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HEDEF DAVRANIŞLAR

Affeden Müslüman,

Affedebilenlerin insanlar nezdinde ve A
llah katında iyi insan olduğunu bilir.

Affedebilenlerin affolunduğunu da bilir.

Affedenlerin her zaman en az bir gönül kazandığını bilir.

Affetmenin maddî ve manevî kazançlarını aklından çıkarmaz.

Ancak güçlü insanların affedebileceğini bilir.
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Zamanımızın neredeyse çoğunu sevdiklerimizle geçiririz. Bu anlarda onlarla kimi 

zaman bir şeyler paylaşır, kimi zaman beraber işler yaparız. Her birimizin kendine 

has duyguları, düşünceleri ve karakteri olması malum; bu sebepledir ki bazen 

anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıklar, kırgınlıklara da sebep olabilir. Mutlu 

geçen dakikalar bir anda gergin saatlere dönüşebilir. Karşımızdakinin bizi üzmesi 

ve kırması ile içimizde nefret, kin, öfke duyguları oluşmaya başlar. Sanki o anlarda 

çevremize negatif bir elektrik yayarız.

İnsanlar, her şey düzgün gittiğinde gayet iyi 

olurlar, öyle değil mi? Büyüklerimizin önemli 

bir tespiti vardır, “Sen ona bir de damarına 

basılınca bak, nasıl oluyor!” diye. Gerçekten 

de çok sevdiğimiz, hep iyi davranışlarına 

şahit olduğumuz insanlar öfkelendiklerinde 

bizi şaşırtabiliyorlar. Aynı şekilde kendimize 

baktığımızda da isteklerimiz doğrultusunda 

giden her şey bizi memnun ederken 

istemediğimiz durumlar olduğunda 

öfkelenebiliyoruz. Bu anlattıklarım 

elbette ki birçoğunuza tanıdık 

gelmiştir. Peki, böyle zamanlarda nasıl 

davranıyorsunuz? Öfkelendiğiniz kişiye 

karşı tutumunuz nasıl oluyor? Bu hâlinizi 

değiştirmek için karşınızdakinden 

bir gayret mi bekliyorsunuz? Böyle 

zamanlarda etrafımızdakilerden şu sözleri çok duyarız: “Konuşma, boş ver, 

sabret, geç!” “Aman ne düşünüyorsun, boş ver! O böyle biri işte, görmüş oldun, 

konuşmazsın bir daha olur biter!” Öyle mi sizce de? Bizi sinirlendirenleri 

çıkaralım hayatımızdan olsun bitsin! Çok bencilce olmaz mı?

Öncelikle arkadaşlar, ne yaşarsanız yaşayın; sakin olmak, ilk yapmanız gereken 

şey olmalı. Büyüklerimiz ne demiş: “İki kere dinle, bir kere konuş!” Birçoğumuz 

karşısındakini dinlemediği ve tam olarak anlayamadığı için hatalı davranabiliyor. 

Nitekim kimse, bile bile karşısındakini üzecek bir harekette 

bulunmaz. Velev ki karşımızdaki haksız olsa, bile bile bir hata işlemiş olsa, 

ilk aşamada göstermemiz gereken, anlayış ve hoşgörüdür. Bunun hiç de kolay 

olmadığını söyleyeceksiniz, muhakkak öyle. Ama erdemli davranmak kolay 

olsaydı güzel şahsiyet, çabuk elde edilen basit bir şey olurdu. Hâlbuki 

sizin de bildiğiniz gibi, “İyiliğe iyilikle karşılık vermek her kişinin 

Af Yolunu Tut
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kârı, kötülüğe iyilikle karşılık vermek er kişinin kârıdır.” Bu hususta bize en 

güzel örneklerden biri Yusuf (a.s.)’dır. Kendisine yaptıkları onca kötülüğe karşılık 

ağabeylerini affetti ve onlara ikramda bulunarak onların kalbindeki nefreti de 

söndürdü. Hani “Sabret!” derler ya, asıl sabır buradadır. Sabretmek aynı zamanda 

tahammül etmektir, o kişiyi kabullenmek demektir.

Bu kabulden kastımız, yapılanı onaylamak manasında değil. Elbette ki yanlış 

kabul ettiğimiz davranışlar olacak. Kabullendiğimiz, bu davranışı gösteren kişi 

olmalıdır. Büyüklerimizin bu konuda çok güzel bir sözü vardır, Nefretimiz hatayı 

yapana değil, hataya olsun!” diye. O zaman karşımızda kine arkamızı dönmemiş, 

onu hataları olsa da kabul etmiş oluruz. Şimdi diyeceksiniz ki, ona hatasını 

söylememiz gerekmez mi? Yine aynı şeyi yaparsa? Evet, arkadaşımızı 

uyarmak bizim vazifemiz; ama önemli olan bunu nasıl yaptığımız. Bazen bunu ona 

hiçbir şey söylemeden de yapabiliriz. Yani biz nasıl güzel davranırsak karşımızda 

kinden de onu görürüz. Çünkü konuşmak, bunu ona söylemek pek hoşuna gitmeyip 

aksine tepki vermesine sebep olabilir. En uygun hareket böyle anlarda ona kendi 

hâlimizle örnek olmaktır. Bu, çok kolay olmasa da unutmayınız ki bu durum, Yusuf 

peygamberin erdeminden bir parçadır. Babamın bir sözü vardır: “Sen iyi insan ol 

ki, iyi insanlarla karşılaşasın”. Yukarıda da sorduğumuz gibi, bu hâlinizi değiştirmek 

için karşınızdakinden bir gayret mi bekliyorsunuz? Hayır, tabii ki gayret bizden!
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Evimiz kasabanın kenarında, yokuşlu bir yerdedir. Mahalleden okula arkadaşlarımla 

yürüyerek gidiyoruz. Gidişimiz yarım saat kadar sürüyor. Dönüşlerimiz genellikle 

daha uzun. Kendimizi oyuna kaptırarak yürüyoruz çünkü.

Annem, bu sabah her zamankinden daha sıkı giydirdi beni. Önlük, kazak, palto... 

Üst üste giydirilenlerle kendimi bir top gibi hissettim. Karlar üstünde yuvarlanır, 

koskocaman bir kartopu olurum diye düşündüm. Bu düşüncemi komik bulup kendi 

kendime güldüm. Gerçi arkadaşlarımdan Faruk’la Yunus’a kırgınım. Ama yine de 

bugün çok eğlenceli bir gün geçireceğimi düşündüm.

Böyle düşünmemin sebebi şuydu: Hafta sonunda 

lapa lapa kar yağmıştı. Ben, on yaşındaydım ve ilk 

defa böyle yoğun kar yağışı görüyordum. Mahallenin 

bütün çocukları sokağa dökülmüş, doya doya kartopu 

oynamıştık. Bulduğu karton ya da tahta parçalarını 

kızak yerine kullanmıştı çoğu kişi. Ben, artık 

kullanmadığım eski bir okul çantamı altıma almış, 

kayan arkadaşlarıma katılmıştım. Rüzgâr hızıyla kaymak çok güzeldi; ama uzun, 

dik bir yokuşu çıkmak hiç de kolay değildi. Buna rağmen bıkmadan defalarca 

kaymıştım.

Belki daha kayacaktım; ama Faruk, çok kötü bir şaka yaparak bütün keyfimi 

kaçırmıştı. Ben kaymaya hazırlanırken beni habersizce arkadan itmişti. 

Kontrolsüzce yuvarlanmıştım. Tutunmaya çalışırken kolum incinmişti. Burnum ve 

yanaklarım da çizilmişti. Çok korkmuştum. Tabii Faruk’a da çok kızmıştım. 

Çantamı bile almadan eve gitmiştim.

EN GÜZEL RÜZGAR

Hikayeden Önce
Öğrencilerinizden okulda arkadaşlarıyla yaşadıkları 
kavga, tartışma, küsme gibi hâdiseleri anlatmalarını 
isteyebilirsiniz. Anlatılanları bir müddet dinledikten 
sonra aşağıdaki hikâyeyi onlarla paylaşabilirsiniz.

Burada bir ara vererek kısa bir açıklama yapabilirsiniz: 

“Arkadaşlarımızla şakalaşırken dikkatli olmalıyız. İstemeden de olsa 

küçük, masum bir şakayla arkadaşımızı incitebilir; çok üzücü olaylara 

sebep olabiliriz. Futbol, basketbol, saklambaç, kovalamaca gibi birlikte 

oynadığımız oyunlarda da dikkatli olmalı, birbirimizi incitecek kaba 

hareketlerden uzak durmalıyız.”

Öğrencilerinize Anlatın
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Daha sonra Faruk’un bulunduğu gruptan uzak durdum. Evimizin bahçesinde babamın 

da yardımıyla kocaman bir kardan adam yaptım. Bu da beni çok eğlendirdi. 

Yerde öyle biçimsizce duran kar yığınından bir adam meydana getirmiştim. 

Bu, hoş duygular uyandırdı bende. Hep filmlerde, resimlerde gördüğüm bir şeyi 

gerçekleştirmek de çok güzeldi. Ancak bu defa da neşemi Yunus bozdu. Kardan 

adamın boynuna saracak bir atkı ve başına geçirecek bir bere almak için eve 

girmiştim. Dışarı çıktığımda ne göreyim! Yunus, tekmelerle zavallı kardan adamı 

yerle bir etmişti. Ne diyeceğimi bilemedim. Oturup ağladım. Yunus pişkince “Ne 

var ağlayacak?” diyordu, “Altı üstü bir kardan adam işte! Zaten Güneş çıktı! 

Baksana karlar erimeye başladı. O da eriyecekti.”

Öfkeyle üzerine yürüdüm; ama o bir tavşan gibi kaçtı. Çok öfkelenmiştim. “Sen 

görürsün gününü!” diye bağırıyordum arkasından. Ondan öç almak isteği yüreğimi 

sarmıştı.

Bunlar dün olmuştu. Olanları unutmuş değilim. Ama kar sayesinde güzel 

Öğrencilerinize Sorun
Burada hikâye anlatımına bir ara vererek şu soruları 

sorabilirsiniz:
1 - Yunus’un davranışı sizce doğru mudur?

2- Çok sevdiğiniz bir oyuncağınızı arkadaşınız kırsa ne 
hissedersiniz?

bir gün geçireceğimi umuyorum yine de. Kapının önüne çıkınca canım biraz sıkıldı. 

Her taraf buz kesmiş. Babaannem, “Bu yaşa geldim, böyle soğuk görmedim!” diyor. 

Annem de beni uyarıp duruyor. “Aman evladım!” diyor, “Sakın saçak altlarından 

gitme! Allah korusun, saçaklardan sarkan o buzdan kılıçlar üstüne düşer de...”

Dünküne göre ne kadar kötü bir hava! Buzlarda düşe kalka zor gidiyoruz okula. 

Onca sarınmış olmama rağmen burnum havuç gibi kızarmış. Ayaklarım donmuş gibi. 

Soğuktan tir tir titriyorum. Üstüne üstlük sınıf da yeterince ısınmamış. Kapı sürekli 

açık. Sınıfta kartopu oynayanlar var. Yerler, sıraların üstleri ıslak. Alnımda alevler 

var gibi geliyor bana. Faruk ile Yunus hiçbir şey olmamış gibi oynamak istiyorlar 

benimle. Ama onlarla oynamak içimden 

gelmiyor. Tersine, onları incitecek 

şeyler yapmak istiyorum. Kafalarına 

sert kartopuyla vurmak, kaygan bir 

yerde onları düşürmek gibi.

Öğrencilerinize Sorun
Burada hikâye anlatımına bir ara vererek şu soruları 

sorabilirsiniz:
1 - Çocuğun intikam duyguları içinde olması sizce doğru 

bir tavır mı? Niçin?
2- Bir Müslüman’ın din kardeşiyle küs durmasının, ona 

karşı kötü duygular beslemesinin zararları neler olabilir?
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Ben böyle şeyler düşünürken sırtımda bir soğukluk ve ıslaklık hissederek 

yerimden sıçrıyorum. Yunus, büyükçe bir buz parçasını ensemden önlüğümün altına 

bırakıvermiş. Kenara çekilmiş hin hin gülüyordu.

Ben ona doğru hamle yaparken sınıfa öğretmenimiz girdi. Bir şey olmamış gibi 

dersi dinlemeye çalıştım.

Öğretmen, affetmenin yüceliğinden bahsediyordu. “Affetmek erdemdir.” diyordu. 

Benimse yüreğimde Yunus’a ve Faruk’a karşı bir kin büyüyüp duruyordu. Bana 

yaptıklarının acısını kat kat çıkarmak istiyordum onlardan. Tahta, affetmekle 

ilgili özlü sözlerle dolmuştu. Bunları defterimize yazmamızı istiyordu öğretmen:

“Affetmek, intikam almaktan daha iyidir. Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir. 

Affetmek, zaferin zekâtıdır. Hiç kimse affettiği zamandaki kadar yücelemez. 

Allah affedicidir, affetmeyi sever.”

Bunları yazıyor; ama 

anlamları üzerinde düşünmek 

istemiyordum. Öğretmen 

en son, affetmekle ilgili 

bir öykü anlattı ve şöyle 

dedi: “Kırgınlıklarınızı 

kum üzerine yazınız, size 

yapılan iyilikleri ise kayalara 

kazıyınız.”

Okul çıkışında dişlerimin zangırdadığını hatırlıyorum. Bir de gözlerimin 

karardığını. O kadar. Gözlerimi hastanede açtım. Başımda annem ve babam 

vardı. Yanlarında da Yunus ve Faruk. Meğer fena üşütmüşüm. Ateşlenerek 

kendimden geçmişim.

O zaman Faruk ile Yunus yardımıma koşmuş. Haber vermek için biri okula, 

diğeri bizim eve koşmuş. Vakit kaybetmeden beni hastaneye kaldırmışlar. 

Hastanede de yanımdan hiç ayrılmamışlar.

Yunus, “Seni çok üzdük. Bize kırıldın mı?” dedi. Faruk da “Bizi affedecek 

misin?” diyordu mahcup bir şekilde. İçimde tatlı bir iyilik rüzgârının estiğini 

hissettim. Onlara gülümsememek elimde değildi. Öğretmenimin anlattığı öykü 

geldi aklıma. “Size kırgınlığımı kuma yazmıştım zaten.” dedim. Bu ne demek 

der gibi baktı herkes bana. “Kuma yazdım ve işte şimdi esen af rüzgârı, onları 

silip götürdü. Bana yaptığınız iyiliği ise kayalara kazıyacağım. Hiç silinmesin 

diye.”

Öğrencilerinize Sorun
Burada biraz ara vererek en son bahsedilen vecize 
üzerinde konuşabilirsiniz. “Kırgınlıkların kum üzerine 

yazılması” ile ne anlatılmak istenmiş olabilir? “İyilikleri 
kayaların üzerine yazmak” ne demektir?
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Bir Af Destanı

Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin bir kölesi vardı. Bir gün köle, 

getirmiş olduğu bir kâse sıcak mı sıcak çorbayı kaza ile Câfer 

Hazretleri’nin üzerine döktü. Üstü başı çorbaya bulanan ve canı 

yanan Câfer-i Sâdık Hazretleri öfke ile kölenin yüzüne baktı.

Köle, “Efendim! Kur’an’da ‘Öfkelerini yenenler’ buyruluyor!” 

diyerek âyet-i kerimeyi okudu. O zaman Câfer-i Sâdık 

Hazretleri, “Öfkemi yendim!” dedi. Bu sefer köle, “Kur’an’da 

aynı yerde ‘İnsanların kusurlarını bağışlayanlar’ da deniliyor!” dedi 

ve âyetin bununla alakalı kısmını okudu. Câfer Hazretleri, “Haydi 

bağışladım seni!” dedi. Bu defa da köle, “Kur’an’da aynı âyetin 

devamında ‘Allah ihsanda bulunan, iyilik eden kimseleri severi’ 

buyruluyor!” diyerek âyetin son kısmını da okudu. Bu sefer 

Câfer Hazretleri, “Haydi git, hürsün artık; seni Allah için azat 

ettim!” dedi. 
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Affedici olmak ve insanları hoş görmek, güzel ahlâklı insanların en önemli 

özelliğidir. Hangimiz hata yapmıyoruz ki arkadaşlar? Zaten hata yapmak 

insan olmanın bir gereğidir. Önemli olan, hata yapan kişinin hatasını anlayarak 

Allah’a tövbe etmesi ve karşısındakinden özür dilemesi, haksızlığa uğrayanın 

da karşısındakini affetmesidir.

