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5. & 6.
SINIF



Gazilik
ve

Şehitlik
Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Şehit veya gazi olmayı arzu eden bir Müslüman,

Gaziliğin ve şehitliğin ne demek olduğunu bilir.

Şehitlik için İslam üzere yaşamanın şart olduğunu bilir. Müslüman olmayanlara şehit 

denilmeyeceğini bilir.

Şehitliğin sadece savaşta ölmekle değil, din ve millete hizmet etmekle de elde 

edilebileceğini bilir.

Dinimizin ve vatanımızın bizlere kadar ulaşmasında şehit olan dedelerimizin çok önemli 

bir rolü olduğunu fark eder.

Allah’ın, şehitlere Cennet’te özel ikramlarda bulunacağını bilir.

Gazilere, şehitlerin hatıralarına ve on
ların ailelerine gereken saygıyı göst

erir.
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Savaşa katılmış birilerini tanıdınız mı hiç? Bazılarınızın belki dedesi belki büyük 

dedesi dinimiz ve vatanımız uğruna yapılan savaşları hatırlıyor, biliyordur; hiç onların 

ağzından kahramanlık öykülerini dinleme fırsatınız oldu mu? Olmadıysa mutlaka 

derslerde askerlerimizin savaş hikâyelerini duymuşsunuzdur. Düşmanı yurdumuzdan 

çıkaran, bizlere bu vatanı bırakan cesur şehitlerimizin, gazilerimizin öykülerini 

dinlemişsinizdir. Onlardan bahsederken hep vatan uğruna canını veren şehitlerimiz 

diyoruz, değil mi? Ya da vatan uğruna gazi olanlar... Peki, nedir sizce şehitlik 

ve gazilik? Her asker, öldüğünde şehit mi olur? Şimdi sîzlerle bu iki güzel 

mertebeyi anlatmaya çalışalım.

Kendi canını Allah rızası için; dini, vatanı ve namusu uğrunda feda eden Müslüman’a 

şehit denir. Bu yüzden şehitlik, çok yüce bir mertebedir. Şehidin Allah katında 

değeri çok yüksektir.

Yalnızca savaş meydanlarında ölenler şehit olmuyor. Peygamberimiz’in bildirdiği 

üzere bir Müslüman bazı durumlarda da şehit sayılabilir. Nasıl mı? Sahabeden 

bazı kimseler bunu Peygamberimiz’e (s.a.v.) gelip sormuşlar, o da şu cevabı 

vermiş: “Bulaşıcı hastalıktan ölen, ishalden ölen ve boğularak ölen de şehittir.” 

Hayatı boyunca şehit olmak isteyerek, hep bunun hayâlini kurarak yaşayan bir 

Müslüman, sıradan bir şekilde ölse bile o da hükmen şehit sayılır. Ayrıca başka 

bir rivayete göre göçük altında kalarak ölen de şehit sayılıyor. Fakat şu var 

ki, şehit olabilmek için Müslüman olmak gerekiyor. Yani ancak İslâm dininin 

şartlarını yerine getirerek hayat sürenler şehit sayılabilirler.

Şehitliğin ne yüce bir mertebe olduğunu yine bize Peygamberimiz bildirmiştir. 

Efendimiz’in (s.a.v.) buyurduğu üzere: “ Şehidin kul hakkı dışındaki tüm 

günahları affedilir.”

MÜSLÜMAN
Olarak Yaşamak
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Bir diğer hadis-i şerifte de “Şehitler Cennet’tedir.” buyurmuş ve şehitlerin 

Cennet’te çok saygın bir makamda olacağını bildirmiştir. Bu sebepledir ki biz 

Müslümanlar, şehit olarak ölmeyi can u gönülden isteriz. Bunun için sırf Allah rızası 

niyetiyle vatanımızı, dinimizi korumak adına savaşa katılıp cesurca canlarımızı 

feda ederiz. Asırlar evvel dini uğruna savaşan sahabeler; Bedir’de, Uhud’da, 

Hendek’te Allah yolunda canını, malını, ailesini feda eden Müslüman yürekler... 

Şanlı tarihimizde de buna birçok örnek vardır. Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde 

ve en önemlisi Çanakkale’de... Şu an üzerinde yaşadığımız toprakları kendi 

kanlarıyla müdafaa eden yiğitlerimizin kahramanlıklarını anlatmakla bitiremeyiz. 

Ne güzel söylemiş şâir Mehmet Akif Eroy:

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı

Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı! “

Savaşlara katılıp sağ olarak dönenlere gazi denir. Gazilik de şehitlik gibi yüce 

bir makamdır. Efendimiz’in her fırsatta övdüğü şehitlik ve gazilik mertebeleri, 

kültürümüzde özel bir anlam kazanmıştır. Bu sebepledir ki, “ölürsem şehit, kalırsam 

gazi” tabiri ortaya çıkmış ve savaşa giden her yiğit “Ya şehit ol ya gazi!” duasıyla 

uğurlanmıştır. Analar evlatlarını adeta kurbanlık koyun gibi kınalayarak savaşlara 

kendi elleriyle göndermişlerdir. Çünkü biz biliyoruz ki, “Vatan sevgisi imandandır!”

Bu dünya hayatında şehitlik ve gazilik mertebelerine 

erişmek, her Müslüman’ın en büyük arzusudur. 

İşte bu yüzden yaşadığımız sürece vazifemiz, 

daima Allah’ın dinine yardım etmek ve insanlar 

arasında adaletin tesis edilmesini sağlamak 

olmalı. Bizlere bu vatanı bırakan ecdadımızın, 

uğrunda canlarını feda ettikleri değerleri 

muhafaza etmeli ve onların emanetine sahip 

çıkmalıyız. 
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Akdeniz’in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir 

çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen 

keçiyoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla 

havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış 

kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık 

kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu 

düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök 

kadar sakin duran denize baktı, baktı.

— “Hayırdır inşallah!” dedi.

Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık 

bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli 

tunç rengindeydi. Yine başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye 

dikkatle baktı; ama görünürde bir şey yoktu.

Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini 

gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı 

kırk yılı geçmişti. Otuz yaşında, dinç, levent, güçlü 

bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 

Yirmi yıl onların kadırgalarında kürek çekti. Yirmi 

yıl, iki tane zincirle iki ayağından rutubetli bir 

geminin dibine bağlanmış yaşadı. Yirmi yılın yazları, 

kışları, rüzgârları, fırtınaları, güneşleri onun granit 

vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. Yirmi yıl içinde birkaç 

kez halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Ama onun çelikten daha sert kaslı 

bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep Güneş’in 

doğduğu yanı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vakit namazı gizli 

işaretle yerine getirirdi.

Elli yaşına gelince korsanlar onu, “Artık iyi kürek çekemez!” diye bir adada 

satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. On yıl kuru ekmekle onun yanında çalıştı. 

Allah’a şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, 

kıbleye yöneliyor, unutmadığı âyetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün umudu, 

doğduğu yere, Edremit’e kavuşmaktı. Otuz yıl içinde biran bile umudunu kesmedi. 

“Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum, elli yıl tutsaklıktan 

sonra da ülkeme kavuşacağıma öyle inanıyorum!” derdi. En ünlü, en tanınmış Türk 

gemicilerdendi. Daha yirmi yaşındayken Tarık Boğazı’nı geçmiş, poyraza doğru 

haftalarca, aylarca, kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ıssız adalardan vergiler 

almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle yenmişti. O zamanlar 

Türkeli’nde namı dillere destandı. Padişah bile onu saraya çağırtmıştı. 

FORSA
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Serüvenlerini dinlemişti. Çünkü o, Hızır aleyhisselamın gittiği diyarları 

dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki; üzerinde dağlardan, adalardan büyük 

buz parçaları yüzüyordu. Oraları tümüyle başka bir dünyaydı. Altı ay gündüz, altı 

ay gece olurdu! Karısını işte bu, yılı bir büyük günle bir büyük geceden oluşan 

başka dünyadan almıştı.

Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, tutsak dolu vatana dönerken deniz ortasında 

evlenmiş; oğlu Turgut, Çanakkale’yi geçerken doğmuştu. Şimdi kırk beş 

yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayâlini unuttuğu, karlardan beyaz 

karısı acaba sağ mıydı? Kırk yıldır yalnız taht yerinin, İstanbul’un minareleri, 

ufku hayâlinden hiç silinmemişti. “Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş’ın 

önüne demir atarım.” diye düşünürdü. Altmış yaşını geçtikten sonra efendisi, 

onu sözde özgür kıldı. Bu özgür kılmak değil sokağa, perişanlığa atmaktı. 

Yaşlı tutsak, bu bakımsız bağın içindeki yıkık kulübeyi buldu. İçine girdi. 

Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, yaşlılığına acıyanların verdiği 

ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. On yıl daha geçti. 

Artık hiç gücü kalmamıştı. Hem bağ sahibi de onu artık 

istemiyordu. Nereye gidecekti?

Ama işte, eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye 

başlamıştı. Kırk yıllık bir rüya! Türkler’in, Türk 

gemilerinin gelişi... Gözlerini kurumuş elleriyle iyice 

ovdu. Denizin gökle birleştiği yere baktı. Evet, 

geleceklerdi, kesindi bu; buna öylesine inanıyordu ki!

— Kırk yıl görülen bir rüya yalan olamaz, diyordu.

Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir 

umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu. Martıların, “Geliyorlar, geliyorlar, seni 

kurtarmaya geliyorlar!” gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar 

taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan 

giysinin içine kaçıyorlardı; gür, beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. Yaşlı 

tutsak rüyasında, ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya 

giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağanlar, 

kalkanlar Güneş’in yansımasıyla parlıyordu.

“Bizimkiler! Bizimkiler!” diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki 

kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Gerçekten kalenin karşısına bir 

donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. 

Sarardı. Gözlerini açtı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. 

Bunlar Türk gemileriydi. Kıyıya yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı.

“Acaba rüyada mıyım?” kuşkusuna kapıldı. Uyanıkken rüya görülür müydü? İyice 

inanabilmek amacıyla elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. 

Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü, rüya değildi. O uyurken, donanma 

burnun arkasından birdenbire çıkıvermiş olacaktı. Sevinçten, şaşkınlıktan 

dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Karaya çıkan bölükler, ellerinde al 

bayraklar, kaleye doğru ilerliyorlardı. Kırk yıllık bir beklemenin son çabasıyla 

davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle 
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örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler,

ak sakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğuna görünce,

—  “Dur!” diye bağırdılar.

İhtiyar durmadı, bağırdı:

—  Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!

Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türkler’in yanına yaklaşınca 

önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hâline 

bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular:

—  Kaç yıldır tutsaksın?

—  Kırk!

—  Nerelisin?

—  Ed rem iti i.

—  Adın ne?

—  Kara Memiş.

—  Kaptan miydin?

—  Evet!

İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. “Bey’e 

haber verin! Bey’e haber verin!” diye bağrışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. 

Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya 

çıkardılar. Askerin içinde onun kahramanlık serüvenlerini bilmeyen, ününü 

duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. 

Ayağına bir çakşır geçirdiler. Sırtına bir kaftan attılar. Başına bir kavuk 

koydular.

— “Haydi, Bey’in yanına!” dediler.

Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına

doğru yürüdü. Kara palabıyıklı, sırmalı giysisinin üzerine demir,

çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu.

—  Sen Kaptan Kara Memiş misin?

—  “Evet!” dedi.

—  Hızır aleyhisselamın geçtiği yerlerden geçen sen misin?

—  Benim!

—  Doğru mu söylüyorsun?

—  Niye yalan söyleyeceğim?

—  Aç bakayım sağ kolunu!

İhtiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı. Sıvadı. Bey’e uzattı. Pazısında haç 

biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren bir adadan 

karısını kaçırırken almıştı. Bey, ellerine sarıldı. Öpmeye başladı.
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—  “Ben senin oğlunum!” dedi.

—  Turgut musun?

—  Evet!

İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu, ona,

—  Ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal, dedi.

Eski kahraman kabul etmedi:

—  Hayır! Ben de sizinle cenge çıkacağım.

—  Çok yaşlısın baba!

—  Ama yüreğim güçlüdür!

—  Rahat et! Bizi seyret!

—  Kırk yıldır dövüşü özledim.

Oğlu, babasının ellerine varıp,

—  Vatanını, sevdiklerini göremeden seni

tekrar kaybetmeyelim baba, diye yalvararak öptü.

İhtiyar, kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı, daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı 

işaret ederek,

—  “Şehit olursam bunu üzerime örtün! Vatan, al bayrağın

dalgalandığı yer değil midir?” dedi.

SON EKMEK
Çanakkale’de canı pahasına vatanını savunan 

kahramanlardan biri olan Er Hüseyin, çok 

ağır yaralanmıştı. Tedavi görmekteydi; ancak 

kendisinin de bildiği üzere durumu oldukça 

ciddiydi. Arkadaşlarının kendisine verdikleri 

ekmeği eline almış, tam ısırmak üzereydi 

ki birden durakladı. Ardından dillere 

destan bir fedakârlık örneği göstermiş silah 

arkadaşlarını düşünerek onları kendisine 

tercih etti ve şöyle dedi:

— Can dostlarım! Bu ekmeği benim yemem 

doğru değildir. Çünkü benim ölümüm iyice 

yaklaşmış bulunmaktadır. Alın bunu, yaşayacak 

olan yiğitlerden birine verin!

Bu sözlerinin ardından elindeki ekmeği silah 

arkadaşı Mustafa’ya uzattı. Bir müddet 

sonra iman ve fedâkârlık âbidesi bu güzel 

insan, şehit olup kendisine nasip olan Cennet 

nimetlerinin lezzeti içinde Rabbi’ne kavuştu.
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Arkadaşlar! Biliyorsunuz ki ülkemiz büyük bir istiklal mücadelesi verdi. Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra güzel yurdumuzun dört bir yanı düşmanlar tarafından 

işgal edildi. Fakat düşmanlar bunun bedelini çok ağır 

ödediler. Halkımız bu zor günlerde el ele vererek 

Allah’ın da yardımıyla düşmanı vatandan kovmuştur.

İşte bu işgal yıllarında Antep ve civarı da Fransız- 

lar tarafından işgal edilmişti. Bunu içine sindiremeyen 

Şahin Bey, şehri düşmandan kurtarmak için kanının son 

damlasına kadar mücadele etmiş; fakat oracıkta şehit 

olmuştur. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Şahin 

Bey’in aziz hatırası unutulmamış, onun için “Şahinbey 

Anıtı” yapılmış. Ayrıca Antep’in bu ilçesine de Şahinbey 

ismi verilmiştir.

