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Bir pazar günüydü. Ailesine yardım ettikten sonra kırlara dolaşmaya 
çıktı. Arkadaşlarıyla doyasıya top oynadı. Bu arada karnı çok acıktı. Artık 
eve dönme zamanıydı. Arkadaşlarıyla vedalaşıp evin yolunu tuttu. Bir 
çeşmede doyasıya su içti. Sonra eline aldığı uğur böceğinin uçmasını  
sabırla bekledi. Gerçekten çok yorulmuştu. Bir ceviz ağacının altına otur-
du. Sırtını ağaca yaslayarak derin bir nefes aldı. Çok geçmeden derin bir 
uykuya daldı.

Aklına mevsimlerle ilgili okulda öğrendikleri geldi. Dünya’nın dönmesi 
ve Güneş’in Dünya’ya yakınlığı, ışınların dik ya da eğik gelmesi mevsimleri 
oluşturuyordu. Baharın geç gelmesinden dolayı Güneş’i çok özlemişti. 
Bunları düşünürken yorgunluktan uykuya daldı. 

Güneş, bulutların arasından göz kırparak seslendi. 

— Selâm Ahmet, beni çok özlediğini biliyorum.

Ahmet neye uğradığını şaşırdı. Güneş kendisiyle konuşuyordu. Nasıl 
da güler yüzlüydü. Tıpkı resimlerde çizdiği gibi.

— Güzel Güneş, dost Güneş, dedi Ahmet. Aslında sana çok şey borç-
luyuz. Sen Dünya’mızı aydınlatıyor, ısıtıyorsun. Senin ışığın gelmezse ka-
ranlıkta kalırız. Sıcaklığın gelmezse donarız. Söylesene bu kadar yakıtı 

nerden buluyorsun?

GÜNEŞ VE ÇOCUK

Allah’a İman
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— Estağfurullah, dedi, Güneş. Allah bütün varlıklara farklı görevler 
vermiş. Benim de görevim Dünya’yı ısıtmak ve aydınlatmak. Her varlık 
gibi ben de O’nun emirlerin yerine getiriyorum.

Ahmet Güneş’in bu içten cevaplarına çok sevinmiş, ona olan sevgisi 
bir kat daha artmıştı. İçinden geldiği gibi seslendi Güneş’e:

— Güzel Güneş sana yaklaşabilir miyim? Sana dokunmak istiyorum.

Güneş bu istek karşısında çok tedirgin olmuştu.

– Aman Ahmetciğim! Sen bana yaklaşırsan yanarsın, dedi.

Ahmet huysuz bir çocuk gibi tekrar yalvardı:

– O zaman sen Dünya’mıza yaklaş.

Anlaşılan Ahmet’in öğreneceği çok şey vardı. Güneş 
gülümseyerek cevap verdi: 

– Ben Dünya’ya yaklaşırsam Dünya çok sıcak bir 
yer olur. Öyle ki bütün bitkiler kurur. Hayvanların 
ve insanların da bu sıcakta yaşaması mümkün ol-
maz. Ayrıca kutuplardaki buzullar erir. O zaman 
Dünya’nın büyük kısmı sular altında kalır.



Güneş sözlerine devam etti:

– Allah beni Dünya’ya en uygun uzaklıkta yaratmış. Bu şekilde canlılar 

ne sıcaktan yanar, ne de soğuktan donar. Dünya’daki bu sıcaklık sayesinde 

meyveler olgunlaşır. İnsanlar ve hayvanların hayatları kolaylaşır.

Ahmet’in soruları devam etti:

– Her gün sabah gelip, akşam kayboluyorsun. Ben senin hep bizimle kal-

manı istiyorum. Sen gidince her taraf karanlık oluyor. Hem biliyor musun? 

Ben karanlıktan çok korkarım.

Güneş bir anne gibi, onun her sorusuna sabırla cevap verdi:

– Allah, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesini istemiş. O da kendi 

ekseni etrafında hiç durmadan dönüyor. Ben de bu sayede Dünya’nın baş-

ka yerlerini de ısıtma ve aydınlatma fırsatı buluyorum.

Ahmet’in soruları bitecek gibi değildi. Güneş Ahmet’i uyardı:

– Şimdi benim gitmem gerekiyor. Dünya’nın başka yerlerini de aydınlat-

mam lazım. Oradaki canlılar şimdi beni bekliyorlar. Sen de eve geç kalıyor-

sun. Annen seni çok merak edecek. 
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Güneş iyice batmış akşam olmuştu. Ahmet, okunan ezan sesiyle 

uyandı. Az önce gördüklerinin tatlı bir rüya olduğunu anladı.  Biraz 

kendine geldikten sonra gördüğü rüyayı hatırlamaya çalıştı. Evine 

doğru yürümeye başladı. Allah’ın ne kadar büyük olduğunu düşün-

dü. “Allah’a verdiği nimetler için ne kadar teşekkür etsek azdır.” 

dedi. 
Nejmettin AYDIN

9



10



11



12



13



Birisi bize, “Akşam çok ödevim vardı. Yorgun olduğum için yattım. Sabah kalkınca 

ödevimin yapıldığını gördüm.” dese acaba inanır mıyız? Ya; “Evimizin bodrumunda 

hurdalar vardı. Sabahleyin ne göreyim? Hurdalar kendiliğinden son model bir araba-

ya dönüşmüş.” dese bize inandırıcı gelir mi? Hepimiz, böyle bir şeyin olamayacağını 

düşünürüz.

Ustası olmadan bir hurdalardan bir araç olmuyor. Acaba bütün güzellikleriyle Kai-

natın da bir ustası olması gerekmez mi ? Onca mükemmel hayvanlar, bitkiler kendili-

ğinden oluşabilir mi? 

Dünya’da ve uzayda gördüğümüz herşey yokken var eden Allah’tır. Bizi, anne ve 

babamızı, yiyeceklerimizi yaratan da O’dur. O Bir’dir. Yardımcısı ve ortağı yoktur. Al-

lah’ın her şeye gücü yeter. Bir şey diledi mi “Ol!” demesi yeterlidir. Hiçbir şey O’na zor 

gelmez. Allah olmuş ve olacak herşeyi bilir.

Allah bizi yoktan var etti. Görmemiz için göz, duymamız için kulak verdi. Anne ve 

babamızı bize bakmakla görevlendirdi. Bizi büyüttü. Bize rızıklar verdi. Bize akıl vere-

rek diğer canlılardan üstün yarattı. Kısacası sahip olduğumuz her şeyi O yarattı. 

Annemiz, babamız, öğretmenimiz, bize iyilik yapan herkese teşekkür etmeyi öğret-

tiler. Silgisini kullandığımız arkadaşa, meyve aldığımız satıcıya, yemek yapan annemi-

ze, hediye alan babamıza artık teşekkür ediyoruz. Sahip olduğumuz her şeyi bize ve-

ren Allah’a teşekkür etmeyi de unutmamalıyız. Allah’a teşekkür etmeye şükretmek 

veya hamd etmek de denir.

Allah’a şükretmek O’nun sevdiği şeyleri yapmak, sevmediklerinden kaçınmakla 

olur. Allah çalışkan olmamızı, arkadaşlarımızla iyi geçinmemizi, anne, baba ve büyük-

lerimize saygılı olmamızı sever. Zararlı alışkanlıklar edinmemizi, tembel olmakta israr 

etmemizi, başkalarının haklarına saygısızlık yapmamızı sevmez. İbadet olarak bizden 

istediklerini yapmamızı ister.

“Allah’ım beni, annemi, babamı ve bütün sevdiklerimi koru. Senin sevdiklerini bana 

sevdir. Sevmediğin şeyleri yapmama izin verme… Her işimde bana yardım et.  Âmin.” 

Allah’a İman
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Hazreti Hamza, Peygamber Efendimizin amca-
sıdır. Çok güçlü biriydi. Onun için Hazreti Hamza’-
ya “Aslan Avcısı” da derlerdi. Bütün Kureyş kabilesi 
gibi Hazreti Hamza da Peygamber Efendimizi çok 
severdi. Çünkü o, ahlâk bakımından Mekke’nin en 
iyisiydi. Akrabalarına önem verir,  herkesle iyi ge-
çinirdi. 

Hazreti Hamza, bir gün Ebu Cehil’in Sevgili Pey-
gamberimize hakaret ettiğini öğrendi. Buna çok 
kızdı. Ebu Cehil’in Kâbe’de olduğunu öğrenince he-
men yanına gitti.. 

— Benim kardeşimin oğluna hakaret eden, O’nu 
kıran sen misin, diyerek elindeki yayı Ebu Cehil’in 
kafasına şiddetle indirdi. Ebu Cehil’in kafası yarıldı.

Ebu Cehil, Hazreti Hamza’nın Müslüman olma-
sından korktuğu için ona cevap vermedi. Hazreti 
Hamza, daha sonra Sevgili Peygamberimizin yanına 
gitti ve O’na olanları anlattı..

— Artık üzülme, mutlu ol, dedi.
Sevgili Peygamberimiz:
— Ben ancak senin Müslüman olmandan mutlu 

olurum, dedikten sonra Hazreti Hamza’yı bir olan 
Allah’a inanmaya davet etti. Hazreti Hamza düşün-
mek için izin istedi.

Mekkeliler o zamanlar kendi elleriyle yaptıkları put 
lara tapıyorlardı. Bu putları da Kâbe’ye koymuşlar, 
burada onlara ibadet ediyorlardı. Hazreti Hamza 
bir süre düşündükten sonra Efendimizin yanına 
geldi. 

— Ey Muhammed! Çölde yal-
nız gezerken Allah’ın dört 
duvar arasına sığamayaca-
ğını anladım, dedikten sonra 
kelime-i şehadet getirerek 
Müslüman oldu.

Hazreti Hamza’nın İslâm 
dinine girmesi bütün Müs-
lümanları çok sevindirdi. 
Çünkü onunla sayıları çok 
az olan Müslümanlar biraz 
daha güçlenmiş oldular.

Hazreti 
Hamza’nın 
Müslüman 
Oluşu
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Allah Bir
Ahiret aleminin,

Gölgesidir bu dünya.

Diyor Rabbü’l âlemin:

“Dünya hayatı rüya.”

Ötededir asıllar,

Burada numunesi.

Yemiş verecek dallar,

Ve de Cennet bahçesi.

Ötede mutluluklar,

Ebedi tad ve lezzet.

Yemiş verir kulluklar;

Sevgi,  umut ve izzet.

Çünkü o iklimlerde,

İman, ihlas sığınak.

Geçer akçe her yerde,

Yaratana inanmak.

Öyleyse ötelere,

İmanla git ey yolcu.

Allah bir, diye diye,

Bul en güzel sonucu.

             Mehmet ERDOĞAN
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Bir gün Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hatice annemiz ile birlikte namaz kılı-
yordu. Onlar namaz kılarken Hazreti Ali odaya girdi ve onları seyretmeye başladı. 
Namazları bitince Peygamber Efendimize sordu:

– Ey Muhammed! Bu yaptığınız nedir, dedi.
Sevgili Peygamberimiz  de:
– Bu, Allah’ın kendisi için seçtiği ve peygamberini gönderdiği dindir. Seni, eşi ve 

benzeri olmayan ve bir olan Allah’ın yoluna, O’na ibadet etmeye çağırıyorum, bu-
yurdu.

Hazreti Ali:
– Bu, daha önce hiç duymadığım bir şeydir. İzin verirseniz babam Ebu Talib’e bir 

danışayım, dedi.
Peygamber Efendimiz insanları henüz, İslâm’a açıktan davet etmiyordu. Hazreti 

Ali’nin bu konuyu Ebu Talib’e anlatmasını istemiyordu. Hazreti Ali’ye:
– Ey Ali, eğer Müslüman olmuyorsan bu konuda kimseye bir şey söyleme, dedi.
Hazreti Ali, odasına girdi ve sabaha kadar düşündü. Sevgili Peygamberimizin doğ-

ru sözlü biri olduğunu biliyordu. İnsanlar O’nu güvenilir insan (El-emin) olarak adlan-
dırmışlardı. O kendisini Allah’a ibadet etmeye çağırıyordu. Sonra Yüce Allah, Hazreti 
Ali’nin kalbine İslâm’ı yerleştirdi. O gece Hazreti Ali sabahı zor etti. Sabah olunca 
Peygamber Efendimizin yanına gitti ve:

– Ey Muhammed, dün bana ne teklif etmiştin, diye sordu:
Peygamber Efendimiz:
– Tek olan, ortağı olmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına inanacaksın, dedi.
Hazreti Ali:
– Ya Muhammed, senden işittiklerime inanıyor, davetini kabul ediyorum, dedi ve 

Müslüman oldu.
Hazreti Ali, Müslüman olduğunda henüz on yaşlarında bir çocuktu. Küçük yaş-

tan itibaren Peygamberimizin yanında yetişmişti. Müslüman olduktan sonra da hep 
Peygamberimizin yanında yer aldı, O’na yardımcı oldu.

İslâm’ın ilk yıllarıydı. Bir gün Sevgili Peygamberimiz  yakın akrabalarını evine davet 
etmişti. Önce onlara bir ziyafet verdi. Ardından ayağa kalktı ve İslâm inancını anlat-
maya başladı. Yalnızca Allah’a hamd ettiğini, O’ndan yardım istediğini, O’na inandı-
ğını söyledi. “Allah’tan başka ilâh yoktur. O birdir, O’nun eşi ve ortağı yoktur.” dedi. 

Hazreti Ali
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Kendisinin de Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu ifade etti. 
İyilik yaparlarsa Cennet’e, kötülük yaparlarsa Cehennem’e gideceklerini anlattı 
ve onları İslâma davet etti. Sonra da “Hanginiz bu yolda bana uyacak, yardımcı 
olacak?” diye sordu.

Bu soru karşısında kimseden bir ses çıkmadı. Herkes başını önüne eğdi. Ama 
bir kişi vardı ki o Peygamberimizin gözlerinin içine bakıyordu. Bu kişi Hazreti 
Ali’ydi. Ayağa kalktı ve “Ben ya Resûlûllah!” dedi. Peygamberimiz  “Sen otur.” 
dedi. Ardından aynı soruyu iki kere daha sordu. Her seferinde Hazreti Ali aya-
ğa kalkıp “Ya Resûlûllah, yaşça buradakilerin en küçüğü benim, ama ben sana 
yardımcı olurum.” dedi. O günlerde Hazreti Ali on iki - on üç yaşlarındaydı. 
Onun bu cesareti ve kahramanlığı Sevgili Peygamberimizi çok sevindirdi.

Aradan yıllar geçti. Müslümanların sayısı arttı. Fakat Mekkeli müşrikler Müs-
lümanları rahat bırakmıyordu. Onlara sürekli eziyet ediyorlardı. Bunun üzerine 
Müslümanlar Medine’ye hicret etmeye başlamışlardı. Müslümanların büyük ço-
ğunluğu Medine’ye ulaştıktan sonra Peygamberimiz  de Allah’ın izniyle hicret 
etmeye karar verdi. Bir gün öğle vakti bu kararını Hazreti Ebubekir’e bildirdi. 
Ertesi gün sabah erkenden yola çıkmayı kararlaştırdılar.

Aynı gün müşrikler de Peygamberimizi öldürmeyi plânlamıştı. Plâna göre o 
günün gecesi Peygamberimizin evini saracaklar, evden çıkar çıkmaz Peygam-
berimizi öldüreceklerdi. Fakat Allah celle celâlühü müşriklerin plânını önceden 
Peygamberimize bildirdi. Peygamberimiz  de müşrikleri şaşırtmak için Hazreti 
Ali’den o gece kendi yatağında yatmasını istedi. Hazreti Ali, Sevgili Peygam-
berimizin teklifini hiç tereddüt etmeden kabul etti. Peygamberimiz  sabaha 
doğru müşriklerin arasından çıkıp evden uzaklaştı. Sabaha kadar dışarıda bek-
leyen müşrikler, sonunda eve girmeye karar verdiler. Ellerinde kılıçlarla yatağa 
yaklaştıklarında Hazreti Ali’yi görünce çok şaşırdılar.

Hazreti Ali’nin bütün hayatı böyle kahramanlıklarla doludur. Onun, gerek 
Sevgili Peygamberimiz  hayatta iken, gerekse Peygamber Efendimizin vefa-
tından sonra İslâm’a büyük hizmetleri oldu.
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Her yerde hazır ve nazır,
O’nun emrinde Hızır. Çekeriz ya da deriz,

Bir damla olur deniz.

Dünyaya geldi imtihana,Her şey hizmet eder ona.
Onlarla Allah bilinir,
Başkası kalpten silinir.

Allah’tan bir mektup, 
Bir hitap,
Atom ve yıldızlarla
Yazılmış kitap.

Her şeyden hesap sorulur,

Allah’ın huzurunda durulur.

Doğru yanlış ayrılır,

Cennet, Cehennem bilinir.

Vahiy getiren melek,
Ta göklerden inerek.

Bilmeceler
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43

65

7
Cevaplar

1. Allah  2. Besmele  
3. İnsan 4. Allah’ın Güzel İsimleri 
5. Kainat 6. Ahiret
7. Cebrail
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Çeşit çeşit canlılarla dolu olan hayvanlar âleminde birbirinden ilginç 
pek çok hayat biçimi vardır. Hâl dilleriyle sanatlı yaratılışlarına tercüman 
olan bu hayvanlardan biri de kuzu kuşudur. “Sakallı akbaba” adıyla da anı-
lan kuzu kuşları, sadece kemik yiyerek beslenir.

Doğu Avrupa, Asya ve Afrika’nın yüksek dağlarında yaşayan bu kuş-
lar, 3 metreye yaklaşan uzun kanatlarıyla görkemli bir görünüşe sahiptir. 

Diğer canlıların artık olarak bıraktıkları kuru kemikleri kendilerine 
yemek yaparlar. Peki, bir kuş, kupkuru ve oldukça sert olan 

kemiği nasıl yer, nasıl sindirir? 
Bu soruların cevabı, kuzu kuşunun vücut donanı-

mında saklıdır. Gıdası kemik olan kuşun sindirim siste-
mi, kemikleri besin olarak değerlendirebilecek biçim-
dedir. Midesi ve bağırsağı oldukça uzun olduğundan 

yaklaşık 25 cm boyunda ve 4 cm çapındaki kemikleri 
bile rahatlıkla yutabilir. Sonra da onları yavaş yavaş sin-

dirir. Uzun ve eğri kemikleri yutabilsin diye yemek borusu da 
esnek yaratılmıştır. Kemiklerin hazmı ise midesinde üretilen çok tahriş 
edici sıvılar sayesinde gerçekleşir. Bunun için mide duvarları çok sayıda 
asit üreten hücreyle kaplanmıştır. O sert kemikleri eriten bu tahriş edici 
sıvılar, kuşun kendisine zarar vermez.

Kuzu kuşları, her zaman yutabilecekleri kemiklerle karşılaşmaz. Ba-
zen ağızlarına sığdıramayacakları kadar büyük kemikler de bulurlar. Tabiî 
böyle durumlar için Yüce Allah onlara bir çözüm yolu göstermiştir.. O 

kocaman kemikleri alıp gökyüzüne yükseltirler. İyice yükseğe çıkardık-
tan sonra da kemiği kayaların üzerine bırakırlar. Hızla yere düşen ke-

mik, kırılıp parçalanır. Böylece büyük kemiği âdeta lokmalara ayırmış 
olurlar. Sonra da kayalıkların üzerine gidip kemik parçalarını tek tek 
yutarlar.

Kuzu KUŞLARI
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Allah
Cenab-ı Hakk’ın, bütün 
isim ve sıfatlarını ken-
dinde toplayan özel ismi

Afüv Affedici

Âhir Sonu olmayan

Âli

Alîm

Adl

Azim

Yüce, yüceltici

Her şeyi bilen

Adaletli

Azametli olan

Aziz Ulu, galip

Bâis
Öldükten sonra diril-
ten ve peygamber 
gönderen

ُّ ُ َ ْ َا

ُ ّٰ ا

ُ ِ ٰ ْ َا

ُّ ِ َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُل ْ َ ْ َا

 ُ ۪ َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُ ِ א َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Yüce yaratıcımız – Yüce Allah’ın “şifa ve-
ren, iyileştiren” anlamına gelen bir ismi

2. Yaratıcı – Ağacın gövdesinden ayrılan 
kollardan her biri

3. Bir cismin yanmasıyla çıkan siyah veya 
gri renkli gaz – Tersi bir hayvan

4. Refleks dediğimiz ani ve istemsiz hare-
ketlerin kontrol merkezi 

5. Bir soru – Doğum yaptıran kadın
6. Tersi vilayet – Ülkemizin uluslararası tra-

fikteki sembolü olan harfler – Beyaz
7. Her yanı sularla çevrili kara parçası - Vü-

cudun herhangi bir yerinde duyulan şid-
detli acı

8. Yaratan Yüce Allah – Bağışlama
9. Mektup
10. Hazırlanan çayın renk ve koku bakımın-

dan istenilen durumu - Yüce Allah’ın 
emirleri doğrultusunda yaşayan kişi

 YUKARIDAN AŞAĞI

1. “Allah’ın kulu” anlamına gelen bir erkek 
ismi

2. Yönetim
3. Turunçgillerden suyu ekşi bir meyve 

– Bilgin kişi
4. Belirti, işaret, iz – “ıslak” kelimesinin ilk 

hecesi
5. “Nerede, ne oldu, nerede kaldı” anlamla-

rında kullanılan bir soru sözü - Tersi, sık 
sık küçük, önemsiz kazalar yapan kimse

6. Bir nota – Tersi kırmızı
7. Nazik – Bir organımız
8. Kas
9. Geçici anlamında kullanılan bir kelime
10. Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı 

madde – Yeterli anlmında kullanılan bir 
kelime

SOLDAN SAĞA

Bulmaca
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1. “Aslan Avcısı” lakabıyla bilinen ve Sevgili 
Peygamberimizin amcası olan sahabi kim-
dir?

A. Hazreti Ömer
B. Hazreri Hamza
C. Hazreti Ebubekir

2. Yemek yedikten sonra “Yüce Allah’a te-
şekkür” amacıyla söylenen söz aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A. Elhamdülillah
B. Subhanallah
C. Bismillah

3. Mekke’den Medine’ye hicret edeceği za-
man Sevgili Peygamberimizin yatağına 
yatarak Efendimizin kolaylıkla evden ay-
rılmasını sağlayan sahabi kimdir?

A. Hazreti Osman
B. Hazreti Ali
C. Hazreti Enes

4. “Çırak” adlı çizgi hikâyede taşları çatlata-
rak bitkinin yeryüzene çıkmasını sağla-
yan gerçekte kimdir?

A. Güneş
B. Bitki
C. Yüce Allah

5. “Allah’ın adıyla” anlamına gelen, yemeğe 
ya da bir işe başlamadan önce söylediği-
miz söz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bismillah
B. Allahü Ekber
C. Subhanallah

6. Yüce Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?

A. Esmaül’l Hüsnü (Allah’ın güzel isimleri)
B. Aşare-i Mübeşşire
C. Sahabi

7. Bir işe başlamadan önce söylenen ve   
“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla” 
anlamına gelen söz aşağıdakilerden han-
gisidir?

A. Elhamdülillah
B. Estağfurullah
C. Bismillâhirrahmânirrahîm

8. Yaptığımız hataları anladıktan sonra piş-
man olmamız ve Yüce Allah’a bir daha 
yapmayacağımıza söz vermemize ne de-
nir?

A. Şükür
B. Tövbe
C. Sabır

9. Yüce Allah’ı tanıması ve O’na ibadet et-
mesi için yaratılan varlık hangisidir?

A. Hayvanlar
B. Bitkiler
C. İnsanlar

10. Yüce Allah’ın emirlerini insanlara ulaş-
tırmak için Allah tarafından görevlendiri-
len uyarıcılara ne ad verilir?

A. Evliya
B. Peygamber
C. Müslüman 

Öğrendiklerimizi Test Edelim - 1
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Bir zamanlar güzel bir yaylada, birbirine komşu olarak yaşayan üç arkadaş 
vardı. Bunlardan biri alaca tenliydi. Bir çeşit cilt hastalığına yakalanmış, cildinin 
görünümü bozulmuştu. Diğerinin saçları tamamen dökülmüş ve kel olmuştu. 
Üçüncü  arkadaşları ise âmâ idi, yani gözleri görmüyordu.

Bu arkadaşların üçü de oldukça fakirdi. Her birinin dağ başında küçük birer 
evi ve bahçesi vardı. Birisi arpa buğday yetiştirir, diğeri dağdaki kuru odunları 
toplayıp satar, bir başkası da kümes hayvancılığı yapardı.

Kel olan saçlarına kavuşmak için, kör olan gözlerinin görmesi için, alaca tenli 
olan da cilt hastalığından kurtulmak için dua ediyordu. Yüce Allah, onların du-
alarını kabul etti. Üçünü de imtihan etmek için onlara, insan şeklinde bir melek 
gönderdi.

Melek, nur yüzlü bir ihtiyar olarak görünüyordu onlara. Bu ihtiyar, önce ala-
ca tenliyi, sonra kel olanı en son da âmâ olanı ziyaret etti. Onlara ayrı ayrı: “En 
çok istediğin nedir? Hangi mala kavuşmak istersin?” sorularını sordu.

Cilt hastalığına tutulan adam:

— Pürüzsüz bir cilt, güzel bir ten istiyorum. İnsanları benden tiksindiren bu 
hâlimin gitmesini arzu ediyorum, dedi.

Kel adam:

— Dökülen saçlarıma tekrar kavuşmayı çok isterim.  İnsanların beni hor gör-
meyeceği güzel bir görünüme kavuşmayı arzu ederim, dedi.

KEL KÖR VE ALACA TENLİ

Meleklere İman
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Âmâ olan adam;

— Allah’ın bana gözümü ver-
mesini, insanları ve çevremde-
ki güzellikleri görebilmeyi çok 
isterim. Görmek ne büyük ni-
met! Bu nimetten ben de ya-
rarlanmak isterim, dedi.

Mal olarak da alaca tenli 
deve, kel olan sığır, âmâ olan 
da koyun istedi.

Yüce Allah bu üç kişinin dualarını kabul etti. Alaca tenli sağlıklı bir deri-
ye, kel olan saçlarına kavuştu. Kör olan ise artık görebiliyordu. Ayrıca mal 
ile ilgili duaları da kabul olmuştu. Yüce Allah alaca tenli için bir adet hamile 
deve, kel olan için bir tane hamile sığır, kör olan için de bir hamile koyun 
yarattı.

Bir süre sonra sığır ve deve yavruladı, koyun kuzuladı. Üçünün de hay-
vanları kısa zamanda bereketlendi. Birkaç yıl içinde birinin vadi dolusu 
devesi, diğerinin pek çok sığırı, öbürünün de yüzlerce koyunu oldu.

Aradan uzun yıllar geçti. Yüce Allah, sağlık ve zenginlik nimetlerini 
bolca verdiği bu adamları imtihan etmeyi diledi. Aynı meleği yine insan 
suretine çevirerek, bir kez daha onların yanına gönderdi. Ancak bu defa 
melek, nur yüzlü bir ihtiyar suretinde değildi.

Allah bu meleği, önceleri alaca tenli olan adamın eski hâline çevimişti. 
Alaca tenli bir adam suretindeki melek, ilk ziyaret ettiği adamın 
yanına gitti. Selâm verdi ve:

– Ben fakir bir yolcuyum, bineğim de yok. Çok yo-
ruldum ve yola devam etme imkânım da kalmadı. Şu 
anda başta Yüce Allah ve sonra senden başka bana 
yardım edecek kimse yok! Sana şu güzel rengi, şu 
güzel cildi ve bu kadar malı mülkü, zenginliği veren 
Allah’ın aşkına bana bir deve verebilir misin? Tâ ki 
onunla yoluma devam edebileyim, dedi.

25



Önceden alaca tenli olan adam nankörlük ederek:

— Olmaz öyle şey, onda nicelerinin hakları var. Her isteyene bir deve ver-
seydik hâlimiz ne olurdu, dedi ve bu yolcunun yardım isteğini reddetti.

Melek de:

— Sanki seni tanıyor gibiyim! Sen eskiden alaca tenli, herkesin küçümsediği 
ve aşağıladığı, fakir birisi değil miydin? Daha sonra Allah sana sıhhat ve mal 
vermişti, dedi.

Ancak develerin sahibi olan zengin adam:

— Çok konuştun be adam.  Bana bu mal büyüklerimden miras kaldı, diyerek 
onu tersledi. Yolcu ona:

— Eğer yalan söylüyorsan, Allah seni eski hâline çevirsin, dedi. 

Onu orada bırakarak ayrıldı. Adam eski hâline döndü.

Melek biraz sonra da eskiden kel olan adamın yanına geldi. Allah’ın izniyle 
ona da onun eski hâlindeki kel birisi olarak göründü. Komşusuna söyledikleri-
nin aynısını söyleyerek, yine yardım talep etti.

Yüzlerce sığırın sahibi olan bu zengin adam da önceki arkadaşı gibi, meleğin 
isteğini reddetti. Melek buna da:

— Eğer yalancıysan, Allah seni eski hâline çevirsin, deyip, oradan ayrıldı.

Bir süre sonra adam eski hâline döndü.

Daha sonra melek, önceden gözleri görmeyen adama uğradı. Ona da onun 
eski şekli gibi, yani bir âmâ olarak göründü ve önce selâm verip:

— Ben fakir bir adamım. Yolcuyum, yola devam etme takatim kalmadı. 
Bugün, evvel Allah sonra senden başka bana yardım edecek kimse yok! Sana 
gözünü iade eden Allah aşkına senden bir koyun istiyorum. Ta ki yolculuğuma 
devam edebileyim, dedi.
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Allah’ın ikramıyla gözlerine kavuşup zengin olan adam, gözleri görme-
yen bu yolcuya acıdı. Ayrıca kendisinin eski durumunu hatırlayıp, içinde 
bulunduğu nimetin değerini hissetti. 

Bu yüzden, Allah’a samimi teşekkürlerini bir defa daha ifade ederek 
âmâ yolcuya:

— Evet, benim de gözlerim görmüyordu. Mevlâm bana gözümü iade 
etti. Çok fakirdim, Yüce Rabbim bana mal mülk verip, beni zengin etti. Bu 
koyunlardan istediğini al, istediğini bırak! Vallahi, bugün Allah adına her 
ne alırsan, sana zorluk çıkarmayacağım, helâl olsun, dedi.

Gözleri görmeyen bir adam suretindeki melek de:

— Malın sana mübarek olsun! Arkadaşlarınla birlikte sizler Yüce Allah 
tarafından imtihan olundunuz. Rabbimiz, senin bu güzel davranışından 
razı oldu. Ancak diğer arkadaşların nimetin kıymetini bilemedi ve Allah’ın 
gazabına uğradı, dedi.

Bu üç adamdan en akıllısı, Allah’tan gözlerinin görmesini ve koyun 
istemişti. Allah’ın verdiği nimetlere yeterince şükrettiğinden, 
nimetler onun elinden alınmamış, Allah’ın izniyle daha da 
artmıştı. 

Kim bilir bu adamın yerine daha akıllı birisi olsaydı 
“Senin sevgini, Senin hoşnutluğunu istiyorum Rab-
bim! Bu bana yeter!” der, böylece en büyük nimete 
kavuşurdu. 

Peki bu adamın yerine siz olsaydınız Allah’-
tan ne isterdiniz acaba?
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Melekler yemezler, içmezler. Onlarda erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar uyu-

mazlar. Asla günah işlemezler. Hatta küçücük de olsa görevlerinde kusur et-

mezler. Allah’ın verdiği bütün görevleri eksiksiz yaparlar. Bütün zamanlarını 

Allah’a hamd  edip, O’nu tesbih ederek ve O’nun verdiği emirleri yerine getir-

mekle geçirirler. Melekler nurdan yaratılmışlardır.

Nurdan yaratıldıkları için bizim onları görmemiz mümkün değildir. Çok güç-

lüdürler. Yüce Allah onlara hızlı hareket etme kabiliyeti vermiştir. Allah’ın izni 

ile değişik şekillere girebilirler. Peygamberlere, melekleri görme yeteneği ve-

rilmiştir. Bazen Allah’ın izniyle sahabiler de melekleri görmüştür.

Allah’ın bize tanıttığı meleklerden başlıcaları ve görevleri şunlardır.

Cebrail (a.s): Yüce Allah’ın âyetlerini peygamberlere ulaştırır.

Mikâil (a.s): Yağmur, kar, rüzgâr gibi tabiat olaylarını Yüce Allah’ın istediği 

şekilde düzenler.

Azrail (a.s):  Hayat süreleri dolan insanların ruhlarını alır.

İsrafil (a.s): Kıyamet günü “Sûr” denilen bir aleti üfleme görevi verilmiştir.

Meleklerin en büyükleri bunlardır. Bunlardan başka Münker ve Nekir (Kabir-

de sorgu yaparlar.), Kiramen Kâtibin (İnsanların iyilik ve kötülüklerini yazarlar!) 

melekleri vardır. Bizleri Yüce Allah’ın izniyle  kötülük ve belalardan koruyan 

melekleri de unutmamalıyız.

