþýyan, uzun boylu genç, aðýr
adýmlarla arka bahçeye doðru iler-
ledi. Bu genç, bütün dünyaya
hükmeden muazzam Osmanlý
Devleti’nin kudretli hükümdârý
Kanunî Sultan Süleyman’dan baþ-
kasý deðildi. Ýþinden vakit buldu-
ðu zamanlarda nefes almak için
arka bahçeye çýkar, aðaçlarý ve de-
nizin maviliðini seyrederdi. Deniz,
güneþ ve aðaçlar o gün de çok

güzeldi. Fakat aðaçlardan birkaç
tanesinin yapraklarýnýn buruþmuþ
olduðunu gördü. Hemen yanlarýna
yaklaþtý ve dikkatle incelemeye
baþladý. 

Az sonra bu durumun sebebini
anlamýþtý. Karýncalar sarmýþtý
güzelim dallarý. Aklýna hemen bu
aðaçlarý ilâçlatmak geldi. Böylece
aðaçlar karýncadan kurtulacak ve
rahat bir nefes alacaklardý. Fakat
birden durakladý. Karýncalar da
can taþýyordu. Onlara zarar ver-
mek doðru olur muydu? Bir türlü
iþin içinden çýkamayan Kanunî,



meseleyi çözmek için hocasý Ebus-
suud Efendi’yi aradý. Hocasý
odasýnda yoktu. Hemen oracýkta
bulunan bir kâðýt parçasýna ka-
fasýný kurcalayan soruyu yazdý ve
hocasýnýn rahlesinin üzerine býra-
karak oradan ayrýldý. 

Birkaç saat sonra hocasý odasý-
na gelmiþ ve rahlesi üzerindeki
kâðýdý görmüþtü. Yazýyý okuduk-
tan sonra eline kalemini alan Ebus-
suud Efendi, bu yazýnýn altýna bir
þeyler yazdý ve kâðýdý yine rahlenin
üzerine býraktý.

Kanunî Sultan Süleyman, diðer
iþlerinden fýrsat bulduðu bir an,
yeniden hocasýnýn odasýna uðradý.
Hocasý odasýnda yoktu, fakat rah-
lenin üzerine býraktýðý kâðýt par-
çasýnda kendi yazýsýnýn dýþýnda bir
þeyler daha yazýlmýþ olduðunu

gördü. Merakla yazýya doðru eðil-
di. Okuduklarý karþýsýnda ibretle
tebessüm etti. Kâðýdýn üst kýsmýn-
da Kanunî’nin hocasýna yazdýðý so-
ru vardý. Merhametli Hünkâr ho-
casýna þöyle diyordu:
“Meyve aðaçlarýný sarýnca karýnca,
Günah var mý karýncayý kýrýnca?”

Hocasý Ebussud Efendi ise bu
sorunun altýna þu cümleleri ekle-
miþti.
“Yarýn Hakk’ýn divanýna varýnca,
Süleyman’dan hakkýn alýr karýnca!”

Evet merhametimiz o kadar
büyük olmalýydý ki bir küçücük
karýnca bile bunun dýþýnda kalma-
malýydý. Ýþte bu ahlâk ile ahlâkla-
nan Kanunî Sultan Süleyman, bir
karýnca karþýsýnda duraklamýþ ve
onu incitmekten çekinmiþti.
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“Kabirde sürekli kalmayacaðýz...”
Allah’ýn bizlere ikram ettiði,
saymakla bitiremeyeceðimiz 

bu nimetlerin elbette bir hesabý var.

* * *

Kendi yaratýlýþýný unutarak 
“Þu çürümüþ kemikleri kim diriltecek?”

diye Bize misal vermeye kalkar.
Ey Muhammed, ona de ki:

“Onlarý ilk defa yaratan diriltir. 
Hem O, yaratmanýn her türlüsünü bilir.”

(Yasin sûresi, 78 ve 79. âyetlerin meali)
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Übey bin Halef, elindeki çürümüþ
bir kemikle Peygamber Efendimizin
karþýsýna dikildi. Öldükten sonra insa-
nýn yeniden dirileceðine bir türlü aklý
yatmýyordu. Çürümüþ kemiði par-
maklarý arasýnda ufalayarak Sevgili
Peygamberimize (Aleyhisselâtü ves-
selâm) sordu:

– Bu çürümüþ kemikleri kim di-
riltebilir?

Yüce Allah, bu soruya Peygambe-
rimizin þöyle cevap vermesini istedi:

– Ey Muhammed, de ki: “Onlarý
ilk defa yaratan diriltir, hem o yarat-
manýn her türlüsünü bilir.” 

(Yasin sûresi 79. âyetin meali)

Kýþýn ölmüþ gibi duran üç yüz
bin çeþit bitkinin baharda tekrar ye-

þillenip çiçek açmasý, öldükten sonra
dirilmeye en güzel örnektir.

Nasýl ki koca bir incir aðacýnýn özel-
liklerine ait bütün bilgiler küçücük çe-
kirdeðinde yerleþtirilmiþtir. Aynen öyle
de insana ait bütün özellikler de hücre-
lerde bulunan DNA’larda kodlanmýþtýr.
Kuru bir çekirdekten koca bir aðacý, mi-
nicik bir hücreden insan gibi mükem-
mel bir varlýðý yaratan Allah, hiç þüphe-
siz öldükten sonra onu tekrar diriltebilir
ve muhakkak diriltecektir.

YENÝ
HAYAT
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Gayet güzel döþenmiþ, süslü bir evde
misafir olan birisine her öðün leziz
yemekler, meyveler ve çaylarýn bir asan-
sörle getirilip býrakýldýðýný düþünelim.
Misafir, görmese bile bir ev sahibinin var-
lýðýndan þüphe edebilir mi?

O evde gördüðü süsler, güzellikler ve
yediði nefis yemekler, içtiði çaylar bir ev
sahibinin var olduðuna delil olmaz mý?
Baþka bir delil araþtýrmak gülünç deðil
midir?

Ýþte üzerinde yaþadýðýmýz yeryüzü,
Allah’ýn düzenli ve süslü bir þekilde

yarattýðý bir misafirhane gibidir. Ýnsanlar, geçici
olarak bu misafirhanede oturmaktadýrlar. Bütün
yiyecek, içecek, giyecek ve benzeri ihtiyaçlarýný
düzenli bir þekilde her mevsimde yaratýp gön-
deren Allah’týr.

Ancak bir plânlama ile meydana gelebilecek
bu düzeni gören insanlar, oturduklarý dünya mi-
safirhanesinde yaratýcýyý görmeseler bile yara-
týcýnýn varlýðýndan þüphe edebilirler mi?

Eðer þüphe etseler, ikramlarýný gördükleri ev
sahibini tanýmamazlýktan gelen misafirin duru-
mundan daha gülünç duruma düþmezler mi?
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BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
1. Öldükten sonra kabir hayatý ne

zamana kadar sürer?

A. Deprem oluncaya kadar
B. Uyanýncaya kadar
C. Kýyamete kadar
D. Yüz yýl kadar

2. Semra’nýn dedesi rüyasýnda kimi
görmüþ?

A. Babasýný
B. Köyün muhtarýný
C. Annesini
D. Dayýsýný

3. “Allah dünyayý bir .......... meyda-
ný olarak yarattý.” cümlesinde boþ
yere aþaðýdakilerden hangisi gel-
melidir?

A. eðlence
B. sýnav
C. dinlenme
D. uyuma

4. Adamýn birisi kendini ne sanýyormuþ?

A. Kahraman
B. Tavuk
C. Buðday tanesi
D. Akarsu

5. Adam evden dýþarýya niçin çýkmý-
yormuþ?

A. Tavuklarýn kendisini yemesin-
den korktuðu için.

B. Hava çok sýcak olduðu için.
C. Doktor bir hafta evden çýk-

masýný yasakladýðý için.
D. Tembelliðinden dolayý evden

çýkmamýþ.

6. Burun kýllarýnýn görevi nedir?

A. Hava içinde toz parçalarýný tutar.
B. Iþýðýn kýrýlmasýný saðlar.
C. Sesleri daha iyi duymamýzý saðlar.
D. Beynimizi serinletir.

7. Kanuni Sultan Süleyman bahçede
ne görmüþ?

A. Gülleri
B. Karýncalarý
C. Koyunlarý
D. Kuþlarý

8. Übey bin Halef, Peygamberimize
ne sormuþtur?

A. Çürümüþ kemikleri kim diriltecek?
B. Müslüman olmak için ne yapmalý?
C. Kimlere sadaka vereyim?
D. Allah, peygamber olarak seni

mi gönderdi?
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1. Ýnsanlarýn ahirette toplanacaklarý meydan.
2. Ýlk yaratýlan varlýk (Ayný zamanda Kur’ân’da bir

sûrenin adý).
3. Ýman etmeyenlerin gideceði ceza yeri
4. Ýnkâr eden
5. Bu dünyada yaptýðýmýz bütün iþlerden hesaba çekilmek
6. Ýman edip, yararlý iþler yapan iyi insanlarýn ahirette gideceði mükâfat yeri
7. Ölünce bedenimizden ayrýlacak olan ve ölümsüz olan varlýðýmýz
8. Ýsyan kelimesinin zýt anlamlýsý
9. “Ben þahitlik ederim ki Allah’tan baþka hiçbir ilâh yoktur, Hazreti Muhammed

Allah’ýn kulu ve elçisidir.” anlamýndaki söze verilen isim
10. Allah’ýn serbest kýldýðý, haram olmayan
11. Bir þeye kesin olarak, tereddütsüz inanmak
12. Mahþer günü bütün insanlarýn üzerinden geçeceði köprü
13. Ýnsanýn iman etmesi ve doðru yolu, bulmasý nimeti (Ýsim olarak da kullanýlýr.)
14. Yeryüzünde iman eden hiç kimse kalmayýnca, “bütün evrenin yýkýlmasý” hadi-

sesine verilen isim
15. Yok olmamak, sonu olmamak
16. Cennetteki iyi insanlarýn göreceði: Allah’ýn cemaline verilen isim
17. Allah’ýn yasakladýðý bir iþin yapýlmasýyla ne kazanýlýr?
18. Öteki âlemde sevaplarýmýzýn ve günahlarýmýzýn ölçüldüðü yer
19. Dünyadan sonraki hayatýmýz, “öldükten sonra gidilen âlem”
20. Günahlardan dönmek, günahý terk edip af dilemek
21. Cehennemde görevli meleklere verilen isim
22. Dünya ve ahiret hayatýný yaratan
23. Cennette içilen güzel bir içecek. (Ayný zamanda Kur’ân’da bir sûre adý)
24. Helâl olmayan, Allah’ýn yasakladýðý, bize zararlý olan þeyler
25. Bir cennet aðacý
26. Ýman eden
27. Kýyamet günü sûru üflemekle, yeniden diriliþi haber vermekle görevli olan

melek (Dört büyük melekten biri)
28. Allah’a ortak koþan
29. Allah’ýn sevmediði bir davranýþ þekli (itaatin zýddý...)
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Hava çok güzel bugün. Güneþ ýþýl
ýþýl. Kahvaltýdan sonra arabayla gezin-
tiye çýkacaðýz. Teyzemlerin tatil köyü-
ne de uðrarýz belki. 

Anneannem, bir süre önce kuluç-
kaya yatan ördeklerin ve tavuklarýn
kuluçka sürelerinin dolmak üzere ol-
duðunu söyledi. Çok sevindim. Bayýlý-
rým civcivleri okþamaya. Yumuþacýk
olurlar hepsi. Çiftlikten ayrýlmadan
önce görmek istedim onlarý. Yumurta-
lar hâlâ çatlamamýþtý, ama tavuklar ve
ördekler kümeste deðildi. Bu benim

için büyük fýrsattý. Bir deney yapmak
istedim. Ördek yumurtalarýndan birini
alýp tavuk yumurtalarýnýn arasýna yer-
leþtirdim. Ördek yavrusu tavuklarla
büyüyünce nasýl olacak acaba? Gör-
mek için sabýrsýzlanýyordum.

Annem ve babam arabaya ilk yar-
dým çantasýný, yiyecek ve içecekleri
yerleþtirdikten sonra yola çýktýk. Yem-
yeþil ormanlarýn arasýndaki asfalt yolda
ilerledik. Birkaç yol ayrýmýný geçtik.
Ardýndan, tatil köyüne gittiðini sandý-
ðýmýz toprak yola saptýk. Uzun süre

6
Bölüm Kadere Ýnanýyorum

KADER MÝ, RASTLANTI MI?
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ilerledikten sonra, karþýmýza bir kasaba
çýkýnca yanlýþ yola girdiðimizi anladýk.
Neþemiz kaçtý. Birilerine yol sormaya
karar verdik. Kasaba giriþindeki ilk eve
yöneldik. Bahçe içinde, taþlardan ya-
pýlmýþ güzel bir evdi bu.

Kapýyý çaldýk. Hýzla açýlan kapýnýn
ardýnda bir çocuk vardý ve oldukça
telâþlýydý. Aðlýyordu: 

“Ne olur yardým edin, babam çok
hasta!” dedi hýçkýrarak. Hemen içeri
girdik. Þömineli geniþ bir odaydý bura-
sý ve yan tarafta, üst kata çýkan bir
merdiven vardý. Merdivenin yanýnda
genç bir adam boylu boyunca uzanmýþ
yatýyordu. Yüzü, gözü þiþmiþti ve du-
daklarý neredeyse patlayacakmýþ gibi
duruyordu. 

Babam bu hasta adamý güçlükle
sedire yatýrýrken, neler olduðunu sordu. 

“Bahçede incir topluyorduk.” dedi
çocuk aðlayarak. Aðaca yabanî arýlar
yuva yapmýþ. Babama saldýrdýlar. Yü-
zünü, dudaklarýný, ellerini soktular. Ya-
ralara çamur sürdü, ama iþe yaramadý.
Eve zor attý kendini.

Babam, adamýn boðazýný sýkan
düðmeleri açýp, dudaklarýný araladý.
Rahatça nefes almasýný saðladý. An-
nem, çantasýndan hiç ayýrmadýðý alerji
ilâcýný ve böcek sokmasýnda kullanýlan
kremleri getirdi. Ýlâcý, yarý baygýn ya-
tan adama güçlükle içirdiler, kremleri
sürdüler. 

Sonra, “Ýþe yaramayacak.” dedi ba-
bam. “Durumu aðýr, doktor gerekli.”
Onu sýrtýna alýp arabaya taþýdý ve bize
evde beklememizi söyleyip ayrýldý. 

Saatler sonra geri döndüler. Kasa-
ba doktorunu bulup gerekli müdahale-
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yi yaptýrmýþlar. Kendine gelmiþ zavallý
adam. O kadar minnettardý ki baba-
ma, býrakmak istemedi bizi. Oðluyla
birlikte yaþayan kimsesiz biriymiþ me-
ðer. 

Acýkmýþtýk. Annem yanýna aldýðý
yiyecekleri masaya dizdi. Babam da þö-
mineyi yakýp mýsýr közledi. Yanýna da
çaydanlýðý koymak üzereydi ki, þömi-
nenin üstündeki küçük, eski bir resim
dikkatini çekti. 

Uzun uzun baktýktan sonra, “Bu-
nu nereden buldunuz?” diye sordu
genç adama. 

“Babamýn resmi o.” dedi genç
adam... “Fakirdi babam. Küçük bir ço-
cukken, zengin bir adama evlâtlýk ver-
di beni. O gün bu gündür, onu ve kar-
deþlerimi hiç görmedim.”

Babam çok duygulanmýþtý. Onu
ilk kez bu durumda görüyordum. “Er-

kekler aðlamaz.” derdi babam, ama
aðlarmýþ meðer. Sonra öðrendik ki bu
acýyýp yardým ettiðimiz adam, baba-
mýn öz kardeþiymiþ. Birbirlerini yýllar-
dýr görmedikleri gibi, haber dahi ala-
mamýþlar. Garip buluþmanýn þokunu
atlatýnca, uzun uzun konuþtuk yeni ta-
nýdýðým amcamla.

Tekrar görüþmek üzere ayrýlýrken,
“Kader...” dedi babam. “Yolu kaybet-
meseydim, kayýp kardeþimi asla bula-
mazdým. Her iþte bir hayýr vardýr. Ne
demiþler: Kadere inanan, kederden
kurtulur. Allah’ýn takdirine güvenmek
gerek. Çünkü Allah, olmuþ ve olacak
her þeyi önceden biliyor.”

Kaderin ne demek olduðunu sor-
dum babama. Allah her þeyi önceden
bildiði için olacaklarý belirler, yazar.
Kuþ, kaderle uçar; yaprak, kaderle dü-
þer dalýndan.
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“Alýn yazýsýndan kaçýlmaz.” dedi
annem. “Süleyman Peygamberin yaný-
na ölüm meleði Azrail gelmiþ bir gün.
Hazreti Süleyman’ýn vezirine ters ters
bakmýþ. Korkmuþ vezir. Süleyman Pey-
gamberden kendisini Hindistan’a gön-
dermesini istemiþ. O da Allah’a dua
edip, rüzgâra emretmiþ, götürmüþler
hemen. Sonra, Hazreti Süleyman Aley-
hisselâm, Azrail’e sormuþ: “Vezirime
niye öyle ters ters baktýn?” Azrail þöyle
cevap vermiþ: Bana onun ruhunu az
sonra Hindistan’da almam emredildi.
Burada ne arýyor, diye düþündüm.”

Güler misin, aðlar mýsýn tarzý bir
olay. Adam, Azrail’den kaçayým derken
eline düþmüþ bilmeden!

Bir þey kaderde varsa kimse engel
olamaz, bunu anladým. “Ama tehlike-

lerden de korunmamýz gerekmiyor
mu?” diye sordum babama. Babam de-
di ki; “Mutlaka gerekiyor. Ýsteðimizin
dýþýnda gerçekleþen olaylardan sorum-
lu deðiliz ama kendi kararlarýmýz sonu-
cu gerçekleþen olaylardan sorumluyuz.
Allah her þeye bir sebep yaratmýþ dün-
yada. Tohum atmadan ekin olmaz. Ça-
lýþmadan bir iþ baþarýlmaz.” 

Hazreti Ömer’i anlattý sonra. Ka-
derin ne olduðunu iyi bilirmiþ o. Bir
gün, arkadaþlarý ile birlikte yolculuða
çýkmýþ. Bir þehre girmek üzerelermiþ
ki, orada veba hastalýðý olduðunu duy-
muþlar. “Geri dönelim.” demiþ Hazreti
Ömer Efendimiz. Arkadaþlarýndan bi-
ri, “Allah’ýn kaderinden mi kaçýyor-
sun?” diye itiraz etmiþ. Hazreti Ömer
(Radyallahu anh) “Evet!” demiþ. “Allah’ýn



kaderinden yine Allah’ýn kaderine ka-
çýyorum.” Birlikte geri dönüp hasta-
lanmaktan kurtulmuþlar. Yani Allah,
sonucu onlarýn seçimine göre yaratmýþ. 

Ýyi ve kötü her þey var dünyada,
diyor babam. Allah Kur’ân’da açýkla-
mýþ hepsinin sonucunu. Sonra da iste-
diðimizi seçmede özgür býrakmýþ bizi.
Ahirette iyiliði seçene ödül, kötülüðü
seçene ceza verecek. 

Sonunda çiftliðe döndük. Annean-
neme ve dedeme yeni amcamý anlatmak
için sabýrsýzlanýyordum ki bir sürprizle
karþýlaþtým. Civcivler yumurtadan çýk-
mýþ. Annelerinin peþinde dolaþmaya
baþlamýþlar bile. “Ne çabuk!” dedim
þaþkýnlýkla. Sonra, aklýma ördek yavrusu

geldi. Civcivlerin arasýnda yoktu. Ara-
dým. Bir su birikintisi bulmuþ, yüzüyor-
du. Ýyice arttý þaþkýnlýðým... 

Hayvanlar bize benzemiyor. Dün-
yaya gelir gelmez her þeyi yapabiliyor-
lar. Bu da onlarýn kader programý.
Hâlbuki biz sonradan öðrenip her þeyi,
geliþtirebiliyoruz. Her canlý bir görevle
gelmiþ bu dünyaya.

Çok þey öðrendim çiftlikte. Her
þeyden önemlisi Allah’ý, melekleri,
kutsal kitaplarý, peygamberleri taný-
dým. Ahiret gününü, kaderi öðrendim.
Hem de yaþayarak öðrendim bunlarý.
Ýnancým arttý. Ýçimi tatlý bir huzur
kapladý...
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ÝNSAN

Bende ne çok “þey” varmýþ!
Say say saymakla bitmez...
“Vücut”, bir fabrikaymýþ!
Hep üretir, eksiltmez!

Göz Rabbimden hediye!
Görmek büyülü sanat!
Bir ufacýk çizgiye,
Nasýl sýðmýþ kâinat?

Dudak, damak, dil ve diþ,
“Aðýz” denilen evde;
Görürler bin türlü iþ,
Hepsi her an görevde!

Kulak nasýl yakalar,
Ses denilen esrarý?
Burunda çok hikmet var...
Nasýl çözsem saçlarý?

Ýç organlar harika!
Ne muntazam diziliþ...
Zirvede düzgün “kafa”
Ayaklardan gidiþ geliþ.

Susama, tokluk, açlýk;
Ýþin diðer yanlarý.
Olmasa ne yapardýk,
Boþaltým organlarý?

Ya his denilen hâller?
Yer bulmuþ binlercesi...
Böyle nereden gelirler?
Kaynaklarý neresi?

Nizamettin Aksu
(Çocukluk Serencamý)



Osmanlý Ordusu Mýsýr Seferi için 5
Haziran 1516'da dua ve tekbirlerle Üs-
küdar'a geçer. Gebze'de mola verilir ve
asker çadýr kurar. Çadýr kurulan yerin
etrafýnda elma bahçeleri ve üzüm bað-
larý bulunmaktadýr. Yavuz Sultan Se-
lim'i bir endiþe sarar ve Yeniçeri Aðasý-
ný çaðýrarak emreder:

– Askerlerin heybeleri tek tek
aransýn. Heybesinde elma veya üzüm
bulunan askerler bize getirilsin!

Bütün askerlerin heybeleri aranýr.
Fakat hiçbir askerin heybesinde elma ve
üzüme rastlanmaz.

Yavuz Sultan Selim, rahat bir nefes
alýr ve ellerini açarak:

– Allah'ým sana sonsuz þü-
kürler olsun. Bana haram

yemeyen bir ordu na-
sip ettin. Eðer or-
dumun içinde tek
bir asker izinsiz bir

elma koparmýþ ol-
saydý, bu seferden

vazgeçerdim. Çünkü ha-
ram yiyen ordu ile sefere çý-

kýlmaz.

Ýki sene iki ay süren Mýsýr Seferi'nin
ardýndan Yavuz Sultan Selim, ordusu ile
Ýstanbul'a döner. Beraberinde el ve gö-
ðüs hizasýnda tazimle taþýnan sandýkla-
rýn içinde Sevgili Peygamberimize (Sal-
lallahu aleyhi vesellem.) ait eþyalar ve
kutsal emanetler bulunmaktadýr. 

Aylarca süren yol boyunca kýrk ha-
fýz, gece gündüz kutsal emanetlere say-
gý için Kur'ân okur. Kur'ân okuyanlarýn
kýrkýncýsý da bizzat Yavuz Sultan Se-
lim'dir.

Kutsal emanetlerle dönen büyük
cihangir Yavuz Sultan Selim’i ve orduyu
karþýlamak için, Ýstanbul'da tören ha-
zýrlýklarý yapýlmaktadýr.

Hayatý boyunca sadeliði ve müte-
vazýlýðý benimsemiþ, gösteriþ ve süsten
kaçýnmýþ olan Yavuz, Ýstanbul'da bekle-
þen kalabalýðý öðrenince sýkýlýr ve rahat-
sýz olur.

"Biz bunca sýkýntýyý alkýþ uðruna çek-
medik, niyetimiz Allah'ýn rýzasýdýr." der.

Gösteriþ ve alâyiþe iltifat etmeyen
Mýsýr’ýn fatihi koca sultan, gece vakti
halka görünmeden sessizce Topkapý Sa-
rayý’na girer.

ALLAH’IN SEVGÝSÝNÝ KAZANMAK
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Ey bize bu nimetleri veren Rabbimiz!
Burada tattýrdýðýn leziz nimetlerini cenette de yedir.

Bize merhamet et, bizi doðru yola ilet.
Verdiðin nimetlere þükürler olsun. Âmin.
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Göz, ruhumuzun dünyaya açýlan
penceresi gibidir. Gözle çevremizi gö-
rür; ýþýðý, renkleri ve cisimleri algýlarýz.
Böylece çevremizi tanýr, zararlý þeyler-
den kaçýnýr, faydalý olanlara yöneliriz. 

Gözlerinizi kapatýp evin içinde bir
süre yürümeye çalýþýn. Bu basit deney
bile gözlerin hayatýmýz için ne kadar
önemli olduðunu göstermeye yeter.

Gözlerimiz çok hassas olduðu için,
baþýmýzda çok iyi korunan bir bölgeye
yerleþtirilmiþtir.

Gözün yaklaþýk 2.5 cm çapýnda kü-
resel bir yapýsý vardýr. Gözün içinde bu-
lunan göz merceði, cisimlerden gelen
ýþýnlarý kýrar ve að tabaka üzerinde ters
bir görüntü oluþturur. Að tabakada olu-
þan bu görüntü, gözün arkasýndan çýkan
sinirler tarafýndan beyne iletilir. Kalýnlý-
ðý yaklaþýk 3-4 milimetre kadar olan
göz siniri içinde bir milyon civarýnda si-
nir lifi bulunur. Bu kadar küçük bir

alanda, bu kadar çok sinir lifindeki me-
sajlarýn birbirine karýþmamasý için sinir
liflerinin üzeri özel bir tabaka ile kap-
lanmýþtýr.

Her iki gözden çýkan sinirler, cisim-
lerin görüntülerini beyindeki görme
merkezine taþýr. Beynin arka kýsmýnda
cisimlerin düz ve üç boyutlu görüntüsü
oluþur. Eðer tek gözle bir yere bakarsak
beynimizde üç boyutlu görüntü oluþmaz. 

