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Nesillere bırakılan bir çağrı: Şehadet. Bu sayımızda bize bıra-
kılan bu çağrıya kulak verdik. Büyük şehitlerimizden konuş-
tuk, onları anlamaya çalıştık. Şehadet nedir, neden önemlidir, 
Müslüman nasıl bir hayat yaşamalıdır, bu dünyaya ne amaçla 

gönderildik? İlerleyen sayfalarda bu sorulara cevaplar 
bulabilmeni umuyoruz. Bu çağrıyı duymak ve başkalarına 
da duyurmak için çabalamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu 
sebeple her sayfayı özenle okuyup okuduklarının üstüne 
sevdiklerinle konuşmanı isteriz. Bu dünyaya güzel izler 

bırakabilmeyi konuştuğumuz sayımız sizlerle...

İyi okumalar.
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Cennetin Kuşları

Yaşamak, bu hayata veda edeceğimizi unutmamamız gerektiğini bize 
hatırlatan bir koşuşturmacadır. Doğduğumuz memleket, büyüdüğümüz 

çevre, bisiklete binmeye başladığımız sokak, piknik yapmayı en sevdiğimiz park 
aslında nasıl bir hayat yaşadığımızın birer aynasıdır. Peki, düşünüyor muyuz, 
neden yaşıyoruz? Yaratan Rabbimiz bunca güzelliğin ve bunca derdin aynı anda bulunduğu 
dünyaya bizi neden gönderdi? Acaba hayat sadece doğmaktan, büyümekten, gülmekten, ağlamaktan, 
ölmekten mi ibaretti? Elbette değildi. Dünyaya gönderiliş amacımız Rabbimizin bizden imtihanımızı en güzel 
şekilde verip cenneti hak eden müminler olarak bu dünyada iz bırakmamızı istemesiydi. Peki, bu dünyaya 
geçici bir ömür sahibi olan insanlar nasıl iz bırakabilir?

İz bırakabiliriz, her şeyden önce samimi bir kul olup, güzel bir hayat yaşayıp, 
iyi insanlar olup, yeryüzündeki her varlığı sevip, düşene el uzatıp, sevinene 

her koşulda sarılıp, çaresize teselli olup birilerinin kalbine iz bırakabiliriz. 
Toprağa attığınız adımın izi kaybolur da bir insanın kalbini kazanarak 
bıraktığımız iz kaybolmaz. İşte öyle hayatlar var ki bazıları bu dünyaya 
çok güzel izler bırakıp gittiler. Onları hep güzel andık. Onlar şanlı bir 
hayat yaşadılar ve şerefli bir ölümle veda ettiler. Bizlere de onlar için 
hayır dua etmek kaldı. Onlar kimdiler? Kim nasıl başarabilir öldükten 

sonra da yaşamayı?  Onlar şehadet kelimesini üzerilerine bir giysi gibi 
giymiş olan şehitler.

Şehadet, kelime anlamı şahit olma. Şehadet, İslam’a giriş kapısı.
‘BEN ŞEHADET EDERİM Kİ…’ diye başlayan bir cümleyle başlar Allah’ın 
razı olduğu bir mümin hayatına. Şehit 
rabbine herkesten yakındır. Şehit şahit 
olandır. Şahit olduğumuz bir hayat 
Allah’ın izniyle bizi şehitlik mertebe-
sinde bir ölümle buluşturacaktır. Şa-
hit olacağız Hz Havva’nın analığına, 
şahit olacağız Hz Asiye’nin cesare-
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Siyer
tine, şahit olacağız Hz Aişe’nin ilmine, Esma Biltaci’nin gülümsemesine,  
Zeynep Gazalinin sabrına, en önemlisi Efendimiz(sas)’in sünnetine. Eğer şahit 

olursak biliriz yaşadıklarını ve onlar gibi yaşamaya çabalarız her 
daim. Sevdiğine benzer kişi, onlar rabbini herkesten çok sevdi biz de 

onları çok seveceğiz ki onlar gibi olalım. Onlar öncüy-
düler, öndeydiler. Şahittiler bu dünyaya, şehadet şerbe-

tini içip gittiler. Şehitler cennete uçan kuşlardır. 
Gökyüzüne bakarsak onları hatırlarız. Kanatla-

rını açıp semaya yükselirler. Semada süzülüp 
Rablerine kavuşacakları anı beklerler.

 Şehadet yılmamaktır, Rabbine 
sığınmaktır, onun rızası için çabalamaktır, 
iyiliği emretmek kötülükten alıkoy-

maktır, bir sürü insanda güzel anılar bırakmaktır, ismi anıldığında tebessüm ettirmektir, ölümü 
öldürmektir. Bize örnek olan, büyük mücadeleler ile yaşamış ve kutlu ölümlerle aramızdan ayrılmış tüm 
şehitlere selam olsun! Selam olsun ömrünü Allah için adayanlara. Selam olsun zamanını başkalarını kurtar-
mak için harcayanlara. Selam olsun Hz Hamza’ya, Selahaddin Eyyubi’ye, Nene Hatun’a, Seyid Onbaşı’ya, 
Şeyh Ahmed Yasin’e, Malcolm X’e, Necmeddin Erbakan’a. Onların bıraktıkları izin peşinden yürümek şimdi 
bize kaldı. Biz biliyoruz ki ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR, NESİLLERE ÇAĞLARA!
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kaza ve Kadere iman  

Kader ve 
Evrendeki 
Yasalar

                                                 Kâinatta hiçbir 
                                  şey tesadüf sonucu meydana gelme-
      miştir. Her şey Allah’ın sonsuz ilmiyle koyduğu bir takım kurallara, 
   kanunlara tabidir. Tüm evrendeki mükemmel işleyiş bu kanunlara bağlı 
    olarak gerçekleşir. Bu kanunların hepsinin en önemli ortak özellikleri 
   şunlardır;
     Değişmez ve değiştirilemez. Çünkü bunlar mükemmeldir, eskimez, bozulmaz, 
   asla eskiyip ihtiyaca cevap veremez hale gelmez.
     Evrenseldir, Tüm kâinatta geçerlidir.

  Kur’an- ı Kerim’ de: Allah’ın evren ve evrenin içindeki canlı cansız tüm 
 varlıklar ile ilgili koyduğu tabiat kanunlarına ‘SÜNNETULLAH (Allah’ın 
Kanunları)’ denir. Allah Teâlâ’nın insanlara; iman güzel ahlak, çalışma ve gayret  
    gösterme gibi sebeplerle vermiş olduğu nimetleri arttırması veya ahlaksız, 
         inkâr, tembellik gibi olumsuz tutum ve davranışları sebebiyle de 
                 cezalandırması, helak etmesine de Sünnetullah 
                                                    denmiştir.

                      Kâinatta, şimdiye kadar olan ve bundan   
                 sonra da olacak her şeyin zamanını, yerini, özel-
               liklerini ve nasıl ve ne şekilde olacaklarını, henüz onlar 
                olmadan Allah’ın bilmesi ve takdir etmesine KADER denir.

              Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu 
            takdire uygun olarak yaratmasına KAZA denir.

           Kader ve Kazaya iman etmek, her şeyin Allah tarafından 
         belirlenmesine ve zamanı gelince belirlendiği gibi yine Allah 
                 tarafından yaratılmasına inanmak  demektir.
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İnsanın İradesi ve Kader
İnsan diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıllı ve irade sahibi 
varlık olmasıdır. Akıl: Allah tarafından insanlara bahşedilen, iyi-
yi-kötüden, doğruyu-yanlıştan, faydalıyı-zarardan, güzeli-çirkinden, 
adaleti-zulümden ayırt edebilme kabiliyetidir.