İyiliklerimiz melekleri sevindirir. Kötülüklerimiz onları üzer. Melekler, bizim 

dünyada ve ahirette mutlu olmamızı isterler. Görevleri ne olursa olsun, Allah’ı 

çok zikreden varlıklar olan melekleri çok sevmeliyiz.

Meleklere İman

Meleklere İman

30



Hazreti
Cebrail

Yüce Allah Kur’ân âyetlerini Peygamber 

Efendimiz’e Cebrail adındaki büyük bir me-

lekle göndermiştir. Efendimiz ilk âyetler 

geldikten sonra da zaman zaman Hira Ma-

ğarası’na gitmeye devam etti. 

Bir gün Hira Mağarası’nın dönüşünde 

Cebrail Aleyhisselâm Peygamberimizin kar-

şısına çıkmıştı. Diğer melekler gibi Cebrail 

de değişik şekillere girebiliyordu. Güzel bir 

insan suretinde olan Cebrail Aleyhisselâm 

topuğuyla yere vurunca yerden su kaynadı. 

Cebrail bu su ile abdest aldırdı. Aynı şekilde 

Peygamber Efendimiz de abdest aldı. Sonra 

da Cebrail Aleyhisselâm, Sevgili Peygambe-

rimize iki rekât namaz kıldırdı. Ayrılmadan 

önce Peygamber Efendimize:

— Ey Muhammed! Bundan sonra abdesti 

benim öğrettiğim gibi al. Namazı da benim 

öğrettiğim gibi kıl, dedi.

Peygamber Efendimiz de eve gelince ab-

dest almasını ve namaz kılmasını eşi Hazreti 

Hatice’ye öğretti. Birlikte namaz kıldılar.

Sahabiler, Allah’a ibadet etmekten başka 

hiçbir şeyle meşgul olmayan meleklere çok 

saygı duyuyorlardı. Meleklerin sevdiğine 

inandıkları için güzel koku kullanmaya özen 

gösterirlerdi.  
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Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallalahu aley-
hi vesellem) peygamber olduğu haberi Mekke’de yayılmaya başla-
dı. Hazreti Ebubekir, Mekkelilerle beraber oturuyordu. Hazreti Hatice’nin 
akrabası olan Hişam’ın hizmetçisi geldi ve şöyle dedi:

– Senin halan Hatice, kocasının “Musa” gibi insanlara gönderilmiş bir pey-
gamber olduğunu iddia ediyor.

Bunu duyan Ebubekir, bu söz üzerine çok düşündü. Çünkü o, Hazreti Mu-
hammed’i (sallalahu aleyhi vesellem) tanıyor; O’nun doğru sözlü, güvenilir bir 
insan olduğunu biliyordu. Daha fazla beklemeden Peygamberimizin yanına gi-
derek şöyle dedi:

– Ey Muhammed, senin hakkında duyduklarım doğru mu?

Sevgili Peygamberimiz şöyle dedi:

– Ey Ebubekir, benim hakkımda neler duydun? 

Ebubekir:

– Senin, insanları Allah’ın bir olduğuna inanmaya davet ettiğini ve senin, 
Allah’ın Peygamberi olduğunu iddia ettiğini duydum, dedi.

Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vesellem):

– Evet, Ebubekir. Allah beni müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Beni 
İbrahim’in yolunda bütün insanlığa peygamber olarak gönderdi, dedi. 

Bunun üzerine Ebubekir şöyle dedi:

Hazreti Ebubekir
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– Vallahi, se-
nin yalan söylediği-

ne hiç rastlamadım. Elçilik 
(peygamberlik) senin hakkındır. Çün-

kü sen emanete riayet eder, akrabaları-
nı ziyaret eder ve güzel işler yaparsın. 
Uzat elini sana tâbi olayım.

Allah’ın Resûlü elini uzattı. Hazreti 
Ebubekir, onun elini tuttu ve böylece 
İslâma girdiğini ilân etmiş oldu. 

Hazreti Ebubekir’in Müslüman oldu-
ğunu duyan Hazreti Hatice, çok sevindi. 
Hemen onun yanına gelerek şöyle dedi:

– Ey Ebubekir, seni doğru yola ulaş-
tıran Allah’a şükürler olsun!

Medine’ye Hicret (Göç)
Müslümanlık Medine’de de yayılma-

ya başladı. Medineli Müslümanlar, Sev-
gili Peygamberimizi Medine’ye davet 
ettiler.

Mekkelilerin, Müslümanlara yaptık-
ları kötülükler artınca, Peygamberimiz  
onlara izin verdi ve Müslümanlar, Medi-
ne’ye hicret etmeye başladılar.

Peygamberimiz  de Hazreti Ebube-
kir’le beraber Medine’ye doğru gizlice 
yola çıktı. Mekkeliler, onları arıyorlardı. 
Sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Ebu-
bekir, Sevr Mağarası’nda gizlendiler. 
Mekkeliler, onların izlerini bularak 
mağaraya kadar geldiler. Bir 
örümcek, mağaranın önüne 

ağ örmüş, bir gü-
vercin de yuva yap-
mıştı. Hazreti Ebubekir kor-
kuya kapıldı:

– İşte geldiler, dedi. Şimdi bizi yaka-
layacaklar!

Peygamber Efendimiz  ona:
– Ey Ebubekir, korkma! Allah bizimle 

beraberdir, dedi. 
Peygamberimizin dediği gibi Allah 

onları düşmanlardan korudu.
Allah’ın Resûlü Medine’ye vardı. Al-

lah’ın dinini yayabileceği, huzurlu ve 
güven içinde yaşayabileceği bir yere 
ulaşmış oldu. 

Hazreti Ebubekir, Müslümanlığın ya-
yılması için hiçbir fedakârlıktan kaçın-
madı. Her zaman Peygamberimizin ya-
nında bulundu, O’na destek oldu.

Sevgili Peygamberimiz  vefat edince, 
Hazreti Ebubekir, Müslümanların ortak 
kararıyla halife seçildi.
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Yaratılınca insan,
Melekler secde kıldı.
Şeytan kibre girince,
Karanlık yolda kaldı.

Melek nurdan halkolmuş,
Yemezler ve içmezler.
İbadettir her anı,
Hiç günaha girmezler.

Âyetleri Resûle,
Cebrail’dir getiren,
Rahmeti gökyüzünden,
Mikâil’dir indiren.

Bitince ömür yolu,
Azrail’dir gelecek,
Kıyamet günü Sûr’u
İsrafil üfleyecek.

Solumdaki melekler,
Yazarlar günahları,
Sağımdaki melekler,
Yazarlar sevapları.

İncitme hiç kimseyi,
Sevinsin hep melekler.
Ey Rabbim sen bizlere,

Melek gibi kulluk ver.

                        

Ensar KARADENİZ

Melekler
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Can alır, canlar alır,

Kendisi canlı kalır.

Kur’ân’ı o getirdi âyet âyet,

Miraçta yol arkadaşı,

Dört meleğin vahiy taşıyanı.

Tabiat olaylarıyla görevli, 

Dört büyük melekten biri.
Sûr üfler yıkılır dünya, 

Sûr üfler kurulur başka bir dünya.

Nurdandırlar, 

Her yerde bulunur,

Yalnız Allah’tan emir alırlar.

Bazen gerçek olur, tek tek çıkar, 

Uykuda ona göz değil, kalp bakar.

Kabirde gelen iki melek 

Hayatın hesabını sorar tek tek.

Bilmeceler

21
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7
Cevaplar

1. Azrail  2. Cebrail 
3. Mikâil  4. İsrafil 
5. Melek  6.Rüya  
7.Münker Nekir
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CANLILAR ve İCATLAR
Günümüzde yapılan birçok keşifte Yüce Allah’ın yarattığı canlılardan il-

ham alınmıştır. İşte bunlara iki örnek:

BÖCEKTEN HELİKOPTERE
Yusufçuğa “helikopter böceği” de dendiğini duymuşsunuzdur. Peki 

ona neden böyle bir isim verildiğini biliyor musunuz? Birçok özelliği, 
helikopter üreticilerinin tasarımlarına model olmuştur da ondan. 

Yusufçuğun, gövdesinin üzerine çaprazlama yerleştirilmiş olan kanat-
ları, vücut ağırlığını taşıyabilecek yapıdadır. Bu yaratılış, ona ani manevra-
lar yapma ve hızını artırma imkânı tanır. Yusufçuk, hangi hızda ve hangi 
yönde uçarsa uçsun, aniden durup ters yönde uçmaya başlayabilir. Çok 
kısa bir sürede, saatte 50 km’den 90 km’ye kadar değişen hızlara ulaşa-
bilir. Helikopter üretimine örnek olan bu özellikleri ile diğer böceklerden 
de farklıdır.

YÖN BULMADA MODEL: YARASA
Radarın, çalışma prensibine baktığımızda ise yarasanın yön bulmasıyla 

aynı olduğunu hemen görürüz. Görme duyuları oldukça zayıf olan yara-
salar, çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayar. Bu sesler, insan tarafından 

duyulamaz. Yarasanın yaydığı ses dalgaları, çevresindeki cisimlere 
çarparak yansır. Yarasa da yansıyan ve kendine gelen bu tit-

reşimlere göre, Yüce Yaratıcının kendisine verdiği yete-
nekle yönünü ve hareket tarzını belirler. 
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ُ ِ א َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُّ َ ْ َا

Bâki Varlığı sürekli olan

Bâri Eksiksiz yaratan

Bâsıt Rızkı genişleten, 
ömürleri uzatan

Basir

Bâtın

Bedi’

Berr

Gören

Zât ve mahiyeti gizli 
olan

Örneksiz ve yoktan 
var eden

İyiliği çok olan

Câmi’ Birbirine zıt şeyleri 
bir araya getirebilen

Cebbâr
Yarattıklarının işlerini 
düzelten ve istediği 
şekilde yöneten

۪ א َ ْ َا

َאِرُئ ْ َا

ُ ِ א َ ْ َاَ

ُ ۪ َ ْ َا

ُ ــ ِא َ ْ َا

َّאُر َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Allah tarafından peygamberlere vahiy 
getirmekle görevlendirilen melek, dört 
büyük melekten biri – Tersi çok değil

2. Tersi, bir harfin tersten okunuşu – Besi-
li, etli, yağlı

3. İbadet yeri – Yemekten emir
4. Somurtkan, asık suratlı – Vilayet
5. Bilim kelimesinin ikinci hecesi – Bir sayı
6. İşe yaramaz durumda bekletilen 
7. Kıyamet gününü, öttüreceği boru ile bil-

direcek olan melek
8. Kutsal topraklarda bir mekân – Manda 

yavrusu
9. Tersi, insanın düşünme, akıl yürütme; 

objektif gerçekleri algılama, yargılama ve 
sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı; 
akıl – İlave – Balık kelimesinin ilk hecesi

10. Yüce Allah’ın buyruğu ile insanların rız-
kını dağıtma ve tabiat olaylarının ger-
çekleşmesini sağlamakla görevli melek.

1. Yüce Allah’ın sıfatlarından biri, aynı za-
manda bir erkek adı. – Tersi bir bebek 
yiyeceği.

2.  Bir kuş – Bir sayı
3. Patlama sesi – Bir hayvan
4. Tersi, Sevgili Peygamberimizin Medine’-

ye göç Hazreti ederken saklandığı ma-
ğara – “Sazak” kelimesinin ilk dört harfi

5. Kur’ân’da bir sure adı
6. Duman kiri – Yapılan işler
7. Gece – Ufuklar
8. Kuzu sesi  - İtilmekten emir
9. Tersi belirti, emare – Tersi besin değeri 

yüksek deniz canlısı
10. Yüce Allahın buyruğu ile insanların ca-

nını almakla görevlendirilen melek – Da-
marlarımızda dolaşan sıvı

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özel-
liklerinden biri değildir?

 A. Yemezler ve içmezler
B. Topraktan yaratılmışlardır.
C. Allah’ın izniyle her şekle girebilirler.

2. Kıyamet günü “Sûr”u üfleyecek melek 
hangisidir?

A. Azrail
B. Mikâil
C. İsrafil

3. Hangi melek Yüce Allah’ın istediği şekilde 
tabiat olaylarını düzenler?

A. İsrafil
B. Mikâil 
C. Cebrail

4. Sevgili Peygamberimize ve diğer pey-
gamberlere Yüce Allah’ın emirlerini geti-
ren melek hangisidir?

A. Cebrail
B. Mikâil
C. Kiramen Kâtibin

5. Sevgili Peygamberimizin vefatından  son-
ra devleti yönetmek için seçilen ilk halife  
kimdir?
A. Hazreti Ebubekir
B. Ebu Talip
C. Enes bin Malik

6. “Duanın Gücü” adlı çizgi hikâyde zor du-

rumda kalan Hazreti Ebu Ma’lek’in yardı-

mına kim yetişiyor?

A. Bir melek

B. Arkadaşları

C. Sevgili Peygamberimiz 

7. Sevgili Peygamberimizle Hazreti Ebube-

kir, müşriklerin kendilerini takip etmeleri 

üzerine hangi mağaraya sığınmışlardır?

A. Hira Mağarası’na

B. Nur Mağarası’na

C. Sevr Mağarası’na

8. Yaptığımız iyilik ve kötülükleri yazmakla 

görevli meleklere ne ad verilir?

A. Sorgu melekleri

B. Kiramen Kâtibin

C. Mikâil

9. “Kel, Kör ve Alacalı” adlı hikâyede Allah’ın 

verdiklerine karşı şükreden kişi aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A. Kel 

B. Kör (âmâ)

C. Alacalı

10. “Duanın Gücü” adlı çizgi hikâyede önü 

kesilen sahabi ne yapmıştı?

A. Teslim olmuştu.

B. Eşkıya ile kavga etmişti.

C. Allah’a dua etmişti.
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Yaz tatiliyle ilgili türlü hayaller kurmuştum. Plânlarım hazırdı. Mü-
kemmel bir tatil olacaktı benim için.  Ama tatil hayallerim okulun son 
günü bitti. 

Hepimiz heyecanla karnelerimizi almayı bekliyorduk. Ama okul bah-
çesinde futbol oynarken, arkadaşımla girdiğimi bir mücadelede yere 
düştüm. Sonrası ambulâns ve hastane.  

Kolum kırılmıştı. Bunun benim için bir kırıktan daha büyük anlamı 
vardı. Aylardır tatil için kurduğum hayeller boşa çıkmıştı. Çok güzel 
bir karnenin hediyesi olan tatil hayallerim yıkılmıştı. Aylardır harçlığımı 
biriktirerek aldığım top, forma bir işe yaramayacaktı artık. 

Mutsuz birkaç gün geçirdim. Ama hayat devam ediyordu. Akılıma 
parlak bir fikir geldi. Gelecek yıl yapmayı plânladığım tatil plânını bu 
yıl uygulamak en doğru seçenekti benim için. Bu şekilde bu yılki tatil 
hedeflerime gelecek yıl da ulaşabilirdim. Konuyu anneme açtım:

— Anneciğim biliyorsun, Kur’ân  öğrenmek için gelecek yılın yaz 
tatilini plânlamıştık. Ama sakatlandıktan sonra bu yıl ile ilgili plânlarımı 
gerçekleştirmem mümkün değil. Onun için gelecek yılki plânımızı öne 
almak istiyorum, dedim.

ERTELENEN Plân
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Annem cevap vermedi. Ama teklifime sevinmiş gibiydi. 

— Akşam babanla da konuşalım. Birlikte bir karar verelim, 
dedi.

Babam da kararımı çok beğenmişti: 

— Aslan oğlum, dedi. Çok isabetli bir karar vermişsin. Ben sana 
Kur’ân öğretecek birini bulmaya çalışayım. 

Birkaç akşam sonra babam müjdeli haberi verdi:

— Enes Amca sana Kur’ân öğretmeyi kabul etti.

Bu çok güzel bir haberdi. Enes Amca komşumuzdu. Ama on-
dan epeyce çekinirdik. Uzun boylu, beyaz sakallı ve yetmiş yaşı-
nın üzerinde bir insandı. Torunları da vardı. Babamlar ona “amca” 
dedikleri için biz de amca diyorduk. 

 Ertesi gün babaannemle birlikte Enes Amca’-
nın evine gittik. Elimizde bir Kur’ân Elifbası var-
dı. Babaannem ellerini omzuma atarak:

— İşte taleben Enes Hoca, dedi. 

Endişelerim yersizdi. Enes Amca beni gü-
ler yüzle karşıladı. Bana iltifat etti. Yer gös-
terdi. 
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— Otur bakalım, Ekrem. Seninle iyi anlaşacağımdan eminim diyerek beni 
yanına oturtu.

Gösterilen ilgi beni fazlasıyla memnun etti. O yaz hemen her gün Enes 
Amca’nın yanına gittim. Beni yarım saat dinliyor, ertesi gün çalışmam ge-
reken bölümü bana gösteriyordu. Enes Amca’yla çok iyi anlaşıyorduk. Kısa 
sürede Kur’ân okumayı öğrendim.

Kur’ân okumasını öğrenmem ailemi çok mutlu etti. Annemin komşularla 
konuşmalarına zaman zaman kulak misafiri oldum. Bu konuşmalardan, an-
nemin benimle gurur duyduğu sonucunu çıkardım. Bu çok güzel bir duy-
guydu.  

Sıra hatim etmeye, yani Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını bir kez okumaya gelmiş-
ti. Yüce Allah’ın yardımıyla okullar açılmadan onu da başarmıştım. Bu başarıma 
neyin etkili olduğunu bilemiyorum. Belki annemin duası, belki de azmim etkili 
olmuştu. Ne önemi var ki. Her ikisi de başarmak için gerekmiyor mu?

Bazen kötü bildiğimiz şeylerde de güzellikler olabilir. Kolumun kırılması 
elbette kötü bir şeydi. İyi tarafı ise Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmemdi.

Gelecek yaz için tatil programı yapmama gerek yoktu. Programım ha-
zırdı. Formam ve topum da.
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Yüce Allah, insanların dünyada ve ahirette mutlu olabilmesi için peygamberler 
görevlendirmiştir. Peygamberlere içinde bulundukları toplumun yanlış davranış-
larından dolayı uyarma görevi verilmiştir. 

Allah, emirlerini bazı peygamberlere sözlü olarak göndermiştir. O peygamber-
ler de o yüce emirleri içinde bulundukları topluma iletmişlerdir. Allah’ın gönderdiği 
emirlere “âyet” denir. Âyetler bazı peygamberlere ise kitap olarak gönderilmiştir. 
Kitaplar da sahife ve büyük kitap olmak üzere ikiye ayrılır. Sahife birkaç sayfalık 
küçük kitapçık demektir. Hazreti Âdem’e, Hazreti Şit’e, Hazreti İdris’e ve Haz-
reti İbrahim’e gönderilen kitaplar bunlardandır. İndirilen büyük kitapların sayısı 
ise dörttür. Bunlardan İncil Hazreti İsa’ya; Tevrat Hazreti Musa’ya; Zebur, Hazreti 
Davut’a indirilmiştir. En son olarak da yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm Hazreti Mu-
hammed’e (sallalahu aleyhi vesellem) indirilmiştir. Kur’ân’dan sonra başka kitap 
gelmeyecektir. Bunun için mukaddes kitabımız Kur’ân kıyamete kadar insanlara 
rehber olacak tek kutsal kitaptır. 

İslâmiyetten önceki dönemlerde insanlar, peygamberlerin vefatından son-
ra kitaplardaki Allah’ın emirlerini unutmuşlar hatta değiştirmişlerdir. Bunun için 
Allah yeni bir peygamberle birlikte yeni bir kitap göndermiştir. Ancak Kur’ân-ı  
Kerim’in tek bir harfi değişmemiştir. Allah Kur’ân-ı Kerîm’i sonsuza 
kadar koruyacağını vaat etmiştir. 

Kur’ân-ı Kerîm ilk kez 610 yılının Ramazan ayında Cebrail adlı 
melek aracılığıyla Peygamber Efendimize getirilmeye başlan-
mıştır. 

Kur’ân-ı  Kerim en mukaddes varlığımızdır. Ona her zaman 
saygılı olmalı, yüksek bir yere koymalıyız. Sayfa ve kapağı-
nın yıpranmaması için gayret göstermeliyiz. Kur’-
ân-ı  okumayı küçükken öğrenmek en büyük 
hedefimiz olmalı. Kur’ân-ı Kerîm’e abdest 
alarak dokunmak ona saygımızın başka bir 
ifadesidir.

KİTAPLARA İMAN
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Bir gün bir sahabi, Peygamber Efendi-

mizin yanına gelerek:

— Ey Allah’ın Resûlü! Ebu Musa evinde 

oturuyordu. Halk yanına gelince onlara 

Kur’ân okumaya başladı, dedi.

Sevgili Peygamberimiz :

— Beni onlardan kimsenin görmeyeceği 

bir yere oturtabilir misin, diye sordu. 

Kur’ân okuyan bir topluluğa Peygamber 

Efendimiz girdiğinde onlar ayağa kalkacak-

lar, dikkatleri dağılacaktı. Onun için kimse-

nin görmediği bir yere oturmak istiyordu.

Sahabi:

“Evet Ya Resüllûllah” dedikten sonra 

Peygamberimizi hiç kimsenin görmediği 

bir yere oturttu. Sevgili Peygamberimiz, 

Ebu Musa’nın Kur’ân okuyuşunu sonuna 

kadar dinledi. 

Sahabilerin en çok zevk aldıkları iba-

detlerden biri de Kur’ân okumaktı. Kur’ân 

okumak kadar okunan Kur’ân’ı  dinlemek 

de Yüce Allah’ın sevdiği şeylerdendir. Onun  

için Kur’ân okunurken konuşmamalı ve 

okunan âyetleri dinlemeyiz. Biz çocukların 

bir başka görevi Kur’ân-ı  Kerim’i okumayı 

öğrenmektir. İçinde bulunduğumuz yaşlar 

Kur’an öğrenmek için çok elverişli dönem-

lerdir. Önümüze çıkan ilk fırsatta Kur’ân-ı  

Kerim  okumayı öğrenmeliyiz.

Kur’ân
Dinlemek
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İslâm’ın ilk yıllarıydı. Müslümanların sayısı ve gücü çok azdı. 
Bu yüzden Mekke’nin zengin ve güçlül müşrikleri Müslümanlara 
eziyet ediyorlardı. Mekke’nin ileri gelenlerinin çoğu Müslüman olmamıştı. 
Sevgili Peygamberimiz  bu duruma çok üzülüyor ve şöyle dua ediyordu: 

“ Allah’ım iki Ömer’den biri ile İslâm’ı yücelt.” 

Bu iki Ömer’den biri Hazreti Ömer, diğeri ise Ömer Bin Hişam yani Ebu 
Cehil’di.  Mekkeli müşrikler (puta tapanlar) sürekli olarak Hazreti Ömer’i 
kışkırtıyorlardı. Onu öfkelendirerek Biricik Peygamberimizi öldürtmek is-
tiyorlardı. Yine böyle bir gündü. Hazreti Ömer’i Sevgili Peygamberimizi öl-
dürmesi için ikna ettiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer kılıcını kuşandı ve 
öfkeli bir şekilde yola çıktı. Yolda Hazreti Ömer’i, Peygamber Efendimizin 
arkadaşlarından biri gördü ve sordu:

– Ey Ömer, böyle sinirli sinirli nereye gidiyorsun?

Hazreti Ömer, Sevgili Peygamberimizi öldürmeye gittiğini söyledi. Pey-
gamberimizin arkadaşı bu cevabı duyunca telâşlandı. Zaman geçirmeden 
Efendimize haber vermek gerekirdi. Hemen aklına bir fikir geldi. Zaman 
kazanıp Peygamber Efendimize haber vermek için şöyle dedi:

– Ey Ömer sen peygamberi bırak önce kendi akrabalarınla uğraş. Eniş-
ten ve kız kardeşin de Müslüman oldu.

Hazreti Ömer’in öfkesi daha da arttı. Kız kardeşinin evine doğru yöneldi. 
Eve yaklaştığında Kur’ân-ı Kerîm okunduğunu duydu. İçeri girince enişte-
sini dövmeye başladı. Kız kardeşi araya girince ona da vurdu. Kız karde-
şinin burnu kanamaya başlayınca Hazreti Ömer çok üzüldü ve sakinleşti. 
Kardeşine karşı merhamete geldi. İyice sakinleştikten sonra, “Okuduğunuz 

Hazreti Ömer
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şeyleri getirin!” dedi. Okudukları şey Taha sûresinin ilk âyetleriydi. Hazreti Ömer 
âyetleri okuyunca Müslüman olmaya karar verdi. Sevgili Peygamberimizin ne-
rede olduğunu sordu. Artık Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek 
için değil Müslüman olmak için yola çıkıyordu. Fakat herkes onun Efendimizi 
öldürmeye gittiğini zannediyordu. Sevgili Peygamberimiz, diğer Müslümanlar-
la birlikte  İbn-i Erkam adlı arkadaşının evindeydi. Müslümanlar Peygamberimizi 
korumak için evde toplanmışlardı. Hazreti Ömer’in kapıya geldiğini duyunca 
telâşlandılar. Allah Sevgili Peygamberimize Hazreti Ömer’in Müslüman olmak 
için geldiğini haber vermişti. Sevgili Peygamberimiz  şöyle buyurdu:

– Telâşa gerek yok. Bırakın gelsin!

Hazreti Ömer içeri girince Sevgili Peygamberimizle aralarında şu konuşma 
geçti:

– Niçin geldin ey Ömer?

– Allah ve Peygamberine iman etmek için. 

Ardından Hazreti Ömer kelime-i şehadet getirerek İslâmiyeti kabul etti. Böy-
lece Hazreti  Ömer kırkıncı Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Peygam-
ber Efendimizi korumak ve İslâm’ı yüceltmek için elinden geleni yaptı. İyilere 
karşı çok merhametli, kötülere karşı çok şiddetliydi. Bu yüzden Sevgili Peygam-
berimiz, Hazreti Ömer’e şöyle demiştir:

– Allah’a yemin ederim ki şeytan sana bir yolda rastlasa mutlaka yolunu 
değiştirir.

Hazreti Ömer, Sevgili Peygamberimizin ikinci halifesi oldu. Onun zamanında 
İran, Azerbaycan, Mısır gibi birçok yer fethedildi. Birçok ülke Müslüman oldu. 
Onun en büyük özelliği adaletiydi. Halkını idare ederken çok titiz davranırdı. 
Her zaman şöyle derdi:

– Fırat nehri kıyısında bir deve ölse Allah onu benden sorar diye korkarım.
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Yaratılınca insan,
Secde etti melekler.
Dönünce hatasından,
Kabul oldu dilekler,

Gerçeği bilsin diye,
Bu dünya sevdirildi.
Doğruyu bulsun diye,
Kitaplar gönderildi.

Doğru yol öğretildi,
Her kavme yeni baştan.
Çıkınca doğruluktan,
Emirler geldi arştan.

Tevrat’tan sonra İncil,
Gözyaşlarını sildi.
Kur’ân gelince en son.
Cehalet sona erdi

Hak yolunu gösterir,
Onu çok iyi tanı,
Öğreniriz küçükten,
O sevgili Kur’ân’ı 

Ensar KARADENİZ

Kutsal Kitaplar

Şiir
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Allah’ın kitabı bize hidayet, 

Cebrail getirdi âyet âyet.
Kur’ân’ın her cümlesi, 

İçinde çağlar Hakk’ın nefesi.

Bir kitap ki 

Hazreti İsa’ya inen, 

Hazreti Muhammed’i

Müjdeleyen.

Hazreti Musa’ya inen kitap, Firavunları dize getiren hitap.

Hazreti Davut’a indi Allah’tan 

Onun zikri duyuldu dağdan, taştan.
Kur’ân’da ilk suredir, yedi âyet, 

Doğru yola ve Cennet’e davet.

Hazreti Âdem ve Hazreti Şit’e, 

İnen kitap değil, onlarca sahife.

Bilmeceler

21

43
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7
Cevaplar

1. Kur’ân-ı Kerîm 2. Âyet  
3. İncil   4. Tevrat 
5. Zebur  6. Fatiha 
7. Suhuflar
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Kar kristallerini çok yakından görüp, incelediniz mi hiç? Bilhassa geometriyi 
çok sevenler başta olmak üzere herkese tavsiye ederim. Muhteşem desenler var 
her birinde... Ve hepsi de altıgen şeklinde... 

Bir gün kristalleri incelerken, gördüğüm desenleri çizmeye karar verdim. Gerçe-
ğine benzetmeye çalışırken, zihnimde bir sürü soru sıralanmaya başladı. Sayamaya-
cağımız kadar çok kar kristali vardı. Acaba her birinin deseni aynı mıydı? Yoksa her 
kar kristalinin yapısı, motifi farklı mıydı? Ertesi gün düşündüklerimi öğretmenimle 
paylaştığımda sorularımın cevaplarını bulmuştum. 

Günümüzde yapılan araştırma ve incelemeler, kar kristallerindeki desenlerin, 
motiflerin birbirinden farklı olduğunu gösteriyormuş. Bilim adamları, 80 grupta 
topladıkları kar kristallerinden binlercesinin fotoğrafını çekmişler. Özdeş iki kar 
kristali bulunamamış henüz... Yani geometrisi tamamen aynı olan iki kar kristalini 
bulmak imkânsız gibi bir şeymiş! 

“Bir kar tanesi kadar hacimde, trilyonlarla bile ifade edilemeyen sayıda farklı 
desen...” diye düşündüm. Bir kar kristalinin yaratılışındaki mükemmellik beni za-
ten büyülemişti. Bunlardan sayılarla ifade edilemeyecek kadar fazlasını bir arada 
hayâl etmeye çalıştım.

Öğretmenimiz benim sorumu cevapladıktan sonra, arkadaşlarımdan birinin 
aklına benzer bir örnek geldi. 

Heyecanla:
– Parmak izlerimiz. Parmak izlerimizin de birbirimizinkinden farklı olduğunu 

biliyoruz. Peki ilk insandan günümüze kadar bütün insanların parmak izleri de 
birbirinden farklı mı, dedi. 

Büyük ihtimalle öyleymiş... Parmak izleri tamamen aynı olan iki insanın bulun-
maması da buna en büyük delilmiş. 

Görülen o ki milyarlarca, hatta trilyonlarca insanın parmak izi de sayamayaca-
ğımız kadar çok kar kristalinin deseni de birbirinden farklı yaratılmış. Üstelik bu 
birbirinden farklı çizgi ve desenler küçücük alanlara sığdırılmış.
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Celil Yücelik sıfatları 
bulunan

Evvel
Bütün eşyadan önce 
var olan ve başlangıcı 
olmayan

Fettâh Hayır kapılarını açan

Gaffâr

Gafûr

Habîr

Hâdî

Günahları örtücü, 
mağfireti bol olan

Çok affedici

Her şeyden 
haberdar olan

Hidayete erdiren

Hâfid Kâfirleri alçaltan

Hafîz Koruyucu

ُ ۪ َ ْ َا

ُل وَّ َ ْ َا

َّאُح َ ْ َا

אُر َّ َ ْ َا

ُر ُ َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

א۪دي َ ْ َا

ُ ِ א َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Kutsal kitabımız - Tevrat’ın gönderildiği 
peygamberin adı

2. Sevgili Peygamberimizin güvenilir anla-
mındaki lakabı - Dokunma

3. Bir peygamber - Doğadaki güzellikleri kâ-
ğıda çizme

4. Bir yiyecek - Tersi ördek sesi- Bir içecek
5. Bir kız ismi - Bir devlet
6. Bir kız ismi - Yüce yaratıcımız 
7. Kıblemiz- Bir salgın hastalık
8. Tersi kırmızı - Büyük ve sert taş
9. Bir kız ismi- İnce toprak
10. Bir ilimiz (Gazi…….)- Ramazan’ın ilk hecesi
11. Yeşiliyle ünlü bir ilimiz - Bayramlarda sev-

diklerimize gönderdiğimiz resimli kağıtlar
12. Ulla’nın bir hecesi- Hazreti İsa’ya gönde-

rilen kutsal kitap
13. Rumuz’un ilk hecesi- Bir nehir

1. Minik kanatlı bir hayvan- Hazreti Davut’a 
gönderilen kutsal kitap.

2. Ümit - Bir çiçek- Yüce
3. Tersi Tirmiz’in ilk hecesi - Nazik
4. En kısa zaman dilimi- Hasırdan yapılmış 

kutu- Bir erkek adı
5. Allah’ın isimlerinden biri- Büyük Türk mi-

marı (Mimar………)
6. Hazreti Musa’ya indirilen kutsal kitap- 

Naat’ın sessizleri - Cami’nin bir hecesi
7. Mescit’in bir hecesi- Karışık renkli- Bir ay
8. Umut - Tersi Allah’a göre insan - Gür bı-

yıklara verilen isim
9. Ilık bir rüzgâr- Kilden yapılmış kap- 
10. Askerin ilk hecesi - Tersi duyu - Ailesin-

den uzakta olan öğrencilerin barındıkları 
yer.

