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MÜBAREK 
GECELER

KADİR 
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MİRAÇ
KANDİLİ

REGAİB 
KANDİLİ

MEVLİT 
KANDİLİ

RAMAZANŞABAN

RECEP

MÜBAREK 
AYLAR

Peygamber Efendimiz döneminde farklı takvim kullanı-
lıyordu. Bu takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan ayları 
güzel dinimize göre diğer aylardan daha kutsaldır. Çünkü 
bu aylarda çok önemli geceler vardır. 

MÜBAREK GECELER

Bir yılın içerisindeki en önemli geceler ise şunlardır.

MÜBAREK

ZAMANLAR
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Sevgili Peygamberimiz bazı gecelere çok 

önem verirdi. Bu gecelerin öncesinde oruç 

tutardı. Gece ise çok namaz kılar ve bizler 

için dua ederdi. Arkadaşlarına da bu gece-

lerin önemini anlatırdı. 

Yüce Allah’ın çok değer verdiği bu gece-

lere Kandil Geceleri denir.

Kandil gecelerinde camilerde mevlit oku-

nur. Camiye gelenlere ikramda bulunurlar. 

Kandil geceleriyle ilgili güzel gelenekleri-

miz vardır. 

Yakınlarımıza telefon açarak kandillerini 

kutlarız. 

Bütün Müslümanlar için dua ederiz. 

Komşular birbirine tatlı ve kandil 

simitleri ikram ederler. 

MÜBAREK

GECELER
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REGAİB KANDİLİ

Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi 
Regaib Kandili olarak kutlanır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kandil gecelerinde ve ramazanda cami minareleri 
arasına ışıklı yazılar asılır. Bu yazılara “mahya” denir.
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MİRAÇ KANDİLİ
Sevgili Peygamberimiz’in çok üzüntülü 

olduğu günlerden biriydi. Mekke’ye yakın 
bir yer olan Taif’e gitmiş onlara Yüce Allah’ı 
anlatmıştı. Ancak Taifliler çok zalimdi. Sevgi-
li Peygamberimiz’i ve evlatlığı Hazreti Zeyd’i 
taşladılar. Kötü sözler söylediler. 

Biricik Peygamberimiz onların bu davra-
nışlarına çok üzülmüştü. Taif’ten sonra gizli-
ce Mekke’ye girdi. Çünkü Mekkeli müşrikler 
Efendimiz’i öldürmeye karar vermişlerdi.

Sıkıntılarla geçen bir günün akşamıydı. 
Sevgili Peygamberimiz yatsı namazını yeni 
kılmıştı. Sonra Yüce Allah’ın emirlerini geti-
ren melek olan Hazreti Cebrail geldi. Yanında 
“Burak” adlı bir binek vardı. 

Burak, Sevgili Peygamberimiz’i üzerine 
aldı. Önce Kabe’ye gittiler. Oradan da çok kısa 
zamanda Kudüs’teki kutsal yer olan Mescid–i 



Aksa’ya vardılar. Mescid-i Aksa’dan da göğün 
yükseklerine çıktılar. 

Sevgili Peygamberimiz bu yolculukta, geç-
mişte yaşamış bütün peygamberlerle görüştü. 
Onlarla birlikte namaz kıldı. 

Peygamber Efendimiz daha sonra Yüce 
Allah’ın huzuruna çıktı. Rabbimiz, Sevgili 
Peygamberimiz’e birçok müjdeler verdi. Günah 
işlese bile tevbe eden Müslümanların Cennet’e 
gireceğini müjdeledi. 

Burak adlı binek, Peygamber Efendimiz’i 
aynı yoldan geri getirdi. Her zaman olduğu gibi 
Rabbimiz’den aldığı müjdeleri arkadaşlarına 
anlattı. 

Peygamber Efendimizin Yüce Rabbimizin 
huzuruna çıkması olayına “Miraç” denir. Miraç 
olayı Recep ayının 26’sını 27’sine bağlayan 
gece olmuştur. Biz de her yıl miraç olayının yıl 
dönümünde bu büyük hadiseyi kutlarız. Diğer 
günlerden daha fazla dua ve ibadet ederiz.
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BERÂT KANDİLİ

Şaban ayının on beşinci gecesi Berât Kandili olarak kutlanır. 
Berât Kandilinde dua ve tevbe edenlerin kusurlarını Yüce Allah 
affeder. Ancak bazı günahları sürekli işleyenleri affetmez. 

* Anne ve babalarına sürekli kötü davrananları
* Başkaları hakkında düşmanlık besleyenleri
* İnsanları birbirlerine düşürenleri
* Kendini çok büyük, başkalarını küçük görenleri
* Akrabalarıyla ilgilenmeyenleri
Eğer bu kötü davranışlardan bazıları bizde varsa hemen 

bu davranışlardan vazgeçmeliyiz.
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Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek 
boyayabilir misiniz?

Kandil gecelerinde camilerde mevlit okutulur. 
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ORUÇ AYI RAMAZAN

Ne güzeldir Ramazan. Sımsıcak pidesi, iftar ve sahur yemekleri, tera-
vih namazları, artan misafirleriyle... Hacivat’ı, Karagöz’ü, davulu — manisi 
de çok güzeldir Ramazan’ın. 

İftarı sabırsızlıkla bekleriz. İnsanlar iftarda sıcak pide yemek için fırına 
geç giderler. Bu da uzun pide kuyruklarının oluşmasına sebep olur. 
Yumurtalı, susamlı ya da sade farketmez. Bütün pideleri çok se-
verim.

Geçen yılın Ramazan ayıydı. Bir gece mutfaktan gelen tıkırtı se-
siyle uyandım. Gözlerimi oğuştura oğuştura mutfağa girdim. Bir de ne 
göreyim? Annem gecenin o saatinde yemek hazırlamıyor mu?

— Anneciğim bu saatte neden yemek hazırlıyorsun, dedim.
Annem gülümsedi:
— Ramazan ayında olduğumuzu unuttun herhâlde. Sahur yemeği 

için hazırlık yapıyorum.
Gerçekten de unutmuştum. O gece sahur yemeğine ben de katıl-

dım.  Ertesi gün öğleye kadar oruç tuttum. O yıl üç yarım gün oruç 
tuttum.

Bu yılın Ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyorum. Bir gün de 
olsa tam gün oruç tutmak istiyorum. İnşallah annem izin verir.

            
Ayşenur ÖZDEMİR
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Ramazan’da bazı kelimeleri daha çok duyarız. Bu sözcükleri tablodan 
bularak şekildeki gibi işaretleyebilir misiniz?
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K A S R T İ V Y T L M N İ

S İ M S A K İ Y E T S V N

İ F E A S R V Z R N A P I

O T İ H M İ M S A K D R S

P A N U V B C G V D A N V

İ R O R U Ç R D İ L K M N

S A L A V A T S H T A N V

N K A D İ R G E C E S İ P

T A E V R S T N V Y Z T İ

Bulacağınız Kelimeler

İMSAKİYE İFTAR  SAHUR  TERAVİH

İMSAK  ORUÇ   SADAKA  SALAVAT



RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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Sevgili Peygamberimizin ismi ( HAZRETİ ....      )1. 
 Bizden şefkatini esirgemeyen, bize kol kanat ge-2. 
ren insan
Allah’ın elçileri3. 
Namaz çağrısı4. 
  Camilerin yanında bulunan, üzerinde ezan okunan 5. 
sivri yapı
Allah’a yalvarma6. 
 Allah’ın emirlerine uyanların ahirette gidecekleri 7. 
dünyadaki her şeyden daha güzel yer
Oruç tuttuğumuz ay8. 
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İftar yemeği için annemiz her zamankinden daha leziz yemekler 
yapar. Ancak bir yemek soframıza gelene kadar birçok aşamadan 
geçer. Birçok insan yemeğin hazırlanmasında emek harcar. 

Yukarıdaki resimlerin oluş sırasını altına yazar mısınız?

1
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İki resim arasındaki 5 farkı bulabilir misiniz?
17

Kandil gecelerinin güzelliklerinden biri de te-
levizyonlarda Kandil programlarının olmasıdır.
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OKU!
Sevgili Peygamberimiz kırk yaşına gelmişti. Bu yaşa kadar hiç kim-

seyi incitmedi. Bir kez olsun yalan söylemedi. Fakirlere hep yardım etti. 

Akrabalarının problemleriyle, dertleriyle ilgilendi. Bütün insanlara iyi 

davrandı. Herkese karşı güler yüzlü oldu. 

Peygamber Efendimiz kendisine yapılan kötülükleri affetti. Ama affe-

demediği bir şey vardı. İnsanların putlara tapmasını affedemiyordu. O 

zamanlarda insanlar taştan, çamurdan hatta hamurdan heykelcikler ya-

pıyorlardı. Daha sonra yaptıkları heykellere ibadet ediyorlardı. Yaptıkları 

heykellerin büyüklerini Kâbe’nin içersine doldurmuşlardı. Oysa Kâbe, ilk 

insan Hazreti Âdem zamanında sadece Allah’a ibadet için yapılmıştı. 

Mekke halkının azgınlıkları sadece bunlar değildi. İnsanlar köle olarak 

alınıp satılıyordu. Köleler, hiçbir hakkı olmayan insanlardı.Güçlü olan za-

yıf olanın hakkını yiyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. 



Peygamber Efendimiz, insanların bu durumuna çok üzülüyordu. Biri-

cik Peygamberimiz hiç bir zaman putlara tapmadı. O, her şeyi yarata-

nın Allah olduğuna inanıyordu. Her yıl Ramazan ayında Mekke yakınla-

rındaki Hira Dağı’na gidiyor, insanların bu kötülüklerden kurtulması için 

Yüce Allah’a dua ediyordu.

Altı yüz on yılının Ramazan ayıydı. Sabaha yakın bir zamandı. Sevgili 

Peygamberimiz ellerini açmış, Allah’a dua ediyordu. Tam bu sırada ma-

ğaranın içine Cebrail geldi. Hazreti Cebrail, daha önce de Yüce Allah’ın 

emirlerini diğer peygamberlere getiren melekti. Hazreti Cebrail Kur’an’ın 

ilk ayetini getirdi. 

— Oku!

