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“Bu sensin” diyor annem
“Pembe tulumlar içinde
Eciş bücüş bir yüz
Minicik bir beden...
Uyuyorsun derinden.

İşte bu da sensin
Beyaz bir elbiseyle
Dikiliyorsun ayakta.
Düşmekten korkuyorsun
Tutacak yer arıyorsun.

Şuna bak bir de
Büyümüş, yürüyorsun
Bir elin benim elimde
Diğer elinde bebeğin. 
Sımsıkı sarılıyorsun.”

Aynaya bakıyorum
Kocaman bir kızım
“Kim yürüttü adım adım
Kim büyüttü beni böyle
Haydi anne bunu söyle!”

“Sen yokken var eden
Ayak verip yürüten
Nimetleriyle büyüten
Yalnız Allah’tır yavrum
Böyle güzellik veren.”
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FOTOĞRAFTAKİ KÜÇÜK KİZ
Fevziye ŞENDOĞAN



İkrime, babası Ebu Cehil ile birlikte her zaman Peygamber 
Efendimiz’i sıkıntıya sokmak için çalışırdı. Her gördüğünde 
Efendimiz’e hakaret ederdi. Bir gün Sevgili Peygamberimiz’i 
Kâbe’de namaz kılarken gördü. Efendimiz’in o mübarek vü-
cuduna kötü şeyler attılar.   

Bunlar yetmiyormuş gibi sürekli Efendimiz’i öldürmek için 
fırsatlar kolluyordu. Bir defasında arkadan gizlice yaklaşa-
rak Sevgili Peygamberimiz’i boğmaya çalıştı. Ama Yüce 
Allah’ın izniyle başarılı olamadı. Müşriklerle yapılan savaş-
larda da hep Peygamber Efendimiz’in karşısında oldu.

Sonunda Müslümanlar güçlendi ve Mekke’yi fethetti. İkri-
me, bunun üzerine korkusundan Yemen’e kaçtı. Fakat hanı-
mı Sevgilli Peygamberimiz’i yakından tanıma fırsatı bulmuş 
ve Müslüman olmuştu. Hanımı, Peygamberimiz’in şefkatini 
ve merhametini anlatan bir mektup yazarak Yemen’e gön-
derdi. 

İkrime çekine çekine Efendimiz’in yanına geldi. Sevgili 
Peygamberimiz İkrime’nin geldiğini duyunca karşılamak 
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için hemen dışarı çıktı. Öyle 
acele etti ki hırkasını bile sırtına giy-
memişti. Efendimiz İkrime’yi güleryüzle karşıla-
dı. Onu kucakladı ve ona iltifat etti. 

İkrime, bunca yaptığına rağmen Sevgili 
Peygamberimiz’in hoşgörüsünü görünce Müslüman 
oldu. 

Peygamber Efendimiz,
– Allah’ım, İkrime’nin bana yaptığı bütün kötülükleri, 

Sen’in nurunu söndürmek için attığı her adımı affet. Yü-
züme karşı ve gıyabımda söylediği sözleri de affet, diye 
dua etti. 

Bizler de her konuda olduğu gibi affetme ve merha-
metli olma konusunda da Biricik Peygamberimiz’i örnek 
almalıyız. 
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Başkalarına yaptığımız karşı-
lıksız yardımlara iyilik denir. Yap-
tığımız iyilikleri melekler yazarlar 
ve saklarlar. İyiliklerimiz çok olur-
sa Rabbimiz küçük hatalarımızı 
affeder. 

Bir arkadaşımıza ödev yapar-
ken yardım etmek, bir fakire sa-
daka vermek, yaralı bir hayvanı 
tedavi etmek, bir yaşlıyı karşıdan 
karşıya geçirmek, kardeşimize 
bazı işlerde yardımda bulun-
mak, sofranın hazırlanmasın-
da ve toplanmasında bir şeyler 
yapmak birer iyiliktir. 

İyilikler Allah rızası için yapılır. 
Hiçbir zaman yaptığımız iyiliğin 
karşılığını beklememeliyiz. Onun 
karşılığını Rabbimiz ahirette ve-
recektir. 

Yaptığımız iyilikleri unutmamız gerektiğini söylemiştik. Ama ken-
dimizi ölçmemiz açısından bir haftada yaptığımız iyilikleri yazmaya 
ne dersiniz. Ama başkasına göstermek için değil. Sadece ne kadar 
iyiliksever olduğumuzu ölçmek için.

Lütfen yandaki sayfaya yaptığınız iyilikleri gün gün yazar mısı-
nız? Eğer hoşunuza giderse bir defter satın alın. Üzerine “İyilik Def-
terim” yazın. Yaptığınız her iyiliği bu deftere  kaydedin. 
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iYİLİK DEFTERİM

PAZAR 

CUMARTESİ

CUMA

PERŞEMBE

ÇARŞAMBA

SALI

PAZARTESİ



Ben gülümsemeyi çok seven bir çocuğum.
Peygamber Efendimiz’in devamlı gülümsediğini ve şöyle dedi-

ğini öğrendim: “Bir Müslüman’ın kardeşine gülümsemesi bile sa-
dakadır.” Gülümsemek bu kadar güzel olur da ben durur muyum. 
O gün bu gündür, bu güzel işin peşindeyim.

Gülerim, gülümserim...
Büyüklerim benim için neşe dolu, kıpır kıpır, cıvıl cıvıl, hayat dolu 

bir çocuk olduğumu söyler.
Kitaplarımın ve defterlerimin kapağına gülümseyen çocuk re-

simleri yapıştırdım.
Bilgisayarım gülen çocuk sesiyle açılır.
Hem surat asmak, somurtmak hiç hoş değil. 
Gülümsemek ise, bütün kapıları açan bir anahtar sanki.
Evden çıkınca komşumuza gülümserim.
Koşa koşa okula giderken bakkal amcaya gülücük dolu bir sa-

bah selâmı yollarım.
Sınıfıma girer, bütün arkadaşlarıma gülümseme dolu bir “gü-

naydın” çekerim.
Bütün bunlar bana aydınlık ve sevgi dolu bir dünya sunuyor.
Sevgi dolu dünyada, dünyanın gülen yüzünü görüyorum ora-

da. O gülen yüzün içinde bütün çocukların gülücüklerinin toplan-
mış olduğunu hissediyorum.

8

Mustafa OĞUZ



Pırıl pırıl gecelerde, dünyayı çocuk gülücükleri dolduruyor. 
Milyonlarca gülücük düşüyor her gece bütün çocuklara ve in-
sanlara.

Bir Bilge Dede: “Bir çocuğun gülücüğünden daha değerli, 
insanı daha çok mutlu eden şey azdır dünyada.” demişti. 

Biz, gülücük saçacağız etrafa, insanlar ve ailemiz bu güzel hazine-
ye sahip olacaklar.

Gülücüklerimin, gülmelerimin içinde en tatlısının uyurken olduğunu 
söyler annemle babam.

Kıkır kıkır güldüğümü ve yanaklarımın iyice pembeleştiğini söylerler.
Uykunun kollarındaki bu gülücüklerimi kameraya çekeceğini söylüyor 

babam.
O günü heyecanla bekliyorum doğrusu.
Kimse fark edemez, ama olur ya kendimi uyurken seyredince rüyala-

rımı da hatırlayıveririm.
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NE ZAMAN, NE OLUR?
Bazen farkında olmadan hatalar yaparız. Bazı hataları 

yaptığımızda neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?

10

NE ZAMAN?
NE OLUR?



Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek boyayınız.

Resimlerde gördüklerinizi anlatınız.
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Sendin
Doğduğum gün 
Bana ezan okuyan

Boyun kocaman
Kolların güçlü
Bir hamlede kaldırıyorsun
Üçümüzü

Her sabah gidersin
Ekmeğimiz için
Her akşam
Yorgun
Ama yüzün güleç
Dönüşün bir düğün

Biraz büyüsem
Şöyle diyeceğim
Yoo baba
Bu sabah bende sıra
Sen otur evde
Annemle
Dinlen

Ben
Koşacağım sokakları
Rızkımız için

Akşam
Elimde kocaman 
Bir somun 
Sevineceksin 
Kim bilir nasıl

Yoo
Teşekkür etme 
Dedim ya 
Sıra bende

BABA
Cahit 
ZARİFOĞLU



GÜLÜMSEME   ENERJİ   REZZAK
NİMET    ÖFKE   NAMAZ    
TASARRUF   AİLE    NUR

Aşağıdaki kelimeleri yukarıdaki tabloda bularak aşağıya 
işaretleyiniz.

BULACAĞIMIZ KELİMELER

G Ü L Ü M S E M E K N
H Ö K N E N E R J İ L
V F L A O T Ğ F Ç B Y
A K G M Z R E Z Z A K
S E E A V O Ç H Y F T
H T A Z Y N İ M E T Ş
T A S A R R U F D H N
Y L İ Ö Z Ç S J Ğ P U
A İ L E B O C A K V R
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Buzdolabı, televizyon, bilgisayar, ütü gibi ev cihazları elektrikle 
çalışır. Evimizin ve sokakların aydınlanmasında ve fabrikala-
rın çalışmasında da elektrik kullanılır. Bu sınırlı kaynağı israf 

etmeden kullanmalıyız. Gereksiz ya-
nan ışıkları söndürmeli, elektrikli ev 
aletlerini kapatmalıyız.