11. Sunmaktan emir - Bir hayvan - Bir sayı

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 3

1. Yüce kitabımızın adı nedir?

A. Kur’ân-ı Kerîm

B. Hadis

C. Sünnet

2. Kur’ân-ı Kerîm’in her cümlesine ne ad ve-

rilir?

A. Ayet

B. Hadis

C. Sünnet

3. Aşağıda peygamberlerle onlara indirilen 

kitaplar verilmiştir. 

 Bunlardan hangisi yanlıştır?

A. Hazreti Davut - Zebur

B. Hazreti İsa – İncil 

C. Hazreti Nuh – Tevrat

4. Yüce Allah’ın Sevgili Peygamberimize in-

dirdiği ilk âyetin anlamı nedir?

A. Oku

B. Çalış

C. Öğren

5. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk suresi hangisidir?

A. İhlas

B. Bakara

C. Fatiha

6. Peygamber Efendimizden sonra devleti 
yöneten dört halife de çok adildir. Ancak 
bunlardan birisi âdalet konusunda diğer-
lerinden daha fazla ön plâna çıkmıştır. 

 Bu halife kimdir?

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

7. Yüce Allah’ın en son gönderdiği kitap 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kur’ân-ı Kerîm
B. İncil
C. Tevrat

8. Yüce Allah, kitapları hangi melek aracılı-
ğıyla peygamberelere indirmiştir?

A. Azrail
B. Mikâil
C. Cebrail

9. Kur’ân-ı Kerîm ilk kez hangi tarihte Sevgili 
Peygamberimize inmeye başlamıştır?

A. 571 yılında
B. 610 yılında
C. 622 yılında

 

10. Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de kaç 
sure vardır?

A. 114
B. 666
C. 6666

55



Bugünkü Irak topraklarında Ninova 
adında bir şehir vardı. Şehir halkı aşırı 
zengindi, ama bu zenginlik onları şımart-
mıştı. İnsanlar Allah’ı unutmuş, putlara 
tapar olmuşlardı. Ahlâk olarak da çok 
kötü bir toplumdu. 

Yüce Allah Hazreti Yunus’u bu toplulu-
ğa peygamber olarak görevlendirdi. Haz-
reti Yunus, tam otuz üç yıl bu insanları 
Allah’a inanmaya ve onları kötülüklerden 
kaçınmaya davet etti. Ne var ki bu şeh-
rin insanları Hazreti Yunus’a inanmadılar. 
Onu yalancılıkla suçladılar. Sadece iki kişi 
kendisine inandı. 

Hazreti Yunus şehir halkından ümidini 
kesti. Yüce Allah’ın bu şehre bir felaket 
göndereceği kesindi. Çünkü daha önce 
de peygamber gönderilmesine rağmen 
kötülüklerine devam eden topluluklara 
korkunç felaketler gelmişti. 

Hazreti Yunus, yıllarca kendini yalancı-
lıkla suçlayan bu şehirden bunaldı. Artık 
bu şehri terk etmek istiyordu. Şehirden 
ayrılarken halka bu şehre büyük bir fela-
ketin geleceğini haber verdi.

Peygamberler günah işlemezler ve her 
şeyi Yüce Allah’ın isteğine göre yaparlar. 
Yüce Allah şüphesiz Hazreti Yunus’u ve 
ona inananları felaket gelme-
den şehirden uzaklaştıra-
caktı. Hazreti Yunus, şehir-
den ayrılmaya karar verdi. 
Aklına Yüce Allah’ın emrini 
beklemek gelmemişti.

Bir gemiyle şehirden ay-
rıldı. Gemi kıyıdan biraz uzak-
laştıktan sonra durdu. Artık 
hiç hareket etmiyordu. Ge-
midekiler:

— Gemide bir günahkâr var, o inme-
den gemi asla hareket etmez, dediler.

Bu, gemideki herkesin ortak görüşüy-
dü. Ama günahkâr olan kişiyi nasıl belir-
leyeceklerdi. 

— Kura çekelim. Evet, en âdil yol bu, 
dediler.

Gemideki bütün yolcuların isimlerini 
ayrı bir kâğıda yazarak bir torbaya attı-
lar. Çektikleri kişiyi günahkâr ilân edecek-
ler ve gemiden atacaklardı. Kura çekildi. 
O da ne?

— Yunus! ( Aleyhisselâm) 
Bu olacak bir şey değildi. Yunus Aley-

hisselâmın bütün peygamberlerde ol-
duğu gibi çok masum ve nurlu bir yüzü 
vardı. Gemidekiler:

— Bu insan günahkâr olamaz, herhâl-
de tesadüfen ona çıktı. Kurayı tekrar çe-
kelim, diye bağırdılar.

İkinci kez kura çekildi. 
— Yunus (Aleyhisselâm) 
Hazreti Yunus yaptığı hatayı anlamış-

tı. Şehri, Yüce Allah’ın emrini bekleme-
den terk etmemeliydi. Ama Allah’a karşı 
sonsuz bir güven içersindeydi. Kaderine 
razıydı. Gemidekilerin uyarısını bekleme-
den kendini denize atmaya yöneldi. Ama 

YUNUS PEYGAMBER
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gemidekiler hâlâ bu salih insanın günah-
kâr olamayacağını düşünüyorlardı. 

— Aradığımız günahkâr insan bu ola-
maz! Kurayı tekrar çekelim.

Üçüncü kez kura çekildi. İsim yine ay-
nıydı:

— Yunus (Aleyhisselâm)!
Vakit gece yarısı idi. Her yer kapkaran-

lıktı. Deniz fırtınalarla çalkalanıyordu. De-
nize atlayan Hazreti Yunus Aleyhisselâm, 
bir müddet dalgalarla boğuştu. Sonra bir 
balık tarafından yutuldu. Artık dünya için 
sonunun geldiğini düşünüyordu. Balığın 
karnında bir süre geçtikten sonra hâlâ 
hayatta olduğunu anlayınca Yüce Allah’a 
yöneldi.

Hem balığa, hem geceye, hem azgın 
dalgalara sözü geçecek başka kim olabi-
lirdi ki? Yunus Aleyhisselâm, Yüce Allah’ı 
tesbih etti. Bütün varlığıyla O’na sığındı.

— Ey Rabbim, Sen’den başka ilâh yok-
tur. Sen her türlü noksanlıktan uzaksın. 
Ben kendime zulmedenlerden oldum.

Allah bütün yarattıklarının dualarını 
işitir. Yunus Aleyhisselâmın da bu içten 
tövbesini kabul etti. Balığa sahile yaklaş-
masını ve O’nu dışarı çıkarmasını emretti. 
Sahile çıktığında Yunus Aleyhisselâm has-
ta ve bitkindi. Allah, burada hem gölge 
yapacak, hem de meyvesinden yenebi-
lecek bir ağaç bitirdi. Bir müddet burada 
dinlendikten sonra iyileşti.

Bütün bunlar olurken Ninova halkı için 
felaket günü yaklaşmıştı. Şehrin üzerini 

simsiyah bulutlar ve dumanlar sarmıştı. 
Halk, rüzgâr gürültüsünü andıran kor-
kunç sesler duyuyordu. Herkes şehri 
terk etmiş, bir açık bir alanda toplanarak 
Yüce Allah’a dua ediyordu.

— Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımız 
büyüktür. Fakat Sen daha büyüksün! Sen 
bize yakışanı değil, Sana yakışanı ver. Biz-
leri affet!

Yüce Allah, Ninova halkının bu içten 
dualarını kabul etti ve onların başındaki 
felaketi kaldırdı. Şehir halkı yaptıkları ha-
tayı anlamıştı. Hazreti Yunus bir yalancı 
değil, Allah’ın elçisiydi. Şimdi O’nu aramak 
için her yere insanlar göndermişlerdi. 
Artık O’nun söylediği her şeye inanmaya 
hazırdılar.

Hazreti Yunus, iyileştikten son-
ra tekrar Ninova’ya döndü. Bu kez 
insanlar çok farklıydı. O’nu sevgiyle 
karşılamışlar, her istediğini yapmaya 
karar vermişlerdi. Halkının bu durumu-
na çok sevindi. Hazreti Yunus onlara Yüce 
Allah’ın emirlerini iletti. Onlar 
da hepsini kabul ettiler 
ve uyguladılar. 

Ninova, artık 
bir huzur şehri 
olmuştu.

57



58



59



60



61



62



63



Yaratılan ilk insan Hazreti Âdem’dir. Yüce Allah yeryüzündeki bütün canlıla-
rın isimlerini ve onlardan nasıl yararlanılacağını Hazreti Âdem’e öğretti. İnsanlar 
yeryüzüne Yüce Yaratanı tanıması ve O’na kulluk yapması için gönderilmiştir. 
Yüce Allah, emir ve yasaklarını, O’na nasıl kulluk yapacaklarını ilk olarak Hazreti 
Âdem’e gönderdiği sayfalar halindeki bir kitapla bildirmiştir.

Ancak insanlar zamanla Hazreti Âdem’e gelen bu kitabı unuttular. Allah’a 
ibadetten uzaklaşılar. Dünyada birbirlerinin haklarını gözetmediler. Bozguncu-
luk çıkardılar. Hatta elleriyle yaptıkları putları kendilerine ilâh edinecek kadar 
ileri gittiler. Yüce Allah, insanların doğru yoldan çıktıkları zamanlarda arala-
rından salih bir insanı uyarıcı olarak görevlendirdi. Allah’ın görevlendirdiği bu 
uyarıcılara peygamber denir. Peygamberlere “nebi” veya “resûl” de denir. Pey-
gamber olarak görevlendirilen ilk insan Hazreti Âdem’dir. 

Peygamberler, bulundukları topluluk içerisinde her bakımdan en üstün olan 
kişilerdir. Allah onları zekâ, görünüş ve davranışları yönünden diğer insanlar-
dan üstün yaratmıştır. Peygamberler Allah’a karşı gelmekten çok korkarlar. 
Asla yalan söylemezler. Etrafındaki insanların güvenlerini kazanmışlardır. Za-
manlarını, Allah’a ibadet etmekle ve insanları Allah’ın emirlerine uymaları için 
uyarma ile geçirirler. Aynı zamanda kendisi ve ailesinin geçimlerini sağlamak 
için çalışırlar. Bunun için her peygamberin bir mesleği vardı. Meselâ: Hazre-

ti Âdem ziraatçı, Hazreti İdris 
terzi, Hazreti Nuh marangoz, 
Hazreti Hud tüccar, Hazre-
ti Süleyman demirci, Hazreti 
Yunus balıkçı idi. Kısaca bütün 
peygamberler kendisi ve ai-
lesinin rızkını çalışarak kazan-
mışlardır.

PEYGAMBERLERE İMAN
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Allah, ilk insanı yarattıktan bu yana çok sayıda peygamber gönder-
miştir. Sayıları binlerle ifade edilir. Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen pey-
gamberlerin sayısı yirmibeştir. İlk peygamberin Hazreti Âdem olduğu-
nu söylemiştik. Son peygamber bizim Peygamberimiz, insanların en 
üstünü olarak yaratılan Hazreti Muhammed’dir. (sallalahu aleyhi vesel-
lem) Bundan sonra başka peygamber gelmeyecektir.

Bütün peygamberler belli bir millete gelmiştir. Ancak Peygamber 
Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiştir.

Allah, peygamberlerin getirdiklerine insanların kolay kabul etmele-
rini sağlamak için onlara özel yetenekler vermiştir. Bunlar insanların 
akıl ve çalışmayla elde edemeyeceği olağanüstü olaylardır. Bunlara 
mucize denir. Her peygamberin belli başlı mucizeleri vardır. Hazreti 
Süleyman’ın kuşlarla konuşması, Hazreti İsa’nın ölüleri diriltmesi, Haz-
reti Musa’nın asasıyla denizi ikiye ayırması ve Firavun’un sihirbazları-
nın sihirlerini bozması,  Hazreti İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazreti 
Yusuf’un çok uzaktaki babasının suretini görmesi, Hazreti Davut’un 
demiri eliyle yumşatması bu mucizelerden birkaçıdır. Ancak son pey-
gamber, bizim biricik Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (sallalahu 
aleyhi vesellem) bu mucizelerin hemen hepsi verilmiştir. 

Bizler Müslüman olarak bütün peygamberleri çok severiz. Çünkü 
onlar Allah’ın en çok sevdiği kullardır. En çok da bizim Peygamberi-
miz Hazreti Muhammed’i (sal-
lalahu aleyhi vesellem) severiz. 
Çünkü Allah’ın en çok sevdiği 
varlık O’dur. Allah’tan sonra en 
çok Peygamberimizi sevmeli-
yiz. O’nu annemizden, baba-
mızdan, kardeşlerimiden, her 
şeyden çok, hatta canımızdan 
çok sevmeliyiz.
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Sevgili Peygamberimiz henüz açıktan peygamberliğini 
ilân etmemişti. Hazreti Ebubekir yakın arkadaşlarına gizlice 
İslâm’ı anlatıyordu. Bir gün Hazreti Osman’a da İslâm’ı anlattı. Müs-
lüman olması için onu Sevgili Peygamberimizin yanına götürdü. Sevgili 
Peygamberimiz Hazreti Osman’a:

— Allah’ın en güzel hediyesi olan Cennet’e yönel. Ben sana ve bütün 
insanlara peygamber olarak gönderildim, dedi.

Hazreti Osman bu güzel sözlerden etkilendi. Kelime-i şehadet geti-
rerek Müslüman oldu. Daha sonra Şam şehrinden Mekke’ye dönerken 
gördüğü bir rüyayı anlattı: 

– Ya Rasûlullah! Şam’dan dönerken rüyamda bir kişi gördüm. “Ey 
uyuyanlar, uyanın! Ahmet Mekke’de ortaya çıktı.” diyordu. Mekke’ye 
geldiğimde sizin peygamber olduğunuzu duydum. 

Hazreti Osman, Mekke’de çok sevilen biriydi. Yumuşak huylu, edepli, 
güler yüzlü ve çok cömert biriydi. Böyle birinin Müslüman olması Mek-
keli müşrikleri (puta tapanları) çok kızdırdı. Akrabaları, Hazreti Osman’-
ın Müslüman olduğunu duyunca onu dininden vazgeçirmeye çalıştılar. 
Hazreti Osman’a her türlü işkenceyi yaptılar. Ne zaman dininden dön-
mesi için baskı yapsalar Hazreti Osman şöyle derdi:

               – Vallahi İslâm dinini asla bırakmam.

Hazreti Osman, Sevgili Peygamberimizin hem en 
yakın dostlarından biri, hem de damadıydı. Önce 

Hazreti Osman
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Peygamberimizin kızı Ru-
kiye ile evlendi. Rukiye vefat 

edince Sevgili Peygamberimiz, diğer kızı 
Ümmü Gülsüm’ü Hazreti Osman’la evlendirdi. Haz-

reti Ümmü Gülsüm vefat edince Sevgili Peygamberimiz  şöyle 
buyurdular:

— Ey Osman üçüncü bir kızım olsaydı onu yine seninle evlendirirdim. 

Sevgili Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Hazreti Osman’a “Zinnu-
reyn” (iki nur sahibi) lakabı verilmiştir. 

Hazreti Osman çok cömert bir insandı. Allah yolunda malını harcamaktan 
çekinmezdi. Sıkıntılı zamanlarda Müslümanların imdadına yetişir ve Peygamber 
Efendimizin duasını alırdı. Müslümanların ihtiyacı olan bir kuyu vardı. Fakat bu 
kuyu bir Yahudi’nin elindeydi. Bunun üzerine Peygamberimiz  şöyle buyurdular:

—  Rume kuyusunu kim açarsa, ona Cennet vardır. 

Hazreti Osman bu müjdeyi alınca “Rume” adlı bu su kuyusunu satın aldı. 
Sevgili Peygamberimizin emrine verdi. 

Tebük seferinin yapılacağı günlerde Sevgili Peygamberimiz  orduya yardım 
topluyordu. Hazreti Osman yine cömertliğini gösterdi. Ordunun üçte birinin 
masrafını tek başına karşıladı. Sevgili Peygamberimiz de bu cömertliği karşı-
sında şöyle dua etti:

—  Allah’ım ben Osman’dan razıyım. Sen de razı ol!

Hazreti Osman, Sevgili Peygamberimizin üçüncü halifesi oldu. Halifeliği sıra-
sında fetihler devam etti. Onun zamanında Ermenistan, Kuzey Afrika ve Kıbrıs 
fethedildi. Birçok ülke Müslüman oldu. Hazreti Osman Kur’ân-ı Kerîm’i çoğalttı 
ve yeni Müslüman olan ülkelere gönderdi.
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Uzaklardan geliyor,
Peygamberlerin sesi.
Bizlere “selâm” diyor,
Bir sonsuzluk bestesi.

Âdem dokunmuş sırra,
Sır Allah’ın gücüdür.
Yakmış ruhlarda çıra,
İman kalb gündüzüdür.

İdris de öyle yapmış,
Şit de anlatmış bunu.
Bu kâinat kitapmış,
Okumak asıl konu.

Yunus okumuş, demiş:
“Allah birdir ey insan”
Bunu der yaprak, yemiş,
Bunu der eylül, nisan.

Sırrı İbrahim Nebi,
Aynı söylemiş bize.
Ay gibi, Güneş gibi,
Her insan gelmiş dize.

Musa da öyle demiş,
Tevrat’ta da bu böyle.
İsa Nebi söylemiş,
“Allahû ekber” diye.

Muhammed’in sevgisi,
Her yaraya merhemdir,
O’nun lâhutî sesi,
Bir ebedî zemzemdir.

           Mehmet ERDOĞAN

Allah’ın Elçileri 
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Peygamber Efendimizle aynı sohbette bulunmuş kimselere sahabi 
denir. Peygamber Efendimizin sahabileri O’nu çok severdi. Allah Resû-
lünün canının incinmesini istemezlerdi. O’nu annelerinden, babaların-
dan, çocuklarından hatta kendi canlarından bile daha çok severlerdi. 
Sahabilerin, Peygamber Efendimize olan sevgisini anlatan günümüze 
ulaşmış binlerce olay vardır. İşte onlardan biri. 

Peygamber Efendimiz Medine’ye göç ettiğinde, Hazreti Ebu Eyyub 
El Ensari’nin evine misafir olmuştu. Ev iki katılıydı. Peygamber Efendi-
miz alt katta, Ebu Eyyub El Ensari de üst katta oturuyolardı. Hazreti 
Eyyub El Ensari şöyle anlatıyor:

“Allah Resûlünün üst katında oturuyorduk. Uykuda herhangi bir 
yana döndüğümüzde tavandan Peygamber Efendimizin üzerine toz 
dökülür endişesiyle gece hiç uyuyamadık.

Sabah olunca Allah Resûlünün yanına vardım ve:

— Ya Resûlüllah, bu gece ben ve Ümmü Eyyub gözlerimizi yumma-
dık. Allah Resûlü:

— Niçin ya Eba Eyyub, dedi. 

— Alt katımızda oturduğunuz için, uyuduğumuzda sağa sola dö-
nerken üzerine toz düşürebileceğimizden endişe ettik.

Allah Resûlü,

— Bizim için en uygun olan alt katta oturmamızdır, çünkü yanımıza 
gidip gelen çok olur, buyurdu.

Bir gün testimiz kırıldı. Suyu döküldü. Su aşağıya Resûlûllahın üzerine 
akar diye çok endişelendik. Evimizde tek yorgan vardı. Kadife idi. Ben 
ve hanımım bu yorganı aldık. Suyun üzerine basıp yorgana emdirdik.” 

Sahabiler, Efendimize “Anam, babam sana feda olsun, ya Resûlûl-
lah!” diye hitap ederlerdi.

Her şeyimiz sana feda olsun ya Resûlüllah.

SAHABENİN PEYGAMBERİMİZE 
OLAN SEVGİSİ
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“Eyvaah! Bu sabah yediğim yumurta, zeytin, peynir ve içtiğim süt hangi 
organlarıma gidecek acaba? Ya gidecekleri yeri şaşırırlarsa ne yaparım ben?» 
diye, her yemekten sonra düşünüyor muyuz? Elbette hayır! Yemekten sonra 
biz kendi işlerimizle uğraşırken, o işi sindirim sistemimiz yapıyor.

Yediğimiz besinler sindirildikten sonra vücudumuzun değişik bölümlerindeki 
hücrelere dağıtılıyor. Ve besinler kan vasıtasıyla elimize, ayağımıza, gözümüze, 
kulağımıza, dilimize, dudağımıza, kemiklerimize, dişlerimize, tırnaklarımıza, bey-
nimize, derimize ayrı ayrı ulaştırılıyor. Peki bu besinler, vücudumuzun ihtiyaçla-
rını ve hangi organlara ne kadar ve nasıl gideceklerini nereden biliyorlar?

Besinlerin içinde çeşitli vitaminler ve mineraller vardır. Bu minerallerden ba-
zıları fosfor, kalsiyum, potasyum, demir, çinkodur. A, B, C, D, E, K ise besinlerin 
içinde bulunan vitaminlerdir. Yediğimiz besinlerle vücudumuza giren bu mine-
raller ve vitaminler, gidecekleri yeri şaşırsalardı, vücudumuzun düzeni alt üst 
olabilirdi.

Meselâ kemiklerimize gitmesi gereken kalsiyumun hepsi gözümüze, 
gözümüze gitmesi gereken fosforun tamamı kemiklerimize gitseydi, 
sonucu siz düşünün! Gözlerimiz göremez, kemiklerimiz vücudumuzu 
dik tutamazdı. Fakat bu aksaklıkların hiçbirini yaşamıyoruz.

Karaciğerde sadece bir maddenin, meselâ şekerin miktarı kont-
rol edilmeden kana verilseydi, vücudumuz kısa sürede şeker komasına girebi-
lirdi. Karaciğerimiz, bu hayatî görevinin yanı sıra, vitamin ve mineral depolama, 
kansızlık hâlinde kan hücresi üretme, kanımızın yapısını ve vücudumuzun ısısını 
düzenleme gibi görevleri de zamanında ve tam olarak yerine getirir.

Böylece aynı anda yüzlerce iş birbirine hiç karıştırılmadan yapılır.

Besinler sindirilip kana aktarıldıktan sonra, organlarımıza gitmeden “özel bir da-
marla” karaciğere uğrar. Karaciğer, besinleri tek tek kontrol eder. Besinlerin içindeki 
zehirli maddeleri ayırıp, etkisiz hâle getirir. Böylece zararlı maddelerin hücrelere git-

mesi önlenmiş olur. Vücudun hangi besine ne kadar ihtiyacı varsa, karaciğer 
bu besinleri o ölçüde kana gönderir. Ne fazla ne de eksik...
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Hak Hakkın kendisi

Hakem Hükmedici, iyiyi kö-
tüden ayırt edici

Hakîm Hikmet sahibi

Hâlık

Halîm

Hamîd

Hasîb

Yaratıcı

Günahkârlara ceza 
vermekte acele 
etmeyen

Övgüye lâyık olan

Hesaba çeken

Hayy Hayat sahibi ve 
hayat veren

Kâbız Rûhları kabzeden, 
can alan

ُّ َ ْ َا

ُ َכ َ ْ َا

ُ ۪כ َ ْ َا

ُ ِ א َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُّ َ ْ َا

ُ ِ א َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Sevgili Peygamberimizin adı 
2. Uyarmaktan emir – Tersi ovmaktan emir
3.  Tohumu simit üretiminde de kullanılan 

bir tür yağlı bitki – “Salkım” kelimesinin 
ortası

4. Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygula-
nan kesme ve dikme işlemi, operasyon

5. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye 
dönüştüren düzenek

6. “Yüzük” kelimesinin ilk hecesi – Demiryo-
lu

7. Utanmaktan emir – Beyaz – Bir nota
8. Yüce Allah tarafından kuşlarla konuşma 

yeteneği verilen peygamber 
9. Genişlik – Tabii içeceğimiz
10. Sevgili Peygamberimizin İncil’de geçen 

adı

1. Firavun’un sarayında büyüyen peygam-
ber – Bir dönem Mısır’da vezirlik de yap-
mış olan peygamber

2. Bir bütünün parçaları arasında bulunan 
uygunluk, ahenk - Genellikle giysilerin bu-
ruşukluklarını gidermek için bunların üze-
rinden geçirilen kızgın demir araç.

3. Güzel, güzellik – Kırmızı
4. Kazakistan ve Özbekistan sınırları arasına 

bulanan bir göl – Tersi açıkça
5. Arap alfabesinde bir harf 
6. Tersi, rey – Bir kişinin yaptığı işlerin ta-

mamı
7. Bir kimsenin çocuğu – Bir erkek adı
8. Hekim 
9. Tersi arabaların aydınlatma aracı
10.Yüce Allah tarafından babasız olarak 

dünyaya getirilen peygamber – Hazreti 
Yusuf’un babası olan peygamber

SOLDAN SAĞA
YUKARIDAN AŞAĞIYA
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İnsanlara Allah’tan gönderilen rehberler, 

Allah’ın birliğini ilân ederler.

Bizim için olağanüstü olaydır, 

Peygamberlere iman için paydır. 

Bize zor gelse de olayı anlamak; 

Allah için her şey kolaydır.

Ben gidiyorum,
Âlemin reisi gelecek diyen,
Bir peygamber, 
Efendimizi müjdeleyen.

Bütün peygamberler 

O’nu müjdelediler,

En son gelecek 

“Büyük nebi” dediler.

İlk peygamber, ilk insan, 

Seyfullah ismiyle anılan.

Kuyuya atıldı kardeşleri tarfından

Kurtardı Allah onu kuyudan,

Bir peygamber,

Mısır’a oldu sultan.

Asası yılan olan,

Tevrat’ın verildiği peygamber, 

Firavunlara korku salan.

Allah’ın izniyle denizi yaran.

Bilmeceler

21

43
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7 Cevaplar

1.Peygamberler  2. Mucize 
3. Hazreti İsa   4.Hazreti Muhammed 
5. Hazreti Âdem     6.Hazreti Yusuf 
7. Hazreti Musa
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 4

1. İlk peygamber kimdir?

A. Hazreti Âdem

B. Hazreti Nuh

C. Hazreti İbrahim

2. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan 

insanlara, peygamberliklerini ispat et-

mek amacıyla Allah’ın iznine bağlı olarak 

gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad 

verilir?

A. Mucize

B. Sünnet

C.  Tufan

3. Kuşlarla konuşma mucizesi verilen pey-

gamber kimdir?

A. Hazreti Musa

B. Hazreti Yakup

C. Hazreti Süleyman

4. Hazreti İdris’in mesleği neydi?

A. Terzi

B. Hükümdar

C. Tüccar

5. Bazı peygamberlerin babası da peygam-

berdi. Hazreti Yusuf da bunlardan biriydi. 

Hazreti Yusuf’un babasının adı nedir?

A. Hazreti İsa

B. Hazreti Yakup

C. Hazreti Davut

6. “Nebi” ve “Resul” ne anlama gelir?

A Hadis

B. Kitap

C. Peygamber 

7. Bir balık tarafından yutulduktan sonra 

Yüce Allah’ın emriyle balığın sahile bırak-

tığı peygamber kimdir?

A. Hazreti Lût

B. Hazreti Nuh

C.  Hazreti Yunus

8. Hazreti Yusuf, hangi ülkede uzun süre 

vezirlik yapmış bir peygamberdir? 

A. Irak’ta

B. Mısır’da

C. İran’da

9. Sevgili Peygamberimiz, Medine’ye hicret 

ettiğinde hangi sahabinin evinde misafir 

olmuştur?

A. Hazreti Eyyub El Ensâri

B. Selman-ı Farisi

C. Abdurrahman bin Avf

10. Bütün peygamberler geçimlerini çalı-

şarak sağlamışlardır. Aşağıda peygamber-

lerle meslekleri verilmiştir. Yanlış olan han-

gisidir?

A. Hazreti Süleyman - Demirci

B. Hazreti Nuh - Marangoz

C. Hazreti Âdem - Balıkçı
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Yaz tatilinin ortalarıydı. Tatil için dedemin yanına köye gitmiştim. Ancak sıcak 
dolayısıyla neredeyse bütün köy yaylalara taşınmıştı. Ben de dedemle birlikte 
yaylaya çıktım.

Uçsuz, bucaksız ormanlar, yemyeşil çayırlarla çevrili dağlar, buz gibi suların ak-
tığı pınarlar, koyunlar ve kuzular... Hepsini çok seviyordum. Doyasıya bir tatil oldu 
benim için. 

O gün her zamanki gibi erken uyandım, dedem ve babaanneme hayvanların 
çayırlara götürülmesine yardım ettim. Sonra gün boyu arkadaşlarla oynadık. Çev-
redeki daha önceleri keşfedemediğimiz yerleri gezdik. Akşama iki – üç saat daha 
vardı. Bütün arkadaşlarla birlikte top oynamak için obanın üst tarafındaki düzlü-
ğe gittik. Burası bir tepenin üstüydü. Bir tarafı oba diğer tarafı uçsuz bucaksız 
ormandı. Zaman zaman toplarımız ağaçların arasına kaçar, hemen peşinden koşa-
rak ormanda kaybolmadan onları yakalamaya çalışırdık. Bu kez yakalayamamıştık. 
Kaybolan benim topumdu. Arkadaşlarım ve ben topu aramaktan bitkin düştük. 
Arkadaşlarım:

— Üzülme, yine alırsın. Nasılsa bizim topumuz var. Bu yaz birlikte oynarız, diye-
rek beni teselli etmeye çalıştılar. 

Teselli olmam mümkün değildi. O topu aylarca harçlığımı biriktirerek almıştım. 
Çok sevdiğim bir toptu. Hatta aldığım ilk hafta onunla birlikte yatmıştım. Ar-
kadaşlarım aramaktan bitkin düştüler, başka bir topla oyunlarına devam ettiler. 
Bense başımı ellerimin arasına koymuş öylece kaldım.

— Hayırdır Furkan? Niçin arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun, sorusuyla irkildim.
Gelen dedemin arkadaşıydı. Çocuklarla şakalaşmaktan hoşlanırdı. Beni de çok 

severdi. Olan biteni ona anlattım.
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— Ümidini kaybetme ve dua et, dedi.
Fahri Dede gereksiz konuşmazdı. Mut-

laka bir bildiği vardır, diye düşündüm. 
Ama sormaktan da kendimi alamadım.

— Dua edersem topumu bulabilir mi-
yim, dedim.

— Dua, ihtiyacımız olan şeyleri Yüce 
Allah’tan istemektir. Yüce Allah ya is-
tediğimizin aynısını verir ya daha iyisini 
verir. Ya da duamız karşılığında sevap 
yazar.

Bu konuşma bana iyi gelmişti. “Yüce 
Allah’ım topumu bulmama yardım et.” 
diye dua ettim. Birazdan aşağıdan bir 
adam, eşeğiyle birlikte geldi. Eşeğin 
sırtındaki sepetlerde bir miktar kuru 
odun vardı. Fahri Amca adamı tanıyor-
du. Komşu obadanmış. 

— Hayrola Galip, ormandan boş ge-
liyorsun.

— Odun için ormana gitmiştim. Biraz 
kuru odun buldum. Sonra baltamı kay-
bettim. Bütün aramalarıma rağmen onu 
bulamadım. Artık bu kadarla yetineceğiz.

Ben Fahri Dede’den aldığım dersle:
— Dua et, o zaman bulabilirsin, de-

dim.

Söylediklerim Galip Amca’nın hoşuna 
gitmişti. 

— Haklısın! İnsan kaybettiği bir eşya-
nın arkasından çok üzülüyor. Bu üzüntü 
ile yapması gerekenleri unutuyor. Kay-
bettiklerimizi bulamasak da dua kulluk 
görevimiz.

Fahri Dede beni Galip Amca’ya tanıttı.
Galip Amca, tıpkı Fahri Dede gibi:
— Bak yukarıda arkadaşların top oy-

nuyor, sen neden oynamıyorsun, diye 
sordu.

— Şey. Ben topumu kaybettim, dedi.
— Seni çok sevdim. Ormanda baltamı 

ararken bir top buldum, dedi.
Ormanda daha önce de birçok top 

kaybolmuştu. Bulunan top benim değil-
se alamazdım. “Allah’ım! İnşallah benim 
topumdur! İnşallah!” diye içimden dua 
ediyordum. Galip Amca eşeğinin sepe-
tine doğru yöneldi. Sepetten bir çalı çı-
kardı, ardından bir top. 

Duam kabul olmuştu. Topumu alır al-
maz arkadaşlarımın yanına doğ-
ru sevinçle koşarken dedim:

— Şükürler olsun Allah’ım! Te-
şekkürler Galip amca.
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Çevremize bakınca bütün insanların birbirinden farklı özelliklerde ol-
duğunu görürüz. Kimimiz uzun boylu, kimimiz kısa; kimimiz esmer, ki-
mimiz sarışındır. Kimimizin deri rengi beyaz, kimimizin siyahtır. Kimimiz 
zengin, kimimiz fakirdir. Kimimiz çok sağlıklı, kimimiz hastadır. Bunları 
istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.