Şahin Bey’in asıl adı Mehmet Said olup 1877 yılında 

Gaziantep’te doğmuştur. Gençliği hep savaşlarda geçmiştir. Yemen’den 

Trablusgarp’a, Balkanlar’a kadar cepheden cepheye koşmuştur. Askerlikte 

gösterdiği üstün başarı, kahramanlık, cesaret, fedakârlık ve güzel ahlâkıyla 

dikkatleri üzerine çeken Şahin Bey, kısa zamanda kendini sevdirmiş ve üst 

rütbelere kadar yükselmiştir.

Şahin Bey, doğduğu toprakların Fransızlar tarafından işgal edilmek istendiğini 

görünce gözlerine inanamamış, adeta kan beynine sıçramıştı. Yıllar sonra 

döndüğü evinde daha ailesiyle hasret gideremeden yine cepheye koştu. 

Çünkü vatan sevgisi her şeyin üstündeydi. Derhâl Antep’e gitti. Burada 

kendisine Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesi verildi. Burası 

stratejik açıdan çok önemli bir noktaydı. Çünkü düşman 

birlikleri buradan devamlı yardım ve takviye alıyordu. 

Köy köy dolaşarak cihadın önemini anlatan Şahin Bey’in 

etrafında iki yüz kadar fedai toplanmıştı. Şahin Bey 

onların inancını ve cesaretini güçlendirmek için onlara 

devamlı, “Gönlünüz rahat olsun! Düşman askerleri 

cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez!” diyordu.

Fransızlar, Anadolu’muzun bu güzel beldesini işgal etmek 

için var güçleriyle çalışıyor; fakat başaramıyorlardı. 

Halk sınırlı imkânlarına rağmen aslanlar gibi direniyordu. 

Fransızlar ise bütün ümitlerini Kilis’ten gelecek takviye 

kuvvetlerine bağlamışlardı. Fakat o yolu da Şahin Bey 

ve fedaileri tutmuştu. 3 Şubat ve 18 Şubat 1920’de 

tam donanımlı Fransız takviye birliklerine Şahin 

Bey ve arkadaşları ağır kayıplar verdirdi. Düşmanlar yardım alamadı. Bu 

zaferden sonra Şahin Bey, düşman kumandanına şöyle bir mektup yazdı: “Kirli 

ayaklarınızın bastığı şu topraklar, her zerresinde şühedâ (şehitlerin) 

ŞAHİN BEY
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kanıyla karılmıştır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize 

ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir an evvel 

topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.”

Düşman askerleri bu mektuptan sonra bir avuç mücahit karşısında hezimete 

uğramanın verdiği şaşkınlık ve öfkeyle 25 Mart 1920’de bu sefer daha 

büyük kuvvetlerle saldırıya geçti. Kahraman Şahin Bey, sayıları gittikçe 

azalan fedaileriyle birlikte direnmeye devam ediyordu. Şahin Bey’in on bir 

yaşındaki oğlu Hayri bile çatışmaların başından beri gönüllüler arasındaydı ve 

her çarpışmaya katılıyordu. Herkes var gücüyle birbirlerine yardımcı olmaya 

çalışıyordu. Ama hem sayı hem de silah bakımından daha güçlü olan düşman 

kuvvetleri, yavaş yavaş üstünlüğü ele geçirmeye başla¬dılar. 28 Mart sabahına 

kadar düşmana aman vermeyen Şahin Bey, durumun gittikçe kritik hâl 

almasından sonra kendisine 

geri çekilmeyi tavsiye 

edenlere şöyle diyordu: 

“Düşman buradan geçerse ben 

Ayıntab’a (Antep’e) ne yüzle 

dönerim, düşman ancak benim 

vücudum üzerinden geçebilir.”

Çatışmanın dördüncü günü, 

bütün arkadaşlarının şehit 

olmasından sonra tek başına 

kalan Şahin Bey, son 

kurşunu kalıncaya kadar düşman 

ateşine karşılık vermiş, kurşunu 

kalmayınca da yumruklarını sıkarak 

karşı durmuştur. Artık silahsız ve 

savunmasız olan Şahin Bey’i hiç 

acımadan orada, Elmalı Köprüsü 

üzerinde şehit ettiler. 28 Mart 

1920’de, kırk üç yaşında şehit olan 

Şahin Bey’in dudaklarından dökülen 

son sözler şöyle olmuştur: “Allah’ım, 

vatanımı alçak düşmandan kurtar!”

Şahin Bey, Gaziantep ve çevresinde 

Millî Mücadele’nin destanlaşan 

isimlerinden biri olmuştur. Adına yakışır bir şekilde mücadele ederek 

çarpışmış, gerçekten cesedini çiğnetmeden düşmanı şehre sokmamıştır. 

Antepliler de onun izinden giderek düşmana tek bir taş vermemek için 11 

ay düşmana kan kusturmuşlar ve din için, millet için, vatan için altı binden 

fazla şehit vermişlerdir.

Bütün şehitlerimizin ruhu şâd olsun, Allah (c.c.) onların şefaatlerine bizleri 

nail eylesin!
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YÜREKLERİ DAĞLAYAN
SU KUYUSU: RECİ

“Efendim, bizler Adal ve Kare kabilelerinden geliyoruz. Elhamdülillah 

Islâm nuru ile şereflendik. Lâkin bu dini nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. 

Bize Kur’an öğretecek ve İslâm’ı anlatacak kişiler gönderseniz...”

Allah Resulü’nün (s.a.v.) yüzünde hiçbir ima 

yoktu. Arkadaşları ile istişare ettikten 

sonra kararını bildirecekti. Adal ve 

Kare kabilesinden gelen heyet 

dinlenmek için Peygamberimizin 

(s.a.v.) yanından ayrıldılar. Kendilerine 

gösterilen odalara yerleştikten sonra 

herkes yanlarından çekildi. Baş başa 

kaldıklarında aralarında konuşmaya 

başladılar: “Sizce Peygamber, 

isteğimizi kabul edecek mi?” Bir diğeri “Bilmiyorum; ama içimden bir 

ses kabul etmeyeceğini söylüyor.” Peygamberimizİe konuşan sözcü ise 

gayet kendinden emin görünüyordu. Uyumaya hazırlanmak için üzerindeki 

kaftanını çıkarıyordu. Söze karıştı “Hayır! Kabul edecektir. O şimdiye 

kadar kendinden yardım isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi. Bizi 

de geri çevirmeyecek.” Sonra yatağının içine girip üzerini örttükten 

sonra devam etti: “Biraz rahatlayın. Uzun bir yoldan geldik. Dinlenin.” 

Bir diğeri: “Ama arkadaşlarına sormak istedi. Sence bu normal mi? 

Eğer yardım etmek istiyorsa hemen bize o mürşitleri verirdi.”

— Siz bilmiyor musunuz, o arkadaşlarına danışmadan hiçbir iş yapmaz. 

Uyuyun artık.

Sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Ertesi gün öğlene kadar da Allah 

Resulü’nden bir haber çıkmadı. Artık iyice huzursuzlanmaya başladılar. 

Derken Peygamberimiz’in arkadaşlarından biri sessizce kapılarını 

tıklattı ve “Buyurun kardeşler! Allah Resulü sizi bekliyor.” 
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dedi. Bu haberle iyice heyecanlanmışlardı. Alelacele sarıklarını başlarına 

dolayıp evden çıktılar. Allah Resulü onları mescitte bekliyordu. Selam 

verdiler ve Allah Resulü’nün karşısına oturdular. Peygamber (s.a.v.), son 

derece sakin görünüyordu. “Size Islâm’ı öğretmesi için on kişi seçtik. 

Allah’ın izni ile onlar size yardımcı olacaklardır.” Mutlulukla birbirlerine 

sarıldılar ve Peygamberimiz’e teşekkür ettiler. 

Korktukları olmamış, gerçekten de Peygamber 

onların isteklerini geri çevirmemişti.

Allah Resulü (s.a.v.), aralarında Âsim 

b. Sâbit, Mersed b. Ebû Mersed 

ve Hubeyb bin Adi’nin de bulunduğu 

heyeti hemen arkalarından gönderdi. Bu 

kutlu insanlar, Allah’ın dinini öğretmek 

için yola çıkmışlardı. Yüreklerinde Allah 

Resulü’nden ayrılmanın hüznü olduğu hâlde 

hızla ilerliyorlardı. Vakit gece olduğunda Reci 

Kuyusu’nun olduğu yerdeydiler. Hem kendileri 

hem de binek hayvanları yorulmuştu. En iyisi o geceyi 

orada geçirmekti. Ancak bilmedikleri bir şey vardı ki, Medine’den 

çıktıklarından beri onları izleyen iki karaltı vardı. Biri Allah 

Resulü’nün huzuruna çıkan heyetteki kabile temsilcilerindendi. 

Aralarında “Burası çok iyi! Lihyanoğulları’na çok yakın.” “Evet! Artık 

Lihyanoğulları’na haber verelim.” diye konuştular. İki karaltı ay ışığında 

sessizce kayboldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Lihyanoğulları’ndan 

iki yüz silahlı süvari etraflarını sarmış olacaktı. Aralarında Medine’de 

iken kendilerinden yardım isteyenleri de gören Asım bin Sâbit, tuzağa 

düşürüldüklerini anladı. Yüreği acı ile burkuldu. Kendisi 

için değil, Allah Resulü’nü düşündüğü için.

Silahlarına sarılan mü’minler iki yüz 

kişiye karşı koyamazlardı. Çatışmada 

içlerinden yedi sahabi şehit oldu. 

Abdullah bin Tarık da yolda şehit 

olunca geride yalnızca Zeyd bin Desine 

ve Hubeyb bin Adi hayatta kalmıştı. 

Adamların niyeti Hubeyb’in ve Zeyd’in 

başları için konulan ödülleri almaktı. Onları 

Kureyş’e sattılar.

Bedir’in öcünü almak isteyen Kureyşliler, haram 

aylar çıkıncaya kadar onları hapsettiler. Ardından bu iki sahabiyi 

Ten’im’de kalabalık bir grubun önüne çıkardılar. Ebu Süfyan, Kureyş’in 

sözcüsü olarak konuşmaya başladı: “Eğer Muhammed’i reddeder ve 
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atalarınızın dinine dönerseniz, hayatlarınızı bağışlarız. Ayrıca size 

kaybettiğiniz servetlerinizi geri verir, kızlarımızla evlendiririz. Hâlâ 

geç kalmış sayılmazsınız.” Hubeyb (r.a.) “Bize ne teklif edersen et, 

bunlar bizi yolumuzdan döndürmeye yetmez! Boşuna dil dökme!” Bunun 

üzerine sinirlenen Ebu Süfyan, onlara işkence edilmesini emretti. Çok 

büyük zulüm altında kalan sahabilerin içlerindeki tek üzüntü, Allah 

Resulü’nü (s.a.v.) bir daha göremeyecek olmalarıydı. Bedenlerindeki 

acı ne de olsa sona erecekti. Bir ara Ebu Süfyan tekrar yaklaştı ve 

şöyle söyledi: “Senin yerine şimdi bu acıları Muhammed’in çekmesini 

istemez miydin ya Hubeyb? O şimdi Medine’de rahat rahat oturuyor.” 

Hubeyb (r.a.) vakur bir şekilde başını kaldırıp Ebu Süfyan’a acıyarak 

baktı: “Sen ne dediğini bilmiyorsun! Ben kendime olanlara üzülmem; 

ama şu an Allah Resulü’nün oturduğu yerde ayağına diken batsa onun 

acısını içimde duyarım.” Ebu Süfyan, Müslümanların bu bağlılığına her 

zaman hayret ederdi. O sırada Hz. Zeyd zorlukla kelime-i şehadet 

getirerek ruhunu teslim etti. Hubeyb’in (r.a.) içi sızladı. Sonra Ebu 

Süfyan’a dönerek “Bana müsaade et, iki rekât namaz kılayım.” Nasıl 

olsa kaçamayacaktı. Ebu Süfyan buna izin verdi. Hubeyb (r.a.)

korktu demesinler diye namazını mümkün olduğu kadar kısa tuttu. 

Ardından kelime-i şehadet getirdi. Nihayet o da ruhunu teslim etti.

Medine’de ise hüzün, acı ve öfke vardı. Allah Resulü (s.a.v.) mahzundu. 

Onun hüznü ayrı bir üzüyordu sahabileri. Şehit olanların arkalarından 

dualar ediliyor, af ve mağfiret isteniyordu. Bunun için Allah Resulü 

(s.a.v.) iki yüz kişilik bir kuvvet hazırlatarak Lihyanoğulları’nın üzerine 

yürüdü. Ama onun gelişinden korkan Lihyanoğulları şehri boşaltıp dağlara 

kaçtılar. İki gün şehirde kalan Peygamberimiz, ordusu ile geri döndü.

Reci Kuyusu ise artık acı ile 

anılacaktı. Orada derin bir hüzün ve 

keder vardı.



18

HEDEF:  Gazilik ve şehitlik kavramlarının manasını kavrar.

UYGULAMA 1:

1-  Öğrenciler gaziler ve şehitler olmak üzere iki gruba ayrılır.

2- Rehber, bir düzenek (öğrencilerin üzerinden atlayabilecekleri, 

içinden geçebilecekleri gibi) hazırlar. Düzeneğin başına grupların 

ortak kullanacakları bir sepet yerleştirir. Sepetin içinde gazilik 

ve şehitlik ile ilgili kavramlar; sahabeden, Osmanlı’dan, Cumhuriyet 

döneminden gazilerimizin ve şehitlerimizin isimleri veya fotoğrafları 

yer alır. Sepete gazi veya şehit olmayan kişilerin isimleri de, 

fotoğrafları da yerleştirilir.

3- Heyecan uyandıracak bir marşla birlikte oyun başlar ve grupların en 

başındaki kişiler aynı anda çıkarlar ve sepetten kendi grubuyla ilişkili 

kartları alır, engelleri aşar ve kendi panolarına yapıştırırlar.

4- Belirlenen süre tamamlandığında panodaki kartlardan doğru olanlar 

öğrencilerle birlikte sayılır, en çok doğru karta sahip olan grup 

duyurulur.

UYGULAMA 2:

1-  Çocukların “U” şeklinde oturmaları sağlanır.

2-  Rehber, sepette yer alan kartları kapalı bir şekilde yere dizer.

3-  Çocuklar sırayla gelirler, bir kart seçerler, seçtikleri kartı 

konuşmadan 15 saniye içinde anlatmaya çalışırlar.

4-  Bilen çocuk, kart seçip anlatmaya hak kazanır. Oyun, çocukların 

ilgileri doğrultusunda devam eder.

SONUÇ:  Tarihte yaşamış kahramanlarımızı tahminen şehitlik ve 

gazilik kavramını daha iyi öğrenir. 

