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Mübarek Aylar

• Recep
• Şaban 
• Ramazan

Bütün günler Müslümanlar için çok önemlidir. Ancak bazı günleri, 
geceleri ve ayları yüce dinimiz daha önemli saymıştır. Cuma günü, 
kandil geceleri, Ramazan ayı gibi. 

Çünkü bu zamanlarda Müslümanlar için önemli olaylar olmuştur. 
Mesela, Mevlit Kandili’nde Sevgili Peygamberimiz’in doğum gününü 
kutlarız. Miraç Kandili de Peygamber Efendimiz’in Yüce Allah’ın hu-
zuruna kabul edildiği gecenin yıl dönümüdür. Kur’an-ı Kerim Kadir 
Gecesi’nde indirilmiştir. Cuma Müslümanların öğle vaktinde toplana-
rak ibadet yaptıkları gündür. Ramazan ayı belirli yaşa gelmiş sağlıklı 
Sevgili Peygamberimiz’in yaşadığı dönemde başka bir takvim kullanı-
lıyordu. Bu takvime göre ayların adları bugünkü kullandıklarımızdan 
farklıdır. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları diğer 
aylardan daha mübarek kabul edilmiştir.

Dini Bayramlarımız

• Ramazan Bayramı
• Kurban Bayramı

Mübarek Günler

Yüce dinimize göre 
haftanın yedi günün-
den en mübarek günü 
Cuma günüdür.

MuBAREK GUN VE GECELER

Mübarek Geceler

• Kadir Gecesi
• Mevlit Kandili
• Berat Kandili
• Miraç Kandili
• Regaip Kandili
• Cuma gecesi (Perşembeyi       

Cuma’ya bağlayan gece)
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Göz aydın hepimize,
Mübarek günler bize,
On bir ayın sultanı,
Hoş geldin evimize.

On bir ayın sultanı,
Kıymetlidir her ânı,
Süslersin şu cihanı,
Hoş geldin ya Ramazan!
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Bu ay aynı zamanda oruç kuşuna merhaba diyeceğimiz bir 

ay. Cennet kapılarının açılıp Cehennem kapılarının kapanaca-

ğını söylemiş ya Sevgili Peygamberimiz. İşte o güzel Ramazan 

günleri geldi dayandı kapıya.

Hoş geldin Ramazan!

Hoş geldin rahmet denizi…

Hoş geldin Ramazan çiçeği diyoruz sevinçle.

Hoş geldin ey Ramazan!

On bir ayın sultanı hoş geldin. 

Gönlümüzü aydınlatan, ağzımızın dualarını çoğaltan nurlu ay, 

hoş geldin! Yoksulluğumuzu ve kıskançlıklarımızı kovan, küskün-

lüklerimizi bitiren, 

Hoş geldin, safa geldin, sevinçler getirdin.

Sahur vakitlerinden iftar vakitlerine kadar uzanan oruçlu za-

man, hoş geldin.

Evet, oruç tutmanın huzurunu yaşayacağız bu ayda. Bu hu-

zurlu ortamda kitapçığımız sizlere yine birbirinden güzel yazı ve 

şiirlerle sayfalarını aralıyor. Ramazanda soframızdan eksik ol-

mayan hurmadan, Kadir Gecesi’nin ehemmiyetine kadar bütün 

güzellikleri içinde barındıran kitapçığımız elinizde duruyor işte.

Diğer sayımızda buluşuncaya kadar, Ramazanı dolu dolu ya-

şamanızı, dualarınızda arkadaşlarınızı, ailenizi, öğretmenleri-

nizi, komşuları, bütün mümin kardeşlerinizi ve bizleri unutma-

manızı diliyoruz.
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RAMAZANI TANIYALIM

Bütün yıllar güzeldir… İçi kıpır kıpır mevsimlerle aylarla, günlerle 
haftalarla doludur. Ama bazı yıllar daha güzeldir diğer yıllara göre. 
Çünkü bu yıllar özeldir. Doğduğun yıl bunlardan birisidir mesela… 
Sence de diğer yıllardan ayrılmaz mı ilk bakışta? 

Mevsimler, aylar, haftalar da böyledir. Mevsimleri bir düşün. Ya-
zın içimizi ısıtan sıcağını, ilkbaharın tatlı serin kucağını, kışın kardan 
oyuncağını düşün. Hepsinin kendine göre bir güzelliği var değil mi? 
Başka başka renkleriyle selâmlıyor bizi her biri. Sarı, yeşil, kırmızı, 
mavi… Gelgelelim bütün mevsimler hepimize sevdiremiyor kendini. 

Aslına bakarsan, ayların da pek farkı yoktur mevsimlerden. On-
ların da bambaşkadır her biri. Ama biri var ki… Bence hepsinden 
daha değerli. Bu ayın adı ne mi? Ramazan tabii ki.

Şimdi bu güzel ayı tanıyalım. Belki şimdilik yeterli olmayacak an-
latacaklarım. Daha fazlasını ileriki yıllarda öğrenmen dileğiyle…

4



Oruç Nedir? 

Oruç, niyet ederek tan yerinin ağar-
maya başlamasından itibaren, gü-
neş batıncaya kadar yememek ve 
içmemek sûretiyle yerine getirilen 
bir ibadettir. 

Oruç Kimlere Farzdır? 

Akıllı, ergenlik çağına ulaş-
mış her Müslüman’ın Rama-
zan orucunu tutması farzdır. 

Orucu Bozan 
Şeyler Nelerdir? 

Oruçlu iken yemek, içmek orucu bo-
zar. Unutarak bir şeyler yemek, içmek oru-
cu bozmaz.

Oruç Tutmak Zararlı mıdır? 

Fizikî olarak yeterli olan kişiler için oruç tut-
mak tabii ki zararlı değildir. Hatta modern tıp, 
oruç tutmanın onlarca faydasını kesin olarak 
ispatlamıştır. Ama yaşımız çok küçükse bir ay 
boyunca oruç tutmayabiliriz. Bunun yerine ara-
lıklarla oruç tutabiliriz. Hatta bu yaşlarda birkaç 
gün oruç tutmakla yetinebiliriz. Bu konuda anne ve 
babamızın tavsiyelerini dikkate almalıyız.
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Ağız veya burnundan su girip yutmadık-
ça, oruçlu kimsenin yıkanması yahut yüz-
mesi orucuna zarar vermez. 

Yıkanmak ve Yüzmek Orucu Bozar mı? 

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla 

birlikte, diş macununun, misvak parçalarının 

veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç   

bozulur. 

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? 

Katkısız sakızlarla, çiğnendiğinde hiç-
bir eksikliğe uğramayan sakızların çiğ-
nenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, 
oruçlu iken bu tür sakızları çiğnememek 
daha iyidir. 

Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı? 

Ramazan ayı orucu, ay takvimine göre tu-

tulur. Bilindiği gibi bu aylar, güneş takvimindeki 

aylara göre on gün önce gelir. Böylece Rama-

zan orucuna her yıl on gün erken başlanır.

Ramazan Neden Her Yıl On Gün Önce Başlar 
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 Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur. 

 Üç kişi vardır ki, bunların duaları reddolunmaz. Bunlar, 
oruçlunun iftar vaktindeki duası, adil olan yöneticinin duası ve 
bir de haksızlığa uğrayanın duasıdır. 

 İçinizden biri oruçlu olduğu günlerde başka-
sına çirkin söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Eğer 
biri ona kötü söz söyler ya da elle sataşırsa, “Ben 
oruçluyum!” desin. 

Yüce Kitabımızdan Üç Ayet:
 “Ey iman edenler! Oruç sizden ev-

velki ümmetlere farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı. Ta ki günahtan sakınıp takva-
ya eresiniz.” (Bakara, 183. Ayet) 

 “Oruç günleri sayılıdır. Sizden biri 
hasta yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar başka gün- l e rde 
oruç tutar. Düşkünlüğünden yahut iyileşme ümidi olmayan bir hasta-
lıktan dolayı oruca dayanamayanlar içinse, bir fakiri doyuracak kadar 
fidye gerekir…” (Bakara, 184. Ayet) 

 “O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hi-
dayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda 
indirilmiştir. Kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Bu ayda hasta olan 
veya yolda bulunan, tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç 
tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez…” (Bakara, 185. 
Ayet) 

Sevgili Peygamberimiz Oruçla İlgili Neler Söylemiş? 
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Çevremizdekilerden yardım talep ederek, muhtaç ailelere  • 
erzak takviyesinde bulunabiliriz. 
Arkadaşlarımızı, mahallemizdeki yaşlıları, akrabalarımızı, kapı • 
komşularımızı iftara yahut sahura davet edebiliriz.
Arkadaşlarımıza bayram hediyeleri hazırlayabiliriz. • 
Apartmanımızdaki, mahallemizdeki yahut okulumuzdaki  • 
arkadaşlarımızla birlikte bir “Kadir Gecesi Programı” hazırla-
yabilir ve bu etkinliği ailelerimize sunabiliriz. 

Allah’ım! Bugün de benim zeki ve  • dinç olmamı sağla. Benim 
bilgisizlik ve gereksiz işler yapmama engel ol. Bugünde ya-
rattığın her iyilikten bana da ver; ey cömertlerin en cömerdi! 

Allah’ım! Bugün de emirlerini uygulamak için beni güçlendir; • 
bu günde seni hatırlamamı sağla; cömertliğinle benim sana 
şükretmemi nasip et; beni günah olacak kötü işler yapmam-
dan ve belalı işlere girmemden koru! 

Allah’ım! Bugün de öksüzlere ve yetimlere merhamet etme-• 
yi, fakirlerin ve ihtiyacı olanların karnını doyurmayı, karşı-
ma çıkan herkese selâm vermeyi, insanlarla iyi geçinmeyi 
ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip et; ey 
sıkıldığımda bana yardımcı olan! 

DUA, DUA, DUA...
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• Ramazan’da komşularımız, akrabalarımız ve yoksullar iftara davet 
edilir. 

• Sahura kaldırmak için davul çalınır. Davulla beraber maniler de oku-
nur. Davulcular Ramazan ayının sonuna doğru evleri tek tek gezerek 
bahşiş toplar. 

• Camilerin minareleri arasına mahya çekilir. Mahyalara birbirinden gü-
zel yazılar yazılır.

• Yoksullara yardım edilir. Bu konuda kampanyalar düzenlenir.
• Köyümüzdeki ya da mahallemizdeki camilere ailecek teravih nama-

zına gidilir.
• Karagöz ve Hacivat oyunları daha çok Ramazan ayında oynatılır.

Allah’ım! Sen’in rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güven-
dim ve Sen’in rızkınla orucumu açtım. Benim geçmiş ve gelecek günah-
larımı bağışla. Ey Rabbim!

iFTAR DUASI

Ramazan ayında her akşam yatsı namazından sonra yirmi rekâtlık 
bir namaz kılınır. Bu namaza teravih namazı denir. Teravih namazı ge-
nellikle cami ve mescitlerde cemaatle kılınır. Bu namazın arasında Pey-
gamber Efendimize salâvat gönderilir. Eğer daha önce teravih namazı 
kıldıysanız aşağıdaki güzel sözleri hatırlayacaksınız. 

“Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin innebiyyil ümmiyi ve 
âlâ âlihî ve sahbihî ve sellim.” 
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Deniz suyu serindir 
Damla gibi derindir 
Bir tek hurma da olsa 
Bir Mü’mini sevindir.

Ezanlar hep okundu 
İftarlığım lokumdu 
Aç karnına çok yedim 
Bana biraz dokundu.

Hoşafın suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmış,
Ne olur erken kaldır. Ne uyursun ne uyursun, 

Bu uykudan ne bulursun, 
Al abdesti kıl namazı 
Cennet-i Âlâ’yı bulursun.

Kavuştuk Ramazan’a,
Hem de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana.

Ramazan ayında insanların uyuyakalmayıp sahura kalkması 
için davul çalınır. Bu kişiler davul çalmanın yanında kulağa hoş ge-
len dörtlükler de okurlar. Bu dörtlüklere mani denir. İşte size bu güzel 
mânilerden birkaç örnek. 

Arnavut’musun Tatar’mısın?  
Ekşili çorba yapar mısın? 
Sana davul çalıyorum ama  
Acaba oruç tutar mısın?
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İFTAR SAHUR  HURMA  ORUÇ   RAMAZAN
FITRE ZEKAT TERAVİH  AREFE  MAHYA

Aşağıda verilen kelimeler tabloda gizlenmiştir. Sağdan-sola, 
soldan - sağa, aşağıdan - yukarıya ve yukarıdan - aşağıya kont-
rol ederek bu kelimeleri bulabilir misiniz?

LABİRENT BULMACA

B İ T E A M R U H I
A E R D D H J İ Ş I

B L İ F T A R B Z T

C K A S M İ U V E Y
T E R A V İ H S K T

O L R R A M A Z A N

R I Y E R S S V T Ö
U L M F İ T R E S G

Ç I M E B Y U S J T
L F Ü P M A H Y A S
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İhtiyacı olan insanlara her zaman yardım yapılabilir. Ama Ra-
mazan ayında Müslümanlar daha çok yardımsever olurlar. Aşağı-
da fakir ailelere yardım için bir okulda düzenlenen yardım kampan-
yasının çizimi yapılmıştır.

İki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?

14



 1. Oruca başlama vakti
 2. Peygamber Efendimizin Yüce Allah’ın huzuruna yükselmesi
 3. Mübarek aylardan ilki
 4. Günahlardan kurtulma anlamına gelen bir kandilimiz
 5. Şehit olma
 6. Mübarek gecelerin genel adı
 7. Efendimizin doğduğu günün yıldönümünde kutladığımız kandil
 8. Dinimizce haftanın mübarek sayılan günü
 9. Ramazanda sabah namazı vakti girmeden önce yenen yemek
10. Bayramlardan önceki güne verilen ad.
11. İftar için hazırlanmış yiyecek
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Ramazanım ah Ramazan
İflah olmaz bu ayda azan.
İftar için kaynar kazan.
Nerede bu tekerlemeyi yazan.

TEKERLEMELER

1. Hurma  2. İftar   3. Teravih Namazı  4. Davul    5. Sahur

CEVAP ANAHTARI

En çok Ramazan’da yenir,
Tatlı, şifalı bir meyvedir.

1 Aç orucu, yemeğe başla,
Her lokmasıyla şeytan taşla.

2

Ramazan geceleri kılınır
Onunla huzur bulunur.

3

İki tokmak bir deri,
Açtırır perdeleri,
Manilerin biri biter
Başlar diğeri

4
Gece kalkınca yenir,
Elhamdülillah denir.
Okununca sabah ezanı,
Yemeğe son verilir.

5
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Oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte ye-
dikleri yemek

Allah’a ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli 
bir süre kendini alıkoyma

Oruca başlama zamanı

Ramazan ayı boyunca, yatsı namazından sonra kılınan 
namaz

Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına 
gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle 
yazılan yazı veya yapılan resim

Ramazan ayı içinde verilen, miktarı belirli sadaka. 
Fitreye fıtır sadakası da denir.

Ramazan’da imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çi-
zelge.

İftar için hazırlanmış çerez ve yiyecek

Recep, Şaban ve Ramazan ayları süresince, sabah ezanından 
sonra minarelerden okunan ve Allah’ın yüceliğini belirten dua.

Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizelerinde ses benzerliği 
olan, daha çok yedili hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri

Maddi durumu iyi olan Müslümanların her yıl malının kırkta 
birini yoksul insanlara dağıtmasıdır.

SAHUR

ORUÇ

İMSAK

TERAVİH

MAHYA

FİTRE

İMSAKİYE

İFTARİYE

TEMCİT

MANİ

ZEKAT

İFTAR Oruç açma zamanı

Çevremizde duyduğumuz kelimeler zihnimize yerleşir. Bir de an-
lamalarını öğrendik mi artık biz de kullanmaya başlarız. Aşağıya Ra-
mazan ayında en çok duyacağımız on iki kelimeyi yazdık. Anlamla-
rını öğrenirseniz kelime hazneniz on iki yeni kelime kazanacaktır.
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Hacivat : Ooo, Karagöz’üm, hayırlı akşamlar.

Karagöz : Ben göremiyorum Hacı cavcav, nerede koşanlar?

Hacivat : Karagözüm, Ramazan’ın hayırlı olsun. Yarın Ramazan

Karagöz : Anlamadım, kimmiş o azan?

Hacivat : Ramazan diyorum Karagözüm, oruç, oruç. 

Karagöz : Vallahi ben bir şey yapmadım. Bende yok suç.

Hacivat : Karagöz’üm sahura ne yiyeceksin?