Allah, bütün insanları farklı özellikte yaratmıştır. Herkes farklı meslek-
lerde çalışır. Çiftçiler olmasaydı yiyeceğimiz sebze ve meyveleri kendimiz 
üretmek zorunda kalırdık. Bir elbise giymek için hem pamuk ekmemiz, 
hem dokuma bilmemiz, hem de terzi olmamız gerekirdi.

Onun için hiçbir mesleği küçük görmemeliyiz. Peygamberler çoban-
lıktan, marangozluğa kadar her alanda çalışmışlardı. Allah, isteseydi en 
çok sevdiği insan olan peygambelerin hepsini hükümdar yapardı. Onun 
için anne ve babamızın mesleğinden dolayı övünmemeli veya üzülme-
meliyiz. 

Esmer ya da beyaz olmamız bir kusur veya bir üstünlük sebebi de-
ğildir. Önemli olan Allah’ın bizimle ilgili ne düşündüğüdür. Allah bizim 
rengimize, boyumuza, mesleğimize önem vermez. O’nun önem verdiği 
şeyler kalbimizdeki duygularımız ve yaptıklarımızdır. En iyimiz; Allah’ı en 
çok sevenimiz, O’na ibadet edenimiz ve en iyi davranışlar göstereni-
mizdir.

Allah, başımıza gelecek herşeyi sonsuz ilmiyle bilir. Hayatımız boyun-
ca farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Bir sınavı kazanmak, yeni elbise al-
mak, eğlenceli vakit geçirmek bizi mutlu eder. Hastalanmak, sakatlan-
mak, bir yakınımızı kaybetmek de bizi üzer. İyilikler ve musibetler hepsi 
Allah’tan gelir. Bu şekilde inanmak dinimizin gereğidir. 

Allah bizleri bazen iyi, bazen de hoşlanmadığımız şeylerle bizi imti-
han eder. Bu bir tür sınav gibidir. İyiliklerle karşılaşınca bu iyiliği veren 
Rabbimize şükretmeliyiz. Allah şükredenleri sever. Hoşlanmadığımız bir 
şeyle karşılaşınca da sabretmeliyiz. Allah sabredenleri de sever. 

Allah’tan her zaman bize iyi şeyler vermesini istemeliyiz.

KADERE İMAN
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Tasa etme yarından,
Allah; Rezzak, Rahman’dır.
Bilirim ki başıma,
Ne gelirse Hak’tandır.

Şükretmek nimetlere,
Artırır bereketi.
Sabretmek gerekiyor,
Görünce musibeti.

Sağlık büyük bir lûtuf,
Hastalıklar imtihan.
Çaresizsen dertlerden,
Şâfi ismini çok an.

Korkma hiç yanlızlıktan,
Rabbim duyar her sesi.
Demiş O’na veliler,
Kimsesizler kimsesi.

Hem hayır hem de şer
Allah’tan gelir elbet.
Yarın istersen huzur,
Bu gününe çok şükret. 

  Ensar KARADENİZ

Kadere İman
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Biricik Peygamberimizin vefatından yedi sekiz yıl sonra  Şam civarında 
veba salgını ortaya çıkmıştı. O zaman halife Hazreti Ömer’di. Bu hastalıktan 
yirmi beş bin kişi ölmüştü ki, sahabinin büyüklerinden Ebu Ubeyde Bin Cerrah 
ve Muaz bin Cebel Hazretleri de bunlar arasındaydı.

O sene Hazreti Ömer, Şam’a gitmek için yola çıkmış, şehrin dışında Şam 
valisi Ebu Ubeyde ve ordu komutanları tarafından karşılandı. Şam’da şiddet-
li salgın olduğunu öğrenen halife, çevresindeki sahabilerle istişare ettikten 
sonra, Şam’a girmekten vazgeçerek geri dönmeye karar verdi.

Sahabilerden Ebu Ubeyde Hazretleri:
— Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun, diye halifeyi eleştirdi. Hazreti Ömer 

de ona şöyle dedi:
— Evet; Allah’ın kaderinden, yine O’nun kaderine kaçıyoruz. Sen develerini 

bir tarafı çorak, bir tarafı otlak bir yere götürsen de, onları hem çorakta hem 
otlakta otlatsan, ikisinde de Allah’ın kaderiyle otlatmış olursun.

Yanındakilerle birlikte Medine’ye dönen Hazreti Ömer, salgın hastalığın et-
rafı sardığını duyunca, Ebu Ubeyde’yi Şam’dan çıkarabilmek için ona şöyle bir 
mektup gönderdi:

“Sana selâm olsun. Şu anda sana ihtiyacım var. Seninle bir hususta istişare 
yapmak istiyorum. Bu sebeple mektubu aldığında hemen yola çık!”

Hazreti Ömer’in amacını anlayan Ebu Ubeyde Hazretleri ise şu cevabı yazdı:
“Ey mü’minlerin emiri! Senin bana niçin ihtiyacın olduğunu biliyorum. Fakat 

ben Müslüman askerler arasındayım, kendimi onlara tercih edemem. Allah 
hakkımızdaki hükmünü uygulayıncaya kadar onlardan ayrılmak istemiyorum. 
Beni yanına çağırmaktan vazgeç!”

Hazreti Ömer mektubu okuyunca çok duygulandı ve ağlamaya başladı. 
Çevresindekiler:
— Ey Müminlerin Emiri! Ebu Ubeyde vefat mı etti yoksa, deyince Hazreti 

Ömer:
— Hayır, ama vefat etmiş gibidir, karşılığını verdi.
Şam’da taundan vefat eden Ebu Ubeyde’nin yerine Muaz Bin Cebel Haz-

retleri idari vazifeyi üstlendi. Onun vefatından sonra da Amr bin As yerine 
tayin edildi. Amr Bin As, salgından korunmak için insanları toparlayıp dağlara 
çıktı. O sırada veba salgını da sona erdi, Hazreti Ömer, Amr’ın bu tedbirini 
yerinde buldu.
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Hazreti Bilâl ilk Müslüman olan insanlardan biridir. Habeşis-
tanlıdır. Köle olarak Mekke’ye getirildi. Bir putperest olan sahibi 
Hazreti Bilâl’in Müslüman olduğunu duyunca çok sinirlendi ve ona işken-
ce etti. Fakat dayanılmaz işkencelere rağmen Hazreti Bilâl, İslâm dininden asla 
dönmedi. Ona yapılan işkencelere Hazreti Ebubekir dayanamadı ve onu özgürlüğüne 
kavuşturdu.

Hazreti Bilâl, özgürlüğüne kavuştuktan sonra hiçbir zaman Peygamber Efendimizin 
yanından ayrılmadı. Sevgili Peygamberimizin hesaplarını da Hazreti Bilâl takip etti. Bir fakir 
kendisinden yardım isterse Hazreti Bilâl’e söylerdi. O da fakire yardım ederdi. Para yoksa 
Sevgili Peygamberimiz adına borç alır, öylece fakirin ihtiyacını görürdü. Sevgili Peygambe-
rimizi birazcık sevdiği zannedilen bir putperest Hazreti Bilâl’e gelerek:

— Borca ihtiyacınız olursa başkasına gitmeyin, ben veririm, dedi. 
Hazreti Bilâl de onun sözlerine güvenerek bir fakirin ihtiyacını gidermek için borç aldı. 

Borcun ödeme zamanı yaklaştığında putperest gerçek niyetini açığa çıkardı. Bir gün çar-
şıda karşılaştılar. Alaycı bir tavırla:

— Ey zenci, diye bağırdı. 
— Ne var, dedi Hazreti Bilâl.
— Aybaşına kaç gün kaldı biliyor musun?
— Biliyorum, az kaldı.
— Hele bir aybaşı gelsin, gösteririm sana gününü. O gün alacaklarıma 

karşılık seni rehin alacağım ve yeniden köle yapacağım. 
Hazreti Bilâl, bu sözlere çok üzüldü ve hemen gelip durumu Sevgili Pey-

gamberimize anlattı. O da çok üzüldü ve bir çare aramaya başladı. Geçen 
her saat hem Sevgili Peygamberimizin hem de Hazreti Bilâl’in canını daha 

fazla sıkıyordu. Ancak Yüce Allah sevgili kullarının bu sıkıntıda da ça-
resiz bırakmadı. Sabah namazına kalktığında Sevgili Pey-

gamberimiz, Hazreti Bilâl’i çağırdı. Kapıdaki üzeri 
mal yüklü dört deveyi gösterdi.

— Müjde ey Bilâl! Bunları Fedek hükümdarı he-
diye olarak gönderdi. Satıp borçlarımızı ödeyelim. 

Mescid-i Nebevî’nin yapıldığı ilk günlerde de Hazreti Bilâl, 
Peygamberimizi hiç yalnız bırakmadı. Mescid yapılmış, namazlar 

kılınmaya başlanmıştı. Ama namaz vakti geldiği zaman mü’minleri 
haberdar edecek bir işaret henüz bulunamamıştı. Sevgili Peygam-
berimiz arkadaşlarına danıştı. Kimisi çan çalalım, kimisi 

ateş yakalım dedi. Ama hiçbir fikir beğenilmedi. 

Hazreti Bilâl
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Ertesi sabah Hazreti Ömer, 
heyecan içerisinde Sevgili Pey-

gamberimize koştu. Ezanın mübarek sözleri 
Hazreti Ömer’e rüyasında bildirilmişti. Efendimiz hemen 

emir verdi:
— Bilâl’in sesi güzeldir. Ezanın sözlerini öğretin ona. 

O günden sonra Bilâl-i Habeşi, Peygamber Efendimizin müezzini oldu. Sevgili Peygamberimiz 
namaz vakti gelince “Bizi ferahlandır ey Bilâl!” derdi. Bilâl de kalkar, o güzel sesiyle ezan okurdu. 

Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Bilâl’in ezanlarının da sonu geldi. Sevgili Peygamberimiz vefat 
edince Medine, Hazreti Bilâl için dayanılmaz oldu. Her tarafta O’nun hatırası vardı. Bu acıya dayana-
madı ve Şam’a göç etti.

Peygamber hasretiyle yandığı bir gece Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Bilâl’in rüyasına girdi ve  
ona “Beni ziyaret etmeyecek misin?” diyordu. Hazreti Bilâl hemen yola çıktı ve Medine’ye, Sevgili 
Peygamberimizin kabrine koştu. 

Medineliler de Hazreti Bilâl’i ve ezanlarını çok özlemişlerdi. Bir kere daha ezan okuması için ısrar 
ettiler. Hazreti Bilâl onları kıramadı ve ezan okumaya başladı. Fakat “Eşhedu enne Muhameden Ra-
sûlûllah” derken Peygamberimizi hatırladı. Üzüntüsünden ezana devam edemedi.  

Hazreti Bilâl, hicretin yirminci yılında altmış yaşlarında iken vefat etti. Ömrünün son anlarında 
hastalanıp ve yatağa düştü. Onun bu hâline üzülen hanımı “Ah ne acı!” diyordu. Bu sözlere karşı 
Hazreti Bilâl’in cevabı şöyle oldu:

— Oh ne tatlı, Hazreti Muhammed ve arkadaşlarıyla buluşacağım. 
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Her yavru, bakıma ve korunmaya muhtaç olarak doğar. Âcizdir, ama ona en gü-

zel şekilde bakılır. Anne ve babasındaki şefkat duygusu, yavrunun büyütülmesinde 

gerekli olan sabrın ve kolaylığın en önemli kaynağıdır. Yavru, doğana kadar ortaya 

çıkmayan hisler, o doğduğu anda annenin içini kaplayıverir. Ve her türlü zorluğa kat-

lanmayı sağlayacak gücü de beraberinde getirir.

İnsanoğluna verilen bu harika duygu, hayvanlara da ilham edilmiştir. Büyük ya 

da küçük, güçlü ya da güçsüz hepsine. Bir tavuk için yavrusunun anlamı ne ise 

kaplan için de odur. 

Yavru, hiç bilmediği bir dünyaya gözünü açtığı anda, başucunda bir anne görür. 

Tek başına kalsa, kısa sürede soğuktan, sıcaktan ya da açlıktan ölecek kadar çaresiz-

dir. Anne ve babaların, yavrunun ihtiyacına en uygun şekilde donatılmış olması, bu 

çaresizliği adeta örter. 

Yavrular, şefkatin en güzel örnekleriyle beslenerek yaşar. Meselâ kanguru yav-

rusu, annesinin kesesine geldiğinde henüz 1 cm’dir ve 1 gramdan daha hafiftir. Bu 

hâlde iken hiç bir organı gelişimini tamamlamamıştır; göremez ve duyamaz. Fakat 

kendisini büyütecek olan rızkı, annesinin kesesinde hazır bulur. Kesenin içinde 4 farklı 

süt pınarı vardır. Her birisinden, farklı yaşlardaki yavrular için farklı ısı ve kıvamda 

süt gelir. Yavru, kesede kaldığı süre içinde yaşına uygun memeden gelen sütü emer. 

Büyüdükçe başka memeye geçer. Birinci yavru keseden çıkmadan yanına bir başka 

yavru gelebilir. Bu durumda kardeşler birbirlerine zarar vermeden, annelerinin ke-

sesinde yaşar. Her ikisi de şaşırmadan kendi yaşlarına uygun sütün geldiği kaynağı 

bulur.

Güzelce beslenir ve büyür. Ve her bir yavru, tüm bu yapacakları kendisine öğre-

tilmiş olarak doğar.

Görülüyor ki her yavrunun bir rızkı vardır ve ona en güzel şekilde sunulmuştur. 

Anne ve babasına verilen şefkat ise buna aracı yapılmıştır. Öyle ki canlılar âlemi, yakıcı 

çöllerden, dondurucu kutuplara kadar bunun örnekleriyle doludur. Her bir örnek, 

Yüce Yaratıcının her şeyi kuşatan rahmetinin büyüklüğünü gösterir.
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Kâdir Kudret sahibi

Kahhâr İsyankârları kahre-
den

Kavî Güçlü, kuvvetli

Kayyûm

Kebîr

Kerîm

Kuddûs

Her şeyi ayakta 
tutan

Büyük

Çok cömert

Noksanlıklardan 
arınmış

Latîf Kullarına lutfeden

Mâcid Şânı yüce ve keremi 
çok olan

אِدُر َ ْ َا

אُر َّ َ ْ َا

يُّ ِ َ ْ َا

ُم ُّ َ ْ َا

ُ ۪ َכ ْ َا

ُ ۪ َכ ْ َا

وُس ُّ ُ ْ َا

ُ ۪ َّ َا

ُ ِ א َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Başımıza gelen her şeyin Yüce Allah’tan geldiğine inanmak
2. Belirti, emare
3. Bir organımız
4. Namaz çağrısı
5. Yüksek düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapan eğitim 

kurumu
6. Bir meyve
7. Bilgin
8. İçersinde kutsal beldeler olan Mekke ve Medine’nin de bulun-

duğu yarımada
9. Büyükanne
10. Vilayet
11. Dünya’nın uydusu
12. Tesbih başlığı
13. Sinirli
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Bazen gerçek olur, bazen yalan,

Görür uykuyla gözlerini yuman.

Ellerini açar yalvarılırsın,

Onunla miraca varırsın.

Nimetler için Allah’a söylenir,

Bir ismine de,

“Hamd etmek” denir.

Acı, günah, ibadette

Dayanma gücü, o gayrette.

Kıymeti hasta olunca bilinir,

Gidince dünyanın tadı silinir.

Alın yazısıdır, silinmez.

Allah’tan başkasınca bilinmez.

O olmazsa kıymetimiz bir hiçtir, 

Gözde yaş, 

Dudakta nefes, 

Kalpte sevinçtir.

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1. Rüya  2.Dua   
3.Şükür  4. Sabır  
5.Sağlık  6.Kader  
7. İbadet
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 5

1. “Serçenin Öğüdü” adlı çizgi hikâyede serçe 

üçüncü öğüdünü neden söylememiştir?

A. Diğer iki öğüdü tutulmadığı için

B. Avcı sözünde durmadığı için

C. Serçenin verecek başka öğüdü olmadı-

ğı için

2. “Sevgili Peygamberimizin müezzini” olarak 

bilinen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hazreti Zübeyir bin Avvam

B. Hazreti Enes bin Malik

C. Hazreti Bilâl-i Habeşi

3. Karşımıza çıkabilecek acı, yoksulluk, hak-

sızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses 

çıkarmadan onların geçmesini beklemeye 

ne denir?

A. Sabır

B. Şükür

C. İman

4. “Yüce Rabbimize bize verdiği nimetlerden 

dolayı teşekkür” anlamına gelen kelime 

aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dua

B. Sabır

C. Şükür

5. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davra-

nıştır?

A. Ders çalışmadan başarılı olmak için dua 

etmek

B. Canımız isteyince çalışıp istemeyince 

çalışmamak

C. Ödevlerimizi zamanında yapıp, öğret-

menlerimizi iyi dinledikten sonra başa-

rılı olmak için dua etmek

6. Bir sıkıntıdan kurtulmak ve karşımıza hep 
iyi şeylerin çıkması için Yüce Allah’a yaka-
rışa ne ad verilir?

A. Samet 
B. Kader
C. Dua

7. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davra-
nıştır?

A. Bir sıkıntıya düştüğümüzde isyan et-
mek.

B. Başımıza gelen sıkıntılardan dolayı baş-
kalarını  suçlamak

C. Başımıza gelen iyi şeylerden dolayı şük-
retmek, kötülüklere de sabretmek.

8. Ahmet’in bir kaza sonucunda bir bacağı 
kırılıyor. Onu ziyarete giden arkadaşının 
aşağıdaki sözlerden hangisini söylemesi 
yanlış olur?

A. Daha büyük bir kaza olmadığı için şük-
retmelisin.

B. Bunlar da hep senin başına geliyor. Çok 
talihsizsin.

C. Bu musibet karşısında sabretmelisin.

9. Neslihan’ın annesi ciddi bir rahatsızlıktan 
dolayı hastaneye yatırılıyor. Aşağıdakiler-
den hangisi bu durumda güzel dinimizin 
uygun gördüğü bir davranış olur?

A. Annesinin iyileşmesi için dua etmesi
B. Annesinin başına gelenlerden dolayı 

kendini suçlaması
C. Sürekli ağlaması

10. “…….......................... inanmak” Müslüman ol-
manın gereklerinden biridir. Aşağıdaki keli-
melerden hangisi yukarıdaki boşluğa yazı-
labilecek en uygun kelimelerden birdir?

A. Kadere 
B. Sağlığa
C. Çalışmaya
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Albümdekİ FOTOĞRAF
Babamın tayini Malatya’ya çıkmıştı. Annem ve babam, yeni taşındığımız evimiz-

de eşyaları yerleştiriyor, ben de onlara yardım ediyordum. Kardeşim yoktu. Can 
sıkıntısından kurtulmak için kendime bir arkadaş bulmalıydım. Bunu yapabilmek 
için de bir an önce evi yerleştirmemiz gerekiyordu.

Eşyalar evin farklı bölümlerine yığılmıştı. Boyumu aşan kolilerin içerisinde bana 
ait eşyaları bulup odama taşıyordum. Bir kolinin içerisindeki albüm dikkatimi çekti. 
Merakla onu elime aldım, kapağını açtım. İlk sayfada el ele tutuşmuş iki çocuğun 
fotoğrafı vardı. Küçük olanın üzerindeki kıyafeti, benim bebeklik fotoğraflarım-
daki elbiselere benzettim. Ama emin değildim. Bu çocuk ben miydim? Ya fotoğ-
raftaki diğer çocuk… O kimdi acaba? Onu daha önce hiç görmediğimden emin-
dim. Ben bunları düşünürken annem yanıma geldi.

— Emre, bırak şu resimlere bakmayı, diyerek beni azarladı ve albümü hızla 
çekerek elimden aldı.

Bir albümdeki fotoğraflara bakmak bu kadar büyük bir suç olabilir miydi? Daha 
önce hep beraber defalarca aile albümlerimize bakmıştık. Hiçbirinde annemden 
böyle bir tepki almamıştım. Bu duruma hem üzülmüş hem de şaşırmıştım.

Aslında annem, benden daha üzgündü. Gözleri yaşarmış, açık sayfadaki fotoğ-
rafı göğsüne bastırmıştı. Nemli gözleriyle meraklı gözlerime baktı. Sonra bana, 
eliyle yanına gelmemi işaret etti. Yanına varınca albüme ve bana sımsıkı sarıldı. 
Ne kadar gizlemeye çalışsa da ağladığını hissedebiliyordum. Karmaşık duygular 
içerisinde annemden bir açıklama beklerken babam yanımıza geldi. Anneme:  
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—  Artık Can’a anlatmanın zamanı gelmedi mi, diye sordu.

Bu cümlenin üzerine merakım iyice arttı. Bana anlatılacak şey ne olabilirdi? 
Annem hüzünle başını önüne eğdi ve “Olur.” dedi. 

Babam beni annemle arasına oturttu, ellerini omzuma attı. Titrek sesle ko-
nuşmaya başladı. Bir elinde de annemden aldığı o albüm vardı.

— Bak oğlum. Beni iyi dinlemeni istiyorum. Bundan yedi yıl önceydi. Sakarya’-
da oturuyorduk. Sen, o zaman daha bir yaşındaydın. Bir gece büyük bir deprem 
oldu. Depremde bizim de evimiz yıkıldı. Ailecek enkaz altında kaldık. Kurtarma 
ekipleri bizi iki gün sonra enkaz altından çıkardılar. 

— O büyük depremde biz de yıkılan evlerden birindeydik, öyle mi, deyiver-
dim.

— Evet, dedi babam ve anlatmaya devam etti. Üçümüzün kurtulmasına çok 
sevinemedik. Çünkü o depremde ağabeyin Hakan’ı kaybettik. Deprem olduğun-
da o dört yaşındaydı. Üzüntümüz çok büyüktü. Sen büyüyünceye kadar bunu 
saklamamız gerektiğini düşündük. 

Bu sırada babamın da gözleri doldu. Annem yanağından süzülen gözyaşlarını 
elinin tersiyle sildi. Babam albümü açtı. İlk sayfadaki o resmi bana gösterdi.

— İşte oğlum. Bu senin ağabeyin Hakan, bu da sensin, dedi.

Karmaşık duygular içerisindeydim. Hep bir kardeşim olsun istedim. Sekiz yıl 
sonra bir kardeşim olduğunu öğrendim. Ama hiç tanıyamadan onu kaybetmiş-
tim. Albümdeki diğer fotoğrafları gösterdiler bana. Ağabeyimi çok sevmiştim. 
Yaşıyor olsa onu hiç üzmezdim. Konuşacak durumda değildim. Ağlamak istiyor-
dum. Benim durumumu anlamış olmalıydı ki babam tekrar konuşmaya başladı.
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— Hakan’ı biz de çok özlüyoruz. O, vefat edince seni bize bağışladığı 
için Yüce Allah’a çok şükrettik. Diğer tesellimiz ise onun şimdi Cennet’te 
olması. Orada hiçbir şeyden endişe etmeden mutluluk içerisinde yaşıyor. 
Ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan etkileniyor. Cennet’te istediği 
her şey hemen yanına geliyor. Şimdi o dünyadaki bütün çocuklardan daha 
rahat yaşıyor. İstediğinde uçuyor, istediğinde koşuyor.

— Peki, o bizi özlemiyor mu, dedim merakla. 

Bu soruma annem cevap verdi. 

— Yüce Allah, Cennet’ine koyduğu kimsenin bütün dileklerini kabul eder. 
Hakan bizi özlediği zaman belki de televizyon gibi bir ekranda bizi izliyordur. 
İnsanlar dünyada sonsuza kadar yaşamayacak. Dedelerimizin öldüğü gibi 
bir gün bizde öleceğiz. Eğer dünyada Allah’ın istediği şekilde yaşarsak biz 
de Cennet’e gideceğiz. O zaman Hakan’la ve bütün sevdiklerimizle birlikte 
sonsuza kadar beraber yaşayacağız. Biz ahirete gidene kadar Yüce Allah, 
Hakan’ı mutlu edecektir inşallah.

Artık iyice rahatlamıştım. Ağabeyim yaşasaydı daha fazla mut-
lu olurdum. Ama o şimdi Cennet’te. Biz de Yüce Allah’ın is-
tediği şekilde yaşarsak onun yanına gideceğiz. Öyleyse 
çok üzülmeye gerek yoktu. Yapılması gereken tek şey 
vardı: “Yüce Allah’ın istediği şekilde yaşamak ve sev-
diklerimizle birlikte sonsuza kadar Cennet’te mutlu 
bir şekilde yaşama şansını kaçırmamak!”
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AHİRETE İMAN
Allah, dünyadaki her şeyi mükemmel olarak yaratmıştır; bitkileri, hay-

vanları, denizi, gökyüzünü… Ancak yarattıklarından en mükemmel olanı 

insandır. İnsana diğer canlılardan farklı olarak akıl verilmiştir. Dünyadaki 

varlıklardan sadece insandan aklını kullanarak Allah’ın varlığını bulması ve 

O’nu tanıması istenmiştir.

Ahiret, insanların ölümünden sonra sonsuza kadar yaşayacağı âlemin 

adıdır. Ancak bir insanın ahiret hayatı dünyadaki yaşantısına bağlıdır. Allah 

dünyada yaptığımız iyi şeyleri ödüllendirecek, kötü şeyleri ise cezalandı-

racaktır. 

Allah, emirleri doğrultusunda yaşayan insanlara hayattayken ve ölüm-

den sonra müjdeler vermiştir. Dünyadaki kazancımız huzurlu ve mutlu 

bir hayat sürmemizdir. Ama asıl kazancımız ahirettedir. Dünyada Allah’-

ın isteği gibi yaşayanları ölümden sonra Cennet beklemektedir. Cennet 

dünyadaki her şeyden daha güzeldir. Dünyadaki sevdiğimiz her şey; çok 

daha güzel haliyle Cennet’te de olacaktır. Sevmediklerimizi ise asla gör-

meyeceğiz. Cennet’te istediğimiz her şeye hiç emek harcamadan ulaşa-

cağız. Orada sonsuza kadar yaşayacağız.

Dünyada Allah’ın istediği şekilde yaşamayanlar ise ahirette yaptıkla-

rının cezalarını çekeceklerdir. Onun için dünyada hep iyi şeyler yapma-

ya çalışmalıyız. Allah’ın sevmediği bir şey yaptığımızda tövbe etmeliyiz. 

Tövbe etmek yaptığımız yanlıştan dolayı pişman olmamız demektir. Allah 

yaptığı yanlıştan dolayı pişman olanları affeder. Çünkü O’nun isimlerin-

den biri Gaffar’dır. Gaffar çok affeden demektir. Allah affetmeyi çok 

sever. Onun için yaptığımız hatalardan dolayı ümitsizliğe kapılmamalıyız.

Dünya ve ahiretimiz için dua etmeliyiz.

“Allah’ım! 

Bu dünyada bize tattırdığın nimetlerin asıllarını ahirette de tattır. Bizi 

ahirette sevdiklerimizle birlikte et. Bizi Sevgili Peygamberimize komşu et. 

Sen duaları kabul edensin!

                                      Âmin.”
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Ahiret âleminin,
Gölgesidir bu dünya.
Diyor Rabbü’l-âlemin:
“Dünya hayatı rüya.”

Ötededir asıllar,
Bunlarsa numunesi.
Yemiş verecek dallar,
Ve de Cennet bahçesi.

Cemil ismi arzular,
Görünsün sonsuza dek.
Uçsun beyaz kuğular,
Açsın binlerce çiçek.

Rahman ve Rahim adı,
Cennet olmalı, derler.
Bilinsin rahmet tadı,
Diyerek gülümserler.

Böyle güzel dünyanın,
Hiç arkası gelmez mi?
Bunu aklı olanın,
Yüreciği bilmez mi?

                    Mehmet ERDOĞAN

Ahiret
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Hazreti Ebu Hureyre ve bir gurup sahabi Resûlüllah Efendimizin 

yanına giderler ve O’na:

— Ya Resûlüllah. Biz seni görünce kalplerimiz yufkalaşıyor, ahiret 

halkından oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca da dünya hoşumuza gidiyor, 

dediler.

Peygamber Efendimiz:

— Sizler benim yanımda bulunduğunuz durumda sürekli kalsaydı-

nız melekler yollarda sizlerle tokalaşır, evlerinizde sizleri ziyaret eder-

lerdi.

Hazreti Ebu Hureyre :

—Ya Resûlûllah, bize Cennet’ten bahset, onun yapıları nasıldır, de-

yince Peygamber Efendimiz Cennet’in güzelliklerini anlatmaya baş-

ladı:

— Cennet’in evlerinin kerpiçleri altından ve gümüştendir. Harcı, 

sıvası enfes kokulu misktir. Çakılları inci ve yakut, toprağı safrandır. 

Oraya giren sonsuz sayıda nimetin içerisine girer. Orada ebedi kalır. 

Bir daha ölmez. Elbiseleri eskimez. Orada yaşlanmada yoktur. Gençliği 

de yıpranmaz. 

Allah dünyada bizlere Cennet’teki güzelliklerin çok azını göster-

miştir. Cennet ise bizim hayallerimizden de güzeldir. Cennet’te has-

talanmak, üzülmek, kaygılanmak, sıkılmak gibi dünyada bizi mutsuz 

eden hiçbir şey olmaz. Orada bir şeyi olmasını kalbimizden geçirdiği-

mizde o şey oluverir. 

Allah bizlere Cennet’indeki nimetleri tatmayı nasip etsin.  

Cennet Nasıldır
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Sevgili Peygamberimiz, Allah’ın emriyle Mekke’den Medine’ye hicret (göç) et-

mişti. Medine’ye geldiğinde herkes sevinç içerisinde Peygamber Efendimizi karşı-

lıyordu. Büyük-küçük bütün Medineliler sokağa dökülmüştü. Herkes Peygamberi-

mizi evinde misafir etmek istiyordu. Sevgili Peygamberimiz ise şöyle buyurdular:

— Deveme yol verin. Ona gideceği yer bildirilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz devesini serbest bıraktı. Deve, Hazreti Ebu Eyyub El 

Ensari’nin evine yakın bir yerde durdu. Peygamber Efendimiz de Hazreti Eyyub’a 

misafir olmaya karar verdi. 

Hazreti Eyyub misafirperver bir insandı. Peygamberimizi rahat ettirmek için 

elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hazreti Eyyub, evin dışında da Peygamberi-

mizden ayrılmamaya çalışırdı. Sevgili Peygamberimizin mescitte yaptığı sohbetle-

rin birçoğuna katılırdı. Bu güzel sohbetlerin birinde Sevgili Peygamberimizden şu 

sözleri duydu:

— İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan-

dır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. 

Sevgili Peygamberimizin vefatından yıllar sonra Müslümanlar İstanbul’u fet-

hetmek için bir ordu hazırladılar. Hazreti Eyyub, bu haberi duyunca Peygamber 

Efendimizin sözlerini hatırladı. “Ben de bu güzel ordunun bir askeri olmalıyım.” 

diye düşündü. Hemen hazırlandı ve orduya katıldı. Fakat Hazreti Eyyub o günler-

de seksen yaşlarındaydı. İstanbul önlerine geldiklerinde rahatsızlandı. Çevresinde-

ki askerlere bir vasiyette bulundu. 

— Öldüğüm zaman beni götürebildiğiniz kadar ileri götürün. 

Askerler Hazreti Eyyub’un cenazesini bugünkü Eyüp semtine kadar getirdi-

ler. Bu savaştan yıllar sonra Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethetti. Hocası Ak-

şemsettin’e Hazreti Eyyub’un mezarını buldurdu ve üzerine bir türbe yaptırdı. O 

semte de Eyüp ismi verildi. O günden beri İstanbul, Biricik Peygamberimizi misafir 

eden sahabiyi misafir ediyor.

Ebu Eyyub 
El Ensari
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Ateş vardır yakar, 

Ateş vardır dondurur,

İçersini inanmayanlar doldurur.

Allah’ı bulunca ona erilir,

Ölünce beden, ruhumuz dirilir.

Kıldan ince kılıçtan keskin,
İmanla geçilir, 
Geçit vermez kin.

Bir sınırsız yapı,

Kötülüğün mücazatı,

Ateşle örülmüş her katı.

Toprağın altındaki durak,

Tün insanlar için bir uğrak.
İçinde her yaptığın yazılı bir defter,

Kötülük yapılınca üzülür melekler,

İyilikler süsle yazılı burada,

Kötülük yaparsan tövbe et Allah’a.

Dağlar birbirine yürür,
Hatta pamuk gibi dürülür.
O gün gelince bütün canlılar ölür.