GAZİLİK - ŞEHİTLİK
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Uzun bir tünelden yaya olarak geçmeniz 

gerekmektedir. Tünelin girişinde ise uykucu, deli ve 

sinirli bir adam bekliyor. Adam devamlı uyuyor. Her 

20 dakikada bir uyanıyor. Eğer tünelden geçmeye 

çalışan birisi varsa geldiği yönün tersine doğru geri 

gönderiyor. Böylece hiç kimse tünelin diğer ucuna 

gidemiyor. Tünel yaklaşık 30 dakikada geçilebiliyor. 

Bu deli adama rağmen tüneli nasıl geçebilirsiniz?

Savaşta ölene şehit dendiğine göre 

yaralanana ne denir?

Gece gündüz yufka açar!

Ne Hali Varsa Görsün

Temel, henüz yeni evlenmişti. Hanımını köyde gezdirip köy hakkında 

ona bilgiler veriyordu. Derken yolları mezarlığa uğradı. Temelin 

hanımı, her mezar taşında mutlaka bulunan bir işarete dikkatle 

baktı. Bu bir silah resmiydi. En çok silah resmi bulunan mezarın 

başına geldi ve sordu:

—  Temel! Haçen bilir misun? Bu mezar taşlarunda niiiçun bu kadar 

çok tabanca resumi vardir da?

—  Uyyyyy! Sen oni bilmeysun daa. Sana açiklayim: Ha şimdi bu 

mezardan örnek virursek. Bu mezarin sahibu tami tamina on seçiz 

adami mevta etmiştur.

—  Yaaani?

—  Yaaani. On seçiz kere vurdi, sonra vuruldi? Allah rahmet 

eylesun!

—  Habu mezar resminde daha az var bakaysun da?

—  Haaa o mi? O vurdi, vurdi, vurdi vuruldi. Allah rahmet eylesun!

—  Ha bu mezar taşı?

—  O da vurdi, vurdi, vuruldi. Allah rahmet eylesun!

—  Ha bu?

— O vurdi vurildi. Allah rahmet eylesun!

—  Uyyy, Temel ha bu mezar taşında hiç tabanca resumi yok 

daaa?

—  O mi? O hiçbir işe yaramadi. Eceliynen öldi daaaa. Pisi pisina 

yatayi.

Geçmiş olsun

Deniz

Zekâ sorusu

Tünelde gitmek istediğmiz yöne doğru 

ilerleriz. Deli adamın uyanmasına az bir süre kala 

ise birden geriye dönerek ters istikamette yürürüz. 

Deli uyanınca bizi geri döndüreceğinden kolaylıkla tineli 

geçeriz.

BİLMECE



KUL HAKKI
Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Kul hakkından sakınan bir Müslüman,

Allah’ın, kul hakkı hariç bütün günahları isterse affedeceğini bilir.

İnsanların haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiğini öğrenir.

İnsanlara ve diğer canlılara haksızlık yapılmaması gerektiğini anlar.

İnsanların kalplerini kırmaz.

Kul hakkına dikkat etmeden yaşadığımızda pek çok canlıya haksızlık

yapabileceğimizi öğrenir.

Allah’ın insanlara ne kadar çok değer verdiğini anlar.
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KUL HAKKI

Hiçbir varlık, sebepsiz yaratılmamıştır. Her birinin, dünya düzeni içinde büyük 

görevleri vardır. Rabbimiz, her canlıyı ayrı değerde yarattığı için biz kullarından 

yaratılanlara karşı sevgi ve saygı içinde olmamızı ister. Çünkü Müslüman, yalnızca 

kendisini düşünerek yaşamaz. Etrafındakilerin de ne kadar değerli olduklarını 

bilir.

İnsanlarla ilişkimizde dikkat etmemiz gereken konuların en önemlisi kul 

hakkıdır arkadaşlar. Kul hakkı, yaratılan her varlığın bir değeri olduğunun en 

güzel ispatıdır. Öyle ki Rabbimiz, kul hakkına çok dikkat etmemizi isterken 

bile bize ne kadar değer verdiğini göstermiş oluyor. Rabbimiz; kul hakkı 

yiyenleri, karşısındakinden helallik almadığı sürece affetmeyeceğini bildiriyor. 

O hâlde kul hakkı meselesinde çok hassas olmamız gerekir. Bu hususta bize en 

güzel örnek Peygamberimiz’dir. Bütün davranışlarımızı O’nun öğütlerine uyarak 

düzenleyebiliriz. Bu da bizim hassas, anlayışlı ve hoşgörülü bir Müslüman olmamızı 

sağlayacaktır.

Arkadaşlar, kul hakkının sınırları çok geniştir. Her an hayatımızın içinde olan 

davranışları, gelin beraber düşünelim. Şimdiye kadar bunlara ne kadar 

az dikkat ettiğimizi sîzler de fark edeceksiniz. Bundan sonrası için neler 

yapmamız gerektiğine de birlikte karar verelim.

Mesela anne babamızı bir düşünelim.

Annemiz, sürekli bizim için uğraşıyor. Erkenden uyanıp bize kahvaltı hazırlıyor, 

bir ihtiyacımız varsa önce o ilgileniyor. Biz hastayken bütün gece başımızda 

bekliyor. Annemizin, bizim için yaptıkları saymakla bitmez. Bütün bunlara karşılık 

onun bizden beklediği hayırlı bir evlat olup onların yüzünü güldürmemizdir.

Babamız, tüm emeğini bizi okutmak için harcarken ders çalışmayıp okulu hafife 

almak, babamızın emeğine saygısızlık ve haksızlık olur.

Annemiz ve babamız, bizim için çalışıp çabalarken bizler de sözlerimizle, 

davranışlarımızla onları kırmamaya, itaatsizlik etmemeye dikkat etmeliyiz. 
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Onların bize ne kadar değer verdiğini unutmamalı, davranışlarımızla onlara karşı 

sevgimizi ve saygımızı göstermeliyiz. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar:

Annemizin ve babamızın üzerimizdeki hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz.

Kardeşlerin de birbirleri üzerinde hakları vardır. Kardeşimiz ile aynı odada 

yaşıyorsak, oda temizliğinde, eşya paylaşımında adaleti göz ardı etmemeliyiz. 

Bizler küçüklere yardım etmeyi, büyüklere de saygı göstermeyi üzerimize 

vazife bilmeliyiz. Çünkü bu da kul hakkıyla ilgili önemli bir konudur.

Sınıfımızı düşünecek olursak; sınıf düzenini bozmak, derse vaktinde girmemek, 

ders esnasında rahatsız edici davranışlarda bulunmak arkadaşlarımızın hakkına 

girmek olur. Bu yüzden okul kurallarını 4 / önemsememek de birçok kişinin 

hakkına saygısızlık olacaktır.  Mesela bazı öğrenciler vardır, derslerine 

vaktinde çalışmayıp sınavlarda 

arkadaşlarını zor durumda 

bırakırlar. Örneğin kopya 

çekmek, sınıf arkadaşının ve 

öğretmenin emeğine yapılan 

en büyük haksızlıktır.

Apartmandaki komşularımızdan

sokaktaki insanlara kadar 

herkesin hakkına saygı 

duymalıyız. Bazı kimseler 

evlerinde o kadar rahat hareket 

ediyor ki; mutfakta yaptığı yemeğin 

kokusundan, temizlik yaparken 

çırptığı kilimin tozlarından, 

radyonun veya televizyonun yüksek 

sesinden komşum rahatsız olur 

mu diye düşünmüyor. Sokaklarda 

ve caddelerde de aynı sorumsuz 

davranışları görüyoruz. Trafikteki 

herkes bir yerlere yetişme 

çabasıyla trafik kurallarını ihlal ediyor. Otobüslerde, minibüslerde insanlar özel 

araçlarındaki gibi rahat davranıyor, yüksek sesle müzik dinleyip bağıra çağıra 

telefonla konuşuyorlar. Zaman ilerledikçe bu tarz davranışlar hayatımızın içine 

iyice yerleşip normalleşmeye başlıyor. Bu davranışlar sebebiyle kul hakkına 

girdiğimizi fark etmiyoruz bile.

Bu konuda sîzlere çok iş düşmektedir arkadaşlar! İnsanlara verdiğiniz değer 

ile kendi değerinizin artacağını unutmayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz 

bir şeyi başkasına yapmayın. Kendiniz için istediklerinizi Müslüman kardeşiniz 

için de istemeye gayret edin. Unutmayın ki, üzerinizde birinin hakkı olduğu 

sürece Allah’ın rızasını kazanmanız çok zordur. Hatanızı fark ettiğinizde de 

hiç vakit kaybetmeden üzerinizde hakkı olan kişilerle helalleşip kendinizi 

affettirin. Böylece hem insanların hem de Allah’ın sevdiği bir kul olabilirsiniz.
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Allah Rasulü (s.a.v.) Efendimiz’in vefatının üzerinden tam yedi yıl geçmişti. 

Ashab-ı kiramın gönlünden bu vefatın acısı silinmemiş, belki de hiç silinmeyecekti. 

Peygamber Efendimiz’den sonra Hazret-i Ebû Bekir halife olmuş, Müslümanlar’ı en 

güzel şekilde idare etmişti. İki yıl sonra o da vefat edince Hazret-i Ömer halife 

oldu.

Hazret-i Ömer’in devri de Hazret-i Ebû Bekir’inki gibi güzel bir şekilde devam 

ediyordu. Dillere destan bir adaletin birbirinden güzel örnekleri sergileniyordu. 

İslâm’ın insanlara huzur veren hayat tarzı dünyanın her yerine yayılıyor, bir güneş 

gibi doğuyordu.

Arap Yarımadası’nın hemen her bölgesinden Medine’ye akın akın insanlar geliyor, 

İslâm ile şerefleniyorlar, dinlerini öğrenmek istiyorlardı. Ziyaretçi seliyle dolup dolup 

boşalan Mescid-i Nebevî’ye mü’minler artık sığamaz oldular.

Devlet başkanı olan Hazreti Ömer, mü’minlerin günden güne çoğalıp mescidin dar 

deldiğini görünce Allah Resulü’nün mescidini genişletmek gerektiğine karar verdi. 

Bunun için mescidin etrafındaki arsaların satın alınıp mescide eklenmesi gerekiyordu.

ALINAMAYAN ARSA

Hikâyeden Önce

Öğrencilerinize aşağıdaki olayı anlatmadan önce 

onlarla kısa bir piyes oynayabilirsiniz. Alışverişte 

karşılaşılabilecek haksızlıklar üzerine küçük 

senaryolar oluşturabilirsiniz:

1- Satmak istemeyen bir insanın elinden malını 

(evini, arabasını) zorla satın almak.

2- Bir insanın eşyasını satın alırken değerinden 

daha az para vererek ucuza almak.

3- Bir insana bir şey satarken çok pahalıya 

satmak.

Bu ve benzeri durumları öğrencilerinizle birlikte 

canlandırarak bunun bir haksızlık olduğunu onlara 

anlatabilirsiniz.
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Hazreti Ömer, çevredeki ev ve arsa sahiplerine tekliflerde bulundu:

— Evinizi, arsanızı Allah Resulü’nün mescidini genişletmek için satın almak 

istiyorum. Kimse malına değerinden aşağısını vereceğimi sanmasın. Herkes 

gönlünden geçirdiği fiyatı bildirsin. Allah Resulü’nün mescidini zorla alınmış bir 

arsa üzerinde genişletmeyi istemem.

Herkes, arsasının ve evinin değerini söyledi. Binalar, arsalar satın alındı. Allah 

Resulü’nün mescidi genişletilmeye müsait duruma geldi; ancak biri vardı ki, 

arsasını satmaya bir türlü yanaşmıyordu. Bu kişi Hazreti Abbas idi.

Hazreti Ömer, durumu öğrenince doğruca onun yanına gitti.

— Ey Abbas, arsanın değerinden aşağısını vermeyi düşünmüyoruz! Şayet verilen 

fiyatın az olduğunu düşünüyorsan sana istediğin kadar ücret vermeye hazırız. 

Yeter ki arsanı sat.

Hazreti Abbas,

— Hayır! Fiyat verseniz de arsamı

satmak istemiyorum, dedi.

Hazreti Ömer ne yapacağını bilemedi. İçinden çıkılmaz bir durum söz konusuydu. 

En sonunda olayı mahkemeye götürmeye karar verdi. Taraflar hâkimin huzuruna 

çıkarıldı. Hazreti Ömer:

— Biz devlet olarak Hazreti Abbas’a değerinden fazla fiyat verdik, artık 

diretmemeli, arsasını vermeli ki, Allah Resulü’nün mescidi, ihtiyacı karşılayacak 

şekilde genişleme imkânı bulsun.

Hazreti Abbas kendini savundu:

— Eğer arsa benimse, mülküme ben sahipsem, değerinden fazla da verseler 

arsayı vermek istemiyorum. Ne para zoruyla ne de mescide ilave etmek 

iddiasıyla mülkümü elimden kimse alamaz.

Bunun üzerine mahkeme şu kararı verir:
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— Kimse başkasının mülkünü ne pahasına olursa olsun zorla alamaz.

Mescid için de olsa mal sahibini zorlayamaz. Hazreti Abbas’ın

mülkü Hazreti Abbas’ta kalacak.

Mahkemenin kararı kesinleştikten sonra taraflar kalkıp gitmek üzere kapıya 

yönelirler. O anda Hazreti Abbas yüksek bir ses tonuyla hâkime seslenir:

— Ey hâkim! Mahkeme bitti, karar kesinleşti; değil mi?

— Evet, mahkeme bitti ve karar kesinleşti. Kimse senin arsanı fazla fiyat 

vererek de olsa zorla alamaz.

— Öyle ise, şimdi beni dinleyin. Mahkemenize açıkça ifade ediyorum. Arsamı 

şu andan itibaren Allah Resulü’nün mescidine eklenmek üzere bağışlıyorum. Hem 

de tek kuruş almadan, hiçbir maddî menfaat beklemeden. Hepiniz şahit olun. 

Bu mülk, şu andan itibaren devlet başkanının tasarrufuna girmiştir.

Hâkim dayanamayıp sordu:

— Ey Abbas, neden böyle davrandın? Önce aşırı fiyatla da

olsa vermedin, şimdi ise tek kuruş bile almadan hediye ediyorsun?

— İslâm’ın insan haklarına gösterdiği saygıyı herkese duyurmak için!

Hikâye anlatımını bitirdiyseniz öğrencilerinizle hikâye 
hakkında konuşabilir, onlara şu soruları sorabilirsiniz:
* Çevrenizde bu türden bir olaya şahit oldunuz mu?

* Bir kötülük işleyip de karşılığında başına kötü bir olay 
gelen tanıdığınız bir kişi var mı?

