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Yüce Allah:

“İnsanlar içinden Sevgili Peygamberimiz’i,

Şehirler içinden Mekke’yi,

Aylar içinden Ramazan ayını,

Günler içinden Cuma gününü,

Geceler içinden de Kadir Gecesi’ni” daha seçkin kılmıştır. Bu 

Yüce Allah’ın tercihidir. 

Sevgili Peygamberimiz döneminde Hicri Takvim kullanı-

lıyordu. Hicri takvime göre aylardan Ramazan ayının yanın-

da Recep ve Şaban ayları da dinimizce daha değerli sayılan            

aylardandır.

Kadir Gecesi’nden başka Mevlit Kandili, Ragaip Kandili, Mi-

raç Kandili, Berat Kandili çok değerli gecelerdir. 

Cuma günleri ve Aşûre günü de güzel dinimizin önem verdi-

ği zamanlardandır. 

Müslümanlar bu gün, gece ve aylarda diğer zamanlardan 

daha fazla ibadet yaparlar, dua ederler. Çünkü Yüce Rabbimiz 

bu zamanlarda yapılacak dualara diğer zamanlarda yapılan-

lardan daha fazla önem verir.

Bizler de çocuk olarak bu zamanları iyi tanımalıyız. Bu za-

manlarda Yüce Rabbimiz’e, bize verdiği her şey için şükretme-

liyiz. Annemize, babamıza, kardeşimize, öğretmenlerimize ve 

bütün Müslümanlara dua etmeliyiz.

MÜBAREK ZAMANLAR
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Mübârek aylar denince 
Recep, Şaban ve Ra-
mazan ayları akla gel-
mektedir. Sevgili Pey-
gamberimiz döneminde 
kullanılan Hicri Takvime 
göre Recep, Şaban ve 
Ramazan adlı ayları 
Müslümanlarca kutsal 
sayılır. Çünkü bu aylar-
da birçok kutsal gece 
vardır. Regaip Kandili, 
Miraç Kandili, Berat Kan-
dili, Kadir Gecesi ve oruç 
tutulan günlerin hepsi bu 
üç ay içerisinde yer alır. 
Bu aylar birbirini takip 
eden aylardandır.
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Yakınlarımızı telefonla arayarak kandillerini kutlarız. Kan-
dil simitlerini dağıtırken annemize yardım edebiliriz. Sev-
gili Peygamberimiz’i anlatan kitaplar okuyabiliriz.

Annemize, babamıza, kardeşimize, öğretmenimize, arkadaş-
larımıza, fakir çocuklara Yüce Allah’a dua ederiz.

Peygamber Efendimiz’in hayatıyla ilgili çizgi filmler 
izleyebiliriz. Peygamber Efendimiz’in sözlerinden bi-
rini ezberleyebiliriz.

Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili olarak kutlanır. Sevgili Peygamberi-
miz bu gecede Yüce Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükrederdi. Namaz kılar, Müs-
lümanların günahlarının bağışlanması için dua ederdi.

Kandil gecelerinde camilerde mevlit okutulur. Komşular birbirlerine kandil simitleri 
ikram ederler. Televizyonlarda kandil programları verilir. 

Sevgili Peygamberimiz’e 
salât-u selam göndeririz
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Recep ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Miraç 
Kandili olarak kutlanır. Miraç kandili de diğer güzel geceler gibi çok 
önemli bir olayın yıldönümüdür. Bu gecede Sevgili Peygamberimiz 
Burak adlı bir binekle Kabe’den alınıp Mescid-i Aksa’ya, oradan 
da Yüce Allah’ın huzuruna yükseldi. 

Uzun süren boykot henüz sona ermişti ki Efendimizi müşriklere 
karşı koruyan amcası Ebu Talip öldü. Bu duruma Efendiler Efendi-
si çok üzüldü. O, artık Mekke’de sahipsiz kalmıştı. Müşriklere kar-
şı yeğenini koruyan şefkatli amca bundan böyle olmayacaktı. Bu 
üzüntüyle üç gün geçmişti ki bu defa Efendimiz’in sevgili eşi Haz-
reti Hatice annemiz vefat etti. 

Peygamber Efendimiz’i peş peşe gelen bu ölümler çok üzdü. 
Ölenlerden biri, kendisini malıyla canıyla her zaman Allah’a ve Re-
sulüne adamış Hazreti Hatice idi. Diğeri ise Efendiler Efendisi’ni 

çocukluğundan itibaren, 
Mekke müşrik-

lerinden koruyan 
Ebu Talip. Biri 

çok sevilen 
bir eş; diğeri 
çok sevilen 

8



9

bir amca. Efendimiz, kendisini dinleyen kimse kalmayınca Mekke’ye ya-
kın bir yer olan Taif’e gitti. Belki orada kendisini dinleyip, iman edecek 
insanlar olabilirdi. Fakat Efendiler Efendisi umduğunun tam tersini buldu. 
Kendisine hakaretler edildi, tükürükler savruldu. Onu yalanlayıp alaya al-
dılar. Bunlar yetmiyormuş gibi Taif’in serserileri bir araya gelerek Sevgili 
Peygamberimiz’i taş yağmuruna tuttular.  

Efendimizle birlikte bulunan Hazreti Zeyd, Sevgili Peygamberimiz’in bir 
önüne bir arkasına geçerek taşların O’na isabet etmesini engellemeye ça-
lışıyordu. Ancak ne var ki Kâinatın Sultanı’nın ayakları kan içinde kaldı. 
Hatta mübarek ayakları o kadar acıdı ki yürümekte çok zorlandı. Kime, ne 
yaptığını bilmeyen bu cahil sürüsü Efendimiz’i zorla ayağa kaldırıp yürü-
meye mecbur ediyordu. Sonra da insafsız elleriyle taş yağmuruna devam 
ediyorlardı. Biricik Peygamberimiz ve Zeyd nihayet Taif’in dışına çıkınca 
serseri sürüsü onların peşinden gelmeyi bıraktı.

Sevgili Peygamberimiz amcasını ve eşini daha yeni kaybetmişti. 
Mekke’de kendisine sahip çıkılmadığı için buraya gelmişti. Allah Resulü, 
Allah’ın en çok sevdiği insandı. Bütün dünya için rahmet kaynağı olan 
biriydi. Yaşadıkları karşısında Sevgili Peygamberimiz gözyaşlarını tutamı-
yordu. Üzgün ve yorgun bir şekilde yürürken Cebrail yanında başka bir 
melekle Efendimiz’in yanına geldi:

— Ey Muhammed! Allah’ın sana selâmı var, üzülme. Yanımdaki bu me-
lek dağlar meleğidir. Sana yapılanların tamamını Allah gördü. Eğer ister-
sen dağlar meleği şu büyük dağı alıp Taif’in üzerine kapatacak. Böylece 
orada canlı kimse kalmayacak.
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Efendimiz,
– Hayır, böyle bir şey istemem, dedi. 

Onlar şimdi ne yaptığını bilmeyen cahillerdir. 
Umulur ki ileride bu insanların içinden bir kişi iman 

eder. 
İnsanlığın en merhametlisi olan Sevgili Peygam-

berimiz en zor anında bile kendisine düşmanlık eden-
lerin kötülüğünü istemiyordu. Zaten O, şefkat peygam-
beriydi. Böylece şefkatini bütün dünyaya bir kere daha 
gösteriyordu.

Bu Taif olayının üzerinden çok az bir süre sonra 
Efendimiz’in Miraç mucizesi gerçekleşti. Peygamber Efen-
dimiz bir gece Cebrail ve Burak adlı bir binek tarafından 
Mekke’den alındı. Oradan Kudüs’e, Mescidi Aksa’ya götü-
rüldü. Oradan da göğe yükselerek bütün peygamberlerle 
görüştü. Onlara imam olup namaz kıldırdı. Son olarak Yüce 
Allah’ımız’ın huzuruna çıktı. 

Her şeyin sahibi Yüce Mevla’mız bu olayla adeta sevgili 
kulu Peygamberimiz’i teselli ediyordu. Çünkü Peygamberimiz 
çok kısa bir süre önce amcasını, hemen ardından eşini kay-
betmişti. Bu acı kayıplara rağmen davasını anlatmaya Taif’e 
gitmiş ve orada kendisini çok üzmüşlerdi. Yüce 
Allah miraç olayıyla Sevgili Peygamberimiz’e 
âdeta: “Ey Muhammed, üzülme! 
Dünyada yaşadığın sıkıntıların 
hiç biri Seni üzmesin. Bak, 
Ben, Senin yanındayım.” di-
yor gibiydi.
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Şaban ayının on beşinci gecesi bizim için mübarek gecelerden biri-
dir. Bir mahkemede insanlar kendisine yöneltilen bir suçtan berat ettik-
leri gibi bu gecede tevbe edenler işledikleri bütün günahlardan kurtulur-
lar. Yüce Allah bu gecede her geceden daha fazla bağışlayıcı olur. Rızık 
isteyene rızık verir. İlim isteyene ilim, hastalıktan kurtulmak isteyene şifa 
verir. Günahlardan kurtulmak isteyeni affeder. 

Bizim yaşımızdaki çocukların yaptığı hataları Yüce Allah hep affe-
der. Ama ileride iyi bir insan olmak için çocukken güzel davranışlar 
edinmeliyiz. 

İşte güzel davranışlardan bazıları:
Her zaman Yüce Allah’ı düşünmeli, verdikleri için Rabbimize şük-

retmeliyiz.
Anne babamıza ve öğretmenimize saygılı olmalıyız.
Başkaları hakkında hep iyi şeyler düşünmeliyiz.
Akrabalarımızı ziyaret etmeli, en azından telefonla arayarak hatırı-

nı sormalıyız.
Kendimizi çok beğenen kibirli bir çocuk olmamalıyız.
Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
Eğer bu davranışlara dikkat eden bir çocuk 

olursak Rabbimiz bizi daha çok sever. Yapa-
cağımız küçük hataları da affeder. O zaman 
hem dünyada mutlu oluruz, hem de ahirette 
Cennet’e gideriz.
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Minareleri süsleyen mahyalar, o gece yıldızlardan farksızdı. 
Her taraf ışıl ışıldı. “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazısı gökyüzü-
nü aydınlatıyordu. Ramazan, kutlu bir misafir gibi evimize, mahal-
lemize, yüreğimize misafir olmuştu. İçimde sevinç yumağı vardı. 
Ramazanın gelişine sevinen sadece ben değildim elbette. Cemile 
Teyze’den, arkadaşlarıma; Ömer Usta’dan, Ayşegül Abla’ya ka-
dar herkes ramazanın güzelliğini yaşıyordu. Annem ve babam 
iftar için davet listesini çoktan hazırlamışlardı. Ramazanın coşku-
sundan kardeşim de nasibini alıyordu. Takvim yaprağından ra-
mazan manisi ezberleyen Burak, ikide bir: 

“Ramazan’ım merhaba!
Bizlere verdin sefâ,
Rabb’imize hamdolsun,
Her nefeste bin defa.” diyordu.
İftar vakti iyice yaklaşmıştı. Pencereden insanlara bakıyordum. 

Dükkân kepenkleri birer birer indiriliyordu. Gündüz vakti arabala-
rın vızır vızır işleyişi, çocukların oyun sesleri yerini sessizliğe bırak-
mıştı. Etrafta neredeyse kimsecikler yoktu. Hızlı adımlarla evlerine 
gitmeye çalışan birkaç kişi vardı sokakta. Pide almak için kuyruğa 
girenler sıcacık pideleri alıp evlerine gitmişlerdi. Babam da buharı 
göğe yükselen ramazan pideleriyle kapıdan içeri girmişti. Ezan 
ha okundu ha okunacaktı. Kulağımız ezan sesine ayarlıydı. 

Hepimiz sofraya oturmuş ezanı bekliyorduk. Önümüzde sofra 
dolusu nimetler vardı, ama akşam ezanı okunmadan hiçbirine do-
kunmayacaktık. Ailecek iftara dakikalar kala sofraya oturur, dua 
ederiz. 
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Allah, kimseyi aç bırakmasın, diye geçirdim içimden. Ezan sesi mina-
reden bütün evlere yayılınca besmeleyle açtık orucumuzu. Babam, iftar 
duasını yaptı. İftarımız, babamın duasıyla gül gibi güzelleşti.

Yemekten sonra namaza durduk. Topluca kılınan namazlara bayılı-
yorum. İçim içime sığmaz oluyor. Teravih namazına kadar Burak’la bil-
gi yarışması kartlarından kart çekerek oyun oynadık. Sonradan annemle 
babam oyunumuza dâhil oldu. Babam Burak’ın grubunda, annem benim 

grubumdaydı. Hem eğlendik, hem öğrendik. Vaktin nasıl geçtiğini 
anlamadık. 

Teravih vakti yaklaşmıştı. Babam, camideki sohbeti kaçırmak 
istemiyordu. Hadi, Burak gidiyoruz, dedi. Burak, babamın 
elinden tutarak teravih namazına gitti. Bize de dua edin, de-
dik arkalarından el sallarken. 
Bütün ayları, bütün mevsimleri çok severim, ama ramazan 

ayını bambaşka severim. Çünkü gönüller Allah’a, kapılar her-
kese açıktır. Babam dün, hiç kimsesi olmayan yaşlı bir amcayı 

iftara getirdi. Amca uzun zamandır sıcak bir şeyler yememiş. Bir 
başına öte mahallede, tek katlı derme çatma evde oturuyormuş. 
Bize nasıl dua etti bir bilseniz. Babam, yardım derneğine gide-
rek amcanın durumundan bahsetmiş. Yardım derneği her gün 
sıcak yemek verecekmiş, kimsesiz amcaya. Hem de amcanın 
evine kadar götüreceklermiş yemekleri. Babamın bir müjdesi 
daha vardı bizlere. Refia ninem ve Mirza dedem rama-
zanın geri kalan günlerini bizde geçirecekler-
miş. Bu harika bir haberdi. 

Ramazan hiç bitmese, diye geçiyor 
içimden. Minareler ışıklı, insanlar hep 
böyle cömert olsa.
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Ramazan ayında sabah gün ağarmasından akşam 
güneş batmasına kadar geçen sürede hiçbir şey yeme-
den ve içmeden yapılan ibadete oruç tutmak denir. Belirli bir 
yaşa gelmiş ve sağlığı yerinde olan Müslümanlar Ramazan 
ayı boyunca yani bir ay oruç tutar. 

İnsanlar oruç tutarak her gün açlık çeken fakirlerin halini 
anlar. Oruç tutan insanlarda fakirlere yardım etme ihtiyacı his-
sederler. Fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kam-
panyaları düzenlenir.

Şehrin merkezi yerlerinde iftar için eve geç kalanlar ve fakir 
insanlar için iftar çadırları kurulur.

Ramazan akşamlarında yediğimiz yemeğe iftar yeme-
ği denir. İftar yemeğine komşularımız, akrabalarımız ve 
ailesinden uzakta oturan öğrenciler davet edilir. 

Annemiz iftar için en güzel yemekleri yapar.

Ramazan ayında diğer zamanlardan farklı 
olarak gece de yemek yenir. Bu yemeğe sahur 
yemeği denir. Davulcular oruç tutacak insan-
ları sahura kaldırmak için davul çalar, mani 
söyler.
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Ramazan ayında yatsı na-
mazlarından sonra teravih 

namazı kılınır. Yaşlı, genç, çocuk, 
kadın, erkek herkes teravih namazında bu-

luşur. Namaz aralarında Sevgili Peygamberimiz’e 
salâvat getiririz. 

Bu ayda diğer zamanlardan daha fazla Kur’an’ı Kerim 
okunur. Kur’an okumasını bilmeyen insanlar Kur’an’ı Kerim’i 

okumasını öğrenirler.

Televizyonlarda güzel dinimizi ve Biricik Peygamberimiz’i anlatan 
programlar düzenlenir. 

Sonunda her güzel şey gibi Ramazan ayı da biter. Müslümanları 
tatlı bir     hüzün sarar. Yüce Allah bu ayda oruç tutanları bayramla 
mükafatlandırır. 

O günden sonra bir sonraki Ramazanın gelmesini iple çekeriz.
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Ramazan ayında oruç tutmaktan başka birçok ibadet yapılır. Aşağıda 
bu güzel ayda yapılan ibadetler ve anlamları verilmiştir.

Yoksullara yardım ola-
rak karşılıksız verilen şey

SADAKA

Toplu yerlerde 
yüksek sesle hatim oku-

nurken Kur’an okumasını 
bilenlerin gözleriyle Kur’an’ı 

takip etmesi, bilmeyenle-
rin dinlemesi

MUKABELE

Kur’an-ı Kerim’i 
baştan

sona okuma

HATİM

Ramazan ayı 
içersinde ailedeki her 
kişi için fakirlere yapı-

lan yardım

FİTRE

Peygamber 
Efendimize saygı 

bildirmek için oku-
nan dua

SALAVAT

Ramazan ayı 
boyunca, yatsı na-
mazından sonra 
kılınan namaz

TERAVİH
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Ramazan ayındaki güzel geleneklerimizden biri de davul eşliğinde insanların 

sahur yemeğine kaldırılmasıdır. Davul çalan kişi bir yandan davul çalarken bir yan-

dan da mani dediğimiz anlamlı ve hoş sözlü şiirler söyler. İşte onlardan bazıları…

Sofrada fakir olsun,
Tabağı çukur olsun.
Karnı doyduktan sonra,
Duâyı okur olsun.

Ramazan’ım merhaba!
Bizlere verdin sefâ,
Rabbimize hamdolsun,
Her nefeste bin defa.

Yükseklere aşmayın,
Kötüye yanaşmayın,
Eller ne derse desin,
İyilikten şaşmayın.

Bu aya hürmet gerek,
Nîmete şükür gerek,
Mübârek Ramazan’da,
Hak’kâ ibâdet gerek.

Tepsiler dizi dizi,
Dâvete bekle bizi,
Adresi iyi yaz ki,
Kolayca bulam sizi

Yün yatakta yatarız,
Yapma çiçek satarız,
Biraz bekle davulcu,
Şimdi bahşiş atarız.
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Ramazan ayının on yedinci günü sabahın seher vaktiydi. Günlerden 
pazartesiydi. Kâinatın Sultanı kırk yaşındaydı. Ortalık çok sessizdi. Âdeta 
her yer Efendimiz’e söylenecek sözleri beklemekteydi. Güzel bir insan şek-
line bürünmüş olarak vahiy meleği Cebrail mağaraya geldi. Her taraf nurla 
ve misk gibi kokularla doldu. Cebrail, Efendimiz’e selâm verdikten sonra 
O’na sıkıca sarılıp bıraktı. 

Tebessümle ve gür bir sesle,
- Oku, dedi.
Efendimiz bu durum karşısında çok heyecanlandı. Korku ve hayret 
içerisinde,
- Ben okuma bilmiyorum, diye karşılık verebildi.
Cebrail tebessüm ederek tekrar O’na sıkıca sarılıp bıraktı ve yine, 
- Oku, dedi.
- Ben okuma bilmem. Söyle ne okuyayım?
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Bunun üzerine Cebrail, Allah Resulüne getirdiği Alâk Suresi’nin ilk 
ayetlerini okudu.

- Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku! Ki O, insanı pıhtılaşmış 
bir kandan yarattı. Oku! Senin Rabbin kalemle yazmayı öğreten, in-
sana bilmediğini talim eden bol ihsan ve kerem sahibidir.

Peygamber Efendimiz son derece heyecanla bu ayetleri tekrar etti. 
Ayetler kalbine ve diline iyice yerleşmişti ki Cebrail geldiği gibi aniden 
ortadan kayboluverdi.

Efendiler Efendisi ne yaşadığını anlamaya çalışıyordu. Kalbi heye-
candan duracak gibiydi. Derhâl mağaradan çıkarak evine doğru koş-
maya başladı. Yolda giderken dağ, taş, ağaç; canlı-cansız 
ne varsa hepsi Efendimiz’i selâmlıyor ve “Esselamü 
aleyke ya Resûlallah!” diyorlardı.
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Bayramlar toplum olarak en coşkulu olduğumuz günlerdir. Otuz günlük oruç 

tutmanın ardından Ramazan Bayramı’nı kutlarız.

Bayram heyecanı sabah kılınacak bayram namazıyla başlar. Güneş doğ-

duktan sonra insanlar bayram namazı için camilerde toplanır. Birlikte bayram 

namazı kılınır. Namazdan sonra tüm aile birlikte kahvaltı yapar. Bu bir aydan 

sonra ailecek yaptığımız ilk kahvaltıdır. 

Kahvaltıdan sonra çocuklar komşuları gezerek bayramlarını kutlar. Bayram 

kutlamasına gelen çocuklara şeker ve çikolata verilir. 

Bayramın güzelliklerinden biri de bayram hediyeleridir. Anne-babamız gelir 

durumlarına göre bayram hediyesi alırlar. Bayram günü en güzel kıyafetlerimi-

zi giyer, neşe içinde sokağa çıkarız.

Öğleden sonra ziyaretler başlar. Komşularımızı, yakın çevremizde bulunan 

akrabalarımızı ziyaret eder, bayramlarını kutlarız. Uzun zamandır özlediğimiz 

kuzenlerimizi ve diğer akrabalarımızı bayram dolayısıyla görürüz.

Bayramda mezarlıklar da ziyaret edilir. Vefat eden ya-

kınlarımız için fatiha okuruz. Onların Cennet’te olmaları 

için Yüce Rabbimize dua ederiz.

Uzakta olan yakınlarımızı telefonla arayarak 

bayramlarını kutlarız. Bayramı kutlamanın bir 

yolu da tebrik kartı göndermektir. 

Az kalsın unutuyordum. Anne ve babamız 

bayramlarda daha cömert olur. Bayrama 

özel harçlık alırız. Bayram harçlığı neşemize 

neşe katar. 
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BiR BAYRAM SABAHI
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RECEP

ŞABAN

RAMAZAN

KADİR GECESİ

MİRAÇ

BERAT

REGAİB

MEVLİD

KANDİL

CUMA

Aşağıda sağda verilen kelimeler tablonun içerisine gizlenmiştir. Soldan-sağa ve 
yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu kelimeleri bulabilir misiniz?

A L I C K D D L M C N

R Ş A B A  N S T İ U V

I G F D D İ L V E M Y

K A N D İ L D C B A U

S E T İ R A M A Z A N

R V R E G A İ B E G K

Ş M E M E R R E M C İ

K N C Z C S A R R A T

E V E N E T Ç A K R M

R İ P E S A Y T N L E

U L İ L İ M E V L İ D
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Kandil geceleri Müslümanlar için diğer gecelerden 

daha önemlidir. Bu gecelere ait birçok geleneğimiz var-

dır. Kandil gecelerinde camilerde mevlit okutulur ve bu 

gecede komşular birbirine kandil simitleri ve tatlı dağıtır.

Yukarıdaki iki resim arasındaki 5 farkı bulunuz.

27



Yukarıdaki resmi renkleri kendim seçerek boyayınız?

