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İçeriklerini kullanmamıza
izinlerinden dolayı

Bahçevan kitaplarına teşekkürü
bir borç biliriz.
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ÖĞRETMENE

SEVGİ ve SAYGI
Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Öğretmene sevgi ve saygı gösteren Müslüman,

Hakkıyla âlim olanın âbid olandan üstün olduğunu bil
ir.

En değerli âlimin, söylediğini yapan âlim olduğunu bilir.

Âlimlerin peygamer varisi olduğunu bilir.

Ya âlim ya talebe ya da bunları sevenlerden
 olmak gerektiğini bilir.

Âlimlere karşı vefa duygusunu akıldan çıkarmamak gereğini bilir.
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Bir bebek düşünün ki, yeni doğmuş... Minnacık, hayata gözlerini

 yeni açmış, her şeyden habersiz, masum, tertemiz bir bebek... 

Yanında birileri olmadan yaşayabilir mi? Bir kuş yavrusu, bir 

kedi yavrusu da öyle; annesi olmadan beslenemez bile. Yürümeyi, 

konuşmayı, daha birçok şeyi öğrenmeden yaşaması çok zor. Demek ki, 

hayata gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren bir şeyler öğrenmeye 

ihtiyacımız var. Koşmadan önce yürümeye, konuşmadan önce 

ses çıkarmaya, oyuncaklarımızla oynamadan önce onları tutmaya 

ihtiyacımız var. Küçükken kendi başımıza yapamayacağımız 

birçok şeyi büyüdükçe öğreniyoruz. Anne 

kucağında başlayan eğitimimiz, biz ölene kadar 

da devam ediyor. Peki, bize hayatı öğreten sadece 

annelerimiz ve babalarımız mı? Ağabeylerimizin, ablalarımızın, 

akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ve tabii ki öğretmenlerimizin 

de büyük payı var.

Altı yaşında dünya nasıl da büyük görünürdü. 

Öğretmenimizin her şeyi bildiğini ve bunları 

nereden öğrendiğini düşünür dururduk. Ben sizin 

anneniz veya babanız sayılırım derdi bize, sevdiğini ve hep 

seveceğini söylerdi. Bir şey olursa mutlaka önce bana söyleyeceksiniz dediğinde, 

bize gerçekten önem verdiğini hissederdik. Ayağımız takılıp düşse gelip bizi 

kaldıracağını, yaramızı saracağını bilirdik. Öyle bir güven vermişti ki içimize, her 

dediğini küçük yüreklerimizde ayrı bir yere koyardık. Sene sonu yaklaşıp ayrılık 

vakti geldiğinde içimizi bir hüzün kaplardı. Tatil boyunca arkadaşlarımızı, 

okulumuzu ve öğretmenlerimizi hasretle anardık. Uzun yıllar geçse de 

bize ilk kalem tutmayı öğreten kişiyi unutmamız mümkün mü? Arkadaşlığı, 

sevmeyi, hayatı, paylaşmayı ve daha birçok şeyi öğreten insanı unutmamız mümkün mü?
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Hayatımızda birçok öğretmenimiz olur. Kimisini çok 

severiz, ayrılsak da arayıp hâlini hatırını sorarız. 

Kimini hemen unutuveririz, belki de adını duymak 

bile istemeyiz. Çünkü bizler büyüdükçe, 

doğruyu ve yanlışı net bir çizgi ile ayırmaya 

başlarız. İşte bu sebepledir ki, sözüne 

değer verdiğimiz kıymetli insanları biz belirleriz. 

Ama ne olursa olsun, bize bir harf öğretenin 

hakkını unutmak, en büyük hatalardan biri 

olur arkadaşlar. Üzerimizdeki 

emeklerini hiçe saymak olur.

 

Kendinizi yirmi çocuğun karşısında bir 

düşünün bakalım; hepsi size bakıyor. Kimisi korkak, kimisi sevecen, 

kimisi hırçın, kimisi sinirli... Siz bir şeyler anlatıyorsunuz; ama 

dinlemiyorlar. Hatta biri ağlıyor, kim bilir ne oldu? En arkadan biri, 

arkadaşlarını sürekli rahatsız ediyor. İçlerinden biri yerine oturmuyor, 

biri kâğıttan uçak yapma derdinde, biri sıkılmış, resim çiziyor. Siz 

yapmayın, etmeyin diyorsunuz; ama sözünüzü dinleyen yok. Âdeta köşeye 

sıkışmış gibisiniz. Böyle bir durumda ne yapardınız? Dönüp arkanıza 

bakmadan kaçardınız belki de? Her insana bir şeyler 

öğretmek, ne kadar zor değil mi? Her biri ile 

ayrı ayrı ilgilenip her birini memnun etmek, hepsinin 

sevgisini kazanıp bir şeyler verebilmek... Ne zor bir 

meslek, değil mi?

Dokuz yaşındayken bunu anlamak zor olsa da 

öğretmenlerimizin bizden

istedikleri son derece basittir. Onlar, sözlerinin dinlenmesini isterler. 

Öğretmenimiz ne olursa olsun bizim iyiliğimizi ister. Bunu böyle 

kabul etmemizi beklerler. Aksi hâlde hem onları üzmüş hem 

de öğrettiklerinden faydalanamamış oluruz. İşte öğretmenlerimiz; 

bizden sevgi dolu bir tebessüm, onlara saygımızın bir göstergesi olan 

bir teşekkür bekler. Yıllar geçse de arayıp

onu unutmadığımızı bilmek ister.

Büyüyünce hep anlattığı gibi güzel bir

insan olmamızı ister. Öğrettikleri sayesinde hayatta

başarılı olduğumuzu görmek ister. Öğretmenimiz; bizi severek 

öğrettiklerinin, aklımıza nakış gibi işlediği bilgilerin hayatta bize yol 

göstermesini diler. Unutmayın, bizden her daim, “Öğretmenim canım benim!” sözünü 

içtenlikle duymak ister. 
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Sultan İkinci Murat’ın oğlu Fatih Sultan Mehmet Han, şehzadeliğinde Manisa’da 

vali olarak bulunuyor ve devlet idaresine dair eğitim alıyordu. Babası, şehzadenin 

yetişmesi için Manisa iline birçok âlim gönderdi. Fakat şehzade Mehmet, 

yaratılış icabı zeki ve hareketli olduğundan dersten kaçar ve hiçbir muallim 

onu zapt edemezdi. Şehzade, 

doğru dürüst eğitilemiyordu. 

Hatta Kur’an-ı Kerim’i bile 

hatmedememişti. Bu duruma 

çok üzülen babası Sultan 

İkinci Murat, heybetli ve hiddetli bir muallim olan Molla Gürâni’yi bu vazifeye 

tayin etti. İkinci Murat; eğer oğlu, hocasının emirlerini dinlemezse onu dövmesi 

için hocaya bir de sopa verdi. Ardından da Molla Gürâni’ye şöyle dedi: “Aman 

Hocam! Oğlumun eğitimine çok önem verin! Oğlum emrinizi dinlemez, verdiğiniz 

derslere zamanında çalışmazsa bu sopa ile kendisini dövebilirsiniz. Hatta onun 

yanında bu sopa ile beni de tehdit edebilirsiniz.” Sultan ile Molla Gürâni bu şekilde 

anlaştılar.

Molla Gürâni, bir gün şehzadeye bağırınca o da hocayı babasına şikâyet etti. 

Babası hemen hiddetlenmiş gibi yaptı ve yüksek sesle, “Olamaz öyle şey! Benim 

oğluma kim bağırabilirmiş ki!” diye öfkeyle hocanın yanına gitti. Ancak Molla 

Gürâni’nin yanına vardıklarında beklenen olmadı. Babasının, Molla Gürâni’yi bir 

güzel paylamasını bekleyen şehzade, neye uğradığını anlayamamıştı bile. Önce babası 

biraz bağıracak gibi olmuştu; ama sonra bir baktı ki, Molla Gürâni’nin sesi 

babasını bastırıyordu. Şöyle bağırıyordu hocası:

Hikâyemizi anlatmaya başlamadan önce Fatih Sultan 
Mehmet ile ilgili bazı bilgiler verebilirsiniz. Sultan 
Fatih, nerede ve ne zaman doğmuştur? (1431, Edirne) 
Türbesi nerededir? (İstanbul’un Fatih semtinde, kendi 
yaptırdığı caminin yanında) Kaç yaşında Osmanlı tahtına 
geçmiştir? (İlk önce 13 yaşında, daha sonra 20 yaşında) 
İstanbul’u ne zaman fethetti (22 yaşındayken 29 Mayıs 
1453’te 53 günde fethetti.) Ne zaman vefat etti? 
(Roma’yı fethe çıktığı sırada Gebze yakınlarında, 3 
Mayıs 1481 ‘de 49 yaşında vefat etti.)

