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5. & 6.
SINIF



ÖLÇÜLÜ
OLMAK
Rabia GÜLCAN KARDAŞ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Ölçülü bir Müslüman,

Ölçülü davranmanın ne demek olduğunu kavrar, ölçülü ve ölçüsüz davranışları

birbirinden ayırır.

Peygamberimiz’in (s.a.v.) ümmetinin aşırılığa kaçmayan, ölçülü insanlar olduğunu bilir.

Hayır yaparken de ölçülü davranır.

Sahip olduğu nimetleri kullanırken israf da etmez, cimrilik de yapmaz.

Yemek yemek, oyun oynamak, televizyon seyretmek gibi günlük işlerinde ölçülü olmaya 

çalışır.
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Sınavlar yaklaştığında ne yaparsınız? İmtihanlarınıza günler öncesinden planlı 

programlı bir şekilde çalışmak yerine ders çalışmayı sınav akşamına mı 

bı¬rakırsınız? Peki ya hafta sonlarını nasıl geçirirsiniz? “Hafta içi 

okul zaten oldukça yorucuydu!” deyip ders¬lerden 

uzaklaşıp gezerek mi vakit geçirirsiniz? Yoksa 

okulda daha başarılı olabilmek için çalışır 

mısınız? Kendinizi heba edecek kadar 

derslere vermek mi, hiçbir çaba sarf 

etmeden tembel tembel oturmak mı? 

Sizce bu seçeneklerden hangisini tercih 

etmek doğru? Gelin birlikte düşünelim!

Hayatta sürekli bir şeylerle meşgulüz. Kimi zaman tek 

meşgalemiz okul olur; kimi zaman evimiz, ailemiz ve arkadaşlarımız. 

Bir bakmışız zaman akıp gitmiş, o an çok önemli olduğuna inandığımız her şey 

geri¬de kalmış. Diyelim ki iki veya üç sene sonra 

sizin için önemli bir sınav var; SBS. Siz bu sınavın 

sitresiyle gün¬leri, haftaları, ayları geçirirken bir 

bakıyorsunuz liseli oluvermişsiniz. Lise sınavlarıyla 

günlerinizi gecelerini¬zi geçirirken bir gün geliyor 

üniversite kapısından giriveriyorsunuz. Daha neler 

neler zamanla birlikte gelip geçiyor. Önemli olan, 

seneler birbiri ardınca gelip geçerken elimizde 

kalanlar. Büyük bir stresle günlerce çalıştığımız bir 

sınavın ardından, “Bu kadar strese ne gerek vardı?” 

diyebiliyoruz.

Mesela günlerce hazırlanılan futbol maçları... Oyuncular plansız, aşırı bir şekilde 

antrenman yaparlarsa maçı yorgunluktan kaybederler. Diğer 

yandan tüm işini gücünü bırakıp stadyuma saatler öncesinden 

takımını desteklemeye giden taraftarlar... Tuttukları 

takım, maçı kaybedince aşırı üzülen ve kazandıklarında da 

kendisinden geçerek sevinenler...

Zengin bir kimse dikkatsizce parasını harcarsa ne olur? Bir 

anda her şeyini kaybedebilir, değil mi? Ya da tutumlu olacağım 

derken hiç para harcamazsa? Tabii ki bu da olmaz! Sevdiği 

bir kimseyi kaybeden bir insan düşünün! Hayata küsecek kadar 

üzülmesi, günlerce yas tutup kenara çekilmesi doğru mudur?

İnsan, imkânlarının farkında olmalıdır arkadaşlar; nasıl mı? Hani babalarınız, 

evi geçindirirken belli bir ölçüde hareket ederler, değil mi? Savurganlık da 

yapamazlar, gereğinden fazla tutumluluk da. İki durum da aile fertlerinin zor 

günler geçirmesine sebep olur. Herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 

ORTA YOL
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orta yolu bulmak zorundadırlar. Aile reisi, fertlerinin 

her istediğini alsa, aylık kazancını ölçüsüz bir 

şekilde harcasa ne olur?

Annelerinizi mutfakta hiç izlediniz mi? Nasıl ki 

onlar, bir pastayı bile ölçü ile yapıyorsa, işte bizim de 

hayatta karşılaştığımız her durumda bir ölçümüz, bir sınırımız 

olmalı. Orta yolu bulmak, her zaman bizi kazançlı çıkartır. Bu 

sayede belirlediğiniz hedeflerinize daha kolay ulaşırsınız.

Dinimiz bize her zaman orta yolu öğütlemiştir. 

Ne çok yemeyi doğru bulmuştur, ne de çok aç 

kalmayı... Ne gereğinden fazla uyumayı doğru 

karşılamıştır, ne de uykusuz kalmayı emretmiştir. 

Peygamberimiz’in (s.a.v.) hayatına bakarsanız 

O’nun, her işinde ölçülü olduğunu görürsünüz. Ölçülü 

olmak, bir Müslüman’ın hayat kanunu olmalıdır. 

Gereğinden fazla sevinmemek, üzülmemek... 

Ne hasta olacak kadar sıkıntıya girmek, ne 

de gamsız bir şekilde her 

şeye duyarsız kalmak... Ne 

paramızı har vurup harman 

savurmak ne de tutumlu 

olacağım derken kendisini 

ve ailesini sıkıntıya sokmak... 

İşte bunların her birinde orta yolu bulmak!

Ölçülü olmak, insana huzuru ve başarıyı getirir. Hayatta her şey anlam kazanır. 

Dersleri dinleyip vaktinde ve verimli bir şekilde sınavlara çalışmak... Paramızı, 

ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde kullanmak; ihtiyaç sahiplerini de düşünmek... 

Sevinçlerimizde, üzüntülerimizde aşırıya gitmemek, zamanın geçiciliğini 

unutmamak... Ölçüyü bozmadan hedefe doğru ilerlemek... Orta yolda başarıyı 

yakalamak!

Anlatmak istediğim hayatın her anını, 

davranışlarımızda orta yolu seçerek yaşamaktır 

arkadaşlar! Her şeye gerektiği kadar vakit 

ayırmalı ve gerektiği kadar değer vermeliyiz. 

Sağlıklı ve başarılı bir hayat için bütün işlerimizde, 

duygularımızda, düşüncelerimizde devamlı ölçülü 

olmalıyız.
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ÖLÜM MUCİDİ

“Yaşşşasııın! 50 gram daha vermişim.”

Ev halkı bu çığlık sesine uyandı. Rıza, her sabah 

olduğu gibi ve her akşam yapacağı gibi baskülün 

üzerine çıkmış, verdiği gramların miktarına göre 

çığlığını atmıştı. Küçüklüğünden beri çevresindekilerin 

“tombiş, tonton, tombul” gibi yakıştırmalarının ergenlikte 

de yakasını bırakmaması üzerine kilo vermeye karar 

vermişti. Annesinin diyetisyen önerilerini dikkate almamış; sadece kendine özgü, 

kendi buluşu olan bir yöntemle kilolarından kurtulmak için çalışmalara başlamıştı. 

Bu buluşuna göre sabahtan akşama kadar hiç yemek yemeyecek, akşamları da 

yemeğini yemeden uyuyacak, böylece açlığını unutacak; sabah olunca da sadece su 

ile yetinecekti. İşte böyle başladığı bugün de az da olsa yine kilo vermişti. Annesi, 

Rıza’nın odasının kapısından seslendi:

—   Oğlum, iki gündür bir şey yemedin. Bak, bu gidişin sonu hiç iyi değil!

—   Anne baksana, 50 gram daha vermişim. Ne güzel işte! Bu buluşum, diyet 

dünyasında bir çığır açacak.

—   Evladım, eğer böyle bir şey faydalı olsaydı senden önce birçok insan bunu 

bulmuş olurdu, öyle değil mi?

—   Değil anne! Demek ki bu buluş da beni bekliyormuş.

—   Bak oğlum! Buluşuna bir şey demiyorum; ama hiç bir şey yemeden kilo 

vermeye kalkmak, çok yanlış bence.

Hikâye anlatımına geçmeden önce “Bir insanın 
yaptığı ölçüsüz davranışlar, kendi hayatına nasıl 
zarar verebilir?” sorusuna verilecek cevaplar 
üzerine kısa bir hasbıhal yapabilirsiniz.

Hikayeden Önce
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—   Anne baksana! Günümüzde birçok insan diyet uzmanlarına giderek 

epeyce para harcıyor. Ben ise hiç para harcamadan üstelik yemekten de 

tasarruf sağlayarak kilo veriyorum. Fazla kilolarımı verdikten sonra bu 

uygulamamı tüm insanlara ilan edeceğim günü iple çekiyorum. Düşünsene 

anneciğim, haber programları beni konuk etmek için kuyruğa girecekler. 