İrade ise; Seçme, tercih etme, isteme, dileme, arzu etme, meyletme, bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya 
kararı uygulayabilme gücü demektir. Ancak, Allah tarafından insana verilen bu güç sınırlıdır. Yani insan her 
şeyi tercih etme, dileme ve yapma gücüne sahip değildir. Bu yüzden insanın sahip olduğu iradeye ‘İrade-
Cüz’iyye’(sınırlı irade) denilmiştir.

Kader İnsanı İyilik veya Kötülük Yapmaya Teşvik Eder Mi?
İnsanın yaptığı iyi ve kötü, faydalı zararlı, hayır ve şer tüm işlerini kendi tercihiyle ve özgür iradesiyle 
yapmaya yönelir, kasteder ve onu yapmaya azmeder ve yapar.

İnsan bunları birbirinden aklıyla ayırt ettiği halde iradesiyle yanlış, kötü, zararlı ve çirkin olanı tercih ede-
bilir. İnsanın yaptığı işler Allah’ın yaratması ile meydana gelir. Ama isteğiyle bunu tercih etmiş olmasından 
dolayı bu fiillerinden sorumludur.

Her şeyi takdir eden ve yaratan Allah’tır. Ancak, tasarladığı herhangi bir işi yapıp yapmamakta Allah insana 
bir irade, yani seçme özgürlüğü vermiştir. İnsan bu irade ile iyilik etmeyi seçer, gücünü de bunu yapmak 
için kullanırsa Allah, iyiliği yaratır. Yaptığı iyilik sebebiyle ondan razı olur ve onu mükâfatlandırır.

Eğer insan kötülük yapmayı seçer, gücünü de bunu yapmak için kullanırsa Allah o kötülüğü yaratır. Ancak, 
ondan razı olmaz ve o kötülük sebebiyle onu cezalandırır.

Görülüyor ki, insan neyi yapmak isterse Allah onu yaratır. Allah insanların yapmak    istedikleri 
kötülükleri yaratmayıp engel olsaydı onları imtihan etmesinin bir hikmeti kalmazdı.

FAYDALI
İYİ

GÜZEL
ADİL

DOĞRU

ZARARLI
KÖTÜ

ÇİRKİN
ZULÜM

YANLIŞ

HAK (MARUF) BATIL (MÜNKER)
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8 milyar insan, 1 ömür, her günün ayrı telaşesi, her yıl karşımıza çıkan 3 harfli kombinasyonlarla oluşan 
sınavlar… İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, evlilik, iş… Dünyaya gelişimizin asıl amacını, asıl vazifemiz 
olan kulluğu unuttuğumuz da oluyor bazen. Oysa dünyaya gelişimizin tek amacı Allah’ın rızasını kazan-
mak. O’nun kudretine şahitlik etmek. Her nimette O’nu ve O’nun tecellisini görmek.

Yememiz, içmemiz, çalışmamız, oyunlarımız ve dahi uykumuz O’nun ve O’nun için. 
Rabbimizin rızası olmadıktan sonra en iyi okullarda okumuşuz, en yüksek maaşı ka-
zanmışız ne fayda? En sevdiğimiz oyuncağımızı, en kıymetli kitabımızı hatta aklımızı 

ve fikrimizi bu yolda kullanmazsak bize veriliş amacı nedir ki?

De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” Enam Suresi: 162

Malcolm X

“Ölüm ölmüyor.” demiş Said Nursi. Hayatın bütün yoğunluğuna ve çetrefiline karşı 
ölüm tabi ki ölmüyordu. Yıllarca simyacılar, hekimler ve daha niceleri ölümün çaresi-
ni aramış durmuş. Fakat asıl ‘çaresi’ yaşarken ölmekmiş. O’nun emri doğrultusunda 
malı, evlatları ve canı seve seve feda edebiliyor olmak… İşte ölümsüzlüğün sırrına 
vakıf olmak: Şehadet! Sadece canını feda etmek de değildir. Öğrenci ise kitap-
larını, kalemini, mezun ise diplomasını, mesleğini, yetişkin 

ise bedenini, kelamını, sahip olduğu serveti vs. 
silahı bilip her an saldırıda, her an teyak-
kuzda olanların hak ettiği, yaşarken 
kazanılacak bir mertebedir.

Şahitlik davamızda yolumuzu aydınlatsınlar diye tanımalıyız ve öğrenmeliyiz Hz. 
Ömer’i, Malcom X’i, Necmeddin Erbakan’ı, Adnan Demirtürk’ü, Metin Yüksel’i, Elif 
Demiryürek’i ve daha nicelerini. Sadece şehitliklerini bilmek de yetmez. Şehitlik yo-
lundaki ömürlerini, her olaya vakarlı ve şuurlu yaklaşmalarını yani kendilerini buna 
nasıl hazırladıklarını da bilmek şarttır.

Allah içindir!Allah içindir!
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Mısraİlim ve Bilim
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Yaşı itibariyle de bize önder olan Rabbini ve Peygamberini anne-babasının yerine ter-
cih eden Mus’ab bin Umeyr… Zenginliğini ve ömrünü İslam yolunda harcayan Mus’ab bin 
Umeyr… İslam’ın ilk öğretmeni Mus’ab bin Umeyr… İslam’ın sancaktarı Mus’ab bin 
Umeyr… Gençliğini bize örnek olacak şekilde Allah için geçirdi. Küçük yaşta İslam’ı öyle 
ulvi bir şekilde tebliğ etti ki ilk cuma namazını kıldırmak da ona nasip oldu. Onun hayatını 
okudukça görürüz bu yolda ne kadar fedakarlık yaptığını. Malının, gençliğinin ve gücünün 
ona ait olmadığını kavramış ve hepsini Allah yolunda harcamaya baş koymuştur. Biz de aynı 
yola baş koyalım küçük adımlarla. İslam ve Müslümanlar hakkında daha çok okuyalım. 
Öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşalım. Çok ve Allah rızası için 
çalışalım. Bilelim ki; “Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saff, 61/8) Önemli olan 
bizim ne yaptığımız, kendimizden ne verdiğimiz, neye vesile olduğumuz.

Hasan el-Benna’dan bize bazı prensipler: 
 

Birlik en büyük hedeftir. Kalpler arasındaki bağ güçlü olsun, tek söz üzerine birleşil-
sin.
 
“La ilahe illallah” diyen herkes tevhid çatısı altında beraberimizdedir.
 
Kusuru nefsinde ara, muhalif hakkında iyi şeyler düşün.
 
Tepki verirken bile ahlakı göz ardı etme.
 
Tartışma ve kibir yok.
 
İş ve üretim ufkunu aç. Her kardeş, -özel hayatındaki işlerine ilave olarak- her 
gün bir miktar Kur’an okumalı, yatmadan önce nefsini muhasebe etmelidir.

 Yanlış yoldakilere üzülürüz; üzerine çullanıp teşhir etmeyiniz.

9
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HİÇ KİMSEYE ZARAR VERMEMEK

Müslüman, başkalarının hakkına saygı göstermek, insanlara zarar verici her türlü fiil ve davranıştan 
sakınmakla görevlidir. Gerçek Müslüman olabilmenin bir şartı da budur. Peygamberimiz şöyle buyurmuş-

tur:

‘Müslüman, diğer Müslümanların onun dilinden ve elinden zarar 
görmediği kimselerdir.’(buhari)

BAŞKALARINA YARDIM ETMEK

İnsanlara tatlı sözlü ve güler yüzlü davranmak, fakirlere yardım etmek 
yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak, kimsesizleri korumak , düşeni 

kaldırmak, şaşıranlara yol göstermek dinimizin emri, iyi ahlaklı olmanın 
gereğidir.