Şu hadisi şerifi öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz:

Bir gün Resulullah (s.a.v.), “İflas eden kimdir, biliyor 
musunuz?” diye sordu. Ashab,

— Parasını ve malını kaybeden kişi iflas etmiştir, diye 
cevap verdi.

Resulullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Şüphesiz ki ümmetimin 
iflas edeni şu kişidir: Kıyamet günü namaz, oruç ve 
zekât sevabıyla gelmiştir. Ancak o; şuna hakaret etmiş, 
buna iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, 
şunu dövmüştür. Bu sebeplerden dolayı iyiliklerinin sevabı 
şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden 
sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine 

yüklenir. Sonra da bu kişi Cehennem’e atılır.”

Hikayeden
Sonra
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Baykuşlar ve Nuşirevan

Nuşirevan hayretle,

—  Sana kızmayacağımdan emin olabilirsin, anlat, demiş.
Vezir:

—  Sultanım! Affınıza sığınarak arz ediyorum. Bu kuşların birisi, 
diğerinin kızını oğluna istiyor. Öbürü de, “Kızımı sana veririm, 
yalnız başlık parası olarak bir harabe isterim.” diyor. Oğlanın babası 
ise sevinçle diyor ki, “Deliye bak, Nuşirevan hükümdar olduğu 
müddetçe ben sana bir değil on harabe veririm. Yeter ki sen kızı 
oğluma ver!” İşte padişahım, kuşların konuştukları bundan ibarettir.

Nuşirevan, vezirin anlattıklarından memnun olmuş, ne demek 
istediğini de anlamış ve doğruca avdan sarayına dönerek hâlini ve 
vaziyetini tamamen değiştirmiş. Öyle adil, öyle halkını gözeten 
bir hükümdar olmuş ki, öleceği zaman memleketinde bir harabe 
kalmamış, her yer yeniden yapılmış, pırıl pırıl bir ülke olmuş. 

İran hükümdarlarından Nuşirevan, tahta geçtiği ilk yıllarda 
halka karşı o kadar zalimce ve gaddarca davranmış ki, en 
ufak suç işleyenin kellesi gidiyormuş. Millet artık canından 
bıkmış.İşte bu zalim hükümdar Nuşirevan, bir gün yardımcılarıyla 
ve hizmetçileriyle beraber ava çıkmış. Yanında bir de zeki 
veziri varmış. Avlanırken bir ara hükümdar, bir suyun başında 
atından inip bir müddet istirahata çekilmiş. Yeşillikler üzerinde 
otururlarken iki baykuş, yanlarındaki bir ağaca konup ötmeye 
başlamış. Baykuşların o nağmeleri Nuşirevan’ın hoşuna gitmiş 
olacak ki vezirine,

—  “İnsanlar keşke şu kuşların dilinden anlasa, ne dediklerini 
bilse... Kim bilir bu kuşlar şimdi neler söylüyorlardır?” demiş.
Vezir de,

—  Sultanım, ben bu kuşların ne dediklerini biliyorum. Bana 
kızmazsanız bu kuşların ne söylediklerini size anlatırım, demiş.
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BÂYEZİD-İ
BİSTÂMÎ

ah dostu yetişmiştir. Bu Allah dostları, Islâm dinini en güzel şekilde 

yaşamaya gayret ederek herkese örnek olmuşlardır. Onların sayesinde 

İslâmiyet yaygınlaşmış ve bizlere kadar ulaşmıştır.

Bu büyük Allah dostlarından biri de Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri’dir. 

Asıl ismi “Tayfur” olup İran’ın Bistâm kasabasında doğmuştur. Huy ve 

karakter olarak Hazreti Ebû Bekir’e çok benzerdi. Allah’a çokça 

ibadet eder ve günahlardan aşırı derecede sakın irdi. Kendisi 

“ârifler sultanı” olarak bilinirdi.

Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri, kul hakkı ve haram lokma konularında 

çok hassastı. Bir gün seyahat sırasında namaz vakti 

gelip ezan okunmaya başlayınca ikindi namazını kılmak üzere birlikte yol 

üzerindeki mescide yöneldiler. Bâyezid Bistâmî, asasını kapı kenarında 

bulunan diğer bastonun yanına bıraktı. Namazdan kendisinden önce çıkan bir 

ihtiyarın, kapı kıyısından eğilerek bastonu aldığını gördü. Kendisi de namazını 

bitirip çıktığında bastonunun yıkılıp ihtiyarın bastonunu düşürdüğünü anladı. Yaşlı 

adamın arkasından yetişti ve:

— Efendim, hakkınızı helal ediniz. Ben, asamı sağlam koymadığım için 

düştü ve sizin bastonunuzu devirdi. Benim yüzümden eğilerek bastonunuzu alıp 

fazladan zahmet çektiniz, dedi.

İhtiyar bu gencin ince düşünüşünü takdir ve hayranlıkla seyrederken:

 

— Zararı yok, endişelenmeyin, helal olsun dese 

de Bâyezid Bistâmî Hazretleri:

— Efendimiz -sallâllahü aleyhi vesellem-, 

“Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir 

hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada 

rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin! 

İyi biliniz ki dünya rüsvalığı âhirettekinin 
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yanında pek hafiftir.” buyuruyor. (Ibn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319) Ben yarın 

kıyamette, hesap gününde Rabbimin huzurunda rezil olmaktan korkarım, 

dedi.

Bir mü’minin gönül ufkunu gösteren şu misal ne güzeldir:

Bir gün Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri uzun bir sefere çıkmıştı. Yolculuk 

esnasında mola verdiği bir ağaç altında yemek yemiş, sonra yoluna devam 

etmişti. Epey bir müddet yol aldıktan sonra tekrar mola verdi. O sırada 

torbasının üzerinde dolaşan bir karınca gördü ve üzülerek, “Bu hayvanı 

vatanından ayırdım!” dedi. Derhâl yürümüş olduğu onca yoldan geri döndü 

ve daha önce yemek yediği mekâna varıp o karıncayı yerine bıraktı. 

Zira “şefkat li-halkıllâh (yaratandan ötürü yaratılana merhamet)” şuuruyla bir 

karıncanın dahi hakkına riayetin ehemmiyetini idrak hâlindeydi.

Arkadaşlar! Allah dostları kul hakkının 

ne kadar önemli olduğunu bildikleri için 

bu konuda çok titiz davranmışlardır. 

Bizler de çevremizle ilişkilerimizde 

devamlı bu konuyu hatırımızda tutalım, 

hareketlerimize daha çok dikkat edelim.
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Zorlu Hayber Gazvesi nihayet sona ermişti. Müslümanlar çok fazla esir almışlar 

ve pek çok Yahudi’yi de öldürmüşlerdi. Ancak çok fazla da şehit vermişlerdi. 

Allah Resulü’ne bu şehitlerin isimleri söyleniyordu. Bu isimlerden birisi daha 

söylendiğinde Allah Resulü söyleyen kişiyi susturdu ve “O şehit değildir!” dedi. 

Aralarında Hz. Ömer’in de olduğu sahabe topluluğu, Allah Resulü’nü merakla ve 

dikkatle dinlemeye başladı. Allah Resulü’nün hüzünlü bir hâli vardı. Sözlerine şöyle 

devam etti:

—  Hayır, ben o kişiyi ganimet malları henüz dağıtılmadan önce hakkı olmayarak 

aldığı bir hırka içinde gördüm. (Müslim, îman 182.)

Allah Resulü bunları söyleyince herkes korku ile titremeye başladı. Demek ki 

üzerine bu kadarcık kul hakkı olan bir kişi, Cennet’e giremeyecekti. Herkes 

kendini yoklamaya başladı. Acaba kimlerin hakkı vardı üzerlerinde? Özellikle 

ganimet mallarından alanlar, aldıklarının içine kul hakkı karışıp karışmadığını 

düşünüyorlardı. Öyle ya, ganimet malında tüm ordunun hakkı vardı. Eğer öyle bir 

şey varsa bütün savaşa katılanlarla helalleşmeleri gerekirdi. Hâlbuki savaşlara 

katılan bazı sahabiler çoktan vefat etmişlerdi. Her ne olursa olsun hemen 

herkesle helalleşip üzerlerinde bir hak bırakmamaları gerekiyordu. İnsanlar bu 

düşüncelerle uğraşırken Allah Resulü tekrar konuşmaya başladı. Adeta orada 

bulunan herkesin kalbini okumuştu. Hz. Ömer’e yöneldi ve;

— Ey lbn-i Hattab, git ve insanlara, “Cennet’e ancak mü’minler girebilecektir!” 

diye haber ver, dedi.

Hz. Ömer heyecanla yerinden kalktı ve Peygamberimiz’in bu emrini hemen 

yerine getirdi. Onlar kul hakkına son derece dikkat eder, birbirleri ile 

sürekli helalleşirlerdi. Bizler de Müslüman kardeşlerimiz için bu hassasiyette 

olmalıyız. Çünkü Allah Teâlâ, ahirette kul hakkına karışmayacak ve kendi 

aramızda helalleşmemizi isteyecek. O hâlde ahirette kul hakkı bırakmamak, 

bizim için en güzeli olacaktır. Dünyada iken kimsenin hakkına girmemeye 

dikkat etmeli ve üzerimizde hakkı varsa helalleşmeliyiz. 

Üzerinde Kul Hakkı Bulunan
Cennete Giremez
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Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?
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Birinci ve ikinci fotoğrafı tek kelimeyle tanımlasaydınız ne söylerdiniz?

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

Kafesteki kuş neler hissediyor olabilir?

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

0 Kuş evindeki kuşlar neler hissediyor olabilir?

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

Siz hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?

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

Birinci kafesteki kuş, ömrü boyunca bir daha kanatlarını kullanabilecek midir? Bu, onu nasıl etkileyecektir?

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

Kuş evinde yaşayan kuşlar mı, yoksa birinci kafesteki kuş mu daha mutludur? Niçin?

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

Kıyamet gününde, insanlarda hakkı olan hayvanlar da diriltildiğinde bu kuş, kafesin sahibine sizce ne diyecektir?

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

Kuş evinde yaşayan kuşlar konuşabilseydi kafeslerinin sahibine ne söylerlerdi?

........................................................................................................................................................................................
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Zeka Sorusu
Karşıyaka’ya giderken yolda altı kadınla 

karşılaştım. Her kadın altı çanta taşıyordu. 
Her çantada altı köpek vardı. Her köpeğin altı 

yavrusu vardı. Köpek yavruları, köpekler, çantalar, 
kadınlar... Toplam kaç kişi Karşıyaka’ya gidiyordu?

Öğretmen, iki öğrencisine kızar ve ellişer kez 

adlarını yazmalarını söyler. Öğrencilerden biri bu 

karara itiraz eder:

—  Öğretmenim! Haksızlık yapmanın kötü bir şey 

olduğunu siz söylememiş miydiniz?

—  Evet! Ne oldu?

—  Ama şu anda bana haksızlık yapıyorsunuz?

—  Neden haksızlık yapıyor muşum?

— Çünkü arkadaşımın adı Ali, benimki ise 

Abdurrahman.

Adaletli Ceza

En çok “U“ harfi

hangi ilimizde vardır?

(Bolu)

Bir adam mahkemenin yanından 
geçerken içerden çatal kaşık 
sesleri geliyormuş, acaba neden?

(Davacının hakkı yeniyormuş)

Sadece bir kişi
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7. & 8.
SINIF



Gazilik
ve

Şehitlik
Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Şehit veya gazi olmayı arzu eden bir Müslüman,

Gaziliğin ve şehitliğin ne demek olduğunu bilir.

Şehitlik için İslam üzere yaşamanın şart olduğunu bilir. Müslüman olmayanlara şehit 

denilmeyeceğini bilir.

Şehitliğin sadece savaşta ölmekle değil, dine ve millete hizmet etmekle de elde 

edilebileceğini bilir.

Vatanımızın ve dinimizin bizlere kadar ulaşmasında şehitlerin önemli bir rolü olduğunu 

fark eder.

Allah’ın, şehitlere Cennet’te özel ikramlarda bulunacağını bilir.

Gazilere, şehitlerin hatıralarına ve on
ların ailelerine gereken saygıyı göst

erir.
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Cennet’te öyle insanlar vardır ki, onlar tekrar dünyaya dönmek isterler. Fakat 

dönmek istemelerinin sebebi farklıdır. Onlar dünyaya tekrar ölmek için gelmek 

isterler. Bunlar şehitlerdir. Allah yolunda can vermiş olan bu mü’minler, şehit olmaktan 

aldıkları zevkle ve Cennet’teki mükâfatlar sebebiyle bir daha, bir daha şehit olmak 

isterler.

Ölüm, insanoğluna soğuk ve korkutucu gelir. Fakat şehit olma arzusu Müslümanlar’a 

ölümü de sevdirir. Çünkü bizler biliyoruz ki şehitlik, peygamberlikten sonraki en 

üstün makamdır. Bir mü’min için hayatın gayesi, Allah’a ve Resulü’ne yakın olmak 

olduğuna göre Allah için yaşanan bir ömrün mükâfatıdır şehit olmak.

Peygamberimiz’in “Allah’ın kılıcı” olarak vasıflandırdığı büyük 

sahabe Halid bin Velid (r.a.), Iran ordusu üzerine yaptığı bir 

seferde Iran ordu komutanına şöyle seslenmişti: “Sizin, hayatı 

ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim!”

Mü’minler, savaş meydanlarında adımlarını ölmek arzusuyla 

atarlar. “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışıyla silahlarını kuşanırlar. Allah’ın 

adını yüceltmek için, iman için, vatanı müdafaa için can vermek adına birbirleriyle 

yarışırlar adeta. İstanbul’un fethi için yapılan kuşatmada Fatih Sultan Mehmet’in o 

güzel askerleri her sabah, “Bugün şehitlik sırası bende!” diyerek başlarmış güne. 

Çanakkale Savaşı’nda şehitliğe niyet eden genç askerlerimiz; o imkânsızlıklar 

içinde çamaşırlarını yıkar, kurutur, Rableri’nin huzuruna tertemiz gitmek için 

hazırlanırlarmış. Sahabe efendilerimiz de birbirinden duâ istermiş,

“Benim için duâ et de bu sefer ben şehit olayım.” diyerek.

İşte ölümü sevdiren bu anlayış, Müslümanlar’ı zaferden zafere taşımıştır. Bu sebeple 

Bedir’de 300 kişi, 1000 kişilik müşrik ordusuna karşı zafer kazanmıştır. 

Çeçenistan’da bir avuç mücahit, koskoca Rusya’ya yıllardır direnmiştir. Filistin’de 

İsrail’in donanımlı tanklarına yerden topladıkları taşlarla karşı duranlar, şehitlik 

düşüncesiyle fırlatırlar her taşı. Sayı ve imkân bakımından yetersiz de olsa ölümü 

sevmenin verdiği cesaret, korkak düşman askerlerine biz Müslümanlar’ı galip getirir.