Sedat, elektirik üretilen barajların nasıl olduğunu çok merak 
ediyordu. Babası onu yaz tatilinde elektrik üretilen bir baraja gö-
türmek için söz verdi. Onlara baraja giden yolu gösterir misiniz?
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Her zaman güler yüzlü olmaya 
özen göstermeliyiz. Sıkıntılı an-
larımızda bile insanlara gülüm-
semeyi ihmal etmemeliyiz.

Anne ve babamıza itaat etmeli-
yiz. Onların söylediklerini yerine 
getirmeli, nasihatlerini dikkate al-
malıyız.

Anne ve babamıza en sevimli 
ifadelerle hitap etmeliyiz. “An-
neciğim ve babacığım” en güzel 
hitaplardandır. “Tamam anneci-
ğim”, “Baş üstüne babacığım” 
demek onları mutlu edecektir. 
Anne ve babamızla konuşurken 
asla sesimizi yükseltmemeliyiz.
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FÂTİHA 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. Din 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.

SUBHÂNEKE DUASI

Allah’ım! Seni Sana lâyık hamd ile her türlü eksiklik-
ten tenzih ederim. Senin ismin mukaddestir, münez-
zehtir. Şânın da yücedir. Senden başka ilâh yoktur.
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REZZAK:   Yarattıklarına her türlü rızkı veren, yarattıklarına 

faydalanılacak şeyleri yaratan.

      Bitkilerin yaşaması için güneşe, toprağa ve suya 

ihtiyaçları vardır. Hayvanlar ise bitkiler, sular ve 

diğer hayvanlarla beslenirler. Biz insanların ha-

yatını sürdürebilmesi için de birçok şeye ihtiyacı 

vardır. Yüce Allah, bütün canlıların yaşaması için 

gerekli olan şeyleri yaratır. 
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BİR HADİS
     BİR
ATASÖZÜ

İyilik eden iyilik bulur.
Veren el alan
elden üstündür.

BİR
AYET

Allah 
hiç kimseyi güç yeti-
remeyeceği bir şeyle 

yükümlü tutmaz. 
(Bakara Sûresi, 286. ayet) 



NİÇİN İKİ KULAĞIMIZ VAR
Beş duyumuzdan biri olan kulaklarımız hem işitme 

hem de denge organımızdır. Kulaklarımızın çift yara-
tılması sayesinde duyduğumuz sesin hangi yönden 
ve ne kadar uzaklıktan geldiğini tespit edebiliriz. Eğer 
tek kulaklı yaratılsaydık beynimiz çevreden gelen 
sesleri  birbirine karıştırırdı. Bundan dolayı sesin han-
gi yönden geldiğini anlayamazdık. 
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DİŞ ÇÜRÜKLERİNE NASIL DUR DENİLİR
Ağzımızda gözle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar 

yaşar. Bu canlılara bakteri diyoruz. Bakterilerin en çok sev-
diği yiyecek şekerdir. Bu küçük canlılar dişlerimizin üzerin-
deki şekerli besinleri yer ve aside dönüştürür. Asitler ise her 
seferinde dişlerimize saldırır ve dişlerimizi bir miktar aşındı-
rır. Zamanla dişlerimizin üzerinde küçük siyah lekeler mey-
dana gelir. Bu lekeler daha sonra büyür ve çürüğe dönüşür. 
Sonrasını biliyorsunuz: Dayanılmaz diş ağrıları... 

Ama o kadar çaresiz değiliz. Dişlerimizin çürümemesi için 
bazı tedbirler alabiliriz. Korkmayın, şekerli yiyeceklerden 
vazgeçin demeyeceğim. Tatlı yiyecekleri, yemek öğünleri 
ile birlikte yersek dişimiz daha az etkilenir. Yemekten son-
ra dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini söylememe hiç gerek 
yok sanırım. 

Bazen içinde bulunduğumuz ortam diş fırçalamaya uy-
gun olmayabilir. Bu durumda yapacağımız şey ağzımızı su 
ile çalkalamak olacaktır. Eğer bunu yaparsak dişlerimizin 
çok zarar görmesini engellemiş oluruz. 

Gün boyu tatlı yersek ağzımızdaki bakteriler bizden çok 
sevinir. Onları bu şekilde sürekli beslememiz, dişlerimizin 
çürümelerine imkân sağlama anlamına gelir.

Rabbimiz’in sağlıklı beslenmemiz için yarattığı bu güzel 
organımızı, bakterilerden koruyalım.

Sevgili Peygamberimiz’in günde en az 3-4 kez dişlerini 
misvak denilen bir bitkiyle temizlediğini biliyor muydunuz?
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Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de, “Anne ve babanıza 
öf bile demeyiniz.” şeklinde bir ayet vardır. 
Anne ve babamıza karşı çok saygılı davranmalıyız.

İki resim arasındaki 5 farkı bulunuz.

21



Hazreti Hasan Sevgili Peygamberimiz’in 
Medine’ye hicretinin üçüncü yılında dünya-

ya geldi. Hazreti Hasan torunları arasında 
Peygamberimiz’e en çok benzeyeniydi. Bunun 

için annesi Hazreti Fâtıma onu severken “Allah’ın 
peygamberine benzeyen yavrum” derdi. Sevgili Pey-

gamberimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’i omzuna alır, 
gezdirirdi. Ve şöyle derdi:

– Bunlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır (güzel ko-
kan bir çiçek, fesleğen).

Sevgili Peygamberimiz torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin’i her fırsat-
ta ziyaret ederdi. Onlarla oyunlar oynardı. Öper, koklar bağrına basardı. 
Sevgili Peygamberimiz bir gün torunu Hasan’ı çok özledi. Kızı Fatıma’nın 
evine gitti. Kapıyı araladı ve “Küçük adam orada mı, küçük adam orada 
mı?” diye seslendi. Minik Hasan hemen badi badi koştu ve dedesinin 
kucağına atıldı. Efendimiz de bir yandan Hasan’ı öpüyor bir yandan da 
dua ediyordu.

– Allah’ım, ben onu seviyorum. Senin de onu ve onu sevenleri sevme-
ni diliyorum.

Yine mutluluk çağının güzel günlerinden bir başkasıydı. Peygamber 
Efendimiz arkadaşı Zeyd’in oğlu Üsame’yi bir dizine, torunu Hasan’ı da 
diğer dizine oturttu. Başını da çocukların başına yaslayarak şöyle dua 
etti:

22

CENNET REYHANI
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– Allah’ım onlara merhamet etmeni diliyorum. Çünkü ben onlara mer-
hamet ediyorum.

Medine’nin sıcak akşamlarının birinde Âlemlerin Efendisi Peygamberi-
miz torunlarının yanına geldi. Efendimiz, torunlarıyla oyunlar oynadı. Va-
kit bir hayli ilerlemişti. Geceyi onlarla beraber geçirmeye karar verdi. To-
runları da dedelerini çok seviyor, yanlarından hiç ayrılmasın istiyorlardı. 

Sımsıcak gecenin koynunda uyurlarken Hasan uyandı. Su istedi. An-
nelerden bile daha şefkatli olan Biricik Peygamberimiz Hazreti Fâtıma’dan 
önce davrandı ve su bardağını minik Hasan’a uzattı. Tam bu sırada Hüse-
yin de uyandı ve su istedi. Peygamberimiz ise özellikle önce Hasan’a su 
verdi. Bu durum Hazreti Fatıma’nın dikkatinden kaçmadı. “Çocuklarınızın 
arasını eşit tutun.” diyen Efendimiz’in neden böyle davrandığını merak 
ederek sordu:

– Babacığım Hasan’ı daha mı çok seviyorsun?
Sevgili Peygamberimiz duruma açıklık getirmek için cevapladı:
– Hayır, ama önce o istemişti.
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PAMUK DÜŞÜRMECE

Yanınıza birkaç arkadaş bulup bir masanın etrafında 
toplanın. Masanın üzerine de bir tutam pamuk koyun. 
Herkes sıra ile pamuğa üflesin. Pamuğu, kendi tarafı-
na düşürenler oyunu kaybeder.

GAZETEDEN CÜMLE OLUŞTURMA

Bu oyun için öncelikle eski gazete ve dergilerin sayfalarını kelime 
kelime keserek karıştıracaksınız. Kelimeleri bir sayfaya yapıştırarak  
bu kelimelerden anlamlı cümleler oluşturmaya çalışacaksınız. Mese-
la “Haberleri izledim.” En fazla cümle oluşturan oyunu kazanır. Aynı 
oyun harf keserek kelime oluşturma şeklinde de oynanabilir. Bu du-
rumda hece sayısı en fazla olan kelime, oyunu kazanır.



1. Yazı yazdığımız alet
2. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi
3. Sevgili Peygamberimizin güzel sözleri
4. Bir meyve (Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane).
5. Ramazan ayında tutulur
6. Oruç tutmak için gece yenen yemek
7. Namaz kılmak için yapılan temizlik
8. Bilgi kaynağı
9. İnce belli çalışkan bir böcek
10. Üzerinde namaz kılınan kumaş parçası

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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1

9

4

2

5

10
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RESİMLİ ÇENGEL BULMACALABİRENT BULMACA

FARK BULMACA KELİME AVI

BİRİNCİ BÖLÜMDEKİ 
BULMACALARIN CEVAPLARI
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G Ü L Ü M S E M E K N
H Ö K N E N E R J İ L
V F L A O T Ğ F Ç B Y
A K G M Z R E Z Z A K
S E E A V O Ç H Y F T
H X A Z Y N İ M E T Ş
T A S A R R U F D H N
Y L İ Ö Z Ç S J Ğ P U
A İ L E B O C A K W R
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Rüzgârlarla yarışan
Saçlarım uslanmasın,
Yağmurlara karışan
Gözlerim ıslanmasın.

