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İçeriklerini kullanmamıza
izinlerinden dolayı

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



TOPLUMA
KARŞI 

SORUMLULUK
Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Topluma karşı sorumlu bir Müslüman,

İnsanların ancak toplum içinde yaşayacağını bilir.

Yaşadığı topluma karşı belirli sorumluluklarının olduğunu kavrar.

Toplumun varlığını devam ettirme yolunun insanların birbirleriyle yard
ımlaşmasından 

geçtiğini bilir.

Peygamberimiz’in (s.a.v.) ve ashabının topluma karşı görevlerine ne kadar önem verdiğini 

idrak eder.

İnsanlar için başka hangi hizmetleri yapabileceğini düşünerek sorumluluklarını yerine 

getirir.
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BÜYÜYÜNCE NE 
OLACAKSIN?

Okula başladığınız anda; hatta henüz okuma yazma bilmediğiniz zamanlarda bile 

en çok sorulan sorulardan biri, “Büyüyünce ne olacaksın?”dır. Bu soruya kimi, 

“Asker olacağım!” der, kimi öğretmen, kimi doktor, diye cevap verir. Daha 

çocukluğumuz¬dan itibaren toplumun bizden beklentileri olduğunu anlamaya başlarız 

ve biraz daha büyüdüğümüzde hayatımızı bu şekilde yönlendiririz.

Dört beş yaşlarındayken annemiz ve babamız, “Artık büyüdün! 

Bize yardım edebilirsin.” dediklerinde kendimizi çok önemli 

hissederiz. O yaşlarda tabakları sofraya götürmek, babamıza 

su vermek, yatağımızı toplamak büyük bir iş gibi görünür 

bize. Oyuncaklarımızı toplamayı, büyüklerimizin sözünü dinlemeyi, 

arkadaşlarımızla iyi geçinmeyi, kavga etmemeyi, çocuk 

olsak bile bu gibi işler sayesinde vazifelerimizi öğreniriz. Bizden 

istenen işleri yapabildiğimizi görmek, bizi mutlu eder. 

Ayrıca bu vazifelerle artık toplumun bir 

parçası olduğumuzu anlarız.

Nasıl ki her ailede fertlerin birbirlerine 

karşı vazifeleri varsa, toplumda da birbirimize 

karşı görevleri¬miz vardır. Çünkü toplum, ailelerin bir 

araya gelmesinden oluşmuştur.

Yaşadığımız toplumun iyi yönde ilerleyişi bizim 

elimizdedir. Dünyaya baktığımızda şu gerçeği 

görürüz. Gelişmiş ülkeler, vatandaşlarının başarıları sayesinde yükselmişlerdir. 

Bizler de ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, toplumumuza karşı sorumluluklarımızı 

yerine getirmeliyiz. Ancak bu şekilde ülkemize faydalı bir insan olabiliriz.

Sorumluluklarımızı yerine getirmeye en yakınımızdan, ailemizden başlayalım. Nasıl 

mı? Öyle bir evlat olalım ki, annemizin ve babamızın gönüllerini kazanalım. 

Bizlere verdikleri değeri görmezden gelmeyelim, onlara saygılı 

olalım. Tecrübelerinden, öğütlerinden faydalanalım. Onların 

emeğini boşa çıkarmayalım ve başarılarımızla yüzlerini güldüren 

evlatlar olalım. Sonra akrabalarımızı, okulu, arkadaşlarımızı 

ve çevremizi düşünelim. Aile büyüklerimizden biri mi hastalandı; 

ziyaretine gidip geçmiş olsun diyelim. Elimizden gelen bir şey 

varsa, yardımcı olalım. Dedemizin, ninemizin gönüllerini hoş edip dualarını alalım. 

Bir anneanne için en büyük mutluluk, torunlarını yanında görmektir. Onları bundan 

mahrum etmeyelim. Bir gün yaşlanacağımızı unutmadan onlara karşı anlayışlı olalım.

Öğretmenimiz, ailemizden sonra bize hayatı öğre¬ten ikinci kişidir. Her 

birimizin ileride topluma faydalı insan olabilmesi için bize yol gösterir. Onlara 

karşı vazifemiz, onların gösterdiği bu yolda ilerlemek olmalı.
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Çevresine faydasının dokunmasını isteyen kişi, insanlardan uzak yaşayamaz. Sadece kendi menfaatini düşünmeyip, “Diğer 

insanların ihtiyaçları nedir? Ben onlara nasıl yardımcı olabilirim?” diye düşünür. Bu kaygıyı içinde taşıdığı sürece 

topluma faydalı, sorumluluk sahibi bir insan olarak yaşar. Aksi hâlde bu dünyada hayatına hiçbir anlam katmadan 

yaşamış olur.

Mehmed Akif Ersoy’u, Necip Fazıl Kısakürek’i, Mimar Sinan’ı, Ömer bin 

Abdülaziz’i düşünelim; şu an hayatta olmasalar da eserleri, güzel âhlâki 

vasıfları hâlâ dilimizde. Mihrimah Sultan’ın yaptırdığı hastane, 

Mimar Sinan’ın camileri, çeşmeleri, türbeleri gibi eserler insanların 

dertlerine deva olmaya devam edi¬yor.

Neden bizler de gelecek nesle böyle hazineler miras bırakmayalım? Yakınımızdaki bir kimsenin 

yardımına koşamayacak kadar merhametsiz miyiz? Yaptığımız işi sadece kendi isteklerimiz 

doğrultusunda ilerletmek gibi bencil bir düşüncemiz olmamalı. Müslüman olduğumuzu ve topluma karşı 

duyarsız kalamayacağımızı unutmayalım. Nerede hangi işi yapıyorsak, o işte en iyisi olmak için çaba sarf 

edelim. Yaşadığımız toplumu bir adım ilerletmek için vazifelerimizi ihmal etmeyelim. Derdimiz insanlar 

olsun. Öyle güzel bir insan olalım ki, öldükten sonra geride bıraktığımız eserler bütün insanlığa faydalı 

olsun. İnsanlar bizleri hayır dualarıyla ansın. 
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Günün son dersiydi. Çıkış zilinin çalmasına sa¬niyeler kalmıştı. Çantalar hazırdı. Öğrenciler 

dışarı çıkmak için sabırsızlanıyordu. Yalnız, Ali hazırlanamamıştı. Gecikmek için de elinden 

geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden 

kalkmadı. Ağır ağır eşyasını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor, bir yandan 

da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu. Öğretmeni, onun bu hâlini fark etti;

—   Hayrola Ali, dedi. Eve gitmeyecek misin?

Ali, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi:

—   Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim.

—   Peki, dedi öğretmeni. Ne söyleyeceksin baka¬lım?

—   Ahmet arkadaşımız var ya...

—   Evet, ne olmuş Ahmet’e?

—   Durumları pek iyi değil galiba. Annesi, beslen¬me çantasına pek iyi şeyler koymuyor.

—   Eee?

—   Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir simit 

parası biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz?

BOZUK PARALARLA
CENNET’İ SATIN ALMAK

Hikâyeden Önce

“En hayırlı kişi, insanlara 

faydalı olandır.” hadis-i şerifi 

üzerinde düşününüz. Hayırlı 

insan olmak isteyen Müslüman 

bir çocuğun, insanlara nasıl 

faydalı olabileceği üzerinde 

kısa bir hasbıhâl yapabilirsiniz.
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Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmenin 

masasının üzerine koydu. Nurhan Öğretmen, paraya 

dokunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Ali hak- 

kındaki bilgilerini yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin 

durumu iyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi, 

ne kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. 

Buna rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini 

istemiyordu.

Nurhan Öğretmen,

—   “Dur bakalım Ali! Bildiğim kadarıyla sizin de maddi durumunuz pek 

iyi değil. Yanlış mı biliyorum?” diye sordu.

Ali,

—   Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçi. Çoğu zaman iş 

bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, para kazanıyorum, diye cevap verdi.

—   Nerede çalışıyorsun?

—   Simit satıyorum.

Nurhan Öğretmen iyice şaşırdı. İyiliğin bu kadarına ne demeliydi şimdi? 

Bunun gerçekleşmesi zordu. Onu bundan vazgeçirmek için bir çare 

bulmalıydı. Bunu yaparken sevimli öğrencisini de kırmamalıydı. Onunla biraz 

daha konuşursa belki bir yolunu bu¬lurdu.

Nurhan Öğretmen, Ali’ye döndü,

—   Büyüyünce ne olmak istiyorsun, diye sordu.

         —   Çok zengin bir işadamı olmak istiyorum.

—   Niçin?

—   İnsanlara daha çok yardım etmek için.

—   Güzel, dedi Nurhan Öğretmen. Bak 

şimdi Ali, Ahmet’in ailesinin durumu iyi değil, 

bu doğru. Ama sizinki de bundan pek farklı değil. 

İstersen acele etme. Çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin. 

Olmaz mı?

—   Olmaz, dedi Ali. Şimdi yapmalıyım!

—   Neden olmaz?

—   Üç sebepten dolayı olmaz: 

Burada hikâye anlatımına kısa bir ara yererek bu 

üç sebebin neler olabileceğine dair öğ¬rencilerinizin 

tahmin yürütmelerini isteyebilirsiniz. Öğrencilerinize, 

öğretmenin söylemiş olduğu şu cümlenin doğru olup 

olmadığını sorabilirsiniz: “Çok zengin olduğun zaman 

insanlara yardım edersin. Olmaz mı?”

Öğrencilerinize
Sorun
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Birincisi: Bu para zaten benim değil. Onu bana Allah gönderiyor. İyilik ettiğim 

için Allah, beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan etkileniyor, 

daha çok simit alıyorlar. Bu sayede gün boyu ça¬lışanlardan bile fazla simit 

satıyorum. Hele mahallede Haşan Amca var, her gün iki simit alıp güvercinlere 

veriyor.

İkincisi: “Ağaç yaş iken eğilir.” deniliyor. Şimdiden iyilik yapmayı 

öğrenmezsem büyüdüğümde bunu hiç yapamam.

Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman çok 

zengin bir işadamı olmak istiyorum. Zamanında yatırım 

yapmayanlar büyük işadamı olamazlar.

Nurhan Öğretmen, karşısında büyük biri varmış gibi 

dinliyordu:

—   Bu sonuncusunu çok iyi anlayamadım, dedi.

Ali gülümseyerek,

—   Açıklayayım öğretmenim, dedi. Şimdi çok zengin 

olmadığım için ancak günde bir simit parası kadar yardım 

edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem. Allah, Cennet’i 

gücü yettiği kadar iyilik edene veriyor. Şimdi gücüm bu 

olduğuna göre Cennet’in fiyatı birkaç simit parası kadardır. 

Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç 

simit parasıyla Cennet’e girebilirim. Bundan 

daha kârlı bir yatırım olur mu?

Nurhan Öğretmen’in gözleri dolmuştu. Başını 

“Evet!” anlamında sallarken Ali evinin yolunu 

tuttu.

Ali’nin sözlerinin etkisiyle Nurhan Öğretmen’in gözleri yaşardı. Kendini 

toparladığında Ali’nin masanın üzerine bıraktığı paraları fark etti ve onları eline 

aldı. Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en 

kıymetli incilerini, yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan 

bile kıymetliydi. Bu paralar, bu bozuk paralar, Cennet’i satın alabilecek 

paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir duygu ile sımsıkı kavradı bu 

bozuk simit paralarını. Yavaş adımlarla sınıftan çıkıp okuldan 

ayrılırken bekçi Sadık, Nurhan Öğretmenin “Bozuk 

paralar ile Cenneti satın 

almak, bozuk 

paralar ile 

Cenneti satın 

almak...” diye 

s a y ı k l a d ı ğ ı n ı 

duydu. 

Bekçi hayretle,

—    “Bir şey mi dediniz hocam?” 

diye sordu.

Nurhan Öğretmen bu soruyu duymamıştı bile. 

Bekçinin şaşkın bakışları altında akşamın 

alaca karanlığına karışıvermişti.
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HİKAYEDEN SONRA

Hikâyeyi anlatmayı bitirdikten sonra 

öğrencilerinizle 
aranızda para toplayarak 

yakınınızda bulunan muhtaç birisine yardım 

yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 

bir husus, öğrencil
erinizden onları z

or duruma 

bırakacak miktarda para almamanızdır. Küçük 

de olsa kendi imkânları ölçüsünde para 

vermelerini isteyebilirs
iniz. Toplanan bu pa

rayla 

yardım yapmadan önce, “bir insanı rencide 

etmeden ona nasıl yard
ım edilebileceğine d

air 

dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altında 

bir plan hazırlayabi
lirsiniz.

Seriyy-i Sakatî Hazretleri bir gün derste 
talebelerine, “Mü’minlerin dertleriyle 
dertlenmeyen, onlardan değildir. “ hadisini 
açıklarken bir talebesi heyecanla içeri girer 
ve der ki:

—   Hocam! Mahallede büyük bir yangın çıktı 
ve bütün mahalle yandı, kül oldu. Yalnız sizin ev 
kurtuldu. Hoca bir an için rahatlar ve kendi 
evinin yanmadığına sevinerek, “Elhamdülillah!” 
der. Aradan yıllar geçtikten sonra bir dostuyla 
sohbet ederken ona,

—   Ben o vakit, “Elhamdülillah!” demekle bir 
anlık da olsa sırf kendimi düşünmüş, felakete 
uğrayanların ızdırabından uzak kalmış oldum. 
İşte aradan yıllar geçse de o andaki hatamdan 
dolayı her gün Allah’a tövbe ederim, der.

Tarihten Bir Hatıra

KİMSESİZLERİN BABASI

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ
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KİMSESİZLERİN BABASI

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ

Bütün insanlığın en çok aradığı ve özlediği erdem,adalettir. Adaletin olmadığı 

bir yerde insanlar huzursuz olur, asla mutlu olamazlar. Adil olmak ve insanlara 

eşit davranmak, bir toplumu idare eden liderlerin birinci vazifesidir. Tarih 

boyunca birçok lider gelip geçmiştir. Bunların bir kısmı zalimlikleriyle 

kötülükleriyle ve nefretle anılmış, bir kısmı ise adaletleriyle ve iyilikleriyle 

anılmışlardır. İslâm tarihinde asla unutulmayan ve hep sevgiyle hatırlanan birçok 

liderden biri de Ömer bin Abdülaziz’dir.

