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5. & 6.
SINIF



VATAN SEVGİSİ
Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Vatansever Müslüman,

Dinin ve namusun vatan olmaksızın korunamayacağını bilir.

Vatanını sevmenin ona hizmet etmekle eşdeğer olduğunu bilir.

Gerektiğinde vatan için can, mal ve evladın feda edilebileceğini bi
lir.

Vatan sevgisini tartışmasız en derin duygu olarak yaşar.
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Bu Cennet vatanın uğruna canınızı feda eder misiniz? Mısralardaki coşkuyu 

içinizde hissettiniz mi? Bu nasıl bir sevgidir ki, kalbine dolduğu insan, canından 

bile vazgeçiyor. Vatan sevgisi nedir arkadaşlar; sizin için ne ifade ediyor vatan?

Bir karıncayı yuvasından ayırmak, bir arıyı kovanından, bir kelebeği kozasından, 

bir kuşu yuvasından ayırmak kolay mıdır? Hep anlatılır hani; bülbülü altın kafese 

koymuşlar, “Ah vatanım!” demiş. “Vatanın neresi?” diye sormuşlar, “Bir çalının 

dalı.” demiş. İşte hayvanlar bile doğdukları, yaşadıkları yerin hasretini, sevgisini 

hissederken insanlar neden bunu hissetmesin, öyle değil mi?

Rabbimiz, birçok âlem ve bu âlemlerde yaşayan birçok varlık 

yaratmıştır. Hayvanları, bitkileri, canlı cansız varlıkları bile 

kendi içlerinde gruplar hâlinde yaratan Rabbimiz, insanları da 

milletlere ayırmıştır. Farklı farklı ırktan milyonlarca insan bir 

dünya üzerinde yaşamakta ve hepsine Rabbimiz hükmetmektedir. Düşünün ki bir 

sahnede aynı anda iki piyes, bir sahada iki üç maç birden oynanabilir mi? Ortalık 

bir anda karmakarışık olur. Kâinatta ise milyonlarca piyes aynı anda sahne alıyor, 

bir düzen içinde herkes hayat maçına devam ediyor. Bu, Rabbimiz’in büyüklüğünün 

bir kanıtıdır. Her şeye gücü yeten, üstün bir hâkimiyetinin olduğunun göstergesidir. 

Bunun yanı sıra Rabbimiz, yarattıklarını da yarattığı ortamın özelliklerine uygun 

yaratarak ne kadar yüce olduğunu bir kere daha bizlere gösteriyor. Öyle ki 

kutupta yaşayan bir hayvan, ılıman bir bölgede yaşayamıyor, tropik bir bölgede 

Kim bu Cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hûda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Mehmet Akif ERSOY

Vatan Uğruna
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yetişen meyve başka bir bölgede yetişmiyor. Yaratılan her varlık, bulunduğu yerin 

özelliklerine göre rahat bir hayat sürebiliyor. İşte bu sebepledir ki her insanın da 

yaşadığı bir vatanı, yurdu, evi vardır.

İnsan bir yere ait olmak ister, bir yuvaya muhtaç şekilde yaratılır. İlk doğduğu 

anda bile anne kucağına, sıcaklığına ihtiyaç duyar. Vatan sevgisi de buradan gelir. 

Birkaç gün bile olsa evinizden ayrı bir yerde kolsanız evinizi özlersiniz hemen; 

hatta uyuduğu yatağı bile arayanlar vardır. Diyeceğim o ki, bu sevgi içimize 

verilmiş; bir vatana ait olup o vatanı benimsemek sevgisi...

Yurt dışında yaşayanlar, yeniden vatanlarına dönme özlemi ve ümidi içinde yaşarlar. 

Orada aynı dili konuştukları insanlar olsa da kalpleri, doğdukları toprağı arar. 

Bunları düşünüp yaşadığımız vatanın değerini bilmeliyiz arkadaşlar. 

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, “Vatan sevgisi imandandır.” buyurmuşlar. 

Kişinin doğduğu yere muhabbeti aynı zamanda vefasını da gösterir. Vefamızı ve 

sevgimizi göstermeli, vatanımız için bir şeyler yapmaktan geri durmamalıyız. 

Bu vatan, şimdi bizim olsa da ileride bizden sonrakilere kalacaktır. Onları 

da düşünerek yaşamak, hep daha iyisi için çabalamak gerekir. Unutmayın ki, 

bizden öncekilerde vatan sevgisi ve vatanı koruma heyecanı olmasaydı bu vatan 

bizim olmazdı. Malazgirt’te, Çanakkale’de, İstanbul’un fethinde mücadele eden 

yiğit erleri, kumandanları, padişahları düşünün; hiçbiri hiçbir vakit vatanı için 

mücadeleden geri durmamışlar, vatan uğruna şehit düşüp bu günlere kavuşmamıza 

vesile olmuşlardır.

İşte bize düşen onların 

cesaretini, azmini, 

çalışkanlığını ve 

vatanseverliklerini 

örnek alıp bu bayrağı 

gelecek nesile onurla 

teslim etmektir. 

Doğduğumuz topraklara 

vefamızdan bir iz, 

muhabbetimizden bir damla bırakabilirsek ne mutlu bizlere! Vatan uğruna ne 

yapabiliriz derdinde olmak için el ele birlik olalım yeter.
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Lapa lapa kar yağıyordu. Bu tatil gününde içeride hapis kalacağız diye düşünüyordum. 

Ama babam beni yanılttı. “Hadi bakalım, hazırlanın, Cahide Teyze’yi ziyarete 

gidiyoruz.” dedi. “Yaşasııınn!” diye hoplayarak belli ettim sevincimi. Hem karda 

yürüyeceğim hem de Cahide Teyze’yi göreceğim için çok mutluydum.

Cahide Teyze, birkaç sokak ötede yaşayan yaşlı bir kadındı. Eskiden biz de 

o sokakta oturduğumuz için tanışıyorduk. Çocukları ve torunları vardı. Ama yurt 

dışında çalıştıkları için Cahide Teyze’yi ziyarete 

pek gelemezlerdi. Babam, yaşlı ve kimsesiz insanları 

ziyaret etmenin sevap olduğunu söylerdi. Onun için 

zaman zaman Cahide Teyze’ye uğrar, onun elini öper, 

duasını alırdık.

Lapa lapa yağan karın altında güle oynaya gittik. 

Kar, kanımı kamçılıyordu sanki. Kendimi tutamıyor, 

hoplayıp zıplıyordum. Babamla bir süre kartopu bile oynadık. Cahide Teyze’nin 

kapısına vardığımızda birer kardan adama dönmüştük.

Bizi kapıda gören Cahide Teyze’nin yüzünde sevinçten güller açtı. Şaşırmış ve 

duygulanmıştı. Belli ki bu karlı havada bizi beklemiyordu. “Ah canlarım!” diye 

başlamış; ancak cümlesini tamamlayamamıştı. Boğazına bir şeyler düğümlenmişti. 

Sıcacık odaya aldı bizi. Bir genç kız canlılığı gelmişti üstüne. Bize nasıl ikramda 

bulunacağını bilemiyordu. Elini öpecek çocukları sevindirmek için evde her zaman 

küçük de olsa bir şeyler bulundururdu. Elime hemen resimli, güzel bir masal 

kitabı tutuşturdu. İkide bir bir şeyler ikram etmek için davranıyordu. Çikolata, 

kolonya, kahve... Ben, en çok Cahide Teyze’nin anlattığı hikâyeleri seviyordum. 

Babam “Canlı bir tarihtir!” derdi onun için. Seksenini aşmış, acı tatlı birçok olaya 

tanık olmuştu. “Bugün de bize bir şeyler anlatacak mı?” diye merak ediyordum. 

Duvardaki soluk fotoğrafa dikkatle bakmam, Cahide

Teyze’nin küçük; ama ibretli bir olay anlatmasına yol açtı.

 

-  “O soluk fotoğraftaki adam kim, biliyor musun?”

diye sordu.

Küçük Ayaklı
Büyük Hoca

Hikayeden Önce

Vatanını seven bir insanın çok sevdiği ülkesi için neler 
yapabileceğini öğrencilerinize sorabilirsiniz. Bir insan, 
vatanı için hangi fedakârlıklara katlanabilir? Bu konu 
üzerinde kısa bir söyleşi yaptıktan sonra aşağıdaki 
hikâyemizi okuyabilirsiniz.
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Başımı “Hayır!” anlamında salladım. Gözlerimse kocaman bir soru işareti olmuş, 

Cahide Teyze’ye öyle bakıyordu.

-  “Ona ‘küçük ayaklı hoca’ derlerdi.” dedi.

Bakışlarımdaki soru işareti daha da büyümüştü. Bu hâlimi

komik bulmuş olmalı ki, tebessüm ederek sürdürdü konuşmasını:

-  Babam rahmetli, gencecik bir medrese öğrencisi iken gönüllü olarak savaşa 

katılmış. Vatan tehlikedeyken sıcak yatağında uyumayı kendine yedirememiş. 

O ki “Vatan sevgisi imandandır, vatanı korumak için gerekeni yapmalı!” 

demiş. Kendisi gibi medreseli arkadaşları ile düşmüş yollara.

Bu sefer meraklanan babamdı. “Babanız nerede savaşmış?” diye sordu.

Cahide Teyze, gayri ihtiyari pencereye, pencere önünde öbeklenmiş 

kara baktı. “Sarıkamış Cephesi’nde” dedi. Bu savaş hakkında hiçbir şey 

bilmediğimi fark ettim. Merakım artmıştı.

Cahide Teyze anlattıkça öğrendim ki, babası 

Osmanlı-Rus Harbi’ne katılmıştı. Soğuk bir 

kış günü yapılan bu savaşta doksan bin askerimiz 

Sarıkamış’ta, Allâhü Ekber Dağı’nda donarak şehit 

olmuştu. Cahide Teyze’nin anlatmaya başlarken neden 

dışarıdaki kara baktığını anlamıştım. Önce buncacık 

karın bizi nasıl etkilediğini düşündüm. Sonra o savaşta 

ölen askerlerin hâli, bütün dehşetiyle gözlerimde canlandı. Binlerce buzdan 

heykel görüyor gibiydim. Babamdan bu olayın tarihini sordum. “1914 Aralık 

ayı” dedi. Cahide Teyze anlatmaya devam etti: “Babam, o buz cehenneminden 

kurtulan az sayıdaki askerlerdendi. Yarı donmuş vaziyette Ruslara esir düşmüş. 

Çokça eziyet görmüş, yıllar sonra memleketine dönebilmişti.” Merakım tam 

giderilmemişti. “Peki, ona neden ‘küçük ayaklı hoca’ derlermiş?” diye sordum. 

Cahide Teyze açıkladı:

-  “Savaş sırasında ayak parmakları donmuş. Kesmişler de kangren olmaktan 

mucize eseri kurtulmuş. Parmaklar gidince iri cüssesini taşıyan ayaklar küçücük 

oluvermişti. Çocuk ayakkabısı giyerdi.

Cahide Teyze’nin gazi babası, esirlikten kurtulup memleketine döndükten sonra 

medrese öğrenimine devam etmiş. İlme değer veren, öğrenmeye meraklı 

Öğrencilerinize Anlatın

Burada kısa bir ara vererek insanlarla alay etmenin, 

onlara lakap takmanın Kur’an-ı Kerim’de yasaklanan bir 

davranış olduğuna dair bilgi verebilirsiniz: “Ey mü’minler! 

Bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de 

onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları 

alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. 

Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla 

çağırmayın. (Hucurat sûresi, 11. âyet)”
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biriymiş. “Vatanını seven, onu yüceltecek bilgili insanlar yetiştirmeli!” dermiş. 

Bunun için kendini insanları eğitmeye adamış, sayısız öğrenci yetiştirmiş. İlk 

öğrencileri, onun yaşadıklarından habersiz oldukları için heybetli vücuduyla pek 

orantılı olmayan ayaklarına bakıp gülerlermiş. Ona, kendi aralarında biraz da alay 

maksadıyla “küçük ayaklı hoca” derlermiş.

Ancak onun bir gazi olduğunu ve vatanını savunurken hayatını hiçe saydığını 

öğrendiklerinde, hele bilgisinin derinliğini gördüklerinde yaptıklarından 

utanmışlar. Ona “büyük hoca” demeye başlamışlar.

Cahide Teyze’den ayrılırken çok mutluydum. Görmüş

geçirmiş bir teyzenin yalnızlığını paylaşmış, duasını

almıştık. En önemlisi, yeni ve faydalı şeyler

öğrenmiştim. Evimize yaklaşırken aklıma takılan bir

soruyu babama sormadan edemedim: “Vatanını bunca seven

bilge bir insanın torunları neden annelerinin yanında değildi?”

Babam, vatan sevgisinin tek kanıtının onun uğrunda ölmek olmadığını söyledi ve 

şöyle devam etti: “Savaşlarda gerekirse ölürüz. Ama savaş olmadığı zamanlarda 

da herkesin vatanı için yapacağı şeyler vardır. Cahide Teyze’nin çocukları 

da vatanlarını seven insanlar. Yurt dışında hizmet gördüklerini biliyorsun. Onun 

için sık sık gelemiyorlar. Geldiklerinde de uzun süre kalamıyorlar. Annelerini 

yanlarına almayı çok arzu ediyorlar. Ama Cahide Teyze çok yaşlı. Hayatının son 

demlerini çok sevdiği vatanından uzakta geçirmek istemiyor.”

Özellikle hikâyemizin sonunda vurgulanan kısım üzerine 

öğrencilerinizin duygularını ve düşüncelerini alabilir, vatanını 

seven insanların günümüzde neler yapabileceği hakkında karşılıklı 

konuşabilirsiniz. Vatanımız uğrunda türlü fedakârlıklar gösteren 

aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına Fatiha okuyarak 

dersinizi bitirebilirsiniz.

Hikayeden Sonra

Seddülbahir ve Conkbayırı’nın büyük kahramanlarından biri de 
Bombacı Mehmet Çavuş’tu. Ingiliz askerlerinin siperlerimize 
fırlattığı el bombalarını korkusuzca hemen yakalar, karşı tarafa 
fırlatır ve Ingiliz askerlerini kendi silahlarıyla avlardı. Ingilizler 
bunu anlamış olacaklar ki, bombaları biraz bekledikten sonra 
fırlatarak Mehmet Çavuş’un iadesini önlemeye çalışmışlardı. İşte 
böyle bir bomba, Mehmet Çavuş’un elinde patlayarak sağ elinin 
bileğinden kopmasına sebep olmuştu. Bu yiğit delikanlı vazife şuuruyla 
hastaneden tabur kumandanına yazdığı mektupta şöyle diyordu: “Sağ 
kolumu kaybettim, zarar yok, sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş 
görebilirim. Beni müteessir eden (hüzünlendiren, kederlendiren), 
arkadaşlarımın arasına katılıp düşmanla çarpışamamaktır. Yaram henüz 
iyileşmedi. Henüz iyileşemediğim için beni mazur görünüz, affedeniz 

muhterem kumandanım!”

Madem Sol Kolum Var
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Nene Hatun 1857 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum’daki Aziziye birliğinin 

savunulmasında gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe yazdırmıştır.