Ramazanın vazgeçilmez yiyeceklerinden biri de 
Ramazan pidesidir. Oruç tutan insanlar iftar ye-
meğinde misafirlerine sıcak pide ikram etmek için 
fırınların önünde kuyruklar oluştururlar. 
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Kurban Bayramı tıpkı Ramazan Bayramı gibi coşkulu ve mutlu ol-
duğumuz günlerden biridir. Bu bayrama Kurban Bayramı denmesinin 
sebebi ise maddi durumu iyi olan Müslümanların kurban kesmeleridir. 
Kesilen kurbanın etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılır.

İslâmiyetin şartlarından biri de hacca gitmektir. Maddi durumu iyi 
olan Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutsal topraklarda geçirirler.  

Sevgili Peygamberimiz bayramlarda şöyle davranırdı:
*  Bayram gecelerinde namaz kılar, dua eder ve Yüce Allah’tan af 

dilerdi.
* Bayram sabahları erken kalkar, yıkanır bayram namazına giderdi.
*  Yeni ve temiz elbise giyilmesini tavsiye ederdi. (O her zaman temiz 

giyinirdi.)
* Güzel kokular sürerdi.
* Her zamankinden daha güleryüzlü ve sevinçli görünürdü.
* Çocuklarla bayramlaşıp şakalaşırdı.
* Fakirler sadaka verirdi.

29



Hepimiz doğum günlerimizde ne 
kadar da heyecanlı oluruz değil mi? 
Kalbimiz kıpır kıpır olur. Heyecandan 
yerimizde duramayız. Çok sevdiği-
miz arkadaşlarımızın doğum günleri 
de bizi mutlu eder. 
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Ama öyle bir insan var ki, O’nun doğum gününü evrende-
ki her şey kutlar. Melekler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, 
denizler… O, Yüce Allah’ın en çok sevdiği insandır. Kim ol-
duğunu hemen anladınız umarım. O, Biricik Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed’dir. (sallahu aleyhi ve selem) Peygamber 
Efendimiz’in dünyaya gelmesi dünyadaki her varlığı 

sevindirmiştir.
Yüce Allah, bizden isteklerini O’nun aracılığıyla bildirmiştir. O, 

Allah’ın Elçisidir. 
Sevgili Peygamberimiz’in doğum gününü her yıl Mevlid Kan-

dili olarak kutlarız. Peygamber Efendimiz, beş yüz yetmiş bir yı-
lının Nisan ayının 20. günü dünyaya gelmiştir. Bu günü içinde 
bulunduran hafta her yıl Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanır.

Bu gecede Sevgili Peygamberimiz’e selât-u selam göndeririz.  
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammed” diyerek Peygam-
ber Efendimiz’i selâmlamış oluruz. 

Sevgili Peygamberimiz’in izinden giden çocuklar olmak ne 
güzel. O’nun gibi konuşmak, O’nun gibi çalışmak, O’nun gibi 
davranmak, O’nun gibi dua ve ibadet etmek mutlulukların en gü-
zeli bizim için. 

Bizim çok iyi bir çocuk olmamız O’nu çok mutlu eder. Yaptı-
ğımız hatalardan dolayı pişman olmamıza çok sevinir. Hep iyilik 
düşünen bir çocuk olmamız O’nu o kadar memnun eder ki. 

Biricik Peygamberimiz’i kim üzmek ister ki... Elbette ki hiçbiri-
miz. Allah, O’nu sevenleri Cenneti’ne koyacaktır. 

Seni çok seviyoruz ey güzel Peygamberimiz.
Salat ve selâm Senin üzerine olsun Ya Muhammed!
Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammed.
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Peygamberimiz’in doğumundan önce Âmine annemiz bir rüya gördü. 

Yine üzgün ve kederli olduğu günlerden birinin gecesiydi. Tek tesellisi do-

ğacak olan çocuğuydu. Rüyada karşısına çıkan biri ona, “Ey Âmine! Bil ki 

sen âlemlerin en hayırlı insanına hamilesin. Onu doğurunca adını Muham-

med koy.” dedi. 

Rüyayla birlikte Âmine annemiz kendisiyle teselli olacağı bebeği bekle-

meye başladı. Doğacak kutlu bebeği düşündükçe bir ay önce kaybettiği 

eşi Abdullah’ın acısını, üzüntüsünü biraz olsun unutabiliyordu.

Beklenen gün, kâinatın beklediği gün nihayet gelmişti. Efendiler Efendisi 

dünyaya şeref verecekti artık. Kutlu an iyice yaklaşmıştı. Âmine annemizin 

doğum sancısı başlamıştı. 

O sırada Âmine annemiz büyük bir ses duydu. Bu sesten dolayı çok 

korktu. Sonra beyaz bir kuş gelip onun sırtını ovdu. O andan itibaren kor-

kusu tamamen geçmişti. Sonra kendisine beyaz bir kâse içinde sunulan 

şerbeti içti. Şerbeti içer içmez bedeni nurla doldu ve sancısı da kayboldu. 

Evin içi de parlak bir ışıkla doldu. Bu ışık sebebiyle evin duvarları görünmez 

oldu. O anda Kisra Sarayı, Bağdat ve Şam’da bulunan konaklar bile gö-

ründü. Efendimiz artık dünyaya gelmişti. 

Nur bebeğin sırtında, kalbinin hizasında peygamberlik mührü vardı. Bu 

ahir zamanda geleceği söylenen Son Peygambere ait bir işaretti. O gün, 

günlerden pazartesi ve Nisan ayının yirminci günü idi. Vakit sabahın erken 

saatleriydi. Yıl 571’di. İnsanlığın Efendisi o sabah dünyaya şeref vermişti.

Âmine annemiz nur bebeği görmek istedi. Biraz kendini kaldırıp baktı-

ğında O’nun secdede olduğunu ve şahadet parmağının havada olduğunu 

gördü.  

32



33

Doğum anında orada bulunan Efendimiz’in ebelerinden Fatıma Hatun 

bütün bu olanları hayretle izliyordu. 

Efendimiz’i kundağa sarmak için uzandığında bir melek ona,

— Ey Fatıma! O’nu biz kundağa sardık ve temizledik, dedi. 

Sonra başka bir ses,

— Muhammed doğdu! O’nu alın ve doğudan batıya her yeri gezdirin. 

Kâinat O’nu görsün, dedi.

Bunun üzerine başka bir melek kundağa sarılı olan Peygamber Efendimiz’i 

alıp gözden kayboldu. Aradan çok zaman geçmeden geri döndü.

 O gece evin içi ve bütün dünya nurla dolmuştu. Gökteki yıldızlar yere o 

kadar yaklaşmıştı ki Fâtıma Hatun onların yere düşeceğini zannetmişti. Et-

rafta güzel kokular vardı. Bütün bunları Efendimizin annesinden başka O’na 

ebelik yapan iki kadın daha görmüştü.

Doğumdan sonra dedeye müjdeli haber verildi. O sırada Kâbe’de bulu-

nan Abdulmuttalib koşarak eve geldi. Torununu kucağına aldı. Onu öptü, 

sevdi. Kundağa sarılı kutlu bebek ile Kâbe’nin içine girerek Allah’a şük-

retti. Geri döndüğünde Âmine annemiz bebeğe veri-

lecek isimle ilgili gördüğü rüyayı anlattı. O da Sevgili 

Peygamberimiz’e isim olarak Muhammed adını koydu.
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Sevgili Peygamber’im;

Minik bir goncayım ben,
Yeni tanıdım seni.
Ne çok görmek isterdim
Tatlı gülümsemeni.

Terinde gül kokusu,
Yüzünde bir nur varmış.
Yüreğinde sevgiler
Gökte yıldız kadarmış.

Sözlerinden öğrendim,
Mutluluğun yolunu.
Her emrini tutarım,
Bırakmam hiç elini.

Beni sorarsan eğer
Hamdolsun iyiyim de,
Senden ayrıyım diye
Bir hüzün var içimde.

Şefkatli kollarında
Benim de olsun yerim.
Seni çok seviyorum
Sevgili Peygamber’im,
 
Ellerinden öperim.

Yusuf Dursun

PEYGAMBER’E 
MEKTUP
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1. Sevgili Peygamberimizin dedesi
2. Peygamber Efendimizin babasının ismi
3. Efendimizin sütannesi
4. Sevgili Peygamberimizin eşi, ilk Müslüman kadın. (Hazreti....)
5. Peygamberimiz orada doğdu
6. Efendimizin Mekke’den hicret ettiği yer
7.  Dedesi vefat edince Peygamber Efendimize bakan amcası
8. Sevgili Peygamberimizin büyük kızı
9. Efendimizin annesi

10.  Efendimizin amcasının oğlu, aynı zamanda ilk    
inanan çocuk
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1

10

4 8

7
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5 9
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İnsanların putlara taptıkları yıllardı. Ülkenin başında da Nemrut adında zalim 
bir kral vardı. O zamanlarda insanlar put denen heykelciklere tapıyorlardı. 

Yüce Allah bu topluluğa Hazreti İbrahim’i peygamber olarak görevlendirdi. 
Hazreti İbrahim’in babası da put ustasıydı. Hazreti İbrahim bir gün putları kırdı. 
Bu haber Nemrut’un kulağına kadar ulaştı. Nemrut, Hazreti İbrahim’i 
küçük düşürmek için yanına çağırdı. Rabbinin kim olduğunu sor-
du. Hazreti İbrahim rabbinin güneşi doğudan doğuraran ve 
batıdan batıran Allah olduğunu söyledi. Ayrıca Nemrut’a 
eğer ilâh sen olsaydın buna gücünün yeteceğini söy-
ledi. Buna güce yetemeyecek olan Nemrut, halkı-
nın gözü önünde küçük düştü.

Mağlubiyeti hazmedemeyen Nemrut, 
Hazreti İbrahim’in ateşe atılmasını emret-
ti. Büyük bir ateş hazırlandı ve eli kolu 
bağlı bir şekilde ateşe atıldı. Bunun 
üzerine Yüce Allah ateşe “Ey ateş! 
İbrahim için serinlik ve esenlik ol!” 
emrini verdi. Allah’ın emri ile ateş 
onu yakmadı. Allah, ateşi gül 
bahçesine  ve suya, odunları 
da balığa çevirdi.

Bu olay Nuh’un Gemi-
sinin karaya oturması gibi 
Aşure Günün’de meydana 
gelmiştir. Aşure günü dinimi-
zin kutsal saydığı günlerden         
biridir.

CUMA GÜNÜ
Haftanın yedi gününden en kutsalı cumadır. Müslümanlar cuma günü öğlen 

vakti merkezlerde toplanır. Bu şekilde bir hafta boyunca kendi işleriyle uğraşan 
insanlar birbirleriyle görüşme imkanı bulmuş olurlar. Müslümanlara güzel dini-
mizle ilgili tavsiyelerde bulunulur. Birlikte Cuma namazı kılınır.

AŞÛRE GÜNÜ
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393 9

Her yerde kurallar var. Evde, okulda, sokakta, trafikte. Hatta oyunlarda bile 

uymamız gereken kurallar vardır. Satranç oynarken taşları farklı hareket ettiren 

arkadaşımıza ne kadar kızarız değil mi? Ya saklambaç oynarken yeterince say-

mayan arkadaşımıza da kızmaz mıyız?

Kurallar işlerin düzenli olması için konulmuştur. Evimizde hiç bir kural ol-

masaydı daha mı iyi olurdu sanıyorsunuz? Belki de içinizden istediğim saatte 

yatsam, istediğim kadar televizyon izlesem, istediğim kadar bilgisayarda oyun 

oynasam diye düşünebilirsiniz. Eğer evimizde hiçbir kural olmasaydı evimizde 

huzursuzluk olurdu. Anne, baba ve çocuklar sürekli tartışırlardı. Böyle bir ortam-

da da çocukların mutlu olması imkansız hale gelirdi. Ya okul? Okulda kurallar 

olmasaydı. Derse herkes istediği zamanda gelsey-

di, isteyen izin almadan konuşsaydı, 

isteyen ödevini yapsa isteme-

yen yapmasaydı daha mı iyi 

olurdu? Tabiî ki hayır. Böyle bir 

sınıfta hiçbir şey öğrenemezdik. Öy-

leyse okul kuralları mutlu ve başarılı olmamız 

için konulmuştur.

Yüce Allah da insanların mutlu olması için peygamber-

ler aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Sevgili Peygamberimiz’e 

gönderilen kitap Kur’an’ı Kerim’dir. Kur’an’ı Kerim’de birçok 

güzel şeyin yanında insanların dünyada mutlu yaşayabil-

mesi için uyması gereken kurallar da vardır. Çün-

kü bizi  yaratan Rabbimiz, nasıl mutlu 

olacağımızı herkesten daha 

iyi bilir.
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Özlem ne güzel değil mi?

Özledikçe güzelleşiyor gözümüzde, özlediklerimiz.

Karelerin biri gidiyor, biri geliyor.

Kareler çoğalıyor. Sağımız solumuz, önümüz ardımız kare…

Karelerde arkadaşlarımız, okulumuz, öğretmenlerimiz, sokağımız, okulun    

hemen karşısındaki kırtasiyecimiz, okul bekçimiz ve daha neler neler...

Özledikçe özledik ve özledikçe de sevdik onları…

Ve sarı mevsimle yeşerecek hepsi yeniden.

Aslında okulların açılışı bir başlangıçtır.

Yeni yıldır, biz okullular için.
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Dolayısıyla anneler, babalar, öğretmenler, kırtasiyeciler, bakkallar, servisler 

için de yeni bir yıl.

Sonbahar da olsa, ağaçlar sararsa da sınıfımız yemyeşil bir bahçe olacak.

Kuşlarıyla, çiçekleriyle, öğretmeniyle ve tabi ki çocuklarla...

Şimdi bu güzel günlerin ilklerini yaşıyoruz.

Defterler, kalemler, çantalar hazırlandı.

Tazecik beynimiz kendisini başarıya odakla-

yacak ve bu hedef için okula 

zevkle gideceğiz.

Öyle değil mi?

O zaman hep bera-

ber söz veriyoruz:

Yeni eğitim yılında 

annemizi, babamızı, 

öğretmenimizi ve arkadaş-

larımızı üzmeyeceğiz, iyi öğrenci, 

iyi evlât, iyi arkadaş olacağız.

Söz verdiğinizi duyar gibi 

oluyorum.
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Bundan yıllarca önceydi. Düşmanlar ülkemizi paylaşmak için her ta-

raftan saldırmışlardı. Atalarımız bu durumu asla kabul etmedi. Hemen ha-

zırlığa başladılar.

Birçok il kendi imkanlarıyla düşmanları şehirlerinden kovdular. Diğer 

yerler de büyük asker Mustafa Kemal önderliğinde kurulan orduyla düş-

manı yurttan kovdular. Artık yurtta düşman kalmamış-

tı. Sıra yeni devlet kurmaya gelmişti. 

Devletin yönetim şekli nasıl olacaktı? En 

önemli konu buydu. Bu konuda değişik 

görüşler vardı. Bu görüşlerden 

biri de cumhuriyetti. Cumhuriyet 

halkın kendi seçtiği kişilerle ken-

disini yönetmesiydi. Ayrıca bu yöne-

tim şeklinde insanlar başka insanların 

yaşayışlarına ve inanançlarına da saygı                                       

duyacaklardı.

Milletin seçtiği milletvekilllerinden oluşan Türki-

ye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle devletin şeklinin 

cumhuriyet olmasına karar verdi. Tarih yirmi dokuz Ekim 

bin dokuz yüz yirmi üçtü.  İlk cumhurbaşkanımız da Mus-

tafa Kemal Atatürk oldu. Her yıl bu özel günü bayram ola-

rak kutlarız. Evlerimize güzel bayrağımızı asarız. Okullar-

da törenler yaparız. Bağımsız ve hür olmamızın sembolü 

olan İstiklal Marşı’mızı okuruz.

Ekim ayı Cumhuriyet Bayramıy’la daha güzel    

değil mi? 
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İnsanlara yardım etmek ne güzel şeydir değil mi? Tabiî, bunu ya-

parken yardım edilen insanın gururunu kırmamak gerektiğini de hatır-

latırım. Bununla ilgili aklıma bakın ne geldi?

Yıllarca önce Üsküdar’ın yokuşlarından birini tırmanırken yolun ke-

narında iki metre boyunda mermer bir taş ile karşılaşmıştım. Üst kıs-

mında çukur olan garip bir taş! Hemen sorup öğrendim ne olduğunu. 

Meğer hâli vakti yerinde olanlar ya da buraya yolu düşenler, mermer 

taşın üstündeki çukura bir miktar para bırakırlarmış. Derdini kimseye 

söyleyemeyen fakir kişiler de ihtiyaçları olduğunda, oradaki paradan 

kimsenin gözetiminde olmamasına rağmen ancak ihtiyaçları kadar 

alırlarmış. Kendileri gibi ihtiyaç sahiplerini düşünerek paranın hepsini 

götürmezlermiş. Ne kadar güzel değil mi? Bu taşlara güzel bir de isim 

bulmuşlar: “Sadaka taşı”. 

Bu taşlardan İstanbul’un değişik semtlerinde çokça bulunduğunu 

sonradan öğrendim. Haaa, bu arada sadece zenginler değil, uzun bir 

yolculuğa çıkacak kimseler de “Az sadaka çok belayı savar.” sözün-

den hareketle yolda başlarına kötü bir şey gelmesin diye bu sadaka 

taşlarına para bırakırlarmış. Şimdilerde beton yığınları arasında kay-

bolan eski mahallelerde, o eski sadaka taşlarını görmek pek mümkün 

değil, fakat milletimizin iyilikseverliğini her zaman görebiliyoruz.

Eh, bana müsaade arkadaşlar, bekleyenlerim var. Hoşça kalın...

İsmail Hakkı BARAN
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Resûlullah (sâllâllahû aleyhi vesellem) akşam nama-

zı için mescide gelmişti. Yanında sevgili torunlarından 

Hasan da vardı. Sevgili Peygamberimiz ön safa geçip 

çocuğu yere bıraktı. Sonra tekbir getirip namaza durdu. 

Namazda uzunca bir secde yaptı. 

Secde çok uzayınca sahabelerden birisi Peygamber 

Efendimiz’e bir şeyler olup olmadığını öğrenmek için 

başını secdeden kaldırıp baktı. Secdede olan Sevgili 

Peygamberimiz’in sırtında torunu Hasan öylece duru-

yordu. Sahabe hemen secdesine döndü. 

Namaz bitince Allah’ın Elçisi’ne cemaatten birisi, 

— Ey Allah’ın Resulü, namaz sırasında öyle uzun bir 

secde yaptınız ki size bir şey oldu zannettik, dedi.

Efendimiz de, 

— Bir şey olmadı, torunum sırtıma bindi. Ben de, 

acele edip hevesi geçmeden, sırtımdan indirmeyi uygun 

bulmadım ve kendisi ininceye kadar bekledim, dedi.
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— Dur, dur kaçma! Seni haylaz kedi! Bir elime geçirsem, gününü 

gösteririm sana!

Bitişik evdeki bir çift küçük göz, kedinin kurtuluşuna için için 

sevinmekte...

Şakir, yıllarca aynı manzarayı seyretmişti. Her defasında, yüreği 

ağzına geliyor; kedi kurtulunca derin bir nefes alıyordu. Benzin istas-

yonunda çalışan Erdal’ın ısrarını da anlayamıyordu. Bembeyaz tüy-

leri ve mavi gözleriyle, ne kadar da şirin şeydi. Ne istiyordu ondan? 

Bu kış ayında, yavrularını nasıl besleyecekti bu kedicik? Bir şeyler 

bulmak için başka ne yapabilirdi? Şakir, karnını doyurması için, ka-

pının önüne bir şeyler bırakıyordu. Demek ki, yetmiyordu. Bunları 

düşüne düşüne çıktı yine, tozlu topraklı okul yoluna.

Benzer manzaralar sürekli tekrarlanıyordu: kedi kaçıyor, Erdal 

kovalıyor; Şakir de, içinden dua ederek, onları endişeyle izliyordu. 

Ama film şeridi kopuverdi. Derken, bir sabah...

Acı acı kedi miyavlamalarına karışan keyif dolu bir kahkaha... 

Yoksa... Şakir, yatağından fırlayıp, pencereye koştu. 

Olamaz. Erdal, kediyi yakalamıştı. Erdal’ın ayaklarına kapandı. 

Vicdan, ne gezer! Kedicik Erdal’ın tekmesiyle, toza toprağa bulan-

dı. Erdal, keyifle hayvancığın ayaklarını bağladı. Sonra da o vah-

şet anı... Hayvanın kuyruğuna benzin döküp, çakmakla tutuşturmak 

üzere... Ve...

Aman Allah’ım! Kedinin feryadı, mahalleyi çınlatıyor. Hayvan, 

kuyruk acısıyla yerde kıvrandı durdu. Başında da, acıyla miyavla-

yan dört yavru... Çevredekiler yetişip kedinin yanan kuyruğuna su 

dökmeseydiler kedi tamamen yanacaktı.

İnsanlık mıydı bu? 
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Altı ay geçmişti. Kavurucu haziran sıcaklık-

larına teslim bir pazar günü... Okullar kapanın-

ca, Şakir için de, uykunun sınırı kalmamıştı. Öğle 

üzeri... Yarı açık gözlerle, pencerenin dibindeki sedirine 

oturdu. Benzin istasyonunda bir hareketlilik... Büyük bir tanker, 

yeraltındaki depoya benzin boşaltıyor, az ilerideki tanker şoförü, keyifle 

sigara içiyordu. Erdal da tankerle depo arasında dolanıyordu.

Şoförün ağzındaki sigara, bir anlık dalgınlıkla, yere düşmüştü. Yaprak dahi 

kıpırdamazken kuvvetli bir rüzgâr esmeye başladı. Şoförün ağzından düşen 

sigara, rügârın etkisiyle yerdeki artık benzini tutuşturmuş; nasıl olduysa ora-

da dolaşan Erdal’ın da pantolonu alev almıştı. Erdal, aynı kuyruğunu yaktığı 

kedi gibi yerde kıvranmaya başladı. Benzinci yetişip söndürmese sonu felaket      

olacaktı. 

Şakir, dramatik bir film izliyor gibiydi. Ne tuhaf! Herkesin tüylerini ürperten 

bu hadiseyle daha bu dünyadayken İlâhî adalet tecelli etmişti.
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Bu dükkânýn sahibi siz
misiniz?

Evet, benim yavrum?

Onlar benim dostlarým.
Hem bu benim iþim.

Onlarý çok seviyorum.

Ne çok hayvanýnýz var
böyle. Bakmasý zor

olmuyor mu?

Satýlýk köpek
yavrusu varmýþ. Evet, yavrularý 

satýyorum.

Peki, sizi 
bekliyorum.

Bana biraz izin 
verir misin?

Yavru Köpek 
Hazýrlayan: Erdoðan TÜCAN

Çizen:  Mehmet SEVÝNÇ
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Bir muhabbet kuþu 
bakmýþtým.

Suyunu vaktinde verin.
Anladým. Size

tavsiye edebile-
ceðim çok güzel

bir kuþ var.
Bakabilir miyim?

Anladým. O güzel ötüþüyle
size bolca keyif

verecektir. Herhangi
bir þey olursa beni

arayýnýz.Teþekkür ederim.

Söyle bakalým ne istiyorsun?

Köpek yavrularýný 
sormuþtum.

Biraz birik-
miþ param
var. Ama
önce kaça
sattýðýný

öðrenmem
gerek.