Hazreti Yusuf’un hikâyesi, bize affedici olmanın ne kadar büyük bir erdem 

olduğunu gösterir. O, kendisine kötülük yapan kardeşlerinden intikam 

alarak kolaya kaçmamış, Allah için hepsini atfetmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin başlarından geçen olaylar 

anlatılırken Yusuf peygambere özellikle dikkat çekilir. 

Hatta onun hikâyesi “kıssaların en güzeli” olarak geçer.

Hakkında başlı başına bir sûre bulunan Yusuf peygamberin 

hayatı gerçekten çok ilginçtir. Hadi, hep beraber bu 

güzel peygamberin hayatını öğrenelim:

Hazreti Yusuf (a.s.), Kur’an’da ismi geçen peygamberlerden 

birisidir. Yakup peygamberin oğludur ve soyu Hazreti 

İbrahim’e kadar uzanır.

Yusuf peygamber, çocukluğundan itibaren hem 

ahlâkının güzelliği hem de yüzünün güzelliğiyle 

diğer kardeşlerinden hemen fark edilebiliyordu. Bu 

yüzden babası en çok onu sever, ona ayrı bir ilgi duyardı. 

Kardeşlerinden Bünyamin hariç hepsi, babalarının Yusuf’a olan sevgisini 

kıskanıyorlardı. Bu kıskançlık o kadar büyüdü ki, nihayet onu öldürmeye 

karar verdiler. Aralarında akıl almaz bir plan yaptılar. Babalarına kırk türlü 

yalan söyleyerek Yusuf’u (a.s.) uzak bir yere götürdüler ve orada hiç acımadan 

bir su kuyusuna attılar. Sonra bir hayvanı kesip kanını Yusuf’un (a.s.) gömleğine 

sürdüler ve yalandan ağlayarak babalarının yanına geldiler. Babalarına,

-  Babacığım! Biz kendi aramızda oynarken Yusuf’u eşyalarımızın yanında 

bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Biz doğru söylesek de 

sen bize inanmazsın. Bize inanmıyorsan işte, kanlı gömleği 

burada, dediler.

Yusuf’un gömleği, gerçekten kanlıydı; ama yırtık 

değildi. Bir kurt saldırmış olsa gömleği paramparça 

olmalıydı. Düpedüz yalan söylüyorlardı. Yakup peygamber 

onlara dönerek şöyle dedi:

-  Hayır, siz yalan söylüyorsunuz. Bu nasıl bir kurtmuş ki 

yavrumu yemiş de gömleğini parçalamamış.

KUYUDAN SARAYA:
HAZRETİ YUSUF (A.S)
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Siz, çok büyük bir hata işlediniz. Ama yapacak bir şey yok! Bundan sonra bana 

düşen sabrederek Allah’tan yardım istemektir.

Yusuf, kuyuya atıldıktan sonra orada Allah’a sığındı ve O’ndan yardım diledi. 

Yakınlardan geçmekte olan bir kervan, su almak için kuyuya gelmişti. Kuyunun 

içine bir kova sarkıttıklarında Yusuf’u (a.s.) gördüler ve onu oradan çıkarttılar. 

Yusuf (a.s.), kuyudan kurtulmuştu. Fakat bu sefer de başka bir imtihan bekliyordu 

onu. Çünkü kendisini kuyudan çıkartanlar onu Mısır’da bir köle pazarına 

götürdüler ve orada sattılar. Böylece Yusuf (a.s.), bir vezirin sarayına hizmetçi 

olarak getirildi.

Hazreti Yusuf (a.s.), aradan uzun yıllar geçtikten sonra Allah’ın bir hikmeti 

olarak Mısır’a maliye bakanı olmuştu. Güzel ahlâkından dolayı herkes tarafından 

çok seviliyor, ülkesini adâletle yönetiyordu.

O yıllarda Mısır’da çok şiddetli kuraklık başlamıştı. Kimsenin evinde yiyecek 

bir şey kalmamıştı. Yusuf (a.s.), kuraklık başlamadan önce 

tedbirli davranıp yıllarca depolarda erzak biriktirmişti. Bu 

yüzden insanlar her yerden akın akın Hazreti Yusuf’un 

(a.s.) yanına, erzak almaya geliyorlardı. Bu gelenler arasında Yusuf (a.s.)’ın 

kardeşleri de vardı. Yusuf (a.s.), kardeşlerini hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf’u 

(a.s.) tanıyamadılar. Çünkü hem onun Mısır’a vezir olduğunu bilmiyorlardı hem de 

aradan geçen yıllar onu çok değiştirmişti.

Yusuf (a.s.), kendisini tanıtınca kardeşleri çok şaşırdılar. Yıllar öncesini 

hatırlayarak başlarını önlerine eğdiler. Yusuf (a.s.)’ın kendilerinden intikam 

alacağını düşünüyorlardı. Bu yüzden tir tir titremeye başladılar. Yusuf (a.s.), 

kendisine kötülük de yapmış olsalar kardeşlerini cezalandırmadı, onları affetti 

ve şöyle dedi:

-  “Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, 

merhametlilerin en merhametlisidir. (Yusuf sûresi, 92. âyeti)

Evet, arkadaşlar! İşte kuyudan saraya uzanan bir yolculuğun hikâyesi böyle! Hazreti 

Yusuf’un (a.s.) bu tavrı bütün insanlar için eşsiz bir örnektir. Bir Müslüman’a 

yakışan, Hazreti Yusuf (a.s.) gibi affedici olmaktır. Biz, 

birbirimizin kusurlarını affedersek Allah

da bizim günahlarımızı affeder.
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AFFININ
SINIRI YOK

Ebu Cehil ve oğlu İkrime, Peygamberimiz’e eziyet vermek için elinden 

geleni yapan iki din düşmanıydı. Ebu Cehil, Peygamberimiz Kâbe’de namaz 

kılarken üzerine deve işkembesi atan, arkasına geçip O’nu boğmak 

isteyen, öldürmek için tuzaklar kuran, Bedir Savaşı’nın yapılması için 

bütün gücü ile çalışan bir İslâm düşmanıydı. Oğlu İkrime de aynı babası gibi 

Peygamberimiz’e düşmanlıkta sınır tanımıyordu.

İslâm ordusu Mekke’ye girince İkrime, Müslümanların kendisini 

öldüreceği korkusu ile Yemen’e kaçtı. Fakat hanımı Müslüman olmuştu. 

Peygamberimiz’in çok affedici olduğunu biliyor, bağışladığı insanları yakından 

görüyordu. Kölesini yanına alarak hemen yola koyuldu ve kocasını Yemen’de 

buldu. Peygamberimiz’den kendisini affedeceği 

konusunda güvence aldığını söyledi.

Bunu duyan İkrime, çok heyecanlandı. Medine’ye 

geldiler. Peygamberimiz, İkrime’nin geldiğini 

duyunca onu karşılamak için çıktı.

 

Hatta bunun için o kadar acele davrandı ki, sırtından hırkası 

bile yere düşmüştü. Onu güler yüzle karşıladı. “Merhaba ey süvari 

muhacir!” diyerek kucakladı ve ona iltifatta bulundu. Peygamberimiz 

(s.a.v.)’in böyle karşılaması ve affı karşısında çok şaşıran ve mutlu 

olan İkrime, Peygamberimiz’e yaptıklarından dolayı mahcuptu. Fakat 

rahmet Peygamberi, Müslüman olan İkrime’ye şöyle dua etti: “Allah’ım, 

İkrime’nin Bana yaptığı bütün kötülükleri, Sen’in nurunu söndürmek için 

attığı her adımı affet! Yüzüme karşı ve gıyabımda söylediği sözleri 

de affet!”

Peygamberimiz’in affı, en azılı bir düşmanını bile kuşatmıştı. İşte bize 

örnek olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu kadar 

affediciydi. Bizim de Peygamberimiz gibi, bize yapılan kötülük ne 

olursa olsun, Allah rızası için affetmemiz gerekiyor. Çünkü Allah, 

affedenleri sever. 
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Bazen taştan daha serttir

Bazen ise bir pamuk gibi

Şefkatli ve merhametli

Hassastır insanın kalbi

Kalp, sevgi dolu bir kristal

İncinir bir kem sözden

Kırdıysan hemen, gönül al

Yoksa ılık yaş akar gözden

Kırık testi tamir olmaz

Af iste, özür dile, baş eğ

Çünkü başka çıkar yol olmaz

Gerçi, kırmamak bundan yeğ

Afla, özürlü sana gelmişse

Bir dostun, kırık kalbin için

Candan, gönülden muhabbet vermişse

Başka merhem yok gönül için

Hakkı Faik NARİN

Şiirin konusundan hareketle şiirin başlığını siz koyunuz.

Şiirden hareketle “kalp”in özelliğinin ne olduğu ve 

kalp kırgınlığının, hastalığının ilacının ne olabileceği 

üzerine hasbıhâl ediniz.

Kalbinizin kırıldığı bir olayı anlatınız. Gönlünüzün 

incindiği anda kalbinizi kıran kişiye karşı hangi 

duyguları beslediniz?

Bize karşı yapılan hatayı affetmek bize ne 

kazandırır?

Affetmek mi daha çok sevaptır, yoksa öç almak mı?

Sıra Sende
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BİLMECE
Bir adam, bin adamı devirir.

(İmam)

Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın.

(Ölüm)

İlk Hata

Temel bir işe girmiş. Bir ay sonra maaşını almış. 

Ama yanlışlıkla fazla vermişler. Temel buna hiç ses 

çıkarmamış. İkinci ay maaşını ise az vermişler. Bunun 

üzerine patronun yanına gitmiş.

— Maaşımı eksik verdiniz, diyerek şikâyette 

bulunmuş.

Patron: 

— İlk ay fazla maaş aldığın hâlde neden bir şey 

demedin de şimdi eksik olunca şikâyet ediyorsun?

Temel cevap vermiş:

— Ben, ilk hataları her zaman affederim!

Cevap:
 Ali, Mehmet, Selim, Hasan

Zeka Sorusu

Halat çekme yarışmasında Ali ile 

Mehmet beraber, Selim ile Hasan’ı 

kolayca çektiler. Ali ile Selim bir 

olunca Haşan ve Mehmet’i güçlükle 

de olsa çektiler. Ali ile Haşan ve 

Selim ile Mehmet’in kuvvetleri 

denk geldi, yenişemediler. 

Yarışmacıları kuvvet sırasına göre 

dizebilir misiniz?
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HEDEF DAVRANIŞ:  Affediciliğin güzel ve gerekli bir davranış 

olduğunu öğrenir.

HAZIRLIK: Öncelikle çocuklara affedîcilik konusunda konuşma 

yapılır. Tarihten örnekler verilebilir. “Bir Af Destanı” isimli kıssa 

hatırlatılarak affetmenin insana neler kazandıracağı anlatılabilir. 

Önceden hazırlanan aşağıdaki anket çocuklara dağıtılır.

UYGULAMA: Bu anketin süresi bir aydır. Bir ay boyunca aşağıdaki 

soruları cevaplandırmaları istenir. Bu tablo ile beraber her affettikleri 

kişi için bir keseye bir adet şeker atmaları söylenir.

SONUÇ:  Bir ay sonunda anketler 

toplanır, okunarak sınıf içerisinde 

değerlendirilir. Sonuçlar hakkında 

çocuklarla konuşabilirsiniz. Herkes 

kesesini getirir ve kimin daha çok şekeri 

olduğu belirlenir. Etkinliğin sonunda 

şekerleri birlikte yiyebilir veya başka bir 

sınıfa (gruba) ikram edebilirsiniz. Burada 

çocuklara affetmenin insana lezzet veren 

bir erdem olduğunu vurgulayabilirsiniz.

AFFETME ŞEKERİ

Sana karşı kötü ve kırıcı
davranan kişi kimdi?

Onu affedince aranızdaki ilişkide 
nasıl bir değişiklik oldu?

Onu affedince neler hissettin?

Neden?



ŞÜKREDİCİ
OLMAK

DR. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Şükreden bir insan,

Her zaman ve her yerde Allah’a şükreder.

Şükretmenin bir borç olduğunu bilir.

Şeytanın insanları Allah’a şükretmekten uzaklaştırma görevinde olduğunu bilir.

Şükrün rahmet ve bereket, nankörlüğün ise azap 
getirdiğini unutmaz.

Şükürsüzlükten Allah’a sığınır.
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Hayat, her insana bir şeyler sunmuştur. Buna rağmen yine de herkesin 

hayattan birtakım beklentileri vardır. Bu beklentiler, birçoğunuzun hayâllerini 

oluşturur. Örneğin çocukken bir bilgisayar, bir oyuncak hayâllerinizi süslerken, 

büyüdüğünüzde kendinize ait bir evinizin ve arabanızın olmasını istersiniz. 

Bunun gibi gerçekleşmesini istediğiniz birçok şey olabilir. Bir düşünün bakalım! 

Hayattan neler istiyorsunuz? Peki, istekleriniz gerçekleşmese üzülür müsünüz?

Her isteğimizin gerçekleşmesi elbette ki mümkün değildir arkadaşlar. Bu hayatı 

yöneten, her şeyi var eden Rabbimiz’dir. Her şey O’nun gücü ile gerçekleşir. O 

hâlde, gerçekleşmeyen beklentiler karşısında 

üzülmek yersiz olur. Hem hâlinden memnun 

olmayıp üzülen kişi, Rabbi’ne karşı 

nankörlük etmiş olur. Neden 

mi? Şimdi bir düşünün bakalım, 

Rabbimiz bu hayatta bize neler 

sunmuş? Gökyüzüne yıldızları, 

Ay’ı ve Güneş’i yerleştirmiş. 

Her birine ayrı ayrı önemli görevler yüklemiş. “Acaba bugün Güneş doğmazsa 

ne olur?” diye düşünmeden yeni bir güne uyanıyoruz. Güneş birazcık dünyaya 

yaklaşsa yanıp kavruluruz, aynı şekilde birazcık uzaklaşsa donarız. Her şeyi bir 

düzende yaratan Rabbimiz, bizlere de sayısız nimetler vermiş. Havayı, suyu, 

toprağı hep bizim için yaratmış. Su olmasaydı neler olurdu, bir düşünün bakalım! 

Sonra bu bedenimizi; organlarımızı, elimizi, ayağımızı... Bizi insan olarak 

yaratan yine O! O, bize akıl nimetini vererek bizi diğer yaratılanlardan üstün 

tutmuştur. Sahip olduklarımızı saymakla bitiremeyiz. Müslüman olarak doğmamız, 

annemizin ve babamızın olması, sonra Müslüman bir ülkede yaşamamız; bunların 

her biri bize sunulan kıymetli bir hazine. Bunca nimeti görmezden gelerek 

yaşamak, elindekilerin kıymetini bilmeyip üzülmek, 

Rabbimiz’e karşı nankörlük değildir de nedir? 

Bu aynı zamanda şükretmeyi de bilmemektir 

arkadaşlar. Bir bardak su veren kişiye bile 

teşekkür ederken, bize sayısız nimetini 

gönderen Rabbimiz’e şükretmemek 

olabilir mi?

EN KIYMETLİ HAZİNE
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Teşekkür, karşımızdakine karşı bir memnuniyet 

ifadesidir. Şükür de herhangi bir nimetten dolayı, 

o nimeti verene karşı sözlerle veya hareketlerle 

gösterilen saygı ve minnettarlıktır. Bunu “Allah’ım, 

verdiğin nimetlere şükürler olsun!” diyerek sözle 

de ifade edebiliriz. 

Ancak 

söylediğimiz 

sözü davranışlarımızla da göstermeliyiz. 

Nasıl mı? Rabbimiz’in verdiği nimetlerin 

farkında olarak tabii ki! Hayatını âmâ, 

sağır, dilsiz ve sakat olarak geçirmek 

zorunda kalan insanlar var. Bizler de 

onlar gibi olabilirdik, değil mi? Öyleyse sahip 

olduğumuz her şey çok değerli bir hazine. İnsan, 

hâzinesini kaybetmemek için özen gösterir. Demek ki 

bizler de sahip olduklarımızı Rabbimiz’den verilen bir emanet 

gibi göreceğiz. Sağlığımızın, aklımızın kıymetini bilip onları en güzel 

şekilde kullanacağız.

Şükretmesini bilen kişi Rabbi’nden her hâliyle memnundur. Ama şükretmesini 

bilmeyen hep daha fazlasını ister, hâline razı olmaz. Salebe’yi duymuşsunuzdur, 

zengin olmak için Peygamberimiz’den dua etmesini isteyen kişi. Bu 

isteğine karşılık olarak Peygamberimiz, “Şükrünü eda 

edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin 

çok maldan hayırlıdır.” buyurdu. Salâbe bu 

sözün üzerine isteğinden vazgeçse 

de zamanla içindeki hırs yeniden 

ca n l a nd ı . 