Yüzümü gören güller
Boşuna süslenmesin,
Beni seven gönüller
Üzülüp yaslanmasın.

Kır çiçeği yüreğim
Oyunlara kanmasın,
Elimi tutan eller
Ayrılığı anmasın.

Mevlâ’dan dileğimdir:
Bir çiçek açar gibi
‘Yavrum’ diyen annemin
Dudakları yanmasın...

Bestami YAZGAN

29



Henüz küçücük bir tohumdu o. 
Toprağın altında, karanlıkta ve yal-
nızdı. Çok ufaktı, fakat kabuğuna 
sığmayacak kadar büyük hayalleri 
vardı. Tohumun duası işte böyle 
başladı. Büyümek, büyük bir ağaç 
olmak istiyordu. Geniş bir gövde-
si, upuzun dalları olsun, dallarına 
kuşlar yuva yapsın, lezzetli meyve-
lerinin tadına bakmayan kalmasın 
istiyordu. Tek arzusu hem kendisi-
ne hem de etrafına faydalı olmaktı.

“Bismillah!” dedi tohum ve çat-
ladı gövdesi. Kabukları ayrılmaya 
başladı aniden. Tohumun duasını 
duyan topraklar, Allah’ın emri ile 
yarılıverdi. Tohumun söylediği o 
sırlı kelimeye ne toprak ne su ne de 
hava kayıtsız kalabilirdi; kalmadı da. Ara sıra ıslanıyordu toprak, fakat 
sıcaktı. Yeryüzüne bahar gelmişti anlaşılan. Toprağın üstünü çok merak 
ediyordu tohum.

Günler günleri kovaladı ve çatlayan tohumdan çıkan filiz, başını top-
raktan çıkardı. Sanki uzun bir uykudan uyanmış gibiydi. Dışarıda çok 

güzel bir hava vardı. Alabildiğine uzanan yeşil tepeler, rengârenk 
çiçeklerle süslenmişti. Görebildiği kadarıyla toprağın üs-

tünde o kadar çok ağaç, çalı ve çiçek vardı 
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ki… “Tek dua eden ben değilmişim.” diye 
geçirdi tohum içinden.

Küçük tohum, artık toprağın üstünde 
taze bir filizdi. Yeryüzünün muhteşem man-
zarası, onu duyan ve duasına cevap veren 
biri olduğu inancını pekiştirdi. Şimdi, dua-
sına devam etmeliydi. Hayallerinin gerçek-
leşmesinin sırrı, duasında gizliydi. Sabırla 
bekledi küçük filiz.

Zamanla boyu uzamış ve dalları sert-
leşmişti. Artık bir fidandı. Kökleri sımsıkı 
tutunuyordu toprağa. Az sayıda da olsa 
yaprakları vardı. Yumuşak, yeşil ve taptaze 
yapraklar.

Duasına cevap veren Allah, minik fida-
nın ihtiyaçlarını da bir bir gönderiyordu. 
Yağmuru onun için su kaynağı yapıyor, gü-
neşle tenini ısıtıyordu. Öyle bir dua etmişti 

ki küçük tohum, herkes, her şey onun büyümesi için seferber olmuştu 
sanki.

Derken saatler, günleri; haftalar ayları kovalamış. Kaç mevsim yap-
rak dökmüş küçük fidan, kaç mevsim çiçek açmış. Her yağmur damla-
sında kökleri daha bir sıkı sarılmış toprağa. Büyümüş, büyümüş… Ne-
redeyse dalları bulutlara tutunacak kocaman bir ağaç olmuş. Kim bilir 
kaç tohumun daha kendi macerasını yaşamasına vesile olmak için…

         
     Meryem Gürpınar
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Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım 

Sen Ganisin, Sen Rahimsin, 
Sen kerimsin Allah’ım 
Sen seversin, sevilirsin 
Sen tek birsin Allah’ım 

Bir gül aldım elime 
Görmem için göz verdin 
Koklamaya burnumu, 
Tutmam için el verdin 

(Minik Dualar Kasetinden alınmıştır.)
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Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım 

Anneciğimin sesini 
Duymaya kulak verdin 
Ondan dua öğrendim 
Söylemeye dil verdin 

Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım 

Sen Ganisin, Sen Rahimsin, 
Sen Kerimsin Allah’ım 
Sen seversin, sevilirsin 
Sen tek birsin Allah’ım 

Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım... 
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İstiklal Marşı  şairimiz Mehmet Akif, her ba-
kımdan örnek bir insandı. Çocukları için iyi bir 

baba, anne ve babası için iyi bir evlattı. Arkadaş-
ları için o kadar vefalıydı ki... Vefat eden arkadaşı-

nın üç çocuğunun bütün bakımlarını üstenmişti. 
İstiklal Marşı’nı yazdığı zaman verilen 500 Liralık ödülü 

kabul etmedi. Bu para kimsesiz çocukların bakımını üstlenen bir 
kuruma bağışlandı. O paraya o kadar ihtiyacı vardı ki... Ankara’nın 
soğuğunda giyecek bir paltosu bile yoktu. Bütün derdi ülkesinin kal-
kınması ve düşmandan kurtulmasıydı.

Mehmet Akif önemli bir ilim adamıydı. Aynı zamanda güzel dinimizi 
de çok iyi biliyordu. 

İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif, sözünde durmamanın ne ka-
dar büyük bir kusur olduğunu bilmekteydi. Sadece bilmekle de kal-
mayıp sözünde durmayı hayatının önemli bir kuralı hâline getirmişti. 
Çünkü inandığı güzel din ve onun peygamberi, sözünde durmamayı 
çok kötü bir davranış olarak görüyordu. 

Bir gün arkadaşlarından Eşref Edip’le öğle yemeğinde buluşmak 
için sözleşmişlerdi. Eşref Edip, Vaniköy’de; kendisi de Beylerbeyi’nde 
oturuyordu.

Öğleden bir saat evvel oraya gidecekti. O gün öyle bir yağmur 
yağdı ki; her taraf âdeta sel oldu. 

YAĞMUR MAZERET OLAMAZ
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Eşref Edip, Mehmet Akif’in böyle bir havada gelemeyeceğini düşün-
müştü. Bu sebeple hizmetçiye döneceğini söyleyerek evden çıkıp yakın 
komşulardan birine gitti. 

Yağmur devam ediyordu. O evden çıktıktan bir süre sonra Mehmet 
Akif, o yağmura rağmen Eşref Edip’in evine gelmişti.

Eşref Edip, evine döndüğünde onun geldiğini hizmetçiden öğrenmişti. 
Akif sırılsıklam olmasına rağmen içeriye girmemiş, “Selâm söyle.” demiş, 
yağmura aldırmadan gerisin geriye gitmişti. 

Eşref Edip ertesi gün kendisini bulmuş, durumu 
anlatarak özür dilemek istemişti, ama Meh-
met Akif bu olaydan dolayı kırılmıştı. Ve 
ona şu unutulmayacak cevabı ver-
mişti: 

– Bir söz ya ölüm ya da ona 
yakın bir felâketle yerine getiril-
mezse mazur görülebilir.
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Sokaktaki yüz kişiye “Duman size neyi hatırlatır?” 
diye sorsak doksan tanesi yangın diyecektir. Çünkü dumanın 

olduğu yerde bir şeyler yanıyor, demektir. Orman yangınlarını düşünün. 
Yemyeşil ağaçların yerinde küllerin kaldığını hatırlayın. İnsanın içindeki 
yangın ve insanın çıkardığı duman da böyledir. Tıpkı orman yangınların-
daki gibi birçok güzelliği yok eder.

Doktorların temel görevi insan sağlığını korumaktır. Ben de bir doktor 
olarak sizi sağlığınızla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım ve sizden öğren-
diklerinizi çevrenize de aktarmanızı isteyeceğim. Çünkü zararlı alışkanlık-
ların bırakılması için hepimizin gayretine ihtiyaç var.

Sigara içen kişiler uzaktan bakıldığında sanki bir duman makinesine 
benzerler. Her gün yavaş yavaş kendilerini zehirlerler. Kendilerini zehirle-
mekle kalmaz, çevrelerine de zarar verirler. Küçücük bir sigara ile bir oda 
dolusu havayı kirletebilirler. Eğer sigara içen birisi ile aynı odada bulunu-
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yorsanız, siz de en az sigara içen kişi 
kadar etkilenirsiniz. Sigara dumanının içinde 
üç yüz kadar zararlı madde vardır. Bunlardan birçoğu 
kanser yapıcıdır. Yani sigara dumanı insanları yavaş yavaş 
zehirler.