Gözlerimizi açtýðýmýz andan itiba-
ren ýþýk, göz ve beyin arasýnda mü-
kemmel bir iþbirliði baþlar. Gözün ýþýðý
algýlayabilecek yapýda olmasý, görüntü-
nün beyne elektrik sinyalleri ile iletil-
mesi, ardýndan beyinde görüntü oluþ-
masý gibi iþlerin birbirine karýþtýrýlma-
dan kýsa sürede yapýldýðýný görüyoruz.
Bu mükemmel iþler, her þeyi gören, her
þeyi bilen ve her þeye gücü yeten Rabbi-
mizi açýkça göstermiyor mu?

..
G Z
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Bir yerde görkemli, saray gibi
bir binaya rastlasak bu binanýn gös-
teriþi, mükemmelliði, sahibinin var-
lýklý, zengin birisi olduðunu gösterir.

Binaya dikkat ettiðimizde her
yaný güzel iþlemelerle süslenmiþ, et-
rafý renk renk çiçeklerle güzelleþtiril-
miþ olduðunu görsek, bina sahibinin
sanatý sevdiðini ve güzelliðe önem
verdiðini anlarýz. 

Sonra görsek ki çevrede yaþayan
bütün insanlarýn üç öðün yemekleri
evin mutfaðýndan daðýtýlýyor. Bahçe-
sinde ziyafetler veriyor. Ev sahibinin
insanlara ikram etmeyi seven merha-
metli birisi olduðuna kanaat getiririz.
Yemekleri karþýlýksýz daðýttýðý için
onun cömert birisi olduðunu anlarýz.

Üzerinde yaþadýðýmýz dünya da
mükemmel bir saraya benzer. Bu sara-
yýn tavaný yýldýzlarla süslenmiþ, tabaný
ise rengârenk çiçeklerle donatýlmýþtýr.

Güneþ ýsý ve ýþýk veren bir soba, ay
gece lâmbasý görevi yapan bir kandil,
seher vakti öten horoz çalar saatimiz
gibidir. Bu sarayýn misafiri olan canlý-
lara ve özellikle de insanlara binlerce
çeþit yiyecek, her mevsim vakti vaktine
gönderilmektedir.

Allah’ýn dünyadan milyonlarca kat
büyük yýldýzlarý ve dev gök cisimlerini
bir düzen içinde hareket ettirmesi,
onun sonsuz ilim ve güç sahibi olduðu-
nu gösterir.

Yeryüzündeki göz kamaþtý-
ran güzellikler, onun güzel oldu-
ðunu, güzellikleri yaratmada eþ-
siz olduðunu gösterir.

Canlýlara ve özellikle insanla-
ra binlerce çeþit nimetleri ikram
etmesi, her canlýnýn ihtiyacýna
göre farklý türde besinlerle besle-
mesi Rabbimizin çok cömert ve
rýzýk verici olduðunu gösterir.

HER ÞEY O’NU ANLATIYOR
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BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
1. Semra çiftlikte ne yapmýþ?

A. Hayvanlara ot vermiþ.
B. Eþekle bir gezintiye çýkmýþ.
C. Ördek yumurtasýný tavuk yu-

mutalarýnýn arasýna karýþtýrmýþ. 
D. Göl kenarýnda akþama kadar

balýk avlamýþ.

2. Semralar yanlýþlýkla bir kasabaya
geldiler. Ýlk evde kiminle karþý-
laþtýlar?

A. Yaþlý bir nine ve torunuyla
B. Hasta bir baba ve çocukla
C. Ahýrda hayvanlara bakan adamla
D. Anne ve kýzýyla

3. Evde adamýn baþýna ne gelmiþ?

A. Aðaçtan düþmüþ
B. Bulaþýcý hastalýða yakalanmýþ
C. Attan düþmüþ
D. Yaban arýlarý saldýrmýþ

4. Yardým ettikleri adam kimmiþ?

A. Semra’nýn amcasý
B. Babasýnýn öðretmeni
C. Babasýnýn iþ arkadaþý
D. Komþularý

5. “Kadere inanan, .......................
kurtulur.”cümlesinde boþ býrakýlan
yere hangisi gelmelidir?

A. yaðmurdan
B. kederden
C. borçtan
D. açlýktan

6. Hazreti Süleyman’ýn yanýna gelen
adam ne istemiþ?

A. Hindistan’a gönderilmesini istemiþ.
B. Fakirlikten kurtulmak için

para istemiþ.
C. Hayvanlara bakmasýný istemiþ.
D. Çok aç olduðu için yemek istemiþ.

7. Yavuz Sultan Selim askerlerin
heybesinde ne aratmýþ?

A. Altýn
B. Ýncir
C. Üzüm
D. Kitap

8. Göze gelen ýþýnlar hangi tabakada
ters görüntü oluþturur?

A. Að tabakada
B. Ýriste
C. Göz merceðide
D. Kirpiklerde
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1. Allah’ýn yarattýðý, sanatýyla süslediði, kanatlarý
rengârenk ve desenli sevimli bir böcek

2. Allah’ýn varlýðýna ve birliðine, Allah’ýn meleklerine, kitapla-
rýna, peygamberlerine, ahiret gününe kadere ve diðer iman haki-
katlarýna iman ettiðimizi belirten sözlerin bütünü

3. Olmuþ ve olacak her þeyi önceden bilip takdir eden, yaratan ve yöneten sonsuz
kudret sahibi Rabbimiz...

4. Allah’ýn isimlerinden biri (“her þeye gücü yeten” anlamýndadýr.)
5. Allah’ýn verdiði nimetlere karþýlýk teþekkür etmek
6. Allah’ýn izin vermediði, helâl olmayan
7. Ýnsanlara bir þeyler vermeyi seven, fakirin yardýmýna koþan, Allah yolunda pa-

rasýný, malýný, mülkünü harcayan kiþinin özelliði (Allah’ýn sevdiði bir davranýþ)
8. Allah’ýn verdiði nimetlerden memnuniyetimizi dile getirme sözü (Allah’a hamd

olsun, Allah’a övgüler olsun anlamýnda)
9. Namaz kýlarken yöneldiðimiz en büyük mescid (Kýblemiz)
10. Peygamber Efendimiz ile arkadaþý Ebubekir Efendimizin hicret (Mekke’den

Medine’ye göç) sýrasýnda müþriklerden korunmak için bir süre saklandýklarý
maðara

11. Okumakla, araþtýrmakla elde edilir.
12. Týpký beynimiz gibi yüklenen bilgileri saklama, istendiðinde sunma özelliðine

sahip bir araç
13. Ýnsanoðlunun kuþlarý örnek alarak yaptýðý ulaþým aracý
14. Bir kardeþine, fakirlere, yoksullara parasýný ya da malýný vermekten çekinme

durumu (Allah’ýn sevmediði bir davranýþ)
15. Hayýrlý olmayan, iyilik getirmeyen, kötü anlamlarýnda bir kelime
16. Çalýþmamak ve çalýþmayý sevmemek anlamýna gelen, Allah’ýn sevmediði bir

davranýþ
17. Daha çok güllerin açtýðý mevsimde öten bir kuþ
18. Olmuþ ve olacak her þeyin, sonsuz bilgi ve kudret sahibi Yüce Allah tarafýndan

önceden bilinip takdir edilmesi
19. Allah’ýn takdir ettiði þeylerin gerçekleþmesi
20. Allah’ýn “her þeyi bilen” anlamýndaki ismi
21. “Allah’ý bilmeyen”, “bilgisiz kiþi” anlamýnda da kullanýlan kelime
22. Baþa gelen sýkýntýlara, karþýlaþýlan güçlüklere, zorluklara katlanma, dayanma 
23. Peygamberimize, peygamberlikten önce güvenilir anlamýnda verilen bir unvan
24. Ýyi olan, iyilik getiren; þerli olmayan
25. Yüce Rabbimizin deðiþik renk ve kokularla donatarak yarattýðý güzel bir bitki
26. Yanýmýzda bulunmayan birinin arkasýndan, onun hoþlanmayacaðý þekilde ko-

nuþmak
27. Sevgili Peygamberimizin güzel isimlerinden biri (Allah’a bol bol hamdeden an-

lamýna gelen ismi)
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Uzun zamandýr Peygamberimizle
ilgili bilgi edinmeyi çok istiyordum.
“Ýþte þimdi tam sýrasý!” diye düþün-
düm. Çünkü bir hafta sonra Peygam-
berimizin doðum günü, yani mevlid
kandiliydi. Büþra ve Kübra ile anlaþ-
tým. Kitaplar okuyarak, büyüklerimize
sorarak Peygamberimizi araþtýrmaya,
öðrendiklerimizi birbirimizle paylaþ-
maya karar verdik. 

Çatý katýnda bir oda hazýrladým
kendime. Birkaç minder ve yastýk, kü-

çük bir kitaplýk ve akþamlarý aydýnlan-
mak için kandil, þirin bir oda oluþtur-
mak için yeterli oldu. Günlerimin bir
kýsmýný burada kitap okuyarak geçir-
dim. Bazen arkadaþlarým da bana ka-
týldýlar. Gözlerden uzak, oyunlar oyna-
dýk birlikte. Hikâyeler anlattýk birbiri-
mize. 

Birkaç gün sonra anneannemin
gül bahçesinde buluþtuk. Peygamberi-
mizden bahsetmek için bundan iyi yer
olamazdý. Edindiðimiz ilginç bilgileri

SEVGÝLÝ PEYGAMBERÝM

Sevgili Peygamberim
7

Bölüm
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arkadaþlarýmýzla paylaþmak için sabýr-
sýzlanýyorduk.

“Allah’ýn en çok sevdiði insan kim-
miþ biliyor musunuz?” diye sordum önce.

Büþra ve Kübra “Kimmiþ?” dediler
merakla.

“Son peygamber olan, Peygamberi-
miz Hazreti Muhammed (Sallallahu
aleyhi vesellem)” dedim heyecanla. “O
dünyaya geldiði gece garip þeyler olmuþ
yeryüzünde. Meselâ, ateþe tapanlarýn bin
yýldýr sönmeyen ateþleri sönmüþ.
Kâbe’nin içindeki bütün putlar devril-
miþ. Gökyüzünde yeni ve parlak bir yýl-
dýz belirmiþ ve daha neler olmuþ neler...”

“Ben de Peygamberimizin mucize-
lerinden bazýlarýný öðrendim.” dedi
Büþra. 

Kübra, “Mucize ne demek?” diye
sordu merakla. 

“Peygamberler Allah’ýn izni ve
yardýmýyla olaðanüstü bazý iþler yapa-

bilirler. Bunlara mucize denir. Yani
peygamberler o iþin olmasý için dua
ederler, Allah da mucizeyi yaratýr. An-
cak peygamberlerin dýþýnda hiç kimse
mucize gösteremez.” diye cevapladý
Büþra. Sonra da anlatmaya baþladý: 

“Hendek savaþý öncesinde Medi-
ne’de açlýk sýkýntýsý belirmiþ. Câbir
adýndaki bir sahabi sahip olduðu tek
oðlaðýný kesmiþ. Hanýmý da güzelce pi-
þirmiþ. Evlerindeki dört avuç arpayý da
öðütüp ekmek yapmýþ. Hazreti Câbir,
Peygamberimizi birkaç arkadaþýyla bir-
likte yemeðe davet etmiþ. Peygamberi-
miz de sahabi efendilerimizin hepsini
bu yemeðe çaðýrmýþ. Sayýlarý bin kiþi
kadarmýþ. Peygamber Efendimiz yeme-
ðin bereketlenmesi için Yüce Allah’a
dua etmiþ. Allah’ýn izniyle gelenlerin
hepsi doymuþ, ama yemek ve ekmek
hâlâ olduðu gibi duruyormuþ. Pey-
gamberimiz, Hazreti Câbir’e “Kalan
yemeði de ailene ve komþularýna ikram
et.” demiþ. Ýþte böyle, Peygamberimi-
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zin duasýyla yiyecek ve içecekler bere-
ketlenir, artarmýþ.”

“Ama buna raðmen Peygambe-
rimiz son derece alçakgönüllü imiþ.”
dedi Kübra. “Dileseymiþ Allah onu
kral peygamber de yapar, ona lüks bir
hayat yaþatýrmýþ, ama O diðer insanlar
gibi sade yaþamayý tercih etmiþ. Bir
gün Hazreti Ömer (Radýyallahu anh),
Peygamberimizi ziyarete gelmiþ. Pey-
gamberimiz, üzerine uzandýðý hasýrda
doðrularak onu karþýlamýþ. Ancak, te-
ninde hasýrýn izi varmýþ. Hazreti Ömer
duygulanmýþ ve üzülmüþ. Neden üzül-
düðünü soran Peygamberimize, “Ey
Allah’ýn resûlü, krallar rahat döþekler-
de sefa sürüyor.” demiþ. “Hâlbuki sen
Allah’ýn en sevgili kulu olduðun hâlde
birkaç parça eþya ile idare ediyorsun.”
Peygamberimiz gülümsemiþ ve þöyle
teselli etmiþ arkadaþýný: “Ýstemez misin

ey Ömer, dünya onlarýn olsun, ahiret
bizim!”

“Acaba bununla ne anlatmak iste-
miþ?” dedi Büþra. 

“Bunu ben de tam anlayamamýþ
ve anneme sormuþtum.” dedi Kübra.
“Annemin söylediðine göre Peygambe-
rimizin burada asýl anlatmak istediði
dünya hayatýnýn geçici olduðuymuþ.
Asýl önemli olan ahiret hayatýymýþ.
Çünkü orada insanlar sonsuza kadar
kalacakmýþ.”

“Aslýnda O kendisinden çok, diðer
insanlar için yaþamýþ.” dedim. “Mekke
yakýnlarýnda Taif adýnda güzel bir þehir
varmýþ. Peygamberimiz, puta tapan
Taifliler’i uyarmak, Ýslâm’a davet et-
mek için, evlâtlýðý Zeyd ile birlikte bu
güzel þehre gitmiþ. Taifliler O’nun da-
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vetini kabul etmedikleri gibi, bir de
O’na hakaret etmiþler. 

Peygamberimiz Taif’ten çýkmak
zorunda kalmýþ. Ancak alay etmekle
yetinmeyen Taifliler, gençleri ve çocuk-
larý kýþkýrtýp yolun iki yanýna dizmiþler. 

Yüce Peygamberimizi taþ yaðmu-
runa tutmuþlar. Peygamberimiz,
Zeyd’in bütün çabalarýna raðmen yara-
lanmýþ. Hatta ayakkabýlarý kanla dol-
muþ. Taifliler, sýcak havada yoruluncaya
kadar, kýymetini bilmedikleri bu kutlu
ziyaretçilerin peþini býrakmamýþlar. 

Epey sonra Peygamberimiz, yol
kenarýndaki bir baðýn gölgesinde otur-
muþ. Tam bu sýrada, yaný baþýnda,
vahiy meleði Cebrail belirmiþ. “Ey
Muhammed, Allah sana yapýlanlarý
görüyor. Beni O gönderdi. Emret, þu
daðlarý bu kötü insanlarýn baþýna geçi-
reyim!” demiþ. Ancak Peygamberimiz

bu teklifi kabul etmemiþ. Çünkü O son
derece merhametliymiþ. Böyle bir du-
rumda bile kimseye beddua etmek is-
temiyormuþ. “Bunlarýn nesillerinden,
yüzyýl sonra da olsa iman edecek birisi
gelecekse, onlarý helâk etmeni istemem
Ya Rabbî!” demiþ. 

Sonra da ellerini açýp, çaresizliðin-
den dolayý Allah’ýn affýna, merhameti-
ne ve yardýmýna sýðýnmýþ. Allah,
O’nun dileðini karþýlýksýz býrakmamýþ.
Olanlarý izleyen bað sahiplerinin kalbi-
ne acýma duygusu vermiþ Rabbimiz.
Addas adýndaki Hýristiyan hizmetçile-
rini ona gönderip üzüm ikram etmiþler.
Peygamberimiz üzümü eline alýp, “Bis-
millâh” diyerek yemeðe baþlamýþ. Ad-
das bu kelimeyi duyunca çok þaþýrmýþ.
“Bu yörenin insanlarý bu sözü söyle-
mezler!” demiþ. Peygamberimiz ona
nereli olduðunu sormuþ. Ninovalý bir
Hýristiyan olduðunu öðrenince, “De-



mek ki sen, iyi insan kardeþim Yunus
Peygamberin memleketindensin.” de-
miþ. Addas iyice þaþýrmýþ. “Sen Yunus
Peygamberi nereden biliyorsun?” diye
sormuþ. Peygamberimiz, “O benim
kardeþim gibidir. O peygamberdi, ben
de son peygamberim!” deyince, Addas
gökte aradýðýný yerde bulmuþçasýna se-
vinçle Peygamberimize sarýlýp elini öp-
müþ ve hemen Müslüman olmuþ.” 

“Peygamberimiz ne kadar sabýrlý
ve merhametliymiþ!” dedi Büþra. 

“Üstelik çok da cömertmiþ.” diye
ekledi Kübra. “Kazandýðý bütün malý
mülkü Allah rýzasý için isteyene, ihtiya-

cý olana gözünü kýrpmadan
verirmiþ. Huneyn

savaþýndan sonra,
Safvan adýnda bir
adam, Peygam-
berimizin gani-

met olarak ka-
zandýðý deve sü-

rüsüne hayran

hayran bakýyormuþ. Peygamberimiz
durumu fark edince, “Bakýp beðendi-
ðin o develer senin olsun!” demiþ ve üç
yüz deve ile beraber daha bir çok þey
vermiþ. Adam, Peygamberimizi çok
sevmiþ ve hemen yaþadýðý köye gidip
þöyle demiþ: “Ey halkým, gelin Müs-
lüman olun! Çünkü Hazreti Mu-
hammed öyle çok veriyor ki, ancak fa-
kirlikten korkmayan ve Allah’a tam
olarak güvenen insan böyle verebilir!”
O adam ve köy halký Peygamberimizin
bu cömertliði karþýsýnda Müslüman ol-
muþ. 

Peygamberimiz için, insanlarýn
gönlünü kazanmak bütün dünya ma-
lýndan daha deðerliymiþ. “Bir tek insa-
nýn Müslüman olmasýna vesile olmak,
üzerine güneþin doðup battýðý her þey-
den hayýrlýdýr.” buyurmuþ. 

“Peygamberimiz, çocuklarý çok se-
ver ve korurmuþ.” dedim. “Bir gün çar-
þýdan eve giderken iki gözü iki çeþme
aðlayan küçük bir kýzla karþýlaþmýþ.
Neden aðladýðýný sormuþ. Küçük kýz
“Ben bir hizmetçiyim. Ev sahibi un al-
mam için para vermiþti. Ama parayý
kaybettim.” demiþ. Peygamberimiz,

üzerinde olan bütün parayý küçük ký-
za vermiþ. Ancak kýz aðlamaya de-
vam etmiþ. Peygamberimiz, “Kay-
bettiðin paraya kavuþtun. Hâlâ
niçin aðlýyorsun?” diye sormuþ.
“Eve geç kaldým. Beni dövmele-
rinden korkuyorum.” demiþ kü-
çük kýz. Peygamberimiz kýzýn
elinden þefkatle tutmuþ. “Kork-
ma yavrum, gel benimle.” de-
miþ. Onu eve kadar götürmüþ.
Kapýya gelince, dýþarýdan ev sa-
hibine selâm vermiþ. Ancak, ka-
pý üçüncü selâmdan sonra açýl-
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mýþ. Peygamberimiz, “Ýlk selâmýmý
duymadýnýz mý?” diye sormuþ. “Duy-
duk, ama sesinizi tekrar tekrar duyma-
yý ve selâmýnýzýn artmasýný istedik. Size
canýmýz feda olsun ey Allah’ýn Resulü!
Buraya kadar niye zahmet ettiniz?” de-
miþler. Peygamberimiz, “Þu kýzcaðýz
geç kaldýðý için dövülmekten korkuyor-
du. Bu sebeple onu size kadar getir-
dim.” demiþ. Ev sahipleri Peygamberi-
mizin ziyaretine öyle sevinmiþler ki,
“Buna sebep olan kýz artýk hizmetçimiz
deðil, evlâdýmýz sayýlýr.” demiþler. 

“Torunlarý Hasan ve Hüseyin’i de
sýrtýnda dolaþtýrýrmýþ.” dedi Kübra.
“Bir gün Hazreti Ömer bu manzarayý
gördüðünde çocuklara, “Ne güzel bine-
ðiniz var!” diye þaka yapmýþ. Peygam-
berimiz de Hazreti Ömer’e “Ne güzel
süvari onlar!” diye karþýlýk vermiþ.” 

“Peygamberimiz sadece insanlara
deðil, bütün canlýlara karþý çok merha-
metliymiþ.” dedi Büþra. “Peygamberi-
miz ve arkadaþlarý bir yolculuk dönü-
þünde aðaçlýk, bir arazide mola vermiþ-

ler. Bu sýrada arkadaþlarýndan bazýlarý
kuþ yuvasý görmüþler. Yavru kuþlarý
alýp sevmeye baþlamýþlar. Anne kuþ
gelmiþ ve telâþla çýrpýnmaya baþlamýþ.
Peygamberimiz durumu fark edince,
yavrularýn hemen yuvaya konmasýný
emretmiþ.”

“Bir keresinde de Peygamberimiz
zayýf mý zayýf bir deve görmüþ. Zavallý
deve Peygamberimizden yardým ister-
cesine aðlayarak O’na bakýyormuþ.
Peygamberimiz önce deveyi severek sa-
kinleþtirmiþ. Sonra da sahibini çaðýrýp
deveye iyi bakmasýný ve onu fazla yor-
mamasýný istemiþ.”

“Peygamberimizin merhameti ka-
dar cesareti de yüksekmiþ!” dedim.
“Mekke’den Medine’ye hicret edeceði
gece evini Mekkeli müþrikler sarmýþ ve
onu öldürmek istemiþler. Buna raðmen
sakince dýþarý çýkmýþ. Yasin sûresinin
ilk âyetlerini okuyarak aralarýndan ge-
çip gitmiþ.” 

“Yine bir gün, arkadaþlarýyla
birlikte yolculuktan dönerken bir yer-
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de mola vermiþler. Sevgili Peygamberi-
miz bir aðacýn gölgesinde dinlenirken
uyuyakalmýþ. Oradan geçen bir müþ-
rik, Peygamberimizin aðaçta asýlý olan
kýlýcýný almýþ ve O’nu öldürmek iste-
miþ. Peygamberimiz hemen uyanmýþ.
Adam O’na, “Þimdi seni benim elim-
den kim kurtarabilir!” diye baðýrmýþ.
Peygamberimiz cesurca ve gür bir sesle
“Allah!” demiþ. Adam öyle korkmuþ ki
kýlýç elinden düþmüþ.” 

“Allah’a imaný ve güveni ne kadar
güçlüymüþ!” dedi Kübra. “Tabi Allah
da bu güveni karþýlýksýz býrakmamýþ!”

“Evet,” dedim. “Allah O’nu yarat-
týðý her þeyden üstün tuttuðu hâlde, O
Allah’a herkesten çok ibadet etmiþ.
Hatta bazen namaz kýlarken ayaklarý
þiþinceye kadar ayakta dururmuþ. Bir
gün Hazreti Aiþe annemiz “Ey Allah’ýn
Resûlü, hiçbir günahýn olmadýðý hâlde
niçin bu kadar çok ibadet ederek zah-
met çekiyorsun?” deyince Peygamberi-
miz ona, “Allah’a þükreden bir kul ol-
mayayým mý?” diye karþýlýk verirmiþ.” 

Anlatacaðýmýz, paylaþacaðýmýz ve
hatta öðreneceðimiz o kadar çok þey
vardý ki... Okudukça okuyasým geldi
Peygamberimin hayatýný. O’nu çok
sevdim ve O’nun ümmetinden oldu-
ðum için þanslý olduðumu düþündüm.
Ama bu yeterli deðildi. Yüce Peygam-
berime lâyýk olmalýyým. O’nu örnek al-
malýydým yaþantýmda. Müslümanlýk
da bu deðil mi zaten?

Sevgili Peygamberimiz
için bir þiir yazarak, duygularý-
mý, düþüncelerimi anlat-
tým. Sizinle de paylaþmak
istiyorum þiirimi:

Allah sevdi kullarýný.
Görünce yanlýþlarýný,
Gönderdi en sevdiði insan
Hazreti Muhammed’i;
Aydýnlatsýn diye yollarýný... 

O gelince,
Rahmet indi yeryüzüne.
Kimi kaçtý o rahmetten,
Kýymetini bilmeden,
Kimi yararlandý gönlünce.

Oysa yalnýz iki hayat var:
Ahiret geniþ, dünya dar.
Ýkisini de istersen,
Mutluluðun peþindeysen,
Ýzle O’nu sonuna kadar.



SEVGÝLÝ PEYGAMBERÝMÝZ
O’nun mübarek teni güzel bir renkte olup, 
hafif kýrmýzýlýkta karýþýk nuranî bir beyazlýktaydý. 
Teri güller gibi kokar, tebessüm edince 
diþleri inci gibi parlardý.
Anber kokulu saçlarý düz ile kývýrcýk arasý dalgalýydý. 
Uzuna yakýn orta boylu, iri ve dolgundu. 
Ýki omzunun arasý biraz geniþ, elleri ayaklarý 
biraz irice, kaþlarý biraz büyükçe idi.
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Günümüzden yaklaþýk bin beþ yüz
yýl önceydi. Peygamber Efendimizin
döneminde Râfi adlý sevimli, güleç yüz-
lü bir çocuk yaþardý Medine’de. 

Hurmalarýn olgunlaþmaya baþladýðý
mevsimdi. Bir gün hurma bahçelerin-
den birinin yanýndan geçerken, çok
acýktýðýný hissetti Râfi. Bahçeye girip
hurmalardan yemek istedi. Hurmalar
oldukça yukarýlardaydý ve onlarý alabil-
mek için aðaçlardan birine taþ atmaya

baþladý. Tam bu sýrada
bahçe sahibi Râfi’yi
yakaladý. Râfi’yi alýp,
doðruca Peygamber
Efendimizin yanýna
götürdü. Durumu

Peygamber Efendi-
mize anlattý. 

