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İçeriklerini kullanmamıza
izinlerinden dolayı

Bahçevan kitaplarına teşekkürü
bir borç biliriz.
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5. & 6.
SINIF



Helal ve Haram
Hassasiyeti

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Helal ve haram hassasiyeti olan bir Müslüman,

Allah’ın haram kıldığı şeylerin kendisine zararlı oldu
ğunu bilir.

Allah’ın helal kıldığı şeylerin kendisi için daha fay
dalı ve güzel olduğunu bilir.

Haramlardan sakındığı gibi haram olma ihtimali olan şeylerden de uzak durur.

Hırsızlık, izinsiz eşya kullanma, içki, sigara kullanmak gibi çirkin davranışlardan uzak 

durur.

Haram işlenen mekanlardan uzak durur.
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HARAMDAN KAÇMAK

Bir ağaca çıkıp dalından meyve yediniz mi hiç? Kayısı, dut, erik, 

kiraz gibi meyveleri dalından koparıp yemek çok zevklidir, değil 

mi? Tabii ağaç size ait bir bahçedeyse. Aksi hâlde sahibinin izni 

olmadan bir ağaçtan meyve yememek gerekir. Bu davranış, küçük bir 

yaramazlık gibi görünse de aslında çok büyük bir hatadır arkadaşlar!

Toplumda farkında 

olmadan yapılan bazı 

hatalar var ki, bunlar 

küçük gibi görünse 

de bizi haram olan 

birtakım davranışlara 

alıştırabilir. Haram, 

dinimizin yapılmasını 

kesinlikle yasakladığı 

davranışlardır. Gelin, 

birkaç örnekle bunu 

anlamaya çalışalım.

Bir gün sınıftan bir 

arkadaşınızla münakaşa 

edip birbirinize küstünüz. 

Daha sonra da o sinirle gidip 

başka bir arkadaşınıza 

içinizi döktünüz, olup biteni 

ona anlattınız. Üstelik 

tartıştığınız arkadaşınız 

hakkında da nefretle 

birkaç söz sarf edip 

yaptıklarını, söylediklerini 

aynen anlattınız. O esnada 

da derdinizi dökmekten ve kendinizi savunmaktan dolayı bir rahatlık 

hissettiniz. Peki; ama yaptığınız doğru oldu mu? Hem arkadaşınızla hoş 

olmayan bir hadise yaşadınız hem de arkasından konuştunuz. Üstelik 

arkadaşınız duyduğunda hiç de hoşuna gitmeyecek sözler söylediniz. 

İşte böyle bir davranış haramdır arkadaşlar!

Başkasının arkasından hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmak... Maalesef 

bu davranış artık o kadar çok hayatımızın içinde ki, çoğumuza normal 

bir durum gibi geliyor. Hatta bunun yanlış olduğunu açıkladığınızda, 

“Ne olacak ki, ben olanı anlatıyorum!” veya “Ben bunu onun yüzüne de 

söylerim!” gibi cevaplar alabiliyorsunuz. Hâlbuki bu, dedikodudur. 
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olmadığında ondan izinsiz hiçbir eşyasını kullanmamaya dikkat edelim. 

Bunlar dışında kantinde veya yemekhanede sıraya dikkat etmemek; 

konuşurken, oynarken arkadaşlarımızı ve orada bulunan diğer insanları 

rahatsız etmek gibi davranışlar küçük gibi görünse bile yapıldığında 

harama sebebiyet verirler.

Harama dikkat etmek, davranışlarımızı da güzelleştirir. Kardeşlerimize, 

insanlara değer vermeyi bize öğretir. Bizi günahtan korur. Her 

işimizin helal yoldan olmasını sağlar, bizi de olgunlaştırır. Böylece 

çevremize faydalı bir müslüman oluruz. İyi düşünceler, beraberinde 

güzel davranışları getirdiği gibi haram olan davranışlar da beraberinde 

huzursuzluk ve bela getirir. Yani dedikodu yapan 

yalan da söyleyebilir, iftira da atabilir. Haksızlık 

yapan kişi, insanlar tarafından saygınlığını 

yitireceği gibi Allah katında da sevilmeyen bir 

kul olur. Allah haksızlık yapana yardım 

etmez, işlerini bozar. Demek ki, 

haramın hayatımıza girmesine izin 

vermeyeceğiz. Her 

lokmamızın, aldığımız 

her nefesin, 

attığımız her adımın 

helal olmasına gayret 

edeceğiz.

Dahası söyledikleriniz doğru değilse bu, iftara olur. Hiç kimse kendisi 

hakkında kötü konuşulmasını istemez, değil mi? Başkaları tarafından 

arkasından gülünüp alay edilmesinden de hoşlanmazsınız. Rabbimiz bu 

hatayı işleyeni ancak kardeşinden af dilediği taktirde, onunla helalleşirse 

bağışlıyor. Çünkü Rabbimiz, bizi çok seviyor ve bizim üzülmemizi, küçük 

düşmemizi, hor görülmemizi asla istemiyor. Her birimizin hakkına sahip 

çıkıyor.

Bunlar, Rabbimiz’in yasakladığı davranışlardır; tıpkı içki içmenin haram 

olduğu gibi. İçki içmekten, içki satılan marketten bir şey almaktan nasıl 

sakınıyorsak gıybet, dedikodu, iftira gibi haram olan davranışlardan 

da sakınmalıyız.

 

Sınıfta arkadaşımızın bir eşyasını kullanmak, çok 

alışılagelmiş bir durum olabilir. Nasıl 

mı? Örneğin sınıftaki arkadaşlarınız 

ile aranız iyidir, samimisinizdir. 

Ona sormadan alıp  

ku l l a n a b i leceğ i n i z i 

d ü ş ü n ü r s ü n ü z . 

Ancak ne olursa 

olsun arkadaşımız 
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Bir Elmadan
Ne Çıkar?

 HİKAYEDEN ÖNCE
 Öğrencilerinizle helaller ve haramlar üzerine kısa 

bir söyleşi yapabilirsiniz. Neleri yemek ve içmek 

     helaldir? Haram olan yiyecekler ve içecekler 

      nelerdir? Haram olan davranışlar 

      nelerdir? Haram olan bir davranışı 

    yapsak ne olur? Cezası var mıdır? Bu 

    sorular çerçevesinde yaptığınız 

  karşılıklı görüşmeden sonra aşağıdaki  

    hikâyeyi okuyabilirsiniz.

Mezhep imamlarımızdan İmam-ı Âzam Ebu Hanife Hazretlerinin babası Sâbit 

bin Zûta Efendi, gençliğinde bir gün bahçesinin önünden akıp giden bir dere 

kenarında abdest alıyordu. Tam bu sırada dere sularına kapılıp gelen bir elma 

gördü. Canı birden elma çekti. Paçalarını hazır sıvamışken derede birkaç 

adım ilerleyerek elmayı yakaladı. Nereden geldiğini bilmeden ve haram 

veya helal olup olmadığını düşünmeden bir ısırıkla tatlı bir lokmayı ağzına 

aldı. Olacak ya! Hikmet-i İlahî, o ana kadar elmanın ne olduğunu düşünmeyen 

Sâbit, hemen hata ettiğini ve mutlaka elmanın sahibini bulup helallik almasının 

gerektiğini düşündü. Abdestini alıp namazını eda ettikten sonra suyun geldiği 

tarafa doğru gitmeye başladı. Araya araya elma bahçesini ve sahibini buldu. 

Bahçenin sahibine meseleyi anlattı,

—   Amca, bahçendeki ağaçtan dereye düşen elmayı yanlışlıkla 

ısırıverdim. Hiç aklıma gelmedi, helal mi haram mı olacağı. Hakkını helal eder 

misin, diye sordu.

Hiç tanımadığı bir delikanlının karşısına çıkıp 

bu kadar küçük bir meselede hassasiyet 

göstermesi bahçe sahibinin dikkatini çekti. 

Delikanlının ne kadar samimi olduğunu görmek 

için onu imtihan etmek istedi. Aksi ve inatçı 

bir tavırla sesini yükselterek,

—   Olmaz öyle şey! Elmayı dişleyip geri 
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getirmişsin. Ben bu elmayı ne yapacağım! Hakkımı helal etmiyorum! Onu, her 

bulduğunu yemeden önce düşünecektin. İnsan dediğin her bulduğunu ağzına 

atmamalı, düşünmeli dedi.

Bu söz, Sâbit’in çok ağırına gitti. Mahzunlaştı. Biraz daha alttan alarak 

helalleşmeye çalıştı. Fakat adam ısrar etmeye devam etti,

—   Eğer bu kadar helallik istiyorsan bazı şartlarım var. 

Onları kabul edersen sana hakkımı helal ederim, 

dedi.

Sâbit buna çok sevindi,

—   Siz yeter ki hakkınızı helal 

ediniz, ben ne isterseniz yapmaya 

hazırım, dedi ve,

—   Peki, benden istediğiniz 

şartlar nelerdir, diye sordu.

Adam şöyle cevap verdi:

—   Gördüğün gibi elmalarım dallarında 

olgunlaştı, toplama zamanı geldi. Fakat ben 

fazlasıyla yaşlıyım. Bahçede çalıştırmak için işçi 

tutacak param da yok. Bahçenin mahsulünden kazandığımla 

bir yıl zar zor geçiniyorum. Bir ay bahçemde çalışır, bahçedeki bütün 

elmaları toplarsan helalleşiriz. Haaa! Baştan söyleyeyim; sana para 

veremem, ona göre! Karın tokluğuna çalışacaksın.

Sâbit baktı ki helalleşmenin başka çaresi yok, bahçe sahibinin isteğini kabul 

etti. Zaten hatayı da kendisinde görüyordu. Elma sahibi ne dese 

haklıydı. Yoksa ahirette Cenâb-ı Hakk’ın karşısında bu 

adamla hesaplaşmak zorunda kalacaktı. Şimdi şu dünya 

hayatında bir aylık zahmete katlanırsa rahat edecekti. 

Tebessüm ederek, “Peki amca, sen nasıl istersen öyle 

olsun. Yeter ki sen hakkını helal et, gerisi mühim 

değil.” dedi.

Delikanlı Sâbit, tam bir ay boyunca 

adamın elma bahçesinde çalıştı. 

Adam da bir ay boyunca Sâbit’i 

izledi durdu. Köyden ezan sesi 

gelir gelmez işi bırakır, derede 

abdest alırdı. Bahçe sahibi de 

“Gel bakalım! Sen imam ol, ben de 

müezzin olayım.” der, birlikte namaz 

kılarlardı. Hiçbir namazını geciktirmez, 

vaktinde kılardı Sâbit. İhtiyar bahçe 

sahibi, ilk günler yine Sâbit’i denemek için 

önüne sadece kuru ekmek ve soğan koyup “Ye 

bakalım!” dedi. Şikâyet bir yana Sâbit, besmeleyle yediği 

kuru ekmekle ve soğanla karnını doyurup Rabbi’ne şükrederek sofradan 

kalktı. Bir elmayı ısırmaktan 
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dolayı bir aydır çalışıyordu. Bu sebeple bahçe sahibine de kızgın değildi. 

Aksine hakkını helal edeceği için ona hürmetle hizmet ediyordu. Yaşlı 

adam da bir ay boyunca delikanlıyı öylesine sevdi ki, evlat sevgisi onun 

yanında sönük kalırdı. Ondan bir türlü ayrılmak istemiyordu. Bir ay sonunda 

bahçenin bütün elmaları toplanıp işler bitince delikanlı, yüzünün akıyla ihtiyarın 

karşısına çıkıp veda etmek istedi,

—   Eh amca! Seninle anlaştığımız üzere bahçenin işleri bitti. Hakkını helal 

ettin mi artık, diye sordu.

İhtiyarın yüzü birden asıldı. Sert çehresi ve inatçı sesiyle bağırmaya başladı,

—   Dur bakalım, nereye gidiyorsun! Ben sana tek şartım bahçede bir ay 

çalışmaktır mı dedim? Yoksa şartlarım var mı dedim! İyi hatırla delikanlı, 

dedi ih¬tiyar.

—   “Peki, benden yerine getirmemi istediğiniz kaç şartınız daha 

olacak?” dedi delikanlı. Canı sıkılmıştı artık. Kim bilir kendisinden 

daha neler neler isteyecekti!

—   Çok değil. Son bir şartım var.

—   Peki o zaman! Şartınız nedir, söyler misiniz?

—   “Benim bir kızım var, onunla evlenirsen ancak o zaman hakkımı helal 

ederim.” dedi.

—   “Olur!” dedi Sâbit. Fakat adam itiraz etti:

—   Evlilik dediğin, öyle derede bulduğun elmayı helal mi haram mı bilmeden, 

anlamadan yemeye benzemez delikanlı. Hemen evet deme! Kızımın bazı 

kusurları vardır. Onunla kimse evlenmedi şimdiye kadar, evde kaldı 

gariban. İki eli de tutmaz garibimin. Gözleri kördür, görmez; 

ayağı tutmaz; kulakları da biraz sağırcadır, ağır işitir. Bir de 

dilsizdir; iyi düşün! Sonrasına karışmam!

—   “Ama efendim!” diye itiraz edecek oldu delikanlı; fakat 

adam gürledi birden:

—   Aması maması yok! Ben anlamam! Onu derede bulduğun elmayı ısırmadan 

önce düşünecektin. Şimdi kararını verme. Bugün git, yarın gel. Haaa, istersen 

hiç gelme, kaç git! Ahirette nasıl olsa 

kaçacak yerin yok, orada görüşsek 

de olur.

Sâbit o gece sabaha 

kadar düşündü taşındı. 

Adamın sözleri aklından 

çıkmıyordu. Ahirette 

ceza çekmekten iyidir 

deyip sabahleyin ihtiyar 

bahçe sahibinin yanına 
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varıp kızıyla evlenmeyi de kabul etti.

Hemen o hafta düğün yapıldı, nikâh kıyıldı, düğün gecesi Sâbit’e gelinin olduğu 

odayı gösterdiler. İçeriye giren delikanlı kızın duvağını açtığında karşısında 

son derece güzel, hiçbir kusuru olmayan genç bir kız gördü ve çok şaşırdı. 

Bir yanlışlık olduğunu zannederek hemen dışarı fırladı ve kayınpederini bulup 

dedi ki:

—    Efendim, içeride sizin anlattığınız gibi kör, eli ayağı tutmaz, sağır, dilsiz 

bir kız yok ki! Maşallah, ayın on dördü gibi bir kızcağız var odamda!

Kayınpederi ise tatlı tatlı tebessüm ederek Sâbit’e dedi ki:

—   Hayır delikanlı! Benim sana söylediklerimde hiçbir yanlışlık yok! Benim 

kızım kördür, haramı gözü görmez. Sağırdır; çirkin sözü, dedikoduyu, boş 

lakırdıyı kulakları duymaz. Haram işlenen bir yere yürümez, ayakları tutmaz. 