BÜYÜKLERE SAYGI, KÜÇÜKLERE MERHAMET GÖSTERMEK

Anne ve babamıza, büyük kardeşlerimize, öğretmenlerimize ve yaşça bizden büyük olanlara saygı 
göstermek, bizden küçüklere, kimsesizlere , güçsüz ve yetimlere merhamet etmek, yardımcı olmak 

önemli bir ahlak kuralıdır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

‘Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.’(Tirmizi)

SELAMLAŞMAK

Müslümanlar birbirleri ile karşılaşınca selamlaşır ve tokalaşır. Selam vermek sünnet, verilen selamı almak 
farzdır. Selamlaşmak Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirir.
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DARGIN DURMAMAK

Müslümanlar arasında herhangi bir sebeple dargınlık olursa, vakit geçirmeden dargınlar hemen barışma-
lıdır. Peygamberimiz:

‘Bir Müslümanın diğer din kardeşi ile üç günden fazla dargın olması helal olmaz.’(Buhari) buyurarak 
dargın olmanın kötü bir davranış olduğunu bildirmiş, uzun süre küs duranların büyük günah işlediklerini  
belirtmiştir.

KÖTÜLÜK YAPANLARI BAĞIŞLAMAK

İyi ahlaklı bir insan kendisine yapılan fenalıkları bağışlar. Hatta bağışlamakla kalmaz, kötülüklere karşı 
iyilik yapar. Bu davranış ahlaken olgunlaşmış Müslümanların yapacağı çok güzel bir davranıştır.

Sevgili Peygamberimiz :

“Üç güzel huy kimde bulunuyorsa yüce Allah o kimseyi rahmeti ile cennete koyar.” buyurdu.

O huylar nelerdir? Diye sorulunca şu cevabı verdi:
-Sana vermeyene sen verirsin,
-Sana gelmeyene sen gidersin,
-Sana zulmedeni bağışlarsın.
( CAMIU’S-SAĞİR)

HASTALARI ZİYARET ETMEK

Müslüman hasta olan din kardeşini ziyaret etmeli,
 sağlığa kavuşması için dua etmeli, hastaları 

üzecek söz ve davranışlardan sakınmalıdır.Müslümanlar birbirleri ile karşılaşınca 
selamlaşır ve tokalaşır. Selam vermek sünnet, verilen selamı almak farzdır. 
Selamlaşmak Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk bağlarını kuvvetlendirir.
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Ayet-Hadis
Köşesi Nisa Suresi 19. Ayet

Hadis “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. 
Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslüma-
nı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından 
kurtarır.” (Buhârî, Müslim)

 Meali:  “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimetine eriştirdiği peygam-
berlerle, dosdoğru olanlar, şehidler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!”

DUa “Allah’ım işimin başı olan dinimi ıslah et, içinde hayatımı idame ettirdiğim dünyamı 
ıslah et, dönüp varacağım ahiretimi ıslah et, hayatı her türlü hayrı yapmama sebep kıl, 

ölümü her türlü kötülükten kurtuluş kıl.” (Müslim)

 Tefsir:  “Erkek olsun, kadın olsun, küçük olsun, büyük olsun –kendi haline göre ve kendi 
yükümlülükleri oranında- Allah’a ve Rasulüne itaat eden herkes “işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler 
verdiği” en yüksek değere ulaşırlar.

Kurtuluşa ve mutluluğa çağıran “peygamberler” ki Allah, vahyi ile kendilerine üstünlük vererek onları diğer 
insanlara elçi göndermiş ve onları davetle görevlendirmekle üstünlük vermiştir. “Dosdoğru olanlar “ bunlar 
peygamberin getirdiklerini tam anlamıyla doğrulayan, söz, davranış ve halleriyle Allah’ın emirlerini yerine 
getiren ve Yüce Allah’a davet eden kimselerdir. “Şehitler” Allah’ın dinini yükseltmek için Allah yolunda çar-
pışarak şehit olanlardır. “Salihler” iyilerle “birliktedirler.” İşte Yüce Allah’a itaat eden herkes, bu kimselerle 
arkadaş olma nimetine kavuşacaktır
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Ölümü ÖldürenlerÖlümü Öldürenler

Çağları aşmışız biz iklimler geçmişiz biz
Aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz
Korkular öldürenler, ölümü öldürenler
Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler.

Secdelere kapanıp, miraca yükselmişiz
Biz Allah’a söz verip, sözde sebat etmişiz..

Korkular öldürenler, ölümü öldürenler
Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler.

Korku ne gezer bizde, ölüm şehadet bizde
Ötelerde bir dünya yanar özlemimizde
Korkular öldürenler, ölümü öldürenler
Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler.

Hendekleri kazan biz, Bedir’leri aşan biz
Hindikuş’ta toprağa ak alınla düşen biz..
Korkular öldürenler, ölümü öldürenler
Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler.

Ölüm ne yandan gelsin, şimdi neylesin ölüm
Şehadet ikliminde çaresiz kaldı ölüm

Korkular öldürenler, ölümü öldürenler
Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler.

Mısra



Türklerin ana vatanı olan ve Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu 
Türkistan’da ise Çin zulmü uzun zamandır sürmektedir. Uygur 
Türklerine Müslüman oldukları için türlü işkenceler yapan, 
boyun eğmeyince şehit eden dünyanın dev ekonomisi Çin ise şu 
an çaresini bulamadığı ve tüm dünyaya yaydığı ölümcül korona 
virüs ile karşı karşıyadır.

2Doğu Türkistan

Bosna-Hersek 1992 yılında bağımsızlığını kazanır. Fakat 
sırplar bu bağımsızlığı kabul etmeyerek tüm dünyanın 
gözü önünde Bosna’ya soykırım yapar.
200 bin insanın şehit edildiği, 2,2 milyon insanın evleri-
ni terketmek zorunda kaldığı soykırımdan geriye yüz-
binlerce kurşun delikleriyle dolu savaş mağduru ev, 40 
şehitlik ve savaşın kaderini değiştiren Yaşam Tüneli kaldı.

1 bosna Hersek

Güneydoğu Asya’nın 1., dünyanın 16. Ekonomisi olan Endonezya’da kişi başına düşen milli 
gelir yılda 3 bin 511 dolar civarında. Endonezya, 870 milyar dolarlık milli hasılayla en güçlü 
büyüme altyapısına sahip İslam ülkesi olduğu belirlendi. 

3 Endonezya

14



ÖyleMiymiş?
Suriye’deki iç savaş sebebiyle milyonlarca insan şehit olur-
ken yaklaşık 12 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı 
ve yaklaşık 7 milyon kişi ülkeyi terk ederek mülteci olarak 
başka ülkelere sığındı. Şu an ise Türkiye’deki Suriyeli mül-
teci sayısı 3 milyon 571 bindir.

4 Suriye

5Kudüs 

250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşında metrekareye 6000 mer-
mi düşmüştür. Bu sayı Dünya Savaşları tarihinin en yüksek oranıdır. İki 
merminin havada çarpışma olasılığı 600 milyonda 1 iken, Çanakkale 
savaşında havada bu şekilde çarpışan mermiler bulunmuştur.

6 Çanakkale Savaşı

Hristiyanların ve Yahudilerin idaresi altında her zaman zu-
lüm yerine dönüşen Kudüs yalnızca Müslümanların idaresi 
altında günyüzü gördü. Ve şu an tüm dünyanın gözü 
önünde İsrail ve Amerika Filistin’deki Müslümanları ve 
Müslümanlara ait olan her şeyin kökünü kazıma projesine 
Yüzyılın Anlaşması adı verdi.

7Savaş
Sadece son 25 yılda savaşlarda öldürülen 
Müslüman sayısı 13 milyonu buldu.

15
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Bi’r-İ Mâune Olayı Bi’r-İ Mâune Olayı 

Allah yolunda canını feda eden Müslüman şehit olarak anılır, öyle ki şehitlik makamı Allah katındaki en 
yüksek mertebelerden birisidir. İslam tarihindeki her şehadet yürek burkucudur fakat öyle bir hadise vardır 

ki, yaşananların acısı hala kalbimizdedir: Bir-I Maune Olayı.