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1. Cehennem 2. Ahiret  
3. Sırat Köprüsü 

4. Cehennem 5. Kabir   
6. Amel Defteri 7. Kıyamet
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Her zaman hayvanların bitkileri yemediğini, bazı bitkilerin de avladıkları hayvan-
larla beslendiğini biliyor muydunuz? Ağzı, dili, midesi olmayan; üstelik bulunduğu 
yerden ayrılamayan bir canlı, bunu nasıl yapıyor dersiniz? Bu çok farklı beslenme 
biçiminin sebebi ne olabilir?

Bu etçil bitkilerin yapıları, diğer çiçekli bitkilerinkinden çok farklıdır. Bu bitkiler top-
raktan yeterli miktarda azot alamadıklarından, üzerlerine konan küçük hayvanları, 
kendilerine protein kaynağı yapar.

Avına kendisi gidemeyeceği için onu üzerine çekebilecek özellikte yaratılmış olan 
bu etseverlerden biri de venüs bitkisidir. Onun dikkat çekici rengine ve kokusuna hiç 
tereddüt etmeden gelen böcekler, bitkinin üzerine konmakla kendilerini besin hâline 
getirecek kapanın içine girmiş olur. 

Venüsün salgıladığı şeker kokulu madde üzerinde gezinirken, nefis bir yiyecek 
kaynağı bulduğunu zanneden böcek, farkında olmadan bitkinin yapraklarındaki tüy-
lere dokunur. Böceğin tüylere değmesiyle, bitki üzerinde mekanik bir tesir meydana 
gelir. Bu değişiklik hemen tüycüklerin altındaki alıcılara iletilir. Alıcılar, meydana gelen 
elektriksel sinyalleri yaprağın her tarafına yayar. Sinyaller, yaprakları hızlıca harekete 
geçirmekle görevli hücrelere kadar ulaşır ve bitki aniden kapanır. 

Üzerinde gezindiği göz alıcı kırmızı yapraklar birbirine kenetlenip kapanınca, böcek 
birdenbire kapkaranlık bir odada kalmış gibi olur. İlk refleksi de tabi ki var gücüyle 
çırpınmaktır. Ancak bu kurtulma çabaları, sadece yaprakların daha sıkı kapanmasını 
sağlar. Çünkü böcek her çırpınışında tüylere tekrar tekrar değer ve elektriksel itme-
ler devam eder. Bu sırada yaprakların iç kısımlarındaki sindirim bezleri de durumdan 
haberdar olur ve eritici sıvılarını salgılamaya başlar. Böylece böcek, yavaş yavaş bitki-
nin emebileceği proteince zengin peltemsi bir besin hâline gelir. Sindirim tamamlan-
dıktan sonra, sistem tam tersine çalışmaya başlar ve kapan açılır. Venüsün yaprakları 
tekrar, yeni yeni böcekleri üzerine çekecek göz alıcı kırmızı rengiyle ortadadır. 

Peki venüs bitkisinin üzerine bir sinek ya da böcek konmasa da, bir yağmur dam-
lası düşse yapraklar yine kapanır mı acaba? Yani yapraklara her değen cisim sistemi 
çalıştırabilir mi? Tüylere iki kez dokunulmadığı takdirde ya da ilk dokunuştan yaklaşık 
yarım dakika sonra, ikinci dokunuş gerçekleşmezse yapraklar kapanmaz. Bu sayede 
yaprakların, gereksiz yere kapanıp yıpranması engellenmiş olur. Çünkü bu sistem, 
bitkinin rızıklanması için kurulmuştur ve sistemi çalıştırmak üzere sebep kılınan yine 
onun rızkıdır. Bu bazen bir böcek, bazen bir sinek, bazen de küçük bir kurbağa olur.
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Allah’ın Güzel İsimleri

Mâlikü’l-
Mülk Mülkün gerçek sahibi

Mâni’ İstediği şeylere 
engel olan

Mecîd Şerefi yüksek olan

Melik

Metîn

Muahhir

Mukît

Buyrukları tutulan

Güçlü, kudretli

Geri bırakan

Rızık veren

Muhsî Her şeyi sayan, bilen

Muhyî Hayat veren, dirilten

ُِכ  א َ
ِכ ْ ُ ْ ا

ُ ــ ِ א َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُכ ِ َ ْ َا

ُ ۪ َ ْ َا

ُ ِّ َ ُ ْ َا

ُ ۪ ُ ْ َا

۪ ْ ُ ْ َا

۪ ْ ُ ْ َا



SORULAR

1. İnsanların sevap ve günahlarının yazıldığı defter
2. Sorgu melekleri
3. Cennet’te bir ağaç
4. Kur’an-ı Kerim’de ilk sûre
5. Ölen kişilerin sarıldıkları dikişsiz bez
6. Ömrü biten kişilerin ruhunu almakla görevli melek
7. Allah’a ortak koşan insanların ceza görecekleri yer
8. Öldükten sonra yeniden dirilme
9. Allah’ın “ahirette mü’min kullarına merhamet eden” an-

lamındaki ismi
10. Peygamber Efendimizin hesap gününde Allah’tan üm-

metinin bağışlanmasını dilemesi
11. Sevabı günahlarından fazla olan mümin kişilerin mükâ-

fat görecekleri yer
12. Ölen kişiye dua etmek için kılınan namaz (……….. namazı)
13. Cennet’te bir makam
14. Ölen kişilerin gömüldüğü yer
15. Öldükten sonra bütün insanların toplanacağı yer
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 6

1.  Medine’de Sevgili Peygamberimizi evin-
de misafir eden Eyyub El Ensari’nin kabri 
nerededir?

A. Mekke’de
B. İstanbul’da 
C. Medine’de

2.  “Albümdeki Fotoğraf” adlı parçada Can’-
ın ağabeyinin ölüm sebebi nedir?

A. Kaza
B. Hastalık
C. Deprem

3.  Öldükten sonra sonsuza kadar yaşaya-
cağımız âlemin adı nedir?

A. Kabir
B. Ahiret
C. Dünya

4.  Medine’ye hicret ettiğinde Sevgili Pey-
gamberimizin hangi evde kalacağı nasıl 
belirlenmiştir?

A. Peygambe Efendimiz seçmiştir.
B. Şehrin en ileri geleninin evi seçilmiştir.
C. Efendimizin devesi kendi başına bırakıl-

mış, önüne yattığı ev seçilmiştir.

5.  Allah’a inananan ve dünyada O’nun iste-
diği gibi yaşayan insanların sonsuza ka-
dar kalacağı eşsiz güzellikteki yerin adı 
nedir?

A. Cennet
B. Uzay
C. Dünyanın en güzel yeri

6. Dünya hayatının bitip ahiret hayatının 

başlayacağı büyük olay aşağıdakilerden 

hangisidir?

A. Kıyamet

B. Ahiret

C. Kaza

7. Kıyametten sonra yeryüzünde şimdiye 

kadar yaşamış bütün insanların toplana-

cağı büyük meydanın adı nedir?

A. Haşir Meydanı

B. Arafat

C. Ahiret

8.  Aşağıdakilerden hangisi Cennet’te bulu-

nan ağaçlardan birinin adıdır?

A. Büşra

B. Afra

C. Tuba

9.  Dünya hayatının bitip ahiret hayatının 

başlaması arasında geçen sürenin adı 

nedir?

A. Kabir hayatı

B. Haşir

C. Cennet

10. “Akrep” adlı çizgi hikâyeden çıkarılacak 

sonuç nedir?

A. Akrepler en değerli hayvanlardır.

B. Çevremizdeki hiçbir canlıya kötülük 

etmemeliyiz.

C. Hayvanları çok sevmeliyiz.
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Kendisi İslâm’ı kabul ederek mutluluğa ermişti. Artık huzur doluydu. Al-
lah Resûlü’nün yanındayken kendisini Cennet’te gibi hissediyordu.

Ama bir üzüntüsü vardı. Çok sevdiği annesi henüz Müslüman olmamıştı. 
Onun Cehennem’e gitmesine karşı bir şeyler yapmalıydı. Sürekli annesini 
Müslüman olmaya çağırıyor,  ama başarılı olamıyordu.

Bir gün yine annesine putlara tapmaktan vazgeçmesini söyledi. Hazreti 
Muhammed’in (sallalahu aleyhi vesellem), Yüce Allah’ın elçisi olduğunu kabul 
etmesini istedi. Fakat annesi yine kabul etmedi. Yetmiyormuş gibi en sev-
gili insan olan Peygamber Efendimiz hakkında kötü şeyler söyledi.

Gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak Sevgili Peygamberimizin yanına gitti. 
— Ey Allah’ın elçisi! Annemin Müslüman olmasını istiyorum, ama o hiç 

yanaşmıyor. Bugün yine Müslüman olmasını istediğimde sana hakaret etti. 
Ne olur, annemin Müslüman olması için Allah’a dua ediver!

Bu sahabi Hazreti Ebu Hureyre idi. İsminin anlamı “kedicik babası” idi. 
Hayvanlara, özellikle kedilere karşı şefkatinden dolayı bu ismi almıştı. Hay-
vanlara karşı bu kadar şefkatli birisi, nasıl olur da annesinin Cehennem’e 
gitmesine rıza gösterebilirdi. 

Sevgili Peygamberimiz de Ebu Hureyre’yi çok seviyordu. Arkadaşının 
üzüntüsünü anlamıştı. O, inanmayan bütün insanlar için çok üzülüyordu. 
İnançsızlar O’na ne kadar kötü davranırlarsa davransın, o hep iyilikle onları 
Allah’a ortak koşmamaya davet ediyordu.  

Sevgili Peygamberimiz, arkadaşının annesi için dua etti:

ALLAH’IN EN ÇOK SEVDİĞİ SÖZ
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— Ey Allah’ım! Ebu Hureyre’nin annesine hidayet nasip eyle! 
Ebu Hureyre çok sevindi. Oradan çabucak ayrıldı. Sevgili Peygamberimizin 

kendisine dua ettiğini annesine müjdelemek için sabırsızlanıyordu. Eve varınca 
kapının kilitli olduğunu gördü. Bir süre beklendikten sonra kapı açıldı. Annesi 
tertemiz yıkanmış, güzel elbiselerini giymiş, başörtüsünü bağlamıştı.

— Ebu Hureyre, dedi. Ardından da Ebu Hureyre’yi sevince boğan, Allah’ın 
en çok önem verdiği şu sözleri söyledi:

— Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve 
resûlühü.

Ebu Hureyre şimdi de ağlıyordu. Fakat bu kez ağlama sebebi sevinçti. Allah 
Resûlü’nün duası o daha eve varmadan kabul olmuştu. İnsanlar sevinçlerini 
en çok sevdiği insanlarla paylaşırlar. O da öyle yaptı. Koşarak en sevgili insanın 
yanına geldi: 

— Ey Allah’ın elçisi, dua et de Allah Teala beni ve annemi Müslümanlara 
sevdirsin, onları da bize sevdirsin, dedi.

Allah Resûlü tekrar ellerini kaldırdı:
— Allah’ım! Şu kulcağızını ve annesini mümin kullarına sevdir. Müminleri de 

onlara sevdir.
Sevgili Peygamberimizin bu duası da kabul oldu. Ebu Hurey-

re’ye o günden sonra bütün müminler sevgi göstermeye 
başladılar.

Aradan yüzyıllar geçti. Sevgili Peygamberimizin, sev-
gili arkadaşını Yüce Allah bizlere de sevdirdi; Efendimi-
zin bütün arkadaşlarını sevdirdiği gibi.
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Cennet’in Kapısını Açan 
Sırlı Anahtar

“KELİME–İ  ŞEHADET”

Bir mesleğe girerken o mesleğin özelliklerine göre yemin ettirilir. Avu-

katlar, doktorlar, hâkimler, öğretmenler yemin ederek mesleğe başlarlar. 

Seçimlerden sonra milletvekillerinin yemin ettiğini televizyonlardan izle-

mişsinizdir. Eğer yemin etmemişseniz o mesleğe başlamış sayılmazsınız.

 Bir dine girmek için, o dinin şartlarını kabul etmeniz gerekir. İslâm 

dininine girmenin tek şartı vardır; o da “Kelime-i şehadet” dir. Müslüman 

olan herkes Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hazreti Muhammed’in (sal-

lalahu aleyhi vesellem) O’nun kulu ve peygamberi olduğuna yemin eder. 

 İşte bu çok önemli söz, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abduhu ve resûlühü” dür. Türkçesi ise “Allah’tan başka ilâh 

olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ede-

rim.” demektir. Gerçekten inanarak kelime-i şehadet, getiren herkes Müs-

lüman olmuş demektir. Kelime-i şehadet Cennet’e girmenin ilk şartıdır.

 Onun için her namazda otururken kelime-i şehadeti söyleriz. Gün-

de 5 kez ezanlarda bu kutlu sözü duyarız. 

“Allah’ım! 

Sen’den başka ilâh olmadığını, Hazreti Muhammed’in (sallalahu aleyhi 

vesellem) Sen’in kulun ve Resûlün olduğunu söyleyen bütün insanları af-

fet. İmanımızı kuvvetlendir. Bize güç ver. 

Amin.”
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Seher vakti bülbüller 
Ne de güzel öterler 
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
 
Aman Allah, illallah 
Dertlere derman Allah 
Gönüle şifa veren 
Lâilâhe illallah
 
Akşam olur giderler 
Boyun büker çiçekler 
Kim bilir ne söylerler 
Feryad eder bülbüller

Aman Allah, illallah 
Dertlere derman Allah 
Gönüle şifa veren 
Lâilâhe illallah

Onlarda bütün dertler 
Yine de şükrederler 
Salat selam söylerler 
Beytullah’a giderler 
 
Aman Allah, illallah 
Dertlere derman Allah 
Gönüle şifa veren 
Lâilâhe illallah

   
      Yunus Emre

La İlâhe İllallah

112

Şiir



Sevgili Peygamberimiz, güzel dinimiz İslâm’a davet için büyük umut-
larla Taif şehrine gitti. Burada müşrikler İslâm dinini kabul etmedikleri gibi 
Efendimize ve arkadaşı Hazreti Zeyd’e taş atarak onları yaraladılar. Pey-
gamber Efendimiz de şehrin dışındaki bir bağa sığınmak zorunda kaldı. O 
sırada Cebrail adlı melek gelerek şöyle dedi:

— Ey Allah’ın peygamberi! Eğer istesen Allah şu dağı kaldırıp sana ezi-
yet eden bu insanların üzerine yıkacak.

 Bu sözleri duyan gönlü merhamet dolu Biricik Peygamberimiz ellerini 
kaldırdı ve şöyle dua etti:

— Allah’ım eğer bu şehirden veya bunların çocuklarından, torunların-
dan bir kişi bile Müslüman olacaksa onlara bir zarar verme.” 

Uzaktan olanları izleyen bağın sahipleri Sevgili Peygamberimizi kanlar 
içinde görünce O’na acıdılar. Üzüm ikram etmek üzere köleleri Hazreti 
Addas’ı gönderdiler. Hazreti Addas üzümleri getirip ikram etti. Peygam-
ber Efendimiz, üzümü “Bismillah” diyerek yemeye başlayınca Addas’ın 
dikkatini çekti. Kendi kendine “Vallahi bu beldenin halkı bu sözü bilmezler.” 
dedi. Daha sonra Efendimizle aralarında şu konuşma geçti:

— Ey Addas sen hangi dindensin?

— Ninova’lıyım ve Hıristiyanım.

— Demek sen o salih kişi Hazreti Yunus’un hemşehrisisin. 

— Sen Hazreti Yunus’u nereden biliyorsun?

— O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de bir peygamberim.

Bunun üzerine Hazreti Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin el-
lerini öptü. Ardından “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Mu-
hammeden abduhu ve resûlühü” diyerek şehadet getirdi. Yani Allah’ 
tan başka ilâh olmadığına ve Sevgili Peygamberimizin Allah’ın kulu ve pey-
gamberi olduğuna inandığını söyleyip Müslüman oldu. 

Hazreti Addas’ın
Müslüman Oluşu
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Hazreti Ebu Hureyre kedileri çok severdi. Bir gün yavru bir kedi bulmuş, onu 

yanında taşıyordu. Bu yüzden ona Ebu Hureyre ismi verildi. Ebu Hureyre kedicik 

babası demektir.

Ebu Hureyre, Efendimizin hicretinden sonra Medine’ye Yemen’den gelerek 

Müslüman oldu. Sonra da Medine’de Peygamberimizin yanında kaldı. Hiçbir zaman 

Peygamberimizden ayrılmadı. Fakir bir insan olduğu için Peygamber Efendimiz 

onun yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyordu. Hazreti Ebu Hureyre 

acıktığı zaman mescidin önüne gelir, Peygamberimize bakardı. Sevgili Peygambe-

rimiz de onun acıktığını anlar ve “Gel ya Ebu Hureyre” derdi. 

Ebu Hureyre sürekli Peygamber Efendimizin sohbetini dinler, onun mübarek 

sözlerini ezberlerdi. Sonra da ezberlediği sözleri diğer insanlara öğretirdi. 

Sevgili Peygamberimiz bir gün üç arkadaşına “Her biriniz Allah’tan bir dilekte 

bulunsun.” dedi. Bunların arasında Ebu Hureyre de vardı. Ebu Hureyre’nin duası 

şöyle oldu:

—Allah’ım Sen’den unutulmayan bir ilim istiyorum.

Ebu Hureyre’nin bu duasına Sevgili Peygamberimiz  “Âmin” dedi. Allah da Ebu 

Hureyre’nin duasını kabul etti. Böylece Ebu Hureyre’nin hafızası çok güçlü oldu. 

Peygamber Efendimizin sözlerini ezberlediği zaman bir daha unutmazdı. 

Sevgili Peygamberimizin bir sohbetinde de şöyle dediğini duymuştu:

—Kim benim sözlerimi sonuna kadar dikkatlice dinlerse bir daha unutmaz.

 Ebu Hureyre bu tavsiyeye uyuyor, O’nu dikkatlice dinliyordu. Ayrıca ilim öğ-

renmeye karşı büyük bir ilgisi vardı. Merak ettiği şeyleri hiç çekinmeden Biricik 

Peygamberimize sorar, öğrenirdi. Sonra da öğrendiklerini diğer insanlara öğretir-

di. Böylece Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizden en çok hadis (Sevgili Peygam-

berimizin sözleri) aktaran sahabi oldu. Sevgili Peygamberimizin yanında dört yıl 

kalmasına rağmen beş bin üç yüz yetmiş dört hadis aktarmıştır. 

Sevgili Peygamberimizin vefatından sonra herkes merak ettiği dinî konuları 

Ebu Hureyre’ye sorardı. Çünkü Peygamber Efendimizin sözlerini en iyi Ebu Hu-

reyre biliyordu. Ebu Hureyre 78 iken yaşında Medine’de vefat etti.

                                                               Allah ondan razı olsun.

Hazreti Ebu 
Hureyre
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Doksan dokuz tanedir, 

Allah’ı onlarla bilir, tanırız, 

Bil bakalım bu nedir?

O tek yaratıcıdır, 

Sevgisi her şeyin ilâcıdır.

Kalbe koyulan inci,
Tattırır sonsuz sevinci.

O her şeyi yaratandır,

Âlemleri donatandır,

Biz insanlardan isteği,

Salih amel ve imandır.

Öyle bir anahtardır ki,

Açar her kilidi.

Her işime onunla başlarım,

Hiç yılmam dağları aşarım.

Onu söyleyince 

Oluruz Müslüman,

Cennettir yolun sonu 

Varsa kalpte iman.

Dünyaya gelen halife,

Kulluktur ondaki tek gaye.

Aklı vardır düşünür,

İmanla Allah’a yürür.

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1. Allah’ın Güzel İsimleri (Esmaü’l Hüsna) 
2. Allah     3. İman    4. Allah 
5.Besmele 6. Kelime-i Şehadet 
7. İnsan
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Hayvanlar âleminin zengin çeşitliliği içinde öyle canlılar vardır ki azim 
ve gayretleriyle bizlere bile örnek teşkil eder. Büyük yolculuklara çıkar, 
uzun mesafeler kateder, pek çok zorluğun üstesinden gelirler. İşte bu 
göç eden canlıların en meşhurlarından biri de somon balıklarıdır. Çıktıkları 
yolda tek hedefleri, yıllar önce ayrıldıkları vatanlarına geri dönmektir. 
Dönüş yolculuğu sırasında kullanacakları yoldan daha önce sadece bir 
kere geçmişlerdir. Peki, bu gezgin balıklar nasıl olur da hiç şaşırmadan 
doğdukları yeri bulur?

Çoğu zaman kış sonunda yumurtalarından çıkan somonlar, ilk gün-
lerini dünyaya geldikleri nehirde geçirir. Birkaç hafta boyunca oradaki 
küçük balıklardan yiyerek beslenirler. Büyüyüp gelişen genç somonlar, 
artık okyanusa doğru yapacakları yolculuğa hazırdırlar. Onları yumurta 
hâlindeyken nehrin sularına bırakıp görevini tamamlamış olan anneleri 
çoktan hayata veda etmiştir. 

Dünyaya geldikleri nehrin akıntısı boyunca ilerleyip okyanusa varana 
kadar yollarına devam ederler. Okyanusta birkaç yıl geçiren somonlar, 
yavru sahibi olma olgunluğuna geldiklerinde onlara yeni bir yolculuk gö-
rünür. Bir öncekinden çok daha zorlu olan bu göçte somonların tek he-
defi, vatanlarına varabilmektir. Kendilerine ilham edildiği üzere yumurta-
larını doğdukları nehrin sularına bırakmak için yola düşerler. 

Ancak bu dönüş yolculuğun zamanlaması çok önemlidir. Çünkü so-
monların doğdukları nehre tam yumurtlama vaktinde varmaları gerekir. 
Bunun olabilmesi de yolculuğu kaç günde bitirebileceklerini bilmelerine 
bağlıdır. Ve tabi nehre zamanında ulaşabilmek için okyanustan ne zaman 
çıkmaları gerektiğine de. Bir nevi yuvaya dönüş diyebileceğimiz bu yol-
culukta somonlar, her seferinde nehre zamanında varırlar. Onların va-
tanlarına her  şeyi en iyi bilen Yüce Yaratıcı tarafından sevk edildikleri 
apaçıktır.

Yolculuk sırasında kat edecekleri mesafe öyle uzundur ki amaçlarına 
ulaşmaları için binlerce kilometre yüzmeleri gerekmektedir. Okyanusta 

YUVAYA DÖNÜŞ
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uzun süre ilerledikten sonra sıra, doğdukları nehrin okya-
nusa döküldüğü yeri bulmaya gelir. Sonrası için yapmaları 
gereken ise nehrin her iki kola ayrılışında mutlaka doğru 
tarafa yönelmektir. Hâl dilleriyle ne yapacaklarını bildikleri-
ni anlatırcasına yönlerini hiç şaşırmazlar. Bir zamanlar ok-
yanusa açıldıkları nehrin ağzını tereddütsüz bulur, nehre 
girip yollarına devam ederler. Ancak yıllar önce okyanusa 
giderken somona yardımcı olan nehir akıntısı, bu sefer işi-
ni zorlaştırmaktadır. Akıntıya karşı yüzen somonlar, şelale-
leri de tersine geçmek zorunda kalır. Hem de metrelerce 
yükseğe sıçrayarak. 

Somon balıklarının bütün bunları nasıl gerçekleştirdiğini 
anlamak amacıyla pek çok araştırma yapılmıştır. Görülen 
o ki bu yolculuk sırasında somonların en büyük yardım-
cısı burunlarının özel yaratılışıdır. Burunları iki deliklidir ve 
su, bu deliklerin birinden girip öbüründen çıkar. Delikler, 
balığın soluk almasıyla birlikte açılıp kapanacak şekilde 
tasarlanmıştır. Kendine has kokusu olan bir su, balığın 
burnuna girdiğinde burnundaki alıcılar kimyasal ola-
rak uyarılır. Sonra bu kimyasal uyarı, balığın vücudunda 
elektrik sinyallerine dönüştürülür ve merkezi sinir siste-
mine gönderilir. Böylece okyanusa giden yoldaki her bir 
koku, balığın hafızasına kaydedilmiş olur.

İşte dönüş yolculuğunda somonlar, hafızalarındaki 
bu koku kayıtlarını kullanır. Hiç şaşırmadan yönlerini ta-
yin eder ve kendilerini doğdukları yere götürecek nehrin 
koluna saparlar. Oraya varınca da daha önce annelerinin 
onları bıraktıkları yere yumurtalarını bırakırlar. Zamanı 
gelince o yumurtalardan çıkan yavrular da yine 

aynı yerde bitecek olan hayat-
larına başlar. Tıpkı diğer bü-

tün somonlar gibi…
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SORULAR

1. Müslüman olmak için söylen söz
2. Yeryüzünün en kutsal yeri
3. Tersi Sevgili Peygamberimiz sohbetinde bulunmuş kişiler
4. Padişah çocuklarını (şehzadeleri) yetiştirmekle görevlendiril-

miş kimse
5. Bir peygamber
6. Tersi ilim sahibi
7. Tersi Biricik Peygamberimizin sütannesi
8. Tersi ermiş, eren, evliya
9. Minarede ezan okunan yer
10. Namaz çağrısı
11. Sevgili Peygamberimizin vekili olarak Müslümanların imamlı-

ğını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse. 
12. Bir dileğin yerine gelmesi için vadolunan şey
13. Ülke
14. Arap alfabesinin ilk harfi
15. Tersi, öteki dünya
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 7

1. Sevgili Peygamberimizin  sohbetinde bu-
lunmuş kimselere ne ad veririz?

A. Sahabi
B. İmam
C. Müezzin

2. “Lâ ilâhe illallah” ne demektir?

A. Allah’a şükürler olsun.
B. Allah en büyüktür
C. Allah’tan başka ilâh yoktur.

3. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü 
enne Muhammeden abduhu ve resûlü-
hü” ne anlama gelir?

A. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh 
yoktur.

B. Şehadet ederim ki Allah’tan başka 
ilâh yoktur ve yine şehadet ederim 
ki Hazreti Muhammet O’nun kulu ve 
elçisidir.

C. Allah en yücedir ve Hazreti Muham-
med O’nun elçisidir.

4. Müslüman olmanın ilk şartı olan “Eşhedü 
en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Mu-
hammeden abduhu ve resûlühü» sözü-
ne ne ad verilir?

A. Hadis
B. Selavat
C. Kelime-i şehadet

5. Sevgili Peygamberimizin adını duyduğu-
muzda “Allahümme salli âlâ seyyidina 
Muhammed” deriz. Bu söz aşağıdaki keli-
melerden hangisiyle anlatılır?

A. Sohbet
B. Salavat
C. Ezan

6. Sevgili Peygamberimize Hazreti Hati-

ce’den sonra ilk inanan kimdir?

A. Hazreti Ömer

B. Hazreti Ebubekir

C. Hazreti Ali

7. Sevgili Peygamberimiz gelmeden önce 

Mekke’de insanlar genellikle neye inanı-

yorlardı?

A. Hıristiyanlığa

B. Putlara

C. Museviliğe

8. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Haz-

reti Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi 

olduğuna inanan kişiye ne denir?

A. Müslüman

B. Münafık

C. Müşrik

9.  Allah’a inandığını söyleyen, ama gerçek-

te inanmayan kişiye ne ad verilir?

A. Fasık

B. Münafık

C. Mü’min

10. Günde kaç kez ezan okunur?

A. 3

B. 5

C. 7
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Yeni bir mahalleye taşınmıştık. Taşınmamızın üstünden üç gün geçmesine 
rağmen eşyların büyük bir kısmı birbiri üzerindeydi. Yedi yaşındaki kardeşimle 
evde hapis kalmıştık.

Bahçeye çıkmamamıza da izin verilmiyordu. Bahane hazırdı. Ne kadar olsa 
bizim bilmediğimiz bir mahalle idi. Çevreyi tanımadan bizim yaştaki çocuklar 
için dışarı çıkmak tehlikeli olabilirmiş! Bu üç gün boyunca kardeşimle o kadar 
sıkılmıştık ki... Üçüncü gün ikindi gibi kapımız çalındı. Bu evde kapıcı ve babam 
haricinde, zili ilk çalan kişiydi bu. 

Kapıyı annem açtı. Ben ve kardeşim bütün yasaklı bölgeleri koşarak geçtik. 
Evin koridorlarındaki eşyaları engelli koşucu çabukluğuyla aştık. Kapıda anne-
min arkasında yerimizi aldık. Gelen yan komşumuzdu. Elinde küçük simitlerinin 
olduğu bir tabak vardı. 

— Kandiliniz mübarek olsun! Ben karşı komşunuzum. Adım Elif. Bu arada hoş 
geldiniz demeyi de unuttum. Apartmanımıza hoş geldiniz! Yeni eviniz hayırlı 
olsun, dedi. 

Sonra bize döndü. Yanaklarımızı okşayarak: 
— Siz ne tatlı şeysiniz öyle. Adınız ne sizin? 
— Emre
— Ebrar
Elif Teyze, güler yüzlü ve zarifti. Ama benim asıl merak ettiğim şey benim 

yaşlarında çocuğunun olup olmadığıydı. Bütün yaz arkadaşsız çekilmezdi. Elif 
Teyze, içimden geçenleri okumuş olacak ki:

KANDİL SİMİDİ
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— Benim de senin yaşında bir oğlum var. Tatil için anneannesinin yanına 
gitti. Gelince iyi arkadaş olacağınızdan eminim, dedi.

Elif Teyze, anneme bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Annem de kandil 
simitleri ve ilgisi için teşekkür etti. 

“Buna da şükür” dedim içinden. Şu an yoktu, ama bir ay sonra yeni bir 
arkadaşım olacaktı. Hem de kapı komşumuz.!

Annem ellerimizi yıkadıktan sonra simitleri bize verdi. Afiyetle yedik. O 
gün de akşam etmiştik. Yatma saatimiz yaklaşmıştı. Babam:

— Çocuklar bu gece Regaip Kandili. Kandiller Müslümanlar için çok önemli 
gecelerdir. Birkaç gündür evde sıkıldığınızı biliyorum. Biraz sonra yatsı ezanı 
okunacak. Birlikte camiye gitmeye ne dersiniz?

Sevinçten havalara uçmuştuk. Hiç sıkılmasak bile camiye gitmek çok gü-
zeldi. Daha önceki evimiz camiye çok uzak olduğu için önemli günler dışında 
çok fazla gitmemiz mümkün olmuyordu. Ama buradaki cami evimizin bir 
blok yukarısındaydı. Ben ve kardeşim abdest aldık. Temiz kıyafetler giydik. 
Birlikte caminin yolunu tuttuk. Babam kısa yol boyunca yeni ma-
hallemizi tanıtmaya çalışıyordu; burası market, bura manav, 
bu dükkan kırtasiyeci, ekmeği bu bakkaldan alırsınız, tanıdık 
çünkü… 

Camiye yaklaşmıştık ki minareden ezan sesi yükseldi. 
Bir yatsı namazı için cami çok kalabalıktı. Ancak cuma 
ve teravih namazlarında bu kadar kalabalık olabilirdi. 
Caminin içerisi dolmuştu . Biz içeriden bize uzatılan 
sergiyi dış kısımdaki mermer zemine serip oturduk. 
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Namazdan sonra hep birlikte elimizi gökyüzüne açarak dua ettik. İmam 
dünyanın her yerindeki Müslümanlar için dua ediyor, biz de “Amin!” diyorduk. 
Sonra Kur’ân okundu. 

 Çıkışta kandil dolayısıyla meyve suyu, şeker, çikolata dağıtıldı. Bu da sürpriz 
olmuştu bizim için. Bir hayırseverin ikramıymış dağıtılanlar. Ne kadar güzel bir 
gelenek! Artık sıkıntımızdan hiç eser kalmamıştı. Ama süprizler bitmemişti. Ba-
bam:

– Böyle güzel bir akşamda dondurmaya ne dersiniz, dedi.

İkimiz birden:

– Yaşasın, diyerek çığlık attık. 

Etrafımızdaki insanların bize bakıp gülümsemelerini, sevincimizi paylaştıkları 
şeklinde yorumladım. Dondurma ziyafetinden sonra tekrar eve döndük. Geldi-
ğimizde annem salonda “Kandil Özel Programı” nı izliyordu. Bir müddet ailece 
programı izledik. Artık vakit epeyce geç olmuştu. Diğer günlerde anne ve baba-
mız bu kadar geç yatmamıza asla izin vermezdi. 

Dişlerimizi fırçaladık, anne ve babamıza “Hayırlı geceler!” diledikten sonra ya-
tağa yöneldik. Arkamızdan gelen annemizin sesi:

– Çocuklar, böyle gecelerde içten yapılan dualar kabul olur. Dua etmeyi unut-
mayalım lütfen, diyordu. 

Yatağıma diz çöktüm. Ellerimi açtım ve içimden gelerek şöyle dua ettim.

“Allah’ım! Verdiğin her şey için teşekkür ediyorum. Rahmetini üzerimizden 
eksik etme! Sevgili Peygamberimize de selamlarımı ilet! Âmin.”
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Namaz kılmayı Allah bütün peygamberlere emretti. Ancak insanlar peygamber-
lerin aralarından ayrılmasından sonra namazı unuttular. En son olarak da bizim Pey-
gamberimiz  Hazreti Muhammed’e (sallalahu aleyhi vesellem) namaz kılması emre-
dildi. 