Ömer bin Abdülaziz, Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v.) vefatından tam kırk yedi sene 

sonra, yine peygamberyurdu olan Medine’de 

dünyaya geldi. Aynı zamanda adaletiyle 

meşhur ikinci halife Hazreti Ömer’in oğlunun 

torunuydu. Medine’de doğduğundan dolayı 

birçok sahabeyle görüşüp tanışma imkânı 

buldu. Bu kadar güzel bir 

ortamda yetişen Ömer 

bin Abdülaziz, mükemmel 

bir eğitim alarak gerekli 

bütün ilimleri öğrendi.

Genç yaşında Hicaz 

bölgesine vali oldu. 

Bu valiliği sırasında 

yaptığı icraatlerle ve 

adaletli yönetimiyle halk 

tarafından çok sevildi. Hicaz bölgesi, huzurun ve barışın yurdu oldu. Bu 

huzur hâlini yaşamak isteyen insanlar başka bölgelerden Hicaz’a göç ettiler. 

Peygamber Efendimiz’e saygısından ve sevgisinden dolayı Medine’de ciddi 

imar faaliyetlerinde bulundu. Mescid-i Nebevî’yi ve diğer mescitleri tamir 

ettirip genişletti.
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Daha sonra Müslümanların halifesi oldu. 

Mesuliyetinin büyüklüğünden dolayı halifeliği 

önce kabul etmek istemediyse de ısrarlar 

karşısında hilafet makamına geçti. Yaklaşık iki buçuk yıl 

gibi kısa süren hilafeti süresince herkese adaletle hükmetmeye 

çalıştı. Halife olmadan önce çok gürbüz ve yapılı olmasına rağmen 

halifeliğinde görevinin büyüklüğünden dolayı çok zayıfladı. Yaptığı bütün 

işlerde hep kıyamet gününü gözünün önüne getirip 

kalbinde hissederek devamlı bir vicdan 

muhasebesi içindeydi. Haksızlık 

yapmaktan çok korkuyordu. Bunu 

ne zaman düşünse hüngür hüngür ağlamaya 

başlardı. Niçin ağladığını soranlara, “Ben 

yüce Allah’ın huzuruna bütün milletin 

hesabını vermek üzere çıkacağım. 

Herkese adil olarak davranabildiğimden 

emin değilim. Yaptığım kusurlar da ayrı. 

Bunların hesabını veremeyeceğimden 

dolayı korkuyorum ve ağlıyorum.” 

derdi.

Her şeyini insanlara 

hizmet için harcardı. Halkın 

ihtiyaçlarını karşılamak, 

sıkıntılarını gidermek için 

bütün gün 

v a z i f e s i 

başında kalırdı. 

Akşam olduğu hâlde bazı 

kimselerin işleri bitmezse gece de 

çalışmaya devam ederdi. Bir gece yine 

halkın ihtiyaçlarını görüp işlerini bitirdikten sonra 

evine gelmişti. İki rekât namaz kıldıktan sonra uzun uzun 

tefekküre daldı. Gözyaşları yanaklarından akıyor¬du. Sabaha 

kadar bu şekilde ağladı. Hanımı kendisine, “Ey efendi! Sizi 

daha önce hiç böyle görmemiştim. Sizde bugün bir hâl var.” 

deyince ona şöyle cevap verdi: “Bu milletin beyazına siyahına halife 

oldum. Bu ülkedeki fakirler, garipler, muhtaçlar, bütün dertliler ve 

kederliler benim sorumluluğum altında. Düşünüyorum ve anlıyorum ki 

Allah Teâlâ, onların hepsinin hesabını benden soracak. Bundan dolayı 

sonumun ne olacağını düşünüyor ve çok korkuyorum.”

Arkadaşlar! Ömer bin Abdülaziz işte böyle bir halifeydi. Evet, gerçekten 

mesuliyeti çok büyüktü; ama bunun farkında olarak görevini hakkıyla 

ve layıkıyla yaparak bu dünyadan göçtü gitti. Ülkesini mükemmel bir 

şekilde adaletle yönettiği için bütün tarihçilerin ortak kanaatiyle, ilk 

dört halifeden sonra en adil beşinci halife 

olarak kabul edilmektedir. Yüce Allah (c.c.) 

ondan razı ve memnun olsun. Bizleri de onun 

gibi liderlerden mahrum bırakmasın. Amin!
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BİR FAYDAN 
DOKUNSUN

Sohbet bittikten sonra herkes telaşla etrafa dağılmaya 

başlamıştı. Duyduklarını unutmaktan korkuyorlardı. 

Bunun için okuma yazma bilenler hemen duyduklarını yazabilmek için 

evlerine koşuyor, bilmeyenler de duyduklarını anlatacak birilerini 

arıyorlardı. Aslında her zaman böyle yaparlardı. Ama Peygamberimiz 

(s.a.v.) yine onlara duyduklarını başkalarına anlatmalarını tembih etmişti. 

Herkes bildiğini öğretmekle yükümlüydü. Özellikle de okuma yazma 

bilenler, bilmeyenlere öğretmeliydiler. Allah Resulü buna çok önem 

veriyordu. Her seferinde de Müslümanlar’dan bunu istiyordu. İşte bu 

yüzden yine ayrı bir heyecan vardı herkeste.

Delikanlı başını önüne eğdi. Bu yaşına kadar 

babasının hurma bahçesinde çalışmıştı. Bu 

sebeple okuma yazma öğrenememişti. Ama her zaman okuyup yazanlara 

özenirdi. Özellikle Enes’e... O her zaman Peygamberimiz’den (s.a.v.) 

duyduklarını yazar, sonra da bir araya geldiklerinde onları okurdu. 

Bütün arkadaşları ona gıpta ederlerdi. “Keşke...” dedi delikanlı 

içinden, “Keşke ben de öğrenebilseydim.”

O sırada delikanlı omzuna bir elin dokunduğunu 

hissetti. Merakla arkasına döndü ve karşısında 

Enes’i görünce birden utandı ve başını önüne 

eğdi. Enes ise son derece nazik bir sesle: 

“Hayırdır kardeşim? Nedir bu hâlin? Herkes bu kadar 

heyecanlıyken sen neden bu kadar durgunsun?” 

Delikanlı birden heyecanlandı. Enes’ten kendisine 

okuma yazma öğretmesini isteyebilirdi! Tam 

söyleyecekken yine babasını hatırladı ve sustu. Onun 

bu hâlini gören Enes iyice meraklandı ve ısrar etmeye başladı. 

Arkadaşının derdini gidermek istiyordu. Yoksa bütün gece gözüne 
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uyku girmezdi. Nihayet Enes’in ısrarına dayanamayan delikanlı, “Enes! Ne 

zamandır düşünüyorum. Okuma yazma öğrenmek istiyorum” dedi. Bunu duyan 

Enes çok sevindi. Arkadaşına kendisi yardımcı 

olabilirdi. Allah Resulü, az evvel bunu istememiş 

miydi? İşte kendisi için çok güzel bir fırsattı bu. 

Bu sayede birine faydası dokunabilirdi. Mutlulukla, 

“Tamam işte kardeşim, neden üzülüyorsun? Ben sana 

öğretirim.” dedi. Delikanlı Enes’e bakıp sevgiyle gülümsedi. Ardından başını 

öne eğdi ve “Biliyorum kardeşim, sen bunu seve seve yaparsın. Ben de çok 

isterim; ama biliyorsun ki benim yaşlı babam... Beraber bahçede çalışıyoruz. 

Eğer ben ona yardım edemezsem hasta olur. O sebeple bahçeyi bırakıp da 

gelemem. İşte bu durum benim elimi kolumu bağlıyor.” dedi. Arkadaşının 

hüzünlü gözlerine bakan Enes’in yüreği burkuldu. Arkadaşının 

bu fedakârlığını anlayabiliyordu. O da haklıydı. Derken birden 

yüzü güldü Enes’in. Heyecanla arkadaşının omuzlarından tuttu ve 

şöyle bir teklifte bulundu: “Üzüldüğün şeye bak kardeşim! Eğer 

sen gelemezsen ben bahçenize gelirim. Ara verdiğin zamanlarda 

çalışırız. Kısa zamanda öğrenirsin zaten.”

Delikanlı inanamayan gözlerle Enes’e bakıyordu. Şaşkınlıktan 

ve mutluluktan ne diyeceğini bilemiyordu. Gözleri dolmuştu. 

Arkadaşına sıkıca sarıldı. Bir taraftan Allah’a şükrederken 

diğer yandan Enes’e teşekkür cümleleri dökülüyordu 

dudaklarından. Enes ise arkadaşına faydası dokunacak bu kapıyı 

açtığı için Allah’a şükrediyordu.

İşte asr-ı saadet insanı birbirlerine faydalı olmak 

için adeta aralarında yarışırlardı. 

Peygamberimiz’in de istediği zaten 

buydu. Bunun en güzel yolu ise insanın 

bildiklerini başkalarına öğretmesidir.



17

Gaye: Çocuklara sorumluluk duygusunu kazandırmak.

Hazırlık: Öğrencilerinize muhtaç insanlara yardım etmenin öneminden 

kısaca bahsedin. Her ne kadar bizler güzel imkânlar içinde olsak da 

çevremizdeki bazı yaşıtlarımızın maddî imkânsızlıktan dolayı yeni ve 

güzel giyecekleri olmadığını anlatın. Bu insanlara ihtiyacı olan şeyleri 

vermenin ne kadar güzel bir davranış olacağından bahsedin. Evimizde 

artık giymediğimiz ya da kullanmadığımız kıyafetlerimizi hatırlatın. Bu 

elbiseleri bir araya getirip büyüklerimizin de izinleriyle ve yardımlarıyla 

muhtaç kişilere güzel bir şekilde sunacağınızı haber verin.

Uygulama: İhtiyaç sahiplerini giydirme çalışmasını aşağıdaki maddelere 

göre düzenleyebilirsiniz.

1-   Önce ihtiyaç sahiplerine verilebilecek nitelikte olan elbiselerin 

listesini çıkarın ve gruplayın. Mesela: Beden numarası, pantolon, gömlek, 

etek, kazak, süveter vs.

2-   Yakın çevremizde bu elbiselere ihtiyacı olan kişilerin bir listesini 

yapın.

3-   Her öğrencinizden belirlediğiniz kategoriye giren elbiseleri 

varsa ebeveynlerinden yardım alarak ütülemelerini ve güzelce katlayıp 

getirmelerini isteyin

4-   Gelen malzemeleri ambalaj paketleriyle güzelce paketleyin.

5-   Paketlenen elbiseleri daha önceden belirlediğiniz kişilere güzel 

bir şekilde sunun.

6-   Faaliyetin sonunda öğrencilerinizle bir araya gelerek durum 

değerlendirmesi yapın ve onları bu güzel faaliyetlerinden dolayı tebrik 

edin.

Sonuç: İçinde yaşadığınız cemiyete karşı öğrencilerinizle birlikte 

çok güzel ve faydalı bir iş yapmış oldunuz. 

Bu tarz çalışmalar değişik şekillerde 

tekrarlanabilir. Kullanılmış 

kâğıt toplayabilirsiniz. 

Birlikte bir kurban 

kestirip etini çevredeki 

fakir insanlara dağıtabilirsiniz. 

İYİLİK
ELBİSESİ
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VİTES KUTUSU

Temel, çok pahalı ve son model bir araba almıştı. Aldığı yerden 

memleketine gelirken henüz araba kullanmayı bilmediğinden bir 

şoför tutmuştu. Yolda giderlerken şoförün yaptıklarına bakarak 

bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Bir süre sonra araba aniden 

durdu. Şoför aşağı inip sağına soluna baktıktan sonra tekrar 

arabaya bindi ve,

—   Araba bozuldu, dedi.

Temel şaşırarak,

—   “Nasıl olir daaa, yeni almiştum oni da?” diye sorunca şoför,

—   Vites kutusu dağılmış, diye cevap verir.

Temel:

—   Göster bakayim şu kutuyi!

Şoför vites kutusunun olduğu bölgeyi gösterince Temel kızgın bir 

şekilde şöyle der:

—   Ben anlamiştum onin bozulacağını’. Yola çiktuğumuzdan 

beridur pi sağa bi sola, pi aşaği pi yukari oynayip durdin.

18
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BİLMECE
Okyanusta varım denizde yok

Ormanda varım korulukta yok

Yunanistan’da varım
 Türkiye’de yok

Bilin bakalım ben neyim?

 Yeraltında evleri,

 Eğri büğrü yolları,

 Pek incedir belleri.

“a” harfi

Karınca

Boş bir alanın tam ortasında 1 adet havuç, 
atkı, 5-6 adet düğme bulunmaktadır. Acaba 
bu ne manaya gelir?

Erimiş bir kardan adam.

Zeka Sorusu



ÇEVRE
TEMİZLİĞİ

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL
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HEDEF DAVRANIŞLAR

Çevre temizliğine önem veren bir Müslüman,

Allah’ın temizleri sevdiğini bilir.

Peygamberlerin ve Allah dostlarının en temiz insanlar olduğunu ve temizliği sevdiklerini 

bilir.

Beden ve çevre temizliğinin ibadetler için bir zaruret o
lduğunu bilir.

Odasını, evini, okulunu, sınıfını temiz tutmanın da bir insanlık vazifesi olduğunu bilir.

Sağlıklı bir hayat sürebilmesi için temizliğe dikkat eder.

Temizliğin fiziki sağlığını etkilediği kadar ruhî hayatını da tesir ettiğinin 
farkında olur.
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ÇEVREMİZ BİZİM!