Sigara içen kişilerde zamanla oluşan değişikliklere bir bakalım. 
Bir soba borusu düşünün. Bu boru içinden her gün dumanlar gelip 
gidiyor. Belli bir süre sonra bu boru is ve katran ile dolar. Artık temiz 
hava bile alamaz ve tıkanır. İşte sigara içen insanın akciğerlerindeki 
temiz havayı alıp veren bronşlar da bu şekilde tıkanır. Bu duruma 
gelmeden önce ise ağız kokusu, diş sararması gibi problemler mey-
dana gelir. Kişi eskiden olduğu kadar aktif hareket edemez duruma 
gelir. Çok çabuk yorulur. Akciğerlerindeki bronşlarda tıkanmalar de-
vam ederse ciddi öksürükler başlar. Gece uykusuzlukları ve akci-
ğer hastalıkları oluşur. Daha birçok kötü hastalık için ise risk vardır. 
Oysa sigara ile zarar verilen organların değeri ölçülemez. Öyle ki 
akciğer kanseri olmuş birisine “Size yeni bir akciğer verelim, siz bize 
her şeyinizi verin.” desek hemen kabul edecektir.

Sigaranın zararlarını anlatırken şunu da belirtmeliyim: Bu kadar 
zararlı bir maddenin aslında yeryüzünde yasaklanması gerekir. 
Ama hiçbir şey yasaklamayla çözülemez. İnsanların eğitilmesi ve 
bilgilendirilmesi en geçerli yoldur. O zaman parolamız ‘dumansız 
toplum, dumansız ve yangınsız ülke’ olsun. İnsanlarda da sigaranın 
sebep olduğu yangınlar vardır. Hepinize sağlıklı yarınlar diliyorum.
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Her şey önce gökyüzünde huni şeklinde bir bulutun 
oluşmasıyla başlar. Huni şeklindeki bu bulut bir filin 
hortumuna benzer. Bu bulut şiddetli gök gürültüleriy-
le dönerek aşağıya doğru uzanır. Bu uzantı yeryüzü-
ne kadar inmemişse hava taşıtları ve kuşlar dışındaki 
varlıklar için tehlike oluşturmaz. Asıl felaket bu hortu-
mun yeryüzüne kadar uzamasıyla başlar. Yerçekimi-
nin onca etkisine rağmen üzerinden geçtiği her şeyi 
bu iş için kurulmuş özel bir düzenek gibi bulutlara 
doğru yükseltmeye çalışır. Ülkemizde, okyanus et-
rafındaki kadar etkili olmasa da zaman zaman can 
kayıplarına neden olan hortumlar görülür. 
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Bazen “Gökten balık yağdı.” veya “ Gökten 

kurbağa yağdı.” gibi inanılması zor haberler 

duyulur. Gerçekten de gökten balık yağabilir 

mi? Evet yağabilir. Nasıl mı? Hortumlar o kadar 

şiddetli hava akımlarıdır ki karada olursa asır-

lık bir ağacı kökünden sökebilir; bir otomobili 

metrelerce yükseğe kaldırabilir; ahşap bir evi 

uçurabilir. Peki, hortum denizde olursa... Tahmin 

ettiğiniz gibi bu kez havaya yükselecek olan de-

nizde bulunan canlılardır. Bu şekilde çok sayıda 

balık hortumla birlikte havaya yükselir ve hava 

akımlarıyla birlikte karaların üzerine taşınır. Son-

ra yağmur gibi yeryüzüne iner. 

Bu kadar güçlü hava akımlarını görünce on-

ları yaratan Rabbimizin kudretinin sonsuzluğunu 

tekrar fark ediyor, hayretimizi gizleyemiyoruz.
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Suların uzun süre kesildiğini düşünelim. Ne kadar zor 

durumda kalırdık değil mi?

Su, hayatımızı sürdürebilmemiz için son derece ge-

rekli bir şeydir. Suyu içmeden başka, yemek yapımında 

kullanırız. Pazardan aldığımız sebze ve meyveleri su ile 

yıkarıız. 

Ya temizlik? Susuz temizlik mümkün olur mu? Tuva-

letten sonra, yemeklerden önce ve sonra su ile yıkarız 

elimizi. Dişlerimizi fırçalarken de suyu kullanırız.

Çamaşırların ve bulaşıkların susuz yıkanması müm-

kün değildir. 

O zaman düşünelim. Bir hafta suyumuz gelmeseydi 

ne olurdu?

1

2

3

4
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Etka’nın boya kalemleri kaybolmuştu. Akşam görsel sanatlar 
dersinden ödevi olduğu için ağlayarak evine gitti. Etka gittikten 
sonra sıra arkadaşı Ahmet kaybolan boya kalemlerini buldu. 

Ahmet, Etka’nın evine gidip kalemleri vererek onu sevindirmek 
istiyor. Ama yollar biraz karışık.

Ahmet’e Etka’nın evine giden yolu gösterir misiniz?
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ÇANAKKALE   ÇEVRE   NEZAKET
YEŞİLAY    ORMAN   EV
SÛRE    ŞEHİT   EMANET
İSTİKLAL MARŞI

Aşağıdaki kelimeleri yukarıdaki tabloda bularak işaretleyiniz.

A S C E B D H J V T E C S

Ç A N A K K A L E K E R O

P E T P E V B İ T R M O Ş

Y L Ç E V R E M R N A F E

E E D E B İ Y A L İ N A H

Ş V N E Z A K E T Y E Z İ

İ A B C A D E F G S T H T

L İ O R M A N J K E L S M

A N P R S Ş O T U V Y U Z

Y T A B C D U V Ü Y S R B

D İ N S M Ö Z P R S Ö E T

İ S T İ K L A L M A R Ş I

S A N İ T İ Y A G O M U L
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İstiklal Marşı ve bayrağımız saygı göstermemiz gereken 
önemli değerlerdendir. İstiklâl Marşı’mızın okunduğu bir 
yerden geçiyorsak hemen durmalı, hazır ola geçmeli ve 

İstiklal Marşı’mızın okunmasına katılmalıyız.

Yukarıdaki resmi, renkleri kendiniz seçerek boya-
yabilir misiniz?

yerden geçiyorsak hemen durmalı, hazır ola geçme
İstiklal Marşı’mızın okunmasına katılmalıyız.
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Yaptığımız hatalardan dolayı özür 
dilemesini bilmeliyiz. Özür dile-
mek bizi küçük düşürmez.

Bütün konuşmalarımızda kibar 
ve nazik olmalıyız. “Lütfen”, “Te-
şekkür ederim”, “Özür dilerim”, 
“Rica ederim” çok kullandığımız 
kelimelerden olmalıdır.

Sevdiklerimize hediye almalıyız. 
Yılın her günü hediyeleşebiliriz. 
Ancak bayramlarda ve özel gün-
lerde sevdiklerimize hediye almak 
güzel bir davranıştır. Anne, baba 
ve kardeşlerimizin önemli günleri-
ni unutmamalıyız. Hediyeyi harç-
lığımızdan biriktirdiğimiz parayla 
almamız onlara daha fazla değer 
verdiğimizi gösterir.
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Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar ve 
bütün güzel söz ve davranışlar Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm, 
Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Bize ve Allah’ın sâlih 
kullarına selâm olsun. Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine 
şehâdet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallâhu aleyhi vesellem) O’nun 
kulu ve elçisidir. 

KUREYŞ SÛRESİ

ETTEHİYYAT DUASI

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kureyş’in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için,
2. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş 

olmak için,
3. Yalnız bu Ev’in (Kâbe’nin) Rabbine ibadet etsinler.
4. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rabb’lerine 

kulluk etsinler.
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LATİF:  Faydalı olan şeyleri yarattıklarına güzellik 

ve incelikle ulaştırarak lütuf ve ihsan eden, 

işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen kulla-

rını iyiliklere ulaştıran.

       Yüce Allah bize iyiliklerini biz farkına var-

madan ulaştırır. Meyveler büyük bir incelik-

le olgunlaşır. Gece ve gündüz mükemmel 

bir şekilde birbirini takip eder. Hastalanın-

ca bizi büyük bir gizemle iyileştirir.  İçimizi 

neşeyle ve sevgiyle doldurur.

       Bütün bunlar Rabbimizin “Lâtif “ isminin 

gereğidir.

Kıyametin 

kopması yakın olsa 

bile elindeki ağacı dik.

BİR HADİS

BİR ATASÖZÜ

Yaş kesen baş keser.
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İki resim arasındaki 5 farkı bulunuz.

Sevgili Peygamberimiz ağaç dikmemizi tavsiye 
etmiştir. Dünyamızı yeşillendirmek için çalışmalı, 
çevremizdeki bitkilere zarar vermemeliyiz.
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1. Verdikleri için Yüce Allah’a teşekkür etme
2. Yazma aleti
3. Oruç tutulan ay
4. Güneş battıktan sonra kılınan namaz
5. Ucu sivri cam kab
6.   Aynı topraklarda yaşayan ve aynı kültürü payla-

şan insan topluluğu
7. Bir şeyi yapmaya karar verme
8. Kötü değil
9. İnsanların barındıkları yer, yuvamız
10. Suyun yüksekten aktığı yer

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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Bu oyunu  en az iki, 
en fazla dört kişiyle oy-

nayabiliriz. Oyun için gerekli mal-
zemeler, bir sofra (sehba veya küçük 

masa da olabilir), bir adet kibrit kutusu ve bir 
adet su bardağı. 

Malzemeler hazırsa hemen oyunumuzun kurallarını 
öğrenelim. 

Bardağı sofranın ortasını koyalım. Bardak herkese eşit 
uzaklıkta bulunsun. Sofranın etrafına oyuncular otursun. Kib-

riti bir kısmı dışarı sarkacak şekilde sofranın kenarına koyalım. 
Resimsiz taraf üst  tarafta olsun. Asıl hedefimiz kibriti bardağın 

içine atmak. Kibriti bardağa atarsak 10 puan, kibrit kutusu dik ka-
lırsa 5 puan, yan yüzünün üzerine kalırsa 2 puan, kibritin ön yüzü 

gelirse 1 puan alırız. Ama kibritin arka yüzü gelirse sıra arkadaşı-
mıza geçer. Eğer kibriti sofranın dışına düşürürsek o elde aldığımız 
puanları kaybederiz. 
 100 puana ilk ulaşan oyunu kazanır.