Namaz, kelime-i şehadetten sonra en önemli ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, akşam 
ve yatsı olmak üzere günde beş kez namaz kılınır. Ayrıca Ramazan ayında teravih, 
cuma günleri cuma namazı, Ramazan ve Kurban Bayramlarında da bayram namazı 
kılınır. Cenaze ve diğer nafile namazları da unutmamak gerekir.

İnsanlar günlük işlerini yaparken bazen ahireti unutabilir. Namaz bize ahireti ve 
Allah’ı hatırlatır. İçtenlikle kıldığımız namaz bizi kötü düşüncelerden korur. Zorluklara 
karşı bize sabır verir.

Namaz kılmadan önce abdest alırız. Temiz elbiseler giyer, seccadeyi serer, kıbleye 
döneriz. Kur’ân’dan âyetler ve dualar okuruz. Saygıyla rükûya eğilir, secdeye gideriz. 
Namaz, Allah’ın huzurunda olduğumuz andır. Bunun için bizim için en değerli zaman 
dilimidir. 

Namaz kılmasını küçükken öğrenmek gerekir. Anne – babamızla birlikte namaz 
için camiye gitmek bizim için ayrı bir zevktir. 

“Allah’ım!
Bizleri namazı dosdoğru kılanlardan et. Kıldığımız namazlarımızı kabul et. Namaz-

larımızı huzur içinde kılmak nasip et. Bizleri doğru yola ilet. 
Amin.”

NAMAZ
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Peygamber Efendimiz ve sahabiler namaza 

çok önem verirlerdi. Hatta savaşın en şiddetli 

olduğu dönemde bile nöbetleşe namaz kılmış-

lardır. Sevgili Peygamberimiz namaz kılmayı 

çok sever, namaz kılmaktan büyük zevk alırdı. 

Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin son da-

kikalarını şöyle anlatıyor.

“Allah Resûlü son dakikalarında kendisinden 

sonra ümmetinin yoldan çıkmaması için ben-

den vasiyet yazdıracağı bir şey getirmemi is-

tedi. Ben bu hazırlıkları yaparken vefat eder 

ve yetişemem endişesiyle:

– Ey Allah’ın Resûlü, ben söyleyeceklerinizi 

ezberler, iyice bellerim, dedim.

Resûlûllah:

– Namaz kılmanızı, zekât vermenizi ve so-

rumlu olduklarınızın haklarını korumanızı tav-

siye ediyorum, dedi

Hazreti Enes de Peygamber Efendimizin 

son vasiyetinin tamamının bu iki cümleden 

oluştuğunu söylüyor.

– Aman namaza sarılın! Sorumlu oldukları-

nızın haklarını gözetin!

Namaz kılmak Müslüman olmanın gerek-

lerindendir. Öyleyse biz de namaz kılmak için 

ezberlememiz gereken dua ve sureleri ezber-

lemeli ve namaz kılmasını öğrenmeliyiz. 

Aman
Namaza
Sarılın
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Hemen koşar camiye,
Kul ezanı duyunca.
Unutur tüm dertleri
O namaza durunca.

Cuma, bayram, teravih;
Sabah, öğle, ikindi;
Duyunca kutlu sesi,
Müslümanlar sevindi.

Namaza çağıran ses,
Ezan en hoş sedadır.
Namaz Hak’la konuşmak,
Namaz O’na duadır.

Kıyam, kıraat, rükû
Secdedir o müthiş an.
Namazı emrediyor,
İşte sevgili Kur’ân.

Dileyelim Allah’tan, 
Salihlerden olmayı;
Nasip eyle bizlere,
Kâmil namaz kılmayı.

                    Ensar KARADENİZ

Namaz Kılmak
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Göklere yükselen kalem,
Yazısı ezandır, sonsuza dek hem.

Minarede okunur, 
Kalbe ışık dokunur.

Namazda saygıyla eğiliriz,
Subhâne Rabbiyelâzim deriz.

Baş yere koyulur,
Allah’a yakın olunur.

Ser onu, dur namaza,
Er sonsuz neşe ve hazza. Namazdan önce yapılan temizlik, 

Başlarken besmele çek ilk.

Beş vakit onda kılınır namaz,
Eksilmez hiç ezan sesi, kış ve yaz.

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1.Minare  2. Ezan 
3.Rükû   4. Secde 
5. Seccade  6. Abdest 
7. Cami
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Sevgili Peygamberimiz, Medine’ye hicret ettmişti. Medineli Müslüman-

lar, kendisine hizmet etmek için yarışıyorlardı. Peygamber Efendimizin 

bundan rahatsız olmasına rağmen herkes O’na bir şeyler vermeye çalı-

şıyordu. Enes bin Malik’in annesinin ise verebilecek hiçbir şeyi yoktu. Bir 

gün sevgili oğlu Enes’i alarak Peygamberimizin yanına geldi. Peygamber 

Efendimimize şöyle dedi:

— Ey Allah’ın elçisi, ben fakir bir kim-

seyim. Size verecek hiçbir şe-

yimiz yok. Bu oğlum Enes’tir. 

Onu işlerinizde yardım etmesi 

için size bırakıyorum. Onu ka-

bul ederseniz sevinirim.

Sevgili Peygamberimiz, 

Hazreti Enes’in annesini kır-

madı ve onu kabul etti. 

Enes Bin Malik
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Enes bin Malik, on yaşından yirmi yaşına kadar Peygamber Efendimizin hiz-

metinde bulundu. İşlerinde O’na yardım etti. Sevgili Peygamberimiz bu on yıllık 

süre içerisinde bir defa olsun onu üzmedi. Yaptığı bir hatadan dolayı “Niçin 

böyle yaptın?”, ya da ihmal edip yapmadığı bir şeyden dolayı “ niye yapmadın” 

diye ona kızmadı. Onu hiç azarlamadı. Küçük Enes’e karşı hep güler yüzlü oldu. 

Biricik Peygamberimiz bir gün Enes’i çarşıdan bir şey almaya gönderdi. Enes 

de yola koyuldu, ama sokakta oyun oynayan çocukları görünce oyuna daldı. 

Bir süre sonra çarşıya gitmesi gerektiğini hatırladı. Hatırladı hatırlamasına ama 

ne alacağını unutmuştu. Peygamber Efendimizin kızacağını düşünerek korku 

içinde eve yöneldi. Hem de çok mahcuptu. Bir değil beş değil, her zaman böyle 

hatalar yapıyordu. Efendimiz onu bu hâlde görünce teselli etti:

— Ne yapsın Enes, onun elinden bir şey gelmez ki. Ona yapacağı işi Allah 

unutturuyor. 

Bir gün Sevgili Peygamberimiz onu bir yere göndermek 

istedi. Enes de “Vallahi de gitmeyeceğim.” diyerek inat etti. 

Sonra da pişman olarak yola koyuldu. Ama yine olan oldu. 

Enes çocukları görünce yine kendinden geçti ve her şeyi 

unuttu. Tam oyuna dalmıştı ki mübarek bir el onu ense-

sinden yakaladı. Arkasına dönüp baktığında ne görsün. 

Sevgili Peygamberimiz gülümseyerek:

— Enesciğim, gönderdiğim yere gittin mi, diye sor-

du. 

Enescik bu durum karşısında hemen kendini to-

parladı.

— Evet, efendim, şimdi oraya gidiyorum, dedi. 

Koşarak gönderildiği yere gitti. 
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Bilim adamları, Güneş’in milyarlarca yıl önce dev bir gaz ve toz bulutundan 
meydana geldiğini düşünüyorlar. Bu bulutun içinde yüksek sıcaklık ve basınç 
şiddeti, nükleer tepkimelerin başlamasına yol açtı. 

Her gün gökyüzünde parıldayan Güneş’imiz aslında dev bir gaz topudur. İçine 
1.300.000 tane Dünya alabilecek kadar büyük olan Güneş, Samanyolu galaksisi 
içinde ise âdeta bir nokta gibi kalır. Güneş’imiz, Samanyolu galaksisinin merke-
zinden 30 bin ışık yılı uzaktadır. Samanyolu galaksisi, içinde yaklaşık 200 milyar 
kadar olduğu tahmin edilen yıldızdan sadece biridir. 

Geceleyin gökyüzünde gördüğünüz bütün yıldızlar aslında dev birer gaz 
topudur. Ama çok uzakta olduklarından küçük ışık noktaları olarak görülürler. 
Güneş yüzeyinde sıcaklık, 5000 °C den fazladır. Ama Samanyolu galaksisindeki 
başka bazı yıldızlar o kadar büyüktür ve o kadar sıcaktır ki… Güneş’ten 10 kez 
daha sıcak, 10 bin kez daha parlak ve gövdeleri 1000 kez daha büyük yıldızlar 
vardır. 

Artan madde, Güneş’in çevresinde dönen gezegenleri, kuyrukluyıldızları ve 
asteroitleri meydana gelmesine sebep oldu. Kuyruklu yıldızlar buz kütlelerin-
den, asteroitler ise metal ve kaya parçalarından meydana geldi. 

Güneş sistemi içindeki ve ötesindeki bütün bu cisimlerin arasında kütle çeki-
mi vardır. Zaten gezegenleri ve Güneş sisteminin diğer üyelerini yörüngelerinde 
tutan, Güneş’in çok güçlü kütle çekimidir.

Güneş’ten Dünya’ya gelen ısı ve ışık, Dünya’daki bütün enerji kaynaklarının 
vereceği ısı ve ışık enerjisinden fazladır. Yeryüzü, Güneş’ten uzaya yansıyan 
enerjinin ancak 2 milyarda birini alır.

Güneş’in 1 saniyede uzaya bıraktığı enerji, insanlık tarihi boyunca insanla-
rın kullandığı enerjiden fazladır. Dünya’daki bütün petrolü, kömürü, doğal gazı 
yaksak, hatta bütün ağaçları bu dev yangına eklesek Güneş’in birkaç saatte 
ürettiği enerjiye ulaşamayız. Güneşi’miz, ne kadar büyük bir güç ve ne kadar 
muhteşem bir enerji merkezi olarak yaratılmış değil mi?
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Muîd
Öldürüp yeniden 
dirilten

Muiz Yücelten, aziz kılan

Mukaddim İstediğini öne alan

Muksit

Muktedir

Musavvir

Mü’min

Adaletli

Her şeye gücü 
yeten

Her şeye  en güzel 
şekil veren

İnananları güvenlik-
te kılan

Mübdî Her şeyi yokluktan 
çıkaran

Mücîb Duâları kabul eden

ُ ۪ ُ ْ َا

ُّ ِ ُ ْ َا

ُم ِّ َ ُ ْ َا

ُ ِ ْ ُ ْ َا

ُر ِ َ ْ ُ ْ َا

ُر ِّ َ ُ ْ َا

ُ ِ ْ ُ ْ َا

ُئ ِ ْ ُ ْ َا

ُ ۪ ُ ْ َاَ

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Günde beş kez yaptığımız ibadet – Kuzu 
sesi

2. Namaz çağrısı – Bir erekek adı
3. İçerinin tersi 
4. Kur’ân-ı Kerîm’in her cümlesi – Tren yolu
5. Bir bayan adı
6. Müzikte sus işareti – “Bülent” kelimesinin 

ilk hecesi - Baba, büyükbaba
7. Gece namazı 
8. Bir nota – Uzaklık bildiren bir kelime
9. Adanmaktan emir – İçerisinde iki yarım 

bulunan parça
10.Namazın bir bölümü – Hamurun kabar-

ması için kullanılan madde

1. Temizlenmesi gereken – Utanma duygu-
su

2. Çok değil – Namaz kılarken alnı, el ayaları-
nı, dizleri ve ayak parmaklarını yere geti-
rerek alınan durum

3. Yer altı zenginlikleri – Beyaz
4. Önemi ve değeri çok olan eser – Bir kız 

ismi
5. Boyu çok küçük olan
6. Duman çıkan yer
7. Eskiden baş yerine kullanılan kelime – Bir 

meyve
8. Kur’ân-ı Kerîm’i okuma – Tersi bir hayvan
9. Bir nota – Yemin – İnsan ve hayvan derisi 

üzerinde bulunan ince kıl
10.Bir erkek ismi – Bir ilimiz

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 8

1. Ramazan akşamlarında kılınan 20 rekât-

lık namazın adı nedir?

A. Bayram namazı

B. Vitir namazı

C. Teravih namazı

2. Namaz vaktini haber vermek için mina-

reden yapılan çağrıya ne ad verilir?

A. Sela

B. Ezan

C. Dua

3. Yatsı namazının ardından kılınan üç rekâ-

atlık namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Teeccüt namazı

B. Sabah namazı

C. Vitir namazı

4. Sevgili Peygamberimizin müezzini olarak 

bilinen ve ilk ezanı okuyan sahabi kim-

dir?

A. Hazreti Enes

B. Hazreti Bilâl-i Habeşi

C. Hazreti Ali

5. Müslümanlar bir günde kaç vakit namaz 

kılmakla yükümlüdür?

A. Bir vakit

B. Beş vakit

C. Altı vakit

6. Namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve 

ayak parmaklarını yere getirerek alınan 

duruma ne ad verilir? 

A. Secde

B. Kıraat

C. Selam

7. Namaz sonunda otuz üçer defa Allahü-

Ekber, Sübhânallah ve Elhamdülillah de-

nerek yapılan ibadete ne ad verilir?

A. Tesbihat

B. Dua

C. Kıraat

8. Namaz kılarken elleri dizlerin üzerine ko-

yarak eğilmeye ne ad verilir?

A. Secde

B. Rükû

C. Tahiyyat

9. Namaz kılmak için su ile yapılan temizliğe 

ne ad verilir?

A. Abdest

B. Yıkanmak

C. Oruç

10. Öğle namazıyla akşam namazı arasında 

kılınan namaz aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A. Yatsı namazı

B. Sabah namazı

C. İkindi namazı
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Sonbahar mevsiminin ortalarıydı. Ağaçların yaprakları henüz tam dökülmemiş-
ti. Güneşli bir günün akşamında hava oldukça güzeldi. Günlerdir konuştuğumuz 
Ramazan ayı artık gelmişti. Tüm aile akşam yemeğinde toplandık. Sessizliği baba-
mın konuşması bozdu:

— Hasan, biliyorsun yarın Ramazan başlıyor. İlk orucumuzu tutacağız. Bu akşam 
ilk teravih namazı için birazdan camiye gideceğiz. İstersen sen de gelebilirsin.

Sevinçten havalara uçtum. İlk orucun yarın tutulacağını biliyordum. Ama Rama-
zan coşkusunun oruçtan önce kılınacak ilk teravih namazıyla başladığını nedense 
unutmuştum. Babam şimdi söylemese bile giderken beni götürmesi için mutlaka 
ısrar ederdim.

Dedem, babam, annem ve ben ilk teravih namazı için hazırlandık. Hep birlikte 
caminin yolunu tuttuk. Köyümüzde sokak lambaları yoktu. Gece yolculuklarında el 
feneri kullanıyorduk. El fenerini ben aldım. Arkada gidiyor, yola ışık tutuyordum. 
Çok heyecanlıydım. Arkadaşlarımın büyük bir kısmı da camide olmalıydı. Gündüzle-
ri birlikte oynuyorduk, ama gece bir arada olmak çok eğlenceli olacaktı.

Köy camimizin etrafı oldukça kalabalıktı. Camimizin minaresi ve avlusu aydın-
latılıştı. Henüz ezan okunmadığı için insanların büyük çoğunluğu içeri girmemişti. 
Havanın güzel olmasının verdiği ayrı bir huzur vardı. Köyün yaşlıları cami avlusun-
daki banklarda oturmuş, sohbet ediyorlardı. Gençler de bir araya kümelenmiş, 
konuşuyorlardı. Çocuklar da etrafta koşuşturuyorlardı. El fenerini babama verdim 
ve hemen onlara katıldım. 

Ezan okunduktan sonra camiye girdik. Köyün yaşlıları, çocukları aralarına aldılar. 

RAMAZAN COŞKUSU
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Birlikte yatsı, teravih ve vitir namazını kıldık. Geçen yıldan bu namazların nasıl kı-
lındığını öğrenmiştim. Ama yanlış yapmamak için yanımdaki ve önümdekileri takip 
etmeye çalıştım. En çok hoşuma giden şey aralarda hep birlikte söylediğimiz “sa-
lâvat-ı şerife” oldu. Bütün cemaat aynı anda koro halinde ve Sevgili Peygamberi-
mize selam gönderiyorduk. Namaz sonrası herkes birbirine Ramazanlarının hayırlı 
olmasını diledi. Herkes evlerine yöneldi. 

Karar vermiştim. Ben de oruç tutmak istiyordum. Acaba konuyu babama şimdi 
mi, evde mi açmam daha doğru olurdu? Büyümüştüm. Artık üçüncü sınıfa gidiyor-
dum. Oruç tutmak benim de hakkımdı. Eve kadar sabredemedim:

— Baba, ben yarın oruç tutmak istiyorum, dedim.
Babam hiç ses çıkarmadı. Bu iyiye işaretti. Büyüdüğümü onlar da kabul ediyor 

olmalıydı. 
Eve geldiğimizde kardeşim çoktan uyumuştu. Annem:
— Hasancığım sahura kalkacaksan erken yatmalısın, dedi.
Artık emindim. Ailemin yarın oruç tutmama itirazları yoktu. Yatmak için 

zaten geç olmuştu. Yattım, ama heyecandan bir türlü uykum gelmedi. Yeni 
uyumuş olmalıydım ki annemin tatlı sesi ile uyandım.

— Yavrum, sahur zamanı, oruç tutacaksan kalkman gerek.
Annem sözünü tamamlamadan ben yatakta çoktan doğrulmuştum. Bu benim 

için bir rekordu. Okula gitmek için annemin ancak üçüncü gelişinde göz-
lerimi açabiliyordum. Elimi yüzümü yıkadım. Kardeşim hariç bütün 
aile sofra başındaydık. Sahur yemeğinden sonra dişlerimizi fırça-
ladık. Abdestlerimizi aldık. Sabah ezanını beklemeye başladık.

Doğrusu biraz uykum gelmişti. Sabah ezanı okundu. Na-
mazdan sonra odama gittim. Ertesi gün pazardı. O kadar 
çok uykum vardı ki, yarın akşama kadar uyabilirim, diye dü-
şündüm. 

Ertesi gün saat on birde uyandım. Dedem salonda 
Kur’ân okuyordu. Kardeşim, ben uyurken odamdan 
kitaplarımı almış, salona dağıtmıştı. Kardeşime 
çok kızdım:
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— Her zaman söylüyorum. Neden kitaplarımı dağıtıyorsun, diye çıkıştım.
Bunları söylerken sesim biraz fazla çıkmıştı. Dedem bu durumdan hiç memnun olma-

dı. Gözlüğünün üzerinden beni süzdü. Sayfasını bitirdikten sonra beni yanına çağırdı.
— Sevgili yavrum! Oruç, sadece aç kalmak demek değildir. Öfkemize de hâkim ol-

mamız gerekir. Oruçluyken her zamankinden daha fazla sabırlı ve affedici olmalıyız. 
Hatamı anlamıştım. Kardeşimin canının sıkıldığını farkettim. Onun istediği oyunlar-

dan oynayarak bu hatamı telafi etmeye çalıştım. Sonra arkadaşlarımla oynamak için 
köy meydanına doğru yola çıktım. Yolda giderken bir komşumuzun odun taşıdığını 
gördüm. Ona yardım ettim. Köy meydanı caminin yakınındaydı. Öğle ve ikindi namaz-
larında arkadaşlarımızla camiye gittik. Camimizin imamı da bizimle çok ilgilendi.

Arkadaşlarımla oynarken açlığımı unutmuştum. Güneş battıktan sonra yavaş yavaş 
eve doğru yürümeye başladım. Sofranın hazırlığında anneme yardım ettim. Sofra her 
zamankinden çok farklıydı. Zengin bir menüydü. Annem en çok sevdiğim yemekleri 
yapmıştı. 

Televizyonların bütün kanallarında iftar programları vardı. Sofra başında ezanı bek-
lerken bir yandan da televizyondan ilâhi dinliyor, dinimizle ilgili yeni şeyler öğreniyor-
dum. 

Nihayet o an geldi. Ezan okunuyordu. Çok mutluydum. Bu yılki ilk orucumu tutmuş-
tum. Ben orucumu su ile açtım. Annem ve babam zeytini, dedem ve babaannem ise 
hurmayı tercih etti. 

Bir günlük oruç bile bende birçok değişiklik meydana getirmişti. Kardeşimi affet-
tim. Camım istemediği hâlde onun istediği oyunları oynadım. Komşuma ve anneme 
yardım ettim. Her şeyden önemlisi çok mutluydum. 

Hemen zihnimden yeni plân yapmaya başladım. Yarın da oruç tutmak için anne ve 
babamdan izin almanın bir yolunu bulmalıyım. 
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ORUÇ
Oruç tutmak, sabah tan yerinin ağarmasından akşam namazına kadar 

geçen sürede hiçbir şey yememek ve içmemek şeklinde yapılan bir iba-

dettir. Oruç tuttulan aya Ramazan denir. Ramazan ayı Müslümanlar için 

daha fazla ibadet yapma ayıdır. Çocuklar için de bir neşe kaynağıdır.

Oruç, aç ve fakir insanları hatırlatır. İnsanda yardımseverlik duygularını 

coşturur. Oruç tutmanın insan sağlığı için çok sayıda faydaları vardır. An-

cak Müslümanlar orucu Allah’a ibadet amacıyla tutarlar.

Ramazanda orucun açılma vaktine iftar denir. Annelerimiz iftarda bir-

birinden güzel yemekler yapar. Bütün aile birlikte sofrada oluruz. Akşam 

namazından sonra yatsı ve teravih için camiye gideriz. Gece yenen yemek 

ise Ramazanın bir başka güzelliğidir. Bu yemeğe sahur denir.

Ayrıca Ramazan ayı bir yardımlaşa ayıdır. Fakir insanlara yardım dağıtılır. 

Fitre denen bir tür yardım Ramazan ayı içerisinde fakirlere ulaştırılır. Ayrı-

ca zekât vemek için de genelilkle bu ay seçilir.

Ramazan ayı içindeki Kadir Gecesi’nde Müslümanlar daha fazla ibadet 

ederler. Allah’tan bağışlanma dilerler. Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in inme-

ye başladığı gecedir.

Bir aylık bir oruçtan sonra bayram yapılır. Bu, Ramazan Bayramı’dır. 

Ramazan Bayramı’nda akraba ve komşular ziyaret edilir. Hediyeler alınır. 

Hastalar ziyaret edilir. Uzaktaki yakınlarımız telfonla aranarak bayramları 

kutlanır.

 

«Allah’ım!

Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım ve Sana güvendim. Senin 

rızkınla oruçumu açtım. Benim, annemin, babamın ve bütün inanların 

geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

Âmin.”
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Geldi Ramazan ayı
Rızık girer evine,
Fitre yetişir elbet,
Fakirlerin derdine.

Aç kalınca nefsimiz,
Düşünür fakirleri,
Vakti gelince iftar,
Şenlendirir evleri.

Sahur ne güzel şenlik; 
Uyandırır melekler,
Niyet edince gece,
Kabul olur dilekler.

Geceleri aydınlatır,
O teravih namazı, 
Durduramaz hiç seni,
Ne kışı, ne de yazı.

Gel Ramazan Bayramı,
Neşelensin dört bir yan.
Rahmet ayıdır bu ay,
Unutma sakın bir an.

      Ensar KARADENİZ

Oruç Tutmak
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Oruçlunun Duası

Sevgili Peygamberimiz bir gün şöyle bururmuştur: 

“Ramazanın her gecesi bir melek şöyle seslenir:

— Ey iyiliği yapanlar! Dikkat edin ve ileri gelin. Ey kötülüğü is-

teyenler! “Artık yeter!” deyip, gözünüzü açın! Daha sonra melek 

şöyle seslenir:

— Bağışlanmak isteyen biri varsa o bağışlanacak. Tövbe eden 

biri varsa, onun tövbesi kabul edilecek. Dua eden biri varsa, onun 

duası kabul edilecek. Kim Allah’tan ne dilerse onun dileği kabul edi-

lecek. 

Bir gün Efendimiz buyurdu ki:

— Oruçlunun iftar vakti yaptığı dua reddolunmaz.”

Peygamberimiz iftar sırasında şu duayı yapardı: 

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucu-

mu açtım. Sana güvendim. Sana inandım. Ramazan ayının yarınki 

orucuna niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı 

bağışla.”
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Hazreti Hasan, Sevgili Peygamberimizin Medine’ye hicretinin üçüncü yılında dünyaya 
geldi. O torunları arasında Peygamberimize en çok benzeyeniydi. Bunun için annesi Haz-
reti Fatıma onu severken “Allah’ın peygamberine benzeyen yavrum!” derdi. Sevgili Pey-
gamberimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’i omzuna alır, gezdirir ve şöyle derdi:

— Bunlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır. (güzel kokan bir çiçek, 
fesleğen)

Sevgili Peygamberimiz, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin’i çok severdi. Her fırsatta 
onları ziyaret ederdi. Onlarla oyunlar oynardı. Onları öper, koklar bağrına basardı. 

Sevgili Peygamberimiz bir gün torunu Hasan’ı çok özledi. Kızı Fatıma’nın evine gitti. 
Kapıyı araladı ve “Küçük adam orada mı, küçük adam orada mı?” diye seslendi. Minik 
Hasan, hemen badi badi koştu ve dedesinin kucağına atıldı. Efendimiz de bir yandan 
Hasan’ı öpüyor bir yandan da şöyle dua ediyordu:

— Allah’ım, ben onu seviyorum. Senin de onu ve onu sevenleri sevmeni diliyorum.
Yine mutluluk çağının güzel günlerinden biriydi. Peygamber Efendimiz arkadaşı Zey-

d’in oğlu Üsame’yi bir dizine, torunu Hasan’ı da diğer dizine oturttu. Başını da çocukların 
başına yaslayarak şöyle dua etti:

— Allah’ım onlara merhamet etmeni diliyorum. Çünkü ben onlara merhamet ediyo-
rum.

Medine’nin sıcak akşamlarının birinde Âlemlerin Efendisi Peygamberimiz, torunları-
nın yanına geldi. “Çocuğu olan onunla çocuklaşsın!” diyerek ümmetine tavsiyede bulu-
nan Efendimiz, torunlarıyla oyunlar oynadı. Vakit bir hayli ilerlemişti. Ama torunlarını 
o kadar çok seviyordu ki geceyi onlarla beraber geçirmeye karar verdi. Torunları da 
dedelerini çok seviyor, O’nun yanlarından hiç ayrılmasını istemiyorlardı. 

Sımsıcak gecenin koynunda uyurlarken Hasan uyandı. Su istedi. Annelerden bile daha 
şefkatli olan Biricik Peygamberimiz, Hazreti Fatıma’dan önce davrandı ve su bardağını 
minik Hasan’a uzattı. Tam bu sırada Hüseyin de uyandı ve su istedi. Peygamberimiz 
özellikle önce Hasan’a su verdi. Bu durum Hazreti Fatıma’nın dikkatinden kaçmadı. “Ço-
cuklarınızın arasını eşit tutun” diyen Efendimizin neden böyle davrandığını merak ede-
rek sordu:

— Babacığım Hasan’ı daha mı çok seviyorsun?
Sevgili Peygamberimiz duruma açıklık getirmek için cevapladı:
— Hayır, ama önce o istemişti.

Hazreti Hasan
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En çok da Ramazan’da yenir,

Tatlı, şifalı bir meyvedir.

Aç orucu, yemeğe başla;

Her lokmasıyla şeytan taşla.

İki tokmak bir deri,
Açtırır Ramazanda perdeleri,
Mânilerin biri biter, 
Başlar diğeri.

Ramazan geceleri kılınır,

Onunla huzur bulunur.

Aç kalırız gün boyu,

Onunla değişir nefsin huyu.
Gece kalkınca yenir, 

Elhamdülillah denir.

Okununca sabah ezanı, 

Yemeğe son verilir.

Ramazan’da fakirlere verilir,

Cennet ayağa serilir.

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1. Hurma 2. İftar   
3. Davul  4. Teravih  
5. Oruç  6. Sahur  
7. Fitre
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Kuşlar, böcekler olmasaydı, acaba yine uçmayı düşünür müydü insanoğ-
lu? Yoksa kuşlar ve böcekler bir ipucu mu oldu insanoğluna?

Bütün uçakların, kuşlardan; helikopterlerin de bir böcekten esinlenerek 
yapıldığını biliyoruz. Peki, uçamayan kuşlara ne demeli? Meselâ tavukların da 
birer kuş olduğunu biliyor muydunuz? Tavuklar ya da devekuşları niçin bir 
güvercin ya da serçe gibi uçamıyor?

Uçabilen bütün kuşların uzun kemiklerini incelediğimizde, bu kemiklerin 
içinin boş olduğunu görürüz. Uzun kemiklerin içindeki bu boşluk akciğerler-
den gelen hava keseleri tarafından doldurulur. Tavukla aynı büyüklükte olan 
bir kuşun uzun kemikleri havayla, tavuğun kemikleri ise ilikle doludur. Sonuç-
ta tavuk uçamaz, ama kemikleri hava dolu olan diğer kuşlar uçabilir. 

Kemiklerin içinde ilik yerine hava olmasının iki yararı vardır:

1. Solunuma yardımcı olma 

2. İskeleti hafifletme

Leylek, serçe gibi uçabilen kuşların hepsinin de uzun kemiklerinin içinde 
«hava» yerine «ilik» olsa ve iskelet iyice ağırlaşsa, acaba yine uçabilir mi bu 
kuşlar?

Önceleri kuşların hiçbirinin uçamadığını, sonradan bu yeteneklerinin ge-
liştiğini düşünenler bile var. Bu düşünceye göre kuşlar yerde yürümekten 
sıkılıyorlar ve canları uçmak istiyor. Sonunda diyorlar ki «Arkadaş bu böyle 
olmayacak. İyisi mi bir ameliyatla aldıralım şu kemiklerin içindeki ilikleri. Hafif-
lesin iskeletimiz. Olsun bitsin bu iş. O zaman rahatlıkla uçabiliriz.»

Ne dersiniz, kuşlar bunu akıl edip vücudunu değiştirmiş olabilir mi? Dahası 
buna kuşların gücü yeter mi? Ya da birgün balina ve fillerin aklına da uçma 
fikri gelir mi?

DEVE KUŞU UÇACAKSA
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Müheymin Hükmü altına alan

Mümît Öldüren

Müntakim Âsilerden intikam 
alan

Müteâlî

Mütekebbir

Müzil

Nâfi’

Noksanlıklardan 
yüce

Yegâne büyük

Değersiz kılan

Dilediğine fayda 
veren

Nûr Aydınlatan

Râfi’
Mü’minleri 
yükselten

ُ ِ ْ َ ُ ْ َا

ُ ۪ ُ ْ َا

ُ ِ َ ْ ُ ْ َا

۪ א َ َ ُ ْ َا

ُ ِّ َכ َ ُ ْ َا

لُّ ِ ُ ْ َا

ُ ـــ ِא َّ َا

ُر ُّ َا

ُ ِ ا َّ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Kutsal aylardan biri – Bir çiçek adı
2. Büyüklük – Bir ağaç türü
3. Kendini veya başka birini özürlü göster-

mek için ileri sürülen sebep, özür, bahane 
– Tersi vilayet

4. Birden – Normalden daha hacimli, nor-
mali aşan büyüklüğü olan

5. Sevgili Peygamberimizden sonra devleti 
yöneten kişilere verilen unvan

6. Tersi üzme, sıkıntı verme -  Kolaylıkla kan-
dırılabilen veya aldatılabilen

7. Tersi zamanın bölünemeyecek kadar kısa 
parçası – Tersi, sevinmekten emir

8. İnsan, hayvan ya da taşıtların ulaşımı için 
yapılmış yer – Doktor

9. Tersi bir hayvan
10.Oruç açma zamanı

1. On bir ayın sultanı
2. Namaz çağrısı – Şişman olmayan
3. Çekicilik
4. Demek kelimesinin ortası
5. Bir bayan adı – Rütbesiz asker
6. Ramazan akşamları kılınan yirmi rekâtlık 

namaz
7. Kur’ân’ı  güzel ve yüksek sesle, usulünce 

okuma:
8. Tok olmayan – Süt veren bir hayvan
9. Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, 

dilsiz – Arabozucu, kargaşa çıkaran
10.Tersi sözcük – Bir kimsenin, sahip olduğu, 

taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA

150

Bulmaca



Öğrendiklerimizi Test Edelim - 9

1. Oruç tutulmaya başlanan vakte ne ad 

verilir?

A. Sahur

B. İmsak

C. İftar

2. Ramazan akşamında kılınan yirmi rekât-

lik namaza ne ad verilir?