Kaç paran 
var?

Elli milyon mu? Çok mu buldun?

Hayýr. Peki
yavrularý göre-

bilir miyim?
Tabiî neden olmasýn.

Elli milyon.
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Aman Allah’ým ne güzel 
hayvanlar var.

Gelin bakalým benim 
yavrularým.

Aa, ne güzel 
yavrular!

Bunu almak istiyorum

Onu mu?
Gerçekten almak
istiyor musun?

Evet, bunu almak
istiyorum.

O zaman para
vermene gerek

yok. Senin
olsun.

Ýyileþme-
yecek mi?

Onun mu? Onu veterinere
baktýrdým. Kalçasý sakat.

Bunun nesi var.

Galiba, Veteriner de çok
uðraþtý ama iyi olmayacak.
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Bu yavruyu bedavaya almak istiyorum.
O çok değerli bir yavru

Ama bu yavru koşamaz. Seninle oynayıp 
zıplayamaz. Sakat bir yavruyu alıp da ne 

yapacaksın?

Olsun. ben de koşamıyorum. Ama bu 
yavrunun kendisini anlayabilecek birisi-
ne ihiyacı var. Onun da beni anlayacağını 

umuyorum
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Mustafa TOPÇU

Bunu duyan bir çocuk

Koşmuş hemen çarçabuk

Bir öpücük boynuna

Kondurmuş ve koynuna 

Basmış eve götürmüş

Su ile yem getirmiş

Kalbi neşeyle dolmuş

Çünkü kuş iyi olmuş

Sonra bahar gelince

Yaşlar akıtmış ince

O masmavi gözünden 

Giden kuşun yüzünden

Mevsimlerden iken kış 

Ormanda bir küçük kuş 

Nerdeyse kara batmış 

Belli ki rüzgâr atmış

Kalmış yardıma muhtaç

Hem de pek hâlsiz ve aç

Öldürecekken soğuk 

Haykırmış boğuk boğuk
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1. NİYET
“Niyet Ettim Allah rıza-
sı için abdest 
almaya” deriz.

3. AĞZA SU ALMA
Ağzımızı üç defa su 
ile çalkalarız.

4. BURNA SU ÇEKME
Üç defa içine su çeke-
rek burnumuzu yıkarız.

2. ELLERİ YIKAMA
Bileklerle birlikte par-
mak aralarımızı da dâ-
hil ellerimizi güzelce 
yıkarız.
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5. YÜZÜ YIKAMA
Çene altından saç 
diplerine kadar üç 
defa yüzümüzü 
yıkarız.

6. SAĞ KOLU YIKAMA
Üç defa dirseğimiz de 
dâhil sağ kolumuzu 
yıkarız.

7. SOL KOLU YIKAMA
Sol kolumuzu da sağ 
kolumuzu yıkadığımız 
şekilde yıkarız.

8. BAŞI MESH ETME
Islak olan sağ elimizin 
içiyle başımızın üstü-
nü mesh ederiz.
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9. KULAKLARIN İÇİNİ 

YIKAMA
Serçe parmaklarımızla 
kulaklarımızın içini 
temizleriz.

10. BOYNU MESH 

ETME
Ellerimizin tersiyle 
boynumuzun her iki 
yanını mesh ederiz.

11.  SAĞ AYAĞI YIKAMA
Bileklerle birlikte
parmak araları da dâhil 
sol elimizle ayağımızı 
yıkarız

12. SOL AYAĞI YIKAMA
Sağ ayağımızı yıka-
dığımız şekilde sol 
ayağımızı da yıkarız.
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Hepimizin yemek zevkleri birbirinden farklıdır. Bazı yemekleri daha çok se-

verken bazılarını daha az severiz. Hatta bazı yemekleri hiç sevmeyiz.

Bizim bu tavrımız çoğu zaman annemizi üzer. Çünkü annemiz bizim sağlıklı 

beslenmemizi ister. Onun için bizim çok sevdiğimiz yemeklerin yanında vücudu-

muzun ve beynimizin gelişmesi için gerekli olan yemekleri de yapar.

Diğer yandan dünyanın değişik yerlerinde bizim yediğimiz yiyeceklerin hiç-

birini bulamayan çocuklar var. Onların tek istedikleri karnını doyuracak birşey 

bulabilmek. Bir parça ekmek bile bulsalar buna çok sevinirler.

Bütün bunları bilirken bizim yemek seçmemiz sizce doğru bir şey mi? “Ha-

yır.” dediğinizi duyar gibiyim. 

Hem biliyor musunuz çocuklar; Sevgili Peygamberimiz hiçbir zaman “Ben 

bu yemeği sevmiyorum.” dememiş. 

Çünkü, Yüce Allah her yiyecekte bizim için farklı faydalar yaratmıştır. Ha-

vuç gözlerimizin görmesine yardımcı olurken; ıspanak, 

süt, peynir kemiklerimizin güçlenmesini sağlar. 

Meyveler vücudumuzu hastalıklara karşı ko-

rur. Yurmurta, et, tavuk, balık büyümemize 

yardımcı olur. Üzüm gibi bazı meyveler 

de beynimizin daha iyi çalışmasını 

sağlar.

Bizlere binlerce faklı yiye-

cek yaratan Rabbimiz’e 

ne kadar teşekkür etsek 

az, değil mi?

Musa ÖZET
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İsteyen bütün arkadaşlarımızı oyunlarımıza katmalıyız.

Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek boyayınız.
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Komşumuzun Taner isminde bir çocuğu vardı. Geçenlerde Taner 
ve annesiyle markette karşılaştık. Benim yanımda da annem vardı.  
Selamlaştık. Biraz sonra  Taner’i huysuzluk yaparken gördüm. Anne-
sinden çok pahalı bir oyuncak istiyordu. Annesi yeteri kadar parası 
olmadığını anlatmaya çalışıyordu ama Taner’in onu anlamaya niyeti 
yoktu. Bu durum karşısında annemle ben de çok üzülmüştük. Alışveriş 
konusundaki annem ve babamın kurallarının ne kadar önemli olduğun 
anladım. Biz alışverişe çıkmadan önce bir liste yaparız. Alacağımız her 
şeyi bu listeye yazarız. Markette de sadece bu listedekileri alırız.

Alışveriş merkezlerinde gördüğümüz bazı şeyler hoşumuza gider. 
Fakat bunların çoğuna ihtiyacımız yoktur. Hatta onlardan bazıları bi-
zim için zararlıdır. Anne babamız bu konuda bizden daha bilgilidir. On-
lar hiçbir zaman bize zararı olan şeyleri yememizi veya kullanmamızı 
istemezler. Bu konuda anne ve babamızı üzmemeliyiz. İsteklerimizi de 
ailemizin ekonomik durumuna göre ayarlamalıyız. Yüce Allah anne ve 
babamızı üzmemizi hiç istemez. Dünyada milyonlarca çocuğun giye-
cek ve içecek birşeyler bulamadıklarını, hiç oyuncaklarının olmadığını 

düşünmeli ve Yüce Rabbimi-
zin bize verdikleri için şükret-

meliyiz.Allah’ım! Annem ve 
babamın yanımda olduğu 
için, bir sıcak evimiz oldu-
ğu için, sağlıklı olduğum 
için, yiyecek birşeylerim 
olduğu için, oyuncaklarım 
olduğu için Sana sonsuz 
şükürler olsun. 

Amin!
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Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi 

sabunlayıp bol su ile yıkamalıyız.

Burun ve kulak temizliğine önem 

vermeliyiz. Yanımızda mendil taşı-

malıyız. Mendil kullandıktan sonra 

ellerimizi yıkamalıyız. Kulak ve bu-

run temizliğini başkasının yanında 

yapmaya dikkat etmeliyiz.

Haftada en az iki kez yıkanmalıyız.

Terlediğimizde ise hemen yıkanmalıyız
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Musa ÖZET

Ormanlarda ağaçlardan düşen hiç bir yaprağın çürümediğini düşünelim. 

Yıllarca biriken yapraklar metrelerce kalınlığa ulaşırdı. Toprak artık ışık alamaz 

hale gelirdi.  

Bitkiler yeşeremezdi ve zamanla ekolojik denge bozulurdu. Bir de cesetlerin 

çürütülmediğini düşünün, hayatımız ne kadar zorlaşırdı. Hiçbir yerde birikmiş 

canlı artıkları olmadığına göre, demek ki bunların toprağa karışmasını sağla-

yanlar var. Oldukça önemli olan bu görev kime yüklenmiş dersiniz?

Tabiatı temizleyen görevliler olarak düşünebileceğimiz bu canlılar, mikroorga-

nizmalar dediğimiz gözle görünmeyen canlılardır. Mikroorganizmalar hayatlarını 

dünyanın her yerinde sürdürür. Toprakta, kaplıcalarda, buzullarda, her türlü suda 

yaşayan örnekleri vardır. Bazıları oksijensiz, bazıları oksijenli ortamda yaşar. 

Bazıları ise her iki ortamda da yaşayabilir. Bir gölün dip 

çamurunda oksijensiz yaşayanlar, orta katmanında her 

iki özelliğe sahip olanlar, yukarıda ise oksijenli ortamda 

yaşayan mikroorganizmalar bulunabilir. 

Tabiatı temizleyen bu mikroorganizmalara “çü-

rükçül canlılar” da denir. Bu canlılar enzim denilen 

silahlarıyla ölmüş bitkileri, hayvanları ve diğer can-

lıları parçalar. Parçalama işlemi sırasında, büyük 

yapılar daha küçük yapılara, onlar da kendilerini 

oluşturan minerallere ayrışır. Bunun so-

nucunda toprak, mineral yönüyle 

zenginleştirilmiş ve verimli hâle 

getirilmiş olur. Toprağın tabiî yolla                     

gübrelenmesi de sağlanır.
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Minerallerin toprakta belli bir miktarda bulunması, bitkilerin hayatları açısın-

dan da önemlidir. Eğer çürükçül canlılar, canlı artıklarının çürüyerek toprağa 

karışmasını sağlamasaydı, toprak mineral yönünden fakirleşirdi. O zaman üze-

rinde bitkiler yaşayamazdı. Bitkiler olmayınca, besin ve oksijen yönüyle onlara 

bağlı olan hayvanlar da olamazdı. Demek ki mikroorganizmalar tabiatı temizle-

yerek, insanların ve diğer canlıların daha iyi şartlarda yaşamaları için vazifelen-

dirilmiştir. Üstelik organik yapıları ayrıştırarak madde devrini gerçekleştirirken, 

kendi hayatları için besin de sağlar. 

Bazı mikroorganizmalar ise üzerinde yaşadığı canlı ile ortaklık kurar. Bu or-

taklıktan her iki taraf da kârlı çıkar. Meselâ insanın bağırsağında yaşayan bazı 

mikroorganizmalar, selülozu parçalamakla görevlidir. Çünkü selüloz, insanlar ve 

hayvanlar tarafından parçalanamayan bir maddedir. Mikroorganizmalar selü-

lozdan yaşamları için gerekli olan maddeleri üretir. Üzerinde yaşadığı canlı için 

de B ve K vitaminlerini sentezler. Bu vitaminlerin, kanın üretimi ve pıhtılaşması 

gibi hayati fonksiyonları vardır. 

Tabiatta çok önemli rollere sahip olan mikroorganizmaların, bazı türleri ise 

insanlarda ve diğer canlılarda hastalık yapar. 

Hayatın devamı, birçok canlı grubunun ortaklaşa faaliyeti ile sağlanmakta-

dır. Bu anlatılanlar ise gözle görü-

lemeyen küçük hizmetçilerin, 

büyük hizmetlerinden sade-

ce birkaçıdır. Çevremize 

karşı mümkün olduğun-

ca duyarlı olmamız, kurul-

muş düzeni koruma adına 

gereklidir.
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1. Yeri, göğü ve tüm evreni yaratan Rabbimiz

2. Peygamber Efendimiz “ ................... imandandır.” buyurmuştur. O’nun 

bu güzel sözünde noktalı yere gelecek olan kelime

3. Yazı yazdığımız, eşyalarımızı topladığımız, işlerimizi yaptığımız değerli 

organ

4. Yüce Allah’ın bizlere sunduğu çok değerli bir besin

5. Hemen her renkte açan türleri olan bir çiçek türü

6. Üzerinde yaşadığımız değişik toprak parçası.( Eş anlamlısı yurt)

7. Vatanı, tarihi, dili bir olan insan topluluğu.

8. İslam’ın beş şartından biri ( Günde beş kez kılınır.)

9. Sevgili Peygamberimiz’in yakın arkadaşlarından biri

10. Dinimizce mübarek sayılan gecelere verilen isim
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F G C U M R İ Y E T Ğ

O I O D R  N P H Ş E Y

K Ö Ğ R E T M E N M L

U Ö J U İ E A Ü T İ K

L V C Ç Z S B F M Z G

Ğ I A O D R N H E L P

K U R A N I K E R İ M

U İ K E A Ü İ T H K L

A R A Ç Z S T K A B Y

C V D Ö U G A Ğ M T J

Y P A F H K P Y E Ö Ç

B T Ş A B D E S T G K

CUMHURİYET

OKUL

ARKADAŞ

KUR’AN’I KERİM

KİTAP

TEMİZLİK

ÖĞRETMEN

MERHAMET

ABDEST

Yanda verilen kelimeler metin içerisine gizlenmiş-

tir. Soldan-sağa ve yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu 

kelimeleri bulabilir misiniz?
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Selim, babasının tayini dolayısıyla ikinci sınıfa başka bir şehirde başlayacak. 

Ancak yeni okul evine biraz uzak. Hem de yollar karışık.

Selim’e okuluna giden yolu gösterebilir misiniz? 

64



65

Sevgili Peygamberimiz temizliğe çok önem verirdi. 

Dişlerimizin temizliği genel temizliğin önemli bir parçası-

dır. Dişlerimizin temiz olması sağlığımız için çok önemlidir. 

Her yemekten sonra dişlerimizi mutlaka fırçalamalıyız.

Yukarıdaki iki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?
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Adl: Yüce Allah herkese adaletli davranır. Kimseye 

en küçük haksızlık yapmaz. İnsanlar arasında yapılacak 

haksızlıklara asla razı olmaz. Başkasının hakkını yiyenleri 

ahirette yüzleştirir. Başkasının hakkını yiyenler bunu öde-

medikçe Cennet’e gidemezler. 

Azim: Yüce Allah var olan her şeyden büyüktür. 

O’nun büyüklüğünü hiçbir şeyle kıyaslamak mümkün de-

ğildir. Her şey O’nun büyüklüğünü kabul etmiştir. O’nun 

büyüklüğünün yanında her şey küçük kalır. O, bir şeye 

“Ol!” dedi mi hemen olur.  

Bari: Biz insanlar resim yaparız. Ancak yaptığımız 

resimler daha önce gördüğümüz canlıları ya da doğanın 

resimleridir. Yani elimizde örneği vardır. Onun da ancak 

bir kısımını yapabiliriz. Ama Yüce Allah var olan herşeyi 

bir örneğe bakmadan yaratmıştır. İnsanları, bitkileri, hay-

vanları, Güneş’i, Ay’ı, Dünya’yı her şeyi ama herşeyi bir 

örneğe bakmadan yaratmıştır.
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KEVSER SURESİ

İHLAS SURESİ

SUBHANEKE DUASI

Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Bize bu dünya-
da da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik 
ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabın-
dan koru.

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Biz gerçekten sana verdik kevser,
2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
3. Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. De ki: O, Allah’tır, gerçek ilâhtır, Bir’dir.
2. Allah Samed’dir.
3. Ne doğurdu, ne de doğuruldu.
4. Ne de herhangi bir şey O’na denk oldu.
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1. Kuralların konulma sebebi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A. İnsanların hayatını zorlaştırmak
 B. İşlerin düzenli yürümesini sağlamak
 C. İnsanlara sabretmesini öğretmek

2. Yüce Allah’ın emirlerinin yer aldığı dün-
yada uymamız gereken kuralların yazı-
lı olduğu güzel kitabımızın adı nedir?

 A. Divan
 B. Ansiklobedi
 C. Kur’an-ı Kerim

3. Dergimizdeki karikatür sayfasında 
baba, çocuğuna okumayı sevdirmek 
için nasıl bir yol izliyor?

 A. Çocuğuna tavsiyede bulunuyor.
 B. Çocuğuna sürekli kitap alıyor.
 C. Kitabın üzerine çikolata yazdırıyor.

4. Halkın seçtiği kişilerle kendisini yö-
nettiği devlet şeklinin adı nedir?

 A. Cumhuriyet
 B. Krallık
 C. Hâkimiyet

5. Önceden ülkemizde güzel bir gelenek 
vardı. Zengin insanlar şehrin belirli yer-
lerinde bulunan taşlara sadaka koyar-
lardı. Fakir insanlar da geceleyin kimse 
görmeden bu paralardan ihtiyacı kadar 
alırlardı. Yardımlaşma amacıyla kulla-
nılan bu taşlara ne ad verilirdi?

 A. Sevap taşları
 B. Dikili taş
 C. Sadaka taşları

6. Yardımla ilgili aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?

 A.   Yardım yaptığımızı herkese söyle-
meliyiz.

 B.  Yardımı mümkün olduğunca gizlice 
   vermeliyiz.

 C.  Yaptığımız yardımları ara sıra hatırlat-
malıyız. 

7. Sevgili Peygamberimiz namazda secde-
deyken torunu Hasan omuzuna çıkmış. 
Efendimiz de uzun süre secdede bekle-
miş. Bu olay Peygamber Efendimizin 
hangi özelliğini anlatmaktadır?

 A. Namazı yavaş kıldığını
 B. Namaz kılmayı çok sevdiğini
 C. Çocukları çok sevdiğini

8. Aşağıdakilerden hangisi Sevgili 
Peygamberimiz’in torunlarından biridir?

 A. Hazreti Hüseyin
 B. Hazreti Zeyd
 C. Hazreti Ali

9. “İlâhi Adalet” adlı parçada Erdal’ın 
yaptığı hata neydi?

 A. Hayvanlara kötü davranmak
 B. Arkadaşlarını kovalamak
 C. Tedbirsizce koşmak

10. “İlâhi Adalet” adlı parçada Erdal,      
yaptığı hatanın cezasını nasıl çek-
miş?

 A. Koşarken düşmüş.
 B. Babası cezalandırmış.
 C. Pantolonu alev almış ve bacağı yanmış.
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1. Yavru Köpek adlı çizgi hikâyede ço-
cuk neden sakat köpek yavrusunu al-
makta ısrar ediyor?

 A. Daha ucuz olduğu için
 B.  O yavru köpeği daha çok sevdiği için
 C.  Kendisinin de ayağı sakat olduğu                                 

için

2. “Küçük Kuş” adlı şiirde çocuk, zavallı 
kuşu nerede bulmuş?

 A. Evin penceresinde
 B. Sokakta
 C. Ormanda

3. Abdest alırken aşağıdakilerden han-
gisini daha önce yaparız?

 A. Ayakları yıkamak
 B. Kolları yıkamak
 C. Yüzümüzü yıkamak

4. Abdest almaya nasıl niyet ederiz?
 A.  Niyet ettim Allah rızası için abdest al-

maya
 B. Niyet ettim ellerimi yıkamaya
 C. Niyet ettim namaz kılmaya

5. Yemekle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?

 A. Sadece sevdiğimiz yemekleri yemeliyiz.
 B. Her yemekten az da olsa yemeliyiz.
 C. Karnımızı tıka basa doyurmalıyız.

6. Alışveriş yaparken aşağıdaki davra-
nışlardan hangisi doğrudur?

 A.  Sevdiğimiz bir şeyi almaları için aile-
mize diretmeliyiz.

 B. Ucuz olan şeylerden satın almalıyız.
 C.  İhtiyacımız olan şeylerden kaliteli ve 

ekonomik olanı tercih etmeliyiz.

7. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş ya-
parken uymamız gereken kurallardan 
biri değildir?

 A.  Ürünlerin son kullanma tarihinin geç-
memesine dikkat etmek.

 B. Daima pahallı olanı tercih etmek.
 C.  Ürünlerin kalite belgeli olmasına dik-

kat etmek.

8. Yüce Rabbimizin “Adl” isminin anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A. Herkese adaletli davranan
 B. Yarattıklarını esirgeyen
 C. Her şeyi bilen

9. Yüce Allah’ın her şeyden büyük oldu-
ğunu, bütün şeylerin O’nun büyüklü-
ğünün yanında çok küçük kaldığını 
anlatan güzel ismi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A. Alim  B. Hakim C. Azim

10.  Yüce Rabbimiz her şeyi bir örneğe 
bakmadan yaratmıştır. O’nun bu özel-
liğini anlatan güzel ismi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A. Bari  B. Kadir C. Rahim
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Bu oyun en az iki kişiyle oynanır. Oyunculardan bir 

tanesi tepsi içerisine konan kalem, silgi, misket, top, 

anahtar, gibi eşyalardan birini saklar. Tabi ki eşya sak-

lanırken oyuncular gözlerini kapatır. Eşya saklandıktan 

sonra ebenin söylemesiyle herkes gözünü açar ve ebe-

nin sakladığı eşyanın adını bil-

meye çalışır. Tek hakta bilemez-

se oyunu kaybeder. Bu şekilde 

sırayla herkese soru sorulur.
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SEVGİLİ GÜNEŞ

Sevgili güneş, sevimli güneş!
Her sabah 
Tatlı gülücüklerle 
Karşı tepelerin ucundan doğar, 
Nazlı nazlı süzülerek yükselirsin 
Her akşam, 
Şu upuzak dağların ardında kayboluverirsin 
Söyler misin, 
Bu, kaç milyarıncı doğup batışın 
Sen hiç yorulmaz mısın?

Sevgili güneş, sevimli güneş!
Bizler kış olunca 
Isınmak için nice servetler harcarız 
Aldığımız odunlar, kömürler tükeniverir, 
Ve her kış geldiğinde 
Yakıt almak için yeniden yollara düşeriz. 
Söyler misin, 
Milyonlarca yıldır o bitmez ateşinin yakıtını 
Kim armağan eder sana?

Sevgili güneş, sevimli güneş!
İyi demez, kötü demez, 
Hırlı demez, hırsız demez 
Her canlıyı ısıtırsın, 
Her varlığı ışıtırsın. 
Bitkilere can olursun 
Söyle bana, söyle bana! 
Bu geniş hoşgörü nefesini 
Kim üfledi yüreğine?

Y. Emre HASOCAK
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YUNUS PEYGAMBER

Bugünkü Irak topraklarında Ninova adında bir şehir vardı. Şehir halkı çok 

zengindi ama bu zenginlik onları şımartmıştı. İnsanlar Allah’ı unutmuş, putla-

ra tapar olmuşlardı. Ahlaki açıdan da çok kötü bir toplumdu. 

Yüce Allah Hazreti Yunus’u bu topluluğa peygamber olarak görevlen-

dirdi. Hazreti Yunus tam otuz üç yıl bu insanları Allah’a inanmaya ve kö-

tülüklerden kaçınmaya davet etti. Ne var ki bu şehrin insanları Hazreti 

Yunus’a inanmadılar. Onu yalancılıkla suçladılar. Sadece iki kişi kendisi-

ne inanmıştı. Yüce Allah’ın bu şehre bir felaket göndereceği kesindi. 