Hikayeden Önce

Hocaların Gönüllerini
Fetheden Sultan
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- Benden oğlunuzu okutmamı istediniz! Tembellik yaparsa istediğim gibi 

kızarım, istersem de bu sopayla döverim! Bir daha tembel bir öğrenciyi 

karşımda savunmaya kalkmayın hürmetli padişahım! Yoksa...

Sultan Murat, bir ara oğluna baktı ve o da sesini yükseltti:

- Yoksa ne olur bre Hocaa!

Molla Gürâni, eline sopayı aldığı gibi sultanı ve şehzadeyi kovalamaya 

başladı. “Bree kaçmayın! Kaçmayın da “Yoksa ne olur!”u göstereyim 

size! Kaçmayın!” 

Sonunda Sultan Murat’ın planladığı şey olmuştu. Epey bir koşturmacadan sonra 

sultan ve oğlu, nefes nefese kalmışlar; yaşlı mollanın elinden zor kurtulmuşlardı. 

Babası, genç şehzadeye şöyle dedi: “Görüyorsun 

ya oğlum! Senin yüzünden ben de azarlandım. 

Bu molla, padişahtan bile korkmuyor! Anlaşılan 

okumaktan, derslerine çalışmaktan başka çaren 

yok!”

Şehzade, bu hâl karşısında derslere gayretle 

sarılmaktan başka yol bulamadı. Kısa zamanda 

Kur’an-ı Kerim’i hatmetti ve nice ilimler 

öğrendi. En önemlisi de hocalarına karşı terbiyeli 

ve hürmetli olmayı öğrendi. Bu sayede zamanın en büyük sultanlarından biri oldu.

Hocalarına hürmet etmeyi çocuk yaşta öğrenen İkinci Mehmet, babası Sultan 

İkinci Murat’tan sonra Osmanlı tahtına geçip padişah oldu. Sultan II. Mehmet’in 

ilim adamlarına olan saygısı, yaşı büyüdükçe artmıştı.

İstanbul’u fethederek bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet, 

hocalara ve ilim adamlarına değer vermeyi fethettiği şehrin ahalisine de 

öğretir. Şehrin fatihi cengâver sultan, askerleriyle Konstantin’e girerken 

şehir halkı, Osmanlı askerlerini sevinç gösterileriyle karşılamak için yollara 

dökülmüştür. Yol boyunca dizilen ahali, ellerindeki çiçek demetlerini padişaha 

sunmak için yaklaşır. Beyaz sakalıyla ve cübbesiyle Sultan Fatih’in yanında 

heybetle duran Akşemsettin’i padişah sanan halk, çiçekleri ona sunar. Atını 

geri çeken Akşemsettin, çok mahcup olur ve göz ucuyla Fatih Sultan Mehmet’i 

gösterir. Fatih Sultan Mehmet ise bu duruma fazlasıyla memnun olarak, ellerinde 

Öğrencilerinize Sorun

Burada kısa bir ara vererek öğrencilerinize

şu soruları sorabilirsiniz:

1 - İyi bir eğitimden geçmenin, genç şehzadeye 

nasıl bir faydası olur?

2 - Bu hadiseden sonra şehzadenin derslerine ve 

hocasına karşı ilgisi ne olmuştur?

3 - Evladının eğitimini düşünen bir baba; oğlunu mu 

desteklemeli, yoksa öğretmeni mi?
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çiçeklerle kendisine doğru gelenlere şöyle seslenir: “Gidiniz, çiçekleri 

gene ona veriniz. Sultan Mehmet benim; ama o, benim hocamdır.”

Bizanslılar, bu tavra şaşırmasınlar da ne yapsınlar? Çünkü Konstantin’in 

en meşhur bilim adamları, Bizans İmparatoru’nu eleştirdikleri için Bizans 

sarayının zindanlarında aylardır mahkûm hayatı sürmektedirler. Sultan Fatih’in 

ilim adamlarına verdiği değer sayesinde hürriyetlerine kavuşacak olan bu bilim 

adamları, bir süre sonra Islâm’ın ilme ve âlime verdiği değeri görüp Müslüman 

da olacaklardır.

Hikâyemizi anlattıktan sonra Fatih Sultan Mehmet’in yapmış olduğu 

işleri kısaca özetleyebilirsiniz. Otuz senelik padişahlığı süresince 

200 kale ve şehir, 14 devlet ve
 2 imparatorluk fethetmiştir. 

Bizans zamanında çok bakımsız kalan İstanbul, fetihten sonra âd
eta 

yeniden kurulmuştur: Saray, camiler, medreseler ile hamamlardan 

başka şehrin çeşitli yerlerinde 4
000 dükkân yaptırıp Allah rızası 

için vakfetmiştir. Fatih Medresesi’nden başka 24 medrese, 12 

han, 40 çeşme ile iki gemi tersanesi ve kışla yaptırmıştır. Bu 

devirde Bursa’da 37, Edirne’de 28 ve başka şehirlerde 60 

cami yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet; Latince, Rumca, Sırpça, 

Arapça, Farsça’yı çok iyi bilirdi. Çok güzel şiirler yazacak kadar 

şiire meraklıydı. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra şu soruyu 

öğrencilerinize sorabilirsiniz: “Fatih Sultan Mehmet, bu büyük 

işleri nasıl yapabilmiştir?”

Hikayeden Sonra

Büyük Selçuklu Devleti’nin en büyük âlim ve devlet adamlarından 

olan Nizamü’l-Mülk, Selçuklu sultanı Melikşah’ın hayatı boyunca 

en çok önem verdiği insanların başında gelirdi. Nizamü’l-Mülk, 

Melikşah’ın çocukluğundan beri hocasıydı. Melikşah, sultan olunca 

da onun veziri oldu. Şehzadeliği döneminde siyasi, idari ve ilmi 

konularda Melikşah’a eğitim veren Nizamü’l-Mülk, Selçuklu 

Devleti’nin geleceği için büyük bir medrese kurdu. Tarihe “Nizamiye 

Medreseleri” adıyla geçen bu eğitim kurumlan, o yıllarda dünyanın en 

ciddi üniversitelerinden biriydi.

Hocasını çok seven Melikşah, Nizamiye Medreseleri için yıllık 600 

bin dinar harcama hakkı vermişti hocasına. Bu miktar, o zamanlar 

için çok büyük bir paraydı. Sarayda bazı vezir ve komutanlar, bundan 

çok rahatsız oldular. Nizamü’l-Mülk’ü kıskanıp çekemeyen bu 

adamlar, Sultan Melikşah’ın huzuruna çıkıp dediler ki:

-  Sultanım! Her yıl 600 bin dinar gibi büyük bir serveti medrese 

için harcıyorsunuz. Bu parayla her yıl büyük bir ordu bile kurabiliriz!

Kendisine akıl veren devlet adamlarının hocasını kıskandığını 

anlayan sultan, onlara şu cevabı verdi:

-  Hocamın yaptığı eğitim hizmeti, bin ordudan daha hayırlıdır!

Hocam Bin Orduya Bedeldir
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BÜYÜK BİR ADAM

YAVUZ SULTAN SELİM HAN

Sevgili arkadaşlar! Bugün size büyük osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim’i 

anlatmak istiyorum. Kendisi 9. Osmanlı Sultanıdır. Küçüklüğünden itibaren çok 

iyi bir eğitim görmüş, kendisini yetiştirmiştir. İki dil biliyordu. Edebiyat, tarih 

ve coğrafyayı çok sever; Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi

0 da şiir yazardı. Yani arkadaşlar, dedelerimiz sanat zevki gelişmiş 

insanlardı.

Anlatıldığına göre iri yapılı, boylu boslu, pehlivan gibi bir askermiş. Biliyorsunuz, 

Osmanlı sultanları hem padişah hem askerdir. Görünüşü düşmanlarına korku ve 

dehşet; Müslümanlar’a ise rahatlık ve hayranlık verirmiş. İşte böyle heybetli 

bir padişah olmasına rağmen ince mi ince, narin mi narin bir kalbi varmış. 

Kimseyi incitmez, herkesin gönlünü yapmaya çalışırmış. Düşmanlarına karşı ne 

kadar acımasızsa dostlarına ve Müslümanlar’a karşı da o kadar şefkatli ve 

merhametliymiş.

Bu güzel padişahımız, o kadar alçakgönüllüydü ki koca bir devletin 

başı olmasına rağmen 

aşırıya kaçan, 

gösterişli, süslü püslü 

elbiseler giymezdi. 