Dilsizdir, boş söze, yalana dili dönmez. Senin gibi helale ve harama hassasiyet 

gösteren bir delikanlıya böyle bir kız yakışırdı. Hadi bakalım, hanımın içerde 

seni bekliyor, Allah iki cihanda sîzleri mesut etsin.

Seneler geçti ve bu evlilikten Imam-ı Âzam unvanıyla bilinen bir âlim dünyaya 

geldi.

Hikâye anlatımını bitirdikten sonra 
öğrencilerinizin duygularını ve düşüncelerini 
alabilirsiniz. Aynı durumda kendileri olsa 
elmanın sahibini arayıp bulurlar mıydı? Bahçe 
sahibinin bir ay çalışma şartını kabul ederler 
miydi? Günümüzde buna benzer olayların 

yaşanması mümkün müdür?

HİKAYEDEN SONRA



Rebî Molla’nın
Bir Kova SÜTÜ

Sevgili arkadaşlar!

Helal ve haram nedir? Bunlara neden dikkat etmemiz gerekir, artık 

daha iyi biliyorsunuz. Sîzler de hayatınızda artık daha titiz olup helale 

ve harama her konuda dikkat edeceksiniz. Şimdi size bu konuda 

hayatına çeki düzen vermiş, helali ve haramı birbirinden ayırmış birinin 

vesile olduğu bir olayı aktaracağız. Yaşananlar aynen gerçektir.

İstanbul’un eşine ender rastlanan güzel insanlarından rahmetli Musa 

Topbaş Hoca efendinin, sonradan Müslüman olmuş bir komşusu varmış. 

Bir gün ona hangi vesile ile İslâm’la şereflendiğini sormuş. O zat da 

şöyle anlatmış:

—   Acıbadem’de tarla komşum Rebî Molla’nın ticaretteki güzel ahlâkı 

vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebî, süt 

satarak geçinen bir kişiydi. Bir akşam vakti 

bize geldi ve,

“Buyurun, bu süt sizin,” dedi.

Şaşırdım,

“Nasıl olur? Ben sizden süt 

istemedim ki,” dedim.

O hassas ve zarif insan,

—   Ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye girip 

otladığını gördüm. Onun için bu süt sîzindir. Ayrıca o hayvanın yediği 

otların, vücudunda süt olma zamanı geçinceye kadar sütünü size 

getireceğim, dedi. 13
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Ben,

“Lafı mı olur komşu? Yediği ot değil mi? Helal olsun,” dediysem de 

Molla Rebî,

“Yok yok, öyle olmaz! Onun sütü sizin hakkınız,” deyip o süre bitinceye 

kadar sütünü bize getirdi.

İşte o mübarek insanın bu davranışı beni fazlasıyla etkiledi. Sonunda 

gözümdeki gaflet perdeleri kalktı ve hidayet güneşi içime doğdu. 

Kendi kendime, “Böyle yüce ahlâklı bir insanın dini, muhakkak ki 

en yüce bir dindir. Böylesine zarif, mükemmel ve tertemiz insanlar 

yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez!” dedim ve kelime-i 

şehadet getirip müslüman oldum.

İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, helal ve haram konusunda gereken 

dikkati göstermek, 

sadece bize değil birçok 

insana etki eden harika 

bir davranıştır. Siz 

helale ve harama dikkat 

ettikçe bu gayretiniz bir 

güneş gibi ışımaya başlar. 

Siz farkında olsanız da 

olmasanız da birçok insana 

yararı dokunur.

Fatih devrinin büyük âlimlerinden Şeyh Ebu’l-

Vefâ Hazretlerinin oğlu kötü bir alışkanlık 

edinmişti. Çivili bir sopa ile evlere su taşıyan 

sakaların su tulumlarını deliyordu. Sakalar, “Bir 

din büyüğünün oğludur.” diye bir müddet ses 

çıkarmadılar; fakat çocuk bu kötü huyundan 

vazgeçmeyince Ebu’l-Vefâ’ya şikâyet ettiler. 

Şeyh, olanları duyunca hayretler içinde kaldı. 

Nasıl olur da bin bir özenle yetiştirilen, haram 

lokmadan uzak tutulan bir çocuk böyle bir 

edepsizliği yapardı? Ebu’l-Vefâ, sakalara 

“Mesele anlaşılmıştır. Gereken yapılacak, 

sizin de zararınız ödenecektir.” dedi. Hatayı 

aramaya önce kendinden başladı. “Acaba ben 

bu çocuğa yanlışlıkla haram yedirdim mi?” 

diye düşündü. Bir şey bulamayınca hanımına 

sordu. “Sen bu çocuğa hamileyken veya süt 

verirken haram bir şey yedin mi, iyi düşün; 

yoksa oğlanın sonu kötü!” dedi. Hanımı 

düşündü, taşındı, nihayet bir olay hatırladı.

Gerçek Tedbir
Budur

14



Çocuğa hamileyken bir komşu evinde bir 

tabaktaki portakalları görünce canı çekmiş; 

ama istemeye de utanmıştı. Ev sahibi odadan 

çıkınca yakasındaki iğneyi portakallara batırıp 

suyunu emerek içmişti. Hanımı bunu anlatınca 

Şeyh Ebu’l-Vefâ “Aman hatun, hemen o 

komşuya git, olanı biteni dosdoğru anlat ve 

ondan helallik dile!” dedi. Kendi de sakaları 

çağırarak hepsinin parasını ödeyip haklarını 

helal etmelerini istedi. Çocuğa da yaptığının 

yanlış bir şey olduğunu anlattı. Çocuk, bir daha 

çivili sopa ile su tulumlarını delmedi.

15
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Hz. Ebû Bekir, kendisine yemeğini getiren hizmetçisine her defasında yemeği nereden getirdiğini, 

hangi yolla tedarik ettiğini soruyordu. Bir defasında sormayı unuttu. İhtimal ki, uzun zamandır açtı. 

Lokmayı ağzına koyduktan sonra aklına geldi ve hizmetçisine yemeği nereden temin ettiğini sordu. 

Hizmetçisi şöyle cevap verdi:

— Ey Allah’ın peygamberinin halifesi! Ben cahiliye devrinde falcılık yapıyordum. Halk bunun kar¬şılığında bana para 

veriyordu. O dönemlerde yaptığım falcılıktan dolayı birisinden alacağım vardı. Bu yemeği onunla yaptım.

Bunu duyan Hz. Ebû Bekir’in birden rengi attı, elini ağzına sokarak kusmaya çalıştı. Yuttuğu lok¬maları dışarıya çıkardı. Onun 

bu hassasiyetini gören sahabi, “Ey Allah’ın peygamberinin halifesi! Bu kadar fazla değil mi? Ne diye kendine 

bu kadar ızdırap ediyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir şöyle cevap verdi: “Ben Resul-i 

Ekrem’den (s.a.v.) işittim. O, vücudunda bir tek haram lokma bulunan bir insanın ancak Cehennem’le 

temizleneceğini buyurmuştu.”

Ebû Bekir (r.a.), Allah Resulü’nün en sadık dostuydu. O’nun haram lokma hakkındaki bu sözü, hayatı 

boyunca haramdan uzak durmasına sebep olmuştu. O’nun kadar güzel bir insan haramdan bu derece 

korkarken, Allah Resulü’nün ümmeti olarak bizler de harama asla yaklaşmamalıyız. 

Haram Lokma Korkusu
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Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?
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Her iki fotoğraftaki kişilerin maddî durumları nasıldır?

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

Fotoğraftaki kişilerin takdire değer ortak özellikleri nelerdir?

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

Peygamber Efendimiz’in “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlısını yememiştir.” 

sözü bu iki kişi için geçerli midir? Niçin?

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

Onlar böyle zahmetli bir işten helal para kazanmayı tercih etmeselerdi ne durumda 

olurlardı?

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

Onların kazandıkları parayı harcamalarıyla kumar, hırsızlık gibi haksız yollardan para 

kazananların para harcamaları arasında bir fark olur mu?

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

Siz az; ama helal kazancı mı, yoksa çok; ama haram kazancı mı tercih edersiniz? Niçin?

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

Haram yoldan kazanılan parayı yemek, insanın davranışlarını ve ibadetlerini etkiler mi?

.......................................................................................................................................................................
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Korkuluk
İki çiftçi, kargaların ekinlere verdiği za¬rardan söz 

ediyorlardı.

Birinci çiftçi:

—   Ben bir bostan korkuluğu yaptım. Öyle tabii oldu 

ki, bütün kargaları korkutup kaçırdı. Çiftlikte bir tane 

bile karga kalmadı.

İkinci çiftçi:

—   Bu bir şey mi? Ben de bir tane yaptım.

Kargalar o kadar çok korktular ki, geçen yıldan 

çaldıkları buğdayları bile geri getirdiler.

Kirpiler nasıl 
futbol oynar?Çok Dikkatlı

Kaplumbağaların en 

nefret ettiği şey nedir?Sırtlarının kaşınması
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Birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.

Âyet-i Kerime:

Sevgili Arkadaşlar!

Bu bulmacaya çeşitli ülke 

isimleri yerleştirdik. Önce 

ülkelerin isimlerini bulup 

işaretleyin, sonra boşta kalan 

harfleri sırasıyla yan yana dizip 

okuyun. Bir âyet-i kerimenin 

anlamını bulacaksınız.

ÇİN - BREZİLYA - TÜRKİYE - AMERİKA

FİLİSTİN - FRANSA - PAKİSTAN - IRAK - İRAN

MISIR - JAPONYA - MEKSİKA - SUDAN - RUSYA

ZAMBİA - FAS - ŞİLİ - PERU - SANA - KOSOVA



namuslu ve
iffetli olmak

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Namuslu ve iffetli bir Müslüman,

İffetli ve namuslu olmanın Allah’ın emri olduğunu bilir.

Açık saçık ve dar kıyafetler giymenin edebe aykırı olduğunu bilir.

Aile fertlerinin ve yakınlarının mahremiyetini de koruyup gözetir.

Edebe aykırı, utanç verici sözler söylemekten kaçınır.

Televizyondaki, internetteki ve gazetelerdeki edebe aykırı görüntülerden

gözlerini korur.



23

KORUNMAK

Daha dün küçücük bir bebekken yürümeyi ve konuşmayı öğrendiniz, 

okula gidiyorsunuz; hatta kendi işinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Yaşınız 

büyüdükçe sorumluluklarınız da artıyor, öyle değil mi? Önceden hep 

oyun oynayarak vakit geçirirken şimdi vaktinizin bir kısmını ders 

çalışarak, kitap okuyarak veya başka işlerle uğraşarak geçiriyorsunuz. 

Okulda, evde farklı farklı sorumluluklarınız var. Bunlar aynı zamanda 

hayatınızın da birer parçası oldu. Kendinize karşı sorumluluklarınızı da 

yavaş yavaş fark ediyorsunuz.

İnsanın çevresine, ailesine, arkadaşlarına karşı sorumlulukları olduğu gibi 

kendisine karşı da birtakım sorumlulukları vardır. İşte bunlardan biri 

de iffeti korumaktır. Nedir iffet? Gelin birlikte öğrenelim!

İffet; Allah’ın 

y a s a k l a d ı ğ ı 

her şeyden uzak 

durmak, kalbi ve aklı 

korumaktır. İffet; Müslüman’ın 

şahsiyetidir, kimliğidir. İnsanın 

ahlâkını güzelleştiren en 

temel erdemdir. Bizler 

de hayatımızın her 

anında iffetimizi 

korumayı kendimize vazife edinmeliyiz. 

Çünkü Rabbimiz aklımızı ve kalbimizi bize emanet olarak verdi. 

Allah, emanet olarak verdiği bu nimetleri korumamızı ister. Peki, bunu 

nasıl yapacağız? İffeti korumak kolay mıdır?

İnsan; yaratılmışların en şereflisidir arkadaşlar! Rabbimiz, insana akıl 

vererek insanı diğer mahlûkattan ayırmıştır. Akıl sayesinde insan; 

doğruyu ve yanlışı ayırt eder, kendisine bu hayatta bir yol çizer. 

Rabbimiz insandan, en güzel ve en doğru yolu seçmesini ister. Sîzlerin 

de bildiği gibi insana rehber olması için de Allah (c.c.), Kur’an-ı 

Kerim’i ve Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) göndermiştir. Peygamber 

Efendimiz, hayatımızın her anı için bize en güzel örnektir. O, hayatında 

nelerden sakınıyorsa biz de sakınmalı, nelere yaklaşıyorsa biz de onlara 

yaklaşmalıyız. İşte bizi doğru yola iletecek pusula: Kur’an-ı Kerim ve 

Peygamberimiz’in sünneti. Hayatımızın her anında şu soruları kendimize 

mutlaka sormalıyız:
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Düşünün bakalım, iffetinizi korumak için neler yapmalısınız?

Mesela... Küçük bir kız olsak da açık kıyafet giymemeli, geç 

vakitlere kadar sokaklarda yalnız kalmamalıyız. Küçük bir erkek 

olsak da şortumuzun kısa olmamasına dikkat etmeli, gözlerimizin yanlış 

şeylere bakmasına engel olmalıyız. Şimdi küçüksünüz; ama 

ileride büyüyeceksiniz. Ne kadar erken dikkat etmeye 

başlarsanız ahlâkınız o kadar değer kazanır. Nasıl 

ki mücevherler açıkta durmaz, kasada veya 

sandıkta saklanır. Bizler de yaratılmışlar 

arasında en değerli olduğumuza göre 

gözlerimizi, ağzımızı, ellerimizi, 

ayaklarımızı, aklımızı ve kalbimizi her 

türlü kötü şeylerden uzak tutacağız. 

Böylece ileride de kardeşlerinize, 

çocuklarınıza örnek şahsiyetler olacağız.

İffetli bir Müslüman, asla yalan söylemez. İffetli bir 

Müslüman, her türlü kötü şeyden korunmak için Rabbi’ne 

sığınır. Rabbi’nin ona sunduğu nimetlerin farkındadır. İffetli bir 

Müslüman, çevresine güzellik katar. Salih ve saliha insanlarla zaman 

geçirir. O hâlde iffetli bir Müslüman olmak, korunmak istemez misiniz? 

- Geçirdiğim vakitler, meşgul olduğum işler, konuştuğum sözler 

Rabbim’in rızasına uygun mu?

- Böyle bir durumda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl davranırdı?

- Yaptığım bu işin bana ve çevreme ne gibi faydası olacak?

İffet sayesinde bir insan bu soruları en güzel 

şekilde cevaplayacak ve kazançlı 

çıkacaktır. Çünkü iffetli bir insan, 

canının istediği her şeyin peşinden 

gitmez. Kolay kolay yanlışa düşmez. 

Bu konuda bize örnek olabilecek 

peygamberlerden biridir Hz. Yusuf 

(a.s.). Hatırlıyorsunuz, değil mi? Hz. 

Yusuf (a.s.), Züleyha’nın kötü teklifini 

reddederek iffetini korumuştu. Zindana düşmek 

dahi onu doğruluktan saptırmadı.