Hazreti Yunus yıllarca kendini yalancılıkla suçlayan bu şehirden 

bunalmıştı. Artık bu şehri terk etmek istiyordu. Şehirden ayrılırken bu 

şehre büyük bir felaketin geleceğini halka haber verdi.

 Hazreti Yunus bir gemiyle şehirden ayrıldı. Gemi kıyıdan biraz 

uzaklaştıktan sonra durdu. Artık hiç hareket etmiyordu. 

Gemidekiler,

— Gemide bir günahkâr var, o inmeden gemi asla hareket et-

mez, diyorlardı.

Bu, gemideki herkesin ortak görüşüydü. Ama günahkâr olan 

kişiyi nasıl belirleyeceklerdi. Üç kez kura çekildi. Her defasında 

Hazreti Yunus’un adı çıktı.  

 Vakit gece yarısı idi. Her yer kapkaranlıktı. Deniz 

fırtınalarla çalkalanıyordu. Denize atlayan Hazreti Yunus 

Aleyhisselâm bir müddet dalgalarla boğuştu. Sonra bir balık 

tarafından yutuldu. Artık dünya için sonunun geldiğini dü-

şünüyordu. Balığın karnında bir süre geçtikten sonra hâlâ 

hayatta olduğunu anlayınca Yüce Allah’a yöneldi.
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— Ey Rabbim, Sen’den başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan 

uzaksın. Ben kendime zulmedenlerden oldum.

Allah bütün yarattıklarının dualarını işitir. Yunus Aleyhisselâmın da bu 

samimi tevbesini kabul etti. Balığa sahile yaklaşmasını ve O’nu dışarı çı-

karmasını emretti. Sahile çıktığında Yunus Aleyhisselâm hasta ve bitkindi. 

Allah burada hem gölge yapacak, hem de meyvesi yenebilecek bir ağaç 

bitirdi. Bir müddet burada dinlendikten sonra iyileşti.

Bütün bunlar olurken Ninovalı insanlar için felaket günü yaklaşmıştı. 

Şehrin üzerini simsiyah bulutlar ve dumanlar sarmıştı. Halk, rüzgâr gürül-

tüsünü andıran korkunç sesler duyuyorlardı. Herkes şehri terk etmiş açık 

bir alanda toplanarak Yüce Allah’a dua ediyorlardı. 

— Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımız büyüktür. Fakat Sen çok merha-

metlisin! Sen bize yakışanı değil, Sana yakışanı yap. Bizleri affet!

Yüce Allah, Ninova halkının bu içten dualarını kabul etti ve onların 

başındaki felaketi kaldırdı. Şehir halkı yaptıkları hatayı anlamıştı. Hazre-

ti Yunus bir yalancı değil, Allah’ın Elçisiydi. Şimdi onu aramak için her 

yere insanlar göndermişlerdi. Artık onun söylediği her şeye inanmaya         

hazırdılar.

Hazreti Yunus iyileştikten sonra tekrar Ninova’ya döndü. Bu 

kez insanlar çok farklıydı. O’nu sevgiyle karşılamışlar, her 

istediğini yapmaya karar vermişlerdi.Hazreti Yunus 

halkının bu durumuna çok sevindi.Hazreti Yunus 

onlara Yüce Allah’ın emirlerini iletti. Onlar da 

hepsini kabul ettiler ve uyguladılar. 

Ninova, artık bir huzur 

şehri olmuştu.
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Mini minnacık ellerim,

Tutamaz kötülükleri.

Sevgi saçar gözlerim,

Tanımaz öfke, kini.

Yalan nedir, hiç bilmem.

Doğruyu söyler dilim.

Kimseyle kavga etmem,

Sevgi tutar ellerim.

SEVGİ TUTAR ELLERİM
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Necla GÜNAY

Seslensem insanlara,

Sevmeyi, sevin derim.

Boyum da küçük ama

Yüreğim büyük benim.

Günahlardan uzağım,

Sevapları severim.

Benim kolum kanadım,

Dualardır bilirim.
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Yazan ve Çizen: Ahmet KESGİN
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EVET - HAYIR

Evet hayır, en az iki kişiyle oynanan çok zevkli bir oyun-

dur. Oyun, hem konuşma becerimizi hem de hızlı cevap ve-

rebilme kabiliyetimizi geliştirir. Evet-Hayır’da oyunculardan 

biri devamlı olarak arkadaşına sorular sorup ona “Evet” 

veya “Hayır” dedirtmeye çabalar. Diğer oyuncu ise bu keli-

meleri söylememeye gayret eder. Oyun, oyunculardan biri 

başarılı olana kadar devam eder.
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«En büyük organımız hangisidir?» şeklinde bir soruyla karşılaşsak, çoğu-

muz önce iç organlarımızı gözden geçiririz. Her yerimizi saran kılıf, yani deri-

miz belki de en son gelir aklımıza. Aslında derimiz, vücudumuzun her yanını 

kaplayan en büyük organımızdır.

Bedenimize giydirilen bu harika elbise; bir yandan iç organlarımızı korur-

ken, bir yandan da rengi ve kendine has dokusuyla en güzel şekilde görün-

memizi sağlar. Birbirini tamamlayan üç tabakadan meydana gelmiş olan bu 

mükemmel örtünün, birçok önemli görevi vardır.

ÇİFT YÖNLÜ BARİYER
Diyebiliriz ki derimiz, vücudumuz için bir tür kalkandır. Tıpkı atmosferin 

Dünya’mızı çevreleyip koruması gibi derimiz de bedenimizi örter. Vücudumuz-

daki suyun ve diğer bazı maddelerin dışarıya çıkmasını, bizim 

için zararlı olabilecek maddelerin de içeriye girmesi-

ni engelleyen çift yönlü bir bariyer gibidir. 

Bariyer fonksiyonlarının tamamını de-

rinin üst tabakası yerine getirir. Meka-

nik zararları ve kurumayı engellemek, 

mikrop ve su girişine izin vermemek 

bu tabakanın görevleri arasındadır. 

Mikrop girişini engelleme işinde, yüze-

yinde bulunan bazı maddeler de dev-

rededir.
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MEKANİK TESİRLERE KARŞI YASTIK

Kapladığı bölgeyi mekanik tesirlere karşı koruyan de-

rimiz elastiktir. Yani esnektir. Gerilme, dokunma, titreşim, so-

ğuk, sıcak ve ağrı duyusu gibi birçok farklı hissi tanımlayıp 

beyne iletme görevi de deriye verilmiştir. Terleme yoluyla 

deri üzerinden günde ortalama 600 ml sıvı kaybedilir. 

Bu işlem dudaklarımız ve göz kapaklarımız 

dışında vücudumuzun her yerine konul-

muş olan ter bezleri aracılığıyla yapılır. 

ERKEN TEŞHİSTE YARDIMCI

Bütün bu hassas görevlerinin yanında derimiz, dış gö-

rünümündeki değişikliklerle bazı iç hastalıklara dair sinyal-

ler de vermektedir. Böylece bu hastalıkların erken teşhisi 

ve tedavisi mümkün olabilmektedir. Sınırlı bilgilerimiz 

çerçevesinde bazı özelliklerine değindiğimiz bu mü-

kemmel organ, kim bilir keşfedilmeyi bekleyen daha 

ne sırlar saklamaktadır?
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GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINA ÖRTÜ 

Derimiz, Güneş’ten gelen ışınlara karşı bizi koru-

yan en iyi örtüdür. Güneş’in zararlı ışınlarına karşı 

hem örttüğü organları hem de kendini korur. Sa-

vunma sistemlerine rağmen yine de hasar gören 

hücreler olursa, ya onları ortadan kaldıracak ya da 

o hücreleri tamir edebilecek yaratılıştadır. Güneş’in 

fazla ve zararlı ışınlarına karşı koruma sağlayan 

derimiz, yeterli miktarını kullanarak da üzerinde D 

vitamini üretimini gerçekleştirir. Bu yönüyle bizler 

için çok hayatî olan bir olaya aracılık etmiş olur. 

Çünkü D vitamini, vücudumuzun kalsiyum denge-

sinde, kemiklerimizin gelişiminde çok önemli paya 

sahiptir. D vitamini diğer vitaminler gibi gıdalarla 

doğrudan vücuda alınamaz.
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SEMİ: Gizli ve açık her şeyi işiten ve duyan, her şeyden ha-

berdar olan... Yüce Allah her tür sesi işitir. Rabbimiz gizli konuş-

maları, fısıltıları bile işitendir. Kalbimizden geçenleri dahi bilir. 

Nerede olursak olalım dualarımızı duyar.

BASİR: Gizli-açık her şeyi gören, bilen ve hiçbiri şey kendi-

sinden saklanamayan... 

Rabbimiz kainattaki her şeyi görür. Denizin dibindeki, yerin 

altındaki, evin içindeki her şeyi görür. O’ndan bir şey saklanma-

sı mümkün değildir. Gece ve gündüz O’nun görmesine engel 

değildir.

ÂLİM: Olmuş, olmakta olan ve gelecekte olacak her şeyi 

bilen, kendisine kainatta hiçbir şey gizli kalmayan...

Rabbimiz her şeyi bilir. O’nun bilmediği hiçbir bilgi yoktur. 

Çünkü kainattaki her şeyi O, sonsuz bilgisiyle yaratmıştır.   Rab-

bimiz geçmişte olan her şeyi bilir. Şu an dünyanın ve kâinatın 

her yerinde olanlardan haberdardır.  Yüce Allah gelecekte ola-

caklardan da haberdardır.  
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Her şey, Müjdat Bey’in “Bu yıl, 

30 Martta farklı bir şey yapacağım.” di-

yerek kütüphaneye ilk defa 

gitmesiyle başladı. Ne yapa-

cağını bilmeden kitaplıkların arasında dolaştı durdu. Tam 

bu sırada kitaplığın ta en alt rafından bir sözlük düştü. Düş-

tüğü yerde de Müjdat’ın kafacağızı vardı. (Aman efen-

dim olur mu öyle şey demeyin.) 

 Müjdat, bu hadiseden sonra “cömertlik” keli-

mesini unuttu ve Allah muhafaza, “cimri” oldu çık-

tı. O günden sonra sabunu bile tükenir, diyerek po-

şetinden çıkarmadan kullanır hale geldi. Bu durum 

gün geçtikçe artarak devam etti. Hanımı, Müjdat 

Bey’in hâli daha kötüye gitmesin diye onu kolundan 

tuttuğu gibi psikiyatra götürdü. Psikiyatr, hanımından 

olan biteni öğrendikten sonra Müjdat Bey’e bazı so-

rular sordu. Müjdat Bey de başından geçenleri an-

lattı, anlattı:

— Doktor bey bir seferinde eczaneden indirimle 

aldığım ilacı aylarca kullandım.

— Peki hiç bitmedi mi o ilaç?

- Ateşler içerisinde hasta yatsam da o kadar para 

verip aldığım o ilacı na-

sıl kullanırım doktor bey. 

— Ama o zaman has-

talıktan perişan olursun.

84



85

— Esas o ilacı kullanırsam perişan olurum. 

— …

— Ama maalesef o ilacın son kullanma tarihi geldi, geçti.

— Ah be!

— Hani, bir ara aklıma son kullanma tarihini değiştirmek bile geldi ama ar-

dından vazgeçtim. Sonra…

— Evet, sonra!

— Sonrasında çok daha kötü bir şey oldu.

— Yoksa hastaneye mi kaldırdılar!

— Hayııır daha kötü… Bir arkadaşım gelip benden para istedi. Hem de fakir 

çocukların kaldığı bir kuruma vermek için...

— Sizden mi!

— Evet benden. Ben de hastalığın etkisiyle cebimdeki bütün 

bozuklukları vermek için elini cebime attım ama elim bir türlü 

geriye çıkmadı.

— Yoksa bozuk para yerine çek yaz-

mayı mı düşündünüz?

— Hayır, gözlerim kararıp bayılmışım. 

— Vah vah vah!

— Neyse ki kendime geldiğimde arka-

daşım gitmişti.

***

Doktor, Müjdat Bey’i uzun uzun dinledikten 

sonra birkaç ilaç yazdı; ama Müjdat Bey bunları 

da cimrilik yaparak almadı. Bazıları Müjdat  Bey 

bu sözlük düşme işini kendisi uydurmuş dese de 

siz inanmayın. Eh yani; garibanın başına, onca 

şeyi içinde barındıran sözlük düşmüş; az mı! Hele 

bir düşünün; onun içinde kaya, gemi, ay, güneş… 

Hatta hatta kamyon tekerleği bile var.
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Zamanın da israfı olur mu? Hem zaman için para ödemediğimize göre za-

man israfı olamaz diye düşünebilirsiniz.

Aslında çok sandığımız şeyler tutumlu kullanılmazsa çabuk bitebilir. Zaman 

da böyledir. Şu an belki sekiz belki de dokuz yaşındayız. Geçen bunca yılın ne 

kadarını hatırlıyoruz? Belki çok azını. Bu sekiz yılda bize sadece öğrendiklerimiz 

kaldı. Konuşmasını, sayı saymasını, okumayı öğrendik. Bu öğrendiklerimizi ile-

riki hayatımızda da kullanacağız.

Ya bütün zamanımızı hiçbir şey öğrenmeden geçirseydik. Bütün zamanımızı 

israf etmiş olacaktık. Bugünümüzü çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok kitap oku-

yarak genel kültürümüzü artırmalıyız. Derslerimize düzenli çalışarak gelecekte 

istediğimiz meslekte çalışma fırsatını yakalayabiliriz. Değişik kurslara ve etkin-

liklere katılarak becerilerimizi artırabiliriz. Şimdi kazandıklarımız bizi gelecekte 

daha mutlu ve başarılı yapacaktır

Televizyonu belgesel izlemek, dünyada olanlarla ilgili haber almak ve yaşı-

mıza uygun bazı programları takip etmek için kullanabiliriz. Anne, baba ve öğ-

retmenimizin bu konudaki tavsiyelerine uymalıyız. 

Bilgisayar, bilmediklerimizi araştırmak, ödevlerimizi yapmak için kullanabi-

liriz. Ayrıca becerimizi ve zekâmızı geliştirecek oyunlar da oynayabiliriz. Ama 

saatlerce bilgisayarda oynamak sağlığımız, gelişmemiz açısından zararlıdır. 

Zamanı güzel kullanmanın yollarından biri de çevremizdeki insanlara yardım 

etmektir.

Yüce Allah zamanını iyi değerlendirenleri sever.
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Hazreti Sad İbn Ebi Vakkas abdest alıyordu. Ancak abdest alırken suyu fazla 

kullanıyordu. 

Sevgili Peygamberimiz,

— Bu ne israftır Sad, diye sordu.

Bu soru karşısında Hazreti Sad şaşırmıştı. Çünkü o ibadet yapmak için ab-

dest alıyordu. İnsan abdest alırken de israf yapabilir mi, diye düşündü. Ama 

Efendimizin düşüncelerini 

öğrenmek istiyordu. 

Hazreti Sad,

— Abdestte israf olur mu ey 

Allah’ın Elçisi, diye sordu. 

Sevgili Peygamberimiz:

— Evet, bir ırmağın kenarın-

da dahi olsan suyu fazla har-

camak israf olur, buyurdu.
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 İsraf, en çok duyduğumuz kelimelerden biridir. Annemizden, babamız-

dan ve öğretmenimizden sık sık duyarız bu kelimeyi.

İsraf bir şeyden ihtiyacımız olandan fazlasını 

kullanmaktır. İhtiyacımız olmayanların kulla-

nılması da israftır. 

Yüce Allah dünyadaki her canlıya 

yetecek kadar nimet yaratmıştır. Eğer 

biz insanlar bu kaynakları ihtiyacımız 

kadar kullanırsak hiçbir zaman yok-

luk çekmeyiz. 

Çöpe atılan ekmekleri düşüne-

lim. Afrika’da milyonlarca insanın 

açlık çektiğini biliyoruz. Televiz-

yon, gazete ve dergilerde yeteri 

kadar beslenememekten dolayı 

bir deri bir kemik kalmış çocukları 

mutlaka görmüşüzdür. Sadece bi-

zim ülkemizde çöpe atılan ekmek-

lerin bir Afrika ülkesindeki bütün 

insanlara yetebileceğini biliyor 

muydunuz? 

Boşa akıtılan suları hiç  

düşündünüz mü? 

8 8
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Şehirlerde kullandığımız sular önce barajlarda toplanır. Daha sonra da evleri-

mize ulaştırılır. Önümüzdeki yıllarda daha az yağış olması bekleniyor. Eğer suyu 

ihtiyacımızdan fazla kullanırsak barajlardaki su bize yetmeyecek ve susuzluk 

çekeceğiz. Bunun için elimizi yıkarken suyu az açmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken, 

ağzımızı çalkalarken ve fırçamızı yıkarken musluğu açık  tutmamalıyız.

Gereksiz yere yanan lambalara ne demeli? Ülkemizde elektrik genel olarak 

doğalgaz, baraj ve linyit kömüründen elde edilmektedir. Bu kaynaklardan hiç 

biri sınırsız değildir. Doğalgaz ve linyit kaynakları bir gün mutlaka tükenecektir. 

Barajlar için de yeteri kadar yağmurun yağması gerekmektedir. Gereksiz yere 

yanan lambaları söndürürsek hem kaynaklarımızı tasar-

ruflu kallanmış oluruz hem de aile bütçemize katkımız 

olur.

Kıyafetlerimizin eskimeden atılması, defterimi-

zin tamamının kullanılmaması, ihtiyacımız ol-

madığı hâlde aldığımız eşyalar, tabakta 

kalan yemekler hepsi birer 

israftır.

Güzel dinimiz, is-

raftan kaçınmamı-

zı istemiştir. Sevgi-

li Peygamberimiz 

hiçbir şeyi israf                 

etmemiştir. 

8 9



Her toplumda mutlaka özürlü insanlar vardır. Şu an sağlam olan 

insanlarda bir kaza ya da hastalık sonucunda özürlü olabilirler. Çev-

remizdeki özürlü insanlara yardımcı olmaya çalışmalıyız. 

İki resim arasındaki 7 farkı bulup işaretler misiniz?
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1. Sevgili Peygamberimizin doğduğu şehir

2.  Öğrencilerin, sporcuların, bazı mesleklerde çalışanların giydikleri, bağlı bu-

lundukları okul, spor kulübü veya meslekleri belirten tek tip giysi

3. Namaz çağrısı

4. Yüce Allah’a kulluk için yapılanlar

5. Dünyanın en kutsal yeri

6: Para biriktirme aracı

7. Duadan sonra söylenir.

8. Verdikleri için Rabbimize teşekkür etme

9. Bir işe başlanırken söylenir.

10. Gizli açık her şeyi gören, bilen anlamında Yüce Allah’ın ismi
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Yanda verilen kelimeler tablo içersine gizlenmiştir. Sağdan-sola ve 

yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu kelimeleri bulabilir misiniz?

BULUNACAK
KELİMELER

SAVURGAN

İSRAF   

TUTUMLULUK  

CİMRİ

CÖMERT   

ORGANLARIMIZ  

SAĞLIK   

HAK

BASİR    

SEMİ
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Tutumlu olmak çok güzel bir davranıştır. Ayşe çok tutumlu bir çocuktur. 

Harçlığının bir kısmını biriktirir. Biriktireceği parayla annesine hediye almayı 

planlamaktadır. Ancak kumbarasına ulaşmak için aşağıdaki labirenti aşması               

gerekmektedir.

Ayşe’ye kumbarasına giden yolu gösterir misiniz? 
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ÇOCUKKEN DE BÜYÜKTÜ
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Yemeğe “Bismillâhirrahmanirrahîm” 

diyerek başlanmalıdır. 

Bismillâhirrahmanirrahîm

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıy-

la.” anlamına gelir.

Yemeği ve ekmeği küçük lokmalar 

hâlinde yemeliyiz. Bu şekilde yemek 

sağlıklı beslenme için de gereklidir. 

Elimizi su ve sabunla yıkadığımızda 

elimiz mikroplardan temizlenir. Bu şekilde 

mikropların yiyeceklerle birlikte ağzımız-

dan vücudumuza girmesi önlenmiş olur. Bu 

sebeple yemekten önce ve sonra ellerimizi 

yıkamalıyız.
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Yemeğimizi çabuk çabuk yememe-

liyiz. Lokmaları ağzımızda iyice çiğne-

dikten sonra yutmalıyız.

Ortaya konan yemekleri kendi önü-

müzden yemeliyiz. Yemeğin üzerine 

eğilmemeliyiz.

Yemeği çok sıcakken yememeli-

yiz. Yemeği üfleyerek yemek de yanlış 

bir davranıştır. Yemeğin soğumasını       

beklemeliyiz.
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Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek boyayınız. 

Sizce çocuk, parasını hangi amaçla biriktiriyor?
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Bismillâhirrahmânirrahîm
1. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım;
2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 
4. Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden,
5. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette 
de iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru.

RABBENÂ ÂTİNÂ

FELÂK SÛRESİ
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1. “Her sabah tatlı gülücüklerle
 Karşı tepenin ucundan doğar,
 Nazlı nazlı süzülerek yükselirsin her akşam,
 Şu upuzak dağların ardında kayboluverir-

sin.”
       Şeklinde neden söz edilmektedir?

       A. Ay              B. Güneş             C. Yıldız

2.  Bugünkü Irak topraklarında, Ninova adında 
bir şehir vardı. Şehir halkı çok zengindi ama 
bu zenginlik onları şımartmıştı. İnsanlar Allah’ı 
unutmuş, putlara tapar olmuşlardı. Ahlâki 
açıdan da çok kötü bir toplumdu.

 Yüce Allah, yukarıda sözü edilen topluma 
hangi peygamberi göndermiştir?

 A.Yusuf Peygamber’i
 B. İbrahim Peygamber’i  
 C. Yunus Peygamber’i

3. Hazreti Yunus’u halkı ne ile suçluyordu?
 A. Adaletsizlikle 
 B. Yalancılıkla
 C. Sihirbazlıkla

 “Sevgili güneş, sevimli güneş!
 Söyler misin,
 Milyonlarca yıl o bitmez ateşinin yakıtını
 Kim armağan eder sana?
 4. Sizce güneşe, milyonlarca yıldır bitmez 

ateşinin yakıtını kim armağan eder? 

 A. Peygamberimiz 
 B. Yüce Allah
 C. Diğer yıldızlar

5. “Sevgili Güneş” şiirinin son bölümündeki 
hoşgörü, insanların hepsinde olsa, aşağı-
daki davranışlardan hangisi olmazdı?

 A. Savaş  B. Sevgi C. Spor

6. Yunus Peygamber’in, Ninova şehrinden 
göç etmesine neden olan etkenler hangi 
seçenekte verilmiştir?

 A.  Halkın işkence yapması
 B. Ninova’yı sevmemesi
 C.  Yıllarca kendisini yalancılıkla suçlayan bu 

şehirden bunalması

7. Yunus Peygamber balığın karnında yaşa-
dığını anlayınca, Allah’a nasıl duâ etti?

 A. Ey Allah’ım, beni bu sıkıntıdan kurtar.
 B.  Ey Rabbim, Sen’den başka ilah yoktur. 

Sen her türlü kötülükten uzaksın. Ben ken-
dime zulmedenlerden oldum.