Sevgili Peygamberimiz çok korkmuş ve şaşırmıştı. Kendisini toparla-

dıktan sonra,

— Ben okuma bilmem ki, dedi. 

Cebrail tekrar,

— Oku, dedi.

Sevgili Peygamberimiz,

— Ne okuyayım, dedi.

Hazreti Cebrail:

— Yaratan Rabbinin adıyla oku, dedi ve gözden kayboldu. 

Sevgili Peygamberimiz heyacan içinde mağaradan ayrılarak evinin 

yolunu tuttu. 

Yolda gördüğü bütün canlılar Efendimize sesleniyordu:

— Esselamü aleyküm ey Allah’ın Elçisi, diyorlardı. 

Hazreti Muhammed (sallahu aleyhi ve sellem) artık bir peygamber-

di. Kur’ân ayetleri gelmeye yirmi üç yıl daha devam etti. Bu şekilde 

kutsal kitabımız da tamamlanmış oldu.

19



KADİR GECESİ

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 

inmeye başladığı geceyi Kadir Gecesi 

olarak kutlarız. Kadir Gecesi bin aydan 

daha hayırlı bir gecedir. Sevgili Pey-

gamberimiz kandil gecelerinden en 

önemlisinin Kadir Gecesi olduğunu bil-

dirmiştir. Kadir Gecesi Ramazan ayının 

yirmi yedinci gecesi kutlanır.

Bin aydan daha değerli olması se-

bebiyle bu gecede daha fazla dua edi-

lir. Kur’an okunur. Namaz kılınır.

Camilerde mevlit okunur. 

Sevgili Peygamberimiz Kadir 

Gecesi’nde şöyle dua ederdi:

— Allah’ım! Sen affedicisin. Affı se-

versin. Öyleyse benim geçmiş ve gele-

cek günahlarımı affet.

20



Seniha teravih namazını kılmak ve mevlit dinlemek 
için camiye gitmek istiyor. Ama yollar çok karışık. Ancak 
camiye giden yolda harflerden oluşan bir şifre var. Bil-

mesi gereken soru şu: 
“Bin aydan daha hayırlı gece han-

gisidir?”

Sorunun cevabını biliyorsanız Seniha’ya  
camiye giden yolu da göstermiş olacaksınız.
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RAMAZAN BAYRAMI

Her yıl Ramazan ayının sonunda üç gün 

bayram yaparız. Bu bayramın adı Ramazan 

Bayramı’dır. Ramazan Bayramı, bayram saba-

hı kılınan bayram namazıyla başlar.  

Ramazan Bayramı’nda akrabalar ziyaret 

edilir. Çok uzakta olanlar telefonla aranarak 

bayramları kutlanır. Fakir çocuklar sevindirilir. 

Mezarlıklar ziyaret edilerek vefat edenler için 

fatiha okunur. Komşuların bayramları kutlanır. 

Ailede özellikle çocuklara bayram hediyeleri 

alınır. 

Bayramlarımız en coşkulu olduğumuz  

günlerdir. 



KURBAN BAYRAMI

Dini bayramlarımızdan ikincisi 

Kurban Bayramı’dır. Bu bayramı 

da Ramazan Bayramı gibi coş-

kuyla kutlarız. Büyüklerimizin el-

lerini öpüp bayramlarını kutlarız. 

Kurban Bayramı’nda Ramazan 

Bayramı’ndan farklı olarak kur-

ban kesilir. Kesilen kurbanın etleri 

ihtiyacı olan insanlara dağıtılır. Bu 

şekilde bir yıl boyunca et yeme 

imkanına sahip olmayan fakirler 

sevindirilir. 

İmkânı olan Müslümanlar Kur-

ban Bayramı’nı kutsal topraklarda 

kutlarlar. Kurban Bayramı’nı kutsal 

tapraklarda geçiren Müslümanlara 

“hacı” denir. Hacca gitmek İslâmın 

şartlarından biridir.

Ku

Ba

ba
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şek
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sev
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MEVLİD KANDİLİ

Bir Pazartesi gecesiydi. Tarih yirmi ni-

san beş yüz yetmiş biri gösteriyordu. Hazreti 

Amine’nin evinde tatlı bir heyecan vardı. Bekledikleri 

an gelmişti. Doğacak çocuğun adı belliydi. Çünkü aylar 

önce rüyasında bir melek ona,

— Sen insanların en hayırlısına hamilesin! Doğunca O’nun 

adını Muhammed koy, demişti.

Doğum sırasında Amine annemizin yanında Şifa Hatun ve Fatı-

ma Hatun adında iki kadın da vardı. Sabaha karşı Biricik Peygambe-

rimiz dünyaya geldi. O, dünyaya gelince evi bir nur kapladı. Her tara-

fa mis gibi kokular yayıldı. Melekler Peygamber Efendimiz’i temizleyip 

kundakladılar. 

Amine annemiz ve yanındakiler doğum sırasında meydana gelen bu 

harika olayları heyecanla takip ettiler. Ama Amine annemizin bir üzün-

tüsü vardı. Nur Çocuk babasız büyüyecekti. Çünkü Peygamberimiz’in 

babası O dünyaya gelmeden üç ay önce vefat etmişti. 

O zamanlar Mekke’de bir gelenek vardı. Doğan çocuklar, Mekke dı-

şındaki yaylalardan gelen sütannelere bakılmaları için veriliyordu. Sev-

gili Peygamberimiz de henüz sekiz aylıkken sütanneye verildi. Pey-

gamber Efendimiz dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında 

kaldı. Sonra tekrar çok sevdiği annesi Amine’yle kalmaya başladı. 

Ancak annesini de altı yaşında kaybetti. Artık hem öksüz hem 

yetimdi.

Sonra dedesi Abdulmuttalib O’nu yanına aldı. Ancak kısa 

süre sonra dedesi de vefat etti. Abdulmuttalib, ölümünden 

önce Peygamberimiz’i amcası Ebu Talib’e emanet etti. 

Sevgili Peygamberimiz yirmi beş yaşına kadar amcası 
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Ebu Talib’in yanında kal-

dı. İşlerinde ona yardım etti. Ebu 

Talib’in koyunlarını otlattı. Onunla birlikte ticaret 

kervanlarına katıldı. Yirmi beş yaşında ise Hazreti Ha-

tice ile evlendi.

Yüce Allah kırk yaşına geldiğinde O’nu peygamber olarak gö-

revlendirdi. Yirmi üç yıl insanları Allah’a inanmaya ve kötülüklerden vaz-

geçirmeye çağırdı. Bu uğurda hiçbir insanın çekemeyeceği kadar bü-

yük sıkıntılar çekti. Ancak sonunda başlangıçta çok zalim olan insanlar 

O’nun getirdiği yüce dini kabul ettiler. Arabistan’da bütün kötülükler or-

tadan kalktı. Herkes birbirinin haklarına saygı  göstermeye başladı. Fa-

kirlere, çocuklara, kölelere, kadınlara iyi davranılmaya başlandı. Herkes 

birbirine yardım ediyordu. Bütün insanlar çok mutluydu.

Sevgili Peygamberimiz altmış üç yaşına gelmişti. O görevini yerine 

getirmiş, Yüce Allah’ın emirlerini insanlara duyurmuştu. Ayrılık zamanı 

gelmişti. Sevgili Peygamberimiz altı yüz otuz iki yılında atmış üç yaşın-

dayken aramızdan ayrıldı. Ancak O’nun getirdiği yüce kitabımız Kur’an-ı 

Kerim bize kadar bir harfi bile değişmeden ulaştı. 

Seni çok seviyoruz ey Allah’ın Elçisi.

Salat ve Selâm senin üzerine olsun ya Resûlûllah!

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

Adı: Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)

Annesinin Adı: Amine

Babasının Adı: Abdullah

Dedesinin Adı: Abdulmuttalib

Sütannesinin Adı: Halime

Doğdu Yer: Mekke

Doğum Tarihi: Yirmi Nisan beş yüz yetmiş biryüz yetmmiş bir

25



Sevgili Peygamberimizin mü-
barek kabri Medine’de bulun-
maktadır. Efendimiz’in kabrinin 
bulunduğu bu mübarek yere 
“MESCİD-İ NEBEVİ” denir. Bu 
güzel mescidin kubbesi yeşildir.

Hangi gölge Mescid-i Nebevi’ye aittir?

26



AŞÛRE GÜNÜ

Hazreti Nuh, tıpkı Sevgili Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed (sallahu aleyhi ve sellem) gibi bir peygamberdi. Yaşa-

dığı dönemde insanları bir olan Allah’a inanmaya ve kötülükleri ter-
ketmeye davet etti. Ancak birkaç kişiden başka kimse ona inanmadı.

Bunun üzerine Yüce Allah Hazreti Nuh’tan bir gemi yapmasını istedi. 
Hazreti Nuh büyükçe bir gemi yaptı. İçerisine her türlü hayvanlardan 
ikişer tane aldı. Hazreti Nuh ile ona inanan birkaç kişi de gemiye bindi.

Sonra Yüce Allah ardı arkası kesilmeyen bir yağmur yağdırdı. Yerden 
sular fışkırdı. Yavaş yavaş her yer sular altında kalmaya başladı. Hazreti 
Nuh, ona inananlar ve gemideki hayvanlar sularla birlikte yükseldiler. 
Dünyanın su altında kalması aylar sürdü. Sonunda Hazreti Nuh’un ge-
misi bir dağın üzerinde durdu. 

Hazreti Nuh, ona inanan insanlar ve beraberindeki hayvanlar gemi-
den indiler. Gemide kalan son yiyecekler karıştırılarak yemek yapıldı. Bu 
yemeğe “Aşûre” adı verildi. Bu güne de aşûre günü denildi.

Sonraki yıllarda da birçok önemli olay aşûre gününde meydana gel-
miştir. Bunun için aşûre günü de Müslümanlar için çok önemlidir.
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CUMA GÜNÜ

Müslümanlar için haftanın günlerinden en değeli 
olanı cumadır.  Cuma gününde yapılacak en önemi ibadet ise 

Cuma Namazı’dır. 
Diğer günlerde işleriyle meşgul olan müslümanlar cuma günü cami-

lerde toplanırlar. Hasret giderirler. Birlikte Cuma namazını kılarlar. Cuma 
namazı öncesi imam hutbe okur. Hutbede, güzel dinimizle ilgili bilgiler 
verilir. Müslümanlara tavsiyelerde bulunulur. 

Perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece de yüce dinimiz ta-
rafından kutsal kabul edilir.
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Birinci sınıfa başlamadan 
önce hepimiz çok heyecanlı 
oluruz. Okulumuzu, sınıfımızı, ar-
kadaşlarımızı, öğretmenimizi çok 
merak ederiz. Acaba öğretmenim bana na-
sıl davranacak? Yeni arkadaşlar bulabilecek 
miyim, diye endişeleniriz. Hatta bu endişe yüzünden birçoğu-
muz annesiyle birlikte gelir okula. Anasınıfında aynı sınıfta okuduğumuz 
arkadaşlarla bir arada olmak için dua ederiz. 

 Ama endişelerimizin yersiz olduğunu okula ilk adımımızda görü-
rüz. Bizi güler yüzlü öğretmenimiz, birbirinden şirin arkadaşlar karşılar 
orada. Birkaç günde okulumuza alışırız. Artık eve gittiğimizde okulumu-
zu özlemeye başlarız.

 Okula bilgili bir çocuk olmak için gideriz. Öğrenmemiz gereken 
o kadar çok şey var ki. Öğrenmek için öncelikle okumayı ve yazmayı 
bilmeliyiz. Birkaç ay içersinde hepimiz okumayı yazmayı öğreneceğiz. 

 Sevgili Peygamberimiz okumaya çok önem vermiştir. 
Medine’de okuma bilmeyen Müslümanlara okumayı öğ-

renmelerini tavsiye etmiştir. Yüce Allah da okumamızı ve 
bilgilerimizi artırmamızı ister. Çünkü ne ka-

dar çok şey öğrenirsek 
Allah’ı daha iyi 
tanırız. Tanıyınca 
da O’nun ne ka-

dar büyük olduğu-
nu anlarız. 
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Annemin gül dudağıyla
Açarım gözlerimi,
İyice sabunlarım
Yüzümü, ellerimi.

Kahvaltıya başlarken
Besmeleyi çekerim,
Böylece soframıza
Gül şekeri ekerim.

Başka yere uzanmaz
Kendi önümden yerim,
Allah’a şükrederek
Elhamdülillah, derim.

Tekrar elimi yıkar,
Fırçalarım dişimi.
Dışarda kuşlar gözler
Okula gidişimi.

Okuldaysa dünyanın
En güzel öğretmeni,
Kapıda sevgi dolu
Gözlerle bekler beni.

er

n

.

OKULA GİDERKEN 

Bestami YAZGAN
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Okula ilk gittiğin günün resmini yapar mısın? 
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KELİME DAĞARCIĞIM

Öğrendiğimiz her kelime beynimize yerleşir. Tıpkı kumbaradaki 
para gibi her gün yeni kelimeler atarız beynimize. Ama sakın korkma-
yın! Beynimiz hiçbir zaman dolmaz. Ne kadar çok kelime öğrenirsek o 
kadar mutlu olur. O zaman daha doğru düşünmeye başlarız.

Kelime dağarcığımızı geliştirmeye ne dersiniz. “Bencillik” diye bir 
kelime duydunuz mu? Bence duymuşsunuzdur. Peki anlamını biliyor 
musunuz?

Bencillik her şeyi sadece kendimiz için istemek demektir. 
—  En güzel elbise benimki olsun.
— Annem sadece beni sevsin.
—  Öğretmenim sadece bana söz hakkı versin. 
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—  Oyuna her zaman ben başlamalıyım.
— Kantinden en önce ben alışveriş yapmalıyım.
Bu cümleleri duydunuz değil mi? Hatta birçoğu kalbimizden geç-

miştir. Bunlar bencilce düşüncelerdir. 
Biraz düşününce isteklerimizin mümkün olamayacağını anlarız. Öğ-

retmenimiz sınıftaki bütün çocuklara eşit davranmak zorundadır. Çünkü 
bizim kadar sınıftaki arkadaşlarımızın da ona ihtiyacı vardır. 

Bizim kadar kardeşimizin de anne ve babamıza ihtiyacı vardır. Anne-
miz ve babamızın kardeşimize de ilgi göstermeleri gerekir. 

Bir oyunda her zaman sadece bizim isteğimiz olmaz. 
Kardeşimizin ve arkadaşlarımızın da bizim kadar hakları vardır. Sahip 

olduklarımızı onlarla paylaşmalıyız. Hem paylaşırsak daha mutlu oluruz.
Hem size bir sır vereyim mi çocuklar.
Bencil çocukların hiç arkadaşı olmaz.

Sinan DEMİRAY



KURŞUN KALEMDEN MEKTUP
Sevgili sahibim,
Ben kullandığın kurşun kalemim. Şaşırdın değil mi? Hiç kurşun kalem-

ler de mektup yazar mı diye düşünebilirsin. Adımıza kurşun demişler ama 
ben kurşun kadar sert değilim. Vücudumun hiçbir yerinde kurşun olma-
masına rağmen kurşun kalem diyorlar bize. Grafitten yapılmış yumuşacık 
bir kalbim var benim.

Beni kırtasiyeden aldığın günü hatırlıyorum da… O gün ne kadar he-
yecanlıydın. Onca kalem arasından beni gösterdin annene. O kadar mut-
lu oldum ki. Beni çok seven sahibimin bilgi ve becerisini artırmada çok 
faydam olacak diye ayağım yerden kesildi. Diğer kalemlerin arasından 
çıkmak için biraz naz yaptım gibi gelebilir ama sıkışık olmasak inan ko-

şarak gelirdim.
Beni sevgiyle koyduğun kalemliğin içersinde yeni 

dostluklar edindim. Açacak, silgi, boya kalemleri, di-
ğer kurşun kalemler… Boyları, renkleri şekilleri farklı 

farklı olsa da hepsi de güzel arkadaşlar. 
Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemiştim. 

Ama arkadaşlarım seninle  
ilgili çok kötü şeyler anlattılar. 
Senin merhametsiz bir ço-

cuk olduğunu söylediler bana. 
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Açacak bıçağının körelmesinden, küçük 
kurşun kalem de her gün boynun biraz daha kı-
salmasından şikâyetçi. Ama ben hiç birine inanmadım. 
Gerçeği senden öğrenmek istedim.

Öncelikle şunu bilmeni istiyorum: Beni kullanmandan, ödevlerini yap-
mandan hiç rahatsız olmayacağım. Çünkü Rabbimiz, bizi çocukların be-
cerilerini ve bilgilerini artırmaya yardımcı olmak için yaratmış. Bu amaçla 
kullanman beni çok mutlu edecek. Ama her şeyin olduğu gibi benim de kul-
lanma kurallarım var.

Öncelikle yazı yazarken bana çok yüklenme lütfen. Yoksa minnacık 
ucum hemen kırılıverir. O zaman beni tekrar açmak zorunda kalırsın. O 
da benim boyumu küçültür.

 Benim ucumu çok inceltmeye de çalışma lütfen. Böyle yap-
man ve bana çok yüklenmen dostum defterin canını acıtır. Bir dostumun 
yapraklarının yırtılmasına sebep olmak istemem. 

Yazacağın şeyleri iyi düşündükten sonra yazmaya başla. İyi düşün-
meden yazdıklarını sonra silmek zorunda kalacağından silgi dostu-
mun da aşınmasına sebep olabilirsin. Ama bütün dikkatine rağmen 
yanlış yazarsan bunları silmekten de çekinme. Çünkü dostum silgi 
bu davranışını hoş görecektir. 

Şu hatırlatmayı da mutlaka yapmam gerek. Çok sevdiğin için hiç 
kullanmaman da beni çok üzer. Çünkü benim asıl amacım birbirin-

den güzel bilgiler olarak yazıya dönüşmek. Bu da ancak senin 
beni kullanmanla mümkün olabilir. 

Mektubuma en güzel kitap olan Kur’an-ı Kerim’deki 
bir ifadeyle son vermek istiyorum. 

“İsraf etmeyiniz.” 
Sevgilerimle…

                               Kalemin
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HAZRETİ YUSUF

Hazreti Yusuf, on iki kardeşin en küçüğüy-
dü. Kardeşleri onu kıskanıyordu. Bu kıskanç-
lık onları büyük bir kötülüğe götürdü.

Kardeşleri Hazreti Yusuf’u ava götürme 
bahanesiyle uzak bir yere götürdüler. Orada 
Hazreti Yusuf’u su kuyusuna attılar. Onun bü-
tün yalvarmalarına rağmen kuyudan çıkarma-
dılar. Avladıkları bir hayvanın kanını Yusuf’un 
gömleğine sürdüler. Babalarına bu gömleği 
getirip,

– Kardeşimiz Yusuf’u kurtlar parçaladı. İşte 
kanlı gömleği, dediler.

Bu güzel çocuğun tek başına kuyudan çık-
ma imkânı yoktu. Biraz sonra bir kervan geldi. 
Kervandakiler kuyuda bu güzel çocuğu görün-
ce çok şaşırdılar. Onu kuyudan çıkarıp Mısır’a 
götürdüler. Sonra köle olarak sattılar. 

Hazreti Yusuf’u Mısır’da bir vezir satın aldı. 
Onu çok iyi yetiştirdi. O, çok dürüst ve ahlak-
lıydı. Yüce Rabbimiz Hazreti Yusuf’u peygam-
berlikle görevlendirdi. Sonra da Hazreti Yusuf 
Mısır’a vezir oldu. 
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Diğer taraftan ülkede büyük bir kuraklık 
başladı. Ülkesini çok iyi yöneten Hazreti Yu-
suf bolluk zamanlarında yeterince buğday 
depolamıştı. Bu kuraklıktan kendi ülkesi çok 
etkilenmedi. Kardeşlerinin bulunduğu ülkede 
ise büyük bir kıtlık başladı. İnsanlar her yer-
den buğday almak için Mısır’a geliyordu. Ge-
lenler arasında Hazreti Yusuf’un kardeşleri de 
vardı. 