Karagöz : Kime ne diyeceğim?

Hacivat : Gece diyorum, Karagöz’üm, sahur, sahur.

Karagöz : Ben vuramam Hacı cavcav, O yaramaza sopayı sen vur.

Hacivat : Bu gece teravihde görüşürüz camide. 

Karagöz : Güzel güzel geçinmek varken neden dövüşelim ille de.

Ramazan geleneklerimiz-
den biri de Hacıvat ile Ka-
ragöz oyunlarıdır. Ramazan 
akşamları yatsı namazın-
dan sonra mahalle halkı bir 
yerde toplanır özel bir per-
denin arkasından oyun ser-
gilenirdi.
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Hacivat : Karagöz’üm, gel seninle bu Ramazanda davul çalalım.

Karagöz : Delirme Hacı cavcav. Hırsızlık yapıp da Ramazan’da hapiste  
     mi kalalım.

Hacivat : Yanlış anladın Karagöz’üm. Davul, diyorum. Sahura  
     ahaliyi biz uyandıralım.

Karagöz : Sen uslanmayacaksın Hacı cavcav. Niçin insanları   
    kandıralım?

Hacivat : Karagöz’üm, iftara bize buyurun. Hanım börek açtı?

Karagöz : Geçmiş olsun Hacıcavcav. Gözüne ne kaçtı?

Hacivat : Karagöz’üm sana bir mâni okuyayım.

Karagöz : Bana neden mani oluyorsun Hacı cavcav. Bırak da   
    konuşayım.

Hacivat : Geldi o mübarek ay,

    Vay Karagözüm vay,

    Şimdi yiyeceğin sopayı

    Bana yaptıklarına say.

Karagöz : Atmasın kafanın tası,

    On bir ayın en hası,

    Sakin ol, Hacıvat’ım.

    Bu Ramazan şakası.

Hacivat : Demek şakaydı bunların hepsi   
    öyle mi?

Karagöz : Tavuklar yememiş verdiğin yemi.

Hacivat :  Ben gidiyorum Karagöz’üm, gönlüne 
huzur dolsun.

Karagöz : Senin de Hacı cavcav. Ramaza n’ın

    mübarek olsun.
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BAYRAM COŞKUSU

Bu gece de uyuyacağım. 
Sabah uyandığım zaman bayram.
Bayram sabahı uyandığımda evimize bambaşka bir havanın gelmiş  

olduğunu görürüm.
Daha ortalık karanlıkken evde bir telaş başlar.
Her zaman geç uyanan biz küçükler bile o gün erkenden uyanırız.
Nasıl uyanmayız ki, akşamdan odamıza bayramlıklarımız konmuştur. 
Yatağımızın altında ayakkabılar, askıda elbiseler. 
Hatta biz uyurken yastığımızın altına şeker, çikolata konmuştur. 
Uyanınca onları buluruz. Bayram ilk önce bu sürprizle başlar.
Ardından sabahın tatlı telaşına biz küçüklerin ayak sesleri de karışır. 
Evimiz o sabah mis gibi kokmaktadır. Bayrama has bir koku. Bu ko-

kuyu başka zaman hiç hissedemem.

SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA

Bayram öncesi hüzünle sevinç iç içe girmişti evimizde. 
Orucun bitimi, on bir ayın sultanı Ramazanın bizi terk edişi aile 

içinde bir hüzne sebep olmuştu. Bayram ise kendine has coşku-
su ile karşılamaya hazırlanıyordu bizi.

Ramazanı çok sevmiştik.
Ramazanda biz küçükler de oruç tutup akşamın olmasını sa-

bırsızlıkla beklemiştik. 
Nihayet akşam olmuş, biz çocuklar iftar sofrasında yemekle-

re âdeta saldırmıştık.
Her zaman mırın kırın ettiğimiz yemekleri silip süpürmüştük. 
Ne güzelmiş meğer o yemekler iftar sofrasında.

BAYRAMLARIMIZ
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İLK NAMAZ

Babam, sabah namazı için camiye gitme hazırlığındadır. An-
nem abimi de namaza gitmesi için hazırlamıştır. Bu yıl ben de 
onların arasına katılacağım ve ilk defa bayram namazına gide-
ceğim için çok heyecanlıyım. Geçen yıllarda abimin anlattığı 
bayram namazını ve sonrası o kalabalıkta insanların birbiriyle 
bayramlaşmalarını imrenerek dinlemiştim.

BAYRAM PAYLAŞMA GÜNÜDÜR

Bugün bayramı... Babam ve ağabeyimle camiden dönüşü sabır-
sızlıkla bekleyeceğim. Camiden dönünce hemen evdekilerin yanı-
na koşup ellerini öpeceğiz. Evde herkes birbiriyle bayramlaşacak. 
Sonra bu sevinç halkası komşulara ulaşacak. Komşularımızı tek 
tek dolaşıp onlarla bayramlaşacağız, bayram coşkusunu payla-
şacağız. Bayramlaşma ve sevinci paylaşma, komşularımızdan 
akrabalarımıza doğru genişleyecek. Şehir dışındaki dost ve ak-
rabalarımıza telefon edeceğiz, onlara bayram kartları yazıp  
postalayacağız. 

Suya atılan bir taş misali.
Biz bayramımızı her zaman eş dostla beraber geçiririz.
Bazıları bayramda bizi bırakıp tatil köylerine gidiyor.
Evlerine gittiğimizde onları bulamayınca onlarla bayramlaşa-

madığımız için üzülüyoruz.
Bayram bitince evlerine dönüyorlar; ama yol yorgunu olarak. 

Bizlerse sevinç yorgunu olarak çıkarız bayramdan.
Bayram bir telaştır, geçecek her zaman olduğu gibi ve tadı 

damağımızda kalacak.
                           Deniz CAN
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EN MUTLU GÜNLER İM İZ: BAYRAMLAR

Bayramlar en coşkulu, en mutlu olduğumuz günlerdir. 
Yılda iki kez yaşarız bu coşkuyu. 

Ramazan ayının sonunda üç günlük bayram yaparız. 
Bir ay boyunca yemeden içmeden fedakârlık yaparız. Bu 
şekilde Yüce Allah’ın bizden razı olmasını sağlamaya çalı-
şırız. Allah’ın bizden memnun olması en büyük bayramdır. 
Ramazan ayı sonunda kutladığımız bayramın adı Rama-
zan Bayramı’dır. 

Ramazan Bayramı’ndan yetmiş iki gün sonra Kurban 
Bayramı kutlanır. Bu bayramda maddi durumu ve sağlığı 
iyi olan Müslümanlar hac görevi için mübarek topraklara 
giderler. Orada Sevgili Peygamberimiz’in mübarek kabrini, 
Kâbe’yi ve diğer mübarek mekânları ziyaret ederler. Maddi 
durumu iyi olan insanlar kurban keserler. Kestikleri kurba-
nın etini, et alma imkânı olmayan fakirlere dağıtırlar. 

Bayram namazı için camiye gitmek 
veya camiden gelecek babamızı ve de-
demizi beklemek bir başka mutluluk kay 
nağıdır.

Kurban Bayramı’nda kurban kesilir. Kesilen 
kurbanın etleri fakirlere dağıtılır.

Bayramlarda ailecek hediyeleşiriz. 
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Küçükler büyüklerin ellerinden öperek bay-
ramlarını kutlar.

En güzel kıyafetlerimizi giyerek komşula-
rımızın bayramlarını kutlamaya gideriz.

Akrabalarımız ziyaret edilir. 

Mezarlık ziyareti yapılarak vefat 
eden yakınlarımıza dua edilir.

Fakir insanlara yardım yapılır.

Uzakta olanlar telefonla aranarak bayramları 
kutlanır. 
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Çok şükür geldin yine
Sabah merakla açınca kapıyı
Bir çuval sevinç buldum kapımızın önünde
Seni çok seviyorum Bayram Dede
Resmini çiziyorum senin
Sakalların bulutlardan beyaz
Rüzgâr gibi mavi ellerin
Bir yıl nasıl geçti anlayamadım
Sen yine eski sensin; fakat
Ben biraz daha büyüdüm
Geçen yıl üçtü…
Bu yıl,
Beşi tam, dokuz oruç tuttum
Biliyorum hemen gideceksin
Olsun.
Seneye yine gelirsin
Ben sana daha fazla oruç ve dua,
Sen bana daha fazla sevinç verirsin
Yine bembeyaz sakallarınla
Rüya gibi kapımızdan geçersin.
                                         Soner CAN

BAYRAM DEDE
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BAYRAM ETKİNLİĞİ

Bayram geleneklerimizden biri de yakınlarımıza bayram tebriği 
göndermektir. Bayram tebriğini hazır kartlardan alabileceğimiz gibi 
kendimiz de hazırlayabiliriz. Tebrik yazısı aşağıdaki gibi olabilir. Siz 
daha farklı da hazırlayabilirsiniz.
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RESİMLİ BAYRAM SÖZLÜĞÜ

Hac: İslam’ın beş şartından biri olan, Müslüman-
larca Zilhicce ayında Mekke’de yapılan Kâbe’yi ziya-
ret ve tavaf ibadeti.

-
-

umre: Hac mevsimi dışında Kâbe’yi ve Mekke’nin 

ve Medine’nin kutsal yerlerini ziyaret etme.

Aşağıda bayram ile ilgili kelimelerin baş harfleri verilmiştir. Eksik 
harfleri tamamlayabilir misiniz?

B A Y R A M Z İ Y A R E T İ

B A Y R A M H

B A Y R A M H

B A Y R A M N

B A Y R A M F

B A Y R A M T

B A Y R A M N

B A Y R A M Ş

B A Y R A M T

BAYRAM N’si

26



Zemzem: Kâbe yakınında bulunan 
bir kuyunun Müslümanlarca kutsal sayı-
lan suyu (zemzem suyu)

      : Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini anmak 
için söylenen “Allahüekber” sözü ile başlayan dua.

Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallahu. Vallahü ekber, 
Allahü ekber ve lillahil-hamd

vacip: Dinimizce yapılması gerekli olan. “Kur-ban Bayramı’nda her zenginin kurban kesmesi vaciptir.”

kurban: Dinimizin emri olarak Kurban  Bayram’ında 
veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan.

arefe: Bayramdan bir önceki güne denir.

sadaka: Yoksullara yardım amacıyla karşı-
lıksız verilen şey
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MÜBAREK GECELER

Kitapçığımızın başında bazı gecelerin diğerlerinden daha önemli 
olduğunu söylemiştik. Bu gecelere Rabbimiz diğerlerinden daha fazla 
önem vermektedir. Bu mübarek zamanlar gecemizi aydınlattığımız için 
“kandil” olarak adlandırılmıştır.

KANDİL SİMİTLERİ

Apartmanımızdakilere güzel bir sürpriz hazırlamak için kimselere 
söylemeden uzun zamandır harçlıklarımı biriktiriyordum.

 İnsanlara sürpriz yapmak, onların yüzlerine yayılmış mutluluğu 
görmek öyle tatlı ki... Hele bunların arasında sevgili anneciğim, ba-
bacığım ve kardeşim de varsa... İnsanlar sevinince, karşılıksız sevin-
ce daha bir güzel. O an, güneşin ışıkları farklılaşıyor sanki. Sevinçten 
uçmak diye buna denir herhâlde. Geçen yıl bir akşam yemeğinden 
sonra uyumaya hazırlanıyorduk ki babam mutfağa gitmemizi söyledi. 
Merakla gittik. 

Aman Allah’ım! Sevdiğimiz çikolatalar, lokumlar... Babamızın boy-
nuna sarıldık. Bu sevinç faslından sonra odamıza gönderdiler bizi. 
Uçarak gittik oraya. Işığı açınca ne görelim! Yataklarımızın üstünde ne 
zamandır istediğimiz elbiseler durmuyor mu! Artık sonrasını anlatma-
yacağım. “Gelin bakalım çocuklar.” dedi babacığım. 

Oturma odamızda babam bize bu sürprizin sebebini açıkladı. Za-
ten meraktan çatlıyorduk. “Bugün kandil çocuklar.” dedi ve kandilin ne 
olduğunu anlattı. Mevlid Kandili, Regaib Kandili, Miraç Kandili, Beraat 
Kandili, Kadir Gecesi… “Kandili öyle bir güzel öğrettin ki artık hiç unut-
mayacağız.” dedik sevgili babamıza. 
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Bu arada annem, lokumları bir tabakta getirdi. Biz lokumu ailecek 
severiz ve annemize ne zaman sürpriz yapmak istesek lokum alırız. Bu 
aralar takvimlerden kandilleri takip ediyordum. Bu olaydan sonraki ilk 
kandilde ben de bir sürpriz yapmaya çalışacaktım, ama bunu bilen 
yoktu. Harçlıklarımla kandil simidi ve kuş lokumu aldım. Ne yapayım 
birikmiş harçlığım ancak buna yetti. 

Akşam ezanı okunmadan önce komşularımızın hepsine kandil si-
midi dağıttım. Hepsinin kandillerini tebrik edip dualarını aldım. Akşam-
leyin babamın eve dönmesini heyecanla bekliyordum tabiî ki. Babam 
kapıdan girer girmez: “Lütfen gözlerini kapatır mısın!” dedim. Babam 
şaşırmıştı, ama itiraz etmedi. Bir elimde kandil simidi, diğer elimde lo-
kum... “Babacığım gözünü açabilirsin.” dedim. Babam, gözünü açar 
açmaz: “Kandilin mübarek olsun!” dedim. “Unutmadım aklımda.” dedi. 
Biz, bu olayı koridorda yaşarken annem ve kardeşim de gelmişti. Ön-
ceki sevinç yumağı yeniden oluştu. Bir yumak hâlinde oturduk akşam 
yemeği için masamıza. 

Yemekten sonra aynı sürprizi dedemlere de yapmak için sabırsız-
lanıyordum. Dedemlerde de güzel dakikalar yaşadık hep beraber. O 
gece, masamızda, evimizde bizden başka rahmet ve bereket de vardı. 
Bereketi gördüm desem çok şaşırmazsınız herhâlde.

Mustafa OĞUZ

BİR GÜZEL GELENEK: MAHYALAR

Ramazan ayında ve kandil gecelerinde minareler arasına mahya-
lar gerilir. Mahyalara mübarek gece ile ilgili sözler yazılır.
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Bir Pazartesi gecesiydi.
Sessiz, sakin bir gece.
Bütün Mekke uykudaydı.
Bütün Mekke uykudaydı; ama, Hazreti Muhammed, (Sallallahu aleyhi  

vesellem) yine  Hira Dağı’ndaki mağaraya çekilmişti…
Vakit, gece yarısına ulaşmak üzereydi ki, inanılmaz bir şey oldu.
Mağaranın içi birdenbire nurla doluverdi.
Her taraf ışıl ışıldı.
Neler olup bittiğini anlayamayan Hazreti Muhammed, (Sallallahu aleyhi 

vesellem) irkilerek çevresine bakındı.
Bir de ne görsün!
Karşısında bir melek durmuyor mu? 
Nurlar içinde bir melek.
Hazreti Cebrail’di o!
Beklenen an gelmişti artık.
Yüzyıllardır beklenen kutlu an gelmişti!
Hazreti Cebrail, yavaş yavaş, Hazreti Muhammed’e (Sallallahu aleyhi vesel-

lem) yaklaştı.
Ve Yüce Allah’ın ilk buyruğunu iletti.
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“Oku!”
Hazreti Muhammed, (Sallallahu aleyhi vesellem) iyice heyecanlanmıştı.
– Ben okuma bilmem ki, diye cevap verdi.
Kutlu melek O’nu kucakladı.
“Oku!” diye tekrar seslendi.
Hazreti Muhammed, (Sallallahu aleyhi vesellem) 
yine,
– Ben okuma bilmem ki, cevabını verdi.
Büyük melek, O’nu bir kere daha kucakla-
yıp bıraktıktan sonra,
“Oku!” dedi. “Yaratan Rabbinin adıyla 
oku!”
Bu sözler Yüce Allah’ın ilk buyruğuydu!
Bu kutlu buyruğu heyecanla tekrar 
etti Hazreti Muhammed (Sallallahu aley-

hi vesellem).
Hazreti Cebrail ise o anda gözden kaybo-
luvermişti.
O, artık bir peygamberdi!
En son peygamber!
Sevgili Peygamberimiz.

    
          Yusuf ÖZASLAN

KADİR GECESİ
Mübarek gecelerin en 

önemlisidir. Ramazan ayı 
içerisindedir. Günü tam 
olarak bilinmemekle bir-
likte Ramazan ayının yir-
mi yedinci gününün ge-

cesinde idrak edilir. Yüce 
kitabımız Kur’ân-ı Kerim 
bu gecede inmiştir.
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Taif’ten dönen Allah’ın Elçisi,  gece karanlığından da yararlanarak   
     gizlice Mekke’ye girmişti. 