Yani arkadaşlar; 

düşünebiliyor musunuz, 

elinizin altında her 

türlü imkân var; 

ama siz sade ve 

basit giyinmeyi 

tercih ediyorsunuz. Tıpkı 

Peygamber Efendimiz 

gibi. Çünkü Yavuz Selim 

Han, Peygamberimiz’in 

ahlâkıyla ahlâklanmıştı. 

Bir defasında oğlu Süleyman, çok süslü bir elbiseyle huzuruna gelince “Yahu 

Süleyman, annene giyecek bir şey bırakmamışsın!” diyerek onu şakayla 

karışık uyarmıştı.

Arkadaşlar! Yavuz Sultan Selim Han, büyüklerine ve hocalarına karşı çok 

saygılıydı. Özellikle kendisini yetiştiren hocalarına ve devrinin diğer âlimlerine 

saygıda, hürmette kusur etmezdi. Bununla ilgili şu hikâyeyi okuyunca onu daha 

iyi anlayacaksınız: “Yavuz Sultan Selim, ordusuyla beraber Mısır seferinden 

dönüyordu. Herkes çok mutluydu. Çünkü zafer kazanılmış, mübarek beldeler 

Osmanlı topraklarına katılmıştı. Allah’a şükürler ediliyordu. O devrin büyük 

âlimi İbn-i Kemal de sultanın yanında at sürüyordu. Padişah, âlimlere karşı 

saygısından ve sevgisinden dolayı onlarla beraber bulunmaktan mutlu olurdu. 
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Beraber sohbet ederek giderlerken aksilik bu ya, İbn-i Kemal’in atının ayağı 

birdenbire bir su çukuruna bastığı için Sultan Selim’in üstü başı ıslanıp kaftanı 

(padişah elbisesi) çamur oldu. Bunun üzerine İbn-i Kemal çok üzüldü ve mahcup 

oldu, ne yapacağını şaşırdı. Onun üzüldüğünü gören padişah şöyle dedi: “Hocam, 

üzülmeyiniz! Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir. 

Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukamın üzerine 

örtsünler.”

Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? O vasiyet tutuldu 

ve yerine getirildi. O çamurlu kaftan, bugün Yavuz 

Sultan Selim Han’ın kabri üzerinde, bir camekân içinde 

ibret olarak duruyor. Dedemizin türbesini mutlaka 

ziyaret ederek bu hatırayı unutmamamız gerekir. 

Biz de onun gibi bizi yetiştiren öğretmenlerimize, 

hocalarımıza, büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim, 

onlara hürmet edelim. Böylece biz de gerçek anlamda 

“sultan” olamasak da “gönüllerin sultanı” olur, onların 

sevgisini kazanırız.

Yavuz Sultan Selim Han, oldukça dindar bir Müslüman’dı. O sıralar Anadolu’da 

yayılma tehlikesi gösteren ve sapık bir inanış olan Şia mezhebine karşı çok 

mücadele etmiştir.

Arkadaşlar! Bu mübarek zat, padişah olduğu gibi aynı zamanda da ilk Osmanlı 

halifesidir. Çünkü Mekke ve Medine’nin içinde bulunduğu Hicaz Bölgesi 

fethedilince halifelik de Osmanlılar’a geçmiştir. Böylece devletin başında 

bulunan Yavuz Sultan Selim de Osmanlı’nın ilk halifesi olmuştur. Yani Islâm’ın 

bayraktarlığı ve koruyuculuğu onun zamanında biz Türkler’e geçmiştir. Ne 

büyük bir şeref!

Kendisi sekiz yıl gibi çok kısa bir süre görev yapmasına rağmen çok büyük 

işler başarmıştır. Onun zamanında Osmanlı toprakları 2,5 kat büyümüştür. Yani 

arkadaşlar, az zamana çok iş sığdırmıştır. Biraz daha uzun 

kalsaydı kim bilir neler yapardı!

En önemlisiyse Mısır’a yaptığı seferlerden sonra orada 

bulunan, Peygamberimiz’e ve O’nun ashabına ait özel eşyaları 

İstanbul’a getirmiştir. Bugün Topkapı Sarayı’nın “Mukaddes 

Emanetler” bölümünde sergilenen bu mübarek eşyaları 

görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum.

Yavuz Sultan Selim Han, vefat ederken de bize ders 

vererek bu dünyadan göç etmiştir. Şöyle ki: Yavuz Sultan 

Selim’in sırtındaki “şirpençe” hastalığı ilerleyip padişaha 

acı vermeye başladı. Hekimler buna çare bulamadılar. 

Nihayet öleceği an geldiğinde en yakın dostu Haşan Çan’a 

şöyle dedi: “Hasan’ım! Ne hâldeyim, nasılım?” Haşan Can, yaşlı gözlerle:

“Allah’la birlikte olma vakti gelmiştir hünkârım.” dedi. Bunun üzerine o büyük 

padişah, “Haşan Can! Sen bunca yıl bizi kimle sanıyordun?” diyerek ömrünün 

bir an bile Allah’tan ayrı geçmediğini söylemek istemiştir. Hepimizin ondan 

alacağı çok ders var.

Allah, devletimizi böyle liderlerden mahrum etmesin! 
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Resulullah Efendimiz, Mus’ab bin Umeyr’i Medine’ye gönderdi ve 

ona Medineliler’e Kur’an’ı, İslâmiyet’in emirlerini ve yasaklarını 

öğretmesini, namazlarını kıldırmasını emretti. Mus’ab bin Umeyr, 

kısa zamanda Medine’ye vardı. Orada kendisini büyük sevinçle 

karşıladılar. Es’ad bin Zürâre’nin evine yerleşti. Ev sahibi, Medineli 

ilk Müslümanlar’dandı. Mus’ab, orada insanlara İslâm’ı öğretmeye başladı. 

Onun bu hizmetiyle Medine’de çok kimse Müslüman oldu. Medine’de 

bulunan kabile reislerinden Sa’d bin Muâz, Useyd bin Hudayr henüz 

Müslüman olmamışlardı. Bunların durumu çevreyi etkiliyor, 

İslâmiyet’in hızla yayılmasını 

engelliyordu.

Bir gün Mus’ab bin Umeyr, bir 

bahçede etrafında bulunan 

Müslümanlar’a dini 

anlatıyor, sohbet ediyordu. 

Bu sırada Evs kabilesinin reislerinden olan Useyd, elinde mızrağı 

olduğu hâlde hiddetli bir şekilde gelip şöyle konuşmaya başladı:

-  Siz insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız 

buradan derhâl ayrılın!

Onun bu taşkın hâlini gören Mus’ab

bin Umeyr,

-  Hele biraz otur! Sözümüzü

dinle. Maksadımızı anla, beğenirse

 kabul edersin. Yoksa engel olursun,

diyerek gayet yumuşak ve nazik bir şekilde

karşılık verdi.

Useyd sakinleşip,

-  Doğru söyledin, dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu.

Mus’ab bin Umeyr, ona İslâmiyet’i anlattı ve Kur’an-ı Kerim okudu. 

Kur’an-ı Kerim’in eşsiz belagati ve tatlı üslubunu işiten Useyd kendini 

tutamayıp,

Öğretmenin 
Kıymeti
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-  Bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir sözdür.

Bu dine girmek için ne yapmalı, diye sordu.

Güzel yüzlü ve tatlı dilli öğretmen cevap verdi:

-  “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resulullah” demek kâfidir.

Mus’ab bin Umeyr’in bu sözü üzerine kelime-i şehâdeti söyleyip 

Müslüman olan Useyd, sevincinden yerinde duramıyordu.

Bundan sonra Medine halkı, hızla Müslüman oldu. Allah Resulü ise 

iyi bir öğreticinin bunları yapabileceğini biliyordu. Gelecekteki Islâm 

yurdunun temelleri için Mus’ab bin Umeyr’i seçmişti. Bu sayede 

Medine, kısa süre sonra Islâm Devleti için hazır bir başkent hâline 

geldi. Demek ki, Müslümanlar’a Medine’yi hediye eden Mus’ab Bin 

Umeyr (r.a.) gibi iyi bir öğretmendi. Bu sayede Medine, Islâm’ın 

ışığı ile aydınlandı ve iyi bir öğretmenin elinde şekillenerek İslâm’a 

beşik olacak bir devlet hâline geldi. O hâlde diyebiliriz ki, en büyük 

saygıyı öğretmenler hak eder.
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ÖĞRETMENİM
Bilenler kapına koşar,

Sen büyüksün öğretmenim.

Bilgiler seninle yaşar,

Sen büyüksün öğretmenim.

Tüm sevgini bize verdin,

Şefkât kanadını gerdin,

Biz gülersek sen gülerdin,

Sen büyüksün öğretmenim.

Makâmın hep gönüllerdi,

Varlığın cehle siperdi,

Fatih elini öperdi,

Sen büyüksün öğretmenim.