 C.  Ey Allah’ım, beni, anamı, babamı ve bü-
tün inananları bağışla.

 8. Geminin hareket etmemesi üzerine gemi-
dekiler ne düşündüler?

 A. Geminin bozulduğunu
 B. Gemide bir günahkârın olduğunu
 C. Gemide eksik yolcu olduğunu

  9. Balık Hazreti Yunus’u nereye bırakmıştır?

 A. Bindiği limana
 B. Geminin güvertesine
 C. Sahile

10. Ninova halkı yaptığı hatayı nasıl anladı?

 A.  Şehirin üzerini siyah bulutlar kaplayınca
 B. Deprem olunca
 C. Kuraklık olunca
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1. “Sevgi Tutar Ellerim” şiirinde çocuk, insanlara 
seslenerek ne diyor?

 A. Sevmeyi sevin.
 B. Hakkınızı arayın.
 C. Çok çalışın.

2. “Sevgi Tutar Ellerim” şiirinin sonunda çocu-
ğun kolum kanadım dediği nedir?

 A. Öğrendiği şiirler
 B. Ettiği duâsı
 C. Sevgi dolu yüreği

3. Aşağıda anlatılan oyun hangisidir?
  “En az iki kişiyle oynanan çok zevkli bir oyun-

dur. Oyun hem konuşma becerimizi hem de 
hızlı cevap verebilme kabiliyetimizi geliştirir. 
Biri devamlı olarak arkadaşına sorular sorup 
kısa cevap almaya çalışır.”

 A. Evet-Hayır oyunu
 B. Körebe oyunu
 C. Saklambaç oyunu

4. Vücudumuzun en büyük organı hangisidir?

 A. bacaklarımız B. derimiz C. beynimiz

5 Vücudumuzdaki suyun ve bazı maddelerin dı-
şarıya çıkmasını, bizim için zararlı olabilecek 
maddelerin içeriye girmesini engelleyen çift 
yönlü bir bariyer gibidir. Vücudumuza mikrop 
ve su girişine izin vermemek bu organımızın 
görevidir.

 Bu görevleri yerine getiren hangi organı-
mızdır?

 A. dilimiz        B. gözümüz C. derimiz 

6. Aşağıdaki, Allah’ın güzel isimlerinden han-
gisi; gizli açık her şeyi gören, bilen hiçbir 
şey kendisinden saklanmayan anlamına 
gelmektedir?

 A. Semi  B. Basir C. Hakim

7. On iki ve on üçüncü sayfadaki hikâyeye 
göre, Müjdat’ın başına gelen olaylar, 
Müjdat’ın nasıl bir çocuk olmasından kay-
naklanıyormuş?

 A. cmri           B. cömert           C. kıskanç

8. İnsanların para ödemediği hâlde en fazla 
yaptığı israf nedir?

 A. Zamanını boşa harcamak
 B. Yemeği çöpe dökmek
 C. Eşyalırı kötü kullanmak

9. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yap-
makla israf etmiş oluruz?

 A. Tatilimizi, istediğimiz gibi geçirmek
 B. Bilgisayardan bilmediklerimizi araştırmak
 C.  Çevremizde yardıma muhtaç insanlara yar-

dım etmek

 • Kıyâfetlerimizi eskimeden atmak
 • Diş fırçalarken suyu kapatmak
 • Gündüz yanan lambaları söndürmek 

•  Yemediğimiz ekmek parçalarını çöpe atmak
 • Suyu oturarak içmek
 • Kaşığı sağ elimize alarak yemek
10. Yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi “israf” 

ile ilgilidir?

 A. 2  B. 3  C. 4 
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FARK BULMACA

ÇENGEL BULMACA

F G C U M R İ Y E T Ğ

O I O D R N P H Ş E Y
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U Ö J U İ E A Ü T İ K

L V C Ç Z S B F M Z G

Ğ I A O D R N H E L P
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KELİME AVI

LABİRENT BULMACA

DEĞERLENDİRME 1

5.C4.A3.C2.C1.B
10.C9.A8.A7.C6.B

DEĞERLENDİRME 2

5.B4.A3.C2.C1.C
10.A9.C8.A7.B6.C
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Dua

İki Eli Olan Çocuk

Davranış Treni

Ne Haber!

Yıldızların Altında

Enes Bin Malik

Minik Bal Kutuları

Oduncu İle İhtiyar Adam

Karikatür

Nasrettin Hoca

Oyun Zamanı

Allah’ın Güzel İsimleri

Fark Bulmaca

Çengel Bulmaca

Kelime Avı

Labirent Bulmaca

Ertelemeyin

Görgü ve Nezaket Kuralları

Kayıp Eşyalar

Boyama

Dua ve Sûre Öğreniyorum

Değerlendirme

Geçen Sayının Bulmaca Çözümleri
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Allah’ım,
Gözlerimi koru!

Onlar Senin yarattığın güzellikleri 
Görmek ister her zaman.

Allah’ım, 
Sen kulaklarımı koru!

Onlar annemin sesini duymak ister,
Kuşların cıvıltısını dinlemek ister, her zaman.

Allah’ım,
Dilimi koru!

O, hep seni tesbih etmek ister,
Hem de verdiğin nimetlerin lezzetine bakmak.

Allah’ım,
Burnumu koru!

Yarattığın binlerce çiçeğin,
O almak ister Cennet’in kokusunu.

Allah’ım,
Derimi koru!

Cehennemin sıcağından,
O, dokunmak ister Cennet’in güzelliklerine...
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Yolculuk beklenenden daha uzun sürmüş; bunca yolu tek başına 

kat eden şoför uykusuzluktan yorgun düşmüştür. Taşıdığı haddinden 

fazla yükü teslim edeceği şehre yaklaştıkça, dinlenecek olmanın heye-

canıyla daha da hızlanmış ve bu hızın doğal sonucu olarak kamyonun 

yüksekliğini hesaba katmadan önüne çıkan tünele dalıvermiştir. 

Lâkin kamyonun ön kısmı tünele girmiş, fakat yüklü kasa asfalt ile 

tünelin tavanı arasında sıkışıp kalmıştır. Çaresiz kaldığını anlayan şoför 

öte eder, beri eder ama kamyonu parmak boyu kadar bile yerinden 

kımıldatamaz. 

Tabiî bu sırada yol, çift yönlü trafiğe kapanmış, ulaşım çok ciddi bir 

engelle karşı karşıya kalmıştır. Oluşan araç konvoyunun sonu görül-

memekte, ancak kilometrelerce uzadığı tahmin edilebilmektedir. Olay 

yerine gelen trafik polisleri, karşılaştıkları bu problem karşısında ne ya-

pacaklarını şaşırmışlardır. Ellerinden bir şey gelemeyeceğini anlayınca, 

ülkenin ileri gelen mühendislerine haber gönderip onları çağırtırlar. Heli-

kopterlerle alelâcele olay yerine getirilen mühendisler, içinden çıkılmaz 

bir hâl almış bu olay karşısında bütün teknolojiyi kullanmışlar, başarılı 

olamayacaklarını anlayınca da tüneli yıkmaya karar vermişler. 

Tam bu fikir doğrultusunda harekete geçeceklerdir ki kalabalığın 

içinden dokuz-on yaşlarında sevecen bir çocuk belirir. “Ne 

var burada, ne oldu?” gibi sorularla polislere yaklaşır. 

Sinirden zaten barut gibi olmuş polisler çocuğu tersler 

Ercüment TALHA
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ve kızgın bir şekilde durumu kabaca açıklayıp onu yanlarından def etmek 

isterler. Aldığı cevap karşısında afallayan çocuk: “Yani şimdi bütün bu po-

lis amcalar ve bu insanlar şu kamyonu buradan kurtarmak için 

mi uğraşıyorlar?” diye, sorularına bir yenisini daha ekler. Ar-

tık iyice sinirlenmiş ve öfkeyle patlamak üzere olan polis 

“Söyle bakalım çokbilmiş.” der. “Nasıl hâlletmeyi düşü-

nüyorsun bu problemi?” Çocuk, en umulmadık anda 

mağlubiyeti galibiyete çevirmiş kumandan edasıy-

la: “Ne var bunda canım, lâstiklerin havasını biraz 

indirip kamyonu yürütmeyi denesenize!” der ve 

arkasına bile bakmadan çekip gider. 

O zamana kadar onca insanın 

akıl edemediği bu çözüm 

uygulamaya geçirilir 

ve kamyon tünel-

den kolayca çıka-

rılır. Böylece, sa-

atlerdir uzayan 

konvoy da niha-

yete ermiş ve en 

önemlisi tünel 

yıkılmaktan kur-

tarılmış olur.
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Her akşam aynı hikâye. Annemle başım dert-

te. Neden mi? Kardeşim dağıttığı oyuncakları 

toplamadığı için. Ben mi? Ne olacak canım. Yedi-

ğim fırçalar sadece ödevimi zamanında yapma-

dım ve dişlerimi fırçalamadım diye. Sürekli azar 

işitmek beni daha çok yoruyor. Ama ne yapa-

bilirim? Televizyon izlemek, çalışmaktan ve kitap 

okumaktan daha kolay. Oyuncakları dağıtmak 

da toplamaktan kolay olsa gerek. 

“Bu böyle olmayacak.” dedik ve bugün ak-

şam, annemle bir anlaşma yaptık. Annem, önce 

kardeşime oyuncaklarını toplamada yardım etti. 

Bu arada ona nasıl kolay toplanacağını öğret-

ti. Bu işi kendi başına yaparsa turuncu bir gülen 

yüzü hak edeceğini söyledi. Bu onun çok hoşuna 

gitti. Bunun kardeşime eğlenceli gelen asıl yanı 

ise on beş kart biriktirdiğinde sürpriz bir hediye 

kazanacak olması. 

Sonra sıra evin ablası olarak bana geldi. An-

nemle beraber bir çalışma plânı yaptık. Eğer bu 

çalışma plânına uyarsam her gün bir sarı kartım 

olacak. Davranış kurallarına uyarsam da kırmı-

zı. Kartları hak ettiğimde yatmadan önce davra-

nış trenimdeki pencereleri boyayacağım. Bu işi      

tuttum.

Aysel ERTAN
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Bir defa çok eğlenceli. Ama daha çok hoşuma giden ne bili-

yor musunuz? Kartlarım 20 tane olunca beni de ödüllendirecek 

annem. Aramızda kalsın! Benim ödülüm belli. Annem bana çok 

istediğim şirin çantadan alacak. Tabi içi dolu olacak. “Kızlar her 

zaman çok düzenli ve bakımlı olmalı.” der annem. Şu annem de 

çok hoş insan. 

Neyse. Bugün kardeşim, annem hiç hatırlatmadan oyuncakları-

nı topladı ve gülen yüzü kazandı. Öyle mutluydu ki. Gülen yüzünü 

kumbarasının içine sakladı... Kaybolmasın diye... Ben de okuldan 

gelir gelmez elimi ayağımı yıkayıp ödevimin başına geçtim. Ödevi-

mi bitirip çantamı topladım. Çizgi film izledim. Yatmadan önce de 

kitabımı okudum. Sarı kartı aldım. Dişlerimi fırçaladığım ve karde-

şimle iyi geçindiğim için de kırmızı kartımı aldım. Trenimi boyadım. 

Sahi biz Furkan’la niye her akşam kavga ediyormuşuz ki. Laf 

aramızda annemin yapmamızı istediği şeyler aslında hiç 

de zor değilmiş. Plânlı çalışınca her şeye vakit buluyor-

muş insan. Evimiz bugün gayet sakin. Herkes haya-

tından memnun. Üstelik başarılı ve temiz olmak beni 

çok rahatlattı. Dişlerimi fırçalamaya devam eder-

sem yeni çıkan dişlerime de dolgu yaptırmak-

tan kurtulacağım. Furkan, artık oyuncakları-

nı oyun oynar gibi severek topluyor. Artık 

annem de biz de çok mutluyuz.

Her zaman derim. Şu 

annem çok hoş in-

san canım!
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— Oh ya!

Benim babamın

Kocaman elleri var,

Senin babanı döver!

— Sen öyle san akıllım,

Benim babamın da 

Kocaman yüreği var,

Herkesi sever...

Bestami Yazgan

Ne H
aber!
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Yukarıda gördügünüz resimle ilgili kısa bir hikâye yazar mısınız?
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Bir gece yıldızların altında, oturuyorduk balkonda.

Gecenin bir yarısı olmuştu.

Uykuya dalmıştı herkes.

Şehir uyuyordu, kuşlar uyuyordu.

Ay ve yıldızlar uyumuyordu.

Annem, bir zamanlar Arap yarımadasında insanların cahilce 

yaptığı işleri anlatıyordu.

Ağlayarak anlatıyordu annem. O, zaten her zaman içli ve 

hislidir.

Bir şeyler anlatırken ağlarsa, gözyaşları dizlerinde oturan 

ben sevgili kızının yanaklarına düşer. Annemin gözyaşları 

öyle yumuşak ve sıcak ki... Tıpkı kalbi ve elleri gibi. Yanağı-

ma damlalar düştükçe daha sıkı sarılırım anneme.

İnsanlar, peygamberler olmasa doğru yolu bulmakta zorla-

nacakları için Allah, insanlara peygamber gönderiyor, emir 

ve yasaklarını onlar vasıtasıyla bildiriyormuş.

İnsanların iyice bozulduğu bu yere Allah, Peygamber 

Efendimiz’i göndermiş.

Peygamber Efendimiz, bütün âlemlere rahmet olarak gelmiş.

Peygamber olmadan önce de kimse O’nun yanlış bir davra-

nışını görmemiş. Kimseye yalan söylememiş, kimseyi aldat-

mamış. Mekke’deki herkes O’nu sever ve O’na güvenirmiş. 

Mustafa  Oğuz
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Onun için Muhammed-ül Emin derlermiş. Yani “Güvenilir 

Muhammed.”

Peygamber Efendimiz geldikten sonra Arap yarımadasın-

daki o cahilce hareketi yapan insanlardan Müslüman olan-

lar karıncayı dahi incitmeyecek hâle gelmiş.

İnsanlar, bu kadar büyük değişimler yaşayabiliyormuş ha-

yatında Allah’ın emir ve yasaklarını dinlerse.

Sevgili Peygamberim,

İnsanları cahillikten kurtardığın için,

Karıncaları bile ezilmekten, öldürülmekten kurtardığın için,

Bize Allah’ın emirlerini getirdiğin için,

Dünyamıza rahmet olarak geldiğin için,

İnsanların en güzeli ve hayırlısı olup bunun nasıl olacağını 

gösterdiğin için,

Ve sayamadığım nice güzellikler için seni çok, ama çook 

seviyorum.

Ve seni de sevgili anneciğim,

Bu gece yıldızların altında ve başka gecelerde Peygamber 

Efendimiz’i anlattığın için çok seviyorum, ama sakın, ama 

sakın kıskanma! Önce Allah’ı, sonra Peygamber Efendimiz’i 

daha sonra da sizi seviyorum.

Sen ağlayarak gözlerinden inci saçtığın zaman kaybolmu-

yor ve unutulmuyor anlattığın hiçbir şey sevgili anneciğim. 
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Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten son-

ra Medineliler kendisine hizmet etmek için yarışıyorlar-

dı. Peygamber Efendimiz’in rahatsız olmasına rağmen 

herkes O’na bir şeyler vermeye çalışıyordu. Enes bin 

Malik’in annesinin ise verebilecek hiçbir şeyi yoktu. Bir 

gün sevgili oğlu Enes’i alarak Peygamberimiz’in yanına 

geldi ve şöyle dedi:

— Ey Allah’ın Elçisi, ben fakir bir kimseyim. Size 

yardım edecek hiçbir şeyimiz yok. Bu oğlum Enes’tir. 

Onu işlerinizde yardım etmesi için size bırakıyorum. 

Onu kabul ederseniz sevinirim. Sevgili Peygamberimiz 

Hazreti Enes’in annesini kırmadı ve onu kabul etti. 

Enes bin Malik on yaşından yirmi yaşına kadar Pey-

gamber Efendimiz’in hizmetinde bulunmuş, işlerinde 

ona yardım etmişti. Bu süre içerisinde bir defa olsun 

küçük Enes’e kötü söz söylememiş, onu hiç üzmemişti. 

Yaptığı bir hatadan dolayı “niçin böyle yaptın”, ya da 

ihmal edip yapmadığı bir şeyden dolayı “Niye yapma-

dın?” diye ona kızmamıştı. Onu hiç azarlamamıştı. Kü-

çük Enes’e karşı hep güler yüzlü olmuştu. 

Enes Bin Malik

116



117

Biricik Peygamberimiz bir gün küçük yaramaz Enes’i çarşı-

dan bir şey almaya gönderdi. Enes de yola koyuldu ama sokak-

ta oyun oynayan çocukları görünce oyuna daldı. Bir süre sonra 

çarşıya gitmesi gerektiğini hatırladı. Hatırladı hatırlamasına ama 

ne alacağını unutmuştu. Peygamber Efendimiz’in çok kızacağını 

düşünerek korku içinde eve yöneldi. Hem de çok mahcuptu. Bir 

değil beş değil, her zaman böyle hatalar yapıyordu. 

Efendimiz onu bu halde görünce teselli etti:

— Ne yapsın Enes, onun elinden bir şey gelmez ki. Ona ya-

pacağı işi Allah unutturuyor. 

Yine Enes’in yaramazlık günlerinden birinde Sevgili Pey-

gamberimiz onu bir yere göndermek istedi. Enes de “Vallahi de 

gitmeyeceğim.” diyerek inat etti. Sonra da pişman olarak yola 

koyuldu. Ama yine olan oldu. Enes çocukları görünce yine ken-

dinden geçti ve her şeyi unuttu. Tam oyuna dalmıştı ki mübarek 

bir el onu ensesinden yakaladı. Arkasına dönüp baktığında ne 

görsün? 

Sevgili Peygamberimiz gülümseyerek,

— Enesciğim, gönderdiğim yere gittin mi, diye soruyor. 

Enescik bu durum karşısında hemen kendini toparladı.

— Evet, efendim, şimdi oraya gidiyordum, dedi. Koşarak 

gönderildiği yere gitti. 
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Bugün yine arkadaşlarla çiçek çiçek dolaştık. Öyle birkaç tane değil, 

binlerce çiçek gördük. Bu kadar çok çiçeğin yanına gidip ne mi yapıyoruz? 

Onların özlerini toplayıp evimize götürüyoruz. 

Evimiz bir kovan, bizler ise işçi arılarız. Ben şu an kovandayım. Biraz-

dan bol çiçekli yerler aramak için tekrar çıkacağım. Çünkü şu sıralar çiçek 

özü toplayıp, bala çevirmekle görevliyim. “Şu sıralar” dedim, çünkü bizler 

ömrümüz boyunca hep aynı işi yapmıyoruz. 

Rabbimiz hayatımız boyunca yapacağımız her şeyi baştan program-

lamış. Çok düzenli ve disiplinli bir hayatımız var. Kovanımızda binlerce ar-

kadaş hep birlikte yaşıyoruz. Bu kadar kalabalık olmamıza rağmen kova-

nımızda hiçbir karışıklık çıkmıyor. Her birimiz ne zaman ne yapacağımızı 

biliyoruz. Sırası geldikçe de görevlerimizi yerine getiriyoruz. 

Meselâ benim gibi işçi arıların ilk görevi temizlik. Biz işçiler dünyaya 

geldikten sonra üç gün boyunca kovanımızı temizliyoruz. Üçüncü günden 

sonra başımızın şekli değişmeye başlıyor. Başımızdan besin özelliği gös-

teren bazı maddeler salgılanıyor. Bunun üzerine temizlik görevimiz bitiyor. 

Yeni işimiz, bizden daha küçük yavrulara bakıp beslemek oluyor. 

Onuncu günden sonra karnımızdan bal mumu üretmeye başlıyo-

ruz. Böylece görevimiz yine değişiyor ve petek yapımına geçiyoruz. 

Petekler, yaptığımız balı doldurduğumuz yerler. Onları bal mumun-

dan ve altıgen şeklinde yapıyoruz. 

Bir süre sonra Allah’ımız karnımızdaki bal mumu üretimini 

durduruyor. Sonra onun yerine zehir üretmeye başlıyoruz. 
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Bu aşamadan sonra kovanımızı savunma işine geçmiş oluyoruz. Gere-

kirse zehrimizi kullanarak düşmanlarımıza karşı savaşıyoruz. Bu göre-

vimizden sonra sıra son işimize geliyor. Yani şu an benim yaptığım işe: 

Çiçek özü toplayıp, bal yapmaya. Bütün gün topladığımız çiçek özlerini 

bal midelerimizde bala çeviriyoruz.

Yaptığımız bal, bizim besin kaynağımız. Ancak ürettiğimiz miktar, ken-

di başımıza yiyebileceğimizden kat kat fazla. İşte bu sayede sizler de bal 

yiyebiliyorsunuz. Yüce Allah, biz arıları âdeta minik birer bal kutusu gibi 

yaratmış. Sonra da bizim aracılığımızla sizlere şifa dolu bir gıda olan balı 

sunuyor.

Bizler dünyanın hemen her yerinde yaşarız. Sadece kutuplarda ve 

aşırı soğuk yerlerde yaşayamayız. Çiçeklerin bol olduğu yerleri çok se-

veriz. Çünkü bizler çiçek özlerini toplayarak bal yaparız. Evimiz ise in-

sanların bizim için yaptığı peteklerdir. Yaptığımız balın çok az 

bir kısmını kendimize ayırarak gerisini insanlara şifa olarak su-

narız. Genellikle sarı siyah, sarı kahverengi renklerdeyiz.
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Oduncunun biri ırmak boyunda odun keserken baltasını düşürmüş. 

Ne yapsın? Oturmuş, başlamış ağlamaya. O sırada oradan geçen ih-

tiyar bir adam oduncunun hâline acımış. Irmağa dalmış, bir altın balta 

çıkarmış. “Bu mu senin baltan?» diye sormuş. Oduncu “Bu değil.” de-

miş. İhtiyar adam yine dalmış, bir gümüş balta çıkarmış. Oduncu “Bu 

da değil.” deyince ihtiyar adam sudan asıl baltayı çıkarmış. 

İhtiyar adam oduncuya doğru söylediği için mükafat olarak altın 

balta ile gümüş baltayı da vermiş. 

Oduncu evine dönünce başından geçenleri komşusuna anlatmış. 

Komşusu onu kıskanmış. Ertesi gün ırmak boyuna gitmiş. Baltasını 

suya atmış. Sonra başlamış ağlamaya. İhtiyar adam he-

men gelmiş. 

“Nedir senin derdin?” diye sormuş. Du-

rumu öğrenince ırmağa dalıp bir altın 

balta çıkarmış. “Bu mu senin baltan?” 

diye sormuş. 

Oduncu çok sevinmiş. “Evet, 

bu!” demiş. Ama ihtiyar adam 

onun yalancılığına çok kız-

mış. Altın baltayı vermedi-

ği gibi, asıl baltasını da 

sudan çıkarmamış. 