1877 yılında 8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece, Osmanlı vatandaşı olan Ermeni 

çeteleri Erzurum’un Aziziye Tabyası’na girmeyi başarmışlardı. Türk askerleri 

uykuda iken baskın yapmışlar ve askerlerimizin çoğunu şehit etmişlerdi. 

Hemen arkalarından gelen Rus askerleri ise tüm tabyayı ele geçirdiler. 

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 

bir asker, Erzurum’a ulaşarak 

durumu haber verdi. Durum, 

halka minarelerden duyuruldu:

“Moskof askeri Aziziye 

Tabyası’nı ele geçirdi.”

Nene Hatun o zamanlar daha 20 

yaşında gencecik bir gelindi. 

Beyini savaşa göndermiş, biri 

kucağında iki yavrusuna 

kendi başına bakıyordu. 

Önceki gece ise yaralı 

şekilde savaştan dönen 

ağabeyi kucağında can 

vermişti. Nene Hatun, 

müezzini dikkatle 

dinledikten sonra ani 

bir kararla ağabeyinin 

tüfeğini sırtına aldı, 

satırını da eline. Uç 

aylık bebeğini yatağına 

yatırdı ve alnına bir 

öpücük kondurarak “Seni bana Allah verdi. Ben de O’na emanet ediyorum.” 

diyerek dışarı çıktı ve kendisi gibi cepheye koşan kalabalığa karıştı. Bundan 

sonrasını Nene Hatun şöyle anlatıyor: “Sel gibi Aziziye’ye akıyorduk. Tabyanın 

mazgallarından düşman ölüm yağdırıyordu. Düşmanda iyi silah vardı, bizde 

de iman! İleri atıldım. Dadaşlar arasına karıştım. Satırım durmadan kalkıp 

iniyordu.”

O gün orada düşman askerine karşı büyük bir zafer elde edildi. Pek çok 

Erzurumlu şehit oldu. Nene Hatun ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. 

Ancak yaralı hâliyle bile ayağa kalkarak diğer yaralı askerlere yardım ediyor, 

NENE HATUN
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hemşirelik yapıyordu. Nene Hatun’un mücadelesi, düşman Erzurum’dan kovulana kadar 

devam etti. Erzurum kurtulmuştu. Süngü darbeleriyle parçalanmadık yeri kalmamıştı 

Nene Hatun’un. Yanı başında savaşan 16 yaşındaki kardeşi Haşan ise, “Abla ağlama, 

anamız bizi bugün için doğurmuştu. Ben de babam ve dedem gibi şehitlik mertebesine 

yükselmeyi her zaman istemiştim. Moskof’u kovduk ya, gayrısına gam yemem!” diyerek 

son nefesini vermişti.

Nene Hatun, “Vatan sağolsun!” diyerek bütün acılara göğüs germişti. Erzurum’un her 

karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su 

dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı.

Hayatının son zamanlarında “ordunun nenesi” ünvanını alan Nene Hatun, ölümünden 

bir yıl evvel kendisini ziyaret eden NATO’da görevli Amerikalı bir subayın 

sorusuna, “Ben o zaman gereken şeyi yapmıştım. Bugün de gerekirse aynı şeyi 

yaparım.” cevabını vermişti.

98 yıl boyunca Erzurum’da yaşayan Nene Hatun, 1955 yılında zatürre 

geçirerek vefat etti. Yine o sene, yılın annesi seçilerek adı tarihe bir defa 

daha yazıldı. Nene Hatun, kurtuluş mücadelesi verdiği Aziziye Tabyası’na 

defnedildi.
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Peygamberimiz (s.a.v.) ve en samimi dostu, türlü işkenceler ve 

hakaretlerin ardından Allah’ın verdiği izinle nihayet Medine’ye 

hicret yolunu almışlardı. Ancak gönlü acı ve elem doluydu Nebiler 

Nebisi’nin. Çok sevdiği Kâbe’sinden, yurdundan, ana baba toprağından, 

çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği bu mübarek beldeden, vatanından 

koparılmıştı. Hem de yalnızca insanlara iyiliği emrettiği, kötülükten 

uzaklaştırmaya çalıştığı için. Allah birdir dediği için. Kendi kanından 

canından olan insanları huzura, Cennet’e çağırdığı için.

Gül dostunun ise gözlen dolu dolu olmuştu. Allah Resulü’ne hüzünle 

bakıyordu. Neler hissettiğini anlıyor ve içi acıyordu. Kendi acısı bir 

hiçti onun için, Allah Resulü’nün acısına kederleniyordu. O’nun üzülmesini 

istemiyordu. Keşke elinden bir şey gelebilseydi. Ama yapacak bir 

şey kalmamıştı. Allah Resulü’nü canından can 

bildiği bu topraklardan ayırmamak için bir 

çare yoktu. Allah’ın emri de geldikten sonra 

vakit, hicret vaktiydi.

Düşündü Ebu Bekir; başka yerlere vatan 

diyebilirler miydi? Başka evlere 

evim deyip girebilirler miydi? Başka toprakları sahiplenebilirler 

miydi? Çok zor! Belki de imkânsız! Ama mecburdular.

 

Gözü yaşlı Resul; son defa bu mahzun beldeye, garip vatanına 

arkasını dönüp bakıyordu. Mübarek dudaklarından şu sözler dökülüyor 

gözyaşlarına karışarak:

“Vallahi! Sen Allah’ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında 

en sevgili olanısın! Senden çıkarılmamış olaydım buradan çıkmazdım. 

Bana senden daha güzel, daha sevgili vatan yoktur. Kavmim, Ben’i 

senden çıkarmamış olsaydı çıkmaz, senden başka bir yerde yurt yuva 

tutmazdım.”

O hüzünlü yüreğin sahibine Rabbi’nden bir teselli geldi: “Elbette, O 

KuPan’ın tebliğini üzerine farz kılan Allah, Seni yine döneceğin yere 

(Mekke’ye) döndürecektir. (Kasas sûresi, 85. âyet)”

O en güzel insan, hayatı boyunca ana vatanı olan Mekke’ye hasret 

bir şekilde yaşamıştı. İslâm’ın büyüdüğü 

Medine’yi ise kendisine ikinci vatan olarak 

benimsemiş, var gücü ile onu korumaya 

gayret etmişti. Çünkü yaşanılan yerde huzur 

olmazsa insanlar hiçbir şey başaramaz, asla 

ileriye gidemezler. İlerlemek için önce 

vatan huzurlu ve rahat olmalı.

HİCRET
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Ay Yıldızlı
Nazlı Bayrak

Sabah akşam karşımdasın,

Milletimin yaşındasın,

Gece gündüz düşümdesin,

Ay yıldızlı nazlı bayrak.

Can evimde buldum seni,

Kıtalara saldım seni,

Canımdan çok sevdim seni,

Ay yıldızlı nazlı bayrak.

Bir bir anlat tarihimi,

Anlat şehit Salih’imi.

Sen güldürdün talihimi,

Ay yıldızlı nazlı bayrak.

Kanımdaki al renk sensin,

Damarımda âhenk sensin,

“Türk’üm” diyen yürek sensin,

Ay yıldızlı nazlı bayrak.

Bestami YAZGAN

Genç deve annesine sormuş:

—  Anne, niye bizim ayaklarımız bu kadar

Anne cevap vermiş:

—  Çölde kuma batmamak için.

Genç deve tekrar sormuş:

—  Peki, kirpiklerimiz niye bu kadar gür?

Anne tekrar cevap vermiş:

— Çölde kum fırtınalarında gözümüze kum kaçmasın diye.

Merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş:

—  Bizim niye hörgüçlerimiz var?

Anne deve sabırla yanıtlamış:

—  Çölde çok uzun süre susuz idare ede¬bilmek için suyu 

hörgüçlerimizde depolarız.

Sonunda dayanamayan genç deve sormuş:

—  Peki, bizim hayvanat bahçesinde ne işimiz var?

Meraklı Deve
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Aşağıda belirli tanımlar verilmiştir. Bu tanımlardan oluşacak şehir 

isimlerini bulabilir misin?

*  Bir yüzey üzerinde kolayca yer değiştirme - Hızlı

*  “Yeni“ kelimesinin zıttı - Kent (eşanlamlısı)

*  Bölünmemiş zaman parçası - “siyah“ eş anlamlısı

*  “Çok“ eş anlamlısı - Alfabenin 24. harfi

Zeka Sorusu

Sarıdır sallanır, 
dalında ballanır.

(Portakal)

Duvara çarpan araba 
ne olur?

Durur

Sıra
Sende

Bayrağın bizler için ne manaya 
geldiği hususunda konuşunuz. 
Konuşmalarınızı resimlerle 

destekleyiniz

Cevabı: Birleşik isme göre kelimelerdeki 

anlamı iki hece için yaklaşık veya 

eşanlamlar ipucu olarak verilmiştir. Buna göre 

şehir isimleri; KAYSERİ, ESKİŞEHİR, 

ANKARA, BOLU olur.
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GAYE:   Vatanını ve milletini coşkuyla sevmenin

önemini kavrar.

MALZEME:  Mehter marşı, müzik çalar.

UYGULAMA:  Öğrencilere mehter marşı bir iki kez dinletilir. 

Sonra tahtaya marşın sözleri yazılır ve hep birlikte coşkuyla söylenir. 

Çocuklara mehter marşı dinlerken ve söylerken ne hissettikleri 

sorulur. Verdikleri cevaplar üzerine konuşulur.

SONUÇ: Müzik yardımıyla vatan sevgisinin ve milli duygunun 

hissettirilmesi gerçekleştirilmiş olur. Çocuklar, vatan ve millet 

sevgisini hissetmiş olurlar. 
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İBADET NE 
DEMEKTİR, NİÇİN 
İBADET EDERİZ?

İbadet, Allah’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçmak, O’nun rızasına 

uygun hareket etmek demektir. Niçin ibadet ediyoruz? Her şeyden 

önce yaratılış gayemiz olduğu için ibadet ederiz. Çünkü Allah, biz 

insanları kendisini tanıyıp iman etmemiz ve ibadette bulunmamız için 

yaratmıştır. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde beyan edilmiştir:

“Ben insanları ve cinleri ancak Bana ibadet

etsinler diye yarattım. (Zâriyât sûresi, 56. âyet)”

Bir mü’min olarak, âyet-i kerimenin ifade ettiği yaratılış 

gayemize uygun şekilde hareket eder, 

Yaradanımız’a karşı ibadet ve kulluk 

vazifemizi yerine getirmeye çalışırız. 

Ayrıca bize pek çok nimetler 

verdiği için de o nimetlere 

bir teşekkür olarak Allah’a 

ibadette bulunuruz. Küçük bir hediyesini aldığımız birine tekrar tekrar 

teşekkür ederken, sayılamayacak kadar çok nimetlerine, hediyelerine 

ve ikramlarına mazhar olduğumuz Allah Teâlâ’ya karşı ibadetle 

teşekkürde bulunmazsak ne derece nankörlük etmiş olacağımız açıktır. 

Böyle bir nankörlüğe düşmemek için ibadet vazifemizi noksansız yapmaya 

gayret gösteririz. Allah bizi yoktan var etmiş, binlerce duygularla ve 

cihazlarla donatmış; o duygularımızın ve cihazlarımızın ihtiyacı olan her 

şeyi yaratmış, hayatla birlikte insaniyet, iman ve hidayet nimetlerini 

de vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın nimetlerinin sonsuz olduğu 

ve saymakla bitmeyeceği şu şekilde 

belirtilmektedir:

“Allah’ın nimet(ler)ini saymaya 

kalksanız (değil tek tek 

saymak) topyekûn bile 

sayamazsınız.

(Nahl sûresi, 18. âyet)”
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Bu kadar sonsuz nimetler 

karşısında bizlere düşen vazife; 

nimet sahibi Cenâb-ı Hakk’ı 

tanımak ve sevmek, tanıyıp 

sevdiğimizi ibadetle göstermek, 

verdiği nimetlerinden dolayı 

daima şükür ve minnet duyguları 

içinde bulunmaktır.

Yapmış olduğumuz ibadet 

ve şükürler, aslında bu dünyada bizlere verilmiş olan nimetlerin tam 

karşılığı olmaktan çok uzaktır. Hâlbuki Allah, iman edip ibadet 

yaptığımız takdirde bizler için ayrıca ahirette daha büyük nimetler 

hazırlamış, Cennet’te ebedî saadetler vadetmiştir. Bu durumda Allah’ın 

ahirette vermeyi vadettiği bu nimetler, tamamen O’nun hususî lütuf ve 

ihsanı, fazlı ve ikramı olmaktadır. Yoksa bizim yaptığımız ibadetlerin ve 

şükürlerin karşılığı, ücreti değildir. Bu hususu Peygamber Efendimiz şu 

şekilde ifade buyurmuşlardır:

“Sizden hiçbir kimseyi, kendi ameli (ibadeti)

Cennet’e girdiremez. Beni de, amelim Cennet’e

koyamaz. Bu, ancak Allah tarafından bir rahmet ile olacaktır.”

İbadet deyince akla namaz, oruç 

gibi emirler gelmektedir. İbadet, 

sadece bunlardan mı ibarettir? 

Hayır, ibadet sadece dinin namaz, 

oruç gibi emirlerinden ibaret 

değildir. Allah’ın rızasına uygun düşen 

her şey, her hareket, her söz, her 

fiil, her düşünce ve niyet ibadet kabul 

edilmektedir. Allah’ın emirlerini tutmak 

kadar, yasaklarından kaçmak da ibadettir. 

Bu bakımdan ibadeti ikiye ayırmak 

mümkündür:

1.  Amel-i salih

2.  Takva

Amel-i salih; namaz, oruç gibi 

Allah’ın emirlerini yapmak 

demektir. Takva ise içki, 

kumar, zina gibi Allah’ın 

yasakladığı

şeylerden

kaçınmak manasınadır. 



ECDADA ve TARİHİ

MİRASA SAYGI
Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Ecdada ve tarihî mirasa saygı gösteren Müslüman,

Geçmişsiz bir geleceğin imkânsız olduğunu bilir.

İnsanları kimliklerine bağlayan unsurun tarihî miras olduğunu bilir.

Ecdadına saygı duyması gerektiğini bilir.

Tarihî eserleri koruması gerektiğini bilir ve tarihî eserlere zarar 
vermez.

Ecdadından ibret, tarihî mirasından da kuvvet almasını bilir
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CENNET
VATANIMIZ

Yurdumuzu gezmeye gelen yabancılara hep, “Ülkemizi beğendiniz mi, sevdiniz 

mi?” soruları yöneltilir. Peki, bu soruyu kendinize veya çevrenizdekilere 

hiç sordunuz mu? Ülkemizi seviyor musunuz? Belki de daha önce şu soruyu 

sormalıyız: Ülkemizi ne kadar tanıyorsunuz? Doğudan batıya, kuzeyden güneye; 

Kars’tan İzmir’e, Kastamonu’dan Erzurum’a, Batman’dan Uşak’a daha birçok 

şehrini gezmeden görmeden, tanımadan ne kadar sevebiliriz ki? Büyüklerimiz 

vatanımızdan bahsederken hep bu toprakların kolay elde edilmediğini söylerler. 

Vatanımız için mücadele eden cesur yürekli Mehmetçiğin zaferini anlatırlar. 

Demek ki yurdumuzu tanımak için tarihimizi de iyi bir şekilde bilmemiz 

gerekiyor.