İffet insana çok şey kazandırır arkadaşlar. En başta da şerefli, 

karakterli (herkesin sevdiği, değer verdiği ve güvendiği) bir kimlik. 

İşte bunun için her adımımıza dikkat etmeliyiz. Zaman hızla geçiyor ve 

sîzler çabuk büyüyorsunuz. Şimdiden dikkat etmeniz gereken şeyler 

var. “Ağaç yaş iken eğilir!” atasözünü mutlaka duymuşsunuzdur. O hâlde 

daha fazla büyümeden, if¬fet sahibi şahsiyetli bir Müslüman olmak 

için gayret edelim.
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Adı Gibi
Olsun

Minicik parmaklarıyla annesine yardım etmek isterken mutfağı darmadağın 

etmişti İffet. Yedi yaşına henüz basmıştı. Ablası Ahsen’in kurstan gelmesini 

bekliyordu. Annesinin hazırlamış olduğu sofrada bir tuzum olsun gayesiyle 

etrafı tuza bulamıştı. İşte zil çaldı bile. İffet olanca çabukluğuyla kapıya 

koştu. Kapıyı açtı. Elinde Kur’an, başında eşarbıyla Ahsen’i kapıda görünce 

hemen ablasının kucağına atlayan İffet, sevinç çığlıklarını da ihmal etmedi. 

Küçüklüğünden beri hep hayranlıkla izlediği, hareketlerini taklit etmek 

için büyük çaba harcadığı ablasının gülücükleri onu daha bir sevindirdi. Henüz 

mahiyetini tam olarak anlamasa da hangi kursa gittiğini biliyordu. Ahsen 

içeriye girer girmez sorularını sıralamaya başladı:

—  Hoş geldin mi ablacığım?

—  Hoş geldim.

—  Rahat geçti mi kursun ablacığım?

—  Rahat geçti Iffetçiğim.

—  Ben ne zaman bu kursa 

gideceğim ablacığım?

—  Vakti gelince ben kendi 

ellerimle götüreceğim seni.

—  Ben ne zaman senin 

gibi olacağım ablacığım?

—  Hemen!

Böyle der demez Ahsen başında 

büyük bir taç gibi duran başörtüsünü 

çıkarıp minik kardeşinin başına 

örtüverdi. Bir çocuk bu kadar mı tatlı 

olurdu Allah’ım!

—  Adın gibisin şimdi, her zaman da öyle kalırsın inşallah!

İffet bir şey anlamamıştı; ama yine de gülümsedi. Annesine kendisini göstermek 

için mutfağa koştu.

Ahsen ise elindekileri odasına yerleştirmek için hareketlendi. İffet’in doğduğu 

zamanlar gelmişti aklına. O sıralarda Ahsen henüz ergenlik çağına yeni girmişti. 

Her şeyi merak ediyordu. Mahallede oynarken eteği hafifçe açılsa annesinin 

pencereden seslenişleri hemen ulaşırdı kulağına:
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 —  Ahsen! Kızım, dikkat et üstüne başına!

Ahsen önceleri bir anlam veremiyordu. Arkadaşları da kendisi gibi giyiniyorlardı; 

ama onların üstüne başına dikkat ettikleri yoktu. Bunun nedenini sorunca annesi 

gülümseyerek açıklamıştı:

—  Bak kızım! Şimdi benim karnımda inşallah üç ay sonra bizlerin arasında 

olacak olan minik kardeşin duruyor. Niçin dışarıda değil de benim karnımda?

—  Dışarıda olunca enfeksiyon kapar ve oksijen, ciğerlerini yakar. Dünyaya 

henüz hazır değil ki o?

—  Zararlardan korunmak için, öyle değil mi?

—  Evet anneciğim!

—  İşte kızım, bizler de kendimizi, 

ruhumuzu zararlardan korumak için uygun 

davranışlar sergilemeliyiz. Dışarıdaki 

insanların ne düşüncede olduğunu bilemeyiz 

ki kızım.

—  İyi de anneciğim, bunun benim kıyafetimle 

ne ilgisi var?

—  Bak kızım! Şu anda on dört yaşındasın. 

Yani artık genç kız oldun. İnsanlar iki cinsten 

oluşur: Kadın ve erkek. Küçükken ben senin 

erkek arkadaşlarınla oynamana izin veriyordum; ama dokuz yaşından sonra bu 

duruma neden hep kızıyordum?

—  Çünkü kızlar kızlarla, erkekler de erkeklerle oynar, diyordun?

—  Tamam da hiç merak etmedin mi neden böyle diyordum?

—  Ediyordum; ama...

—  Kızım, kadın ve erkek birbirileri için belli bir yaştan sonra sakıncalı 

olabilirler. Örf ve adetlerimize göre hareket etmemiz gerektiği gibi dinimizin 

de istediği yönde hareket ederek bu tehlikelerden kendimizi korumalıyız. 

Artık büyüdün, vücudun gelişti, değişti. Dışarıda kalbinde ne düşünceler 

geçirdiği belli olmayan yüzlerce insan var. 

Gözleri harama bakmaya odaklanmış, kötü 

niyetli insanlar var. Kendini kötü bakışlardan 

koruman için vücudunu koruman gerekiyor.

—  Ama anne! Modern bir dünyada 

yaşıyoruz. Artık insanlar bir arada 

yaşamaya alıştı. Kimse kimseye bu 

niyetlerle bakmaz ki!

—  Kızım! Kimsenin niyetini asla 

bilemezsin. Cenab-ı Allah, biz 
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kullarını iffetimizi ve namusumuzu korumamız için uyarıyor. İffet ve 

namus, biz insanlar için önemli değerlerdir. Çünkü bunlar gittikten sonra 

insan, insanlığından çıkar. İffetimiz ve namusumuz bizim hayatımızdır. Onlar 

olmasa bizim hayvandan farkımız kalır mıydı? Seni zorlamıyorum kızım; ama 

kendini dış dünyanın o zehirli bakışlarından koruman için üstüne başına dikkat 

etmen gerekiyor.

İffet, bu konuşmalardan o zaman çok bir şey anlamamıştı. Ama kafasında bu 

düşünceler sürekli dönüp durdu. Üzerinde durarak düşündü günlerce, aylarca. 

Televizyonlarda, gazetelerde, reklam panolarında, sinemalarda hep kadınlar ön 

plandaydı. Düpedüz kadın bedeni... Aşağılık, bayağı bir varlık gibi durmadan 

onu çıkarıyorlardı ön plana. Erkeklerin bu resimlere, görüntülere bakarken 

içine girdikleri hâlleri görünce iyice iğrenmeye başladı bunlardan. Sokakta 

yürürken dikkat ettiğinde gördü 

ki erkekler, üstü başı kapalı 

insanlara bakmıyorlardı. Dekolte 

kıyafetlerle gelip geçenlere ise 

çoğu zaman isteyerek bakıyorlardı. 

Demek ki karşı cinse karşı, 

insan vücudu hep çekiciydi. Bunu 

engellemenin tek yolu ise vücudu 

örtmekti. Kadın bedenini insanın 

gözüne sokan filmlerden, onu bir 

paçavra gibi sergileyen gazetelerden, 

ona bakan gözlerden; kadının saçına, beline, gözüne, dudaklarına şiirler 

yazarak insanları oralara yönlendiren şâirlerden, kadın bedenini en 

aşağılık hâle getiren şarkılardan işte o anda nefret etmeye başladı. O 

anda kararını açıkladı annesine:

—  Anneciğim! Ben sokağa başı, bacağı, boynu açık çıkmak istemiyorum. 

Benim vücudum benim için emanettir. Bu kutsallığı bana veren Allah’a ihanet 

etmek istemiyorum. İffetimi, namusumu başka insanların gözüne, kalbine sunmak 

istemiyorum. Kim ne derse desin ben özelim. Bedenim özel.

O günden sonra Ahsen, uzun kıyafetler giymeye başlamıştı. Aradan fazla bir 

zaman geçmemişti ki başını da kapatmıştı. Bütün beklentilerin sona erdiği, 

herkesin mutluluktan uçtuğu gün gelince; yani kardeşi doğunca ismini ise Ahsen 

hiç tereddüt etmeden ve sevinçle haykırmıştı:

—  İffet! Adı İffet olsun anneciğim!

Ahsen yedi yıl öncesinin bu anılarını yeniden yaşamıştı adeta. Şimdi bir Kur’an 

Kursu’nun en sevilen hocası olarak isteyenlere Kur’an eğitimi verirken minik 

kardeşinin kendisini taklit etmesini sevinçle karşılıyordu. Dudağından farkında 

olmadan dökülen şu cümlelere ise yine kendisi âmin diyordu:

—  Adı gibi iffetli olur inşallah!



28

“Sâre saraya girince hemen abdest aldı ve iki rekât 

namaz kılmaya başladı. Namazı bitirince Cenab-ı 

Hakk’a şöyle yalvardı: ‘Ey Allah’ım! Ben, Sana ve 

Sen’in peygamberine inanmış, iffetimi de kocamdan 

başkalarına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, 

şu kâfirin zulmünden beni koru!’ (Buhârî, Büyü’, ıoo)”

Firavun, Sâre’nin yanına yaklaşmak istedi. Birden 

nefesi kesildi. Felç oldu. Çünkü Allah, Sâre’yi onun 

şerrinden korumaktaydı. Bu birkaç defa tekrar 

etti. Firavun, korkusundan onu serbest bıraktı. 

Cariyesi Hacer’i de hediye olarak ona verdi. Buna 

hayret eden etrafına, “Bu kadın yakınımda biraz 

daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından 

korunmak için ona Hacer’i verdim.” dedi.

“Sâre saraya girince hemen abdest aldı ve iki rekât 
namaz kılmaya başladı. Namazı bitirince Cenab-ı 
Hakk’a şöyle yalvardı: ‘Ey Allah’ım! Ben, Sana ve 
Sen’in peygamberine inanmış, iffetimi de kocamdan 
başkalarına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, 
şu kâfirin zulmünden beni koru!’ (Buhârî, Büyü’, ıoo)”

Firavun, Sâre’nin yanına yaklaşmak istedi. Birden 
nefesi kesildi. Felç oldu. Çünkü Allah, Sâre’yi onun 
şerrinden korumaktaydı. Bu birkaç defa tekrar 
etti. Firavun, korkusundan onu serbest bıraktı. 
Cariyesi Hacer’i de hediye olarak ona verdi. Buna 
hayret eden etrafına, “Bu kadın yakınımda biraz 
daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından 

korunmak için ona Hacer’i verdim.” dedi.

İffeti, hayâ ve edebi korumakla ilgili ne güzel bir 
misal!

İffet Kalesine Sığınmak

Tarihten
Bir Hatıra
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Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan 

Süleyman, 27 Nisan 1495 Pazartesi günü 

Trabzon’da doğdu. Babası Yavuz Sultan 

Selim, annesi Hafsa Hatun’dur. Kanuni 

Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, ela 

gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek 

sakallıydı.

Daha yedi yaşındayken bilim, tarih, 

edebiyat, din alanlarında ve askerî alanda 

eğitim görmek için İstanbul Topkapı 

Sarayı’ndaki okula gönderildi. Kanuni, burada benzeri görülmemiş bir 

terbiye ve tahsil gördü. On yıl geçtikten sonra; yani on yedi yaşında 

İstanbul’un ilk valisi olarak atandı. Yirmi beş yaşında bir delikanlı iken 

de Osmanlı’nın başına geçti.

Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti 

dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. 

Babasının ölümü ve kendisinin padişah 

olması, “Aslan öldü, yerine kuzu geçti.” 

diye düşünen Avrupalılar’ı sevindiriyordu. 

Ancak Avrupalılar çok geçmeden hayâl 

kırıklığına uğradılar.

Kanuni Sultan Süleyman, kırk altı yıllık 

saltanat hayatı boyunca çok büyük başarılara 

imza atmıştır. Osmanlı Devleti’ni, yetenekli 

devlet adamlarıyla birlikte yönetmiş ve 

dünyanın en büyük imparatorluğu hâline 

getirmiştir. Batı dünyasında kendisine Suleyman The Magnificent 

(Muhteşem Süleyman) denmiştir. Diğer yandan o dönemde hukuk, 

matematik, mimarlık ve nakkaşlık alanlarında yetişen bilim ve sanat 

adamlarının ortaya koyduğu eserler, kültür tarihimizin şaheserleri 

olarak tarihin unutulmaz sayfalarındaki yerlerini almıştır.

Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanûnî Sultan 

edep ve iffet padişahı
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HAN
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Elçimden aldığım 

habere göre bilgim 

oldu ki, sizin ülkenizde 

adı dans olan, kadın 

ve erkek arasında 

m ü n a s e b e t s i z c e 

oynanan bir oyun ortaya 

çıkmış. Bu mektup 

eline geçtiği anda ya 

bu rezil oyunu hemen 

yasaklarsınız ya da ben 

gelir ülkenizi başınıza 

yıkarım!”

Padişahın bu mektubundan 

sonra bu dans yaklaşık iki asır Fransa’da yasaklanır.

Gördüğünüz gibi Kanuni Sultan Süleyman, erkekler ve kızlar arasındaki 

ahlaksızlığa hemen müdahale etmiş. Unutmayın; edep ve iffet, bizim 

hayatımızın olmazsa olmazıdır arkadaşlar! Çünkü bir insana edep ve 

iffet kadar yakışan başka bir şey yoktur. Bunlar öyle süslerdir ki, 

sahibini hem bu dünyada hem de ahirette güzelleştirir.

Edeple ve iffetle kalın!

Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, 

gayet kapsamlı düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. İş 

başına getireceği adamlara kabiliyet derecelerine göre görev verirdi.

Kendisine “Kanuni” denmesi, yeni kanunlar icat etmesinden değil, 

mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden 

dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman, adaleti seven bir padişahtı.

Birçok savaşa at sırtında ve ordusunun başında katılan Kanuni Sultan 

Süleyman, 1566 yılında Macaristan seferinde vefat etti. O sırada 

Zigetvar Kalesi’nin kuşatması devam ediyordu; ama kalenin fethini 

görmek kendisine nasip olmadı.

Büyük bir devlet adamı olan Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda ünlü 

bir şâirdi. Üç bin civarında şiire imza atmıştır.

Son olarak tarihe geçen bir namus ve iffet fermanını sîzlerle paylaşmak 

istiyoruz. Kanuni Sultan Süleyman’ın edep ve iffet konularında ayrı bir 

hassasiyeti vardır. Hatta bu hassasiyet o derece yaygındır ki, bırakın 

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını, Fransa’yı bile içine almıştır. Nasıl mı? 

Fransa’da ortaya çıkan ahlâksızca bir dans, Kanuni’nin kulağına gelir. 