Kış boyu özlediğimiz şeylerden biri de pikniklerdir. Gerçi kar yağarken çıkıp 

kartopu oynamak da çok eğlencelidir. Ama hava soğuk olduğundan kış aylarında 

dışarıya pek çıkamayız. Kış bitip bahar gelince sokaklar, parklar ve bahçeler 

canlanmaya başlar. Hele hafta sonları, havanın güzel olduğu bir pazar günü ailece 

gidilen pikniklerin tadına doyum olmaz. Çimenlerde açılan sofralarda annemizin 

yaptığı poğaçalar, kekler ve börekler yenir. Çam ağacının dalına babamız 

salıncak kurar. Papatya tarlalarında, ağaçların arasında özgürce koşmak, 

çeşme başında çamurla oynamak, kozalak toplamak, hele hele ormanda 

saklambaç oynamak ne kadar da güzeldir!

Mutlaka sizlerin de böylesine güzel hatıralarınız vardır. Ama şu 

var ki, artık ormanlar, bahçeler eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskiden her 

evin düzenli ve güzel bir bahçesi olurdu. Şimdilerde ise 

insanlar böyle güzel alanların hayâlini kuruyor, hayâllerini 

gerçekleştirmek için yapay bahçeler oluşturmaya 

çalışıyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri de elbette 

ki çevreye yeteri kadar değer verilmemesidir. En iyi 

hayat şartlarına ve gelişmiş teknolojiye sahip olan şehirler, 

çevre kirliliğinin en çok hissedildiği yerler olmaya başladı. 

Öyle ki değil piknik yapmak, insanlar temiz hava alabilmenin hayâlini kurar 

oldular. Gelişmiş şehirlerde yaşanan modern hayat, beraberinde büyük bir çevre 

kirliliği meydana getirdi. Artık bu şehirlerde çevreye karşı sorumsuz insanlar 

yaşıyor ve bu kirlilik her gün gittikçe artıyor.

Temizliğin hayatımızın her noktasında gerekli olduğunu 
çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar!

Bedenimizin, yaşadığımız evin ve kendi odamızın temizliği ne kadar önemli ise 

çevremizin temizliği de o kadar önemlidir. Ama ihmalkâr insanlar çevremizde 

var oldukça her yerin çöplüğe dönmesi ve doğal güzelliklerimizi kaybetmemiz 

kaçınılmaz olacaktır. İşte bu durumda her birimize bazı vazifeler 

düşüyor. Unutmayın ki, dinimiz kadar temizliği her yönüyle önemseyen 

başka hiçbir din yoktur. Duyarlı bir Müslüman olduğunuza inanıyorsanız 

mutlaka yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Şimdi düşünün bakalım, 

çevremizin doğal güzelliğini koruyabilmek için neler yapmalıyız?

Öncelikle kendi çevremizden, mahallemizden, sokağımızdan başlayalım. Mesela 

belediyenin çöp arabalarının geçtiği belirli vakitler vardır. Bazı insanlar bunu 

bildikleri hâlde vakti gelmeden çöplerini sokağa çıkarıyorlar. Sonra da sokağın 

köşesinde saatlerce bekleyen çöp görüntüleri... Bekleyen 

çöpler ise birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. 

Tabii kötü kokusu ve görüntüsü de cabası. Yolların 

kenarlarındaki ağaçları görmüşsünüzdür.
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olan bir etken de pikniğe giden sorumsuz kişilerdir. Dikkatsiz ve 

sorumsuz insanların kendi eğlenceleri için çevreye zarar vererek 

piknik yapmalarıdır. Bu tarz insanlar; çöplerini etrafa atarlar, 

mangal yapanlar ateşin közünü temizlemeden orayı terk ederler. 

Kendileri piknik yaptıktan sonra orada büyük bir yangın çıkıp ormanı 

mahvedeceğini düşünmezler bile. Salıncağı zayıf bir dala kurup dalın 

kırılmasına sebep olurlar. Çiçekleri koparıp güzelliklerini bozarlar. Bu 

ihmaller yüzünden tabii güzellikler kaybolmaya başladı.

Temizliğini, düzenini korumamız gereken ortak kullanım alanlarımızdan 

çoğunu saymadık bile. Oturduğumuz ev, okulumuz, sınıfımız, alışveriş 

merkezleri, marketler, camiler, mescitler, parklar... Çevremizdeki 

tüm nimetler, Rabbimizden bize ikram olduğuna göre bunların değerini 

bilmek bizim başlıca vazifemizdir. Bir yağmur gibi yağdığı yeri 

temizleyen, çevresine hayat veren kişiler olalım; çünkü çevremiz 

bizim, hepimizindir!

Ağaçlar bizim oksijen kaynağımız. Nedense bazı kimseler ellerindeki çöpleri ağaç 

diplerine atarlar, sanki orası çöplükmüş gibi. Nasıl olsa kaldırımları temizleyen 

görevliler var diye düşünüyorlar. Bu da yetmezmiş gibi özellikle iş yerlerinde 

temizlik yapıldıktan sonra kovadaki pis ve deterjanlı suyu da ağacın dibine 

dökerler. Çevreyi kirletmekle kalmayıp ağacın bünyesine de zarar vermiş 

oluyorlar. Pikniklerin ne kadar güzel olduğundan bahsettik. Ama çevre kirliliğine sebep 
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TABİATIN
İNTİKAMI

 HİKAYEDEN ÖNCE
 Hikâye anlatımına geçmeden önce dinimizin çevre 

         temizliğine verdiği önemle ilgili kısa bir 

                 giriş konuşması yapabilirsiniz.

              Şu soru, bu konuşmanın çerçevesini 

           belirleyebilir: İbadetlerimiz ile

      çevre temizliği arasında bir

      ilişki var mıdır?

- Ersin, ne yapıyorsun öyle?

 

- Sana ne Rıza! Niye karışıyorsun? Burası 

babanın yeri mi? İstediğimi yaparım.

 

- Burası hepimizin yeri Ersin! Bu sınıfta seninle birlikte on sekiz kişi daha 

var. Birlikte yaşadığımız bu alanı kirletmeye kimsenin hakkı yok!

 

- Çok konuşuyorsun Rıza? İşine bak sen! Benim işlerime burnunu sokma!

 

- Bunu yapmamalısın Ersin! Burası bizim evimiz gibidir. Sen, kendi evinde 

yediğin çekirdeklerin kabuklarını yere atıyor musun? Eğer atsaydın bu 

duruma annen ne derdi?

 

- Eeeeeeh! Amma da konuştun be Rıza! Tamam, bak işte alıyorum bunları 

 yerden. Yeter ki şu sesini kes!

 

Ersin bir taraftan bunları söylerken diğer taraftan da öfkeli bir yüzle yere attığı 

kabukları toplayıp hışımla pencereden aşağı fırlattı. Çekirdek kabukları küçük 

kâğıt parçaları gibi savrula savrula okulun bahçesinin ortasına düştü. Bu sırada 

bahçede bulunan ve o gün nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni 

Harun Hoca kabukları atanın Ersin olduğunu görmüştü. Ersin’in bu davranışını hiç 

beğenmedi. Ersin başını tam pencereden içeri sokacakken Harun Hoca ona seslendi:

 - Ersin, hemen aşağıya gel bakalım! Hemen!

Ersin neye uğradığını şaşırmıştı. Kabukları atarken mümkün olduğunca kafasını 

saklamaya çalışmıştı; ama işte Harun Hoca görmüştü onu. Şimdi Harun Hoca’dan iyi 

bir fırça yiyecek ve tüm öğrencilerin gözü önünde rezil olacaktı.
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Ersin’in yüreğini büyük bir korku ve heyecan sarmıştı. Mahcup bir şekilde indi 

bahçeye. Harun Hoca, bahçenin ortasında ellerini arkasına bağlamış bir şekilde 

bekliyordu. Ersin ürkek adımlarla ve başı öne eğik bir şekilde ilerledi. Harun 

Hoca’nın yanına gelince durdu. Harun Hoca, Ersin’in yaptığı hatayı anlayıp 

mahcup olduğunu görmüştü. Bu yüzden ona kızmaktan vazgeçti.

- Ersin, evladım, kocaman adam oldun. 

Yediğin yemişlerin kabuklarını bahçeye 

atman doğru bir şey mi?

 

- Hocam...

 

- Ben size derste böyle mi öğrettim? 

Temizliğin imandan geldiğini anlatmadım 

mı? Müslüman insanın çevresine 

saygılı olması gerektiğini söylemedim 

mi? Çevreyi kirleten insanların kul 

hakkına girdiklerini; kul hakkının da 

affedilmeyecek günahlar arasında olduğunu 

kaç defa söyledim.

 

- Lütfen itiraz etme! Konuşmana gerek 

yok. Bu davranışınla beni çok üzdün. 

Şimdi eline bir poşet alacaksın. Bahçenin 

tamamını gezeceksin. Attığın kabukları 

teker teker toplayıp poşetin içine 

koyacaksın. Buna ek olarak gördüğün 

diğer çöpleri de toplayacaksın.

Ersin, çaresiz işe ko¬yuldu. Bir yandan yerde rastladığı çöpleri poşete 

koyarken bir yandan da pencereden kendisini gülerek seyreden arkadaşlarına 

tehditler savuruyordu.

 - Görürsünüz siz! Hele sen Rıza! Hepsi senin yüzünden! Ben sana ne yapacağımı 

çok iyi biliyorum!

Yarım saat kadar uğraştıktan sonra bir poşet dolusu çöp toplamayı başarmıştı 

Ersin. Elindeki poşeti atacak bir çöp kutusu aradı; ama çöp kutusu oldukça 

uzaktaydı. Birden aklına bir fikir geldi. 

Kurnazca gülümsedi. Harun Hoca’nın diğer 

öğrencilerle konuşmasını fırsat bilerek 

okulun kapısından çıktı. Kapının hemen 

yanına poşeti bırakıverdi.

- Ne yapıyorsun sen öyle?

Ersin, irkilerek arkasına döndü. Yaşlı bir 

amca elinde bastonuyla öylece dikilmiş dik 

dik Ersin’e bakıyordu.

- Ne oldu amca ya!

- Ne mi oldu? Ne mi oldu? Bak bir de 

soruyor. Çöplerini yol kenarına atmaya 

utanmıyor musun? Bunu mu öğretiyorlar size 

okulda? Ailenden hiç terbiye almadın mı? 

İnsanların gelip geçtiği yerleri kirletmeye 

utanmıyor musun? Kaldır şunu yerden!

Adam öylesine öfkeli ve yüksek sesle 

konuşmuştu ki Ersin çıt çıkarmadan alıverdi yerdeki poşeti. Yaşlı amca söylene 

söylene yoluna devam etti. Ersin iyice kızmıştı şimdi. Sağında solunda çöp 

bidonu ararken birden gözü arabaların gelip geçtiği yolun tam ortasındaki 



çukura takıldı. Sağına soluna dikkatlice bakarak yolun yarısını geçti. Yolun tam 

ortasında durdu. Sağından ve solundan arabalar hızla gelip geçiyordu. Elindeki 

poşeti hiç düşünmeden çukura atıverdi. Çukur yağmur suyuyla dolu olduğundan 

poşetteki kuruyemiş kabukları suyun içine karıştı. Ersin poşetten kurtulmuş 

olmanın sevinciyle tam yolun karşısına geçiyordu ki ileriden bir arabanın kendi 

üzerine doğru geldiğini gördü. Hafifçe geriye doğru çekildi. Ersin’in hemen 

yanından geçen arabanın tekeri çukurun içine girdi. Çukurdaki çamurlu su, 

poşetin içindeki yemiş kabukları, meyve kabukları, kâğıt parçaları Ersin’in 

üzerine sıçradı. Ersin soluğunu tutmuş, sinirden öylece kalakalmıştı. Okulun 

camlarından başını çıkaran öğrenciler kahkahayla kendisine gülüyorlardı. Ersin, 

acemi bir ressamın sulu boya tablo çalışmasından fırlamış gibiydi. Yüzü gözü, üstü 

başı çöple dolmuştu. Tüm bu olup bitenleri gören Harun Hoca ise sakince durup 

Ersin’e baktı ve kendi kendine söylendi:

- Tabiatın intikamı böyle acı oluyormuş demek.

Hikâyeden sonra öğrencilerinizin çevre 
temizliği konusunda daha hassas ve dikkatli 
olmalarını sağlamak için temizlikle ilgili 
davranış çizelgesi çıkarabilirsiniz. Önümüzdeki 
iki hafta zarfında bu listedeki davranışlara 
dikkat etmelerini ve yerine getirdikleri her 
bir görevi işaretlemelerini isteyebilirsiniz. 
İki hafta sonra çevre temizliğine karşı en 
dikkatli olan öğrencinizi ödüllendirebilirsiniz.

HİKAYEDEN SONRA

Güney Afrika’nın Cape Tovvn şehrindeki bir 

hastanede gizemli olaylar oluyordu. Üstelik ölümlerin 

hepsi, cuma günleri 311 numaralı yoğun bakım odasında 

gerçekleşiyordu. Hemşireler ve doktorlar buna bir 

çözüm bulamayınca devreye polis girdi. Araştırmalar 

sonuç vermedi. Sırlı ölümlere uzun süre açıklama 

getirilemedi. Uzmanlar, odanın havasını bakteriyolojik 

olarak kontrol ettiler. Sonuç sıfırdı. Bu arada 

ölümler devam etti. Sonunda oda sürekli olarak 

gözetim altına alındı ve ölümlerin sebebi anlaşıldı. 

Cuma sabahları saat 06.00’da odaları temizleyen 

görevli, hastanın başındaki solunum cihazının fişini 

çekerek elektrik süpürgesinin fişini takıyordu.

HASTANE TEMİZLİĞİ

Bir Nukte
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İbrahim Hakkı Hazretleri, 1703 senesinde Erzurum’un Hasan kale ilçesinde 

dünyaya gelmiştir. Babasının hocası olan İsmail Fakirullah Hazretleri’nden ders 

okumuştur. İsmail Fakirullah Hazretleri’yle dokuz yaşında tanışan İbrahim Hakkı 

Hazretleri ilk karşılaşmalarını şöyle anlatır:

“Ben dokuz yaşında idim. Ali amcam beni babamın yanına götürdü. Bir ikindi 

vaktinde Tillo’ya girdik. Dergâha vardığımızda babam ile hocası namaz kılıyorlardı. 