Vatanımız, bizlere kalan millî bir mirastır arkadaşlar! Bu kıymetli hâzinenin 

her zerresinde ecdadımızın; yani atalarımızın iman dolu yürekleri, dualı ağızları, 

kuvvetli bilekleri vardır. Derslerde hep anlatılır, değil mi? Malazgirt’te, 

Dumlupınar’da, Seddülbahir’de, Çanakkale’de düşmanla nasıl mücadele edilip 

zafer kazanıldığı... Ama bu bilgiler yalnızca ders kitaplarımızda kalmamalı, 

hafızalarımıza da kazınmalı. Her yaşanandan ders çıkarılmalı, geleceğe adım 

atarken yaşananların izinden giderek ilerlemeli. Çünkü ecdadımızın dillere 

destan olan ahlâkı, gücü ve başarısı bizlere en güzel örnektir. Tarih 

bir öğretmendir aslında! Bu tarihte kimler yok ki! Bu topraklar Fatih Sultan 

Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, Mimar Sinan, Nene Hatun, Sütçü İmam, 

Seyit Onbaşı daha ismini sayamadığımız binlerce güzel şahsiyeti yetiştirmiştir. 

Onların izinden gitmek, bizi başarıya ulaştırır.

Anadolu’muzun her köşesinde ayrı bir güzellik gizlidir. Buraları gezmeli, 

bilmeyenlere anlatmalı. Ülkemizin her karışı için hiçbir gayretten geri 

durmamalıyız. Ne güzel söylemiş şâir:

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı!

Mehmet Âkif ERSOY
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Evet, bu vatan bir cennet! İstanbul’uyla, Erzincan’ıyla, Bursa’sıyla, Konya’sıyla, 

Kastamonu’suyla bir cennet! Sultanahmet, Süleymaniye, Ulu Cami... Çeşmeler, 

hamamlar, kabristanlar, türbeler daha neler neler... Her birinde ayrı bir incelik, 

zarafet...

Ecdadımız, çiftçisinden doktoruna kadar her yönden güzel ahlâkın zirvesinde 

bir hayat yaşamaya çalışırdı. Tarihimize baktığımızda, şimdilerde eksikliğini 

hissettiğimiz birçok erdemin yaşandığı bir mâzi görürüz. Bakın Avrupalı bir 

yazar, Türkler’den nasıl bahsediyor: “Onlar kadar misafirperver bir millete 

rastlamadım. Her yerde halk, Müslüman nezaketiyle yabancıya kucak açar. En 

fakir köyde bile misafirhane denen bir ev bulunmaktadır. Oraya varan yolcu 

kendisine bir tabak pilav ve kuzu kızartması verileceğinden emin olabilir. Ertesi 

gün yola çıkarken bütün köy halkı onu uğurlamaya gelir.” Ne yazık ki böyle 

manzaraları görmek artık hayâl gibi!

Osmanlı’nın kahramanlıkları 

gibi nezaketi ve ahlâkı da 

yabancı milletlerin övgüsünü 

almıştır. Tarihimizi dikkatle 

araştırıp öğrenmeliyiz. 

Geçmişte yaşananlar, 

tarihî olaylar yığını hâline 

gelmemeli. Ecdadımız, 

karanlık çağlarda yaşamadı 

arkadaşlar! Aksine birçok 

ülkeyi gerisinde bırakmış, tüm dünyada maddî ve manevî hâkimiyet kurmayı 

başarmıştı. Onların aydınlık geçmişi, bizlerin geleceğine ışık tutmalı.

Şimdi bakıyorum da ülkemize, İstanbul’a bir turist gelsin, ilk işi Topkapı Sarayı’nı, 

camileri gezmek oluyor. Üstelik rehberlik yapanların birçoğu tarihimizi yanlış 

aktarıyor. Bunun yanı sıra kendi milletimizin insanları aynı özveri ile tarihî 

miraslarımıza sahip çıkmıyor. Ecdadımız, biz torunlarına bu toprakları bırakırken 

içlerinde büyük umutlar vardı. Bu umutları boşa çıkarmayalım, mirasımıza hak 

ettiği değeri verelim. Dünyaları alsak da bu cennet vatanı kimselere vermeyelim! 
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Tarihimize Sevgi, Ecdadımıza Hürmet

Her millet, kendi tarihine sevgiyle bağlıdır. Tarihini bilmeyen, kültürel değerlerine sevgiyle 

ve saygıyla bağlı olmayan bir millet, kökleriyle toprağa bağlı olmayan bir ağaç gibi en ufak 

rüzgârda yıkılıp gider. Bizler de tarihimizi ve tarihte yaşayan kıymetli büyüklerimizi 

sevmeli, onlara karşı gönlümüzde derin bir hürmet beslemeliyiz. Onların faziletlerine sahip 

çıkmalı, yaptıkları hatalardan da ders almalıyız. Böylece aynı hatalara düşmek tehlikesinden 

korunmuş oluruz. İşte size tarihimizi sevmek için birkaç sebep:

Hürmet Etmemek Mümkün mü?

Osmanlı Devleti, girmiş olduğu Balkan Harbi’nde binlerce şehit ve yaralı vermişti. Bu 

haber bütün Islâm memleketlerinde derin bir hüzünle karşılandı. Osmanlı Devleti’nin bu 

savaşta aldığı yaraları tedavi edebilmek ve birazcık olsun bizi teselli edebilmek için Hintli 

Müslüman kardeşlerimiz, topladıkları yardımları kurdukları Kızılay heyeti ile Türkiye’ye 

göndermişlerdir. Bu heyet, savaş boyunca birçok yaralı Osmanlı vatandaşının ve askerinin 

yaralarını sarmış, unutulmaz hizmetler vermiştir. 1913 Temmuz’unda görevini bitiren 

Hindistan Kızılay heyeti, ülkelerine geri dönmüşlerdir.

TARİHE VE
ECDADA SAYGI

Hikâyeden Önce

Yan kısımdaki yazıyı okumaya 

başlamadan önce tarih 

bilgisinin önemini kısaca 

hatırlatabilirsiniz. Tarih 

bilgisinin, geçmişi günümüze ve 

geleceğe bağlayan bir köprü 

olduğunu söyleyebilirsiniz.
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Kızılay heyeti, ülkesine vardığında neler yaşanmış, biliyor musunuz? O 

zaman iyi dinleyin! Heyet, Hindistan’ın Bombay şehrinde büyük bir karşılama 

töreniyle karşılanmış. Kızılay heyeti gemiden inerken Hintli Müslüman 

liderlerden Muhammed Ali Cevher, heyet başkanı Doktor Ensariye, 

“Sen mücahit Osmanlı ordusuna hizmet edip geldin! Ayağını, Hindistan 

topraklarına basmadan önce benim yüzüme bas da yüzüm, Allah katında şeref 

kazansın!” diyerek yere uzanmış ve yanağını yere koymuş.

Çadır İçinde Savaş İdare Etmeyiz

Cesaretli insana her yerde ve her zamanda saygı gösterilir. Bizim 

tarihimiz, en güzel cesaret örnekleriyle doludur. İşte bir tanesi: Yavuz 

Sultan Selim Han, Mercidabık Savaşı öncesinde ordusunu son bir kere 

daha teftiş ettikten sonra ordunun en ön safında yerini almıştı. Sultanın 

niyetinin göğüs göğüse harbe katılmak olduğunu anlayan Sadrazam Sinan 

Paşa, hünkârın önünde el bağlayıp huzuruna çıktı. “Şevketlü sultanım, 

olmaya ki heyecana gelir, kendinizi ateşe atarsınız; yüreğimiz dilhun olur 

(yüreğimiz kan ağlar). Harbe katılmak yerine çadırınızdan sevk ve idare 

ediniz.” diyerek savaşa katılmaması için sultana yalvarır.

İslâm’ı yüceltmek için hayatı harp meydanlarında geçmiş olan bu büyük devlet 

adamının cevabına bir bakınız: “Biz, Cennet-mekân Fatih Sultan Mehmet 

Han’ın torunuyuz! Çadırdan savaş idare etmeyüz!” Osmanlı tarihinde cesaret 

adına başka bir hadise gerçekleşmemiş olsaydı, sadece bu cevap bile 

ecdadımızın cesaretini ve kahramanlığını anlatmaya yeterdi.

Halkına Merhametlidirler

Osmanlı padişahları ve diğer devlet adamları, kuru kuruya devlet adamlığı 

yapmış değillerdir. Onlar, hayatlarını önce Allah’a adamış, sonra da Müslümanların 

huzur ve saadetlerini sağlamaya adamışlardır. Her zaman için yönetiminden 

sorumlu oldukları halkı düşünmüşlerdir. İşte bu özellikleri sebebiyle de onlara 

ne kadar hürmet gösterilse azdır. İsterseniz bu anlattığımıza dair tarihten 

Bu olayı öğrenince şöyle düşünmemek mümkün 

mü? Bizler de hayatlarını Allah yoluna adayan 

muhterem dedelerimize hürmet edelim ki, 

“Gönlümüz Allah katında şeref kazansın!”

Öğrencilerinize
Anlatın
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yaşanmış küçük bir örnek verelim:

Sultan II. Abdülhamit Han zamanında fırıncılar, okkası 30 paraya satılan 

ekmeğin fiyatına zam yaparak 10 para artırmak isterler. Halkın zaten zor 

durumda olduğunu bilen sultan, fırıncılar locası yöneticileriyle bir görüşme 

yaptı ve onlardan zam yapmamalarını istedi. Loca sorumluları, kendilerinin de 

çok zor durumda olduklarını, hiçbir fırıncının neredeyse para kazanamadığını 

söyleyerek bu zammı yapmaktan başka yolları olmadığını anlattılar. Sultan 

Abdülhamit Han şöyle buyurdu:

“Siz yine ekmeği 30 paraya satmaya devam edin. Sattığınız her ekmek 

için 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.”

Dünya Çapında İtibar

Osmanlı, kurmuş olduğu devlet sistemi sayesinde adaletli yönetimi, üç kıtada 

yetmiş milletin insanına öğretmiştir. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra ise 

ondan daha mükemmel bir devlet şimdiye kadar kurulmamıştır.

Osmanlı Devleti’nin adalet güneşinin üç kıtayı aydınlattığı günlerden birinde 

Hollanda Ticaret Odası’nda şöyle bir uygulamaya başvurulması oldukça dikkat 

çekicidir. Mecliste bir karar alınırken oylama esnasında oylar eşit çıkarsa 

meclis başkanı, üyelere şöyle sorar: “İçinizde Türkler ile alışveriş eden var 

mı?” Böylece Türkler ile alışveriş yapan üyeye daha fazla itibar edilir ve onun 

oyunun “iki oy” değerinde sayılmasına karar verilirmiş.

Bu olay bize, Müslüman Türkler’in o zamanki dünya ticaretinde

ne kadar itibar sahibi olduklarını göstermektedir.

Vatan Sevgisi

Bu vatan evlatlarının, dedelerinden öğreneceği çok; ama çok şey vardır. 

Bunların başında da “vatan sevgisi” gelmektedir. Kahramanlık, cesaret, vatan 

için fedakârlık gibi konularda Amerikan, İngiliz, Fransız filmlerini seyredip bu 

filmlerin senaryolarına hayran kalmak, memleketimiz evladı için ayıptır. Alın 

size yakın geçmişimizde yaşanmış bir örnek:

Bizim dedelerimiz, kendi servetlerini fakir fukara 
halkının ihtiyaçlarını gidermek için harcıyordu. Bir 
de yoksul halkın sırtından servet sahibi olanlar, kalkıp 
da şan ve şerefle dolu tarihimiz ve adı, altın harflerle 
yazılan büyüklerimiz hakkında ileri geri konuşup 

“Gerici, yobaz, zalim, despot!” demiyorlar mı?

Öğrencilerinize
Anlatın



İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği günlerde İzmir Valisi İzzet 

Bey, şehrin ileri gelenlerini toplar. Onlara şöyle der: “Aman, Yunanlılar 

şehre girerken gösteri yapmayın! Karşı çıkmaya falan kalkmayın!” Aynı 

zamanda bir Osmanlı âlimi olan il müftüsü Rahmetullah Efendi, şehrin 

valisine bakın ne cevap verir: “Vali Bey! Bu sakalım kanımla kızarabilir; 

ama alnıma, Yunan alçağını sükûnet ve tevekkülle selamlamış olmanın karasını 

sürerek Allah’ın huzuruna çıkamam!”

Ecdada Hürmet’e Güzel Bir Örnek

Ülkemizin eski başbakanlarından merhum Adnan Menderes, bir gece yarısı 

cennetmekân Sultan Abdülhamit Han’ın muhterem kızı Ayşe Osmanoğlu 

ile annesi Müşfika Kadınefendi’nin kaldığı evin kapısını çalar. Ev 

halkı, kapıyı açıp başbakanı içeri buyur ederler. Adnan Menderes, her 

ikisinin de ellerini öptükten sonra der ki: “Siz, bize velinimetlerimizin 

emanetlerisiniz. Maalesef sizlerle bugüne kadar alâkadar olamadım. Çok 

özür dilerim! Çevremiz böyle tavırları hazmedemeyecek insanlarla dolu!” 

Adnan Menderes, bir müddet onlarla sohbet eder, onların hatıralarını dinler 

ve onların sıkıntılarıyla yakından ilgilenir. Daha sonra da bu iki kıymetli 

hanımefendi, kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye 

onlara bir zarf hediye eder.

Anne ve kızı zarfı açtıklarında içinde 100 bin lira olduğunu görürler. Adnan 

Menderes, başbakan olarak daha sonra bu aileye tahsisat-ı mestureden 

(örtülü ödenek) maaş bağlamıştır.

HİKAYEDEN SONRA
Tarihî hatıraları anlattıktan sonra şu soruları 

sorabilirsiniz:
-  Bir genç “doğru tarih” bilgisine sahip 

olmak için neler yapmalıdır?

-  Tarih sevgisinden ve bilgisinden mahrum 

bir genç, hayatta neler kaybeder?

-  Ecdada saygı göstermenin yolları 

nelerdir?
-  Ecdadı gibi halkına merhametli olmak 

isteyen bir genç, bugün ne yapabilir?

-  Vatan sevgisini tarihinden öğrenen bir 

genç, bugün ne yapabilir?

27
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İnsan, unutkandır. Mesela okuldan eve

geldiğimizde çorabımızı nereye koyduğumuzu

unutabiliriz, annemiz bizi bakkala gönderdiğinde ne alacağımızı unutabiliriz. 

Öğretmenimizin verdiği ödevi unutabiliriz. Fakat geçmişimizi, kim olduğumuzu 

unutmaya hakkımız yoktur. Çünkü tarihini unutan milletler, daima başarısızlığa 

mahkûm olmuşlar ve tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Her zaman 

geçmişimizle bağlarımızı sıkı tutmalıyız. Düşünsenize, kökü olmayan bir ağaç 

ne kadar yaşayabilir veya can damarı kesilmiş bir insan ne kadar yaşayabilir? 

Köksüz ağaç kuruyup gider, damarsız insan ölür gider. Bizim geçmişimizle, 

köklerimizle bağlantımız da işte bu derece ciddi ve hayatîdir. Bundan dolayı 

önce tarihimizi çok iyi bilmeli, sonra da ona gereğince sahip çıkmalıyız.