Hicret’in ardından dört sene geçmişti. Necid halkından Beni Amir isimli kabilenin reisi Ebu Bera, Peygamber 
Efendimiz’i ziyaret etmek için Medine’ye gelmiş ve Efendimiz’e hediye etmek için yanında iki de at getir-
mişti. Fakat Efendimiz ‘Ben, müşriklerin hediyesini kabul edemem. Eğer hediyenin kabul edilmesini isti-

yorsan Müslüman ol!’ diyerek Ebu Bera’nın hediyesini kabul etmemiş ve kendisini Müslüman olmaya davet 
etmişti. Ebu Bera o anda Müslüman olmasa da, Efendimiz’e “Yâ Muhammed! Beni davet ettiğin din, pek 

güzel, pek şereflidir. Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabelerinden birkaçını Kur’an ve sünneti öğret-
mek üzere gönderecek olursan, ümit ederim ki davetini kabul ederler!” demişti. Efendimiz Necid halkına 
pek güvenmiyordu, hatta Ashabı için taşıdığı endişeyi “Göndereceğim kişiler hakkında Necid halkından 

korkarım!” diyerek belirtmişti. Bunun üzerine Ebu Bera Efendimiz’e “Onları ben himâyeme aldıktan sonra, 
Necid halkının onlara dokunması hadlerine mi düşmüş?” diyerek teminat vermişti. 

Efendimiz Ebu Bera’nın güvenilir olması dolayısıyla sonunda rivayete göre kırk veya yetmiş kişiden oluşan 
heyeti göndermeye karar vermişti. Heyetin altısı muhacir kalanları ise ensar idi. Efendimiz ayrıca Amir b. 

Tufeyl’e verilmek üzere heyetle birlikte bir de mektup göndermişti. Heyet Bir-i Mauna denilen yere varınca 
sahabeler den Haram b. Milhan mektubu götürüp Necid Halkı’na teslim etmişti. Ne var ki mektubun mu-

hatabı Amir, okuma 

okuma gereği duymadan elçi sahabe-

16
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mizi gereği dahi duymadan elçi sahabemizi orada şehit etmiştir. Aziz şehidin bu 
hain saldırı altındaki son sözleri “Allahü Ekber! Kâbe’nin Yüce Rabbine yemin olsun ki 

kazandım gitti!” olmuştur. Amir, sahabemizi şehit etmekle kalmamış, heyetteki diğer sahabeleri de öldürmek 
için yardım çağırmıştır. Ancak Ebu Bera’ya söz veren Amiroğulları yardıma yanaşmamıştır. Buna rağmen Amir, 
Süleymanoğullarından birkaç kabilenin yardımını alarak, olan bitenden habersiz bekleyen masum sahabele-
rimizi şehit etmek üzere yola koyulmuşlardır. Elleri silahlı kalabalık müşrik topluluğunu gören sahabeler 

“Vallahi, bizim sizinle hiçbir işimiz yok. Biz sadece Peygamberimizin verdiği bir vazife için yolumuza gidiyo-
ruz!” demişlerdir fakat müşrikler bu sözlere aldırış etmeden bütün fedakâr sahabelerimizi teker teker şehit 

etmişlerdir.

Şehit olacaklarını anlayan sahabeler, Allah’a “Ey Rabbimiz! Durumumuzu Resulüne haber verecek burada 
kimsemiz yok. Selamımızı ona sen ulaştır! İlâhî! Peygamberin vasıtasıyla kavmimize haber ver ki: Biz Rabbi-
mize kavuştuk. Rabbimiz bizden razı oldu ve bizi de razı etti’’ diye yalvarmışlardır. Aynı anda Cebrail (a.s.), 

bu kahraman sahabelerin selamını ve durumlarını Efendimize ulaştırmış ve Selamlarına, “Aleyhimüsselam” 
diyerek karşılık veren Efendimiz çok derinden üzülmüştür. Bu olay üzerine Enes b. Malik şöyle demiştir: 

“Resûlullah’ın, Bi’r-i Maûna’da şehit edilen ashaba yanıp üzüldüğü kadar hiçbir kimseye, hiçbir şeye yanıp 
üzüldüğünü görmedim!” Çünkü Bi’r-i Maûne şehîtlerinin hemen hepsi de Ashâb-ı Suffe’den olup, Allâh 

Resûlü’nün mânevî terbiyesi altında yetişmiş Kur’ân ve sünnet muallimiydiler.

Müslümanların tarihinde çok büyük bir acı olarak anılan bu hadise, Efendimiz’i derinden üzmüştür Mü’min-
ler de hüzün gözyaşları dökmüşlerdir. Bu hadise, tebliğ vazifesinin müminler için ne kadar önemli bir vazife 

olduğunu göstermektedir. Çünkü Efendimiz, İslam’ı tebliğ etmeleri için, ashabın en seçkin sahabelerini 
muhtemel tehlikeyi göze alarak göndermişti. Bu vazizfe uğruna şehit olan mücahitleri Allah methetmiş, 

kendilerinden razı olduğunu ve onların da Rablarından razı olduklarını buyurmuştur.
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Necmett�n Erbakan  
Malcolm X               
Hasan el Benna      
Zeynep Gazal�         
Al�ya İzzetbegov�ç   
Seyy�d Kutub           

1↑   4→   2 ↑   2→   1↑
1↑   4→   3↑
1↑   1→   2↑   1←   1↑
1↑   4→   1↓
1↑   4→   2↑   1←   1↑
1↑ 3→ 1↑ 

BAŞLANGIÇ 
NOKTASI 
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KOD BULMACA
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SORULAR

2İşlem sırasını takip ettiğinizde, sizce soru işaretli yere ne gelmelidir?

3 Resme bakın ve gördüğünüz renkleri sıra-
sıyla söyleyin.

+
+

= 9

1. Çocuk, topu yukarı dogru atıyor.

2. Sayıları çarptıktan sonra çıkan sonucun rakamlarını
kendi içinde toplayarak sonuca ulasmıs oluyoruz.

12x12 = 144, 1+4+4 = 9
23x23 = 529, 5+2+9 = 16
34x34 = 1156, 1+1+5+6 = 13

Küçük bir çocuk topu atıyor ve top 5 metre gittikten 
sonra geri dönüyor. Sizce bu nasıl oluyor?1

CEVAPLAR

2323
12 12

=
=

3434+

16
?

SARI YEŞİL TURUNCU MOR
 KAHVERENGİ PEMBE 
MAVİ KIRMIZI BEYAZ

LACİVERT GRİ EFLATUN

Beyin 
Fırtınası



29 Ekim 1926 yılında, yeşili ve mavisi ile göz alıcı şehrimiz Sinop’ta, Mehmet Sabri Bey ile Kamer Ha-
nım’ın 4 çocuğunun en büyüğü dünya’ya geldi. Ailesi ona, ‘’dinin yıldızı’’ anlamına gelen Necmettin ismini 
vermişti. Henüz hiç kimse ileride bu yıldızın nasıl parlayacağını bilmiyordu. Necmettin Erbakan, çok küçük 
yaşlarda evinin bahçesinde arkadaşlarıyla devletçilik oyunu oynuyordu.  Öyle ki adına ‘’Lanlako’’ dediği, 
kendi kurduğu bir devleti bile vardı. Henüz küçük bir çocuktu ama hayallerinde kimsenin ezilmediği, kimse-
nin aç kalmadığı, adil bir dünya’ya yer vermişti.