Önde şendin hep kılavuz,

Ardından yürürdü Yavuz,

Senden aldı insanlık hız,

Sen büyüksün öğretmenim.

İyi ve güzeller sende,

Koklanacak güller sende,

Öpülecek eller sende,

Sen büyüksün öğretmenim.

Bestami YAZGAN

O “Siz öğretmen olsaydınız, nasıl bir öğretmen 

olurdunuz? Öğrencilerinizin iyi birer insan olmaları için 

onlara ne öğretirdiniz?” konulu bir sohbet yapınız.

O Sevdiğiniz bir öğretmene mektup yazıp mektubunuzda 

öğretmeninizin sevdiğiniz yönlerini belirtiniz.

Sevgili Öğretmenim;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIRA SENDE
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Öğretmen, öğrencilere:

-  Sizlere sorular soracağım. Birinci soruyu bilene ikinci soru 

sorulmayacak. Şimdi söyle bakalım Ahmet, bir hindinin kaç tane 

tüyü vardır?

-  9567 tane tüyü vardır öğretmenim!

-  Nereden öğrendin bunu?

-  Öğretmenim, hani birinciyi bilene ikinci soruyu sormayacaktınız?

İkinci Soru

Yargılanmadan asılan şey nedir?
(Çamaşır)

Yazın giyinir, kışın soyunur,
meyvesini el alır, yaprağını yel alır.

(Ağaç)
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6

7

8

9

10

11

12

13

14
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1.  Düşmanın Seddülbahir cephesinde ele geçirmek için uğraştığı; ama bir 

türlü alamadığı köy

2.  Çanakkale savaşlarındaki önemli cephelerden biri

3.  Çanakkale savaşlarında düşmanları organize eden ve başta gelen düşman 

devlet

4.  Çanakkale savaşlarında kara birliklerimizin Türk komutanı

5.  Boğazın soğuk sularına 26 Türk mayınını döşeyen gemimizin kaptanı

6.  Çanakkale savaşlarına katılan Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine 

verilen ortak isim

7.  Çanakkale savaşlarında deniz birliklerinden sorumlu Türk komutanımız

8.  Çanakkale Boğazı’nı korumak için yapılan, denizin kilidi anlamına gelen 

kalemiz

9.  275 kiloluk top mermisi ile Ingilizler’in Ocean zırhlısını

vuran kahraman onbaşımız

10.  Çanakkale savaşlarının büyük bölümünün yaşandığı yarımadamız

11.  26 Türk mayınını boğaza döşeyen mayın gemimiz

12.  Çanakkale savaşının çıkmasında en büyük rolü oynayan Ingiliz devlet adamı 

(Türkçe okunuşu)

13.  Allah rızası için vatanını korumak niyetiyle savaşırken ölen Müslümanlar’a 

verilen unvan

14.  Çanakkale savaşlarında tamamı şehit olan alayımız kaçıncı alaydır?

15.  Türk ordusuna araba tekerleği lâzım olduğunda bir gecede 50 kaimelik 

(liralık) banknot hazırlayarak lastikleri alan yüzbaşımız

16.  Çanakkale savaşlarının yapıldığı alanın bugün bağlı olduğu ilçemiz

17.  Allah rızası için vatanını korurken yaralanan kişilere verilen unvan 

1

2

3

4

5
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1.  Fotoğrafta neler görüyorsunuz?

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

2.  Sizce bu fotoğraf, nerede ve niçin çekilmiş olabilir?

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

3.  Öğretmenin önündeki öğrenciler, öğretmenlerine karşı hangi duygular 

içindedirler?

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

4.  Öğretmen, öğrencilerine karşı hangi duyguları hissediyor olabilir?

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

5.  Aradan on on beş yıl geçtikten sonra öğretmen ve öğrenciler bu fotoğrafa 

baktıklarında neler düşünecekler?

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

6.  Bu öğrenciler, yıllar sonra öğretmenlerini çarşıda görseler ona nasıl 

davranırlardı?

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

7.  Sizce öğrenciler ve öğretmenleri arasında oluşan sevgi ve hürmet bağının 

sebepleri nelerdir?

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

8.  İlkokul öğretmenleri niçin hiç unutulmaz, hep sevgi ve saygıyla anılır? 

......................................................................................................................................
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NAMAZ

Namaz Nedir?
Namaz, tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli fiilleri ve sözleri içine alan 

bir ibadettir. Allah’a karşı teşbih, ta’zîm ve şükrün ifadesidir.

Namaz, Kur’an’da doksandan fazla âyette zikredilir. Namaz, hicretten bir 

buçuk yıl kadar önce Miraç (Isrâ) Gecesi’nde farz kılınmıştır. Beş 

vakit namaz farz kılınmadan önce Hz. Peygamber’in ibadet tarzı 

Cenâb-ı Hakk’ın yaratıklarını düşünmek, Allah’ın yüceliğini 

tefekkür etmek şeklindeydi. Sabah ve akşam ikişer 

rekât hâlinde namaz kıldığı da nakledilir. Daha ö n c e k i 

ümmetlerin de namaz ibadeti vardır.

Kur’an-ı Kerim’de Lokman’ın (a.s.) oğluna 

namazı emretmesi (Lokman sûresi, 17. âyet), 

Hz. İbrahim’in Hicaz’ın güvenliği için dua 

ederken namazdan söz etmesi (İbrahim sûresi, 37. 

âyet), Yüce Allah’ın Tur Dağı’nda ilk vahiy sırasında Hz. Musa’dan namaz 

kılmasını istemesi (Tahâ sûresi, 14. âyet) örnek verilebilir.

Niçin namaz kılınır?
Namaz; Kur’an, hadis ve İcma ile sabit olan bir ibadettir. Aklı başında 

erginlik çağına girmiş olan her Müslüman’ın yapması gereken bir 

vazifedir. Bu önemli farz ibadeti yerine getirenler, Allah Teâlâ’nın pek çok 

lütuf ve inayetlerine ererler. Namazın farz oluşunu inkâr etmek, mü’mini dinden 

çıkarır. Ancak farz olduğunu inkâr etmeksizin tembellikten dolayı bu ibadeti 

yapmayan kimseler ise manevî yönden büyük zararlara ve kayıplara uğrarlar. 

Kur’an-ı Kerim’de birçok âyette mü’minler, namaz kılmakla emredilmişlerdir.

“Muhakkak namaz, vakitlendirilmiş (belli vakitlere tahsis 

edilmiş) olarak mü’minlere farz olmuştur.

(Nisa sûresi, 103. âyet)”

“Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a samimiyetle 

bağlanın. O, sizin Mevlanız’dır. O, ne güzel Mevla 

ve ne güzel yardımcıdır. (Hacc sûresi, 78. âyet}”

Hadis-i şeriflerde ise bu hususta şöyle buyrulur:

“Allah Teâlâ, Müslüman olan her erkeğe ve kadına günde beş vakit namazı 

farz kılmıştır.”

“Islâm, beş temel üzerine kurulmuştur: “Allah’tan başka bir İlah bulunmadığına, 

Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, 

zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” 



7. & 8.
SINIF



ÖĞRETMENE

SEVGİ ve SAYGI
Dr. YAKUP YILMAZ

ORTAOKUL



HEDEF DAVRANIŞLAR

Öğretmene sevgi besleyen ve saygı duyan 
Müslüman,

Hakkıyla âlim olanın âbid olandan üstün olduğunu bil
ir.

En değerli âlimin, söylediğini yapan âlim olduğunu bilir.

Âlimlerin peygamer varisi olduğunu bilir.

Ya âlim ya talebe ya da bunları sevenlerden
 olmak gerektiğini bilir.

Âlimlere karşı vefa duygusunu akıldan çıkarmamak gereğini bilir.
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Dünyanın Bütün
Çiçeklerine

Bilim adamlarının söylediğine göre eğitim hayatımız, anne karnında 

başlıyormuş. Yani daha gözümüz dünyaya açılmadan zihnimiz ve ruhumuz 

bir öğrenci gibi yaşamaya başlıyor. Duyduğumuz sesler, annemizin 

yemek zevki, bulunduğu ortamdaki manevî atmosfer... Hepsi ayrı ayrı 

bilinçaltımıza işleniyor ve biz, bir ön bilgiyle geliyoruz dünyaya.

Doğumumuzla beraber yeni bir serüven başlıyor. Agulama, 

emekleme, yürüme, tuvalet alışkanlığı, ilk cümleler... 

Böylece devam eder serüvenimiz. Sonra okul 

hayatı... Annemizden ayrılmak bir kâbus gibidir; 

ama ondan ayrılmamız gerekir. Yeni bir insan 

giriyor hayatımıza. Öyle ki, bu insana hayran 

olmamak mümkün 

değil! Her şeyi 

bilen, her sorumuza 

cevap veren, bizi bir 

mıknatıs gibi kendine çeken bu 

özel insan, öğretmenimizdir.