Doğruca, amcasının kızı Ümmi Hani’nin evine yürümeye başladı.
O’nun yaralı hâlini görünce, üzülüp ağlamaya başladı Ümmü Hani.
Hemen su getirdi. 
Yaralarını güzelce yıkadı.
Çok yorgundu Sevgili Peygamberimiz.
Ayakta duracak hali yoktu.
Yatsı namazını güçlükle kıldıktan sonra, bir köşeye çekildi.
Derin bir uykuya dalmak üzereydi ki, birden bir ses işitti.
– Ey Allah’ın Elçisi!
Hazreti Cebrail’in sesiydi bu!
Yanında bembeyaz, bir binit vardı kutlu meleğin.
Böyle bir biniti daha önce hiç görmemişti Allah’ın Elçisi.
Neler oluyordu?
Niçin getirilmişti bu binit?
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Tam bu sırada Hazreti Cebrail söze 
başladı:
– Ey Allah’ın Elçisi!
Rabbimizin selamını getirdim sana!
Yüceler Yücesi Allah seni davet   
ediyor!
Müjdeler olsun sana!
Müjdeler olsun ey şanlı Peygamber!
Sonra, biniti işaret etti kutlu melek:
– Bu binitin ismi Burak’tır.
Abdest al ve hemen bin ona.
Seni gökyüzüne çıkaracaktır o!
Sevgili Peygamberimiz daha  
da heyecanlanmıştı.
Burak’a bir daha baktı.
Bu ne güzel binitti böyle.
Bir an önce gökyüzüne doğru 
uçmak ister gibiydi. 
Daha fazla bekleyemedi Allah’ın Elçisi.
Hemen abdest alıp, “Bismillah” diyerek 
Burak’a bindi.
Uçuyordu sanki Burak!
İnsan aklının alamayacağı bir hızla  
gidiyordu.
Öyle ki, Sevgili Peygamberimiz kendi-
ni bir anda Kâbe’de, sonra da uzak 
bir şehirde buldu.
Kudüs şehriydi burası!
Mescid-i Aksa isimli mübarek bi-
nanın bulunduğu şehir!  
Orada namaz kılıp tekrar bindi 
Burak’a.
Yeniden yolculuğa başladılar.
Tabii, bu kutlu yolculuk sırasında Burak’a yol gösteren de    
Hazreti Cebrail’di.

MİRAÇ KANDİLİ
Sevgili Peygamberimiz,

Allah’ı insanlara anlatmak 

için her fırsatta Mekkelilere çağ-

rıda bulundu. Onlarca kişi O’na 

inanmıştı. Ama inanmayanlar 

Efendimiz’e olmadık işkenceler 

yapıyorlardı. Efendimiz’e taş atı-

yorlar, geçeceği yerlere dikenler 

serpiyorlar, hakaret ediyorlar, öl-

dürmeye çalışıyorlardı. Yıllarca 

Müslümanlara mal satmadılar. 

Müslümanlar yıllarca açlık çektiler. 

Bu işkenceler on yıl sürdü. 

 
Bu on yılın sonunda Sevgili 

Peygamberimiz’in eşi Hazreti Ha-
tice ve amcası Ebu Talib’i kaybetti. 

Mekke’de güzel dinimizi anlatmak 
için kimse kalmayınca Efendimiz 

Mekke yakınlarındaki Taif şehrine 
gitti. Ancak Taifliler de Mekkeliler-

den farklı değildi. Onlar da Efendi-
mizi’ taşladılar. Mübarek vücudunu 

kanlar içinde bıraktılar. Bütün bu 
acı olaylardan sonra Yüce Rabbi-

miz Sevili Peygamberimiz’i teselli 
etmek için katına çağırdı. 
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Daha büyük bir hızla yükselmeye başlamıştı Burak.
Ne kadar da güzeldi uçsuz bucaksız kainat!
Yıldızlarla, gezegenlerle süslü gökyüzü ne kadar da heyecan  

vericiydi.
Yalnız bu kadarcık mı?
İşte Melekler de görünmeye başlamıştı.
Ve O’nu selâmlıyorlardı:
– Allah’ın selâmı üzerine olsun ey şanlı Peygamber!

– Hoş geldin Ey Allah’ın Elçisi!
Meleklerden sonra Hazreti Âdem karşı-

ladı onları.
İlk peygamber, sevgiyle selâmladı son 

peygamberi.
Daha sonra sırasıyla,
Hazreti İsa, Hazreti Yahya, Hazreti Yu-

suf, Hazreti İdris, Hazreti Harun, Hazreti 
Musa ve Hazreti İbrahim tarafından kar-
şılandı.

Hep birlikte namaza durdular.
En önde Sevgili Peygamberimiz vardı!
O kıldırıyordu namazı!

Daha sonra yükselmeye devam etti Burak.
Göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünün Yücelerine yükseldiler.
Yükseldiler.
Yükseldiler.
Sonra, bir anda durdu Hazreti Cebrail.
Allah’ın Elçisi merakla sordu:
– Niçin durdun Ey Cebrail?
Hazreti Cebrail:
– Benim görevim buraya kadar. Daha yükseğe çıkamam. Eğer 

daha fazla yükselirsem, yanar, kül olurum. 
O anda bir ışık göründü.
Nurdan bir ışık!
Hazreti Cebrail:
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– Burak’tan in ey şanlı Peygamber! Bu ışık seni Yüce Rabbimize 
götürecektir.

Sevgili Peygamberimiz bir anda nurlu ışığın içinde buldu kendini.
Işıkla birlikte hızla yükseliyordu.
Burak’tan daha hızlı yükseliyorlardı.
Bir süre sonra durdu ışık.
Durmasıyla birlikte de kayboluverdi.
Ve işte o anda!
İşte o anda, Yüce Allah’ın daveti gerçekleşti.
Yüceler Yücesi Rabbimizin!
O an, anlatılamazdı.
O anı kimsecikler anlatamazdı.
O an, yalnızca yaşanırdı.
Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu kutlu gecede, Yüceler Yücesi 

Rabbimiz,  yeni emir ve yasaklarını bildirmişti.
Sevgili Peygamberimiz’in, ertesi sabah insanlara ulaştırdığı bu emir 

ve yasakları şunlardı:
“Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.
Anne ve babanıza iyi davranın.
Yoksullara, düşkünlere yardım edin.
Zamanınızı boş yere harcamayın, paranızı saçıp savurmayın.
Kimseyi öldürmeyin.
Yetimleri, öksüzleri koruyup gözetin. 
Ölçü ve tartıda, yani alışverişte doğruluktan ayrılmayın.
Gururlanmayın, böbürlenmeyin.”
        Yusuf ÖZARSLAN

Sevgili Peygamberimiz’in adını  duyduğumuzda:
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammed” deriz.
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Bir Pazartesi gecesiydi.
Bütün gecelerden farklı, bütün gecelerden güzel bir gece.
Yıldızlar sevinçten ışıl ışıldı sanki.
Ay, mutluluktan gülümsüyor gibiydi.
Bütün canlılar sevinçli bir telaş içindeydi.
Herkes, her şey “Hoş geldin!” demeye hazırlanıyordu.
“Hoş geldin, ey Kutlu Çocuk!” demeye…
Çiçekler, yapraklar, dallar, kuşlar, kutlu doğumun yaklaştığını   

müjdeliyordu birbirine.
O ne güzel geceydi Allah’ım!
Ne nurlu geceydi!
Kutlu anne Âmine şöyle anlatıyordu o geceyi.
 “Doğum anı geldiğinde, beyaz bir kuş gördüm.
Gökyüzünden, evimize doğru süzülen bembeyaz bir kuş.
Süzüldü, süzüldü ve bana yaklaştı.
Kanadıyla sırtımı hafifçe okşadı.
İçim huzurla, mutlulukla dolmuştu o an.
Ama öyle susamış, öyle susamıştım ki.
Bir de ne göreyim! 
Melekler, bana şerbet dolu, billur bir bardak uzatmıyorlar mı!
Kana kana içtim bu şerbeti.
Baldan tatlı, kardan beyaz, soğuktu.
Biraz sonra nurla doluverdi evimiz.
İşte o anda Nur Çocuk dünyaya geldi.
Nurtopu gibi bir erkek çocuk.
Artık, dünyanın en mutlu annesi bendim.
Hemen şükrettim O’na.
Şükürler olsun ey Rabbim, dedim. Sana, sonsuz şükürler olsun!”
O gece, daha neler olmuştu, neler.
Halkına kötülük eden kralların sarayları yıkılmıştı.

KUTLU DOGUM
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MEVLİT KANDİLİ
Hicri takvime göre Rabiy-

yül Evvel ayının on ikinci ge-
cesiydi. Miladi takvime göre 

ise 20 Nisan 571. Sevgili Pey-
gamberimizin dünyaya geldiği 

tarihti o gün. Biz de her yıl Sev-
gili Peygamberimizin doğum 

yıl dönümünü kutlarız. O’nun 
doğduğu günün yıldönümüne                                                                                         

Mevlid Kandili denir.  

Susuzluktan kuruyan ırmaklar coş-
muş, çağlamaya başlamıştı.

Kötü kalpli bir bilgin de, yıldızları sey-
re koyulmuştu o gece.

İçine bir şeyler doğmuştu sanki.
Bir an, bir yıldızın pırıl pırıl parladı-

ğını gördü.
Gözlerine inanamıyordu! 
Çünkü bu yıldızı daha önce hiç 

görmemişti.
“Bu O’nun yıldızı!” diye mırıl-

dandı. “Nur Çocuğun yıldızı. 
O, bu gece doğmuş olmalı.”

Kalbi heyecandan duracak 
gibiydi.

Hemen yerinden fırladı.
– Eyvah! Eyvahlar olsun! Artık kötülüklerin sonu geliyor, diye bağıra-

rak, çılgın gibi koşmaya başladı.
Kutlu doğum sırasında, Abdülmuttalib Kâbe’de Yüce Allah’a dua  

ediyordu.
Birden, yavaşça bir fısıltı işitti.
“Bu gece Âmine’nin bir oğlu oldu. Ey Abdülmuttalib! O’nun ismini Mu-

hammed koy!”
Fısıltı sona ermişti.
Şaşkınlıkla çevresine bakındı yaşlı adam.
Görünürde kimsecikler yoktu.
Hemen Âmine’nin evine koştu.
Ev, nurdan görünmüyordu sanki!
Hemen anladı olan biteni.
Sevgili torunu dünyaya gelmişti! 
Nur Çocuğa “Muhammed” adını verdiler.
“Yerlerde ve göklerde övülmüş” anlamına gelen Muhammed.
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MEVLİD NEDİR?
Kandil gecelerinde camilerde mevlit okunur. Ayrıca televizyonlar-

da kandile özel programlar yapılır. Bu programlarda da mevlit okunur. 
Mevlidin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

REGAİB KANDİLİ
Hicri Takvime göre 

Recep ayının ilk Perşem-
besini Cumaya bağlayan 
gece Regaib Kandilidir. 
Regaib Kandili günahlar-
dan kurtulma, ömrümüzün 
bereketli olması açısından 
önemlidir.
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AŞURE GÜNÜ
Aşûre hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günüdür.  Hazre-

ti Mûsâ ve İsrâiloğulları’nın Firavun’un zulmünden kurtulmaları, Hazreti 
Nûh’un gemisinin Cudi Dağına oturması, Hazreti Âdem’in tevbesinin 
kabul edilmesi, Hazreti Yûnus’un balığın karnından çıkarılması, Hazre-
ti Musâ’nın kavmiyle Kızıl Denizi geçmesi, inanışa göre aşûre gününde 
gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz’in sevgili torunu Hazreti Hü-
seyin de bu günde şehit edilmiştir. 

Sevgili Peygamberimiz bu günde oruç tutmamızı önermiştir. Bu 
günde tutulması tavsiye edilen oruca “âşûrâ orucu” denir.

Müslüman Türklerdeki muharrem ayında ve özellikle bu ayın onuncu 
gününden itibaren “aşûre” adı verilen bir tatlı pişirilerek dağıtılması gele-
neği, hayır işlemek ve gönül almak için güzel bir vesile olagelmiştir. 

CUMA GÜNÜ VE GECESİ
Her dinin mübarek bir günü vardır. Yahudiler cumartesi gününü, Hı-

ristiyanlar pazar gününü mübarek olarak kabul eder. 
Yüce dinimiz İslâm, Cuma gününü mübarek kabul etmiştir. Bu gün-

de Müslümanlar öğle vaktinde camilerde toplanarak Cuma namazı 
kılar. Ayrıca Perşembe günü ile Cuma günü arasındaki geceyi yüce 
dinimiz mübarek kabul etmiştir.

Mübarek gün ve geceleri ibadet ve iyilik yapmakla geçirmek Yüce 
Allah’ın bizi daha fazla sevmesine vesile olacaktır. 
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1. Sevgili Peygamberimiz’in doğduğu ge-
cenin yıldönümlerinde kutladığımız kan-
dil gecesinin adı nedir?

A. Mevlid Kandili
B. Kadir Gecesi
C. Regaib Kandili

2. Güzel dinimize göre farz olan hac ibadeti 
ne zaman yapılır?

A. Ramazan ayında
B. Kurban Bayramı’nı da içine alan bir 

zamanda
C. Beraat Kandili’nde

 Nuh’un gemisinin karaya oturması, Haz-
reti İbrahim’in ateşten kurtulması, Hazre-
ti Eyyub’un hastalığından şifa bulması, 
Hazreti Musa’nın kavmiyle birlikte Kızıl 
Denizi geçmesi gibi birçok önemli olayın 
meydana geldiği gün olduğuna inanılır. 

3. Müslümanlarca kutsal sayılan bu gün 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cuma günü
B. Arefe günü
C. Aşure Günü

4. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir 
önceki güne ne ad verilir?

A. Arefe günü
B. Tatil günü
C. Aşure günü

5. Kurban Bayramı kaç gündür?

A. 3 gün
B. 4 gün
C. 5 gün

6. Aşağıdaki aylardan hangisi üç aylardan 
biri değildir?

A. Recep
B. Ramazan
C. Muharrem

7. Ramazan ayında yatsı namazından son-
ra kılınan 20 rekâtlık namaza ne ad veri-
lir?

A. Vitir namazı
B. Teravih namazı
C. Şükür namazı

8. Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de bin 
aydan daha değerli olarak ifade edilen 
gece hangisidir?

A. Kadir Gecesi
B. Regaib Kandili
C. Berat kandili

9. Cuma namazı ne zaman kılınır?

A. Cuma günü ilkindi namazından sonra
B. Cuma günü sabah namazından sonra
C. Cuma günü öğle namazı zamanında

10. Ramazanda gece yenen yemeğe ne 
ad verilir?

A. İmsak
B. İftar
C. Sahur

DEĞERLENDİRME SORULARI
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Ülkemiz dünya ülkeleri arasında kitap okuma oranı olarak 

oldukça geride. 

Bu elbette üzücü bir durum... Kitap okunmuyor, kitap pa-

halı, kitaba ayıracak paramız yok, türünden şikâyetleri sıkça 

duyuyoruz.

Kitap okuma alışkanlığı... İnsanın kazanabileceği en güzel 

alışkanlıklardandır kitap okuma alışkanlığı. Bunu başarma 

yolunda önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. Bazı yerlerde 

ailece her akşam kitap okuma saatleri düzenlediklerini öğren-

dik. Hatta hazırladıkları kartları kapıya asıp: “Şu an evimiz-

de kitap okunuyor, lütfen bu saatler içinde rahatsız etmeyin.” 

diye uyarıda bulunuyorlar. 

Ümit ediyoruz ki küçük gibi görülen bu okuma kampanya-

sı yakında tüm yurda yayılır. 

Biz, Tomurcuklar olarak geleceğe umutla bakıyoruz. 

KİTAP ve DERGİlerle 

BÜYÜMEK
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Güzel ülkemizin bazı okullarında 

kitap okuma saati başlatılmış. Hatta 

çalışan personeline kadar herkes o 

saatte kitap okuyormuş. Darısı diğer 

okulların ve ailelerin başına…

Bizler bu konuda herkesten 

daha şanslıyız. Peygamberimiz’e 

gelen ilk ayetin “Oku!” olduğunu 

duymuşsunuzdur. Yüce Allah oku-

yanları çok sever. Çünkü ne kadar 

çok okursak, ne kadar çok öğrenir-

sek Yüce Allah’ı daha iyi tanırız. O’nun ne 

kadar büyük olduğunu daha iyi anlarız. 