Babası Mehmet Sabri Bey’in Ağır Ceza Reisi olması sebebiyle Kayseri’de başladığı ilkokulu,  1937 yılında 
Trabzon’da bitirdi. Aynı yıl İstanbul Erkek Lisesi’nde lise hayatı başlamış oldu. Okuldaki çalışkanlığı nede-
niyle arkadaşları kendisini ‘’Derya Necmettin’’ lakabıyla çağırıyorlardı. Pek de haksız sayılmazlardı doğrusu. 
‘’Sıfırcı Avni’’ olarak bilinen Fizik hocasından ilk defa 10 üzerinden 10 alan öğrenci Derya Necmettin’di 
de, ondan. Böylece Almanca ders işlenen bir okulu, altı senenin sonunda birincilikle bitirmişti.

O dönemde lise birincileri üniversitelere sınavsız alınıyordu. Bu ayrıcalığı kabul etmeyerek girdiği sınavda 
büyük başarı gösterince, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’ne 2. Sınıftan başlatıldı. Öğrenci yıl-
lığında adından, ‘’Hayatının yarısını namaz, yarısını da projeleri işgal eder. Sınıfının yarısını kendisi, yarısını 
da arkadaşları işgal eder’’, diye söz ettirerek, 1948 yılında üstün başarı ile mezun oldu. 

Artık öğrenim hayatını tamamlamıştı. Bildiklerini eyleme geçirmek isteği ile aynı yıl Fakülte’de önce asis-
tan,  sonraları ‘’Hoca’’ olarak göreve başladı. Tezindeki yüksek başarısından dolayı, 1951 yılında Aachen 
Teknik Üniversitesi’nde araştırmalar yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Burada çalıştığı 1.5 yıl süre içe-
risinde, bir tanesi doktora tezi olmak üzere 3 tez hazırlayan Erbakan,  Alman üniversitelerinde geçerli olan 
ve çok zor kazanılan ‘’Doktor’’ unvanını aldı. Bunun üzerine Leopar Tankları konusunda araştırma yapması 

için,  Almanya’nın en büyük fabrikası olan Deutz Motor Fabrikasına davet 
edildi. 

O yıllarda Almanya,  2. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmıştı. Neredeyse 
ayakta tek bir bina bile yoktu. Fabrikaları ve çalışmaları incelerken, 

birden,  Hoca’nın aklında kıvılcımlar yanmıştı. Türkiye gibi 
yoksulluktan yeni çıkmaya çalışan bir ülke için, sanayi 

de, fabrikalar da ‘’Yerli’’ olmalıydı. Böylece en büyük 
hedeflerinden biri ‘’Milli Sanayi’’ fikri oldu. Ülkesinden 
ayrı kalamayarak 1953 yılında İstanbul’a, doçentlik 

sınavı için döndü. Sınav sonucunda, 27 yaşın-
da Türkiye’nin en genç doçenti olma başarısını 

göstermişti. 
  Şeftali değil, MOTOR.
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Derken, fikirlerini ertelemeden, Sanayileşmek için ilk adımı attı. 
Ancak önüne sürekli engeller çıkıyordu. Hoca ise, ‘’Bir işi başarmam 
için, önce o işin delisi olmam lazım’’ dedi ve 1956 yılında Türkiye’de 
ilk yerli motoru imal edecek olan Gümüş Motor Sanayisi’ni kurdu. Çünkü onun mesele-
si, Türkiye’nin şeftali yerine, motor üretmesini istemesiydi.

Heyecanı ve gayreti tükenmiyordu. 1960 yılındaki sanayi kongresinde, Türkiye’nin kendi otomobilini 
yapabileceği fikrini ortaya attı. Mühendis ve işçilerle el ele vererek Türkiye’nin ilk ve tek otomobili olan 
DEVRİM’ in yapılabileceğine ikna etti.

Sadece bilim adamı değil, aynı zamanda siyaset adamıydı da. Türkiye Cumhuriyetinin başbakanlarından olan 
Necmettin Erbakan, millet için; milletle beraber bir yola çıkmış ve Milli Görüş hareketinin liderliğini üstlen-
miştir. Sadece ülkesini değil, İslam Coğrafyası’nın da kanayan yaralarına merhem olmak istemiştir. 8 büyük 
İslam Ülkesi olan Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Mısır, Malezya, Nijerya ve Pakistan’ı bir araya 
getirerek, D-8 İslam Birliği Kuruluşu’nu kurmuştur. 

Siyasette bulunmasını istemeyenler bazen sormuşlar: ‘’Bir bilim adamı olarak kalıp, ilmi buluşlara imza 
atsaydınız, daha iyi olmaz mıydı?’’

Erbakan Hoca’nın cevabı ise şu olmuş: ‘’ Bir üniversitede profesör olabilirsiniz, Nobel ödülleri de alabilir-
siniz ama ülkenizin insanı bugün olduğu gibi açsa, dünyada 300 bin çocuk açlıktan ölüyorsa, ödülleriniz 
ne işe yarar? Bizim inancımızda kimse kendisi için yaşamaz, kardeşi için yaşar. Bundan dolayı amacımız, 
bütün insanlığın mutluluğu için çalışmaktır. Bu dünya imtihanını, ‘’canıyla ve malıyla cihat etmiş bir Müslü-
man’’ olarak tamamlamaktır. Çünkü hayat iman ve cihattır.’’

27 Şubat 2011 yılında, bir kişinin burnunu bile kanatmadan vefat etmiştir. Bir çiçek ile baharı başlatmış, 
ama geride kocaman bir orman bırakmıştır. Gözüyle değil inancı, tarihi, azmi, heyecanı ve tecrübesiyle 
bakmış, görmüş ve göstermek için çabalamıştır. Şahit olmuş, şahitlik etmiştir.
Motorlar kürsüsünde çalışmaları sonucunda birçok çeviri eseri Türk İlim Dünyası’na miras bırakmış; Leopar 
tankları sebebiyle Almanlar tarafından hala anılan, günümüzde çalışmaları devam eden insansız hava araçları 
ve güdümlü füzelerde imzası bulunan Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz. 
Bugün Müslüman gençliği olarak,  bir 
engel ile karşılaştığımızda,  kendisini 
örnek almalıyız. Bir iken değil, 
birlikte iken engelleri daha kolay 
aşacağımızın farkına varmalıyız.

“Fırtınalara yön veren, kelebeklerin kanat çırpışıdır’’                    
                               Prof. Dr. Necmettin Erbakan
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Hz. Sümeyye: İslam’ın ilk yıllarında davet, gizlice yürütülüyordu. 
Müslümanlar kimliklerini açığa vermiyorlardı. Fakat İslam’ın açık da-

vete başlamasıyla birlikte ilk Müslümanlar dine girdiklerini söylediler. Hz. 
Sümeyye de İslam’ı kabul ettiğini söyleyen ilk yedi Müslümandan biriydi. 

Fakat onlar kendilerini koruyacak kimsenin bulunmadığı köle durumunda 
insanlardı. Bundan dolayı birçok zulme maruz kalmışlardı ki, Hz. Sümeyye de onların başında geliyordu. 
Hz. Sümeyye, Ebu Cehil’ in kölesiydi. Hz. Sümeyye birçok hakarete uğruyordu. Bunu öğrenen Rasulullah 
(s.a.v), zulüm gören Müslümanların yanına gelerek, “Ey Yâsir ailesi, dayanın! Müjdeler olsun ki yeriniz 
elbette cennettir.” (1) Demiş onları cennetle müjdelemişti. Hz. Sümeyye bu müjdeyle kendisinden, bede-
ninden, fikirlerinden, İslam’dan taviz vermeden sabır göstermiş, müşriklerin istediklerini vermemiştir. Şehit 
olmuştur. O, İslam’ın şehitlik mertebesine ulaşan ilk kadın Müslümandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. 

Sümeyye’nin yiğitliğini hiçbir zaman unutmamıştır.