Peygamberimiz’e gelerek, “Eğer beni 

zengin edersen, fakir fukarayı koruyup 

her hak sahibine hakkını vereceğime 

Allah’ın üzerine yemin ederim.” dedi. 

Bunun üzerine Peygamberimiz dua etti ve 

Allah da Salebe’ye büyük bir zenginlik verdi. 

Ama bu zenginlik Salebe’yi çok değiştirdi. O 

zamana kadar mescitten 

hiç çıkmayan Salebe, 

cemaate katılmaz oldu. 

Öyle bir zaman geldi ki malının 

zekâtını bile vermedi. Bunun üzerine 

Peygamberimiz, “ Salebe’ye yazık oldu! 

“ buyurdu. İşte şükretmenin ve nimetlerin 

asıl sahibi olan Allah’ı unutmanın hazin sonu! 
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Öğrencilerinize şükrün önemine dair kısa bir açıklama 
yapabilirsiniz. Şu hadis-i şerifi onlarla paylaşabilir, 
ezberlemelerini isteyebilirsiniz: “Kim dinî konularda 
(ibadetlerinde) kendisinden üstün olana bakıp onu örnek 
alır, dünya nimetlerinde ise kendisinden aşağıda olana 
bakıp Allah’ın kendine vermiş olduğu nimetlere hamd 
ederse Allah, o kişiyi şükredici ve sabredici olarak 
yazar. Kim de dinî hususlarda kendinden aşağı olana, 
dünyevî hususlarda kendisinden üstün olana bakar ve 
elde edemediği dünya nimetleri için üzülürse, Allah onu 

şükredici olarak yazmaz. (Tirmizî, Kıyamet, 58)”

Hikayeden Önce

Fakir bir adam vardı. Bütün 

gün eşeğiyle su dağıtır, 

ailesini geçindirecek 

parayı kazanmak için 

çalışır, didinir dururdu. 

Fakir adam, bütün gün 

koşturup kazandığı parayla 

ailesini ancak doyurur, zavallı hayvanını 

doyurmak için ne arpa ne de saman alabilirdi. Demir şiş ve ağır 

yüklerle sırtı yara bere içindeki biçare eşek, kuru samana hasret 

kalmış, gün geçtikçe daha da zayıflamıştı.

Fakir sucunun bir akrabası vardı. Sarayın ahırında çalışıyordu. Bir akşam 

ona misafir olduğunda saray ahırında seyislik yapan akrabası, sucunun 

eşeğini gördü. Hayretten ağzı açık kaldı. Hayvancağızın neden böyle 

bir deri bir kemik kaldığını sordu. “Bir dokun, bir ah işit!” derler ya 

hani. Sucu da başladı dert yanmaya: “Sebep benim fakirliğimdir. Sen 

evdeki çoluk çocuğu bir görsene! Onların şu eşekçikten farkı mı 

var! Evdekilerin karınlarını zor doyuruyorum zaten! Bu garibana saman 

alacak para kalmıyor.” Seyis, akrabasının ve hayvancağızın içler acısı 

hâline acıdı. Akrabasına bir iyilik yapmak istedi. Çünkü bu gidişle bu 

hayvancık fazla yaşamaz, ölür giderdi. Sucuya dedi ki:

-  Sen şu eşekçiğini bir haftalığına bana bıraksana. Zavallı, 

ATLARA
ÖZENEN EŞEK
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bizim sarayın ahırında birazcık yemek yüzü görsün.

-  İyi; ama ben bir hafta çalışmazsam ne yaparım!

- Bu hayvan birkaç gün daha yemek yemezse asıl sen o zaman ne 

yapacağını düşün bence!

Sucu, akrabasına hak verdi ve eşeği onun yanına bırakması 

gerektiğini anladı. Biçare eşek böylece saray ahırına alındı. 

Ömründe kuru samana hasret kalan eşekçik, saray ahırında 

gördüklerine hayran kaldı. Keyfinden yerinde duramayan bir 

dizi güzel at vardı ahırda. Atların önüne en taze otlar 

konuyor, kendisinin rüyalarını süsleyen uzun uzun 

samanları bu atlar, kurudur diye beğenmiyorlardı. 

Atların yemliklerinde her zaman arpa, buğday 

ve birbirinden lezzetli meyveler duruyordu. 

Elmalar doğranıyor, sulu sulu karpuz kabukları 

doğranıyor, tertemiz su içiyorlardı. Gördükleri 

izzet ü ikram bu kadarla da kalmıyordu. Altları 

süpürülüyor, tüyleri taranıyor, zaman zaman sıcacık 

su ve sabunla yıkanıyorlardı. Hâsılı bir fakirin zavallı kulübesine 

kıyasla sultanın sarayı neyse, eşekçiğin gözünde de sarayın ahırı aynen 

öyle görünüyordu. Zavallı eşek bir kendi hâline baktı, bir de şu atların 

durumuna. Merkebin yüreği kabardı ve başını kaldırıp acı acı 

anırarak sitem etmeye başladı: “Hey güzel Allah’ım! Her ne kadar 

zavallı bir eşek isem de ben de senin kulun değil miyim? Sırtımdaki 

yaraların acısından geceleri gözüme uyku girmez. Öyle günler olur ki, 

karnımın açlığına daha fazla dayanamayıp “Ölsem de kurtulsam!” diye 

geçiririm içimden. Ben ölümlerden bin beter bir hayat 

bataklığı içinde debelenirken bu atlar, bu kadar 

nimet içinde zevk ü sefa sürecekler. Bu reva 

mı?”

Eşekceğizin yürekler yakan bu içli niyazı 

üzerinden iki gün geçmişti. Artık onun da karnı 

güzel güzel doyuyor, kemikleri etlenmeye 

başlıyordu. Derken bir haber ahıra bomba gibi 

düşüverdi. Sultan, komşu ülkeye savaş açmıştı. 

Eşekçiğin o güne kadar, “Dünyanın en mesut canlıları 

bu hayvanlardır.” diye düşündüğü atların yüzünü bir keder 

bulutu sardı. Atların hiç sesi çıkmıyordu artık. Hepsi dertli 

dertli düşüncelere dalmıştı. Ertesi gün her biri kıymetli 

eğerlerle eğerlenip savaşa gönderildiler. Aradan bir iki 

gün geçince savaşın bittiği haberi geldi. Atların dönüşünü 

seyreden eşek, bir kere daha hayretler içinde kalmıştı. Zavallılar yara 

bere içinde geri dönmüştü. Kimisi ok, kimisi ise mızrakla yaralanmış, 

kırılan parçalar içeride kalmıştı. Bakıcılar aletlerini hazırlayıp atların 

ayaklarını sıkıca bağladılar. Ellerindeki bıçaklarla hayvanların yaralarını 
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deşmeye ve içerideki parçaları çıkarmaya başladılar. Daha birkaç gün 

önce zevk ü sefa içinde ömür süren atlar, şimdi acı içinde feryat 

ediyorlar, gözlerinden kanlı yaşlar akıtıyorlardı. Hâsılı ortalık kan 

gölüne dönmüş, o nazenin atlar pek zavallı bir duruma düşmüştü. Bütün 

bu olan biteni ibretle seyreden eşek, tekrar başını kaldırıp Allah’a 

şöyle niyaz etti: “Ya Rabbi, sen benim önceden söylemiş olduğum cahilce 

sözlerimi bağışla! 

Ben eğer bu atların sahip olduğu nimetlere

kavuştuktan sonra onlar gibi ızdırap ve çile

çekeceksem, şu fakirliğime razıyım.”

dedi.

Hazreti Isa (a.s.), bir gün dua eden birini gördü. Adamın ayakları 

tutmuyor, iki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı 

(alaca tenlilik) vardı. Bütün bunlara rağmen adam şöyle diyordu: “Ey 

nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana 

ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun! Hazret-i Isa dedi ki: 

“Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli değil! Sana 

hangi nimet verildi ki, böyle sevinçle şükrediyorsun? Adam dedi 

ki: “Allah bana kendisini tanıyan bir kalp vermiş, şükredebilen bir dil 

vermiş. Hâlbuki O’nu tanıma, O’na şükretme mutluluğundan mahrum nice 

zenginler var! Ben şükretmeyeyim de ne yapayım! Hazret-i İsa, dua 

eder ve adamın gözleri görmeye ve ayakları da yürümeye başlar. Adam 

Allah’a şükretmek için secdeye kapanır ve şunları söyler: “Rabbim! 

Seni tanıyan bir kalple şükreden bir dilin şükrünü yapamazken, şimdi 

gören bir çift göz ve yürüyen iki ayak lütfettin. Artık bilemiyorum 

bu nimetlerin şükrünü nasıl öderim? Bu sırada çevredeki insanlar, 

gösterdiği bu mucizelerden dolayı İsa’nın (a.s.) elini öpmek isterler. 

Hazret-i İsa der ki: “Benim değil, secde eden şu adamın elini öpün!” 

Çevresindeki insanlardan, “Onun şimdi şükrettiği nimetlere biz baştan 

beri sahibiz. Ama hiç böyle mutluluk duymadık.” diyenlere Hazret-i İsa 

şu cevabı verir: “Öyle ise siz de düşünün. Düşünen insan, sahip olduğu 

nimetin farkına varır.”

Öğrencilerinizle hikâyemizi paylaştıktan sonra 
anlatılanlar üzerine onların duygularını ve düşüncelerini 
sorabilirsiniz. Mevlânâ Hazretleri’nin anlatmış olduğu bu 
temsilî hikâyedeki eşek ve atların hayatımızda karşılığı 
yok mudur? Zengin vardır, fakir vardır, rahat bir hayat 
yaşayan vardır, sıkıntılı bir hayatla mücadele edenler 
vardır. Bir de insanların sahip olduğu “Her nimetin bir 

külfeti vardır.”

Hikayeden Sonra

RABBİM SANA 
HAMDOLSUN
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Hazreti Eyyüb (aleyhisselam), bir peygamberdi. Ama nasıl bir peygamber! Sabır, 

şükür ve hâline rıza gösterme konularında örnek gösterilen bir peygamber. Yüce 

Allah’ımız Eyyüb (aleyhisselam) için Kur’an-ı Kerim’de, “O, ne güzel kuldu! (Sâd 

sûresi, 44. âyet)” iltifatında bulunmuştur.

Eyyüb (aleyhisselam), Yakup peygamber zamanında yaşamıştır. Kur’an-ı Kerim’de 

ismi geçen peygamberlerden biridir. O, fakirlere karşı çok merhametliydi. 

Zengin olduğundan her zaman fakirlere ve muhtaçlara yardım eder, sofrasından 

misafir eksik olmazdı. Bu yönüyle Hz. İbrahim’e benzerdi. Yumuşak huylu ve 

çok sabırlıydı.

Yüce Allah’ımız Eyyüb peygambere çok büyük nimetler vermişti. Varlık içinde 

yaşıyordu. Çok zengindi ve herkes tarafından sevilip sayılırdı. Eyyüb 

(aleyhisselam) kendisine bu nimetlerin Allah (c.c.) tarafından verildiğini çok 

iyi biliyordu. Bundan dolayı hiçbir zaman büyüklenmez, daima Allah’a çokça 

şükrederdi.

Allah (c.c.), Eyyüb peygamberin sadece varlık ve bolluk içinde değil, yokluk 

ve darlık içinde bile kendisine şükretmekten geri kalmayacağını göstermek 

için ona dert ve sıkıntılar verdi. Yüce Allah’ımız, sevgili peygamberini imtihan 

etmek için ilk olarak mallarını elinden aldı. Bir sel oldu ve bütün koyunları 

telef oldu. Şiddetli bir rüzgârla tarladaki ekinleri mahvoldu. Artık Eyyüb’ün 

(aleyhisselam) hiç malı mülkü kalmamıştı. Ardından büyük bir deprem oldu ve 

Hazreti Eyyüb’ün bütün çocukları vefat etti. Bütün bunlar karşısında Eyyüb 

peygamber hiç isyan etmedi, hep Allah’a sığındı. Kendisini 

teselli etmek için gelenlere her zaman şöyle 

söylerdi: “Bilesiniz ki evlatlarım bana yüce 

Allah’ın birer emanetiydiler. Onların asıl sahibi 

olan Allah (c.c.), kendi dilemesiyle onları 

geri aldı. Veren de O’dur, alan da O’dur. 

Bundan dolayı niçin incineyim? Ben her 

an Allah’a şükreden bir kulum!”

Eyyüb (aleyhisselam)’ın imtihanı 

daha bitmemişti.

Mallarını ve çocuklarını 

ÇET İN BİR İMT İHAN:

HAZRETİ EYYÜB (A.S.)
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elinden alan Allah (c.c.), bu sefer de O’na ağır bir hastalık verdi. Elleri 

ve ayakları tutmaz oldu. Yemeğini iki elini birleştirerek tutmaya çalışıyor, 

güçlükle ağzına götürüyordu. Başkası yardım etmeden yürüyemiyordu. Eyyüb 

(aleyhisselam), bu hastalık hâlinde de şikâyette ve feryatta bulunmadı. Rabbi’ne 

sığınarak sabretti. Allah’a olan teslimiyeti ve tevekkülü artarak devam etti. 

Günleri şükürle geçiyordu.

Eyyüb (aleyhisselam)’a sağlığında ve mal varlığı yerindeyken saygı ve hürmet 

gösteren şehir halkı, bu imkânlarını kaybedince ondan yüz çevirerek nankörlük 

ettiler. Hatta hastalığın kendilerine de bulaşmasından korkarak O’nu ve hanımı 

Rahime Hatun’u köylerinden kovdular.

Eyyüb (aleyhisselam)’ın yürümeye bile dermanı yoktu. Rahime Hatun, eşsiz bir 

sevgi ve merhamet örneği göstererek Hz. Eyyüb’u sırtına aldı ve oradan ayrıldı. 

Şehir dışında kendilerine bir yer edindiler ve orada yaşamaya devam ettiler. 

Rahime Hatun, yün eğirip iplik bükerek geçimlerini temin ediyor, bir yandan da 

eşinin her hizmetini sadakatle yerine getiriyordu. Eyyüb peygamber de o hâlde 

bile peygamberlik görevine devam ediyor, oradan gelip geçenlere Allah’ın emir 

ve yasaklarını anlatıyordu. Bir gün Rahime 

Hatun ile Hz. Eyyüb arasında şöyle bir 

konuşma geçti:

—  Ey Allah’ın nebisi! Sen bir peygambersin. 

Duaların kabul olur. Yüce Allah’tan sağlık ve 

afiyet istesen de bu dertlerden kurtulsan!

—  Sağlık ve afiyetle geçen günlerimiz ne 

kadardı ey Rahime?

—  Seksen yıldı.

—  Ey Rahime! Yüce Allah bana seksen sene sağlıklı bir ömür verdi. Hastalık 

müddetim ise sağlıkla geçen ömrüme göre çok az. Bundan dolayı hâlimi yüce 

Allah’a şikâyet etmekten utanıyorum. Allah (c.c.), bizlere nimetler verirken 

razı oluyoruz da O’ndan gelen belalara niçin sabretmeyeyim? Ben Rabbim’den 

razıyım!

Sevgili arkadaşlar! Eyyüb (aleyhisselam)’ın bu tavrı, rızanın en güzel örneğini 

sergiler. Başına gelen her türlü musibetin Allah’tan olduğunu bildiği için hiçbir 

zaman sızlanmamış, hâlinden şikâyetçi olmamıştır. Hatta takdire rızada 

kusur göstermemek için hastalığını yüce Allah’a arz etmekten, 



28

kendisi için sağlık ve afiyet dilemekten 

bile çekinmiştir. Fakat günler geçtikçe 

Hz. Eyyüb’un hastalığı o kadar ilerledi 

ki Eyyüb (aleyhisselam), tebliğ görevini 

yerine getiremez, ibadetlerini yapamaz 

oldu. Bunun üzerine Hz. Eyyüb, ellerini 

açarak mahcup bir şekilde şöyle 

niyaz etti: “(Ey Allah’ım!) Bana 

gerçekten hastalık isabet etti. Sen 

merhametlilerin en merhametlisisin!” 

Eyyüb (aleyhisselam)’ın bu duası 

kabul oldu. Eskisi gibi gençliğine ve dinçliğine kavuştu. Hanımı O’nun bu hâlini 

görünce önce tanıyamadı, sonra birlikte sevinçle Allah’a şükrettiler. Bununla 

birlikte yüce Allah’ımız onlara öncekinden daha fazla mal ve evlat lütfetti. 