A. Teravih namazı

B. Ramazan namazı

C. Bayram namazı

3. Ramazan ayında ailedeki kişi sayısınca 

fakirlere verilen yardıma ne ad verilir?

A. Zekât

B. Sadaka

C. Fitre

4. “Çoban ve Ağaç” adlı çizgi hikâyede ço-

bana her gün bir elma veren ağaç bir 

gün neden elma vermiyor?

A. Ona kızdığı için

B. Elmaları bittiği için

C. Ramazanın ilk günü olduğu için

5. Sevgili Peygamberimizin, kızı Fatıma’dan 

iki torunu vardı. Bunlardan birinin adı Ha-

san’dır. Diğer torununun adı nedir?

A. Enes

B. İbrahim

C. Hüseyin

6. Orucun açıldığı vakit aşağıdakilerden 

hangisidir?

A. İftar

B. Sahur

C. İmsak

7. Sevgili Peygamberimiz orucunu bazen 

su ve zeytinle açardı. Bazen de orucunu 

özellikle Medine’de yetişen, çok faydalı 

bir meyveyle açardı. Bu meyvenin adı 

nedir?

A. Hurma

B. İncir

C. Üzüm

8. Ramazan ayının son gününe ne ad ve-

rilir?

A. Bayram günü

B. Arefe günü

C. Aşure günü

9. Ramazan Bayramı kaç gündür?

A. Üç gün

B. Dört gün

C. Beş gün

10. Ramazan ayında camilerin minarelerin 

arasına yerleştirilen ışıklı yazılara ne ad 

verilir?

A. Mahya

B. Bilbord

C. Şerefe
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Sonunda o büyük gün gelmiş, okullar açılmıştı. Okul araç ve gereçleriyle ilgili liste-
yi daha önce okuldan almış, eksikliklerimi tamamlamıştım. Annemle okula gittik. Kal-
bim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Çok heyecanlıydım. Tören ve konuşmalardan 
sonra sınıflara gittik. Yeni öğretmenimi görür görmez sevmiştim. Çok sıcakkanlı ve 
güler yüzlüydü. Sınıfa yeni gelen birkaç arkadaşım daha vardı. Diğer öğrenciler ge-
çen yılki yerlerine oturmuş olmalılar ki çoktan sıra arkadaşlarıyla koyu bir sohbete 
başlamışlardı. Gözlerim aynı sitede oturduğumuz ve üçüncü sınıfa giden arkadaşları 
aradı. Çok üzgündüm. Hiçbiriyle aynı sınıfa düşmemiştim.

Sınıftaki tek boş yer arka sıradaydı. Tek başına oturan ve canı sıkkın olduğu her 
hâlinden belli olan bu arkadaşıma:

— Merhaba. Ben Salih, dedim.

— Ben de Fatih. Dur sana yardım edeyim, dedikten sonra çantamı sırama yer-
leştirmeme yardım etti. 

Çantam ağzına kadar doluydu. Bütün okul eşyalarımı yanıma almıştım. Öğret-
menimiz kısa bir konuşma yaptı. Bu yıla ait kullanacağımız araç gereçlerden getir-
diklerimizi kontrol ediyordu. Sıra bize gelmeden teneffüs zili çaldı. Bütün arkadaş-
larımız koşarak okul bahçesine indiler.

Fatih ile ben yerimizden hiç kalkmamıştık. Biraz okuldan ve geldiğimiz yerlerden 
konuştuk. Ailesi İstanbul’a köyden göç etmişler. Orada çiftçilikle geçiniyorlarmış. 
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Ürünleri, geçimlerini karşılamayınca İstanbul’a göçmüşler. Bir gecekondu kirala-
mışlar. Fatih’in durumuna çok üzülmüştüm. Şimdiye kadar yoksul bir arkadaşım 
olmamıştı. Elbiseleri de oldukça eskiydi. Yere düşen bir eşyamı alırken ayakkabısı-
nın delik olduğunu farkettim. Üzüntüm bir kat daha arttı. 

Zil çaldıktan sonra öğretmenimiz araç - gereçlerimizi kontrol için sıramıza geldi. 
Benim her şeyim tamdı. Ama, Fatih...

— Biz İstanbul’a yeni taşındık. Babam henüz iş bulamadı. Onun için araç gereç-
leri henüz alamadı, dedi. 

Konuşurken sesi titriyordu. Öğretmen, Fatih’i teselli etmeye çalıştı. Okulun ilk 
günleri bu araç gereçlerden çoğuna ihtiyacımızın olmadığını söyledi. Ama ben ka-
rar vermiştim. Bir şeyler yapmalıydım. Ama ne? Eve dönüş yolunda hep 
bunu düşündüm. Eve girdiğimde de düşünüyor olsam gerek, annem:

— Kötü bir gündü herhâlde, arkadaşlarına bir günde alışmazsın! Sabretmelisin, 
dedi.

Kendimi düşünecek durumda değildim. Fatih için bir şeyler yapmalıy-
dım. Anneme, sıra arkadaşım Fatih’i anlattım. 

— Mutlaka bir şeyler yapmalıyız anneciğim, dedim. 

Annemin benim bu tavrıma çok sevindiğini sanıyorum. 
Gözlerinin içi gülüyordu. Bana sanki “Seninle gurur du-
yuyorum!” der gibiydi: 

— Akşam baban gelsin, inşallah bir çaresini buluruz, 
dedi. 

Annemin bu sözleri bana güven verdi. Ak-
şam babam geldiğininde ilk günümün nasıl 
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geçtiğini sordu. Ben de “iyi” diye geçiştirdim. O akşam her zamankinden önce yattım. 
Ama gözüme uyku girmedi. Odam hemen salonun yanındaydı. Onların sesini duyabi-
liyordum. Annem olanları anlattı. Babamın sözleri doğrusu göğsümü kabarttı.

— Bizim ufaklığa bak sen. Aferin benim oğluma, diyordu. 

Babam sözlerine devam etti: 

— Salih’in bu duyarlılığı beni çok mutlu etti. Yaptığı gurur duyulacak bir davranış. Bu 
yılki zekâtımızın bir kısmını bu çocuğun ailesine verelim. Hem de vakit geçirmeden.

Annem:

— Ama Fatih, sıra arkadaşının babasının ailesine yardım ettiğini öğrenirse çok 
üzülür, diyordu. Duyabildiğim kadarıyla salondan gelen ses:

— Orasını sen merak etme. Okul müdürü arkadaşım. Fatih’in adresini ondan alı-
rım. Bizim yardım yaptığımızı da hiçbir zaman öğrenemez.

Artık çok mutluydum. Bu kez de heyecandan uyuyamıyordum. Zekât sayesinde 
arkadaşımın problemleri büyük ölçüde bitecekti. Zihnimden zekâtla ilgili annemin 
geçen yıl öğrettiği şeyler geçti. Zekât, zenginlerin fakirlere yardım etmesiydi. Şim-
di daha iyi anlıyordum. Bu, çok güzel ve çok gerekli bir davranış. Gözlerimi kapadım. 
Uyumadan önce kendi kendine mırıldandım: “Dinimi çok seviyorum.”
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Bir toplumda bütün insanların gelirleri birbirinden farklıdır. İhtiyaçlarını 

kendi imkânlarıyla karşılayabilen insanlar olduğu kadar, zorluk içinde yaşayan 

insanlar da vardır.  Allah isteseydi bütün insanları varlıklı yaratabilirdi. Ancak 

O, insanları birbirleriyle dayanışsınlar diye insanlara farklı imkânlar vermiştir. 

Yardımlaşma ve dayanışma olmayan bir toplumda yaşamak çok zordur. 

Çünkü böyle bir toplumda huzur ve barış olmaz. Dertleriyle ilgilenilmediği-

ni gören yoksullar, zenginleri kıskanırlar. Onları kendilerine düşman görürler. 

Böyle toplumlarda hırsızlık başta olmak üzere birçok suç yaygınlaşır. 

Allah, insanların dünyada huzur içinde yaşamasını ister. Bunun için zengin 

insanların fakirlere yardım etmesini zorunlu kılmıştır. Varlıklı Müslümanların 

her yıl mallarının kırkta birini fakirlere vermesini istemiştir. Buna zekât denir. 

Zekât, varlıklı insanların malından bir şey azaltmaz. Meselâ kırk bin YTL parası 

olan bir kişi, yılda bu paranın sadece bin YTL sini fakirlere dağıtacaktır. Bu 

küçük görülen miktarlar bir araya gelerek toplumdaki fakir insanların bütün 

ihtiyaçlarını gidermeye yetecektir. Bu şekilde toplumun huzur ve barışı sağ-

lanmış olacaktır. 

Zekât vemek, tıpkı namaz kılmak gibi İslâm’ın farzlarından biridir. Zekât 

veren bir Müslüman hem Allah’ın (cc) emirlerini yerine getirir hem de yok-

sulların ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşar.

“Allah’ım!

Bize bol rızık ver. Bizleri kimseye muhtaç etme. Yoksul insanlara yardım et. 

Bizlere yardımlaşma duygusu ver. 

Amin!”

ZEKÂT VERMEK
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Peygamber Efendimizin arkadaşları zekât 
verme konusunda çok hassastılar. Birçoğu ken-
dilerinden istenen zekât miktarının fazlasını ver-
mek istiyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz, 
Hazreti Übey’i zekâtları almakla görevlendirdi. 
Gittiği sahabinin mallarını gördükten sonra ze-
kât olarak “bir yaşını doldurmuş bir devenin ye-
teceğini” söyledi. Sahabi:

— Bir yaşındaki devenin ne sütü vardır, ne 
de yük taşıyabilir. Şu deve hem genç, hem iri 
hem de semiz, zekât olarak onu al, dedi.

Hazreti Ubey:

— Bana emredilmeyen şeyi alamam. Allah 
Resûlü sana yakın. İstersen bana yaptığın tek-
lifi O’na yap. O, kabul buyurursa ben de kabul 
ederim; etmezse edemem, dedi.

Sahabi vermek istediği deveyle birlikte Pey-
gamber Efendimize geldi. O’na:

— Ya Nebiyyallah! Malımın zekâtını almak için 
bana bir elçi geldi. Daha önce ne Allah Resûlü, 
ne de herhangi bir elçisi gelip benden zekât 
istemedi. Ben malımı topladım. Gönderdiğin 
elçi bir yaşındaki bir devenin zekât olarak ye-
teceğini söyledi. Hâlbuki bu deve ne süt verir, 
ne de yük taşıyabilir. Ben kendisine genç ve iri 
bir deve vermek istedim. Ama o kabul etmedi. 
İşte vermek istediğim deve budur, kabul et ya 
Resûlûllah. 

Sevgili Peygamaberimiz:

— Sana farz olan bir yaşında bir devedir. 
Ama sen kendi arzunla daha iyisini vermek is-
tersen kabul ederiz. Allah karşılığını sana bol 
bol versin.

Efendimiz, o sahabinin devesinin alınmasını 
emretti ve sahabiye malının artması için dua 
etti.

Bu 
Deve
Yetmez
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Allah farklı yaratmış,
İnsanı bir birinden,
Kimini zengin yapmış,
Kimi yoksun bir evden.

Zengin olan,fakire,
Verecektir zekâtı,
Girmesin hiç kibire,
Kolaylaşsın hayatı.

Fakirin hakkı zekât,
Ar etmesin almayı.
Komşusu aç yatanın,
İslâm’dan yoktur payı.

Efendimiz demiş ki,
Zekât artırır malı.
Yoksulların dünyada
Tutunacak tek dalı.

Zekât korur malını,
Yok olmasın tüm emek,
İslâm’ın da şartıdır,
Fakire zekât vermek.

                  Ensar KARADENİZ

Zekât
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Malın kırkta biri verilir,

Böylece kurutuluşa erilir.

Fakire, muhtaca verilir;

Ahirette fazlasıyla derilir.

Fakir ve muhtaçlara ver.

Azı bile belaları defeder. 

Para değil insanı,

İnsan yapan bir değer.

Zenginin asıl şanı,

Varsa ondandır eğer.

Bilmeceler

21

43

Cevaplar

1. Sadaka 2. Zekât   
3. Sadaka 4. Sadaka 
5. Fitre  6. Sadaka  
7. Cömertlik 
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Ne verirsen elinle

O gelir seninle

Mal da yalan mülk de yalan

Bu dünyada biraz da sen oyalan

Ahirette karşına çıksın iyiliklerin

Gizli açık güldürdüklerin

5Ramazana erdik.

Her güne bedel

Fakirlere verdik.

6

7



Hazreti Hüseyin, hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Sevgili 

Peygamberimiz, onun için iki koç kurban etti. Kulağına ezan okuyup 

ismini koydu. Efendimiz, Hazreti Hasan gibi Hazreti Hüseyin’i de çok 

severdi. İkisi arasında ayrım yapmazdı.

Sevgili Peygamberimiz, bir gün arkadaşlarıyla yürürken Hazreti 

Hüseyin’i gördü. Hazreti Hüseyin arkadaşlarıyla oynuyordu. Bir ora-

ya, bir buraya koşuyordu. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hasan’ı 

yakaladı; öptü, kokladı ve şöyle buyurdu:

— Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin’denim. Allah’ı seven Hüse-

yin’i sever. 

Bir gün de bir arkadaşı Peygamberimizin elbisesinin içinde kı-

pırdayan bir şeyler gördü. Şaşırdı. O sırada Sevgili Peygamberimi-

zin koynundan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin çıktı. Peygamber 

Efendimiz yine onları kucağına oturtup dua etti:

— Bunlar benim oğullarım. Benim kızımın oğulları. Allah’ım ben 

onları seviyorum. Senin de onları ve onları sevenleri sevmeni diliyo-

rum.

Beraber oyun oynadıkları bir gün, Hazreti Hasan ve Hüseyin ille de 

deve isteriz deyip tutturdular. Bir deveye binip gezmek istediklerini 

söylediler. Sevgili Peygamberimiz hemen bir çare düşündü. Ellerini 

yere koydu ve şakayla karışık şöyle dedi:

— Haydi binin. Bundan iyi deve mi olur. 

Çocuklar sevinç içerisinde sevgili dedelerinin sırtına bindiler, gez-

diler. Bu durumu gören Hazreti Ömer, Efendimize şaka yapmak is-

tedi. Çocuklara seslenerek:

— Ne güzel bineğiniz var, dedi.

HAZRETİ HÜSEYİN
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Sevgili Peygamberimiz de bu şakayla aynı güzellikte cevap verdi:

— Onlar da ne güzel süvariler.

Yine mutluluk çağının güzel günlerinden biriydi. Peygamberimi-

zin sevgili torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin, oyuna dalmışlar ve 

fark etmeden şehirden bir hayli uzaklaşmışlardı. 

Öğlenin kavurucu sıcağında Sevgili Peygamberimiz arkadaşları ile 

oturmuş sohbet ediyor, onlara Allah’ın emirlerini bildiriyor, tavsi-

yelerde bulunuyordu. Bu sırada Hazreti Hasan ve Hüseyin’in kay-

boldukları haberi geldi. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları etrafa 

dağılarak onları aramaya koyuldular. Uzun uğraşlar sonucunda Sel-

man adlı sahabi onları bir dağın eteğinde buldu ve Peygamberimizi 

çağırdı. Çocuklar korku içerisinde birbirlerine sarılmışlar, karşılarında 

duran yılana bakıyorlardı. Yılan da başını onlara doğru uzatmış kor-

kunç bir şekilde tıslıyordu. 

Cesaretliler cesaretlisi Sevgili Peygamberimiz hemen torunlarının 

imdadına yetişti. Yılanın önüne çıktı. Yılan kaçtı. Sevgili Peygamberi-

miz de torunlarının yanına döndü. Bir yandan korkularını yatıştırma-

ya çalışıyor, bir yandan da “Anam babamsınız. Allah katında ne kadar 

değerlisiniz.” diyordu. Torun larının korkusu geçince onları omuzları-

na aldı. Yavaş yavaş Medine’ye doğru yola koyuldu. 
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Yüce Allah her canlıyı yaşayacağı ortamın özelliklerine göre yaratmıştır. Bu sa-
yede canlılar yaşadığı ortama uyum gösterirler. Çöl tavukları bu duruma güzel bir 
örnektir. Çöl tavuklarının bir çok yabani hayavan gibi belirli bir yerleşim yeri yok-
tur. Yumurtalarını genellikle kumun sığ bir yerine koyarlar. Yavrular yumurtadan 
çıkar çıkmaz, yuvadan ayrılır ve kendileri için yiyecek olarak tohum toplamaya 
başlar. Ama yaşamaları için suya da ihtiyaçları vardır. Ancak henüz uçamadıkları 
için uzak su kaynaklarına ulaşma şansları yoktur. Bu görevi üstlenir. 

Erkek çöl tavuğu suyu çok uzak bir mesafeden getirmek zorundadır ve bu ne-
denle kursağında taşıyabileceği suyun tamamına, yaptığı uzun yolculuk sırasında 
ihtiyacı olacaktır. Aksi takdirde hayatını sürdüremez. Yüce Allah bu kuşları su ta-
şımak için ilginç bir donanımla yaratmıştır.  Kuşun göğsündeki ve alt kısmındaki 

tüyler, iç yüzeyde ince bir lif katmanıyla kaplıdır. 

Bir su birikintisine ulaşan çöl tavuğu, altını kuma ve toza sürter. Böy-
lece tüylerini temizlediği sırada kalmış olabilecek suyu tutmayı engelleyici 

yağlardan kurtulmuş olur. Sonra suyun kenarına gider. Önce kendi 
susuzluğunu giderir. Sonra suyun içine girer, kanat ve kuyruğu-
nu havaya kaldırarak vücudunu ileri geri hareket ettirir; böylece 
bütün tüyleri tamamen ıslanmış olur. Tüylerin üstündeki ince lif 
katmanı bir sünger gibi suyu çeker. 

Tüyleriyle vücudu arasında taşıdığı sıvı yük, buharlaşmaya karşı sıkı koruma 
altındadır. Fakat yine de 20 milden fazla uçması gerektiği takdirde, taşıdığı su-
yun bir kısmı buharlaşır. Kuş nihayet kumda tohum arayan yavrularının yanına 
ulaştığında, yavrular ona doğru koşarlar. Baba çöl tavuğu vücudunu yukarı kal-
dırdığında, yavrular da sanki süt emen memeliler gibi suyu babalarının vücu-
dundan içerler. Yavruları bütün suyu emdikten sonra kuş tekrar kumun üzerine 
sürtünerek kendini kurutur. Erkek kuş bu işi yavruların ilk tüy dökme dönemi 
tamamlanana ve kendi sularını kendileri temin edene kadar en az iki ay daha her 
gün sürdürür. 

Yüce Allah yarattığı çöl tavuklarında olduğu gibi bütün canlıların ihtiyaç-
larını bilir ve hiçbir canlıyı çaresiz bırakmaz.
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Rahîm Bağışlayan

Rahmân
Esirgeyen, merha-
metli

Rakîb Gözeten

Raûf 

Râzık

Reşîd

Rezzâk

Şefkati çok olan

Rızıklandıran

Yol gösterici

Rızıklarını yaratıcı

Sabûr Çok sabırlı

Samed Muhtaç olmayan

ُ ۪ َّ َا

ُ ٰ ْ َّ َا

ُ ۪ َّ َا

ُؤُف َّ َا

ُ ۪ َّ َا

اُق زَّ َّ َا

ُر ُ َّ َا

ُ َ َّ َا

اِزُق َّ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



 1. Zekât verebilecek kadar maddî durumu 
iyi olan kişilere verilen ad – Bir erkek 
ismi

 2. Sevgili Peygamberimizin güvenilir anla-
mındaki lakabı – Sevgili Peygamberimi-
zin üçüncü halifesinin adı

 3. Meltem’in ilk hecesi. – Bazı okullarda kra-
vat yerine takılan rozet

 4. Zile’nin sessizleri – Ramazan ayında ve-
rilen sadaka

 5. Ege delikanlısı
 6. Bir kız ismi – Yapılmasına izin verilme-

yen
 7. Kolay şekil alabilen bir toprak türü – Kâ-

be’nin bir hecesi
 8. Yüz, çehre – Bir soru – Bir asalak hay-

van
 9. Kısa zaman dilimi – Zararlı bir hayvan
10. Kâinat – Bir nota
11. Ülkeyi korumakla görevli kişi – Aşırıya 

gitmeme, ortasını bulma durumu
12. Adale – inanma, inan – İdris’in ilk hecesi
13. Karışık renkli – Bir ilimiz

1. Kâbe’nin yakınından çıkan kutsal su – Fa-
kirlere yapılan karşılısız yardım

2. Bir kız ismi – Tarlada yetişenler - Basit 
deniz aracı

3. Mısır’da bir nehir – Bilgin- Kutsal bir me-
kân (Mescid-i …….)

4. Gana’nın sessizleri – Bir göz rengi – Leb-
lebinin ikinci hecesi

5. Zengin Müslümanlar mallarının ………’ta bi-
rini zekât olarak fakirlere verirler. (Boş-
luğa gelecek uygun sayı nedir?) – Yüce 
Rabbimizin güzel isimlerinden biri

6. Tersi bir sayı – Anlam, değer, öncelik 
– Eski dilde su

7. Padişahların yaşadığı yer – Genişlik - 
Ağaçların kollarına verilen isim

8. Bir erkek ismi – Kırmızı - Bir yabancı ismi
9. Ilık bir rüzgâr – Esmekten emir – Antark-

tika’nın ilk hecesi
10. Anne – Zekât verilebilecek durumda 

olan kişiler – Giymekten emir
11. İslâm’ın şartlarından biri – Vazgeçme.

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 10

1. Müslümanlar mallarının kaçta kaçını ze-
kât vermekle yükümlüdürler?

A. Onda birini
B. Kırkta birini
C. Yüzde birini

2. Zekâtla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A. Fakir – zengin herkes zekât vermekle 
yükümlüdür.

B. Zekât vermek isteğe bağlı bir ibadet-
tir.

C. Zekât vermek dinimizin bir gereğidir.

3. “Az ..........., çok belaları defeder.” hadisin-
de noktalı yerlere aşağıdaki kelimelerden 
hangisi gelmelidir? 

A. Zekât
B. Sadaka
C. Fitre

4. Kimler zekât verir?

A. Herkes
B. Fakirler
C. İhtiyacından fazla kazancı ve malı olan-

lar

5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer-
lerinden daha güzeldir?

A. Verdiğimiz zekât miktarını herkese 
söylemeliyiz.

B. Zekâtı mümkün olduğunca gizli ver-
meliyiz.

C. Fakirlere zekât vermek yerine onlara 
yanlızca tavsiyelerde bulunmalıyız..

6. Zekâtın verilme zamanlıyla ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi doğrudur?

A. Aylık kazancımıza göre verilir.
B. Yılık kazancımıza göre verilir.
C. Üç yıllık kazancımıza göre verilir.

7. “Zekât vermek ……………………..  şartlarından 
biridir.” cümlesinde noktalı yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A. Zengin olmanın
B. Fakir olmanın
C. Müslüman olmanın

8. “Az sadaka, çok belaları önler.” sözü kime 
aittir?

A. Hazreti Ömer’e
B. Sevgili Peygamberimize
C. Hazreti Osman’a

9. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A. Çevremizdeki insanlara yardımcı ol-
malıyız.

B. Başkasının problemlerine karışmama-
lıyız.

C. Başkalarına muhtaç olmamak için ça-
lışmalıyız.

10. “Zenginlerin zekât vermediği toplum-
larda …………. çoğalır.” Cümlesinde noktalı 
yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi 
daha doğru olur?

A. Saygısızlık
B. Bilgisizlik
C. Hırsızlık 
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Havaalanı çok kalabalıktı. Yakınlarını bulanlar birbirine uzun uzun sarılıyor-

lardı. Nihayet dedem ve babaannem de göründü. Yakaları ay yıldızlı beyaz 

elbiselerle kalabalık içersinde bizi arıyorlardı. Ben havaya zıplaya zıplaya:

— Dede! Babaanne! Buradayız, buradayız, diye bağırdım. 

Ancak öyle bir kalabalıkta beni fark etmeleri mümkün değildi. Nihayet ya-

nımıza yaklaşınca birbirimizi bulduk. Uzun süren bir ayrılıktan sonra tekrar 

birbirimize kavuşmuştuk. Birbirimize sarıldık. Çok güzel kokuyorlardı. Beyaz 

kıyafetler dedeme ve babaanneme çok yakışmıştı. Hem gülümsüyorlar, hem 

de gözyaşlarını siliyorlardı. Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Dedem ve babaannemin, hac görevini yapmak için kutsal toprakların zi-

yaretiydi bu ayrılığın sebebi. Ayrı kaldığımız yirmi gün boyunca onları çok 

özlemiştim. Birlikte arabaya binip evin yolunu tuttuk. Bagaja koyduğumuz 

yükler arasında su dolu bidonlar  da vardı. Gelirken su getirmelerine hiç an-

lam vere medim. Yol boyunca sorularımla dedemleri rahatsız ettiğim için olsa 

gerek babam:
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— Oğlum! Dedenler yorgun. Eve gidinceye kadar sabret, diye beni uyardı.

Ama dedem de heyecanlıydı. Sorduğum her soruya sabırla, üşenmeksizin 
cevap veriyordu. Dedemin ve babaannemin yüzleri bir başka parlıyordu. Nur 
yüzlü dedikleri bu olsa gerekti. Eve geldiğimizde amcamlar ve halamlar bizi 
bekliyordu. 

O günden sonra birkaç hafta boyunca misafirimiz hiç eksik olmadı. De-
dem ve babaannem her gelen misafirimize gittiği yerleri hiç usanmadan 
tekrar tekrar anlatıyordu. 

— Anlatmak mümkün değil dostlar. Yaşamak gerek. Sevgili Peygam-
berimizin doğduğu, insanlara Allah’ı anlatma mücadelesi verdiği o top-
rakları görmek gerek. Her köşesinde ayrı bir anı, ayrı bir güzellik var. 
Allah’ın evi Kâbe, Sevgili Peygamberimizin mübarek kabri ve Mescid-i Nebevî, 
birbirinden mübarek mekânlar…

Artık dedeme hacı diyorlardı. Ben de dedeme “Hacı Dede”, 
babaanneme de “Hacı Nine” demeye başladım. Doğrusunu 
isterseniz bu sürede dedemlerle uzun süre başbaşa 
kalamamıştık. Ama bütün sorularımın cevabını defa-
larca dinlemiştim. 

Dünyanın bütün ülkelerinden milyonlarca Müslü-
man, Kurban Bayramı zamanında kutsal toprak-
lara gidermiş. Orada Peygamber Efendimizin 
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kabrini ve diğer mübarek yerleri ziyaret ederlermiş. Hac boyunca bütün 

Müslümanlar beyaz elbise giyerlermiş. Bütün hacılar, Kâbe’nin etrafını tavaf 

ederler,(dönerler) şeytan taşlarlarmış. Bütün zamanlarını ibadetle geçirmeye 

çalışırlarmış. Her hacı kurban keser, kesilen kurbanların etleri dünyadaki ihti-

yaç sahibi Müslümanlara gönderilirmiş. Getirdikleri suyun adı da “Zemzem” 

imiş. Zemzem, Hazreti İbrahim zamanından beri içilen mübarek suymuş.

Ziyarete gelen misafirlere hurma, zemzem ikram ettik. Zemzem suyunu 

ayakta ve kıbleye dönerek içiyorlardı.  Dedemler, yanında çok miktarda he-

diye getirmişlerdi. Misafirlerimize yüzük, tespih, namaz takkesi, seccade ve 

güzel koku (misk) gibi armağanlar veriyorduk. 

Ama en güzel hediye benimkiydi. Bana mübarek toprakların resimlerini 

gösteren mini bir slayt makinesi almıştı. Dedem anlattığı bütün yerlerin re-

simlerini de gösterdi. Burası Kâbe, burası Hira Mağarası, burası Efendimizin 

mübarek kabri… Dedem ve babaannemdeki heyecanı görünce bende de bu 

topraklara gitme arzusu uyandı. Bir akşam yemeğinde babama:

— Baba, ben de hacca gitmek istiyorum, dedim.

Babamın cevabı, cevaptan çok bir dua gibiydi:

— İnşallah oğlum. Yüce Allah hepimize gitmeyi nasip etsin.
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Kâbe, ilk insan Hazreti Âdem zamanında yapıldı. Daha sonra birkaç kez tamirden 
geçti. Hazreti İbrahim zamanında yeniden inşa edildi. Kâbe’ye “Beytullah” da denir. 
Beytullah, Allah’ın evi demektir. Kâbe, o bölgede yaşayan birçok peygamber için 
ibadet yeri olmuştur.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, (sallalahu aleyhi vesellem) Kâbe’nin 
bulunduğu Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Ancak o zamanlar Mekkeliler, Hazreti 
İbrahim’in getirdiği dini unutmuşlardı. Yüce Allah’ın yerine taşlardan yaptıkları heykel-
leri kendilerine tanrı ilân etmişlerdi. Bu heykellere put denirdi. Bu dönemde Kâbe’nin 
içinde yüzlerce put vardı. 

Peygamberimiz, Mekke’nin fethinden sonra ilk iş olarak Kâbe’ye geldi. Orayı bü-
tün putlardan temizledi. İlk insandan bu yana ibadet yeri olarak kullanılan bu yer 
artık Allah’ın istediği şekle geldi. 

Sevgili Peygamberimiz, İslâmiyet’i ilk kez Mekke’de yaymaya başladı. Sonra Medi-
ne’ye göç edildi. Güzel dinimiz İslâm daha çok bu iki şehirde yayıldı. Efendimizin ve 
O’nun arkadaşlarının burada acı tatlı bir çok anısı olmuştur. Buralarda kimi zaman 
işkence görmüşlerdi. Kimi zaman ise Allah’ın verdiği nimetlere ulaşmanın coşkusunu 
yaşamışlardı. 

Sevgili Peygamberimizin yaşadığı bu yerler Müslümanlar için çok önemlidir. Oraya 
gitmek, Efendimizin yaşadığı yerleri görmek Müslümanlara büyük mutluluk verir. Bu 
mübarek yerleri ziyaret etmeye “Hacca gitmek” denir. 

 Allah Müslümanlardan sağlığı ve ekonomik durumu iyi olanlara ömründe bir kez 
Hacca gitmesini emretmiştir. Hacca giden Müslümanlar Medine’de Evendimizin kab-
rini ziyaret ederler. Kurban keserler. İhram denilen özel kıyafeti giyerek tavaf eder-
ler. (Kâbe’nin etrafını dönerler.) 

Hac ibdetini yapanlara “Hacı” denir. Hacılar hayatlarının en mutlu günlerinin burada 
geçirdiklerini söylerler. Bir Müslüman için bundan daha heyacan verici ne olabilir ki?

“Allah’ım!

Sevgili Peygam-
berimizin doğduğu 
ve yaşadığı yerleri 
ziyaret etmemi na-
sip et. Bizlere hac 
ibadetini ve diğer 
ibadetlerimizi ya-
pabilmeyi nasip et.

Âmin!”

Hacca Gitmek
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Kâbe’nin yolları bölük bölüktür; 
Benim yüreciğim delik deliktir. 
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kâbe’m varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü 
Komşularım helâl etsin hakkını 
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kâbe’m varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana

                           Yunus Emre

Kâbe’nin Yolları
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Peygamber Efendimiz, hicretten on yıl sonra doğduğu, büyüdüğü toprakla-
ra geri döndü. Mekkelilerin her türlü işkence ve hakaretlerinden dolayı bir avuç 
Müslümanla göç ettiği bu topraklara tekrar kavuşmuştu. Ama bu kez yanında 
Allah’a ve Resûlü’ne inanmış 124 bin insanla gelmişti. Arafat denilen yerde 124 bin 
Müslümana meşhur veda hutbesini okudu. 

Bu hutbede Sevgili Peygamberimiz özetle şöyle konuştu:

Ey İnsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle 
burada ebedî olarak bir daha birleşemeyeceğim.

Ashabım! Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hâl ve hareketinizden 
muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizi 
öldürmeyiniz. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. 

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi 
kaldırılmıştır. Borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğra-
yınız. Allah’ın emriyle faizcilik artık yasaktır. 

Ashabım! Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. 

İnsanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hâkimiyetini 
kurmak gücünü ebedî surette kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dı-
şında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. 
Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. 

Müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşır-
mazsınız. O emanet Allah’ın kitabı Kur’ân’dır. 

Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslüman’ın karde-
şidir, böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir 
hakka tecavüz başkasına helâl değildir. Gönül hoşnutluğuyla vermişse o başka.

İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız birdir; hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem 
ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O’na en çok saygı göstereni-
nizdir. Arap’ın Arap olmayana takva (Allah’a saygı) ölçüsünden başka bir üstünlü-
ğü yoktur. 

Belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha görüşmeyeceğim!” 
sözünden sonra bütün sahabiler ağlamaya başladılar. Çünkü bu Peygamber Efen-
dimizin artık aralarından ayrılacağı anlamına geliyordu. Peygamber Efendimiz hac 
görevini yaptıktan sonra birlikte geldiği sahabilerle tekrar Medine’ye döndü. 