İz 
Bırakanlar
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Kur’an-ı Kerim’de adı 
övgüyle geçen kadınlardan 
biridir. Eşi, Mısır ülkesinin 
zalim, adaletsiz kralı olan Firavundur. 
Firavun kötü bir kral olmasıyla birlikte, kendisinin ilah, tanrı 
olduğunu iddia eden birisidir. Firavun kötü bir insan olmasına 

karşın, Asiye iffet, adalet, asalet, temizlik, dürüstlük sahibi 
bir kadındı. Tüm halk Firavun’ un zalimliğinden korkarken, Hz. 

Asiye sadece Allahtan korkuyor, yine Allah’a teslim oluyordu. Aynı 
zamanda eşi Firavun’ un yaptığı haksızlıkları hiçbir zaman doğru bulmu-

yor, zulmün safında yer almıyordu. Firavun ve adamları bir gün Nil nehrinde kutunun içinde henüz bir 
bebek olan Hz. Musa’yı bulduklarında, öldüreceklerken, Hz. Asiye onlara engel oldu. Onu kendi çocukları 
gibi büyüttüler. Aynı zamanda Asiye anamız yıllarca gizliden gizliye Allah’a ibadet ediyordu. Fakat bir gün 
bu ortaya çıktığında Firavun, Hz. Asiye’yi engellemek, onu doğru yoldan döndürmek için elinden gelen 
her şeyi yaptı, her yolu, her hileyi denedi. Hz. Asiye’den bir tercih yapmasını istedi. Ya Firavunun ilah 
olduğunu seçecekti ya da Allah’ın. Hz. Asiye sonucunda ne olacağını bilse de cesur bir şekilde, geçici bir 
kral olan Firavun’ un ihtişamını değil, sonsuz ilahi rızayı seçti, Allah’a inandı. Vazgeçiremeyeceğini anlayan 
Firavun, onu öldürttü. Fakat Hz. Asiye Kur’an’da ve Hadiste övülen, anılan bir kadın oldu. (2)

Babası Peygamber Efendimiz(s.a.v) ‘in sadık dostu olan Ebu 
Bekir, Kız kardeşi Hz. Aişe, Eşi ise dünyadayken cennetle 
müjdelenen Zübeyr b Avvamdır. Hz. Esma, İslam’ın ilk yıllarında 
Müslüman olmuş, son nefesine kadar İslam’a hizmet etmiş-
tir. Peygamber Efendimiz’ in de övgüsüne mazhar olmuştur. 
Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir’in hicret yolculuğu 

esnasında onlara azık taşımış, azık torbasını koyacak bir şey 
olmadığı için belindeki kuşağı çıkartıp torbaya bağlamıştır. O 

dönemde kadınlar için, kuşak olmazsa olmazdır, iffet simgesidir. Hz. 
Esma kuşağını çıkartarak çok büyük bir fedakârlık göstermiş, Efendimiz 

bu fedakârlıktan son derece memnun olmuştur. Peygamberimiz ona, “Allah bu kuşağının karşılığın-
da cennette sana iki kuşak versin.” (3)  buyurmasıyla “ZatünNitakeyn” yani “çift kuşak sahibi” lakabını 
almıştır. Onun metanetli, kendine güvenli, iman dolu, Allah ve resulüne  tutkun bir kalbi vardır. Oğullarını 
da bu uğurda yetiştirmişti. 2 oğlu da şehadete bir hayli sevdalıydı. Oğluna, “Şerefinle yaşa, izzetinle öl, 
fakat kesinlikle esir düşme. Eğer doğru yolda olduğuna ve Hakk’a davet ettiğine inanıyorsan tek başına da 
olsan yolunda devam et.” Diye öğüt veren, 97 yıl yaşamış, son yıllarında dahi İslam için her daim hizmet 
göstermiştir.

Kaynakça:
(1): Hâkim, III, 388

(2): Ayetler: Nâziât Suresi / 24.  -Kasas Suresi / 9 - Tahrîm Suresi / 11  – Hadis: el-Mizan Tefsiri, c. 19, s. 40.
(3): İbnu Hacer el-Askalani, s. 473–474



Mekke’deki sıkıntılı olaylardan sonra Müslümanlar Medine’ye hicret etmişlerdi. Burada yepyeni 
bir hayat başlayacaktı. Herkes dinini, Allah’ın istediği gibi yaşayacaktı. Peygamber Efendimiz (sas) 
Mekke’den Medine’ye hicret edenlere, ‘’göç edenler’’ anlamında ‘’Muhacirler’’ diyordu. Medineli 
Müslümanlara da onlara ‘’yardım edenler’’ anlamında ‘’Ensar’’ adını veriyordu. Muhacirler, her 

şeylerini Mekke’de bırakıp gelmişlerdi. Medineli Müslümanların yardımlarına ihtiyaçları vardı. Zaten 
Müslümanlar birbirlerinin kardeşiydi. Allah Teâlâ öyle buyuruyordu. Bununla beraber onlara İslam 

kardeşliğini iyice yaşatmak gerekiyordu. 

Peygamberimiz (sas) Müslümanları bir araya topladı. Onlara İslam kardeşliğinin önemini anlattı. 
Sonra da bir Muhacir ile bir Ensar’ı eşleştirerek onları birbiriyle kardeş ilan etti. Böylece hiç 

kimse aç, açık kalmadı. İslam kardeşliği ne güzeldi, değil mi?

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir’in kaleme aldığı ‘’Müslümanlar Kardeştir’’ isimli bu kitap, birbi-
rinden farklı konulara değinen kısa kısa hikâyelerden oluşuyor. Bu hikâye demeti ise dinimizin ilk 
günlerinde yaşanan olaylar çerçevesinde anlatılmış. Kitapta hadiseleri hayalimizde canlandırabilece-
ğimiz renkli tasvirlere yer verilmiş. Tane tane cümleleriyle öylesine akıcı ki, bir solukta bitiriyor-

sunuz!

24

Müslümanlar 
Kardeştir

Prof. Dr. Yaşar Kandemir 
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Kitap, ilk mescidimiz olan Mescid-i Nebevi’nin yapımından 
başlayarak Uhud Savaşı sonrasında nihayete eriyor. Sadece 

tarihin seyrindeki önemli olayları anlatıyor sanmayasın. Ara-
larda Sahabe Efendilerimizin kokusu da burnumuza geliyor.

Peygamberimizin, tam 10 yıl hizmetinde bulunan Hz. Enes(r.a) 
‘i çok sevdiğini, hatta ona ‘’İki kulaklı’’ diye takıldığını 
biliyor muydun? Yahut Selam oğlu Abdullah(r.a)’ın başta 

Yahudilerin beş büyük âliminden biri olduğunu, araya araya 
Efendimiz(sas)’i bularak İslam’a girdiğini? Ya da Bedir Savaşı 
sonrası okuma yazma bilen esirlerin ‘’On çocuğa okuma 

yazma öğretmesi karşılığında’’ serbest bırakıldığını?

An geliyor, Bedir zaferi haberi Medine’ye ulaştığında, sokak-
larda şiir okuyup şarkı söyleyerek ‘’Peygamberimiz geliyor!’’ 
diye bayram eden çocukların mutluluğunu yaşıyorsunuz. An 
geliyor, Peygamberimiz(sas) ve Ashabının vücuduna batan bir 

tanecik dikende aynı acıyı hissediyorsunuz.

Bu yol çok güzel ve çok çetin bir yol imiş. Ne dersin, 
onların izinden gitmek ve onların ahlakını örnek almak için bir 
fırsat değil mi bu kitap? Hem Efendimiz(sas) buyurmuyor mu?
‘’Benim kardeşlerim, beni görmedikleri halde bana inananlar-
dır’’ diye. Sen de anlat sıra arkadaşına, mahalledeki komşuna, 

akrabanın kızına: Müslümanlar Kardeştir!
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Görüşüne Çiçek Kat!
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Görüşüne Çiçek Kat!