Eyyüb (aleyhisselam), hastalıktan kurtulduktan sonra uzun süre yaşadı. Bir 

rivayete göre 200 yaşında vefat etmiştir.

Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Biz’den bir rahmet 

ve akl-ı selîm sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona 

(Hz. Eyyüb’e) hem ailesini hem de onlarla beraber 

bir mislini bağışladık. (Sâd sûresi, 43. âyet)

Sevgili arkadaşlar! Gördüğünüz gibi Allah (c.c.) kendisine hakkıyla şükredenleri 

asla yalnız bırakmaz. Mutlaka şükrümüze karşılık verir. Yeter ki biz samimi 

olalım. Sadece bolluk ve bereket zamanında değil, yokluk ve darlık zamanında 

da şükredelim.

Peki, Allah’a nasıl şükretmeliyiz? Elimiz genişken; 

yani her türlü imkânımız varken fakirleri, yoksulları 

gözetir; Allah rızası için harcama yaparsak yoklukta 

da Eyyüb (aleyhisselam) gibi isyan etmeden, sabırla 

ve tevekkülle Allah’a sığınırsak en güzel bir şekilde 

Allah’a şükretmiş oluruz. Allah (c.c.), hepimizi 

kendisine hakkıyla şükredebilen 

kullarından eylesin! Âmin! 
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Her Hâli Şükür

Başka bir gün de kızı Fatıma (r.a.) yeni  pişirdiği arpa ekmeğinden 

bir parça da peygamber babasına götürür. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

kızına:

- Vallahi kızım, üç gündür baban

bir şey yememiştir.

Yine başka bir hadiseyi Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) 

bir gün hastalandı. Yatağının içinde dönmeye başladı. Ben kendisine, 

‘Eğer bu hastalık içimizden birisine gelseydi, çok şikâyet ederdik.1 

dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: “Şunu unutma ki, 

mü’minler birtakım sıkıntılarla karşı karşıya gelirler. Ayağına bir 

diken batan veya bedenine bir ağrı giren mü’minin başına gelen bu 

sıkıntı dolayısıyla Allah bir günahını affeder ve ahiretteki makamını 

bir derece yükseltir.”

İnsanlar içinde en çok O şükreder ve Allah’tan bağışlanma dilerdi. 

O hâlde biz de üzerimizdeki nimetleri düşünmeli ve her an Allah’a 

teşekkür hâlinde olmaya gayret göstermeliyiz. 

En büyük çileler, peygamberlerin başına gelmiştir. Peygamberimiz 

(s.a.v.) de insanlar içinde en çok çile çeken kişiydi. Yine de hiçbir 

zaman Rabbi’ne şikâyette bulunmaz, her zaman kendisine verilene 

de verilmeyene de şükrederdi. Nitekim şu hadise bunu çok güzel 

bir şekilde açıklıyor: “Peygamberimiz (s.a.v.) üç gündür hiçbir şey 

yiyememiştir. Kızı Fatıma’ya giderek evinde yiyecek bir şeyler olup 

olmadığını sorar:

-  Kızım! Sende yiyecek bir şey

yok mudur? Ben çok açım!

Fatıma,

-  Canım sana feda olsun babacığım! Yemin ederim ki, bende de size 

yedirecek bir şey yoktur, diye cevaplar.

Allah Resulü’nde ne bir şikâyet ne de sızlanma hâli vardır. Aynı 

şekilde kızı Fatıma’da da hâlinden şikâyet eden

bir hâl yoktur. Her hâlleri şükürdür.
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Zannetme Dünya dönerdi

Güneş denen hâr’a şükret

Bu ateş nasıl sönerdi

Kışın yağan kara şükret

Sen iç diye akar pınar

Gölge sunar sana çınar

Rabbim ara sıra sınan

Düşürürse dara şükret

 

Şeytana hiç verme meğil

Allah huzurunda eğil

İnan herşey demek değil

Vermese de para, şükret

Mustafa ÇETİNER 

Haram işe bağlama bel

Yanlıştan dön, doğruya gel

Bak mesela değilsin kel

Saçlarını tara*, şükret 

 

Her güzele dönüp bakma

Gönülden gönüle akma

Ellere türküler yakma

Evindeki yâr’a şükret 

Nefis atar oklarını

Esir alır çoklarını

Sayıp durma yoklarını

Elindeki vara şükret

Şükür
Şiiri aşağıdaki resim eşliğinde değerlendiriniz. 
Ardından hâlimize şükretmenin ne kadar önem 

arz ettiği üzerinde konuşunuz.

Sıra Sende!

Tüket! Daha Çok Tüket!

Günümüzde tahminen “800 
milyon insan aç yaşıyor”.
‘Yılda 11 milyon çocuk 
açlıktan ölüyor.”

Türkiyede her gün 
yaklaşık 12 milyon ekmek 
(2.6 milyon TL) çöpe 
atılıyor.

“Türkiye’de her yıl üretilen 44 milyar

ekmeğin 4 milyarı israf ediliyor.”

BAYATLAYIP EKMEK ATANA,

TABAĞINDA PİRİNÇ TANESİ BIRAKANA,

2 GÜN ÜST ÜSTE AYNI YEMEĞİ YEDİ DİYE HAYIFLANANA,

BU ÇAY BAYAT DİYE ÇAYCIYA ÇIKIŞANA,

LÜKS LOKANTALARDA 150 GR ETE DÜNYANIN PARASINI 

ÖDEYENLERE,

ELMANIN KABUĞUNU KALIN SOYANLARA,

BU MEMLEKETİN KIYMETİNİ BİLMEYENLERE,

HEP DAHA FAZLASINI İSTEYENLERE...
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Nasreddin Hoca bir gün Timur’u ziyarete karar verir. Giderken 
yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat Hoca, yolda 
ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve 
dönüp ayvaları boşaltır, onların yerine sepeti incir ile doldurur. 
Timur’a, Hoca’nın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul 
edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak 
çok değerli şeyler bekleyen Timur, incirleri görünce çok kızar 
ve incirleri tek tek hocanın kafasına atar. Fakat Hoca, acıdan 
bağıracağına güle güle Allah’a şükreder. Hoca’nın bu durumuna 
şaşıran Timur, bunun sebebini sorar. Hoca, “Efendim, ya incir 

yerine ayva getirseydim benim hâlim ne olurdu?” der.

AYVA İLE İNCİR

Sudan ayaz,
şekerden beyaz.

(Kar)

Sende bende,
bil bakalım nerede?

(İsim)
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1. Peygamberimiz’in Mâriye validemizden olan çocuğu
2. Peygamberimiz’e sahip çıkan amcası
3. Peygamberimiz’in sütkardeşi olan amcası
4. İlk Müslümanların, Mekke’de gizlice evinde buluştuğu sahabe
5. Peygamberimiz’in kayınpederi, en yakın dostu (Birinci halife)
6. Peygamberimiz’in ilk hanımı
7. Peygamberimiz’in validesi
8. Peygamberimiz’in damadı ve üçüncü halife
9. Peygamberimiz’in babasının adı
10. Peygamberimiz’in mübarek dişinin kırıldığı savaş
11. Peygamberimiz’e vahiy getiren meleğin adı
12. Peygamberimiz’in kayınpederi, 40. Müslüman (İkinci halife)
13. Peygamberimiz’in sütannesi
14. Peygamberimiz’in Hazreti Ebu Bekir’le birlikte sığındıkları mağara
15. Peygamberimiz’in söylediği sözlere ve yaptığı işlere verilen ad
16. Peygamberimiz’in ilk çocuğu
17. Peygamberimiz’in müezzini
18. Peygamberimiz’in doğduğu şehir
19. Peygamberimiz’in sütkardeşi
20. Peygamberimiz’e ilk vahyin geldiği mağara
21. Peygamberimiz’in kabrinin bulunduğu şehir
22. Peygamberimiz’in torunlarından birinin adı
23. Peygamberimiz’in torunlarından birinin adı
24. Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi
25. Peygamberimiz’in damadı ve yeğeni (dördüncü halife)
26. Peygamberimiz’in kabrinin adı
27. Peygamberimiz’den sonra vefat eden çocuğunun adı 
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ŞÜKREDİCİ OLMAK
Arkadaşlarını davet ettiğiniz bir 

program için kek pişiriyorsunuz; 

ama yumurtayı yere düşürüyorsunuz 

ve başka yumurtanız da kalmamış. 

Komşunuzun evine gidip hiçbir 

kelime kullanmadan ne istediğinizi 

ve neden istediğinizi açıklayın.

Her çifte kendi sessiz dramalarını sınıfın 

geri kalanına anlatmalarını söyleyin.

İzleme

Çocuklar bu şekilde çalışma 

konusunda kendilerine güven 

duyunca benzer bir durumu 

kendilerinin düşünmelerini 

ve durumu bilmeyen bir eşle 

çalışmalarını söyleyin. Eş, 

anlatmaya çalışılan sorunu tahmin 

edebilecek mi?

Sessizlik

Sessizlik oyunu, çiftler hâlinde uygulanması gereken oldukça eğlenceli 

bir aktivitedir. Her çiftin yaşaması gereken bir durumu olmalıdır. Bu 

durumu ikinci kişiye sessizce aktaracaklardır. Durumlar aşağıdaki 

gibi olabilir:

Evde patates kızartıyorsunuz, tava birden alev alıyor. Komşunuza 

gidip onun telefonunu kullanarak itfaiyeyi arayacaksınız. 

Sesiniz kısılmış ve konuşamıyorsunuz. Söylemek istediğinizi 

nasıl anlatacaksınız?

Derede bir köpek boğuluyor; ama siz kendi başınıza ona 

ulaşamıyorsunuz. En yakındaki kişiye koşuyorsunuz ve gelip 

size yardım etmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Hiçbir kelime 

kullanmadan ne yapmasını istediğinizi açıklayın.
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Her Hâli Şükür

       Mükellefle ilgili hükümler sekizdir. 

   Bunlara “ Ef’al-i Mükellefin” denir?

1)  Farz
Dinimizce yapılması kesinlikle emredilen şeye “farz” denir. Namaz 

kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek gibi.

Farzın Hükmü: Farz olan görevleri yapan, karşılığında sevap kazanır. 

Özürsüz olarak yapmayan, azabı hak etmiş olur. Farzı inkâr eden, 

dinden çıkar.

a)  Farz-ı Ayın: Her mükellefin yapması gereken farz demektir. 

Beş vakit namaz kılmak gibi.

b)  Farz-ı Kifaye: Bazı mükelleflerin yapması ile diğerlerinin 

yapması gerekmeyen farz demektir. Cenaze namazı kılmak gibi. 

Bazı Müslümanlar bir ölünün cenaze namazını kılarsa farz olan görev 

yerine getirildiğinden diğer Müslümanların ayrıca o ölü için cenaze 

namazı kılmaları gerekmez.

2)  Vacib
Farz kadar kesin olmamakla beraber

kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye vacib denir. Bayram 

namazını kılmak, fıtır sadakası vermek ve kurban kesmek gibi.

Vacibin Hükmü: Vacipleri yapan sevap kazanır. Özürsüz olarak 

yapmayana azap gerekir.

3)  Sünnet
Farz ve vacipten başka Peygamberimiz’in ibadet

niyetiyle yaptığı şeye sünnet denir. Sünnet ikiye ayrılır:

a)  Sünnet-i Müekkede: Peygamberimiz’in çoğu zaman yaptığı, 

nadiren yapmadığı sünnete, sünnet-i müekkede denir. Sabah, öğle ve 

akşam namazlarının sünnetleri gibi.

b)  Sünnet-i Gayri Müekkede: Peygamberimiz’in ara sıra yaptığı 

sünnete, sünnet-i gayri müekkede denir. İkindi ve yatsı namazlarının 

ilk sünnetleri gibi.
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Sünnetin Hükmü: Sünnetleri yapan sevap kazanır. Peygamberimiz’in 

şefaatine nail olur. Sünneti bile bile terk edenler azarlanır.

 

4)  Müstehab
Peygamberimiz’in bazen yapıp bazen de yapmadığı şeye müstehab 

denir. Kuşluk namazı kılmak gibi.

Müstehabın Hükmü: Müstehab olan şeyleri yapan sevap kazanır, 

yapmayan azarlanmaz.

5)  Mübah
Mükellefin yapıp yapmamakta serbest

olduğu şeylere mübah denir. Oturmak,

yürümek ve uyumak gibi.

Mübahın Hükmü: Mübahı yapan sevap kazanmaz, yapmayan da günah 

işlemiş olmaz.

6)  Haram
Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklanan şeye haram denir. Haksız 

yere adam öldürmek, hırsızlık yapmak, domuz eti yemek, anneye ve 

babaya karşı gelmek gibi.

Haramın Hükmü: Haramı işleyene ceza ve azap gerekir. Allah 

korkusundan dolayı haramdan kaçınan

sevap kazanır. Haramı inkâr eden

dinden çıkar.

7)  Mekruh
Haram kadar kesin olmamakla beraber dinimizce

yapılmaması istenen şeye mekruh denir. Mekruh ikiye ayrılır:

a)  Harama Yakın Mekruh: Vacipleri yerine getirmemek gibi.

Hükmü: Böyle bir mekruhu işlemekten sakınan sevap kazanır. Yapan 

günah işlemiş olur.

b)  Helale Yakın Mekruh: Sünnet ve müstehabları yapmamak gibi.

Mekruhun Hükmü: Bu gibi mekruhlardan sakınanlar

sevap kazanır, işleyenlere ceza gerekmez.

8)  Müfsid
Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylere denir.

Namaz kılarken konuşmak, oruçlu iken bilerek yiyip içmek gibi. 

Konuşmak, namazı; yiyip içmek de orucu bozar.

Müfsidin Hükmü: Özürsüz olarak ve bile bile ibadeti bozmak, azabı 

gerektirir. 



7. & 8.
SINIF



ORTAOKUL

AFFEDİCİ
OLMAK

DR. YAKUP YILMAZ



HEDEF DAVRANIŞLAR

Affeden Müslüman,

Affedebilenlerin insanlar nezdinde ve A
llah katında iyi insan olduğunu bilir.

Affedebilenlerin affolunduğunu da bilir.

Affedenlerin her zaman en az bir gönül kazandığını bilir.

Affetmenin maddî ve manevî kazançlarını aklından çıkarmaz.

Ancak güçlü insanların affedebileceğini bilir.
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Rabbimiz’in güzel isimlerinden biri “el-Afüw”dür. Yani, O günahları çokça bağışlar, 

günahkârları affeder. Bu, insanoğlu için ne kadar rahatlatıcı bir bilgidir aslında. 

Eğer Allah’ın bağışlayıcı olduğunu bilmeseydik nasıl bir ruh hâlimiz olurdu, bir düşünün! 

Diyelim ki sabah namazına uyanamadın, bir günahla başladın güne. Moralin bozuk, kaza 

namazı kılacaksın; ama zaten affedilmeyeceksin, kılsan da boş! O moral bozukluğu 

ile kahvaltı yapıyorsun ve yüzünden düşen bin parça! Sürekli kırıyorsun yanındakileri, 

moralin bozuk ya! Öğle namazı yaklaşmış, abdest alıyorsun. Bari bunu kaçırmayayım 

diyorsun. Öğle namazını kılıyorsun, çok şükür! Biraz neşelendin, derken zor durumda 

kaldığın bir an yalan söyledin! Ya da verdiğin bir sözü unuttun. Pişman oldun; ama neye 

yarar, af diye bir şey yok! Yine moral bozukluğu! Bu hâldeyken zaten Cehennemlik 

oldum deyip ikindiyi kılmaktan vazgeçiyorsun. Akşama da yatsıya da takatin kalmıyor.

“Günahkârın biriyim, artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadı!” düşüncesiyle ümitsizce 

devam etmek zorundasın hayatına.

Böyle bir psikolojiyi hayâl edince affedici olduğu ve bunu bize bildirdiği için Allah’a ne 

kadar şükretsek az diyor insan. Evet, Rabbimiz kullarını bağışlayandır. Elhamdülillah!

“Afüvv” ismi, Rabbimiz’e bu kadar yakışıyorken biz kullarında nasıl durur sizce? 

Affedici olmak, bizim karakterimizi oluşturan bir özellik olursa çevremizle 

ilişkilerimiz nasıl düzenlenir acaba?

Allah Resulü bir gün ashabına şöyle dedi:

-  Sizden biri, Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?

-  “Ebu Damdam kimdir?” diye sordu ashabı.

Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu:

-  Ebu Damdam, sizden önceki kavimlerden birine mensuptu. Bu zat, sabaha çıktığında, 

“Allah’ım, bana dil uzatan ve gıybet ederek haysiyetimi zedeleyen kullarına hakkımı 

helâl ediyorum!” derdi.

-  Peki, bizler Ebu Damdam gibi olmaktan aciz miyiz?

Ümmetin en kıymetlisi, Hz. Ebubekir efendimizin kızı Aişe annemize 

EBU DAMDAM’I 
HATIRLA!
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bir adam, iffetsizlik iftirası atıyor. Aişe annemiz, bu iftira üzerine 

yataklara düşüyor. Bu iftirayı atan adam, Ebubekir efendimizin 

düzenli olarak yardımda bulunduğu, para ve yiyecek gönderdiği 

biridir. Bu olay üzerine Hz. Ebubekir artık o adama yardım 

etmeyeceğini söyler. Ancak hemen inen âyetle bu kararından 

vazgeçer, kızının iffetine laf söyleyen ve bu iftirayı yayan adamı affeder. 

Rabbimiz, “Allah’ın sizi affetmesini istemez misiniz?” diyordu âyet-i kerimede. Ebu 

Bekir efendimiz, Allah’ın affını istemez olur mu hiç?

Bizler de zaman zaman sorunlar yaşarız. Bazen çok inciniriz, çok ağır yaralar alırız. 

Bazen insan yorgunu oluruz. Ancak unutmamalıyız, karşımızdaki de “insan”dır. Hata 

yapabilir. Hatta en beklenmedik şeyleri yapabilir; ama eğer pişman olduysa, mahcupsa, 

ondan yüz çevirerek ona ne büyük bir zulümde bulunduğumuzun farkında bile olmayız. 

Biz de bu arada Allah’ın rahmetini kaçırmış olabiliriz tabii.

Kur’an-ı Kerim’de buyrulur: “Kötülüğün karşılığı, onun misli olan kötülüktür. Ama kim 

affeder ve ıslah ederse artık onun ecri Allah’a aittir.

(Şura sûresi, 40. âyet)”

Peygamberimiz de şöyle yol göstermiş bize: 

“İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, şayet 

zulmederlerse biz de zulmederiz, diyerek her 

hususta başkalarını taklit eden şahsiyetsiz kişiler olmayınız! 

Lâkin kendinizi, insanlar iyilik yaparsa iyilik yapmaya, kötülük 

yaparlarsa zulmetmemeye alıştırınız!”

Evet, önemli ve zor olan, kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Böyle 

bir durumda, affettiğimiz kişinin gönlünü kazanacağımız muhakkaktır.

Affeden insanlar beden ve ruh sağlığı açısından da huzurlu olurlar. Bir şeyi aklına 

takıp kin ve öfkeyle durmadan düşünmek; mide ağrılarına, uykusuzluğa, aşırı üzüntüye 

sebep olur. Bütün bunlara ne gerek var? İnsanız! Bize yapılan hatayı biz de bir gün 

yapabiliriz. O hâlde, Allah’ın kullarını affedelim ki, o da en fazla muhtaç olduğumuz 

bir günde bizi affeylesin. Yani affede affede affa lâyık hâle gelelim inşallah!
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Yakup peygamberin yaşadığı Kenan diyarı ve çevresinde herkesi kasıp kavuran bir 

kıtlık vardı. Yakup (a.s.), Mısır melikinin kıtlıktan kendisine sığınanlara yardım 

ettiğini duydu ve on oğlunu on deve ile Mısır’a göndermeye karar verdi. Oğullarını 

yanına çağırdı ve onlara, “Ey oğullarım! Kıtlık belimizi iyice büktü. Çoluk çocuğumuz 

telef olmadan varın gidin Mısır’a. Orada adâletli ve insaf sahibi bir melik varmış. 

İsteyenleri eli boş göndermiyormuş. Çok da ihsan ve ikram sahibiymiş. Haydi, 

yolunuz açık olsun! Allah Teâlâ sizi muhafaza etsin!” diye dua etti.

Nasihatlerle oğullarını Mısır’a uğurladı.

Yakup’un (a.s.) çok sevgili oğlu Yusuf, Mısır melikinin maliye bakanlığını yapmaktaydı. 

Her yerde kıtlık hüküm sürerken Mısır’ın ambarlarının dolup taşması, Yusuf’un (a.s.) 

isabetli kararı ve yönetimi ile gerçekleşmişti. Muhtaçlara yardım elini uzatan, 

ağabeylerinin kuyuya attığı kardeşleri Yusuf’tan başkası değildi.

Yusuf’un kardeşleri Mısır’a varınca gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf, onları hemen 

tanıdı; fakat kardeşleri onu tanıyamadılar. Erzakları hazırlanınca Yusuf, onlara 

dedi ki: “On kişi gelmişsiniz; ama on bir kişilik erzak istiyorsunuz. Eğer bir 

dahaki sefere on birinci kişiyi de yanınızda getirmezseniz artık benden fazladan 

bir ölçek daha alamazsınız.” Onlar da, “Bünyamin’i bir dahaki sefere getirmeye 

çalışacağız.” dediler.

Yakup’un oğulları, yurtlarına döndükleri zaman babalarına dediler ki: “Ey babamız! 

Kardeşimiz Bünyamin’i bizimle beraber gönder de onun sayesinde buğday ve 

yiyecek alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız!” Babaları onlara şöyle dedi: “Daha 

önce kardeşiniz Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da 

size ancak o kadar güvenirim! Ben onu sadece Allah’a emanet ediyorum. Allah en 

hayırlı koruyucudur. O, merhametlilerin en merhametlisidir.”

Yusuf’un kardeşleri Bünyamin’i yanlarında götürebilmek için babalarına türlü 

diller döküyor ve O’nu razı etmeye çalışıyorlardı. Yakup (a.s.), sonunda 

AF DESTANI

Yusuf (a.s.) kıssasını sorularla hatırlatalım.

1 - Yusuf (a.s.) kimdir? (Hangi Peygamber’in oğludur, kaç kardeşlerdir, 

küçük Yusuf’un en belirgin özelliği nedir?)

2- Hayatı hakkında neler biliyorsunuz? (Babası tarafından çok sevilmesi, 

kardeşlerinin onu kıskanıp ondan kurtulmak istemeleri, kuyuya atılması 

ve oradan kurtulması, Züleyha’nın ona olan ilgisi, hapse düşmesi, oradan 

kurtulması, Mısır hükümdarına vezir olması, kardeşleriyle karşılaşması...)

Hikayeden Önce
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Bünyamin’i ağabeyleri ile göndermeye razı oldu; ancak bir şartı vardı. Dedi 

ki: “Etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize 

dair Allah adına söz verin! Yoksa onu sizinle göndermem!” Oğulları hep bir 

ağızdan söz verdiler. Yakup (a.s.) dedi ki: “Söylediklerimize Allah şahittir.” 

Sonra da şöyle devam etti: “Oğullarım! Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, 

ayrı ayrı kapılardan girin! Ama Allah’tan gelecek hiçbir kazayı üzerinizden 

gideremem. Hüküm, Allah’tan başkasının değildir. Ben ancak O’na güvenip 

dayandım. Tevekkül edenler de yalnız O’na güvenip 

dayanmalıdırlar.”

Yusuf’un kardeşleri yanlarında 

Bünyamin ile birlikte Mısır’a 

vardılar. Babalarının kendilerine 

emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiler. 

Mısır’ın maliye bakanı Yusuf’un huzuruna 

vardılar. Yusuf (a.s.), onları yine en güzel 

şekilde misafir etti. Onlara yemek ikram etti. 

Ağabeylerini sofraya çifter çifter oturttu. Geriye Bünyamin tek kaldı. 

Bünyamin, tek kalınca seneler önce kaybettiği ağabeyi Yusuf’u hatırladı ve 

ağladı. Yusuf (a.s.) da Bünyamin’i kendi sofrasına aldı, onu teselli etti. İstirahat 

vakti gelince de ağabeylerini ikişer ikişer odalara yerleştirdi. Bünyamin yine 

yalnız kaldı. Yusuf, öz kardeşi Bünyamin’i yanına aldı ve ona anlatmaya başladı: 

“Bilesin ki ben, senin kardeşin Yusuf’um! Onların geçmişte yapmış 

oldukları şeylere aldırma.” dedi. Bünyamin ve Yusuf (a.s.), o gece uzun uzadıya 

konuşup hasret giderdiler. Yusuf (a.s.) dedi ki: “Ey kardeşim! Ben seni yanımda 

alıkoyacağım. Bilirsin ki babamın benim ayrılığımdan dolayı gam ve kederi büyüktür. 

Eğer seni de burada alıkoyarsam üzüntüsü daha da artacaktır. Fakat bir an evvel 

ona kavuşabilmemiz için böyle yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta güzel bir plan 

hazırlayacağım.”

Hazreti Yusuf, kardeşlerinin eşyalarını hazırlatırken hükümdarın özel su kâsesini 

Bünyamin’in eşyalarının içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf’un 

emrindeki görevlilerden biri,

- “Ey kafile! Durun siz hırsızlık yapmışsınız!” diye seslendi. 

Yusuf’un kardeşleri onlara dönerek,

- “Ne kaybettiniz?” dediler. Vazifelilerden biri,

- “Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene

bir deve yükü mükâfat var.” dedi.

İçlerinden biri,

-  “Biz sizden şüpheleniyoruz!” dedi.
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Yusuf’un kardeşleri endişe etmeksizin,

-  “Vallahi biz buraya hırsızlık için

gelmedik. Bunu siz de biliyorsunuz!” dediler.

Vazifeliler dedi ki:

-  Eğer su kabını eşyalarınızın içinde bulursak ne diyeceksiniz peki?

Yakup’un (a.s.) oğulları cevap verdiler:

-  “Aradığınız su kabını kimin eşyasının içinde bulursanız o kişiyi esir alabilirsiniz. 

Kendisi rehin ve mahkûmunuz olur. Biz zalimleri, hırsızları böyle cezalandırırız.”

Yusuf, önce öbür kardeşlerinin eşyalarını aratmaya başladı. Aranan su kabı 

Bünyamin’in yükünden çıkınca onlar, “Zaten onun kardeşi de önceden hırsızlık 

etmişti.” dediler. Yusuf bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve içinden dedi 

ki: “Asıl kötü durumda olan sîzsiniz! Dediklerinizin gerçek yönünü Allah, pekiyi 

biliyor.”

Babalarına verdikleri sözü hatırlayan kardeşleri çaresizlik içinde Yusuf (a.s.)’a 

yalvarmaya başladılar: “Ey vezir! Emin ol ki, bunun çok yaşlı bir babası var! Onun 

yerine bizden birini al. Sen merhametli bir adamsın.”

Yusuf (a.s.), dedi ki: “Gerçek suçlu varken başkasını cezalandırmaktan Allah’a 

sığınırım. Çünkü biz, öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz!”

Yusuf’un kardeşleri, ümitsiz bir şekilde bir köşeye çekilip aralarında fısıldayarak 

konuşmaya başladılar. En büyükleri kardeşlerine dedi ki: “Babanızın sizden Allah 

adına söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? 

Babam bana izin verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Siz dönün, babamıza 

olanları anlatın. ‘İnanmazsan, gittiğimiz şehrin ahalisine ve birlikte geldiğimiz 

kafiledekilere sor. Sana doğruyu söylediğimizi anlayacaksın!’ deyin.”

Köye geri dönen kardeşler, ağabeylerinin söylediklerini babalarına aynen aktardılar. 

Yakup (a.s.): “Hayır, hayır! Korkarım, siz yine şeytana uyup kardeşinize kötü bir 

şey yaptınız! Bana düşen, bu hâle karşı ümit içinde güzelce sabretmektir. Ümit 

ederim ki Allah, bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O; Alîm’dir, 

Hakîm’dir.” dedi.

 

Yakup (a.s.) onlardan yüz çevirdi ve “Ah Yusuf’um, ah!” diye sızlandı ve üzüntüden 

gözlerine ak düştü, âmâ oldu. Kederini içine gömdü. Oğulları, Yakup (a.s.)’a şöyle 

dediler: “Ömrün geçti gitti, hâlâ Yusuf’u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi ‘Yusuf!’ 

diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin.” Hazreti Yakup da 

onlara, “Ben; sıkıntımı, kederimi ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum. Hem 

sizin bilmediğiniz birçok şeyi Allah tarafından biliyorum.” dedi. Daha sonra 

Yakup (a.s.), oğullarına şöyle dedi: “Ey oğullarım! Gidin de Yusuf 
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ve kardeşini iyice araştırın! 

Allah’ın rahmetinden ümit 

kesmeyin! Çünkü kâfirler 

topluluğundan başkası Allah’ın 

rahmetinden ümit kesmez!”

Yakup (a.s.), olanlardan şüphelenmiş ve işin aslını öğrenmeleri için oğullarını 

yeniden Mısır’a göndermişti. Onlar Mısır’a varıp yeniden Yusuf’un huzuruna 

girdiklerinde Yusuf’u denemek için dediler ki:

“Ey Aziz! Kıtlık bizi aç ve açıkta bıraktı. Lütfen bize yine ihsanda ve ikramda 

bulun. Şüphesiz ki Allah, tasadduk edenleri fazlıyla mükâfatlandırır.” Yusuf (a.s.) 

dedi ki: “Siz cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşi Bünyamin’e yaptıklarınızı 

unutmadınız, değil mi?” Kardeşleri hayret içinde, “Yoksa sen gerçekten 

Yusuf musun?” dediler. O da, “Evet, ben Yusuf’um! Siz bana türlü kötülüklerde 

bulunduysanız da Allah bana lütuflarda bulundu. Çünkü kim Allah’tan korkar ve 

belalara sabrederse şüphesiz Allah, güzel davrananların mükâfatını zayi etmez!” 

dedi. Kardeşleri utanç içinde dediler ki: “Allah’a and olsun ki hakikaten Allah 

seni bizden üstün kılmıştır. Biz ise yaptıklarımızda hata etmişiz.”

Yusuf dedi ki: “Bugün size hiç başa kakma ve ayıplama yok! Allah sizi 

affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.”

Anlatılanlara dair öğrencilerinize birtakım sorular sormak suretiyle 
hikâyeyi değerlendirebilirsiniz.

1-  Şimdiye kadar size yapılan unutamadığınız bir kötülük var mı?

2-  Size bir haksızlık yapıldığında ne hissedersiniz? Bir insan için 
kendisine haksızlık yapanı affetmesi neden zordur?

3-  Bundan daha güzel ve büyük bir af hikâyesi hatırlıyor musunuz? 
(Peygamberimiz’in Mekke’yi fethettiği gün Mekke müşriklerini 

cezalandırmayıp affetmesi ve Taif hadisesi)

Hikayeden Sonra
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Dünya sahnesi kurulduğundan bu yana her insan, kendisine mahsus senaryosunu 

oynuyor. Şu dünya âdeta bir devre mülk! Gelip giden milyarlarca insanın şimdi 

emaresi okunmuyor. Bunun yanında öyle insanlar var ki, ölümlerinden sonra bile 

tesirleri devam ediyor. Onlar; eserleriyle, yetiştirdikleri nesillerle unutulmayan 

kıymetlerdir. Gönüllerde yaktıkları meşaleler, asırlar sonrasını bile aydınlatıyor. 

İşte bu bahtiyar insanlardan yanık gönüllü, gözü yaşlı, tevazu âbidesi bir zat: 

Diyamandi Molla, nam-ı diğer Yaman Dede.

Diyamandi, Kayseri’nin Talaş ilçesinde 1887 yılında doğar. Rum asıllı Hıristiyan bir 

ailenin çocuğudur. Henüz on aylıkken ailesi ile birlikte Kastamonu’ya yerleşirler. 

İlk eğitimini Rum Ortodoks Mektebi’nde görür. 1900 yılında Kastamonu İdâdî 

mektebinin Rüşdî 1. sınıfına kaydolur. Henüz 13 yaşındadır. Diyamandi, okulda 

çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Gayrı müslim talebelerin din derslerine 

girme zorunluluğu olmamasına rağmen Diyamandi bu dersleri büyük bir iştiyakla 

takip eder. Kendisinden dinleyelim:

“Gayri Müslim talebeler din dersleri ile ilgili saatlerde sınıfta kalmazlardı. 

Ben sınıfta kalır, can kulağı ile dinler ve anlatılanları öğrenirdim. Derste 

kalmam için teşvik görmüş değildim. Niçin kaldığımı ben de bilmiyordum. 