Ben de katıldığım programlarda müthiş buluşumu herkese anlatacağım.

“Bu program, ölçüsünü korumak ya da ideal ölçüsüne ulaşmak isteyenler için 

özel olarak hazırlandı. Günümüzde ideal ölçü denilince ilk akla gelen insanı 

sîzlere takdim ediyoruz: Rıza BOLBEDEN

—  Oğlum, soyadın ile yaptığın iş biraz çelişmiyor mu?

—  Ona da bir çözüm buluruz anneciğim. Şimdi beni rahat bırak, on beş 

kilometre koşmam lazım.

—  Oğlum, delirdin mi? On beş kilometreyi 

nasıl koşacaksın. Kilo vereceğim diye 

yaptığın bu ölçüsüz hareketler seni hasta 

edecek.

— Buna mecburum anne! 

Vereceğim kilolar o kadar fazla 

ki, çok koşmam gerek, çok!

Rıza bunları söyler söylemez 

odasından hole, holden de 

dışarıya fırladı. Çevresindeki ağaçlar, kuşlar, çiçekler 

bugün Rıza’nın gözüne bir başka şekilde görünüyordu. 

Evlerinin yakınındaki koşu alanına attı kendini. Sağında, sol unda 

koşu öncesi ısınma hareketleri yapan birkaç kişiye 

küçümseyen bakışlar attıktan sonra hızla koşmaya 

başladı.

Temiz hava, ağaçlar, Güneş ve Rıza tam 

bir uyum içindeydi. İlk 100 metre oldukça 

iyi geçti. Ama ardından temiz oksijenin aç b i r 

mideye uyguladığı ani baskı gözlerini karartmaya, ölçüsüz attığı adımlar yüzünden 

şişen dalağı midesini bulandırmaya, karnının ağrımasından dolayı hızlıca nefes alıp 

vermesi de dilini kurutmaya başladı. Olduğu yere yığılmadan biraz önce yanından 

geçen birine evinin adresini zar zor söyleyebildi.

Gözlerini açtığında bir hastane odasındaydı. Başında annesi ve babası, başının 

üstünde ise serum şişesi vardı. Odanın her tarafına manasız ifadelerle baktıktan 

sonra hâlsiz bir şekilde mırıldanmaya başladı:

—   Ne oldu bana anne?

—   Ne olacak yavrum! On beş kilometrelik koşuyu bitirmene sadece 14 

kilometre 900 metre kala bayılıvermişsin.

Babasının konuşması ise Rıza için bir işkenceydi âdeta.

—   Hanım, dalga geçme çocukla! Günlerce çalıştı, yeni bir buluş yaptı. İlk 
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denemesinde başarılı olmasını bekleyemezdik herhâlde! Göreceksin 

bak, hastaneden çıkar çıkmaz ikinci koşusunda 150 metre 

koşabileceğine bütün kalbimle inanıyorum.

Rıza, babasının bu kinâyeli sözlerine cevap vermek istedi; ama içinde 

bulunduğu durum buna müsaade etmiyordu. Az sonra boynunda stetoskop, 

elinde minik bir dil tahtası bulunan aile doktorları içeriye girdi. 

Rıza kendini bildi bileli tanıdığı Yakup Beyin iğnelerinin acısını 

çok iyi biliyordu. Doktor neşeli bir sesle konuşmaya başladı:

—   Baylar, bayanlar! Merdivenden kayanlar! İşte karşınızda 

yüzyılın dâhisi! Mucitlerin en yenisi, en çılgını! Çılgın mucit Rıza! 

Artık “Ölçümü koruyamıyorum! İdeal ölçülerime bir türlü ulaşamıyorum!” 

gibi cümleleri unutun. Çünkü karşınızda bulunan şu insan, şu mucit efendi, 

buluşuyla bu sorunları tamamen ortadan kaldırdı.

Rıza, doktorun bu ifadelerinden annesinin ve babasının olan biten 

her şeyi doktora anlattıklarını hemen anladı. İyice mahcup olmuştu. 

Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Zaten tutmasına da gerek kalmadı. 

Doktorun hemen arkasından kendisine doğru yaklaşan güler yüzlü bir hemşirenin 

elindeki kocaman enjektörü görünce koyuverdi kendini. Hemşire doktorunkine 

benzer bir sesle konuşmaya başladı:

—   Hastanemize şeref verdiniz efendim! Fakat ölçüsüzce yapmış olduğunuz 

diyet denemesiyle vücudunuza biraz zarar vermişsiniz. Hastanemiz adına bu 

iğneyi gururla size takdim ediyorum. Lütfen kabul ediniz.

İşte tam bu sözlerden sonra Rıza ağlamaya başladı. Sözlerden etkilendiği için 

midir; yoksa hemşirenin elindeki enjektörün tereddütsüz hedefini bulmasındanmı 

bilinmez. Yediği iğnenin ardından doktorun sözleri tüm yaşadıklarını çok güzel 

özetliyordu aslında:

—   Vücudundaki fazla kiloları atmak için bedenine fazla yüklendin. Ömür 

boyu çekeceğin ızdıraplara sebep olabilirdin. Her şeyin aşırısı zararlıdır 

Rıza. Yediklerinin ölçüsüne dikkat edersen bedenin de ideal ölçüde 

kalacaktır. Hayattaki her alanda ölçülü davranmaya dikkat 

edersen hayatının ideal ölçüsünü yakalarsın. Anlaştık mı?

Rıza’nın başka bir cevap vermesi şu an için imkânsızdı. Ağlaması 

bitmişti. İçli içli nefes alıp veriyordu. Annesinin şefkatli elleri başını 

okşuyordu. “Galiba büyükler haklı!” dedi kendi kendine. “Ben kendi 

hayatımın ölçülerini koruyayım da diğer insanların beden ölçüsünün 

durumuna sonra bakarım.” diyerek kendisini uykunun kollarına bıraktı.

Rıza’nın başından geçen olayın benzeri ne gibi 

hadiseler yaşanabilir, öğrencilerinizin bunun 

üzerinde düşünmelerini sağlayabilirsiniz.

Hikayeden Sonra
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DÜNYAYI
GÜLDÜREN HOCA

Nasreddin Hoca’nın ismini duymayanımız yoktur. Ne zaman onun ismi anılsa bir 

iki fıkrası mutlaka aklımıza gelir, tebessüm ederek onları arkadaşlarımıza 

anlatırız hemen. Fakat onu ne kadar tanıyoruz, hayatı hakkında ne biliyoruz? 

Hadi hep beraber hocanın dünyasını biraz daha yakından inceleyelim.

Nasreddin Hoca sadece fıkralarda 

adı geçen hayâlî bir kahraman değil, 

gerçekten yaşamış bir 

halk ve gönül insanıdır. 

Birçok araştırmacının 

ortak kanaatine göre 

13. yüzyılın başlarında 

Es k i ş e h i r ’ i n 

Sivrihisar ilçesine 

bağlı Hortu köyünde doğmuştur. 

Bu köy, günümüzde “Nasreddin 

Hoca Belediyesi” ismini almıştır. Nasreddin Hoca, ilk eğitimini 

babasından aldıktan sonra ciddi bir medrese tahsili gördü. Daha sonra 

köyünden ayrılarak Konya Akşehir’e gitti. Burada isminden de anlaşılacağı 

üzere medreselerde hocalık yaparak ders okuttu. Vaizlik, imamlık ve kadılık 

gibi vazifelerde bulundu. Allah Teâlâ’nın verdiği ömrü Akşehir’de, 1286 yılında 

76 yaşındayken tamamladı.

Nasreddin Hoca’nın ünü, günümüze kadar gel¬miştir ve tüm dünyaya yayılmıştır. 

Onun, yaşadığı toplumda ve sonraki asırlarda bu kadar kabul görmesi ve 

sevilmesi, insanları tatlı dille ve güler yüzle uyarmasından kaynaklanmaktadır. 

İnsanların yaptıkları hataları, toplumun aksayan yönlerini kendine has güzel bir 

üslupla, onları kırıp incitmeden dile getirmiştir. Bu, dinimizin de bize öğrettiği 

bir davranış biçimidir.

Hoca; toplumdan asla kopuk bir hayat yaşamamış, aksine devamlı insanlarla 

birlikte olmuştur. Böylece halkın içinde olan biteni çok iyi gözlemleme 

imkânı bulmuş, “iyiliği emredip kötülükten sakındırma” ölçüsüne sıkı sıkıya 
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bağlı kalmıştır. Toplumdaki yanlışlıkları mizahî bir üslupla eleştirerek doğru 

olanı göstermeye çalışmıştır. Fakat bu görevini yaparken asla yıkıcı ve kırıcı 

olmamış, muhatabına çok geniş bir hoşgörüyle yaklaşmıştır.