Şehitler, yıkanıp kefenlenmez. Onlar, yaralarından akan kanlarla 

gömülürler. Allah’ın huzurunda şahitlik edecektir sanki o hâl. 

Peygamberimiz’in bildirdiğine göre yaralarından akan kanlar, mis 

gibi bir koku yayacaktır etrafa. Şehitlerin kul hakkından başka 

bütün günahları bağışlanacaktır. Tertemiz bir amel defteri ile 

yürüyecekler Cennet’e. Yetmiş kişiye şefaat etme 

ÖLÜME ÂŞIK OLMAK
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hakkı tanınacaktır onlara. Allah adına canlarından vazgeçenlere adeta özel bir 

kontenjan açılmış, değil mi?

Şehitlik neden bu kadar kıymetlidir? Allah yolunda ve dinimizin önem verdiği 

değerler uğrunda harcanan her şeyin bir karşılığı olacaktır elbet. Fakat can, 

insanın sahip olduğu en önemli şeydir. Canından vazgeçmek; annenden ve babandan, 

çocuklarından, evinden, arabandan, sevdiklerinden, geleceğinden, hayâllerinden 

vazgeçmek demektir. İşte bu sebeple şehitliğin önemi büyüktür. Fedakârlık 

nispetinde büyür alınan karşılıklar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.),

Uhud Savaşı’ndan sonra şehit

olan yetmiş sahabe ile ilgili

şöyle demiştir:

— Kardeşleriniz Uhud’da şehit olunca Allah, onların ruhlarını yeşil kuşların içine 

yerleştirdi. Onlar Cennet’in nehirlerinden içerler, meyvelerinden yerler. Arşın 

gölgesinde asılı altından kandillerde yerleşirler. Yiyecek, içecek ve istirahatlerinin 

güzelliğini görünce, “Keşke!” derler, “Cennet’te hayatta olup rızıklandırıldığımızı 

biri dünyadaki kardeşlerimize haber verse! Ta ki, cihattan geri kalmasınlar, savaş 

esnasında kaçmasınlar.” Allah, “Bunu onlara Ben ulaştıracağım!” der ve bunu şu 

âyetlerle bildirir:

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Bilakis onlar hayatta olup, 

Rab’lerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar. Allah’ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere 

kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine 

kavuşmayan müstakbel şehitlere, «kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü 

hissetmeyeceklerine» dair de müjde vermek isterler. Onlar Allah’ın nimeti ve 

lütfü ile ve Allah’ın mü’minlere olan mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de 

sevinirler. (Al-i İmran sûresi, 169 - 171. âyetler)

Şehitlik ve gazilik, iki güzel mertebe. Şehitler Cennet’e yürürken yaralı gaziler 

şehitlere gıpta ederler elbet. Şehitliği istemek bile herkese nasip olmaz. Bu özel 

isteği duyanlar için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şehit olmayı 

Yüce Allah’tan samimi olarak dileyen kimseyi Allah, rahat yatağında vefat etse bile 

şehitlerin derecesine eriştirir.”

Yaşamak bir tarafa, ulaşmayı temenni etmek bile bu kadar özelse duâ edelim de 

Rabbimiz bizleri, şehitler zümresinden uzak etmesin!
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Yarın arefeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz kurbanlar, küçük Grijgal 

palangasının etrafında otluyorlardı. Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi 

simsiyah duruyordu.

Kuru Kadı yavaşça kımıldadı; uzakta, belirsiz sisler içinde süzülen kurşunî kulelere 

bakıyordu. Bunların hepsi Türkler’in elindeydi. Yalnız şu Zigetvar...

Kuru Kadı içini çekti. Sonra “Ah!” dedi. Kafasını salladı. Yeşil sarığını arkaya itti. 

Islak gözlerini ovuşturdu. Şimdiye kadar, asker olmadığı hâlde her muharebeye 

girmişti. Birkaç bin yeniçeriyle dört beş topu olsa... Bir gece içinde şu kaleyi 

alıvermek işten bile değildi. Şimdi ne isterse yapabilirdi. Palangaya yalnız Kuru 

Kadı karışıyordu:

“Palanga... amma topu tüfeği kaç kişi?” dedi. Hepsi yüz on üç kişiydi! Düşman, 

galiba öteki palangalardan çekiniyordu. Yoksa burasını bırakmaz, mutlaka almaya 

kalkardı,

* * *

... Arefe sabahı, herkes uyurken, o, her vakitki gibi yine uyanıktı! Mescit 

odasının önündeki taş yalakta, iki büklüm, abdestini tazeliyordu.

— Hey, çavuşbaşı... Hey!...

Elindeki ibriği bıraktı. Kulak kabarttı. Bu,

kuledeki nöbetçinin sesiydi:

— Ne var?

— Kaleden düşman çıkıyor.

Siyah bir kaya gibi duran Zigetvar’a baktı.

Bu kayadan yine koyu, uzun bir karartı

süzülüyor, palangaya doğru akıyordu.

— Bize geliyorlar, dedi. Çavuşa döndü:

— Haydi, gazileri uyandır. Kurban Bayramını bugünden yapacağız. Koş! Bana da 

çabuk topçuyu gönder.

Çavuş, bir eliyle bakır tolgasını tutarak koştu. Merdivene daldı. Kuru Kadı; 

uzakta, yavaş yavaş ilerleyen düşman alayına dikkatle baktı. Önlerinde 

BAŞINI VERMEYEN
ŞEHİT
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birkaç top da sürüklüyorlardı. Binden fazla idiler. Halbuki hisardaki gaziler? 

Kendisiyle beraber yüz on dört kişi...

“Ama, yine haklarından geliriz!” dedi.

Hisar kapısının iyice bağlanmasını emretti. Biraz sonra düşman hisarın önünde 

harp nizamına girmiş bulunuyordu. Türkçe bağırdılar:

 

— Size teklifimiz var. Elçimizi içeri alır mısınız?

Kuru Kadı “Alırız! Gönderin, gelsin!” cevabını verdi.

Bedenler, kalkanlı, tüfekli, oklu gazilerle dolmuştu. Palanganın ruhu, neşesi, 

keyfi olan iki arkadaş, bu esnada tuhaf tuhaf laflar söyleyip yine herkesi 

güldürüyordu. Bunların ikisine de “deli” derlerdi: Deli Mehmet, Deli Hüsrev. 

Serhat muharebelerinde hayâle sığmayacak yararlılıklarıyla masal kahramanları 

gibi inanılmaz bir şöhret kazanan bu iki deli, hiçbir nizama, hiçbir kayda, hiçbir 

disipline girmeyen, dünya şerefinde gözleri olmayan Anadolu dervişlerindendi. 

Her zaferden sonra kumandanlar onlara rütbe, hil’at, murassa kılıç gibi şeyler 

vermeye kalkınca gülerler:

“İstemeyiz, fani vücuda kefen gerektir!” derler, Hak uğrundaki gayretlerine 

ücret, mükâfat, övgü kabul etmezlerdi. Harp onların bayramıydı. 

Tüfekler, oklar, atılmaya; toplar gürlemeye; kılıçlar, kalkanlar şakırdamaya başladı 

mı hemen coşarlar, kendilerinden geçerler; naralar savunarak düşman saflarına 

saldırırlar... Birer canlı yıldırım olup tutuşurlardı.

Kuru Kadı, elçiyi yanına getirdi. İki deli de sustu. Herkes kulak kesildi. Bu elçi 

Türkçe biliyordu. Küstahça tekliflerini söyledi. Palangayı saran Zigetvar kumandanı 

Kıraçin’di. Yanında iki bine yakın muharibi vardı. Grijgal’in teslim edilmesini 

istiyordu.

Kuru Kadı,

— “İşittiniz ya, gaziler!” dedi, Kıraçin haini bizim yüz on kişi olduğumuzu anlamış. 

Üzerimize iki bin kişi ile geldi. Teklifini kabul etmek isteyenler varsa ellerini 

kaldırsın!

Kimsenin eli kalkmadı.

— Öyleyse hazır olalım. Haydi... Bir gürültüdür koptu:

— Hazırız... Hepimiz, hepimiz... Hepimiz, hepimiz hazırız.

— Kılıçlarımız, kalkanlarımız yağlı. Oklarımız bağlı

— Yatağanlarımız keskin... Bugün nusret bizim. Amin, amin!
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Kuru Kadı’nın gözleri yaşardı. Yüzü sapsarı oldu. Bütün gazilerin saçlarını ürperten 

İlahî bir mersiye (ağıt) ahengi kadar etkili sesiyle haykırdı.

— Meydan erleri! Ey mertler! Şu sözümü dinleyin! Benim muradım sizi gazadan 

men etmek değildir. Bugün can, baş feda olsun! Bahusus yarın kurban bayramı... 

Bugün Cuma... Hem de arife. Bugün hacılarımız Arafat’ta, diğer mü’minler 

camilerde bizim gibi gazilerin zaferi için duâ etmekteler. O halde münasip olan 

budur ki, biz de namazlarımızı eda edelim. Duâ edelim. Birbirimizle helalleşelim. 

Sonra gazaya girişelim. Kalanlarımız gazi, ölenlerimiz şehit olsun! Ahirette 

peygamberimizin alemi dibinde toplanalım... Ne dersiniz?

— Hay hay!

— Uygun...

— Pekâlâ!

Gazilerin hepsi buna razı oldu. Öğleye kadar durdular. Abdest aldılar, namaz 

kıldılar, tekbir çektiler, helalleştiler. Kıraçin’in askeri, sardıkları palankadan 

yükselen derin uğultuyu hep teklif ettikleri teslim olmanın münakaşası sanıyorlardı.

Kuru Kadı eliyle hisarın kapısını açtı. Grijgal gazileri “Allah, Allah” naralarıyla 

müthiş bir denizin taşması gibi fışkırdılar. İki koldan hücum olunuyordu. Kollardan 

birisine Deli Hüsrev, birisine Deli Mehmet baş olmuştu.

Ovada, Grijgal’e gelen yollardan bir toz dumanıdır kalkıyordu. Nice bin atlı imdada 

koşuyor sanılırdı. Düşman, bu hali görünce şaşırdı. İki ateş arasında kaldığını anladı. 

Halbuki toz duman içinde yaklaşan ancak beş on gaziydi.

... Bozgun başladı.

Deli Mehmet’le Deli Hüs- revin takımları düşmanı kaçırmamak için iyice 

sarıyordu.

Kara Kadı cübbesini atmış, elinde kılıç, cesaretlendirdiği gazileri arkasından 

yürüyordu. Deli Hüsrev, bir sarhoş gibi Kıraçin’in alayına dalmış kesiyor, kesiyor... 

inanılmaz bir çabuklukla kaçanlara yetişiyor, ikiye biçiyordu.

Kuru Kadı’nın gözleri Deli Mehmet’i aradı. Bakındı, bakındı. Göremedi. Acaba o 

muydu? Yüreği ağzına geldi. Düşman safına karışıp kaynaşan kolun arkasında iri bir 

vücut yere uzanmıştı... Elli altmış adım kadar kendisinden uzaktı... Siyah, yüksek 

atlı bir şövalye, uzun bir kargıyı bu uzanmış vücuda saplıyordu. Durmadı, ilerledi. 

Koşarken ayağı bir taşa takıldı. Hemen toplandı. Kalktı. Koşacağı tarafa baktı. 

Şövaye atından inmiş, kargıladığı şehidin başını teninden ayırmıştı. Kaçacaktı... 

Kuru Kadı, ona yetişmek için koşarken, baktı ki sol ilerisinde Deli Hüsrev 

kalkanını sallayarak, avazı çıktığı kadar bağırıyor:
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 — Mehmet, Mehmet!... Canını verdini... Başını verme Mehmet!...

Bu nara o kadar müthiş, o kadar müessir, o kadar yanıktı ki... Kuru Kadı: 

“Vah Deli Mehmet’miş!” diye olduğu yerde dikildi kaldı. Durur durmaz, o an, 

kırk adım kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden fırladığını gördü. Nefesi 

tutuldu. Şaşırdı. Bu başsız vücut uçar gibi koşuyordu. Kendi kellesini götüren 

zırhlı şövalyeye yetişti. Eliyle öyle bir vuruş vurdu ki... Melun herif hemen 

atından tepesi üstü yuvarlandı. Götürmek istediği baş elinden yere düştü. Deli 

Mehmet’in başsız vücudu canlıymış gibi eğildi. Yerden kendi kesik başını aldı. 

Hemen oracığa yorgun bir kahraman gibi, uzanıverdi. Bunu Kuru Kadı’dan başka 

kimse görmemişti. Herkes kaçan düşmanı kovalıyordu. Yalnız Deli Hüsrev,

— Yüzün ak olsun, ey yiğit, diye bağırdı.

Sonra Kuru Kadı’ya doğru koşarak sordu.

— Nasıl, gördün mü bu civanı?

Kuru kadı sesini çıkaramadı. Gördüğü harika onu dondurmuştu. Olduğu yerde 

öyle dimdik kaldı. Deli Hüsrev, onu hızla sarstı.

Hisara dönen gaziler içinde kılıcından kanlar damlayan Kuru Kadı, birkaç 

sipahi ile dışarıda kaldı. Yaralıları taşıttı. Şehit olanları saydırdı. 

Bunlar tam ondokuz kahramandı... Kuru Kadı şehit Deli Mehmet’in cesedini 

kendi buldu. Kesik başı koltuğunda, uyur gibi, sakin yatıyordu. Olduğu yerde 

gömdürdü. Ezberden “Yasin” okumaya başladı. Kuru Kadı okurken, önündeki mezarın 

birden yeşil yeşil nurlarla tutuştuğunu gördü. Sesi kısıldı. Dudaklarını oynatamadı. 

Çeneleri kitlendi. Bu yeşil nurun içinde Deli Mehmet’in kanlı boynuna sarılmış 

beyaz kanatlı bir melaike, hem onu nurdan elleriyle okşuyor, hem açık alnını 

öpüyordu. Bu sıcak, bu yeşil nur büyüdü, taştı, bütün âlem bu nurun içinde kaldı. 

Kuru Kadı’nın gözleri kamaştı. Ruhu yandı. Kendinden geçti.

Kuru Kadı palanganın içinde Deli Hüsrev’in yanından geçerken durdu. Kulak verdi; 

ağlıyor mu, inliyor mu diye... Hayır, Deli şıkır şıkır atını kaşağılıyor, keyifli bir 

türkü söylüyordu. Seslendi:

— Hüsrev. 

— Efendim?...