Kardeşleri Hazreti Yusuf’un öldüğünü zan-
nediyorlardı. Onu Mısır veziri olarak görünce 
çok şaşırdılar. Yaptıklarından çok pişman ol-
dular. Hazreti Yusuf, kardeşlerinin yaptıkları 
bu kötülüklerin hiçbirini yüzlerine vurmadı. On-
lara istedikleri buğdayı verdi. Çünkü Allah’ın 
Elçisi hiçbir zaman kin tutamazdı. Bütün pey-
gamberler kendisine karşı yapılan kötülükleri 
affederler.

Biz de Hazreti Yusuf gibi olmaya çalışma-
lıyız. Kendimize karşı yapılan kötülükleri affet-
meliyiz. Ama hiçbir zaman başka insanlara 
kötülük yapmamalıyız.



Benim sevgili kalemim,
Eğer sen olmasaydın, ben kelimelerle oynayabi-

lir miydim şimdi? Onlardan, masallar, şiirler yapabilir 
miydim? Bir gülün adını, bir karanfilin yaprağını yaza-
bilir miydim?

Benim sevgili defterim,
Eğer sen olmasaydın, başka bir defter kabul eder 

miydi bunca cümleyi? Böyle her sayfanın köşesine bir 
kedi resmi çizebilir miydim? 

Benim sevgili menekşem,
Eğer sen olmasaydın, o topal kumru her sabah pen-

cereme konar mıydı? Ben ona ıslak ekmek verip böyle 
mutlu olur muydum? Hem sen olmasaydın, odamda 
benden başka kimse yaşamıyor olurdu.

Benim sevgili uçurtmam,
Eğer sen olmasaydın, bana kim sevinç toplardı gökyü-

zünden? Düşümde gördüğüm atı kim arardı gökyüzünde?
Benim sevgili kalbim,
Eğer sen olmasaydın, nerede saklardım bütün sev-

diklerimi? Sen olmasaydın, kırık misketlerime başka bir 
yer bulamazdım.

Benim sevgili Allah’ım,
Eğer Sen olmasaydın, ben de olmazdım.
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HANGİSİ İSRAF

Boşa akan su, gereksiz yere yanan lambalar,  çöpe dökü-
len yemek israftır. Boşa geçen zamanın da “israf” olduğunu 
biliyor muydunuz? Onun için zamanızı iyi değerlendirmeliyiz. 

Rüveyda’nın hangi davranışı israf sayılır? İsraf olan davra-
nışları “x” ile işaretleyiniz.
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İSTOP

Oyunumuzun adı, istop. Bu oyu-

nu açık bir alanda istediğiniz sayıda 

arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Okulumu-

zun bahçesinde evimizin önünde mahallemiz-

de parkta piknikte… Hemen belirtelim ki ne kadar 

kalabalık olursak oynumuzu o kadar zevkli geçer. İs-

top için açık alanda olmanın yanında bir de topa ihtiyacı-

mız var. Topumuz hazırsa oyunumuza başlayabiliriz. 

Oyunun başında top kimin elindeyse o, oyundaki arkadaş-

larından birinin adını söyleyerek topu havaya atacak. Bu 

sırada herkes “Belki benim adım söylenir.” diye hazırlıklı 

olup dikkatle topu havaya atan arkadaşına bakacak. 

Adı söylenen kişi hemen koşup topu yaka-

lamaya çalışacak. Eğer topu havadayken 

tutmaz da yere düşürürse topu tuttuğu za-

man topla oyunculardan birini vurmaya ça-

lışacak. Eğer vuramazsa üç hakkından biri 

gidecek. Topu yakalarsa o da başka bir ar-

kadaşının adını söyleyerek topu havaya 

atacak. Bu sefer de adı söylenen kişi 

topu tutmaya çalışacak. Oyun to-

pun kişiden kişiye geçmesiyle sü-

rüp gidecek. 

Topu havada atarken oyunu bi-

raz zorlaştırıp daha zevkli hâle getir-

mek için zaman zaman kendimize 

uzak olan arkadaşlarımızın adı-

nı söyleyebiliriz.  

muza başlayabiliriz. 

ndeyse o, oyundaki arkadaş-

opu havaya atacak. Bu 

ylenir.” diye hazırlıklı 

aşına bakacak.

pu yaka-

ayken 

u za-

a ça-

n biri 

ir ar-

a

 

-

etir-

mize

adı-
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Ancak topu özellikle arkadaşlarımızın 

yetişmekte zorlanacağı uzak yerlere atabiliriz. 

Oyuncuların oyunun başında sahip olduğu üç hakkı 

topu düşürdükçe silinecek. Haklarının üçünü de kaybeden 

oyuncu oyun dışı kalacak. Haklarının tamamını kaybetmeden oyu-

na devam eden en sona kalan kişi birinci olacak.
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Sevgili Peygamberimiz “Temizlik imanın yarısı-
dır.” demiştir. Vücudumuzu, elbiselerimizi, evimizi, 
sınıfımızı ve çevremizi temiz tutmalıyız. 

Tarık evlerinin bahçesine dökülmüş yaprakları 
toplamak istiyor. Ama bahçeye ulaşmak için labi-
rentten geçmeyi başarması gerekiyor.

Tarık’a bahçeye giden yolu gösterir misiniz?
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Sevgili Peygamberimiz “Temizlik imanın yarısıdır.” de-
miştir. Vücudumuzu, elbiselerimizi, evimizi, sınıfımızı ve 
çevremizi temiz tutmalıyız. 

Tarık evlerinin bahçesine dökülmüş yaprakları topla-
mak istiyor. Ama bahçeye ulaşmak için labirentten geç-
meyi başarması gerekiyor.

Ne kadar iyi! Henüz bir bal porsuğunun yanından 
geçmişken, şimdi de bir arı kovanına rastladım. Zaten 
karnım da epey acıkmıştı. Hiç vakit kaybetmeden geri 
dönüp bal  porsuğunu bulayım. Dikkatini çekip onu pe-
şime düşürdükten sonra gerisi kolay. Böyle söyledim 
diye, belki de beni porsuk yiyen kocaman bir canlı san-
dınız. Ama aslında durum çok farklı. 

Ben bal mumuyla beslenen bir kuşum. Adım bal kıla-
vuzu kuşu. Besin kaynağım olan bal mumunu arı kovan-
larından alıyorum. Tabiî ki böyle tehlikeli bir işi kendi ba-
şıma yapmıyorum. Bunu yapmayı denesem eminim ki 
arıların ilk işi, iğneleriyle bana zarar ver-
mek olur. İşte bu sebeple ben de 
kovandaki bal mumuna ulaş-

verr
eeee  
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mak için porsuklardan yardım alıyorum. Demin 
gördüğüm bal porsuğunu ararken, bir yandan 
size bu yardımlaşmayı anlatayım.

Porsuğu bulunca hemen ona yaklaşacağım. 
Tepesinde dönerek uçmaya başlayacağım. Aynı 
zamanda öterek sesler çıkaracağım. Onun dikkatini 
çekene kadar böyle yapmaya devam edeceğim. Bal por-
suğu beni fark ettikten sonra, ne  demek istediğimi zaten anlayacak-
tır. Çünkü Allah’ımız bize porsuklardan yardım istemeyi öğretirken, 
porsuklara da bize yardım etmeyi ilham etmiş. 

Bal porsuğu, onu bir arı kovanının yanına götüreceğimi anladıktan 
sonra beni takip etmeye başlayacak. Ben de onun başının üzerinde 
döne döne uçmaya devam edeceğim. Onu biraz önce bulduğum arı 
kovanının yanına kadar götüreceğim. Beraberce kovanın yanına var-
dıktan sonra ilk iş porsuk arkadaşıma düşecek. Ben bir süre kenarda 
bekleyeceğim. Bal porsuğu arılara rağmen kovana dalacak. Sonra 
da içindeki balı güzelce yemeye başlayacak. Bu sırada arıların iğneli 
saldırılarına hiç aldırmayacak. Çünkü porsukların derileri o kadar ka-
lın ki arıların iğnesi bu deriye işlemiyor. Hatta böyle bir durumda, çok 
defa zarar gören porsuk değil, arılar oluyor. 

Porsuk balını yedikten sonra gidecek. O zaman da yemek yeme 
sırası bana gelmiş olacak. Ben de gidip petekteki o çok sevdiğim 
bal mumunu afiyetle yiyeceğim. Bal varken neden mi bal mumu yi-
yorum? Rabbim benim rızkımı bu şekilde vermiş. Zaten bedenimi de 
buna göre yaratmış. Midem, bal mumunu kolayca öğütebilecek ya-
pıda. Bağırsaklarım da bal mumunun sindirilmesine yardımcı olan 
özel bakterilerle donatılmış. Bu, bir bal porsuğunun ya da bir insanın 
midesinin balı sindirmeye uygun olması gibi bir şey.

nı 
atini 

Bal por-
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YEMEK DUASI

SUBHÂNEKE DUASI

Ey Rabbim! İşimi kolaylaştır, güçleştirme. 
Ey Rabbim! İşimi hayırla sonuçlandır.

MUVAFFAKİYET İSTEME DUASI

Hamd; bizi yediren ve Müslüman olmakla şereflendirilen 
Allah’a mahsustur.

Allah’ım! Sen’i Sana lâyık hamd ile her türlü eksiklikten
tenzih ederim. Senin ismin mukaddestir, münezzehtir. Şânın 

da yücedir. Sen’den başka ilâh yoktur. 
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Kur’ân–ı Kerim’i meydana 
getiren kelime veya cümle-
lerden her birine ayet denir. 

“Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu?” Zümer Sûresi 9. ayet

“Temizlik imanının yarısıdır.”

Bizleri yaratan Yüce Rabbimizin birbirinden güzel birçok ismi vardır. 

Bu güzel isimlere “Esma-ül Hüsna” denir. Bunlardan en çok bilinenin sayısı 

doksan dokuzdur. 

Rabbimiz’i en iyi isimlerini öğrenerek tanıyabiliriz. Çünkü bu güzel isim-

ler bize O’nun özelliklerini anlatır. Bu isimleri ve anlamlarını öğrenmeye ne 

dersiniz? 