Burada size vatanına, milletine son derece bağlı bir Osmanlı askerinden 

bahsedeceğiz: İğdırlı Onbaşı Haşan. O; komutanlarının verdiği talimatlara 

harfiyen uyan, disiplinli, sadık bir askerdi. Onun için önce devleti, 

sonra kendisi gelirdi. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaşı kaybetmemiz 

ve ordumuzun dağılmasıyla mübarek Kudüs şehri elimizden çıkmıştı. Düşman 

askerleri şehre girinceye kadar ordu yağmalanmasın, şehrin asayişi sağlansın 

diye oraya bir artçı birlik bırakmışız. İşte Onbaşı Haşan, bu birlikte görev 

yapmıştır.

Savaş bitmiş, Kudüs elimizden çıkmıştır. Fakat İğdırlı Onbaşı Haşan hâlâ nöbet 

yerindedir. Çünkü kendisine emanet edilen vatanı sahibine teslim edememiştir. 

Komutanının verdiği emri her ne pahasına olursa olsun ömrünün sonuna kadar 

tutmuştur. İsterseniz bu hatırayı merhum tarihçi İlhan BARDAKÇI’NIN kendi 

ağzından dinleyelim:

Onu Mescid-i Aksa’nın merdivenlerinde gördüm. İki 

metreye yakın bir boy... İskeletleşmiş vücudu 

üzerinde bir garip giysi... Palto? Hayır! 

Kaput, pardösü veya kaftan? Değil! Öyle 

bir şey işte! Başındaki kalpak mı, takke 

mi, fes mi? Hiçbirisi değil! Oraya dimdik 

dikilmiş. Yüzüne baktım da ürktüm. Yüz binlerce 

çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı... 

Yanımdakine, “Kim bu adam?” dedim. Omuz 

silkerek “Bilmem!” diye cevap verdi. “Bir deli 

işte! Ben bildim bileli, yıllardır burada dururmuş. 

Çakılı gibi, hâlâ duruyor ya! Kimseye bir şey sormaz. 

Kimseye bakmaz, kimseyi görmez.” Kan mı çekti, 

KUDÜS
NEFERİ
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nedir? Nasıl, neden, niçin hâlâ bilmiyorum. Yanına vardım. 

Türkçe “Selamünaleyküm baba!” dedim. Torbalanmış göz 

kapaklarının ardında donuk gözlerini araladı. Yüzü gerildi. 

Bana, bizim o canım Anadolu Türkçemiz’le cevap verdi:

—  Aleykümüsselam oğul!

Donakaldım! Ellerine sarıldım. Öptüm, öptüm...

—  “Kimsin sen baba?” dedim.

Anlatmaya başladı:

—  Ben, Kudüs’ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı 

bölüğünden...

Bir süre sustu. Sonra komutanın karşısındaki dimdik bir asker

gibi konuşmaya devam etti.

—  Ben, o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu, 36. Tabur, 8.Bölük,

11. Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı Onbaşı Hasan’ım!

Ellerine bir kere daha öpmek üzere uzandım. Gürler gibi mırıldandı:

—  Sana bir emanetim var oğul! Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine

teslim eden mi?

—  Elbette, dedim. Buyur hele!

—  Memlekete dönüşünde yolun Tokat Sancağı’na düşerse... Git, burayı bana 

emanet eden kumandanım Kolağası (Önyüzbaşı) Musa Efendi’yi bul. Benim 

için ellerinden öp. Ona de ki, gönül komasın. Ona de ki “11. Makineli Takım 

Komutanı İğdırlı Onbaşı Haşan, o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin 

başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım.” dedi, dersin.

Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacaktım. Böyle söyledikten sonra yine taş 

kesildi. Kapalı gözleri ardından dört bin yıllık Peygamber Ocağı ordumuzun 

serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Tam 55 yıldır nöbetinin 

başındaydı. Biz onu unutsak da o devletine küsmemişti.

Ne büyük bir sadakat, değil mi arkadaşlar?
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MEDİNE’DEKİ
HATIRALAR

Hafızasını kaybeden bir insan; her gün uyuduğu, yemek yediği, ailesi ile 

birlikte sohbet ettiği kendi evinin yolunu bile bulamayabilir. Bu kadar 

çarpıcı vakalarla çok sık karşılaşmıyor olsak bile, bizim de hayatımızda 

çeşitli unutkanlıklarımız vardır. Mesela çalışmadığımız bir sınavda ne kadar 

zorlandığımızı, ecel terleri döktüğümüzü unutuveririz. Böylece günü gününe 

ders çalışmayı erteler dururuz. Yeterli dikkati esirgediğimiz için dişçi 

koltuğunda çürük dişlerimiz yüzünden çektiğimiz acıyı da unutur, dişlerimizi 

temizlemeden uyuruz. Oyuna çok dalınca, namaz vaktinin geçiverdiğini de 

unuturuz.

Hatırlamak, hayvanların bile hayatı için gerekli bir 

özelliktir. Ki insan için hafızası, hatıralardan ders 

çıkarması için çok daha önemlidir. Toplumun hafızasına da tarih denir. İnsanlar, 

tarihlerini unuturlarsa kör ebe oyunundaki ebe gibi gittikleri yeri göremez, 

ilk çukurda boylarının ölçüsünü alırlar.

Peygamber Efendimiz’in hayatı, hafızamızın en önemli ve canlı köşesini hak 

eden bir örnektir. Peygamberimiz’e (s.a.v.) ait eşyalar da bu hatıraların 

canlı tutulmasında, O’nun yaşadığı zamanı anlamamızda bizler için kolaylık 

sağlarlar. Zaten insan, sevdiği kişinin hayatına dair her ayrıntıyı bilmek 

ister. Nasıl bir evde yaşamış, nasıl bir bardaktan su içmiş, nerede namaz 

kılmış... İşte Peygamber (s.a.v.) âşıkları da Hac ve umre ziyaretleri esnasında 

Peygamberimiz’in yaşadığı yerleri ziyaret ederek sanki bir zaman tünelinden 

geçer ve O’nun adımlarını takip etmeye çalışırlar.

Şu andaki Mescid-i Nebevî’nin bulunduğu, Peygamberimiz’in kabrinin olduğu 

yer, Efendimiz’in (s.a.v.) aynı zamanda eviydi. Mescidin içerisinde küçük 

odacıklar bulunuyordu. Efendimiz ve aileleri de bu odacıklarda yaşıyorlardı. Şu 

anda bu odaları görmemiz mümkün değil. Dolayısı ile o hatıraları gözümüzde 

canlandırırken biraz zorlanıyoruz. İşte bir zamanlar, orada bulunan odacıkların 

yıkıldığı haberini alan bir âlim, bu olayı büyük bir üzüntü ile karşılamıştı.

Belki de Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salavat getirdiği bir sırada aldığı 

bu haber karşısında, “Ben bu odacıkların yıkılmamasını çok arzu ederdim. 

İnsanlar, Allah Resulü’nün (s.a.v.) nasıl bir evde yaşadığını görsünler isterdim.” 

buyurmuştur. Bu haber o âlim zatı öylesine etkilemişti ki bu tarihî mirasın 

yıkılışını, yüreğinden bir damar çekip çıkarılırcasına yaşıyordu.
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Sıra Sende

Rehber eyle hayatın boyunca ecdadını,

Çünkü onlar, hatalı bir adım atmadılar.

Yaydılar yedi iklim cihana TÜRK adını,

Güneş gibi doğdular, bir daha batmadılar.

Buğra Han’ın duyduğu gün, bildiler Islâm’ı,

Gidilecek tek doğru yön bildiler İslâm’ı,

Hak katında en üstün din bildiler İslâm’ı,

Kur’an olan odada ayak uzatmadılar.

Dolaştılar dünyayı kışta, çamurda, karda,

Bu güz Edirne’deyse, öbür yaz Zigetvar’da.

Ömürleri geçti hep at üstünde, çadırda,

Saraylar yaptırdılar, sarayda yatmadılar.

İnsan ayırmadılar deri rengine göre,

Sağ elle yardım edip, demediler sol ele.

Hükmettiler cihana, sonsuz adâlet ile,

Zalime boyun eğip, güçsüze çatmadılar.

Saygı gösterilirdi bin bir çeşit görüşe,

Yaptıkları her savaş sebep oldu barışa.

Girdiler kıyasıya şehitlikte yarışa,

Kanla alınan yurdu parayla satmadılar.

Küfrü yakıp kavuran sönmez bir alevdiler,

Düşmanın karşısında yüceydiler, devdiler.

Allah ve Resulünü sevenleri sevdiler,

Kendi sevenlerini bir gün aldatmadılar.

Dünyadan sahte cennet bağışlasalar bile,

Onları gâyesinden döndüremez, nâfile.

Girdikleri sınavdan çıkıp yüz akı ile,

Geçici nimetlere hiç tamah etmediler.

Köle, esir, azınlık, hor bakmadan birine,

Çare aradılar hep, dertlinin dertlerine.

Kendi hüzünlerini gömdüler kalplerine,

ERBÂBÎ gibi asla, asla anlatmadılar.

ECDAT
Oğlum Muhammed B. Alparslan’a

Ozan ERBÂBÎ

Aşağıdaki soruları şiire göre 

cevaplayınız.

- “Ecdat” şiirinde neden 

bahsedilmektedir?

- “Ecdat” şiirinden hareketle 

ecdadımızın nasıl bir saygı çerçevesi 

içerisinde olduğunu belirtiniz. 

- Tarihi bilmek, bize ne kazandırır?

- Ecdada ve tarihî mirasa saygı 

göstermekten ne anlıyorsunuz?

- Ecdada ve tarihî mirasa saygı 

göstermek, bize ne kazandırır? 

Örneklerle açıklayınız. 
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Zengin bir adam, ölüm hâlindeydi. Uç oğlu yatağının başında, 

cenaze masraflarını tartışmaya başlamışlardı. Önce en büyük oğlu 

konuştu:

—  Fazla masrafa lüzum yok. 8-10 araba kiralarız. Olur biter.

—  Canım, kendimiz için 2 araba kiralayalım. Konu komşu, 

isteyenler kendileri araba kiralayıp gelsinler.

En küçüğü:

—  Bir cenaze arabası kiralarız. Cenazeyi koyar, kendimiz de 

şoförün yanında gideriz.

Ölüm hâlindeki baba güç bela yatağından doğruldu:

—  Evlatlarım! Hiç merak etmeyin. Bastonumu getirin, ben 

mezarlığa kadar yürürüm. Size yük olmak istemem. 

Bastonumu Getirin!

Üstü sarı düğmeli,

dilim dilim dilmeli

(Portakal)

Tarlası siyah,
tohumu beyaz

(Pirinç)
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Aşağıdaki soruları tam 1 dakika içinde yanıtlamaya çalışınız. Bir 

kâğıt ile kalem alınız ve cevaplarınızı not ediniz. Her soruya bir defa 

bakmaya çalışınız. Oldukça ilginç bir zekâ testi!

1.  Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

2. Doktorunuz size üç hap verir ve bunları yarımşar saat arayla 

almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?

3.  Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah 

dokuza kuruyorum. Kaç saat uyurum?

4.  30’u yarıma (0.5’e) bölüp 10 eklediniz, kaç etti?

5.  Bir çiftçinin 1 7 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu 

ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

6.  Sadece bir tek kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, bir gaz 

sobası ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. 

Önce hangisini yakarsınız?

7.  Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her cephesi güney manzaralı 

bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne 

renk olur?

8.  Uç elma vardı. İkisini aldım. Kaç elmam var?

9.  Musa, gemisine her hayvandan kaçar adet aldı?

10.  Chicago’dan hareket eden 43 yolculu bir otobüs kullanıyorsunuz. 

Pittsburgh’da 7 yolcu binip 5 yolcu indi. Cleveland1 da 8 yolcu indi, 

6 yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu bindi. 20 saat sonra 

Philadelphia’ya vardığınızda şoförün adı neydi?
Komik Zeka Testi

DEĞERLENDİRME

10 doğru: Einstein seviyesi

9 doğru: Toplumla uyuşamayan psikolojisi bozuk vaka

8 doğru: Mühendis

7 doğru: Üniversite öğrencisi

6 doğru: Lise öğrencisi

5 doğru: İlkokul öğrencisi

1.  Tüm aylarda 28 gün vardır.
2.  Bir saat
3.  Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için 1 saat.4.  70 eder, yarıma bölmek 2 ile çarpmak demektir.5.  9 canlı koyun
6.  Kibriti
7.  Ayı beyaz olur. Evin her cephesi güneye
baktığına göre bina kuzey kutbundadır.
8.  2 elma
9.  Sıfır, gemisine hayvan alan Nuh’tu.
10.  Şoför sîzdiniz.

CEVAP
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GAYE:  Tarihi bilgileri doğru şekilde öğrenir

ve bu bilgilerle bilinçli hâle gelir.

HAZIRLIK:  Öncelikle çocuklara tarihte yaşanmış, ibretlik birkaç 

olayı anlatarak giriş yapabilirsiniz. Anlattığınız hikâyelerin ardından 

görüş alışverişinde bulunarak tarih şuuru kazanmanın öneminden 

bahsedebilirsiniz. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Han 

devrinde bir Müslüman, 

günlerce dolaşıp yıllık 

zekâtını verebileceği 

fakir birini arar; ama 

ihtiyaç sahibi kimseyi 

bulamaz. Bunun üzerine 

zekâtının tutarı olan 

parayı bir keseye

koyarak Cağaloğlu’ndaki bir ağaca asıp üzerine de, “Müslüman 

kardeşim! Bütün aramalarıma rağmen memleketimizde zekâtımı 

verecek kimse bulamadım. Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden 

bunu al!” diye yazar. Bu kese, üç ay kadar o ağaçta asılı kamıştır.

Balkanlar ve Orta Doğu’daki pek çok memleketin, 1. Dünya 

Savaşı’ndan sonra elimizden çıkmasına rağmen o topraklarda yaşayan 

halk, hâlâ büyük bir hasretle “Osmanlı, Osmanlı!” diye sayıklarmış. 

Bir Boşnak Budapeşte’den gelen bir yazarımıza ; “Mademki İstanbul’a 

gidiyorsun, Allah aşkına, o şehrin toprağını benim için öp. Allah, benim 

canımı İstanbul’u görmeden almasın!” demiş. Trablusgarp’daki ihtiyar 

Cezayirliler, boyunlarına muska diye Osmanlı parası takarlarmış.

RÖPORTAJ YAPIYORUZ
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UYGULAMA: Hikâyeler anlatıldıktan sonra çocuklardan, kendi 

seçecekleri kişilerle röportaj yapmalarını isteyiniz. Röportaj, 

çevrelerindeki insanların tarih hakkında ne kadar bilgi sahibi 

olduklarına yönelik olacaktır. Sorularını da kendileri hazırlayacaklardır. 

Aşağıdaki şu soruları örnek olarak sunabilirsiniz.

-  Tarihiniz hakkında ne kadar bilgilisiniz?

-  Tarihimizi anlatan hangi kitapları okudunuz?

-  Tarihten sizi etkileyen bir olayı paylaşır mısınız?

-  Osmanlı döneminde yaşasaydınız, hangi padişahla tanışmak isterdiniz? 