Deli Hüsrev... daha Kuru Kadı bir şey sormadan,

— Gördün mü Deli Mehmet’in zevkini? dedi.

— Siz de benim gibi buradan gördünüz mü?
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— “Gözlüye hiçbir gizli yoktur!”

Küttedek kapıyı, kapadı. Yine türküsüne başladı.

Kuru Kadı güneş doğmadan, Deli Mehmet’in mezarına koştu. Artık bütün günlerini 

bu mezarın başında geçiriyordu. Bu mezarın daimi ziyaretçisi oldu. Kuru Kadı için 

“Deli oldu” diyorlardı. Fakat nasıl “deniz çanağa sığmaz”sa, onun büyük sırrı da 

ruhuna sığmadı. Taştı. Huruç günü gördüğü harikayı herkese anlatmaya başladı. 

Hatta daha ileri gitti, o gün gördüğünü yazdı. Yüzlerce beyitlik bir destan düzdü.

Ama o eski şevki kayboluverdi. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık Deli Mehmet’in 

yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahi zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu 

delirtti. Yemekten içmekten kesildi. Bir gün, yine perişan kırlarda dolaşırken 

Deli Hüsreve rastgeldi. Elindeki yayıyla yavaşça Kuru Kadı’nın arkasına dokundu.

— Ahmak, dedi, niye gördüğünü halka söyledin? Adam gördüğünü dile getirirse 

kazandığı hâli kaybeder. Eğer sussaydın, gördüğün keramete ölünceye kadar 

şahit olacaktın...

Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı:

— Çok perişanım diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet uykusundan uyandır. Benim 

o görmüş olduğum haller ne hikmettir? Benimle senden başka onu gören oldu 

mu?

— Bir gören daha var. O “can” herkese görünmez.

— Kimdir?

— Bilemezsin...

— Başkaları görmedi de, biz ikimiz niçin gördük?

— Şehitlik müjdesidir! İkimiz de mutlaka

şehit düşeceğiz!...

On iki sene sonra...

Zigetvar’ın zaptı akabinde yaralılar toplanırken, meşhur kahraman Deli Hüsrev’in 

bir gülleyle parçalanmış cesedi yanında, uzun boylu, ak saçlı, aksakallı, yeşil cübbeli 

bir şehit buldular. Kıbleye yüzükoyun uzanmış yatan bu şehidin büyük, yeşil sarığı, 

henüz bozulmamıştı. Üzerinde hiçbir silah yoktu. Yarası neresinden olduğu belli 

değildi. Günlerce süren muhasara esnasında hiç kimse böyle bir adam görmemişti. 

İnceden inceye tahkikat yapıldı. Kim olduğu bir türlü anlaşılamadı.

O vakit birçok gazilerin “gayb ordusundan imdada gelmiş bir veli” sandıkları bu 

şehit, acaba, Grijgal hisarının o eski deli kadısı mıydı?
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Sultan Abdülmecit zamanında, Kırım Seferi esnasında Baş Kumandan Ömer Paşa kumandasındaki kuvvetlerimiz, 

Varna’dan gemilerle Oportoya şehrine çıkarılmıştı. Burada talim ve terbiye ile meşgul olan askerlerimiz, ansızın Rus 

ordusunun saldırısına uğramış ve zorlu bir çarpışma başlamıştı.

Düşmanın kuvveti bizimkinden kat kat üstün olduğu hâlde Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla imanlı askerimiz onları mağlup 

etmişti. Fakat bu zafer öyle sanıldığı kadar kolay kazanılmamıştı. Din ve devlet uğrunda şehit olmak arzusuyla 

düşmana saldıran erlerimizin ölümü küçümseyen gayretleri ve şecaatleri ile kazanılmıştı.

İşte bu muharebede yararlık gösteren ve şehitlik mertebesini kazanan topçu erlerinden Ispartalı Koca Halil de o 

bahtiyarlardan biridir.

Koca Halil sabahtan akşama kadar düşmanın toplarını, tabyalarını dövmüş, düşmana göz açtırmamış ve nihayet düşmanı 

geri dönmeye mecbur eylemişti. Fakat bu esnada düşman güllelerinden fırlayan bir şarapnel Koca Halil’in karnına 

isabet ederek onu yere devirmiş, Halil ağır şekilde yaralanmıştı.

Koca Halil asla metanetini kaybetmeden bir eliyle karnından aldığı ağır yarayı kapatmaya çalışıyor, diğer eliyle de 

koynundan bir kurşun parçası çıkararak siper arkadaşı, hemşehrisi Memiş’e,

— Hemşehrim, gördüğün bu kurşun geçen Moskof muharebesinde babamı şehit etmiş. Ben o zaman henüz çocuktum. 

Babam bu kurşunu bana yadigâr olarak bırakmış. Şimdi sen bu kurşunu al, sağ kalır da köyüne dönersen, babamı 

öldüren bu kurşunu ve benim kanımla boyanan bu şarapnel parçasını oğluma teslim et ve ona de ki, “Allah yolunda, 

vatan uğrunda ben nasıl biri iki yapmaya çalıştıysam o da, ikiyi üç yapmaya gayret etsin.” Haydi, hemşehrim! 

Cennet’te kavuşuruz inşallah, diyerek kelime-i şehadet getirdi ve son nefesini verdi. 

Üç Kurşun
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Kosova Şehidi

ŞEHZADE: Baba tarafından Osmanoğulları hanedanına mensup erkek 

çocuklarına verilen isimdir. Babasının padişah olup olmaması şehzade oluşu 

etkilemez. Her şehzadenin padişah olma hakkı vardır.

Öğrencilerinize Anlatın

“Şehitten başka Cennet’e giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şeyin kendisinin 

olsa bile dünyaya dönmeyi istemez. Şehit ise gördüğü 

ikramdan dolayı dünyaya tekrar dönmeyi ve on kere 

öldürülmeyi temenni eder. (Hadis-i Şerit)”

Ölümün en güzel hâli şehitliktir. Allah yolunda ve 

yalnız Allah’ın rızası için ölümü göze almak kolay bir iş 

değildir. Kolay olmadığından mükâfatı da pek büyüktür.

623 yıllık tarihi boyunca birçok fetihler, savaşlar 

gerçekleştiren Osmanlı Devleti’nin şehitlik 

mertebesine ulaşan ilk padişahı I. Murat Han’dır.

I. Murat Han, 1326 yılında Bursa’da doğdu. Babası, Osmanlı’nın ikinci padişahı 

Orhan Gazi, annesi ise Nilüfer Hanım’dır. Henüz şehzade iken ağabeyi Süleyman 

Paşa ile Rumeli fetihlerine katılmıştı. Süleyman Paşa ile beraber Avrupa’nın 

kapılarını Müslümanlar’a açmak için bitmek tükenmez bir gayret gösteriyordu.

Bizans Dize Geliyor
I. Murat, babasının vefatından sonra Osmanlı Devleti’nin 

üçüncü padişahı olarak tahta çıktı. İlk iş olarak Edirne’yi 

fethetti. Edirne, o dönemde Bizans’ın İstanbul’dan 

sonraki en büyük şehriydi. Edirne’nin fethi, İstanbul’un 

fethi yolunda mühim bir adımdı. Bizans’ın elinden 

Edirne’yi alan azametli padişah, antlaşma şartlarını 

da hazırlamıştı. Bizans; senelik haraç ödeyecek, 

Anadolu’daki herhangi bir savaş durumunda Osmanlı’ya 

yardım edecekti. Ayrıca Bizans’a Konstantinopolis’te; 

yani İstanbul’da yaşayan Müslümanların davalarına bakacak 

bir kadı tayin etmesi emrediliyordu. Böylece Bizans, 

kendi sınırlarında Osmanlı’nın emirlerini uygulamak 

durumunda bırakılıyordu.

İslâm’ın İlk Karakolu: Kosova
I. Murat Han döneminin en mühim savaşı, I. Kosova Savaşı’dır. Aynı zamanda bu, 

tarihte yaşanmış en çetin meydan muharebelerindendir. Haçlı ordusu 
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yüz elli bin, Osmanlı ordusu ise yalnızca altmış bin kişiydi. Kosova ovasında 

dehşet bir fırtına vardı. Göz gözü görmüyordu. Görünen şartlar içinde Osmanlı 

ordusu güç durumdaydı. Padişah, düşmanın olduğu tepeye baktığında karınca 

misali kalabalık olduklarını görünce bir an hüzünlenmişti. Alınan kararla sabah 

hücuma geçilecekti. O gece Berat Gecesi’ydi. 

Herkes çadırında dinlenirken padişahın gözüne 

uyku girmemiş, padişah sabaha kadar duâ etmişti. 

Şöyle diyordu padişah: “Ya Rabbi! Bu fırtına şu 

aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa 

masum askerlerimi cezalandırma! Allah’ım, onlar 

buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve 

Islâm’ı tebliğ etmek için geldiler! İlahi! Bunca 

kere beni zaferden mahrum etmedin! Daima 

duâmı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum. 

Duâmı kabul eyle! Bir yağmur nasip eyle! Kâfirin 

askerini aşikâr görüp yüz yüze cenk edelim!” 

Padişah, duâsını şu sözlerle bitiriyordu: “Din 

yolunda beni şehit eyle! Ahirette beni said eyle!”

Fırtına Diniyor
Padişahın bu içli duâsı kabul olmuş, Kosova ovasındaki fırtına dinmişti. Sekiz saat 

süren muharebe neticesinde Osmanlı ordusunun zaferi kesinleşmişti.Sultan Murat 

Han, zaferi nasip ettiği için Rabbi’ne şükrediyordu. Savaş meydanını 

gezerek şehitlere ve yaralılara bakıyordu. Bu esnada Sırp asilzadelerinden 

biri, yaralı olduğu hâlde padişahın huzuruna varmak istedi. Padişahın elini öpüp 

Müslüman olacağını söylüyordu. Askerler ne olduğunu anlamadan Sırp asker, 

koltuğunun altında sakladığı hançeri çıkararak sultana sapladı. Askerler neye 

uğradıklarını şaşırmış hâlde düşmanı durdurdular. 

I. Murat Han’ın duâsı kabul olmuştu. Askeri 

muzaffer, kendisi de şehit olmuştu.

Hüdavendigar Şehitliği
Padişahın cenazesi Kosova’dan Bursa’ya 

götürülecekti. Cesedin zarar görmemesi için 

padişahın iç organları, Kosova’ya defnedildi. 

Üzerine türbe yapıldı. Bu türbenin ismi Meşhed-i 

Hüdavendigar’dır. Kosova’ya Islâm’ı götüren ve bu 

uğurda şehit olan padişah I. Murat’ın naşı Bursa’ya 

defnedildi. 

HÜDAVENDİGAR: I. Murat Han’ın lakabıdır. Mücahit, kahraman, 
hükümdar manasına gelir.

Öğrencilerinize Anlatın
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Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabı kendilerine ulaşan bir haberi 

değerlendirmek için toplanmışlardı. Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı’nda 

uğradıkları yenilginin intikamını almak için bir ordu hazırlayarak Medine’ye 

saldıracaklardı. Yapılan toplantı sonucunda Mekkeli müşriklere karşı savaşmaya 

karar verildi.

Harbe katılacak sahabiler tek tek evlerinden çağırılıyordu. Haberci, sefere 

çıkmaya az bir süre kala Hanzala’nın evine de uğradı. Hanzala (r.a.) henüz yeni 

evlenmişti. Allah Resulü’nün emri ona ulaştığında Hanzala’nın hazırlanmak için fazla 

vakti yoktu. Savaşa çıkmadan önce boy abdesti alma fırsatı bile bulamamıştı.

Uhud’a gitmek üzere hemen ordunun arkasından koşmaya başladı ve arkadaşlarına 

yetişti. Savaşta Müslümanlar acı kayıplar vermişlerdi. Mus’âb bin Umeyr şehit 

olmuştu. En yiğit Müslüman savaşçılardan Hazret-i Hamza şehit olmuştu. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) de yaralanmıştı.

Müslümanlar Medine’ye dönmeye başladılar. Savaşa 

katılanların aileleri Medine’de onların dönüşünü 

bekliyorlardı. Bunların arasında henüz bir günlük evli 

olup kocasının savaştan dönmesini bekleyen 

Hazret-i Hanzala’nın hanımı da vardı. 

Herkes büyük bir heyecanla harpten 

Meleklerin Yıkadığı Şehit
dönenlere yakınlarını soruyor; fakat hiç kimse kimseye cevap veremiyordu. Sorulan 

sorulan Sevgili Peygamberimiz (a.s.) cevaplıyordu.

En son olarak soru sorma sırası Hanzala’nın hanımına gelmişti. Hanzala’nın hanımı, 

Resulullah Efendimiz’e yaklaşarak titreyen bir sesle sordu:

—  Ey Allahın Resulü! Hanzala nerede?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.),

—  Hanzala şehit oldu, buyurdu.

Bunun üzerine Hanzala’nın hanımı,

—  Ya Resulallah, Siz de biliyorsunuz ki, kocamla evliliğimizin henüz ilk gecesiydi. 

Kocam Hanzala, Size yetişebilmek için boy abdestini alamadan aceleyle evden çıktı. 

Bu sebeple emir veriniz de kocamı bulsunlar ve yıkasınlar, dedi.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ona şu cevabı verdi:

—  Sen Hanzala için hiç endişe etme! Ben Hanzala’yı melekler tarafından rahmet 

sularıyla yıkanırken gördüm.

Savaştan sonra Müslümanlar, şehitleri defnederken Hanzala’nın mübarek vücudunu 

ıslak bir şekilde bulmuşlardı. Bunun için ona “Gâsilül-melâike”; yani “Meleklerin 

guslettirdiği Hanzala” denildi. Allah Teâlâ hepimize Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

sahabisi Hanzala gibi yiğit ve itaatkâr olmayı nasip etsin! 

Meleklerin Yıkadığı Şehit
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Fotoğraflarda neler görüyorsunuz?
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Ordunun taşıdığı bu sancak, neleri temsil ediyor?

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

Cepheye gelen bu insanlar, geride neleri ve kimleri bırakmış olabilirler?

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

Onlar; vatanı ve dini uğrunda savaşmak yerine sadece kendi mallarını ve ailelerini korumaya çalışsalardı ne olurdu?

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

Fotoğraflardaki askerlerin, düşmanın büyüklüğü ve gücü karşısında en kuvvetli silahı sizce neydi? Niçin?

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

Çanakkale şehitlerinin karşısına çıkıp bir teşekkür konuşması yapsanız onlara ne söylerdiniz?

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

“Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler; ama siz bilemezsiniz.” âyetinden ne anlıyorsunuz?

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

Vatanı, milleti ve dini uğrunda mücadele eden bir kahraman olmak için bugün ne yapmamız gerekir?