Yüce Allah’ın bizden istediklerini yerine geti-

rirsek daha mutlu günler bizi bekliyor. Nice hayırlı sene-

lere ulaşmanızı niyaz ederiz. Savaşsız ve kavgasız nice 

senelere… İnsanların kırılmadığı nice senelere…  Anne 

babamıza sevgimizin arttığı nice senelere… Öğretmeni-

mize ve okulumuza vefanın çağlayan hâline geldiği nice 

senelere… Bol kitaplı nice senelere… Sağlık ve huzur 

içinde nice senelere… Hoşgörü ve saygı içinde yaşaya-

cağımız nice senelere… 

Her şeyden önce Sevgili Peygamberimiz’in izinde 

nice senelere...
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29 Ekimde 
Büyük tören başladı
Bu bayram milli bayram
Coşkuyla karşılandı

Bayram gelmeden önce 
Şiirler ezberledik
Balon ve fenerlerle
Sınıfları süsledik

Cadde ve sokakları
Güzelce temizledik
Ev ve işyerlerini
Çiçeklerle bezedik

Arkadaşlarla beraber 
Alanlara toplandık
Oyun ve şiirlerle 
Mutluluğu paylaştık

MEHMET AZİM
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M. Cemil ERDEM

Peygamber Efendimiz’den sonra devlet başkanlığına geçen dördüncü 

halife Hazreti Ali’nin, savaşlarda giydiği zırhı Kûfe’de kaybolmuştu. Haz-

reti Ali ve etrafındakiler zırhı epey aradılar ama bulamadılar. Bir müddet 

sonra zırh bir Hıristiyan’ın yanında ortaya çıktı. Devlet başkanı olmasına 

rağmen Hazreti Ali, bir karar vermesi için onu hâkimin huzuruna götürdü: 

— Bu zırh benim malımdır; onu ne sattım, ne de birine bağışladım. 

Şimdi onu, bu adamın yanında buldum, diye hâkime meseleyi anlattı ve  

davacı oldu. 

Hâkim: 

— Halife iddiasını söyledi, sen ne dersin, diye Hıristiyan’a sordu. 

Hıristiyan: 

— Bu zırh benimdir, dedi.

Hâkim Hazreti Ali’ye dönerek, 
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— Siz iddia ettiniz, bu şahıs ise inkâr ediyor. Bu durumda iddianız için 

şahit getirmeniz lâzım, dedi. 

Hazreti Ali gülümsedi: 

— Doğru söylüyorsunuz, şimdi şahit getirmem gerek; fakat hiçbir şa-

hidim yok, dedi. 

Hâkim, iddia edenin şahidi olmadığı için Hıristiyan’ın lehine karar ver-

di. O da zırhı aldı ve gitti. 

Mahkemeden haklı olarak çıkmış görünse de zırhın kimin malı oldu-

ğunu daha iyi bilen adam, zırhı alıp giderken: “Böylesine bir yönetme ve 

davranış şekli alelâde insanların keyfinden değil, Peygamberlerin yöne-

tim tarzıdır.” dedi kendi kendine. 

Geri dönüp hâkime,

— Zırh benim değil, Hazreti Ali’nindir,     

diye itiraf etti. 

Bu zat, yaşadığı bu olayın ar-

dından kısa bir zaman sonra 

Müslüman oldu ve Hazreti  

Ali’nin sancağı altında, 

Nehrivan harbine  

katıldı.
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Anne  : Nar tanesi, nur tanesi... Annesinin bir tanesi...

Haydi bakalım söyle, ne olacaksın büyüyünce?

Çocuk: Eskici olacağım anne!

Anne  : Tövbe, tövbeee... Olur mu hiç öyle!

Çocuk: Olur tabi anne, eskici olacağım işte!

                                ***

Sokak sokak dolanacağım, sonra birden bağıracağım:

— Eskiciiii ! 

Bir teyzecik duyacak, koşup cama çıkacak,

Önce bir süzecek, sonra seslenecek:

— Eskici dur gitme, gitme ayol bekle!

Orda biraz kalır mısın; demirim var, alır mısın?

—Alamam teyze, kusuruma bakma.

— Eskici dur gitme, gitme ayol bekle!

Orda biraz kalır mısın; kâğıdım var, alır mısın?

— Alamam teyze, kusuruma bakma.

— Demir almaz, kağıt almaz. Nasıl eskici, akıl almaz.

Mustafa TOPÇU
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Şaşırdım kaldım ben, sahi ne alırsın sen ?

— Eskimiş dostluklar alırım teyze.

— Karşılığında ne verirsin ?

— Eskimeyen dostluklar...

— Başka, başka ne alırsın ?

— Tükenmiş umutlar alırım teyze.

— Karşılığında ne verirsin ?

— Taptaze umutlar...

Savaş alırım, barış veririm.

Nefret alırım, sevgi veririm.

Kavga alırım, huzur veririm.

Kötülük alırım, iyilik veririm.

Böyle mutlu olurum, böyle geçinir giderim...

— Haydi git güle güle...

Her gün gel, sen bize...

Pek bi sevdim ben seni,

Uğurlar olsun, eskici!

                 ***

Anne: Pek bi güldürdün beni, 

sen çok yaşa eskici!
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DERGİ 57. SAYI 

SAYFA 50-51-52-53. SAYFALAR 

KULLANILACAK.
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DERGİ 57. SAYI 

SAYFA 50-51-52-53. SAYFALAR 

KULLANILACAK.
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Şu dünyada yaşayan birçok insan var. Hepsi farklı farklı ya-

şıyor. Ama doğru yaşamak için birçok şeyi öğrenmek gerekiyor. 

Bugün neden cezaevlerini yapmaya ihtiyaç duymuşlar? Çünkü 

yanlış yapan çok insan var. Aslında doğruyu öğretmenin yolu 

sadece ceza değildir. İnsanlara doğruyu, güzeli, daha iyiyi an-

latacak sebepleri de hazırlamak gerekir. Bir insan her şeyi düşü-

nemez, çünkü buna gücü yetmez. Ama düşünüp düşündüğünü 

doğru ifade etmiş insanların bilgilerine müracaat ettiği takdirde, 

kısa yoldan doğruyu bulur ve daha güzel yaşamayı öğrenir. Fay-

dalı kitaplar bizim için en değerli hazinedir. Kim bir hazineye sahip 

olmak istemez ki.

Cezaevlerini dolduran insanlar suç işledikleri için oradalar. İn-

san öldürmek, hırsızlık vs... Dünyaya geliş gayesini bilseydi, bir 

dakika öfkesi için bir hayatı yok etmek ister miydi hiç insan? Ya 

da bin bir zorlukla, alın teri ile elde edilen bir şeyi çalar mıydı, eğer 

bunun kötü bir davranış olduğunu bilseydi. Doğruyu öğretmenin 

yollarını bulmamız gerekiyor. O zaman herkes ile el ele verip bir 

kampanya başlatmalıyız. İnsanlığa doğruyu öğretmek için kitap 

okuma ve okutma kampanyası. O zaman dünyamızda savaşlar, 

kavgalar ve sürtüşmeler azalacaktır. Sevgi ve hoşgörü dünyamı-

za hâkim olacaktır.
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Haydi, yaşıyorsak en güzeli yaşamak için ve en doğruya 

ulaşmak için el ele verelim. Kitapları dünyamızın vazgeçilmez 

sevgilisi hâline getirelim. Öğrenelim, öğretelim. Gerçek mutlu-

luğu bu şekilde yakalayalım. Bu şekilde hayatımızın anlamına 

bir anlam da biz katalım.

Özetle bunları yazmıştım. Öğretmenimiz en güzel yazı ola-

rak benim yazımı seçti. O kadar mutlu oldum ki... Asıl mutlulu-

ğu ise ödülümü alınca yaşadım. Çünkü ödülüm bir kitaptı. O 

kadar sevindim ki bilemezsin. Eve ödülüm ile gelince annemin 

ve babamın mutluluğunu görecektin. Onları böylesine mutlu 

görmek benim için ikinci bir ödül oldu.

Şimdi yazdıklarımı hayatıma geçirmek için öğretmenimin 

hediye ettiği kitabı biraz okuyacak, sonra da duamı edip  

uyuyacağım.

Allah’ım gün be gün koru beni;

Bana tatlı bir yolda yürümeyi nasip eyle;

Saf ve doğru olmayı öğret; 

Ne yapmam gerektiğini göster Rabb’im.

Yanlış yola saptığımda,

Yanlışımdan dönmem için,

Güçlü ve akıllı kıl.

Beni doğru yola eriştir Rabb’im.

                                Berk YILDIZ
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Mustafa TOPÇU

Zorda kalana 

Yardım edince

Muhtaç olana 

Bir şey verince

Sevap hanem

İyiliklerle

Bir bir dolunca

Sevinçten kuş olup

Uçuyor kalbim

Cennet ülkesine

Göçüyor kalbim
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Kendimizi Tanıyalım: 
Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?
     Mutlu ve düzenli bir hayatı kim istemez! Ama bunun için bazı 
sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu sorumlulukların neler olduğu-
nu bulmada aşağıdaki test size yardımcı olacaktır. Hazır mısınız?

    Bir öğrenci, başarısını sizce neye borçludur?

a. Sistemli ve plânlı çalışmasına

b. Parlak bir zekâya sahip olmasına

c. Ödevlerini bile onun yerine yapan, kültürlü bir aileye sahip olmasına

3

    Balıklara olan ilginizi bilen aileniz, doğum gününüzde size 

içindeki balıklarıyla güzel bir akvaryum hediye etse bu durum-

da siz ne yaparsınız?

a. Balıkların her türlü ihtiyacını görür ve akvaryumu da temiz tutarım.

b. Akvaryum hediye ettiklerine göre, balıkların bakımından ve her türlü işle-

minden ailemin sorumlu olduğunu düşünürüm.

c. Balıkların da acıkabileceğini hatırladığımda iş işten geçmiş olur.

2

    Akşam misafirleriniz gelecek ve oldukça da kalabalıklar. Bu durum-

da  nasıl davranırsınız?

a. Anneme, hazırlık konusunda nasıl yardımcı olabileceğimi sorarım.

b. Anneme, bu kadar telâş etmemesini, gelen misafirlerin de ona yardımcı  

olabileceklerini söylerim.

c. Böyle bir kalabalıkta, ortada görünmemenin en iyi yol olacağını düşü-

nürüm.

1
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5     Arkadaşlarınızla birlikte pikniğe gittiniz. Yemek hazırlama zamanı geldi-

ğinde siz ne yaparsınız?

a. Mutlaka yardım etmem gerektiğini düşünürüm.

b. Orada bu işi benden daha iyi yapabileceklerin olduğunu düşünürüm.

c. Yardım etmek yerine, hazırlıkları görmezden gelip oraya dinlenmeye gittiğimi 

düşünürüm.

    Son günlerde aileniz maddî sıkıntı içinde. Bu durumda ne yaparsınız?

a. Harçlığımı tutumlu kullanırım, zorunlu olmayan harcamalar-

dan vazgeçerim.

b. Ailem sıkıntıda olsa da; büyük babam, anneannem ve diğer 

akrabalarım ne güne duruyor, onlardan harçlık isterim.

c. Zaten harçlığımın yetersiz olduğunu, bunu kısmamın mümkün 

olmadığını söyler, babama ek iş bulmasını tavsiye ederim.

6

 Anne ve babanız kısa bir süre için kardeşinizi size emanet etti. Ne yaparsınız?

a. Bana verilen bu şansı çok iyi değerlendirir, onunla hoşça vakit geçirir, 

kardeşimi güzelce avuturum.

b. Kardeşime, beni meşgul etmemesini, annemle babamın hemen dö-

neceğini söylerim.

c. Bu kısa anı fırsat bilip, bana karşı daha önce yaptığı yaramazlıkların 

hesabını ondan sorarım.

7

   Okula giden bir öğrenci olarak ne gibi sorumluluklarınızın olduğu-

nu düşünürsünüz?

a. Ev içindeki bazı küçük işlere yardımcı olabilirim. (Çöp dökme, marke-

te gitme, yatağımı düzeltme gibi.)

b. Sadece okulumla ilgili sorumlulukları üstlenirim.

c. Öğrencinin yeterince sorumluluğu olduğunu, asıl bana yardım 

edilmesi gerektiğini düşünürüm.

4
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     ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA TEBRİK EDERİZ.

Çoğu kişinin olmak istediği özelliklere sahipsiniz. 

Sorumluluklarınızı biliyorsunuz ve yerine getirmek 

için de çaba gösteriyorsunuz. 

LÜTFEN BÖYLE DEVAM EDİN.

ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA,

sorumluluklarınızı bilseniz de bazen uygulamak zor gele-

biliyor. Bazen de gerçekten bu benim işim değil, nasıl olsa 

biri yapar diyorsunuz. Ama ya herkes böyle düşünürse ne 

olacak? AMAN DİKKAT! KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE 

DURMAYI ÖĞRENELİM.

ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA,

sizin için tehlike çanları çalıyor demektir. Hemen, kendi-

nize çeki düzen vermeye başlamalısınız. Günlük işlerin 

bir ucundan tutmalı ve başkalarının yardımıyla yaşa-

maktan vazgeçmelisiniz. UNUTMAYIN, HİÇBİR ŞEY 

İÇİN GEÇ DEĞİLDİR.

.

Değerlendirme
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Hummara kuşu yavrularını bes-
lemek için yuvasına döndüğünde bir 
gariplik olduğunu anlamıştı. Yuvasının 
başında bir asker vardı. Bu asker yu-
vada ne olduğunu merak etmişti. An-
laşılan merakla yetinmeyecekti de.

Hummara kuşu tahmininde yanıl-
madığını anladı. Asker yuvaya doğru 
elini uzatmıştı. Kuş bir an ne yapaca-
ğını şaşırdı. Sonra korkuyla havalan-
dı. 

Asker iki yavruyu incitmemeye 
özen göstererek avucuna aldı. On-
ları sarsmadan, usulca arkadaşları-
nın yanına döndü. Orada bulunanlar 
hayran hayran  yavrulara baktılar. 

Parmaklarının ucuyla tüylerini okşa-
dılar. 

Bu sırada anne kuş deliye dön-
müştü âdeta. Askerlerin üzerinde çığ-
lık çığlığa bağırıyordu. Yavrularının bir 
an önce yerine bırakılmasını istiyor-
du. Fakat aşağıdakiler iki minik yav-
ruyu sevmeye öylesine dalmışlardı ki 
annelerini fark etmiyorlardı bile.

Kuş, çığlıklarının işe yaramadığı-
nı görünce yönünü Sevgili Peygam-
berimiz’e çevirdi. Hâlini O’na anla-
tacaktı. Peygamber Efendimiz 
insanların en merhametlisiydi. Bunu 
insan olsun, hayvan olsun bütün 
canlılar bilirdi.
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Hummara kuşu hemen Sevgili 
Peygamberimiz’in yanına vardı. Dağ-
ların, taşların, ağaçların kendisine 
selâm verdiği Şefkat Peygamberine 
iki yavrusunun başına gelenleri an-
lattı.  Sevgili Peygamberimiz hemen 
ayağa kalktı. Kızarcasına etrafına 
bakındı. 

Sitem dolu bir sesle,
— Bu kuşun yavrularını alarak ca-

nını acıtan kimdir, diye sordu. 
Herkes Peygamberimizi’n göster-

diği kuşa şaşkın şaşkın bakakaldı bir 
süre. Az ilerideki askerler o an yavru-
ların annesinin yaşadığı endişeyi fark 
etmişlerdi. 

Suçluluk duygusuyla,

— Biz almıştık onun yavrularını, 
diye cevap verdiler. 

Sevgili Peygamberimiz,
— Onları hemen yerine koyun, 

dedi.
Askerler aceleyle yuvaya koştu-

lar. Avuçlarındaki iki yavruyu büyük 
bir dikkatle yerine koydular. 

Bu sırada Hummara kuşu rahat bir 
nefes aldı. Sevgili Peygamberimiz’e 
sevgi dolu gözlerle baktıktan sonra 
hemen yavrularının yanına uçtu.

Askerler yaptıkları işten dolayı üz-
gündüler. Başları önde geri döndüler. 

Hummara kuşu ve yavruları, Şef-
kat Peygamberi’nin merhamet duy-
gusu sayesinde güvendeydiler artık. 
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Başkalarına yardım etmek ne kadar güzel değil mi? Bir ihtiyacını 

karşıladığımız bir çocuğun, bir yaşlı teyzenin yüzündeki sevinci gör-

mek mutlulukların en güzeli. 