Bunun üzerine celallenir ve Fransa kralına şöyle bir mektup yazar:

“Ey Fransa Kralı Fransuva!
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Ben’i Kaynuka üzerine savaşa gidiyoruz. Olayın bu boyuta geleceğini 

kim bilebilirdi? Yine de her şeyde bir hayır vardır. Medine’deki 

Yahudiler giderek canımızı sıkıyordu zaten. Aslında o gün, sıradan 

bir gün olabilirdi. Ne yazık ki her zaman her şey sessiz sedasız 

ilerlemiyor. Çarşıdaydım ben de. Yankılanan bir feryat ile 

herkes olduğu yerde çakılı kaldı. Ne olduğunu anlamak için 

birbirlerine sorular soruyordu insanlar. O sırada az ilerideki 

kuyumcudan dışarı iki adam fırladığını gördük. Mü’minlerden 

biri, dükkânın sahibi olduğu belli olan Yahudi’yi fena hâlde 

dövüyordu.

Etraflarını büyük bir kalabalık çevirmişti. Ben de hemen oraya koştum. 

Yanımda konuşanların sözlerinden anladığım kadarı ile az ileride duran 

Ensar hanımı, bu kuyumcunun sataşmasına maruz kalmış. Kadıncağız 

korkudan ve öfkeden kaskatı kesilmişti. Kadın bizim az önce 

duyduğumuz feryat ile kendini dışarı atmış. Bu adam 

da dükkâna girerek kadını kuyumcunun elinden 

kurtarmış. İşler bununla sınırlı kalmamış gibi 

görünüyordu.

Müslüman olan adam, güçlü kuvvetli biriydi. Kuyumcu 

gerçekten yanlış kişiye bulaşmıştı. Nasıl da dayak 

yiyordu! Yahudi kuyumcu, pek bir çelimsizdi vesselam. 

Ama hâlâ yaptıklarından pişmanmış gibi görünmüyordu. Bu Yahudiler 

ne garip insanlar böyle? Yahudi; adamı sinirlendirmeye devam etti, 

hakaretlerinden bir türlü vazgeçmedi. Derken sesi kesildi. 

Kalabalık birden hareketlendi. Yahudiler sardı bir anda 

ortalığı ve Müslüman adamı kenara ittiler. Arkadaşlarının 

durumunu kontrol ettiler. Kuyumcu ölmüştü. “Eyvah!” 

dedim içimden Müslüman’ın işi zor! Yahudiler çok sinirli 

görünüyorlardı. İçlerinden iri yarı olanı Müslüman’ı havaya 

kaldırdı ve sert bir şekilde yere bıraktı. Sonra da hepsi 

adamı tekmelemeye başladılar. Zavallı adama yardım 

edilmeliydi. Onlara engel olmak için araya girdim. 

NAMUS BEDELİ
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Tabi ben de bir kaç yerimden darbe aldım. 

Avazım çıktığı kadar bağırıp sesimi duyurmaya 

çalıştım azgın kalabalığa: “Kenara çekilin! Ne 

yapıyorsunuz? Mahkemeye gidelim. İşi bu şekilde 

çözemezsiniz!” Verdikleri cevabı bekliyordum aslında: 

“Sen işine bak be adam! Arkadaşımızı öldürdü. Öcünü 

alacağız elbette!” Adamlar laftan anlayacak gibi görünmüyorlardı. 

Kendi suratıma yediğim yumruk da cabası. En iyisi durumu Allah 

Resulü’ne haber vermekti. Ama o sırada Müslüman adamın da sesi 

kesildi. Olamaz! Hemen durumunu kontrol etmek için kalabalığı var 

gücümle yardım. “Çekilin! Çekilin kenara! Öldürdünüz adamı! Çekilin!” 

Nihayet yanına ulaşabildim; ama... Kalbi... Kalbi atmıyordu. Nefesi de 

kesilmişti. Yüzü gözü kan içinde kalmıştı zavallının. Kendime hâkim 

olamadım ve haykırdım. O sırada Müslümanlar da toplanmaya başladılar. 

“Biri Allah Resulü’ne haber versin hemen!”

O günden sonra olaylar çok hızlı gelişti. Allah Resulü hadiseyi en 

ufak ayrıntısına kadar dinledi. Olayla ilgili olan herkese tek tek 

sorular sordu. Şehit olan kardeşimiz, Müslüman 

hanımın iffetini ve namusunu korumuştu. Aslında 

haklıydı. Ama Yahudi’nin kendisini kışkırtmasını 

dinlemeseydi bütün bunlar olmayacaktı. Yine de 

bir Yahudi, Müslüman bir hanımın iffetine leke 

sürmeye çalıştığı için vatandaşlık 

antlaşmasını ihlal etmiş sayılıyordu. Allah 

Resulü geçtiğimiz günlerde Yahudileri 

topladı. Onlara, “Ey Yahudi topluluğu! 

Allah’tan korkunuz! O’nun, Kureyş’e 

olduğu gibi sizin başınıza da bir ceza ve bela indirmesinden sakının 

da Müslüman olun! Çünkü siz, Benim (Allah tarafından) gönderilen 

bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunu kitabınızda ve Allah’ın size 

verdiği ahdinde görüyorsunuz.” diye seslendi. Ama Yahudiler gerçek 

yüzlerini göstermişlerdi. Küstahça karşılık verdiler Allah Resulü’ne. 

Hakaretler ettiler. Artık Ben’i Kaynuka, savaşı hak ediyordu. Nitekim 

öyle de oldu.

Şimdi düşünüyorum, o şehit olan kardeşimizin yerinde ben olsam ne 

yapardım? Sanırım aynısını yapardım. Kimse iffetimize ve namusumuza 

elini, dilini uzatamaz. Yoksa karşılığı savaşla bile olsa alınır.
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Malzemeler:  İki adet elma, bıçak.

Elma ve özellikleri, şekli, rengi ve hangi aşamaları kat ederek evlerimize konuk olduğundan bahsedilir.

Uygulama:  Rehber, elinde iki adet elma ve bir bıçakla deneyin yapılacağı bölgede hazır hâlde bulunur. Elmalardan bir tanesini bıçak yardımı ile soyar 

ve herkesin göreceği şekilde yüksekçe bir masaya koyar. Ardından sıra soyulan elmanın üzerinde göstereceği değişikliği gözlemleme aşamasına gelir. 

Elma bir süre sonra sararmaya başlar. Diğer elma ise kabuğu ile korunmuş bir vaziyette aynı rengini korumaktadır. Başta aralarında hiçbir fark olmayan iki 

elmadan bıçak ile soyulmuş olanı eski hâlinin aksine rengi, tadı ve şekli bakımından farklılık göstermeye başlamıştır. Belli bir sürenin ardından kendisini 

kabuğu olmadan muhafaza edemeyen elma, çürümeye yüz tutar. Bu deneyin sonunda, elmadan soyulduktan sonra önem gösterilmeyip atılan kabuğun, aslında 

elmanın bir parçası olduğu, ondan ayrıldığı vakit ise elmanın asıl önemini kaybettiği gözlem sonucu olarak ortaya çıkmış olur.

Sonuç:  Bu deneyi konusu itibariyle tesettür ile bağdaştıran rehber, erkek ya da bayan, tesettürü bir kabuk misali üzerinden sıyıran her 

kişiyi, ilk anda ilgi çekmesine rağmen üzerinden zaman geçince çürümeye yüz tutan bir elmaya 

benzetir. Kıymeti kabuğu ile olan bir elma misali, yalın ayak dikenli yolda gitmek kadar 

tehlikeli olan zamanımızın kuralsızlığını basit bir örnekle renklendirmiş, ince bir ayrıntıyla 

odak nokta olan tesettüre dikkat çekilmiştir.

İffet Elbisesi İnsanı Korur
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3 avcı bir kuş sürüsüne ay
nı anda ateş 

etti ve üçü de birer kuşa isabet 

ettirdiği halde yere yalnı
zca 2 kuş 

düştü, neden?

Zeka Sorusu

Çünkü avcılardan ikisi aynı kuşa isabet ettirmiştir.

İçi kızarmış kiraz Yarılıverse biraz Çekirdekler görünür İnci gibi bembeyaz

Duygular içinde pirdir,
Onsuz hayat ozehipdir.

Bilmeceler

Ağız

Sevgi
Eksiksiz Bilgi

Bir gün bir çocuk kaybolur. Polisler bu çocuğa evinin nerede 

olduğunu sorarlar. Çocuk da evlerinin parkın karşısında olduğunu 

söyler. Polis, “Peki, park nerede?” diye sorar. Çocuğun cevabı 

çok açıklayıcıdır. “Evimizin karşısında.”



35

7. & 8.
SINIF



Helal ve Haram
Hassasiyeti

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Helal ve haram hassasiyeti olan bir Müslüman,

Allah’ın haram kıldığı şeylerin kendisine zararlı oldu
ğunu bilir.

Allah’ın helal kıldığı şeylerin kendisi için daha fay
dalı ve güzel olduğunu bilir.

Haramlardan sakındığı gibi haram olma ihtimali olan şeylerden de uzak durur.

Helallerin iyiliğe, haramların da kötülüğe sevk ettiğini bilir.

Haram işlenen yerlerden uzaklaşması gerektiğini aklından çıkarmaz.
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Haram Nedir, Helal Nedir?

Arkadaşlar! Bir insan düşünün ki, akarsuda bulduğu elmayı ısırsın. 

Isırdığı bu elmanın haram olabileceği aklına gelince endişelensin. Sonra 

o elmanın düştüğü bahçenin sahibini bulsun. Helallik dilemenin bedeli 

olarak da bir ay boyunca o bahçede ücretsiz çalışsın. Masal gibi, 

değil mi? Hâlbuki gerçek. Peki, bu davranışının gerçek sebebi 

neydi acaba? Tabii ki haram lokma endişesi.

Peki; haram nedir, helal nedir? Haram, sebep ne olursa olsun (çok özel 

durumlar hariç) yenilmesi, içilmesi ve yapılması yasaklanan şeydir. Helal 

ise yapılmasında sakınca bulunmayan, Allah’ın yapılmasını serbest bıraktığı 

şeylerdir. Elma yemek helaldir; fakat başkasına ait bir elmayı izinsiz 

yemek haramdır. İşte bu yüzden yukarıda örneğini verdiğimiz genç, 

bahçe sahibi elmayı helal etsin diye böyle bir bedel ödemek 

zorunda kalmıştır.

Bir şeyin helal ya da haram olması için 

kesin delillerin bulunması gereklidir. Bu 

kesin kuralları belirleyen Allah’tır. 

Biz de onları Kur’an-ı Kerim’den 

öğreniriz. Bir kuralın büyüklüğü, onu 

koyana göre değişiklik gösterebilir. 

İşte helal ve haram sınırını 

Rabbimiz belirlediği için de kesindir, 

değiştirilemez. Muhakkak uyulması 

gerekir. Kimse kendi kafasına göre 

bir şeye helal ya da haram diyemez.

Dümdüz ve geniş bir arazi düşünelim arkadaşlar. Koşmaya, oynamaya, 

son derece müsait. Fakat dikenli tellerden ve yazılardan anlıyoruz 

ki, burası askerî bir alan. Uyarı levhasında “Dikkat! Burası mayınlı 

arazidir!” yazıyor. İşte mayınlı arazinin başladığı o nokta, helal ve haram 

çizgisi gibidir. Oyunlarımız ve eğlencelerimiz için ne kadar uygun 

olursa olsun, mayınlı araziden uzak dururuz. İşte haramlara karşı da 

bu şekilde davranmamız gerekir. Ne kadar güzel görünürse görünsün, 

bilmeliyiz ki, az ileride büyük bir tehlike var.

Helal Olsun
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Vaktiyle henüz Müslüman olmamış bir adam 

vardı. Bir gün komşusu Rebî Molla, ona bir 

tas süt getirdi ve “Buyurun, bu süt sizin!” 

dedi. Adam “Nasıl olur? Ben sizden 

süt istemedim ki!” dedi. Komşusu 

ise “Ben farkında olmadan 

hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye 

girip otladığını gördüm. Onun için 

bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın 

tahavvülât devresi (yediği otların 

vücudunda tamamen izâlesi) bitinceye kadar sütünü size getireceğim...” 

dedi. Adam “Lafı mı olur komşu? Yediği ot değil mi? Helal olsun!” 

dediyse de Molla Rebî “Yok yok, öyle olmaz! Onun sütü sizin hakkınız!” 

deyip hayvanın sütünü getirmeye devam etti. İşte bu hassas ve kibar 

davranış neticesinde de adam, İslâm dinini seçerek şereflendi. Komşusu 

Rebî Molla’nın bu hassasiyeti sizin de fark ettiğiniz gibi haram lokma 

yeme endişesinden kaynaklanmaktadır.

İmam-ı Azam Ebû Hanife, helal ve haramlar noktasında çok hassastı. 

İş ortağı, sattığı kumaşlarda özür (defo) olduğunu müşteriye söylemeyi 

unutmuştu. Bu sebeple Ebû Hanife o satıştan elde ettiği kazancı 

tamamen sadaka olarak dağıttı. 

Bir bebek için önceleri sadece anne sütü yeterlidir ve o dönemde diğer 

yiyecekler bebeğe zarar vereceği için yedirilmez. İşte haram lokma 

da böyledir. Azı da çoğu da insan bünyesine zararlıdır. Muhakkak bir 

gün acısı çıkar. Aile mutluluğumuzu sarsar, sağlığımızı bozar, ahlâkımızı 

çirkinleştirir, hafızamızı zayıflatır.

Helal-haram çizgisi, sadece yemede ve içmede değil, hayatımızın 

her noktasında mevcuttur. Giyim kuşamda helaller ve haramlar vardır. 

İsraf haramdır; paramızın, vaktimizin, sağlığımızın ve enerjimizin israfı 

gibi. Kötü yoldan kazanılmış bir para haramdır. Hırsızlık haramdır. Kopya 

çekmek de bir nevi bilgi ve emek hırsızlığıdır.

Bazı durumlar vardır ki, o konuda helal midir 

haram mıdır, karar verilemez. İslâm öyle 

ince, öyle güzel bir dindir ki, bizim şüpheli 

şeylerden de uzak durmamızı ister. Şüpheli 

şeyin haram olma ihtimali de bulunduğu için 

ondan sakınmak zaten en güzelidir. Böylece sınırlara 

fazla yaklaşmamış da oluruz. Bir İslâm büyüğü olan 

Süfyân-ı Servî (kuddise sirruh) “Kişinin dindarlığı, 

ekmeğinin helâlliği ölçüsündedir.” demiştir.



40

Helalinden
Zengin Olmak

Öğrencilerinize hikâyemizi okumadan önce şu 

soruları sorabilirsiniz:

*  Otobüsle yolculuk sırasında yanınızdaki kişi, koltuğun 

altında içi para dolu bir çanta unutsa ve çantayı siz 

fark etseniz ne yaparsınız?

* Size emanet edilen yüklü miktardaki parayı 

kaybetseniz neler düşünürdünüz?

Hikayeden
Önce

Kâbe’de mü’minler sürekli duâ içindedirler. Gencin biri de duâ ediyordu. 

Fakat işin garibi bu delikanlı, hep aynı duâyı tekrar edip duruyordu. 