Anaokulundak ya 

da ilkokuldaki ilk 

öğretmeninizi hatırlamaya çalışın 

şimdi. Onu ilk gördüğünüz anı, ilk tebessüm ettiğindeki 

hâlinizi, size kızdıysa sizin ne kadar üzüldüğünüzü, hoşuna giden bir 

davranışında gözünün nasıl parladığını hatırlayın haydi.

Kendisini hatırlamayanlar kardeşlerini, komşu çocuklarını izlesinler. 

Biranda ne kadar önem kazanır bir insan? Anne, abla, ağabey; hepsi 

cahilleşir, ne varsa hepsini öğretmen doğru bilir. Küçük bir çocuğun 

dünyasında nasıl bir yer tutar ilk öğretmen, şaşılacak şeydir doğrusu.

Yıllar geçer, biz büyürüz. Farklı farklı öğretmenler tanırız. İlkokulda 

hayran olduğumuz o insan, ilk gençlik yıllarında; yani sizin yaşlarınıza 

geldiğimizde hata yapabilen bir insandır artık. Onun da haksızlıklar 

yapması mümkündür, bazen o da kızabilir, incinebilir, onun da bilmediği 

bir şeyler olabilir. Yeni tanıdığımız onlarca hocadan kimini 
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Hocasının karşısında edepten başını kaldırmayan, hocasının önünde 

yürümekten hayâ eden, kapısına vardığında kapıyı çalmadan hocasının 

çıkmasını bekleyen, kitapları satır satır ezberleyen, abdestsizken 

kitaba ve deftere dokunmayan, hocasının özel hizmetinde bulunmayı 

büyük bir lütuf gören, hocasının duasıyla yükseldiğini, kıymetlendiğini 

bilen talebeleri görebiliyor musunuz?

Ama o zamanlarda hocalar da hocaymış, 

diyenleriniz vardır muhakkak. Haklısınız, 

her şey hafifleşirken hocaların, 

öğretmenlerin hafifleşmesi de doğal. 

Ancak hâlâ öğrencisini bir şefkat 

kucağında yetiştiren, sadece öğreten 

değil, aynı zamanda eğitimci olmak 

derdini taşıyan bir “bahçevan” misali 

ektiği tohumu takip eden, bir sözüyle bir 

çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenler yok mu? 

Elbette var! Rabbimiz, bizleri böyle hakiki öğretmenlere 

öğrenci seçsin. Amin!

çok severiz, kimi umurumuzda olmaz. 

Kiminin has talebesi oluruz, kimi için 

“Aman, benden uzak olsun!” temennileri 

dolanır dilimize.

Hayat en büyük öğreticidir. O yüzden 

karşılaştığımız her şeyde ve 

her olayda biz mutlaka bir şeyler 

öğrenebiliriz. O anda bize ne öğretildiğini 

farkedebilmek ve onu hemen öğrenmek, 

bizi hayat karşısında iyi bir talebe 

yapar. Öğretmenlerimiz için de 

geçerlidir bu. Birinden ilmin, 

sevginin, değerli hissetmenin ve 

hissettirmenin önemini öğrenirken 

diğerinden asık suratlı olmanın 

insana ne çok kaybettirdiğini, insanlara 

değer vermeyenlerin zaaf sahibi insanlar 

olduğunu öğreniriz. İki türlüsünü de severiz, 

sayarız. Bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olmak zor iş, değil 

mi? Bu mevzuyu konuşurken eskilere dönüp bakmamak mümkün mü? 

Gerçekten de eskilerde her şey yerli yerinceymiş. İlim, hoca ve 

talebe meselesinde de öyle. O günleri anlatan eserleri okuyunca hayran 

kalmamak elde değil! İşte o zamanlar, hocanın hoca; ilmin ilim; talebenin 

de hakiki ilim talibi olduğu zamanlar...
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Öğretmenlerimize, nasıl olurlarsa olsunlar, 

saygı göstermek bizim için bir boyun borcudur. 

Önce insan olduğu için; sonra da emek verdiği, 

bir harf de olsa öğretme gayreti içinde olduğu 

için. Bazen empati yapmalı, kendimizi onların yerine 

koymalıyız. Durgun olduğu bir zamanda, “Emekleriniz için 

teşekkür ederim öğretmenim!” ifadesini bir ağızdan duymak ya 

da bir gözün ışıltısında okumak ne büyük enerji olur bir öğretmene. 

Sözlerini dinlemek, verilen ödevi zamanında yapmak, onu küçültücü her 

türlü hareketten kaçınmak da vazifelerimiz arasındadır. Nihayetinde 

unutmamalı ki o öğretmen, biz de öğrenciyiz. Her ilişkide bir hukuk 

olduğu gibi bunda da bir hukuk vardır.

Seviyorsak sevgimizi, saygı duyuyorsak saygımızı öğretmenimize ifade 

etmek güzeldir. Bir öğretmeni mutlu etmek, aslında ne kadar kolay! 

Bir demet kır çiçeğiyle, bir küçük şiirle öğretmenimizi mutlu edelim 

haydi! Onun gözlerindeki mutluluk pırıltılarını gördüğünüzde o zaman bir 

öğretmen için öğrenci ne ifade eder, biraz daha netleşecektir. Şâir, 

ne de güzel söylemiş:

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,

Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden.

Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,

Ne güller fışkırır çilelerimden,

Kandır, hayattır, emektir benim güllerim.

Korkmadım, korkmuyorum ölümden,

Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

Dünyanın en güzel öğretmenlerine çiçek olup

çiçek götürebilmek duasıyla...
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İstanbul’u fethederek Doğu Roma İmparatorluğu’na son veren, Peygamber Efendimiz’in 

Konstantin’in fethi hakkındaki müjdesine nail olan Sultan Fatih’in namı, kısa süre 

içinde bütün dünyaya yayılmıştı. Doğudaki diğer İslâm devletlerinin sultanları da 

Fatih Sultan Mehmet’in nasıl 

bir padişah olduğunu çok 

merak ediyorlardı. İstanbul’un 

fethedildiğini Karakoyunlu 

Devleti’nin padişahı Uzun 

Hasan’a haber veren elçi, Fatih Sultan Mehmet hakkında sultana şunları anlatır: 

“Sultanım! Bu genç padişah, dünyaya hükmedebilecek bir sultandır. İstilacı, zalim 

ve kan akıtmaktan başka bir şey bilmeyen Moğol hükümdarlarına hiç benzemiyor. 

Fethettiği şehirlerdeki insanların gönüllerini de fethetmeyi biliyor.” Uzun Hasan 

merakla sorar:

-  Peki, hocalara ve ilim adamlarına tavrı nasıldır?

-  Sultanım! Osmanlı hükümdarı İkinci Mehmet zaferlerini ilimle süslüyor. 

Ülkesindeki âlimleri koruyup onlara sürekli destek oluyor.

Uzun Hasan,

Hikâyemizi anlatmaya başlamadan önce Fatih Sultan 
Mehmet ile ilgili bazı bilgiler verebilirsiniz. Sultan 
Fatih, nerede ve ne zaman doğmuştur? (1431, Edirne) 
Türbesi nerededir? (İstanbul’un Fatih semtinde, kendi 
yaptırdığı caminin yanında) Kaç yaşında Osmanlı tahtına 
geçmiştir? (İlk önce 13 yaşında, daha sonra 20 yaşında) 
İstanbul’u ne zaman fethetti (22 yaşındayken 29 Mayıs 
1453’te 53 günde fethetti.) Ne zaman vefat etti? 
(Roma’yı fethe çıktığı sırada Gebze yakınlarında, 3 
Mayıs 1481 ‘de 49 yaşında vefat etti.)

Hikayeden Önce

Hocaların Gönüllerini
Fetheden Sultan
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-  Âlimlere bizim kadar değer veriyor mu göreceğiz bakalım! dedi.

Uzun Hasan, bu konuşmadan sonra Sultan Fatih’in ilim adamlarına hürmetini 

denemeye karar verdi. O zamanın en büyük âlimlerinden meşhur astronomi 

ve matematik bilgini Ali Kuşçu’yu Osmanlı ülkesine elçi olarak 

gönderecekti. Bakalım, ülkesinin en gözde hocası 

Ali Kuşçu’ya nasıl muamele edecekti. Çünkü Uzun 

Hasan, hocası Ali Kuşçu’ya çok hürmet ederdi. 