Nüktecilik ve hazır cevaplılık, onun en önemli özelliğidir. Fakat onu sadece 

“komik adam” olarak görmek yanlış olur. Çünkü o, “tebessümle tefekkürü” bir 

arada yaşatan; yani güldürürken düşündüren bir bilgindir. Onun her fıkrasının 

arkasında mutlaka düşündürme ve hatalardan ders çıkarma anlayışı vardır.

Onun hakkında anlatılan doğru fıkralarda bir Müslüman’ın ölçülü hayat anlayışını 

görürsünüz. O, insanları güldürmek için yalan söylemez. Çünkü dinimizde şaka 

için bile olsa yalanın yeri yoktur. Şakalarında, latifelerinde bir Müslüman’ın 

sahip olması gereken incelikleri görürsünüz. Sizi güldürdüğü sözler aslında 

en ince hakikatlerdir. “Ye kürküm ye”, “doğuran kazan”, “yorgan gitti kavga 

bitti”, “ciğeri yiyen kedi”...

Arkadaşlar, bu arada dikkat edelim! Günümüzde Hoca’ya atfedilen bazı 

fıkralarda Nasreddin Hoca; oruç tutmayan, namaz kılmayan, abdestsiz bir kişi 

olarak gösterilmektedir. Bu, kesinlikle doğru değildir. 

Çünkü kaynaklarda Hoca’nın medrese tahsili gördüğü ve din eğitimi verdiği 

kesin olarak belirtilmiştir. Yani Nasreddin Hoca; ibadetlerini yerine getiren, 

halkı eğiterek insanlara iyiyi ve güzeli anlatan, dinini yaşamaya çalışan samimi 

bir Müslüman’dır. Bu yüzden ona ait olan fıkralarla, kendisine ait olmayan 

uydurma fıkralar hemen fark edilir. Sizin gibi akıllı çocuklar da bu gerçeği 

görerek onun adının lekelenmesine izin vermez ve böyle fıkralara hiçbir 

zaman itibar etmez.

Doğru Kazan

Hoca komşusundan ödünç bir kazan alır, kazanı verirken içine bir kazan 

yerleştirir.

Komşusu sorar;

—   Bu ne?

“Senin kazan doğurdu”der hoca da komşu çok sevinir.

Aradan bir kaç gün geçer. Hoca yine komşusuna gider. Bir iki gün kullanmak 

için kazanı ister.

Komşusu:

“Hay hay, baş üstüne!” deyip kazanı sevinerek hocaya verir.

Aradan oldukça uzun bir zaman geçer. Komşu, kazanı geri

gelmeyince çediklerini giyer. Hocanın evine gider, sorar:

—   Bizim kazan ne oldu?

“Sizin kazanmı, sîzlere ömür!” der Hoca.

Komşu şaşırır:

—   Aman hocam, kazan bu, nasıl ölür?

—  Komşum saçmalama kazanın doğurduna inanıyorsunda öldüğüne mi 

inanmıyorsun?
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Adam, bir doktora gidip son zamanlarda gözlerinin 

dışarıya fırladığını ve kulaklarının uğuldadığını 

söyleyerek yardım istedi. Doktor, adamı muayene 

ettikten sonra ciddi bir eda ile başını sallayıp, 

“Bademciklerinizin alınması gerekiyor!” dedi. 

Adam bademciklerini aldırdı; fakat bunun bir 

faydası olmayınca başka bir doktora gitti. Bu 

doktor ise adama bütün diş¬lerini çektirmesini 

söyledi. Adamcağız dişlerini toptan çektirdi. Ama 

ne gözlerinin patlaklığı geçti ne de kulaklarının 

uğultusu dindi. Adam üçüncü bir doktora görünmeye 

karar verdi. Bu doktor, adama altı aylık ömrü 

kaldığını söyleyince adam çok üzüldü.

Madem yakında ölecekti, bari o zamana kadar 
krallar gibi yaşamalıydı. Gıcır gıcır son model bir 
araba aldı, üniformalı bir şoför tuttu; şehrin en iyi 
otellerindeki bir daireye yerleşti. En lüks terziye 
yirmi takım elbise diktirdi. Hatta gömleklerini 
bile ısmarladı. Gömlekçi, “kol 16, yaka 34” diye 
ölçülerini alırken adam, “yaka 33 diye” düzeltti. 
Gömlekçi tekrar ölçüp “34” diye ısrar edince 
adam, “Ama ben hep 33 yaka giyerim.” dedi. Bunun 
üzerine gömlekçi omuz silkip “Siz bilirsiniz!” 
dedi. “Ama ben sizi uyarıyorum, 33 yaka giymeye 
devam ederse¬niz gözleriniz patlar, kulaklarınız da 

uğuldar!” 

Bir Nukte
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Bizans ordusunun Müslümanlar üzerine harekete 

geçtiği haberi Medine’ye ulaştı. Herkes 

telaşlıydı. Allah Resulü ise kararını 

vermişti. Bizans ordusunu Medine dışında 

karşılayacaktı. Bunun için bir an evvel 

ordunun toplanması gerekiyordu. Elbette ordu için 

gereken, öncelikle paraydı. Allah Resulü (s.a.v.) Müslümanlar’ı yardıma 

çağırıyordu. Haber bir anda her yere yayıldı: “Allah Resulü seferberlik 

ilan etmiş. Herkes orduya elinden gelen yardımı yapacakmış.” İnsanlar, 

bu sözleri tekrar ediyor ve arkasından Allah’ın yardımlaşma âyetlerini 

okuyarak birbirlerini hayır yapmaya teşvik ediyorlardı.

Allah Resulü (s.a.v.) ordu için gelen yardımları bizzat kabul ediyordu. 

Yine bir gün yardımlar toplanırken Hazreti Ömer geldi. Allah Resulü 

onu görünce tebessüm etti ve yanına çağırdı. Büyük sahabe de Allah 

Resulü’nün önüne diz çöktü. Getirdiği yardımları oraya bıraktı. Allah 

Resulü (s.a.v.), Hz. Ömer’e sordu: “Sen ne kadar bağışlıyorsun ya 

Ömer?” Hz. Ömer, “Anam babam Sana feda olsun ya Resulallah! 

İşte bu kadar bağışlıyorum.” dedi. Allah Resulü (s.a.v.) tebessüm 

ederek, “Peki ailene ne bıraktın Ya Ömer?” diye sordu. Çünkü 

kişinin malında ailesinin de hakkı vardı. Peygamberimiz (s.a.v.) de 

bu kadar çok yardımda bulunan Hz. Ömer’in, ailesine bir 

şey bırakıp bırakmadığını öğrenmek istedi. Hz. 

Ömer yine heyecanla cevapladı “Malımın kalan 

yarısı ailemedir, ya Resulallah!” Bunu duyan 

Peygamberimiz’in gönlü rahatladı ve Hz. 

Ömer’e duada bulundu.

Tebük Seferi, Müslüman ile münafığı birbirinden 

ayıran bir imtihandı. Salih mü’minler, ellerinde avuçlarında olanı yardım 

için infak ediyorlardı. Allah Resulü ise onlara getirdiklerinin bir kısmını 

iade ederek ailelerinin geçimi 

için gerekeni geri almalarını 

tembih ediyordu. Çünkü 

infak heyecanı ile hayır 

yapacak kişinin, sorumlu 

olduğu diğer şeyleri 

unutmaması gerekiyordu. 

Ailene
 Ne Bıraktın?
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GAYE:   Öğrencilerin “Güzelliklerde ve kötülüklerde ne fazlalık ne 

eksiklik hayır getirir. Aksine dengeli ve gerektiği kadar olan her 

şey, gerçekten işimize yarar.” düşüncesini anlamalarını kolaylaştırmak.

MALZEMELER

* 3 yumurta

* 1,5 su bardağı şeker

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı sıvı yağ

* Vanilya

* Kakao

* Kabartma tozu

* Aldığı kadar un

Katılımcılar iki gruba ayrılır. İki gruba da aynı malzemeler farklı 

ölçülerde verilir. Bir grup malzemeleri yukarıda verilen 

ölçülerde kullanır. 2. grup ise unu, verilen ölçülerin üç katı kadar kullanır 

ve kabartma tozunu da yarı yarıya indirir. (Ya da şekeri yarıya indirir. 