Dilinden düşürmeden daima Rabbi’ne şu şekilde yalvarıyordu: “Ey 

doğruların yardımcısı olan Allah’ım! Ey haramdan uzak durup sakınanların 

yardımcısı olan Rabbim! Sana sonsuz kere hamd-ü senalar olsun! Sana ne 

kadar şükretsem azdır.” Bu duâsını tamamladıktan sonra herhangi 

bir şey istemiyor, “Rabbim bana şunu ver, bunu ver, senden beni 

affetmeni isterim.” şeklinde hiçbir şey istemeden aynı duâyı 

tekrarlıyordu. Bu durum; genci gören, onun içli içli duâsına 

kulak veren herkesin dikkatini çekmişti. Birisi merak 

edip delikanlıya şöyle dedi: “Delikanlı, söyler misin, neden 

hep aynı duâyı yapıyorsun? Yoksa sen, başka bir duâ bilmiyor 

musun?”

 

Adamın yüzüne tatlı bir tebessümle bakan genç, neden sürekli aynı 

duâyı yaptığının sebebini anlatmaya başladı:

“Efendim, tahminen bundan yedi sekiz sene kadar önceydi. Yine 

Kâbe’deydim. Tavafımı tamamlamış, duâ ediyordum. Bir de baktım ki, 

yanımda kocaman bir torba duruyor. Acaba içinde ne var diyerek 

torbayı açtım. O da ne? İçi çil çil altınla doluydu.” Dinleyen adam 

heyecanlanmıştı: “Allah Allaaah! Deme ya hu!” “Sorma amca! Nereden 
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Şunu sorabilirsiniz: Acaba gencin ve adamın 
düşünceleri doğru mudur? Gencin bu altınları 
almaya hakkı var mıdır? Genç altınları alıp 
götürse rahat rahat yaşayabilir mi, gerçekten 
zengin olur mu? Bulunan altınların çocuklarına 
faydası olur mu? Bu keseyi bulan siz olsaydınız, 
tavrınız ve düşünceleriniz ne olurdu?

Öğrencilerinize Sorun

baksan içinde rahatlıkla bin altın vardı. İçimden bir ses bana dedi ki: 

Vallahi yaşadın! Bu altınlarla şunları şunları yaparsın. Ömründe fakirlik 

yüzü görmez, rahat edersin.”

Adam delikanlıyı tasdik etti: “Bin altın 

diyorsun! Sade sana değil, çocuğuna bile 

yeter.”

“İşte ilk başta bana da cazip geldi. Fakat 

ben, “Hayır, olamaz!” dedim kendi kendime. 

“Bu altınlar bana ait değildi ki! Başkasının 

malı olan bu altınları kullanmam bana haramdı.”

Ben tam böyle düşünceler içinde kendi nefsimle hesaplaşırken adamın 

biri o sırada endişeyle bir oraya bir buraya koşup şöyle sesleniyordu: “Ey 

Müslümanları Şu evsafta, bu renkte bir torba bulan var mı?”

Ben elimle işaret edip adamı yanıma 

çağırdım,

— “Bir daha söyle bakalım amca, senin 

torban nasıl bir torbaydı? İçinde ne vardı?” 

diye sordum.

Torbayı tarif etti ve,

— “İçinde tam bin altınım vardı oğul!” dedi.

Baktım ki adam doğru söylüyor, “Amcacığım, al bakalım öyleyse torbanı!” 

diyerek keseyi sahibine teslim ettim. Adam bir sevindi bir sevindi ki 

görecektiniz. Hemen sevinçle keseyi açıp içinden bana otuz altın hediye 

etti. Ben de adamın bana verdiği altınlarla Mekke pazarının yolunu 

tuttum. Bir de baktım ki pazarda temiz yüzlü genç bir esiri överek 

satıyorlar. Gencin temizliği, duruşu ve davranışlarının düzgünlüğü 

dikkatimi çekti. Satıcıların yanına gittim. “Bu köleyi kaça 



görünce mutlaka tanırlar. Şimdiye kadar bana karşı çok iyi davrandınız. 

Yapamayacağım zor işler vermediniz. Benden istediğiniz işlerin çoğunda 

bana yardımcı oldunuz. Kardeş gibi baktınız bana. Bu iyiliklerinizin 

karşılığında ben de bir iyilik yapmak isterim. Sizden beni satın almak 

isterlerse size tavsiyem, beni otuz bin altından aşağı satmayın.

Kölemi gören adamlar hemen yanıma geldi. “Bu esiri bize satar mısın?” 

dediler. “Tabii, satarım!” dedim. “Atmış altın verelim!” dediler. “Olmaz!” 

dedim.

“İyi; ama bunun gibi bir köle otuz altından fazla etmez ki! Biz sana iki 

mislini veriyoruz.” dediler. “Bunun gibisi otuz altın ederse, neden iki 

katını veriyorsunuz ki? Gidin pazardan otuz altına başka bir köle alın!” 

dedim. Artıra artıra yirmi bin altına kadar çıktılar. Ben ise “Otuz 

binden aşağı olmaz!” dedim. Çaresiz kabul ettiler. Altınları verip genci 

alıp gittiler. Ben de otuz bin altınla ticaret yaptım, daha çok zengin 

oldum.

Adam, delikanlının anlattıklarını hayretle dinliyordu. Dedi ki: “Delikanlı, 

Allah sana yürü ya kulum demiş anlaşılan!” “Amca sen hele işin sonunu bir 

dinle.” diyen delikanlı şunları anlattı: “Bir gün çok sevdiğim bir dostum 

bana şunu teklif etti: “Çok zengin bir ailenin iyi bir kızı var. Babası 

satıyorsunuz?” dedim. Köle tacirleri, “Otuz 

altını veren köleyi alır.” dediler. Ben de 

verilen altınları adamlara verip genç köleyi 

satın aldım.

“Vallahi delikanlı, bence yanlış yapmışsın. 

Otuz altın bir köle için çok. O parayı daha 

akıllıca kullansaydın kendi çapında zengin 

bile olabilirdin.” dedi adam. “Hele bir dinle!” 

dedi genç. Ardından anlatmaya devam etti: 

“Aradan iki yıl geçmişti. Aldığım köle çok 

çalışkan, edepli ve zekiydi. Onu aldığıma çok memnun 

olmuştum. Bir gün onunla birlikte çarşıya giderken karşıdan iki üç 

heybetli kişinin geldiğini 

gördük. Kölem yanıma yaklaşıp 

bana ne dese beğenirsiniz:

— “Efendim! Bu güne kadar 

sizden saklamıştım. Fakat şimdi 

söyleyeceğim. Ben aslında Fas 

emirinin oğluyum. Şu karşıdan 

gelenler, babamın adamlarıdır. Beni 
42
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yeni vefat etti. Onunla seni evlendirelim mi? Ne dersin?” Ben de 

“Hayırlıysa olsun!” dedim. Kıza talip olduk, verdiler. Nikâhımız kıyıldı. 

Develerle çeyizini getirdiler. Çeyiz arasında bir torba dikkatimi 

çekti. Eşime sordum, “Bu nedir?” dedim. “İçinde dokuz yüz yetmiş 

altın vardır. Babam hacdayken Kâbe’de bunu kaybetmiş. İçinde tam bin 

altın varmış. Bir genç bulup babama vermiş. Babam bulan gence otuzunu 

vermiş. Kalanını da bana hediye etti.” diye cevap verdi.

“Fesuphanallah!” dedi adam ağzı hayretten açık kalarak. “Amca, 

gördün mü ya? Allah’ın kudreti çok büyük. Nereden nereye! Demek ki 

bulduğum altınlar gerçekte benim rızkım olacakmış. Kâbe’de bulduğuma 

tamah edip vermeseydim, o altınları haram yoldan kazanacaktım. Bir 

de hac için geldiğim Kâbe’de hırsızlık yapmış olacaktım. Fakat o 

altınlar, helal yoldan yine bana geldi. Bana yardım edip beni haramlardan 

koruyan, nice nimetler ihsan eden yüce Rabbim’e ben şükretmeyeyim 

de ne yapayım amca! Ne kadar şükretsem azdır!”

Hikâyeyi okuduktan sonra öğrencilerinizden, 

gencin altınları sahibine vermediği taktirde neler 

olabileceğini düşünmelerini isteyebilirsiniz. Sonra 

öğrencilerinizden, genç köleye iyi davranmayıp ona 

kötülük yapsaydı hikâyenin nasıl gelişeceğini tahmin 

etmelerini isteyebilirsiniz. (İyilik yapan iyilik bulur.) 

Sonra şu yorumu yapabilirsiniz: “Haram mal, çürük 

meyve gibidir. Nasıl çürük bir meyve, yanında durduğu 

sağlam meyveleri de çürütürse, haram mal da içine 

karıştığı helal malların bereketini kaçırır. Haram 

yiyen insan ibadet dahi etse yaptığı ibadetten manevî 

bir tat alamaz. Yani haram gıda, ibadeti bile bozar.”

Hikayeden Sonra
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Ebû Zer:
Eğilip BÜKÜlmeyen Adam 

Kur’an-ı Kerim’in bir ismi de “Furkan”; yani hak ile batılı birbirinden 

ayırandır. Hak ile batılı, helal ile haramı ayıran o noktadan sapmamak 

için de “Furkan” özelliği taşıyan bir kalbe sahip olmak lazımdır. 

“Furkan” vasfını en çok taşıyanlardan biri de hiç şüphesiz Ebû Zer 

Gıfari’dir (r.a.).

Ebû Zer, Ben-i Gıfar kabilesine mensuptur. Doğum tarihi tam olarak 

bilinmemektedir. Ebû Zer Hazretleri’nin kabilesi; yol kesmek, 

hırsızlık, eşkıyalık yapmakla ün salmıştı. Hatta 

Ebû Zer’in de adının anıldığı yerde insanlar 

korkuyla titrerlerdi. Bir süre sonra Ebû 

Zer, bu işleri bıraktı. Islâm dini 

henüz gelmemişti. Ebû Zer, bu 

dönemde de putlara tapmanın 

anlamsız olduğunu düşünürdü. 

İnsanlara bu yolda uyarılarda 

bulunuyordu. Kendi ifadesine göre müslüman olmadan üç yıl önce Allah’a 

kendince ibadet etmeye başlamıştı bile. Daha sonra Mekke tarafında 

bir peygamberin çıktığını, insanları yeni bir dine davet ettiğini duydu. 

Bundan sonrasını Ebû Zer’den dinleyelim:

Mekke’de yeni bir peygamberin çıktığına dair haber aldım. Kardeşim 

Uneys’i bu din hakkında bilgi edinmesi için Mekke’ye gönderdim. 

Dönüp geldiğinde, “Bir kişi gördüm ki, o bütün insanlara hayrı emrediyor, 

kötülükleri yasaklıyor.” dedi. Gönlüm 

bizzat görmeyi istedi ve Mekke’ye 

geldim. Resulullah’ı tanımıyor, 

başkasına da soramıyordum. Bir 

gece yine Kâbe’deydim. Ali bin 

Ebi Talib yanıma geldi ve kimim 

kimsem olmadığını öğrenince, 

“Öyleyse bize buyur.” dedi. Ali 



45

ile beraber gittim. O gece seyahatime dair ne o bana bir şey sordu ne 

de ben ona bir şey söyledim. Sabah olunca tekrar Kâbe’ye gittim. İkinci 

gece oldu. Yine Ali yanıma geldi. “Haydi, bize gidelim.” dedi. Gittik, 

o gece de bir şey konuşmadık. Üçüncü gece Ali bin Ebi Talib bana, 

“Bu şehre niçin geldin?” diye sordu. Ben de “Gizli tutacağına 

ve aradığıma götüreceğine söz verirsen anlatırım.” dedim. Ali, 

“Emin olabilirsin!” dedi. Ben de, “Duyduğumuza 

göre burada bir kişi ‘Ben Peygamberim!’ dermiş. 

Onunla görüşmek, tanışmak için geldim.” 

deyince Ali, “Vallahi gerçekten O, Allah’ın 

Resulü ve hak peygamberdir, sabahleyin ben 

yanına gideceğim, sen de peşimden gel.” dedi. 

Beraberce Resulullah’ın (s.a.v.) huzuruna vardık. Onu 

görünce, “Es-selamü aleyke ya Resulallah!” dedim. 

Aklım, gönlüm O’nun nuruyla doluverdi. Sorgu suale gerek 

kalmadan hemen kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman 

oldum.

İslam ile şereflendikten sonra kavminin yanına 

dönen Ebû Zer; Bedir, Hendek ve Uhud gazvelerine katılamadı. 

Bu sırada kavmine İslam’ı anlatıyordu. Onun vesilesi ile birçok insan 

Müslüman olmuştu.

Ebû Zer, daha sonra Medine’ye gitti. Tebük seferine katıldı. 

Devesi yavaş ilerlediği için arkadan yürümek zorunda kalıyordu. 

Peygamberimiz’e yetişmek için eşyalarını sırtına alıp yürümeye başladı. 

Peygamberimiz’in yanına gelince Efendimiz ona gülümsedi ve, “Allah 

Ebû Zer’e rahmet etsin! O yalnız gezer, yalnız ölür, yalnız 

dirilir!” buyurdu.

Ebû Zer (r.a.) helal ve haram konularında çok hassas ve 

tavizsiz bir Müslüman’dı. Her durumda dümdüz çizilmiş 

bir çizgi üzerinde yürür gibi istikametten ayrılmaz 

ve haram olan davranışlardan kesinlikle uzak 

dururdu. Eğilmek, bükülmek, zamana ve zemine 

göre şekil almak onun hayatında yoktu.

Ebû Zer bir gün Peygamberimiz’in yanına geldi. 

Peygamberimiz’in, “Lailahe illallah diyen ve bu ikrar 

üzerine ölen hiç bir kul yoktur ki, Cennet’e 

girmesin.” sözünü işitince, “Ya Resulallah! Zina ve 

hırsızlık yapsa bile mi Cennet’e girer?” diye sordu. 

Peygamberimiz, “Evet, zina ve hırsızlık etse bile!” Ebû Zer üç 

kere daha aynı soruyu sorunca Efendimiz, “Ebû Zer istemese de 

girecektir.” buyurdu. Peygamberimiz onun helal ve haram 
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konusundaki hassasiyetini methederek şöyle demiştir: “Gök kubbenin 

altında ve yeryüzünün üstünde Ebû Zer’den daha doğru sözlü kimse 

yoktur! (Tirmizi)”

Ebû Zer, evinde bir günlük yiyeceğinden fazlasını bulundurmaz, fazlasını 

infak ederdi. İslâm’ın en sıkıntılı zamanlarında nasıl yaşadıysa, ne yiyip 

ne içtiyse, en ferah zamanlarında da yaşayışında hiçbir değişiklik 

olmamıştı.

Ebû Zer Gıfari Hazretleri, Peygamberimiz’in vefatından sonra artık 

Medine’de kalamadı. Şam’a gitti. O dönemde de birçok seferlere 

katıldı. Hz. Ömer ile Kudüs, Amr bin As ile Mısır seferlerine katıldı. 