Sadece kendimizin yardım yapması yetmez. Çevremizdeki in-

sanları da yardım yapmaya teşvik etmeliyiz. Annemizi, babamızı, 

komşumuzu, arkadaşımızı... Belki ilk zamanlar çok zorlanacaklar-

dır ama inanın sonra size minnettar kalacaklar. İnsanların yüzünü 

güldürmek kimi mutlu etmez ki?  

Sevgili Peygamberimiz’in “Hayır işlerinde yarışınız.” dediğini 

duymuşsunuzdur. Bu konuda arkadaşlarımızdan geri kalmamalı-

yız. Ama yapacağımız yardımlar maddi durumumuza göre olmalı. 

Anne babamızı onların maddi gücünün üzerinde bir yardım yapma-

ya zorlamamalıyız. 

Nasıl yardım yapabiliriz ki? Eğer kafanızı bu soru kurca-

lıyorsa işte size bir tavsiye. Yardım san-

dığı. Evet, yanlış duymadınız yardım 

sandığından bahsediyorum. 

Yapmanız gereken çok kolay. 

Bir kutu bularak kenarlarını koli 

bandıyla yapıştırınız. Kutunun 

üzerine para girecek büyük-

lükte bir delik açınız. Bu konu-

da büyüklerden yardım ala-

bilirsiniz. Üzerine de “YARDIM 

KUTUSU” yazabilirsiniz. 

Arkadaşlarınıza, büyükleri-

nize ve çevrenizdeki insanlara 

yardımı hangi maksatlar için 

kullanacağınızı anlatın. Çalış-

BİR ETKİNLİK
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manıza destek olmalarını isteyin. Yeteri kadar yardıma ulaştığınızı dü-

şündüğünüzde arkadaşlarınınızın veya büyüklerininizin huzurunda ku-

tuyu açın. İçersinden çıkan paraları sayarak bir kağıda not edin. Bu 

kağıdı yanınızda bulunan arkadaşlara da imzalatın. 

Gerisi size kalmış. İster mahallenizdeki fakir bir çocuğa okul malze-

meleri alın. İsterseniz topladığınız paralarla kitap alarak bir köy okuluna 

gönderin. İsterseniz Kızılay’a gönderin. 

Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bütün bunları yapmadan önce 

mutlaka bir büyüğünüze  danışın.
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Hamd; bizi yediren ve Müslüman olmakla şereflendiren Allah’a mahsustur.

Allah’ım! Hazreti İbrâhim’e ve Hazreti İbrahim’in ailesine bereket 

ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve Efendimiz Haz-

reti Muhammed’in ailesine de ihsan et. Şüphesiz ki Sen, her bakım-

dan hamde lâyık ve şânı yüce olansın.

Allah’ım! Hazreti İbrâhim’e ve Hazreti İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi, 

Efendimiz Hazreti  Muhammed’e ve Efendimiz Hazreti Muhammed’in ailesine 

de salât et. Şüphesiz ki Sen, her bakımdan hamde lâyık ve şânı yüce olansın.

Allâhümme Salli

Allâhümme Bârik

Yemek Duası
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NÛR 
Nuruyla her şeyi aydınlatan, nurlara şekil ve-

ren, bütün nurlardan önce var olan, bütün nurla-
rın sönmesinden sonra bile nuru devam edecek 
olan, nurunun eşi ve benzeri olmayan. 

Güneş gibi ışık saçan cisimleri yaratmak sure-
tiyle gökleri ve yeri aydınlatan, göklerde ve yer-
de olanları kurtaran, hidayete erdiren, aydınlığa 

çıkaran yalnızca Allah’tır.

RAKÎB
Bütün yaratıkların her anını gözeten. 

RAÛF
Kullarına ve yarattıklarına karşı çok şef-

katli olan. 
Allah, tevbeleri kabul ederek, mümin-

lerin kalplerini kinden ayırarak, insanları 
karanlıktan aydınlığa çıkartarak şefkatini 
gösterir.
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Tuvaletten sonra temizliğimizi 
sol elle yapmalıyız. 
Musluğu açıp kapatırken 
sağ elimizi kullanmalıyız. 
Maşrapayı ve kapı kolunu da 
sağ elimizle tutmalıyız. 

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi 
sabunlayıp bol su ile 

yıkamalıyız.

Tuvaletleri temiz bırakmalıyız. 
“Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmayı” 
prensip edinmeliyiz.
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ÇENGEL BULMACA

1   Namaz kılarken döndüğümüz yön

2   İlk inanan kadın, Sevgili Peygamberimizin eşi

3   Bizi bakıp büyüten, saygıya en çok layık olan kadın

4   Namaz için yapılan hazırlık

5   Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ortamı

6   Annemizin kız kardeşi

7   Kibar olma

8   Malımızın kırkta birini fakirlere dağıtma şeklindeki ibadet

9    İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık 

göstermeye yönelten duygu

9

7

5 3

1 8

4 6

2
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KELİME AVI

HOŞGÖRÜ       YARDIMLAŞMA 

TEMİZLİK       ARKADAŞ 

SEVGİ        ADALET 

SADAKA      CUMHURİYET 

SORUMLULUK     KİTAP

Aşağıda verilen kelimeler metin içersine gizlenmiştir. Sağdan-sola, 

soldan-sağa, aşağıdan-yukarı ve yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu keli-

meleri bulabilir misiniz?

A S O R U M L U L U K
E S V T R G A G H K L

V H O Ş G Ö R Ü Z S D
F H Y E J Ş K Z C E B
E S A D A K A I U V P
Z C R E K O D T M G V
O K D M F E A İ H İ N
N P I Z M Y Ş R U E T
T E M İ Z L İ K R C V
S G L N K Z M E İ A P
A D A L E T F R Y S N
T İ Ş İ L Ş N F E V B
T R M K İ T A P T E O
P Z A C V A B N M Ç U
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FARK BULMACA

 İki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?

Konuşurken karşımızdaki kişinin gözlerinin içerisine bakmalıyız. 

Karşımızdakinin konuşması bitmeden biz konuşmaya başlamamalı-

yız. Sevgili Peygamberimiz gibi tane tane konuşmalıyız. Konuşurken 

asla sesimizi yükseltmemeliyiz.
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PAPATYA

ALM
ANYA

KEDİ
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AHMET ÖRDEK

KİTAP

LALE

KONYA

TOP

İsim bulma oyunu hem evinizde hem de okulunuzda istediğiniz sayıda 

arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir oyundur.

Oyunumuz başlamadan önce kaç kişi oynayacaksak her birimiz bi-

rer kâğıt kalem alalım. Sonra da oyunda kullanacağımız varlık isimlerini 

belirleyelim. İsim, şehir, ülke, eşya, hayvan, bitki, yazar, şair ismi gibi. 

Daha sonra belirlediğimiz başlıkları kâğıdımızın başına yazalım. Başlıkla-

rın altına yazacaklarımızın birbirine karışmaması için aralarına birer çizgi 

çekelim. Bir harf seçip oyuna başlayalım. 

 Kâğıdımızdaki her başlığın altına seçtiğimiz harfle başlayan bir var-

lık ismi yazalım. Yazma işini ilk bitiren, arkadaşlarının kalan süresini be-

lirlesin. Bunun için yirmiye kadar saysın. Sayma işi yani oynama süresi 

bitince sırayla yazdığımız varlık isimlerini okuyalım. Her doğru yazdığımız 

isim için on puan kazanacağız. Bir isim bulamadığımız bölüm için puan 

alamayacağız. Herhangi bir başlık türünde birbirimizle aynı ismi yazmış-

sak bizlerden faklı bir isim yazan arkadaşımıza iki kat puan verilecek. 

 Oyunu istediğimiz zaman bitirebiliriz. Oyunun sonunda kazananlar 

ve kaybedenler puanlara göre belirlenecek. Tabi kazanan da kaybeden 

de hem bilgilerini tazeleyecek hem de zevkli vakit geçirmiş olacak.



Atasözü

Bir elin nesi var, 

iki elin sesi var.

Ayet Hadis
Atasözü

Ayet

Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak 

hususunda birbirinizle yardımlaşın, gü-

nah işlemek ve başkasına saldırmak hu-

susunda birbirinizi desteklemeyin.  

         Maide Sûresi 2. Ayet

Hadis
“Tutumlu olan zenginleşir,

israf eden fakirleşir.”
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İnsan vücudunun birçok ihtiyacı var. Tabiî bu ihtiyaçlara cevap ola-

cak pek çok gıda mevcut. Yeterli ve dengeli beslenme, bir anlamda bu 

ihtiyaçları gidermek demek. İhtiyaca cevap olan bu gıdalardan biri de 

yumurta.

Yumurtayı en sık gördüğümüz yer, galiba kahvaltı soframız. Özel 

ambalajıyla diğer gıdalardan hemen ayrılır. Özel ambalaj dediğimiz ise 

yumurtanın kabuğu. Kabuğunu soyup, içine ulaşıyoruz. Neler mi var 

içeride?

Önce beyaz kısmı, sonra da sarısı geliyor. Yumurtanın besin değe-

riyle ilgili en dikkat çekici olan, protein içeriği. Denilebilir ki yumurtadaki 

protein, tüm besinler içerisinde en kaliteli olanı. Çünkü bu protein, vü-

cudumuzun üretemediği, mutlaka besinlerle alınması gereken madde-

leri dengeli ve yeterli miktarda içeriyor. Vücudumuz da sindirilebilirliği 

yüksek olan bu proteinin tamamına yakınını kullanıyor. Öyle ki yumur-

ta, biz yedikten iki ya da üç saat sonra midemizi terk ediyor ve vücudu-

muza faydalı hâle geliyor. Dışarı atılan kısmı ise çok az.

A. Başak SEZGİN
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Yeterli ve dengeli beslenmede protein alımının önemi düşünüldüğünde; 

görülüyor ki yumurta, vücudun protein ihtiyacını karşılamada tek başına 

çok işe yarıyor. Özellikle her yönden hızlı bir büyüme ve gelişme dönemin-

de olan çocukların beslenmesinde, örnek bir protein kaynağı durumunda. 

Yumurtanın içindeki bir civcivin, 21 gün boyunca dışarıdan hiçbir gıda 

maddesi almadan bütün organları meydana geliyor. Ve bu süre içinde civ-

civ, gıdasının tamamını yumurtanın sarısından ve akından alıyor. Bu da 

yumurtanın, bir canlının meydana gelmesi için gerekli bütün besin madde-

lerini, dengeli ve yeterli bir biçimde bulundurduğunun en güzel göstergesi.

Örnek protein içeriğinin yanında, içinde C vitamini hariç hemen hemen 

bütün vitaminler var. Yumurtanın vitamin içeriği yönüyle en dikkat çekici 

olan ise sarı kısmındaki D vitamini. Bu vitamin aslında vücudun güneş ışığı 

almasıyla deride üretiliyor. Ancak besinlerde de sınırlı miktarda bulunuyor. 

Yumurta da bu besinlerden biri. Bu da demektir ki yeterli miktarda yumurta 

tüketen ve güneş ışınlarından yeterince faydalanan çocuklarda, D vitamini 

eksikliğine bağlı kemik bozuklukları oluşmaz. 

Yumurta, vitamin donanımının yanında mineraller 

açısından da zengin. Kan yapımı için gerekli olan de-

mir ile büyüme, gelişme ve bağışıklık sistemin-

de rolü olan çinko minerali açısından iyi bir 

kaynak. 

Sağlığımız için gerekli olan birçok pro-

tein, vitamin ve minerali içinde bulunduran 

yumurta, tüm bu maddeleri kaplayan ka-

buğu ile sanki özel olarak paketlenmiş gibi. 

Öyle ki dışarıdan müdahale edilemeyen ve katkı 

maddesi eklenemeyen bir gıda.
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Hazreti Hatice Sevgili Peygam-

berimiz’in eşiydi. Evlendiklerinde Pey-

gamber Efendimiz 25, Hazreti Hatice 

ise 40 yaşındaydı. O, güzel dinimizle ilgili 

birçok şeyde ilkdi. Peygamber Efendimiz’e ilk 

inanan o oldu. Efendimiz ile ilk namaz kılma şerefi-

ne de yine o ulaştı. 

Sevgili Peygamberimiz vahiy geldikten sonra üç yıl boyun-

ca insanları gizlice İslam’a davet etti. Bu dönemde en büyük 

yardımcısı Hatice annemizdi. O, insanların kalbini kazanmak 

için çok fedakârlıklar yaptı. Kadınlara dinimizi anlattı. Kendi 

elleriyle hazırladığı sofralarda ziyafetler verdi. Birçok kişinin 

Müslüman olmasına vesile oldu. Kadınlardan Hatice annemiz, 

erkeklerdense Hazreti Ebubekir fedakârlık yarışında öndeydi. 

Hatice annemiz, peygamberimizi en iyi anlayan bir insandı. 

Onun bakışından, duruşundan ihtiyaçlarını hissederdi. Üzgün 

olduğu günlerde teselli eder. Sevinçli olduğunda mutluluğunu 

paylaşırdı. İnsanlar rahatsız ettiklerinde Peygamber Efendi-

miz, Hatice annemizin yanında huzur bulurdu. 

İslamiyet’in yayılmasından korkan müşrikler Müslüman-

lara boykot uygulamaya başladılar. Yani Müslü-

manlara mal satmıyorlardı. Bu yıllarda Hatice 

annemiz bütün servetini Müslümanlar için har-

cadı. O zengin kadın artık yiyecek bir dilim ek-

mek bile bulamıyordu. 

Boykot yılları Hatice annemizi çok yıp-

rattı. İhtiyarlıktan ve hastalıklardan 

dolayı iyice zayıfladı. 
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Derken yatağa düştü. Artık hastalıklarla boğuşuyordu. 

Sevgili Peygamberimiz çok üzgündü. Onun hiç bu ka-

dar üzüldüğünü gören olmamıştı. Gözyaşları damla 

damla akıyordu mübarek yanaklarından. Sözcükler 

boğazını tıkıyordu. Yüreği yanıyordu. Ağlıyor, ağlı-

yordu…

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) 

evlendiği günden bu güne Hatice annemizi düşünüyordu. Evlendik-

lerinde Mekke’nin en zengin kadınıydı. Şimdi kefen alacak kadar 

parası yoktu. Her şeyini, bütün varlığını İslâm için harcamıştı. Aç 

kalmış, su bile bulamamıştı çoğu zaman. Güçlü bir kadındı Hatice 

annemiz. Şimdi inim inim inliyordu yer yatağında. Sevgili Peygam-

berimiz (sallallahu aleyhi vesellem) yavaşça yanına yaklaştı:

— Ey Hatice, benden dolayı birçok sıkıntıya katlanmak zorun-

da kaldın, dedi. 

Hatice annemizin konuşmaya gücü yoktu. Gözleriyle,

— Hayır… Hayır, der gibi baktı. 

Sevgili Peygamberimiz biliyordu her şeyi… Hatice annemizi 

de biliyordu, imasını da. 

Mübarek sözlerini sürdürdü:

— Şanına layık bir hayat yaşayamadın. Yaşayamadın ya 

Hatice! Lakin bir kere yanan bir daha yanmaz. Allah, sıkıntı ve 

zorluğun ardında hayırlar vaat etmiştir, diyebildi.

Hatice annemizin başında gece gündüz nöbet tuttu. Kur’an 

okudu. Dualar etti. Ramazan’ın yirmi yedinci günüydü. Bir kuş 

gibi uçup gitti Cennete.

Yaşı altmış beşti. Tam yirmi beş senesini birlikte geçirmişti 

Efendiler Efendisi’yle. 

Peygamber Efendimiz’in hüznü ifade edilemeyecek kadar 

çoktu. En sadık dostu, sırdaşı, yoldaşı, arkadaşı artık yoktu. İlk 

çocuklarının annesiydi, ilk iman edeniydi, ilk cemaatiydi… 

Peygamberimiz son görevini yapmak için hazırlandı… Ha-

tice annemizin mübarek naaşı Mekke’nin Hacun mezarlığına 

götürüldü. Cenaze namazını Sevgili Peygamberimiz kıldırdı, 

mezara kendi elleriyle yerleştirdi. Üstünü de örtünce gözü 

yaşlı, derince baktı mezara… Ağladı, ağladı… 
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Labirentin içindeki kelebeğin,arkadaşına ulaşmasına yardımcı 

olur musunuz?
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Nasrettin Hoca
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 1

1. Evlerde ve okullarda başlatılan ki-

tap okuma saatinin maksadı ne-

dir?