İlk olarak aynanın sırlı yani yansıt-
mayan yüzeyi dışa bakacak şekilde ve 

yansıtan yüzeyleri birbirine bakarak bir 
üçgen prizma yapalım. Aynalar bantla 
birbirine tutturalım. (Bu aşamada bir 
büyüğünden yardım isteyebilirsin.)

1Malzemeler
*Kenar boyları 1/3 oranlı dikdörtgen 

şeklinde 3 ayna

*Şeffaf dosya parçası

*Bant

*Makas

*Karton

*Kalem

*Minik parçalar halinde renkli kâğıt, 
boncuk veya tüy (burası hayaline kalmış)

2

    İkinci aşamamızda ise kartondan 
üçgen prizma ve buna uygun üçgen bir 
parça keselim. Kesilen parça prizmanın 
üst kısmına yapıştırmayı da unutmaya-

lım.
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Kendin Yap

Çiçek Dürbünün 
Hazır.

3
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Sonra kalemle üçgenin ortasına bir delik 
açalım. Diğer tarafı kapatmadan önce 

renkli materyallerimizi yani senin haya-
line kalmış minik parçaları, şeffaf dosya 

parçası ve naylon arasına koyalım.

Prizmanın alt kısmı kapatmayacağız. Buraya buzlu cam gö-
rüntüsü verecek madde olan şeffaf dosya parçasını kullana-

biliriz.

5



Hz. Fatıma

28

Market alışverişlerinde reyonlar arasında gezinirken minik minik gözleriyle bizleri takip eden birileri var. Yan 
yana dizilmiş büyüklü küçüklü ışıl ışıl pullarıyla onu alma beni al dercesine gözümüzün içine bakan balıklar. 
Herkesin çok faydalı olduğunu bildiği ama kokusu, kılçığı sebebiyle bazen haftalarca menüsünde yer ayır-
madığı bu canlılar. Evet, bu nimet için bu yazıyı okumanız bittiğinde bize balık gibi sağlığa faydalı sayısız 

nimet vermesi sebebiyle Allaha şükredelim. 

Zihnimizin gelişmesini sağlayan, kalp sağlığımız için olmazsa olmaz sayılan, bağışıklık sistemimizi güçlendi-
ren omega-3 ü içermesi, kemiklerimizin sağlığı ve büyümemiz için kilit vitamini olan D vitaminini içermesi 

sebebiyle sık sık yememiz gereken balıklar koku ve kılçık dediğin nedir ki dedirtiyor insana. Düzenli olarak 
balık tüketmek ise gözlerimizi parlak ve sağlıklı tutmaya, geceleri iyi görmemize yardımcı olur. Yapılan 

araştırmalarda yeterli balık tüketimi olan çocukların ise okuma-yazma, problem çözme, konuşma becerisi-
nin yüksek olduğu görülmüştür.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel ülkemizde sağlıklı balıklara ulaşmak kolaydır. Hamsi, torik, izmarit, 
mezgit, sardalya, palamut çok lezzetli balıklardandır. Fakat aylara göre daha sık bulunan ve öne çıkan bazı 
balıklar vardır. Siz de takip etmek istiyorsanız baliktakvimi.com dan hangi ay hangi balıkları yiyebileceğimizi 

inceleyebilirsiniz.
Mart balıkları Kalkan, Mezgit Gümüş’ tür. Levrek, mercan, torik, palamut da kışın bitişiyle lezzetlenen iyi 

tercihlerden olabilir.

Şükürler Olsun Allah’ım 
Güzel Nimetlerin için

Şükürler Olsun Allah’ım 
Güzel Nimetlerin için
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MısraAfiyet 
Olsun

Afiyet Olsun!

Limon Aromalı Levrek

2 Adet Levrek
3 Adet Limon Halka şeklinde doğranmış

1 Adet Soğan (İsteğe bağlı)
1 Tutam Maydanoz

2 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
1 Çay Kaşığı Kırmızı toz biber

1 Çay Kaşığı Kekik
½ Çay Kaşığı Karabiber

½ Kahve Fincanı Su
Tuz

Yapılışı

Balıkları derin bir yapışmaz tavada pişireceğimiz için tavaya sığacak şekilde kuyruklarını 
ve dilerseniz kafasını atabilirsiniz. Levrekler iriyse yanlarına birer çizik atın ve içini dışını 
güzelce tuzlayın. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya döküp balıkları yerleştirin. 

Üzerlerine limon dilimleri, kırmızı toz biber, karabiber, kekik, maydanoz ve soğanları yer-
leştirip suyunu koyup orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye başlayın. 10 dakika 
sonra balıklar suyunu salacak ve alt tarafları pişmiş olacaktır. Spatula yardımı ile nazikçe 
ters çevirip kapağını kapatın ve 10 dakika daha pişirin. Daha sonra ocaktan alıp servis 

yapabilirsiniz.

Not:
Yapışmaz derin bir tavada kapağı kapalı olarak pişen balıklar suyu salacak ve yumuşayacak-
tır. Ters çevirme sırasında balıkların dağılmaması için bir spatula kullanmanızı tavsiye ederiz.



Renklari AyrıştıralımRenkleri Ayrıştıralım
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Süzgeç kâğıdı
Farklı renklerde keçeli kalemler

Kurşun kalem
Çöp şiş (test edeceğimiz her renk 

için birer tane)
Bardak (test edeceğimiz her renk 

için birer tane)
Bant, ataş ya da çelik kıskaç

Makas
Cetvel

Su
 

Malzemeler

Süzgeç kâğıdından 4 cm 
genişliğinde, 8 cm uzunlu-

ğunda dikdörtgen şeklinde üç 
şerit keselim.

Kestiğimiz her bir şeridin alt kısmının 
yaklaşık 1 cm yukarısına kurşun 

kalem ile çizgi çizelim.

Parlak ve canlı renkli kalemler veya boyalar kullanmayı birçoğumuz severiz. Peki, bu boya renklerinin nasıl 
oluştuğunu hiç merak ettiniz mi?
Deneyler köşesinin bu etkinliğinde kâğıt kromatografisi yöntemini kullanarak keçeli kalemin içindeki renkli 
mürekkebi ayrıştırıp inceleyeceğiz. Evde ya da okulda kolayca bulunabilecek malzemelerle gerçekleştirece-
ğimiz bu etkinlik sayesinde, bir boyanın aslında farklı renklerin karışımından oluştuğunu görebilirsiniz.

Bilmekte fayda var!
Boyalar üzerlerine düşen ışığın bir kısmını soğururken bir kısmını yansıtır. Boyalar yansıttıkları ışığın ren-
ginde görülürler. Örneğin yeşil bir boya, yeşil dalga boyundaki ışınları yansıtırken diğer dalga boylarında-
ki ışınları soğurur. Aynı durum diğer renkler için de geçerlidir. Bu nedenle magenta (pembe), sarı ve sayen 
(camgöbeği mavisi) boyaları karıştırdığımızda, boya karışımı, üzerine düşen ışığın tamamını soğurduğundan 
siyah görünür.

Boyaların içinde pigment adı verilen renkli maddeler bulunur. Pigmentler doğal yollarla ya da sentetik 
olarak üretilebilir. Geçmişte mineraller, bitkiler veya kimyasal maddeler öğütülerek pigmentler elde edilirdi. 
Farklı renk tonları elde etmek için farklı boya pigmentleri karıştırılır. Yani gözümüz bir boyanın rengini 
tek bir renk gibi algılasa da aslında boya birden fazla rengin bir araya gelmesiyle oluşmuş olabilir.



Den’eylen
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Ne Oldu?

Birkaç dakika bekleyelim ve 
kâğıt şeritlerin üzerindeki 
boyaların rengindeki deği-

şimi gözlemleyelim.

Kâğıt şeridinüst kısmını ataş 
yardımı ile çöp şişlere tutturalım.