İlk bakışta İsmail Fakirullah Hazretleri’nin mübarek yüzü bana babamdan daha yakın 

geldi. O anda yüzünün güzelliği gönlümü aldı. Aklım, onun güzelliğine hayran kaldı. 

Gönlümü ona kaptırdım. Babam, beni kendi odasına götürdü. Şefkat ile ilim öğretip 

lütuf ile terbiye etmeye başladı.”

Burada eğitimine başlayıp uzun yıllar kendisini ilme adayan İbrahim Hakkı Hazretleri, 

zamanının bütün ilimlerini öğrenerek meşhur bir ilim adamı olmuştur.

Şu ana kadar tespit edilebilen elli sekiz eseri vardır. Yıllarca kendinden 

bahsettiren en meşhur eseri bir nevi ansiklopedi sayılan Marifetname’dir. Bu 

eserde dinî ilimler anlatılır, bitkilere ve insanlara dair çok önemli bilgiler bulunur. 

Sonra geometri, astronomi ve coğrafya konuları yer alır. Marifetname, Arapça’ya 

ve Farsça’ya da çevrilmiştir.

İbrahim Hakkı Erzurumî Hazretleri üç sefer hacca gitmiştir. 1758’de İstanbul’a 

gitmiş ve saraya özel olarak davet edilmiştir. Bununla ilgili anlatılan çok güzel bir 

olay vardır:

ERZURUMLU
İBRAHİM HAKKI
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İbrahim Hakkı Hazretleri İstanbul’da bir handa kalmaktadır. Bir gün İstanbul’da 

gezerken Şehzadebaşı Camii’nin yanından geçer. Camiinin bahçesi içler acısı bir 

hâldedir. İlgisizlikten otlar büyümüş, ağaçlar budanmamış, yer yer çalılar sarmış. 

Bir camii bahçesine yakışmayacak bir hâldir bu. İbrahim Hakkı Hazretleri, gördüğü 

bu manzara karşısında çok üzülür. Akşamleyin hana döndüğünde oda arkadaşına 

gördüklerini anlatır. İkisi birlikte o akşam bir karar verirler. Masraflarını kendileri 

karşılayarak ecdadın bizlere miras bıraktığı bu emanete sahip çıkacaklardır. 

Sabahleyin birkaç işçi tutarlar. Cami bahçesinde günlerce sürecek hummalı bir 

temizlik çalışması başlar. Otlar biçilir, ağaçlar budanır. Çalılar sökülür, yerlerine 

gülfidanları dikilir. Çiçek tohumları ekilir. Hüzün veren, o ilgisizliğe terk edilen 

bahçe gider, İstanbul’un en gözde camilerinden birine layık güzel bir camii bahçesi 

oluverir.

Onların bu güzel fedakârlığı karşılıksız kalmaz. Aradan birkaç gün sonra Sultan 

I. Mahmut oradan geçerken gördüklerine şaşırır kalır. Çünkü camii bahçesinin 

önceki hâlini görüp üzülen sultan da camii bahçesini temizlettirmeyi düşünmüştür. 

Fakat birileri ondan önce davranıp bu hayırlı işte onu geçmiştir. Hemen bu işi kimin 

yaptığını araştırır.

Saraydan adamlar gelip İbrahim Hakkı Hazretleri ve arkadaşını saraya davet 

ederler. Sultan I. Mahmut ile görüşürler. Sultan, yaptıkları bu işten duyduğu 

memnuniyeti dile getirir ve onlara teşekkür eder. İbrahim Hakkı Hazretleri’ne 

saray kütüphanesinde istediği gibi çalışması için müsaade edilir. Bu en kıymetli 

eserlerin bulunduğu saray kütüphanesinde yaptığı çalışmalar, İbrahim Hakkı Hazretleri için çok 

faydalı olur. Marifetname’yi hazırlarken burada öğrendiği bilgilerden istifade eder.

İbrahim Hakkı Hazretleri 1780’de 77 yaşında iken vefat eder. Kendi isteği üzerine hocası İsmail 

Fakirul¬lah Hazretleri için yaptırdığı türbeye defnedilir. 
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Herkeste bir heyecan ve mutluluk 

vardı. Allah Resulü birazdan sohbet 

etmek için mescide gelecekti. Enes 

Bin Malik ve arkadaşları da aynı 

heyecanla ön saflarda bir yere oturmak 

için mescide erkenden gittiler. Kısa bir 

süre içinde mescitte adım atacak yer kalmamıştı. Ancak herkes tam 

bir sessizlik ve edeple yerinde oturuyordu. Az sonra Allah Resulü mescidin 

kapısında göründü. Yine tam vaktinde 

gelmişti. Her zaman sohbet verdiği 

köşeye geçti ve selam verdikten 

sonra oturdu. O’nun oturması ile diğer 

herkes de yerlerine oturdular. Allah 

Resulü, kalabalığı şöyle bir süzdü. Bir an 

Enes bin Malik ile göz göze geldiler. 

Enes’in kalbi heyecanla çarpmaya 

başladı. Gözlerini Allah Resulü’nden 

ayırmak istemiyordu. Ne kadar mutlu 

ve mütebessim görünüyordu. Derken 

birden Allah Resulü’nün yüz ifadesi 

değişti. Mübarek yüzü kıpkırmızı 

oldu. İki kaşının ortasındaki damar 

ise kızgın olduğu zamanlardaki gibi 

kabarmıştı. 

 Enes bin Malik ve diğer sahabiler 

birden telaşlandı. Az evvel gayet mutlu 

görünen Allah Resulü neye kızmış olabilirdi? 

Acaba içlerinden birinin yanlış bir hareketi 

mi olmuştu? Bu düşünce ile herkes birbirine 

bakmaya başladı. O sırada Allah Resulü 

hemen bir kap su istedi. Bunu duymasıyla Enes hemen yerinden fırlayarak 

mescitten çıktı. Aklında bin türlü soru vardı. Acaba ne olmuş olabilirdi? 

Eline geçirdiği bir kaba hemen su doldurdu ve hızla mescide geri döndü. 

Allah Resulü’nün kızgınlığı hâlâ geçmemişti. Başını eğerek hızla Resulullah’ın 

yanına geldi ve suyu uzattı. 

Allah Resulü su kabını eline 

aldı ve kıble tarafına doğru 

ilerledi. Duvarın önünde 

durunca Enes durumu anladı. 

Biri mescidin duvarına 

tükürmüştü ve Allah Resulü 

çevrenin kirletilmesinden hiç 

hoşlanmazdı. Çevreyi kirletecek 

her harekete kızar ve kirletenleri 

mutlaka uyarırdı. Ancak özellikle 

mescitlerin temiz tutulmasını tembih 

ederdi. Şimdi de Allah 

Resulü kendi eli ile 

MESCİTLER
TEMİZDİR
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Pislik ve dağınıklık Müslüman’a hiç yakışmazdı. Hele de ibadet edilen 

mekânları kirletmek, Allah Resulü’nün kabul edemeyeceği bir davranıştı. 

O olaydan sonra herkes bulunduğu yerin temizliğine dikkat etmeye başladı. 

Özellikle de mescitlerin temizliğine daha büyük ehemmiyet gösterildi.

Enes’in buna daha fazla içi razı olmadı. İleri atılıp 

yalvarırcasına,

- Ey Allah’ın Resulü, bırakın ben temizleyeyim, 

dedi.

Ancak Allah Resulü hiç duymamış gibiydi. 

Temizlemeye devam etti. Birkaç kişi daha 

aynı şeyi söylediler; ama Resulullah temizlemeye 

devam ediyordu. Nihayet duvarda kirden eser 

kalmadı. Resulullah elindeki su kabını Enes’e 

uzattı. Enes kabı alırken endişe ile Resulullah’ın yüzüne baktı. Kızgın 

olmasından korkuyordu. Ancak Hz. Peygamber’in yüzünde kızgınlıktan eser 

kalmamıştı. Allah Resulü’nün rahatladığını görünce Enes’in içini bir ferahlık 

kapladı. O sırada mescitte bulunan herkes de aynı şeyi hissediyordu. Kimse 

o kire dikkat etmemişti ve herkes bundan utanıyordu. Allah Resulü ise 

kimseye bir şey demeden duvarı kendisi temizlemişti.
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Bu defter, bu faaliyetten sonra da sıklıkla kullanılabilir, çevrelerinde gördükleri her 

türlü detaya dair notlar tutmalarını yeri geldikçe isteyebilirsiniz. Böylelikle özellikle 

doğa zekâsı olan çocuklarda keşif ruhunu harekete geçirmiş olacaksınız.

2 - Küçük kâğıtlara çeşitli hayvan isimleri yazılarak kura çektirilir. Kâğıtlara kedi, 

köpek, güvercin, ördek, tavşan, hindi, tavus kuşu, karınca yazılabilir.

3 - Her bir çocuk, kendisine çıkan hayvanı bir hafta boyunca gözlemleyecek. 

Akbaba, timsah gibi hayvanları ise araştırarak bilgilenmeye çalışacak. Bu hayvanlar, 

kendilerini ve çevrelerini temiz tutuyorlar mı, bunun için neler yapıyorlar gibi soruları 

cevaplandırarak defterlerine yazmalarını isteyiniz.

1 - Çocuklardan birer gözlem defteri oluşturmaları istenir.

Gözlem Defteri: Çocukların gözlem, yorumlama ve tefekkür 

kabiliyetlerini artırmak için hazırlatılacak bir defterdir. Her 

bir çocuk kendi defterini hazırlayacak, defterin üzerine de 

kendine göre isim verecek: “Ayşe’nin Gözlem Defteri”, 

 “Gözüme Takılanlar”, “Gözlem Defterim” vb.

GAYE
Çevre temizliği konusunda
hassasiyet kazandırmak.

KÜÇÜK BİLİM ADAMLARI

UYGULAMA
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4 - Defterlerine kendi çizimlerini, çektikleri ya da buldukları fotoğrafları da ekleyebileceklerini 

söyleyiniz.

  5 - Sonraki hafta her birinin gözlemlerini aktarmalarını isteyiniz. En iyi defter 

 sahibini, “haftanın bilim adamı”, “en iyi gözlemci” gibi unvanlarla ödüllendiriniz.

Temizlik sadece insanlara has bir davranış değildir. Hayvanlar da kendi 

dünyalarında bazı temizlik kurallarına dikkat ederler. Tabii bu, onların bilinçli 

olarak yaptıkları bir davranış değil, Rabbimiz’in bizlere gösterdiği birer örnektir.

SONUÇ
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Pazarlık Payı
Küçük Kayseri’liye hocası sormuş:

- “Altı kere altı?”

- “Otuz dokuz.”

Hoca çocuğun verdiği cevapa çok kızmış ve

- “Otur, sıfır.” demiş.

Arkadaşı sormuş:

- “Bildiğin halde neden otuz dokuz dedin?”

Öğrenci arkadaşına şu cevabı vermiş:

- “Pazarlık edeceğini düşündüm.

Sonradan otuz altıya inecektim, anlamadı.”

İneklere neden 
çıngırak takılır?

Kornaları olmadığı için

Ay varken açarlar, gün 
varken kaçarlar.

Yıldızlar



Bir insanı doyurmak istersen, ona her gün balık verme, balık tutmasını öğret.

AKYA   -  BAKALYARO  -  HAMSİ  -   KEFAL

SAZAN  -  İSKORPİT  -  KALKAN  -  MIĞRI 

VATOZ  -  İSTAVRİT  -  DİKENCE  - MAZAK  

LİPSOZ

Cevap:

Sevgili Arkadaşlar!

Bu bulmacaya birbirinden 

farklı balıkların adlarını 

yerleştirdik. Önce balıkların 

isimlerini yukarıdan aşağıya, 

aşağıdan yukarıya, sağdan 

sola, soldan sağa ve çapraz 

olarak bulup işaretleyin. Sonra 

boşta kalan harfleri sırayla 

yan yana dizip okuyun. Güzel 

bir söz bulacaksınız.

35
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7. & 8.
SINIF



ÇEVRE
TEMİZLİĞİ

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL
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HEDEF DAVRANIŞLAR

Çevre temizliğine önem veren bir Müslüman,

Allah’ın temizleri sevdiğini bilir.

Peygamberlerin ve Allah dostlarının en temiz insanlar olduğunu ve temizliği sevdiklerini 

bilir.

Beden ve çevre temizliğinin ibadetler için bir zaruret o
lduğunu bilir.

Hayvanların dahi yaşadıkları çevreyi temiz tuttuklarını öğrenir, etrafını temizlemenin ve 

temiz tutmanın da bir insanlık vazifesi olduğunun farkına varır.

Sağlıklı bir hayat sürebilmesi için temizliğe dikkat eder.

Temizliğin fiziki sağlığını etkilediği kadar ruhî hayatını da tesir ettiğinin 
farkında olur.
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Temizlik, dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir. Beden 

temizliği, kılık kıyafetin temizliği ve çevre temizliği. Müslüman, hayatında 

bunlardan hiçbirini ihmal edemez. Zira temizlik eksik olursa ibadet tamam olmaz.

Hem biz biliyoruz ki melekler, temizliğe ve güzel kokuya gelirler. Pis yerler 

ise şeytanın bulunduğu yer¬lerdir. Dolayısıyla bir mü’min için ibadet mekânının 

temizliği daha da önem kazanmış oluyor.