Oduncu ile Ihtiyar Adam
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Yazan ve Çizen: Ahmet KESGİN

122



123

Kulaktan Kulaga
Büyüklerimiz “Sağır duymaz yakıştırır.” diye bir ata-

sözü söyler. Bu oyun da böyle bir oyundur. Duymaya-

nın yakıştırdığı bir oyun. Kulaktan kulağa oyunu grup 

hâlinde oynayabileceğimiz bir oyun. Hatta ne kadar 

kalabalık olursak o kadar eğlenceli olur. 

Oyuncular hilal biçiminde dizilir. İlk oyuncu ikinci 

oyuncunun kulağına diğer oyuncuların duyamayacağı 

bir kelime fısıldar. O da bunu yanındakine fısıldar. Son 

oyuncu duyduğu kelimeyi yüksek sesle söyler. Tabii 

çoğunlukla ilk kelimeden farklı bir kelime ortaya çıkar. 

Ortaya faklı bir kelime çıkmışsa hangi oyuncunun iyi 

duymadığı belirlenir. Ve o oyuncuya ceza olarak gru-

bun sonuna geçer. 

Oyunu daha zor ve eğlenceli hâle getirmek için bir 

cümle de kullanılabilir. 
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KADIR

SABÛR

SAMED

Her şeye gücü yeten

Yüce Allah’ın her şeye gücü yeter. Hiçbir şeyi yapmak O’na zor gel-

mez. O yoktan var edebilir. Ölüleri diriltebilir. Aklımıza gelen ve gelmeyen 

her şeyi kolaylıkla yapabilir. 

Rabbimiz musibetlere karşı sabır isteyen insanlara sabır verir. Rab-

bimiz kendisine asi gelen insanları cezalandırmada acele etmez. Oysa 

onları hemen cezalandırmaya gücü yeter.

Yüce Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat her şey O’na muhtaçtır. 

Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için O’na muhtacız. Bütün varlıklar, insan-

lar, hayvanlar, bitkiler canlı ve cansız her şey O’na muhtaçtır.

Günahkârlara ve asilere ceza vermede acele et-
meyen ve sabır isteyenlere sabır veren.

Her şey kendisine muhtaç olan fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendisinde hiçbir kusur ve noksanlık bulunmayan.
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Çalışmanın bir ibadet 

olduğunu biliyor muydu-

nuz? Sevgili Peygambe-

rimiz çalışmanın ibadet 

olduğunu söylemiştir. 

Çocukların ders çalış-

masının da bir ibadet 

olduğunu söyleyebiliriz.

İki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?
125



1. “Her şey kendisini muhtaç olan fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olma-
yan.” anlamında Allah’ın güzel ismi

2. Bilgi kaynağı
3. Yıl
4. “Her şeye gücü yeten.” anlamında Allah’ın güzel isimlerinden biri
5. Yuvarlak, susamlı bir yiyecek
6. Bir hava taşıtı
7. “......................... ibadettir.” hadisinde noktalı yere gelmesi gereken keli-

me. Uğraşmak, iş yapmak
8. Tersi namaz çağrısı
9. Savurganlık yapmayan kişi

8

3

2
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6

7
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ENES BİN MALİK 
ARI   
ORGAN  
SABÛR
BAL   

LİDER  
TASARRUF  
İŞBİRLİĞİ
SÜNNET  
AİLE

Bu kelimeleri yukarıdaki taplodan bulup örnekteki gibi işaretleyiniz. 

Bu bölümde geçen 

bazı kelimeler aşağıdaki 

tabloda gizlenmiştir.

F G C U M R İ Y E T Ğ

E I A R I  N P S Ş E A

N Ö Ğ R E T B A L M İ

E Ö J U İ E A B T İ L

S V C Ç Z S B U M Z E

B I A O D Ü N R E L P

İ O R G A N K E R İ M

N İ K E A N İ T H K L

M R A Ç Z E L İ D E R

A V D Ö U T A Ğ M T J

L P T A S A R R U F Ç

İ Y T H F E A G R I N

K T İ Ş B İ R L İ Ğ İ
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Peygamberimiz’in yaptığı ve tavsiye ettiği davranışlara “sünnet” de-

nir. Bu  davranışlardan biri de akraba ziyaretidir. 

Ayşenur babaannesini ziyaret etmek istiyor. 

Ayşenur’a babaannesine giden yolu gösterir misiniz?
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ERTELEMEYİN                   Yazan: Melih ARAT                  Çizen: Ahmet KESGİN
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Evimizin her köşesini tertipli ve dü-
zenli kullanmalıyız. Eşyalarımızı 
durması geriken yere koymalıyız.

Sofrada mümkün olduğunca az konuşmalıyız.
Ağzımızda lokma olmasa bile konuşurken 
ağzımızı elimizle kapatmalıyız

Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar ye-
mek almalıyız. Tabağımıza aldığımız 
yemekleri bitirmeliyiz. Tabakta bırakılan 
yemek israftır. İsraf da Yüce Allah’ın sev-
mediği davranışlardandır.
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Esma eşyaları bavula yerleştirirken, 6 eşya ortadan yok 
olmuş ve onların yerlerine 6 yeni eşya gelmiş.

Hem kaybolanların, hem de yeni gelenlerin ne olduğunu bulunuz?

Kayıp Olanlar:

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

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

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

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

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

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

Yerine Gelenler:

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

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

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

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

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

...............................
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Sevgili Peygamberimiz’in birbirinden güzel 
sözlerine “Hadis” veya “Hadis-i Şerif” denir.

Yukarıdaki resmi ve resimdeki yazıyı renkleri kendiniz seçerek boyayınız.
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Allah’ım! Hazreti İbrâhim’e ve Hazreti İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi, Efendimiz 

Hazreti  Muhammed’e ve Efendimiz Hazreti Muhammed’in ailesine de salât et. Şüphe-

siz ki Sen, her bakımdan hamde lâyık ve şânı yüce olansın.

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1 – Yemin ederim zamana: 

2 – İnsanlar hüsranda. 

3 – Ancak şunlar müstesna: 

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar,  Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye          

      edenler.

ALLAHÛMME SALLİ

ASR SÛRESİ

135



136

1. Duâ şiirine göre; “Allah’ım dilimi koru!” diye 
niçin duâ etmeliyiz?

 A. Annemizin sesini duymak için
 B. Yarattığı güzellikleri görmek için
 C. Hep Allah’ı tesbih etmek için

2. Duâ şiirine göre; “Allah’ım ,onlar senin ya-
rattığın güzellikleri …….. ister, her zaman.” 
diye duâ eden bir çocuk hangi duyusunu 
ifade etmek istemiştir?

 A. İşitme
 B. Görme
 C. Koklama

3. “İki Eli Olan Çocuk” hikâyesine göre, tünel 
neden trafiğe kapanmıştır?

 A. Kamyon arızalanmıştır.
 B. Trafik polisleri kamyonu durdurmuşlardır.
 C. Kamyon tünele sıkışmıştır.

4. “İki Eli Olan Çocuk” hikâyesine göre, kapa-
nan yol trafiğe nasıl açılmıştır?

 A. Mühendislerden yardım almışlar.
 B.  Bilge çocuğun sözünü tutup, kamyonun 

lastiğinin havasını indirmişler.
 C. Tüneli genişletmişler.

5. “Davranış Treni” hikâyesinde annesi çocu-
ğun hangi davranışlarını beğenmiyor?

 A.  Ödevini yapmaması, dişlerini fırçalama-
ması, kardeşinin oyuncaklarını kendisinin 
toplamaması

 B.  Eve geç gelmesi, geç yatması, fazla tele-
vizyon izlemesi

 C.  Annesine yardım etmemesi, kardeşiyle 
kavga etmesi

6.  “Davranış Treni” hikâyesinde çocuğun an-
nesiyle yaptığı sözleşmeye göre, kazandı-
ğında ödülü ne olacak?

 A. Şirin bir bebek
 B. Güzel bir çanta
 C. Pastel boya seti

7. “Davranış Treni” hikâyesine göre; çocuğun 
her şeye vakit bulamayışının sebebi ney-
miş?

 A. Tutumlu bir çocukmuş.
 B. Düzenli bir çocukmuş.
 C. Plânsız çalışıyormuş.

8. “Yıldızların Altında” hikâyesinde annesi ço-
cuğa hikâye anlatırken uyumayan tek şey 
nedir? 

 A. Şehir  
 B. Kuşlar 
 C. Ay ve yıldızlar

9. “Yıldızların Altında” hikâyesine göre, Allah 
insanlara niçin peygamber göndermiştir?

 A.  İnsanların doğru yolu bulmakta zorlanma-
ması için

 B. İnsanların baskı görmemesi için
 C. Peygamberler insanlarla iyi anlaştığı için

10. Peygamber Efendimize, peygamber ol-
madan önce insanlar niçin “Muhammed-ül 
Emin” derlermiş?

 A. Mekke’deki herkes O’na çok güvendiği 
için

 B. İnsanları çok sevdiği için
 C. Yardımlaşmayı çok sevdiği için
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 1., 2. ve 3. soruları “Yıldılar Altında” adlı par-
çaya göre cevaplayınız.

“Sevgili Peygamberim,
İnsanları cahillikten kurtardığın için,
Karıncaları bile ezilmekten, öldürülmekten 
kurtardığın için,
Bize Allah’ın emirlerini getirdiğin için,
Dünyamıza rahmet olarak geldiği için, 
seni çoook …………………........................”

1. Yukarıdaki boşluğu çocuk nasıl tamam-
lamıştır?

 A. özlüyorum.
 B. seviyorum.
 C. bekliyorum.

2. Çocuk, annesini niçin çok seviyor?
 A. Kendisine güzel bir hediye aldığı için,
 B.  Annesini çok özlediği için,
 C.     Peygamber Efendimizi anlattığı için,

3. Çocuk, sırasıyla kimleri çok seviyor?
 A.   Önce Allah’ı, Peygamber Efendimizi, son-

ra annesini
 B.  Önce Peygamber Efendimizi, Allah’ı, son-

ra annesini
 C.  Önce annesini, Peygamber Efendimizi, 

sonra Allah’ı

4. “Ey Allah’ın Elçisi, ben fakir bir kimseyim. Size 
yardım edecek hiçbir şeyimiz yok. Bu oğ-
lum …..’tir. Onu, işlerinizde yardım etmesi 
için size bırakıyorum.” diyerek annesinin 
Efendimiz’e verdiği sahabe kimdir?

      A. Hazreti Zeyd            
 B. Hazreti Enes             
  C. Hamza

  5. “Biricik Peygamberimiz bir gün küçük Enes’i 
çarşıdan bir şey almaya gönderdi. Enes de 
yola koyuldu ama sokakta oyun oynayan 
çocukları görünce oyuna daldı. Bir süre son-
ra çarşıya gitmesi gerektiğini hatırladı. Ama 
ne alacağını unutmuştu.” 

 Efendimiz Enes’in bu durumuna nasıl tep-
ki vermiştir?

 A. Enes’e çok kızmıştır.
 B. Onu cezalandırmıştır.
 C. Güler yüzle karşılamış ve şakalaşmıştır.

6. On ikinci sayfada, “Küçük Bal Petekleri” 
diye söz edilen hayvan aşağıdakilerden 
hangisidir?

     A.  Karınca          B. Arı       C. Ağustos böceği

7. Dünyaya ilk geldikleri zaman temizlik işiy-
le uğraşan hangi arılardır?

      A. Kraliçe arı           B. Yorgun arı     C. İşçi arı

8. İşçi arıların kovan da en son yaptıkları iş 
nedir?

 A. Kovanın güvenliğini sağlamak
 B. Kovanı temiz tutmak
 C. Çiçek özü toplayıp, bal yapmak

9. İhtiyar adam, oduncuya; altın ve gümüş bal-
tayı onun olmadığı halde neden vermiş?

 A. Çok ağladığı için,
 B. Evine odunsuz dönmemesi için,
 C. Doğru söylediği için,

10. “Herşey kendisine muhtaç olan, fakat kendisi 
hiçbir şeye muhtaç olmayan.  Kendisinde hiçbir 
noksanlık ve kusur bulunmayan.” anlamlarına 
gelen Allah’ın güzel ismi aşağıdakilerden 
hangisidir?

       A. Samed           B. Sabûr              C. Kadir
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Peygamber Efendimizin hayatını anlatan, birbirinin devamı mahiyetinde 
beş kitap. Doğumundan vefatına kadar son Peygamber, Peygamberimiz; 
Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem).

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI SERİSİ
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Evde, sokakta, okulda, misafirlikte, alışverişte kısacası hayatın her alanın-
da uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar yazılı değildir ama uymayan 
insanlar hemen fark edilir. Bu kitabı okuduktan sonra artık “Ne zaman, nerede, 
nasıl davranacağım?” diye bir endişeniz kalmayacak. Kitabın her sayfasında-
ki karikatürlerle gülümserken, görgü kurallarını da öğrenmiş olacaksınız.
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Bu masallarda olaylar, çocukların hayal dünyalarını yansıtıcı bir şekilde, resim-
lerle bütünleştirerek, karekter gelişimleri ve ruh yapılarına uygunlaştırarak verildi. Ev-
rensel değerlerin de verildiği masallar çocukların bir solukta okuyacağı mahiyette.

KARDEŞ DÜNYA MASALLARI SERİSİ
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Atasözleri, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında önemli işlevi 
olan değerlerimizdendir. Seride tek cümle olarak anlaşılmayan atasözle-
rinin, olaylarla birlikte verilerek anlamlarını ve mesajlarını sezilme yoluyla 
kavratılması amaçlanmıştır.

ATASÖZLERİYLE FABLLAR SERİSİ




	Afacanlar 1. Kitap
	1. BÖLÜM
	Mübarek Aylar
	Regaip Kandili
	Miraç
	Berat Kandili
	Hoşgeldin Ramazan
	Ne Nedir
	Ramazan Manileri
	Kadir Gecesi
	Ramazan Bayramı
	BiR BAYRAM SABAHI
	Kelime Avı
	Fark Bulmaca
	Kurban Bayramı
	Mevlid Kandili
	PEYGAMBER’EMEKTUP
	Çengel Bulmaca
	CUMA GÜNÜ
	AŞÛRE GÜNÜ

	2. BÖLÜM
	Kurallar
	Okul Özlemi
	Sadaka Taşları
	Bir Tatlı Hatıra
	İlahi Adalet
	küçük kuş
	Abdest Alıyorum
	Hangisini Yesem
	Bilinç Tüketicilik
	Görgü Ve Nezaket Kuralları
	Tabiyatın Görünmez Temizlikçileri
	Çengel Bulmaca
	Kelime Avı
	Labirent Bulmaca
	Fark Bulmaca
	Allah'ın Güzel İsimleri
	Dua Ve Sure Öğreniyorum
	Değerlendirme 1
	Değerlendirme 2
	KAYIP EŞYA

	3. BÖLÜM
	SEVGİLİ GÜNEŞ
	YUNUS PEYGAMBER
	SEVGİ TUTAR ELLERİM
	EVET - HAYIR
	En büyük organımız
	ÇİFT YÖNLÜ BARİYER
	MEKANİK TESİRLERE KARŞI YASTIK
	ERKEN TEŞHİSTE YARDIMCI
	GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINA ÖRTÜ
	Allah'ın Güzel İsimleri
	Başına okadar şey düşerse
	Zamanın  israfı
	Bir israf bir israf
	mutlaka özürlü insanlar
	çengel Bulmaca
	Kelime Avı
	labirent Bulmaca
	ÇOCUKKEN DE BÜYÜKTÜ
	Görgü ve Nezaket Kuralları
	Boyama
	Dua Öğreniyorum
	Değerlendirme 
	değerlendirme  2

	4. BÖLÜM
	Dua
	İki Eli olan Çocuk
	Davranış Treni
	Ne Haber
	yıldızların altında,
	Enes Bin Malik
	Minik Bal Kutuları
	Oduncu ile Ihtiyar Adam
	Kulaktan Kulaga
	Allah'ın Güzel İsimleri
	Fark Bulmaca
	Çengel Bulmaca
	Kelime Avı
	akraba ziyaretidir.
	ERTELEMEYİN
	Görgü Ve Nezaket Kuralları
	Kayıp Eşyalar
	Boyama
	Dua Ve Sure Öğreniyorum
	Değerlendirme 1
	Değerlendirme 2