Neden?

Şanlı Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra son 

derece üzgün bir ihtiyar Ürdünlü’nün, elindeki 

yeni Ürdün pasaportuyla İsviçre konsolosluğuna 

giderek, “Herkes bu pasaportla alay 

ediyor. Eskiden Osmanlı pasaportum 

varken saygı görürdüm. Ben Osmanlı 

vatandaşıyım, ne olur bunu değiştirin!” 

diye sefaret yetkililerine yalvardığı 

da anlatılan başka bir hadisedir.

SONUÇ: Röportajlar tamamlandıktan sonra sonuçların sınıfta 

paylaşılmasını sağlayınız. Bu çalışmanın kendilerine neler öğrettiğini, 

tarih şuuru hakkında ne gibi düşüncelere sahip olduklarını sorarak 

yorum yapmalarını sağlayınız.



36

7. & 8.
SINIF



VATAN SEVGİSİ
Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL
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HEDEF DAVRANIŞLAR

Vatansever Müslüman,

Dinin ve namusun vatan olmaksızın korunamayacağını bilir.

Vatanını sevmenin ona hizmet etmekle eşdeğer olduğunu bilir.

Gerektiğinde vatan için can, mal ve evladın feda edilebileceğini bi
lir.

Vatan sevgisini tartışmasız en derin duygu olarak yaşar.
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Her gün uyanıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, sonra gündelik telaşlarımız başlıyor. 

Okul, ev, iş, arkadaşlar, ailemiz... Böyle sürüp giderken hayatımız, bazı şeylerin 

kıyısına uğramadan geçiyor. Soluduğumuz hava, üzerinde yürüdüğümüz toprak...

İnsan bazen durup düşünmeli; “Nereden geldim? Bugünlere nasıl geldim? Bu 

toprak benim neyim olur?” demeli. Evet, bu toprak, deyip düşünmeli. Düşünün ki 

ecdadımız, yıllar önce bir toprak parçası için canlarını vermiş! Oysa İstanbul’daki 

de toprak, Meksika’daki de, Avustralya’daki de. Elbette ki uğruna kan 

döktükleri, can verdikleri şey; basit bir toprak parçası değil, vatanlarıydı. 

Peki, nedir bir toprağı “vatan” kılan? Vatan; dinimizi, kültürümüzü rahatça 

yaşayabildiğimiz; bize ait, bizden olan mekânımızdır. Kendimizi rahat ve huzurlu 

bulduğumuz, yabancılık hissetmediğimiz yerdir. Dedelerimizin üzerinde yaşayıp 

bize miras bıraktığı, bizim de torunlarımıza miras bırakacağımız topraktır vatan.

Vatan müdafaasından maksat, ecdadımızın emaneti ve milletimizin haysiyeti olan 

toprakları korumaktır. Dini, imanı, canı, malı, namusu; yani vatan toprağı üzerinde 

yaşadığımız bütün güzellikleri muhafaza etmektir. Neticede tüm bunları temsil 

eden bayrağı müdafaa etmektir. Biliyorsunuz, bizim 

bayrağa bakış açımız, başka milletlerinkine benzemez. 

Bize göre bayrak, asla bir bez parçası değil, bir milletin 

maddî ve manevî şerefidir. Yani bayrağımız yerlerde 

ezilirse, ayaklar altına alınırsa, biz millet olarak huzursuz oluruz. Bayrak; 

vatanımızın, bağımsızlığımızın sembolüdür. İşte bu yüzden kıymetlidir. Bu yüzden, 

olur da bir düşman elimizden almaya çalışırsa her şeyimizle karşı koyarız, 

canımız pahasına da olsa! Çünkü bir milletin topraklarını, bayrağını kaybetmesi; 

onun esaretidir.

Tekasür sûresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Nihayet o gün (dünyada 

yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” 

VATAN BİZE EMANET
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En büyük nimet; dinimizi, imanımızı hür bir vatanda yaşayabilmektir. Bunu 

düşünmeden çiğnenen toprakların akıbeti ne yazık ki düşman ayağı altında 

ezilmektir.

Vatanımızı kaybedersek esir oluruz. O zaman, ezan sesi duyulur mu 

minarelerden? O zaman, bayramlarımız olur mu? O zaman bayrağımız 

dalgalanabilir mi göklerde? Dilimizi, güzel Türkçemiz’i konuşabilir miyiz 

rahatça? Okullarımızda tarih dersinde öğretmenlerimizden Kurtuluş Savaşı’nı 

öğrenmişsinizdir mutlaka! Bir ülke işgal altındayken yaşamak ne kadar ağır gelir 

bir millete? İşte bu yüzden mühimdir vatan!

Vatanımıza bir de Filistinli bir çocuğun Mescid-i Aksa’ya baktığı gibi bakalım. 

Nasıl bir özgürlük hasreti yakar yüreğimizi? Bunları düşününce asırlar 

boyu vatanını vermemek için can veren “Mehmetçik”e olan borcumuzu daha iyi 

anlıyoruz. Ya vazgeçselerdi. Ya “Daha yaşım küçük!” ya da “Ailemi bırakıp nereye 

gideyim?” deyip de cepheye gitmeselerdi?

Sevmek, fedakârlığı gerektirir. Vatanı sevenlerin en büyük fedakârlıkları 

ise gerektiğinde canlarını ortaya koymalarıdır. Bu büyük fedakârlığın adına 

Rabbimiz, şehitlik adını vermiştir. Vatan için canlarını verenleri Rabbimiz ebedi 

Cennet’iyle müjdelemiştir. Zira “Vatan sevgisi imandandır.” (Hadis-i şerif)

Biz bu candan geçme fedakârlığı karşısında daha çok sarılmalıyız vatanımıza 

ve bizi millet yapan değerlerimize. Geçmişimizi hiç unutmadan, elimizdeki 

her şeyi bizden sonrakilere bırakıp gidecekmişiz gibi. Tıpkı bir emanetçi 

gibi yaşamalıyız. Vatan için ölmek güzel; ancak öncelik yaşamakta, güzel 

yaşamaktadır. Vatanımızı, millî değerlerimizi yükseltmek için çabalamalı, çok; 

ama çok çalışmalıyız. Dua dua anmalıyız ecdadımızı. Son sözümüz, duamız olsun; bu 

duayı bu milletin çocukları hep beraber seslendirelim:

Bizi Sen sevgisiz, susuz, havasız

Ve vatansız bırakma Allah’ım!

(Arif Nihat ASYA)
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Cepheye gönüllü katılmış yedek subay öğretmen 

Haşan Ethem’in, şehit olmadan az önce annesine 

yazdığı ve oradaki askerlerin manevî hâllerini 

yansıtan mektubunun bir parçası:

Anneciğim!

Dört asker doğurmakla iftihar eden şanlı Türk annesi! Nasihatlerle dolu mektubunu, 

Divrin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarında, 

armut ağacının gölgesinde otururken aldım. Mektubun, tabiatın yeşillikleri içinde 

mest olmuş ruhumu bir kat daha memnun etti. Okudum, okudukça büyük büyük 

dersler aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel ve kutlu bir görevin içinde bulunduğuma 

sevindim. Gözlerimi açtım, uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgârın 

karşısında dik duramayarak eğilmesi bana, annemden gelen mektubu selamlıyor 

gibi geldi. Hepsi benden tarafa doğru eğilip kalkıyordu ve beni, annemden mektup 

geldi diyerek tebrik ediyordu.

Gözlerimi biraz sağa çevirdim. Güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam 

ağaçları, kendilerine özgü bir şekilde beni müjdeliyordu. Bakışlarımı sola çevirdim. 

Çağıl çağıl akan dere, bana annemden gelen mektuptan dolayı gülüyor, oynuyor, 

köpürüyordu. Başımı kaldırdım, gölgesinde dinlendiğim ağacın yapraklarına baktım. 

Hepsi dans ederek benim sevincime eşlik ettiğini anlatmak istiyordu. Diğer bir 

dalına baktım, güzel bir bülbül, tatlı sesiyle beni müjdeliyor ve hissiyatıma eşlik 

ettiğini ince gagalarını açarak göstermek istiyordu. Sanki bülbül, bu 

Hikayeden Önce

Çanakkale Savaşı hakkında öğrencilerinizin bilgilerini 
kontrol amaçlı şu soruları sorabilirsiniz. Çanakkale Savaşı 
ne zaman başlamıştır? (18 Mart 1915) Hangi ülkeler 
arasında olmuştur? (Osmanlı Devleti ve müttefiklerine 
karşı Ingiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Ingiliz 
sömürgelerinden gelen Senegalli askerler) Bu savaşta bizim 
verdiğimiz şehit sayısı ne kadardır? (Yaklaşık 250 bin)

ÇANAKKALE ŞEHİDİNDEN
MEKTUP
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güzel ötüşü ile benim duygularımı aksettiriyordu: “Annen kaderine küssün, 

ne yapalım! O da erkek olsaydı, bu çiçeklerden koklayacak, bu sütten 

içecek, bu ekinlerin secdelerini görecek ve derenin akışını seyredecek 

ve çıkardığı derin nağmeleri dinleyecekti.” Şu anda bu güzel çayırın koyu 

yeşil bir tarafında çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Güzel 

sesli yiğit bir er, ezan okuyor. Aman ya Rabbi! Bu ovada bu güzel ses, sanki 

başka bir âlemden geliyor; ne kadar güzel! Bülbüller bile sustu, ekinler bile 

hareketten kesildi, dere bile sesini çıkarmıyor. Herkes, her şey onu, o 

kutsal sesi dinliyor.

Ezan bitti, o dereden ben de bir 

abdest aldım. Cemaatle namaz kıldık. 

O güzel yeşil çayırların üzerine diz 

çöktüm. Dünyanın bütün karmaşasını ve 

telaşını unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözümü yukarı diktim, ağzımı açtım ve,

“Ey yerlerin ve göklerin Rabbi! Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen 

koyunun, şu secde eden yeşil ekinin ve otların, şu heybetli dağların yaratanı! 

Sen bütün bunları bizlere verdin. Yine bizlerde bırak! Böyle güzel yerler 

ve şu nimetler, Sen’in gücün ve Sen’in yüceliğini kabul eden bizlere ait 

olsun! Ey benim ulu Allah’ım! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, Sen’in 

ismini İngilizlerce ve Fransızlar’a tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği kabul 

eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin yerde Sana dua eden bu 

askerlerin süngülerini keskin eyle! Düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün 

bütün mahveyle!” diyerek dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mutlu, 

benim kadar sevinmiş bir kimse düşünülemezdi.

Anneciğim, diğer oğlun Halit de benim gibi güzel 

yerlerdedir! İnşallah düşman askerini kahreder 

de zaferle yanına döner ve düğünümü 

yaparız, olmaz mı? Anneciğim, 

dua etmeyi unutma! Allah 

senden razı olsun!

Oğlun Haşan Ethem, 17 Nisan 1915

Hikayeden Sonra

Öncelikle öğrencilerinizi, bütün Çanakkale şehitlerinin 

aziz ruhları için bir Fatiha ve üç Ihlas-ı şerif okumaya 

davet ediniz. Şu soruyu sorabilirsiniz: Çanakkale 

şehitlerinden birini rüyamızda görsek ve bize ülkemizin 

durumunu sorsa, ona ne şekilde cevap verirdik? Ardından 

da öğrencilerinizden kendilerini Çanakkale Savaşı’na 

katılmış birer asker olarak hayâl etmelerini isteyiniz. 

Bir saat sonra büyük bir taarruz başlayacaktır. Ellerinde 

bir dosya kâğıdı vardır. En çok sevdikleri bir kişiye 

mektup yazmalarını isteyiniz. 
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HALKINA MİRAS OLARAK HÜRRİYETİ BIRAKAN KOMUTAN
ALİYA İZZETBEGOVİÇ 

“Tarihte her hareket, hep bir kişinin ayağa kalkması ile başlar.”

(Sezai Kara koç)

Dünya tarihinin şahitlik ettiği en acımasız 

savaşlardan biri hiç şüphesiz 1992-1995 

yılları arasında meydana gelen Sırbistan-Bosna 

Hersek savaşıdır. Esasen bu, savaştan öte, bir 

ulusun özgürlük mücadelesi olarak adlandırılabilir. 

Kuru bir inatla toprak kurtarmak için değil, 

vatan için yapılan bir mücadeledir. Bu savaş, 

Bosnalı Müslümanların mücadelesidir. Millet 

olarak, aynı bayrak altında huzur içinde yaşamak 

için verdikleri bir savaştır. Bu şuuru ateşleyen 

güzel insan ise, Aliya İzzetbegoviç’tir.

Ünlü komutan Aliya, 1925’te Şamats’da dünyaya gelmişti. Aliya’nın aynı ismi 

taşıdığı dedesi, Üsküdar’da askerlik yaparken tanıştığı Sıdıka Hanım ile 

evlenmişti. Aliya, iki yaşında iken Saraybosna’ya gelmişti. Annesi Hiba’nın çok 

dindar bir kadın olduğunu bildiriyor ünlü komutan. Aliya, altı yaşında iken Kur’an 

kursuna gitti. Sabah namazlarını hep camide kılardı.

Aliya, henüz 16-17 yaşlarındayken özgür Bosna 

mücadelesi için Genç Müslümanlar Teşkilatı’na 

üye oldu. Bu teşkilatın hedefi sistemli bir eğitim 

almak, komünizmin yanlış düşüncelerine cevap 

üretmekti. Bir gece şehirdeki bir kütüphanede 

yapılan toplantıda Aliya, çok güzel bir konuşma 

yaptı. Bu konuşmasının ardından gözaltına alındı 

ve üç sene hapiste kaldı. Pes etmeye hiç niyeti 

yoktu. Müslüman Boşnaklar, özgürlüklerini elde 

edinceye kadar mücadelesi sürecekti. Vatan 

topraklarında esir olarak yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyordu.

Aliya; okuyor, araştırıyor, düşünüyordu. Hapiste de bu böyle devam etti. 
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Ayrıca birçok dergide yazılar yazıyordu. 1970 yılında “İslâm Bildirisi 

(deklarasyonu)” kitabını yayımladı. O, sadece Bosnalıları değil, bütün 

Müslümanlar’ı düşünüyordu. Bu kitap da bütün Müslümanlar’a hitap eden bir 

kitaptı. “İslâm Bildirisi” kitabından dolayı 1983 yılında tutuklanarak on dört 

yıl hapse mahkûm edildi. Hapisten çıktığında, dağılan Sovyetler Birliği’nin 

ardından Bosnalı Müslümanlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Devletin başına 

Aliya İzzetbegoviç getirildi. Bu karışık dönemin ardından yaklaşan savaş 

tehlikesine karşı Aliya, halkını uyarıyordu. 1992’de korkulan oldu. Sırplar 

Bosna Hersek’e saldırdılar.

“Sadece beni değil, tüm Bosna Hersek Müslümanları’nı derinden sarsan 

en önemli olay, 1995 Temmuz’unda birkaç gün içinde 7- 8 bin insanımızı 

kaybettiğimiz Srebrenika katliamıdır. Bu, aynı zamanda 2. Dünya savaşından 

sonra yaşanan en büyük sivil katliamıdır.