1 puan

5 puan

Sıra
 arkadaşına 

geçti.

2 puan
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Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceydi! On-
larca ülkenin askerlerinden oluşan bir ordu Çanakkale 
Boğazı’ndan geçerek ülkemizi işgal etmek istiyordu. Düşman 
askerleri çoktu. Gemileri ve silahları da…

Aynı anda altı farklı yerde savaşan Türk Milleti’ni çok kolay ye-
nebileceklerini düşünüyorlardı. Dünyanın her tarafından kandırdıkları 
insanları savaşmak için buraya getirmişlerdi. 

Savaşın en şiddetli zamanlarından biriydi. Düşmanlar gemilerden 
top atışları yapıyorlardı. Mermilerden biri Seyyid Onbaşı’nın da bu-
lunduğu yere düştü. Birçok askerimiz şehit oldu, bir kısmı da ağır ya-
ralandı. 

Seyyid Onbaşı bu saldırıya karşılık vermek istiyordu. Ama yalnızdı. 
Topun mermisi ise tam iki yüz yetmiş kiloydu. Bu ağırlığı 
bir kişinin tek başına kaldırması düşünülemezdi. Ancak 
o inanmıştı. Yüce Allah, vatanını savunanların yardım-
cısıydı. “Bismillah” dedi ve mermiyi kavradı. O da ne? 
Üç kişinin bile zor kaldıracağı mermiyi tek başına 
kaldırıp topa yerleştirmişti. Topu düşman 
gemilerinin en büyüğüne yöneltti ve 
ateşledi. Tam isabet! Gemi dümen 
dairesinden vurulmuştu. Dümen 
kontrolünü kaybeden gemi biraz 
sonra bir de mayına çarptı ve bat-
maya başladı.

Seyyid Onbaşı’nın bu kahra-
manlığından sonra düşmanlar 
denizden geçemeyeceklerini an-
ladılar ve karadan geçmeye karar 
verdiler. Ama muvaffak olamadılar.

Tarihimiz Seyyid Onbaşı gibi yüz-
lerce kahramanla doludur. Onları sev-
gi ve minnetle hatırlıyoruz. 

SEYYİD ONBAŞI KİMDİR
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Bir erik ağacım vardı
Dallarında çiçekler
Dallarında kuşlar
Cıvıldaşırlardı.

Bir erik ağacım vardı
Kestiler
Yerine bir kocaman
Apartman diktiler.

Artık ne çiçek açar
Ne kuşların hâlinden anlar.

Bir erik ağacım vardı
Ak çiçekler açardı
Baharda

Bir erik ağacım vardı
Kuşlara
Kucak açardı. 

A. Vahap AKBAŞ



              Sevgili Peygamberimiz etrafındaki bütün insanlarla  ilgi-
lenirdi. Sahabîlerden herhangi birinin mescide gelmediğini hemen 
fark eder, arkadaşlarına bir problemi olup olmadığını sorardı.

Peygamber Efendimiz’i mescidde en ön saflarda dinleyen bir ço-
cuk vardı. Bu çocuk bir gün gelmemişti. Sevgili Peygamberimiz ço-
cuğun gelmediğini hemen fark etti. Etrafındakilere çocuğun neden 
gelmediğini sordu. Sahabîler, çocuğun kuşu öldüğü için üzgün ol-
duğunu bu yüzden evinden çıkmadığını söylediler.

Sevgili Peygamberimiz hemen çocuğun evine yöneldi. Kapıya 
vurunca karşısına üzgün bir hâlde çocuk çıktı. Çocuk gözlerine ina-
namıyordu. “Aman Allah’ım! Allah Resûlü’nün evimize gelmesi ne 
büyük şeref!” diye geçirdi içinden. 

Peygamber Efendimiz:
– Kuşun ölmüş. Başın sağolsun, dedi. Çocuğun başını okşadı. 
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Çocuğun hayreti iyice artmış-
tı. Allah’ın Resûlü onun mescide gelmedi-
ğini farketmiş, sebebini öğrenmişti. Hem de onca işi-
nin arasında kendisine zaman ayırmış, evine kadar gelmişti. 

 Artık üzüntüsünü unutmuştu. Acısını, insanların en hayırlısı, en 
merhametlisiyle paylaşmıştı. 
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Ayşe Hanım yerde kızına ait olmadığını düşündüğü bir kale-
mi görünce şaşırdı.

– Kızım bu kalemi hatırlamıyorum.
– Zaten benim değil anneciğim.
– İyi de nereden geldi bu kalem?
– Şey, anne. Rabia’nın kalemi. Çok güzel değil mi? Çok be-

ğendiğim için bende bir gün kalmasına izin verdi. 
Ayşe Hanım bu konuşmadan hiç memnun olmamıştı. Çün-

kü kızı kendine ait olmayan bir eşyaya gereken ehemmiyeti 
vermiyordu. Bu önemli konuyu hemen kızıyla konuşmalıydı. 
Zehra’nın yanına gitti ve saçlarını okşadı. 

– Canım kızım, arkadaşın Rabia’ya ait kalemi yerde gör-
düm. Geçici olarak bize verilen eşyalara emanet denir. Rabia 
o kalemi sana emanet olarak vermiş. Ama sen o kaleme gere-
ken özeni göstermiyorsun. Ya görmeden üzerine bassaydım? 
Arkadaşına ne cevap verirdin o zaman.
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– Yenisini almak zorunda kalırdık her hâlde, diye 
cevap verdi Zehra.

Ayşe Hanım emanetin ne demek olduğunu Zehra’ya uzun 
uzun anlattı. Emanete kendi eşyalarımızdan daha fazla özen gös-
termemiz gerektiğini söyledi. Sevgili Peygamberimiz’in bu konu-
daki öğütlerinden örnekler verdi. 

Zehra en çok, peygamberliğini kabul etmedikleri hâlde müş-
riklerin eşyalarını Efendimiz’e emanet ettiklerini öğrenince etkilen-
di. Kararını vermişti. Bundan sonra emanete kendi eşyalarından 
daha fazla önem verecekti.
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Hazreti Hamza Sevgili Peygamberimizin am-
casıdır. O çok güçlüydü. Avcılıkla uğraşırdı. Bu 

yönü Mekke’de çok meşhurdu. Hatta ona “aslan 
avcısı” diyerek övgüde bulunurlardı. Her av dönüşü 

Kâbe’ye uğrar, tavaf yapardı. 
Yine bir av dönüşüydü. Kâbe’de tavaf ediyordu. Bir hiz-

metçi ona yaklaşıp,
– Ebû Cehil, kardeşinin oğluna kötü şeyler söyledi, dedi. 
Hazreti Hamza bu duruma çok kızdı. Hemen Ebû Cehil’in 

yanına gidip,
– Kardeşimin oğluna kötü söz söyleyen, kalbini inciten sen 

misin, diyerek boynundaki yay ile Ebû Cehil’in başını yedi 
yerinden yardı.

Hazreti Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Ebû Cehil, 
Hazreti Hamza’nın ona kızarak Müslüman olmasından 

korktuğu için karşılık vermedi. Yanındakileri 
de engelledi.
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Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz’in yanına gitti. Çok üz-
gün olan Efendimiz’e

– Ya Muhammed, Ebû Cehil’den intikamını aldım. Artık üzül-
me, sevin, dedi. 

Sevgili Peygamberimiz, 
– Ben, böyle şeylere sevinmem, dedi.
Hazreti Hamza,
– Seni sevindirmek, üzüntüden kurtarmak için ne istersen ya-

payım.
O zaman Peygamber Efendimiz buyurdu ki: 
– Ben ancak senin iman ederek kıymetli bedenini Cehennem 

ateşinden kurtarman ile sevinirim. 
Bunun üzerine Hazreti Hamza hemen Müslüman oldu.
Hazreti Hamza iman ettikten sonra Müslümanlar güç kazan-

dı. O, Peygamber Efendimiz’in yanından hiç ayrılmadı. Savaş-
larda Allah’a inanmayanların korkulu rüyası oldu. 

Hazreti Hamza, Uhud Savaşı’nda bir yere gizlenen Vahşî 
isimli bir köle tarafından şehit edildi. Onun şehit olması Sevgi-
li Peygamberimiz’i çok üzdü. Ancak bütün üzüntüsüne rağmen 
onu şehit eden Vahşî’yi affetti. Hazreti Vahşî de Peygamber 
Efendimiz’in bu büyüklüğünü görünce iman ederek Müslüman 
oldu. 

Artık Hazreti Hamza aslan avcısı değil “Allah’ın aslanı” ve 
“şehitlerin şahı” olarak anılacaktı.
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Gökhan okuldan eve gelirken dışarıda yoğun bir kar 
yağışı vardı. Çok üşümüştü. Eve yaklaştığında çatılarında-
ki eski bacaya güvercinlerin yuva yapmış olduklarını fark 
etti. Buna çok sevinen Gökhan koşa koşa evine geldi. Ev 
çok sakindi. İçeri girer girmez annesine seslendi. O sırada 
annesi mutfakta akşam yemeğini hazırlamakla meşguldü. 