Burada önemli olan kekin tadını/şeklini değiştirecek kadar ölçünün 

değişmesidir.) Yapılan iki kek de pişiri¬lip çocuklarla tatlarına bakılır. 

Yorumları alınır. Keklerin tatlarının neden birbirinden farklı olduğu 

üzerinde konuşulur. Güzel olan kek için rehber, çocuklara şu soruları 

yöneltir:

— Bu kekin güzel olması şekerinin, yumurtasının, yağının ya da ununun 

fazlalığından mı; yoksa diğer malzemelerin eksikliğinden mi?

Cevap: İkisi de değil. Kekin güzel olma sebebi,

bütün malzemelerin dengeli olmasındandır.

Bu faaliyeti çay örneğinden hareket ederek de yapabilirsiniz. Birer 

fincan çaya çok az ve çok fazla miktarda şeker katarak herşeyin bir 

ölçüsü olması gerektiğini gösterebilirsiniz.

NETİCE: Yemeği de keki de fazlalıklar ya da eksiklikler güzel 

yapmıyor. Onları güzel ve lezzetli yapan, malzemelerin dengeli ve ölçülü 

olmasından kaynaklanıyor. İşte bizler de hal, hareket, duygu, düşünce ve 

davranışlarda ne kadar ölçülü olabilirsek,

o kadar güzel ve özel kişiler oluruz. 

FEN
ETKİNLİĞİ
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 EYVAH

Adam, arkadaşına dert yanıyordu.

— Korktuğum başıma geldi?

— Ne oldu?

— Bizim hanım üçüz doğurdu.

— Ne olmuş yani?

— Ne olmuşu var mı? Hamileyken üç silahşörler romanını okuyup 

duruyordu. Ben de sürekli uyarıyordum. Şu romanı okuma, başımıza iş 

çıkaracaksın, diyordum. Korktuğum başıma geldi işte.

Arkadaşı bunları duyunca birden haykırdı:

— Eyvah, yandım o zaman ben!

— Ne oldu?

— Ne olacak birader, benim hanım da hamile ve bir 

haftadır Kırk Haramileri okuyor.
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BİLMECE
Tüyden bile hafif o

lan tutulması en zor 

şey nedir?

Açarsam dünya olur yakarsam kül olur.

NEFES

HARİTA

Bir otomobil, İstanbul’dan Ankara’ya gidiyor ve 
tekrar aynı yol dan, aynı kullanış tarzıyla geri 
geliyor. Bu otomobil, Ankara’ya giderken mi; 
yoksa İstanbul’a dönerken mi daha çok yakıt 
harcar?

Ankara İstanbul’dan daha yüksekte olduğu için,
Ankara’ya giderken daha çok yakıt harcar.

Zeka Sorusu
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7. & 8.
SINIF



SÖZÜNDE
DURMAK

Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Sözünde duran Müslüman,

Söz vermenin Müslüman için bir senet olduğunu bilir.

Sözünde durmayanın emin insan olmayacağını bilir.

Sözünde durmamanın şeytanla ortaklık olduğunu bilir.

Sözünde durmamanın, münafıklık alameti olduğunu unutmaz.

Yerine getiremeyeceği sözler vermez.
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Arkadaşlar!

İmanın insana kazandırdığı en önemli özelliklerden biri, sözünde 

durmak, diğer bir deyişle ahde vefa göstermektir. Bu, bir Müslüman’ın 

olmazsa olmazıdır. Bir toplum düşünün, o toplumun hiçbir ferdi 

verdiği sözde durmuyor, antlaşma yaptığında sebepsiz yere 

bozuyor, kendisine bir emanet teslim edildiğinde onu hor kullanıp 

sahipsiz bırakıyor. Böyle bir toplumda güven duygusu mevcut olabilir 

mi? Ailenize, sınıf arkadaşlarınıza, komşularınıza, öğretmenlerinize, 

belediye başkanınıza; hatta kendinize güvenemediğiniz bir ortamda 

sevgi, saygı, mutluluk, fedakârlık gibi duyguların gelişmesini 

beklemek ne kadar da abestir.

Münafık, yani ikiyüzlü olmanın üç alâmetini biliyoruz biz. Bunlardan 

biri, verdiği sözü tutmamaktır. Evet, bir Müslüman, düşmanına 

bile verdiği sözü tutmalıdır. Öyle ki, “Bu adam ahdine 

vefalıdır.” denmeli. Tıpkı Peygamberimiz 

için Muhammedü’l- Emin dendiği gibi.

Bizans İmparatoru Herakliyus, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) hakkında bilgi almak 

için Ebu Süfyan’a sorar:

-   Muhammed’in hiç sözünde durmadığı 

oldu mu?

O zamanlar henüz Müslüman olmamış olan 

Ebu Süfyan,

-   “Hayır! O, verdiği her sözü tutar.” demek zorunda kalmıştır.

Hiç şüphesiz düşmanlarına bile itiraf ettirilen bu güvenilirlik, O’nun 

şahsiyetinin en temel çizgilerindendir. Daha da ilginç bir başka olay 

anlatacağım şimdi size:

İslâm’ın en azılı düşmanlarından biri olan Ubey bin Halef, hicretten 

evvel Peygamber Efendimiz’i her gördüğünde,

-   “Bir at besliyorum Muhammedi Ona en iyi şeyleri yediriyorum. 

Ona binip bir gün Sen’i öldüreceğim!” derdi.

Peygamber Efendimiz de bir gün, “İnşallah Ben seni öldüreceğim!” 

demişti ona.

En Zor
Anlarda Bile
Sözünde durmak
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elimizden gelen bütün gayreti göstererek 

bunu bir karakter hâline getirmek 

zorundayız arkadaşlar! Zira küçük yaşlarda 

kazanılan güzel alışkanlıklar, katlanarak ve 

daha da güzelleşerek yer edinir hayatımızda. 

Bunun için dikkat etmemiz gereken en önemli 

husus, söz verirken dikkatli olmaktır. 

Yapamayacağımız şeyleri, “Yapacağım!” diye 

söylersek o zaman payımıza ancak utanmak düşer. Söz verirken 

duygusal dengemiz de mühimdir. Mutlu iken vereceğimiz sözlere 

dikkat etmek bu konudaki en önemli karardır. Çünkü insan, neşeli 

iken bütün dünyayı sırtına yüklenecek kadar güçlü hisseder kendini. 

Bütün zorluklar kolaylaşır, hiçbir şey dert olarak gözükmez. 

O yüzden o anda ondan ne istense yapmayı kabul edebilir. Böyle 

zamanlarda söz vermek sonradan bizi zor durumda bırakabilir.

İkinci olarak dikkat edeceğimiz nokta, verdiğimiz sözü ne 

pahasına olursa olsun yerine getirme çabasında olmaktır. Bir söz 

verdiysek ardımıza bakmadan o işi hâlletmeli, onu yapmadan rahat 

edememeliyiz. Bunlara dikkat ederek kazanacağımız bu peygamberi 

sıfat, imanımızın kalitesini de yükseltecektir.

Uhud harbi günü Ubey bin Halef, Peygamberimiz’i öldürmek üzere 

iyice yanına yaklaşmıştı. Sahabe efendilerimiz onu öldürmeye 

kalkışınca Efendimiz, “Bırakın gelsin!” demiş ve yanındaki sahabenin 

elindeki mızrağı alıp Ubey bin Halef’e fırlatmıştı. Mızrak adamın 

boynunu sıyırıp geçse de o, korkuyla kaçmaya başlamıştı.

“Muhammed beni öldürdü!” diye haykırıyordu. Arkadaşları bu 

kadarcık sıyrıktan bir şey olmayacağını söyleseler de o şöyle diyordu: 

“Muhammed bana ‘Seni öldüreceğimi’ demişti. Vallahi O bana tükürmüş 

olsa bile o tükürükle ölürdüm ben. O, sözünün eridir.” Gerçekten de 

Ubey, bu küçük sıyrık sebebiyle Mekke’ye varmadan ölmüştü.

İşte böylesine bir eminlik... Hiç şüphesiz bu hâl, en zor zamanlarda 

bile sözünde durarak kazanılacak bir hâldir. 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: 

“Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen 

sözde elbette sorumluluk vardır, (isra 

sûresi, 34. âyet)” Bu yüzden mü’minler, 

çocuklara bile verdikleri sözü tutarlar. 

Yalandan, insanları kandırmaktan mümkün 

mertebe kaçınırlar.