Peki, şimdi biraz düşünelim. Yani bir düşünce yolculuğuna çıkalım. Bizler nerelerde 

namaz kılabiliriz? Camilerde, mescitlerde, evimizde, okulumuzun bir odasında, 

bahçemizdeki ağacın altında, piknikte çimlerin üzerinde, cuma namazında 

dolup taşan caminin avlusunda ya da kaldırımda... Neredeyse her yerde namaz 

kılabiliriz, değil mi? Zira Allah Teala, biz Müslümanlar için bütün yer yüzünü 

ibadet mekânı kılmıştır. Demek oluyor ki, temiz olmak kaydıyla bulunduğumuz 

her yerde ibadet edebiliriz. O hâlde bizim yeryüzünü temiz tutmamız, kirlenen 

yerleri temizleyerek bütün yeryüzünü mescit hâline getirmemiz, Allah’ın ve 

Resulü’nün hoşuna gidecek bir davranış olmaz mı?

Çevremizi temiz tutmak nasıl da önemli bir ibadete dönüştü, öyle değil mi? 

Böyle bir durumda sınıfımız, odamız, bahçemiz, sokağımız, her yer; ama her 

yer, melekleri mest edecek temizlikte pırıl pırıl olduğunda rahmet yayılacak 

ve şeytanın sebep olduğu kavgalar, tartışmalar, günahlar en az seviyeye indirilmiş 

olacaktır. İşte bu yönüyle temizlik; insanı olgunlaştıran, Allah’a yaklaştıran 

bir hususiyettir.

TEMİZLİK 

GÖNÜLLÜLERİ
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asla tükürmez, yollarda gördüğü kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya 

uğraşır.

Temiz bir tuvaleti kullandıktan sonra yine temiz bırakmak, herkesin 

yapması gereken en doğal harekettir. Fakat bir Müslüman, girdiği pis 

bir tuvaleti bile temiz bir şekilde bırakmalıdır. Çünkü bir Müslüman’ın 

ahlâkı bunu gerektirir. Geçtiği yerlere noksansız bir güzellik 

damgası vurmak... Çirkini, güzel olmayanı, kendi güzelliğiyle temize 

çekmek...

Bir büyüğümüz anlatmıştı: Hocası kendisine bir vazife vermiş vaktiyle, 

“Yolda gördüğü köpek pisliklerini yerden alıp çöpe atacaksın.” demiş. 

Çantasında poşetle dolaşıyor hâlâ. Karşımıza hoş olmayan bir görüntü 

çıkarsa biz, “lyyy!” deyip adımlarımızı hızlandırırken o, hemen 

poşetini çıkartıp te¬mizlik operasyonuna başlıyor. “Bütün sokakların, 

mahallenin temizliği bizden sorulur!” diye düşünmek, zor; ama özel 

bir vazifeyi üstlenmek olsa gerek.

Hâsılı “Allah temizdir, temizlenenleri sever.” düsturuyla yaşamak, 

sadece şahsî temizlikle sınırlı değil. Elimizin ulaştığı, gücümüzün 

yettiği her yeri temiz tutmak, pis olan yerleri temizlemek 

gerekiyor. Birçok çevre örgütü kendi temizlik sloganlarını 

insanlara duyurmaya çalışıyorlar. Ama bizim on dört asır öncesinden 

söylediğimiz bir sloganımız var. Hepsinden güzel, hepsinden üstün. Ne 

demiş peygamberimiz: “Temizlik imandandır.”

Meseleyi farklı bir noktadan ele almış olduk galiba. Şimdi de düz yoldan gidelim 

isterseniz. Peygamber Efendimiz, “Elinde bir fidan olan kimse, kıyametin kopacağını 

da bilse o fidanı diksin.” buyuruyor. Bu anlayışla ömür süren ecdadımız, yaşadıkları her 

yeri güzelleştirme çabasına girmiştir. Osmanlı’dan bize kalan dev mirası hatırlayalım. 

Her birinde ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik, ayrı bir zarafet... Meşhur gezginlerin 

hatıralarında sokakların ne denli temiz olduğu, her yerde hamamlar yapıldığı anlatılır.

Fatih Sultan Mehmet tarafından kalabalık mahallelere ikişer adam görevlendirilmiş. Bu 

adamların vazifesi, yollardaki tükürüklerin üzerini külle kapatmakmış. Hem temizlik hem 

de sağlık açısından son derece önemli bir uygulamadır bu. Evet, bir Müslüman, eza vermek 

bir yana, eza verici şeyleri ortadan kaldırmakla sorumlu hisseder kendini. Yere 
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AĞLATAN
FESLEĞEN

Adı Cihan’dı. Otuz beş yaşındaydı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 

doktora öğrencisiydi. Üniversitenin düzenlediği bir 

geziyle ülkemizde bulunan Korunmuş Özel Yaşam 

Alanı’na (KÖYA) gidecekti.

Çok heyecanlıydı. Çünkü buranın varlığını sadece televizyon 

programlarından biliyordu. Özel bilim adamlarının girebildiği ve çok zengin 

insanların ya¬şadığı esrarengiz bir yerdi burası.

Cihan, her şeyin bu kadar nasıl çabuk değiştiğini bir türlü anlayamıyordu. 

Dünya son derece yaşanılmaz bir yer olup çıkmıştı. Etraf çöp dağlarıyla 

dolmuştu. Bu dağların arasında zehirli atıklardan dereler akıyordu. Birden 

çocukluğu geldi gözlerinin önüne. Şimdi yaşadığı hayat şartlarını bilim kurgu 

filmlerinde seyreder, o zaman bunları son derece saçma şeyler olarak 

görürdü.

2007 yılıydı. Cihan, henüz on iki yaşındaydı. Zaman zaman televizyonlarda 

küresel ısınma tehdidi ve küresel çevre kirliliğinden bahsedilirdi. O zamanın 

insanları çevrenin kirlenip yok olmasını pek umursamıyorlardı. Cihan da herkes 

gibi öğretmenlerinin “Ağaç dikin, çevrenizi temiz tutun, tabiat güzelliklerine sahip 

çıkın!” şeklindeki uyarılarına kulak asmıyordu. “Bana ne canım! Dünyayı ben mi 

kurtaracağım?” diyordu.

Hikayeden Önce
Hikâye anlatımına geçmeden önce günümüzün en 

büyük tehlikelerinden biri olan çevre kirliliği 

hakkında öğrencilerinize bazı bilgiler 

verebilirsiniz. Bunun giderek daha da tehlikeli 

bir hâl aldığını anlatabilirsiniz. Küresel Isınma 

tehdidini hatırlatarak şu soruyu sorabilirsiniz: 

Bu şekilde giderse 2030’da bizi nasıl bir 

tabiat hayatının beklediğini hiç düşündünüz mü?
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Cihan, birden kendine geldi. Şimdi ise durum gerçekten çok kötüydü. 

Dünyadaki bütün denizler, sanayi atıkları ve kanalizasyonlar yüzünden 

kirlenmişti. Şu anki gelinen durumda denizlerde canlı kalmamıştı. 

Balıklar, ahtapotlar, yengeçler ve daha birçok canlı teker 

teker yok olmuştu. Dünya üzerindeki 12 KÖYA’dan 

bazılarında akvaryumlar içerisinde nesli koruma altına 

alınmış balıklar vardı. Özel şartlarda, kocaman 

akvaryumlarda yetiştirilen bu balıklar, yedi yıldızlı 

ultra lüks otellerin restoranlarına satılıyordu. 

Cihan, bir magazin sitesinde şunları öğrenince 

adeta şok olmuştu. KÖYA’larda yetiştirilen bu 

balıkları alan lüks oteller, müşterilerine çok 

yüksek fiyatlarla satıyordu. Hamsi’nin tanesi yüz on 

dolardı. Palamut balığının bir dilimi yüz kır beş dolar, 

lüferin tanesi ise tam tamına bin yüz elli dolardı. Bu haberi 

okuyunca, küçükken geçtiği balıkçılar çarşısı gözünün önüne 

geldi. Ezilmiş küçük balıkları yerlere atıverirlerdi de kediler 

kapar kaçardı. Şimdi balığın ezik büzüğü bile beş yıldızlı 

otellerde bulunamıyordu.

Toprak derseniz o da öleli beş yıl oluyordu. Nükleer atıkları 

göme göme toprağın da canını çıkarmışlardı. Meyveler ve 

sebzeler ise özel tarım alanlarında yetiştiriliyordu. Türkiye 

bu konuda şanslı bir ülkeydi. Ülkemizde tam sekiz tane ÖTA (Özel 

Tarım Alanları) vardı. Bu sebeple bazı meyveleri ve sebzeleri çok zorlanmadan 

bulabiliyorlardı. Elmanın tanesi otuz beş Türk lirası, portakalın ve mandalinanın 

tanesi elli, armut altmış liraydı. Karpuz ve kavun ise dilimi yetmiş beş liradan 

satılıyordu. Salatalık, kabak, biber, patlıcan da taneyle satılan sebzelerdi. 

Tabi bunların çok lüks marketlerde satıldığını söylemeye lüzum yok. Bu 

fiyatları ödeyebilecek hemen herkes satın alabiliyordu. Fakat her ailenin 

ancak belirli sayıda satın alma hakkı vardı. Bazı meyvelere ve sebzelere 

ihtiyacı olan hastaların, eğer satın alacak maddî durumu yoksa onların işi 

biraz zor oluyordu. Özel doktorlardan oluşan bir heyetin muayenesinden 

geçmeleri gerekiyordu. Reçetelerine 

yazdırarak Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun yardımıyla bu 

meyveleri ve sebzeleri elde 

edebiliyorlardı.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda Cihan 

ne yaptı bilin bakalım. Anneciğine bir hediye 

aldı. Ona eski günlerden bir mutluluk yaşatmak istedi. 

Tabi bunun için birkaç ay burslarından biraz tasarruf 

yapması gerekti. Gidip lüks bir alışveriş merkezinin 

çiçekçisinden annesine küçük bir fesleğen aldı. Çiçeği 

özel camekândan bir hediye paketine yerleştirdiler. 

Çünkü eve gidince¬ye kadar bu zavallı çiçek solardı. 

Niye mi? A doğru ya, anlatmadım size. Onlar dışarıda oksijen 
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maskesiyle dolaşıyorlar. Havadaki karbondioksit oranı yüzde 48 iken nasıl 

yaşayabilir ki insan, değil mi? Evde de ancak özel havalandırma cihazları 

sayesinde maskesiz durabiliyorlar. Pek çok fakir aile, bu imkândan da mahrum. 

Evlerin duvarlarını ve pencerelerini özel maddelerle kaplatıp oksijen üreten 

binlerce dolarlık özel klimayı alamıyorlar. Bu yüzden maddî durumları yerinde 

olmayan insanlar, evlerinde bile maskeyle dolaşmak zorundaydılar.

Neyse biz Cihan’ın annesi ile fesleğen çiçeğine 

dönelim. Zavallı kadın, özel camekân paketi açıp 

fesleğeni görünce heyecandan,

—   “Ayy!” diye hafif bir çığlık attı. “Bu da ne!”

Bir müddet şaşkın şaşkın baktı saksıdaki çiçeğe.    

Yüzünü fesleğenin çiçekli yaprakları arasına daldırıp derin bir nefes çekti. 

Çiçeğin iç bayıltan kokusu kadıncağızın başını döndürmüştü. Gözlerinden iki 

damla yaş süzülürken oğluna baktı ve dedi ki:

— Ah benim güzel evladııım! Ne gerek vardı bu kadar masraf yapmaya!

Cihan için bu küçük hediye sekiz yüz elli dolara mâl olmuştu; ama annesinin üç 

dört gün çocuklar gibi sevindiğini görmek ona yetmişti. Çiçek maalesef daha 

fazla yaşamadı. Çünkü özel şekilde korunan toprak kullanılıyordu artık. Zavallı 

çiçek de bu kadar yaşayabildi o yapmacık toprakta.

Annesinin ne kadar üzüldüğünü görmeliydiniz. Kuruyup ölen çiçek için sanki 

bir akrabasını kaybetmiş kadar üzüldü. Onun bu hâlini görünce, “Keşke hiç 

olmasaydım çiçeği!” dedi Cihan; ama bilemezdi ki böyle olacağını! Annesiyle 

o akşam oturup epeyce dertleştiler. Derya Hanım ümitsizlik içinde dedi ki:

—   Keşke elimizde fırsat varken çevremizi temiz tutsaydık. Bir ağaç 

dikseydik be oğlum!

—   Hiç sorma anne! Şimdi bir çiçek bile iki üç günden fazla 

yaşamıyor!

Artık ne yapsalar boştu. Ne kadar üzülseler boş!

Hikâyenin anlatımını bitirdikten sonra 

öğrencilerinizden birine küresel ısınma ve 

bunun hayatımıza ne gibi etkileri olacağına 

dair küçük bir ödev verebilirsiniz. Daha sonra 

da öğrencilerinizle kararlaştırdığınız bir gün, 

düzenleyeceğiniz bir piknikte belirlediğiniz 

müsait bir alana ağaç dikmeye gidebilirsiniz.

HİKAYEDEN SONRA
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Bu dükkânlarımdan elde edilecek gelirle, İstanbul’un 
her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, 
ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür 
külü olduğu hâlde günün belirli saatlerinde bu sokakları 
gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine 
bu tozu dökeler ki, yevmiye yirmişer akçe olsunlar.” 

Fâtih Sultan Mehmet Han şehirler, ülkeler fetheden 

bir padişah değildir sadece. O aynı zamanda düzenli, 

tertipli, tertemiz bir insandır. Fethettiği şehirleri bir 

harabe, bir pislik yuvası hâlinde devralmış; ama onları 

kısa süre içinde düzenli ve tertemiz bir Müslüman 

şehrine çevirmeyi bilmiştir.

O, İstanbul’u fethettikten sonra şehirdeki halktan 

bazılarının temizlik ve nezaket kurallarına gerektiği 

şekilde dikkat etmediklerini görür. Onları 

cezalandırmak yerine şöyle bir tedbir alır. Bir vakıf 

kurarak bu vakıfta çalışacaklara şu görevi verir:

“Ben ki İstanbul fatihi abd-i âciz Fatih Sultan Mehmet, 

bizâtihî alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle 

satun aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde bulunan ve 

hudûd mâlûm olan 136 bab dükkânımı aşağıdaki şartlar 

muvâcehesinde vakfı sahîh eylerim. Şöyle ki:

Temizlikte İslam Merkezi

Tarihten Bir Hatıra
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Tarihin tanıklık ettiği devlet başkanları, sultanlar, krallar içinde “deha” sayılan liderlere 

rastlamak mümkündür. Bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ecdadımız Osmanlı ise 

adeta dehalar zinciri liderlere tanıklık etmiştir. İşte bu dehalar zincirinden biri de Ulu 

Hakan Sultan Abdülhamit Han’dır.