Bilmiyordum; fakat gerçekten bu ders beni cezbediyordu. Derslerde geçen 

âyet-i kerimeler benim de hafızamda yerleşiyor, kalbime giriyordu. Sınıfım 

yükseldikçe ufkum genişledi. Artık edebiyâtın, Arapça’nın, Farsça’nın delisi 

olmuştum. Beni Yamandi Molla diye anıyorlardı. Diyamandi ismi Anadolu’da bu 

şekilde söylenirdi.”

Yaman Dede, Rüşdiye 2. sınıfta iken Farsça derslerini İskilipli Osman Efendi 

vermektedir. Mevlânâ’nın Mesnevi’sinden tahtaya birkaç beyit yazar ve 

açıklar. İşte o günden sonra Yaman Dede’nin gönlünde tarifi imkânsız birMevlânâ 

aşkı başlar. Her ânı, her sözü Mevlânâ ve Mesnevi olmuştur:

MEVLANA AŞIĞI
YAMAN DEDE
MEVLANA AŞIĞI
YAMAN DEDE
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“Mesnevi... 26.000 beyit... Ruh ateşi ile yazılmış mısralar. Bunlara göz atmaya 

cesaret edebilmek için tunçtan bir sine ve çelikten bir yürek lâzımdır. 

Mevlânâ’yı okurum; fakat anlarım diyemem. Yalnız yanarım ve yanarken haz ile 

feryat ederim.”

Yamandi Molla, Arapça’da ve Farsça’da üstün bir başarı sağlar. Liseyi bitirirken 

yapılan imtihanda hocaları Diyamandi’yi en sona bırakırlar. Onu uzun uzadıya 

imtihan etmek isterler. Hocası Hacı Mümin Efendi, Diyamandi’nin yanlışını 

bulmaya kararlıdır. Tam bir buçuk saat süren imtihanın sonunda hiçbir yanlışı 

çıkmaz. Bütün hocaları onu takdir eder.

Daha sonra üniversite tahsili için İstanbul’a gider. Hukuk Fakültesi’ne kaydolur. 

Bu sırada birçok hocadan fıkıh, Arapça dersleri almaktadır. Ayrıca

 

Galata Mevlevihanesi’nde Ahmet Celaleddin ve Ahmet Remzi Dedeler’den 

Mesnevi dersleri alır. Yaman Dede, bu dönemde halen Hıristiyan bir avukat 

olarak bilinmektedir. Kimse bir Hıristiyan’ın bu denli iştiyakla Mevlânâ’yı 

anlatmasına mânâ veremez. Ankara radyosunda yaptığı bir konuşma ile bir kez 

daha insanları kendisine hayran bırakır. Aslında o, Mesnevi ile karşılaştığı andan 

itibaren gizli bir mü’mindir. Ailesine de bunu henüz açıklayamamıştır:

“Izdırabın pek muazzam bir nimet olduğunu anladım. Bu derin bir mevzudur. 

Bazı yazılarımın daha iyi anlaşılması için bu maceranın bilinmesi lâzımdır. Onlara 

(aileme) ızdırap vermemek için evde sahura kalkmadan gizli oruç tuttum, 

gizli namaz kıldım. Herkesin uğramadığı camilerde namaz kıldım. İstanbul’un 

sapa yerlerindeki camileri, benim kadar iyi bilen yoktur. Bazen bu camilerde 

beni tanıyan birini görerek namaz kılmadan boynum bükük geri döndüğüm olurdu.”

Yaman Dede, 1931 yılından sonra Üsküdar Rum Karma İlkokulu, Saint Louis 

(Sen Lui) Fransız Ruhban Okulu, Nötre Dame Lisesi, Fransız Kız Ortaokulu, 

Avusturya Kız Ortaokulu, Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Yeni Koleji, 

Çamlıca Kız Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İstanbul İmam Hatip 

Okulu’nda edebiyât, din, Türkçe ve Farsça dersleri vermiştir.

Bu okullarda Mevlânâ âşıkları, Fuzûlî hayranı nice talebeler yetiştirir. Talebeleri 

ile özel olarak meşgul olur. Yaman Dede, talebelerine bu düşkünlüğünü evlat 

cihetinden yaralı olmasına bağlar. Çünkü Yaman Dede’nin kızı koyu bir 
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Hıristiyan’dır. Babasının Müslüman olmasına tepkisi hiçbir zaman bitmemiştir.

Yaman Dede, 1942 yılında Saint Louis (Sen Lui) Ruhban okulunda vazife 

yaparken Müslüman olduğunu resmen açıklar. Artık ismi Mehmet Abdulkadir 

Keçeoğlu’dur. Kendisi anlatıyor:

“Artık o hâle geldim ki, diri diri yakacaklarını bilsem sırrımı saklayamayacaktım. 

Tasvir Gazetesi ‘Yaman Dede Müslüman oldu!’ başlığı ile haber verdi. 

Öğrencilerin saygısında zerresi aşınmadı. Mevlânâ’nın bütün kâinatı kaplayan 

alevinden kimin kalbine bir kıvılcım düşer de derhâl eriyip ona akmaz! 

Ortodoksluk çevresinde bir kin tufanıdır koptu. Bu kinlerin kalbimdeki 

akisleri, onlara acımaktan başka bir şey değildir, saralıya acınmaz olur mu?”

Yaman Dede, ailesinin hiçbir surette üzülmesine razı değildir. İsmi değiştikten 

sonra nüfus sayımı yapılacağı bir gün Yaman Dede otelde kalır. Çünkü Yaman 

Dede, yeni isminin herkesin içinde söylenmesinden eşinin rahatsız olabileceğini 

düşünür. Yaman Dede, Allah aşkı ile öyle merhametli, öyle diğergam, öyle zarif 

bir kalbe sahip olmuştur ki, tarifi mümkün değil!

Daha sonra Patrikhane, Yaman Dede’nin ailesine telefon eder. Bir Müslüman ile 

aynı çatı altında yaşamasına izinlerinin olmadığını söyler. Yaman Dede’nin hassas 

kalbi, ailesinin üzülmesini istemez. Değil aynı evde, aynı şehirde yaşamalarına 

müsaadeleri olmazsa onlar üzülmesin diye Erzurum’a kadar yolunun açık olduğunu 

söyler. Şubat ortalarıdır. Karlı ve soğuk bir kış gecesidir. Yaman Dede, 

koltuğunda birkaç paketle Selamsız yokuşundan Üsküdar iskelesine iner. Son 

vapurla karşı yakaya geçer, kız kardeşinin yanına gider.

Yaman Dede’yi görenler onun sürekli ağladığını anlatırlar. Ne zaman Peygamber 

Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) adı anılsa, Yaman Dede ayakta duracak 

takati kendinde bulamaz. Bazen de olduğu yere yığılır kalır.

Yaman Dede, son derece dakik bir insandır. Bu, onun vazgeçilmez bir prensibidir. 

Talebelerine de şu nasihatlerde bulunur:

“Evladım, sizi gideceğiniz yere götürecek vasıtanın bir önceki saatiyle gidip 

gelmeyi alışkanlık hâline getirirseniz, gecikme derdinden kurtulmuş olursunuz.”

Yaman Dede, son derece mütevazı bir insandır. Kendi şiirleri okunduğu vakit 

saklanacak yer arar. Talebeleri bazen onun tevazusunu kendilerince 
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eğlence hâline dahi dönüştürmüştür. Yaman Dede sınıfın kapısına yaklaşınca 

sesi güzel birkaç talebe onun na’t ve gazellerinden okumaya başlarlar. Tabii, 

Yaman Dede içeri giremez, olduğu yerde uzun süre beklerdi.

Yaman Dede mi demeli, Yanan Dede mi? İstanbul’dan talebesi Mehmet 

Yıldırım’ın bildirdiğine göre Dede’nin tercihi Yanan Dede olarak anılmakmış.

Yaman Dede; Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. 

Dr. Emin Işık, İstanbul Eski Müftüsü Selahaddin Kaya, İsmail Karaçam, 

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi gibi mümtaz talebeler yetiştirmiştir.

Yaman Dede’yi Osman Nûri Topbaş Hocamız’ın dilinden dinleyelim:

 

“Rahmetli Hocam Yaman Dede, derste Mesnevi mısralarını şerh ederken 

billur bir havuz gibi olan göz çukurlarına damlalarını akıtır.

‘Gönül hun oldu şevkinden boyandım Ya Resulallah. Nasıl bilmem bu 

hicrana dayandım Ya Resulallah’ derken derin, mehtaplı bir gece gibi 

siması ışık saçardı.”

Mevlânâ aşığı Yaman Dede, 3 Mayıs 1962 Perşembe günü 75 yaşında 

iken ardında yüzlerce talebe bırakarak Rabbi’ne kavuştu. Karacaahmet 

mezarlığına defnedildi.

Hasan Basri Hazretleri’nin ateşe tapan yaşlı bir komşusu vardı. Komşusu bir 

gün çok hastalandı. Ölüm döşeğine düştü. Haşan Basri, “Ne de olsa komşudur, 

yanına varıp hâlini hatırını bir sorayım.” diye düşündü ve komşusu Şem’un’u 

ziyarete gitti. “Ey ihtiyar komşum! Bunca zamandır bütün ömrün ateşe 

tapmakla geçti. Yeter artık işlediğin günah! İbadet edilecek bir tek Allah 

vardır. Gel artık Allah’a inan.” dedi.

-  “Artık çok geç!” dedi Şem’un. “Ne fayda, çok az ömrüm kaldı! Bu kısa 

ömürle sevap kazanıp Cennet’e gideceğimi hiç sanmıyorum.”

-  Yok, yanlış düşünüyorsun! Allah çok büyüktür. Seni affeder ve Cennet’ine 

koyar.

-  Eğer bu söylediklerin için bana affedileceğimi ve Cennet’e alınacağımı 

garanti eden bir senet verirsen iman edip Müslüman olurum.

- “Peki, sen Müslüman ol, ben senedi yazarım!” dedi Hasan Basri Hazretleri.

Şem’un, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Hasan Basri ona 

günahlarının affedileceğine ve Cennet’e alınacağına dair bir senet yazıp 

verdi. Şem’un o gece öldü. Bir Müslüman gibi yıkanıp kefenlendi ve elindeki 

senediyle gömüldü. Fakat Hasan Basri’yi bir düşüncedir aldı. Bütün gece 

uyuyamadı. Şem’un’a senet vermesinin yanlış bir davranış olmasından endişe 

ediyordu. Sabah namazına kadar uyuyamadı. Sabah namazından sonra biraz 

dalar gibi oldu. Rüyasında Şem’un’u gördü. Yüzü ay gibi parlıyordu. Cennet’te 

bahçeler içinde dolaşıyordu. Şem’un, ona dedi ki: “Allah’ım beni affedip 

Cennet’ine koydu. Biliyorum. Sen verdiğin senet için merak içindesin. 

Artık ihtiyacım kalmadı, senedini al da endişe etmekten kurtul.” Hasan 

Basri uykudan uyandı. Şem’un’a verdiği senet, avucunun içindeydi.

Hasan Basrî Hazretleri ile Komşusu
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Peygamberimiz (s.a.v.), nihayet Allah’ın emri ile Mekke’yi ele geçirmek üzere 

Islâm ordusunu hazırlayarak harekete geçti. Islâm ordusunun şehre yaklaştığını 

öğrenen Mekke müşriklerinin içini bir korku sardı. Mekke’nin eski reisi Ebu 

Süfyan, yanına iki kişi daha alarak ordu hakkında bilgi edinmek istedi. Ancak 

yolda giderken Müslüman askerleri tarafından yakalandı. Peygamberimiz’in 

amcası Hz. Abbas onu Peygamberimiz’in huzuruna getirdi.

Ebu Süfyan, hicretten önce Peygamberimiz (s.a.v.)’e türlü eziyetler etmişti. 

Medine’ye hicretinden sonra da O’nu rahat bırakmadı. Peygamberimiz’e karşı 

yapılan bütün düşmanca hareketlerin başını o çekiyordu. İşte bu azılı İslâm düşmanı 

şimdi Müslümanların eline esir düşmüştü. Ancak Ebu Süfyan, Allah’ın izni ile bir 

gece esir olarak bekledikten sonra İslâm’ı kabul etti. Peygamberimiz (s.a.v.) de 

onu affetti. Bununla da kalmayarak ona bazı ayrıcalıklar verdi. “Ebu Süfyan’ın 

evine kim girerse güvendedir.” dedi. Peygamberimiz’in affı sayesinde 

baş düşman, dostlar sınıfına geçmişti.

Peygamber ordusu Mekke’ye girince pek çok insan İslâm tarafına geçti. 

Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) vaktiyle kendilerine yapılan tüm 

eziyetleri bir tarafa bırakarak herkesi affetmişti. Af dileyenler 

arasında Ebu Süfyan’ın hanımı Hind de vardı. Kureyş kadınlarıyla birlikte 

yüzü örtülü olarak Peygamberimiz’in huzuruna geldi. Müslüman olarak affını 

diledi. Peygamberimiz onu tanımıştı. Fakat belli etmedi. Yaptıklarını hiç yüzüne 

vurmadan affetti. Yine Hz. Hamza’nın katili Vahşi de Allah Resulü’nün gazabından 

korkarak Mekke’den kaçtı ve bir müddet kabileler arasında gizlendi. Fakat 

bir türlü güvenli bir yer bulamıyordu. Sonunda birisi kendisine, “Sen kendin için 

en güvenli yeri, ancak Allah Resulü’nün yanında bulabilirsin. Git, af dile!” 

dedi.

Vahşi çekinerek ve sıkılarak Resulullah’ın huzuruna girdi. Peygamberimiz, 

Vahşi’yi görür görmez başını yere eğdi. Ona bakamıyordu. O anda amcasını 

hatırlamıştı. Hz. Hamza’nın al kanlar içinde bulunan başı, gözünün önüne geldi. 

Mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Katil, karşısındaydı. Kısas yapabilirdi. Kimse 

de bir şey diyemezdi. Fakat O, yine büyüklük göstererek Vahşi’yi affetti. 

Fakat bir daha gözüne görünmemesini söyledi. Çünkü her görüşünde gözünün 

önüne Hz. Hamza geliyor, içi yanıyordu.

Allah Resulü (s.a.v.), canı kadar sevdiği amcasını vahşice öldüren o insanı 

dahi affettiğine göre bizim de kendimizi kontrol etmemiz 

gerekiyor. Eğer içimizde eskiden bize yapılan kötülükleri saklı 

tutarsak, hayatımız boyunca mutlu olamaz ve insanları da mutlu 

edemeyiz. Allah buyuruyor: “Kolaylık göster, affa sarıl, iyiliği 

tavsiye et, cahillerden de yüz çevir. (Araf sûresi, 199. âyet)”

PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) AFFIPEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) AFFI
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Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk’ı göre

Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola

Şol kişi kim gammaz değil

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka matahların satar

Yunus Emre

Ahmet’in elindeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi papatya, ikisi 

hariç hepsi gül ve ikisi hariç hepsi karanfil olduğuna göre 

Ahmet’in elinde hangi çiçekten kaç tane bulunmaktadır?

Cevap: bir tane gül, bir tane papatya, bir tane de karanfil bulunmaktadır.

Eğlence

Yunus Emre, şiirde hangi güzel özelliklerden bahsetmektedir?

Bir gönül yıkmak, neden kötü bir davranıştır?

Kalbinizin kırıldığı bir olayı anlatınız. Gönlünüzün incindiği 
anda kalbinizi kıran kişiye karşı hangi duyguları beslediniz?

Bize karşı yapılan hatayı affetmek bize ne kazandırır? 

Affetmek mi daha çok sevaptır, yoksa öç almak mı?

Sıra Sende!
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Nasreddin Hoca bir akşam eve giderken oradan birkaç talebenin geçtiğini görüp

-  Çocuklar haydi, bizim eve gidelim! Bu akşam çorbayı bizde içer hem de sohbet 

ederiz, der.

Talebeler bu teklifi memnuniyetle kabul ederler. Hoca eve gelince hanımına,

-  Hatun, görüyorsun ki misafirimiz var. Bir tas çorba yap da içelim, deyince hanımı,

-  Hoca, çorba yap diyorsun; ama evde yağ var mı, çorbalık pirinç var mı,

tuz var mı diye sormuyorsun. Ben ne ile çorba yapacağım, der.

Nasreddin Hoca mahzun mahzun,

-  Hatun! Ver öyleyse çorba tasını, deyip tası alır, misafirlerin yanına çıkar ve,

-  Efendiler kusura bakmayın! Eğer evde yağ, pirinç, tuz olsaydı size bu tasla 

çorba ikram edecektim, der.