Kuşkusuz iz bırakan çok hatıram var. Tahminen yedi yüz binden fazla ağır 

silah mermisinin düştüğü Saraybosna’da 1200 gün kuşatma altında yaşadım. 

Böyle bir ortamda yaşanmış her gün, kendi başına bir hatıradır. Tarihi 

Mostar Köprüsü’nün yıkılması bir başka unutulmayacak hatıradır. Bu yıkım 

anı, bizim savaşta yaşadığımız en zor andı. Her taraftan kuşatılmıştık, 

savaşın üçüncü kışına giriyorduk. Ama bu savaşta hiç unutulmayacak, 

hafızalarda hep diri kalacak olan şey, halkımızın gösterdiği 

direniştir. Bu direniş ‘Bosna Hersek direniş mucizesi’ olarak anılacaktır.

Biz burada Avrupa’nın en donanımlı dördüncü büyük ordusunu durdurmayı başardık. 

Özgür toprakların büyük kısmını, büyük şehirlerin çoğunu savunmayı başardık. 

Altmış beş askerî fabrikada silah imal ettik. Silah ambargosuna rağmen büyük 

kısmı İslâm ülkelerinden olmak üzere dışarıdan silah temin ettik.

Birisi savaş sırasında beni en çok etkileyen olayın ne olduğunu sorsa ben, verilen 

direnişi gösteririm. Direnişe bütün dünya hayran kaldı. Biz, savaştaki ateşle 

imtihanı zaferle bitiren bir halk olduğumuzu gösterdik. Sadece Saraybosna’da 

on binden fazla insan öldürüldü. Bunun bin üç yüzü çocuktu. Ölülerimizi gömecek 
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Herkes, Kur’an’da kendisinin değeri kadarını bulacaktır.

Islâm’ın olduğu yerde kayıtsızlık yoktur.

Bilimin kazanımlarını kullanma ve onları ileriye götürme 

yeteneğimizi geliştirmeden gerçek bağımsızlığımız olamaz.

Cami minarelerinden ve televizyon vericilerinden halka yöneltilen 

mesajlar, birbirine zıt olursa ne elde edebiliriz ki?

Gücün yapamadığını âlicenaplık, tutarlılık ve cesur duruş yapar.

İslâm Deklarasyonu Kitabından Notlar

mezarlık kalmadığı için parkları bile mezarlık hâline getirdik.”

Nihayet 1995’te Nato’nun müdahalesi ile savaş sona ermişti. Ardında birçok acı 

bırakarak...

İşte, vatanı uğruna hayatını feda etmeye hazır bir komutan. Onun adı Aliya 

Izzetbegoviç, onun adı Bilge Kral. Bilge Kral Aliya Izzetbegoviç, yetmiş sekiz 

yaşında Saraybosna Hastanesi’nde 19 Ekim 2003’te vefat etti. Allah ona 

rahmet etsin.

Kişiliğimin oluşmasında ailemden aldığım İslâmî terbiyenin çok büyük 
payı vardır.

Allah’a hamd ediyorum ki, bugün elimdeki dalgalanan bayrağı teslim 
edeceğim inanmış yüz binler var. Artık Bosna Hersek hür ve 

bayrağımız kendi topraklarımızda dalgalanıyor. Selam sana ey halkım!

Allah, bizi zor bir imtihandan geçiriyor. İnsanlarımız boğazlanıyor, 
kadınlarımız ve çocuklarımız öldürülüyor, camilerimiz yıkılıyor ve biz, 
ne onları ne de onların kadınlarını ve çocuklarını öldürmek, kiliselerini 
yıkmak istiyoruz. Bunu yapmak istemiyoruz. Çünkü bazı istisnalar olsa da 
bu bizim tarzımız değildir. Kazanacağız; çünkü öteki dine, öteki ulusa 

ve politik duruşa saygılıyız. Bu, bizim zaferimizin anahtarıdır.

Aliya İzzetbegoviç’ten

Dardanos Bataryası kumandanı Yüzbaşı Haşan Bey’in bir kızı dünyaya 

gelmişti. İstanbul’dan Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığına 

telgraf çekildi. Bu telgrafı alan Cevat Paşa atı ile bataryaya geldi 

ve Yüzbaşı Haşan Bey’e, “Evladım Haşan! Bir kızın dünyaya geldi! 

Allah bağışlasın, izinlisin.” dedi. Haşan Bey’in verdiği cevap, erinden 

kumandanına kadar Çanakkale kahramanlarının gönül dünyalarını 

aksettirmeye yetecek bir fedakârlık ve feragat ile doluydu: 

“Kumandanım! Vatan daha mukaddes, gidemem! Bildirebilirseniz, ismini 

Dîdar koysunlar!” O gece bütün batarya ile birlikte Yüzbaşı Haşan Bey 

de şehit olanlar arasındaydı. Yeni doğan kızını bir kere bile göremeden 

gözlerini bu dünyaya yummuş, elini ona sallayamadan elveda demişti.

Adını “Dîdar” Koysunlar!
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Peygamberimiz (s.a.v.), vatan sevgisinin imandan olduğunu söylemiş 

ve ashabına da vatanlarını ve milletlerini sahiplenmeleri için 

örnek olmuştur. Nitekim Medine’ye hicret ederken son 

defa arkasını dönüp Mekke’ye seslenerek, “Vallahi! Sen 

Allah’ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında 

en sevgili olanısın! Senden çıkarılmamış olaydım 

buradan çıkmazdım. Bana senden daha güzel, 

daha sevgili vatan yoktur. Kavmim, Ben’i senden 

çıkarmamış olsalardı çıkmaz, senden başka 

bir yerde yurt yuva tutmazdım.” 

demişti. Nitekim Allah Teâlâ da 

sevgili peygamberinin vatanından 

çok fazla ayrı kalmasına izin vermemiş, sekiz sene sonra 

Mekke’yi Müslümanlar’a teslim etmişti.

Allah insanlardan, yaşadıkları topraklara 

sahip çıkmalarını ve onu en güzel bir 

şekilde korumalarını istemektedir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) de ömrü boyunca 

öz vatanı olan Mekke’yi özlemiş, 

orası için dua etmiş, orada yaşayan 

insanların hidayeti için Allah’a 

yalvarmıştır. Bizler de kendi 

vatanımıza aynı hassasiyetle sahip 

çıkmalıyız. Huzur ve barış için 

sürekli Allah’a dua etmeli ve O’ndan yardım istemeliyiz.

Vatan Sevgisi
imandandır
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KORKMA! Verilen şiiri, Mithat Cemal Kuntay’ın

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

beyitiyle ilişkilendirerek “vatanın önemi” konusunda 

öğrencilerle hasbıhâl ediniz. Hasbıhâl ederken aşağıdaki 

resimlerden yararlanınız.

Sıra Sende

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 

Bu yol ki Hok yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; 

Düşer mi tek taşı sondın harim-i namusun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa. 

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

 

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar

Taşıp da kaplasa afaki bir kızıl sarsar,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz.

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

Mehmet Âkif ERSOY

Şiir ve Etkinlik
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Çömlek Hesabı

Gökten düştü 12 elma, 
ll’ini yedik, birini yemedik. 

(Ramazan Ayı)

Hasretleri kavuşturur,
dargınları barıştırır.

(Bayram)

Ramazan günlerini hesaplamak için bir çömleğin içine her gün bir

taş atar, Hoca. Bir avuç taş doldurur çömleğin içine Hoca’nın

yaramaz oğlu,muziplik olsun diye. Bir zaman sonra arkadaşları: 

-Bugün Ramazan'ın kaçı acaba? diye sorarlar Hoca'ya. Hoca'da: 

-Şimdi eve gider öğrenirim, der ve evinin yolunu tutar.

Çömleği boşaltır; bir sayar, iki, üç sayar... Taşların yüz yirmi beş

tane olduğunu görür. Şaşkın bir halde döner arkadaşlarının yanına Hoca.

- Arkadaşlar, bugün, Ramazan'ın kırkbeşi" der.

Hoca'nın bu cevabına gülüşür ve aralarından biri:

-Aman Hocam, bir ay otuz gündür. Hiç Ramazan'ın kırkbeşi olur

mu? diye i�raz eder. Hoca, biraz şaşkınlık biraz da kızgın

bir ifadeyle:

-Ben yine insa�ı davrandım. Benim çömlek hesabına bakacak

olursak; bugün Ramazan'ın yüz yirmi beşi!" der.
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Kral, prensese doğum günü hediyesi olarak elmaslardan oluşan bir gerdanlık yaptırmak için 

ülkedeki en iyi 10 sarrafını huzuruna çağırıyor. Hepsine her biri 10 gram olan 10 elmas 

verip 10 gün içinde bu elmaslardan oluşmuş birer gerdanlık yapmalarını istiyor. 10 günlük süre 

bittiğinde tüm eserler tekrar kralın beğenisine sunuluyor. Kral, 10 sarraftan birinin ona verdiği 10 

elmasın her birinden 1 gram çaldığını öğrenmiş. Huzurunda el pençe divan duran vezirlerine dönüp: 

“Kim sarraflardan hangisinin hile yaptığını bir tartıda bulabilirse onu kızımla evlendireceğim!” diyor. 

Salondaki herkes kara kara düşünürken padişahın çok güvendiği ve sevdiği genç vezirlerden 

biri, “Kralımé İzin verirseniz cevabı söylemek istiyorum.” diyor.

Sizce genç vezir cevabı nasıl bulmultur?

Cevap: Genç vezir bu işi becerebilmek için her sarrafı 1’den 10’a kadar numaralandırır 
ve her birinden numarası kadar elmas alır. Yani 1.’den 1, 2.’den 2... 1’den 10’a kadar 
olan sayıların toplamı 55 olduğuna göre, eğer tüm elmaslar hatasız olsaydı elindeki bu 
55 elmas 550 gr gelmeliydi. O da hemen bir tartı alıp tartar. Görür ki bir sarraf 
malzemeden çaldığı için sonuç 550 gr gelmemektedir. Diyelim ki sonuç 549. Bu ne 

demektir? Sadece 1 elmas 9 gr demektir. O zaman 1. sarraf hırsızdır. 544 gr olsaydı 
550-544=6, 6 gr eksiklikten dolayı 6. sarraftan alınan 6 elmas hatalı olacaktı.

ZEKA SORUSU
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Fotoğrafta neler görüyorsunuz?

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

Fotoğraftaki tasvir edilen yeri, olayı ve kişiyi hatırladınız mı?

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

Seyit Onbaşı’nın burada gösterdiği en büyük kahramanlık sizce nedir?

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

Seyit Onbaşı, sizce nereden kuvvet alıyor, onu bu derece güçlü yapan şey nedir?

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

O, vatanını ve milletini sevmeyen bir insan olsaydı orada nasıl davranırdı?

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

Seyit Onbaşı’nın yerinde siz olsaydınız o anda ne yapardınız?

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

Sizce günümüzde bir kişi dini, vatanı ve milleti için neler kaybetmeyi göze alabilir? Niçin?

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

Dini, vatanı ve milleti uğrunda kahraman olacak kişide sizce hangi özellikler bulunmalıdır? 

...........................................................................................................................................................................................
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Namazın belli başlı sünnetleri şunlardır:

1-  Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan okunması ve kamet getirilmesi.

2-  İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak.

3-  İftitah tekbirini alır almaz el bağlamak.

4- Eller bağlandıktan sonra birinci rekâtta Sübhanekeyi okumak, sonra da 

Fatihaya başlamadan evvel Euzü Besmele çekmek. Diğer rekâtların başında da 

Besmele çekmek sünnettir.

5-  Euzü Besmele ve Sübhaneke’yi sessizce okumak.

6-  Fatiha’nın sonunda okuyanın ve işitenin içinden “Amin” demesi. Âmin, 

“Dualarımızı kabul buyur!” demektir.

7-  Rükuya eğilirken Allahü Ekber demek.

8-  Rükuda, üç kere “Sübhane rabbiye’l- azîm” demek.

9-  Rükudan kalkarken “Semiallahü limen hamideh” demek.

10- Bunun ardından “Rabbena leke’l-hamd” demek.

11-  Kıyamda iken bir özür bulunmadıkça ayakların 

arasını dört parmak aralığı kadar açık tutmak.

12-  Rükuda parmaklar açık olarak dizleri eller 

ile tutmak. Kadınlar dizlerini elle tutmazlar, 

sadece ellerini dizler üzerine koyarlar.

13-  Rükuda dizleri dik tutup bükmemek.

14- Rükuda arkayı dümdüz tutmak. Başla sırtı aynı hizada bulundurmak. 

Kadınlar rükûda dizleri bükük ve sırtları biraz yukarıya meyilli dururlar.

15-  Secdeye varırken yere önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü koymak.

16- Secdeden kalkarken evvela yüzü, sonra elleri, sonra dizleri yerden 

kaldırmak.

17-  Secdelere varırken ve secdelerden kalkarken “Allahü Ekber” demek.

18-  Secdelerde yüzünü iki elin arasına almak ve elleri yüzden geri ve uzakta 

bulundurmak. El ayası yere değmeli ve parmaklar da birbirine bitişik olmalıdır.

19-  Secdelerde üç kere “Sübhane rabbiye’l-a’lâ” demek.

20-  Secdede iken karnını uyluklarından, dirsekleri böğründen ve kollarını 

yerden uzak tutmak. Yani kolunu yere ve böğrüne yapıştırmamak. Kadınlar 

ise, secdede kollarını ve dirseklerini yere koydukları gibi böğürlerine de 

yanaştırırlar. Karınlarını da uyluklarına yapıştırırlar.

21-  İlk ve son oturuşlarda ve iki secde arasındaki oturuşlarda elleri kıbleye 

karşı bir hâlde, uyluklar üzerine koyarak oturmak.

22-  Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak, sağ ayağını ise parmakları 

Kâbe’ye dönük şekilde içe kıvırarak dikmek. Kadınlar ise ayaklarını sağa 

doğru yatırarak otururlar.

23- Tahıyyat’ı sessizce içinden okumak.

24-  Son oturuşta Tahıyyat’tan sonra Salavat ve diğer namaz dualarını okumak.

25-  Gayr-i müekkede sünnetlerin (ikindi ile yatsının ilk sünnetleri) ilk 

oturuşunda Tahıyyat’dan sonra Salavatları okumak.

26-  Selam verirken yüzünü önce sağa,

sonra da sola çevirerek selam vermek. 



ECDADA ve TARİHİ

MİRASA SAYGI
Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL
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HEDEF DAVRANIŞLAR

Ecdada ve tarihî mirasa saygı gösteren Müslüman,

Geçmişsiz bir geleceğin imkânsız olduğunu bilir.

İnsanları kimliklerine bağlayan unsurun tarihî miras olduğunu bilir.

Ecdadına saygı duyması gerektiğini bilir.

Tarihî eserleri koruması gerektiğini bilir ve tarihî eserlere zarar 
vermez.

Ecdadından ibret, tarihî mirasından da kuvvet almasını bilir
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Kıymetli arkadaşlar!

Tarihi, bir insan kılığında hayâl edin desem, nasıl bir şey canlanır zihninizde ? 

Çoğunlukla yaşlı, uzun beyaz sakallı, beyazlar giymiş bir dededir anlatacağınız.

Tarih, bir milletin geçmişidir. Tıpkı bir canlı organizması gibi, devletler kurulur, 

genişler ve sonra yıkılır. Geriye de koca bir tecrübe deryası bırakır.