Sultan Mehmet’in ise böylesine büyük bir âlimin 

karşısında büyüklük taslayıp Ali Kuşçu’ya saygısızlık 

edeceğini tahmin ediyordu. Böyle olursa Uzun Hasan, 

kendisinin Fatih Sultan Mehmet’ten daha büyük bir 

hükümdar olduğunu, âlimlere karşı daha saygılı olduğunu 

herkese ispatlamış olacaktı.

Ali Kuşçu, yanında kalabalık bir heyetle yola çıktı. Haftalarca yol aldıktan 

sonra Osmanlı topraklarına vardı. İstanbul’a varması için daha birkaç haftalık 

yol kat etmesi gerekiyordu. Ali Kuşçu, girdiği ilk Osmanlı şehrinde 

istirahat ederken İstanbul’da Sultan Fatih’in huzuruna giren bir haberci padişaha 

bu durumu haber verdi: “Devletli sultanım! Orta Asya’nın en büyük âlimlerinden 

meşhur Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi olarak İstanbul’a geliyor. Yanında iki 

yüz kişilik bir ekiple dün Osmanlı hudutlarından giriş yapmış. Bugün de falanca 

şehirde istirahat etmektedir.” Bu haberi büyük bir sevinçle karşılayan 

sultan, derhâl şunu emretti: “Girdiği her şehirde Ali Kuşçu’ya 

derhâl bin altın yol harçlığı verilsin! Kendisine hürmette 

asla kusur gösterilmesin!”

Ali Kuşçu ve ekibi, İstanbul’un Üsküdar vilayetine 

gelinceye kadar konakladıkları her şehirde çok 

büyük hürmetle karşılanır ve misafir edilirler. 

Padişahın emri üzerine de kendisine her vilayette 

içinde bin altın bulunan koca bir kese hediye 

edilir. Üsküdar’a geldiklerinde ise Uzun Hasan’ın 

ekibi, âdeta şok olur kalır.

Kalabalık bir ulema ordusu, onları karşılamak için 

beklemektedir. Başlarında da Sultan Fatih’in çok sevip hürmet 

ettiği devlet adamlarından ve zamanın ünlü şâirlerinden biri olan Ahmet 

Paşa vardır. Ali Kuşçu ve onu karşılayan Ahmet Paşa, birlikte uzun müddet 

sohbet ederler ve kısa sürede çok samimi dost oluverirler. Akşamleyin ikisi 

birden Sultan Fatih’in huzuruna çıkarlar. Fatih Sultan Mehmet, ikisini 
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de hürmetle karşılayarak ikramlarda bulunur. Sohbet sırasında padişah, Ali 

Kuşçu’ya sorar: “Kıymetli hocam Ahmed Paşa’yı nasıl buldunuz?”

Ali Kuşçu, kendi ülkesini istisna ederek şu diplomatik cevabı verir:

-  Iran ülkesinde ve Arap memleketlerinde bir benzerini daha

bulmak mümkün değildir.

Verilen cevaptaki siyasi nükteyi anlayan Fatih Sultan 

Mehmet, tebessüm eder ve karşısındaki büyük ilim 

adamını incitmeden ona şu tatlı cevabı verir:

-  Ahmet Paşa gibi kıymetli bir hoca, sizin ülkeniz 

olan Moğol memleketinde de bulunmaz. Çünkü sizin 

gibi kıymetli bir âlim de şu an bizim ülkemizde ve 

sarayımızda bulunuyor.

Peygamber Efendimiz’in iltifatına mazhar olmuş Sultan Fatih gibi 

büyük bir padişahın bu iltifat dolu ince cevabı, Ali Kuşçu’yıı çok memnun eder. 

Fatih Sultan Mehmet, sözüne şöyle devam eder: “Kıymetli hocam! Bilmenizi 

isterim ki konakladığınız vilayetlerde size sunulan hediyeler, şahsınıza olan 

hürmetimizi değil, ilminize olan hürmetimizi göstermek içindi. Zat-ı âlilerinizin 

şahsına olan hürmetimi nasıl göstereceğimi bilemiyorum! Kusura bakmayınız! 

Almış olduğunuz akçelerin helalliğinden emin olabilirsiniz!”

O gün çok kıymetli bir İlmî sohbet yaptılar. Ali Kuşçu, Sultan Fatih’in bilgisine 

hayran kaldı. Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’dan İstanbul’da kalmasını isteyip 

Fatih Medresesi’nde hocalık yapmasını teklif etti. Ali Kuşçu ise özür diledi: 

“Beni bağışlayın sultanım! Şu anda huzurunuzda Akkoyunlu hükümdarı Uzun 

Hasan’ın elçisi olarak bulunuyorum. Bu görevi tamamlamadan teklifinizi 

kabul etmem mümkün değil!”

Genç sultan, almış olduğu bu cevabı da çok takdir etti. 

Çünkü görevini yarım bırakıp İstanbul’da kalsaydı bu, 

Ali Kuşçu için büyük bir kusur sayılırdı. Padişahın bu 

büyük âlime olan itimadı ve sevgisi daha da arttı.

Ali Kuşçu daha ülkesine dönmeden onun Osmanlı 

ülkesinde gördüğü hürmet ve itibar, çoktan kendi 

ülkesinde anlatılmaya başlanmıştı bile. Akkoyunlu hükümdarı 

Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet

ile olan daha ilk mücadelesini işte bu

şekilde kaybetmiş oluyordu.
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Büyük Allah dostlarından Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri aynı 

zamanda Sultan Birinci Ahmet’in de hocasıydı. Sultan Birinci 

Ahmet, hocasını çok sever ve ona hürmette hiçbir zaman kusur 

etmezdi. Hüdâi Hazretleri de sultanı severdi. Biri gönüllerin sultanı, 

diğeri ülkelerin sultanı olan bu iki büyük insan, uzun süre birbirini 

görmeden duramazdı. Sultan Ahmet Han, hocası kendisini ziyarete 

geldiğinde onun hizmetini kendisi yapardı. Hüdâi Hazretlerinin Sultan 

I. Ahmet’i sarayda ziyaret ettiği bir gün namaz vakti yaklaşınca 

Hüdâi Hazretleri, abdest alıp hazırlanmak istemişti. Derhâl leğen ve 

ibrik getirildi. Padişah, muhterem hocasının abdest suyunu dökerek 

bizzat ona hizmet etti. Bu sırada (padişahın annesi) Valide Sultan 

da kurulanması için elinde havlu ile bekliyordu. Valide Sultan, bu 

sırada içinden şunu geçiriyordu: “Ah, şu mübarek insan bir keramet 

gösterse de gözümüz açılsa ne olur?” Valide Sultan’ın gönlünden 

geçirdiği isteği anlayan Hüdâi Hazretleri, tebessüm ederek şöyle 

buyurdular: “Dünyanın en büyük devletinin hükümdarı, benim gibi 

zavallı bir insanın abdest alması için ibrikle su döküyor. Sultanımızın 

muhterem valideleri de en nadide iplikten dokunmuş bir havlu 

tutuyor. Hâlbuki ben; böylesine hürmete lâyık olmayan, sıradan bir 

insanım! Ben daha nasıl keramet göstereyim Valide Sultan!”

Sultan I. Ahmet’in
Hocasına Karşı Saygısı

Hikâyemizi anlattıktan sonra Fatih Sultan Mehmet’in yapmış olduğu 

işleri kısaca özetleyebilirsiniz. Otuz senelik padişahlığı süresince 

200 kale ve şehir, 14 devlet ve
 2 imparatorluk fethetmiştir. 

Bizans zamanında çok bakımsız kalan İstanbul, fetihten sonra âd
eta 

yeniden kurulmuştur: Saray, camiler, medreseler ile hamamlardan 

başka şehrin çeşitli yerlerinde 4
000 dükkân yaptırıp Allah rızası 

için vakfetmiştir. Fatih Medresesi’nden başka 24 medrese, 12 

han, 40 çeşme ile iki gemi tersanesi ve kışla yaptırmıştır. Bu 

devirde Bursa’da 37, Edirne’de 28 ve başka şehirlerde 60 

cami yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet; Latince, Rumca, Sırpça, 

Arapça, Farsça’yı çok iyi bilirdi. Çok güzel şiirler yazacak kadar 

şiire meraklıydı. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra şu soruyu 

öğrencilerinize sorabilirsiniz: “Fatih Sultan Mehmet, bu büyük 

işleri nasıl yapabilmiştir?”

Hikayeden Sonra
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İlim öğrenmek, derin bir ummandan nasibince pay almaktır. 

Herkes, kendi kabı nispetinde ilim denizinden nasiplenir. 

Kabiliyeti ve kapasitesi ölçüsünde ilim öğrenir. İlim yolunda 

ilerlemek için yol göstericiye ihtiyaç vardır. Yolu gösterene de hürmet 

gerekir. İlim yolunda azimle ilerleyen, çok kıymetli muallimlerin tezgâhında 

ince ince işlenen güzel insanlardan biri de Hafız Osman Bedrettin’dir.