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00249
    /00270
    /00284
    /00297
    /00309
    /00352
    /00369
    /00593
    /00672
    /A&SCricket
    /A&SGraceland
    /A&SHappyJack
    /A&SJiggyRoman
    /A&SMotherlode
    /A&SPopcorn
    /A&SPorkchopPrimitive
    /A&SPuffDaddy
    /A&SShocardBlock
    /A&SSpeedway
    /A&SWizardBold
    /AachenBT-Bold
    /AachenBT-Roman
    /AbadiMT-CondensedLight
    /AcanthusSSi
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /ActionIs
    /AdLibBT-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /African
    /AGA-Arabesque
    /AGA-ArabesqueDesktop
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /akaFrivolity
    /akaPotsley
    /AkhbarMT
    /AlbertusExtraBold-Regular
    /AlbertusMedium-Italic
    /AlbertusMedium-Regular
    /Aldine401BT-BoldA
    /Aldine401BT-BoldItalicA
    /Aldine401BT-ItalicA
    /Aldine401BT-RomanA
    /Aldine721BT-Bold
    /Aldine721BT-BoldItalic
    /Aldine721BT-Italic
    /Aldine721BT-Light
    /Aldine721BT-LightItalic
    /Aldine721BT-Roman
    /AlfabeMacPlain
    /AlfabeMEB
    /AlfabeMEBItalic
    /ALFABET98Bold
    /ALFABET98Normal
    /Algerian
    /AlgerianBasD
    /AlgerianD
    /AllegroBT-Regular
    /AlternateGothicNo2BT-Regular
    /AmazoneBT-Regular
    /AmbianceBT-Regular
    /AmeliaBT-Regular
    /AmericanaBT-Bold
    /AmericanaBT-ExtraBold
    /AmericanaBT-ExtraBoldCondensed
    /AmericanaBT-Italic
    /AmericanaBT-Roman
    /AmericanGaramondBT-Bold
    /AmericanGaramondBT-BoldItalic
    /AmericanGaramondBT-Italic
    /AmericanGaramondBT-Roman
    /AmericanTextBT-Regular
    /AmericanUncD
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-BoldItalicA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AmpirDeco
    /AndaleMonoIPA
    /AndaleSans
    /AndaleSans-Bold
    /AndaleSans-BoldItalic
    /AndaleSans-Italic
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AnimeAce
    /AntiqueOliT-Ligh
    /AntiqueOliT-Regu
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Regular
    /ArabicElevenBT-Bold
    /ArabicElevenBT-Regular
    /Arapca1
    /Arapca3
    /Arb-Naskh
    /Arb-Quraan
    /ArchitecturePlain
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialTR
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoeD
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArrusBT-Black
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /ArsisD-Regu
    /ArsisD-ReguItal
    /ArtBrush
    /Asrafel
    /AstigmaSolid
    /AstronBoy
    /AstronBoy-Italic
    /AstronBoyVideo
    /AstronBoyWonder
    /AtlanticInline-Normal
    /AundeeBTN
    /AuroraBT-BoldCondensed
    /AuroraBT-RomanCondensed
    /AvalonBold
    /AvalonBoldItalic
    /AvalonItalic
    /AvalonPlain
    /AvantGardeBkBTTUR
    /AvantGardeBkBTTUROblique
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGardeTurk
    /Babylon5Hollow
    /BachelorPadJL
    /Bach-Medium
    /BadAcidTR
    /Baez
    /Baez-BoldItalic
    /Baez-Italic
    /BahamasBold
    /BahamasHeavyPlain
    /BahamasLightPlain
    /BahamasPlain
    /BakerSignetBT-Roman
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /Baltica
    /BalticaBold
    /Baltica-Bold
    /Baltica-BoldItalic
    /Baltica-Italic
    /BanffPlain
    /BangkokBold
    /BangkokPlain
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BardPlain
    /Batang
    /BatangChe
    /BatmanForeverAlternate
    /BatmanForeverOutline
    /Battlestar
    /BattlestarTR
    /BauhausITCbyBT-Bold
    /BauhausITCbyBT-Heavy
    /BauhausITCbyBT-Light
    /BauhausITCbyBT-Medium
    /Baveuse
    /BDCartoonShout
    /BeachTypeMedium
    /BeanTown
    /BeastWars
    /BeauRivageOne
    /BedrockPlain
    /BeefeaterPlain
    /BeehivePSMT
    /BegonyaMEBBT
    /BellCentAddBTAddress
    /BellCentennialBT-BoldListing
    /BellCentennialBT-SubCaption
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BelweBT-Bold
    /BelweBT-Light
    /BelweBT-Medium
    /BelweBT-RomanCondensed
    /BenguiatGothicITCbyBT-Bold
    /BenguiatGothicITCbyBT-BoldItal
    /BenguiatGothicITCbyBT-Book
    /BenguiatGothicITCbyBT-BookItal
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BenguiatITCbyBT-Book
    /BenguiatITCbyBT-BookItalic
    /Bensgothic
    /BerlingAntiqua-BoldItalic
    /BerlingAntiqua-Italic
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardBoldCondensedBT-Regular
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModern
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Italic
    /BernhardModernBT-Roman
    /BernhardTangoBT-Regular
    /BernhardtTLight
    /BibleScrT
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BigChumpBTN
    /BinnerD
    /BirchStd
    /BlackAdderII
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlacklightD
    /BlackoakStd
    /BlackWolf
    /BladeRunnerMovieFont
    /BlippoBT-Black
    /BloodOfDracula
    /BloomingtonRegular
    /BlueprintBoldItalicSWFTE
    /BlueprintBoldSWFTE
    /BlueprintCondensedItalicSWFTE
    /BlueprintCondensedRegularSWFTE
    /BlueprintExtendedItalicSWFTE
    /BlueprintExtendedRegularSWFTE
    /BlueprintItalicSWFTE
    /BlueprintRegularSWFTE
    /BlurMediumMas
    /BNMansonNights
    /BobDylan
    /BodnoffPlain
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniBT-Italic
    /BodoniBT-Roman
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMutant
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BoltBoldITCbyBT-Regular
    /BonheurRoyale
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookAntiquaTR
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookmanOldStyleTR
    /BookmanOldStyleTUR
    /BookmanOldStyleTURBold
    /BookmanOldStyleTURBoldItalic
    /BookmanOldStyleTURItalic
    /BookshelfSymbolSeven
    /boomerangmonkey
    /Brad
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /Brandegoris
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /BriquetPlain
    /BriquetTR
    /BriskPlain
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /BrochurePlain
    /BrodyD
    /BrokenToys
    /BrokenWing
    /BrooklynBold
    /BrooklynBoldItalic
    /BrooklynItalic
    /BrooklynPlain
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BruceOldStyleBT-Italic
    /BruceOldStyleBT-Roman
    /Brush445BT-Regular
    /Brush738BT-RegularA
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BuckinghamBoldItalicSWFTE
    /BuckinghamBoldSWFTE
    /BuckinghamCondensedItalicSWFTE
    /BuckinghamCondensedRegularSWFTE
    /BuckinghamItalicSWFTE
    /BuckinghamLightItalicSWFTE
    /BuckinghamLightSWFTE
    /BuckinghamOutlineRegularSWFTE
    /BuckinghamRegularSWFTE
    /BudHand-Bold
    /BulmerBT-Italic
    /BulmerBT-Roman
    /Bumbazoid
    /BurnstownDam
    /Busorama
    /BusoramaMediumBT
    /BuxomD
    /BytePolice
    /CalamityTeenBTN
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CaliphRegular
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /Calligula
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaD
    /CamelliaExtraBold
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandiceTR
    /CandidaBT-Bold
    /CandidaBT-Italic
    /CandidaBT-Roman
    /CarletonNormal
    /CarminaBT-Black
    /CarminaBT-BlackItalic
    /CarminaBT-Bold
    /CarminaBT-BoldItalic
    /CarminaBT-Light
    /CarminaBT-LightItalic
    /CarminaBT-Medium
    /CarminaBT-MediumItalic
    /CartaMarina
    /CartaMarinaBold
    /CasablancaBold
    /CasablancaBoldItalic
    /CasablancaItalic
    /CasablancaPlain
    /Caslon224ITCbyBT-Bold
    /Caslon224ITCbyBT-BoldItalic
    /Caslon224ITCbyBT-Book
    /Caslon224ITCbyBT-BookItalic
    /Caslon540BT-Italic
    /Caslon540BT-Roman
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOldFaceBT-Heavy
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOldFaceBT-Roman
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /CasperOpenFacePlain
    /Castellar
    /CastleT-Bold
    /CastleT-Book
    /CastleT-Ligh
    /CastleT-Ultr
    /CataneoBT-Bold
    /CataneoBT-Light
    /CataneoBT-Regular
    /CaxtonBT-Bold
    /CaxtonBT-BoldItalic
    /CaxtonBT-Book
    /CaxtonBT-Light
    /CBGBFont
    /CenturionOldBold
    /CenturionOldItalic
    /CenturionOldPlain
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturyTR
    /CgDavisonZipBd
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGOmega-Regular
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CGTimes-Regular
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /CharterBT-Black
    /CharterBT-BlackItalic
    /CharterBT-Bold
    /CharterBT-BoldItalic
    /CharterBT-Italic
    /CharterBT-Roman
    /Charting
    /CheltenhamBT-Bold
    /CheltenhamBT-BoldCondensed
    /CheltenhamBT-BoldCondItalic
    /CheltenhamBT-BoldExtraCondensed
    /CheltenhamBT-BoldHeadline
    /CheltenhamBT-BoldItalic
    /CheltenhamBT-BoldItalicHeadline
    /CheltenhamBT-Italic
    /CheltenhamBT-Roman
    /CheltenhamITCbyBT-Bold
    /CheltenhamITCbyBT-BoldItalic
    /CheltenhamITCbyBT-Book
    /CheltenhamITCbyBT-BookItalic
    /Chicago
    /ChiliPepperBoldSwfte
    /ChiliPepperCondensedRegularSWFTE
    /ChiliPepperExtendedRegularSWFTE
    /ChiliPepperExtrasBoldSwfte
    /ChiliPepperExtrasRegularSWFTE
    /ChiliPepperRegularSWFTE
    /ChiselD
    /ChopinScript
    /CircleD
    /Circus
    /CityD-Bold
    /CityD-Ligh
    /CityD-Medi
    /ClampettsDisplay
    /ClampettsDisplayItalic
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-BoldCondensed
    /ClarendonBT-Heavy
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ClarendonBT-RomanCondensed
    /ClarendonCondensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ClassicalGaramondBT-Bold
    /ClassicalGaramondBT-BoldItalic
    /ClassicalGaramondBT-Italic
    /ClassicalGaramondBT-Roman
    /Clocks
    /CloisterBlackBT-Regular
    /CloisterOpenFaceBT-Regular
    /CollinsOEDemo
    /ColonnaMT
    /ComicBookCommando
    /ComicSansMS
    /ComicSansMSBold
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMSTR
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommonBulletsNormal
    /CommScriptTT
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Bold
    /CompactaBT-BoldItalic
    /CompactaBT-Italic
    /CompactaBT-Light
    /CompactaBT-Roman
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /ContinuumBold
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackHeadline
    /CooperBT-BlackItalic
    /CooperBT-BlackItalicHeadline
    /CooperBT-BlackOutline
    /CooperBT-Bold
    /CooperBT-BoldItalic
    /CooperBT-Light
    /CooperBT-LightItalic
    /CooperBT-Medium
    /CooperBT-MediumItalic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-BoldCond
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothicBT-RomanCond
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CoronationScot
    /Coronet
    /CosmicPlain
    /CosmicTwoPlain
    /CottagePlain
    /CountdownD
    /Courier
    /Courier10PitchBT-Bold
    /Courier10PitchBT-BoldItalic
    /Courier10PitchBT-Italic
    /Courier10PitchBT-Roman
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewBackslanted
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierNewTR
    /Courier-Oblique
    /Cretino
    /Cricket
    /Cricket-Bold
    /CrilleeBT-Italic
    /CroissantD
    /CrusaderGothicCondensedItalicSWFTE
    /CrusaderGothicCondensedRegularSWFTE
    /CrusaderGothicExtendedItalicSWFTE
    /CrusaderGothicExtendedRegularSWFTE
    /CrusaderGothicItalicSWFTE
    /CrusaderGothicRegularSWFTE
    /CTypeAOE
    /Cumberland
    /Cumberland-Bold
    /Cumberland-BoldItalic
    /Cumberland-Italic
    /Cupertino
    /CupertinoItalic
    /CupertinoPlain
    /CurlzMT
    /CushingITCbyBT-Heavy
    /CushingITCbyBT-HeavyItalic
    /CyrillicChancellor
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /d......
    /DadsRecipe
    /DaresielDemo
    /DauphinPlain
    /Dauphin-T.
    /DavidaBoldBT-Regular
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DawnCastleBold
    /Dawn-CastleBoldT.
    /DawnCastlePlain
    /Dawn-CastleT.
    /Dear-MomT.
    /Debussy-BoldItalicT.
    /Debussy-BoldT.
    /Debussy-ItalicT.
    /Debussy-T.
    /Decorated035BT-Regular
    /DecoTypeNaskhExtensions
    /DecoTypeNaskhVariants
    /deFaced
    /DeftoneStylus
    /DellaRobbiaBT-Bold
    /DellaRobbiaBT-Roman
    /Delusion
    /DemocraticaT
    /Deneme-T.
    /DensmoreTR
    /Desdemona
    /Desdemona-T.
    /DesigersBold
    /Devilinside
    /DeVinneBT-Italic
    /DeVinneBT-ItalicText
    /DeVinneBT-Roman
    /DeVinneBT-Text
    /DexGothicD
    /DextorD
    /DextorOutD
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DFDiversionsLET
    /DfDiversionsLetPlain
    /DFDiversitiesLET
    /DfDiversitiesLetPlain
    /DFTempleHeavy
    /DiagerRegular
    /Diamond
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dimi-T.
    /Dingdong-T.
    /DingleBerries
    /DINT
    /DINTLight
    /DINTMedium
    /DiskusD-Medi
    /DixielandNormal
    /Dixieland-S.
    /DolphinTRNormal
    /DomBoldBT-Regular
    /DomCasualBT-Regular
    /Dom-CasualT.
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /Doodle
    /DoodleArt
    /Doors
    /DoorsBlack
    /Doors-Bold
    /DoorsBook
    /DoorsLight
    /DorovarFLF-Carolus
    /Dotum
    /DotumChe
    /DoubtTR
    /DownWind
    /DreadLox
    /Droid-regularTR
    /DSMotterStyle
    /DumpsterDiver
    /Durian-Republik
    /Dutch766BT-BoldA
    /Dutch766BT-ItalicA
    /Dutch766BT-RomanA
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-ExtraBoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-ItalicHeadline
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801BT-RomanHeadline
    /Dutch801BT-SemiBold
    /Dutch801BT-SemiBoldItalic
    /Dutch801CyrillicBT-Roman
    /Dutch809BT-BoldC
    /Dutch809BT-ItalicC
    /Dutch809BT-RomanC
    /Dutch811BT-BoldD
    /Dutch811BT-BoldItalicD
    /Dutch811BT-ItalicD
    /Dutch811BT-RomanD
    /Dutch823BT-BoldB
    /Dutch823BT-BoldItalicB
    /Dutch823BT-ItalicB
    /Dutch823BT-RomanB
    /DymaxionScript
    /Dynasty-BlackCond.T.
    /Dynasty-BlackExt.T.
    /Dyspepsia
    /EagleGTII
    /Eagles
    /Eagles-Bold
    /Eagles-BoldItalic
    /Eagles-Italic
    /EarthNormal
    /EarthshakerCondensedRegularSWFTE
    /EarthshakerExtendedRegularSWFTE
    /EarthshakerRegularSWFTE
    /EccentricStd
    /Echelon
    /EckmannD
    /EdwardianScriptITC
    /Egyptian505BT-Bold
    /Egyptian505BT-Light
    /Egyptian505BT-Medium
    /Egyptian505BT-Roman
    /Egyptian710BT-RegularA
    /EightTrack
    /EightTrackprogramtwo
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Element
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Elvis
    /EmbargoTR
    /EmbassyBT-Regular
    /Emboss-Normal
    /EmpireBT-Regular
    /EmpireState
    /EnduroDos
    /EnglischeSchT-Bold
    /EnglischeSchT-DemiBold
    /EnglischeSchT-Regu
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversOldEnglishBT-Bold
    /EngraversOldEnglishBT-Regular
    /EngraversRomanBT-Bold
    /EngraversRomanBT-Regular
    /Epilog
    /EpsySans
    /EpsySansItalic
    /ErasITC-Bold
    /ErasITCbyBT-Bold
    /ErasITCbyBT-Book
    /ErasITCbyBT-Demi
    /ErasITCbyBT-Light
    /ErasITCbyBT-Medium
    /ErasITCbyBT-Ultra
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErieBlackBold
    /ErieBlackPlain
    /ErieBold
    /ErieLightBold
    /ErieLightPlain
    /EseninscriptOne
    /ESP
    /EspecialKay
    /Esperanza
    /EsperanzaTR
    /EstrangeloEdessa
    /ETHERAL-CUT
    /Ethnocentric
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /Europa
    /EuroStile-BlackBoldT.
    /EwieD
    /Ewok
    /ExcaliburLogotypeNormal
    /Excelsior
    /Exmouth
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /Exotic350BT-Light
    /ExpoPlain
    /Factor
    /FairfaxStation
    /FancyCardText
    /FantasticFont
    /FarsiSimpleOutline
    /FashionVictim
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FeniceITCbyBT-Bold
    /FeniceITCbyBT-BoldItalic
    /FeniceITCbyBT-Regular
    /FeniceITCbyBT-RegularItalic
    /FestivalNightsJL
    /FetteFraD
    /FillmoreTR
    /FinalFrontier
    /Firefly
    /FixedMiriamTransparent
    /FlakJacket
    /Flareserif821BT-Bold
    /Flareserif821BT-Light
    /Flareserif821BT-Roman
    /FlashbackCondensedObliqueSWFTE
    /FlashbackCondensedRegularSWFTE
    /FlashbackExtendedObliqueSWFTE
    /FlashbackExtendedRegularSWFTE
    /FlashbackObliqueSWFTE
    /FlashbackRegularSWFTE
    /FlashD-Bold
    /FlashD-Ligh
    /FlemishScriptBT-Regular
    /FlemishTR
    /Floraless
    /Flores
    /FlowerchildPlain
    /Floyd
    /FolioBT-Bold
    /FolioBT-BoldCondensed
    /FolioBT-Book
    /FolioBT-ExtraBold
    /FolioBT-Light
    /FolioBT-LightItalic
    /FolioBT-Medium
    /Fontdinerdotcom
    /FontdinerdotcomLoungy
    /FontdinerdotcomSparkly
    /FontOnAGrain
    /FontOnAStick
    /FootlightMTLight
    /Formal436BT-Regular
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /Foxhop
    /Foxjump
    /FractionsRoman
    /FractionsSans
    /FrakturBT-Regular
    /FranceBold
    /FrancePlain
    /FrankensteinPlain
    /FrankfurterHigD
    /FrankfurtGothicBold
    /FrankfurtGothicBoldItalic
    /FrankfurtGothicHeavyItalic
    /FrankfurtGothicHeavyPlain
    /FrankfurtGothicItalic
    /FrankfurtGothicPlain
    /FrankHighlightPlain
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /Freeform710BT-Regular
    /Freeform721BT-Black
    /Freeform721BT-BlackItalic
    /Freeform721BT-Bold
    /Freeform721BT-BoldItalic
    /Freeform721BT-Italic
    /Freeform721BT-Roman
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreeportPlain
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuadrataITCbyBT-Bold
    /FrizQuadrataITCbyBT-Roman
    /Froufrou
    /FrysBaskervilleBT-Roman
    /Fujiyama2Italic
    /Fujiyama2Plain
    /FujiyamaBold
    /FujiyamaBoldItalic
    /FujiyamaExtraBoldItalic
    /FujiyamaExtraBoldPlain
    /FujiyamaItalic
    /FujiyamaLightItalic
    /FujiyamaLightPlain
    /FujiyamaPlain
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-ItalicT.
    /Futura-T.
    /FuturaT-Bold
    /FuturaT-BoldObli
    /FuturaT-Book
    /FuturaT-BookObli
    /FuturaT-Demi
    /FuturaT-DemiObli
    /FuturaT-ExtrBold
    /FuturaT-ExtrBoldObli
    /FuturaT-Ligh
    /FuturaT-LighObli
    /FuturaT-Medi
    /FuturaT-MediObli
    /FuzzyCootie
    /GaisericDemo
    /Galactican
    /GalleriaPlain
    /GalliardBTTR
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /Galliard-T.
    /GandoBT-Regular
    /GarageSale
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-BoldItalicT.
    /Garamond-BoldT.
    /Garamond-CondensedBoldItalicT.
    /Garamond-CondensedBoldT.
    /Garamond-CondensedItalicT.
    /Garamond-CondensedT.
    /Garamond-Italic
    /Garamond-ItalicT.
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Garamond-T.
    /Garfunkel
    /GarrisonCondSans
    /Garrison-SansLightItalicT.
    /Garrison-SansLightT.
    /Garrison-SansMediumItalicT.
    /Garrison-SansMediumT.
    /GatineauBoldItalic
    /GatineauItalic
    /GatineauPlain
    /GatsbyBoldItalicSWFTE
    /GatsbyBoldSWFTE
    /GatsbyCondensedItalicSWFTE
    /GatsbyCondensedRegularSWFTE
    /GatsbyExtendedItalicSWFTE
    /GatsbyExtendedRegularSWFTE
    /GatsbyItalicSWFTE
    /GatsbyRegularSWFTE
    /Gautami
    /Gecko
    /GeckoItalic
    /GeckoVertical
    /GeekBats
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometric212BT-Book
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-Heavy
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric415BT-BlackItalicA
    /Geometric415BT-LiteA
    /Geometric415BT-LiteItalicA
    /Geometric415BT-MediumA
    /Geometric415BT-MediumItalicA
    /Geometric415MEBBT
    /Geometric706BT-BlackB
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /Geometric706BT-BoldCondensedB
    /Geometric706BT-MediumB
    /Geometric885BT-RegularD
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Light
    /GeometricSlab703BT-LightItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /GeometricSlab703BT-XtraBold
    /GeometricSlab703BT-XtraBoldCond
    /GeometricSlab703BT-XtraBoldItal
    /GeometricSlab712BT-BoldA
    /GeometricSlab712BT-ExtraBoldA
    /GeometricSlab712BT-LightA
    /GeometricSlab712BT-LightItalicA
    /GeometricSlab712BT-MediumA
    /GeometricSlab712BT-MediumItalA
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GesseleRegular
    /GFS-Custom-Bubble1
    /GhoulyCaps
    /GhoulySolid
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GilligansIsland
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gjallarhorn
    /GlacierItalic
    /GlacierPlain
    /GlamoconRetroBats
    /GlaserSteD
    /Gleesteak
    /GlooGun
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GMPokey
    /Godzilla-
    /GoldMinePlain
    /GoofballTR
    /GorillaITCbyBT-Regular
    /GosmickSans
    /GosmickSansBold
    /GosmickSansBoldOblique
    /GosmickSansOblique
    /Gothic720BT-BoldB
    /Gothic720BT-BoldItalicB
    /Gothic720BT-ItalicB
    /Gothic720BT-LightB
    /Gothic720BT-LightItalicB
    /Gothic720BT-RomanB
    /Gothic725BT-BlackA
    /Gothic725BT-BoldA
    /Gothic821CondensedBT-Regular
    /GothicNo13BT-Regular
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-BoldT.
    /GoudyCatalogueBT-Regular
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-RegularCond
    /Goudy-ItalicT.
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-ExtraBold
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudySansITCbyBT-Black
    /GoudySansITCbyBT-BlackItalic
    /GoudySansITCbyBT-Bold
    /GoudySansITCbyBT-BoldItalic
    /GoudySansITCbyBT-Light
    /GoudySansITCbyBT-LightItalic
    /GoudySansITCbyBT-Medium
    /GoudySansITCbyBT-MediumItalic
    /GoudyStout
    /Goudy-T.
    /gragsie
    /GreekMathSymbolsNormal
    /GreenBabe
    /GriffonPSMT
    /GriffonShadowPlain
    /GrilledCheeseBTNOutWide
    /Grinched
    /GrizzlyITCbyBT-Regular
    /GroovaliciousTweak
    /GrouchITCbyBT-Regular
    /GuildofProfessionalActors
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /HADITH
    /Haettenschweiler
    /Hamburg-T.
    /HanArial
    /Hancock
    /HandelGotD-Bold
    /HandelGotD-Ligh
    /HandelGothicBT-Regular
    /HandwritingMutlu
    /Happy-HappyJoyJoy
    /HarpoonPlain
    /Harrington
    /Harvey
    /HeidelbergBook
    /HelvatikaBeyaz
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldItalicT.
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BoldT.
    /HelveticaCondLightTurkMedium
    /Helvetica-ItalicT.
    /HelveticaLightTurk
    /HelveticaLightTurkMedium
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-NarrowBoldItalicT.
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-NarrowBoldT.
    /Helvetica-NarrowItalicT.
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-NarrowT.
    /Helvetica-Oblique
    /Helvetica-T.
    /HelveticaTrkTurk001001
    /HelveticaTurk
    /HendrixBlack
    /HendrixBlack-Italic
    /HendrixCondBlack
    /HendrixCondBlack-Italic
    /HendrixCondensed
    /HendrixCondensed-Bold
    /HendrixCondensed-BoldItalic
    /HendrixCondensed-Italic
    /HendrixCondLight-Italic
    /HendrixLight-Italic
    /HendrixNarrow
    /HendrixNarrow-Bold
    /HendrixNarrow-BoldItalic
    /HendrixNarrow-Italic
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HillockBRK
    /HoboBT-Regular
    /HoboStd
    /Hoedown
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HomewardBoundPlain
    /HonestJohns
    /HonestJohnsShadow
    /Hooperdooper
    /HoratioD-Bold
    /HoratioD-Ligh
    /HoratioD-Medi