Daha sonra bazı karışıklıklardan dolayı halife Hz. Osman’ın tavsiyesi 

ile Rebeze’ye yerleşti. Orada da dinî yaşantısından hiç taviz vermedi. 

Helallere ve haramlara karşı olan ince hassasiyetinde en ufak bir 

değişiklik olmadı. Rebeze’de bir mescit yaptırıp oradan geçenlere 

İslâm’ı anlattı. Peygamberimiz’den 281 hadis rivayet etti.

Ebû Zer’in vefatı da hayatı gibi yalnız olmuştu. Vefatı esnasında 

yanında hanımından başka kimse yoktu. O sırada Abdullah bin Mesud’un 

başında olduğu bir kervan oradan geçiyordu. Hanımı Ebû Zer’in vefatını 

Abdullah bin Mesud’a haber verdi. Abdullah bin Mesud, Ebû Zer’in 

cenaze namazını kıldırdı. Vasiyeti üzerine devlet malından olmayan 

bir kefen ile kefenlenip Rebeze’ye defnedildi. Bu hadise ile de 

Peygamberimiz’in hadisi tahakkuk etmişti: Ebû Zer yalnız yaşamış ve 

yalnız ölmüştü.
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Bir padişah, vezirleriyle beraber gezintiye çıkmış. 

Yol üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında dinlenmek 

için durmuşlar. Bahçedeki narlar, insanın iştahını 

kabartıyormuş. Padişah, bahçede çalışan yaşlı adamı 

yanına çağırıp sormuş: “Bu güzel nar bahçesi kimin?” 

“Bahçe benimdir efendim.” demiş adam. Padişah 

demiş ki: “Ben de bu ülkenin sultanıyım, bize bir 

nar şerbeti sıksan da içsek.” İhtiyar, “Baş üstüne!” 

deyip en yakındaki ağaçtan nar toplamış. Suyunu sıkıp 

önce sultana sonra da adamlarına ikram etmiş. İçen 

herkes nar suyunu çok beğenmiş. Sultan, “Oğlun, 

kızın var mı?” diye sorunca, “Allah bize evlat 

vermedi efendim, biz iki kişilik bir aileyiz.” diye 

cevaplamış adam. Padişah ve adamları, ihtiyara veda 

edip yola koyulmuşlar. Şeytan, yolda padişahın kafasını 

karıştırmış, “Madem bu yaşlı karı kocanın mirasçıları 

yok, ne yapacaklar bu nar bahçesini! Bir kaç kuruş 

verip de bahçeyi ellerinden alayım bari!” demiş. 

Padişah ve adamları, gittikleri yoldan dönerken yine 

nar bahçesine uğramışlar. İhtiyardan bir tas daha nar 

şerbeti istemişler. Adamcağız birer tas nar şerbeti 

daha yapıp padişaha ve adamlarına sunmuş. Fakat padişah 

bu defa nar şerbetinin tadını hiç beğenmemiş. Sormuş: 

“Baba, ne oldu böyle? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı 

değil mi? Bunun tadı çok farklı, bu içilmiyor!” İhtiyar 

ise şu ibretli cevabı vermiş:

“Aynı nardan efendim! Tadında da bir değişiklik yok! 

Asıl değişen sizin kalbinizdir sultanım. Bir fakirin 

malına göz koydunuz, bunun için de narların tadı 

değişti.”

Kalp Değişince

Tarihten Bir Hatıra
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Aldatan
Benden Değildir

Hayatı boyunca bütün yaratılmışların hakkına çok hassas bir şekilde 

itina gösteren Peygamber Efendimiz, vefatı sırasında bile helal ve haram 

konusunda ümmetini uyarmış ve çok hasta olmasına rağmen evinden mescide 

çıkarak ashabına şu hitapta bulunmuştur:

“Ashabım, kimin malını farkında olmadan almış isem işte malım, gelsin alsın. Kime haksız 

bir şekilde vurduysam işte sırtım, gelsin vursun.”

Bir gün Hazret-i Peygamber (s.a.v.) çarşıda bir satıcıya uğradı. Önündeki buğday yığınının 

içine elini daldırdı. Buğdayların ıslak olduğunu hissedince, “Nedir bu?” diye sordu. Adam, 

“Yağmur ıslattı ey Allah’ın Resulü!” dedi. Efendimiz (s.a.v.),

“Bu ıslak kısmı üstte bırakıp insanların görmesini sağlayamaz miydin? Aldatan bizden 

değildir! (Müslim, iman, 164)” buyurdu.

Allah Resulü (s.a.v.) helal ve haram konusunda çok büyük bir hassasiyet gösterirdi. 

Ashabına da bu konuda her zaman örnek olurdu. Ashabından da aynı hassasiyette 

bulunmalarını isterdi. Müslümanların kul hakkından korunmalarını ister, sık 

sık bu konuda izahta bulunurdu. Allah Resulü’nü kendimize örnek aldığımız 

sürece bizler de harama yaklaşamaz ve kul hakkından korunmuş oluruz.

Aldatan
Benden Değildir
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Gaye:  Günlük hayata dair örnekler üzerinden helal ve haram olan 

davranışları çocuklara daha açık bir şekilde öğretmek.

Hazırlık:  Çeşitli helal ve haram işlerin yazılı olduğu kâğıtlar 

hazırlanır. Bir grup nispeten daha zor örnekler içermelidir.

Uygulama:  Helal ve haram tanımları büyükçe bir kâğıda yazılır. 

Öğrencilerin görebileceği bir yere asılır. Açıkça helal ya da haram 

olduğu bilinebilecek çeşitli örneklerin yazılı olduğu katlanmış kâğıtlar 

çıkartılır. Herkes sırayla bir örnek çeker. Çektiği örneğin helal mi 

haram mı olduğuna karar verir ve kâğıdı, tanımın oluğu yere koyar.

Daha sonra ikinci kademeye geçilir. Bu defa biraz daha zorlaştırılmış 

örnekler kullanılır. Yine herkes bir kâğıt çeker ve kararını verir. 

Yanlış karar düzeltilir ve sebebi açıklanır.

İkinci kademeye bazı örnekler şu şekilde sıralanabilir:

Adetli iken namaz kılmak, erkeklerin altın nişan yüzüğü takması, 

savaşta ölmeyecek kadar eşek eti yemek, içine bir damla alkol 

düşmüş büyük şişe sudan az bir miktar içmek, Medine mescidinde 

otel görevlilerimizin savurganlığı üzerine dert yanmak, ümitsizliğe 

kapılmak, bir arkadaşımızın karnı toktur diye simidini alıp yemek, çok 

sevdiğimiz dünyaca ünlü şarkıcıya “O benim pop ilahım!” demek, sırf 

merak ettiğimiz için ve bir daha kullanmamak üzere yemin ederek 

sigaranın ya da uyuşturucu hapın tadına bakmak, doyduğumuz hâlde çok 

sevdiğimiz tatlıdan yemeğe devam etmek...

Sonuç:   Çocuklar, haram ve helal kavramlarını günlük hayatın 

içinden örneklerle pekiştirecekleri için bu kavramlar, hafızalarında 

çok daha rahat yer edecektir.
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ASLA
KAYBETME

On ay yatar,

iki ay kalkar. Feneri 

yakar, etrafa bakar.
Ateş Böceği

Katık oldum aşına, öp beni 

koy başına, İnce ince d
il 

beni, haydi kimim bil beni.
Ekmek
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Birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.

Âyet-i Kerime:

Sevgili Arkadaşlar!

Bu bulmacaya çeşitli ülkelerin 

isimlerini yerleştirdik. Önce 

ülkelerin isimlerini bulup 

işaretleyin, sonra boşta kalan 

harfleri sırasıyla yan yana dizip 

okuyun. Bir âyet-i kerimenin 

anlamını bulacaksınız.

ÇİN - BREZİLYA - TÜRKİYE - AMERİKA

FİLİSTİN - FRANSA - PAKİSTAN - IRAK - İRAN

MISIR - JAPONYA - MEKSİKA - SUDAN - RUSYA

ZAMBİA - FAS - ŞİLİ - PERU - SANA - KOSOVA



namuslu ve
iffetli olmak

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Namuslu ve iffetli bir Müslüman,

İffeti korumanın hem erkekler hem de hanımlar için bir farz olduğunu bilir.

Açık saçık ve dar kıyafetler giymemesi gerektiğini bilir.

Kendi iffetini de yakınlarının iffetini de korumayı vazife edinir.

Edebe aykırı, utanç verici sözler söylemekten kaçınır.

Televizyonda, internette ve gazetele
rdeki edebe aykırı görüntülerden

gözlerini korur.
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Gezegenimiz hızla dönmeye devam ederken görüyoruz ki, 21. asırda 

artık bütün dünyada aynı şeyler konuşuluyor, benzer 

kıyafetler giyiliyor, benzer beslenme kültürü 

gelişiyor. Eğitimde, kültürde, sanatta bütün dünyada 

ortak sözler söylenmeye başlandı. Eskiden Ankara’da 

gerçekleşen bir hadise Erzurum’da 2-3 gün sonra 

ancak duyulurken, şimdi Avustralya’da yeni 

doğmuş bir koalanın resimlerini birkaç saniye 

içinde almamız mümkün. Bu kadar hızlı bir 

iletişim çağında kaybettiğimiz bazı güzellikler 

de yok değil.

Geçen elli-yüz yılda anlamlı, değerli, önemli olan 

her ne varsa kıymetini yitirmiş; tam zıddı kabul 

edilir, üstün tutulur olmuştur. Daha önce ayıplanan, 

kötü gözle bakılan durumlar da şimdilerde alkışlanır 

olmuştur. Bu değişimde ve dönüşümde değerini kaybettiğimiz kavramlardan 

biri de iffettir.

İffet; kötü iş, kötü söz ve düşünceden uzak durma; nefsi istekleri dinî 

sınırlar çerçevesinde muhafaza etme hâlidir. İffet; namus, edep ve hayâ 

kelimeleriyle beraber anlatabileceğimiz bir kavram. İnsanoğlunun fıtratına 

yerleştirilmiş ve imanın göstergelerinden biri olarak kabul edilmiştir.

İnsanı yaratan Allah, dünya ve ahiret selametimiz için koyduğu sınırlara 

uymamızı istiyor bizden. İffetli olmak, insanın ve toplumun sağlığı 

açısından son derece önemli bir kuraldır.

Allah, kadını ve erkeği farklı yapılarda yaratmıştır. 

Güç, akıl, soğukkanlılık erkeklere has bir özellik 

iken zarafet, duygusallık, nezaket, güzellik 

kadınlara özgüdür. İffetini kuşanmış, kendini 

sakınan bir kadın, kendine özgü bu özellikleri 

dışarıya yansıtmaz. Yabancı bir erkeğin kendisini 

yakinen tanıması onu huzursuz eder. Eğer 

kadın bu özelliklerini sergilerse, haberlerde 

ve gazetelerin üçüncü sayfalarında çok sık 

karşılaştığımız olaylar çoğalır ve toplum, özellikle 

de kadınlar, ciddi zararlar görür. Şimdilerde her 

ne kadar iffetsiz olanlar alkışlansa da iffetli olanlar 

olduğu müddetçe toplumumuzun geleceği adına ümit dolu olmalıyız.

Kaybedilmemesi 
Gereken Bir Değer
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Kaliteli bir Müslüman, imanı sebebiyle fıtratı korunmuş bir kimsedir. Bu 

sebeple hayâ sahibidir. Bundan dolayı da özel hâllerini başkalarının görmesinden 

hoşlanmaz, bu noktada çok titiz davranır. Hayatlarını bu titizlikle organize 

eden atalarımız, evlerde haremlik-selamlık isimli odalar inşa etmişler. 

Bu odalarda yabancı erkekler ve hanımlar birbirini hiç 

görmeden otururlar, yemek yerlermiş. Ayrıca evlerinin 

önüne dışarıdan hiç gözükmeyen bir avlu yaptırmışlar. 

Böylece özel hayat kavramı herkesin zihnine 

yerleşmiştir. Bir kimsenin özel hayatını merak 

etmek, kurcalamak adeta o insanın iffetine 

göz dikmek anlamına geliyordu. Şimdilerde 

kaldırılan avluların yerini balkon aldı, 

insanların özel hayatları televizyonlardaki 

magazin programlarıyla rahatlıkla 

başkalarına aktarılır oldu. En ahlâksız ve 

en çirkin konular dizilerde ve filmlerde 

işlenir oldu.

Dinimiz insanın; kendine has özelliklerini, 

koyduğu sınırlar çerçevesinde koruyup saklamasını 

ister. Bu manada dinimiz hanımlara bir mücevher gibi 

bakmaktadır. Bir mücevher nasıl korunup saklanmalıysa, bir 

Müslüman hanımefendi de güzelliğini, zarafetini kıymet bilip saklamalıdır. 

İffet en çok hanımlarda güzeldir. İffetini muhafaza eden Müslüman hanımların 

dünyaya getirdiği ve yetiştirdiği nesiller elbette diğerleri gibi olmayacaktır. 

Rivayet edildiğine göre Sultan İkinci Murat’ın hanımı, oğluna hamile iken 

yabancı bir erkeğin bakışı kendisine değmesin diye hiç dışarıya çıkmamış. İşte 

böyle bir anneden, Fatih Sultan Mehmet Han dünyaya gelmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de iffetiyle tanımlanan bir hanım vardır: “İffetini 

koruyan Meryem”. Hz. İsa aleyhi selamın annesi Meryem 

validemiz. Tozlanmamış bir fıtratla yaşamış, iffetiyle 

meşhur olmuş olan Hz. Meryem, “ruhullah” diye 

anılacak olan bir peygamberin annesi olmakla 

şereflenmiştir. Rabbimiz onu, iffetinden dolayı 

ödüllendirmiştir.

İffet hanımlarda güzeldir elbet; fakat 

erkekler için de olmazsa olmazdır. 

Erkekler de taşıdıkları iffet duygusuyla 

hem dışa yansıyan tavırlarını düzeltirler 

hem de iç dünyalarını kötü düşüncelerden 

ve kötülüğe kapı açabilecek duygulardan 

arındırmayı başarabilirler. Peygamber Efendimiz 

de duâlarında iffetten bahseder, Allah’tan iffet talep 

ederdi. Zira O, şöyle buyurmuştur: “İffet isteyeni Allah 

Teâlâ iffetli kılar.”

Rabbimiz; hepimizi içiyle, dışıyla, diliyle, zihniyle ve kalbiyle iffeti korunmuş 

mü’min kullarından eylesin! Âmin!
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BULAŞIK
KAŞIKLAR

İki sevgili lüks bir restorana giderler. 

Delikanlı yakışıklı mı yakışıklı, boyu posu 

yerinde; ama sanki birazcık safçadır. 

Kız derseniz ay parçası, dünyalar güzeli. 