Rabbimiz’in en güzel ismi Allah’tır. O’nun bu ismi bütün isimlerini içeri-

sine alır. Bütün güzel isimler sadece Allah’ındır. Kâinatı yaratan ve idare 

eden yalnızca Allah’tır. O’nda en küçük bir noksanlık yoktur. O’nun her 

şeye gücü yeter. 

O kadar çok anlamı vardır ki bu güzel ismin. Saymakla bitmez. O’nun gü-

zel isimlerini dergimizin diğer sayılarında da anlatmaya devam edeceğiz. 

Sevgili Peygamberimiz’in bütün 
sözleri çok güzeldir. 
Bu güzel sözlere hadis de nir. 
Şimdi bir hadis öğrenelim..

BİR HADİS

Gülme komşuna, gelir başına.

BİR ATASÖZÜ

BİR AYET
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Okula giderken

Beslenme çantamın içene

En çok da 

Dua koy annecğim.

Annesi olmayan çocuklar için
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Aşağıdaki resimdeki çocukların el ve 
yüzlerini faklı renklere boyayınız. Birini  
gri, birini sarı, birini kırmızı, biri de siyah 
olabilir.

Rabbimiz bizleri farklı farklı yaratmıştır. 
Saç renklerimiz, gözlerimiz hatta bazen derimizin 
rengi de birbirinden farklı olabilir. Ama hepimiz eşit  
haklara sahibiz. Allah bizim derilerimizin rengine  
değil kalbimize bakar. 
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1 GÖRGÜ VE NEZAKET
 143 TEKİ CAMİ

8 GÖRGÜ VE NEZAKET
KAPAK RESMİ

 3ÇİZGİLERLE PEYGAMBERİMİZ
SAYFA 1 BİRİNCİ KARE

6 MESCİDİ NEBEVİ RESMİ

2 GÜZEL DİNİM 7 YA� 
sayf 118 deki resm arka fon alın-

 10 GÜZEL DİNİM 7 YA� 
SAYFA 99 DA 5. RESİM

 4 GÜZEL DİNİM 7 YA� 
SAYFA 99 DA 1. RESİM

5 ÇİZGİLERLE PEYGAMBARİMİZ
SAYFA 83 TEKİ GÜLLERDEN 

7 GÜZEL DİNİM 7 YA� 
sayf 118 deki BABA .

9 GÖRGÜ VE NEZAKET KURAL-
LARI SAYFA 36 DAKİ KURANI 

Henüz okuma ve yazma bilmiyorsan ailenden birin-
den yardım alabilirsin.

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA

1. Namaz kılmak için toplandığımız yer
2.  Anne, baba, çocuklar ve varsa birlikte kaldığımız 

yakınlarımızdan oluşan topluluk
3. Sevgili Peygamberimizin doğduğu yer
4. Bir işe veya yemeğe başlarken söylenir
5. En güzel çiçeklerden biri
6.  Sevgili Peygamberimizin mübarek kabrinin oldu-

ğu yer
7. İşten gelmesini beklediğimiz kişi
8. En mutlu olduğumuz günler
9.  Güzel dinimiz
10. Bize yapılan iyiliklere karşı söylenir.
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Resimde gördüklerini anlatabilir misiniz?

İki resim arasındaki beş farkı bularak işaretleyebilir misiniz?
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Yaptığı bir hatadan 
dolayı arkadaşımızı 
öğretmene, kardeşimizi 
anne veya babamıza 
şikâyet etmek yanlış bir 
davranıştır. 

Her zaman güler 
yüzlü olmaya özen 
göstermeliyiz.
Sıkıntılı anlarımızda 
bile insanlara 
gülümsemeyi 
ihmal etmemeliyiz. 

İnsanların yaptıkları 
hataları affedebilmeliyiz. 
Kin tutmamalıyız. İnsanların 
bize karşı olan hatalarını 
affedebilirsek Yüce 
Allah’ın da bizi affetmesini 
isteyebiliriz.
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Yetim Çocuğun Duası

Affetmek

Sivri Uçlu Kalem

Fırçalayalım Arkadaşlar

Boyama

Labirent Bulmaca

Etkinlik

Abdest Alıyorum 

Şiir “Sayılar”

Görgü Kuralları

Dua ve Sûreleri Öğreniyorum

Allah’ın Güzel İsimleri

Düşünce Sepeti

Nasrettin Hoca

Fark Bulmaca

Hazreti Abdullah Bin Ömer

Resimli Çengel Bulmaca
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Allah’ım
Bir gün gelse 
Misafir olsa evimize
Peygamberim

Torunlarıyla oynadığı gibi
Oynasa benimle

Ne çok sevinirim.
Hiç olmazsa süslese
Rüyalarımı gecelerde

YETİM ÇOCUĞUN DUASI

 Mustafa Ökkeş EVREN
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AFFETMEKAFFETMEK
Bugün öğretmenimiz son derse kadar düşünmemiz için bir ödev ver-

di. Herkesin düşüncesini soracağım, dedi. Ben de fırsat buldukça dü-

şünmeye başladım. Kendime göre de bir şey buldum. Bulduğum şeyi 

sevinçle sınıf arkadaşım Sevgi ile paylaştım. Son derse gelince öğret-

menimiz sıraya göre düşüncelerimizi sormaya başladı. 

Sevgi’nin sırası benden önce idi. Ne oldu biliyor musun? Sevgi be-

nim kendisi ile paylaştığım düşüncemi kendi düşüncesi gibi anlatıver-

di. O kadar üzülmüştüm ki. Öğretmenimiz de onu tebrik edince iyice 

çileden çıktım. 

Sıra bana gelince Sevgi’yi suçlamadım. Bir düşüncemin olmadığını 

söyledim. Ama içim o kadar çok acıyordu ki. Çok kırılmıştım. Öğretme-

nimiz beni iyi tanıdığı için, hasta olup olmadığımı sordu. Ben de bir şey 

olmadığını söyledim, ama yüzüme bakan buna inanmazdı. Sevgi de 

başı önünde öylece oturuyordu. 
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Okul çıkışı kaçar gibi eve koştum. Odama kapandım. Annem ya-

nıma geldi. Beni üzen şeyi öğrenmeye ça lıştı ama çok üzgün oldu-

ğum için ağla maya başladım. An nem sarılıp halledilemeyecek prob-

lemin ol madığını söyledi. Ne olduğunu anlatmamı istedi. Olanı biteni 

anlattım. Tabi içimi çeke çeke ağlıyordum. Annem bana daha sıkı 

sarıldı. Ve şunları söylemeye başladı. 

— Canım kızım benim, öncelikle seninle gurur duyuyorum. Ora-

cıkta olanı söyleyip Sevgi’yi mahcup duruma düşürmemişsin. Ken-

dini temize çıkarıp başkalarını üzmemişsin. Sen aslında problemin 

birinci kısmını kendi iyi niyetinle halletmişsin. Arkadaşın şu an emi-

nim hiç rahat değildir. Yaptığı hatanın farkındadır ve ikinci iyiliğinin 

altında ezilmiştir. Ama sana üçüncü büyük görev düşüyor. O da 

affetmek... Haklı da olsan yine de affetmek. 

Tam yemekten kalkacaktık ki kapı çaldı. Bir de ne göreyim! Sev-

gi, annesi ve babası ile gelmişler. Annem olayı bilmiyormuş gibi 

onları buyur etti. Ailesi, Sevgi’nin 

çok üzüldüğünü ve okuldan gel-

diğinden beri ağladığını söyledi. 

Ben, bana düşen zor ama fazi-

letli görevi yaptım. Peygamber 

Efendimiz’in sözüne kulak verdim. 

Affettim. Sevgi ile sarıldık ve olay 

tatlıya bağlandı. Herkes mutlu 

oldu.

Allah’ım! Beni ve sevdiklerimi 

Sevgili Peygamberimiz’in yolun-

dan ayırma. 

Amin.
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Birinci sınıfta kullanılacak araçlar okulun camına asılmıştı. Listeyi al-

dıktan sonra okul araç ve gereçlerini almak için annemle kırtasiyeye git-

tik. O kadar heyecanlıydım ki…

Listedeki araç gereçleri tek tek aldık. Ama kurşun kalem alırken an-

nemle anlaşamadık. Ben renkli, ince uçlu kalemleri istedim. Annem bu 

kalemleri kullanmak için yaşımın küçük olduğunu söyledi. Ben çok ısrar 

edince annem almak zorunda kaldı.

Ertesi gün bütün araç gereç-

lerimi çantama doldurarak oku-

la gittim. Öğretmenimiz bütün 

ders araç ve gereçlerimizi 

SİVRİ UÇLU KALEMİM
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teker teker kontrol etmeye başladı. Sıra bana 

geldi. Bütün araç gereçlerimi kontrol etti. Hepsini çok 

beğendi. Ama kurşun kalemim gözünden kaçmadı. Ne dese  

beğenirsiniz?

– Orhancığım, bu kalemi kullanmak için daha küçüksün. Hem sivri ucu 

sana ve arkadaşlarına zarar verebilir. Yazarken de defteri yırtabilirsin. 

Çok üzülmüştüm. Seçtiğim kalemi öğretmenim beğenmemişti. Hem de 

değiştirmemi istemişti. Şimdi bunu anneme nasıl söyleyecektim? 

Hatamı anlamıştım. Akşam yemeğinden sonra annemden özür diledim. 

O sadece gülümsedi. 

Babam,

– Oğlum, bir şeye karar verirken bize yakın insanlarla görüş alışverişinde 

bulunmalıyız. Sevgili Peygamberimiz her konuda arkadaşlarının görüşünü 

alırmış. Hem sen daha küçüksün. Daha az hata yapmak için 

büyüklerin tecrübelerinden yararlanabilirsin, dedi. 

Bu olaydan çıkarmam gere-

ken dersi anlamıştım. Bun-

dan sonra yapacağım işler-

de annemin, babamın ve 

öğretmenimin fikirlerine 

başvuracağım.