Ahde vefa; sözünü çiğnememek, söze 

sadık kalmak, dürüst olmaktır. Bu konuda 
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Müslüman
Sözü

“Sizin zararınıza bir durum söz konusu olsa 

dahi verdiğiniz sözde durur musunuz?” sorusunu 

sorduktan sonra alacağınız cevapları bir yere 

not edebilirsiniz. Sonra da aşağıdaki hikâyeyi 

anlatınız. Hikâye bittikten sonra aynı soruyu 

tekrar sorabilirsiniz.

Hikayeden
Önce

Hz. Ömer, halifeliği zamanında bir gün arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. 

Bu sırada iki genç, huzuruna geldi. Yanlarında kollarından sıkıca 

tuttukları bir genç vardı. Kollarından tutulan genç, temiz giyimliydi 

ve mert birine benziyordu. Biri, geliş sebeplerini şöyle anlattı: “Bu 

genç, babamızı öldürdü. Bu adamdan şikâyetçiyiz, onun yargılanmasını 

istiyoruz.”

Hz. Ömer, her iki tarafın da ifadelerini aldı, onları dikkatli bir 

şekilde dinledi. Hâdisenin nasıl cereyan ettiği iyice öğrenildikten 

sonra katil genç, suçlu görülerek idama mahkûm edildi. Delikanlı, 

kararı sükûnetle dinledikten sonra dedi ki:

“Siz, mü’minlerin emirisiniz. Emriniz, başımızın üzerinedir. Kararın 

yerine getirilmesine hazırım. Ancak babam vefat etmezden önce 

paralarını ayırmış, bana ‘Oğlum! Şunlar senin, şunlar da kardeşinindir. 

Kardeşin büyüyünceye kadar kardeşinin malını sen muhafaza et! 

Büyüyünce kendisine verirsin.’ diye vasiyet etmişti. Ben de bu paraları 

bir yere gömdüm. Şimdi karar infaz edilirse bu paralar orada kalır. 

Çünkü benden başka yerini bilen yok. Yetim hakkı zayi olur. Bana üç 

gün müsaade ederseniz gider, emaneti ehil birine teslim ederim. Sonra 

da gelir, teslim olurum.”
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Hz. Ömer,

- “Yerine bir kefil bırakman lâzım.” buyurdu.

- Burada bulunanlardan biri bana kefil olur.

- Kefilini göster!

Genç, orada bulunanların yüzüne dikkatlice

baktı. Sonra Ebû Zer Gıfarî hazretlerini

göstererek, “İşte bu zat, benim kefilim olsun.” dedi.

Hz. Ömer:

- Ey Ebû Zer, kefil olur musun?

- Evet, üç güne kadar döneceğine ben kefil olurum.

Aradan üç gün geçti. Gence verilen mühlet bitmek üzereydi. Davacı 

gençler gelmiş; fakat suçlu genç gelmemişti. Davacılar dedi ki:

- Ey Ebû Zer, kefil olduğun genç gelmedi! Madem o gelmedi, sen onun 

kefili olarak onun cezasını sen çekmedikçe buradan ayrılmayız.

Ebû Zer hazretleri gayet sakin bir şekilde onlara şu cevabı verdi:

- Daha vakit var, sürenin sonuna kadar bekleyin bakalım. Eğer 

gelmezse ben hazırım.

Nihayet bildirilen vakit doldu. Ebû Zer hazretleri de ortaya çıkıp 

cezasının infazını istedi. Tam bu sırada toz 

duman içinde birinin gelmekte olduğunu 

gördüler. Gelen, o gençten başkası değildi. 

Genç geciktiği için özür dileyerek: “Parayı 

bulup dayıma teslim ettim. Kardeşimi de 

ona emanet ettim. Dayımın yeri hayli uzak 

olduğu için ancak bu zamanda gelebildim.”

Orada bulunanlar, gencin sözünde durmasına 

hayran kaldılar. Bu hususu kendisine 

söylediklerinde genç, şu cevabı verdi: 

“Mert olan hakiki Müslüman, sözünde 

durur. Arkamdan, ‘Artık dünyada sözünde duran kalmadı.’ dedirtmem.”

Ebû Zer hazretlerine genci tanımadığı hâlde ona nasıl kefil olduğunu 

sorduklarında: “Genç bana güvenerek, ‘Bu adam benim kefilim olsun.’ 

dedi. Bunu reddetmeyi mürüvvete, insanlığa sığdıramadım. Âlemde 

fazilet, iyilik kalmamış dedirtmem.”
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Bu durumu gören davacılar, “Biz de 

bu dünyada kerem sahibi, cömert 

kalmadı dedirtmeyiz. Allah rızası için 

davamızdan vazgeçtik, ölenin varisleri 

olarak suçlu genci affediyoruz.” 

dediler.

Öğrencilerinize Sorun

Hikâyeyi anlattıktan sonra şu soruları 
öğrencilerinize yöneltip alacağınız 
cevaplarla hikâye hakkında duygularınızı ve 
düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz:
1- Gencin yerinde siz olsaydınız, sizi 
cezalandırmaları için geri döner miydiniz?
2- Ebû Zer (r.a.) yerinde olsaydınız, hiç 
tanımadığınız bir gence kefil olur muydunuz?
3- Diyelim ki top oynarken vurduğunuz top, 
komşunun camını kırdı. Diyelim ki bu yaptığınızı 
kimse görmedi. Gidip komşunuza camı kıranın 
siz olduğunu söyler misiniz? 
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Medine Müdafaasında görevli 

olan Mülazim İdris Sabih Bey’in 

Fahrettin Paşa’ya ithaf ettiği, 

Peygamber Efendimiz için 

yazdığı ve bütün askerlerin 

ezberlediği şiirden bir kıta.

ÇÖL KAPLANI
FAHRETTİN PAŞA 

Yapamaz Erfuğrul evladı sensiz

Can verir cânânı veremez Türkler

Ebedî Hâdimü’l Haremeyniniz

Olsek de Ravzanı ruhumuz bekler*

Tarihimiz cesaretiyle, şecaatiyle nesillere 

örnek olan kıymetli şahsiyetlerle doludur. 

Bir nesil, tarihi ile barışık olursa geleceğe 

güven içinde bakabilecektir. Hele de 

Osmanlı Devleti gibi nice onulmaz güçleri 

dize getirmiş, üç kıtada asırlarca adâletle 

hüküm sürmüş bir milletin torunları için bu, 

apayrı bir şereftir.

Cesaretini imanıyla ateşleyen, Medine 

kalelerinde Ingiliz askerleriyle korkusuzca 

savaşan Fahrettin Paşa, tarihimizin şerefli 

yapraklarından sadece biridir.

Fahrettin Paşa, 1868 yılında Bulgaristan’da Rusçuk’ta dünyaya geldi. 

93 Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşen Fahrettin 

Paşa, 1891’de Osmanlı ordusuna katıldı. 

1916 yılına kadar birçok mevzide 

kahramanca savaştı. Nihayet 1916 yılında 

hayatının dönüm noktası olan bir vazifeye 

gönderilecekti.

Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. İngiliz 

ajanı Lawrence, Araplar’ı Osmanlı’ya 

karşı kışkırtıyordu. Lawrence’in görevi, 

1914-1916 yılları arasında Kahire’de Arap 

bürosu denilen yerde esirleri sorguya 

çekmek, Suriye’deki ve Filistin’deki Türk 

birliklerinin yerini öğrenmek ve 
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bu birliklere tuzak hazırlamak için Araplar’a yardım etmekti. Bunun 

için Araplar gibi giyiniyordu.

1916 yılında Mekke Şerifi Hüseyin’in isyanı ile Hicaz, Osmanlı 

topraklarından çıkarak Ingilizler’in eline geçmişti.

İşte tam bu sırada Medine’yi müdafaa görevi Fahrettin 

Paşa’ya verilmişti. Bu zor bir görevdi. Sadece 

düşmanla değil, açlıkla, susuzlukla, sıcakla da 

mücadele ediyorlardı. Git gide yiyecekleri 

azalıyordu. Ellerinde kalan az miktar hurmayı 

çeşitli şekillerde değerlendiriyorlardı. 

Hurma çorbası bile yapılmıştı. Fahrettin Paşa, 

“Burada isyancılara değil; ama hurmaya esir 

olduk.” diyordu. Artık içilecek temiz su dahi 

bulamıyorlardı. Bunun üzerine çamurlu suları içmeye 

başlamışlardı. Gün geçtikçe hurmalar da tükenmişti. 