    /HorndonD
    /Hots
    /Hotshot
    /HourPhoto
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist-521CondensedBoldT.
    /Humanist-521CondensedT.
    /Humanist-521T.
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /Humanist-970T.
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /Hunter
    /Hurontario
    /HuseyinGundayPS
    /HuxleyVerticalBT-Regular
    /Impact
    /ImperialBT-Bold
    /ImperialBT-Italic
    /ImperialBT-Roman
    /ImpressBT-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /ImprintMTShadow-Italic
    /ImpulsBT-Regular
    /Incised901BT-Black
    /Incised901BT-Bold
    /Incised901BT-BoldCondensed
    /Incised901BT-Compact
    /Incised901BT-Italic
    /Incised901BT-Light
    /Incised901BT-Nord
    /Incised901BT-NordItalic
    /Incised901BT-Roman
    /Industrial736BT-Italic
    /Industrial736BT-Roman
    /Informal011BT-Black
    /Informal011BT-Roman
    /Initial
    /Inkburrow
    /IowanOldStyleBT-Black
    /IowanOldStyleBT-BlackItalic
    /IowanOldStyleBT-Bold
    /IowanOldStyleBT-BoldItalic
    /IowanOldStyleBT-Italic
    /IowanOldStyleBT-Roman
    /IrelandPlain
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IStillKnow
    /IvyLeagueCondensedOutlineRegularSWFTE
    /IvyLeagueCondensedSolidRegularSWFTE
    /IvyLeagueExtendedOutlineRegularSWFTE
    /IvyLeagueExtendedSolidRegularSWFTE
    /IvyLeagueOutlineRegularSWFTE
    /IvyLeagueSolidRegularSWFTE
    /Jamiro
    /JannisarySword
    /Japan
    /Japanese-Generic1
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /JediHollowNormal
    /JediSolidNormal
    /JesterRegular
    /JFRockSolid
    /JIBalloonCaps
    /JISolidBalloonCaps
    /Jokerman-Regular
    /Joy-Circuit
    /Juliet
    /Julius-BThyssen
    /JungleFever
    /JungleLeaves
    /JupiterPlain
    /Justov
    /KabarettD
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Medium
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kairee
    /KalligraphiaD
    /KarloffFont
    /Kartika
    /KastlerBoldItalic
    /KastlerItalic
    /Katana
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KeyboardBoldItalicSWFTE
    /KeyboardBoldSWFTE
    /KeyboardItalicSWFTE
    /KeyboardOutlineRegularSWFTE
    /KeyboardPlaque
    /KeyboardRegularSWFTE
    /KeyboardUltraBoldItalicSWFTE
    /KeyboardUltraBoldRegularSWFTE
    /KeypunchPlain
    /Keyster
    /KeystrokeNormal
    /Kidnap
    /Kidprint
    /KidprintBold
    /KidsPlain
    /KidsT
    /KingthingsAnnex
    /KinoMT
    /KisBT-Italic
    /KisBT-Roman
    /KoalaBold
    /KoalaPlain
    /KoCity
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /Korean-Generic1
    /Korinna-BoldItalicT.
    /Korinna-BoldT.
    /Korinna-ItalicT.
    /KorinnaITCbyBT-Bold
    /KorinnaITCbyBT-KursivBold
    /KorinnaITCbyBT-KursivRegular
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /Korinna-T.
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KramerRegular
    /Kravitz
    /Kuenstler480BT-Black
    /Kuenstler480BT-Bold
    /Kuenstler480BT-BoldItalic
    /Kuenstler480BT-Italic
    /Kuenstler480BT-Roman
    /KunstlerschreibschD-Bold
    /KunstlerschreibschD-Medi
    /KuranArap
    /KustomKar
    /Laconick-NormalA
    /LandscapePlanning
    /Lapidary333BT-Black
    /Lapidary333BT-Bold
    /Lapidary333BT-BoldItalic
    /Lapidary333BT-Italic
    /Lapidary333BT-Roman
    /Lapidary-T.
    /LarisimaBold
    /Laserian
    /LasVegasD
    /Latha
    /Latin725BT-Bold
    /Latin725BT-BoldItalic
    /Latin725BT-Italic
    /Latin725BT-Medium
    /Latin725BT-MediumItalic
    /Latin725BT-Roman
    /LatinExtraCondensedBT-Regular
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LauraMcCrary
    /LearningCurve
    /LeawoodITCbyBT-Book
    /LeawoodITCbyBT-BookItalic
    /LegalTender
    /LesserConcern
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LetterGothic-Regular
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LetterGotLCY-Bold
    /LetterGotLCY-Medi
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LewishamShadowed
    /Lexographer
    /LHFBostonTruckstyle
    /LibertyBT-Regular
    /LibertyD
    /LibraBT-Regular
    /Licorice
    /LifeBT-Bold
    /LifeBT-BoldItalic
    /LifeBT-Italic
    /LifeBT-Roman
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LincolnPlain
    /Lintsec
    /LinusPlain
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LovesickAOE
    /LubalinGraphITCbyBT-Bold
    /LubalinGraphITCbyBT-Book
    /LubalinGraphITCbyBT-Medium
    /LubalinGraphITCbyBT-XtraLight
    /LuciaBT-Regular
    /LucianBT-Bold
    /LucianBT-Roman
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaGrande
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LucidaSanTCY-Roma
    /Ludwig-ItalicT.
    /Ludwig-T.
    /LydianBT-Bold
    /LydianBT-BoldItalic
    /LydianBT-Italic
    /LydianBT-Roman
    /LydianCursiveBT-Regular
    /Lynx
    /Lyonesse
    /MachineITCbyBT-Regular
    /Madison-Avenue
    /MaiandraGD-Regular
    /MailRayStuff
    /MalaguaDemo
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MandarinD
    /Mandingo
    /Mangal-Regular
    /Manticore
    /ManuscriptBoldSWFTE
    /ManuscriptCondensedItalicSWFTE
    /ManuscriptCondensedRegularSWFTE
    /ManuscriptExtendedItalicRegularSWFTE
    /ManuscriptExtendedRegularSWFTE
    /ManuscriptRegularSWFTE
    /MapOfYou
    /Map-Symbols
    /MaracaExtrabold
    /MariageD
    /Marigold
    /MarkerMonkeyFW
    /Maternellecolortracecursive
    /Math
    /MatisseITC-Regular
    /MattAntiqueBT-Bold
    /MattAntiqueBT-Italic
    /MattAntiqueBT-Roman
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Maulbats
    /MaverickBE
    /MaximaCyrTCY-LighComp
    /McLaughlin
    /McLaughlin-Bold
    /McLaughlin-BoldItalic
    /McLaughlin-Italic
    /McLean
    /McLean-Bold
    /McLean-BoldItalic
    /McLean-Italic
    /MCSAljalalah.
    /MCSBasmalahitalic.
    /MCSBasmalahnormal.
    /MCSDiwany1E_Unormal.
    /MCSIslamicArt1
    /MCSOmalgoraE_Unormal.
    /MCSP_Mohammad.
    /MemorandumBold
    /MemorandumPlain
    /Merced
    /MesquiteStd
    /MetroDF
    /MetropolitainesD
    /Michaelmas
    /Mickey
    /MICR10byBT-Regular
    /MICR12byBT-Regular
    /MICR13byBT-Regular
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MiddleAgesCondensedItalicSWFTE
    /MiddleAgesCondensedRegularSWFTE
    /MiddleAgesExtendedItalicSWFTE
    /MiddleAgesExtendedRegularSWFTE
    /MiddleAgesHeavyItalicSWFTE
    /MiddleAgesHeavySWFTE
    /MiddleAgesItalicSWFTE
    /MiddleAgesRegularSWFTE
    /MikeyJax
    /MilitRegular
    /Milkfresh
    /MingLiU
    /Minion-BdWeb
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Web
    /Minisystem
    /MiraraeBT-Bold
    /MiraraeBT-Roman
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Misfit
    /MisirlouDay
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /MixageITCbyBT-Bold
    /MixageITCbyBT-BoldItalic
    /MobileInfantry
    /Modern20BT-ItalicB
    /Modern20BT-RomanB
    /Modern735BT-RomanA
    /Modern880BT-Bold
    /Modern880BT-Italic
    /Modern880BT-Roman
    /MoldPapa
    /Monofonto
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /MonospacedBold
    /MonospacedBoldItalic
    /MonospacedItalic
    /MonospacedPlain
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeKoufi-Bold
    /MonotypeSorts
    /moonie
    /MoravianCondensedItalicSWFTE
    /MoravianCondensedRegularSWFTE
    /MoravianExtendedItalicSWFTE
    /MoravianExtendedRegularSWFTE
    /MoravianItalicSwfte
    /MoravianRegularSwfte
    /Morpheus
    /MorseCode
    /MotorPlain
    /MotterFemD
    /MrB
    /MS-Gothic
    /MSLineDrawPSMT
    /MSLogo-Regular
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /mssansar
    /mssansba
    /mssansee
    /mssansgr
    /mssanshe
    /mssansru
    /mssanstu
    /mssansVi
    /mssanswe
    /MS-UIGothic
    /MT-Symbol
    /Mufferaw
    /Muncheekin
    /MurrayHillBT-Bold
    /Music
    /Musicals
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /MyPagerRegular
    /Myriad-BdWeb
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /Myriad-Web
    /MysticalPlain
    /MysticEtchingsNormal
    /Mytypeoffont
    /Narkisim
    /Nasal
    /Nasalization
    /NebraskaBold
    /NebraskaBoldItalic
    /NebraskaItalic
    /NebraskaPlain
    /neo-geo
    /NeoGeoTR
    /NeuropolBold
    /Neuropolitical
    /NeuropolMedium
    /NevisonCasD
    /New
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-BoldItal
    /NewBaskervilleITCbyBT-Italic
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewBrunswickBold
    /NewBrunswickBoldItalic
    /NewBrunswickItalic
    /NewBrunswickPlain
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News701BT-RomanA
    /News702BT-Bold
    /News702BT-BoldItalic
    /News702BT-Italic
    /News702BT-Roman
    /News705BT-BoldB
    /News705BT-BoldItalicB
    /News705BT-ItalicB
    /News705BT-RomanB
    /News706BT-BoldC
    /News706BT-ItalicC
    /News706BT-RomanC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldCondensed
    /NewsGothicBT-BoldCondItalic
    /NewsGothicBT-BoldExtraCondensed
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Demi
    /NewsGothicBT-DemiItalic
    /NewsGothicBT-ExtraCondensed
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-ItalicCondensed
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-LightItalic
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NewtextITCbyBT-Regular
    /NewUnicodeFont
    /NewWGL4Font
    /NewYorkDecoCondensedObliqueSWFTE
    /NewYorkDecoCondensedRegularSWFTE
    /NewYorkDecoExtendedObliqueSWFTE
    /NewYorkDecoExtendedRegularSWFTE
    /NewYorkDecoHeavyObliqueSWFTE
    /NewYorkDecoHeavySWFTE
    /NewYorkDecoObliqueSWFTE
    /NewYorkDecoRegularSWFTE
    /NicolasCocT-Blac
    /NicolasCocT-Regu
    /NicolasCocT-ReguItal
    /NicotineStains
    /NightSky
    /NimbusRomDCY-Bold
    /NimbusRomDCY-BoldItal
    /NimbusRomDCY-Regu
    /NimbusRomDCY-ReguItal
    /NimbusRomDGR-Bold
    /NimbusRomDGR-BoldItal
    /NimbusRomDGR-Regu
    /NimbusRomDGR-ReguItal
    /NimbusSanLCY-Bold
    /NimbusSanLCY-BoldItal
    /NimbusSanLCY-Regu
    /NimbusSanLCY-ReguItal
    /NimbusSanNo5TCY-Medi
    /NimbusSanNo5TCY-Regu
    /NormandeBT-Italic
    /NormandeBT-Roman
    /NovareseITCbyBT-Bold
    /NovareseITCbyBT-BoldItalic
    /NovareseITCbyBT-Book
    /NovareseITCbyBT-BookItalic
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuptialBT-Regular
    /NurFontu
    /OakWood
    /Occidental
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OkayD
    /OldCountryCondensedItalicSWFTE
    /OldCountryCondensedRegularSWFTE
    /OldCountryExtendedItalicSWFTE
    /OldCountryExtendedRegularSWFTE
    /OldCountryItalicSWFTE
    /OldCountryRegularSWFTE
    /OldTowneNo536D
    /OneWayRegular
    /OnyxBT-Regular
    /OogieBoogie
    /Optimum-T.
    /OrandaBT-Bold
    /OrandaBT-BoldCondensed
    /OrandaBT-BoldItalic
    /OrandaBT-Italic
    /OrandaBT-Roman
    /OrandaBT-RomanCondensed
    /OratorBT-FifteenPitch
    /OratorBT-TenPitch
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitBbyBT-Regular
    /Oregon
    /Oregon-Bold
    /OriginalGaramondBT-Bold
    /OriginalGaramondBT-BoldItalic
    /OriginalGaramondBT-Italic
    /OriginalGaramondBT-Roman
    /OttawaBold
    /OttawaBoldItalic
    /OttawaItalic
    /OttawaPlain
    /Overload
    /OzHandicraftBT-Roman
    /Paintbrush
    /PalaceScriptMT
    /PalaceScript-SemiBold
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Palette
    /PalmSpringsBold
    /PalmSpringsBoldItalic
    /PalmSpringsItalic
    /PalmSpringsPlain
    /Papa
    /Papyrus-Regular
    /ParadisePlain
    /ParagonPlain
    /ParisianBT-Regular
    /ParkAvenueBT-Regular
    /Peeps
    /PenguinBold
    /PenguinLightPlain
    /PenguinPlain
    /PepperPlain
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhyllisD
    /Pica10PitchBT-Roman
    /PilgrimBoldItalicSWFTE
    /PilgrimBoldSWFTE
    /PilgrimCondensedItalicSWFTE
    /PilgrimCondensedRegularSWFTE
    /PilgrimExtendedItalicSWFTE
    /PilgrimExtendedRegularSWFTE
    /PilgrimItalicSWFTE
    /PilgrimRegularSWFTE
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PipelinePlain
    /PiranesiItalicBT-Regular
    /PlasticTomato
    /Playbill
    /PlaybillBT-Regular
    /PMingLiU
    /PoplarStd
    /PossePlain
    /PosterBodoniBT-Italic
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /President
    /PresidentPlain
    /Prestige12PitchBT-Bold
    /Prestige12PitchBT-BoldItalic
    /Prestige12PitchBT-Italic
    /Prestige12PitchBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /ProblemSecretary
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntiquePlain
    /PTBarnumBT-Regular
    /Public-UtilityJeepney
    /Queen
    /QuetzalcoatlBoldItalicSWFTE
    /QuetzalcoatlBoldSWFTE
    /QuetzalcoatlCondensedItalicSWFTE
    /QuetzalcoatlCondensedRegularSWFTE
    /QuetzalcoatlExtendedItalicSWFTE
    /QuetzalcoatlExtendedRegularSWFTE
    /QuetzalcoatlItalicSwfte
    /QuetzalcoatlRegularSwfte
    /QuicksilverITC-Normal
    /QuillScript-Normal
    /QuorumITCbyBT-Black
    /QuorumITCbyBT-Light
    /QuorumITCbyBT-Medium
    /Raavi
    /RadiatedPancake
    /RageItalic
    /RaleighBT-Bold
    /RaleighBT-DemiBold
    /RaleighBT-ExtraBold
    /RaleighBT-Light
    /RaleighBT-Medium
    /RaleighBT-Roman
    /Ravie
    /Reactivare
    /RenfrewNormal
    /RetroBold
    /RetroRegular
    /Revival565BT-Bold
    /Revival565BT-BoldItalic
    /Revival565BT-Italic
    /Revival565BT-Roman
    /RevueBT-Regular
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /RingbearerMedium
    /Rival
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RollerWorldBTNWide
    /RomanaBT-Bold
    /RomanaBT-Roman
    /RosewoodStd-Regular
    /RossExtendedRegularSWFTE
    /RossRegularSWFTE
    /SabertoothCondensedRegularSWFTE
    /SabertoothExtendedRegularSWFTE
    /SabertoothRegularSWFTE
    /Sadakat
    /SaltoFont
    /ScarecrowCondensedRegularSWFTE
    /ScarecrowExtendedRegularSWFTE
    /ScarecrowRegularSWFTE
    /SchadowBT-Black
    /SchadowBT-BlackCondensed
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Light
    /SchadowBT-LightCursive
    /SchadowBT-Roman
    /SchneidlerBT-Black
    /SchneidlerBT-BlackItalic
    /SchneidlerBT-Bold
    /SchneidlerBT-BoldItalic
    /SchneidlerBT-Italic
    /SchneidlerBT-Light
    /SchneidlerBT-LightItalic
    /SchneidlerBT-Medium
    /SchneidlerBT-MediumItalic
    /SchneidlerBT-Roman
    /Schrift
    /Schubert
    /Schubert-Bold
    /ScottPlain
    /Script12PitchBT-Roman
    /Scriptina
    /ScriptMTBold
    /SeagullBT-Bold
    /SeagullBT-Heavy
    /SeagullBT-Light
    /SeagullBT-Medium
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /Semaphore
    /Seperates
    /SerifaBT-Black
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-BoldCondensed
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Light
    /SerifaBT-LightItalic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaBT-ThinItalic
    /SerpentineD-Bold
    /SerpentineD-BoldItal
    /SFSlapstickComic
    /SFSlapstickComic-Bold
    /SFSlapstickComic-BoldOblique
    /SFSlapstickComic-Oblique
    /SFSlapstickComicShaded
    /SFSlapstickComicShaded-Oblique
    /Sheffield
    /Sheffield-Bold
    /Sheffield-Italic
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShelleyAndanteBT-Regular
    /ShelleyVolanteBT-Regular
    /ShogunPlain
    /ShotgunBlanksBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /Shruti
    /SignLanguage
    /Signs
    /SimHei
    /Simon
    /Simon-Bold
    /Simon-BoldItalic
    /Simon-Italic
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SixtiesVibeExtendedObliqueSWFTE
    /SixtiesVibeExtendedRegularSWFTE
    /SixtiesVibeObliqueSWFTE
    /SixtiesVibeRegularSWFTE
    /SkidoosD
    /SkrNaskh
    /SloganD
    /Smellvetica
    /SnapITC-Regular
    /SnellBT-Black
    /SnellBT-Bold
    /SnellBT-Regular
    /SnowtopCaps
    /SouthernBold
    /SouthernBoldItalic
    /Southern-BoldItalicT.
    /Southern-BoldT.
    /SouthernItalic
    /Southern-ItalicT.
    /SouthernPlain
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Spyro-BoldItalicT.
    /Spyro-BoldT.
    /Spyro-ItalicT.
    /Spyro-T.
    /Square721Blk-Italic
    /Square721Blk-Normal
    /Square721-BoldItalic
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-BoldExtended
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Square721BT-RomanExtended
    /SquareSlabserif711BT-Bold
    /SquareSlabserif711BT-Light
    /SquareSlabserif711BT-Medium
    /SquireD-Bold
    /SquireD-Regu
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato555BT-RegularA
    /StampPlain
    /StarSymbol
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /Sting
    /StoneAgeBT-Regular
    /StopD
    /Strauss
    /StuyvesantBT-Regular
    /StymieBT-Bold
    /StymieBT-BoldItalic
    /StymieBT-ExtraBold
    /StymieBT-ExtraBoldCondensed
    /StymieBT-Light
    /StymieBT-LightItalic
    /StymieBT-Medium
    /StymieBT-MediumItalic
    /Styx
    /Styx-Bold
    /Styx-BoldItalic
    /Styx-Italic
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /Swiss924BT-RegularB
    /SwitzerlandBlackItalic
    /SwitzerlandBlackPlain
    /SwitzerlandBold
    /SwitzerlandBoldItalic
    /SwitzerlandCondBlackItalic
    /SwitzerlandCondBlackPlain
    /SwitzerlandCondensedBold
    /SwitzerlandCondensedBoldItalic
    /SwitzerlandCondensedItalic
    /SwitzerlandCondensedPlain
    /SwitzerlandCondLightItalic
    /SwitzerlandCondLightPlain
    /SwitzerlandInseratPlain
    /SwitzerlandItalic
    /SwitzerlandLightItalic
    /SwitzerlandLightPlain
    /SwitzerlandNarrowBold
    /SwitzerlandNarrowBoldItalic
    /SwitzerlandNarrowItalic
    /SwitzerlandNarrowPlain
    /SwitzerlandPlain
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolITCbyBT-Bold
    /SymbolITCbyBT-BoldItalic
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tafelschrift
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TahomaTUR
    /TahomaTURBold
    /TangoBT-Regular
    /TaurusCYR
    /TaurusHeavyNormal
    /TaurusLightNormal
    /TaurusNormal
    /Taylor-Bold
    /Taylor-BoldItalic
    /TaylorHeavy
    /TaylorHeavy-Italic
    /Taylor-Italic
    /Technical
    /TechnicalItalic
    /TechnicalPlain
    /TechnoNormal
    /TechSchoolBoldObliqueSWFTE
    /TechSchoolBoldSWFTE
    /TechSchoolCondensedObliqueSWFTE
    /TechSchoolCondensedRegularSWFTE
    /TechSchoolExtendedObliqueSWFTE
    /TechSchoolExtendedRegularSWFTE
    /TechSchoolObliqueSWFTE
    /TechSchoolRegularSWFTE
    /Tekton
    /TektonBold
    /TektonBoldItalic
    /TektonItalic
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TektonPro-Regular
    /TempusSansITC
    /TheSauce
    /Thorndale
    /Thorndale-Bold
    /Thorndale-BoldItalic
    /Thorndale-Italic
    /Thryomanes
    /ThryomanesBold
    /ThryomanesBoldItalic
    /ThryomanesItalic
    /ThulthBold
    /ThulthBoldItalic
    /ThulthItalic
    /ThulthNormal
    /ThunderbirdBT-Regular
    /ThunderbirdD-ExtrCond
    /ThunderbirdD-Regu
    /Thyssen-J
    /TiffanyITCbyBT-Demi
    /TiffanyITCbyBT-DemiItalic
    /TiffanyITCbyBT-Heavy
    /TiffanyITCbyBT-HeavyItalic
    /TiffanyITCbyBT-Light
    /TiffanyITCbyBT-LightItalic
    /TiffanyTurkMedium
    /TimelessTCY-Ligh
    /TimelessTCY-LighItal
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimeScrD-Bold
    /TimeScrD-Ligh
    /TimeScrD-Medi
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanBackslanted
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanTUR
    /TimesNewRomanTURBold
    /TimesNewRomanTURBoldItalic
    /TimesNewRomanTURItalic
    /Times-Roman
    /TimpaniBold
    /TimpaniBoldItalic
    /TimpaniHeavyItalic
    /TimpaniHeavyPlain
    /TimpaniItalic
    /TimpaniPlain
    /Toontime
    /Topkapi
    /TorontoBold
    /TorontoBoldItalic
    /TorontoItalic
    /TorontoPlain
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transistor
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /TransponderAOE
    /TransponderGridAOE
    /TRAvalonBold
    /TRAvalonBoldItalic
    /TRAvalonItalic
    /TRAvalonPlain
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TriadXS
    /Trk-Amgad
    /TrojaT
    /TRTimesNewRoman
    /TRTimesNewRomanItalic
    /TrumpetLite-Bold
    /TrumpetLite-BoldItalic
    /TrumpetLite-Italic
    /TrumpetLite-Normal
    /Tunga-Regular
    /TurkishTimesNewRoman
    /TurkishTimesNewRomanBold
    /TurkishTimesNewRomanBoldItalic
    /TurkishTimesNewRomanItalic
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /tweed.2
    /TypoUprightBT-Regular
    /Uhuvvet
    /UmbraBT-Regular
    /UmbrellaPlain
    /UnicornPlain
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /UniversCondensed-Medium
    /UniversCondensed-MediumItalic
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /URWWoodTypD
    /USABlackItalic
    /USABlackPlain
    /USALightItalic
    /USALightPlain
    /UtopiaStd-Bold
    /UtopiaStd-BoldCapt
    /UtopiaStd-BoldCaptIt
    /UtopiaStd-BoldDisp
    /UtopiaStd-BoldDispIt
    /UtopiaStd-BoldIt
    /UtopiaStd-BoldSubh
    /UtopiaStd-BoldSubhIt
    /UtopiaStd-Capt
    /UtopiaStd-CaptIt
    /UtopiaStd-Disp
    /UtopiaStd-DispIt
    /UtopiaStd-Italic
    /UtopiaStd-Regular
    /UtopiaStd-Semibold
    /UtopiaStd-SemiboldCapt
    /UtopiaStd-SemiboldCaptIt
    /UtopiaStd-SemiboldDisp
    /UtopiaStd-SemiboldDispIt
    /UtopiaStd-SemiboldIt
    /UtopiaStd-SemiboldSubh
    /UtopiaStd-SemiboldSubhIt
    /UtopiaStd-Subh
    /UtopiaStd-SubhIt
    /Vademecum
    /Vagabond
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRoundedLtNormal
    /VaritimesTurkMedium
    /Vega-Bold
    /Vega-BoldItalic
    /VegaBoldItalicT
    /Vega-Italic
    /VegaT
    /VenetiaMonitor
    /Venetian301BT-Demi
    /Venetian301BT-DemiItalic
    /Venetian301BT-Italic
    /Venetian301BT-Roman
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VertigoCondensedObliqueSWFTE
    /VertigoCondensedRegularSWFTE
    /VertigoExtendedObliqueSWFTE
    /VertigoExtendedRegularSWFTE
    /VertigoObliqueSWFTE
    /VertigoRegularSWFTE
    /VikingPlain
    /Vinera
    /VinetaBT-Regular
    /VivaldiD
    /VladimirScrD
    /VogueBold
    /VoguePlain
    /Vrinda
    /WarlordsNormal
    /Webdings
    /WeddingTextBT-Regular
    /WeidemannITCbyBT-Bold
    /WeidemannITCbyBT-BoldItalic
    /Westminster
    /WhimsyTT
    /WindsorBT-Elongated
    /WindsorBT-Light
    /WindsorBT-LightCondensed
    /WindsorBT-Outline
    /WindsorBT-Roman
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WinSoftPro-Bold
    /WinSoftPro-BoldItalic
    /WinSoftPro-Medium
    /WinSoftPro-MediumItalic
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-CyrillicA
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /Yazma2MediumItalic
    /YazmaHarfler
    /YazmaHarfler3MediumItalic
    /ZambakBT
    /ZambakBTBold
    /ZambakBTBoldItalic
    /ZambakBTItalic
    /ZambakMEBBT
    /ZambakMEBBTBold
    /ZambakMEBBTBoldItalic
    /ZambakMEBBTItalic
    /ZapfCalligraphic801BT-Bold
    /ZapfCalligraphic801BT-BoldItal
    /ZapfCalligraphic801BT-Italic
    /ZapfCalligraphic801BT-Roman
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChanceryITCbyBT-Demi
    /ZapfChanceryITCbyBT-Medium
    /ZapfChanceryITCbyBT-MediumItal
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZapfHumanist601BT-DemiItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Ultra
    /ZapfHumanist601BT-UltraItalic
    /Zeppelin
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZurichCalligraphicItalic
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