Malazgirt Muharebesi’nin kahramanı Sultan Alparslan, Romen Diyojen’i büyük bir 

yenilgiye uğratır. Bizans İmparatoru, savaşı kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de 

esir düşer. Sultan Alparslan, korku içinde kendisi hakkında verilecek kararı 

bekleyen Diyojen’e sorar: “Sen, hiç tarih okur musun?” Diyojen şaşkınca cevap 

verir: “Hayır, niye sordun?” Alparslan da der ki: “Çünkü tarihini bilmeyen bir 

insanın sonu, senin sonun gibi olur!”

Evet, tarih bilgisinden mahrum olan her insanın sonu, Diyojen’in akıbetine benzer. 

Bunu ille de bir imparatorun esir olması diye anlamamalıyız. Bu; tarihini bilmeyen, 

zihnini tarihî tecrübelerle yoğurmayan bir milletin nasıl bir akıbetinin olacağını 

anlatan ibretli bir temsildir. Dikkat ediniz ki, tarihî tecrübelerden istifade 

edilmesinin önemini anlatırken bile tarihî bir hikâyeden yararlanıyoruz. Bunu 

yapabilmek için tarihten istifade ediyoruz.

Arkadaşlar!

Geçmişimizle, yaşadığımız gün arasında bir bağ kurulması gerektiğini Kur’an da 

bize tavsiye ediyor. Bunun için bize geçmişten örnekler sunuyor ve düne bakarak 

bugünümüzü, dolaylı olarak da geleceğimizi inşa etmemizi bize öğütlüyor. Mesela 

Kur’an-ı Kerim’de kıssalar vardır ve bu kıssalar, tarihte yaşanmış vakalardır. Bu 

vakalarda temel olarak iki özellik dikkat çeker:

 

1. Peygamberlerin ve iyi insanların hayatlarını örnek almak.

(Hz. Musa ve Ashâb-ı Kehf gibi)

2.  Kötü insanların akıbetlerinden ders ve ibret almak.

(Nemrut ve Firavun gibi)

Peki, bizim tarihimiz bize örnek midir, yoksa ibret mi? Hayatınız boyunca 

tarihimiz konusunda aslı astarı olmayan birçok şey okuyacaksınız. Fakat 

Tarihin Feryadı:
BENİ OKU!

Tarihin Feryadı:
BENİ OKU!
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siz, Islâm’ın asırlarca bayraktarlığını yapan, yaralı leylekler için bile vakıflar kuran 

ve daha nice faziletlerle dolu bir tarihe atılan iftiralara elbette inanmayacaksınız 

ve inanmayınız. O insanlar bilmiyorlar ki, “Geçmişine taş atanların geleceklerine 

gülle atarlar!” Hem onların zaten dertleri tarihle değil Islâm’la, yani dinimizle. 

Onlar, Islâm’a kızıyorlar, acısını tarihten çıkarıyorlar! Çünkü Islâm’ı hassasiyetle 

yaşamış bir tarih görüyorlar karşılarında. Aslında tarihimizin şanı ve şerefi 

konusunda fikir sahibi olmak için bu bile yeterlidir bence.

Ecdadımız bize büyük bir hazine bırakmış. Her köşede bir eser... Her birinde 

ayrı bir sanat, ayrı bir incelik, ayrı bir hikmet... Eyüp Sultan mezarlığındaki 

Osmanlı’dan kalma mezar taşlarında ilginç bir ayrıntıdan bahseder tarihçi Talha 

UGURLUEL. Çoğu mezar taşına meyveler işlenmiştir. Muz, nar, hurma; hatta bir 

tanesinde mükemmel bir zeytin ağacı vardır. Gidince mutlaka bakın! Talha hoca 

şöyle açıklar bunu: Mezar taşına meyveleri işleyen hikmetli Osmanlı, mimariye 

duasını katmıştır. “Cennet meyvelerinin arasında yat, Cennet ağaçlarının altında 

gölgelen!” duasıdır bu. İşte böyle bir inceliğin torunlarıyız biz. Onları biraz olsun 

anlamaya ne çok ihtiyacımız var, 

değil mi? Kim bilir ecdadın 

daha bilemediğimiz, hâlâ 

çözemediğimiz ne hikmetleri 

var.

Biz, tarihimizi seviyoruz. Bunda 

bir şüphemiz yok! Ama belki de 

tarihini sevmek kadar önemli 

olan bir husus daha var ki, o da şudur: Tarihle olan bağımızı övünme veya 

körü körüne bir bağlılık üzerine kurmamak. Çünkü Kur’an, müşriklerin atalarının 

inançlarına olan körü körüne bağlılıklarını tenkit ederek bizi bundan menediyor. 

Hatta geçmiş ümmetlerden güzel örnekler verdiğinde, “Onlar bir ümmetti, 

geldi geçti. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınızı size.” diyor. O hâlde 

tarih hususunda göstermemiz gereken tavır kısaca şudur: Tarihimizi ilk önce 

iyice öğreneceğiz. Güzellikleri örnek alıp hatalardan da ibret alacağız. Bununla 

birlikte geçmişe takılıp kalmayacak, bugünü yaşayacağız. Fakat böylesine hayırlı 

olan bir tarihe karşı da içimizde hep bir sevgi olacak, vefa olacak. Bu, bizim 

hem iman hem de vicdan borcumuzdur!
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Tarihimize Sevgi, Ecdadımıza Hürmet

Her millet, kendi tarihine sevgiyle bağlıdır. Tarihini bilmeyen, kültürel değerlerine sevgiyle 

ve saygıyla bağlı olmayan bir millet, kökleriyle toprağa bağlı olmayan bir ağaç gibi en ufak 

rüzgârda yıkılıp gider. Bizler de tarihimizi ve tarihte yaşayan kıymetli büyüklerimizi 

sevmeli, onlara gönlümüzde derin bir hürmet beslemeliyiz. Onların faziletlerine sahip 

çıkmalı, yaptıkları hatalardan da ders almalıyız. Böylece aynı hatalara düşmek tehlikesinden 

korunmuş oluruz. İşte size tarihimiz sevmek için birkaç sebep:

Hürmet Etmemek Mümkün mü?

İnsan vücudunda kan akışının en güçlü sağlandığı şah damarının diğer bir adı da can 

damarıdır. Can damarı kesilen canlının hayatta kalması imkânsızdır. Birçok düşünür de 

milletlerin tarihi geçmişleriyle olan bağlarını, can damarına benzetir. Geçmişle olan bağlarını 

kesen milletler, çok yaşayamazlar.

Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1940’lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı yaparken yabancı bir 

misafir topluluğuna Süleymaniye Camii’ni gezdirir. Ardından misafirler, Kanuni Sultan 

ECDADA VE TARİHÎ
MİRASA SAYGI

Hikâyeden Önce

Yan kısımdaki yazıyı okumaya 

başlamadan önce tarih 

bilgisinin önemini kısaca 

hatırlatabilirsiniz. Tarihin, 

geçmişi günümüze ve geleceğe 

bağlayan bir köprü gibi olduğunu 

söyleyebilirsiniz.
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Süleyman’ın türbesini ziyaret etmek isterler. Fakat o zamanlar ülkemizdeki 

bütün türbeler kanun gereği kapatılmıştır. Yani türbenin ziyaret edilmesi 

yasaktır. Hamdullah Suphi Bey, ne diyeceğini bilemez bir türlü! Sonunda 

sıkıla bozula der ki: “Bir müddet mâzi ile alâkamızı kesmek istedik. 

Onun için türbeleri kapattık!” Hamdullah Suphi Bey’in kendilerine şaka 

yaptığını zanneden ziyaretçilerden biri, bakana şu cevabı verir: “Tarihi 

olmayan milletler, tarih yerine masal ve efsane uydurarak kendilerini 

tatmin ederler. Sizin ise büyük bir tarihiniz var. Bu tarihi yapanların 

türbelerini nasıl kapatırsınız?”

Arnavut Yemini

Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra bu devletin dört asır boyunca yönettiği 

topraklarda yaklaşık 60 devlet kurulmuştur. Rum, Ermeni, Arnavut, Sırp, 

Boşnak, Yunan, Bulgar, Macar, Arap, Fars, Laz, Çerkez, Kürt demeden 

bütün bu milletler, barış ve huzur içinde yaşamıştır.

Bugün Arnavutluk kültüründe Türk kelimesinin çok ilginç mânâları vardır. 

Hıristiyan Arnavutlar, kendilerinden biri Müslüman olduğunda onun için “Türk 

oldu!” derlermiş. “Türk” kelimesi ayrıca, “doğruluk, dürüstlük, yiğitlik, 

efendilik ve hak bilirlik” manalarına geliyormuş. Hatta bazı Arnavutlar, 

birbirlerini ikna edemedikleri zaman şöyle yemin ederlermiş: “Doğru 

söylemiyorsam Türk olmayayım!”

Hak ve adalette dört asır fazilet âbidesi hâline gelmiş bir nesle ve 

tarihe saygı duymamak, onlar hakkında bilgisiz ve câhil kalmak, 

hak ve adalete sığmayacak bir davranıştır.

Sade Sultan

“Osmanlı tarihine ve büyüklerine neden saygı duyalım?” sorusunu zaman zaman 

kendimize sormalı ve mantıklı cevaplar aramalıyız sevgili arkadaşlar. İşte size 

mantıklı bir cevap:

Osmanlı padişahları, tamamen sınırsız imkânlar içinde son derece mütevazı 

bir hayat yaşamışlardır. Bir düşünsenize, padişahsınız. Emrinizde binlerce insan 

var. En ufak isteğiniz en büyük emir olarak kabul ediliyor. Pek çok insan 

böylesine bir gücün ve ihtişamın içinde şımarık, vurdumduymaz, sorumsuz 

bir hayat yaşamaya meyleder. Fakat Osmanlı sultanları bunun tam tersine 

mütevazı, büyük bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmişlerdir. Mesela 

kim? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim, son derece sade giyinmeyi 

severmiş. Elbiselerini de genellikle eskiyinceye kadar kullanırmış. Günde iki 
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öğün yemek yer, sofrasında da bir veya iki çeşit yemek bulunurmuş. Mesela 

Sultan IV. Murat. Savaşa giderken askerleri gibi pek sade bir hayat yaşarmış. 

Askeriyle aynı sofraya oturur, onlara ne pişirildiyse aynı yemeği onlarla birlikte 

yermiş. Atının eğerini yastık yaparak kırlarda, açık havada uyurmuş.

Şimdi çevrenizdeki insanların hayat şartlarını düşünsenize! Pek çoğumuz, 

bir Osmanlı padişahından lüks yaşıyoruz desek yeri var. Bir de zamanımız 

zenginlerinin hayat tarzlarını düşünün!

Vakıf Ülke

Hayatları boyunca Allah’ın rızasına uygun ömür sürmekle yetinmemiş dedelerimiz. 

Yaşadıkları müddetçe insanlara, hayvanlara; hatta bitkilere hizmet ettikleri 

yetmezmiş gibi bir de, “Biz öldükten sonra acaba bu canlıların hâli ne olur?” 

diye dert edinip hayır kurumlan ve vakıflar kurmuşlar.

İstanbul’da 1453 ile 1521 seneleri arasında 1163 vakıf kurulmuş. 1521 ile 

1547 yılları arasında ise 1268 vakıf daha açılmış. Herhâlde bu kadar vakfı 

az görmüşler ki 1547-1579 arasında 1193 vakıf daha açmışlar. Bu vakıfların 

en büyüklerinden olan Ayasofya Vakfı’nın yıllık geliri 718.421 akçedir. Fatih 

Külliyesi vakfının ise yıllık bütçesi 1.500.000 akçedir. 1498 senesi devlet 

bütçesinin 1.000.000 akçe olduğunu düşünürseniz vakıfların devletten bile 

zengin olduğunu anlayabilirsiniz.

Dedelerimiz; kışın aç kalan kuşların beslenmesi, yaralı göçmen kuşların 

tedavi edilmesi, bayram günlerinde şehirdeki ve kasabalardaki çocukların 

sevindirilmesi, et fiyatlarının kış aylarında yükselmemesinin sağlanması, 

hac yolunda parasız kalanlara para dağıtılması, camilerin ve türbelerin 

temizlenmesi; Ramazan ayında camilerde hurma, zeytin gibi iftariyeliklerin 

dağıtılması, fakirlere elbise temin edilmesi, hamalların dinlendikten sonra 

yüklerini sırtlanabilmeleri için mola taşları dikilmesi, yüksek dağlarda ve 

geçitlerde kardan ve tipiden korunmak için sığınak yapılması, yaz aylarında 

sıcaktan bunalanlar için gölgelik yapılması ve icap eden yerlere su küplerinin 

konulması gibi birbirinden güzel daha nice vakıflar kurmuşlar.

“Biz öldükten sonra acaba bize hürmet ederler mi? Bizim hayatımızı 

örnek alıp yolumuzdan yürürler mi?” diye de hiç endişe etmemişler. Çünkü 

torunlarının böyle bir hataya düşmeyeceklerini bilmişler.

 

Saray Akademisi

Osmanlı Devleti’nde padişahtan başlayıp her kademedeki devlet adamı, 

ilme ve sanata büyük değer vermişlerdir. İlim ve sanat erbabının yetişmesi 

hususunda onların çalışmalarını özenle desteklemişlerdir. Kitap yazan 
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ilim adamlarına kese kese altınlar, birbirinden kıymetli şiirler yazan 

şâirlere birbirinden kıymetli hediyeler takdim edilmiştir. Adeta Osmanlı 

sarayı, yüzyıllarca bir ilim ve sanat akademisi gibi çalışmıştır.

Sultan II. Bayezid, devrinin en büyük hat sanatkârı olan hocası Şeyh 

Hamdullah’ın sanatına olan hürmetini ve sevgisini bakın nasıl göstermiş: 

Sultan II. Bayezid, hat üstadı yazı yazarken hocasının mürekkep hokkasını 

tutmuş; hocası rahat etsin diye hocasının sırtını yasladığı yere yumuşak 

yastıklar koyar. Bunu yapan devrin hükümdarıdır.

Hak İçin Halkını Düşünür

Halka hizmet, Hakk’a hizmettir şuuruyla yaşarlar. Onlar; yaratılanı, 

Yaratan’dan ötürü severler. Yaratan’dan ötürü yaratılana hürmet ederler, 

şefkatle muamele ederler.

27. Osmanlı Sultanı I. Abdülhamit zamanında Osmanlı ordusu, Tuna boylarında 

Ruslarla savaşmaktadır. Savaşın Kumandanı Koca Yusuf Paşa’dan padişaha bir 

mektup gelir. Mektupta felaket haberleri vardır. Özi kalesini ele geçiren 

Ruslar, kaledeki 25 bin masum insanı vahşice şehit etmişlerdir. Bu satırları 

okuyan sultan, “Ah, mel’unlar!” diye feryat ederek yere yıkılır. Halkına 

yapılan bu zulmün acısıyla sultana felç inmiştir. Doktorlar, tedavisiyle ne 

kadar uğraşsalar da padişah, kısa süre sonra Hakk’ın rahmetine kavuşur. 