Bu sýrada Râfi’nin yüzü kýzarmýþ,
baþýný öne eðmiþ ve yaptýklarýna piþman
olmuþtu. Kendisine ne ceza verileceðini
merak ediyordu.

Sevgili Peygamberimiz, Râfi’nin bu
durumunu görünce tebessüm ederek:

– Aðaçlarý niçin taþlýyorsun evlâdým,
diye sordu. 

– Çok acýkmýþtým Efendim, karný-
mý doyurmak istedim, diyebildi Râfi
utanarak.

Peygamber Efendimiz, Râfi’nin
saçlarýný okþayýp þefkatle ona:

– Aðaçlarý taþlama evlâdým, eðer çok
istiyorsan, sahibinden izin alýp, yere dü-
þen hurmalardan yiyebilirsin, dedi. Sonra
da Râfi için þöyle dua etti: “Allah’ým, bu
yavrucuðun karnýný sen doyur.”

Gül yüzlü Peygamberimizin
sevgi ve þefkat dolu davranýþý

sebebiyle hatasýný anlayan
Râfi, bir daha böyle yanlýþ

bir davranýþa asla teþeb-
büs etmedi.

RÂFÝ
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Sevgili Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Aleyhisselâm, bir gün
arkadaþlarýyla yolculuktan dönüyordu.
Peygamberimiz ve arkadaþlarý, bu uzun
yolculukta hem çok yorulmuþ, hem de
acýkmýþlardý. Sonunda bir hurmalýkta
oturup dinlenmeye karar verdiler.

Sahabe Efendilerimizin çoðu hur-
ma aðaçlarýnýn altýnda istirahate çekil-
miþ, aralarýnda tatlý bir sohbet baþ-
lamýþtý. Bu sýrada bazý sahabeler de on-
lara yemek hazýrlamak için harekete
geçtiler. Aralarýnda bir görev paylaþýmý
oldu. Bir sahabe, “Ben yemek piþire-
yim.” diye görev üslenince, diðeri “Ben
su getireyim.”, bir baþkasý da “Ben ateþ

yakayým.” dedi. Onlarý dikkatle dinle-
yen Peygamber Efendimiz tam bu sýra-
da konuþmaya katýldý ve “Öyle ise ben
de odun toplayayým.” buyurdu.

Sahabe Efendilerimiz, O’na karþý
sevgi ve saygýyla dopdolu bir üslûpla:

– Ya Resûlûllah, biz bütün iþleri
yaparýz, siz çok yoruldunuz, dinlenin
biraz, dediler.

Efendiler Efendisi Sevgili Peygam-
berimiz de:

– Bilirim ki sizler bu hizmetleri ya-
parsýnýz, fakat baþkalarý hizmet eder-
ken, ben seyirci kalmaktan çok
üzülürüm, diye cevap verdi.

HÝZMET SEVDASI



Zaten bütün varlýklar O’nun
hürmetine, O’nun hatýrýna ya-
ratýlmýþtý. O, insanlýðýn en büyük reh-
beri, en büyük önderiydi. Fakat insan-
lara hizmet etmek, onlara yararlý ol-
mak söz konusu olunca, hemen iþleri
paylaþýr, bizzat hizmet ederdi. 

Peygamber Efendimiz (sallallahu
aleyhi vesellem) sözlerinin devamýnda:

– Kendisine hizmet edilen deðil,
insanlara hizmet eden biri olmayý seve-
rim, dedi ve dediði gibi de hemen
odunlarý toplamaya baþlayýp, hizmete
katýldý.

Yüce Rabbimiz, bizleri O’nun ve
arkadaþlarýnýn yolundan ayýrmasýn,
bizlere insanlýða hizmet etmeyi sevdir-
sin.
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Feda olsun sana caným,

Sensiz geçmez hiç bir âným,

Cemâlindir tek murâdým,

Benim câným Peygamberim...

Ömrüm sensiz zarardadýr,

Aklým sensiz firardadýr,

Gönlüm sensiz dardadýr,

Benim câným Peygamberim...

Ýki cihan güneþisin,

Þu gönlümün neþesisin,

Gonca güllerin eþisin,

Benim câným Peygamberim...

Engin Nigâr

(Ýlâhî Bahçesi - 1)

PEYGAMBERÝM
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Baþýmýzýn her iki tarafýna yerleþtiri-
len kulaklarýmýz, sesler ile irtibatýmýzý
saðlar. Yaðmurun þýpýrtýsýný, rüzgârýn
uðultusunu, kuþlarýn cývýltýsýný konuþ-
malarý, radyo ve TV’den gelen sesleri
kulaklarýmýz sayesinde duyarýz.

Kulak kepçeleri olmasaydý sesi top-
layamaz ve sesin yönünü tayin edemez-
dik. 

Dýþ kulak, orta kulak ve iç kulak
olmak üzere üç kýsýmdan oluþan ku-
laðýmýz, ancak 20 ile 20 000 frekans
arasýndaki sesleri duyabilir. Acaba hiç
düþündünüz mü böyle bir sýnýrlama ol-
masaydý ve her sesi duysaydýk hâlimiz
ne olurdu? Hiç sormayýn, o zaman mik-
roplarýn ayak seslerinden dahi rahatsýz
olur, yüksek sesleri duyunca da beyni-
miz zonklardý. Kýsacasý hayat çekilmez
hâle gelirdi.

Orta kulakta birbirine eklemlerle
baðlý olan örs, çekiç ve üzengi kemikle-
ri bulunur. Kulak zarýyla temas hâlinde
olan çekiç kemiði, gelen sesleri örs ke-
miðine ve örs kemiði de üzengi kemiði-
ne iletir.

Ýç kulakta ise içi sývý ile dolu olan
ve dýþ görünüþü itibarýyla salyangoz ka-
buðuna benzeyen iþitme sinirleri vardýr.
Bu sinirler ses dalgalarýný beyne iletir.
Beyin, bu ses dalgalarýný deðerlendire-
rek duymamýzý saðlar.

Ayrýca kulaðýmýz vücuttaki denge-
yi de ayarlar. Ýç kulaða yerleþtirilen
denge mekanizmasý; ayakta dur-
mamýzý, yürümemizi, oturup kalk-
mamýzý ve baþýmýzý dik tutmamýzý sað-
lar. Kulaðýmýzdaki denge mekânizmasý
bozulsa oturamaz, ayakta duramaz,
baþýmýzý dik tutamaz ve bu yazýyý oku-
yamazdýk. Demek ki vücudumuzdaki
diðer organlar gibi kulaklarýmýz da
“hassas ölçülerle” en uygun biçimde ya-
ratýlmýþtýr.

KULAK
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Mekkeli müþrikler, Müslümanlar-
dan Bedir yenilgisinin intikamýný al-
mak için, Uhud’da bir kez daha ina-
nanlarýn karþýsýna çýkmýþlar ve hýnçla
Müslümanlara saldýrmýþlardý. Yüce
rehberimiz Hazreti Muhammed’in
önderliðinde, kahramanca mücadele
eden Müslümanlar, sayýca kendilerin-
den kat kat üstün olan müþrikleri peri-
þan etmiþti. Savaþ Müslümanlarýn zafe-
riyle sonuçlanmak üzereydi. Peygam-
berimiz, savaþ baþlamadan önce önem-
li bir noktaya yerleþtirdiði okçulara,
“Ýkinci bir emir gelmedikçe yerinizi
terk etmeyin!” emrini vermiþti. Okçu-
lar, “Nasýl olsa savaþý kazandýk.”
düþüncesiyle, Peygamber Efendimizin
emrini unutarak yerlerini terk edince,
savaþýn yönü deðiþmiþti. Nöbetin terk
edildiði bölgeden, müþrikler yeni bir
saldýrýya geçtiler. Baþta Hazreti Hamza
(Radyallahu anh) olmak üzere, onlarca
sahabi þehit olmuþtu. Hatta Peygam-
berimizin mübarek yüzüne zýrhýnýn de-
mirleri batmýþ, iki diþi de kýrýlmýþtý.

Savaþýn sonlarýna doðru, Peygam-
berimizin þehit edildiðine dair haber
yayýlmýþ, bu haber Medine’ye kadar

ulaþmýþtý. Haberi duyan Müslümanlar,
büyük bir üzüntü ve endiþeyle, iþin
aslýný öðrenmeye çalýþýyorlardý. Bun-
larýn içinde kalbi Allah ve peygamber
sevgisiyle dopdolu kutlu bir kadýn
vardý: Sümeyra annemiz... Bu haberi
duyunca beyninden vurulmuþa döndü.
O, kalbi sevgi ve þefkatle dolu bir an-
neydi. Kocasýna sadýk bir eþ, babasýna
sevgi ve saygýyla dolu hayýrlý bir evlât-
tý. Kocasý Abdullah’ý ve evlâtlarýný Pey-
gamber Efendimizin yanýnda savaþ-
masý için Uhud’a göndermiþti. Babasý
da onlarla birlikte Uhud’a gitmiþti. 

Sümeyra anamýz bu haberi duyar
duymaz yerinden ok gibi fýrlayarak
Medine’den çýkýp, altý kilometrelik yo-
lu koþa koþa katetti. Babasýnýn, ko-
casýnýn ve evlâtlarýnýn durumundan
henüz haberi yoktu. Zihnindeki tek
düþünce þuydu: “Peygamber Efendimi-
ze ne oldu?” Bütün hücrelerini bu en-
diþe kaplamýþtý. “Allah Resulü’nün ve-
fat ettiði yerde siz neden hayattasýnýz?”
diyordu çevresindekilere.

Uhud’a yaklaþýnca birisinin bir el
iþaretiyle babasýnýn cansýz bedenini

ALLAH RESÛLÜ NEREDE?
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göstererek: “Sümeyra iþte baban bura-
da þehit oldu!” sözüne karþýlýk, “Resû-
lûllah nerede?” diye sordu. Herkesin
babasýný sevdiði kadar o da babasýný se-
viyordu. Ama þu anda onun Allah Re-
sûlü’nden baþkasýný düþünecek hâli
yoktu. 

Sümeyra Anamýz biraz daha ilerle-
yince, bir el daha kalkarak ona evlât-
larýný iþaret etti. “Sümeyra iþte oðul-
larýn burada þehit düþtüler...”

Kalbi evlât sevgisiyle dopdolu þef-
katli bir anneydi. Fakat þu anda evlât-
larýný da düþünemezdi. Evlâtlarýnýn
gösterilmesine karþýlýk yine o “Resûlûl-
lah nerede?” diyordu.

Biraz sonra kocasý Abdullah’ý
gösterdiler. Kocasý da þehit düþmüþtü.
Sümeyra anamýz; hâliyle, tavrýyla sanki
“Resûlûllah olmadýktan sonra, neyle-
yeyim babayý, evlâdý... O olmadýktan
sonra neyleyeyim efendiyi ve akra-
bayý!” diyor ve hiç durmadan “Resûlûl-
lah nerede?” diye soruyordu.

Biraz sonra Sümeyra annemizi
Sevgili Peygamberimizin yanýna
götürdüler. Bu büyük kadýn Peygam-
ber Efendimizin hayatta olduðunu
öðrenince, Allah’a þükrederek, sevin-
cinden secdeye kapandý ve Resûlûl-
lahýn yanýna kadar emekleyerek geldi.
Peygamber Efendimizin cübbesini öpe-
rek, þu tarihî sözü söyledi:

“Sen hayatta olduktan sonra,
bütün musibetler ve sýkýntýlar bana ha-
fif gelir Ya Resûlûllah!”

Bu sözün altýnda þu duygular giz-
liydi: “Ey Allah’ýn Resûlü! Gökyüzü
parçalanýp baþýma düþse, yer yarýlýp be-
ni yutsa bile, eðer sen hayattaysan,
bunlarýn hepsi bana hafif gelir. Yeter ki
sana bir kötülük gelmesin.”

Ýþte Allah’ýn en seçkin kulu biricik
önderimiz Sevgili Peygamberimizin
kadýn erkek ashabýnýn gönlündeki yeri
buydu. Yüce Rabbimiz bizim gön-
lümüzü de O’nun sevgisiyle doldursun.
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Temimdarî (Radiyallahu anh) ti-
caretle uðraþtýðý için Þam’a sýkça gidip
geliyordu. Ticaretten kazancý iyiydi.
Ayrýca deðiþik ülkeleri dolaþmak; bil-
gisini, görgüsünü ve tecrübesini de
artýrýyordu. Her gittiði yerde deðiþik
insanlarla tanýþýyordu. Herkesten bir
þeyler öðreniyordu.

Yine Þam’a varýp alýþveriþini bitir-
dikten sonra âdeti üzere çarþýyý dolaþ-
maya baþladý. Bir ara dar ve kalabalýk
bir sokaða girdi. Dükkânlarýn önlerin-
deki güneþlikler ortamý iyice
karartmýþtý. Ýnsanlar güneþten, korun-
mak isterken ýþýktan mahrum kalýyor-
du. Tam da bu sýrada ilerdeki dükkân-
larýn birinde bir aydýnlýk fark etti.
Dükkânýn yanýna gitti. Kavanoz gibi
bir þey gördü. Kavanozun içinde bir
bez parçasý vardý. Bezin ucunda da bir
ateþ yanýyordu. Çok ilgisini çekti bu
ateþ. “Bu nedir?” diye sordu. “Yað kan-
dili!” dediler. “Ýçinde yað var bu
kabýn.” Bir ucu yaðýn içinde, diðer ucu
dýþýnda olan bu bez, yaðý çekmekteydi.
Bu yüzden bezin dýþarýdaki ucu alev
alevdi ve ýþýk veriyordu. 

Temimdarî þaþýrdý. Ýçinden “Þimdi
ben bunu Medine’ye götürüp mescide
asarým.” dedi ve düþündüðünü de
yaptý.

Peygamberimiz aleyhisselâm
namaz kýlmak için mescide geldi-

ðinde mescidi aydýnlýk buldu. Tavan-
daki kandili görünce aydýnlýðýn se-
bebini anladý. Herkesin gözü Peygam-
berimizdeydi. Mescittekiler: “Þimdi
Peygamberimiz, ikaz edecek ve o
kandili oradan indirtecek.” diye bek-
lerken Peygamberimiz kandilin nere-
den geldiðini sordu. Temimdarî de
hemen ortaya çýktý: “Ben getirdim ya
Resulallah.” dedi.

Bunun üzerine Peygamberimiz þef-
katli bir ses tonuyla: “Sen bize yenilik
getirdin. Bizi karanlýktan kurtardýn.
Sen bizi aydýnlattýn, Allah da senin
kabrini aydýnlatsýn. Nur içinde ka-
lasýn!” diye çok güzel bir dua etti.

Sonra etraftakiler þaþýrdý: “Acaba
Hristiyan eþyasý kullanmak doðru mu?”
diye hâlâ endiþe ediyorlardý ve bunu
Peygamberimize açýk açýk sordular.
Sevgili Peygamberimiz ise: “Ýlim, Müs-
lüman’ýn kayýp malýdýr. Nerede bulursa,
kimde görürse almalýdýr.” buyurdu.

Böylece Peygamberimiz aleyhisse-
lam, Müslümanlarýn, faydalý olmak

þartýyla her türlü yeniliði kimden ge-
lirse gelsin almasý gerektiðini be-
lirtmiþ oluyordu. 

Bu sözlerden sonra herkes
Temimdarî’ye teþekkür etti.
Kendilerinin evleri için de böyle
kandil getirmesi için ona sipariþ
verdiler.

KANDÝL
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BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
1. Mevlid  Kandili’nde kimin doðum

günü kutlanýyor?

A. Peygamberimzin 
B. Semra’nýn
C. Hazreti Ömer’in  
D. Hazreti Ebubekir’in

2. Peygamberlerin Allah'ýn izni ve
yardýmýyla olaðanüstü iþleri yap-
malarýna ne denir? 

A. Sünnet
B. Mucize 
C. Ýbadet 
D. Hac

3. Addas, Peygamberimize üzüm ik-
ram etti. Peygamberimiz ne söyle-
yerek yemeye baþladý?

A. Çok güzelmiþ, diyerek 
B. Besmele çekerek
C. Ezan okuyup 
D. Sen nerelisin, diyerek.

4. Râfi'yi bahçe sahibi niçin Peygam-
berimizin yanýna getirmiþ?

A. Evini taþladýðý için.
B. Hurma aðacýný taþladýðý için.
C. Çocuklarla kavga ettiði için. 
D. Koyunlarý ürküttüðü için.

5. Baþýmýzýn iki yanýnda olan ve sesle-
ri duymamýzý saðlayan organýmýz
hangisidir?

A. Burun
B. Aðýz
C. Göz
D. Kulak

6. Kulak kepçesinin görevi nedir?

A. Sesleri toplayýp yönünü tayin eder.
B. Toplanan sesleri beyne iletir. 
C. Kulaðýmýzý gürültülerden korur.
D. Baþýmýzý dik tutmamýzý saðlar. 

7. Uhud Savaþýnda Peygamberimiz
okçulara ne emretti?

A. Savaþta bize yardýma gelin.
B. Ýkinci bir emir gelmedikçe ye-

rinizi terk etmeyin.
C. Oklarýnýzý boþa harcamayýn.
D. Savaþ bitince yerinizi terk edin. 

8. Temimdarî, Þam'dan mescit için ne
aldý?

A. Yað kandili
B. Halý
C. Kâðýt
D. Elbise
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1. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
Aleyhisselâm’ýn dedesinin adý

2. Peygamber Efendimizin eþi olan annemiz: Hazreti...
3. Peygamber Efendimizin 622 yýlýnda Mekke’den Medine’ye göç

etmesi 
4. Peygamber Efendimizin en yakýn arkadaþlarýndan birinin adý: Hazreti ...
5. Peygamber Efendimize sadakatýyla bilinen, dört büyük halifeden biri: Hazreti ...
6. Peygamber Efendimizin süt kardeþinin adý
7. Sevgili Peygamberimizin babasýnýn adý
8. Peygamber Efendimizin kýzý , Hazreti Ali’nin eþi, Hazreti Hasan ve Hüseyin’in

annesi
9. Peygamber Efendimizin hanýmý, Ebubekir Efendimizin kýzý: Hazreti ...
10. Peygamber Efendimizin diþ temizliðinde kullanýlmasýný tavsiye ettiði “erak”

aðacýnýn dallarýndan yapýlan bir tür fýrça
11. Peygamber Efendimizin davranýþlarýna verilen isim
12. Sevgili Peygamberimizin doðduðu þehir
13. Peygamber Efendimizin güzel isimlerinden biri
14. Peygamber Efendimizi yaklaþýk 40 yýl koruyup gözeten amcasý
15. Peygamber Efendimizin güzel sözlerine verilen genel isim
16. Sevgili Peygamberimizin annesinin adý
17. Sevgili Peygamberimizin, Uhud’da þehit düþen ve ayný zamanda süt kardeþi

olan amcasýnýn adý: Hazreti ...
18. Dünyanýn,bütün varlýklarýn yaratýlýþ sebebi olan, en son ve en büyük peygam-

ber ... Nebiler Nebisi...
19. Sevgili Peygamberimizden sonra gelen dört büyük halifeden dördüncüsü:

Hazreti ...
20. Peygamber Efendimizin vefat ettiði ve þu anda mübarek kabrinin bulunduðu

þehir,
21. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ýn müþriklerle yaptýðý ilk savaþ
22. Sevgili Peygamberimizin süt annesinin adý
23. Peygamber Efendimizin Ýslâmý anlatmak için gidip, pek çok eziyet ve hakaret

gördüðü þehir
24. Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduðu yere verilen ad
25. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’le (Aleyhisselâm) özdeþleþen çiçek
26. Peygamber Efendimizin güzel isimlerinden biri
27. Allah’ýn, Peygamber Efendimiz vasýtasýyla bize ve bütün insanlýða gönderdiði

en son din
28. Peygamber Efendimiz’den sonra gelen dört büyük halifeden üçüncüsü: 

Hazreti ...
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Dedemin çiftliðinde geçen güzel ve
macera dolu bir tatili geride býrakýp
evimize döndük. Akrabalarýmdan ve
arkadaþlarýmdan ayrýlmanýn üzüntü-
süyle eve dönüþün sevincini birlikte ya-
þadým. Odamý, oyuncaklarýmý ve oku-
lumu özlemiþim meðer. 

Aradan günler geçti. Hafta sonu,
alýþveriþ dönüþü kapýda bir sürprizle
karþýlaþtýk. Amcam ve oðlu Tarýk, elle-
rinde çanta ve paketlerle bizi bekliyor-
lardý. Köyden taze tereyaðý, peynir, yu-
murta, meyve, sebze getirmiþler. Çok
sevindik. Bütün gün konuþup hasret
giderdik. 

ÝLK NAMAZIM

8.
Bölüm Namaz Kýlýyorum
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Bir ara amcam beni yanýna çaðýrdý.
“Sana bir sürprizim var Semra!” dedi.
Çantasýndan büyük bir paket çýkarýp
verdi. Hemen açtým. Aman Allah’ým.
Nakýþlý, süslü elbiseler, yazmalar, hav-
lular… Daha önce bu kadar güzellerini
hiç görmemiþtim. Amcama teþekkür
ettim. Hem de defalarca. 

Akþam üzeri, amcamý otobüsle kö-
ye uðurlarken babam, “Tarýk bir süre
bizimle kalacak.” dedi. 

Galiba bugün yaþadýðým sürprizle-
rin en güzeli de buydu. Onunla iki kar-
deþ gibiydik ve bir süreliðine de olsa

yalnýzlýktan kurtulacaðýmý düþündüm. 

Eve dönerken, tarihî camilerin
yükseldiði caddelerden geçtik. Sokak
ýþýklarýnýn yanmasýyla birlikte, ezanlar
yankýlanmaya baþladý. Telâþlý kalabalýk-
lar kandil simidi satýcýlarý etrafýnda kü-
melendi. Minarelerdeki mahyalar ýþýl
ýþýl aydýnlandý. Birinde “Namaz dinin
direðidir.”, diðerinde “Kandiliniz mü-
barek olsun.” yazýyordu. Bu gece ne
kandiliydi acaba? Namazla kandilin ne
ilgisi vardý?

Ezaný böyle bir ortamda dinlemek
çok farklýydý. Ýçimi tatlý bir heyecanýn
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sardýðýný hissettim. Tarýk da en az be-
nim kadar etkilenmiþti. 

Babam, “Ben namazý camide kýla-
caðým çocuklar.” dedi. “Siz arka tarafta
namaz kýlýn.”

Camiye girdik. Büyük kubbenin
altýndaki ýþýltýlý, geniþ mekânda, ima-
mýn arkasýna dizi dizi saf tutan insanlar
vardý. Bir bütünün parçalarý gibi birlik-
te hareket ediyorlardý ve sanki bir baþ-
ka âleme dalmýþçasýna huzur içindeler-
di. Babam da onlarýn arasýna katýldý. 

Camideki bu huzur, bizimde içimi-

zi kapladý. Biz de yanýmýzdaki bir büyü-
ðe bakarak namazýmýzý kýldýk.

Eve dönerken ayný mahyalarý tek-
rar okudum ve babama bunlarýn anla-
mýný sordum: “Namaz dinin direðidir,
ne demek? Bu gece ne kandili?” 

Babam inþaat hâlindeki bir binayý
gösterdi. “Þu kolonlarý görüyor musu-
nuz?” dedi. “Bunlar olmazsa bina yýký-
lýr. Namaz da dinin kolonlarý, direkleri
gibidir. Namaz kýlmazsak dinî hayatý-
mýz yýkýlýr. Ýnancýmýz zayýflar.

“Gerçekten bu kadar önemli mi?”
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dedim þaþkýnlýkla.

“Önemli.” dedi. “Kur’ân’da iman-
dan sonraki ilk emir namazdýr ve Müs-
lümanlara bu gece emredilmiþtir.”

“Bunun için mi bu geceyi kandil
gecesi olarak kutluyoruz?” diye sor-
dum. 

“Evet,” dedi babam. “Bu gece Mi-
raç Kandili. Bu gecede Peygamberi-
miz’in huzuruna çýkmýþ. Rabbimizle
görüþmüþ. Yüce Rabbimiz hediye ola-
rak bize beþ vakit namazý göndermiþ.

Namaz kýlmak, yüce yaratýcýnýn huzu-
runa çýkmak, verdiði sayýsýz nimetler
için O’na teþekkür etmek demektir.”

Amcama hediyeler için teþekkür et-
miþtim. Oysa bizi yaratan, yeryüzünü ve
gökyüzünü bizim için donatan, anne ve
babamýn þefkatli kollarýnda beni büyü-
ten Allah’a nasýl teþekkür etmem gerek-
tiðini daha önce hiç düþünmemiþtim. 

Ertesi gün hep birlikte pikniðe git-
tik. Güneþ ýþýl ýþýl, gökyüzü masmaviydi.
Aðaçlar, çiçekler, kelebekler… Hepsi
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birbirinden güzeldi. Annemin hazýrladý-
ðý nefis yemeklerden, mis kokulu güzel
meyvelerden yedim. Anneme teþekkür
ettim. Sonra babamýn anlattýklarý geldi
aklýma. Bizi yoktan var eden, sayýsýz ni-
metlerle donatan Allah’a teþekkür etme-
yecek miydim?

O sýrada namaz hazýrlýðý yapan ba-
bama, “Ben de namaz kýlmak ve Al-
lah’a teþekkür etmek istiyorum.” de-
dim. 

Çok sevindi babam. Baþýmý okþadý.
“Namaz kýlmak için abdest alman ge-
rekir.” dedi.

Namaza hazýrlýk olarak yapýlan te-
mizliði kast ediyordu. 

“Annemi abdest alýrken, namaz ký-
larken defalarca izledim. Sûre ve dualar
da ezberimde.” dedim. 

“Sana bakarak ben de kýlarým.” de-
di Tarýk. 

Güldüm. “Sen babama bakarak ký-
larsýn.” dedim. Çünkü kýzlarýn ve er-
keklerin namazdaki duruþ ve oturuþla-
rýnda bazý farklýlýklar var.”