Askerin yiyecek bir şeyi kalmamıştı. Fahrettin Paşa 

bir çözüm bulmak için çarşıda gezinirken çekirge satıcılarına 

rastladı. Araplar’ın çekirgeyi yediklerini ve çok lezzetli bulduklarını 

öğrenince bu konuyu araştırmaya başladı. Bu sırada çekirgeler 

toplanarak ambarlara konulmaya başlandı. Paşa, bu konuda askerleri de 

bilgilendirmek için bir emir yayınlattı. Emirde şöyle diyordu: 

“Çekirgenin serçe kuşundan ne farkı var? Sadece tüysüzdür. Yediği 

şeyleri titizlikle seçer. Çekirgeyi hekimlerimize de tahlil ettirdim. 

Şifa verici özelliklerini saymakla bitirememektedirler. Hem gıda hem 

devadır. Yenmesi sünnet-i seniyyedir. Dikkatle ve titizlikle yaptırdığım 

tecrübelerde tıbbî yararları güzelce anlaşılan ve yenmesi sünnet olan 

çekirgeye yan gözle bakmak, ondan tiksinmek en hafif tabirle 

nimet-nâşinaslıktır (nimetin kıymetini bilmemektir). 

Dün çekirgeyi bahçelerden yok etme tedbirlerini 

düşünürken bugün ‘Çekirge geliyor mu?’

diye yollarını gözlüyorum.”

Paşa, askerleri ile birlikte çekirge yemeye 

başlamıştı. Yiyecek sıkıntısı ile birlikte 

yeni bir mesele de Paşa’yı düşüncelere 

salmıştı. Ravza-i Mutahhara’nın yakınında bulunan 

depoda çok kıymetli emanetler vardı. Bunların 

savaş sonrasındaki akıbeti meçhuldü. Hicaz demiryolu 

Bedeviler ve ajanlar tarafından sürekli sabote ediliyordu. 

Fahrettin Paşa, bütün zorlukları göze alarak emanetleri, askerî 

birlikle demiryolundan İstanbul’a gönderme kararı aldı. Bu kutsal 

emanetlerde neler yoktu ki! Hazreti Osman’ın ceylan derisine yazdığı 

Kur’an’ı, hilye-i şerifler, Sultan Abdulaziz’in tuğrası, Mahmudiye ve 

Arif Hikmet Efendi kütüphanelerinde bulunan kıymetli eserler, el 
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yazması Kur’an-ı Kerim’ler bunlardan bazılarıydı.

Fahrettin Paşa, yola çıkarken emanetlerin sayımını yaptırdı. Gönderdiği 

birlikten emanetleri İstanbul’a teslim ettikten sonra da sayım yaparak 

durumu kendisine bildirmelerini istedi. Emanetler, İstanbul’a eksiksiz 

ulaştırıldı. Bugün Topkapı Sarayı’nda sergilenen kutsal emanetlerin 

bir kısmı Fahrettin Paşa’nın zorluklar içinde gönderdiği 

bu emanetlerdir.

Fahrettin Paşa, 2 yıl 7 ay süresince Medine’yi 

savundu. Sonra İstanbul’dan acı bir haber 

geldi. Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. 

Teslim olma zamanıydı. Fakat Fahrettin 

Paşa, Peygamber şehrini teslim etmemeye 

kararlıydı. Şerif Hüseyin haber gönderiyor, şehir 

üzerinde uçaklardan atılan bildirilerle askeri tehdit 

ediyordu. Fahrettin Paşa’nın vazifesi ve rütbesi alınmıştı. 

O, artık ‘paşa’ değil, Peygamberi’ni savunan bir neferdi. Ingiliz 

casusu Lawrence, bu azim karşısında çileden çıkıyordu. Lawrence’in 

Fahrettin Paşa için söylediği şu sözler bunun en güzel ispatıydı: “Bu 

yüzde inatçılık var. Cesur olduğu gözlerinden okunuyor. Oturuşu rahat; 

ama her an bir kaplan gibi hareket etmeye hazır!

Bir Çöl Kaplanı gibi...”

Fahrettin Paşa için “Çöl Kaplanı” ifadesini kullanan kişi, Lawrence 

olmuştu. Araplar’ı kışkırtarak Fahrettin Paşa’ya zor günler yaşatan 

Lawrence’in hayatı beyaz perdeye aktarılmıştır. 1962 yılında Lawrence 

of Arabia (ArabistanlI Lawrence) adıyla hazırlanan film, 7 dalda Oscar 

kazanmıştır. Arabozuculukta nam salan bir ajanın bile hayatı dünyada 

izlenme rekorları kırarken, cesaretiyle düşmanı titreten Fahrettin 

Paşa’nın hayatını anlatmak için hazırlanan iki belgeselden 

başka görsel bir çalışma yapılmamıştır. Ne yazık ki 

genç nesillerin birçoğu Fahrettin Paşa’nın ismini 

bile bilmemektedir.

Fahrettin Paşa’nın bilinmeyen yönlerinden biri 

de fotoğraf merakıdır. Fotoğraf merakı yedi 

yaşında başlayan Fahrettin Paşa, ilk makinesinj on 

yedi yaşında Harbiye’de talebe olduğu yıllarda alır. 

İzmit, Adapazarı, Medine, Kabil, Türkistan, Buhara, 

Beyrut ve Malta’da, görev yaptığı, seyahat ettiği her 

yerde fotoğraf çeker. Şubat 2002 tarihli Atlas Dergisi Fahrettin 

Paşa’nın Hicaz’da çektiği fotoğrafların bir kısmını yayınlamıştır.

Medine halkı arasında Fahrettin Paşa, cesaretiyle ünlüydü. Medine 

halkı, ona saygı duymakla beraber ondan korkarlardı. Aniden ürken 

develere Araplar’ın, “Ne o? Fahri Paşa’yı mı gördün?” demeleri 
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bunun göstergesiydi.

Fahrettin Paşa, askerin durumu ile yakından ilgileniyordu. Dertlerini 

dinliyor, ihtiyaçlarını elinden geldiğince gidermeye çalışıyordu. Askerin 

maneviyatını güçlendirmek için gazete çıkarmış, şiir yarışmaları 

düzenlemişti. Türk askerine “Mehmetçik” lakabını Fahrettin Paşa, 

Medine Müdafaası’nda vermiştir.

Yetmiş iki gün süren bu zorlu savunmada asker 

arasında da dağılmalar olmuştu. Bazıları artık 

teslim olma zamanı geldiğini söylüyordu. Fakat 

askerler arasında, teslim olmaktansa şehit olarak 

Medine’de kalmayı düşünenler de vardı. Bu sırada 

İngiliz kumandanının İstanbul’a baskısı ile Fahrettin 

Paşa’ya bir emir bildiriliyordu:

“Dört yıldan fazla bir süre içinde din ve namus uğrunda her türlü 

fedakârlıkta bulunduktan sonra bizimle beraber savaşan devletler 

yenilerek Osmanlı hükümeti İtilaf devletleriyle anlaşma imzalamak 

zorunda kalmıştır. Anlaşmanın birinci maddesine göre Hicaz’daki Osmanlı 

kıtaları en yakın İtilaf Devletleri komutanına teslim edilecektir. Bize 

karşı hâlâ merhametle davranan İngiliz devletinin içten duygularına 

güvenmenizi rica eder, en erken saatte vatanımıza dönmeniz 

için Allah’a dua eder, gözlerinizden öperim.”

Fahrettin Paşa, gücünün son noktasına kadar dayanmıştı. Askerlerine 

şöyle sesleniyordu: “Kahraman askerlerim, hilafetin gözbebeği olan 

Medine’yi son fişengine, son damla kanına, son nefesine dek muhafazaya 

ve müdafaaya memurdur!”

Çevresindeki subaylar onu zorla götürme kararı 

almışlardı. Silahını ve kılıcını mahzun bir hâlde 

Ravza’ya bırakmıştı. Medine’den götürülürken 

hüzünle hep aynı şeyi söylüyordu: “Ben gitmiyorum 

ya Resulallah! Beni götürüyorlar! Ben gitmiyorum 

ya Resulallah! Beni götürüyorlar!”

Medine’den ayrılan Fahrettin Paşa, bir süre Mısır’daki 

esir kamplarında kaldı. Daha sonra Ingilizler tarafından Malta’ya 

sürgüne gönderildi. Esirliği boyunca üniformasını ve botlarını bir gün 

bile üzerinden çıkarmadı. Bu sırada İstanbul’da hakkında idam cezası 

verilmişti. Fakat bu hatadan dönüldü. Fahrettin Paşa, 1921 yılında 

İstanbul’a döndüğünde Milli Mücadele’ye katıldı. Kendisine Türkkan 

soyadı verildi. Daha sonra Kabil büyükelçiliğine atandı. Fahrettin Paşa, 

1948 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri Rumeli Hisarı’nda Aşiyan 

mezarlığındadır.
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“Akif Bey, sırılsıklam bir hâlde geldi. Sizi evde 

bulamayınca çok üzüldü. Kalması için ısrar ettik; ama 

kabul etmedi. ‘Selamımı söylersiniz.’ dedi ve çıkıp 

gitti.” Ertesi gün kendisinden çok özür dileyen 

dostuna Akif Bey demiş ki: “Bir söz, ya ölüm ya 

da ona yakın bir felâketle yerine getirilmezse mâzur 

görülebilir.” Mehmet Akif Bey bu arkadaşıyla

uzun bir süre görüşmemiş. 