Tarihler, vatandaşının acısıyla bu derece hemhâl olan bir başka devlet adamı 

görmemiştir. Bizlere düşen, o güzel insanları hayırla yâd etmek, aziz 

ruhlarına Fatihalar bağışlamaktır.

HİKAYEDEN SONRA

Tarihî hatıraları anlattıktan sonra şu soruları 

sorabilirsiniz: Bir genç, “doğru tarih” 

bilgisine sahip olmak için neler yapmalıdır?

Tarih sevgisinden ve bilgisinden m
ahrum bir 

genç, hayatta neler kaybeder? Ecdada saygı 

göstermenin yolları nelerdir? Ecdadı gibi 

halkına merhametli olmak isteyen bir genç, 

bugün ne yapabilir? Vatan sevgisini tarihinden 

öğrenen bir genç bugün ne yapabil
ir?
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Ahmet Cevdet Paşa, 1823 yılında Bulgaristan’ın Lofça 

kasabasında dünyaya gelmişti. Asıl ismi sadece Ahmet’ti. 

Cevdet ise daha sonraları şâir Süleyman Fehmi tarafından 

verilmişti.

Ahmet Cevdet Paşa, çok zeki ve kabiliyetli bir çocuktu. 

O; hukukçudur, tarihçidir, şâirdir, eğitimcidir, devlet 

adamıdır; ailesine düşkün hassas bir babadır.

Lofça’da büyükbabası Hacı Ali Efendi’nin desteğiyle 

Lofça müftüsü Hafız Ömer Efendi’den Arapça okuyarak 

öğrenim hayatına başladı. Daha sonra dedesinin yardımı ile 

1839 yılında tahsil için İstanbul’a geldi. Eğitimine Fatih’de bir medresede 

devam etti. Dinî ilim tahsili yanında tarih, coğrafya, astronomi, matematik 

gibi alanlarda da özel dersler alarak kendini geliştirdi. Arapça, Farsça, 

Fransızca ve Bulgarca’yı öğrendi. Farsça’yı tatil günlerinde Murat Molla 

Tekkesine devam ederek öğrendi. Bu, Ahmet Cevdet Paşa’nın, ilmin ve 

zamanın kıymetini ne denli iyi bildiğinin bir ispatıdır. Günümüzün meşhur 

tarihçilerinden İlber Ortaylı, Ahmet Cevdet Paşa için “medresenin son 

güneşi” demektedir. Onun, İlmî hususlarda gösterdiği azim, takdire lâyıktır. 

Kendi ifadelerinden öğrendiğimize göre bayram günleri haricinde hiç tatil 

yapmamış ve sürekli kitap okuyup ilim tahsil etmiştir. Manevî tahsilini de ihmal 

etmeyen Ahmet Cevdet Paşa, dönemin tanınmış kişilerinden Kuşadalı İbrahim 

Efendi’nin sohbetine devam etti. Daha sonra, Murad Molla Tekkesi’nin şeyhi 

Mehmed Murad Efendi’den Mesnevi okuyarak Mesnevihanlık icazeti aldı.

Ahmet Cevdet Paşa, eğitimini tamamlayınca 1844’te 

Rumeli Kazaskerliği’ne bağlı Premedi kazası kadılığına 

başladı. 1845 yılında İstanbul camilerinde müderris olarak 

ders vermeye başladı. 1850 yılında Dar’ul Muallimin 

müdürlüğüne atandı. Bu dönemde kısa süreli Bursa 

ziyaretinde Osmanlı’nın ilk gramer kitabı olan Kavaid-i 

Osmaniye isimli eserini yazdı. O tarihlere kadar dilimiz 

için “Türkçe”, “Türkî”, “Lisan-ı Türkî  gibi ifadeler 

kullanılırken Ahmet Cevdet Paşa ilk kez “Lisan-i 

Osmanî” ifadesini kullanmıştır.

1774-1826 yılları arasında Osmanlı tarihini yazmakla görevlendirildi. 1855 

yılında ise Vakanüvis tayin edildi. Vakanüvis, Osmanlı Devleti’nin resmi 

tarihçilerine verilen isimdir. Yaşanan hadiseleri sonraki nesillere 

Medresenin Son Güneşi

Ahmet Cevdet Paşa
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doğru olarak aktarabilmekle mesuldürler. Tarihî kayıtlara bakıldığında 

vakanüvislik vazifesini tam olarak yerine getiren isimlerin başında Cevdet 

Paşa gelmektedir.

Cevdet Paşa, vakanüvis vazifesine yeni bir 

anlayış getirdi. Islâm tarihinin devam edip 

geldiği İlmî tarihçilik anlayışını, Iran tarzı 

edebî bir tarihçilikle birleştirmişti. Bu, onun 

eserlerini okumaktaki iştiyakı artırmaktadır. 

Eserinde hadiseleri aktarmakla birlikte, 

o dönemdeki devlet ricalinden dinlediği 

haberlere de yer vermiştir.

1854 yılında Tarih-i Cevdet ismiyle meşhur 

olan eserinin ilk üç cildini hazırlayarak Padişah 

Abdülmecit’e sundu. Takdiri hak eden bu eser 

neticesinde Cevdet Paşa’ya, devrin en kıdemli 

medresesi olan Süleymaniye’de hocalık yetkisi 

verildi.

Ahmet Cevdet Paşa, 1865 yılına kadar Vakanüvislik vazifesine devam 

etti. Daha sonra Galata Kadılığına tayin edildi.

Cevdet Paşa’nın en önemli eserlerinden olan Tarih-i Cevdet on iki 

ciltten oluşmaktadır. Tarihî arşiv içinde önemli bir yeri olan bu 

eser, bu sahada yapılan araştırmaların vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

Ahmet Cevdet Paşa’nın unutulmaz hizmetlerinden biri de “Mecelle” yi hazırlamış 

olmasıydı. Adliye nazırlığına getirildiği dönemde Batı hayranlığında ileri gitmiş 

birtakım insanlar, Islâm hukuku yerine Batı tarzı 

bir hukuk sistemi getirilmesini istediler. Fakat 

Cevdet Paşa büyük bir dirayet göstererek 

Islâm medeni hukukunu oluşturdu. Mecelle, 

1926 yılında İsviçre medeni kanunun kabulüne 

kadar yürürlükte kalmıştı. Aynı zamanda, 

Osmanlı Devleti’nden ayrılan birçok ülke uzun 

yıllar Mecelle hükümlerini devam ettirmişlerdi. 

Lübnan’da 1932, Suriye’de 1949, Irak’ta 1953, 

İsrail’de 1968 yıllarına kadar bu kanun tatbik 

edilmişti.

İlk Türk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım, 

Ahmet Cevdet Paşa’nın kızıdır. Fatma Aliye 

Hanım da babası gibi derin bir ilme sahip 

olduğunu eserleri ile ispat etmiştir. Ayrıca 

merkez bankasının kararıyla 50 TL banknotları üzerinde de Fatma Aliye 

hanımın resmi bulunmaktadır.

Dört padişah dönemine şahitlik eden Ahmet Cevdet Paşa,

26 Mart 1895 vefat etti. Kabri Fatih Camii bahçesindedir.
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Bir gün ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz’e hayatının ilk dönemlerini 

anlatmalarını rica etmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz nesebini saymış ve 

şöyle demiştir: “Ben; atam İbrahim’in duası, kardeşim Isa’nın müjdesi, annemin 

rüyasıyım.” Peygamber Efendimiz’in nesebi, İbrahim’in neslinden Kilâb’da 

birleşir. Babası, Abdulmuttalip oğlu Abdullah; annesi, Zühreoğullarından Vehb 

bin Abdülmenâfın kızı Amine’dir.

“Allah Teâlâ, İsmail aleyhisselamın soyundan Kureyşi seçti, Kureyşten de

Haşimoğullarını sevdi. Onlardan da Ben’i süzüp seçti.”

Peygamber Efendimiz, ataları ile iftihar etmiştir. Ancak O’nunki, basit bir 

kan bağı iftiharı değildir. Allah Teâlâ, O’nu pak bir nesilden getirmiştir. 

İbrahim aleyhisselama kadar uzanan bu soy ağacında bu 

fertler hep tek Allah inancına sahip olmuştur. Allah 

Resulü’nün iftihar ettiği ve şükrettiği durum 

budur.

HZ. İBRAHİM’İN DUASI

Peygamberimiz’in hadisinde belirttiği mesele 

şöyledir: İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail 

aleyhisselam ile birlikte Kâbe’yi inşa ettikten sonra hemen oracıkta bir dua 

etmiştir. Bu duada; kendi neslinden, insanlara kitap ve hikmeti öğretecek, 

onları temizleyecek bir elçi istemiştir. Bu mübarek anda, mübarek mekânda, 

mübarek bir insanın ağzından çıkan bu duayı Rabbimiz kabul etmiştir ve 

İbrahim neslinden âlemlere rahmet olan Peygamberimiz’i göndermiştir.

Peygamber Efendimiz, bize her namazın sonunda okumayı öğrettiği duada, 

İbrahim aleyhisselamı hatırlatmıştır. Ayrıca namaz sonunda okuduğumuz Rabbena 

duasında da, annemize ve babamıza dua ederiz. Atalarımızı dualarımızda 

unutmamamız gerektiğine bir işarettir bu.

Atalarla övünmeye gelince İslâm’da ırkçılık yoktur. Yani kimse soyu sebebiyle 

diğer insanlardan üstün değildir. Oysa o dönemde cahiliye insanları atalarının 

çokluğuyla ve üstünlükleri ile övünürdü. Peygamberimiz’in getirdiği dini kabul 

etmeme gerekçeleri ise atalarının dininden dönmek istememeleriydi. Onlara 

göre atalarının dini, en üstün olan dindi.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Hiçbir Arap’ın 

Acem’e (Arap olmayanlara), hiçbir Acem’in de 

Arap’a herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, 

fazilet ancak Allah’a yakınlıkladır.” O hâlde 

asıl üstün olan, Allah’a karşı sorumluluklarını 

yerine getiren ve insanlığın hayrı için 

çalışan ve yarışanlardır. 

ÜSTÜNLÜK TAKVADADIR



64

Bursa’da eski bir cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdayan su.

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinden gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarilerin en ilahisi.

Bir zafer müjdesi burda her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Mâlâ bu taşlarda gülen rüyanın

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,

Türbeler, camileri eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengamelerin

Nakleder yadını gelen geçene. 

Bu hayâlde uyur Bursa her gece,

Her şafak onunla uyanır, güler

Gümüş aydınlıkta serviler, güller

Serin hülyasıyla çeşmelerinin.

Başındayım sanki bir mucizenin,

Su sesi ve kanat şakırtısından

Billur bir avize Bursa’da zaman,

Yeşil Türbesini gezdik dün akşam,

Duyduk Bir musikî gibi zamandan

Çinilere sinmiş Kur’an sesini.

Fetih günlerinin saf neşesini

Aydınlanmış buldum tebessümünle.

İsterdim bu eski yerde seninle

Başbaşa uyumak son uykumuzu,

Bu hayâl içinde... ve ufkumuzu

Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,

Havayı dolduran uhrevi ahenk.

Bir ilah uykusu olur elbette

Ölüm bu tılsımlı ebediyette

Belki de rüyası büyük cetlerin,

Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Bursa’da Zaman

Ahmet Hamdi TANPINAR

Yukarıdaki şiiri Mehmet Akif’in 

aşağıdaki dörtlüğüyle beraber 

değerlendiriniz. Ardından da aşağıdaki 

sorulara cevap veriniz.

- Şiirde tarihimizle ilgili hangi hatırlatmalar, 

olaylar vardır?

- Tarihi bilmek bize ne kazandırır?

- Ecdada ve tarihi mirasa saygı 

göstermekten ne anlıyorsunuz?

- Ecdada ve tarihî mirasa saygı göstermek, 

bize ne kazandırır? Örneklerle açıklayınız.

Sıra Sende

DERNEKAR
“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

Tarih1 i ‘tekerrür1 diye tarif ed
iyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

(Mehmet Âkif ERSOY)
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Temel, İngiltere’ye gidip gelmişti.

Cemal sordu:

— Ula Temel, sen İncilizce bilmeyidun. Çok sıkuntu çektin mu?

Temel:

— Hayir, asil sıkıntıyı İnciluzler çekti.

Sıkıntı

Yürür yürür iz etmez,

Hızlı gitse toz etmez

(Gemi)

Ata binmez eşeğe binmez,
Hiçbir araca binmez;
ama kanatsız, ayaksız

her yere gider.
(Rüzgar)
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Aşağıdaki soruları tam 1 dakika içinde yanıtlamaya çalışınız. Bir 

kâğıt ile kalem alınız ve cevaplarınızı not ediniz. Her soruya bir defa 

bakmaya çalışınız. Oldukça ilginç bir zekâ testi!

1.  Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

2. Doktorunuz size üç hap verir ve bunları yarımşar saat arayla 

almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?

3.  Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah 

dokuza kuruyorum. Kaç saat uyurum?

4.  30’u yarıma (0.5’e) bölüp 10 eklediniz, kaç etti?

5.  Bir çiftçinin 1 7 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu 

ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

6.  Sadece bir tek kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, bir gaz 

sobası ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. 

Önce hangisini yakarsınız?

7.  Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her cephesi güney manzaralı 

bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne 

renk olur?

8.  Uç elma vardı. İkisini aldım. Kaç elmam var?

9.  Musa, gemisine her hayvandan kaçar adet aldı?

10.  Chicago’dan hareket eden 43 yolculu bir otobüs kullanıyorsunuz. 

Pittsburgh’da 7 yolcu binip 5 yolcu indi. Cleveland1 da 8 yolcu indi, 

6 yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu bindi. 20 saat sonra 

Philadelphia’ya vardığınızda şoförün adı neydi?
Komik Zeka Testi

DEĞERLENDİRME

10 doğru: Einstein seviyesi

9 doğru: Toplumla uyuşamayan psikolojisi bozuk vaka

8 doğru: Mühendis

7 doğru: Üniversite öğrencisi

6 doğru: Lise öğrencisi

5 doğru: İlkokul öğrencisi

1.  Tüm aylarda 28 gün vardır.
2.  Bir saat
3.  Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için 1 saat.4.  70 eder, yarıma bölmek 2 ile çarpmak demektir.5.  9 canlı koyun
6.  Kibriti
7.  Ayı beyaz olur. Evin her cephesi güneye
baktığına göre bina kuzey kutbundadır.
8.  2 elma
9.  Sıfır, gemisine hayvan alan Nuh’tu.
10.  Şoför sîzdiniz.

CEVAP
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Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?
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Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?

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

Fotoğraflarda tarihi kıymeti de olan hangi sanatlar var?

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

Sataını taşlara işleyen kişiler, acaba ömrünün ne kadarını bu işe harcamışlardır?

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

Bu iki tarihi eserin ortak kaderi nedir?

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

Fotoğraflardaki sanat eserleri, onların değerini bilecek kimselere satolsaydı kaç lira ederdi?

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

Bu eserleri yaptıranlar ve yapanlar, onları bu halde görselerdi ne derlerdi?

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

Bu tarihi eserler üzerinden ecdadına hakaret etmek isteyen zalim bir kişi ne yapar?

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

Siz bu tarihi eserler üzerinden ecdadınıza sevginizi ve saygınızı göstermek isteseniz, neler yaparsınız?

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