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

Fotoğraftaki askerler, bugün için size tavsiyede bulunsalardı ne söylerlerdi?

...........................................................................................................................................................................................
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İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa kralına gönderildiğinde 

elbiselerinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral bunları görünce 

dayanamayıp,

—  “Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı?” diye 

sorunca İncili Çavuş,

—  “Osmanlılar, adamına göre adam gönderirler. Beni de sana 

göndermelerinin hikmeti de bu olsa gerek” demiş. 

Adamına Göre

Talebe toplar.
Öğretmen dağıtır.

(İlim)

Uzaktan baktım hiç yok 
yakından baktım pek çok.

(Karınca)

Soru işaretli yere hangi sayı 
gelmelidir?

1-4-10-22-46-?

94: (1+1+2=4)(4+4+2=10)

(10+10+2=22)(22+22+2=46)

(46+46+2=94)

Zeka Sorusu



KUL HAKKI

Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Kul hakkından sakınan bir Müslüman,

Allah’ın, kul hakkı hariç bütün günahları isterse affedeceğini bilir.

Hayatımızda gözden kaçırdığımız pek çok kul hakkı olduğunu öğrenir.

İnsanların haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiğini öğrenir.

İnsanlara ve diğer canlılara haksızlık yapılmaması gerektiğini anlar.

İnsanların kalplerini kırmaz.

Allah’ın insanlara ne kadar çok değer verdiğini anlar.
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Hayatta öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz çok şey var. Dünyaya öğrenmek ve 

öğrendiklerimizi uygulamak üzere geldik. Zira her bir davranışımızın hesabını 

vereceğimiz bir günün varlığına iman ediyoruz. Bahsedeceğimiz konu, bu bakımdan 

çok önemli: Kul hakkı. Pek çok insanın neredeyse hiç dikkat etmediği; ama 

hesap gününde kulların en çok zorlanacağı husustur kul hakkı. İnsan bu meseleyi 

küçük yaşta kavrarsa bütün hayatı uyanık bir kalple şekillenir.

Her insan, dini ve ırkı ne olursa olsun Allah katında “insan” olması sebebiyle 

kıymetlidir. İşte bu kıymet sebebiyle insanlar arası ilişkilerde hayatımıza bazı 

kurallar konmuştur. Bu kural ları genel olarak ifadelendirirsek hiç kimse 

başkasına en ufak bir zarar verme hakkına sahip değildir.

Alimlerimiz kul hakkını inceleyip sınıflara ayırmıştır. Malla ilgili haklar, hayat 

hakkı, haysiyete dair haklar, dinî haklar vs. Bunlar, insanoğlunun sahip olduğu en 

önemli değerlerdir. Bunlarla alakalı en küçük bir zarar bile kul hakkı olarak 

hanemize yazılmakta arkadaşlar. Şimdi bunları örnekendirelim.

Bir kimsenin eşyasını izinsiz 

kullanmak, bir kişiyi 

küçük düşürecek 

sözler söylemek, 

ona iftira atmak, 

birisini kandırmak 

veya bir insanın 

günaha girmesine 

sebep olmak... Bunların 

hepsi sık karşılaşılan kul hakkı 

ihlallerindendir.

Kul hakkı olarak bilinen şeyleri, kendi hayatımızda da gözlemleyerek tespit 

etmeliyiz. En basitinden, yoğun bir trafikte kırmızı ışıkta geçen bir sürücü 

veya yaya pek çok sürücünün, yolcunun ve yayanın hakkını gasp etmektedir. 

Düşünmelidir ki, hakkına girdiği bu insanları helalleşmek için bir daha nerede 

görebilir? Hesabı mahşere kalan hatalar... Mesela teşhir edilen (sergilenen) 

yiyeceklerde, onları gören fakir insanların da hakkı yok mudur; o yiyecekler, 

yiyen kişilere nasıl şifa olabilir?

BÜYÜK TEHLİKE
KUL HAKKI



54

Çok sık karşılaştığımız bir durum: Sigara içenler. Bizler de, Allah korusun, 

böyle bir alışkanlığa müptela olursak çevremizdekilere sadece zevkimiz için 

verdiğimiz zararın bedelini nasıl ödeyebiliriz? Artık biliniyor ki pasif içiciler; 

yani yanında sigara içilenler, en az içenler kadar zarar görüyor. Yanınızdan 

geçip giden bir insanın hakkına giriyorsunuz ve helallik istemeniz gerektiğini 

bile bilmiyorsunuz. Hesap gününde ne tür sahnelerle karşılaşacağımızı düşünmek 

ürpertiyor insanı. Bu konuda hem kendimizi koruyalım hem de bu kötü alışkanlığın 

pençesine düşenleri nazikçe uyaralım.

Rahmeti her şeyi kuşatan Rabbimiz, kul hakkı hariç her şeyi, isterse affedeceğini 

söylüyor. Allah, kul hakkını affetmeyecekse ne olacak peki? Hadis-i şerifte şöyle 

buyruluyor: “Şüphesiz ki ümmetimin 

iflas edeni şu kişidir: Kıyamet 

günü namaz, oruç ve zekât 

sevabıyla gelmiştir. Ancak o; 

şuna hakaret etmiş, buna iftira 

atmış, şunun malını yemiş, bunun 

kanını dökmüş, şunu dövmüştür. 

Bu sebeplerden dolayı 

iyiliklerinin sevabı şuna buna 

verilir. Üzerindeki kul hakları 

bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin 

günahları kendisine yüklenir. Sonra da 

bu kişi Cehennem’e atılır. (Müslim)”

Hadisten anlaşıldığı gibi hesap 

gününde herkes birbirinden 

hakkını almaya çalışacak. Eğer 

dünyadayken helalleşmemişsek orada 

karşılaşacağımız sıkıntıya hazır olmalıyız. En küçüğünden en büyüğüne kadar 

yaptığımız haksızlıklar karşımıza çıkacak. Hesabımızı iyi yapmalı, her gece 

uyumadan önce gün boyu yaptıklarımızı düşünmeliyiz. Bir hata yapmışsak, bir kalbe 

diken batırmışsak, birini bekletmişsek en kısa zamanda gidip ondan özür dilemeli 

ve hakkını helal etmesini istemeliyiz.

Bu konu o kadar genişler ki, bir Müslüman’ın yüzüne sert sert bakmak bile kul 

hakkı ihlallerinden sayılır. Çünkü neticesinde bir kalbi kırmak, hüzünlendirmek, 

bu sebeple onu işlerinden alıkoymak var. Mesele bu kadar derinleşirken daha 

çok, daha çok dikkatli olmalıyız. Bütün bunların üzerine söylenebilecek tek söz 

kaldı: Birbirimize haklarımızı helal edelim!
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Eski İran hükümdarlarından Feridun, bir gün mesire yerinde gezerken güzel 

bir kadın görüp ona âşık oldu. Vezirlerinden birine kadının getirilmesini 

emretti. Veziri ona:

— Hükümdarım, emriniz başım üzere; fakat kadın evlidir. Kocası bir 

marangozdur. Zorla alıp getirmek olmaz. En iyisi kocasını saraya çağırtır, 

yapamayacağı bir vazife verirsiniz. Yapamayacağı için bunu bahane eder, 

hakkından gelirsiniz. Kadın dul kalır, onu da alırsınız.

Feridun, vezirinin bu fikrini beğendi. Ertesi gün kadının kocasını saraya 

çağırttı. Kendisine bir gün içinde ceviz ağacından beş bin adet sandık 

yapmasını, aksi hâlde öldürüleceğini bildirdi.

Marangoz, padişahın kendisini öldüreceğini anladı. Üzüntülü bir şekilde eve 

geldi. Karısı ondaki değişikliği görüp sebebini sordu.

Marangoz:

—  Padişahımız, bir gün içinde ceviz ağacından beş bin sandık 

EDEN BULUR

HİKAYEDEN ÖNCE
Hikâyeyi anlatmaya başlamadan önce insanların 

birbirlerine yapabileceği haksızlıkların neler 

olabileceğine dair öğrencilerinizin düşünmelerini 

sağlayabilirsiniz. Şu sorular, bu hususta size yardımcı 

olacaktır:

1- Bir devlet başkanı, halkına ne gibi haksızlıklar 

yapabilir? Örnek verir misiniz?

2- Bir işyeri sahibi, çalıştırdığı insanlara veya 

müşterilerine ne yaparsa haksızlık yapmış sayılır?

3- Bir öğretmen öğrencilerine, bir öğrenci 

öğretmenine veya bir evlat annesine ve babasına nasıl 

davranırsa haksızlık yapmış olur?

Öğrencilerinize Anlatın
Burada vezirin yaptığının ne kadar büyük bir zulüm olacağı 
çocuklara anlatılır. Çünkü burada vezir, hükümdara nasihat 
ederek, “Efendim! Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok! Bu 
yaptığınız zulümdür.” diyerek ona hakkı ve hayrı tavsiye etmek 
yerine şeytanca fikirlerle yanlış tavsiyelerde bulunmuştur. 
Burada vezir de en az Hükümdar Feridun kadar kötü kalplidir.
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yapmamı emretti. Yapmadığım takdirde yarın beni öldürecek.

—  “Sen şimdiye kadar herhangi bir kimseye zulmettin mi?” diye sordu 

kadın.

Kocası da,

—  “Biliyorsun ki karıcığım, ben kendi

hâlinde yaşayan bir kimseyim. Kime ne

zulüm yaparım ki?” dedi.

—  O hâlde hiç korkma!

Bir gün çabucak geldi geçti. Kendisine verilen müddetin bitmesine bir iki 

saat kaldığında marangozun endişesi gittikçe artmaya başladı. Ha geldiler, ha 

gelecekler diye üzüntülü dakikalar yaşıyordu. Nihayet verilen müddet doldu. 

Marangoz boynu bükük, gözleri yaşlı karısına bakıp,

—  Hakkını helal et hanım, dedi.

O anda kapı sert sert vuruldu. Marangoz:

—  İşte, geldiler! Beni öldürmeye götürecekler!

Kendinden geçmiş bir hâlde gidip kapıyı açtı. Karşısında hükümdarın 

askerlerini görünce eli ayağı titredi. Korkuyla,

—  Ben sandıkları yapamadım, dedi.

Öğrencilerinize şu soruları sorabilirsiniz:

1-  Kadın, kocasına neden “Sen hiç kimseye zulmettin mi? 

Etmediysen o zaman korkmana gerek yok!” demiş olabilir?

2-  Siz marangozun yerinde olsaydınız ne yapardınız?

Öğrencilerinize Sorun
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Askerlerin komutanı iri yarı bir adamdı. Marangozun dediğinden bir şey 

anlamamıştı. Öfkelenerek marangozu tersledi.

—  “Ne sandığı bee? Hükümdarımız Feridun sabaha karşı öldü. Memleketin 

en iyi marangozunun sen olduğunu söylüyorlar. Ölen hükümdarımız Feridun’a 

hemen güzel bir tabut yapacaksın!” diyerek geldikleri gibi gittiler.

Zavallı marangoz ise duyduklarına hâlâ inanamıyordu. Konuşulanları dinleyen 

akıllı karısı da kocasının boynuna sarılarak,

—  “Ben sana, eğer hiç kimseye zulmetmediysen korkmana gerek yok, 

dememiş miydim?” dedi.

HİKAYEDEN SONRA
Hikâyeden sonra öğrencilerinize şu atasözlerini hatırlatabilirsiniz:
“Eden bulur.”

“Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste”

Evet, kimsenin ettiği kötülük yanına kâr kalmaz. Hatta bazen bir insanın yaptığı kötülüğün cezasını evlatları bile çeker. Eğer bir kişi “Kötülük yapıyorum; fakat bana bir şey olmuyor.” diye düşünüyorsa bu da yanlıştır. Çünkü her insan, yaptıklarının hesabını Allah Teâlâ’ya verecektir.

Tarihe mâl olmuş şu hadise, ecdadımızın kul hakkı 

hassasiyetini göstermesi bakımından oldukça ibretlidir:

Osmanlı sultanı Vahdettin Han, saray hâzinesinden 

makbuz karşılığında “Kıyametnâme” adlı kitabı yanına 

getirtmişti. Vatanını terk etmek mecburiyetinde 

bırakıldığı zaman, o dönemde minyatürleri “iki milyon 

lira” değerinde olan bu eseri, makbuzunu getirterek 

tekrar hâzineye iade etti.

Yakınları kendisine şunu tavsiye ettiler:

—  Padişahım! Size ait sarayın hâzinesindeki bütün 

eşya, ecdadınıza ve hanedanınıza, hükümdarlar 

tarafından hediye edilmiştir. Bunlar sizin öz 

malınızdır! Dolayısıyla iade etmek istediğiniz kitabın 

iki, belki üç milyon liraya alıcısını bulmak mümkündür. 

Hiç olmazsa bunu bir ihtiyat olarak yanınızda 

bulundurmanız doğru değil midir?

Sultan Vahdettin,

—  Haklısınız, bunlar hesabını kimseye vermekle 

mükellef olmadığımız şahsî malımızdır. Fakat 

ecdadım bu milletin hükümdarları olmasaydılar, onlara 

kim bu hediyeleri verirdi? Dolayısıyla bu kıymet 

biçilmez eşyalarda benim kadar milletimin de hakkı 

vardır, diyerek kitabı yanında götürmemiştir. 

Tarihten
Bir Hatıra
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Hz. Ömer, Peygamberimiz’den on üç yıl sonra; yani 584 

senesinde Mekke’de doğmuştu. Kuvvetli ve meşhur 

bir aileye mensuptu. Çocukluğunda babasının sürülerine 

çobanlık yapmış ve ticaretle uğraşmıştı.

Yirmi bir yaşına geldiğinde yeni bir dinin geldiğini duydu. 

Halkını, atalarının dininden vazgeçirmeye çalışan bu dine 

ve peygamberine düşmanlık besliyordu. Bu düşmanlığı 

tam beş sene devam etti. Müslümanlar, onun zulmünden 

çekiniyorlardı. Peygamberimiz ise onun için “Allah’ım, 

dinini iki Ömer’den biri ile yücelt!” diye duâ etmişti.