Abdülhamit Han, Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü, Islâm halifelerinin de doksan 

dokuzuncusudur. Abdülhamit Han, devletin başına geçtiğinde şartlar hiç de iyi değildi. 

Fakat o, sabrı sayesinde devleti otuz üç yıl büyük kayıplardan koruyarak idare etmişti.

Sultan Abdülhamit, çok kuvvetli bir zekâya sahipti. Bir kez gördüğü veya sesini işittiği 

kimseyi bir daha asla unutmazdı. Abdülhamit Han’ın öne çıkan özelliklerinden biri de onun 

nezaketiydi. Halkının durumunu iyi takip eder, onlarla alakadar olmaya dikkat ederdi.

1897 yılıydı. Yunan isyanını bastırmak üzere savaş ilan edilmişti. Köylüsü, yaşlısı, genciyle 

herkes bu savaşa katılmıştı. Savaşın bütün giderlerini de Abdülhamit Han, kendi malından 

karşılamıştı. Savaştan sonra Abdülhamit Han, hastanedeki yaralıları tek tek ziyaret edip ne 

istediklerini sorduğunda hep bir ağızdan: “Padişahım çok yaşa!” karşılığını alıyordu. Fakat 

bu cevap, padişahı teselli etmiyordu. Yanındakilere, “Askerlerimin benim sağlığımdan başka 

isteyecek bir şeyleri olmalı!” diyordu. Askerler arasında yaptırdığı titiz araştırma sonucunda 

bacağını kaybeden bir askerin isteğini öğrenebilmişti. Asker, savaşta bacağını kaybettiğine 

değil de çok sevdiği saatinin kırıldığına üzülüyordu. Padişah bu haberi duyduğunda gözleri 

doldu. O akşam hastanedeki bütün askerlere birer saat hediye etti. Abdülhamit Han, 

marangozluk mesleğini iyi bilirdi. Fakat daha evvel hiç baston yapmamıştı. İşte ilk ve son 

olarak bir baston yapmış, bacağını kaybeden askere kendi elleriyle hediye etmişti.

Cennet Mekan
ABDÜLHAMİT HAN
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Abdülhamit Han’la görüşen Yahudi asıllı casus Arminius Vambery şöyle ifade eder: “Sultan 

Doğu’da rastlanan en kibar, en şefkatli, nazik ve değerbilir prenslerden biridir.”

Abdülhamit’in en büyük özelliklerinden biri de iyi giyinmesiydi. İnsanların karşısına her 

zaman düzenli ve temiz kıyafetlerle çıkardı. Fakat kanepe üzerine oturduğunda veya 

namaz kıldıktan sonra elbiseleri kırıştığında o elbiseler ile insanların karşısına çıkmayı uygun 

bulmazdı. Bu sebeple günde iki üç kez elbise değiştirdiği olurdu. Her zaman beyaz gömlek 

giyerdi. Abdülhamit Han; daima ceket giyiyor, düğmelerini de ilikli tutuyordu. Ölüm döşeğinde 

bile insanların karşısına düzgün bir kıyafette çıkmıştı. Onun insanların içine gömleğiyle çıktığı 

bile görülmemişti. Giydikleri hep yerli malıydı. Ceketinin mendil cebinde ince kordonlu saati 

bulunurdu. Namaz kılarken takke takmayı ihmal etmiyordu. İsraftan kaçınıyordu. Hatta alışveriş 

yapan ağalara ne kadar ücretle aldıklarını soruyor, eğer pahalı ise daha ucuzu almaları hususunda 

sorguya çekiyordu.

Abdülhamit Han, herkesin gönlünü almayı bilirdi. Sarayın bahçesinde oynayan şehzadelerle 

vakit geçirir; hatta onlara karşı muziplikler bile yapardı. Temizliğe çok dikkat ettiği için 

kolonya şişesi elinden eksik olmaz, birkaç saat içerisinde sürer bitirirdi.

O zaman insanların padişaha olan sevgisinden dolayı kızların adını Hamide, erkeklerin adını da 

Hamit koyma geleneği yaygınlaşmıştı.

Abdülhamit Han çok düzenli yaşardı. Günde 15- 16 saat çalışırdı. Sabahları 

erken kalkar, namazını kıldıktan sonra Güneş doğuncaya kadar tesbihatını 

yapardı. Kahvaltısını çok hafif yaptıktan sonra kahvesini içer, çalışmaya başlardı.

Sultan Abdülhamit Han kimseye “sen” diye hitap etmezdi. Çocuklara bile “sen” 

demekten hoşlanmazdı. Kitap okumaya ve kitap dinlemeye pek meraklıydı. 

Dedektif romanlarına ve seyahatnamelere düşkündü.

Abdülhamit Han, yetmiş yedi yaşında 1918 yılında yorgun ve yoğun bir ömrün 

ardından Rabbi’ne kavuştu. Kabri, İstanbul’dadır.



Medine’nin kenar mahallelerinde oturan Ummü Mihcen 

adında yaşlı bir kadın vardı. Kendisi tertemiz bir hayata 

sahipti. Bu güzel insan bir gün, “Rabbim bana Islâm dinini 

nasip etti. Benim kalbimi imansızlıktan temizledi. Beni 

putlara tapmak gibi çirkin bir işten kurtardı. O zaman ben de O’nun evini temiz 

tutayım,” dedi. O günden sonra her gün mescidi temizlemeye başladı. Artık o nurlu 

Medine’nin Peygamber mescidini temizliyordu. Biliyordu ki burası Allah’ın eviydi.

Allah Resulü burada ashabıyla birlikte sohbetler yapıyordu. O zaman burası tertemiz 

olmalıydı.

Mescidin her gün temizlenmesine en çok Peygamber Efendimiz seviniyordu. 

Bu yüzden de Allah Resulü, Ummü Mihcen’i çok seviyor, onu ne zaman görse 

hâlini, hatırını soruyordu. Bir gün Ummü Mihcen hastalandı. Yatağından kalkamadığı 

için Mescid-i Nebevî’yi günlerce temizleyemedi. En çok buna üzülüyordu. Eski 

sağlığına ve sıhhatine kavuşmayı da bunun için istiyordu. Hemen iyileşip Allah’ın evini 

temizleyebilmek için. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de onu bir kaç gün göremeyince 

merak edip nerelerde olduğunu sormuştu.

—   Ummü Mihcen hasta oldu ya Resulallah, dediler.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bunu öğrenince hemen onu ziyaret etmek istedi. 

Komşuları kendisine bu güzel müjdeyi ulaştırdılar.

—   Gözün aydın ey Ummü Mihcen! Resulullah seni ziyaret etmeye geliyor, dediler.

Ummü Mihcen sanki Cennet’le müjdelenmişçesine sevindi. O kısacık ziyaret 

süresince sanki dünyada cennet hayatı yaşamış gibi oldu. Fakat o güzel hanım 

sahabinin bu hastalığı bir türlü geçmedi. Her geçen gün biraz daha durumu kötüleşti. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de hemen her gün Ummü Mihcen’in sağlık durumu 

hakkında bilgi alıyordu. Nihayet bir gün komşularına dedi ki:

—   Ummü Mihcen vefat 

ederse haberim olmadan onu 

gömmeyiniz.

Nihayet bir akşam Ummü 

Allah’ın Evi



Mihcen’in tertemiz ruhu Rabbi’ne kavuştu. Komşuları yıkayıp kefenlediler. Cenaze 

namazı için Peygamber Efendimiz’e haber vereceklerdi. Fakat vakit çok geç 

olmuştu. Yatsı namazı kılınmış, Peygamberimiz (s.a.v.) uyumuştu. Ashap kendi 

aralarında düşünmeye başladı:

—   Peygamberimizi (s.a.v.) uyandıralım mı, ne dersiniz?

—   Bu vakitte O’nu rahatsız etmemiz doğru olmaz!

—   Ama “Bana haber verin!” demişti.

—   Bence O’nu rahatsız etmeyelim.

Böylece Ummü Mihcen’in vefat ettiği Peygamberimiz’e (s.a.v.) haber verilmedi. 

Cenaze namazı kılındı ve Cennetü’l-Bakî’ye defnedildi. Sabahleyin Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) yine onu sordu.

—   Ey Allah’ın Resulü! O vefat etti. Kefenleyip Size haber vermek istedik. 

Vakit geç olmuştu. Siz istirahat ediyordunuz, sizi rahatsız etmek istemedik. Biz 

de onu defnettik.

Peygamberimiz (s.a.v.) buna çok üzüldü. Çünkü onun cenaze namazını bizzat kendisi 

kıldırmak istiyordu.

—   Yürüyün o hâlde benimle, dedi.

Ashabıyla beraber kabristanına gittiler. Ummü Mihcen’in kabri başında 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve arkadaşları tekrar cena¬ze 

namazı kıldılar.

Hiçbir karşılık beklemeden Allah’ın evini temizleyen bu 

güzel insan için sevgili Peygamberimiz çok güzel bir 

vefa örneği sergilemişti. Onun için hayır duâlar 

ederek ora¬dan ayrıldılar. Allah hepsinden razı 

olsun. 
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Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?
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Birinci fotoğraftaki manzaranın meydana gelmesi için neler yapılmış olabilir?

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

ikinci fotoğraftaki durum hangi sebeplerden dolayı meydana gelmiş olabilir?

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

Birinci fotoğraftaki gibi bir tabiatta yaşamak hayatınızı nasıl etkiler?

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

ikinci fotoğraftaki gibi bir tabiatta yaşamak hayatınızı nasıl etkiler?

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

Şu an içinde yaşadığınız çevre acaba dedenizin zamanında nasılmış? Sebebi ne olabilir?

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

Sizin torunlarınız acaba nasıl bir çevre içinde yaşayacaklar? Sebebi ne olabilir?

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

Siz hangi manzaranın olduğu bir dünyada yaşamak istersiniz? Niçin?

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

Siz çevrenizi güzelleştirmek için neler yapıyorsunuz/yapmalısınız? 

...............................................................................................................................
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Boş Mideyle Uyku

Nasreddin Hoca bir gün misafirliğe gitmiş. Ev sahipleri 

Hocanın yemek yiyip geldiğini düşündüklerinden yemek 

teklif etmemişler. Hocada sıkılıp utandığından, bir şey 

söyleyememiş. Konuşulmuş, görüşülmüş, şerbetler içilmiş. 

Ardından Hoca’yı yatacağı odaya götürüp yatağını 

gösterip “Allah rahatlık versin!” deyip gitmişler. Hoca, 

aç karnına bir türlü uyuyamamış. Sağa dönmüş, sola 

dönmüş; ama yine de uyuyamayı başaramamış. Sonunda 

çaresiz bir şekilde kalkıp ev sahiplerinin odasına 

gitmiş, kapıyı çalmış. “Hayrola Hocam, ne var?” 

demişler. Hoca anında cevaplamış:

— Efendim, yumuşak bir yatak yapmışsınız, rahatım 

kaçtı, uyuyamadım. Bilirsiniz, biz fukaralıktan yetişmiş 

adamlarız. Siz bana bir kül pidesi verin de yarısını 

yatak, yarısını yorgan yapayım, mışıl mışıl uyuyayım.

Ağır gider yol alır,
yük üstünde bol alır.Deve

Yeşilken dalda durur, 
sararır tozda durur.Yaprak
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Gökteki, karadaki ve denizdeki bütün canlılar insan için yaratıldı.

Cevap 149’da

Cevap:

Sevgili Arkadaşlar!
Bulmacamıza denizde yaşayan 

birbirinden farklı canlıların 

isimlerini yerleştirdik. Bu 

canlıların isimlerini yukarıdan 

aşağıya, aşağıdan yukarıya, 

sağdan sola, soldan sağa ve 

çapraz olarak bulup işaretleyin. 

Sonra boşta kalan harfleri 

sırasıyla yan yana yazıp okuyun. 

Güzel bir söz bulacaksınız.

AHTAPOT   -   DENİZTAV   -   ŞANI
İSTAKOZ   -   TRİTON   -   KARİDES

MERCAN   -   MİDYE   - DENİZYILDIZI
KALAMAR   -   DENİZANASI   -   DENİZATI



TOPLUMA
KARŞI 

SORUMLULUK
Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Topluma karşı sorumlu bir Müslüman,

İnsanların ancak toplum içinde yaşayacağını bilir.

Yaşadığı topluma karşı belirli sorumluluklarının olduğunu kavrar.

Toplumun varlığını devam ettirme yolunun insanların birbirleriyle yard
ımlaşmasından 

geçtiğini bilir.

Peygamberimiz’in (s.a.v.) ve ashabının topluma karşı görevlerine ne kadar önem verdiğini 

idrak eder.

İnsanlar için neler yapabileceği düşün
cesi ile etrafa bakar, sorumluluklarını yerine getirir.
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GELECEĞİ
İNŞA ETMEK

Peygamber Efendimiz’in son günlerini hatırlayarak başlayalım 

konumuza. Ömrü İslâm nurunu insanlara ulaştırmak gayretiyle 

geçen Allah’ın Resulü, artık hastadır. O kadar ki, evinden çıkamaz 

olmuştur, cemaate imamlık yapması için de Hz. Ebû Bekir Efendimizi 

vazifelendirmiştir. Ashab mahzundur. Kaç vakittir mescide çıkmamıştır 

Allah Resulü. Bir sabah namazı vakti evinde bir hareketlenme olur. Odanın 

perdesi kaldırılır. Allah Resulü, Hz. Ebû Bekir’in arkasında namaz kılan 

ashabına bakar, tebessüm eder. 

İnsanlığa, kendinden sonra yol 

gösterecek pırıl pırıl parlayan bir 

grup insan bırakacaktır ardında. 