A. Kitap satışlarını artırmak

B. Kitap okuma alışkanlığının yaygın-

laşmasını sağlamak

C. Kitabın ancak belirli saatlerde oku-

nacağını anlatmak

2. Aşağıdaki bayramlardan hangisi 

Ekim ayında kutlanır?

A. Zafer Bayramı

B. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

C. Cumhuriyet Bayramı

 

3. Herkese eşit davranan kişi için 

aşağıdaki kelimelerden hangisi  

kullanılır? 

A. Adil

B. Akıllı

C. Kibar

4. Dergideki “Eskici” adlı parçada es-

kici çocuk aşağıdakilerlerden  

hangisini alır?

A. Kağıt

B. Demir

C. Kavga

5. “Bahşiş” adlı çizgi hikâyede kaybo-

lan çocuğa kim yardım ediyor?

A. Taksi şoförü

B. Garson

C. Yaşlı bir amca

6. “Bahşiş” adlı çizgi hikayedeki  
çocuğun dedesi için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A. Cimri
B. Cömert
C. Asabi

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların 
cezaevlerine düşmesinin sebeple-
rinden biri değildir?

A. İnsanların dünyaya geliş gayeleri-
ni bilmemeleri

B. İyi bir eğitim alamamaları
C. Sevgi ve hoşgörü ortamında yetiş-

meleri

8. “İyilik Kuşu” adlı şiirden aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkmaz?

A. İyilik yapan insanlar kendilerini 
mutlu hissederler.

B. İyilikler insanlara sevap kazandırır.
C. Herkes kendi ihtiyaçlarını kendisi 

karşılamalıdır?

9. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk-
larımızdan biri değildir?

A. Odamızı kendimiz toplamak.
B. Çalışarak aile bütçesine katkıda 

bulunmak.
C. Eşyalarımızı düzenli kullanarak  

aile bütçesine katkıda bulunmak.
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk 
duygusuna sahip bir çocuğun davra-
nışlarından biridir?

A. Odasının toplanmasını annesine bıra-
kır

B. Sofranın hazırlanmasında annesine 
yardımcı olur.

C. Bütün vaktini oyunla geçirir.

2. “Hummara Kuşu” adlı parça da kuş, 
Sevgili Peygamberimiz’e neyi şikâyet 
etmiştir?

 A. Yavrularının alınmasını
 B. Sahabelerin hızlı gitmesini
 C. Çok gürültülü yapmalarını

 

3. “Hummara Kuşu” adlı parça da Hum-
mara kuşu şikayet edince Peygamber 
Efendimiz nasıl davranmıştır?  

A. Askerlerini haklı bulmuştur.
B.  Çok üzülmüş, arkadaşlarından yap-

tıkları hatayı telafi etmelerini istemiştir.
C. Herhangi bir tepki vermemiştir.

4. Sınıfımızda bir yardım kampanyası 
başlatmak için aşağıdakilerden hangi-
sini öncelikle yapmamız gerekir?

A. Bir kutu temin etmek.
B. Kampanya ile ilgili broşür hazırlamak
C. Büyüklerimize danışmak.

5. Aşağıdakilerden hangisi için yardım 
kampanyası düzenleyebiliriz?

A. Birlikte tatil yapmak için
B. Kendimize oyuncak almak için
C. Fakir insanların ihtiyaçlarını karşıla-

mak için

6. Yardım kampanyası düzenlerken 
aşağıda davranışlardan hangisi 
yanlış olur?     
A. İnsanları yardım etmeye zorlamak

 B.  İnsanları yardım etmeye teşvik et-
mek

 C.  Başkasını yardım etmeye teşvik et-
memek

7. Düzenli olmak bize birçok şey kazandırır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yararlar-
dan biri olamaz?

A. Düzenli olmak bize zaman kazandı-
rır.

B. Annemizin çok yorulmasına sebep 
olur.

C. İnsanların bize olan saygısının ve gü-
veninin artmasına sebep olur.

8. “Hamd; bizi yediren ve Müslüman ola-
makla şereflendiren Allah’a mahsustur.” 
duası ne zaman yapılır?

A. Ezan okununca
B. Yemekten sonra
C. Namazdan sonra
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1. Aşağıdaki dualardan hangisi namaz-
da okunmaz?

     A. Subhaneke

     B. Allahümme Salli

 C. Yemek Duası

2. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın 
“Nur” isminin anlamlarından biridir?

 A. Bizleri rızıklandıran

B. Her şeyi aydınlatan
C. Günahları bağışlayan

3. “Bütün yaratıkların her anını gözeten” 
anlamına gelen Yüce Allah’ın güzel 
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 A. Rahman

B. Rahim
C. Rakîb

4. Kemal ilköğretim 3.sınıfta okumaktadır. 
Kemal, ailesine aşağıdaki işlerden 
hangisinde yardımcı olamaz?

A. Misafir geldiğinde kardeşini oynata-
bilir

B. Marketten ekmek ve gazete alabilir.
C. Bozulan elektrik prizini tamir edebilir.

5.Tuvalet temizliğiyle ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

   A.  Tuvalette temizliğimizi sol elle yap-
malıyız.

B. Musluk ve kapıyı açmak için sağ elli-
mizi kullanmalıyız.

C. Tuvaleti sadece büyükler temiz bıra-

kır.  

6. Namaz kılarken döndüğümüz yöne 
ne ad verilir?

     A.  Güney

B.  Kıble
C. Lodos

7. Fakirlere yapılan karşılıksız yardıma ne 
ad verilir?

A. Sadaka
B. İbadet
C. Adalet

8. Aşağıdaki sözlerden hangisi Sevgili 
Peygamberimizin güzel sözlerinden 
biridir?

 A. Tutumlu olan zenginleşir, israf eden 

      fakirleşir.

B. Bir elin nesi var, iki elin sesi var
C. Gülme komşuna gelir başına

Öğrendiklerimizi Test Edelim - 3
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 4

1. Proteinler vücudumuzun büyümesi için 
yaratılan besinlerdir. Aşağıdakilerden 
hangisi protein yönünden zengin bir 
besindir?

A. Yumurta
B. Elma
C. Sebzeler

2. Sevgili Peygamberimiz’e ilk inanan insan 
kimdir?

A. Hazreti Hatice
B. Hazreti Ali
C. Hazreti Ebubekir

3. Hazreti Hatice Sevgili Peygamberi-
miz’le evlendiğinde kaç yaşındaydı?

 A. 40

B. 25
C. 20

4. Hazreti Hatice ile ilgili aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A.Çok zengindi ama bütün servetini Müs-
lümanlar için harcadı.

B. Elli yaşında vefat etti.
C. Peygamber Efendimiz’i ilk inanan kadındı.

5. Dergideki çizgi fıkrada Nasrettin Hoca 
komuşunun eşeğini nasıl arıyormuş?

 A. Endişeyle

B. Islık çalarak
C. Dalgın dalgın

6. Başkalarının yaptığı her hataya tepki 
göstermeyerek, kendi kendisine dü-
zeltmesini beklemeye ne ad verilir?

 A. Adalet

B. Sevgi
C. Hoşgörü

7. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşımıza 
karşı davranışlardan biri olmamalı? 

 A.  İhtiyacı olduğunda yanında olmalıyız.

B. Sevinçlerini paylaşmalayız.
C. En küçük hatasında terk etmeliyiz.

8. Arkadaş ilişkilerinde aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

 A.  Sadece bazı arkadaşlarımızla oyna-
malıyız.

B. Haksız da olsa hep en yakın arkada-
şımızı savunmalıyız.

C. İyi ve kötü gününde arkadaşımızın ya-
nında olmalıyız.

81



1. BÖLÜMÜN ÇÖZÜMLERİ

Test-1
1-A 
2-B
3-C
4-A
5-B
6-C
7-B
8-A
9-C
10-C

ÖĞRENDİKLERİMİZİ 
TEST EDELİM

82



83



84

Öğretmenim Canım Benim

Çizgi Hikaye

Yüreğime Sevgi Katan

Çizgi Fıkra

Dengeli ve Düzenli Beslenme

Bir Sevimli Çocuk

Aynadaki Rakip

Görgü ve Nezaket Kuralları

İçimizdeki Hazine

Vefa

Allah’ın Güzel İsimleri

Düzenli Olmak

Dua ve Sûre Öğreniyorum

Ayet, Hadis, Atasözü

Kendinize Güveniyor musunuz?

Nasrettin Hoca

Çengel Bulmaca

Kelime Avı

Fark Bulmaca

Bir Oyun

Konuşma Adabı

Kim Lider Olmak İstemez ki

Geçen Ayın Bulmaca Sonuçları

Öğrendiklerimiz Test Edelim

85

16

93

98

110

113

115

85

87

90

92

93

94

96

98

100

102

105

106

108

109

110

113

114

115

116

117

118

119

120

124
84

Bu Bölümde 
Neler Var ?



Öğretmenim

Benim
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Her gün onlar 

için olmalı. Ama her gün çok özel şeyler yapılamaz. Onun 

için bu özel günlerde öğretmenlerimizi mutlu etmeliyiz de-

ğil mi? Ne kadar çok emek veriyorlar bize. Haftaya kadar 

nasıl sabredeceğim bilemiyorum.

Öğretmenimin sevinci, beni o kadar çok mutlu edecek 

ki... Bugün Emine ile birlikte ilk teneffüste öğretmenimiz dı-

şarı çıkar çıkmaz kapıyı tuttuk. “Arkadaşlar bir dakika! 

Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir konu 

var.” dedik. Herkes yerine oturdu ve merak-

lı gözlerle bize bakmaya başladı. Söze önce 

Emine başladı: “Arkadaşlar, haftaya 24 Kasım 

Öğretmenler Günü... Onlar her şeyin en iyisine 

lâyık insanlar. Biz de öğretmenimiz için özel bir 

şeyler yapamaz mıyız?” Arkadaşlarımızın her 

birisi bir şeyler söylemeye başladı. 

Levent: “Saat”, Mehmet “Kalem ta
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Her gün onlar için olmalı. Ama her 

gün çok özel şeyler yapılamaz. Onun için bu özel günlerde onları mutlu etmeli-

yiz değil mi? Ne kadar çok emek veriyorlar bize. Haftaya kadar nasıl sabrede-

ceğim bilemiyorum.

Öğretmenimin sevinci, beni o kadar çok mutlu edecek ki... Bugün Emine ile 

birlikte ilk teneffüste öğretmenimiz dışarı çıkar çıkmaz kapıyı tuttuk. “Arkadaşlar 

bir dakika! Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir konu var.” dedik. Her-

kes yerine oturdu ve meraklı gözlerle bize bakmaya başladı. Söze önce Emine 

başladı: “Arkadaşlar, haftaya 24 Kasım Öğretmenler Günü... Onlar her şeyin en 

iyisine lâyık insanlar. Biz de öğretmenimiz için özel bir şeyler yapamaz mıyız?” 

Arkadaşlarımızın her birisi bir şeyler söylemeye başladı. Levent: “Saat”, Meh-

met “Kalem takımı”, Saliha “Gömlek” alalım dedi. Benim de aklıma çok değişik 

bir fikir geliverdi birden. “Arkadaşlar bu söylediklerinizin hepsinden daha özel 

birşey bulmalıyız. Aklıma bir şey geldi. Bakın bir karton alalım. Üzerine herkes 

kendi el yazısıyla adıyla birlikte ‘Sizi çok seviyorum öğretmenim.’ yazsın. Bunu 

tablo yaptırıp hediye edelim. Otuz iki tane sevgi ifadesi öğretmenimizi daha çok 

mutlu etmez mi? Bizden bir hatıra kalır öğretmenimize.

Bu fikir herkese ilginç geldi. Emine: “Benim babamın bir arkadaşı var. Tablo 

yapıyor. Ona yaptırabilirim.” dedi. Mehmet: “Benim babam kırtasiyeci. O da 

bize karton verir; hatta renkli bile olabilir.” dedi. Hepimiz çok sevin-

dik.

Yarın kartonumuz gelecek ve oraya sevgimizi, yüreğimizle ya-

zacağız. Çok güzel olacak değil mi? Düşündükçe çok heyecanlanı-

yorum. Eve gelip olan biteni anneme babama anlattığımda, onlar 

da çok memnun oldular. Babam: 

“Onlara az bile kızım, çok iyi dü-

şünmüşsünüz, aferin size.” 

dedi ve kocaman bir öpücük 

verdi.Haftaya o günü iple 

çekiyorum. Öğretmenimi-

zin yüzündeki o memnuni-

yeti görmek için sabırsızla-

nıyorum. Onu mutlu etmek 

çok güzel olacak. Şimdi du-

amı edip uyumalıyım. Heyecan-

dan uyuyabilirsem tabi...



Bu fikir herkese ilginç geldi. Emine: «Benim babamın bir arkadaşı var. Tab-

lo yapıyor. Ona yaptırabilirim.» dedi. Mehmet: «Benim babam kırtasiyeci. O 

da bize karton verir; hatta renkli bile olabilir.» dedi. Hepimiz çok sevindik.

Yarın kartonumuz gelecek ve oraya sevgimizi, yüreğimizle yazacağız. Çok 

güzel olacak değil mi? Düşündükçe çok heyecanlanıyorum. Eve gelip olan 

biteni anneme babama anlattığımda, onlar da çok memnun oldular. Babam: 

«Onlara az bile kızım, çok iyi düşünmüşsünüz, aferin size.» dedi ve kocaman 

bir öpücük verdi.

Haftaya o günü iple çekiyorum. Öğretmenimizin yüzündeki o memnuniyeti 

görmek için sabırsızlanıyorum. Onu mutlu etmek çok güzel olacak. Şimdi du-

amı edip uyumalıyım. Heyecandan uyuyabilirsem tabiî ki...

Rabbim kalbimi yıka

Güzelleştir beni

«Rabbim dilimi çöz»

Konuştur beni.
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GONCA DERGİSİ

48. SAYI

44-45-46 SAYFALARDAKİ 

ÇİZGİ HİKAYE ALINACAK.
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GONCA DERGİSİ

48. SAYI

44-45-46 SAYFALARDAKİ 

ÇİZGİ HİKAYE ALINACAK.
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Minicik bir kuş gibiyim,

Dalındayım öğretmenim.

Öz yavruna eş gibiyim,

Kolundayım öğretmenim.

Sen sevince bebek oldum,

Sen suladın çiçek oldum,

Sevgi dolu petek oldum,

Balındayım öğretmenim.

Hamuruma sevgi katan,

Yüreğime güller atan,

Ömür boyu kalem tutan,

Elindeyim öğretmenim.
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En kibar en ince benim,

Zarafet denince benim.

Buram buram Türkçe benim,

Dilindeyim öğretmenim.

Sensin aydınlığı seçen,

Etrafına ışık saçan,

Kara tahtalarda açan,

Gülündeyim öğretmenim.

Gözlerimde hep bir ışık,

Minik gönlüm sana âşık.

Bütün evrenle barışık,

Yolundayım öğretmenim.

YUSUF DURSUN
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Yüce Allah dünyadaki her şeyi insanların faydalanması için yaratmış-
tır. Bunlardan biri de beslenmemiz için yaratılan birbirinden güzel yiyecek-
lerdir. Sebzeler, meyveler, et, süt, yumurta, balık Rabbimizin beslenmemiz 
için yarattığı eşsiz nimetlerdir. 

Bütün besinlerin vücudumuzda ayrı bir görevi vardır. Meyveler ve seb-
zeler bizi hastalıklara karşı dirençli hâle getirir. Et, süt, yumurta ve balık 
büyümemize yardımcı olur. Tahıllar ve yağlar bize enerji verir. Özellikle ço-
cukluk döneminde bu besinlerin hepsinden belirli oranda tüketmek sağlı-
ğımız açısından çok önemlidir.  

Bazı besinleri çok sever, bazılarını sevmeyiz. Sevdiğimiz besinleri elbet-
te daha fazla tüketebiliriz. Ama diğer besinlerden az da olsa tüketmeliyiz. 
Bütün besinlerden yeterince yararlanmamız özellikle biz çocukların sağ-
lıkları açısından çok önemlidir. 

Hamburger ve kola türü besinler sağlığımız açısından çok zararlıdır. Bu 
besinlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. 

Sabah mutlaka kahvaltı yapmalı, öğlen ve akşam yemeklerini de za-
manında yemeliyiz. Sağlığımıza zararı olan abur cubur yiyeceklerden 

uzak durmalıyız.
Bize bunca yiyeceği veren Rabbimizin bizden istedi-

ği üç şey vardır: Yemeğe başlarken “bismillah” demek, 
sonunda “elhamdülillah” diyerek teşekkür etmek ve 
israf etmemek.  Afiyet olsun.
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O günlerde Peygamber Efendimiz’in amcası Ebu Talib, geçim zorluğu 

içine düşmüştü.