Bir gün müşrikler toplanmış, İslâm’ı ortadan kaldırmak için hain planlar 

yapıyorlardı. Sonunda Peygamberimiz’i öldürmekten başka çare kalmadığına 

karar verdiler. Bunun üzerine cesur Ömer, kılıcını çekerek, “O’nu 

ben, işte bu kılıcımla öldüreceğim!” diyerek yola çıktı. Hışımla giderken 

yolda karşılaştığı bir kişiden kız kardeşinin ve eniştesinin de Müslüman 

olduğunu öğrendi. Artık Ömer’in önünde kimse duramazdı. Hiç beklemeden 

kız kardeşinin evine gitti. Kız kardeşinin Kur’an okuduğunu duydu. Öfkesi 

daha da arttı. Onun geldiğini fark eden evdekiler Kur’an sayfalarını 

sakladılar. Ömer’in şerrinden korkuyorlardı. Ömer, Kur’an okuduğunu duyduğu 

kız kardeşine sert bir tokat attı. Fakat kız kardeşinin Müslüman olduğunu 

cesurca haykırması ona çok tesir etmişti. Bunun üzerine okunan Kur’an’ı 

yeniden duymak istedi. Dinlediği âyetler, kalbinin derinliklerine tesir etmişti. 

Nihayet Peygamberimiz’in iki Ömer’den biri için yaptığı 

duâ kabul olmuştu.

Hz. Ömer; uzun boylu, iri yapılıydı. Doğruyu söylemekten 

asla çekinmezdi. Onun Müslüman oluşuyla Islâm güçlenmişti. 

Hz. Ömer, Islâm’a girdikten sonra Müslümanlar Kâbe’de 

ilk kez açıktan namaz kılabilmişlerdir.

Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in vefatından sonra halife 

oldu. O, çok adil bir devlet başkanıydı. Kul hakkından 

ateşten kaçar gibi kaçardı. Kimsenin hakkının başkasına 

geçmemesi için çok titiz davranırdı.

Sade elbiseler giyer, çokça ibadet ederdi. Halkın arasında dolaşır, sıkıntılarına 

çare arardı. Bir gece halkın ne hâlde yaşadığını görmek için Medine 

sokaklarında dolaşıyordu. Hz. Ömer’in yardımcısı hadiseyi şöyle anlatıyor:

HAZRET-İ ÖMER



59

Hz. Ömer ile birlikte Medine sokaklarında dolaşıyorduk. Çadırın içinde bir 

kadın gördük. Çocuklar kadının etrafında ağlıyor, feryat ediyorlardı. Ocakta 

ise bir tencere kaynıyordu. Ömer, çocukların niçin ağladığını sordu. Kadın,

—  “Açlıktan!” dedi.

Hz. Ömer, tencereye bakınca içinde sadece 

su kaynadığını gördü. Çocuklar uyuyana kadar 

kadın onları avutmaya çalışıyordu.

Hz. Ömer ağlamaya başladı. Hiç beklemeden 

zekât mallarının olduğu yere gitti. Bir çuval 

un ve gıda alarak sırtına yükledi. Ben ona 

yardım etmek istesem de,

—  “Ben yükleneceğim! Çünkü çocukların 

hesabı ahirette benden sorulacak!” dedi.

Bir hükümdar ve bir devlet reisi olarak Hz. Ömer, halkının her durumundan 

mesul olduğunu bilirdi. Hz. Ömer’in şu sözleri onun şahsiyetini ne güzel anlatır:

* En çok sevdiğim kimse, bana ayıplarımı ve kusurlarımı haber verendir!

* Bir kişi hariç hepiniz Cennetliksiniz, dense Cehennem’e girecek o kimse 

ben olacağım diye korkarım. Bir kişi hariç hepiniz Cehennemliksiniz, dense 

Cennet’e girecek o kişi ben olacağım diye ümit beslerim.

* İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız!

Hz. Ömer, sert tabiatlı olmasından dolayı insanların hakkına girmekten 

korkardı. Halife olduğunda minbere ilk 

çıktığında şöyle duâ etmişti: “Allah’ım! Ben 

sert tabiatlı bir kulunum, beni yumuşak huylu 

eyle! Zayıfım, beni kuvvetlendir!”

Hz. Ömer, ticaret yapan insanlara da adaleti 

emrederdi. Kimsenin hakkına girmemeye 

dikkat etmelerini öğütlerdi. Çarşıda sadece 

dini bilenlerin satış yapmasını emretmişti.

Onun halifeliği döneminde birçok fetih 

yapılmış, devlet güçlenmiş, Islâm toprakları 

genişlemişti. Devlet meselelerinde yazılı 

karar alma uygulamasını başlatan Hz. Ömer olmuştur. Ayrıca, teravih namazının 

cemaatle kılınması da onun döneminde başlamıştır. İslâm devletine ait ilk 

parayı Hz. Ömer bastırmıştır.

Hz. Ömer, adalet ve doğrulukla geçen halifeliğinin ardından çok sevdiği 

Peygamberimiz gibi altmış üç yaşında Medine’de şehit oldu ve Peygamberimiz’in 

yanı başına defnedildi.
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Şam Valisi Hazret-i Muaviye, büyük bir cami yaptırmak ister. Fakat yaptırmak 

istediği muhitte bir Yahudi’nin de arazisi vardır. Muaviye, Yahudi’ye arazisini para 

karşılığı satmasını söyler. Fakat Yahudi oralı olmaz. Bunun üzerine Muaviye, arazi 

değerinin kat be kat üstünde para teklif eder. Yahudi gene satma taraftarı olmaz. 

Muaviye çok sinirlenir.

— “Nasıl oluyor da bir Yahudi, Müslüman topraklarında

böyle küstahça hareket ediyor? Hem de böylesi

önemli bir konuda!” der ve Yahudi’nin toprağına el koyar.

Cami inşaatına hemen başlanır ve ihtişamlı bir cami yapılır. Fakat Yahudi muzdariptir, 

üzgündür; hakkını arama derdindedir. Birisi Yahudi’ye der ki: “Mü’minlerin emiri 

Ömer çok adildir, git ona derdini anlat, o gereğini yapar.” Yahudi öyle yapar ve 

düşer yollara. Medine’ye varınca sora sora Halife Ömer’in nerede olduğunu öğrenir. 

O’nu bir hurmalıkta çok sade kıyafetler içerisinde görünce önce çok şaşırır. 

Sonra da başına gelen olayı anlatır. Hz. Ömer hemen bir mektup yazar ve bu yazıyı 

Muaviye’ye vermesini söyler. Mektupta şöyle yazar: “Ben İran şahından daha adilim! 

Emir el-mü’ minin”.

Bu yazının kendisine ne yardımı olabileceğini düşünen Yahudi boynu bükük, umduğunu 

bulamamış biri olarak Şam’a döner ve yazıyı Muaviye’ye verir. Bunu okuyan 

Muaviye, caminin tez yıkılmasını ve Yahudi’ye toprağının verilmesini 

emreder. Bunu duyan Yahudi hayretten adeta donar kalır.

Merakla bu yazıdan neden bu kadar etkilendiğini sorar.

 

Hazret-i Muaviye anlatır:

“Biz gençliğimizde Halife Ömer ile İran’a safkan atlar satmaya giderdik. Bir 

defasında şahın yeğeni elimizdeki atları yarı fiyatından az bir paraya zorla aldı. 

Adil olduğunu bildiğimiz şahın huzuruna gittik ve tercüman yardımıyla gayemizi arz 

ettik. Fakat tercüman, şaha bizim için başka şey anlatmış. Bizim parasız ve fakir 

olduğumuzu ve ülkemize dönmek için yol ihtiyaçlarımızın olduğunu söylemiş. Bunun 

üzerine şah, bizler için bir şeyler hazırlanıp ertesi günü dinlendikten sonra yolcu 

edilmemizi emretmiş. O gece orada kaldık; fakat paramızın verilmemiş olması 

tuhafımıza gitti. Ertesi gün başka bir tercüman bulup tekrar huzura çıktık. Durumun 

aslını öğrenen şah, hemen paramızı ödedi ve bizden bir gün daha kalmamızı 

istedi. Şehirden ayrılırken de birimizin bir kapıdan, diğerimizin de öteki kapıdan 

çıkmasını istedi. Biz de öyle yaptık ve şehir dışında Ömer ile buluştuk. Şehirden 

çıkarken birinin asılmış olduğunu gördüm. Yanından geçerken bunun şahın yeğeni 

olduğunu gördüm. Bizim atlarımızı gasp etmeyi canı ile ödemişti. Ömer de bana, 

kasten yanlış tercüme yapan tercümanın asılmış olduğunu anlattı. Böylece şahın 

gerçekten duyduğumuz gibi adil olduğuna bizzat şahit olduk. Ömer’in mektupta 

bahsettiği şah budur. Gerçekten Ömer ondan daha adildir. Bu yüzden camiyi yıkıp 

sana toprağını geri vereceğim.” der.

Bu olaya hayran kalan Yahudi, hemen kelime-i şehadet getirir ve Müslüman olur. 

Toprağını da hibe eder ve cami yıkılmaktan kurtulur. 

Yahudi’yi Müslüman Yapan
ADALET
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Araç ve gereçler:  İçlerinde sıcak, soğuk ve ılık su bulunan üç ayrı su kabı, 

saat

DENEY

Duyu organlarımız bizi yanıltır mı?

GAYE

Sıcaklığı nasıl hissettiğimizi görmek

UYGULAMA

1-  İçinde sıcak, soğuk ve ılık su bulunan kapları alalım.

2-  Sağ elimizi soğuk suya, sol elimizi sıcak suya batıralım ve ellerimizi yarım 

dakika suda tutalım.

3-  Sağ ve sol elimizi sudan çıkartıp ikisini birden ılık suya batıralım.

4-  Ne hissediyorsunuz? Hangi eliniz suyu soğuk hissediyor, sıcak hisseden 

eliniz hangisi?

5-  Her iki elinizi de aynı suya soktuğunuz hâld^ried birini sıcak diğerini 

soğuk hissediyor olabilirsiniz?

Soğuk elimiz ılık suyu soğutmuş gibi hissederken sıcak elimiz sıcakmış 

gibi hisseder. (Sağ elimizdeki soğuğu hisseden sinir hücreleri ılık suya 

sokulduklarında ilk defa etkinleşirler, bu duruma sıcaklığı hisseden sinir 

hücreleri daha kuvvetli tepki verirler. Sıcaklığı hisseden sinir hücreleri 

soğuğu hissedenlerden daha kuvvetli tepki verdiği sol elimizde ise bunun tam 

tersi olur.)

SONUÇ

Deneyden gözlemlediğimiz gibi sıcak ve soğuk suda bekletilen eller, ılık 

suyu aynı anda sıcak ve soğuk algılıyorsa, insanların aynı ortamda bulunup 

olayları farklı değerlendin de geçmiş yaşantılarındaki farklılıklardan 

kaynaklannriçicta^ dır. Bu sebeple duygu, düşünce, davranış olarak her bjfr 

ipse« farklı bir dünyadır. Herkese eşit davranmaya çalışmak; her insana 

haksızlık yapmak demektir. İnsanlarla ilişkilerimizde^ onların sahip oldukları 

farklılıkları dikkate almalıyız.

GEÇMİŞİMİZ BİZİ 
YANILTIR MI?
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MUM ATEŞİYLE
PİŞEN YEMEK

Bir gün Nasreddin Hocanın arkadaşları kendisine bir 

teklifte bulunmuşlar:

—  Hocam, zifiri karanlık ve soğuk bir gecede hiç ateş 

yakmadan sabaha kadar köy meydanında bekleyebilirsen 

biz sana güzel bir ziyafet çekeceğiz.

Hoca bu teklifi hemen kabul etmiş. Kararlaştırılan 

gün Hoca, meydanın ortasında sabaha kadar tir tir 

titreyerek beklemiş. Sabah olunca arkadaşları hocanın 

yanına gelmiş. Hoca gelen arkadaşlarına durumu anlatmış:

—  Tamam. Sabaha kadar dediğiniz şartlar altında 

burada bekledim. Hadi bakalım yakın kazanları da 

ziyafet başlasın.

Hocanın arkadaşları işi yokuşa sürmeye başlamışlar:

—  Yani şimdi etrafında hiç mi bir ısı ve ışık kaynağı 

yoktu?

—  Etrafımda hiç ateş yoktu. Ama çoook uzakta bir 

evin penceresinde mum ışığı yanıyordu.

—  Hocam olmadı. Sen uzaktaki o mum ışığıyla bir güzel 

ısınmışsın. Kusura bakma kaybettin. Ziyafet filan yok sana.

—  Peki, öyle olsun ben kaybettim. Ama şu ziyafeti iptal 

etmeyelim ben size güzel bir ziyafet vereyim. Canınız 

sağ olsun.

Adamlar sevinçten ne yapacaklarını bilememişler. 

Ziyafet vakti hocanın yanına gelen arkadaşları bir de 

ne görsünler: Hoca kocaman bir kazanın altına minicik 

bir mum koymuş öylece bekliyormuş. Hemen sormuşlar:

—  Ne yapıyorsun Hoca?

—  Size yemek pişiriyorum.

—  Yahu Hocam bir mumla koca kazandaki yemek pişer 

mi?

Hoca da tam bu soruyu bekliyormuş. Anında vermiş 

cevabını:

— Arkadaşlar, soğuk bir gecede uzaktaki bir mum ışığı 

beni ısıtır da kazanın hemen altındaki mum ateşi yemeği 

niye pişirmesin?
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5 kişi camiye doğru giderken birden bardaktan boşanırcasına yağmur 
başlar. 4 kişi sırılsıklam ıslanırken bir kişi kupkuru kalmıştır. Hiçbirinde 

şemsiye ve yağmurluk olmadığına göre bu nasıl olur?

Tabutla cenaze taşıyan dört kişiden söz ediyorsak olur

Zeka Sorusu

Dünyadaki tüm insanların uymak 

zorunda oldukları kanun nedir?

(Yerçekimi Kanunu)

Kim bu sorunun sevabını bilir,
İçinden aldıkça büyüyen şey nedir?

(Çukur)



Çocukların düşünme

kabliyetlerinin

gelişmesine katkıda

bulunmak.

Konu:

Örnek Hayat
Bulmaca

Çocukların düşünme

kabliyetlerinin

gelişmesine katkıda

bulunmak.

Gazilik ve Şehitlik
Konu:

Hikaye

Konu:

Hikaye

Bulmaca

Kul Hakkı
Konu:

Kavram Açıklaması
Bulmaca

1. HAFTA

HAFTA

MEDENİYET VE DEĞERLER KULÜBÜ
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

5-6. VE 7-8.SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

GRUP REHBERLİĞİ REHBERİN GÜNLÜĞÜKARAKTER EĞİTİMİ

HEDEF ETKİNLİK
BELİRLİ GÜNLER

VE HAFTALAR
DİĞER

2. HAFTA

3. HAFTA

4. HAFTA

MÜFREDAT
KİTABI 

HAFTANIN
DEĞERİ

SOSYAL
FAALİYET

Çocukların empati

kurma kabliyetlerinin

gelişmesine katkıda

bulunmak.

Kul Hakkı Bulmaca

Çocukların empati

kurma kabliyetlerinin

gelişmesine katkıda

bulunmak.

Gazilik ve Şehitlik
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