Abdest almak için Tarýk’la birlikte
çeþmenin baþýna gittik. Kollarýmýzý sýva-
dýk. Abdest almaya niyet edip besmele
çektim. Önce ellerimi iyice yýkadým.
Sonra annemden gördüðüm kadarýyla
abdest aldým. Ben ne yaparsam, Tarýk
da aynýsýný yapýyordu. Sonra, koþarak



koca çam aðacýnýn gölgesine, annemle
babamýn bulunduðu yere geldik.

Annem, “Bilin bakalým çocuklar,
günde kaç vakit namaz var?” diye sor-
du. 

“Beþ vakit!” diye cevapladý Tarýk.
“Sabah, öðle, ikindi, akþam ve yatsý.”

“Aferin,” dedi annem. “Peki bunlarýn
kaçar rekât olduðunu biliyor musunuz?”

“Ben biliyorum.” dedim. 

Tarýk çok þaþýrdý. “Ne çok þey bili-
yorsun Semra!” dedi.

“Çok kolay.” dedim. “Ýstersen sen
de öðrenirsin.”

Bu sýrada annem çimenlerin üzeri-
ne büyük bir örtü serdi. Babam ve Ta-

rýk önde, annem ve ben arkada öðle na-
mazýný kýldýk. Annem ve babam ne ya-
parsa biz de aynýsýný tekrarlýyorduk.

Namazdan sonra birlikte tesbih
çektik. Bizi yoktan var eden ve sayama-
yacaðýmýz kadar çok nimetler veren Al-
lah’ýmýza þükrettik. Tesbihin ardýndan
ellerimizi O’na açýp dua ettik. Anne-
miz, babamýz ve bütün insanlar için iyi-
lik, güzellik dileklerimizi Rabbimize
ilettik. Babam sesli olarak bazý dualarý
mýrýldanýrken, Tarýk ve ben bu güzel
dualara “Amin!” diyorduk. Amin de-
mek, “Allah’ým, senden bu duayý kabul
etmeni istiyorum.” demekmiþ. 

Babam namazdan sonra, “Çay
demleninceye kadar, size bir hikâye an-
latmamý ister misiniz?” diye sordu.

129
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“Çok seviniriz, hadi anlat babacý-
ðým!” dedim.

Baþladý anlatmaya: “Bir zamanlar,
bir padiþah, iki memurunu çok uzak bir
þehirdeki güzel çiftliðine göndermek is-
temiþ. Çiftlik, yaya olarak gidildiðinde
iki aylýk mesafedeymiþ. Padiþah me-
murlarýn her birine harçlýk olarak yirmi
dört altýn vermiþ ve demiþ ki: 

– Bu altýnlarý yolculuk için ve çift-
likteki ihtiyaçlarýnýz için kullanýn. Bir
günlük uzaklýkta uçak, gemi ve trenin
bulunduðu bir istasyon var. Orada ce-
binizdeki paraya göre, istediðiniz araca
binebilirsiniz. 

Padiþahýn talimatýný ve verdiði
harçlýðý alan iki memur yola çýkmýþlar.

Memurlardan birisi, istasyona ka-
dar ihtiyaçlarý için alýþveriþ yapmýþ.
Hatta ticaret yaparak para kazanmýþ.
Sonra da gideceði yer için bilet almýþ. 

Öteki memur ise yolculuðu unu-
tup, elindeki altýnlarý lüzumsuz yerlere
harcamýþ. Kumar, içki ve eðlence yerle-
rinde israf etmiþ. Ýstasyona vardýðýnda,
sadece bir altýný kaldýðýný fark etmiþ.
Orada diðer arkadaþýyla karþýlaþmýþ.
Arkadaþý onun bu periþan durumunu
görünce ona demiþ ki:

– Þu cebinde kalan tek altýn ile bir
bilet al. Böylece iki ay yaya gideceðin
yolu bir günde gidersin. Yoksa bu uzun
yolda periþan olacaksýn!...

Acaba þu adam, elinde kalan tek
altýný bir bilete vermeyip, lüzumsuz
þeylere harcasa, büyük bir hata etmiþ
olmaz mý?”

“Bunu bilmeyecek ne var babacý-

ðým, elbette hata eder.” dedim.

Babam anlatmaya devam etti:
“Þimdi onlarý istasyonda býrakýp
hikâyeyi yorumlayalým:

Hikâyedeki padiþah Rabbimiz’i
temsil eder. Yirmi dört altýn ise her gün
Allah’ýn bize verdiði yirmi dört saatlik
zamandýr. Hikâyedeki memurlarýn gi-
deceði o çiftlik cennettir. Ýstasyon ise
kabirdir. Memurlardan birincisi, Al-
lah’ýn kendisine verdiði ömür nimetini
iyi deðerlendiren ve namazlarýný kýlan
insandýr. Ýkinci memur ise zamaný boþ
iþlerle harcayarak namazý ihmal eden
kiþiyi temsil eder. 

O yolculuk, dünyadan kabre ve
ahirete giden hayat yolculuðudur. Bilet
ise namazdýr.

Allah insana, her gün için altýn de-
ðerinde yirmi dört saat zaman vermiþ,
bunun bir saatini namaz için kullanma-
mýzý emretmiþ. Günlük hayatýmýzýn yir-
mi üç saatini çalýþmak, dinlenmek, bes-
lenmek ve eðlenmek için kullanýrýz. Ge-
riye kalan bir saati de Allah’ýn nimetle-
rine teþekkür edip cenneti kazanmak
için namaza vermemiz gerekmez mi?

Namaz, ruhumuzun ihtiyacý olan
manevî gýdayý saðladýðý gibi, vücudu-
muzun zinde kalmasýna da yardýmcý
olur. Kalbimize huzur verir. Ayrýca
Rabbimiz, sonsuz merhametiyle, na-
maz kýlan insanýn günlük hayattaki di-
ðer iþlerini de ibadet olarak kabul eder.
Böylece az bir zahmetle insan Allah’ýn
sevgisini ve cenneti kazanmýþ olur.”

Hikâye çok güzeldi. Ýçimdeki na-
maz kýlma isteði öyle arttý ki, çaylar
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içildikten sonra, abdest almayý ve na-
maz kýlmayý doðru bir þekilde bize öð-
retmesini istedim babamdan. 

Çok sevindi. “Memnuniyetle!” dedi. 

Birlikte çeþmeye gittik. Babam
abdestin alýnýþýný güzel güzel anlattý,
Tarýk ve ben uyguladýk:

“Önce ellerinizi güzelce yýkayýn
bakalým. Elleriniz çok temiz olmalý ki
aðzýnýza aldýðýnýz su da temiz olsun.

Sonra, sað elinizle üç kez su vere-
rek aðzýnýzý temizleyin. Suyu aðzýnýzda
biraz çalkalayýp, boþaltýn.

Þimdi de sað elinizle üç kez burnu-
nuza su verip, sol elinizle temizleyin.

Yüzünüzü üç kez saç bitiminden
çene altýna kadar yýkayýn. Suyu yüzü-
nüze çarpmadan yumuþak bir þekilde
sürün. Bu sýrada suyu etrafa sýçratma-
maya dikkat edin.

Önce sað, sonra sol kolunuzu dir-
seklerle beraber üç kez yýkayýn.

Sað elinizi ýslatýp, baþýnýzýn dörtte bi-
rine sürün. Buna baþý “mesh etmek” denir.

Kulaklarýnýzýn içini serçe parmaðý-
nýzla, dýþýný da baþ parmaðýnýzla temiz-
leyin.

Islak ellerinizin dýþýný ensenize sürün.

Önce sað, sonra sol ayaðýnýzý par-
mak aralarýndan ayak bileklerine ka-
dar iyice yýkayýn.”

Daha önce aldýðým abdestte, hare-
ketlerin sýrasýnda bazý hatalar yaptýðýmý
farkettim. Bu hatalarýn abdesti bozup
bozmayacaðýný babama sordum. Boz-
mazmýþ. Fakat bu sýraya göre alýnýrsa
daha güzel olurmuþ. Peygamberimiz
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böyle yaptýðý için, bizim de bu þekilde
yapmamýz, O’na sevgimizin ifadesiymiþ.
Böylece abdest almakla kazandýðýmýz
sevaplar da artarmýþ. Hem bunu öðren-
diðime, hem de önceki abdestlerimin
boþa gitmediðine çok sevindim. 

Babam, “Allah’ýn sevgisini kazan-
mak için yapýlan hiçbir þey boþa git-
mez. Allah bunlarýn mükâfatýný ahiret-
te fazlasýyla verir.” dedi. Ardýndan,
“Abdestiniz tamam, fakat abdesti nele-
rin bozduðunu biliyor musunuz?” diye
sordu. 

“Onu da biliyorum!” dedim he-
men. “Tuvalet ihtiyacýný gidermek, gaz
çýkarmak, aðýz dolusu kusmak, uyu-
mak, bayýlmak, vücuttan kan veya sarý
su çýkmasý, bir de þey…” Sonuncusunu
hatýrlayamadým.

Babam, “Onu da ben söyleyeyim.
Namaz kýlarken, yanýndakiler iþitecek
kadar sesli gülmek.” dedi. Sonra devam
etti. “Abdest almakla namaz hazýrlýðý-
nýz tamamlandý. Þimdi örnek olarak iki
rekâtlýk bir namazýn kýlýnýþýný öðren-
meye ne dersiniz? Meselâ sabah nama-
zýnýn farzý.”

Tarýk ve ben sevinerek çimenlerin
üzerine seccadelerimizi serdik. Baba-
mýn öðrettiði þekilde kýbleye, yani
Kâbe’nin bulunduðu tarafa yöneldik.
Babam namazýn kýlýnýþýný tane tane an-
latmaya baþladý. Tarýk ve ben babamýn
tarifine göre namaz kýlmaya baþladýk.

Babam “Çocuklar, bütün ibadetler
gibi namaza baþlarken de niyet etme-
miz gerekir.” dedi. “Niyet, namazýn te-
mel þartlarýndan, yani farzlarýndan biri-
dir. Þimdi sabah namazýnýn vakti deðil

ama, öðrenmek için, örnek olarak þu
þekilde niyet edebilirsiniz: Niyet ettim,
Allah rýzasý için, sabah namazýnýn farzý-

ný kýlmaya...”

Niyetten sonra, “Allahuekber” de-
yip, ellerimizi baðlayarak namaza baþ-
ladýk. Babam anlatmaya devam etti:

“Çocuklar, namazda ayakta duruþa
kýyam adý verilir. Kýyamda sað el, sol
elin üzerinde olacak þekilde eller bað-
lanmalý, gözler seccadede alnýmýzýn ko-
nacaðý yere bakmalýdýr. Kýyamda du-
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rurken ilk rekâtta sübhaneke duasýný
okuyun. Sonra eûzü besmele çekerek,
Fatiha sûresini okuyun. Ardýndan iyi
bildiðiniz bir sûre okumalýsýnýz.” 

Ben, Fatiha’dan sonra ilk rekâtta

Kevser sûresini okumayý tercih ettim. 

“Þimdi, “Allahuekber” diyerek
rükûya gideceksiniz. Yani ellerinizi diz-
lerinizin üzerine koyarak eðileceksiniz.
Bu sýrada üç kez, Sübhane rabbiyel
azim denir. Böylece Allah’ýn büyüklü-
ðünü ve bizim O’na kul olduðumuzu
hem sözümüzle hem de hareketimizle
göstermiþ oluruz.”

Ben hafifçe eðilirken Tarýk, beli düz
oluncaya kadar eðilmiþti. Sanki büyük
“L” harfinin tersi gibi duruyordu. 

Semiallahu limen hamideh diye-
rek, tekrar doðrulun. Bu cümle, “Allah,
teþekkür edenleri iþitir.” anlamýndadýr.
Bu sýrada ellerinizi baðlamayýn. Kolla-
rýnýz rahat bir þekilde yanda dursun.
Kýsa bir süre ayakta dururken, Rab-
benâ ve lekel hamd diyerek Allah’a
teþekkürlerimizi sunalým.

Tekrar, Allahuekber diyerek sec-

deye gidin. Üç kez Sübhane rabbiyel
a’la dedikten sonra oturun. Sonra, Alla-
huekber diyerek ikinci kez secdeye gi-
derek, üç defa daha Sübhane Rabbiyel
alâ deyin. Birinci rekâtý tamamladýnýz.
Allahuekber diyerek ikinci rekâtý kýl-
mak için ayaða kalkýn bakalým. 

Ýkinci rekâtta Sübhaneke duasýný
okumadan, besmele çekerek Fatiha
sûresini okuyun. Ardýndan bir sûre da-

ha okumalýsýnýz.”

Ben ikinci rekâtta Ýhlâs suresini
okudum.

“Ýkinci rekâttaki rükû ve secde-
ler de birinci rekâttakiyle ayný. Yalnýz,
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secdelerden sonra ayaða kalkmayýp,
oturmalýsýnýz.” 

Secdeden doðrulunca, ayaklarýmý
saða doðru kývýrarak rahat bir þekilde
oturdum. Tarýk ise, sað ayaðýnýn, par-

maklarý yerde olacak þekilde dik tutu-
yordu. Sol ayaðýný saða eðerek üzerine
oturmuþtu. Bu sýrada, Tahýyyat, Salli,
Barik, Rabbena dualarýný okuduk.

Baþýmýzý önce sað, sonra sol omzu-
muza çevirerek ve her iki tarafýmýza da
“Esselâmü aleyküm ve rahmetullah”
diyerek selâm verdik.

Böylece iki rekâtlýk namazý ta-

mamlamýþ olduk. 

Namaz kýlmayý öðrettiði için ba-
bama teþekkür ettim. 

Babam, “Üç rekâtlýk namaz kýlar-
ken, bu iki rekâta bir rekât daha, dört
rekâtlýk namaz kýlarken iki rekât daha
ekleyin, hepsi o kadar.” dedi. 

“Namaz kýlmak hiç de zor deðil-
miþ.” dedim anneme. “Üstelik çok
farklý bir mutluluk yaþadým.” 

“Ýbadet ruhun gýdasýdýr da ondan.”
diye karþýlýk verdi annem. “Bedenimi-

zin nasýl yiyeceðe, suya, havaya ihtiyacý
varsa, ruhumuzun da Allah’ý anmaya
ve O’na ibadet etmeye ihtiyacý var.”

Babam da anneme hak verdi. Mut-
lu ve güzel bir gün böylece sürüp gitti.
Birlikte top oynadýk, ip atladýk, or-
manda gezinti yaptýk. Allah’ýn bize
verdiði nimetlerden yararlanýrken,
O’na þükrün en güzelini sunmayý, na-
mazlarýmýzý kýlmayý da ihmal etmedik.



Allah’ým! 
Beni, anamý, babamý ve 
bütün inananlarý koru! 

Âmin...!
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Namaz bana arkadaþ,

Namaz dinimle adaþ,

Gökler yolculuðunda,

Namaz vefalý sýrdaþ.

Düþündüðümde biraz;

Ýnsan onsuz olamaz.

Peygamber dileðinde,

Gözbebeðidir namaz.

Namaz evimde huzur,

Kalbi yaþatan yaðmur.

Doðru namaz kýlaný,

Allah þeytandan korur.

Ali Sacit

NAMAZ
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Yapraklarý genelde yeþil rengi ve
güzel görünümüyle biliriz. Fakat onlarýn
aðaç ve çiçek dallarýnda ne tür iþler yap-
týðýný göremeyiz. Hâlbuki hayatýmýzýn
devamý için, yapraklarýn çok önemli
görevleri vardýr. 

Görünüþte nasýl iþlediðini
fark etmesek de her bir yaprak
bir fabrika gibi çalýþýr. 

Topraktan gelen su ve
havadan alýnan karbon di-
oksit, yaprak hücrelerinde
güneþ ýþýnlarýyla birleþir.
Bu birleþme sonucunda be-
sin ve oksijen üretilir. 

Yaprakta üretilen oksi-
jenin küçük bir kýsmý, bitkinin
yaþamasý için kullanýlýr. Geri
kalan oksijen yapraktaki gözenek-
lerden havaya býrakýlýr. Üretilen besin-
lerin de çok az bir kýsmý bitki için harca-
nýrken, geri kalaný bitkinin kök, gövde
yaprak ya da çiçeklerinde depo edilir. 

Diðer canlýlar, bitkilerde depo edilen
bu besinleri yiyerek vücutlarýna alýrlar.
Daha sonra besinler vücut hücrelerine
kadar taþýnýr. 

Canlýlar, solunum yoluyla havadan
oksijeni alýrlar. Oksijen de besinler gibi

hücrelere kadar taþýnýr. Hücrelerde,
besinler oksijenle yakýlarak enerji elde
edilir.

Yaþamak için enerjiye ihtiyaç
duyarýz. Yani koþarken, çalýþýrken,

yürürken, okurken, düþü-
nürken, yemek yerken, hatta

uyurken hep enerji harcarýz.
Bu enerjiyi hücrelerimizde
“oksijenle yakýlan” besin-
lerden saðlarýz. Besin ve
oksijen ise yeþil bitkilerin
yapraklarýnda üretilir.

Hem aðzýmýza lâyýk
sebze ve meyveler hem de

oksijen; yapraðýn 150 mily-
on km uzaktan gelen güneþ

ýþýnlarýyla uyumlu çalýþmasý
sonucu ortaya çýkar. 

Canlýlar solunum sýrasýnda su ve
karbondioksit açýða çýkarýrlar. Bitkiler de
yaþamak için su ve karbon dioksite
ihtiyaç duyarlar.

Yapraklar, Güneþ, insan ve diðer
canlýlar arasýndaki bu mükemmel uyum;
bütün varlýklarýn ihtiyaçlarýný en iyi
bilen, ilmi ve kudreti sonsuz bir
yaratýcýyý göstermiyor mu?

YAPRAK

149



Son Peygamber Hazreti Muham-
med Aleyhisselâm, Ýslâm Dini'ni yay-
maya devam ediyordu. Sadece bulun-
duðu Arap Yarýmadasý'na deðil, bütün
dünyaya Allah'ýn birliðini, anlatmaya
çalýþýyordu. Mýsýr'a, Ýran'a ve Bizans'a
elçiler gönderdi. Bu elçiler, Peygamber
Efendimiz'in Ýslâm'a davet mektuplarý-
ný, o ülkenin kralýna götürüyorlardý. 

Nebiler Nebisi (Sallallahu aleyhi
vesellem), bu mektuplardan birini de
Roma imparatoru Hirakl'e (Hiraklius)
göndermiþti. Hirakl, mektubu baþtan
sona okudu. Peygamberimiz hakkýnda
bilgi almak için, o sýrada Þam bölgesin-
de bulunan Ebu Süfyan'ý çaðýrttý. Ebu
Süfyan, Mekke'nin ileri gelenlerinden,
henüz Müslüman olamamýþ biriydi. Fa-
kat Peygamberimiz'i çocukluðundan
beri tanýyordu. Aralarýnda þöyle bir ko-
nuþma geçti. Hirakl sordu: 

– Bu zatýn soyu, nasýldýr?

– Soylu ve asil bir nesebe sahiptir.

– Daha önce atalarýndan böyle bir
iddiada bulunan oldu mu?

– Hayýr, olmadý.

– Atalarý içinde hiç hükümdar var
mýydý?

– Hayýr, yoktu.

– O'na inanýp arkasýndan gidenler
zayýflar ve fakirler mi, yoksa ileri gelen
zenginler mi?

– Çoðunlukla zayýflar, fakirler...

– Kendisine iman edenler azalýyor
mu çoðalýyor mu?

– Gün geçtikçe çoðalýyor.

– Hiç yalan söylediði oldu mu?

– Hayýr, O’nu hiç yalan söylerken
görmedik.

– Hiç vefasýzlýk ettiði oldu mu?

– Bugüne kadar olmadý; ancak
bundan sonrasýný bilemem.

...

Hirakl (Hiraklius) henüz iman et-
mese de bu cevaplarýn O’nun peygam-
berliðine delil olduðunu söyledi. Psiko-
posu çaðýrýp durumu ona sordu, o da ay-
ný görüþte olduðunu belirtti ve iman etti.

Ýnanmayanlar dahi O'nun doðru ve
güvenilir bir insan olduðunu tasdik edi-
yorlardý. Çünkü O, Doðru sözlülerin en
doðrusu, en güvenilir olanýydý.

(Sonsuz Nur, 1. ciltten sadeleþtirilerek alýnmýþtýr.)

EN GÜVENÝLÝR ÝNSAN
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Bundan binlerce yýl önceydi…
Adamýn biri çölde devesiyle yolculuk
ediyordu. Uzun süren bu yolculuk
sýrasýnda oldukça yorgun ve bitkin
düþen adam, bir müddet dinlenmeyi
düþündü. Aðaçlarýn ve suyun bulun-
duðu bir vaha görünce, bu fýrsatý de-
ðerlendirmek istedi.

Adam devesinden inip, “Bismil-
lah” diyerek kana kana su içti. Erzak
çantasýndan çýkardýðý yiyeceklerle
karnýný doyurdu. Verdiði nimetler için,

Rabbine þükretti. Bu arada devesini de
suladý ve besledi. Hava çok sýcaktý.
Yorgunluk da üzerine iyice çökmüþtü.
“Ben þöyle aðacýn altýnda biraz kestire-
yim, devem de dinlensin... Sonra yol-
culuða devam ederim.” diye düþündü.
Düþündüðünü de yaptý.

Bir süre aðacýn altýnda uyuyup
dinlenen adam, uyandýðýnda bir de ne
görsün... Otlamasý için serbest býrak-
týðý devesi ortalarda görünmüyordu.
Saða baktý, sola baktý, çevreyi aradý ta-

SEVÝNÇ VE ÞÜKÜR



radý, koþuþturdu ama nafile... Kendisi-
ni memleketine ulaþtýracak tek bineði,
üzerinde deðerli eþyalarýn bulunduðu
yüküyle birlikte kaybolmuþtu iþte... 

Saatlerce devesini arayan adamýn
ümidi giderek azalmýþ, bu arayýþtan do-
layý da bir hayli yorulmuþtu. Gelip din-
lendiði aðacýn altýna tekrar oturdu. De-
vesini sýkýca baðlayýp tedbir almasý ge-
rektiðini düþündü ve bu konuda kendi-
ni suçladý. Bu arada bütün samimiye-
tiyle ve þiddetli ihtiyaç içinde Rabbine
dua edip, O’ndan yardým istedi. Az
sonra da aç, susuz ve bitkin vaziyette
oracýða uyuyup kaldý. Kýsa süren bir
uyuklama bile onun dinlenmesine yet-
miþti ki birdenbire uyandý. Uyanýr

uyanmaz bir de ne görsün! Üzerinde
yükleriyle birlikte devesi karþýsýnda
durmuyor mu... Adam, Allah’ýn bu
lütfu karþýsýnda öyle sevindi, öyle sevin-
di ki sevincinden, Rabbine þükrederken
þunlarý söyledi: “Ben Senin Rabbinim,
Sen de benim kulumsun.”

“Sen benim Rabbimsin, ben de Se-
nin kulunum!” demesi gerekirken, çok
sevinmenin heyecanýyla adamýn dili
sürçmüþ ve böyle demiþti iþte. Bu olayý
bize nakleden Sevgili Peygamberimiz,
“Ýþte Allah’ýn mü’min kulunun tövbe-
sinden duyduðu sevinç, kaybolan bine-
ðine azýðýyla birlikte kavuþan bu
adamýn sevincinden daha fazladýr.” bu-
yurmuþtur. 
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Yukarýdaki iki resim
arasýndaki dokuz farký
bulunuz



Hayber Kalesi, Ýslâm ordusu tara-
fýndan kuþatýlmýþtý. Peygamber Efendi-
miz, yakýn arkadaþlarýný ve orduyu çev-
resine toplayýp þöyle buyurdu:

“Yarýn sancaðý öyle birisine verece-
ðim ki Allah ve Resûlü onu sever, o da
Allah ve Resûlünü sever. Allah onun
eliyle fethi gerçekleþtirecektir.”

Herkesi bir merak sardý. Acaba bu
büyük þerefe nail olacak kimdi?

Her sahabinin gönlünde uyanan
duygu, Peygamberimizin elinden o þe-
refli sancaðý alabilmekti. Bu heyecan ve
samimî arzusunu Hazreti Ömer Efendi-
miz þöyle dile getirmiþtir: “Komutanlý-
ðý o gün arzu ettiðim kadar hiçbir za-
man arzu etmedim.”

Sahabi efendilerimiz, geceyi bu
ümit ve arzu ile geçirdiler. Sabah olun-

ca merak ve heyecanlarý daha da arttý.
Sabah namazýndan sonra Sevgili Pey-
gamberimiz sancaðýn getirilmesini iste-
di. Sancak derhal getirildi. Artýk bütün
dikkatler Peygamberimizin üzerindey-
di. Bu merak ve heyecan dolu manzara
arasýnda Peygamber Efendimiz:

“Ali nerede?” diye sordu.

Artýk sancaðýn sahibi belli olmuþ-
tu. Hazreti Ali (radyallahu anh) ise o sý-
rada rahatsýzdý.

“Ya Resûlûllah onun gözleri aðrý-
yor.” dediler. Peygamberimiz:

“Olsun, çaðýrýn gelsin!” buyurdu.

Haberi alan Hazreti Ali Efendimiz,
derhal geldi. Peygamber Efendimiz,
onun aðrýyan gözleri için dua etti ve
gözleri iyileþti. Ayrýca Peygamberimiz
onun için:

HAYBER FATÝHÝ
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“Allah’ým! Sýcaðýn ve soðuðun sý-
kýntýsýný ona hissettirme.” diye dua etti.

Hazreti Ali der ki: “O günden son-
ra ne sýcaktan ne de soðuktan asla ra-
hatsýz olmadým.”

Sancaðý HazretiAli’ye teslim eden
Peygamberimiz, kendisine bir de zýrhlý
gömlek giydirdi ve “zülfikâr” adlý kýlý-
cý beline kendi eliyle baðladý. Sonra da:

“Allah sana fetih nasip edinceye
kadar çarpýþ. Sakýn arkana dönme.” di-
ye emretti.