Hocanın İkramı Sende var, bende var,
bir incecik dalda var.

(İsim)

Âdem peygamberin sahip olmadığı; 

ama çocuklarının sahip olduğu

şey nedir?

(Anne ve Baba)
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Fotoğrafta dikkatinizi çeken şeyler nelerdir?

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

Fotoğraftaki çocukları kinle ve nefretle birbirine saldırtan şey ne olabilir?

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

Onların bu davranışlarının sonucunda hangisi kârlı çıkar?

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

Onlar ne yapmış olsalardı bu duruma düşmezlerdi?

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

İçlerinden biri anlayışlı, sabırlı ve affedici olsaydı olaylar farklı gelişir miydi?

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

Bu kavganın yapıldığı günün ertesi günü kavga yapanlar pişman olsalardı aralarında nasıl bir konuşma geçerdi?

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

Bu çocukların, birbirlerine olan kini ve hıncı her zaman devam etseydi neler olurdu?

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

Onlar, birbirlerini affetseler, kardeşçe kucaklaşsalar bu olaydan sonra ilişkileri nasıl olurdu?

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



ŞÜKREDİCİ OLMAK

Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Şükreden bir insan,

Her zaman ve her yerde Allah’a şükreder.

Şükretmenin bir borç olduğunu bilir.

Şeytanın insanları Allah’a şükretmekten uzaklaştırma görevinde olduğunu bilir.

Şükrün rahmet ve bereket, nankörlüğün ise azap 
getirdiğini unutmaz.

Şükürsüzlükten Allah’a sığınır.
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Sevgili arkadaşlar!

Yaratıcımız, yeryüzünü âdeta mükemmel bir

sanat müzesi hâlinde yaratmış ve her an bizlere seyretme imkânı 

sunmuştur. Kışın yaprakları dökülen ağaçlar; baharda çiçeklerle 

şenlenir, yazın meyvelerle dolup taşar. Denizlerin bizim göremediğimiz 

derinliklerinde bile rengârenk canlılar yaşar. Gökyüzünde milyonlarca 

mil uzaklıkta bizim için ışığıyla var olan yıldızlar aydınlık saçar. 

Bedenimiz başlı başına bir sanattır. Her şey dengeli, her şey yerli 

yerinde.

Gözlerimiz, bulundukları yerin birazcık sağında ya da solunda olsa 

görüş netliğimiz bozulurdu. Kalbimiz sağda olsaydı, dolaşım sistemimizde 

sıkıntılar olurdu. Parmaklarımız beş değil de altı tane olsaydı, 

kavrama ve hissetme gücümüz azalırdı. Kulaklarımız biraz aşağıda 

ya da yukarıda olsaydı, dengemiz bozulurdu; etraftan gelen seslerin 

kulak kepçelerinde toplanıp beyne iletilmesinde muhakkak bir 

hata meydana gelirdi. Bunlar, sayabildiğimiz küçük örnekler. 

Listelemeye kalksak, biter mi dersiniz? “Rabbiniz’in nimetlerini 

saymaya kalksanız bitiremezsiniz.” âyeti ne kadar da doğru.

Peki, bunca nimetin karşılığı ne olabilir acaba? Hiç düşündünüz mü? 

Mesela bir tek parmağınızın karşılığı için kaç lira bedel biçersiniz? 

Ya gözünüze? Böbreklerimizden birine? Bütün bu paha biçilmez 

nimetlerin karşılığında Rabbimiz’in bizden beklediği şey, yalnızca 

şükretmemizdir.

Şükür, teşekkür etmektir arkadaşlar. Verdiği nimetler için, bizi 

yarattığı için Allah’a teşekkür etmektir. Bu da verilen nimetleri 

yine Allah yolunda ve Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanmaktır. 

Mesela gözlerimizi sürekli olarak televizyona, bilgisayar oyunlarına 

bakarak yorarsak, göz nimetine şükretmemiş; hatta onu israf etmiş 

oluruz. Başka bir örnek verelim, üzümü sevmeyen var mı aranızda? 

Üzümü çeşit çeşit kullanma ve tüketme yöntemi varken illa da şarap 

yapıp içerse insan, üzüm nimetini israf etmiş olur. Çünkü Allah, yolunda 

kullanılmayan her şey israf edilmiş demektir. İşte bu 

yüzden de şükür, büyük bir ibadettir.

Şükür, aslında imtihanlarımızın bir parçasıdır. 

Rabbimiz bize sayısız nimetler vermiştir. 

Bizim bu nimetler karşısındaki 

ZOR BİR İBADET
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tavrımızı denemektedir. 

Ancak burada önemli bir 

nokta vardır arkadaşlar, o 

da nimetleri tanımak. Bazen 

bizim nimet bildiğimiz şey, 

başlı başına bir hayırsızlıktır. 

Bunu anladığımızda ise 

çok geç kalırız. Hud 

aleyhisselamın kavmi, rüzgârları ve gökteki bulutları yağmurun 

müjdecisi zannetmişlerdi. Oysa o rüzgârlar, onları helak etmişti. O 

hâlde bir şeyin nimet mi belâmı olduğuna çok dikkat etmeliyiz. 

Mesela faizle, hırsızlıkla, yalan dolanla kazanılmış para nimet değil, 

belâdır. Sürekli dedikodu yapan bir dil, nimet değildir. Kötü, pislik 

akıtan internet sitelerinde dolaşıyorsak bilgisayarımız nimet değil, 

başlı başına külfettir. İlim de bir nimettir arkadaşlar. Zaman, bir 

nimettir. Sağlık nimettir. Gençlik nimettir. Merhamet duygusu 

nimettir. Sevmek nimettir. Allah’ı bilmek ve iman ise nimetlerin en 

büyüğüdür. Öyle değil mi? Neden bizler Müslüman bir ailede doğduk? 

Polonya’nın bir köyünde de doğabilirdik. Oradaki çocuklardan farklı 

ve özel bir şey mi yaptık da Allah bize iman lütfetti? Hayır! Hiçbir 

özel şey yapmadık. Ancak Allah bizi seçti ve bize imanı bir nimet 

olarak verdi. Böyle bir nimet için gece gündüz şükretmeli ve bedelini 

ödemeye hazırlanmalıyız.

Şükretmek için neler yapmalı? Şimdi sorulması gereken soru budur. 

Şükrün birinci adımı dilimizle şükretmektir. Her an, her nimeti 

fark edişimizde “Elhamdülillah” dememiz ne de güzel bir kulluktur. 

Bunun alıştırmasını yapabiliriz, mesela bir hafta boyunca her çiçek 

görüşümüzde “Elhamdülillah” diyebiliriz. Sonraki hafta, her bir kitap 

okuma süresinin sonunda, okuma nimeti için “Elhamdülillah” diyebiliriz.

Şükrün ikinci adımı, davranışlarımızla şükreden bir kul modeli 

sergilemektir. Örneğin yemek yerken tabağımızda hiçbir yemek 

bırakmamak ve israf etmemek, o yemeğin şükrüdür. Zengin bir insanın 

infak etmesi, hayırlar yapması, parasının şükrüdür. Bildiklerimizi 

bilmeyenlerle paylaşmamız, bilgimizin şükrüdür. İnsanlara yardımcı 

olmak, her şeye sevgiyle ve şefkatle bakmak, ibadetlerimize dikkat 

etmek imanımıza şükretmektir.

Şükrün üçüncü adımı ise biraz daha zor:

 

Kalbimizle her an şükür hâlinde 

bulunmak. Başımıza kötü bir şey 

gelse de “Bu Rabbim’dendir.” 

diyerek sabretmek, şükretmenin 

en zor çeşididir. Çok çalıştığınız 

bir sınavdan kötü not alınca isyan 
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Tarihten Bir Hatıra

Neden Ben?
Wimbledon tenis turnuvasının ilk zenci şampiyonu Arthur 
Ashe, kan naklinden kaptığı AIDS’ten ölüm döşeğindeydi. 
Hayranlarından biri sordu: “Allah böylesine kötü bir hastalık 
için neden seni seçti?” Arthur Ashe cevap verdi: Tüm 
dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar, 5 milyonu 
tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi 
olur. 50 bini yarışmalara girer, 5 bini büyük turnuvalara 
erişir. 50’si Wimbledon’a kadar gelir, 4’ü yarı finale, 2’si 
finale kalır. 1 ‘i şampiyon olur. Elimde şampiyonluk kupasını 
tutarken Allah’a “Neden ben?” diye hiç sormadım. Şimdi 
sancı çekerken Allah’a nasıl “Niye ben?” derim? 

etmeden, çokça üzülmeden, “Hayırlısı!” diyerek daha düzenli ve 

sistemli çalışmaya azmetmek kalbî şükürdür. Olan şeylerde hayır 

vardır, demek zordur; ama getirdiği güzellik ve ferahlık dünyada 

hiçbir şeye değişilmez, inanın.

Allah’ın isimlerinden biri de “Şekûr”dur; yani “şükreden, teşekkür 

eden, şükredenlerin karşılığını çokça veren” demektir bu. Nasıl mı? 

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, İbrahim sûresinde bizlere şöyle diyor: 

“Nimetlerime şükrederseniz, nimetleri muhakkak artırırım.” İşte 

O’nun teşekkürü böyledir. Şayet şükredersek, az önce bahsettiğimiz 

adımları gerçekleştirebilirsek, nimetlerimiz hem bereketlenir hem 

de çeşitlenir Allah’ın izniyle.

Bütün bunlardan başka, yine bir âyette, “Şükreden kullarım azdır.” 

buyuruyor Rabbimiz. Bu, çok hüzün veriyor insana. Gerçekten 

şükreden kullar, bütün nimetlerin Allah’tan geldiğini bilenlerdir. Evet, 

arada vesileler vardır; ancak bu vesileler bize nimetin hakiki sahibini 

unutturursa, o zaman hüsrana boğulmuşuz demektir. İnsan, bu zor ve 

karmaşık gözüken hususları en iyi yaşarken öğrenir. Burada ne kadar 

yazılsa, konuşulsa, yine de yerleşmeyecek gönüllere. Ancak yaşarken 

ve hayatı gözlemlerken bu hususları hatırlamaya çalışın, olur mu? Tabii 

dua ederken de... Rabbimiz, bizleri “şükreden kulları”ndan eylesin. 

Amin!
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Mehmet, işten çıkarılır. Eve gelip durumu hanımına bildirince eşi, Mehmet’i 

içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından caminin misafirhanesine gider. Bu 

sırada Hoca efendi, talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu sohbet esnasında 

börek çörek yenmekte, çaylar içilmektedir. Mehmet de aralarına katılır. 

Hoca, sohbet esnasında, “Beterin beteri vardır, insan içinde bulunduğu duruma 

şükretmeli!” der. Bunu birkaç defa tekrar edince bizim zavallı dayanamaz, 

kendi kendine “Tabi, sen 

postun üzerindesin! Sevenlerin 

etrafında, talebelerin hizmet 

ediyor, keyfin yerinde. 

Elbette içinde bulunduğun 

duruma şükredersin, ya ben ne 

yapayım?” diye mırıldanır. Hoca, 

Mehmet’in kalbindeki sıkıntıyı 

fark edince, “Evladım! Sen de içinde bulunduğun duruma şükret. Beterin 

beteri vardır.” der. Mehmet dayanamaz: “Şu an besbeter bir durumdayım 

efendim! Hem işten kovuldum hem de evden!” Hoca yine der ki: “Beterin 

beteri vardır. Sen yine de durumuna şükret.” Mehmet cevap vermez; 

ama daha beterini hayâl bile edemez. Bu sırada akşam olmuştur. 

Herkes köşesine çekilince Mehmet de belki hanımı razı ederim 

diye camiden çıkıp eve gider. Kapıyı çalar, hanımına “Beni affet, 

perişanım!” diye yalvarır. Fakat hanımı, onu içeri almaz. Mehmet 

de kapının bir kenarına kıvrılır. Soğuktan 

BETERİN BETERİ VAR

HİKAYEDEN ÖNCE
Öğrencilerinize şükrün önemine dair kısa bir açıklama 

yapabilirsiniz. Şu hadis-i şerifi onlarla paylaşabilir, 

ezberlemelerini isteyebilirsiniz: “Mü’miriin her hâline 

gıpta edilir. Çünkü her hâli, kendisi için bir hayır 

sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır. 

Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. 

Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için 

hayır olur. (Müslim, zahd, 64)”

Öğrencilerinize Anlatın

Mehmet itiraz etmekte haklı mıdır? Neye şükredebilir? 
(Sahip olmadıklarını düşünmek yerine sahip olduklarını 
düşünürse) Evden kovulmaktan başka neler gelebilir başına?
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titremeye başar, kuytu bir yere 

oturur; fakat çok geçmeden 

zaptiyeler bunu gizlenmiş olarak 

görünce şüphelenip karakola 

götürürler ve nezarete atarlar. 

Meğer o civarda bir hırsızlık 

olmuş. Hırsızın eşkâli de bizimkine 

uyuyormuş. Zavallı, geceyi türlü türlü suçlar 

işlemiş insanların arasında geçirir.

Camiinin hocası, durumu öğrenir, Mehmet’in ziyaretine gelir. Daha 

“Nasılsın?” diye sormadan bizimki feryat eder: “Nedir bu başıma 

gelenler? Önce işten, sonra eşten olduk, şimdi de...” Hoca sözünü 

keser: “Beterin de beteri vardır oğul!” Bizimki dayanamaz: “Hocam, 

anlatamadım galiba! Suçsuz yere hırsız damgası yedim. Üstelik bu 

haydutlarla aynı yerdeyim, şunların tiplerine baksana!”

Hoca ziyaretten sonra karakoldan ayrılır. O gece nezaretteki 

zanlılar arasında müthiş bir kavga çıkar. Sille tokat birbirlerine 

girerler. Bizim Mehmet, bir kenara sinerek boğuşanları seyreder. Bu 

sırada zaptiyeler kavgayı ayırır. Kavganın sebebi araştırılır. Mehmet 

geldikten sonra kavga çıktığını gören zaptiyeler, Mehmet’i kavgayı 

başlatmakla suçlayıp tekme tokat tek kişilik bir hücreye atarlar.

O geceyi hücrede geçiren Mehmet, sabahleyin hocasını karşısında 

görünce ağlamaya başlar. Başından geçen sıkıntıları anlatır. Ama hoca 

aynı şeyi tekrar eder: “Beterin beteri vardır, sen durumuna sabret!”

Bizimki şaşkınlıktan ağlamayı bile unutur: “Sabır mı? Sabır taşı olsa 

çatlar hocam! Ne sabrı!” Hoca güler geçer. Bizimkinin öfkeden kanı 

beynine sıçrasa da bir şey diyemez. Hoca gidince ortalığı birbirine 

katar. Bağırıp çağırır, hücre kapısını tekmeler. Gürültüye gelen 

polise de hakaret edince fena şekilde dayak yer. Üstelik “Bu herif 

yalnızlıktan sıkılmış herhâlde!” diyen polisler hasta ve sarhoş bir 

adamı Mehmet’in hücresine koyarlar. Ömrü boyunca yıkanmamış, saçı 

sakalı kir pas içinde bir adamla tek kişilik bir hücrede kalmak 

Mehmet’i perişan eder. Geceyi sarhoş adamla yan yana geçirir. 

Adam sabaha kadar inler durur. Sabah olunca hoca tekrar Mehmet’in 

ziyaretine gelir. Der ki: “Ooo! Ne kadar güzel! Bir de arkadaşın 
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olmuş. Yalnızlık çekmezsin.” “Böyle arkadaş olmaz olsun efendim. 

Herif hasta ve baygın yatıyor, üstelik de leş gibi kokuyor.” deyip 

yine şikâyete başlar adam. Hoca yine hiçbir şey söylemeden ayrılır. 

Birkaç saat sonra adam, hem kusmaya hem de altına kaçırmaya 

başlar. Mehmet hücrede yine tek başına kalabilmek için bir fırsat 

bilerek görevlileri çağırır. Görevliler durumun vahametini görünce, 

“Bundan sonra bu hücrenin temizliğinden sen sorumlusun!” diyerek 

bir kova su ile bez verip giderler.

Nezarette ise yine olaylar çıkmıştır. Aralarında kavga çıkar, bu 

kavgada bazı tutuklular ölür, bir sürü tutuklu da yaralanır. Ertesi 

gün hocaefendi karakolu ziyarete gelir. Hücreye yaklaşınca 

Mehmet’in yanık sesini duyar. O bir yandan adamı ve hücreyi 

temizliyor, bir yandan da şöyle dua etmektedir: “Ya Rabbi! Sana 

şükürler olsun, iyi ki bu hücreye girmişim. Ben de bu kavgada 

ölebilirdim. Bir de sarhoşa hizmet ettiğimden dolayı sarhoş adam 

tövbe edip içkiyi bıraktı.” Hocasını görünce Mehmet, başını eğer: 

“Haklıymışsınız efendim! Bu adamcağız hasta 

oldu. Temizliğini de bana yaptırdılar. 