İstiklâl Marşı’mızın şâiri muhterem Mehmet Akif 

Bey, bir insanın sözünde durmasına çok önem verirmiş. 

Sözünde durmayanlara insan gözüyle bakmazmış. Bir 

gün arkadaşı kendisini öğle yemeğine davet etmişx 

Sözleştikleri gün öylesine yağmur yağmış ki sokakları, 

caddeleri sular seller götürmüş. Arkadaşı, “Akif, 

bu yağmurda nasıl olsa gelemez!” diyerek başka bir 

komşusuna gitmiş. Yağmur bütün gün devam etmiş. Eve 

dönünce evdekiler ne deseler beğenirsiniz: 

Tarihten Bir Hatıra
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Allah’ın Resul’ü
Verdiği Sözde Dururdu

Hz. Abdullah İbni Übey anlatıyor: “Gençliğimizde Resulullah ile beraber 

bir iş görmüştük. Belirli bir saatte geleceğimi söylediğim hâlde 

gelemedim. Uç gün sonra verdiğim sözü hatırlayarak oraya gittim. Bir 

de baktım ki Resulullah sözünde durmuş, beni üç gün beklemişti.”

O, Her Zaman Sözüne Sadıktı

Mekkeli müşriklerin önde gelenleri İslâmiyet’in Bizans’a yayılmasından 

korkarak Ebu Süfyan’ı Bizans İmparatoru ile görüşmeye gönderdiler. 

Bizans İmparatoru, duydukları üzerine bu yeni gelen peygamberle 

ilgili birkaç malumat almak için sorular sormaya başladı. Bu 

sorulardan biri:

-   O, yalan söyler mi ya da sözünde durmadığı olmuş mudur?

Bu soru karşısında güvenilirliğinden ödün vermek 

istemeyen Ebu Süfyan, çaresiz bir şekilde,

-   Hayır! O, peygamberliğinden ne önce ne de sonra yalan 

söylemiştir, sözünde durmazlık etmemiştir, diye karşılık verdi.

 O, “Yapacağım!” Dediği Şeyi Mutlaka Yapardı

Mekke’de İslâm’ın ilk yıllarında Medineliler ile Akabe’de sözleşmişti. 

On beş yıl sonra Mekke fethedilince Medineliler, Peygamberimizin 

doğduğu şehirde kalacağını zannetmişlerdi. O (s.a.v.) ise verdiği sözü 

unutmayarak,

“Ey Medineliler! Ben, Allah’ın kulu ve Resulüyüm. Verdiğim sözde 

duruyorum. Hayatım hayatınız, ölümüm ölümünüzledir.” buyurmuşlardır.

Peygamberimiz, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş. Yapamayacağı 

şeyler için hiçbir zaman söz vermemiştir. O, kâinata örnek olmuştur.

O’nun (s.a.v.) bu dürüstlüğü kendisine “El-Emin” lakabının takılmasına 

sebep olmuştu. Müslüman olmayanlar bile onun sözüne 

ne 1 kadar sadık olduğunu bilirler, asla yalan 

söylemeyeceğine kendilerinden daha fazla itimat 

ederlerdi. İşte Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine olan 

bu sadakati, insanların O’na her ne pahasına olursa olsun 

güvenmesini sağlamıştır.

Allah’ın Resul’ü
Verdiği Sözde Dururdu
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Şiir ve Etkinlik

Söz, billur kalp pınarından çıktı.
Dilden dudaktan süzüldü aktı.
Pınar suyu gibi paksa sözün.
Herkes inanır, aynıdır özün.

Söz ve inanç gönülde beslenir.
Her ikisi de haktan seslenir.
İmanın kadar doğrudur sözün.

Onlara ev sahibidir özün.

Verdiğin sözü yerine getir.
Alçak çobanı yâdına getir.

Yalanı, sanma ha, sağlam sedir.
Ona yaslanan görmez hayır.

Doğru söz, hiç zararlı olmadı.
Sözünde duran pişman olmadı
Yalancı, hiçbir köyde durmadı.
Cennet yalancıya mekan değil.

Hakkı Faik NARİN

Timur, Nasrettin Hoca’yci/ “Benim filime okuma yazma öğreteceksin.” der. Hoca 

korkudan, “Peki öğreteyim.” der. Timur, “Ne kadar zamanda öğretirsin?” diye 

sorunca hoca: “Yedi yılda.” diyerek cevap verir. Timur, “Daha kısa olmaz mı?” diye 

sorar. Hoca, “Efendim, ilk defa bir fil okuma yazma öğrenecek! Bu da ancak yedi 

senede mümkün olur.” der.

Nasrettin Hoca, Timur’un huzurundan çıkınca ona sorarlar: “Hoca, hiç bir fil okuma 

yazma öğrenir mi?” Hoca cevap verir: “Yahu! Bana yedi sene mühlet verdi. O 

zamana kadar ya Timur ölür ya fil ölür ya da ben ölürüm.”

Timur’un Fili

Aşağıdaki atasözlerinin sesli harfleri çıkarılmıştır. Bu atasözlerini

bulabilir misiniz?

S TT N  ĞZ  YN N  Y Ğ RD  FLYRK  YR

VDK  H S P  Ç RŞY  YMZ

ZM  ZM  BK  BK  KRRR

Cevap: SÜTTEN AĞZI YANAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER,

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ,

ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR.

Zeka Sorusu
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SIRA SENDE

Şiirin konusundan hareketle şiirin başlığını siz koyunuz.

“Alçak çobanı yâdına getir.” mısrası size hangi olayı hatırlatmaktadır?

Canı yalnızlıktan sıkılmaya başlayan çoban, birden bir hinlik düşünmüş ve 

bağırmaya başlamış, “Sürüye kurt girdi! Yetişin!” diye. Tabi bu durumda 

köylüler durur mu? Eline kazmayı küreği alan birer birer çobanın 

yanına koşturmuşlar. Birde bakmışlar ki bizim çoban, yerde gülmekten 

katılıyor. Etrafta ne kurt var ne de sürüde bir telaş! Aradan belli bir 

zaman geçtikten sonra bizim çoban aynı hengâmeyi köylüye bir kez daha 

yaşatıp gülerek köylülerle eğlenmeye başlamış. İlerleyen zaman içerisinde 

çobanın bu oyunu devam etmiş durmuş. Günlerden bir gün bizim çobanın 

sürüsüne gerçekten kurt girmiş ve bizim çoban bağırıp haykırmaya, deli 

divane vaziyette koşturmaya başlamış. Çobanı duyan köylüler, hiç kıllarını 

kıpırdatmadan işlerine devam etmişler. Sürüde sağlam koyun kalmayıp 

kurtlar çekildiklerinde de bizim çoban neden köylülerin gelmediğini 

anlamış. Anlamış anlamasına da işte işten geçmiş.

Sözünde durmakla alâkalı bildiğiniz hadisleri ve âyetleri arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

“Yalanı, sanma ha, sağlam sedir” sözünden ne anlıyorsunuz. 

Peygamberimiz’e henüz peygamberlik gelmemişti. Peygamberimiz, 

Muhammedü’l-Emin olarak bilinirdi. Bir gün bir arkadaşıyla buluşmak üzere 

bir yer belirlediler. Muhammedü’l-Emin, belirlenen yere kararlaştırdıkları 

saatte vardı. Fakat arkadaşı verdiği sözü unutmuştu. İki gün sonra arkadaşı 

sadece verdiği sözü yerine getirmek için tayin edilen yere geldiğinde 

Muhammedü’l-Emin’i orada bekler vaziyette bulunca hayretler içinde kaldı. 

Adam, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’den özür dilemek istediğinde O,

— Ben, sadece vazifemi yaptım. Seni burada bekleyeceğimi söylemiştim ve 

bekledim. Ben senin başına bir hâl gelmiştir diye üzülmüştüm, diyerek onun 

gönlünü aldı ve ismine lâyık olduğunu bir kere daha ispat etti.

Bu hâdiseden de anlaşılacağı üzere sözünde durmak çok önem arz 

etmektedir. Sözünde durmak, niye bu derece önemlidir? “Münafıklık 

alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. 

Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” hadisinden hareketle 

arkadaşlarınızla hasbıhâl ediniz. 

Bize ait olduğu hâlde başkalarının kullandığı şey nedir?
(İsmimiz)

Hangi devlet dairesinde “İşi olmayan giremez!” diye yazı yoktur?
(İş ve işçi Bulma Kurumu’nda)
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VERDİĞİMİZ SÖZLERİ

TUTABİLİYOR MUYUZ?

HEDEF DAVRANIŞ:  Verilen sözlerin tutulmasının önemini anlamak.

HAZIRLIK:  Çocuklarla sözünde durmak hakkında sohbet ederek 

derse başlayın. Ayet ve hadislerle konuyu hatırlamalarına yardımcı olun. 

Ardından aşağıdaki tabloyu doldurmalarını isteyiniz.

UYGULAMA:  Aşağıdaki tabloyu, her çocuk ismini yazarak doldurur. 

Çocuklar tabloyu doldurduktan sonra hepsi panoya asılır ve bir hafta 

boyunca orada kalır. Böylelikle herkes birbiri hakkında bilgi sahibi 

olur.

SONUÇ:  Tablolar doldurulduktan sonra yazdıkları hakkında sözlü 

bir çalışma da yapabilirsiniz. Sözünde durmayanlara karşı yaşadıkları 

sıkıntıları dinleyebilir, birlikte çözüm arayabilirsiniz. Çalışmanın 

sonunda birlikte kararlar alınabilir. Faaliyetin bundan sonrası, çocukların 

yönlendirmesiyle devam eder.

Sözünde durmayana karşı

neler hissedersin?

Sözünde durduğunda
neler hissedersin?

Sözünde durana karşı

neler hissedersin?

Sözünde durmadığında
neler hissedersin?
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ABDEST

ABDESTİN FARZLARI
Abdestin farzları dörttür:

1)  Yüzü bir kere yıkamak,

2)  Kolları dirseklerle beraber yıkamak,

3)  Başın dörtte birini mesh etmek,

4)  Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak,

Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih olmaz.

ABDESTİN SÜNNETLERİ
1)  Abdest almaya niyet etmek

2)  Abdeste Euzu besmele ile başlamak

3)  Evvela elleri bileklere kadar yıkamak

4)  Ağzını misvak veya fırça ile yıkamak yahut da parmakları ile ovmak

5)  Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan 

diğerini yıkamak

6)  Yıkadığı azalan iyice ovmak

7)  Ağzına üç kere su alıp her defasında 

boşaltmak

8)  Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağzını 

iyice çalkalamak

9)  Burnuna üç kere su çekmek ve her 

defasında sol el ile sümkürmek

10)  Abdestte azalan yıkarken ve mesh ederken

yukarıda anlatılan sırayı gözetmek

11)  Yıkanan her organı üç kere yıkamak

12)  Abdestte yıkamaya sağdan başlamak

13)  Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak

14)  Sakalı sık olan kimse sakallarını parmakları ile aralamalı

15)  Parmağındaki yüzüğü oynatmak, altına su geçmesini sağlamak

16)  Kulakları mesh etmek

17)  Boynu mesh etmek

18)  Başın tamamını mesh etmek

19)  Parmakların arasını aralamak

ABDESTİN ÂDÂBI
1)  Namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak

2)  Abdest alırken kıbleye dönmek

3)  Yüksek bir yere oturmak

4)  Abdestte başkasından yardım istememek
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üzerine konularak mesh edilir. Sonra eller yine ıslatılarak sağ elin şehadet 

parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet 

parmağı ile sol kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı mesh edilir. 

Ellerin geriye kalan üç parmağı ile de boynun arkası mesh edilir.

Bundan sonra evvela sağ ayak, sonra sol ayak topuklarla beraber üçer 

defa yıkanır. Ayaklar yıkanırken sağ ayağın küçük parmağından sıra ile 

büyük parmağa doğru, sol ayağın büyük parmağından sıra ile küçük parmağa 

doğru yıkamak uygun olur. Ayaklar yıkanırken parmak aralarının iyice 

temizlenmesine dikkat edilir.

Abdest bitince kıbleye karşı kelime-i şehadet

okunur. Abdest alınırken okunan abdest duaları

vardır. Bunların okunması da çok güzeldir.

Okunmasa da abdest olur.

ABDEST ALMANIN FAZİLETİ
Abdest, namazın anahtarıdır. Farz, sünnet ve âdâbına dikkat edilerek 

alınan bir abdestle kılınan namazdan alınan haz da farklı olacaktır. Abdestin 

sevabı hakkında sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Müslüman veya 

mü’min bir kul, abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle bakıp da 

işlediği günah ve hataları su ile veya son damla ile çıkıp gider. Kollarını 

yıkarken, ellerini uzatıp da işlediği hataları, aldığı abdest suyu 

5)  Abdest alırken mecbur olmadıkça konuşmamak

6)  Abdestte suyu israf edercesine çok kullanmamak,

suyu abdest azalarından damlamayacak kadar az kullanmamak

7)  Abdestten sonra kıbleye dönerek kelime-i

şehadet getirmek

ABDEST NASIL ALINIR?
Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. 

Mümkünse kıbleye karşı dönülür. “Niyet ettim Allah rızası için abdest 

almaya” diye niyet edilir ve Euzü besmele çekilir. Sonra sırasıyla:

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır, parmaklarda yüzük varsa oynatılır 

ve yüzüğün altının yıkanması sağlanır.

Bundan sonra sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında 

güzelce çalkalanır. Sonra yine sağ avuca ayrı ayrı su alınarak burna üç kere 

su çekilir ve sol el ile sümkürülür.

Sonra yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Bundan sonra 

evvela sağ kol üç defa dirseklerle beraber, sonra da 

sol kol üç defa dirseklerle beraber yıkanır.

Bundan sonra eller yeni bir su ile ıslatılır, sağ elin içi ile parmaklar başın 
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ile veya suyun en son damlası ile çıkıp 

gider. İki ayağını yıkarken, yürüyerek 

işlediği hatalar, günahlar, abdest suyu 

ile veya son damla ile çıkıp gider. 

O kadar ki abdest tamamlanınca 

hatalardan tertemiz arınmış olarak 

kurtulup temizlenir.”

Yine Efendimiz, abdestin fazileti hakkında diğer bir hadiste şöyle 

buyurmaktadır: “Kim güzel bir abdest alır ve sonra ‘Allah’tan 

başka hiç bir şeyin ibadete lâyık olmadığına, O’nun eşi, 

ortağı bulunmadığına, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de O’nun 

kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Allah’ım! Beni 

çokça tövbe edenlerden, hatalardan 

ve kirlerden iyice arınıp 

temizlenenlerden eyle!’ derse 

kendisine Cennet’in sekiz kapısı 

açılır, dilediği kapıdan içeri girmekte serbesttir.”

ABDEST ALMANIN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ
Namaz abdestinin sağlığımız açısından faydaları çoktur. İbadet maksadıyla 

yapılan her iki temizlik, beden sağlığımız için pek çok faydalar 

sağlamaktadır. Gerçi Müslüman, ibadetlerini fayda açısından 

ziyade Allah’ın emri olduğu için yapar. Fakat bazı 

faydalarını da bilmesi iyi olur. Bedenî faydalarının 

yanında, ruh sağlığı yönünden de faydası çoktur. 

Tıp otoritelerince tespit edilen sayısız faydalarından 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Günlük hayatımızda ellerimizin dokunmadığı yer, kapmadığı mikrop 

kalmıyor. İşte abdest alırken el, yüz ve ayakları yıkamak; birçok hastalıktan 

en güzel bir korunma yoludur.

2- Solunum sistemimizin bekçiliğini yapan burnu 

yıkamakla, toz ve mikrop yığınlarının 

vücuda girmeleri önlenmiş 

olmaktadır.

3- Yüz yıkamakla cilt kuvvetlenir, 

baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir. Devamlı abdest 

alanların, ihtiyarlasalar bile yüzlerindeki güzelliklerinin 

gitmemesini sağlayan budur.

4- Vücudumuzun normalde bir statik elektrik dengesi 

v a r d ı r . Vücut sağlığı bu elektriksel denge 

ile yakından ilgilidir. Abdest aldığımızda olumsuz 

elektrik gerilimi atılıyor, vücut topraklanıyor ve 

yeniden normale dönüyor. Teknik ilerledikçe, 

yapılan ibadetlerin faydaları, hikmetleri daha iyi 

anlaşılmaktadır. 
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