Sevgili Peygamberimiz onun bu durumuna çok üzülüyordu.

— Amcamın çocuklarından birini yanıma alsam, belki sıkıntısı biraz ha-

fifler, diye düşündü.

Hazreti Hatice de aynı düşüncedeydi. 

Ebu Talib’e gittiler.

Onların bu kararına çok sevinmişti yaşlı adam.

Çocuklarından en sevimlisi olan Ali de, bu kutlu akrabasını çok sevi-

yordu.

Böylece, Sevgili Peygamberimiz ile Hazreti Hatice, bu gül yüzlü çocuğu 

yanlarına aldılar.

Müslüman olan Hazreti Hatice’nin mutluluğu sonsuzdu.

Yüreği huzurla, sevinçle dolmuştu.

“Yarabbi” diyordu. “Sana ne kadar, ne kadar şükretsem yine de 

azdır.”

Bu arada, Allah’ın Elçisi,

— Ey Hatice, dedi. Haydi, namaz kılarak Rabbimize şükredelim.

Hemen abdest alarak namaza durdular.

İşte tam bu sırada Hazreti Ali içeri girdi.

Namaz kılmakta olan bu iki kutlu insanı merakla süzmeye başladılar.

Bir Sevimli Çocuk
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İlk kez böyle bir şey görüyordu.

Namazın sonunda Hazreti Ali, 

— Bu yaptığınız nedir acaba, diye sordu.

Hazreti Hatice, gülümseyerek,

— Namaz kılıyorduk, diye cevap verdi.

Hazreti Ali iyice meraklanmıştı. 

— Namaz kılmak mı? O da ne ki?

Sevgili Peygamberimiz gülümseyerek, saçlarını okşadı:

— Namaz, bizleri, hepimizi yoktan var eden, bizlere sayısız iyiliklerde 

bulunan, bizleri koruyup gözeten Rabbimize teşekkür etmek için yaptığı-

mız bir ibadettir.

Hazreti Ali sevinçle,

— Öyleyse bize de namazı öğretin, biz de Rabbimize şükredelim,  

dediler.

Allah’ın Elçisi:

— Önce söyleyeceklerimi tekrar edin, sonra da hep birlikte namaza 

duralım, cevabını verdi ve ekledi.

“Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve 

resûlüh” 

Hazreti Ali bu sözlerin manasını anlamıştı. 

Peygamberimize sarılarak,

— Sen yalnızca, yalnızca doğruyu söylersin. Biz de Yüce Rabbimi-

zin birliğine, Senin de O’nun kulu ve elçisi olduğuna inanıyoruz, diyerek 

kelime-i şahâdet getirdi.

Allah’ın Elçisi sevgiyle kucakladı onu.

— Müslüman olduğunuzu şimdilik kimseye söylemeyin, diye sıkıca 

uyardıktan sonra, abdest almasını öğretti.

Mutluluk içinde hep birlikte namaza durdular.

      

Yusuf ÖZASLAN
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Bencil insanları çevrelerinde seven tek kişi dahi yoktur. Bunları seven olsa bile 

onlar da böylelerini çıkarları için sever görünürler. Benciller, kendi çıkarları için 

başkalarının haklarını kolayca çiğnerler. Kısacası bu karakterdeki kişiler, mutlu-

luğu başkalarının haklarını elinden almakta bulurlar. Böyleleri her zaman “Hep 

bana, hep bana...” diye düşünürler. Ama bencillikleri ve açgözlülükleri yüzünden 

bu gibi kişilerin başına gelmeyen kalmaz. Çoğu kere çıkarcılıkları yüzünden za-

rara uğrarlar. 

Aşağıda size bencil ve açgözlü bir çobanın başından geçen bir olayı anlata-

cağım:

Çok eskiden bir çoban kucağında kuzusu, elinde sopası ile şehre inmiş. Dü-

şüncesi zengin bir ağanın konağına varıp kuzusunu vermek, karşılığında ağa-

dan türlü hediyeler almakmış.Çoban, bir süre sonra bir konağın önüne gelmiş. 

Ağanın da o saatte evde olacağını hesa-

ba katarak kapıdaki uşaktan izin alıp 

konağa girmiş. Kucağında kuzusu, bir 

elinde sopasıyla olduğu hâlde, konağın 

salonunda şaşkın şaşkın sağa sola ba-

karak ilerlemeye başlamış. Salonun so-

nundaki merdivenin başına yaklaşınca 

bir de ne görsün: 

Başka bir çoban kucağında kuzusu, 

elinde sopası ile kendisine doğru ilerle-

miyor mu? Bu bencil çobanın öfkesin-

den kanı beynine sıçramış. Çünkü bu 

çobanın, kendisinin kuzusu karşılığında 

ağadan alacağı hediyelere ortak olma 

ihtimali belirmiş. İçinden: “Belki de ağa 
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sadece onun kuzusunu alır, bütün hediyeleri ona verir, ben de avucumu yala-

rım!” diye düşünmüş.

Bencil çoban gördüğü manzara karşısında fazla vakit kaybetmek niyetinde 

değilmiş. Yumruğunu göstererek diğer çobana, “Çabuk önümden çekil!” diye 

bağırmış. Aynı anda diğer çoban da sesini çıkarmadan öfke içinde yumruğunu 

kaldırıp kaşlarını çatarak kendisini tehdit etmiş. Bizim bencil çoban artık iyice 

çileden çıkmış. Ardından gözdağı vermek için sopasını kaldırıp rakibinin üstü-

ne yürümeye başlamış, ama o da ne rakibi de sopasını kaldırmış kendi üzerine 

gelmiyor mu!

Nihayet bencil çoban diğer çobanın yaptığı bunca saygısızlığa daha fazla 

dayanamamış. Elindeki değneği var gücüyle rakibine savurmuş; ama sopa-

sının isabet ettiği yer, çoban değil, çoban zannettiği koca aynaymış. Ayna 

büyük bir gürültüyle param par-

ça olmuş.Gürültüyü duyan 

ağa, salona inmekte ge-

cikmemiş. Ağa, gördüğü 

manzara karşısında hem 

şaşırmış hem öfkelen-

miş. Nasıl öfkelenmesin 

ki; bir çoban konağına 

girmiş, koca aynayı kır-

mamış mı!

Öfkesi iyice kaba-

ran ağa da fazla bekle-

memiş. Konağa büyük 

umutlarla gelen bencil 

çobanın sopasını elinden 

alıp kafasına indirmiş. 

Kendini herkesten akıllı 

sanan bencil çobana, bir 

daha konağına adımını 

atmamasını da söyleye-

rek kapı dışarı etmiş.
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Saçlarımızın taralı olmasına 
dikkat etmeliyiz. 
Ayna ve tarak kullanmak 
Sevgili Peygamberimiz’in 
sünnetlerindendir.

Elbiselerimiz ütülü ve temiz, 
ayakkabılarımız da 
boyalı olmalıdır. 

Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. 
Fırçalanmayan dişler hem çürür 
hem de ağız kokusu yapar. 
Ağız kokusu, konuşurken karşımızdaki
insanın rahatsız olmasına sebep olur.

98



Haftada en az iki kez yıkanmalıyız. 
Terlediğimizde ise hemen 
yıkanmalıyız.

El tırnaklarımızı haftada bir, 
ayak tırnaklarımızı on beş 
günde bir kesmeliyiz. 

Parkta, bahçede, okulda 
oynarken elbiselerimizi 
kirletmemeye özen 
göstermeliyiz.
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Yerlere asla tükürmemeleyiz. 
Tükürenleri de uyarmalıyız.

  Demir, bakır, kalsiyum, fosfor, potasyum, iyot, çinko, kükürt gibi mine-

ralleri, yapısında bulunduran bir varlık size sorulsaydı bunun ne olduğunu 

düşünürdünüz? Belki de önce gıdaları gözden geçirirdiniz. Peki sorunun 

cevabının vücudumuz olduğu aklınıza gelir miydi?

Gerçekten de vücudumuzda bu maddelerin her birisinden bulunur. Hem 

de tam vücudumuzun ihtiyaç duyacağı miktarda! Çünkü bu mineraller, vü-

cudumuzdaki hayatî olayların sürmesi için gereklidir. 

Meselâ kalsiyum, kemik yapımızın meydana gelmesinde rol alırken; 

fosfor, hücrelerimizdeki denge için çok gereklidir. Vücudumuzda kükürt 

olmadığı zaman saçlarımız dirençsiz, derimiz cansız kalırken; demir ek-

sikliğinde kansızlık görülebilir. Ayrıca demir, oksijenin vücudumuz içinde 

dolaşımı için mutlaka bulunmalıdır.

Bu kadarı bile minerallerin sağlığımız için ne kadar vazgeçilmez oldu-

ğunu anlatmaya yeter. Çünkü iskeletimizin bizi taşımadığını, kemiklerimizin 

şeklinin bozulduğunu, cildimizin kuruduğunu ve hiçbir organımıza oksijen 

gitmediğini hayâl etmek bile ürkütücüdür.

Minerallerin varlığının sağlığımız için 

öneminin yanında, vücudumuzdaki 

oranlarında da bir dengenin hâkim 

olması oldukça dikkat çekicidir. Mi-

nerallerin eksikliği ya da fazlalığı 

durumunda vücudun kendi iç me-

Aslı KAPLANAslı KAPLAN
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kanizmaları, hemen devreye girer. Eksiklikler vücut-

taki depolardan karşılanırken, fazlalıklar hemen vü-

cuttan uzaklaştırılır. Bu denge bozulduğu takdirde ise 

vücudumuzda çok çeşitli hastalıklar ve düzensizlikler görülebilir. 

Yani her şeyde olduğu gibi minerallerin de ihtiyaç kadarı şifa, azlığı 

ya da fazlalığı zarardır.

Vücudun ihtiyacı olan mineral madde miktarı, yeterli ve denge-

li beslenmeyle rahatlıkla karşılanabilir. Yani günlük besinler, hücre 

faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için yeterlidir. Vücuda 

mutlaka alınması gereken maddelerin, hemen herkesin ulaşabile-

ceği besinlerde bulunması da bizler adına büyük bir güzellik ve 

kolaylıktır.

Meselâ peynirde ve yumurtada kalsiyum; deniz ürünlerinde iyot 

vardır. Kırmızı et ve tahıl ürünlerinde demir, sebze ve meyveler-

de ise potasyum bulunur. Bizlere en güzel şekilde sunulmuş 

olan bu besinleri lezzet alarak yerken, aslında farkında 

olmadan vücudumuzun mineral dengesini de korumuş 

oluruz.

Bedenimizde mevcut olan bu minerallerin yer-

yüzüne orantılı bir şekilde dağıtılmış olması ise bir 

başka ilgi çekici yöndür. Bundan dolayı di-

yebiliriz ki her birimiz, âdeta küçük bi-

rer dünya gibiyiz.
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Yeni bir kelime öğrenmeye ne dersiniz? Kelimemizin adı: “vefa” 

Anlamını öğrenmek için hemen sözlüğü karıştırıyoruz. Sözlüğün son-

larından bir sayfa açıyorum. Selam, sevgi… Daha ileri gitmem gerek. 

Çeviriyorum. Yaratan… Hayır, çok çevirdim. Şimdi biraz geriye çevi-

reyim sayfaları. V, v, v… Vali, vadi, ve, ve… veda. Hah işte buldum 

vefa. Sözlükteki anlamı “sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı.” Çok şey 

anlamadığınızı biliyorum. Bu kelimeyi cümle içinde kullanarak anla-

mını öğrenmeye çalışalım, demeyeceğim. Bu kelimenin anlamını ha-

yatımızın içinde aramaya ne dersiniz? Hemen başlayalım aramaya.

Hepimizin her zaman yardımcı olduğumuz bir arkadaşımız vardır. 

Kalemi kaybolunca kalem verdiğimiz, silgimizi, kantinden aldığımız 

çikolatamızı, üzüntülerini paylaştığımız bir arkadaşımız vardır mut-

laka. Günün birinde yardıma ihtiyacınız olduğunda o arkadaşınızı 

yanınızda görmek istemez misin? Arkadaşınız o gün yanınızdaysa 

vefalı bir arkadaş demektir. Değilse vefasız deriz. 
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Sanıyorum kelimenin anlamını biraz anladık. Vefa, bize yapılan 

iyilikleri unutmama demekmiş. Peki, vefalı bir çocuk musunuz? Bu 

konuyu şimdiye kadar hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Bunu öğrenmek 

istiyorsanız aşağıdaki soruları cevaplamanız yeterli. Şimdi şu sorula-

rın cevabını düşünelim. 

Her şeyinizi paylaştığınız bir arkadaşınız var. Beraber oynadığı-

nız, başarısına sevindiğiniz, üzüntülü anlarda birbirinizi teselli ettiğiniz 

bir arkadaş. Ama biliyorsunuz ki büyüyünce farklı okullara gidecek, 

belki farklı şehirlerde yaşayacak, farklı meslekleri seçeceksiniz. Yani 

ayrı kalacaksınız. Sorumuz şu: Acaba bu arkadaşınızı her zaman 

hatırlayacak, telefonla görüşecek, yolunuz düşünce yanına uğraya-

cak mısınız?

Gecesini gündüzünü bizim iyi bir insan olmamız için harcayan 

insanlar var hemen yanı başımızda: Öğretmenlerimiz. Gözümüze 

bakınca sıkıntımızı anlayan, başarılı ve iyi bir insan olmamız için çır-

pınan öğretmenlerimiz. Şu an onları çok seviyoruz. Ama gelecekte 

onları hatırlayacak mıyız? Onları arayacak, ziyaret edecek miyiz? 

Ya annemiz, babamız… Bizim için yıllarca fedakârlık yapan, ateş-

lendiğimiz zaman başımızda sabahlayan, üzerimize titreyen, bize kol 

kanat geren annemiz, babamız. Biz çocukken bize nasıl merhamet 

ettilerse ihtiyarladıklarında biz de onlara karşı şefkatli olacak mıyız? 

Dualarımızda “Allah’ım! Annem ve babam küçüklüğümde bana nasıl 

merhamet etmişlerse Sen de onlara merhamet et!” diyecek miyiz?
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Bize özgür bir vatan bırakmak için şehitlerimizi, gazilerimi-

zi hatırlıyor muyuz? Onlara olan minnettarlığımızı fatihalarla, 

dualarla ve vatanımızı güzelleştirmek için çalışarak gösteri-

yor muyuz, gösterecek miyiz?

Bize Yüce Rabbimizi tanıtmak, dünyada ve ahirette mut-

luluğun yollarını gösteren en büyük insana… Bu uğurda hiç-

bir insanın katlanamayacağı sıkıntılara katlanan en güzel 

insana… Sevgili Peygamberimiz’e karşı vefalı mıyız? Adını 

duyduğumuzda “Salat ve selam senin üzerine olsun ya Re-

sululullah.” yani “Allhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.” 

diyor muyuz? O’nun hayatını okuyor, O’nun gibi davranma-

ya çalışıyor muyuz?

 Ya bizleri yoktan var eden, anne ve babamızı bize yetiş-

tirmekle görevlendiren, bizleri birbirinden güzel yiyeceklerle 

rızıklandıran, koruyan… Bizim için Cennet’i yaratan Rabbi-

mizi hatırlayıp şükrediyor muyuz? Bizi her an koruyan Yüce 

Rabbimizin istediği gibi yaşıyor muyuz? 

 Bütün sorulara cevabınız “evet” değil mi? Zaten biliyor-

dum.  Bütün sorulara “evet” cevabını veriyorsanız siz vefalı 

bir çocuksunuz demektir. 

104



Tevvâb
Kullarının tevbelerini kabul eden, tevbe edenleri 

çok seven. 

İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek Yüce Allah’ın 

sevmediği sözler söyleyebilir, işler yapabilir, dav-

ranışlarda bulunabilir. Bu tür hataları işleyen in-

sanlar yaptıklarından pişman olup, samimiyetle 

Allah’tan af dilerlerse, Rabbimiz onların günahla-

rını bağışlar. 

Vahid
Bir, tek, biricik anlamına gelir. 

Allah Bir’dir. Eşi, benzeri, ortağı, yardımcısı yoktur. 

O’nun bir tane olduğunun delili kainatta gördüğü-

müz düzendir. Eğer O “Bir” olmasaydı kâinatta dü-

zensizlik olurdu. 

Vâris 
Bütün varlıkların yok olmasından sonra da var 

olacak olan. 