Bardakların her birini bir miktar su ile 
dolduralım.Keçeli kalemle işaretlediğimiz 
kâğıtların her birini ayrı bir bardağa 
daldıralım ve yalnızca uç kısımla-

rının suya temas etmesini 
sağlayalım.

Her bir şerit parçası için, kâğıt 
üzerine kurşun kalemle çizdi-
ğimiz çizginin ortasına farklı 
renklerdeki keçeli kalemler-

den biri ile küçük bir 
daire yapalım.

Gözlemlerimizi 
kaydetmek için not 

defterimizde aşağıdaki gibi bir 
tablo oluşturalım. Farklı renkteki 

mürekkepler tek bir renk pigmentin-
den mi yoksa farklı renk pigmentlerinin 
karışımından mı oluşuyor? Hangi renk 

pigmenti daha hızlı hareket etti?  Not: Bir 
rengi oluşturan farklı pigmentleri daha 

belirgin bir biçimde ayrıştırabilmek için 
daha uzun şeritler kullanabilir-

siniz.
Kâğıt kromatografisi yöntemi sayesinde, mürekkeplerin içindeki farklı renk pigmentlerini birbirlerinden 
ayırabildik ve her bir mürekkebin hangi renk pigmentlerinden oluştuğunu gözlemledik. Siyah mürekkebin 
magenta (pembe), sarı ve sayen (camgöbeği mavisi) renk pigmentlerinden; mavi mürekkebin pembe ve sayen 
(camgöbeği mavisi) renk pigmentlerinden; kırmızı mürekkebinse magenta (pembe) ve sarı renk pigmentlerin-
den oluştuğunu belirledik.

Keçeli kalemdeki mürekkepler genellikle farklı renkteki pigmentlerin karışımından oluşur. Süzgeç kâğıdı 
suyla temas ettiğinde kâğıt suyu emer. Su molekülleri kâğıt üzerinde ilerledikçe keçeli kalemin mürekkebi-
nin içindeki pigmentler suda çözünür. Renkleri oluşturan pigmentlerin bazıları suda diğer pigmentlere göre 
daha kolay çözünür. Suda kolay çözünen pigmentler kâğıdın üzerinde hızla ilerler. Bazı pigmentler suda 
az çözünür. Bu pigmentler ise kâğıt üzerinde daha yavaş hareket eder ve kâğıdın üzerinde çok 
ilerlemezler. Böylece mürekkebin içindeki farklı pigmentler birbirinden ayrılır.
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Mostar KöprüsüMostar Köprüsü

Mostarı önemli kılan şey sadece tarihi önemi ve muhteşem mimarisi değil, 427 yıl boyunca ayakta durarak 
sayısız insanın geçişine vesile olan manevi bir köprü görevi üstlenmesidir.

Batı’nın doğuyla buluştuğu pek az yer bu şekilde betimlenmiştir.

Köprü Bosna- Hersek’in Neretva nehri üzerinde olup 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayred-
din tarafından inşa edilmiştir. 

Bosnalı Müslümanlar şehrin doğusunda Hırvat Hristiyanlar ise şehrin batısında yaşıyorlardı. Köprü barış ve 
kardeşliğin, hoşgörünün simgesiydi.

1993 yılında Boşnak Hırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından 50’den fazla top atışı yapılarak 
köprü yıkıldı.

Köprü havaya uçurulduğunda; dünya barış ve birliğin çok önemli bir simgesinin yıkılışını dehşetle 
izledi.

Tarihi
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Tüm dünya köprünün yeniden yapılma-
sını savaşın yaralarını iyileştirmede çok 
önemli bir adım olarak görüyordu. 

Onlarca mühendis 400 yıl önce yapılan köprüyü yeniden 
ve orijinalliğini bozmadan yapabilmenin yollarını arıyor ama 
bu yapının 400 yıl önce nasıl böyle yapılabildi-
ğine şaşırıyorlardı.

Nehrin dibinden eski taşlar çıkartıldı, eksik taşların 
yerine yeni taşların yapılması için taş 
ocakları kuruldu ve köprü UNESCO, 
TIKA (Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Vakfı) ve Dünya Bankası 
desteğiyle 1997 yılında yeniden inşa 
edilmeye başlanıp ve 2004 yılında 
görkemli bir törenle hizmete açılmıştır.

ALİYA ve MOSTAR

Bosna Savaşı esnasında, Osmanlı yadigâ-
rı Mostar Köprüsü’nün bulunduğu Mostar 
şehrinde Hırvat komutanla görüşen Bosna’nın lideri Bilge Kral 
Aliya İzzetbegoviç’e, komutan, tehdit havasında dağın tepesine 
dikilen devasa büyüklükteki haç’ı göstererek “Bak, biz haçı nasıl diktik. 
Şimdi sizin hilâlden daha yukarıda bir haçımız var. Bunu kaldırmaya gücünüz yeter mi?” diye manalı 
bir soru sorar. Aliya İzzetbegoviç de, bu söz karşısında meseleyi gülümseyerek geçiştirir, “Hele bir gün 
geceye dönsün” der.

Akşam karanlığı basınca da onu dışarıya davet edip şahadet parmağını göğe kaldırarak tüyleri diken diken 
eden şu sözleri söyler: “Sayın komutan, şimdi sen de bir semaya bakıver! Şu hilâli ve yıldızı görüyor 
musunuz? Senin onları yok etmeye gücün yeter mi? Ne kadar yükseklere haç dikseniz de onu geçemezsi-
niz ve asla onu oradan da indiremezsiniz. Onlar semada olduğu müddetçe biz de inşallah varlığımızı devam 
ettireceğiz!..”

Aliya Ve Mostar
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CEVAP

MazeMaze
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Selamun Aleyküm arkadaşlar, bulmacamızda aşağıdaki sorulara 
doğru cevap vererek, cevaplarını hece kutucuklarındaki hece-
lere ayırarak yerleştirmenizi istiyoruz. Başlayalım!

Bulmaca
1. TE-RA-VIH
2. A-SI-YE
3. ME-DI-NE
4. SA-HA-BE

5. MU-HA-CIR
6. LAN-LA-KO
7. SA-LA-VAT
8. A-RA-FAT

9. E-MA-NET
10. FE-TA-NET
11. BEY-TUL-LAH

CEVAPLAR
HeceHece

1.Ramazan ayında her gece kılınan yirmi rekâtlı 
nafile namazın adı nedir?
2.Eşi, Mısır ülkesinin zalim kralı olan Fira-
vun’dur. Kur’an-ı Kerim’de adı övgüyle geçen 
kadınlardan biridir.
3.Mescid-i Nebevi ve Peygamber Efendimizin 
kabr-i şeriflerinin bulunduğu şehrin adı nedir?
4.Peygamberimiz zamanında yaşayıp onu gören 

ve iman etmiş kişilere verilen isim nedir?
5.Dinleri ve inaçları uğruna, Mekke’den Medi-
ne’ye göç eden Müslümanlara verilen isim nedir?
6.Necmettin Erbakan’ın küçükken evinin bah-
çesinde arkadaşlarıyla oynadığı oyunda devletin 
adı nedir?
7.Peygamber Efendimizin ismi zikredildiğinde 
yapılan duaya ne nedir?

8.Haccın en önemli vazifelerinden olan ve vakfe-
nin yapıldığı tepenin adı nedir?
9.Birine geri alınmak üzere geçici olarak bırakı-
lan eşyaya verilen ad nedir?
10.Peygamberlerin sıfatlarından biri olan “üs-
tün akıl ve zekâ gücüne” verilen isim nedir?

11.Allah’ın evi anlamına gelen, Kâbe’nin diğer 
adı nedir?

2. HECE 3. HECE1. HECE

1.Örn. TE KÜR

2. HECE 3. HECE1. HECE
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6.
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11.