Hazreti Ali, sancak elinde heye-
canla ilerliyordu. Bir müddet gittikten
sonra:

“Ya Resûlûllah ben onlarla neyi
gerçekleþtirmek için çarpýþacaðým?”
Efendimizden þu cevap geldi:

“Onlarýn kalelerinin yanýna kadar
ilerle. Sonra onlarý Ýslâm’a davet et. Se-
nin vasýtanla Allah’ýn onlardan bir
kimseyi imana getirmesi, birçok deveyi
Allah için sadaka vermenden daha ha-
yýrlýdýr.” buyurarak fethin maksadýný
ortaya koydu.

HazretiAli Efendimiz, elinde Pey-
gamberimizin beyaz sancaðý ile ordu-
nun önünde ilerleyip sancaðý kalenin
önüne dikti. Yahudileri Müslüman ol-
maya davet etti. Yahudiler bu daveti
kabul etmediler. Çarpýþmak için kalele-
rinden çýktýlar.

Bu arada Hayber Yahudilerinin en
cesuru kabul edilen Merhab da, asker-
leriyle birlikte kaleden çýktý. Üzerinde
iki kat zýrhlý gömlek vardý. Ýki kýlýç ku-
þanmýþ, baþýna da iki sarýk sarmýþtý. Bu
heybetli görünüþüyle:

“Ben kükreyerek gelen aslanlarý
bile mýzrakla yere seren adamým.” diye
haykýrýyor ve övünüyordu.

Hazreti Ali ise duyduklarýna aldýrýþ
etmeden:

“Ben de annemin bana Haydar
(aslan) adýný taktýðý adamým. Cesarette
heybetli aslanlar gibiyimdir. Seni yere
sereceðim ve yaþatmayacaðým.” diye
cevap verdi.

Yapýlan teke tek karþýlaþmada Mer-
hab, “Allah’ýn arslaný” unvanýnýn sahibi
Hazreti Ali tarafýndan yere serildi.

Manzarayý gören Hazreti Resulul-
lah sahabileri müjdeledi:

“Sevininiz! Hayber’in fethi artýk
kolaylaþtý.”

Bundan sonra Müslümanlar cesa-
retle düþmanýn üstüne yürüdüler. Bir-
çoklarýný yere serdiler. Çarpýþma sýra-
sýnda bir ara Hazreti Ali’nin kalkaný
elinden düþtü. Hýnçla kale kapýsýna ya-
pýþtý ve kale kapýsýný yerinden sökerek
kendisine kalkan yaptý. Kale feth edi-
linceye kadar da kapýyý elinden býrak-
madý. Fetih bitince kapýyý yere býraktý.
Sekiz kiþi kapýyý birlikte kaldýrmaya ça-
lýþtýlar, ama baþaramadýlar.

Adamlarýný tek tek kaybeden düþ-
manlar kaçmaya baþladýlar. Artýk düþ-
man ordusu bozulmuþtu. Sevgili Pey-
gamberimizin müjdelediði fetih, Haz-
reti Ali’nin eliyle gerçekleþmiþti.

Hayber fethedilmiþ, fakat Pey-
gamber Efendimiz henüz Hayber’den
ayrýlmamýþtý. Bu sýrada uzaklardan toz
duman içinde atlýlarýn geldiði görüldü.
Meraklý bekleyiþ sonunda, gelenlerin;
Hazreti Ali’nin kardeþi Cafer Bin Ebu
Talip baþkanlýðýndaki Habeþistan’dan
gelen muhacirler olduðu anlaþýldý. Pey-
gamber Efendimiz: “Hayber’in fethine
mi sevinsek yoksa Cafer’in geliþine
mi?” diyerek memnuniyetini bildirdi.
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1. Günde beþ vakit yapýlan ibadet
hangisidir?

A. Oruç 
B. Zekât 
C. Namaz  
D. Hac

2. Hafta sonu Semralara kim gelmiþ? 

A. Arkadaþlarý
B. Amcasý ve oðlu Tarýk 
C. Babaannesi 
D. Köyün çobaný

3. Semra amcasýný uðurladýktan son-
ra babasý nereye gitti?

A. Markete 
B. Kütüphaneye
C. Lokantaya
D. Camiye

4. Peygamberimizin Yüce Allah'ýn
huzuruna çýktýðý ve bize namazý
hediye olarak getirdiði gecenin
adý nedir?

A. Miraç Kandili 
B. Beraat Kandili
C. Regaip Kandili 
D. Mevlit Kandili

5. Abdest alýrken sað elimizi ýslatýp
baþýmýzýn dörtte birine sürmeye ne
denir?

A. Gargara yapmak
B. Temizlemek 
C. Mesh etmek 
D. Islatmak

6. Namaz kýlarken ne tarafa döneriz?

A. Kýbleye
B. Kuzeye 
C. Denize
D. Doðuya 

7. Namazda, ayakta duruþa ne de-
nir?

A. Son oturuþ
B. Rükû
C. Secde
D. Kýyam

8. "Ýbadet ruhun …………" cümle-
sinde boþ býrakýlan yere hangisi
gelmelidir?

A. aynasýdýr
B. gýdasýdýr
C. arkadaþýdýr
D. yeridir

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
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9. Hangi namazýn farzý sünnetten önce
kýlýnýr?

A. Akþam
B. Sabah
C. Ýkindi 
D. Öðle

10. Yatsý namazýný vitirle birlikte
kýlan kiþi toplam kaç rekât
namaz kýlmýþtýr?

A. 8
B. 5
C. 4
D. 13

11. Namazda her rekâtta okunan
sûre hangisidir?

A. Kevser
B. Asr
C. Fatiha 
D. Fîl

12. Bitkiler, topraktan gelen su ve
havadan alýnan karbondioksiti
güneþ ýþýðýyla birleþtirerek insan-
lara ne sunarlar?

A. Yaðmur ve kar
B. Besin   ve oksijen
C. Et ve süt  
D. Karbondioksit ve gübre

13. Peygamberimizin babasýnýn adý
nedir 

A. Abdullah
B. Talha 
C. Ýsmail
D. Harun

14. Peygamberimiz Allah'ý anlatmak
için diðer ülkelere ne gönderdi?

A. Sahabilerle yardým
B. Elçilerle mektup 
C. Ticaret için kervan  
D. Savaþmak için asker

15. Peygamberimiz, Hayber'in fet-
hinde sancaðý kime verdi? 

A. Hazreti Ali’ye
B. Ebu Talha’ya 
C. Hazreti Ömer’e 
D. Hazreti Zeyd’e
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1. Ellerimizi Rabbimize açýp, dilek ve isteklerimizi 
O’na iletme ibadeti

2. Müslümanýn günde beþ vakit kýlmasý gereken namazdan
ilki

3. Namaz kýlmadan önce elleri, yüzü, kollarý ve ayaklarý yýkayýp, baþýmýzý
meshetme þeklinde yapýlan temizliðin “dini terim” olarak adý

4. Öðle namazýndan sonra gelen vakit namazý
5. Namazda alnýmýzý yere koymak
6. Namazda eðilmek
7. Ramazan ayýnda geceleri kýlýnan 20 rekâtlýk namaz
8. Ramazan ve Kurban Bayramý günlerinde sabah namazýndan sonra kýlýnan

namaz
9. Namazý tamamladýktan sonra sað ve sola baþý çevirmek
10. Namaz sonrasý 33’er defa “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber “ demek

için sayma aracý olarak kullanýlýr...
11. Namazýn her rekâtýnda okunan sûre.
12. “Allah’ým sana hamd olsun.” anlamýndaki söz
13. Ölen birisi için, cemaat hâlinde kýlýnan namaz
14. “Eûzübillahimineþþeytanirracim, Bismillâhirrahmânirrahîm” þeklinde söylenen

sözün dini terim olarak adý
15. Namazýn oturuþ kýsmýnda okunan bir dua
16. “Allah en büyüktür.” anlamýna gelen ve namazýn her hareketinde söylenmesi

gereken söz
17. Güneþ tam tepedeyken hangi namazýn vakti girmek üzeredir?
18. Su bulunmadýðý zaman, “toprakla alýnan abdeste” verilen isim.
19. Namazda ayakta durup, Kur’ân okuduðumuz kýsým
20. Güneþ batýnca kýlýnan, beþ rekâtlýk namaz
21. Cuma günleri öðle namazý yerine cemaatle kýlýnan namaz
22. ”Allahuekber”in dinî terim olarak adý
23. Ýslâm’ýn þartlarýndan biridir.
24. Namaza baþlayýnca, Fatiha sûresinden evvel okunan dua
25. Yatsý namazýnýn son sünnetinin ardýndan kýlýnan üç rekâtlýk vacip namaz.
26. Namazýn temel þartlarýndan, “ Kur’ân okumak”ýn dini terim olarak adý.
27. Müslümanlarý namaza çaðýrma sözlerinin bütünüdür.
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Sabah erkenden uyandým. Odama
süzülen güneþ ýþýklarý güzel bir günün
habercisiydi. Pencereden dýþarý baktým.
Park, erkenci çocuklarla þimdiden cývýl
cývýldý.

Tarýk’la birlikte, annemden izin
alýp dýþarý çýktýk. Arkadaþlarým Yeþim,

Aslý, Alper ve Serhat da bize katýldý.
Bir grup oluþturduk ve saklambaç oy-
namaya baþladýk. Ben ebe oldum. Bi-
rer birer herkesi sobeledim, ama Ye-
þim’i bulamadým. Yer yarýlmýþ da içine
girmiþti sanki! Birlikte onu aramaya
baþladýk. Merak içindeydik. Baþýna bir

YARDIM SEVÝNCÝ

9.
Bölüm Zekât
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þey mi gelmiþti acaba? 

“Biri onu kaçýrmýþ olmasýn?” dedi
Serhat. 

“Aðzýný hayra aç!” dedi Aslý. “Onu
tanýrým, yabancýlarla asla konuþmaz.”

“Belki de evine gitmiþtir.” dedi Tarýk. 

Alper, “Ben Yeþimlerin evlerini bi-
liyorum.” dedi. “Arka sokakdaki apart-
manlardan birinin bodrum katýnda
oturuyorlar.”

“Haydi, gidip bakalým.” dedim hemen. 

Gittik. Loþ merdivenlerden bodru-
ma doðru inmeye baþladýk. Ýçimi bir
ürperti kapladý. Evin kapýsýna birkaç
adým kalmýþtý ki basamaklarda yýðýlýp
kalmýþ birini fark ettik. Korkuyla yak-
laþýp baktýk. Aman Allah’ým, Yeþim’di
bu! Yüzü mosmor kesilmiþti ve güç-
lükle nefes alýyordu. Hemen zili çaldýk.
Kapýyý açan annesiydi. Yeþim’i görür
görmez çýðlýk çýðlýða kucaðýna aldý ve
içeri taþýdý. Aðlýyordu...

“Kalbi delik kýzýmýn!” dedi. “Yor-
gunluða, heyecana gelemiyor, bayýlýyor.”

“Doktora götürmediniz mi?” diye
sordum üzüntüyle. 

“Götürdük!” dedi. “Ameliyat gere-
kirmiþ. Yaptýramadýk. Para yok, pul yok.”

“Yeþim’in babasý çalýþmýyor mu?”
diye sordu Serhat. 

Ýþsizmiþ iki yýldýr. Borçlanmýþlar.
Haciz gelmiþ evlerine. Para edecek ne-
leri varsa alýnmýþ. Fakirlik yüzünden
oðullarýný evlâtlýk vermiþler. Hem að-
ladý, hem anlattý Yeþim’in annesi...

Etrafa baktým. Küf kokulu odaya
yerleþtirilmiþ bir sedir, birkaç minder

ve sandalye. Duvarda mutlu günlerden
kalma bir aile resmi. Aydýnlýk, dayalý
döþeli evimiz geldi aklýma. Yeþim için
üzüldüm. 

“Hepsi Allah’tan.” diyor Yeþim’in
annesi. “Bu da bir imtihan, gelip geçe-
cek elbet. Burada sýkýntý çeken, ahiret-
te rahat edecek. Ama çekmek kolay
deðil, Yeþim için hiç deðil!”

Farklý bir dünyadaydým sanki. Daha
önce yaþamadýðým, bilmediðim bir dün-
yada. Neler, ne insanlar varmýþ meðer!

Eve döndüm. Olan biteni anneme
anlattým. Gözleri buðulandý. 

“Yazýk bize!” dedi. Ýki adým ötede
neler yaþanýyormuþ da haberimiz yok-
muþ. Allah hesap sormaz mý bizden?”

Akþam babam gelince bu konuyu
uzun uzun konuþtuk. 

“Bir Müslüman olarak onlara yar-
dým etmek görevimiz.” dedi babam.

Çok sevindim. Boynuna sarýldým.
“Yaþa babacýðým!” dedim. “Aslan baba-
cýðým, iyi yürekli babacýðým!” 

“Ticaret mallarýnýn henüz zekâtýný
vermedim bu yýl.” dedi babam. “Arka-
daþlarla da görüþür, yardým toplarýz.”

“Zekât ne demek?” diye sordum. 

“Bir yýldýr bekleyen ticaret malla-
rýmýz var. Bunlarýn kýrkta birini yok-
sullara, borçlulara vermemiz gereki-
yor.” Allah’ýn emridir bu. Hem de
Kur’ân’da namazla beraber anýlýyor.”
dedi babam. 

“Benim de altýnlarým, gümüþlerim
var. Onlarýn deðerini hesaplayýp kýrkta
birini vermem gerek.” dedi annem.
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Bunlarýn yaný sýra, bir yýl beklemiþ
olan besi hayvanlarý ve paranýn da
zekâtý verilirmiþ.

Allah ne kadar iyi, ne kadar mer-
hametli diye düþündüm. Ýnsanlarýn
yoksul kalmasýný istemiyor. Herkesin
mutlu ve rahat olmasýný, barýþ içinde
yaþamasýný istiyor. Üstelik zekât saye-
sinde hem zenginler yoksullarý hor gör-
mez, hem de fakirler zenginlere kötü
gözle bakmaz. 

Akþam üzeri, babam arkadaþlarýný
çaya davet etti. Kýsa bir sohbetten son-
ra konuyu açtý. Ardýndan, “Allah’ýn
verdiði her nimet bir þükür ister.” dedi.
“Malýn þükrü de zekâtýný vermekle
olur, “elhamdülillah” demek yetmez.
Muhtaçlarý da düþünmek lâzým. Pey-

gamberimiz “Cömert insan Allah’a, in-
sanlara, cennete yakýndýr; cehennem-
den uzaktýr.” buyurmuþ.”

Arkadaþlarý babama hak verdiler.
Yalnýz Cengiz amcanýn yüzü asýldý. 

“Para, kolay mý kazanýlýyor?” dedi.
“Her isteyene verseydik mal sahibi ola-
mazdýk.”

“Böyle söyleme Cengiz!” dedi ba-
bam. “Yoksulluk gibi zenginlikle de bi-
zi sýnar Allah. Verdiði malý O’nun rýza-
sýna uygun olarak kullanýp kullanma-
dýðýmýza bakar. Üstelik, zekât, vereni
kötülüklerden korur, malýný artýrýr.”

Ömer amca söze karýþtý. “Hazreti
Musa zamanýnda, Karun adýnda bir
adam varmýþ.” dedi. “Öyle zenginmiþ
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ki, hazinelerinin anahtarlarýný güçlü
kuvvetli bir grup iþçi zor taþýrmýþ. Ma-
lý mülkü sevenler hep Karun’a özenir-
miþ. Ama Karun, Allah’ýn emrine kar-
þý gelerek, zekât vermek istememiþ.
“Bu serveti kendim kazandým, hiç
kimseye zekât veremem!” demiþ. Sonra
ne olmuþ biliyor musunuz? Allah ibret
olsun diye Karun’u servetiyle birlikte
topraða gömmüþ.”

“O kadar da deðil caným!” dedi
Cengiz amca. “Allah korkusu var elbet
yüreðimizde. Yaparýz bir þeyler...”

Sami amca elini Cengiz amcanýn
omzuna koydu. “Sana da bu yakýþýr
Cengiz Bey.” dedi. “Düþmez kalkmaz
bir Allah. Bu günün yarýný da var. Ne
demiþler: Ýyilik eden iyilik bulur.”

“Sami Bey doðru söylüyor.” dedi
Mehmet amca. “Geçenlerde babam
hastalandý. O hastane senin, bu hastane
benim dolaþtýk. Çare olmadý. Sonunda
iyilik meleði bir doktor çýktý karþýmýza.
Babamla çok ilgilendi ve onu tedavi et-
ti. Sohbet ederken anladýk ki bu dok-
tor, vaktiyle babamýn burs verip okut-
tuðu yoksul delikanlýymýþ.”

“Ýyiliðin asýl karþýlýðý ahirette!” de-
di babam. “Bunu bilen büyükler, az
çok demeden vermiþ verebildiðini. Me-
selâ, Hazreti Ebubekir döneminde Me-
dine’de buðday sýkýntýsý olmuþ. Hazre-
ti Osman Þam’dan yüz deve yükü buð-
day getirtmiþ. Medineli tüccarlar halka
satmak için buðdayý almak istemiþler.
Ama ne kadar yüksek fiyat verirlerse
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versinler satmamýþ. Her isteyene, “Siz-
den fazla veren var.” diyormuþ. Halife
olan Ebubekir Efendimiz, Hazreti Os-
man’a bunun anlamýný sormuþ. Hazre-
ti Osman, “Allah iyiliðin karþýlýðýný bi-
re yedi yüz, hatta yedi bin kat fazla ve-
riyor.” demiþ ve bütün buðdaylarý hal-
ka karþýlýksýz daðýtmýþ.”

Babam ve arkadaþlarý elele verip Ye-
þim’i ameliyat ettirdiler. Babasýna da iþ
buldular. Zekâtlarýný birleþtirip ona ver-
diler. Çok utandý, önce almak istemedi.

Babam, “Aþçý kepçeye ne koyarsa
kepçe onu verir. Ama hiçbir zaman
verdiklerini sahiplenmez. Biz de aþçý-
nýn elindeki kepçe gibiyiz. Allah bize
verdi ve ihtiyacý olana vermemizi em-

retti. Ýzin verin de görevimizi yapa-
lým.” deyince parayý aldý. Gözleri nem-
li, dualar etti arkamýzdan. Ben de harç-
lýðýmý paylaþtým Yeþim’le. Oyuncak
bebeklerimden birini de ona hediye et-
tim. Çok sevindi.

Haa, unuttum söylemeyi. Yeþim,
her gün biraz daha iyiye gidiyor. Sol-
gun yüzü canlandý, pembe pembe oldu
yanaklarý. Kardeþine de kavuþtu. On-
lar sýkýntýlardan kurtulduklarý için, biz
de iyilik yaptýðýmýz için, mutlu olduk.
Ama kim bilir nerelerde, elinden tuta-
cak birini bekleyen nice Yeþimler var.
Keþke herkes zekâtýný verse! Keþke in-
sanýmýz el ele verse, yardýmlaþsa da bü-
tün yaralar sarýlsa!



“Hiç düþündün mü?”
Onlarý öyle hazýrlayýp da 

ellerinin ulaþacaðý yere asan kim?
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ÝÐNE TAÞIYAN BALIKLAR
Bir zamanlar Belh þehrinde Ýbra-

him Ethem adýnda bir hükümdar ya-
þardý. Bir gece yarýsý uykuda iken, ça-
týdan gelen gürültüyle uyanarak:

– Kim o, diye sordu.

– Develerimi kaybettim, onlarý
arýyorum, diye bir ses iþitti yukarýdan.

– Be adam, gecenin bu saatinde
damda deve aranýr mý, dedi Ýbrahim
Ethem. Aldýðý cevap, onun bütün ha-
yatýna yön verecek kadar ilginçti: 

– Peki sýcak yataklarda, rahat ve ke-
yif içinde Allah’ýn hoþnutluðu aranýr mý?

Uyku ile uyanýklýk arasýnda iþitti-
ði bu sözler, Ýbrahim Ethem’i hayretler

içinde býraktý ve derin düþüncelere sev-
ketti. Bunu, Allah’tan gelen bir ikaz
olarak deðerlendirdi. Bu yüzden salta-
natý, sultanlýðý býrakýp sarayýný terk et-
ti. Niyeti, tamamen ibadete yönelmek,
Allah’a kulluk etmesine engel olan her
þeyi terk etmekti. Belki hükümdar
olarak da insanýn Allah’a kulluk etme-
si mümkündü, ama bu onun tercihiydi
sonuçta.

Uzun süre gözden kayboldu Ýbra-
him Ethem. Önceleri, “Nasýl olsa bir-
kaç gün sonra döner, belki gizli bir gö-
revi vardýr.” düþüncesiyle onu bekle-
miþti herkes. Fakat durum hiç de öyle
görünmüyor, hükümdar geri döneceðe
benzemiyordu. Ülkenin koskoca hü-
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kümdarý yoktu ortalarda ve hiç kimse
ondan bir haber de alamamýþtý. 

Bir gün, Ýbrahim Ethem’in valile-
rinden birisi kýyafet deðiþtirerek onu
aramaya çýktý. Hedefi, hükümdarý bu-
lup Belh þehrine, yani saltanatýnýn ba-
þýna getirmekti. Uzun süren sabýrlý
aramalardan sonra dileðine kavuþmuþ-
tu vali. Nihayet bir deniz kenarýnda
onu gömleðinin söküklerini dikerken
bulunca:

– Nedir o elindeki, diye sordu. 

– Dikiþ iðnesi, dedi Ýbrahim Ethem.

– Bir zamanlar kýlýçla daðlarý bö-
lerken, þimdi bir iðneye mi kaldý iþin?

– Bu iðne o kýlýçtan daha kuvvet-
lidir. Allah dilerse, o iðnenin ucuyla
bana âdeta üzüm tanelerini toplar gibi
yýldýzlarý toplatýr.

– Demek keramet bu iðnede, dedi
vali. Sonra da bakmak için iðneyi iste-
di Ýbrahim Ethem’den. 

Biraz inceledikten sonra onu dene-
mek için iðneyi denize atýnca, Ýbrahim
Ethem tebessüm ederek seslendi:

– Balýklar, çabuk getirin iðnemi!

Bir balýk aðzýna iðneyi alýp getir-
di. Bu olay, belki de Ýbrahim Ethem’in
Allah dostu olduðunun bir iþaretiydi.



Vermeli, çok vermeli...
Malýn kýrkta birini,
Yoksula yedirmeli.
Saðlýðýn zekâtýný,
Yaþarken ödemeli.
Sað elin verdiðini,
Sol elin bilmemeli.

Dünyalarý versen de,
Yine, “azdýr” demeli.
Ýnsan “cimri” sözünü,
Defterinden silmeli.

Sevenler yüreðinden,
Demet demet vermeli.
Caný vatan uðrunda,
Vermeyeni yermeli.
Burada ektiðini,
Cennette devþirmeli.

Vermeli, çok vermeli...
Mülkün tek sahibini,
Vererek öðrenmeli.
Cömertler listesine,
Vakit varken girmeli.

Ali Sacit

ZEKÂT
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ARI VE BAL
Arýlarýn bal depolamak için yaptýðý peteklerin hepsi de düzgün altýgen þeklinde-

dir. Üretilen balýn mükemmel þekilde depolanmasý ve bal mumunun israf edilmemesi
için en uygun þekil budur. Arýlar, düzgün altýgen yapmayý kimden öðrendi? Ellerine
bir cetvel alýp, her altýgenin kenarlarýný ölçüyorlar mý acaba? Balýn bu þekilde depolan-
masýnýn daha uygun olduðunu nereden biliyorlar? 

Bilim adamlarýnýn yaptýðý son araþtýrmalara göre, arýlar her bir çiçeðin kokusunu
ayrý ayrý hisseder. Hangi çiçekte daha fazla balözü olduðunu, kendilerine verilen bu has-
sas koku alma özelliði sayesinde fark edebilir.

1kg. saf balý üretmek için, yaklaþýk 40 000 arýnýn, 20 000’den fazla çiçeði gezerek
bal özü toplamasý gerekir.

Dünyada insan saðlýðý ile ilgilenen bütün uzmanlar, balýn saðlýðýmýz için son dere-
ce yararlý bir þifa kaynaðý olduðunu belirtmektedir. Bal, romatizmadan mide ve baðýrsak
hastalýklarýna, oradan kalp ve karaciðer hastalýklarýna kadar pek çok hastalýða iyi gel-
mektedir.

Arýlar, ürettikleri balýn az bir kýsmýný tüketir, kalan büyük bir miktar bizim içindir.
Arýlar, niçin ihtiyaçlarýndan çok daha fazla bal üretmektedir? Ýnsanlarýn üretemediði

bu güzel besini, nasýl oluyor da bir böcek üretebiliyor? Hangi çiçeklerde bal özü olduðu-
nu kimden öðrendiler? Arýlar bizim vücudumuzun yapýsýný ve ihtiyaçlarýný bilebilirler mi?

Bal niçin tatlý bir gýda? Balýn, dilimize hoþ gelmeyecek, farklý bir tadý da olabilirdi? 
Arýlar bizim hoþlandýðýmýz bu tadý nasýl keþfettiler, bunu kimden öðrendiler? 

Her bir arý, insan vücudunun yapýsýný, ihtiyaçlarýný çok iyi bilen birer uzman olamaz. 
Elbette bütün bunlar, bizi bizden daha iyi bilen, arýlarý ve çiçekleri idare eden sonsuz

bilgi ve güç sahibinin eseridir.
Yüce Rabbimiz arýlar ve bal ile ilgili olarak Kur’ân-ý Kerîm’de: “Rabbin bal arýsýna þöyle
vahyetti: Daðlardan ve insanlarýn kurduklarý çardaklardan kendine göz göz ev (kovan)

edin. Sonra her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayýlman için belirlediði yollarý tut.
Onlarýn (çiçeklerin) karýnlarýndan renkleri çeþit çeþit bir þerbet çýkar ki onda insanlara

þifa vardýr. Elbette düþünen kimseler için bunda alacak 
ibretler vardýr.” buyurmaktadýr. 

(Nahl sûresi, 68 ve 69. âyet mealleri)
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8 farký bulunuz?