Huzurla indirir perdeyi.

Peygamber Efendimiz’in o anda aklından ne geçmiştir de tebessüm 

etmiştir bilmiyoruz. Ancak yine de şunu söyleyebiliriz ki, Allah’ın ona 

yüklemiş olduğu vazifeyi yerine getirmiş, kendinden sonrası için de o 

vazifeyi sahiplenecek insanlar yetiştirip bırakmıştır.

En büyük ideali Bursa’yı fethetmek olan Osman Gazi de, ölüm döşeğindeyken 

fetih müjdesini almış¬tır. Oğlu Orhan Gazi fethetmiştir Bursa’yı. Ne büyük bir 

huzurla kapatmıştır gözlerini, kim bilir? Bu eşsiz duyguyu anlayabilmemiz için 

bizim de büyük idealle¬re sahip olmamız lazım. Büyük ideallere sahip olmak ise 

büyük sorumluluklar gerektirir.
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Peygamber Efendimiz’in sözlerinden biri şöyledir: “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.” Bu sözü önümüze alıp uzunca 

düşünmeliyiz. Bu, bize bir sorumluluk yüklemektedir. O hâlde, sorumluluk ne demek, önce bunu anlayalım. Sorumluluk, kişinin kendine 

ve başkalarına karşı yerine getirmesi gere¬ken vazifelerini, zamanında yerine getirme mecburi¬yetidir.

Peygamberimiz’in sözünü bu açıklamanın yardımıyla tekrar okursak, O’nun bize, insanlara karşı bir sorumluluk yüklediğini anlayabiliriz. “İnsanlara 

karşı sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getirirsen, en hayırlı insan olursun.” demektir bu.

Her bir insan, içinde yetiştiği ve yaşadığı topluma karşı belli sorumluluklar taşır. Kimi bu sorumlulukları önemsemez, geçer gider; kimi ise bu 

sorumluluklarını yerine getirerek insanlığı bir adım daha ileriye götürür. Bu insanlar öyle çok çalışır ki, herkese faydalı olabilmek kaygısıyla, uykudan ve özel 

zevklerinden bile vazgeçerler. En sonunda, Peygamber Efendimiz’in ve Osman Gazi’nin yaşadığı gönül huzurunu tadarak vefat ederler. Çünkü geride kalan insanlar 

için birçok güzellik bırakabilmişlerdir.

Peki, bütün bu anlatılanlardan bizim çıkaracağımız pay ne olabilir? Sizin yaşlarınızdaki bir genç için topluma karşı sorumluluktan nasıl bahsedebiliriz? Sîzlerin bu toplum 

için taşıdığınız endişeler nelerdir?

Bir gencin topluma karşı en büyük sorumluluğu, kendisini geleceğe iyi hazırlamaktır. 

Zira gelecek ona emanettir. Sîzler, en fazla yirmi beş, otuz sene sonra bu ülkede, 

belki de dünyada söz sahibi olacaksınız. Kiminiz öğretmen olup yetiştireceği 

öğrencilerle, kiminiz tarihçi olup yazacağı 

sağlam bir tarih kitabıyla, kiminiz dilde 

uzmanlaşıp yükselteceği Türkçe ile kiminiz 

doktor olup deva bulacağı hastalıklarla, 

kiminiz başbakan veya cumhurbaşkanı 

olarak bu ülkeye hizmet edecek, 

sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.



Öyleyse, gelecekteki vazifelerimize hazırlanmak üzere kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Kendimizi ve 

çevremizi geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için de irademizi kuvvetlendirmeli, zorluklar ve engeller karşısında 

yılmamayı öğrenmeliyiz. Duygularımızı eğitebilmeliyiz. Kendimizi iyi tanımalı, zayıf yanlarımızı güçlendirmeliyiz. Okul 

hayatımız boyunca çok; ama çok okumalı, bizi yönlendirecek birisinden yardım isteyerek kaliteli kitaplar seçebilmeliyiz. 

Bu entellektüel gelişimle beraber, kendi öz kültürümüze vakıf olabilmek için toplumla iç içe olmalıyız. Zira insan ancak 

tanıyabildiği bir topluluğu geliştirebilir. İzmir’de yetişmiş birinin Şanlıurfa’ya gidip o kültürü tanımadan oradaki sorunlara çözüm 

üretebilmesi mümkün de¬ğildir.

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı fertlerden oluştuğu¬nu, sağlığımıza zarar verecek şeylerin 

topluma da zarar vereceğini unutmamak gerekir. Sağlıklı 

bir gelecek için sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zarar 

verecek şeylerden uzak durmalıyız.

Böylece kendimizi ve toplumumuzu geleceğe hazırlamış oluruz. Hani bir 

söz vardır, “Büyük adamlar, büyük adam olmak isteyenlerin arasından 

çıkar.” Vakit kaybetmeden 

sorumluluklarımızın farkına varmalı, 

insanların en hayırlısı olma yarışında 

bizler de aday olmalıyız.

57
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Ekmek Bulamazlarsa

Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamit Han, halkına 

çok düşkün bir devlet adamıydı. Onların dertleriyle 

dertlenir, sıkıntılarına çözüm bulmadan gönlü rahat 

etmezdi.

Abdülhamit Han zamanında bir gün fırıncılar, okkası 30 

paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 para zam yapmak 

istediler. Halkın zaten zor durumda olduğunu bilen sultan, 

fırıncılar odası yöneticileriyle bir görüşme yaptı ve 

onlardan zam yapmamalarını istedi. Sorumlular dedi ki:

SORUMLU BİR

DEVLET ADAMI

Yönettiği insanlara karşı sorumluluk duygusuyla hareket 

eden bir devlet adamıyla, bu sorumluluğa sahip olmayan bir 

devlet adamının farkını öğrencilerinize sorabilirsiniz. 

Aşağıdaki tarihî hikayelerde Sultan Abdülhamit 

Han’ın, halkına değişik şekillerde nasıl yardımcı olduğu 

anlatılmaktadır. Öğrencilerinizi bu konuya hazırlamak 

için onlara şu soruyu sorabilirsiniz: Sorumlu bir devlet 

adamı, halkına nasıl yardımcı olabilir?

Hikayeden
Önce
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— Sultanım! Bizler de çok zor durumdayız. Şu anki fiyatla ekmek satılırsa 

fırıncılar zarar ediyorlar. Bu zammı yapmaktan başka çaremiz yok.

Sultan Abdülhamit Han, oda başkanının zam ısrarı üzerine şöyle buyurdu:

— Siz yine ekmeği 30 paraya satmaya devam edin. Yapmak istediğiniz 

10 paralık zam miktarını, size kendi hesabımdan ödeyeceğim. Çünkü bir 

memlekette ekmek fiyatına zam yapılırsa, ardından bütün zaruri ihtiyaç 

maddelerine zam yapılmaya başlanır. Olan da zavallı halka olur.

 

Sorumlu olduğu insanlara karşı bu kadar şefkat ve merhamet hisleriyle dolu 

bir kalbe sahip olan devlet başkanı ne kadar azdır. Çevresindeki insanlara 

karşı böylesine sorumluluk hisleriyle dolu olan insanların sayısı ne kadar çoksa 

dünyamız o kadar güzel olurdu, öyle değil mi?

Burada öğrencilerinize şu soruları sorabilirsiniz:

-   Sultan Abdülhamit Han, halkını bu kadar 
düşünmek zorunda mı?
-   70 paralık zam miktarını kendi cebinden 
ödemesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
-   Siz Sultan Abdülhamit Han yerinde 
olsaydınız tavrınız ne olurdu?

Öğrencilerinize Sorun
Küçük Abdülhamit

Saray kâtiplerinden biri, Sultan Abdülhamit Han’ın sorumluluk şuuruyla ilgili 

bir hatırasını şöyle anlatır:

Bir akşam sarayda nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, 

rapor ve haberlerin listesini düzenlemiştim. Tam sultanın huzuruna çıkmak 

üzere iken bir telgraf geldi. İstanbul Laleli Postanesi memurlarından birinin 

sultana çektiği bir telgraftı bu. Zavallı memur, telgrafta şunları anlatıyordu: 

“Eşim bu gece doğum yapacak. Doğumun tehlikeli olacağına dair doktorlar 

bizi ikaz ettiler. Fakat elimizde hiçbir imkân bulunmuyor. Bu sebeple 

padişahımızın bize yardım etmesini istiyoruz.”
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—   Başka bir şey var mı?

—   “Kayda değer bir şey yok efendim!” dediysem de sultan, ısrarla sualini 

tekrarladı ve,

—   “Sen kayda değer saymadığını da söyle!” dedi.

Bunun üzerine malum telgraftan bahsettim. Arz edilmeye değmeyeceğini 

düşünerek listeye almadığı¬mı bildirdim. Hüzünlenerek talimat verdi:

—   Hemen telgrafı bana getiriniz!

Şaşkın bir vaziyette telgrafı getirdim. Sultan, orada yazılanları dikkatle 

okudu. Ardından düşündüğümün tam aksine derhâl saray doktorunu çağırtarak 

bana döndü,

—   “Derhâl beraberce Laleli’ye gidiniz ve doğum yapacak olan kadıncağıza 

gerekli müdahaleyi yaptı¬rınız!” diye ferman buyurdu.

Ben de bunu pek kayda değer görmeyerek kendi kendime, “Sultanımızın 

o kadar mühim işleri varken bir de doğum yapacak bir hanımın derdiyle 

mi ilgilenecek!” diyerek postane memurunun cüretine kızdım. Bu sebeple 

o telgrafı sultana vereceğim listenin içerisine almadım. Ancak padişahımız, 

âdeti üzere her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilave etti:
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Sultan’ın bu emri üzerine saray doktoru ile 

o memurun evine gittik. Vazifemizi yerine 

getirip saraya döndüğümüzde ise vakit sabaha 

yaklaşmıştı. Saraya girince kapının sesinden 

bizi fark eden sultan, perdeyi araladı ve 

eliyle “Gelin!” diye işaret etti. Odasının ışıkları 

yanıyordu. Demek ki, sabaha kadar ibadet ve duâ ile meşgul olmuştu. 

Hemen huzuruna girdik. Neticeyi sordu. Olduğu gibi anlattım,

—   “Sultanım, doğum bir hayli zor oldu. Ancak göndermiş olduğunuz saray 

doktorunuzun gayretleri ile kadıncağız kurtuldu elhamdülillah. Bir erkek 

çocuk dünyaya getirdi. Adını da ‘Abdülhamit’ 

koydular. Sabaha kadar zavallı adam ve eşi 

gözyaşları içinde zât-ı âlinizin ömürlerine ve 

devletlerine duâ ettiler.” dedim.

Bizi ayakta dinleyen merhametli sultan, bu 

durum üzerine rahatlayarak derinden bir 

“Elhamdülillah!” dedi. Sonra paravanın arkasına geçerek iki rekât şükür 

namazı kıldı.

Padişah’m Hediyesi

İnsanları düşünmek, onlara faydalı olmak için illa ki padişah olmaya gerek yok. 

Yeter ki insan, bir başkasının acısını paylaşmak istesin ve elinden gelen yardımı 

esirgemesin. Bakın şimdi size yine aynı padişahın hayatından çok şaşırtıcı bir 

hadise anlatacağız.

1897 Osmanlı-Yunan savaşı zaferle neticelenmişti. Sultan II. Abdülhamit 

Han, büyük sevinç içindeydi. Savaşta yaralananların hepsini İstanbul’a getirtip 

hastanelere yatmalarını sağlamıştı. Padişah, yaralıların durumlarını öğrenmek 

için her gün hastanelere görevli gönderiyordu.

Sultan Abdülhamit Han aynı zamanda marangozluğa da meraklıydı. Yıldız 

Sarayı’nda bir marangoz atölyesi vardı ve devlet işlerinden yorulduğu 

Bu hadiseyi  anlattıktan  sonra  öğrencilerinizden, 
saray kâtibinin tavrıyla sultan Abdülhamit Han’ın 
kendisinden yardım istiyenlerle yakından 
ilgilenişini karşılaştırmalarını isteyebilirsiniz.

Öğrencilerinize Anlatın
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zaman dinlenmek için buraya gelir, her biri sanat şaheseri kabul edilen ahşap eşyalar yapardı. 

Bir sabah yine atölyeye inmişti. Kapıdan girer girmez marangoz Mehmet Usta’ya,

—   Haydi bakalım Mehmet Usta! Yüz elli bastonluk ağaç kes, deyiverdi.

Usta şaşkınlıkla sordu:

—   Ferman padişahımızındır; lâkin merakımı bağışlayın efendim, bu kadar bastonluk ağaç ne 

olacak?

—   Mehmet Usta! Araştırdım, gazilerimizden yüz ellisinin ayaklarından yaralandıklarını 

öğrendim. Bunlar iyi olsalar bile yürümek için bir bastona muhtaç kalacaklar. Hepsine birer 

baston yapacağım ve hastaneden çıkıp memleketlerine gidecekleri zaman kendilerine hediye 

edeceğim.

Buna sorumluluk şuuru derler. Böylesine güzel bir hassasiyet, ancak güzel insanlarda bulunur.

Tarihten
Bir Hatıra

Halife Hazret-i Ömer (r.a.) bir gece evinden 

dışarı çıktı. Bir eve girdi, orada biraz kaldıktan 

sonra çıkıp başka bir eve girdi. Hazret-i Ömer’in 

başkasına ait bir eve girip çıktığını gören Talha (r.a.) 

çok meraklanmıştı. Ömer’in gecenin bu saatinde bu 

evlerde ne işi olabilirdi? Sabah olunca bu evlerden 

birine gitti. Bir de ne görsün! Evde gözleri kör, 

yatalak zavallı bir kadıncağız vardı. Talha (r.a.) 

merakla kadına şunu sordu:

—   Gece buraya gelen adamın seninle ne işi var 

ki?