Orhan GÜNECE
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FIRÇALAYALIM ARKADAŞLAR

Yemekten önce ve sonra tuvaletten çıktıktan son-
ra da sabunla ellerimizi yıkarız. Tırnaklarımızı keseriz. 
Haftada en az iki kez banyo yaparız. Ayaklarımızın ve 
kulaklarımızın temizliğine de önem veririz. Elbiselerimi-
zi tertemiz tutarız. Bunlar sağlıklı yaşamamız için çok 
önemli davranışlardır. Unuttuğumuz bir şey var: Ağız  
temizliği. 

Mikrop dediğimiz gözle göremeyeceğimiz kadar kü-
çük canlılar ağzımıza yerleşir. Hızla çoğalmaya başlar. 
Eğer ağız temizliğine dikkat etmezsek dişlerimiz çürü-
meye başlar. Çürük dişlerle dolu bir ağız da her zaman 
kokar. Bu koku, konuşurken karşımızdaki insanları ra-
hatsız eder. 

Sevgili Peygamberimiz dişlerinin temizliğine çok 
önem verirdi. Misvak denilen bir ağacın dallarından 

yapılan bir tür fırça ile her gün birçok kez dişlerini 
temizlerdi. Arkadaşlarına da hep dişlerini temiz 

tutmalarını tavsiye ederdi.
Sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yat-

madan önce mutlaka dişlerimizi fırçalama-
lıyız. 

Çevremizdeki insanlara tertemiz 
dişlerimizle gülümseyelim. 

Ayşegül DEMİRAY
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“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” atasözünün anlamını 
biliyor musun? Bilmiyorsan büyüklerin birinden öğrenebilirsin.

Bu atasözüyle ilgili yukarıdaki resmi boyayabilir misin?
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Bir problemi çözmek için ilgili kişiye gideriz. Bu kişi evde anne—
babamız, sınıfta öğretmenimiz, okulda müdürdür. 

Serdar’ın servislerle ilgili bir problemi var. Bu problemi okul müdü-
rüne iletmek istiyor. Ancak oku lun koridorları karışık.

Serdar’a okul müdürünün odasına gi-
den yolu gösterir misiniz?
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Çevremizdeki insanlarla konuşarak anlaşırız. Konuşmaz-
sak anlaşmamız ne kadar zor olurdu değil mi? Yüce Allah’a, 
bize bu yeteneği verdiği için ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Rabbimiz, bütün insanların sesini birbirinden farklı yaratmış-
tır. Onun için birisini görmesek de sesinden tanıyabiliriz.

Acaba sesleriyle anlaşabilen dünyadaki tek canlı biz mi-
yiz? Tabi ki hayır! Hayvanların çoğu konuşamasalar da ses-
lerle anlaşırlar. Anne hayvanlar yavrularını seslerinden tanır.

Bütün hayvanlar kendine has bir şekilde Allah’ı tesbih 
ederler.

Hayvanların seslerini tanıyor musunuz? Aşağıdaki ses-
lerle bu sesleri çıkaran hayvanları eşleştirir misiniz?

Hav, hav

Miyav, miyav

Meeeee

Mööööö

Üürü Üürü
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Namaz kılmak ve Kur’an-ı 
Kerim okumak için abdest alındı-

ğını biliyorsunuz değil mi? Peki, nasıl 
abdest alındığını biliyor musunuz?  Abdest 

almasını öğrenmek hiç de zor değil.  Bir şiir 
kadar kolay. Ezberler misin?

Eller, ağız, burun, yüz,

Kollar, baş, boyun ve kulaklar.

Abdest almış oluruz,

Yıkanınca ayaklar.

Aşağıdaki resimleri sırasıyla inceleyiniz. 
Resimde gördüklerinizi annenize anlatınız.

1

2
3
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SAYILAR

Bak teyzesi nasıl sayıyor Ayşe,
Diyor annem, haydi say kızım
Bir diyorum, gözümün önüne 
Kocaman bir güneş geliyor,
Isınıyorum.
Sonra diyor annem,

İki diyorum, 
İki beyaz kuş görüyorum,
Gökyüzünde uçuyor.
Unuttun mu, diyor annem,
Devam et.

Üç diyorum,
Üç yıldız parlıyor,
Bana göz kırpıyor.

Dört diyorum anneme fırsat vermeden,
Dört kedi miyavlıyor.

Beş diyorum, uzatıyorum elimi,
Parmaklarımı gösteriyorum.
Aferin diyor annem,
Aferini duyunca,
Seviniyorum.

                          Fevziye ŞENDOĞAN
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Evimizi, sınıfımızı, 
sokağımızı kısacası 
çevremizi temiz 
tutmalıyız. Yerlere çöp 
atmamalıyız.

Tuvaletten sonra temizliğimizi 
sol elle yapmalıyız. 
Musluğu açıp kapatırken sağ 
elimizi kullanmalıyız. 
Maşrapayı ve kapı kolunu da 
sağ elimizle tutmalıyız. 

Yerlere asla tükürmemeleyiz. 
Tükürenleri de ikaz etmeliyiz.
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FATİHA SÛRESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Rahmân va Rahîm olan Allah’ın adıyla
2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3. O Rahmân’dır, Rahim’dir.
4. Dîn gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5. (Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız 

Sen’den medet umarız.”
6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba 

uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.
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RAHMAN: Merhamet eden, şefkat eden.
       Yüce Allah sonsuz merhamet sahibidir. O bütün canlı-

lara merhamet eder. Çaresiz bir hayvan yavrusunun, 
bir bebeğin ihtiyaçlarını bilir, onlara merhamet eder. 

Baş başa vermeyince taş 
yerinden kalkmaz.

BİR ATASÖZÜ

“Kendiniz için istediklerinizi 
kardeşiniz için istemedikçe ha-
kiki Müslüman olamazsınız.”

BİR HADİS-İ ŞERİF
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DÜŞÜNCE SEPETİ

İnsan vücudunda; saç, sakal ve bıyıklar uzarken, kaş-

larımız ve kirpiklerimiz niçin aynı şekilde uzamı-

yor? Ya uzasaydı?

Dilimiz her besinden ayrı tat alı-

yor. Dilimizin “tat alma” özelliği ol-

masaydı, hiç lezzet almadan yi-

yip içmek, bir işkence olmaz 

mıydı? Ne dersiniz?

Dişlerimizin ve kemiklerimi-

zin yapı maddeleri birbirine ben-

ziyor. Yediğimiz besinler hem dişlerimize hem de kemik-

lerimize gidiyor. Buna rağmen, kemiklerimiz 22 yaşına 

kadar sürekli büyürken dişlerimiz neden belli bir uzun-

lukta kalıyor? Ya dişlerimiz de 22 yaşına kadar sürekli 

uzasaydı hâlimiz nasıl olurdu?

Kaşlarımızın, gözlerimizin, burnu-

muzun ve ağzımızın yüzümüzdeki 

konumu sizce mükemmel mi? Ku-

laklarımız, ellerimiz, kollarımız yerli 

yerinde mi ? Yoksa, bu organları-

mızın yerlerini değiştirerek “daha 
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güzel bir görünüm” elde edebilir miyiz? Meselâ, kaşlarla gözlerin 

yerini değiştirme, burnumuzu alnımızın ortasına koyma ya da 

kulaklarımızı avucumuzun içine koyma gibi... 

İstediğiniz değişiklikleri çizim yaparak gösterin ve daha güzel 

bir görünüm elde etmeye çalışın. Bakalım daha 

güzel bir görünüm elde edebilecek misiniz?

Peki, şimdi ne düşünüyorsunuz? Allah insan-

ları en mükemmel şekilde yaratmış değil mi?

Mehmet ŞENÇİÇEK
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İslam’ın beş şartı vardır. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, 
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmektir. 

İki resim arasındaki 5 farkı bulunuz.

Kelime–i 
Şehadet

Namaz 
kılmak

Oruç 
Tutmak

Zekat 
Vermek

Hacca 
Gitmek

Kelime–i 
Şehadet

Namaz 
kılmak

Oruç 
Tutmak Zekat 

Vermek

Hacca 
Gitmek
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Hazreti Abdullah, Mekkeli Müşriklerin 

Müslümanlara savaş açmak için hazırlık-

lara başladığını duyunca o da savaşmaya 

karar verdi. Sonunda Bedir Savaşı hazırlık-

ları başladı.

Küçük Abdullah bu savaşta Sevgi-

li Peygamberimiz’i yalnız bırakmak iste-

miyordu. Savaşa gitmek için Peygamber 

Efendimiz’den izin istedi. Ancak Sevgili 

Peygamberimiz hiçbir çocuğun savaşa git-

mesine izin vermedi.
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    HAZRETİ ÖMER’İN OĞLU ABDULLAH



Küçük Abdullah sabaha kadar uykusuz kaldı. Üzüntü içinde kıvrandı. 

Ağladı, ağladı.

Daha sonra Müslümanlarla müşrikler arasında Uhud Savaşı yapıldı. 

Küçük Abdullah bu savaşa da katılmak istedi ama Sevgili Peygamberi-

miz yine izin vermedi. 

Aradan yıllar geçti. Hazreti Abdullah büyümüştü. Artık hiç bir zaman 

Peygamber Efendimiz’in yanından ayrılmıyordu. Sevgili Peygamberimiz 

de Hazreti Abdullah’ı çok seviyordu. Ona nasihatlerde bulunuyordu. 

Hazreti Abdullah her hâliyle Sevgili Peygamberimiz’i rehber edindi. 

Her davranışında O’nu örnek aldı. O’nun gibi yaşamaya, O’nun gibi ko-

nuşmaya, O’nun gibi  ibadet etmeye çalıştı. 

Çocukluğunda Sevgili Peygamberimiz’den, sonra babası Hazreti 

Ömer’den ve diğer sahabilerden ders aldı. Sonunda çok önemli bir İslâm 

âlimi oldu. Daha sonra bu öğrendiklerini diğer Müslümanlara öğretti. 
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RESİMLİ ÇENGEL BULMACA

  1. Allah’ın güzel isimlerinden biri. Besmelenin içerisinde de var.

  2. Babamızın erkek kardeşidir.

  3.  Buğday, mısır, yulaf, çavdar gibi tahıllardan yapılan temel 

gıdamızdır. 