Akvaryumdaki balýk,
arkadaþlarýný özlemiþ. OK
yönünden baþlayýp DENÝZ
kelimesindeki harfleri, diziliþ
sýrasýna göre takip ederek
küçük balýðýn arkadaþlarýna
gitmesine yardýmcý olunuz.
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Oldukça üst kademede bir devlet
memuruydu. Güzel giyinmeyi çok se-
verdi. O gün yine en güzel elbiselerin-
den birini giymiþti... Ýþini öyle çok sevi-
yordu ki bazen gece geç saatlerde evine
dönerdi. Yine böyle çok çalýþtýðý bir
günün gecesinde, arabasýyla evine
dönüyordu. Yol kenarýnda eski püskü
elbiseleriyle dikkat çeken fakir bir in-
saný görünce arabasýný durdurup onun-
la ilgilendi. Durumunu sordu. Adam
çok muhtaçtý. Elbiselerini hemen orada

telefon kulübesinde fakir adamla deði-
þerek eve geldi. Babasýný öyle gören oð-
lu çok þaþýrmýþtý:

– Baba bu hâlin ne böyle!

– Yolda çok fakir bir adamla
karþýlaþtým. Onun o periþan hâlini
görünce dayanamadým. Belli ki bu
adam saðlam ve temiz bir elbiseye çok
muhtaçtý. Elbiselerimizi o fakir adamla
deðiþtik, iþte hepsi o kadar...

ELBÝSELERÝ DEÐÝÞTÝK



1. Semra ve arkadaþlarý sabahleyin ne oy-
nadýlar?

A. Yakalamaca
B. Yakar top 
C. Saklambaç 
D. Birdir bir

2. Semra kimi bulamadý? 

A. Yeþim'i
B. Tarýk'ý 
C. Serhat'i 
D. Aslý'yý

3. Yeþim'in rahatsýzlýðý neymiþ?

A. Þeker hastasýymýþ. 
B. Kýzamýða yakalanmýþ.
C. Kalbi delikmiþ.
D. Bulaþýcý hastalýða yakalanmýþ.

4. Yeþim'in annesi kýzýnýn hastalýðý
hakkýnda ne diyor?

A. Evi terk edip gideceðim. 
B. Buda bir imtihan, gelip geçecek.
C. Artýk dayanamýyorum, býktým. 
D. Yakýnda kýzým için bir iþe gireceðim.

5. Kazanýlan mallarýn kýrkta birini
Allah için ihtiyaç sahiplerine ver-
meye ne denir?

A. Zekât
B. Namaz 
C. Yardým 
D. Oruç

6. Peygamberimiz: "Cömert insan
Allah'a, insanlara, …………. ya-
kýndýr; cehennemden uzaktýr."
buyurmuþtur. Hadiste boþ býraký-
lan yere aþaðýdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A. þehire
B. dünyaya 
C. cennete
D. akrabaya

7. Hazreti Osman, buðdaylarý satýn
almak isteyen tüccarlara nasýl kar-
þýlýk verdi?

A. Buðdaylarýn bir kýsmýný size
satabilirim.

B. Sizden daha fazla veren var.
C. Hazreti Ebubekir'e danýþacaðým.
D. Develerimi dinlendireceðim.

8. Ýbrahim Ethem'in çatýsýndaki adam
ne arýyormuþ?

A. Parasýný
B. Devesini
C. Kedisini
D. Mendilini

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
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9. Vali, Ýbrahim Ethem'i nerede bul-
muþ?

A. Þehirde
B. Daðýn baþýnda
C. Ormanda
D. Deniz kenarýnda

10. Arýnýn balý depolamak için yap-
týðý altýgen þekle ne denir?

A. Petek
B. Yuva
C. Mum
D. Kovan

11. Devlet memuru olan adam gece
evine giderken kiminle karþýlaþtý?

A. Fakir biriyle
B. Öðretmeniyle
C. Trafik polisiyle
D. Yaþlý bir nineyle

12. Adam yolda gördüðü adama na-
sýl bir iyilikte bulundu?

A. Onu istediði yere götürdü.
B. Karnýný doyurdu.
C. Para yardýmýnda bulundu.
D. Elbiselerini deðiþti.

13. Mekke’den hicret eden Müslü-
manlara yardým eden Medineli-
lere ne denir?

A. Ensar
B. Muhacir
C. Müslüman
D. Seyyah

14. Aþaðýdakilerden hangisini yap-
mak ibadettir?

A. Namaz kýlmak
B. Oyun oynamak
C. Gezmek
D. Uyumak

15. Kur’ân-ý Kerim’i baþtan sona ez-
berleyen kimseye ne denir?

A. Ýmam
B. Müezzin
C. Kul
D. Hafýz

16. Peygamberimize inanýp ilk Müs-
lüman olan kimdir?

A. Hazreti Ebubekir
B. Hazreti Ömer
C. Hazreti Hatice
D. Hazreti Fatýma
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1.  Sahip olduðumuz bütün nimetleri bize veren 
Rabbimiz. 2. Sevgili Peygamberimiz

3. Allah’ýn içimize koyduðu, mutluluk, saðlýk ve baþarýnýn
kaynaðý olan güzel bir duygu

4. Allah’ýn insanlara verdiði doðru ve yanlýþý ayýrma kabiliyeti
5. Dinimizce zengin olan her insanýn, ihtiyaç sahiplerine vermek zorunda olduðu para,

mal, mülk gibi yardýmlarýn genel adý (Ýslâm Dini’nin beþ temel esasýndan biri)
6. Bir Müslümanýn, zekâtýn dýþýnda muhtaçlara yaptýðý iyilik ve yardýmdýr. Bu bazen

Müslüman kardeþine tebessüm etme þeklinde de olabilir. Baþýmýza gelebilecek
belâ, kaza ve kötülüklere de engel olan bu güzel davranýþ nedir?

7. Allah’ýn yarattýðý varlýklarýn en þereflisi
8. Babasýný yitiren çocuða verilen ad
9. 13.-14. yüzyýllarda Anadolu’da yaþamýþ olan, þiirlerle Allah’ý anlatan, ve dinimizde-

ki güzel davranýþlarý öðütleyen büyük þair ve Allah dostu
10. Her an Yüce Allah’ýn kudretiyle çalýþan, göðüs kafesimizde bulunup vücudumuza

kan pompalayan organýmýz
11. Kur’ân-ý Kerîm’de Rabbimiz’in bize ilk emri
12. “Allah’a teslim olmak “ anlamýna gelen güzel dinimizin adý
13. Yaþamak için her an ihtiyaç duyduðumuz bir madde (Allah’ýn bize her an sunduðu

bir nimettir)
14. Ýslâm dinini yaymak için büyük gayretler gösteren, bir Müslüman Türk devletinin

adý
15. Karþýlýklý yardým etmek
16. Yoksul ve muhtaç olan
17. Yaþamak için ihtiyaç duyduðumuz sývý madde (Allah’ýn izniyle bulutlardan

indirilen bir nimet) 
18. Vataný bekleyen ve koruyan er
19. Ýstanbul’u fetheden Osmanlý padiþahý
20. Allah’ýn ýsý ve ýþýk kaynaðý olarak yarattýðý, Dünya’mýza en yakýn yýldýz
21. Ramazan ayýnda yoksullara verilmesi gereken fýtýr sadakasýnýn kýsa adý
22. 26 Aðustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovasý’nda yapýlan meydan savaþýyla,

Türklere Anadolu kapýlarýnýn açýlmasýný saðlayan komutan
23. Türbesi Konya’da bulunan, Peygamber Efendimiz’e olan sevgi, saygý ve baðlýlýðý

ile bilinen, hoþgörü ve sevgisiyle tanýdýðýmýz büyük Ýslâm bilgini
24. Peygamber Efendimizin güzel isimlerinden biri
25. 1299 yýlýnda Osman Bey tarafýndan kurulan ve 600 yýl boyunca adaletle hüküm

süren Müslüman Türk devleti
26. Baþta bitkilerin ve dolayýsýyla bütün canlýlarýn yaþamasýnda önemli bir etken olan

katý madde
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Gecenin ilerleyen saatlerinde, oda-
mý dolduran davul sesiyle uyandým.
Bunun bir rüya olup olmadýðýný anla-
mak için gözlerimi ovuþturup pencere-
den dýþarý baktým. Gerçekti. Sokaklar-
da dolaþan bir davulcu vardý. Arada bir
duruyor, tokmaðýný sallayarak mâniler
söylüyordu: 

Haným kýzlar kalktýnýz mý?
Baklavayý yaptýnýz mý?
Mübarek Ramazan geldi,
Þerbetini kattýnýz mý?

Ulu cami direk ister,
Söylemeye yürek ister,
Benim karným toktur ama,
Arkadaþým börek ister.

Bu Ramazan da kimdi acaba? Ki-
me gelmiþti? Davulcu bunu herkese ni-
çin ilân ediyordu ve gecenin bu yarýsýn-
da neden baklava börek istiyordu?

Anneme ve babama durumu haber
vermek için odadan fýrladým. “Anne,

RAMAZAN GELDÝ

10.
Bölüm Oruç
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baba!” diye baðýrdým heyecanla. “Ada-
mýn birisi bu saatte sokakta davul çalý-
yor!” diyecek oldum ama bu kez gör-
düðüm manzara karþýsýnda dilim tu-
tuldu. Ev ýþýl ýþýl aydýnlýktý. Annem ve
babam çoktan uyanmýþ, tatlý bir telâþla
sofra hazýrlýyorlardý. Börekten kom-
postoya kadar her þey vardý sofrada.
Odalarý mis gibi çay kokusu sarmýþtý.
Radyoda, en çok sevdiðim ilâhîler söy-
leniyordu. Huzur dolu, manevî bir ha-
va vardý evde. 

Mahmur bakýþlarla etrafý gözledi-
ðimi fark eden annem, “Uyandýn mý
güzel kýzým?” dedi. “Haydi, elini, yü-
zünü yýka da bize katýl.”

“Bu saatte neyi kutluyoruz anne?”
diye sordum. “Ramazan bize mi geldi?”

Annem ve babam þaþkýn gözlerle
birbirlerine baktýlar. 

Babam, “Ramazan geldi, ama sa-
dece bize deðil, bütün Ýslâm âlemine!”
deyince her þeyi anladým. Gelen kutsal
Ramazan ayý, oruç ayý idi. Annem ve
babam, gün boyu tutulacak oruca ha-
zýrlýk olarak sahur yemeðine kalkmýþ-
lardý. Bu sýrada, davulcunun gür sesi
tekrar duyuldu:

Ramazanýn iptidasý,

Kuruldu cennet binasý.

Bu ayda oruç tutanýn, 

Kabule geçer duasý. 

Az sonra, Tarýk da bize katýldý. An-
laþýlan, evdeki þenliði kaçýrmak istemi-
yordu. Yemek sýrasýnda, Ramazan soh-
betimize devam ederken, daha önce bu
kadar erken ve keyifli bir kahvaltý yap-
madýðýmý düþündüm. 

“Kutsal Ramazan ayýnda oruç tut-
mak Allah’ýn emridir.” dedi babam.

“Oruç nedir?” diye sordu Tarýk
merakla.

“Ýmsak ve iftar arasýnda, yeme ve
içmeden uzak kalmak þeklindeki ibade-
te oruç denir.” diye cevapladý babam.

Tarýk ve ben soran gözlerle birbiri-
mize baktýk. “Ýmsak” ve “iftar” da ne
demekti?

Babam durumu anlamýþ olmalý ki
açýklamaya devam etti: “Az sonra sa-
bah ezaný okunacak. Yemeyi içmeyi bý-
rakýp oruca baþlayacaðýz. Oruca baþla-
ma vaktine “imsak” denir. Akþam eza-
ný okunduðunda orucumuzu açacaðýz.
Buna da “iftar” denir.” 

Sohbet böylece sürüp gitti. Oruçla il-
gili bilmediðim pek çok þey öðrendim bu
gece: Saðlýklý olan Müslümanlar Rama-
zan ayýnda oruç tutarmýþ. Yolcu ve hasta
olup da tutamayanlar, orucunu erteleye-
bilirmiþ. Hastalýk kalýcýysa, oruç tutama-
dýklarý her bir gün için yoksullara para ya
da yiyecek yardýmý yapmalarý gerekirmiþ.

Babam, orucun saðlýk için faydala-
rýný da anlattý: “Fabrikadaki makinele-
rin arada bir dinlenmeye ve bakýma ih-
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tiyacý vardýr.” dedi. “Bu yapýlmazsa,
makineler verimli çalýþmaz, ömrü kýsa-
lýr. Ýnsan vücudu da mükemmel bir
fabrika gibidir. Midemiz dolu oldu-
ðunda, sindirim sistemine baðlý organ-
lar sürekli çalýþýr. Bedenimiz bütün
enerjiyi bu organlara yöneltir. Bu se-
beple, diðer sistemlere, özellikle beyne
ve kaslara giden kan miktarý azalýr.
Oruç sayesinde, yýl boyunca yorulan
organlarýmýz dinlenir. Onlar dinlenir-
ken, kan, beyni ve kaslarý daha çok
besler. Vücut direnç kazanýr. Üstelik
fazla yaðlar da eritilir. Bu yüzden Pey-
gamberimiz, “Oruç tutun, saðlýklý
olun.” buyurmuþ.

Dedemin hastalýðý geldi aklýma.
Dedem, doktor tavsiyesiyle perhiz uy-
gulamýþ ve iyileþmiþti. Babama hak
verdim. Tabi orucu Allah sevgisini ka-
zanmak için tutuyoruz, ama saðlýðýmý-
za da hizmet etmiþ oluyoruz.

Sabah ezaný okundu. Babam, im-
sak vaktinin girdiðini söyleyerek oruca
niyetlendi. 

“Artýk ben de oruç tutacaðým!” de-
dim.

“Ben de, ben de tutacaðým!” diye
atýldý Tarýk.

“Sen daha küçüksün.” dedim.
“Ama ben yeterince büyüdüm.”
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“Ýkiniz de henüz oruç ibadetinden
sorumlu deðilsiniz!” diyerek tartýþma-
ya son noktayý koydu babam. “Ama,
yeterince güçlü olduðunuzu düþünü-
yorsanýz, deneyebilirsiniz!”

“Niyet ettim Allah rýzasý için, Ra-
mazan orucunu tutmaya.” diyerek, he-
yecanla ilk orucuma baþladým. 

Akþam üzeri okuldan eve döndü-
ðümde, önemli bir görevi tamamlama-
nýn hazzý ile dopdoluydum. Oruç tut-
mayý baþarmýþtým. Biraz daha büyüdü-
ðümü ve güçlendiðimi hissettim. Kü-
çük bir çocuk deðildim artýk. 

Ýftar yemeðinin hazýrlanmasýnda
anneme yardým ettim. Babamýn getir-
diði Ramazan pidelerini sofraya diz-
dim. Tarýk da bana yardým etti. Bir ara
çok acýktýðýný, oruç olduðunu unuta-
rak yemek yediðini anlattý. 

Çok güldüm. “Sen oruç tuttuðunu
mu sanýyorsun?” dedim. Ama unuta-
rak yemek orucu bozmazmýþ. Böyle
söyledi annem.

Ezan okundu. Ýftar duasýný okuyup
orucumuzu açtýk:

“Allah’ým, senin hoþnutluðun için
oruç tuttum. Verdiðin rýzýkla orucumu
açýyorum. Hamdolsun verdiðin nimet-
lere, saðlýk ve afiyete… Amin.”

Yediðim yemeðin, içtiðim suyun
tadý bir baþkaydý bugün. Daha doðru-
su, oruç tutmadan önce, onlarýn bu ka-
dar güzel, bu kadar lezzetli olduðunun

farkýna varamamýþým. Rabbimin verdi-
ði nimetlerin kýymetini daha iyi anla-
dým ve O’na þükrettim. Sonra da yok-
sullar geldi aklýma. Bir ayý deðil, bütün
seneyi yarý aç, yarý tok geçirenler...
Kendilerine uzanacak yardým eli bekle-
yenler…

Annem ve babam da ayný duygu-
lar içindeydi. 

“Bu Ramazan yoksullara iftar veri-
yoruz.” dedi babam. “Arkadaþlarla ko-
nuþup anlaþtýk. Bir iftar çadýrý kurduk.
Fitrelerimizi de þimdiden hesaplayýp
vereceðiz.”

“Fitre” ne demekti acaba? Bu keli-
meyi daha önce de duymuþtum. Ama
anlamýný bilmiyordum. Anneme sor-
dum.

“Ramazan ayýnda, yoksullara veril-
mesi zorunlu olan sadakadýr.” “Fýtýr sa-
dakasý” da denir. Bu sayede yoksullar
da ihtiyaçlarýný karþýlar, bayramda
mutlu olurlar. Ýnançlý insanlar muhtaç-
larý da düþünür, onlara yardým eder.”
dedi annem. 

Sevgili Peygamberimiz, ihtiyacý
olan herkese yardým edermiþ. Özellikle
çocuklarýn mutlu olmasý için elinden
geleni yaparmýþ. Bir bayram günüy-
müþ. Çocuklar, yeni elbiseleri üzerle-
rinde, harçlýklarý ceplerinde sokakta
neþeyle oynuyorlarmýþ. Bir köþede,
boynu bükük aðlayan bir kýz çocuðu
görmüþ Peygamberimiz. Elbiseleri eski
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ve yamalýymýþ. Peygamberimiz onun
bu durumuna çok üzülmüþ. 

Yanýna yaklaþýp þefkatle sormuþ:
“Yavrucuðum, bu bayram gününde ni-
çin aðlýyorsun?” 

Küçük kýz, baþýný kaldýrmadan ce-
vap vermiþ: “Bütün çocuklar anne ve
babalarýyla bayramlaþtýlar. Neþeyle oy-
nuyorlar. Geçen bayramda ben de
mutluydum. Babam yeni elbise ve
ayakkabý almýþtý. Ama o artýk yok! Sa-
vaþta þehit düþtü. Ben de yetim kal-
dým. Ýþte bundan dolayý aðlýyorum.”

Bu sözleri duyunca Peygamberimizin
yüreði sýzlamýþ. Onun baþýný sevgiyle ok-
þayarak þöyle demiþ: “Yavrucuðum, sil

gözünün yaþýný! Bak sana ne diyeceðim:
Ýster misin baban ben olayým? Fatýma ab-
lan, Ayþe de annen olsun?”

Yetim kýz bu teklifi duyunca çok
þaþýrmýþ. Derdini soran, dinleyen kiþi-
nin Peygamberimiz olduðunu da o za-
man anlamýþ. Heyecan ve sevinçten ne
diyeceðini bilememiþ. Sadece, baþýný
kaldýrýp, “evet” anlamýnda sallamýþ. 

Peygamberimiz küçük kýzý evine
götürmüþ. Ev halký onunla ilgilenmiþ.
Önce yemek ikram etmiþler. Elini yü-
zünü yýkayýp saçlarýný taramýþlar. Yeni
elbiseler alýp giydirmiþler. Bayram
harçlýðý vermiþler. Sonra da arkadaþla-
rýyla oynamasý için dýþarý çýkarmýþlar.
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Küçük kýz çok mutlu olmuþ.

Sokaktaki bütün çocuklar onu bu
kadar temiz, güzel elbiseler içinde ve
neþeli görünce çok þaþýrmýþlar. “Sana
ne oldu? Nasýl deðiþtin böyle?” diye
sormuþlar.

Küçük kýz, cebindeki harçlýðý da
göstererek þöyle cevap vermiþ: “Benim
de bir babam var artýk. Hem de eþi bu-
lunmaz bir baba! Böyle babasý olan se-
vinmez mi? Yüreði þefkat dolu Ayþe
annem, saçlarýmý tarayan Fatýma ab-
lam var benim. Dünyalar kadar mutlu-
yum artýk!…”

Biz de, Ramazan ayý sebebiyle okul-
da bir yardým kampanyasý düzenledik.
Paket paket yiyecek ve kýrtasiye malze-
mesi topladýk. Sonra da poþetlere yerleþ-

tirip kardeþ okul öðrencilerine ve ailele-
rine daðýttýk. Öyle sevindiler ki, görme-
liydiniz! Dualar ettiler arkamýzdan.

Sayýlý günler böylece geçip gitti.
Oruçla, teravih namazýyla, dopdolu bir
Ramazan ayý yaþadým. Annem her gün
komþulara mukabeleye gitti. Bazen
ben de onlara katýldým. “Mukabele”,
biri Kur’ân okunurken onu dinleyip
Kur’ân’dan takip etmek anlamýna geli-
yormuþ. Ramazan Kur’ân ayýymýþ ayný
zamanda. Cebrâil adlý melek Kur’ân
âyetlerini Peygamberimiz’e Ramazan
ayýnda getirmeye baþlamýþ. Kur’ân’ýn
her harfine binlerce sevap yazýlýrmýþ bu
ayda. Özellikle Kadir gecesinde bu se-
vap kat kat artarmýþ.

Sonunda bayram yaklaþtý. Tarýk ve
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benim için yeni giysiler, ayakkabýlar
alýndý. Biz de Peygamberimiz’in sevin-
dirdiði yetim kýz kadar mutluyuz artýk.
Neden mi? Ýlk kez oruç tuttuk bu Ra-
mazan’da. Birer kuþ kadar hafif hisse-
diyoruz kendimizi. Bayram yapmayý,
bayramda mutlu olmayý eskisinden da-
ha çok hak ettik. 

Bayramý dedemin çiftliðinde geçi-
receðiz. Amcamý da göreceðim tekrar.
Ellerini öpüp bayramlarýný kutlayaca-
ðým. Onlar da kim bilir ne kadar çok
sevinecekler bizi görünce. Özellikle de
amcam. Oðluna kavuþacak ne de olsa.
Tarýk da babasýna kavuþacaðý için çifte
bayram yapacak bu kez.

Arefe günü yolculuk için hazýrlan-
dýk. Çantalarý alýp kapýya çýktýðýmýzda
davulcu amcayla karþýlaþtýk. Mahallenin
bütün çocuklarý da peþindeydi. Her gece
yaptýðý gibi, davulunu çalarak kapý kapý
dolaþýyor, arada bir de mâni söylüyordu:

Besmeleyle çýktým yola,

Selâm verdim saða, sola.

Benim saadetli efendim,

Bayramýn mübarek ola!

Davulumu aldým kola

Koyuldum neþeyle yola.

Bir ay oruç tutan dostlar,

Bayram size kutlu ola!

Ramazanýn son gününde,

Çok çocuk vardýr peþimde.

Buradan bahþiþ çýkmazsa,

Nasipsizlik var iþimde!

Babam bir miktar para çýkarýp da-
vulcuya verdi. Davulcunun cevabý yine
bir mâni idi:

Yedi bin dua ederim;

Seneye nasip olursa,

Yine davulculuk ederim.

Aldým bahþiþimi giderim.

Arabayla çiftliðe doðru yol alýr-
ken, bayram neþesini ve mutluluðunu
þimdiden yüreðimde hissediyordum. 
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Bundan binlerce yýl önceydi... Gün-
lerden bir gün Hazreti Davut Peygam-
ber, oðlu Süleyman’a demirden bir zýrh
yaptý. Henüz küçük bir çocuk olan Sü-
leyman, bu güzel zýrhý hediye eden baba-
sýna teþekkür etti ve çok mutlu oldu. 

Tam bu sýrada muhafýzlardan biri
gelip, iki davalýnýn Hazreti Davut’a bir
meseleyi arz etmek istediklerini belirtti.
Davut Aleyhisselâm gelenleri kabul etti.

O dönemde aralarýnda anlaþamayanlar,
bir derdi veya sýkýntýsý olanlar meseleyi
Hazreti Davut’a açardý. O da onlarýn
dertlerine bir çare bulmaya çalýþýrdý. 

Bu defa gelenlerden biri bahçenin,
diðeri de bir koyun sürüsünün sahibiy-
di. Bahçenin sahibi koyunlarýn sahibini
þikâyet ederek:

– Efendim, bu adamýn koyunlarý ge-
celeyin bahçeme girdi ve bütün ürünleri-

FARKLI BÝR ÇÖZÜM
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mi mahvetti. Benim tek geçim kaynaðým
bu bahçeydi. Þimdi ben ne yapacaðým?
Bahçeme verilen zararý bu adamýn karþý-
lamasýný talep ediyorum, dedi.

– Bu adamýn anlattýklarý doðru
mu, diye sordu Hazreti Davut.

Koyunlarýn sahibi de:

– Evet efendim, doðru söylüyor.
Fakat, isteyerek olmadý, dedi.

Hazreti Davut Aleyhisselâm, bah-
çeye verilen zararýn miktarýný, koyunla-
rýn sayýsýný ve deðerini sorup öðrendi.
Hemen hemen koyunlarýn deðeriyle
bahçeye verilen zararýn bedeli birbirine
eþitti. Bu durumda Davut Aleyhis-
selâm: 

– Bahçedeki ürünlere verilen bu za-
rara karþýlýk, koyunlarýn bahçe sahibine
verilmesine hükmediyorum, dedi. Çün-
kü, baþka bir geliri olmayan bahçe sahi-
binin maðdur olmasýný istemiyordu.

Bu hüküm, bahçenin sahibini ra-
hatlatmýþ, fakat koyunlarýn sahibini
üzmüþtü. Süleyman, bu sýrada neza-
ketle söz isteyerek:

– Babacýðým, müsaade ederseniz
bu konudaki düþüncemi belirtmek isti-
yorum, dedi.

– Buyur evlâdým, söyle, dedi Da-
vut Peygamber.

– Bence koyunlarýn sahibi bahçeyi
alarak onu yeniden eksin. Bakýmýný gö-

rümünü yapýp, eski durumuna getir-
sin. Bahçenin sahibi de þimdilik ko-
yunlarý alsýn, sütünden ve yününden
yararlansýn, geçimini temin etsin. Bah-
çe önceki durumuna gelince, herkes
kendi malýný geri alsýn, koyun sahibi
koyunlarýný, bahçe sahibi de bahçesini.

Hazreti Davut Aleyhisselâm, aslýn-
da adaletli bir hüküm vermesine rað-
men, oðlunun bu fikrini daha çok be-
ðendi. Kendi kararýndan vazgeçip, oðlu
Süleyman’ýn kararýna göre hükmetti.