Hafız Osman, 1858 yılında Erzurum’da doğdu. Babasının adı Selman, annesinin 

adı ise Esma Hanım’dır. Osman Bedrettin, küçük yaşta babasını kaybetti. 

Daha sonra dokuz yaşındayken hafız oldu. Böylece eğitimi başlamıştı. Hocası, 

Mehmet Tahir Efendi idi. Gittiği medresede Arapça öğrenmeye başladı. 

Böylece Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamaya başladı.

Bir gün derste hocası Hucurat sûresini anlatır. Hucurat sûresi, Müslümanlar’a 

birtakım edepleri öğretmektedir. Bunların başında da konuşmaya dair edepler 

gelir. Osman Bedrettin, Hucurat sûresinden çok etkilenir. Bilmeden hata 

yapmaktan çok korkar ve o dersten sonra az konuşma kararı alır.

Osman Bedrettin, çok kabiliyetli bir çocuktu. Hocası, Tahir Efendi ona, “Molla 

Hafız, bütün bildiklerimi sana öğrettim. Ayrıca bilmediklerimi de öğrettim. 

Çünkü sana öğretmek için ben de okudum. Bundan ötesine gidemiyorum. 

Artık senin benden fazla ilme sahip olan bir hocaya ihtiyacın var. Bugünden 

itibaren sana ders vermeyeceğim.” dedi. Hafız, bu duruma çok üzüldü. Ellerini 

açıp yeni bir ilim kapısı ve yeni bir hoca için Allah’a dua etti. Bu samimi 

duası kabul oldu. Buhara’dan Ahmet Meram Hazretleri, Hafız Osman’ın yeni 

hocası olacaktı. Ahmet Meram Hazretleri, Buhara’dan Erzurum’un Hasankale 

ilçesinin Bevelkasım köyüne gelip yerleşti ve kısa sürede şöhreti bütün 

Hasankale’de duyuldu. İlim aşkı ile yanan Hafız Osman da bunu duyar duymaz 

Ahmet Meram Hazretleri’nin yanına gitti. Onunla namaz kıldıktan sonra yanına 

yaklaşıp elini öptü. Hazret, Hafız Osman henüz ismini söylemeden, “Hoş geldin 

Osman!” dedi. Hafız Osman bu duruma çok şaşırdı. İlim almak istediğini 

söyleyince, “Biz Buhara’dan buraya boşuna mı geldik, senin gibi ilim isteyen 

bir talebeye ders vermez miyiz?” dedi.

Allah’ın bir lütfü olarak Hafız Osman’ın hocası, ayağına kadar gelmişti. Hafız 

Osman da hocasına çok kıymet veriyordu. Ahmet Meram Hazretleri, Hafız 

Osman Bedrettin’i evine götürdü. Onun İlmî seviyesini ölçmek için birkaç 

soru sordu. Aldığı cevaplar karşısında hayranlığını gizleyemeyerek, “Osman, 

hocan seni çok iyi yetiştirmiş! Ama şunu bilesin ki, bizim vereceğimiz ilim 

başkadır. Bu yolu kendi çaban ile gideceksin.” dedi.

Hafız Osman’ın, ders almak için Erzurum’dan Hasankale’nin Bevelkasım 

köyüne gelmesi gerekiyordu. Bu yol, üç saatten fazla sürüyordu. Fakat bu 

zorluğa rağmen Hafız Osman Bedrettin bir gün bile aksatmadan yaz, kış, 

HAFIZ OSMAN 
BEDRETTİN
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yağmur, çamur demeden derslerine devam etti. Bir kış günü, yine ders almak 

için yola çıktığında şiddetli bir tipi başladı. Hafız Osman,

“Hak şerleri hayreyler/ Zannetme ki gayreyler

Arif anı seyreyler/ Mevla görelim n’eyler, N’eylerse güzel eyler “

dizelerini okuyordu. Yürüyebilmenin imkânı yoktu. O sırada tanımadığı bir kişi 

Hafız Osman’ı atına bindirdi. Bevelkasım köyüne kadar getirdi. Hocası Ahmet 

Meram Hazretleri, o kişinin Hızır (a.s.) olduğunu söyledi. Ahmet Meram 

Hazretleri Hafız Osman’a, “Benim vazifem buraya kadardır Osman! Sana 

vereceğim ilim tamamlanmıştır. Artık kendine yeni bir hoca aramalısın!” dedi. 

Hafız Osman için yeni bir rehber arama zamanı gelmişti. O sırada Hafız, 

yirmi yedi yaşındaydı. İçli içli dua ediyor, gözyaşı döküyordu.

O dönemde, 8 Kasım 1877 günü Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. Tarihte 

93 Harbi olarak bilinen bu savaşta Ruslar, Erzurum içlerine kadar 

ilerlemişti. Çok çetin bir mücadele vardı. 1877 gecesi Erzurum’da 

davullar çalınıyor ve halk cihada çağrılıyordu. Tan yeri ağarırken 

Ayaz Paşa Camii’nden yanık bir ses, ezan okuyordu. Ezan öyle 

içli ve etkileyiciydi ki, halkı cesaretlendirmiş, cihat için 

şevklendirmişti. Halk, büyük bir gayretle Ruslar’ı Aziziye 

Tabyaları’ndan çıkarmayı başarmıştı. Gazi Ahmet Muhtar 

Paşa, halkı coşturan o ezanı kimin okuduğunu öğrenmek 

istiyordu. Ezanı okuyan Hafız Osman Bedrettin’di. 

Bu hadiseden sonra Hafız Osman Bedrettin, 

28. alayın 3. taburunun imamı oldu ve 

“İmam Efendi” diye anılmaya başlandı.

1882 yılında taburu Diyarbakır’a taşınınca Hafız Osman, burada Mahmud 

Sâminî Hazretleri adında meşhur bir âlim olduğunu haber aldı. Bu zatı ziyaret 

etmek üzere yola çıktı. Birçok âlimden ders alan Hafız Osman Bedrettin, 

Mahmut Sâminî Hazretleri’ni görünce onun dış görünüşüne aldanıverdi. Dişleri 

dökülmüş, zayıf, saçı sakalı birbirine karışmış bir veli ile karşılaşacağını hiç 

düşünmemişti. Onun bu düşüncelerini anlayan Mahmut Sâminî Hazretleri şöyle 

dedi: “Hafız, bir insan mağrur olmamalıdır. İlim alçakgönüllülük gerektirir, ilim 

öğrenmek âlime tam teslimiyet ister. Bir insanın başına, dişine değil, gönlüne 

bakacaksın. Gönlün kırılacak; ama gönül kırmayacaksın.”

Hafız, hâlinden utandı. Mahmut Sâminî Efendi’den özür

dileyerek yanında bir süre kalıp ilim almaya devam etti.

Mahmut Sâminî Efendi’nin vefatından sonra Harput’a yerleşti.

Ömer Nasuhi Bilmen gibi geleceğin büyük âlimleri, Hafız Osman Efendi’nin 

sohbetine katıldı. 1911 yılında Hac vazifesini yerine getirdi. Mekke, 

Medine ve Şam’da âlimler ona çok hürmet gösterdiler. Hafız Osman, 

sık sık Palu’ya giderek hocasının kabrini ziyaret ederdi. Hocasına 

olan saygısından dolayı Palu’ya atı ile girmezdi. Palu girişinde 

atından iner, yürüyerek gider, dönerken yeniden atına binerdi.

İmam Efendi, Harput’ta derslerine devam ederken 

hastalandı. 1922 yılında vefat etti. Kabri 

Harput’ta Meteris mezarlığındadır. 
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Ben Ancak Bir Muallim
Olarak Gönderildim

Resulullah (s.a.v.), bir gün mescide girince 

halka hâlinde oturmuş iki grupla karşılaştı. 

Gruplardan biri Kur’an-ı Kerim okuyor ve Allah 

Teâlâ’ya dua ediyordu. Diğeri ise ilim öğreniyor 

ve öğretiyordu. Bunu gören Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.),

- Bunların hepsi hayır üzeredirler. Şunlar, Kur’an-ı Kerim 

okuyor ve Allah Teâlâ’ya dua ediyorlar. Allah dilerse onlara 

(istediklerini) verir, dilerse vermez. Şunlar da ilim öğrenip 

öğretiyorlar. Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim, buyurdu.

Sonra hemen ilimle meşgul olanların yanına oturdu. (İbn-i Mâce, 

Mukaddime, 17)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün âlimleri şöyle övmüştür:

“Allah, hakkında hayır murat ettiği kimseyi dinde ince anlayış sahibi 

kılar. (Buhârî, İlim, 10; Müslim, İmâre, 175)^

“Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı 

zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve ilim 

öğrenmek isteyen talebe bundan müstesnadır. 

