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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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İkrime, babası Ebu Cehil ile birlikte her zaman Peygamber 
Efendimiz’i sıkıntıya sokmak için çalışırdı. Her gördüğünde 
Efendimiz’e hakaret ederdi. Bir gün Sevgili Peygamberimizi 
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 yak-
laşarak Sevgili Peygamberimizi boğmaya çalıştı. Ama Yüce 
Allah’ın izniyle başarılı olamadı. Müşriklerle yapılan savaş-
larda da hep Peygamber Efendimizin karşısında oldu.

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



İkrime çekine çekine 
Efendimiz’in yanına geldi. Sevgili 
Peygamberimiz İkrime’nin geldiğini duyunca 
karşılamak için hemen dışarı çıktı. Öyle acele etti ki 
hırkasını bile sırtına giymemişti. Efendimiz İkrime’yi gü-
leryüzle karşıladı. Onu kucakladı ve ona iltifat etti. 

İkrime, bunca yaptığına rağmen Sevgili Peygamberi-
mizin hoşgörüsünü görünce Müslüman oldu. Peygam-
ber 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 Peygamberimizi 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 hayvana 
yardım etmek, bir yaşlıyı karşı-
dan karşıya geçirmek, kardeşi-
mize bazı işlerde yardım etmek, 
sofranın hazırlanmasında ve top-
lanmasında 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  yazın. 
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iYİLİK DEFTERİM

PAZAR 

CUMARTESİ

CUMA

PERŞEMBE

ÇARŞAMBA

SALI

PAZARTESİ



Ben gülümsemeyi çok seven bir çocuğum.
Peygamber Efendimizin devamlı gülümsediğini ve şöyle dediğini öğren-

dim: “Bir Müslüman’ın kardeşine gülümsemesi bile sadakadır.” 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 resimleri yapış-

tırdım.
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 sabah selâmı 

yollarım.
Sınıfıma girer, bütün arkadaşlarıma gülümseme dolu bir “günaydın” çeke-

rim.
Bütün bunlar bana aydınlık ve sevgi dolu bir dünya sunuyor.
Sevgi dolu dünyada, dünyanın gülen yüzünü görüyorum orada. O gülen 

yüzün içinde bütün çocukların gülücüklerinin toplanmış olduğunu hissediyo-
rum.
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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, in-
sanı 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 ba-

bam.
O günü heyecanla bekliyorum doğrusu.
Kimse fark edemez, ama olur ya kendimi uyurken seyredince rüyalarımı da 

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

yaptığımızda neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?
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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.

ii-
e 
ll-

AA
if
n
h
ğğ
d
AA
a
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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.

Rabbimizin sağlıklı beslenmemiz için yarattığı bu güzel 
organımızı, bakterilerden koruyalım.

Sevgili Peygamberimizin 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.
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Hazreti Hasan Sevgili Peygamberimizin 
Medine’ye hicretinin üçüncü yılında dünyaya 

geldi. Hazreti Hasan torunları arasında Peygam-
berimize en çok benzeyeniydi. Bunun için annesi 

Hazreti Fâtıma onu severken “Allah’ın peygambe-
rine benzeyen yavrum” derdi. Sevgili Peygamberimiz 

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
HAZRETİ HASAN



– 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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ŞİRİN ÇOCUKLAR 4'TEKİ
BULMACALARIN CEVAPLARI

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA LABİRENT BULMACA
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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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