Henüz küçük yaþlardaki Süley-
man, Hazreti Davut’un on dokuz oð-
lundan biriydi. Oldukça zeki, akýllý ve
bir o kadar da güzel ahlâklýydý. O da
ileride bir peygamber olacak, Allah’ýn
yüce adýný bütün dünyaya yaymak için
geceyi gündüze katýp çalýþacaktý. Daha
þimdiden, problemlere farklý çözüm
yollarý üretmesiyle, edep ve ahlâkýyla
diðer kardeþlerinden farklý olduðunu
beli ediyordu.

Hazreti Süleyman’ýn babasý Davut
Aleyhisselâm ise adaletli bir hüküm-
dar, büyük bir peygamberdi. Bir konu-
da söz söyleyenin yaþýna, çocuk oluþu-
na bakmadan baþkalarýný da dinler, in-
sanlarýn fikirlerine bu denli saygý gös-
terirdi. O, Allah’ýn güzel isimlerini an-
maya baþlayýnca, daðlar, taþlar, aðaçlar
ve kuþlar da bu zikre katýlýrdý.

Allah’ýn selâmý onlarýn üzerine olsun.



Müslüman, Müslümanýn kardeþidir. Ona haksýzlýk etmez.
Kim bir Müslüman kardeþinin ihtiyacýný karþýlarsa, 

Allah da onun ihtiyacýný karþýlar. 
Kim bir Müslüman kardeþinin sýkýntýsýný giderirse, 
Allah da kýyamet günü onun sýkýntýlarýný giderir.

Kim bir Müslüman kardeþinin kusurlarýna göz yumarsa, 
Allah da kýyamet günü onu affeder. 

(Hadis-i Þerif Meali, Müslim 2580)
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Sýcak yaz günlerinde soðuk ve kýp-
kýrmýzý bir karpuza hayýr demeyiz her-
hâlde... Karpuzun rengi, tadý, kokusu
ve güzel görünüþü bizi kendine çeker
hemen. Hatta bu yazýyý okurken,
karpuzlarý düþünerek aðzý sulananlar
bile bulunabilir...

Ya turuncu renkli, þeker þerbet
gibi tatlý bir kavuna ne dersiniz?
Yanýnda kýrmýzý kirazlar ve çilekler,
salkým salkým üzümler, sulu sulu
elmalar, armutlar... Hepsi de hoþu-
muza gider deðil mi? Böyle bir meyve
sofrasýna davet edilsek, hemen sofraya
dalmaz mýyýz? 

Kýþ gelince portakal, elma, man-
dalina, greyfurt, muz gibi meyveler
yemeyi arzularýz. Çünkü kýþ mevsi-
minde bu meyvelerin vitaminlerine
ihtiyacýmýz vardýr. Yaz mevsiminde ise
yaz meyvelerine vücudumuzun daha
çok ihtiyacý vardýr. Her meyve,
yetiþtiði mevsimdeki ihtiyaçlarýmýza
uygun yaratýlmýþtýr.

Bütün meyve aðaçlarý topraktan
su ve mineral alýrlar. Su ve mineraller,
güneþ ýþýðýnýn etkisiyle, havadan alýnan
karbon dioksitle birleþir. Sonra bize
temiz hava ve meyve olarak geri döner.
Yani toprak yiyen, su emen, kirli
havayý içine çeken bir meyve aðacý,
bunlardan temiz hava ve meyve üretir.

Ayný topraðýn baðrýnda yetiþen
domatesin, biberin, patlýcanýn, kavu-
nun, karpuzun, kayýsýnýn, þeftalinin
rengi, tadý ve kokusu birbirinden fark-
lýdýr. Ayný toprakta yetiþen gülün,
sümbülün, menekþenin, zambaðýn,
papatyanýn rengi, kokusu ve görünüþü
de farklýdýr. Bitkilerin içine yerleþtir-
ilen harika program sayesinde, bu
mükemmel iþler binlerce yýldýr devam
edip durmaktadýr.

Güneþ, hava, su ve toprak, tabiat-
taki cansýz maddelerdendir. Bitkiler ve
diðer canlýlar, canlýlýðýný sürdürmek
için bu cansýz maddelere ihtiyaç
duyarlar. Bu maddelerden sadece bir
tanesi eksik olsa, yeryüzünde canlýlar
yaþayamaz. Her varlýðý kendine muh-
taç eden, fakat kendisi hiçbir þeye
ihtiyacý olmayan kudreti sonsuz
Rabbimiz, “Güneþ, hava, su, toprak”
gibi cansýz varlýklarla canlýlar arasýnda
mükemmel bir sistem kurmuþtur.

Havayý, suyu, topraðý, Güneþ'i ve
aðaçlarý bizim için yaratan Allah,
bunca meyveleri ikram ederek, bizi ne
kadar çok sevdiðini hissettirmiyor mu?
Toprak, su ve kirli havadan türlü türlü
meyveler yaratarak, gücünün ve bil-
gisinin sýnýrsýz olduðunu açýkça göster-
miyor mu?



Aylardan en güzeli,
Ramazandýr besbelli.

Bu ay Kur’ân ayýdýr,
Oruç þükrün payýdýr.

Gündüz oruç tutanlar,
Nimet kadrini anlar.

Açlýðý yener insan,
Dökülür bol bol ihsan.

Niyet temiz olunca,
Açar nazlý gül gonca.

Sahur gece ikramý,
Ýftar sabrýn bayramý.

Ezan vakti tatlýdýr,
Oruç bin kanatlýdýr.

Tüm kötüler baðlanýr,
Günahlar baðýþlanýr.

Yoksullar neþelenir,
Gönül evi þenlenir.

Oruç kulun özeli,
Ýçi sýrla bezeli.

Ali Sacit

ORUÇ
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Çocuk dedesi ile arka koltukta
oturmaktadýr. Babasý ise derin düþün-
celere dalmýþ bir þekilde arabayý kullan-
maktadýr. 

Biraz sonra araba yavaþlar. Bir bi-
nanýn önünde dururlar. Babasý ara-
badan iner. Arka kapýyý açar. Oðluna
seslenir: 

– “Geldik! Haydi oðlum, dedeni
odasýna yerleþtirelim.” Bu arada yaþlý
adam mesajý çoktan almýþtýr. 

Kapýsýnda iri harflerle “Huzur Evi”
yazan binaya girerler. Dedeyi üçüncü
katta bir odaya yerleþtirirler. Babasý,
“Gitme vakti!” der küçük çocuða.
Çocuk, gözyaþlarýyla dedesinden ayrýlýr. 

Adam sýkýntýlýdýr. Çabucak bu ha-
vadan kurtulmak ister, arabayý ça-
lýþtýrýr. Çocuk, sessiz bir þekilde yine ar-
ka koltukta oturmaktadýr. Eve doðru
yol almaktadýrlar. Nice zaman sonra
çocuk kýsýk bir ses tonuyla: “Baba!” der.
Babasý duymaz onu. Çocuk, bu sefer

sesini biraz daha yükselterek: “Baba!”
der; sanki bir þey öðrenmek istermiþ
gibi… “Ne var evlâdým?” der baba,
hüzünlü bir ses tonuyla. Çocuk masum
bir edayla: “Ýnsanlar yaþlanýnca huzur
evine mi býrakýlýr?” diye sorar,
düþünceli ve dalgýn babasýna. 

Yaptýðý davranýþtan dolayý vicdan
azabý çeken babasý, çocuða ne di-
yeceðini þaþýrýr önce, yutkunur… Ce-
vap vermek için bir þeyler düþünürken
çocuk meraklý bir tavýrla bir soru daha
sorar: “Babacýðým, sen yaþlanýnca ben
de seni huzur evine mi býrakacaðým
böyle?” 

Adam, bir anda beyninden vurul-
muþa döner. Ayaðý hýzla firene gider. Az
kalsýn kaza yapacaktýr. Arabayý kenara
çeker. Karar deðiþtirip hemen geri dö-
ner. Çocuk, þaþkýndýr. Babasý ise hiç
konuþmamaktadýr. Çocuk da yanlýþ bir
þey sorduðunu zannederek susar. 

Huzur evine geri gelmiþlerdir. Ko-
þarak üçüncü kata çýkarlar. Az önce çýk-
týklarý kapýnýn önüne geldiklerinde
çocuk, koþarak gidip dedesinin bulun-
duðu odanýn kapýsýný açar. Dedesi ca-
mýn kenarýnda beklemektedir. Çocuk,
hemen dedesinin boynuna atlar ve onu
doyasýya öper. “Sýk sýk gelirim de-
miþtim ya!” der.

Sonra adam, odaya girer. Çocuðun
dedesi daha bavulunu açmamýþ ve eþ-
yalarýný yerleþtirmemiþtir. Babasý, yavaþ
yavaþ gelip dedesinin eline yapýþýr ve
gözyaþlarýyla yýkar ellerini. Dedesi,
babasýnýn saçlarýný okþar, sýrtýný sývazlar
ve: “Üzülme oðlum! Ben geleceðini
biliyordum. Çünkü ben, babamý huzur
evine býrakmamýþtým.” der.

HUZUR EVÝ
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1. Semra gece ne ile uyanmýþ?

A. Davul sesiyle
B. Köpek havlamasýyla 
C. Horoz sesiyle 
D. Müzik sesiyle

2. Semra'nýn annesi gece niçin sofra ha-
zýrlamýþ?

A. Ýftar için
B. Misafirler için 
C. Yaþ günü için 
D. Sahur için

3. "…………….. geldi, ama sadece
bize deðil, bütün Müslümanlara."
cümlesinde boþ býrakýlan yere aþa-
ðýdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Kurban 
B. Bayram
C. Ramazan
D. Hac

4. Oruç tutarken hangi vakitler ara-
sýnda yeme içme yapýlmaz?

A. Ýmsak-iftar 
B. Öðle-akþam
C. Kuþluk-imsak 
D. Sabah-yatsý

5. Akþam ezanýyla orucun açýlmasýna
ne denir?

A. Ýmsak
B. Ýftar
C. Umre
D. Davet

6. Kimler orucunu erteleyebilir?

A. Güçlü ve kuvvetli olanlar.
B. Evde iþini yapanlar. 
C. Sabah iþe gidip akþam eve dö-

nenler.
D. Yolcu ve hasta olanlar.

7. "Oruç tutun ……… olun." hadi-
sinde boþ býrakýlan yere aþaðýdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A. saðlýklý
B. yorgun
C. hasta
D. tok

8. Ramazan ayýnda yoksullara veri-
len sadakaya ne denir?

A. Yardým
B. Ödünç
C. Fitre
D. Borç

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
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9. Bayram günü Peygamberimiz so-
kakta kiminle karþýlaþmýþ?

A. Hazreti Ömer'le
B. Arkadaþlarýyla
C. Misafirleriyle
D. Yetim kýzla

10. Ramazan ayýnda Cebrâil Aley-
hisselam, Peygamberimize ne
getirmiþ?

A. Zenginlik
B. Güzel ahlâký
C. Kur'ân âyetlerini.
D. Kiþilere yardým etmeyi.

11. Davut Peygamber oðluna ne
yaptý?

A. Zýrh
B. Kýlýç
C. Küçük bir araba
D. Testi

12. Bahçe sahibi nasýl bir talepte bu-
lundu?

A. Kýrýlan aðaçlarýn yerine yenisini
diksin.

B. Bahçemdeki meyveleri toplasýn.
C. Bahçeme verilen zararý karþýlasýn.
D. Benim yanýmda çalýþsýn.

13. Davut Aleyhisselam dava hakkýnda
nasýl bir karara vardý?

A. Çobanýn suçsuz olduðuna karar
verdi.

B. Çobanýn üç yýl bahçede çalýþmasý-
na karar verdi.

C. Zararý para vererek ödemesine ka-
rar verdi.

D. Koyunlarýn bahçe sahibine veril-
mesine karar verdi.

14. Kýþýn hangi meyveler yenir?

A. Portakal, elma, mandalina
B. Kiraz, armut
C. Karpuz, kavun
D. Çilek, üzüm, kayýsý

15. Babayla torun, dedeyi nereye gö-
türüyorlar?

A. Gezmeye
B. Huzur evine
C. Futbol maçýna
D. Hastaneye

16. Eve dönerken çocuk babasýna ne
soruyor?

A. Bana bisiklet alacak mýsýn?
B. Dedemi niçin býraktýk?
C. Dedemi ziyarete gelecek miyiz?
D. Ýnsanlar yaþlanýnca huzur evine

mi býrakýlýr?
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1. Oruçlu kiþinin, akþam ezaný okununca oruç açma 

vakti

2. Ramazan ayýnda minareler arasýna asýlan, güzel sözlerden oluþan

ýþýklý yazýlar

3. Ramazan ayýndan evvel gelen ve içinde “Berat Kandili” bulunan mübarek ay

4. Ýslâmiyetin beþ temel esasýndan biridir.

5. Kur’ân Alfabesi’nin ilk harfi (Okunuþu)

6. Ramazan ayýnda bize olan sonsuz rahmetini ve merhametini daha da artýran,

sayamayacaðýmýz kadar çok nimetle bizi donatan Rabbimiz

7. Ramazan ayý içinde yer alan ve bin aydan daha hayýrlý olan mübarek gece

8. Namaz, oruç gibi ibadetlere baþlarken dilimizle ve kalbimizle o ibadete “.........

etmeliyiz.” sözündeki boþ býrakýlan kýsma hangi kelime gelmelidir?

9. Baðdat’ta, Arabistan’da, Ýran’da ve diðer sýcak iklim bölgelerinde yetiþen, genel-

likle iftar ederken yediðimiz tatlý bir meyvedir.

10. Oruca baþlamadan evvel gece kalkýp yenilen yemeðin adý

11. Ramazan ayýnda indirilen, içinde dünya ve ahiret mutluluðunun anahtarý olan

bilgilerin bulunduðu kutsal kitabýmýz

12. Mübarek üç aylarýn ilki

13. Ýçinde Allah sevgisinin, dinî mesajlarýn iþlendiði müzik eserleri

14. Oruç tutan kiþi

15. Ramazan ayý bitince kutlanan dinî bayram

16. Oruca baþlama vakti

17. Kur’ân-ý Kerîm’de bir sûre adý

18. Oruç tutarak geçirdiðimiz mübarek ayýn adý

19. Ramazan ayýnda, “bir fakiri sahurda ve iftarda doyuracak miktarda yiyecek” ya

da bunun karþýlýðý olarak verilen para yardýmý

20. Oruç tutanlarýn gireceði cennet kapýsýnýn adý

21. Orucumuzu açarken “Allah’ýn adýyla” anlamýnda ne söyleriz?

22. Ýlk üç gününde Ramazan Bayramýnýn kutlandýðý hicrî ay

23. Ramazan ya da kurban bayramlarýndan bir gün önceki gün

24. Allah’ýn içimize koyduðu güzel bir duygu (Sevme duygusu)

25. Ýngilizce ilâhîleriyle meþhur eski bir pop sanatçýsý
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Kurban bayramýnda annem ve ba-
bamla birlikte olamayacaðým. Çünkü
onlar bu yýl hacca gidiyorlar. Namaz
kýlarken yöneldiðimiz kýblemiz
Kâbe’yi ve o bölgedeki diðer kutsal
mekânlarý ziyaret edecekler. Aslýnda
bu ziyareti daha önce de yaptýlar. Ama
o zaman hac mevsimi olmadýðýndan
“umre” yapmýþ oldular. Bu kez hac

mevsimi olan Kurban Bayramý günle-
rinde orada bulunacaklar ve “hacý” ola-
caklar. 

Yola çýkmadan önce komþularla
bir bir helâlleþtiler. “Üzerimizde kul
hakký kalmasýn.” dediler. Kim haccýný
en güzel þekilde yaparsa, Allah onun
kul hakký dýþýndaki bütün günahlarýný
silermiþ. Doðduðu gün gibi günahsýz

ÝNANÇ YOLCULUÐU

11
Bölüm Hac
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dönermiþ memleketine. 

Kul hakký ne demek biliyor musu-
nuz? Ýnsanlarýn birbirine karþý görevleri
ve birbiri üzerinde haklarý varmýþ. Çev-
remizdeki insanlarýn, yakýnlarýmýzýn
haklarýna saygýlý olmak, kalplerini kýr-
mamak, gerektiðinde onlarý arayýp sor-
mak, varsa sýkýntýlarýný gidermek gere-
kirmiþ. Hata ettiðimiz takdirde onlar-
dan özür dilememiz ve “Hakkýný helâl
et.” dememiz gerekirmiþ. 

Geçenlerde arkadaþým Zeynep’le
tartýþtýk. Birbirimize küstük. 

“Müslümanlar kardeþtir.” dedi ba-
bam. “Birbirlerine üç günden fazla küs
kalmazlar. Hem biliyor musun, barýþ-
mak için ilk adýmý kim atarsa cennete
önce o girermiþ.”

Bunu duyar duymaz annemle bir-

likte Zeyneplerin evine gittim. Ona
söylediðim sözler için özür diledim. 

“Kalbini kýrdým, hakkýný helâl et!”
dedim. Barýþtýk.

Annem de Zeynep’in annesiyle
helâlleþti. “Birbirimize hak geçmiþ ola-
bilir.” dedi. “Hacý olmak için henüz
çok gençsiniz. Semra büyüsün, iþ güç
bitsin o zaman gidersiniz.” dedi Zey-
nep’in annesi. 

“Dünyanýn iþi bitmez.” diye karþý-
lýk verdi annem. “Ömrümüzün ne ka-
dar olduðunu da bilmiyoruz. Üstelik
her þey gençlikte güzel. Hastalýk ve
yaþlýlýk belimi bükmeden rahatça ya-
parým haccýmý. Daha da önemlisi, hâli-
miz vaktimiz yerinde þükür. Hac yap-
mak farz oldu artýk.”

Ailesinin ihtiyaçlarýný karþýladýk-
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tan sonra hacca gidip gelmeye yetecek
parasý olan, saðlýklý her Müslümana
ömründe bir kez hac yapmak Allah’ýn
emriymiþ. Annem ve babam da bu em-
re uyarak hac görevlerini yerine getire-
cekler. Bundan dolayý her ikisi de çok
heyecanlýlar. 

Hazýrlýklar tamamlanýp yolculuk
baþladýðýnda beni de heyecan sardý.
Dedem ve anneannemle birlikte onlarý
uðurlamaya gittik. O gün her ikisi de
beyazlar giymiþti. Diðer yolcularýn ara-
sýndan bize el sallarken, uçmaya hazýr-
lanan melekler gibiydiler. 

“Allah’a emanet olun.” diyerek ve-
dalaþtýlar. 

Göz yaþlarýmý tutmaya çalýþtým.
“Anne, baba, sizi çok özleyeceðim. Sýk sýk
arayýn.” diyebildim güçlükle. Eðer oku-
lum olmasaydý, ben de giderdim peþle-
rinden. Ben de görmek isterdim Kâbe’yi,
Safa’yý, Merve’yi, Arafat Daðý’ný, Mina’yý
ve caným Peygamberimin kabrini… Ben
de “Lebbeyk!” derdim onlarla beraber. 

Birkaç gün sonra, okul dönüþün-
de, beklediðim müjdeli haberi aldým.
Beni yalnýz býrakmayan anneannem ve
dedem kapýdaydý. 

Dedem “Annenler aradý.” dedi.
“Çok iyilermiþ. Görevlerine baþlamýþlar.”

“Kâbe’yi görmüþler mi?” diye atýl-
dým heyecanla.

“Görmüþler, tavaf etmiþler etrafýn-
da!” diye söze karýþtý anneannem.

Dedem ve anneannem hacýydý.

Merak ettiðim her þeyi sordum onlara.
Anlattýlar. 

Tavaf, Kâbe’nin etrafýnda dualarla
yedi kez dönmekmiþ. Kâbe’yi kimin
inþa ettiðini, tavafýn ne zaman baþladý-
ðýný merak ettim. 

“Ýlk insan ve ilk peygamber Haz-
reti Âdem Aleyhisselâm’dan bu yana
kutsal bir mekânmýþ burasý.” diye an-
latmaya baþladý dedem. “Hazreti Nuh
Aleyhisselâm dönemindeki tufanda yý-
kýlmýþ, izi dahi kalmamýþ. Daha sonra
Hazreti Ýbrahim, eþi Hacer’i ve oðlu Ýs-
mail’i, Allah’ýn emri ve “Cebrail” adlý
meleðin rehberliði ile bu çorak araziye
býrakmýþ. Sularý tükenince Hazreti Ha-
cer’in sütü kesilmiþ. Küçük Ýsmail aç-
lýktan aðlamaya baþlamýþ. Hazreti Ha-
cer, su aramak için Safa ve Merve tepe-
leri arasýnda yedi kez koþturmuþ. Hacý-
lar bu iki tepe arasýnda yedi kez gidip
gelerek bu olayý hatýrlar ve insanoðlu-
nun gerçeði arama çabasýný simgeler.” 

“Sonra ne olmuþ dede? Su bulabil-
miþ mi?” diye sordum heyecanla.

“Bulamamýþ, ama bir ses duymuþ.
Bakmýþ ki bir melek Ýsmail’in olduðu ye-
ri kazýyor, kazdýðý yerden sular fýþkýrýyor.
Hazreti Hacer sevinçten þaþkýna dönmüþ.
Suyun akýp gideceðinden endiþe etmiþ ve
“dur, dur” anlamýna “zem, zem” demiþ.
Suyun adý “zemzem” olarak kalmýþ.” 

“Sonra ne olmuþ?” diye sordum
tekrar.

“Bir yolcu kafilesi suyu görünce ora-
ya yerleþmiþ.” dedi. “Böylece zamanla
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Mekke þehri kurulmuþ ve Hazreti Hacer
ile oðlu Ýsmail yalnýzlýktan kurtulmuþ. 

Yýllar böylece geçip gitmiþ. Ýsmail
büyümüþ. Hazreti Ýbrahim Aleyhisselâm,
arada bir Mekke’ye gelip onlarla görüþü-
yormuþ. Yine böyle bir ziyaret sýrasýnda
Allah onlarý zor bir sýnava tâbi tutmuþ.”

“Neymiþ bu sýnav dede?” diye sor-
dum sabýrsýzlýkla. 

“Allah, Hazreti Ýbrahim’den, oðlu
Ýsmail’i kurban etmesini istemiþ!” dedi. 

“Neden?” diye atýldým tekrar. “Ýn-
san kurban edilir mi?”

“Ýnsanlar, Allah inancýndan uzak-
laþtýklarý dönemlerde ilâhlarýna her tür-

lü canlýyý kurban etmiþler. Bunlar ara-
sýnda insanlar da varmýþ. Ama Allah
hem bu yanlýþ inançlarý ortadan kaldýr-
mak, insanlarý doðruya yöneltmek,
hem de Hazreti Ýbrahim’in kendisine
olan baðlýlýðýný ölçmek istemiþ. Bu se-
beple oðlu Ýsmail’i kurban etmesini is-
temiþ. Çünkü o, oðlu Ýsmail’i çok sevi-
yormuþ. Hazreti Ýbrahim Aleyhisselâm,
Allah’ýn emrine uymak üzere oðlu Ýs-
mail’in yanýna giderken, þeytan sýnavý
kaybetmesi için ona insan þeklinde gö-
rünmüþ. O’nu aldatmak için dil dök-
müþ. Hazreti Ýbrahim Aleyhisselâm
onu tanýmýþ ve kovmuþ. Oðlu Ýsmail’i
yanýna alýp kesmek üzere götürmüþ.
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Þeytan bu kez Hazreti Hacer’in yanýna
gelmiþ. O’nun merhametini kullanarak
Hazreti Ýbrahim’i engellemek istemiþ.
Ama Hazreti Hacer, “Ýsmail’i bize ve-
ren Allah’týr. O dilerse kurban etmek
de görevimizdir.” diyerek þeytaný kov-
muþ. Þeytan son bir ümitle Ýsmail’e yö-
nelmiþ. “Baban seni boðazlayacak! “ di-
yerek korkutmak istemiþ. Hazreti Ýs-
mail, “Rabbimizin emri baþýmýz üstü-
nedir!” diyerek þeytaný kovmuþ. Þeytan,
ýsrarlarýna devam etmiþ. Hazreti Ýsmail
onu taþlamayý denemiþ. Þeytan kaçmýþ
ama tekrar gelmiþ. Bu durum üç kez
tekrarlanmýþ. Üçüncü taþlamadan son-
ra þeytan onlarý aldatmaktan ümidini
kesip, uzaklaþmýþ. Hac sýrasýnda, bu
olayýn geçtiði Mina’da Müslümanlar
Hazreti Ýsmail gibi, kendilerini aldat-
maya çalýþan þeytaný, üç yerde temsilî
olarak taþlarlar. Böylece hem Allah’a
baðlýlýklarýný yeniler hem de þeytan-
dan gelen ve Allah’ýn hoþlanmadýðý
her þeye tavýr koymaya hazýrlanýrlar.”

“Bütün bunlar çok ilginç.” diye
düþündüm. “Demek ki her ibadetin,
bilmediðimiz pek çok sebebi ve faydasý
var. Acaba daha sonra Hazreti Ýsma-
il’in baþýna neler geldi? Babasý onu ger-
çekten kurban etti mi?”

“Hazreti Ýbrahim ve oðlu Ýsmail’in
bu teslimiyetinden Yüce Allah çok
hoþnut olmuþ ve Cebrail aleyhisselâmla
gayet bakýmlý güzel bir koç göndermiþ.
Cebrâil aleyhisselâm, Hazreti Ýbra-
him’e: “Ey Ýbrahim, Allah’a baðlýlýðýný
ispat ettin. Allah bu koçu Ýsmail’in ye-

rine kurban etmen için cennetten yer-
yüzüne gönderdi.” demiþ. Hazreti Ýb-
rahim büyük bir sevinçle koçu alýp
kurban etmiþ. Bu lütfundan dolayý
Allah’a çok þükretmiþ.

O gün bu gündür bütün inananlar
Allah’a baðlýlýklarýný göstermek ve ni-
metlerinden dolayý O’na þükretmek için
her sene bu tarihlerde kurban keserler.
Hâli vakti yerinde olan her Müslümana
emredilmiþ olan bir ibadettir bu.”