Düşündüm ki, ya bu adam ölürse 

hâlim ne olur? Beni cinayetle 

bile suçlarlardı veya buraya 

hiç uğramaz, beni adamın 

cesediyle kim bilir kaç gün 

daha burada tutarlardı. İyi ki 

ölmedi, hem de tövbekâr oldu! 

Üstelik de büyük bir kavgadan 

kurtulmuş oldum.” Hocası 

gülümser: “Beterin beteri 

olduğunu anladın demek. 

Sana bir müjde vereyim. 

Zaptiyelerin yanından geçerken 

duydum, gerçek hırsız yakalanmış.” 

Mehmet çok geçmeden karakoldan çıkarılır. Artık o da 

beterin beteri olduğunu yaşayarak anlamıştır.

HİKAYEDEN SONRA

Hikâye üzerine öğrencilerinizin duygularını ve düşüncelerini 
paylaşınız. Yaşadıkları bir olay varsa veya duydukları bildikleri 
buna benzer bir hadiseyi anlatmalarını isteyiniz. Daha sonra da 
onlara şu âyet meâlini okuyunuz: “Olabilir ki siz, bir şeyden 
hoşlanmazsınız; oysaki o, sizin için bir hayırdır. Yine olabilir 

ki siz, bir şeyi seversiniz, oysaki o, 
sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, 
SİZ bilmezsiniz.
(Bakara sûresi 216. âyet)”
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âinat, ilahi nimetlerle donatılıp insanın istifadesine sunulmuştur. Allah’ın kulundan 

beklediği ise, insanı çepeçevre saran bu nimetlere karşı şükretmesidir. Şükür, 

bir çeşit memnun olma sanatıdır, kıymet bilme tavrıdır. Bunu sergileyebilmek 

zor olsa gerek ki, Kur’an-ı Kerim’de “Şükreden kullarım azdır!” buyruluyor. 

Bu iltifata nail olanlar da var elbette. İşte Lokman Hekim 

de bunlardan biridir. Kendisi, güzel sözler söylemekle 

meşhur olduğu için Lokman-ı Hakim denilmiştir. Eyyüb 

(aleyhisselam)’la akrabadır. Davud (aleyhisselam) 

zamanında yetişmiş, ondan ilim almıştır. Lokman 

Hekim peygamber değil, bir velidir. 

Kur’an-ı Kerim’de ismini taşıyan bir 

sûre vardır ve o sûrede iki kez ismi 

geçmektedir. Lokman Hekim’e hikmet verilmiştir. Hikmet; bir işin sırrını, 

gizli olan nüktelerini fark edebilmektir. Lokman Hekim için Allah Teâlâ, “Biz 

Lokman’a ‘Allah’a şükret!’ diyerek hikmet verdik! (Lokman sûresi, 12. âyet)

buyurur. Hikmetin ne büyük bir nimet olduğu ise âyet-i kerimede şöyle 

bildirilir: “Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, 

ona pek çok hayır verilmiş demektir.”

(Bakara sûresi, 269. âyet)

Lokman Hekim’e hikmet verildikten sonra Davud (aleyhisselam), peygamber 

olmuştur. Lokman Hekim de Hz. Davud 

(aleyhisselam)’a vezirlik yapmıştır.

Davud (aleyhisselam) bir gün, 

Lokman Hekim’den bir 

koyun kesip koyunun en 

iyi yerinden iki parça 

getirmesini istedi. 

Bunun üzerine Lokman 

Hekim, hayvanın dilini 

ve yüreğini getirdi. 

Birkaç gün sonra 

Davud (aleyhisselam), 

KARTAL ÖMÜRLÜ BİR VELİ

LOKMAN HEKİM
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bu seferde hayvanın en kötü yerinden iki parça getirmesini istedi. Lokman 

Hekim, yine hayvanın dilini ve yüreğini getirdi. Bunun sebebi sorulunca 

da Lokman Hekim, “Bu ikisi iyi olursa, bunlardan daha iyisi; kötü 

olursa da bunlardan daha kötüsü olmaz!” diye belirtti.

Lokman Hekim’in aynı ismi taşıyan sûrede oğluna 

nasihatleri vardır. İman, ibadet, ahlâk, görgü 

kuralları konularındaki bu nasihatleri insanın 

hayatına ışık tutabilecek kıymettedir.

Lokman Hekim’e kendisinde olan bu güzel 

özellikleri nasıl elde ettiği sorulduğunda o, 

“Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni 

ilgilendirmeyen şeyi terk etmek ve ahde vefa göstermek.” 

diye cevap verirdi.

Lokman aleyhisselam, kendisine verilen 

nimetlere şükrederdi. Nimetin hakkını 

vermenin de şükrün bir çeşidi olduğunu bilirdi. 

Bu yüzden de kendisine verilen hikmetle 

insanları doğru yola çağırır, nasihatleri ile onlara 

yol gösterirdi. O, asla lüzumsuz ve boş yere 

konuşmazdı. Oğluna yaptığı nasihatlerinden 

biri şöyledir: “Ey oğulcuğum! 

Suskunluktan dolayı asla pişman olma! Ben konuşma üzerinde 

pişmanlık duymuşum; fakat suskunluk üzerinde hiç 

pişmanlık duymamışım!”

Lokman Hekim’in ne kadar yaşadığı konusu da kesin 

değildir. O, Allah’tan yedi kartal ömrü kadar ömür 

istemişti (Araplar’da uzun ömrün simgesi kartal 

olduğu için Lokman Hekim, duasında “kartal” 

ifadesini kullanmıştır.) Lokman Hekim’in bu duası 

kabul olmuş, uzun bir ömür sürmüştü. Kendisine bu 

sebeple “Lokmanü’n-nüsur (Kartallar kadar uzun 

yaşayan Lokman)” da denilmiştir. 
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Allah Teâlâ, Peygamberimiz’i (s.a.v.) bütün günahlardan ve 

kusurlardan temiz ve uzak olarak yaratmış, geçmiş ve gelecek bütün 

günahlarını bağışlamıştır. Buna rağmen Peygamberimiz (s.a.v.) devamlı şükür içinde 

bulunurdu. Bir gece sabaha kadar namaz kılmış, gözyaşı dökmüştü. Öyle ki, ayakları 

şişmişti.

Peygamberimiz’i bu hâlde gören hanımı Hz. Aişe üzüntü ile, “Ya Resulallah! Sizin 

geçmiş ve gelecek günahlarınız affedildiği hâlde neden kendinizi bu kadar 

yoruyorsunuz?” deyince Peygamberimiz (s.a.v.) şu karşılığı verdi: “Ya Aişe, Allah’a 

şükreden bir kul olmayayım mı?”

Şükretmeyi Asla Unutmazdı

Abdurrahman bin Avf (r.a.) anlatıyor: Bir 

defasında Resulullah (s.a.v.) odasına doğru gitti. 

İçeri girince hemen kıbleye karşı dönüp secdeye 

vardı. Secdeyi o kadar uzattı ki, Allah secdede 

ruhunu aldı sandım. Hemen yanına yaklaşıp oturdum. 

Başını kaldırdı ve “Kimsin?” dedi.

- “Abdurrahman.” dedim.

 

- “Bir şey mi oldu?” dedi.

- “Ey Allah’ın Resulü! Öyle bir secde yaptınız ki, Allah’ın secdede ruhunuzu almış

olmasından korktum.” dedim.

Resul-i Ekrem (s.a.v.) şöyle konuştu:

“Cebrail Bana gelerek Allah’ın şöyle buyurduğunu müjdeledi: ‘Kim Sana salat ve 

selam getirirse Ben, ona rahmet ederim.’ Bunun üzerine ben de Allah’a şükür 

secdesinde bulundum.”

Peygamberimiz’in mübarek dilinden ‘Elhamdülillah” 

zikri düşmezdi. Bu kelime tam manasıyla Allah’ın 

ihsan ettiği nimetlere şükrün bir ifadesiydi. 

Peygamberimiz (s.a.v.) Müslümanlar’dan da 

aynı şekilde şükretmelerini istiyordu. Çünkü 

şükretmediğimiz takdirde içinde bulunduğumuz 

nimetleri fark edemez ve isyana sürüklenebiliriz. 

Bundan korunmak için her işe Allah adıyla 

(Bismillahirrahmanirrahim) başlamayı, her işin sonunda da Allah’a 

teşekkürde bulunmayı (Elhamdülillah) unutmamalıyız.

ŞÜKREDEN BİR KUL
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ŞÜKÜR
Zannetme Dünya dönerdi
Güneş denen hâr’a şükret

Bu ateş nasıl sönerdi
Kışın yağan kara şükret

Sen iç diye akar pınar
Gölge sunar sana çınar
Rabbim ara sıra sınar
Düşürürse dara şükret

Şeytana hiç verme meğil
Allah huzurunda eğil

İnan herşey demek değil
Vermese de para, şükret

Haram işe bağlama bel
Yanlıştan dön, doğruya gel
Bak mesela değilsin kel
Saçlarını tara, şükret

Her güzele dönüp bakma
Gönülden gönüle akma
Ellere türküler yakma
Evindeki yâr’a şükret

Nefis atar oklarını
Esir alır çoklarını

Sayıp durma yoklarını
Elindeki vara şükret

Mustafa ÇETİNER

Şiiri aşağıdaki âyetlerle beraber 
değerlendiriniz ve bu konuyla alâkalı başka 
âyet ya da hadis bulup arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

1. Ey iman edenler! Size verdiğimiz 
rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer 
siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na 
şükredin. (Bakara sûresi, 172. âyet)

2. Hatırlayın ki Rabbiniz size, “Eğer 
şükrederseniz, elbette size (nimetimi) 
artıracağım, eğer nankörlük ederseniz 
hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!” diye 
bildirmişti. (İbrahim sûresi, 7. âyet)

3.  Öyle ise siz Beni (ibadetle) anın ki Ben 
de sizi anayım. Bana şükredin; sakın Bana
nankörlük etmeyin! (Bakara sûresi, 152. âyet)

Sıra Sende
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1. Peygamberimiz’in Mâriye validemizden olan çocuğu
2. Peygamberimiz’e sahip çıkan amcası
3. Peygamberimiz’in sütkardeşi olan amcası
4. İlk Müslümanların, Mekke’de gizlice evinde buluştuğu sahabe
5. Peygamberimiz’in kayınpederi, en yakın dostu (Birinci halife)
6. Peygamberimiz’in ilk hanımı
7. Peygamberimiz’in validesi
8. Peygamberimiz’in damadı ve üçüncü halife
9. Peygamberimiz’in babasının adı
10. Peygamberimiz’in mübarek dişinin kırıldığı savaş
11. Peygamberimiz’e vahiy getiren meleğin adı
12. Peygamberimiz’in kayınpederi, 40. Müslüman (İkinci halife)
13. Peygamberimiz’in sütannesi
14. Peygamberimiz’in Hazreti Ebu Bekir’le birlikte sığındıkları mağara
15. Peygamberimiz’in söylediği sözlere ve yaptığı işlere verilen ad
16. Peygamberimiz’in ilk çocuğu
17. Peygamberimiz’in müezzini
18. Peygamberimiz’in doğduğu şehir
19. Peygamberimiz’in sütkardeşi
20. Peygamberimiz’e ilk vahyin geldiği mağara
21. Peygamberimiz’in kabrinin bulunduğu şehir
22. Peygamberimiz’in torunlarından birinin adı
23. Peygamberimiz’in torunlarından birinin adı
24. Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi
25. Peygamberimiz’in damadı ve yeğeni (dördüncü halife)
26. Peygamberimiz’in kabrinin adı
27. Peygamberimiz’den sonra vefat eden çocuğunun adı 
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Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:

— Hocam, at nalını evimizin kapısına assak uğur getirir mi? 

Hoca cevap vermiş:

— Zannetmiyorum. O nallardan her atta dörder tane var; ama 

bütün gün yük taşımaktan ve kamçı yemekten kurtulamıyorlar.

At Nalı

Dağdan gelir taştan gelir,

bir kükremiş aslan gelir.

(Sel)

İçini boşaltınca
büyüyen şey nedir?

(Çukur)
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.........................................................................................................................................................................................................

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

Onların geleceğe dair hayâlleri neler olabilir?

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

Onlann çok kanaatkâr ve şükredici olduğunu kabul edersek şükredecek hangi nimetlere sahip olduklannı söyleyebiliriz?

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

Onlar, şükredici ve kanaatkâr bir insan olmasalardı hangi yanlış yollara sapabilirlerdi?

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

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

Siz böyle muhtaç kişileri gördüğünüzde ne düşünüyor, ne yapıyorsunuz?

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

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

Fotoğra�a gördüğümüz bu kişiler, kendilerinden daha kötü durumda olanları görselerdi neler düşünürlerdi?

Fotoğra�aki dedenin takdir et�ğiniz yönleri nelerdir?
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Ezan, namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından 

okunan ve özel sözlerden oluşan dinî bir davettir. Namaz, Mekke döneminde 

farz kılınmakla birlikte hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye 

hicretten sonra, Mescid-i Nebevî’nin inşası tamamlanıp düzenli bir şekilde 

cemaatle namaz kılınmaya başlanınca Hz. Peygamber, vakitlerin girdiğini 

duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmeye başlamıştır. Bu 

esnada Hz. Peygamber’e vahiyle, ayrıca sayıları yirmiye kadar ulaşan sahabeye 

rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. Hz. Bilal tarafından sabah 

namazında, yüksekçe bir evin damında okunarak uygulamaya konulmuştur.

Ezan, Müslümanlığın şiarı hâline gelmiş müekked 

(terk edilemeyen) bir sünnettir. Ezan 

aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği 

ilan edilmekte hem de Allah’ın büyüklüğü, 

Peygamberimiz’in O’nun kulu ve elçisi olduğu ve

namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir.

Kamet ise farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına 

benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayya ale’l-felah” cümlesinden 

sonra, “kad kameti’s-salât” cümlesi eklenir. İster cemaatle, isterse tek başına 

kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kamet getirmeleri sünnettir.

EZAN VE KAMET SÖZLERİ

*  Allahü ekber (Allah büyüktür) Allahü 

ekber Allahü ekber Allahü ekber

*  Eşhedü en lâ ilâhe illallah (Şüphesiz 

ki Allah’tan başka ilah yoktur) Eşhedü 

en lâ ilâhe illallah

NAMAZA ÇAĞRI
EZAN VE KAMET
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*  Eşhedü enne Muhammeden Resulullah (Şüphesiz ki 

Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın elçisidir) Eşhedü enne 

Muhammeden Resulullah

*  Hayye ale’s-salah (Haydi namaza) Hayye ale’s- salah

*  Hayye ale’l-felah (Haydi kurtuluşa) Hayye ale’l- felah

*  Allahü ekber (Allah büyüktür) Allahü ekber

*  Lâ ilâhe illallâh (Allah’tan başka ilah yoktur)

NOT: Kamette “Hayye ale’l-felah” sözünden sonra “kad 

kâmeti’s-salâh” (namaz başladı) sözü eklenir. Sabah namazı 

ezanında ise “Hayye ale’l-felah” sözünden sonra “es-salatü hayrü’n

mine’n- nevm” (namaz uykudan hayırlıdır) sözü eklenir.

       EZAN DUASI

Câbir radıyallahu anhdan rivayet 

edildiğine göre Resulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 

buyurdu: “Kim ezanı işittiği 

zaman şu duayı okursa, kıyamet 

gününde o kimseye şefaatim 

vacip olur.”

“Allahumme Rabbe hazihi’d - da’veti’t - tâmmeh. Vessalâtil 

kâimeh. Âti Muhammedeni’l vesîlete ve’l fadîlete ve’dderacete’r 

rafî’ah. Veb’ashu makamen Mahmûdenillezî va’adteh. inneke lâ 

tuhliful mîâd”

Bu duanın meali şöyledir: “Allah’ım! Ey bu tam davetin; 

yani mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes 

Rabbi! Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e 

vesileyi ve fazileti ihsan 

et ve O’nu, kendisine 

vaat buyurmuş olduğun 

Makam-ı Mahmud’a 

eriştir. Şüphe yok 

ki, Sen vaadinden 

dönmezsin.” 
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