Gökhan odasına giderek üstünü değiştirdi ve annesinin 
yanına uğradı. Annesine, 

– Anneciğim, sana çok güzel haberlerim var. Dışarı-
da kar yağıyor ve eski bacamıza kumrular yuva yapmış. 
Hem de çok sevimli. Onlar ne yer biliyor musun, dedi.

Annesi Gökhan’ın bu heyecanlı hâline tebessüm ederek:
– Arpa, buğday gibi gıdaları yerler yavrum, dedi. An-

nesinin yüzünden Gökhan’ın bu soruyu neden 
sorduğunu anlayamadığına dair bir ifade sezi-

liyordu. 
Sonra,
– Peki, bu saydıkların bizde var mı, dedi 

Gökhan annesine. Annesi 

Mine AYÖZ
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bu sorulardan hiçbir şey anlamamıştı. Ama Gökhan’ın 
sorularına tek tek cevap vermişti. 

Bu sefer annesi Gökhan’a,
– Bütün bunları ne yapacaksın, diye sordu. 
Gökhan: 
– Anneciğim, bunları kumrulara götürüp vereceğim, 

dedi. 
Annesi bu duruma çok sevinmişti. Gökhan’a buğday 

ve arpanın yerini söyledi ve babası gelmeden tek başına 
çatıya çıkmamasını tembihledi. Biraz sonra Gökhan’ın 
babası geldi. Gökhan hemen babasının kucağına atladı 
ve ona da durumu anlattı. Babası ve Gökhan birlikte ça-
tıya çıktılar, güvercinlere yem verdiler. Bu sırada bir şeyi 
unutmuşlardı. Kumrular bacalarına konduğundan artık 
sobalarını yakamayacaklardı. Bu da evlerinin soğuması 
ve üşümeleri demekti. 

Gökhan’ın babası buna çare olarak başka bir odada 
oturmayı teklif etti. Çünkü bu odanın bacası yuvaya uzaktı.
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Belki bu kelimenin anlamını bilmiyorsunuz. 

Ama inanın çok faydalı bir şey. Olmazsa ol-

maz bir şey.

Atmosfer dünyamızın etrafını saran hava 

tabakasına verdiğimiz isimdir. Hayatlarını sür-

dürmesi için insanlara gerekli oksijeni ve bitki-

lere gerekli karbondioksiti barındıran havadan 

bahsediyoruz. Hani nefesimizi tuttuğumuz za-

man boğulacak gibi olduğumuz, onsuz yaşa-

yamadığımız hava tabakasının adıdır atmos-

fer. 

Atmosfer olmadan insanların, hayvanların 

ve bitkilerin yaşayamayacağını biliyoruz. An-

cak bu hava tabakası hakkında bilmediğimiz 

o kadar çok şey var ki. 
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Yüce Rabbimiz atmosfere birçok görev vermiş-

tir. Güneşten gelen öldürücü zararlı ışınları süzerek 

bize faydalı ışınların ulaşmasını sağlamak atmosfe-

rin görevidir.

Atmosfer olmasaydı yağmurun hiç yağmayaca-

ğını biliyor muydunuz? 

 Ya atmosferin gök taşlarının dünyaya çarpma-

sını engellediğini biliyor muydunuz?  Uzayda bulu-

nan gök taşları atmosfere girerken parçalanıp ufa-

lanır. Eğer atmosfer bu özellikte yaratılmasaydı her 

an başımıza bir gök taşı düşebilirdi.

Atmosfer aynı zamanda dünyamızın ısısının ko-

runmasıyla da görevlendirilmiştir. Atmosfer olma-

saydı dünyamız dondurucu soğuklara maruz kala-

caktı.

Her şeyi bizim hayatımızı sürdürmemiz için en 

güzel şekilde yaratan Yüce Allah’a sonsuz şükürler 

olsun.
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Her canlı, kendisine verilen özelliklerden dolayı yaratıcımız olan 
Yüce Allah’a şükreder. Mesela biz insanlar... Rabbimize şükretmek 
için o kadar çok sebebimiz var ki... Akıllı yaratıldığımız, görebildiği-
miz, işitebildiğimiz, yüzlerce meyveyi tadabildiğimiz, sevebildiğimiz 
için, daha binlerce nimet için Rabbimize teşekkür ederiz. 

Peki hayvanlar ne gibi özellikler verdiği için Yüce  Allah’a şükre-
derler?

Çok hızlı koşabildiği için

Uçabildiği için

Beslenmesinde, hareket et-
mek zorunda olmadığı için

Kendisini koruyan evini 
sırtında yarattığı için

Vücudunu sert dikenlerle 
koruduğu için

Canlılarla özelliklerini eşleştirebilir misiniz?

EŞLEŞTİRME
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Sevgili Peygamberimiz “Yaşlılarımıza 
saygı ve ikram, Allah’a saygıdandır.” bu-
yurmuştur. Yani Allah’ın sevgisini kazan-
mak için yaşlılara saygı göstermeliyiz.

Yaşlı bir amca yolunu kaybetmiş. Evine giden 
yol oldukça karmaşık. Melike ona yardım 
etmek istiyor. Yaşlı amcanın evine giden 
yolu gösterebilir misiniz?
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Aşağıdaki kelimeleri tablodan bularak işaretleyebilir misiniz?

SAYGI   SEVGİ  KORUMA
EMANET   VATAN  YARDIM
SABIR   ŞEFKAT  MERHAMET
    BAYRAM

VAYATEMAHREM
AKABZAYAAKTA

TFRARIBASAŞA

AADAAYAVADEN

NHIPJAYABAFA
AAMAAHAOAAKA
AZAMUROKYDAI
ŞAEÜANTARATA
ANAİGVESAELA
LADACFBAMİÖS
AIGYASAFZUAA
KZCAÜATENAME
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Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek 
boyayabilir misiniz?

Atalarımızın canı pahasına korudukları yaşadığı-
mız topraklara vatan denir. Vatanımızı korumak ve 
kalkındırmak en önemli görevlerimizdendir.
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ALLÂHÜMME SALLİ DUASI

Allah’ım! Hazreti İbrâhim’e ve Hazreti İbrâhim’in 
ailesine salât ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti  
Muhammed’e ve Efendimiz Hazreti Muhammed’in 
ailesine de salât et. Şüphesiz ki Sen, her bakımdan 
hamde lâyık ve şânı yüce olansın.
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KERİM:  Hayrı çok olan, bağışı tükenmeyen, 
her türlü şeref  ve fazileti kendisinde 
toplayan, işleri övülmeye layık olan, 
kullarına cömert davranan.

BİR HADİS

Büyüklerimizi
saymayan, küçüklerimi-
ze merhamet etmeyen

bizden değildir.

BİR ATASÖZÜ

Bin bilsen bile bir bile-
ne danış.



Bacak bacak üstüne atarak 
oturmak büyüklerimize karşı 
saygısızlıktır. Aynı zamanda ki-
birli olmanın bir ifadesidir. Ki-
bir ise Yüce Allah’ın sevmediği 
davranışlardandır.

Evimizde, büro ya da otobüs-
te bizden büyük insanlara yer 
vermeliyiz. Bu, büyüklere say-
gının bir gereğidir.

Büyüğümüz, bulunduğu-
muz odaya girdiğinde ye-
rimizden kalkmalı, ona yer 
göstermeliyiz.
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Rabbimize şükretmemiz gereken şeylerden biri de 
bizim için binlerce farklı yiyecek yaratmasıdır.

İki resim arasındaki 5 farkı bulur musunuz?
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1. Yüce yaratıcımız
2. Üzerinde yaşadığımız toprak parçası
3. Günde beş kez yapmamız gereken ibadet
4. Vücudumuzun ve elbisemizin kirlerden arındırılması
5. Mübarek gecelere denir.
6. Bir peygamber adı
7. Bir binek hayvanı
8. Ramazan’da minareler arasına asılır.
9. Uzun bacaklı bir kuş cinsi  

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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Oyuncular arasında bir kişi ebe seçi-
lir. Ebenin haricindeki oyuncular daha önce 

çizdikleri karenin bir köşesinde bulunurlar. Bu 
kare oyuncu sayısına göre beşgen, altıgen, yedigen 

de olabilir. Ebe ortaya geçer. Oyuncular birbirleriyle yer 
değiştirirken ebe boş kalan köşeyi kapmaya çalışır. Bu yer 

değiştirmeler sırasında köşesini ebeye kaptıran oyuncu yeni ebe 
olur ve oyun böylece devam eder. 
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Babam namaz kılarken
Arkasından bakardım
Her şeyi bilmesem de
Yaptığını yapardım

Babam mutlu olurdu
Beni böyle görünce
Saçlarımı okşardı 
Boğulurdu sevince

Arzumu gören annem
Dizine alıp beni
Çabucak öğretmişti 
Güzelim sûreleri

Şimdi namazlarımı 
Dosdoğru kılıyorum
Rabbime dua edip 
Huzurla doluyorum

Salih EROL



Yaz tatili gelince elbette hepimiz “Eyvah, tatil geldi!” 
demiyoruz. Çoğumuz seviniyoruz. Tek üzüntümüz, arkadaş-

larımızdan ve öğretmenimizden ayrı kalmak. 
Zaten sıcakların artmasıyla derslere alâkamız azalıyor. Hem yo-

ğun bir okul dönemini geride bırakınca artık tatili hak ettik diye dü-
şünebilirsiniz. Haklısınız da. İyi bir tatili hak ettik. 