  4. Geceleri dünyamızı aydınlatmak için yaratılan gök cismi

  5.  Namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahüekber 

sözlerini saymak için boncuklardan yapılan eşya

  6. Yüce Allah’ın Kur’andaki sözlerinden her biri

  7. Yüce Rabbimizin besmelede geçen başka bir ismi
  8. Annemizin erkek kardeşi
  9. Malatya ilimizde yetişen turuncu renkli bir meyve
10. Yemeğe ve bir işe başlarken söylenir.
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Şiir "İyilik Kuşu"

Fare ile Deve

Etkinlik "Kimden Öğrendim"

Resim Anlat

Bilim Sayfası "Yağ Yağ Yağmur"

Öldürmeden Gönderdim

Boyama

Labirent Bulmaca

Şiir "   Rabbimin Nimeteri"

Görgü Kuralları

Dua ve Sûre Öğreniyorum

Allah’ın Güzel İsimleri 

Bilim Sayfası "Düşünce Sepeti"

Nasrettin Hoca

Fark Bulmaca

Örnek Hayatlar 
"Hazreti Zübeyr Bin Avvam"
Resimli Çengel Bulmaca

Bir Oyun "Çin Daması"
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Zorda kalana 
Yardım edince
Muhtaç olana 
Bir şey verince
Sevap hanem
İyiliklerle
Bir bir dolunca
Sevinçten kuş olup
Uçuyor kalbim
Cennet ülkesine
Göçüyor kalbim

İYİLİK KUŞU 

Mustafa TOPÇU
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FARE İLE DEVE

Bir fare bir devenin yularını eline almış; kibirle “Durma, 
yürü bakalım" demiş. 

Uysal deve yürümeye başlamış. Fare de kendini çok güç-
lü sanmış. 

Deve farenin düşüncesini anlamış ve içinden "Sabret, 
şimdi ne olduğunu görürsün" demiş. 

Birlikte yürümüşler. Gide gide ancak bir filin geçebileceği 
büyük bir nehre gelmişler. Fare orada durakalmış. 
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Deve,

– Ey şamatacı arkadaşım! Niye durdun? Neden şaşırdın? 
Hadi nehirde yürü bakalım. Sen benim kılavuzumsun. Hadi 
hızlı yürü, demiş. 

Fare:

– Ya nehrin suyu derinse, batıp boğulmaktan korkarım, 
diye cevap vermiş. 

Deve, 

– Ben suyu bir kontrol edeyim diyerek hemen suya yürü-
müş ve ayağını daldırmış. Sonra da,

– Su dize kadar. Niçin böyle şaşırdın, diye sormuş. 

– Bana ejderha olan sana karınca gibi gelir. İki diz ara-
sındaki fark açıkça belli. Su senin dizine kadarsa, benim 
başımı yüz arşın geçer, demiş fare. 

O zaman deve,

– Öyleyse bir daha böyle küstahlık etme. Yoksa çok sı-
kıntı çekersin, demiş. 

Fare,

– Çok pişman oldum. Özür dilerim. Sudan geçmek için 
bana yol gösterir misin? deyince deve acıyıp,

 – Haydi hörgücüme sıçra, demiş. 

Fare devenin hörgücüne sıçramış ve birlikte nehrin karşı 
kıyısına geçmişler. 
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KİMDEN ÖĞRENDİM

Birçok şeyi yakınımızdaki insanlardan öğrendik. Onlara ne 
kadar teşekkür etsek azdır. Acaba neyi kimden öğrendik? Ba-
kalım hatırlayabilecek misiniz?

Konuşmasını

Anne

Abi Öğretmen

Dede

Baba

Abla

Yürümesini

Yazmasını

Yardım etmeyi

Affetmeyi

Besmeleyi

Duaları

Yukarıdaki davranışlarla bu davranışları kimden öğ-
rendiğinizi eşleştirebilir misiniz?

B bb

AAnne

Öğ tAAbi

Abblaa
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Resimde gördüklerini yazar mısın?
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Dünyamıza hiç yağmur yağmasa ne olurdu? 
Daha önce belki hiç aklımıza gelmeyen bir soru değil 

mi? İsterseniz bu sorunun cevabını birlikte araştıralım. 
Bitkilerin yapısında önemli oranda su vardır. Bunun için yağmur 

bitkilerin yaşaması için son derece önemlidir. Eğer yağmur yağma-
saydı bitkilerin yaşaması mümkün olmazdı.

Peki, hayvanların bitkisi olmayan bir dünyada yaşaması mümkün 
mü? Elbette hayır. Bitkilerin olmadığı bir dünyada önce otla besle-
nen hayvanlar sonra da etle beslenen hayvanlar ölürdü. Bitkilerin ve 
hayvanların olmadığı bir dünyada insanların da yaşaması mümkün 
değildir. 

Rabbimiz insanları, hayvanları ve bitkileri yaratırken onların ihti-
yaçlarını karşılayacak şeyleri de yaratmıştır. Onun için yağmur da 
bizim için yaratılan her şey gibi büyük bir nimettir.

YAĞ YAĞ YAĞMUR
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Yağmurun nasıl hiç tükenmeden yağdığını biliyor 
musunuz? 

Göllerden, akarsulardan, denizlerden ve okyanuslardan sı-
caklığın etkisiyle sular buharlaşır. Bu su buharı yükselir. Yükseklerde 
hava sıcaklığı daha azdır. Yükselen su buharı soğuk ortama kadar yük-
selince yoğunlaşır. Yani su damlacığı hâline gelir. Sonra tekrar dünyamıza 
yağmur olarak düşer. Tekrar buharlaşır. Tekrar yağmur. Bu durum mil-
yonlarca yıldır devam ediyor. 

Yüce Allah ne kadar güzel bir düzen kurmuş değil mi? Yarattığı 
canlıların bütün ihtiyaçlarını olduğu gibi yağmuru da hiç eksik et-
miyor. O’na ne kadar teşekkür etsek azdır.    
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ÖLDÜRMEDEN GÖNDERDİM

– Nereye gitti?
– İşte işte, şurada!
– Yakaladım seni!
– Gönder onu!
– Pakt!
– Senin işin bitti, bu serinin dokuzuncusu oldun, he he!
– Bu dokuzuncu mu?
Kapının önünde durmuş, abisini ve ablasını hayretler 

içinde izliyordu. Dokuzuncunun da öldüğünü duyunca pa-
tır patır koşup baktı: İnanılmazdı, dokuz tane sinek ölüsü 
masanın üzerinde küçük bir siyah tepecik oluşturmuştu. 
Yüzünü buruşturdu. Sineklerden biri diğerlerinden daha 
küçüktü. ‘Annesi ağlayacak!’ diye geçirdi içinden. Canı 
sıkıldı. Dudaklarını büküp odasına gitti.

Çiçek, dört yaşındaydı ve büyüklerin bu işten zevk 
aldıklarına bir türlü inanamıyordu. Tam o sırada bir ses 
duydu. Dinledi bir süre. Bu bir sinek olmalıydı. Vızılda-
yıp duruyordu. Pat-küt bir yerlere çarpıyor, çıkardığı ses 
çarptığı yere göre değişip duruyordu. Bakındı, nerede 
olabilirdi? İşte işte! Şurada, pencerenin üzerinde! “Büs-
büyük sinek. Bu bir baba sinek.” dedi. 
Çiçek onu yakından incelemek istiyordu. Bunun için 
önce, ona zarar vermeye niyeti olmadığını anlatma-

lıydı. Nasıl başlaması gerektiğini iyi biliyordu: 
“Sevgili sinekçik...” Baba sineğin de ‘sevgili’ 
sözcüğünün cazibesine da-
yanamayacağından emin-

di. “Sevgili sinekçik…” 

88



dedi bu yüzden. Ve devam etti: 
“Odamı şereflendirdiğin  için çok 
mutlu oldum. Günaydın sana!” Bir 
de içten gülücük. İşte olmuştu! Baba 
sinek sakin, öylece duruyordu.

Eee… Peki şimdi? Usulca yaklaş-
tı Çiçek. Bu, onu inceleyebilmek için iyi 
bir fırsattı. Kanatları tülü andırıyordu ve 
küçük bedeni tüylerle kaplıydı. Herhâlde üşü-
mesin diye böyle giydirmişti Yüce Allah. Tıpkı annesi-
nin kendisini soğuk kış günlerinde giydirdiği gibi. 

Ellerini nasıl da birbirine ovuşturuyordu. Bu temizlenmek içindi şüp-
hesiz. “Aferin sinek. Temiz sinek!” dedi Çiçek. Sinek kendince temizlik 
yapıyordu ama yine de kendisine mikrop bulaştırabilirdi. Bunun için 
ona dokunmaması gerekiyordu.  Sonra Baba Sinek yeniden kımıl-
dayıp uçuşmaya başlayınca Çiçek sinekçiğin odadan çıkması ge-
rektiğine karar verdi. Ama bunun için ille de ölmesi gerekmiyordu. 
Pencereyi sonuna kadar açtıktan sonra şöyle söyledi.

– Sevgili sinekçik, lütfen pencereden uçup gider misin?
İnanılmaz bir şey oldu. Sinekçik uçup gitti. Çiçek önce şaşırdı, 

sonra sevinçten uçacak 
gibi oldu. Çığlıklar atarak 
mutfağa koştu:

– Anneciğim, anneci-
ğim! Gönderdim! Gönder-
dim! Hem de öldürmeden 
gönderdim!
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Dünyada birçok çocuğun kalacak evi ve yiyeceği olmadığını bi-
liyor muydunuz? Öyleyse Rabbimize bize verdiklerinden dolayı 
şükretmeliyiz. Yoksul insanlara da yardım etmeye çalışmalıyız. 

Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek boyayınız.
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Hasan köyde oturmaktadır. Annesi yaptığı yiyecekten bir 
tabak ayırarak komşusuna götürmesini istedi. 
Ama Hasan’ın işi hiç de kolay değil. Karışık 
yolları açması gerekiyor. 

Hasan’a komşuya giden yolu gösterir misiniz?
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RABBİMİN NİMETLERİ

Rabbim Sen’in nimetin, 
Gözlerim, kulaklarım,
En önemli yardımcım
Ellerim, ayaklarım.

Tadarlar her nimeti,
Dilim ve damaklarım.
Besmeleyle başlar
Her işe dudaklarım.