Gözleri koyu yeşil, kumral saçları yarı 

belinde... Dalga dalga saçlarına kinaye 

isterseniz kızın ismine Deniz diyelim, delikanlının ismi ise Yunus olsun.

Ismarlayacağı yemeğin bedelini ödeyebilmek için bizim Yunus, belki

bir haftadır para biriktirmektedir. Belki de bazı arkadaşlarından

borç almak zorunda kalmıştır. Giydiği takım elbise arkadaşına ait,

ayağında da kardeşinin yeni ayakkabıları emanettir zaten.

Bu yemeğe dair haftalardır kurduğu hayâl, gerçekleştirilmesi en kuvvetli 

arzu olmuştur onda! Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü, yer yer gerçekle 

hayâlin birbirine karıştığı, film gibi derler ya, işte öyle duygular içindedir.

Heyecanla kendilerine ayrılan masaya geçerler. Kız, sandalyesine otururken 

delikanlı yardımcı olmayı unutmamıştır tabii ki! Bu tüyoyu da en yakın 

arkadaşından almıştır zaten!

Deniz manzaralı bir restoranın, denize nazır bir masasında, karşısında 

sevgilisi Deniz ile güzel bir akşam yemeği faslı başlar. Siparişlerini 

verirler; fakat Yunus, garsonun tavırlarını 

biraz ukalaca bulur. Biraz sonra servis için 

aynı eleman tekrar gelir; ama garsonun 

davranışları iyiden iyiye Yunus’un sinirine 

dokunur. Deniz Hanım’ın önüne servis açılır. 

Sıra Yunus’a gelince bir rezalet yaşanır. 

Önüne konulan kaşık ve çatala bakan delikanlı gözlerine inanamaz ve sorar:

— Bu da ne böyle?

— Kaşık, çatal ve bıçak!

— İyi ki söyledin vallahi! Gözün görmüyor herhâlde, baksana şu 

kaşığın ve çatalın hâline!

— Ne var ki bunlarda? Kullanılmış bir kaşık, kullanılmış bir çatal ve 

kullanılmış bir bıçak! Ama beyefendi, sizi temin ederim bunları sadece bir 

kişi kullandı. Şimdi şuradan kalkan müşterinin masasından getirdim.

Garsonun pişkin ve rahat tavırlarına özellikle dikkat kesilen Yunus, 

kendisinin şu anda bir kamera şakasına konu edildiğini düşünür. Çünkü 

burası ...... Restoranı’dır. Böyle bir yerde müşterilerin önüne bulaşık bir çatal 

ve kaşık koyup “Abi, vallahi az kullanıldı!” diyemeyeceklerine göre bu, olsa 

olsa hoş bir şakadır.
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Böyle bir cevap alacağını tahmin edemeyen bizim Yunus kaptanın takası 

alabora oluverir bir anda. Bu Deniz’de çok su yutacağa benzer anlaşılan.

Bozulan muhakemesi ve titreyen sesiyle garsona itiraz etmeye çalışır:

—   Kız ile kaşık hiç aynı şey midir? Mukayese ettiğin şeye bak abi yaa!

—   Tabii ki bir değildir ağabeycim! Bak bu kaşık kaç kişinin elinden 

geçti bilen yok; ama her yıkamada tertemiz olur. Kaşık milletinin ırzı 

yoktur, namusu yoktur. Kız milletiyle kıyaslanır mı hiç? Vallahi sen de bir 

âlemsin ağabeycim yani!

Biraz önce Deniz, erkek arkadaşı Yunus’un gelmemesinden rahatsız olup 

onları aramaya çıkmıştır. Garsonla yeni flörtünün restoranın bir köşesinde 

fiskos fiskos konuştuklarını görmüş ve yakın mesafede dinlemeye geçmiştir.

Namus ve bekâret sözlerini duyunca kendisinden bahsedildiğini anlar. Bir 

fırtınadır kopar Deniz’de. Bir kâse mercimek çorbasını garsonun başından 

aşağı deviriverir deli kız. Araya giren lokantanın şefi ve sahibi, tsunamiye 

dönen rezaleti en asgari ziyanla geçirmeye çalışsa da nafile. Çünkü bütün 

müşteriler homurdanmaya başlamıştır. Bir tek Yunus’un sesi-soluğu çıkmaz, 

zira o çoktan karaya vurmuştur. Lokanta sahibi Şahin Bey garsonu bir 

güzel haşlamak üzere mutfağa alır:

Fakat bu komik beklentinin boşuna olduğunu da kısa sürede anlar. Garsonun 

kendisiyle ciddi ciddi kafa bulduğunu görünce Yunus, küplere biner. Fakat 

sevdiği kızın yanında da bir tatsızlık çıksın istemez, garsonu biraz ileride 

kuytu bir köşeye çeker. Elindeki bulaşık kaşığı ve çatalı garsonun eline 

tutuşturup der ki:

—   Kardeşim, sen manyak mısın? Niye benimle dalga geçiyorsun?

—   Nereden çıkardın abi onu?

—   Müşterilerin önüne böyle çatal ve kaşık konur mu hiç?

—   Ne o abi! Tiksindin mi yoksa?

—   Ya aslanım, sen benimle kafa mı buluyorsun?

Kim yemek yer yahu, bu kaşıkla, bu çatalla?

—   Sen yersin abi! Masada senin karşında oturan kızla, senden önce 

burada tam on bir kişi yemek yedi, biliyor musun? Yemekten sonra o 

arkadaşlarla bir de halı saha maçı yaparsınız artık. Valla önüne koyduğum bu 

çatal ve kaşık o kızdan daha temizdir ya, artık yer misin yemez misin, iş 

senin iştahına kalmış abim benim! Deniz dediğin haliç olmuş, senin haberin 

yok!
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—   Ya ne yaptın sen kardeşim yaa! Bak üstün başın ne oldu?

—   Aman abi, namusumuza leke sürülmesin de kirlenen elbisemiz olsun! 

Çamaşır makinesi hakkından gelir bu lekenin.

—   Köftehorun ettiği lafa bak! El âlemin kızından,

oğlundan sana ne be yahu!

—   Öyle deme abi! Aşktı, meşkti, flörttü derken

yazık oluyor memleketin evladına, kızına!

—   Milletin derdi seni mi gerdi? Alan memnun, veren memnun, derdini 

çekmek sana mı kaldı koçum?

—   Bana kaldı abi! Benim midem o kadar geniş değil! Yemekte temiz 

kaşık isteyip de bulaşık insanlarla sırıta sırıta yemek yenmesini benim içim 

kaldırmıyor. Bak! Bu delikanlı; elin kızını ayartır, getirir burada yemek 

ısmarlar. Başka bir gün kendi kız kardeşini burada bir delikanlı ile görse 

kızcağızın kemiklerini kırar. Başkasının kızına kanca atıp sıra kendi 

bacısına geldi mi melek gibi namuslu dursun ister. Namustan, iffetten dem 

vurur; ahlâk zabıtası kesilir. Hangi talanda görülmüş böyle yağma?

—   Bu ne biçim bir anlayıştır kardeşim? Kız bir erkekle yemek 

yiyince hemen ahlâksızlık mı olurmuş?

— Birincisi şu ki, bazı şeylerin ikinci keresine gerek kalmaz. Hadi 

yemek buna örnek teşkil etmez; ama o yemek bile bir kereyle kalmaz. 

Devamı gelir abi. Ne kızlar var bir görsen! Ronaldinho mübarek, yirmi tane 

delikanlıyı çalıma dizip ters köşeye yatırıyor. Tabi delikanlılar da onlardan 

aşağı kalmıyor. Sonra ne oluyor?

—   Nerden bilelim efendim, anlatsanız da öğrensek sonra ne olduğunu!

—   Kimsenin kimseye itimadı kalmıyor abi! Erkek koleksiyonu yapan kız, 

“Evlenecek namuslu erkek var mı ki?” diyor. Erkekler de, “Biz onu 

bilemeyiz; ama şimdiye kadar namuslu bir kızla müşerref olamadık!” diyorlar. 

Hâlbuki masum zannedilen flörtçüklerle kızlar, erkekleri; erkekler de 

kızları kirlettiğini fark etmiyorlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra 

geriye baktıklarında kendi flörtlerinin eserlerinden tiksiniyorlar. “Biz 

evlilik diye bir şeye inanmıyoruz! Evlilik aşkı öldürür!” furyası alıp gidiyor 

başını.

—   Flört edecekleri ne malum? Belki

niyetleri ciddidir, evlenip yuva kuracaklardır belki?

—   Allah korusun! Evlenmek mi? Yuva mı kuracaklar bir de! Şahin abi 

ağzını hayra aç, o dediğin daha kötü ya!
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suç. Ama televizyon programı yapar; bir gram haysiyet, iffet ve şeref 

bırakmadığın insanları çiftleştirirsen bunun adı program olur. Bu memlekette 

malzemeden çalıp tapusuz, ruhsatsız aileler kuruyorlar, sen tutmuş, 

“Restoranımda huzur istiyorum!” diyorsun abi, öyle mi?

—   Yeter kardeşim bee! Yeter yaa! Kabahat bende zaten! Tutar, üniversite 

mezunu garson çalıştırırsan böyle olur! Kardeşim bak! Canın, memleketi 

kurtarmak istiyorsa tamam kurtar. Ama burada garsonluk yapma! Yok, 

burada garsonluk yapacaksan eğer o zaman işine bak!

Recai tam cevap verecekti ki mutfağa gelen restoran şefi,

ürkek bakışlarla patronu süzerek, neyi nasıl diyeceğini

bulabilmek için bir iki öksürdükten sonra lafın arasına girdi:

—   Efendim, kusura bakmayın, özür diliyorum! Kızınız bir erkek arkadaşıyla 

yemeğe gelmiş, şey yani... Hani bilmek istersiniz belki diye düşünmüştüm.

Acı bir gülümseme Recai’nin çorbalı yüzünü yalayıp geçerken Şahin Bey, 

dişlerinin arasından bir küfür savurup mutfaktan hışımla çıkar. Forvet 

oyuncusu gibi koşarak soluğu kızının masasında alır.

Meselenin üstesinden gelmek pek o kadar kolay olmadı. Kızı, Deniz kadar 

şirretlik edemese de yine de babasının beklemediği cevaplar verdi. 

Kızının erkek arkadaşını bir iki garsonla def eden patron, iki 

—   Haydaaa! Yemeğe çıksalar kabahat, nikâh masasına otursalar daha 

büyük kabahat mi oluyor? Peki, zat-i âlilerinizi memnun edebilmek için 

çocukların ne yapmalarını isterdiniz?

—   Akıllarını azıcık başlarına alsınlar kâfi! Bak abi, eskiden biri demiş 

ki: “İster kadın olsun, ister kitap; cildine bakıp aldanmamalı. Münderecatına 

(fihristine) bakmalı!”

—   Bak iyi dedin! Eskide kaldı aslanım o dediğin şeyler!

—   Tamam abi, ben de yenilerden bir misal vereyim: Sormuşlar Temel’e, 

“Karın güzel mi olsun, yoksa aptal mı?” demişler. “Aptal olsun daa!” demiş. 

“Amma yaptın sen de uşağum, neden güzel olsun istemiysun?” demişler. Bizim 

ki, “Ula uşağum, güzelluk geçicidur!” demiş. Abi, çocuğun karşısındaki kız 

aptal bile değil. Güzellik desen iğreti! O makyajı senin kayınvalideye 

yapalım, valla hacı anne bu kızdan daha bir alımlı olur!

—   Höst dedik höööst! Benim kaynanayı ne diye karıştırıyorsun işe. Bak 

Recai kardeş, benden sana son ihtar! Bundan sonra böyle huzursuzluklar 

istemiyorum, ona göre!

—   Sizin kendi iş yeriniz için istediğiniz huzuru, bütün aile yuvaları için 

istiyorum ben Şahin abi! Baksana, kurulan yuvalar Veli Göçer’in evleri gibi

 çatır çatır çöküyor. Müteahhitlik yapar, malzemeden çalarsan 
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tokat attığı kızını da lokantanın şefi ile birlikte eve postaladı. Meselenin 

geri kalan asıl büyük kısmı da akşam evde hâllolacaktı zaten.

Sinirden uyuşmuş vücudunu, odasındaki koltuğuna bıraktığında başının 

zonkladığını hissediyordu Şahin Bey. Yanından ayrılmamış olan Recai’den, 

hemen bir bardak su getirmesini istedi. Garsonun odadan çıkıp geri dönmesi 

pek uzun sürmedi. Masanın çekmecesinden bir ağrı kesici çıkartan Şahin 

Bey, odaya giren Recai’yi manasız bakışlarla bir müddet süzdü. Recai’nin 

sözleri, biraz önce bir kulağından girip öbüründen çıkıvermişti; ama şimdi 

duvarlarda yankılanıyor gibiydi sanki! Elindeki hapı ağzına atıp Recai’nin 

getirdiği tepsideki bardağa hiç dikkat etmeden suyu dudaklarına götürdü. 

Bardaktan aldığı ilk yudum suyla yüzü buruşunca irkildi birden. Bakışlarını 

bir bardağa, bir de Recai’ye dikip:

—   Oğlum bu ne?

—   Hemen su getirmemi istediniz ya efendim! Masalardan birinde bu 

bardak duruyordu. Bir müşteri, ayran içmiş bununla. Ama içindeki su vallahi 

temiz abi! Haaa... Siz illa ki temiz bardak isterim derseniz, ziyanı yok, 

bardağı iki çalkalarım tertemiz olur. Ama insan evladı dediğin, kirlendi mi 

iki tokatla temizlenmez, bunu bilmiş ol Şahin Abi!

İstanbul fethedildikten sonra Osmanlılar’ın iffetini ve ahlâkını 

denemek isteyen iki papaz, kızlarını bir medreseye gönderirler. 

Kızlar, kapıyı açan gençlere,

—   Hava karardı, yolumuzu kaybettik. Bizi bu gece misafir 

eder misiniz? Çaresiziz, derler.

Talebeler düşünüp taşınırlar, nihayet kendi odalarını bu iki kıza 

verdikten sonra araya bir perde gerip mangal başında sabahlarlar. 

Sabahleyin de kızları yolcu ederler. Papazlar, gecenin nasıl 

geçtiğini merakla kızlarına sorarlar. Onlar da olan hâdiseyi şöyle 

anlatırlar:

—   Kendi yerlerini bize terk ettiler. Kendileri odanın ucuna 

çekildiler. Ortadaki mangal ateşini ellerine alıp bırakıyorlar, 

birbirlerine dehşetle, “Rabbimiz bizleri Cehennem azabından 

korusun! Bizleri, iffetsizlik edip şeytana uyanlardan eylemesin!” 

diyorlardı. Bizlere dönüp bakmıyorlardı bile.

Kızlarımın anlattıklarına hayran kalan papazlar, Müslümanların 

ahlâklarının ve namuslarının ne kadar hassas olduğunu öğrenmiş 

oldular.