Peki, nasıl bir tatil geçirmeliyiz? Artık sabah erken kalkmak zo-
runda değiliz. Yapmak zorunda olduğumuz ödevlerimiz de yok. Çiz-
gi film izlemek, bilgisayarda oyun oynamak güzel, ama bütün yazı 
böyle geçiremeyiz ki?

Yaz tatili için planlarımızın olması gerekir. Tatilimizde akrabaları-
mızı ziyaret edebiliriz. Gezdiğimiz yerlerle ilgili bilgi ve fotoğraf topla-
yabiliriz. Ama nereye gidersek gidelim dostlarımızı yanımıza alma-
yı unutmayalım. Hangi dostlarımızı mı? Tabii ki kitaplarımızı. Fırsat 
buldukça kitap okumalıyız. Bu şekilde hem okuma hızımızı hem de 
bilgilerimizi artırabiliriz.

 Yaz tatilleri aynı zamanda dinî bilgilerimizi artırmak için 
de bir fırsattır. Kısa sûreleri ve âyetleri ezberleyebiliriz. En 
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güzel kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumayı 
öğrenmek de çok iyi olur. Zaten çok kısa za-
manda öğrenebilirsiniz.

Bu arada sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Çünkü sağ-
lığımız bize Yüce Allah’ın verdiği bir emanettir. Sağlığımız 
için birinci kural temizliğe çok dikkat etmek. Özellikle de sık 
sık ellerimizi yıkamak. Sonra sıcakta güneşin altında uzun 
süre kalmamalıyız. “Terli terli soğuk su içmeyin!” demi-
yorum. Çünkü annelerimizden defalarca duy-
muşuzdur bu önemli sağlık kuralı-
nı. Son olarak Şirin Çocuklar’dan 
bitirmediğimiz sayılar varsa onları 
da tamamlamalıyız. 

Kısa da olsa günlük tutmamızın 
derslerimize çok faydası olacaktır. 
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Bir pazar günüydü. Arkadaşlarımla gölün kenarında yürüyor-
duk. Bir ara arkadaşım Davut “Arkadaşlar, bakın göl kenarında-
ki banklar boş.” dedi. Bu cümlenin anlamını biliyorduk. “Gelin 
oraya oturalım, otururken de çekirdek yeriz.” demekti. Birbiri-
mizin yüzüne baktık. Kimse itiraz etmedi. Demek ki gidebilirdik. 
Zaten yürümekten de yorulmuştuk. Hemen yolun kenarındaki 
sahil büfesinden çekirdek alıp banklardan birine oturduk.

Bizi karşıdan gören, kol kaslarımızı geliştirmeye çalıştığımı-
zı zannederdi. Kolumuz sürekli kalkıp iniyordu. Parmaklarımızın 
arasında bir çekirdek. Ağzımızdan dönüşte tam orta noktada 
savrulan kabuklar. Hani düşünülerek yapılsa karıştırır insan. Ka-
buğu bile atabilir ağzına. 

Hiçbirimiz karıştırıp kabuğu ağzına atmıyordu. Hatta ben ka-
bukları yere bile atmıyordum. 

Ahmet ÖZDEMİR
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Belediyemiz çöp kutusu koymayı 
unutmuş diye çekirdekleri kabukları ile yiye-
cek değilim ya. Yere de atamam. Mecburen kabukları 
elimde biriktirmeye başladım. Bir yandan da elimdeki çekirdek 
kabuklarını arkadaşlarımdan gizlemeye çalışıyorum. Görünce ne 
diyeceklerini adım gibi biliyorum. “Hayrola Yusuf! Kabuk koleksiyo-
nu mu yapacaksın?” 

Ama elimin de bir kabuk biriktirme kapasitesi var, değil mi? On, 
bilemedin on beş çekirdekten sonra dolacak. Bu endişeyle bir yan-
dan çekirdek yiyor, bir yandan da çekirdek kâğıdının içine bakıyor-
dum. Tam bu sırada arkadaşlarımdan biri: “Arkadaşlar ben mü-
saade isteyeceğim.” dedi. Köye gideceklermiş. Acele eve gitmesi 
gerekiyormuş. Tamam, dedim içimden bu çekirdek faslı bitti; çünkü 
bir kişi giderse grup dağılır. 

Ardından ben izin istedim. “Arkadaşlar, benim de evde olmam 
gerekiyor.” dedim. Tabii derdim, arkadaşlarım görmeden elimdeki 
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çekirdek kabuklarından kur-
tulmaktı. Bunun için acele bir çöp kutusu bul-

malıydım. Ama nereden bilecektim asıl çilemin bundan 
sonra başlayacağını. Herkesin birbirini tanıdığı bu kasabada 
beni gören herkes“Hayrola Yusuf ne saklıyorsun elinde, yok-
sa yolda birşey mi buldun?” diye soruyordu. Hayır, birşey bul-
madım, diyordum. Bu sefer de “O zaman elini aç da görelim.” 
diyorlardı. Elimi açsam ne olacak? Bir avuç çekirdek kabuğu. 
Önce garip garip bakacaklar. Sonra da gülecekler.

Son çare olarak acelem varmış gibi koşar adım yüreye baş-
dım. Böyle olunca en azından acelesi var diye beni yolda lafa 
tutmazlardı. Sonunda on beş dakikadan beri aradığım şeyi 
gördüm. İlerideki telefon direğinin tam yanındaydı. Bir çöp ku-
tusunun beni bu kadar mutlu edeceğini hiç düşünmemiştim.
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Sevgili karıncam nasılsın?
Yardım edeyim mi buğdayları taşımana?
İstersen büyükçe bir kürekle
Yuva da açarım sana.
İçine bir avuç buğday koyarız,
Bir de küçük su kabı yanına.
Böylece gerek kalmaz,
Binbir emekle yaz boyu
O yuvana yiyecek taşımana...
Hem o zaman sen de gelirsin bizimle
Deniz kenarında piknik yapmaya.
Denize girer, top oynarız.
Annem de bize köfte yapar.
Ne güzel eğleniriz,
Eğer sen istersen...

  Fatma BÜYÜKŞAHİN



Hazreti Ebubekir, Peygamberimiz’in yakın 
arkadaşıydı. Bir ticaret gezisi dönüşünde ar-

kadaşı Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi 
ve sellem) peygamberliğini ilan ettiğini öğrendi. He-

men Peygamber Efendimiz’in yanına gitti. Ona duyduklarının doğru 
olup olmadığını sordu. Peygamber Efendimiz yakın arkadaşından, 
Allah’tan başka ilah olmadığına ve kendisinin de O’nun elçisi oldu-
ğuna inanmasını istedi. Hazreti Ebubekir hiç tereddüt etmeden şe-
hadet getirdi. Çünkü çocukluğundan beri Peygamber Efendimiz’den 
tek bir yalan bile duymamıştı.

Artık Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz’in yanından hiç 
ayrılmıyordu. Hem yeni gelen ayetleri öğreniyor, hem de yakınında 
bulunan insanları Müslüman olmaya davet ediyorlardı. Peygamber 
Efendimiz’e inanmayan müşrikler ise inananlara olmadık işkenceler 
ediyorlardı. Bu dönemde birçok Müslüman zor durumda kaldı. Haz-
reti Ebubekir zor durumda kalan Müslümanlar için bütün servetini 
harcadı. 
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Müşriklerin baskıları artınca Sevgili Peygamberimiz Müslü-
manlardan Medine’ye hicret etmelerini istedi. Bütün Müslümanlar 
Mekke’den ayrılınca Peygamber Efendimiz’le birlikte Hazreti Ebu-
bekir yola çıktı. Müşrikler onları takip ediyorlardı. Hazreti Ebubekir 
ile Efendimiz bir mağaraya saklandılar. 

Bu yolculukta Sevgili Peygamberimiz çok yorulmuştu. Mağara-
da uyumaya başladı. Ancak mağaranın değişik yerlerinde delikler 
vardı. Hazreti Ebubekir bu deliklerden bir yılanın gelip Efendimiz’e 
zarar vermesinden çok endişe ediyordu. Sonunda o deliklerden bi-
rini ayağıyla kapattı. 

Efendimiz uyandığında arkadaşının acı çektiğini gördü. Hazre-
ti Ebubekir ayağının bir yılan tarafından ısırıldığını söyleyince Pey-
gamber Efendimiz onun için dua etti. Yüce Allah, Efendimiz’in dua-
sını kabul ederek Hazreti Ebubekir’i iyileştirdi. 

Hazreti Ebubekir hayatı boyunca hep Sevgili 
Peygamberimiz’in yanında oldu. Bunun gibi birçok 
hadise yaşadılar. Sevgili Peygamberimiz’in 
vefatından sonra halife seçildi. 
Efendimiz’e olan bağlılığın-
dan dolayı “sadık” anlamı-
na gelen “sıddık” kelimesiye 
anıldı.
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Dünya’dan başka Güneş’in etrafında dö-
nen 8 gezegen daha var. Fakat en güzel ye-
rin dünyamız olduğunu söylemeliyiz. Sebe-
bini merak ediyor musunuz?

Dünyamız Güneş’in etrafında dönen ge-
zegenlerden üçüncü sırada yer alır. Merkür 
ve Venüs gezegenleri Güneş’e dünyamızdan 
daha yakın. Ama o gezegenlerde gündüz 
kavurucu sıcaklıklar olmaktadır. Dünyamız-
dan sonraki gezegenler ise Güneş’e uzak ol-
duklarından canlıların yaşamayacağı kadar 
soğuktur. Ya Dünya’mız... Dünyamız sıcaklık 
bakımından tam da insanların, hayvanların 
ve bitkilerin yaşamasına en uygun uzaklıkta 
yaratılmış. 