Yaşlı kadın,

—   “O, uzun zamandan beri evime gelir. Her gün 

bana ihtiyacım olan şeyleri getirir, üstümü başımı 

temizler ve beni sıkıntılarımdan kurtarır. (Ebû Nuaym, 

Hilye, I, 48)” dedi.

Bu hikâyecikten sonra da Sultan Abdülhamit’in nezaketine dikkat 

çekebilirsiniz. Vatan için c
anlarını feda etmekten çekinmeyip gazilik 

rütbesini kazanan asker evlatlarına ke
ndi el emeğiyle ve göz nuruyla 

küçük bir hediye yapmak istemesi çok güzel bir inceliktir. Ayrıca 

burada bir padişahın bile el emeğiyle çalışıp bir şeyler ürettiğini 

öğrencilerinize hatırlatmayı unutmayın.

(Bir meslek ve sanat sahibi olmanın önemini de anlatabilirsiniz.)

Öğrencilerinize Anlatın
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YAŞAYAN MİRAS
SABAHATTİN ZAİM

İnsanoğlu bu dünyayı terk ettiğinde geriye bıraktığı mirasıyla anılır. Kimi 

bıraktığı yüklü mal varlığıyla anılırken kimi de yetiştirdiği kıymetli insanlarla 

hatırlanır. “Hocaların hocası” diye bilinen Sabahattin Zaim de yetiştirdiği 

talebelerle, yaptığı hayırlı işlerle anılan ve topluma hizmet etmeyi kendine 

vazife edinen unutulmaz bir insandır.

Sabahattin Zaim, 1926 yılında 

Makedonya’nın Iştip kasabasında dünyaya 

geldi. Beş yaşına kadar Makedonya’da 

eğitim gördü. 1934 yılında ailesi ile birlikte 

İstanbul’a yerleşerek Fatih semtindeki 

Fethiye Okulu’nda eğitimine devam etti. 

1943 yılında İstanbul Vefa Lisesi’ni başarı ile 

bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’ne devam etti. Türkiye’nin birçok yerinde kaymakamlık yaptı. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde akademik kariyerine başladı.

Seksen bir yıllık ömründe yüzlerce talebe yetiştiren Sabahattin Hoca, Bursa 

Uludağ Üniversitesi, ABD Cornell 

Üniversitesi ve Almanya Münih 

Üniversitesi’nde dersler verdi. 

Aynı zamanda yurdun dört bir 

tarafında işçi-işveren seminerleri 

ve ülkemizin ekonomik kalkınması 

konulu konferanslara katıldı. Ayrıca 

o dönemde yeni kurulmakta olan 

Orta Doğu Teknik 
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Üniversitesi’nin mütevelli 

heyetinde yer aldı. 

Sabahattin Zaim, 1980-

1982 yıllarında Suudi 

Arabistan Cidde Melik 

Abdülaziz Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi’nde 

de dersler verdi. Daha 

sonra Milletlerarası 

Islamabad Üniversitesi 

mütevelli heyetinde üye 

olarak görev aldı. Ayrıca 

Milletlerarası Sarajova (Saraybosna) Üniversitesi’nin de kurucu rektörlüğünü 

yaptı.

Sabahattin Hoca, İslâmî kimliği ile insanlara iktisat ve ekonomi dersleri 

veriyordu. O, faizsiz bankacılığın gelişmesi hususunda çalışmalar yaptı. Hoca, 

kendini yaşadığı toplumdan mesul görüyordu. Huzurlu bir hayata paranın ve gücün 

İslâmî sınırlar dâhilinde kullanılmasıyla ulaşılacağını anlatıyordu. Malın ve 

mülkün kalpte değil, kasada taşınması gerektiğini vurguluyordu.

Bu konuda insanları ikaz etmezse Rabbi’ne karşı sorumlu olacağını biliyordu.

Yaptığı işin içeriği ne olursa olsun, her hizmetini Allah’ın rızasını umarak 

yaptığının bilincindeydi. Çalışma odasında asılı olan “İnsanların en hayırlısı, 

insanlara en faydalı olandır.” hadis-i 

şerifi, hayatına yön vermişti. İslâm 

ekonomisi üzerinde kitaplar yazmış, 

makaleler yayınlamıştı. Eserleri 

sadece Türkiye’de değil, dünya 

çapında takip ediliyordu. Uluslararası 

alanda birçok ödülü vardı. Bu ödüller onun mütevazı kişiliğini hiç değiştirmiyordu. 

Sabahattin Zaim, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de içlerinde bulunduğu birçok 

talebe yetiştirmişti. Şu an yetiştirdiği talebeler, devletin üst kademelerinde 

görev yapmaktadırlar. Sabahattin Zaim bu dünyadan göçmüş olsa da yetiştirdiği 

insanlarla hizmet etmeye devam ediyor.

Hamd ve salavat ile başladığı, sempatik ve etkileyici üslubuyla süslediği ekonomi 

konulu bir seminerinden hatırımızda kalan birkaç notu sizinle paylaşmak istiyoruz:
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törenine bir çok devlet adamı, yetiştirdiği talebeler ve sevenleri 

katıldı. Sabahattin Zaim, Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

Güzel insanın ilk özelliği inançlı olmasıdır. Diğer vasıfları ise sıhhatli ve akıllı 

olmasıdır.

Toplumların sefalete düşmesinin iki sebebi vardır: Faize bulaşmak ve zekât 

vermemek.

Dünyada israf olduğu için kıtlık oluyor.

İktisadî hayatta dikkat edilecek ilk şey, tüketimdir. Üretimi hem 

kadın hem de erkek yapar; fakat tüketimi çoğunlukla kadınlar yapar. 

Kadınların israf konusunda daha titiz olmaları gerekir.

Tüketimde ilk kaide helale ve harama 

dikkat etmektir.

Ömrünü talebelerine adayan, hayırlı nesiller 

yetiştiren; elinden, dilinden, eserlerinden 

bütün Müslümanların istifade ettiği Sabahattin Zaim, 10 Aralık 

2007 tarihinde vefat etti. Fatih Camii’nde yapılan cenaze 
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HARİKA BİR GENÇ

Mekke’de yapılan son savaşta birçok kimse hayatını 

kaybetmiş, oluk oluk kan akmıştı. Bununla Arap kabileleri 

arasındaki düşmanlık duygusu daha da bilenmişti. Her an 

basit sebepler yüzünden büyük hadiseler çıkabilir, adam 

öldürülebilir, kabileler birbirine saldırabilir duruma gelmişti.

Mekke’de dışarıdan gelen yabancılar için can, mal ve 

namus emniyeti diye bir şey kalmamıştı. İsteyen 

istediği yabancının malını alıyor, karşılığında 

tek kuruş ödemiyordu. Acizler ve güçsüzler; 

her türlü zulme ve haksızlığa maruz kalıyor, 

hiç kimse gördüğü bir haksızlığa karşı çıkma 

cesaretini gösteremiyordu. Bu vahşet saçan 

manzaraya bir çare bulunması gerekiyordu. 

İnsanlık haysiyetine yakışmayan bu hareketlerin 

önüne geçilmeliydi. Fakat ne yapılabilirdi? 

Bardağı taşıran son damla ise şu hadise oldu:

Yemen’in Zebid Kabilesi’nden bir adamın 

bir deve yükü malı, şehrin ileri gelenlerinden As bin Vâil 

tarafından zorla elinden alındı.

Zebidli adam, kimin kapısına gidip yalvarıp yardım etmesini 

istediyse kapılar birer birer yüzüne kapatılıyordu. Sonunda 

çaresiz adam, Ebû Kubeys Dağı’na çıkarak uğradığı 

zulmü ve haksızlığı Kureyşliler’e yüksek sesle bildirmeyi 

denedi ve bu yüksek tepeden şehir halkına 

şöyle seslendi:

“Ey Mekkeliler! Mekke’nin ortasında, Kâbe’de 

malları elinden alınan bu zavallı adama yardım 

edecek yok mu?”

 

Bu çağrıyı bazı insanlar duydu elbette. 

Mekke’nin perişan hâlini düşünen bu adamların 

vicdanları sızladı. Derhâl bir araya toplanarak 

bu yolsuzluklara, bu zulümlere ve haksızlıklara 
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çare aramaya koyuldular. Bu konuda başı çeken ve Mekke’nin hatırı sayılır 

büyüklerini bir ara¬ya getirmeye çalışan ilk kişi, Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

amcası Zübeyr oldu.

Mekke’nin ileri gelenlerinden birçoğunun katılmasıyla Mekke’nin zengin, 

itibarlı ve en yaşlısı sayılan Abdullah bin Cud’â’nın evin¬de toplanıldı. Bu 

toplantının sonunda kurulan “Hilfu’l Füdul” (Faziletli İnsanların Yemini) ce¬miyeti 

şu kararları aldılar:

“Mekke’de, ister yerli ister yabancı hiç kim¬senin zulme uğramasına göz 

yumulmayacak. Yapılan haksızlıklara müsamaha gösterilmeye¬cek. Haksızlığa 

uğrayan kişinin hakkı geri alı¬nıncaya kadar güçsüz insanların yanında olup 

onlara yardım edilecek.”

Bu cemiyetin yaptığı ilk iş, haksızlığa uğra¬yan Yemenli’nin mallarının As bin 

Vâil’den geri alınması 

oldu.

Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.v.) o günlerde 

henüz yirmi yaşında 

bir genç olmasına 

rağmen yaşlılardan 

teşekkül eden bu 

cemiyete amcala¬rıyla 

birlikte katılmış ve yaşadığı toplumda yapı¬lan 

haksızlıklara engel olmaya çalışmıştı.

Peygamber Efendimiz gibi dürüstlük, şefkat 

ve merhamet örneği olan bir insan, elbette 

pey-gamberlikle vazifelendirilmeden evvel de 

güç¬süz insanların imdadına koşacak, bu hususta 

gerekli çalışmalara katılacaktı. Çünkü O, güzel 

ahlâkı tamamlamak maksadıyla gönderilmişti. Öyle 

ise yaşadığı cemiyeti güzelleştirecek her şeye 

katılması gerekiyordu.

Peygamber olduktan yıllar 

sonra “Hilfu’l Füdul” 

cemiyetine katılmasıyla 

ilgili şöyle bu¬yurmuştur:

“Abdullah bin Cud’â’nın 

evinde yapılan 

yeminleşmede Ben de 

bulundum. Benim için 

o yemin, kırmızı tüylü 

develere sahip olmaktan 

daha değerlidir. Ben bugün böyle bir cemiyete çağrılsam mutlaka katılırım.”
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HERKES
OKUSUN

2-   Her öğrencinizden bu kategoriye giren kullanmadıkları kitaplar varsa 

ebeveynlerinden izin almaları şartıyla getirip ba¬ğışlamalarını isteyin.

3- Toplanan malzemenin yeterli olmaması durumunda öğ-rencilerinizden 

bu çalışmayı yakınlarına anlatmalarını isteyebi¬lirsiniz. Bu sayede daha fazla 

kitap toplayabilirsiniz.

4- Kampanya sonrasında topladığınız kitapları ihtiyacı olan bir köy okuluna 

bağışlayabilirsiniz. Kitapları, öğrenci¬lerin istifadesi için hizmet veren bir 

derneğin kütüphanesine de bağışlayabilirsiniz.

5- Kampanyanıza kitap bağışında bulunan hayırsever lere güzel bir kitap 

veya teşekkür yazısı ile mukabelede bulunmayı ihmal etmeyin.

Sonuç: İçinde yaşadığınız topluma karşı öğren¬cilerinizle birlikte çok 

güzel ve faydalı bir iş yapmış oldunuz. Bu tarz çalışmaları değişik şekillerde 

tekrar¬layabilirsiniz. Kullanılmış kâğıt toplayabilir, giyilme¬yen elbiseleri 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

Gaye: Çocuklara sorumluluk duygusunu kazandırmak.

Hazırlık: Öğrencilerinize kitap okuma den kısaca bahsedin. Bazı çocukların 

çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle kitaplardan ve dergilerden mahrum olduğunu 

anlatın. Onlara bu konuda yardımcı olmanın ne kadar güzel bir davranış olacağından 

bahsedin. Herkesin evinde kullanmadığı, ihtiyaç fazlası dergi, hikâye, roman ve 

yar¬dımcı ders kitaplarını toplayıp ihtiyacı olan kişilerin istifa¬desine sunacağınızı 

haber verin. Bu çalışmayı kendi yakın çevrenizle sınırlı tutun. Çok kapsamlı bir 

çalışma için ilgili makamlardan izin gerekebilir.

Uygulama:   Kitap toplama çalışmasını aşağıdaki maddelere göre düzenleyebilirsiniz.

1-   Önce toplamak istediğiniz kitapların konularına ve türlerine göre detaylı 

bir listesini çıkarın. Mesela: Çocuk dergileri, yetişkin dergileri, hikâyeler, 

romanlar, fikir kitapları, ders kitapları soru bankaları vb.
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Ahmet, okulun en yaramaz öğrencisiydi. Öğretmeni sırf bu yüzden onunla özel 

olarak ilgilenmek zorunda kalıyordu. Bir gün Ahmet’i yanına çağırarak onunla 

bir anlaşma yaptı:

—   Bak Ahmetçiğim! Seninle bir anlaşma yapalım. Yaramazlık yapmadığın her 

gün için sana bir ödül vereceğim. Ödül olarak ne istersin; çikolata mı, yoksa 

kalem mi?

—   Başka bir seçeneğim yok mu öğretmenim?

—   Hayır! Ya çikolata ya kalem!

—   O zaman çikolatayı istiyorum öğretmenim.

—   Ama neden? Kalem daha iyi değil mi?

—   Öğretmenim, yeniden yaramazlık yaparsam kalemi geri alırsınız; ama 

çikolatayı asla alamazsınız.

Ay varken açarlar, gün 
varken kaçarlar.

Yıldızlar

Belgeli su baskınına
ne denir?

Belgesel

Ödül Stratejisi

ZekaSorusu
1933 yılında 41 yaşında olan 
bir adam, 2000 yılında 34 
yaşındadır. Bu nasıl olur?

Adam milattan önceki yıllarda yaşıyordur.
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