(Tirmizî, Zühd, 14)”

Safvan bin Assâl (r.a.) bir gün mescitte bulunan 

Resulullah (s.a.v.)’in yanına giderek,

-Ya Resulallah, ilim öğrenmek için geldim, der.

 

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz:

- “İlim öğrenmek isteyene merhaba! Melekler ilme olan 

sevgilerinden ötürü kanatlarıyla ilim talibinin çevresinde birinci 

kat semaya kadar halka oluştururlar, diyerek sevinçle karşılık 

verir. (Heysemî, ı, 13i)”

Peygamberimiz (s.a.v.), insanlara öğretici bir rehber olarak Allah 

tarafından seçildi ve gönderildi. Ashab-ı kiram da O en mükemmel 

öğretmenin terbiyesi altında yetişti, terbiye aldı ve dünyanın en 

medeni toplumu hâline geldi. En büyük öğretmen, Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’dir. Peygamberimiz (s.a.v.) ilim öğreneni sevdiği gibi, ilim 

öğreteni de çok sever ve her zaman onlara sahip çıkardı. Bizler de 

ilim öğrendiğimiz kişilere lâyık oldukları saygıyı göstermeliyiz.

Ben Ancak Bir Muallim
Olarak Gönderildim



Bazen ölüler yurdu korur, bazı da sağlar; Göz nuru 

karışmazsa şahadet kanı ağlar.

 

Şöhret aramaz, şân aramaz, nâm aramazsın; Cemiyetin 

omzunda da yokmuş kadar azsın. 

 

Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur, Şensin o 

hazin nûr, o derin nûr, o büyük nûr.

 

İlmin sesi haykırmaz: İlim şarlatan olmaz, Sessiz de 

seven yoksa vatanlar vatan olmaz. 

 

Hoşnutsun, eğilmiş okuyorsun, yazıyorsun; Ey terli alın, 

ey güneşin öptüğü insan.

 

Sen yurdunu haykırmayarak gizli seversin, Kalmışsa 

eğer, ömrümü Tanrı’m sana versin...

Mithat Cemal KUNTAY

Türk 
Öğretmenlerine

O Vehbi Vakkasoğlu’nun “Öğretmenin Not Defteri” isimli seri 

kitaplarından birini okuyup “öğretmenin öğrencilerine olan sevgisi ve 

öğrencilerin öğretmene olan saygıları” konusu etrafında hasbıhâl ediniz.

O Öğrencilerinize Peygamberimiz’in öğretmenliği ile ilgili araştırma 

yaptırınız ve bulunan bilgileri paylaşınız. 

Sıra Sende

34
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.  Düşmanın Seddülbahir cephesinde ele geçirmek için uğraştığı; ama bir 

türlü alamadığı köyümüz

2.  Çanakkale savaşlarındaki önemli cephelerden biri

3.  Çanakkale savaşlarında düşmanları organize eden ve başta gelen düşman 

devlet

4.  Çanakkale savaşlarında kara birliklerimizin Türk komutanı

5.  Boğazın soğuk sularına 26 Türk mayınını döşeyen gemimizin kaptanı

6.  Çanakkale savaşlarına katılan Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine 

verilen ortak isim

7.  Çanakkale savaşlarında deniz birliklerinden sorumlu Türk komutanımız

8.  Çanakkale Boğazı’nı korumak için yapılan, denizin kilidi anlamına gelen 

kalemiz

9.  275 kiloluk top mermisi ile Ingilizler’in Ocean zırhlısını

vuran kahraman onbaşımız

10.  Çanakkale savaşlarının büyük bölümünün yaşandığı yarımadamız

11.  26 Türk mayınını boğaza döşeyen mayın gemimiz

12.  Çanakkale savaşının çıkmasında en büyük rolü oynayan Ingiliz devlet adamı 

(Türkçe okunuşu)

13.  Allah rızası için vatanını korumak niyetiyle savaşırken ölen Müslümanlar’a 

verilen unvan

14.  Çanakkale savaşlarında tamamı şehit olan alayımız kaçıncı alaydır?

15.  Türk ordusuna araba tekerleği lâzım olduğunda bir gecede 50 kaimelik 

(liralık) banknot hazırlayarak lastikleri alan yüzbaşımız

16.  Çanakkale savaşlarının yapıldığı alanın bugün bağlı olduğu ilçemiz

17.  Allah rızası için vatanını korurken yaralanan kişilere verilen unvan 

1

2

3

4

5
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Kaplumbağanın en çok nefret
ettiği şey nedir? 
(Sırtının kaşınması)

Katık oldum aşına, öp beni koy 
başına, ince ince dil beni, haydi 

kimim bil beni
(Ekmek)

Nasreddin Hoca, cimri bir arkadaşının evine gitmiş. Arkadaşı ona bayat ekmek ile bir tabak bal ikram etmiş. Nasreddin Hoca bayat ekmeği dişi kesmeyince sinirinden balı kaşıkla yemeye başlamış. Ev sahibinin gözü yerinden 
oynamış.

-  Aman efendim, bal ekmekle yenmez ise insanın içini 
sıyırır, demiş.

Nasreddin Hoca, hiç ses çıkarmadan balı bitirmiş ve
-  Kimin içinin sıyrıldığını Allah biliyor, demiş.

Allah Biliyor
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Bir hafta öncesinden öğrencilere bu çalışmayı duyurun. Bir 

ders boyunca farklı zamanlarda farklı öğrencilerle bu çalışmayı 

yapacağınızı söyleyin. Onlar da hazırlanarak gelmelidirler.

- Dersi öğrencinize bırakın. Bu, gözlem için iyi bir 

fırsattır.

- Dersin sonunda öğrencilerden öğretmen olarak 

neler hissettiklerini anlatmalarını isteyin.

- “Bir öğretmene nasıl davranılmalı?” “Öğrencilere 

nasıl davranılmalı?” konulu beyin fırtınası yapabilirsiniz. 

“Nasıl bir öğretmen ve nasıl

bir öğrenci” meselesini anlar.

GAYE

Ben Öğretmen Olsaydım

HAZIRLIK
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Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Cemaatle kılınan namaz, yalnız 

kılınan namazdan yirmi yedi derece efdaldir (üstündür).

(Buharı, Tecrid-i Sarih: 378)”

Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Bu şekilde 

Müslümanlar arasında bir kaynaşma ve yeni dostlukların oluşması 

sağlanmaktadır. İnsanlar arasında karşılıklı sevgi meydana gelir, kardeşlik 

ve dayanışma duyguları kuvvetlenir.

Farz namazlar, tek başına da kılınabilir. Ancak cemaatle kılınması vacip 

hükmüne yakın “sünnet-i müekkededir.” Sünnet ve nafile olan ibadetler, 

cemaatle kılınmaz. Sadece teravih namazı sünnet olduğu hâlde hem tek 

başına hem de cemaatle kılınabilir. Vacip olan vitir namazı da sadece 

Ramazan ayında cemaatle kılınır. Cuma ve bayram namazları ise tek başına 

kılınamaz. Cemaatle kılınması şarttır.

İmama uyarak cemaatle namaz kılan kimse, hem kılınacak namaza 

hem de imama uymaya niyet eder. Örnek olarak öğle namazının 

farzının nasıl kılınacağını görelim:

1)  Şöyle niyet eder: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü

öğle namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

Cemaatle kılınan bütün namazlarda imama uyan kimse,

niyetin sonuna “uydum imama” cümlesini ilave eder.

2)  İmam tekbir alınca cemaat de hemen onun peşinden

tekbir alarak ellerini bağlar ve gizlice “Sübhaneke”yi

okuyup susar. Cemaat, bundan başka rekâtların hiç birinde ayakta bir şey 

okumaz. Sadece İmam, “Fatiha”yı bitirince gizlice “Âmin!” der.

3)  Rükuya varınca cemaat burada, üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” 

der. İmam, “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkınca cemaat 

ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” der.

Secdelerde de üçer kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” söylenir.

4)  Oturuşlarda imamla birlikte cemaat da “Ettehiyyatü, Allâhümme salli, 

Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbenağfirlî” dualarını okur ve yine 

imamla beraber selam verir.

İmamın peşinde cemaatle namaz kılan kimse; tekbir alırken, rükuya 

varırken, rükudan ayağa kalkarken, secdeye giderken, secdeden 

kalkarken ve selam verirken imamı takip 

edecek, ondan öne geçmeyecektir.

Bir rekâtın rükusunda; yani imam 

rükudan henüz doğrulmadan niyet edip 

tekbir alan ve rükuda imama uymuş olan 

kimse, o rekâta yetişmiş sayılır.
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