Beni güzel gösterir,
Kirpiklerim, kaşlarım.
Sen’in adını yazar,
Minicik parmaklarım.

Yapınca yaramazlık,
Kızarır yanaklarım.
Sen’den af olmak diler,
Yalvaran dualarım.

Peygamberimi arar,
Gecemde rüyalarım.
Göremesem bu gece,
Yarın sabah ağlarım.

Ensar KARADENİZ
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Tabağımıza yiyebileceğimiz 
kadar yemek almalıyız.
Tabağımıza aldığımız 
yemekleri bitirmeliyiz. 
Tabakta bırakılan yemek 
israftır. İsraf da Yüce Allah'ın 
sevmediği davranışlardandır. 

Karnımızı tıka basa 
doyurmamalıyız. 
Sevgili Peygamberimiz, 
midemizin sonuna kadar 
doldurulmamasını 
tavsiye etmiştir.

Yemek seçmemeliyiz.  
Sağlıklı beslenmenin her 
tür besinden az da olsa 
yenmesiyle olacağını 
unutmamalıyız. Bir de  
önümüzdeki yiyecekleri 
bulamayan insanları 
düşünmeliyiz.
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İHLAS SÛRESİ

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.

YEMEK DUASI

Hamd; bizi yediren ve içiren, Müslüman olmakla şereflendiren Allah’a 
mahsustur.
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Temizlik imanın yarısıdır.

BİR HADİS

RAHİM: Bağışlayan, çok merhamet edici, verdiği nimetleri 
iyi kullananları daha büyük ve sonsuz nimetler vermek suretiyle 
mükâfatlandırıcı.

Sakla samanı, gelir 
zamanı.

BİR ATASÖZÜ

Bana bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum.
                  Hazreti Ali

ÖZLÜ SÖZ
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DÜŞÜNCE SEPETİ

Canlılarla ilgili dikkatimi çeken 

bazı acayip şeyler var arkadaşlar. 

Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi?

Bunların ilki canlıların dünyaya gelişiyle ilgili... Yumur-

tadan çıkan bir ördek yavrusu, hiç yüzme kursuna gitme-

den kısa sürede yüzmeye başlayabiliyor. Oysa insanlar 

arasında 20—30 yaşına gelip de yüzemeyenler var. Yani 

insanlar bir eğitim alınca yüzebiliyorlar.

Bir kuzu doğduktan beş on dakika sonra ayakta durabi-

liyor. Bir saat içinde de yürümeye başlayabiliyor. Ya insan? 

Belki en az bir yıl geçmesi gerekiyor 

yürümesi için.

Yani insanlar bu dünyaya 

eğitim almak ve bir şeyleri 

öğrenmek için gönderiliyor. 

İnsanlar yapacağı mesleği 

yıllarca okuyup ya da kur-

sa gidip öğreniyorlar. Lakin 

hayvanlar öyle değil ki. 

Sanki bir başka yerde öğrenmiş de gelmişler 

buraya.

96



Tavuklar hiçbir kurs almadan yediği besin-

lerden yumurta üretiyor. Üstelik bol proteinli bu hari-

ka besini üretirken bize nasıl bir iyilik yaptığının farkında bile değil 

tavuklar. 

Aynı şekilde arılar çiçek çiçek dolaşıp bal yaparken ne ürettiğini 

bilmiyor. Ancak ürettiği şey insanlara o kadar yararlı ki sanki bir şifa 

deposu. 

İneklerin, koyunların ürettiği süt de öyle değil mi? Hayvancağız 

yemyeşil ot yiyor, bembeyaz süt üretiyor. Bu sütün insanları nasıl 

beslediğini, kemikleri nasıl güçlendirdiğini bilseniz hangi inek anlar 

bunu? 

Sözün kısası bizi çok seven Merhameti Sonsuz Rabbimiz bu can-

lıları insanlara hediye olarak yaratmış. Onları bizim hizmetimize sun-

muş. Hayvanların ve bitkilerin aracılığı ile bize ikramda bulunu-

yor işte. Yesinler, içsinler ve teşekkür etsinler diye...

.              Ahmet ŞENLİK
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Boşa akan su, gereksiz yere yanan lambalar israftır. 
İsraf ise Rabbimiz'in sevmediği davranışlardandır. Ço-
cuk ya da büyük herkesin israftan kaçınması gerekir.

İki resim arasındaki 5 farkı bulabilir misiniz?
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HAZRETİ ZÜBEYR BİN AVVAM

O günlerde henüz çocuk sayılacak yaş-
taydı. Mekke müşriklerinin iyice azıttığı yıllardı. 

Müşrikler Sevgili Peygamberimiz'i öldürdüklerini 
söylüyorlardı. Küçük Zübeyr bunu duyar duymaz 

hemen yola koyuldu. Düşündüğü tek şey vardı. Pey-
gamber Efendimiz'e kötülük yapanların bu davranışlarını 

yanına bırakmayacaktı.
Hazreti Zübeyr Bin Avvam, o hırsla giderken yolda Sevgili 

Peygamberimiz'i gördü. Çok sevindi. Demek ki müşriklerin söyle-
dikleri haber yalandı. Allah Resulü karşısındaydı. Sevgili Peygam-
berimiz:

– Ne oldu Zübeyr, nereye gidiyorsun böyle, diye sordu.
Hazreti Zübeyr bin Avam:
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–Canım sana feda olsun Ey Allah’ın Resulü. Müşriklerin seni öldür-
düklerini duydum. Onlara haddini bildirmeye gidiyordum, diye cevap 
verdi.

Hazreti Zübeyr bin Avvam Peygamber Efendimiz'in halasının oğluy-
du. Babası çok küçükken öldüğü için yetim kalmıştı. Ona Hazreti Safiye 
bakıyordu.

Çocuk yaşta olmasına rağmen hiç kimseden çekinmeden öğrendik-
leri ayetleri tanıdıklarına anlatıyordu. Bu durum müşrik akrabalarını ra-
hatsız etti. Allah’a inanmayan dayısı, Hazreti Zübeyr’e işkence ederek 
dininden vazgeçirmeye çalışıyordu. Ama o,

– Artık putlara tapmam, diyerek işkencelere direndi. 
Hazreti Zübeyr büyüyünce de birçok zorluğa göğüs gerdi. Müşriklerin 

başlattığı bütün savaşlarda hep Sevgili Peygamberimiz'in yanında oldu. 
Defalarca yaralandı. Ama Allah’a inanmayanlarla hep mücadele etti.

Hazreti Zübeyr geçimini ticaretle sağlıyordu. Çok cömertti. Kazandık-
larından ihtiyaç sahiplerine bol bol verirdi. Çünkü her şeyi olduğu gibi 
cömertliği de Sevgili Peygamberimiz'den öğrenmişti.
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Bizi ve herşeyi yaratan yüce Rabbimiz1. 
 Vücüdumuzun ve elbiselerimizin kirden ve 2. 
mikroplardan arındırılması
Bir organımız.3. 
Çok değerli bir besin4. 
Güzel bir çiçek5. 
Yaşadığımız toprak6. 
 Aynı dili konuşan ve aynı amaç için yaşa-7. 
yan insan topluluğu
Günde beş kez kılınır.8. 
 Sevgili Peygamberimizin amcasının oğlu ve 9. 
damadı
Mübarek gecelere verilen isim10. 

3
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RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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ÇİN DAMASI

Bu oyun için ihtiyacımız olan şey bir satranç tah-
tası ve faklı iki renkte 9’ar taş. Satranç tahtasını aramıza 
yerleştirdikten sonra sıra taşları dizmeye geldi. Kendimi-
ze ait 9 taşı satranç tahtasının bize göre sağ tarafına üçerli 
sıra halinde dizeriz. Tabi ki rakibimiz de kendi tarafına dizer. 

Oyundaki amaç taşlarımızı karşı tarafın başladığı yere taşı-
mak. İlk önce taşlarını taşıyan oyuncu kazanır. 

Kurallar ne mi? Hemen anlatayım. Öncelikle bir seferde bir kare 
gidebiliriz. Geriye ve sağ tarafa oynayamayız. Ama önümüzdeki ta-
şın üzerinden sola ve ileri doğru atlayabiliriz. Taşın bizim ya da raki-
bimizin olması fark etmez. Eğer müsaitse bir seferde birden fazla taşın 
üzerinden de atlayabiliriz. Taşları önce rakip alana dizen kazanır. Az 
kalsın unutuyordum. Geri ve sağa gelme olmadığından son sıraya üç-
ten fazla taş götürmüşsek oyunu kaybetmişiz demektir.  

Öğrendiğinizde çok seveceğinizden eminim. 
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LABİRENT BULMACA

FARK BULMACA KELİME AVI
K A S R T İ V Y T L M N İ
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1. BÖLÜMDEKİ
BULMACALARIN CEVAPLARI
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2. BÖLÜMDEKİ
BULMACALARIN CEVAPLARI
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Çıtır ile Pıtır Serisi
*Dostluğu ve Güzelliği  *Birlik ve Beraberliği  *Ön yargılı olmama  
*Kalp kırmama  *Sağlığına dikkat etme  *Rekabette ölçü gibi konula-
rın işlendiği harika bir seri.



MATEMATİK ÖYKÜLERİ SERİSİ
İlköğretim 1. ve 2. sınıf yeni matematik müfredatı doğrultusunda 

toplama, çıkarma, onluk – birlik, ritmik saymalar, ikişer ileri geri say-
ma, 100 içerisinde işlemler gibi temel konuların masal tadında anlatıl-
dığı bir seri. Bu seriyle matematiği daha çok seveceksiniz.



Altın Kuş Masal Serisi
Bu seride canlıların yaratılış özelliklerinin ilmî gerçeklerle birlikte verilmesinin yanında; 

kendimiz olma, bilinçsiz ilâç kullanmama, sahip olduğumuz nimetlere şükretme, herke-

sin üzerine düşen vazifeyi yapması, gurura kapılmama, büyüklerin nasihatlerine kulak 

verme, alay etmenin kötülüğü, güzel görüp güzel düşünme gibi evrensel ve toplumsal 

değerleri bulacağımız masal tadında, zevkle okuyacağımız kitaplar var.
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