Dedemi büyük bir heyecan ve hay-
retle dinliyordum. Durakladýðýný fark
edince, “Haydi dede, daha Kâbe’nin
yapýlýþýný anlatmadýn” dedim. 

Dedem beyaz sakallarýný ovuþtura-
rak gülümsedi. Yorulmuþtu, ama me-
rakýmý görünce beni kýrmak istemedi.
Anlatmaya devam etti:

“Bir gün, Cebrâil adlý melek Haz-
reti Ýbrahim’in karþýsýna çýkmýþ. “Ey Ýb-
rahim, Allah sana Beytullah’ý yapmaný
emrediyor” demiþ. Kâbe’nin yerini bil-
direrek sýnýrlarýný çizmiþ. Hazreti Ýbra-
him, oðlu Ýsmail ile birlikte Müslüman-
lara kýble olacak, tavaf edilerek ibadet
edilecek olan Kâbe’yi inþa etmiþ. Sonra
da oðlu Ýsmail’den, tavafa baþlama
noktasýný belirtmek için Kâbe’nin bir
köþesine konmak üzere taþ getirmesini
istemiþ. Bu sýrada Cebrâil adlý melek,
cennetten getirdiði taþý onlara vermiþ
ve iþaret olarak bunun kullanýlacaðýný
söylemiþ. Siyaha yakýn kýrmýzý renkli
bir taþmýþ bu. Ama zamanla tamamen
kararmýþ ve ona siyah taþ anlamýna
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“Hacerü’l-Esved” adý verilmiþ. 

Ýþte, ta o zamanlardan beri inanan-
lar Kâbe’yi tavaf ederler. Safa ve Merve
tepeleri arasýnda gidip gelirler. Hazreti
Adem ve Hazreti Havva’nýn cennetten
dünyaya indirildikten sonra birbirlerine
kavuþtuklarý yer olan Arafat Daðý’nda
bir süre kalýrlar. Mina’da þeytan taþlarlar.
Bunlarý yaparken daima, her þeyin sahi-
bi olan Allah’ýn davetine cevap verme
anlamýna gelen ve “lebbeyk” sözleriyle
baþlayarak þükür ifade eden duayý okur-
lar. Böylece hac ibadetini tamamlamýþ
olurlar. Bu sýrada, “ihram” adý verilen,
sade ve gösteriþsiz bir giysi vardýr üzerle-
rinde. Allah önünde insanlarýn eþit oldu-
ðunu, hiçbir ýrkýn diðerinden üstün ol-
madýðýný hacda açýkça görebilirler. 

Mahþer günü gibi kalabalýktýr her
yer. Öldükten sonraki diriliþ gelir insa-
nýn aklýna. Daha güzel yapar ibadetleri-
ni. Hac yolculuðunda, hiçbir dostluða
benzemeyen yeni yeni dostluklar kuru-
lur. Velhasýl, gitmeden bilinmez, tatma-
dan anlaþýlmaz haccýn verdiði huzur ve
mutluluk. Hele bir de Mekke’den Me-
dine’ye, Peygamberimizin kabrine gidiþ
vardýr ki… O yüceler yücesi peygambe-
ri ziyaretin verdiði haz hiçbir þeye ben-
zemez. “Beni vefatýmdan sonra ziyaret
eden, hayatýmda iken ziyaret etmiþ gibi-
dir.” buyurmuþ Peygamber Efendimiz.

Sözün bu noktasýnda sesi soluðu
kesildi dedemin. Gözlerinden yaþlar sü-
züldü. Hasret dolu bir “of ” çektikten
sonra þöyle mýrýldandý:

Gani Mevlâm nasip etse,

Varsam aðlayý, aðlayý.

Medine’de Muhammed’i

Görsem aðlayý aðlayý.

Delil yapýþsa elime,

Lebbeyk öðretse dilime,

Ýhram bezini belime,

Sarsam aðlayý aðlayý.

Hacýlar döner yana yana,

Ciðerim döndü bir yana,

Þol zemzemden kana kana,

Ýçsem aðlayý aðlayý.

Derviþ Yunus der can ile

Kul olmuþum iman ile

Dilim zikri Kur’ân ile

Varsam aðlayý aðlayý

Sonra da göz yaþlarýný silip þöyle
dedi: “Haccýn tadýný, Resulallah’ý ziya-
retin lezzetini ve mutluluðunu tekrar
tekrar yaþamak istiyor insan.” 

Aradan günler geçti. Kurban bay-
ramý geldi. En güzel elbiselerimizi giy-
dik. Dedemin bayram namazýndan
sonra alýp getirdiði koçu Allah için
kurban ettik. Kendisini bize tanýttýðý
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ve sayýsýz nimetler verdiði için Allah’a
þükrettik. 

“Senede sadece bir kez, Kurban
bayramýnda et yiyebilen yoksullar var.”
dedi anneannem. 

Etlerin bir bölümünü fakirlere da-
ðýttý. Birazýný da piþirip bize ikram etti. 

Bayramdan sonra annemler tekrar

aradýlar. Yakýnda bizimle birlikte ola-
caklarýný söylediler. Medine hurmasý ve
zemzem de getirecekler ve kim bilir
neler neler anlatacaklar. Onlarý büyük
bir heyecanla beklerken, hac ve kurban
ibadetini öðrenmiþ olmanýn keyfini ya-
þýyorum.



Ýbadet eðer 
bir kuþ olsaydý,

þüphesiz onun kanatlarý 
namaz ile oruç olurdu.

Yahya bin Muaz

Ýman, bir manevî
cennet çekirdeði taþýyor.

Ýnsanýn asýl vazifesi,
imân ve duadýr.

* * *
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Bir gün Sevgili Peygamberimiz
Resûlü Ekrem (Aleyhisselâtü Vesselâm)
mescitte sahabe efendilerimizle sohbet
ediyordu. Sahabeler, dertlerini sýkýn-
týlarýný O’na açýyor, merak ettikleri ko-
nularý sorup öðreniyorlardý. Allah
Resûlü de her biri inciden, elmastan,
pýrlantadan deðerli mübarek sözleriyle
onlarý aydýnlatýyor, dertlerine çare bul-
maya çalýþýyordu. 

Bu tatlý muhabbet sürüp gider-
ken, mübarek bir zat elinde bir kap ile
mescidin kapýsýnda belirdi. Ýzin isteyip
içeri girdi ve içinde süt bulunan kabý
Efendimize uzatarak, bu ikramý kabul
etmesini istedi. 

Resûlü Ekrem Efendimiz, hediyeyi
getiren zatý kýrmadý. Onun bu içten ve
samimî ikramýný kabul etti. “Bismil-
lah” deyip sütten bir yudum içti ve ka-
lan sütü saðdan baþlayýp oradakilere
sýrayla içirmek istedi. Fakat hemen
saðýnda henüz on yaþlarýndaki Enes
vardý. Acaba Peygamber Efendimiz
saðdan baþlayýp sütü sýrayla mý ikram
edecekti, yoksa orada bulunan ve yaþ-
ça büyük olan sahabi efendilerimizden
mi baþlayacaktý? Tam bunun merak
edildiði anda Efendimiz Aleyhisselâm
Enes’e :

– Bak Enes, sýra senin. Þu an bu
sütü içme hakkýna sahip olan sensin.
Ancak, istersen buradaki büyüklerin-
den baþlayalým, sonra sen iç. Ne dersin? 

Enes, on yaþýnda Efendimizi
tanýmýþ, son derece edepli, saygýlý ve
bir o kadar da zeki bir çocuktu. Orada-
ki herkes gibi elbette o da Peygambe-

rimizden kalan sütü içmek istiyordu.
Aslýnda birer yudum içmekle sonuçta
herkes O’ndan kalan sütü içmiþ ola-
caktý. Ancak O’nun dudaklarýna do-
kunmuþ olan, dolayýsýyla O’ndan ka-
lan ilk artýk olan sütü içmek, herkesin
arzusuydu. Mü’min kardeþinden kalan
artýk þifa ise Allah Resûlünden kalan
en büyük þifa kaynaðý idi. Oradaki sa-
habi efendilerimiz gibi on yaþýndaki
Enes de bunun þuurundaydý. Belki fe-
dakârlýk edip, hakkýný büyüklerine de
býrakabilirdi. Ancak, tatlý bir kur-
nazlýk yaparak bu fýrsatý deðerlendir-
mek istedi. Sevgili Peygamberimiz’e
cevaben:

– Ey Allah’ýn Resûlü, buradaki
büyüklerime hürmetim büyük, onlarý
çok seviyorum. Fakat ben sizden kalan
sütü içme hakkýmý kullanmak istiyo-
rum deyince, Peygamber Efendimiz te-
bessüm etti. Bu bir tercih meselesiydi
belki. Enes’in bu zekice cevabý Pey-
gamberimiz’in hoþuna gitmiþti. O’nun
tebessüm etmesi, oradaki sahabe efen-
dilerimizin de tebessüm etmesine
vesile oldu ve hepsi Enes’ten sonra o
sütten birer yudum içip, bu güzel ni-
meti veren Allah’a þükrettiler.

TATLI BÝR KURNAZLIK



Ýnsan yuva kurmalý,
Birlikte yaþamalý.

Çocuk sevgiye açtýr,
Herkes ona muhtaçtýr.

Mutlu yuva saraydýr,
Görene çok kolaydýr.

Hoþgörü iþin sýrrý,
Saygý çizer sýnýrý.

Fedakâr olmak iyi,
Armaðan ver sevgiyi.

Helâl kazan gayret et,
Eve yaðsýn bereket...

Doðduðumdan bu yana,
Ailem okul bana.

Annem, babam öðretmen,
Kardeþimden geçemem.

Ninem evin gülüdür,
Sabýrlý, görgülüdür.

Dedemden tarih dinle,
Geçmiþ yaþar seninle.

Kedim “mýr-mýr” uyuyor,
Sanki huzur soluyor.

Aile emanettir,
Bir ufacýk cenettir!

Ali Sacit 

AÝLEM
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Sürekli yaramazlýk yapan, annesi-
nin babasýnýn sözünü dinlemeyen bir
çocuk varmýþ. Bu çocuk bütün davra-
nýþlarýyla çevresini rahatsýz edermiþ.
Öyle ki babasý bile artýk ona dayana-
mayacak hâle gelmiþ: “Böyle giderse
sen adam olamazsýn oðlum!” demiþ.
Çocuk, yaramazlýklarýna devam ettik-
çe, babasý bu sözü tekrarlamýþ.

Çocuk, babasýnýn: “Sen adam ola-
mazsýn!” sözüne çok üzülmüþ. Okuyup
vali olmuþ.

Günler aylarý, aylar yýlarý kovala-
mýþ. Günlerden bir gün, yaþlý adamýn
kapýsýný iki görevli týklatmýþ. Kapýyý
açan nur yüzlü ihtiyar: “Buyurun
evlâdým, ne istemiþtiniz?” demiþ. Gö-
revlilerden biri, gayet saygýlý bir þekil-
de: “Sizi Vali Bey çaðýrýyor efendim!”
demiþ. 

Yaþlý adam bu duruma þaþýrmýþ.
Kimseyle bir meselem olmadýðý hâlde,
Vali Beyler beni niçin makamýna çaðýr-

dýlar acaba?” diye dü-
þünmüþ. Bu olaya bir
anlam veremese de
“Emir büyük yerden!”
deyip görevlilerle bir-
likte vali konaðýnýn
yolunu tutmuþ.

Konaða vardýkla-
rýnda oradaki görevli-
lerden izin alýp valinin
huzuruna çýkmýþlar.
Ortada yaþlý adam, iki

yanýnda da görevliler… Yaþlý adam
lüks odadaki deri koltukta oturan genç
valiye göz ucuyla bakmýþ. 

Koltukta bacak bacak üstüne at-
mýþ bir þekilde kibirle oturanýn, kendi
oðlu olduðunu fark etmiþ. Babasýnýn
kendisini tanýdýðýný sezen vali ayaða
kalkmýþ. Elleri arkasýnda, odada dolaþ-
maya baþlamýþ. Tam babasýnýn önünde
durmuþ. Babasýna dönmüþ, kafasýný
kaldýrmýþ.

Sanki bir iddiayý kazanmýþ çocuk
gibi, sevinçle: “Baba hep derdin ya,
‘Sen adam olamazsýn diye!’ Ýþte bak
oðlun vali oldu!” 

Adam, bembeyaz sakallarýný titrek
elleriyle sývazlamýþ. Derin bir iç çekmiþ
ve sonra oðluna þu sözleri söylemiþ:
“Oðlum, ben sana “Vali olamazsýn!”
demedim ki, “Adam olamazsýn!” de-
dim. Sen vali olsan da ben senin baba-
ným. Böyle bir durumda beni ayaðýna
çaðýrmamalýydýn. Gelip elimi öpmeliy-
din. Ne yazýk ki senin hakkýnda yanýl-
mamýþým!” 

ADAM OLMAK



Yeryüzünde 300’den fazla türü
vardýr kolibrilerin...

Bazý türleri “arý kuþu” olarak da
adlandýrýlýr ve en büyüklerinin kütlesi
10-12 gram civarýndadýr.

Kolibrinin yiyecekleri arasýnda, çi-
çeklerin ortasýndaki “bal özü” gibi sývý-
lar da vardýr. Ancak bu deðerli sývýya
her zaman kolayca ulaþýlamaz. Bazý çi-
çeklerin ortasý derince bir çukur gibi-
dir. Kolibrinin alacaðý tatlý sývý da bu
kýsýmdadýr. Kuþun bu besine ulaþmasý
için gagasýnýn yeterince uzun olmasý
gereklidir. Her canlýya ihtiyacý olan or-
ganlarý gerekli ölçülerde yaratýp tak-
dim eden Allah, kolibrinin gagasýný da
uygun ölçülerde yaratmýþtýr. Kuþun ga-
gasýnýn uzun olmasý da yetmez. Çünkü
çok defa bu tatlý suyu emmek için, çi-
çeðin yakýnýnda kuþun konabileceði bir
dal yoktur. Yarattýklarýna sonsuz þefkat
ve merhameti olan Rabbimiz, bu kuþa
“hiçbir yere konmadan, çok hýzlý kanat
çýrparak, havada sabit bir noktada ka-
labilme” yeteneði vermiþtir. Üstelik
kolibri kuþlarý, havada uçarken geri ge-
ri gidebilme yeteneðine de sahiptir.

Bazý kolibri türleri bir saniyede 25
defa kanat çýrpar. Saniyedeki kanat çýrp-
ma sayýsý 50’yi geçenler de vardýr. Kolib-
riler kanat çýrparken, kanadýn hareketini
gözlerimizle fark edemeyiz. Bu kuþun
kanatlarý âdeta titreþim hareketi yapar.

Diðer kuþlarýn hepsinden farklý bir

uçuþ
tekniði
olan kolibri-
ler, yaklaþýk
olarak bir parmak
büyüklü-
ðündedir.
Serçe par-
maðýmýz
kadar küçük
olanlarý da vardýr.

Yapýlan gözlem ve
araþtýrmalar, kolibri kuþu-
nun saatte 80 km hýzla, hiç durmadan
10 saat uçarak, 800 km yol aldýðýný
göstermiþtir. Kuþ, bu uçuþu sýrasýnda
hiçbir yere konmaz. Üstelik bu uzun
yolculuk sýrasýnda hiçbir þey yemez.
800 km’lik uçuþta, vücudundaki yaðýn
sadece1,5 gramý erir. Yani 1,5 gram ya-
kýtla, 800 km yol...

Uçak mühendislerinin, kuþlardan
ilham alarak çeþit çeþit uçaklar geliþtir-
diðini biliyorsunuz. Daha mükemmel
uçaklar üretmek için yüzlerce kuþ türü
gözlendi ve incelendi. Günümüzde de
bu incelemeler devam ediyor. Bu konu-
nun uzmanlarý, belki de kolibri kuþun-
dan daha pek çok ilhamlar alacaklar...

Kolibri kuþu, “her þeyi sapasaðlam
ve mükemmel yaratan Allah’ýn”, tabi-
attaki milyarlarca sanat eserinden sade-
ce biridir. Kuþun bu ilginç özellikleri,
Allah’ýn sanatýndaki mükemmelliði”
Ýki kere iki dört eder.” derecesinde
açýkça göstermiyor mu?

UÇUÞ SANATI VE
KOLÝBRÝ KUÞLARI
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Osmanlý döneminde, varlýklý kiþi-
lerin halk yararýna cami, hamam, ker-
vansaray gibi eserler yaptýrmasý güzel
geleneklerdendi.

Üçüncü Murat devrinde Kaptan-ý
Deryalýk yani “Deniz Kuvvetleri Baþko-
mutanlýðý” görevini sürdüren Kýlýç Ali
Paþa’nýn da gönlünde cami yaptýrma is-
teði vardý. Paþa, sonunda bu isteðini pa-
diþaha iletti. Üçüncü Murat bu isteðe:
“Paþaya cami için bir karýþ dahi yer ver-
mem! Onun diyarý denizlerdir. Eðer gü-
cü varsa gitsin, camisini deniz üzerinde
yaptýrsýn!” þeklinde cevap verdi.

Paþa, padiþahýn cevabýný anlayýþla
karþýladý ve: “Padiþahýmýz doðru söylü-
yor. Bizim yerimiz denizler olduðuna
göre, camimizin de deniz üzerinde ol-
masý uygun olur.” dedi ve ardýndan ca-
miyi yapacak iyi bir mimar aramaya
baþladý. En sonunda camiyi Mimar Si-

nan’a yaptýrmaya karar verdi. Yaptýr-
mak istediði cami konusunda mimara
bilgi verdi.

Mimar Sinan, paþaya caminin nere-
ye inþa edileceðini sorunca Kýlýç Ali Paþa:

“Koca Sinan, senin de pek iyi bildi-
ðin gibi bizim karada yerimiz yoktur.
Bizim yerimiz denizlerdir. Bundan do-
layý camimizin de deniz üzerine yapýl-
masý gerekir.” dedi.

Sorusuna aldýðý cevap karþýsýnda
bu iþin içinde bir iþ olduðunu anlayan
Mimar Sinan, düþünmeye baþladý.
Çünkü þimdiye kadar yüzlerce eser in-
þa etmiþ ama bu eserlerin hepsi karaya
yapýlmýþtý. Þimdi ise kendisinden deni-
ze bir cami yapmasý isteniyordu. Bu iþ
nasýl olacaktý? Paþa, tecrübeli mimarýn
zihnini kurcalayan bazý sorularýn oldu-
ðunu anlamakta gecikmedi ve ona:

DENÝZ ORTASINDAKÝ CAMÝ



– Caminin deniz üzerine inþa edilme-
sinin aklýna yatmadýðýný biliyorum. Ama
sen merak etme, bizim kadýrgalarýmýz,
denizleri karaya çevirebilir. Hiç þüphen
olmasýn, birkaç hafta içinde deniz kaya-
larla doldurulur ve cami inþaatýmýz için
uygun zemin hazýrlanýr inþaallah, dedi.

Kýlýç Ali Paþa, leventlerine cami in-
þaatý için hemen denizde uygun zemin
hazýrlanmasý emrini verdi. Halkýn me-
raklý bakýþlarý altýnda kýsa zaman sonra
Marmara ve Karadeniz kýyýlarýndan ge-
tirilen kaya parçalarý ile Tophane kýyý-
sýnda deniz doldurulmaya baþlandý.

Denizin kayalarla doldurulmakta
olduðunu duyan üçüncü Murat, paþa-
ya yaptýðý iþten vazgeçmesini ve cami-
yi karaya yaptýrabileceðini bildirdi ise
de paþa bunu kabul etmedi.

Birkaç hafta sonra denizin ortasýn-
da cami inþaatý için küçük bir adayý an-

dýran bir zemin hazýr hâle getirildi. Bir
de ada ile sahil arasýnda gidiþ geliþi
saðlamak için güzel bir köprü kuruldu.
Mimar Sinan zemin hazýrlanýnca inþa-
ata baþladý. Kýsa zaman sonra denizin
ortasýnda muhteþem bir eser yükseldi. 

Camiyi tamamlayan Mimar Sinan:

– Denizler kabarsa, azgýn dalgalar
caminin kubbesinden aþsa, bu güzel
cami kýyamete kadar ayakta kalacaktýr
inþaallah, dedi.

Günümüzde Kýlýç Ali Paþa Camii,
sahilin doldurulmasý sebebiyle kýyýdan
epey içeride kalmýþtýr. 

Bugün Kýlýç Ali Paþa’nýn türbesi
de Tophane Meydaný’ndaki bu caminin
avlusu içindedir.

Yolunuz Tophaneye düþtüðünde bu
camiyi ziyaret etmeyi ve Kýlýç Ali Paþa-
ya bir Fâtiha okumayý unutmayýnýz.
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BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM
1. Kurban bayramýnda Semra'nýn

anne babasý nereye gidiyor?

A. Hacca
B. Umreye 
C. Gezmeye 
D. Ziyarete

2. Müslümanlar kaç günden fazla küs
kalamazlar?

A. Ýki
B. Üç 
C. Dört 
D. Beþ

3. Kâbe'nin etrafýný yedi kez dönme-
ye ne denir?

A. Dolaþma 
B. Ziyaret
C. Tavaf
D. Yürüme

4. Kâbe'yi ilk olarak kim inþa etmiþ?

A. Hazreti Ýbrahim ve oðlu Ýsmail 
B. Hazreti Hacer ve kýzý
C. Abdulmutalib ve oðlu 
D. Hazreti Yunus

5. Bir gün Peygamberimiz sohbet
ederken bir adam O'na ne ikram
etti?

A. Üzüm
B. Ekmek
C. Et
D. Süt

6. Yaramaz çocuk okuyup ne olmuþ?

A. Vali
B. Kaymakam 
C. Tüccar
D. Öðretmen

7. Üçüncü Murat, Kýlýç Ali Paþa'nýn
camiyi nereye yaptýrmasýný isti-
yor?
A. Denize
B. Bir tepeye.
C. Ovaya
D. Daðýn eteðine

8. Ýslam dininden olanlara ne denir?
A. Yahudi
B. Müslüman
C. Hýrýstiyan
D. Putperest

209
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1. Müslümanlarýn topluca namaz kýlýp, ibadet 
ettikleri kutsal mekân

2. Odunsu gövdeli bitkilerin genel adý 
3. Camide müezzinlerin bulunduðu bölüm
4. Karþýlýklý yardým etmek
5. Camide vaizlerin Müslümanlara nasihat ettikleri yer
6. Davranýþlarýmýzdaki doðruluk
7. “Müjde” anlamýndaki kelime
8. Peygamberimizin “...imandandýr.” buyurduðu, dinimizin özündeki güzel bir

davranýþ
9. Anne, baba ve çocuklardan oluþan en küçük topluluk
10. “Affedilme” anlamýna gelen kandil gecesinin adý
11. Camide cuma ve bayram günlerinde imamýn çýkýp, Müslümanlara hitap ettiði,

merdivenli kýsým
12. Bir insanýn yurduna, memleketine duyduðu sevgi. Bu sevgi imandan kay-

naklanýr.
13. Baþarýnýn, öðrenmenin ve mutluluðun temel þartlarýndan biri.
14. Toplumun huzur ve mutluluðu için, insanlarýn her konuda, birbirlerine destek

olmasý
15. Camilerin bitiþiðinde, ezanýn okunduðu, yüksek estetik yapý
16. Tembelliðin zýddý
17. Karþýlýklý olarak birbirimize selâm vermek
18. Allah yolunda mücadele ederken ölmek (Allah katýnda yüksek bir makam)
19. Camide imamýn namaz kýldýrdýðý bölüm
20. Rabbimizin, kendisinden sonra itaat etmemizi emrettiði iki kutsal varlýðýmýz
21. Kurân-ý Kerîm’de bize emredilen, bütün insanlarýn dünya ve ahirette mutlu

olmalarýný saðlayan önemli bir davranýþ. Yalan söylememek, insanlarý aldatma-
mak anlamýna gelir.

22. “Bütün inananlar birbiriyle .........tir.” cümlesi hangi sözle tamamlanmalýdýr?
23. Mübarek üç aylardan ilki olan, Recep ayýnýn ilk cuma gecesinde kutladýðýmýz

kandilin adý
24. Millî þairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýlan, baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi

olan on kýtalýk þiir (marþ)
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9. Bölüm, Zekât 
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10. Bölüm, Hac 
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11. Bölüm, Oruç 
Bulmaca Çözümü



1. Bölüm, Allah’ýmý Seviyorum
2. Bölüm, Meleklere Ýnanýyorum

3. Bölüm, Kitaplara Ýnanýyorum 4. Bölüm, Peygamberlere Ýnanýyorum

Bil Bul Çözümleri



Bil Bul Çözümleri

5. Bölüm, Ahirete Ýnanýyorum 6. Bölüm, Kadere Ýnanýyorum

7. Bölüm, Sevgili Peygamberim 8. Bölüm, Namaz
Acaba ne diyor? 
“El elin eþeðini
türkü söyleye-
rek ararmýþ.”



9. Bölüm, Zekât
10. Bölüm, Oruç

11. Bölüm, Hac

Bil Bul Çözümleri

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.17)
1-B 2-D 3-A 4-D 5-B 6-C 7-A 8-D

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.35)
1-C 2-A 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.53)
1-B 2-A 3-C 4-B 5-A 6-D 7-B 8-D

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.69)
1-B 2-D 3-A 4-C 5-C 6-A 7-C 8-C

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.87)
1-C 2-A 3-B 4-C 5-A 6-A 7-B 8-A

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.101)
1-C 2-B 3-D 4-A 5-B 6-A 7-C 8-A

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.121)
1-A 2-B 3-B 4-B 5-D 6-A 7-B 8-A

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.209)
1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-A 7-A 8-B

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.156)
1-C 2-B 3-D 4-A 5-C 6-A 7-D 8-B
9-A 10-D 11-C 12-B 13-A 14-B 15-A

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.172)
1-C 2-A 3-C 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B
9-D 10-A 11-A 12-D 13-A 14-A 15-D 16-C

BÝLGÝMÝZÝ ÖLÇELÝM (sy.190)
1-A 2-D 3-C 4-A 5-B 6-D 7-A 8-C
9-D 10-C 11-A 12-C 13-D 14-A 15-B 16-D
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