Dünyamız’ın her yerinde farklı sıcaklıklar 
var. Bazı yerler sıcak, bazı yerler ise daha 
soğuk. Bazı hayvanlar sıcak ortamda, bazı-
ları ise soğukta yaşamaya uygun yaratılmış-
lardır. Aynı şey bitkiler için de geçerlidir. Sı-
caklığın dünyamızın her yerinde farklı olması 
binlerce çeşit hayvan ve bitkinin yaşamasına 
imkân sağlar.
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Dünyanın hareketlerinin mevsimleri oluşturacak 
şekilde yaratılması da ne kadar güzel değil mi? Me-
sela hep kış mevsimi olsaydı havaların ısınmasını öz-
lemez miydik? Hep yaz mevsimi olsaydı bu kez de kış 
mevsimini ve karın yağmasını özlerdik. Ayrıca Yüce 
Allah, bizim için her mevsim farklı meyveleri tattırır.

Kainattaki her şeyi bizim hayatımıza en uygun ya-
ratan Yüce Allah’a ne kadar teşekkür etsek, şükret-
sek azdır. 
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ORUÇ TUTMAK

ZEKÂT VERMEK

HACCA GİTMEK

NAMAZ KILMAK

KELİME-İ ŞÂHADET 
GETİRMEK

Müslüman olmanın beş şartı vardır. Bunlara İslâm’ın şart-
ları da denir. Aşağıdaki resimlerle; ilgili İslâm’ın şartlarını eş-
leştirebilir misiniz?
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Onlara camiye giden yolu 
gösterir misiniz?

Mehmet ile Zehra yaz tatilinde 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek 
için camiye gitmek istiyorlar. Fakat 
yollar biraz karışık.
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Aşağıda Sevgili Peygamberimiz’e en yakın olan insanların 
isimleri tablo içerisine gizlenmiştir. Bu isimleri tablo içerisin-
den bulup işaretleyebilir misiniz?

S V E C D Ş A S D F G H B

A A M İ N E Y A L İ İ H A

Z S T V T S Z H N F T A D

Ü A C E B U B E K İ R T H

C B D T W E R T D S Y İ Ü

V D E O S M A N Z S D C S

E U A D Ü D R D Ü D S E E

F L H Ö C F A T I M A D Y

U L V M V G Ğ I O D R D İ

Y A I E Ö H A S A N H D N

T H D R J D O E İ F N D D

A D İ A Ü T K M L Y Ş P D

A B D U L M U T T A L İ B

Hazreti ABDULMUTTALİB  Hazreti HASAN
Hazreti HÜSEYİN    Hazreti HATİCE   
Hazreti ÖMER     Hazreti EBUBEKİR
Hazreti OSMAN    Hazreti ALİ
Hazreti AMİNE     Hazreti ABDULLAH   
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 Bize beyaz olarak görünen 
güneş ışınlarının aslında 7 renkten 

oluştuğunu biliyor muydunuz? 

Yukarıdaki resmi renkleri kendiniz seçerek boyayabilir misiniz? 
Unutmadan söyleyelim. Gökkuşağındaki renkler sırasıyla 
mor, lacivet, yeşil, sarı, turuncu, kırmızıdan oluşmaktadır. 
Yedinci rengi mi merak ediyorsunuz? Tabii ki beyaz.
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ANNE-BABA DUASI

Ey Rabbim! Annem ve babam; bana, kü-
çükken nasıl şefkat ve merhametle bak-
tılarsa Sen de onlara öyle merhamet et.

ASR SÛRESİ

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.

Bismillâhirrahmânirrahîm
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HALÎM:  Günahkâr kulların isyanlarına rağmen cezalandırmak-

ta aceleci olmayan, çok sabırlı.

    Rabbimiz isyan edenleri ve günah işleyenleri hemen 

cezalandırmaya gücü yettiği hâlde cezalandırmaz. 

İnsanların hatalarını anlayıp pişman olmasını ve 

tevbe etmesini bekler. O çok sabırlıdır. Yumuşak huy-

ludur. Hatalarından pişman olanları affeder.

BİR ATASÖZÜ

Doğrunun yar-
dımcısı Allah’tır.

BİLİYOR

MUYDUNUZ?

Sevgili 
Peygamberimizin

 hayatında bir kez olsun 
esnemediğini,

BİR AYET

Dinlenip sükût 
bulmanız için geceleyin karan-
lık, çalışıp iş yapmanız için de 
gündüzü aydınlık kılan  O’dur.

Yunus Sûresi, 67. Ayet
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Sofrada mümkün olduğunca az 
konuşmalıyız. Ağzımızda lokma 
olmasa bile konuşurken ağzımızı 
elimizle kapatmalıyız

Yemek yerken hep sağ
elimizi kullanmalıyız.

Büyüklerin olduğu bir masada 
yemek yiyorsak yemeğe önce 
büyüklerin başlaması gerekir. Ye-
mekten anne ve babamızdan izin 
almadan kalkmamalıyız?
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Kur’ân’ı Kerim’deki birbirinden güzel ayetlerden 
birinin “Elbiseni tertemiz tut!” olduğunu biliyor muy-
dunuz. Güzel dinimizin bu emrine uyarak bizler vü-
cudumuzu, elbisemizi ve çevremizi temiz tutmalıyız.

İki resim arasındaki 5 farkı bulur musunuz?
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1.  Sevgili Peygamberimizin ismi 
duyulunca söylediğimiz güzel 
söze denir.

2.  İnsanlar karşılaşınca birbirine 
söyledikleri güzel söz

3.  Allah’a teşekkür için söylediği-
miz söz

4.  Peygamber Efendimizin güzel 
isimlerinden biri

5. Taneli bir meyve
6.  Şifalı bir meyve (Daha çok Ara-

bistan ve Mısır’da yetişir.)
7. Mekke’de çıkan şifalı bir su.
8.  Sevgili Peygamberimizin mü-

barek kabirlerinin bulunduğu 
şehir

9. Namaz çağrısı

2

3

8

9

1

4

5

7

6

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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Uzun bir ipe yüzük geçirilerek ipin iki 
ucu düğümlenir. Çocuklardan biri ebe 

olur. Çocuklar elleriyle ipi dışarıdan tutarak 
bir halka oluştururlar. Oyun başladığında ebe 

halkanın ortasında durur. İpe geçirilmiş olan yüzük, 
ipi tutan çocuklardan birinin elinin altında saklıdır. Ço-

cuklar yüzüğü göstermeden birbirlerine aktarıp vermeye 
çalışırlar. Bazen de ebeyi şaşırtmak için aktarıyormuş gibi 

yaparlar. Bu arada “Yüzük, yüzük nerdesin, acep hangi elde-
sin.” diyerek şarkı söylerler. 

Ebe yüzüğün hangi elde olduğunu bulmaya çalışır. Bulduğu za-
man “Durun!” der. Çocuklar durur. Ebe, yüzüğün kendisinde sandığı 

üç çocuğun ellerini açmalarını söyler. Yüzük kimin elinde bulunmuşsa 
o ebe olur. Bulamazsa ebeliği devam eder.
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dördüncü bölümdekİ
BULMACALARIN CEVAPLARI

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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LABİRENT BULMACA

FARK BULMACA

KELİME AVI
S V E C D Ş A S D F G H B

A A M İ N E Y A L İ İ H A

Z S T V T S Z H N F T A D

Ü A C E B U B E K İ R T H

C B D T W E R T D S Y İ Ü

V D E O S M A N Z S D C S

E U A D Ü D R D Ü D S E E

F L H Ö C F A T I M A D Y

U L V M V G Ğ I O D R D İ

Y A I E Ö H A S A N H D N

T H D R J D O E İ F N D D

A D İ A Ü T K M L Y Ş P D

A B D U L M U T T A L İ B
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GÜZEL DİNİM
Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, gönderdiği kitaplara, kade-

re ve ahiret gününe imanla, ibadet ve İslâm’ın şartları konusunda bil-
gi sahibi olacaksınız. Ayrıca bu kitapta bilgilerinizi sınayabileceğiniz 
bulmacalar, zevkle okuyacağınız  hikâyeler ve şiirler, bilmeceler, çizgi 
hikâyeler de bulacaksınız.
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MATEMATİK ÖYKÜLERİ SERİSİ
İlköğretim 1. ve 2. sınıf yeni matematik müfredatı doğrultusunda 

toplama, çıkarma, onluk-birlik, ritmik saymalar, ikişer ileri geri sayma, 
100 içerisinde işlemler gibi temel konuların masal tadında anlatıldığı 
bir seri. Bu seriyle matematiği daha çok seveceksiniz.
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DÖRT ARKADAŞ SERİSİ
Hasta ziyaretinin önemi, hayır işlemenin özelliği, çevreye zarar verme-
me, büyüklerden izinsiz iş yapmama, istişareye önem verme, yeme 
içme adabı gibi konuların işlendiği bir seri...
Üstelik her kitabın interaktif CD’si mevcut. Bu CD’lerle bilgisayar orta-
mında bu kitapların seslendirilmiş hâlini görerek dinleyebilir ve oyun-
ları oynayabilirsiniz.
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