ZOR İMTİHAN
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Osman bin Affân, Râşid halifelerin üçüncüsüdür. Umeyyeoğulları ailesinden olup 

soyu beşinci dedesi olan Abdi Menaf’ta Resulullah (s.a.v.) ile birleşmektedir. 

Fil olayından altı sene sonra Mekke’de doğmuştur. Annesi, Erva binti 

Küreyz’dir. Büyükannesi ise Resulullah’ın (s.a.v.) halası Abdülmuttalib’in kızı 

Beydâ’dır. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. Ona, Ebû Amr ve Ebû Leyla da 

denilirdi.

Resulullah (s.a.v.) peygamberlikle görevlendirildiğinde Osman (r.a.), otuz 

dört yaşlarındaydı. O, ilk iman edenler arasındaydı. Ebû Bekir (r.a.), 

güvendiği kimseleri İslâm’a davette yoğun gayret göstermekteydi. Onun bu 

çalışmaları neticesinde Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi Vakkas, Zübeyr b. 

Avvâm, Talha b. Ubeydullah ve Osman bin Affân iman etmişlerdi. Hz. Osman, 

cahiliyye döneminde de Hz. Ebû Bekir’in samimi bir arkadaşıydı.

Dört büyük halifenin üçüncüsü olan Hazret-i Osman (r.a.), Peygamber 

Efendimiz’e canıyla ve malıyla hizmet etme şerefine erişmiştir. O’nun 

iki kızıyla evlenerek bir peygamberin iki kızıyla evlenen ilk ve tek kişi 

olmuştur. Hem Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem de kendinden önceki 

halifeler döneminde çok büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Edep Abidesi
Hazret-i Osman, edep duygusu bakımından örnek bir şahsiyetti. Melekler 

bile ondan utanırlardı. Bir gün Efendimiz (s.a.v.), Âişe validemizle otururkeN

Hazret-i Ebû Bekir müsaade isteyip içeri girdi. Ardından Hazret-i Ömer, 

onun ardından da Sa’d ibn-i Malik içeri girdiler. Hazret-i Osman da 

girmek için izin isteyince Peygamber Efendimiz hemen toparlandı, 
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oturuşunu düzeltti ve Hazret-i Aişe’ye, “Sen geri çekil!” buyurdu. Hazret-i 

Osman içeri girdi, bir müddet konuştuktan sonra izin isteyip ayrıldı.

Hazret-i Âişe, “Babam ve diğer sahabiler içeri girdikleri zaman oturuşunuzu 

değiştirmemiş ve bana ‘Geri çekili’ dememiştiniz. Osman gelince niçin 

farklı davrandınız?” diye sorunca Resulullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Meleklerin 

bile kendisinden hayâ ettiği (utandığı) bir kimseden ben nasıl hayâ 

etmeyeyim? Allah’a yemin ederim ki melekler, Allah ve Resulü’nden hayâ 

ettikleri gibi Osman’dan da hayâ ederler. Eğer sen yanımdayken o içeri 

girmiş olsaydı, çıkıncaya kadar ne konuşur ne de başını kaldırırdı.”

Cömertlik Güneşi
Osman (r.a.), cömertlikte de zirve bir kişiydi. Yüzlerce köleyi Allah 

rızası için özgürlüğüne kavuşturmuştu. Zor bir sefer olan Tebük Seferi’nde 

Hazret-i Osman, tek başına üç yüz deveyi tam donanımlı bir şekilde 

hazırlayarak orduya bağışladı. Buna ek olarak bin dinar bağışladı. Hazret-i 

Peygamber (s.a.v.) onun hakkında, “Osman’a bu bağışı sebebiyle bundan sonra 

yapacağı hiçbir şey zarar vermez!” müjdesinde ve övgüsünde bulundu.

Osman (r.a.), Medine’ye hicret edince Müslümanların su sıkıntısı

çektiğini görmüştü. 

Medine’deki bütün kuyuların suyu acıydı. Sadece bir Yahudi’ye

ait olan Rûme Kuyusu’nunki tatlıydı. Yahudi, bu kuyunun suyunu

satarak geçiniyordu. Efendimiz (s.a.v.),

— “Rûme Kuyusu’nu, Cennet’te ondan daha hayırlısını kazanmak

üzere kim satın almak ve kendi kovasını Müslümanların kovalarıyla

eşit tutmak ister?” buyurdu.

Yani kuyuyu satın alan, diğer Müslümanlarla eşit haklarda kuyudan 

faydalanacaktı. Hazret-i Osman, derhâl bu kuyuyu satın alarak bağışladı. 

Böylece Medineli Müslümanlar, su sıkıntısından kurtuldular. Rivayete göre 

Osman (r.a.), büyük bir üstünlük daha sergileyerek kendisinin satın alıp 

bağışladığı bu kuyudan su alabilmek için herkes gibi sıraya girip beklerdi. 
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Hazret-i Ebû Bekir’in halifeliği döneminde bir ara Medine’de kıtlık baş 

göstermişti. O sırada Hazret-i Osman’ın Şam’dan yüz deve yükü buğday 

kervanı geldi. Kervanı görenler, buğday satın almak için koştular. Hatta 

bir dirhemlik buğday için yedi dirhem teklif ettiler. Hazret-i Osman ise,

—   Hayır! Sizden daha fazla veren var, ona satacağım, dedi.

Ashab-ı kiram, mahzun bir şekilde ayrılıp halife Hazret-i Ebû Bekir’in 

yanına vardılar ve durumu kendisine şikâyet ettiler. Hazret-i Ebû Bekir, 

bu hâdisedeki nükteyi sezerek,

—   Osman hakkında hemen kötü düşünmeyiniz! O, Resulullah’ın damadı ve 

Me’vâ Cenneti’nde arkadaşıdır. Herhâlde siz onun sözünü yanlış anladınız, 

dedi ve birlikte Hazret-i Osman’a gittiler.

Hazret-i Ebû Bekir,

—   Ya Osman! Ashab-ı kiram senin bir sözüne üzülmüştür, deyince Hazret-i Osman,

—  Evet, ey Resulullah’ın halifesi! Bunlar bire yedi veriyor, hâlbuki onlardan 

daha hayırlı olan, bire yedi yüz veriyor. Biz buğdayı bire yedi yüz vererek 

alana verdik, buyurdu.

Sonra da yüz deve yükü buğdayı Allah rızası için Medine fakirlerine 

dağıttı. Yüz deveyi de kurban etti. Buna çok sevinen Ebû Bekir (r.a.), 

Hazret-i Osman’ı alnından öptü ve,

—  Ashabın, senin sözündeki inceliği kavrayama

dıklarını önceden sezmiştim, buyurdu.

Kur’an Âşığı
Hazret-i Osman’ın bu yüce ahlâkının temelinde hiç şüphesiz ki Allah 

Resulü’nden ve O’nun getirdiği Kur’an-ı Kerim’den aldığı feyiz bulunmaktaydı. 

Hakikaten Hazret-i Osman tam bir Kur’an âşığıydı. “Bana dünyadan üç şey 

sevdirildi: Açları doyurmak, çıplakları giydirmek ve Kur’an okumak.” buyururdu.

Hazret-i Ebû Bekir zamanında toplanan Kur’an’ın, kendi halifeliği döneminde 

ehil sahabilerden oluşan bir heyet tarafından sûre sırasına göre ayrılıp 

çoğaltılması işini büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Hicri 30 senesinde 

önemli merkezlere bu Kur’an-ı Kerim kopyalarından gönderdi. Böylece 

Kur’an-ı Kerim hakkında çıkabilecek tartışmaların ve ayrılıkların önünü 

kesmiş oldu.

Hazret-i Osman (r.a.), her sabah kalktığında Kur’an-ı Kerim’i hürmetle 

öpmeyi âdet hâline getirmişti. “Üzerimden, Allah’ın kitabını açıp okumadığım 

bir gün ya da bir gecenin geçmesini istemiyorum.” buyuran Hazret-i Osman, 

çok okumaktan dolayı iki Kur’an-ı Kerim’i eskitmişti.

Bu yüce sahabi, Kur’an-ı Kerim okurken şehit edilmiştir. Üzerine kanının 

aktığı Kur’an’ı hâlâ Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmektedir. 
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Her Zaman ve
Her Yerde İffet

Namus ve iffet çok geniş anlamlar ifade eden iki kelimedir. Birçok 

insan zanneder ki: Bazı çok çirkin hareketler vardır, bunlar iffete 

ve namusa büyük zarar verir. Bu doğrudur. Fakat iffete ve namusa 

zarar verecek hareketler sadece zina değildir. Pek çok insanın 

günümüzde küçümsediği; hatta önemsemediği öyle hareketler vardır 

ki, uzun vadede insanın iffetini ve namusunu lekeler.

Sizinle Peygamber Efendimiz’e sorulan bazı soruları paylaşacağız. Bu 

soruların cevaplarında kılık kıyafetlerimizde iffet ve namus ölçülerinin 

neler olduğunu öğreneceksiniz.

Bir sahabi, Allah Resulü’ne 

gelerek avret yerlerinin örtülmesi 

konusunu sormuştu. Efendimiz ona 

yabancı insanlara karşı avret yerlerinin 

örtülmesi gerektiğini 

anlattı. Aynı şahıs ikinci 

bir soru sordu:

— Peki, kimsenin 

olmadığı bir yerde, 

mesela evde tek başıma 

olduğum zamanlarda giyim hususunda 

rahat davranabilir miyim?

Peygamberimiz, arkadaşının bu sorusuna,

“Allah, kendisinden hayâ edilmeye, insanlardan daha layıktır.” şeklinde 

cevap verdi. (Ebu Dâvûd, Hammâm, 2/4017)

Bir gün Peygamberimiz, arkadaşlarına şöyle demişti:

“Çıplaklıktan sakınınız! Yanınızda sizden hiç ayrılmayan (melekler) 
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vardır. Bunlar, sadece ihtiyaç giderirken sizden ayrılırlar. Onlardan utanınız.” 

(Tirmizî, Edeb, 42/2800)

Şimdi siz diyeceksiniz ki:

“Yahu çarşıda, pazarda, okulda uygunsuz bir kıyafetle veya çıplak dolaşacak değiliz 

ya! Biz deli miyiz?”

Biz size asr-ı saadetten bir rivayet daha aktaralım. O zaman ne demek istediğimizi 

daha rahat anlamış olacaksınız.

Sevgili Peygamberimiz bir gün; belden aşağısını güzelce örtmeden, açık 

alanda gusledip yıkanan bir kimse görmüştü. Bunun üzerine arkadaşlarını 

şu şekilde ikaz etti:

“Allah -azze ve celle- çok hayâlıdır. Bu nedenle hayâyı ve örtünmeyi 

sever. O hâlde biriniz yıkanacağı zaman örtünmeyi ihmal etmesin.”

(Ebû Dâvûd, Hammâm, 1/4012)
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Altı Şapkalı
DÜŞÜnme Tekniği

GAYE:   Öğrencilerin kendi düşünceleriyle neticeye

varma ve kabullenme sürecini hızlandırma

Kişinin düşünme etkinliğini belirli bir düzene sokarak analiz etmesini 

sağlamak ve bireye nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmek amacıyla 

rehber bu tekniği kullanılır. Rehber, katılımcı sayısını altıya bölerek 

grupları oluşturur. Grup üyelerinden birer kişi, kurayla renk seçer ve 

grupça seçilen renkte herkes kendisine şapka hazırlar.

Şapkaların renklerine göre anlamları şöyledir:

Beyaz Şapka:  Net bilgiler, saflık, tartışmasız olarak kabul edilen 

bilgiler vb. (Bu konu için âyetler ve hadisler olabilir.)

Kırmızı Şapka:  Duygular, tutkular, arzular, sezgiler vb.

Siyah Şapka:   Dezavantajlar, olumsuzluklar, riskler vb.

  Sarı Şapka:  Avantajlar, olumlu yönler, yararlar, fırsatlar vb.

Yeşil Şapka:  Üretkenlik, alternatifler (problem çözme) vb.

Mavi Şapka:  Serinkanlılık ve serinkanlı bir şekilde karar verme vb.

Rehberin izlemesi gereken aşamalar şöyledir:

1 - Konuyu katılımcılara duyurur. Okullarda kız-erkek beraber 

eğitim almak doğru mu? (Konu, rehberin yönlendirmesiyle kız-erkek 

arkadaşlığı bağlamında incelenmelidir.)

2 - Düşünce\karar verme sürecine katılacak kişiler, birbirlerini 

görebilecek şekilde oturtulduktan sonra önceden hazırlanmış olan 

şapkalar sırayla takılır. (Her şapkadan eşit sayıda olması daha uygun 

olur.) Her şapkanın temsil ettiği yönde fikirler belirtilir. İstenirse 

şapkalar tahtaya bantla yapıştırılarak her rengi temsil eden görüşler 

şapkaların altına yazılır.

3 - Mavi şapka dışındaki beş şapkayı temsil eden görüşler, gözler 

önüne serilir. Bu beş şapkanın renklerine uygun olan görüşler (net 

bilgiler, duygular, riskler, avantajlar ve üretken fikirler) bir arada 

düşünülür, ortaya koyulur. En sonunda mavi şapkanın gerektirdiği şekilde 

mavi şapkalı olan grup karar verir.

Rehber, fikirler doğrultusunda son değerlendirmeyi yapar ve konuyu 

özetler.



67

Bir gün bir eyaletin kralı demiş ki:

“Kim büyük bir yalana beni inandırırsa ona on küp altın vereceğim!”

Herkes kendi çapında yalan uydurmaya başlamış.

Biri, “Kralım, biz seni sevmiyoruz.” demiş.

Kral yalanı beğenmemiş: “Olabilir, bu yalan sayılmaz!” demiş.

Bir başkası “Kralım, her yerde elektrik kesildi!” demiş.

Kral “Olabilir, bu yalan sayılmaz!” Bu böyle sürüp gitmiş.

En sonunda biri çıkmış “Kralım, siz bilmem kaç yılında benim dedemden kırk 

küp altın almışsınız!” demiş.

Kral çok şaşırmış ve hemen itiraz etmiş:

“Bu çok büyük bir yalandır!” demiş.

Adam bunun üzerine “O zaman ben kazandım, verin on küp altını mı!” demiş.

Kral durumu kurtarmaya çalışmış, “Olabilir!” demiş, “Bu da yalan değildir!”

Adam da gülümsemiş ve demiş ki,

“Yalan değilse verin o zaman aldığınız kırk küp altını!”

Kandilde var, mumda yok,

Mendilde var, çulda yok.
(“Dil“ hecesi)

Aldır abası,
yeşildir cübbesi.Kiraz

ZekaSorusu
Bir gemiden denize ip merdiven 
sarkıtılıyor. İp merdivenin her 
basamağının arası 20 santimetredir. 
Deniz, havanın fırtınalı olmasından  
dolayı her saat 50 santimetre 
yükselmektedir. Bu durumda deniz, 
ip merdiveninin 3. basamağına ne 

kadar zamanda çıkar?

Hiçbir zaman; çünkü denizle birlikte gemide yükselir.
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