Sevgili Peygamberimiz veda haccından 81 gün sonra vefat etti. Yüce Allah 
O’nu Cennet’teki “Vesile” makamına ulaştırsın. O’nun şefaatine ulaşmayı bizlere 
nasip etsin.

Veda Haccı
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Hazreti Mus’ab bin Umeyr Mekke’nin en zengin ailelerinden birinin oğluydu. Ailesi 
onu çok severdi. Hiçbir şeyini eksik etmezdi. Oğullarına en güzel elbiseleri giydirirdi. 
Sevgili Peygamberimiz de Hazreti Mus’ab için şöyle demiştir:

— Mekke’de Mus’ab bin Umeyr’den daha güzel giyinen, daha yakışıklı bir genç gör-
medim.

Hazreti Mus’ab, zenginlik içerisinde yaşarken Peygamber Efendimizin çağrısını 
duydu. Hemen Peygamberimizin yanına geldi ve Müslüman oldu. Önce ailesinden 
Müslüman olduğunu gizledi. Fakat bir gün Hazreti Mus’ab’ın namaz kıldığını gördüler. 
Bu duruma çok sinirlendiler. Hazreti Mus’ab’ı eve hapsettiler. Artık onun için çileli 
günler başlamıştı. 

Mekke’de eziyet çeken Müslümanlar dinimizi daha iyi yaşayabilmek için Habeşista-
n’a hicret (göç) ediyorlardı. Mus’ab bin Umeyr bu haberi duyunca hemen evden kaçtı. 
Diğer Müslümanlarla birlikte Habeşistan’a hicret etti. 

Habeşistan’da bir süre kaldıktan sonra Mekke’ye geri geldi. O günlerde Medine’den 
bir grup insan Müslüman olmuştu. Peygamberimizden kendilerine İslâm dinini öğre-
tecek bir öğretmen istediler. Sevgili Peygamberimiz de bu iş için Mus’ab bin Umeyr’i 
görevlendirdi. 

Hazreti Mus’ab, Medine’ye ilk hicret eden kişiydi. Ayrıca Medine’de ilk cuma nama-
zını kıldıran kişi de oydu. Hazreti Mus’ab, bir yıl boyunca Medinelilere güzel dinimizi 
öğretti. Onlara namaz kıldırdı. Müslüman olmayanlara İslâm dinini anlattı. İslâm dinini 
yaymak için elinden geleni yaptı. Bir yıl sonra Mekkeye yetmiş beş Müslüman’la bera-
ber döndü. 

Hazreti Mus’ab, savaşlarda Müslümanların bayrağını taşırdı. Bunun için ona “Allah’-
ın Peygamberinin Bayraktarı” denirdi. 

Hazreti Mus’ab, Uhud Savaşı’nda şehit oldu. Şehit olduktan sonra bir melek onun 
kılığına girerek savaşa devam etti. Sevgili Peygamberimiz bu meleği elinde bayrakla 
görünce :

— İleri git ey Mus’ab, dedi. 
Melek geri dönüp: 
— Ben Mus’ab değilim Ey Allah’ın Peygamberi, deyince Peygamberimiz onun bir 

melek olduğunu anladı. 
Mekke’de zenginlik içerisinde yaşayan, en güzel elbiseleri giyen Hazreti Mus’ab, 

her şeyinden İslâm dini için vazgeçmişti. Şehit olduğunda üzerinde sadece kefen ol-
maya bile yetmeyen bir kıyafet vardı.

Hazreti 

Mus’ab Bin Umeyr
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Beytullah derler ona,

Dünya’nın merkezi.

Irk, dil, renk tanımaz,

Kendine çeker herkesi.

Peygamberimiz o şehirdedir,

Orası dünyanın gülüdür.

Mekke’de çok bulunan su,
İçen, huzur bulur doğrusu.
Dur hemen söyleme cevabı,
Herkese ikram et, kap sevabı

Vahiy ilk orada geldi,
“Oku” sesi cehaleti deldi.
Orası bir mağara,

Medine’de arama

Cennet’ten inmiş taştır,

Onu öpen Müslüman baştır.

Kutsal topraklara giden kişi

Gelir oradan tertemiz,

Yüzünde Nebi’den iz

Getirdiği Zemzem’inden içer

Hurmasından yeriz.

Kâbe’nin etrafında döneriz,

Her dönüşte “Allahüekber” deriz

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1. Kâbe  2.Medine  
3. Zemzem 4. Hira Mağarası  
5. Hacerü’l-Esved 6. Hacı  
7. Tavaf
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Bal arılarının petek yapımındaki mükemmellik incelendiğinde he-
men anlaşılacaktır. Arılar, peteğin yapımına en üstten başlarlar ve pe-
tek aynı anda 2-3 yerden, üstelik de farklı arılar tarafından aşağıya 
doğru örülür. Bu iş o kadar uyumlu ve düzenli bir şekilde gerçekleşir 
ki peteğin, farklı iki-üç parçanın birleşimi sonucunda bir bütün hâline 
geldiğini fark etmek mümkün değildir. Petek üzerinde hiçbir ek yeri-
ne rastlanmaz. Bu da arıların işe rastgele koyulmadıklarını, başlangıç 
ve birleşme noktaları arasındaki uzaklıkları önceden hesapladıklarını 
ortaya koyar.

Bir insanın; elinde cetvel, gönye gibi aletler olmadan düzgün ge-
ometrik şekiller çizmesi son derece zordur. Bir insanın, arıların her 
petek ördüklerinde yaptıkları gibi, bir altıgenin 120 derecelik iç açıla-
rını tutturması ise imkânsızdır. Üstelik insanın kağıt üzerine çizmeye 
çalıştığı şekiller iki boyutludur. Arılar ise üç boyutlu altıgen prizmalar 
yaparlar. Bir insan için aynı mükemmellikte altıgenler yapmak, sonra 
da bunları birleştirerek bir petek oluşturmak matematik hesabı yap-
madan imkânsızdır. Üstelik birkaç insanın bir kâğıdın farklı yerlerinden 
böylesine düzgün altıgenler çizmeye başlayarak ortada düzgünce 
birleşmeleri asla mümkün değildir. Oysa arılar bunu milyonlarca yıldır 
kusursuz bir şekilde yaparlar. Çünkü arılar Yüce Allah’ın kendilerine 
ilham etmesiyle böyle mükemmel altıgen peteklerle yuvalar inşa et-
mektedirler. 

180
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Selâm Yarattıklarını selâmet-
te kılan

Semî’ İşiten

Her şeye şâhit olan

Şekûr 

Tevvâb

Vâcid

Vâhid

Az amele bile çok 
sevap veren

Tövbeleri kabul edici

İstediğini istediği 
anda bulan

Bir

Vâlî Sahip

Vâris Mülkün gerçek 
sahibi

Şehîd

ُم َ َّ َا

ُ ۪ َّ َا

ُ ۪ َّ َا

ُر ُכ َّ َا

اُب َّ َّ َا

ُ ِ ا َ ْ َا

ُ ِ ا َ ْ َا

۪ ا َ ْ َا

اِرُث َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Müslümanlar say yaptıkları te-
pelerin adı sırasıyla nedir?

2. Hem mal hem de beden ile 
yaptığımız  ibadetin adı nedir?

3. Safa ile Merve denilen iki tepe 
arasında yedi defa gidip gel-
meye ne denir?

4. Arafat’ta bir süre durup dua 
etmeye ne ad verilir?

5. Hacıların vakfe yaptıkları dağın 
adı nedir?

6. Ka’be’nin etrafını yedi defa do-
laşmaya ne denir?

7. Kâbe, hangi şehirde bulunmak-
tadır?

8. Hacıların, Arefeyi bayrama 
bağlayan gece kaldıkları ve 
Şeytan taşlamak için taş topla-
dıkları yere ne ad verilir?

9. Yeryüzünde Allah’a ibadet 
amacıyla yapılan ilk mescit ne-
residir?

10. Hacıların Kâbe’yi ziyaret için 
örtündükleri giysiye ne denir?

11. Hacıların Şeytan taşladıkları ye-
rin adı nedir?

12. Hac günleri dışında Kâbe’yi zi-
yaret etmeye ne ad verilir?

13. Her yıl binlerce ……….. hac için 
Kâbe’yi ziyaret eder. (Boşluğa 
gelecek en uygun kelime ne-
dir?)

14. Kâbe’nin etrafını bir defa do-
laşmaya ne ad verilir?

15. Hac ibadetini yerine getiren 
Müslümanlara ne denir?

SORULAR
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 11

1. Müslümanlar namaz için nereye döner-
ler?

A. Kâbe’ye
B. Mescidi Nebevî’ye
C. Mescid-i Aksa’ya

2. Sevgili Peygamberimiz hangi şehirde ve-
fat etmiştir?

A. Mekke’de
B. Medine’de
C. Taif’te

3. Kâbe duvarının inşası sırasında Hazreti 
İbrahim’in oğlu Hazreti İsmail’e melekler 
tarafından verilen taşın adı nedir?

A. Hacerü’l-Esved
B. Muallak Taşı
C. Minber Taşı

4. Sevgili Peygamberimize ilk vahyin geldiği 
mağaranın adı nedir?

A. Sevr Mağarası
B. Mekke Mağarsı
C. Hira Mağarası

5. Müslümanların hacı olmak için Kâbe’nin 
etrafında dönmesine ne ad verilir?

A. Say
B. Tavaf
C. Hale

6. Müslümanlar hac görevini ne zaman ya-

parlar?

A. Ramazan ayında

B. Ramazan Bayramı’nda

C. Kurban Bayramı’nda

7. Hac mevsimi dışında kutsal toprakaları 

ziyaret etmeye ne ad verilir?

A. Umre

B. İbadet

C. Ziyaret

8. Hacıların kutsal topraklardan getirdikleri 

mübarek suyun adı nedir?

A. Şifa

B. Zemzem

C. Ab-ı Hayat

9. Hacca gidip gelen insanalara ne ad verilir?

A. Salih

B. Evliya

C. Hacı

10. Kutsal topraklar olan Mekke ve Medine 

hangi ülkenin sınırları içersindedir?

A. Birleşik Arap Emirlikleri’nin

B. Suudi Arabistan’ın

C. Mısır’ın
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Altı aylık hamileydi. Sevgili eşini kaybetmişti. Tek tesellisi doğacak olan çocuğuydu. 
Yine üzgün ve kederli olduğu günlerden birinin gecesiydi. Bir rüya gördü. Rüyada kar-
şısına çıkan biri ona, “Ey Âmine! Bil ki sen âlemlerin en hayırlı insanına hamilesin. O’nu 
doğurunca adını Muhammed koy.” dedi. 

Rüyayla birlikte Âmine annemiz, kendisiyle teselli olacağı bebeği beklemeye başla-
dı. Doğacak kutlu bebeği düşündükçe biraz olsun kocası Abdullah’ın acısını, üzüntü-
sünü unutabiliyordu.

Beklenen gün, kâinatın beklediği gün nihayet gelmişti. Efendiler Efendisi dünya-
ya şeref verecekti artık. Kutlu an iyice yaklaşmıştı. Âmine annemizin doğum sancısı 
başlamıştı. 

O sırada Âmine annemiz büyük bir ses duydu. Bu sesten dolayı çok korktu. Sonra 
beyaz bir kuş gelip onun sırtını ovdu. O andan itibaren korku ve keder duymamaya 
başladı. Sonra kendisine beyaz bir kâse içinde sunulan şerbeti içti. Şerbeti içer içmez 
bedeni nurla doldu ve sancısı da kayboldu. Evin içi de parlak bir ışıkla doldu. Bu ışık se-
bebiyle evin duvarları görünmez oldu. O anda Kisra Sarayı, Bağdat ve Şam’da bulunan 
konaklar bile göründü. Efendimiz artık dünyaya gelmişti. 

O’nun doğduğunu anlayan Âmine annemiz nur bebeği görmek istedi. Biraz kendini 
kaldırıp baktığında O’nun secdede olduğunu ve şehadet parmağının havada olduğu-
nu gördü.  

Doğum anında orada bulunan Efendimizin ebelerinden Fatıma Hatun, bütün bu 
olanları hayretle izliyordu. Efendimizi kundağa sarmak için uzandığında bir melek ona:

— Ey Fatıma! O’nu biz kundağa sardık ve temizledik, dedi. 
Sonra başka bir ses:
— Muhammed doğdu! O’nu alın ve doğudan batıya her yeri gezdirin. Kâinat O’nu 

görsün, dedi.

 NUR BEBEK
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Bunun üzerine bir melek, kundağa sarılı olan Peygamber Efendimizi alıp gözden 
kayboldu. Aradan çok zaman geçmeden geri döndü.

 O gece evin içi ve bütün dünya nurla dolmuştu. Gökteki yıldızlar yere o kadar 
yaklaşmıştı ki Fatıma Hatun onların yere düşeceğini zannetmişti. Etrafta insanı ba-
yıltacak derecede güzel kokular vardı. Bütün bunları Efendimizin annesinden başka 
O’na ebelik yapan iki kadın daha görmüştü.

Nur bebeğin sırtında, kalbinin hizasında peygamberlik mührü vardı. Bu ahir zaman-
da geleceği söylenen son peygambere ait bir işaretti. O gün, günlerden pazartesi ve 
nisan ayının yirminci günü idi. Vakit sabahın erken saatleriydi. Fil vaka sının üzerinden 
elli-elli beş gün geçmişti. Yıl 571’di. İnsanlığın Efendisi o sabah dünyaya şeref verdi. 

Doğumdan sonra dedeye müjdeli haber verildi. O sırada Kâbe’de bulunan Ab-
dulmuttalib koşarak eve geldi. Torununu kucağına aldı. O’nu öptü, sevdi. Kundağa 
sarılı kutlu bebek ile Kâbe’nin içine girerek Allah’a şükretti. Geri döndüğünde Âmine 
annemiz, bebeğe verilecek isimle ilgili gördüğü rüyayı anlattı. O da Sevgili 
Peygamberimize isim olarak Muhammed adını koydu.

Peygamber Efendimizin doğumu sırasında meydana gelen harika olaylar, evin içiy-
le sınırlı değildi. Gökyüzünde de olağanüstü şeyler oluyordu. Mekke’de yıldız ilmiyle 
uğraşan bir Yahudi âlimi vardı. Efendimizin doğduğu gece yeni bir yıldız parlamış, o 
da onu görmüştü. Sabah olunca Kureyşlilerin yolunu keserek:

— Bu gece kabilenizde doğan bir erkek çocuk var mı, diye sordu.

— Bilmiyoruz, diye cevap verdiler.

— O zaman hemen gidip araştırınız. Bu gece son peygam-
berin yıldızı doğdu. O’nun sırtında peygamberlere ait olan 
bir işaret olacak, dedi.

Sonra Kureyşliler durumu araştırıp tekrar Yahudi âli-
min yanına geldiler ve:

— Evet, kabilemizden Abdullah’ın bu gece bir erkek 
çocuğu olmuş. Üstelik sırtında söylediğin bir işaret 
de varmış.
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Kulaklarına inanamayan Yahudi âlim, gidip Nur Bebeği kendisi de görmek istedi. Ya-
nına varıp sırtındaki peygamberlik mührünü görünce delirir gibi oldu. Bir yandan ora-
dan koşarak uzaklaşıyor, bir yandan şöyle bağırıyordu:

— Kureyşlilere öyle bir devlet gelecek ki haberi doğudan batıya her yere ulaşacak. 
Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti, gitti. 

Bir başka olay ise Kisra Sarayı’nın çok sağlam olan on dört burcunun Efendimizin 
doğduğu dakikalarda çatırdayarak yıkılmasıydı. Hem Kisra hem halk, neler olduğunu 
anlamak için sabah olmasını beklediler. Gün ağarınca dehşetle gördüler ki o çok sağ-
lam burçlardan on dört tanesi yıkılmış. Kisra hemen din adamlarını toplayarak neler 
olduğunu sormayı düşündü. Din adamları henüz toplanmışlardı ki tozu dumana katan 
bir haberci çıkageldi. Ateşe tapan İranlıların yüzyıllardır sönmeyen meşaleleri o gece 
sönmüştü. Heyecandan gözleri kocaman olan Kisra başkadıya:  

— Ne anlama geliyor bütün bunlar, diye sordu. 
Başkadı da yakın zamanda çok ilginç bir rüya gördüğü için:
— Araplar tarafında çok önemli işler olacağına benziyor, dedi. 
Sonra sorup soruşturup bu durumu çözebilecek birini buldular. Bu kişi Şam’da ya-

şayan, kemikleri olmayan, başı gövdesinin üzerinde bir bilgindi. Onun cevabı çok kesin 
ve netti:

— Gökten vahiy inmeye başlayacak ve peygamberlerin sonuncusu gelecek. Kisra’-
nın yönettiği devlet de on dördüncü başkanından sonra ortadan kalkacak. 

Gerçekten de bu olaydan sonra tam altmış yedi yıl geçti. On dördüncü Kisra devle-
tin başındayken Satih isimli bu kişinin verdiği haberler aynen çıktı.

Bunlardan başka o gece Kâbe’nin içindeki putların çoğu baş aşağı düşüp kırıldı. Yine 
aynı gece gökyüzünden salkım salkım yıldızlar döküldüğü görüldü. Öyle ki bazı insanlar 
bu yıldızların yere indiğini sandı.

Nur Bebeğin doğumu, bunun gibi birçok harika olaylarla doluydu. Allah’ın en sevdiği 
kulunun doğumu tabi ki sıradan bir doğum olmazdı.
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571. 20 Nisan 571 - İnsanlığın en büyük 
önderi Sevgili Peygamberimizin doğ-
du. 

575. Dört sene sütannesi Halime’nin yanın-
da kaldıktan sonra ailesine dönüşü. 

576. Annesi vefat etti. 

583. Amcası Ebu Talib’le Suriye’ye ticaret 
kervanıyla gitti ve Busra’da Bahira’-
nın, bu genç çocuğun beklenen son 
Peygamber olacağını söyledi. 

588. Amcası Zübeyr ile Yemen seyahati. 

595.  Hazreti Hatice’nin kervanını Şam’a 
götürmesi, 

596.  Hazreti Hatice ile evlenmesi, 

610.  Hira Mağarası’nda (Ramazan ayında 
Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, 
peygamber oluşu. 

613.  Üç yıl gizli davetten sonra Safa Te-
pesi’ne çıkıp açıktan davete başla-
ması. 

615.  Müşriklerin ağır baskıları üzerine 
Hazreti Ömer liderliğindeki on dört 
Müslümanın Habeşistan’a hicreti. 

619.  Kureyş’in üç senelik ablukayı kal-
dırması - Hazreti Hatice ve hemen 
peşinden Ebu Talib’in vefatı. Müslü-
manların sevinçle üzüntüyü bir ara-
da tatması (Hüzün Yılı). 

620.  Peygamberimizin İslâm’a davet için 
Taif’e gitmesi - İsrâ ve Mi’rac olayı 
- Allahû Zülcelâl’in Peygamberimizi 
onurlandırması. 

622.  Hazreti Muhammed’in, dostu Hazre-
ti Ebubekir’le Mekke’den Medine’ye 
hicreti - Mekke’de nişanlandığı Haz-
reti Ebubekir’in kızı Hazreti Aişe ile 
evlenmesi. 

623.  Medine’de Mescid-i Nebevî’nin yapıl-
ması. Medine Şehir (site) Devletinin 
kurulması. 

624.  Bedir Zaferi 

625.  Uhud Savaşı, 

627.  Hendek Savaşı 

628.  Hudeybiye Antlaşması - Hayber’in 
Fethedilmesi 

629.  Hudeybiye Antlaşması hükümlerine 
göre Müslümanların Kâbe’yi ziyaret 
etmeleri - Mu’te Savaşı. 

630.  Mekke’nin fethi, Kâbe’nin putlardan 
temizlenmesi. 

632.  Peygamberimizin (ilk ve son) Veda 
Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptı-
ğı Vedâ Hutbesi 

 Fazîlet dolu nurlu bir hayattan son-
ra bu fânî âlemden ebedî âleme göç 
etmeleri ve ruhunun Refîk-i Â’lâ’ya 
(Yüce Dost’a) yükselişi.

Sevgili Peygamberimizin
Kutlu Hayatından Tarihler
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Bedir Savaşı’nın hazırlıkları yapılıyordu. 

Kendilerinin üç katı olan düşman ordusunun 

karşısına gözlerini kırpmadan dikilmişlerdi. 

“Allah bizimle beraberdir!” deyip cepheye 

koşmuşlardı. 

Sevgili Peygamberimiz son kez safları 

düzeltiyor, askerlerini kontrol ediyordu. O 

sırada arkadaşı Üseyd’in saftan biraz önde 

olduğunu fark etti. Üseyd’i göğsünden ha-

fifçe itip onun hizaya geçmesini istedi. Sev-

gili Peygamberimizi çok seven Üseyd:

— Canımı acıttın, izin ver ödeşelim, dedi.

Sevgili Peygamberimiz, Üseyd’in canını 

acıtmadığını bile bile:

— Buyur hakını al, dedi.

Useyd bu sefer de:

— Ama benim göğsüm açıktı, sende ise 

elbise var, dedi. 

Efendimiz gömleğini çözdü ve:

— Haydi, şimdi hakkını al, dedi. 

Üseyd Efendimizi kucaklayarak öptü ve:

— Ey Allah’ın elçisi! Anam babam sana 

feda olsun. Hayatımın seni bu öpmemle son 

bulmasını istedim, dedi.

İzin 
Ver 
Ödeşelim
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Gül Devrinden



İnsanlardan en ulu,
Yüreği sevgi dolu,
Gösterdi doğru yolu,
Sevgili Peygamberim.

Bütün varını verdi,
Putları yere serdi,
Çocukları severdi,
Sevgili Peygamberim.

Kur’ân’ın şen bülbülü,
Yeşertti bütün çölü,
Ümmetinin bir gülü,
Sevgili Peygamberim.

Gerçekler geldi dile,
Hür oldu artık köle,
Salat, selam resüle,
Sevgili Peygamberim.

Şimdi senden uzakta,
Sarp kayalık yollarda
Ümmetin kaldı darda,
Sevgili Peygamberim.

             Ensar KARADENİZ

Sevgili Peygamberim
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Peygamberin torunları,

Cennet’in reyhanları,

Hazreti Ali’nin ve

Hazreti Fatıma’nın canları.

İlk Müslüman olan kadın,

Cömert, hassas ve derin;

Sevgili eşi peygamberin.

Ne küheylan ne attır,
Süvarisi en kutlu Zattır.
Miraca götürmüştür O’nu
Çabuk alır uzun yolu.

Amcası Hazreti Peygamberin;

Serdarı, şahıdır şehitlerin.

Sırtında peygamberlik mührü,

Sildi dünyadan şirki, küfrü.
Mü’minlerin anası,

Ebubekir’in kızı,

Peygamber Efendimizi anlattı.

Hem de O’nun sevgili eşi.

İlk halife odur,
Hem Hazreti Aişe’nin babası.
Sıddıktır lakabı
Müminlerin atası

Bilmeceler

21

43

65

7
Cevaplar

1. Hasan ve Hüseyin 2. Hazreti Hatice 
3. Burak 4. Hazreti Hamza
5.Peygamber Efendimiz 
6. Hazreti Aişe 7. Hazreti Ebubekir
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Hazreti Hatice, Mekke’deki kadınların en iyilerinden ve en zenginle-

rinden biriydi. Ticaretle uğraşıyordu. O dönemde ticaret için develer-

den oluşan kervanlar hazırlanırdı. Hazreti Hatice, kervanını yönetecek 

bir kişi arıyordu.

Mekke’de herkesin güvenini kazanmış olan Hazreti Muhammed (sal-

lallahu aleyhi ve sellem) ile görüştü. O’na:

– Ben seni kervanımın başında göndermek istiyorum. Senin doğ-

ruluğunu, güvenilirliğini biliyorum. Sana, diğer insanlara verdiğimin iki 

katı ücret veririm, dedi. Sevgili Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. 

Kervanla birlikte Şam’a gitti. Şam’da, Hazreti Hatice’nin bütün malları-

nı sattı. Çok büyük kâr elde etti.

Hazreti Hatice, bu vesileyle Peygamber Efendimizi yakından tanı-

ma fırsatı bulmuş ve gönlü O’na ısınmıştı.

Peygamberimize haber gönderdi ve kendisiyle evlenmek istedi-

ğini bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hatice’nin teklifini kabul 

etti. Böylece kıyamete kadar bütün insanlığa örnek olacak bir ailenin 

temeli atılmış oldu. Evlendiklerinde Peygamber Efendimiz yirmi beş, 

Hazreti Hatice ise kırk yaşındaydı.

Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vesellem) kırk yaşına gelince 

peygamberlikle müjdelendi. Peygamberimiz, ilk olarak eşi Hazreti Ha-

tice’yi İslâm’a davet etti.

Hazreti Hatice, Peygamber Efendimize:

– İslâm’a, ilk olarak beni çağırdın. Sana inanan ilk insan da ben ol-

dum, dedi. Böylece Hazreti Hatice, İslâm dinine inanan ilk insan ve ilk 

kadın Müslüman oldu.

Hazreti Hatice
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Peygamber Efendimiz, Mekke’deki diğer insanları da İslâm’a 

davet etti. Fakat Mekkelilerin çoğu ona inanmıyorlar, inanan in-

sanlara da kötülük yapıyorlardı. Bu sıkıntılı dönemlerde Hazreti 

Hatice annemiz, her zaman Peygamberimize destek oldu. 

Hazreti Hatice çok cömertti.  Fakirlere yardım ederdi. Pey-

gamberimizle evlendiğinde Mekke’nin en zenginleri arasınday-

dı. Peygamberimizle evlendikten sonra bütün servetini Müslü-

manlar için harcadı.

Hazreti Hatice’nin vefatından yıllar sonra Peygamberimiz 

onun hakkında şöyle buyurdu:

– Vallahi Allah bana, Hazreti Hatice’den daha 

hayırlısını vermedi. İnsanlar, beni inkâr 

ettiğinde o bana inandı. İnsanlar 

beni yalanladığında; o, beni tas-

dik etti. İnsanlar beni yalnız bı-

raktığında; o, beni malı ile des-

tekledi...

Başka bir gün de: 

“Yeryüzünün en 

hayırlı kadını Hati-

ce’dir.” buyurdu.
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Sanılanın aksine canlılar arasında yaşama mücadelesinden çok, yaşatma mü-
cadelesi vardır. Bunun için bütün canlılar yavrularının ve soylarının devamı için 
büyük fedakârlıklar yapar. İşte birkaç örnek:

Zürafaları biliriz. Uzun boylarından dolay çevreyi daha iyi gözlemlemeleri 
mümkündür. Yapılan bir araştırmada zürafaların tehliklere karşı, hiçbir çıkarı 
olmadığı hâlde ceylanları uyardıkları tespit edilmiştir. Tavşanlar ve bazı geyikler 
de tehlike sezdikleri zaman kuyruklarını dikerek diğer hayvanları uyarırlar. Bazı 
kuşlar, tehlike anında öterek alarm verirler. Koloni hâlinde yaşayan böcekler, 
hedef olacağını bile bile diğer hayvanları uyarırlar. Koloni hâlinde yaşayan bir 
sürüde genellikle bir hayvan nöbetçi olarak bırakılır.

 Misk öküzleri tehlike anında omuz omuza vererek daire oluşturur. 
Yavrularını da bu dairenin içersine alarak düşmanlarına karşı korurlar. 
Yunus balıkları sürü hâlinde hareket eder. Bir yunus balığı ağa takılmışsa 
ağa takılan yunusla birlikte suyun dibine inerler ve onu kurtarmak için 

yukarı doğru iterler.

Dişi antiloplar, doğum için genellikle bir çalılığı seçer. Do-
ğum esnasında da yalnız değildir. Başka bir dişi antilop ona 
yardım için bekler. Yine doğum yapacak yunus, hareketleri 

ağırlaşacağı için köpek balıklarına kolay yem olabilir. Ancak onu 
da arkadaşları yalnız bırakmaz. Doğum olana kadar iki yunus yanında yüzerek 
onu tekliklere karşı korur.

Kurtlar sürü halinde yaşarlar. Yeni doğan kurt, yavrularının bakımını, bir ön-
ceki sene doğan sürünün genç üyeleri üstlenir. Aynı durum çakallar için de ge-
çerlidir. Karınca ve arıların hayatı itaat, iş bölümü, dayanışma ve fedakârlık üze-
rine kurulmuştur. Bu canlılar kendi canlarını hiçe sayararak ölene kadar larva ve 
kolinilerin yaşamasına çalışırlar.

Görüldüğü gibi Yüce Allah bütün canlıları bir dayanışma içinde görev-
lendirmiştir. Bir de kendimizi düşünelim. Sevgili annelerimizin şefkati 
olmasaydı bugüne kadar yaşayabilir miydik?
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Vasi’ İlmi ve rahmeti geniş

Vedûd
Mü’minleri seven ve 
mü’minler tarafından 
sevilen

Karşılıksız veren

Vekîl 

Velî

Zâhir

Dârr

Kulların işlerini yeri-
ne getiren

Müminlere dost ve 
yardımcı

Varlığı açık olan

Dilediğini zarara 
sokan

Vehhâb

Zü’l-Celâli 
ve’l-
İkram

Ululuk ve ikram 
sahibi

Ganiy Çok zengin

ُ ـ ِ ا َ ْ َا

ُدوُد َ ْ َا

אُب َّ َ ْ َا

ُ ۪כ َ ْ َا

ُّ ِ َ ْ َا

ُ ِ ـא َّ َا

אٓرُّ َّ َا

ِل َ َ ْ ُذو ا
اِم َ ْכ ِ ْ  َوا

ُّ ِ َ ْ َا

Allah’ın Güzel İsimleri



1. Arap alfabesinde bir harf
2. Kutsal kitabımız (Kur’an-ı ……..)
3. Dördüncü Müslüman, ilk halife 

(Saygı ifadesi ile birlikte)
4. Peygamber Efendimizin adı 

(Saygı ifadesi ile birlikte)
5. Sıkıntı, cefa
6. Borcunu geri verme
7. Ağır bir şekilde yenilmek
8. Peygamber Efendimizin dede-

sinin adı
9. Peygamber Efendimizin baba-

sının adı

10. Peygamber Efendimizin oğul-
larından biri

11. Peygamber Efendimizin “övül-
müş” anlamındaki ismi

12. Cennetle müjdelenen on sa-
habiye verilen ortak ad

13. Arabistan’da yetişen tatlı bir 
meyve

14. Kur’ân alfabesinde bir harf
15. Yeryüzünde Allah’a ibadet 

amacıyla yapılan ilk bina
16. Peygamber Efendimizin doğ-

duğu kutlu şehir
17. Peygamber Efendimizin hic-

ret (göç) ettiği mübarek şehir

SORULAR

198

Bulmaca



Öğrendiklerimizi Test Edelim - 12

1. Sevgili Peygamberimiz hangi tarihte 
doğmuştur?

A. 20 Nisan 571’de
B. 15 Mayıs 572’de
C. 20 Nisan 622’de

2. Peygamber Efendimiz, kaç yaşındayken 
peygamberlikle görevlendirilmiştir?

A. 40
B. 35
C. 25

3. Hazreti Hasan ve Hüseyin’in annesi olan 
Sevgili Peygamberimizin büyük kızının 
adı nedir?

A. Hazreti Rükiye
B. Hazreti Fatıma
C. Hazreti Aişe

4. Sevgili Peygamberimizin Mekke’den Ku-
düs’e, oradan Yüce Rabbimizin huzuru-
na çıkarılması olayına ne denir?

A.  Berat
B.  Kandil
C.  Miraç
 

5. Peygamber Efendimizin “Ahmet, Muham-
med, Mustafa” gibi güzel isimleri vardır. 
Efendimizin bu isimleri anıldığında ne 
demeliyiz?

A. Subhanellah
B. Elhamdülillah
C. Allahümme salli alâ seyyidina Mu-

hammed

6. Sevgili Peygamberimiz, 622 yılında Medi-
neli Müslümanların davetiyle Mekke’den 
Medine’ye göçmüştür. 

 Bu olaya ne ad verilir?

A. Miraç
B. Mucize
C. Hicret 

7. Peygamber Efendimiz, Medine’ye hicret 
ederken yanında hangi sahabi vardı?

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

8. Biricik Peygamberimiz Hazreti Muham-
med’in (sallallahu aleyhi ve sellem) mü-
barek kabirleri hangi şehirdedir?

A. Mekke
B. Medine
C. Cidde

9. Peygamber Efendimiz, 632 yılında ilk ve 
son hac görevini yaptığı sırada yaklaşık 
yüz bin Müslümana hitaben bir konuşma 
yapmıştır. 

 Sevgili Peygamberimizin bu komuşması-
na ne ad verilir? 

A. Sohbet
B. Veda Hutbesi
C. Hudeybiye Antlaşması

10. Biricik Peygamberimiz kaç yaşında ve-
fat etmiştir?

A. 55
B. 63
C. 65
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