Bütün varlıkların gerçek sahibi.  
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Geçenlerde öğretmenimiz ödevleri kontrol ediyordu. Sıra 

Mert’e geldi. Mert defterini bulmak için uzun süre çantasını 

karıştırdı. Sonra da,

— Öğretmenim, ben ödevimi yaptım. Defterimi de çanta-

ma koydum ama bulamıyorum, dedi.

Öğretmenimiz uzun süre Mert’e baktı ve sonra yanından 

ayrıldı. Bu durumdan hiç de hoşlanmadığı yüzünden anla-

şılıyordu. Mert de çok üzülmüştü.

Teneffüs oldu. Mert çantasını karıştırmaya devam edi-

yordu. Birden,

— İşte buldum! Biliyordum. Çantama koyduğumu bili-

yordum, diye ağlamaya başladı. 

Ama iş işten geçmişti. Öğretmenimizin güvenini kaybetti.  

Mert’in tek problemi düzensiz olmasıydı. Eğer 

çantası düzenli olsaydı bu problemi   

yaşamayacaktı.

Düzenli olmak çok güzeldir. Evimizi, oda-

mızı, çalışma masamızı düzenli tutmalıyız. 

Düzenli olmak bize zaman kazandırır. Başa-

rımızı artırır. 
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Çalışma masamız dağınık olsun. Öğretmenimiz bir araştırma ödevi 

verdiğini düşünelim. Hangi kitapta olduğunu biliyoruz ama kitaplarımız 

karma  karışık. Aradığımız kitabı nasıl bulabiliriz? Tabi ki bütün kitapları 

tek tek kontrol ederek. Tabi kitapların kimisi masanın altına, kimisi de 

dolabın arkasına düşmemişse. Böyle bir araştırma bize çok zaman 

kaybettirir.

Oysa kitaplığımız düzenli olursa aradığımızı saniyeler içinde bulabi-

liriz. Şöyle bir kitaplık düşünelim: Ders kitaplarımız bir bölümde, hikâye 

kitaplarımız bir bölümde, geçmiş yıllarda kullandığımız kitaplar ayrı bir 

bölümde, ansiklopediler, sözlükler, imla klavuzumuz, dergilerimiz ayrı 

ayrı bölümlerde olsun. Böyle bir kitaplıkta aradığımızı bulmakta zorla-

nır mıyız? Tabi ki hayır. 

Ya kıyafetlerimiz... Üzerimizden çıkardığımız kıyafetleri askıya takıp 

asmak veya dolabımıza katlayarak yerleştirmek odamızı güzelleştir-

mez mi? Her şeyin yerli yerinde olduğu bir odada ders çalışmak elbet-

te başarımızı artıracaktır. 

Odamızı, yatağımızı, oyuncaklarımızı, kitaplarımızı biz toplamazsak 

annemiz toplamak zorunda kalır. Bu da sevgili annelerimizi çok yorar 

ve üzer. Dokuz yaşına gelmiş bir çocuk olarak yukarıdaki işlerin hepsi-

ni kendimiz yapabiliriz. Annemizin üzülmesini herhâlde istemeyiz. 

Her konuda olduğu gibi bu konuda da Sevgili Peygamberimiz’i ör-

nek almalıyız. O evde ve toplumda kendisine düşen işleri başkasına 

bırakmazdı. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm

1. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım;

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

4. Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden,

5. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Bize bu dünyada da 

iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellikler 

ver ve bizi cehennem azabından koru.

Fêlak Sûresi

Rabbena Âtinâ
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İlim Çin’de de olsa

gidip öğrenin.

(Hazreti Muhammed)

(s.a.s)

Bana bir harf öğretenin

 kırk yıl kölesi olurum.

(Hazreti Ali))

Bilgisiz insan, meyvesiz 
ağaca benzer.

(Atasözü)

Ayet Hadis
Atasözü

Güzel Sözler

İ
Hiç bilenlerle bilmeyenler 

bir olur mu?

(Zûmer Sûresi, 9. Ayet)
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Müziğe olan yakınlığınızı ve çok iyi ud çaldığınızı tüm arkadaşla-

rınız biliyor. Yapılacak bir yıl sonu gösterisinde öğretmeniniz rol 

dağılımı yapıyor. Siz bu durumda nasıl davranırsınız?

a) Elimden geldiğince öğretmene görünmemeye çalışırım. 

Yalnızken ud çalmak ile gösteride çalmanın çok farklı ol-

duğunu ve bu yüzden hata yapabileceğimi düşünerek 

öğretmen rol vermeye çalışsa da rolü reddederim.

b) Parmak kaldırıp rolü istemektense, arkadaşlarımın be-

nim ismimi söylemelerini beklerim.

c) Başarabileceğimi düşündüğüm bu rolü almak için mut-

laka talepte bulunurum.

Apartmanınıza henüz taşınan komşunuza ailenizle birlikte ziya-

rete gittiniz ve orada sizinle aynı yaşlarda olan çocuğuyla tanış-

ma ortamı buldunuz. Nasıl davranırsınız ?

a) Henüz ilk defa evine gittiğim insanlarla ilişki kuramayacağımı, 

bir süre annemin ya da babamın yanında oturmamın daha 

doğru olabileceğini düşünürüm.

b) Yeni komşularımızın iyi insanlar olduğunu ancak çocuğuyla 

arkadaş olabilmemin ondan gelecek teklifle mümkün olacağı-

nı düşünürüm.

c) Aileler kendi arasında sohbet ederken ben de evin çocuğuyla 

tanışıp, kaynaşmanın tam zamanı diye düşünürüm.

2

1

Kendinize Güveniyor musunuz?
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Televizyonda izlediğiniz bir programda, sizin yaşınızdaki bir öğ-

rencinin üstün başarısından söz ediliyor. Siz kendinizi onunla kı-

yasladığınızda ne düşünürsünüz?

a) O öğrencinin üstün zekâlı olduğunu, benim ise böyle bir başa-

rıyı asla yakalayamayacağımı düşünürüm. 

b) Çok az insanın bu tür bir başarıyı elde edebileceğini   

düşünürüm.

c) Böyle bir başarının imkânsız olmadığını, sistemli çalışarak 

aynı başarıya ulaşabileceğimi düşünürüm.

3

İlk defa katıldığınız bir arkadaş toplantısında çok iyi bildiği-

niz bir konuda tartışma yapılıyor. Böyle bir durumda nasıl  

davranırsınız?

a) Birilerinin beni fark edip, fikrimi sormasını bekler, sorarlarsa 

söylerim.

b) Konuyu çok iyi bilsem de içinde olduğum gruba yeni katıl-

dığım için susmayı tercih ederim.

c) Söz alarak konu ile ilgili görüşümü mutlaka söylerim.

Türkçe öğretmeninizin ısrarı üzerine katıldığınız bir şiir 

yarışmasında dereceye girdiğinizi öğreniyorsunuz ve 

ödül töreninde şiiri sizin sesinizden dinlemek istiyorlar. 

Ne yaparsınız?

a) Böyle bir kalabalıkta insanların karşısında şiir oku-

mamın imkânsız olduğunu düşünerek şiiri okuyama-

yacağımı söylerim.

b) Şiiri ben yazmış olsam da okuması için orada ben-

den daha uygun kişilerin olduğunu düşünürüm.

c) Şiiri, içten duygularla seve seve okumaya çalışırım.

5

4
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Değerlendirme

    ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA;

Siz, dünyaya hep başkasının gözlüğü ve bakış açısı ile bakma-

ya çalışanlardansınız. Diğer insanların fikirleri, ne düşündükleri 

elbette ki önemli, ama sizinkilerin de en az onlar kadar önemli 

ve paylaşılmaya değer olduğunu unutmayın. Her zaman suyun 

akışına göre kendinizi bırakmayıp, gerektiğinde farklı düşünce-

lerinizi dile getirmekten kaçınmayın.

Yüce Allah’ın size verdiği gücü farketmeniz dileğiyle...

    ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA;

Kendinize güvenmeyi bir başarı olarak kabul ediyorsunuz. Oysa 

kendine güvenmek demek sürekli başarmak ya da başkalarının 

düşüncesinin ön plânda olması demek değildir. Önemli olan her 

zaman doğru davranışlar göstererek kendi ayaklarınız üzerinde 

durmanız ve kendinizi küçük görmeden fikirlerinizi uygun bir şekil-

de dile getirebilmenizdir.

   ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA;

Ne olduğunu ve ne yapmak istediğini bilen birisi olduğunuz söyle-

nebilir. Sizin için önemli olanın; sadece başarılı durumlarda ortaya 

çıkmak ya da diğer insanların ne düşündükleri değil, kendi duygu 

ve düşüncelerinizi başkaları ile paylaşabilmek olduğu görülüyor. 

Başarısızlıklarınızı bile bir basamak olarak görüp yeni hedeflere 

kilitlenebiliyorsunuz. Bu da sizi rahat ve girişken bir insan yapıyor. 

Kendinize olan güveninizin sizi kibire götürmemesi dileğiyle...
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Nasrettin Hoca
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ÇENGEL BULMACA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Yüce yaratıcımız.

2. Herkese eşit davranma

3. Çok bilgili kişi, bilim adamı

4. Bir topluluğu yönlendiren kimse

5. Tevbeleri kabul eden (Yüce Allah’ın      

isimlerinden biri)

6. Peygamberimize ilk inanan çocuk

7. Kur’ân’da bir sûre

8. İslam’ın beş şartından biri

9. Toplumca sevinç içinde kutladığımız 

günler

10. Yüce kitabımız Kur’ân’ı Kerim’i ez-

berleyen kişi

11. Namaz kıldıran kişi



Aşağıda verilen kelimeler metin içerisine gizlenmiştir. Sol-

dan sağa ve yukarıdan aşağı kontrol ederek bu kelimeleri 

bulabilir misiniz?

VEFA     ÖZGÜVEN

ÖĞRETMEN    İLİM

HAZRETİ ALİ    LİDER

DÜZENLİLİK    TERTİP

VAHİD     TEVVAB

A B T E V V A B C D A
D H S D D Ö V İ Y Z B

İ S E D O Ğ R S A N İ
M Ö T Ü S R İ P V A L
V H A Z R E T İ A L İ
L İ D E R T E R H T M
E R B N A M S T İ M Ç
S D R L V E F A D B A
Ş Ü Ğ İ I N T Y E S A
İ L J L Z C B E Ç P S
Z G A İ T T E R T İ P
Ç Z A K S Ş H O H U M
S Ö Z G Ü V E N S G F
A S D H D E B J T D S
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Esma eşyaları bavula yerleştirirken, 6 eşya orta-

dan yok olmuş ve onların yerine 6 yeni eşya gel-

miş. Hem kaybolanların, hem de yeni gelenlerin ne 

olduğunu bulur musunuz.

A

B

FARK BULMACA
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Marketten elma, 

armut, muz,

mercimek aldım.
Marketten elma, 

armut, muz aldım. 

Marketten elma, 

armut aldım.

Oyunumuzu birden fazla olmak üzere istediğiniz sayıda arkadaşınız-
la oynayabilirsiniz. 

Önce oyuncu arkadaşlarınızla aranızda bir sıralama belirleyelim. 
Sonra birlikte bir cümle kuralım. Mesela cümlemiz şöyle olabilir: “Mar-
ketten elma aldım.” İlk sıradaki arkadaşımız bu cümledeki elmanın ardın-
dan başka isim daha ekleyerek cümleri “Marketten elma, armut aldım.” 
şeklinde tekrar söylesin. Ondan sonraki arkadaşımız “Marketten elma, 
armut, muz aldım.” desin. Bir sonraki arkadaşımız “Marketten elma, ar-
mut, muz, mercimek aldım.” desin. Bu şekilde sırası gelen cümleye bir 
kelime daha ekleyerek yeni bir cümle kursun. 

Her arkadaşımızın cümleyi yeni kelime ekleyerek baştan sona doğ-
ru söylemesi gerekiyor. Kelimelerin sırasını şaşıran ya da eksik kelime 
söyleyen arkadaşımız oyundan çıkıyor. Oyun bir kişi kalana kadar de-
vam ediyor ve sona kalan oyuncu oyunu kazanıyor. Bu sırada her yeni 
oyunla hem çok sayıda ismi akılda tutmanın yolunu öğrenmiş, hem de 
konuşmamızı düzeltmiş oluyoruz.
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KONUŞMA 
ADABI

   Konuştuğumuz kişinin 

yüzüne bakmalıyız. 

   Tane tane 

konuşmalıyız. 

   
Karşımızdaki kişinin 

sözünü kesmemeliyiz.

   Konuşurken sesimizi 

yükseltmemeliyiz.  

   Asla kötü kelimeler 

kullanmamalıyız.

   Konuşurken daima

kibar ve nazik olmalıyız.
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Dünyadaki bütün grupların bir lideri vardır. Bir futbol takımının li-

deri takım kaptanıdır. Sınıfın lideri sınıf başkanı, partinin lideri genel 

başkanı, bakanların lideri ise başbakandır. 

Hayvanlarda bile liderlik vardır. Ancak hayvanların liderleri genel-

likle sürünün en güçlü veya iri olanıdır. Mesela bir aslan sürüsünün 

lideri en güçlü aslandır.

İnsanlardan oluşan bir topluluğa lider olmak 

bazı özellikler ister. Liderin, sözüne güvenilir biri ol-

ması gerekir. Yalan söyleyen birinden lider olmaz.

Lider adil olmalıdır. Grup içersinde çıkabilecek 

problemlerde herkese karşı eşit davranmalı. Hiç 

kimsenin tarafını tutmamalı.

İyi bir lider tek başına karar vermez. Karar 

vermeden önce gruptaki kişilerin görüşleri-

ne başvurur. 

Lider, arkadaşlarının problemleriyle 

ilgilenir. Onların acılarını ve sevinçlerini 

paylaşır.

Lider olan çalışkandır. Derslerinde ba-

şarılıdır. Bütün davranışlarıyla çevresine 

örnek olur. 

Eğer bu özellikler sizde varsa sizden 

çok iyi bir lider olur. Sınıfınıza başkan se-

çerken bu özelliklerin olmasına dikkat 

edin. Siz başkan seçilmişseniz bu şe-

kilde davranmak hedefiniz olsun.
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 1

1. Hediyeleşme ile ilgili aşağıdaki davra-

nışlardan hangisi öğretmenimizi daha 

çok mutlu eder?

A. En güzel hediyeyi almak için arkadaş-

larımızla yarışmak

B. Özel günlerde elini öperek, hal ve hatı-

rını sorarak

C. En pahalı hediyeleri seçmek

2. Öğretmenimize hediye alırken aşağıda-

kilerden hangisini düşünmemiz yanlış 

olur?

A. Öğretmenimize olan sevgimizi göster-

mek

B. Öğretmenimize yaptıklarından dolayı 

teşekkür etmek için

C. Öğretmenimizin gözüne girmek

 

3. Fatih Sultan Mehmet’in çok saygı gös-

terdiği hocasının adı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 A. Mimar Sinan

 B. Akşemseddin

 C. Piri Reis

4. İşlerimize başlarken ilk önce aşağıda-

kilerden hangisini söylemeliyiz?

A. Bismillah

B. Elhamdülillah

C. Allahu Ekber

5. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir 

duygudur?

A. Vefalı olmak

B. Bencil olmak

C. Alçakgönüllü olmak

6. Yusuf bir sunum hazırlamak istiyor. Su-
numda Peygamber Efendimiz’in yanın-
da büyüyen, çocuk yaşta Müslümanlığı 
kabul eden ve daha sonra dört halifeden 
birisi olan sahabinin hayatını anlatma-
yı hedefliyor. Yusuf bu araştırmasında 
kim hakkında bilgi toplaması gerekir?

A. Hazreti  Ömer
B. Hazreti  Ali
C. Hazreti Osman

7. Peygamberlik, aşağıdaki meslekler-
den hangisine daha çok benzemekte-
dir?

A. Öğretmen
B. Doktor
C. Mühendis

8. Öğretmenlerimizin bizi yetiştirirken 
çok gayret etmeleri hangi özelliklerin-
den kaynaklanır?

A. Kibar olmalarından
B. Bilgili olmalarından
C. Fedakâr ve özverili olmalarından

9. Rabbimizin beslenmemiz için yarattığı be-
sinlerin vücudumuzda ayrı ayrı görevleri 
vardır. Meyve ve sebzelerin vücudumu-
za yararı aşağıdakilerden hangisidir?

 A. Bizi hastalıklara karşı dirençli hâle ge-

         tirirler.

B. Vücudumuza enerji verirler.
C. Büyümemize yardımcı olurlar.
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 2

 

Öğrendiklerimizi Test Edelim - 2
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 3



 

Öğrendiklerimizi Test Edelim - 4
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    Sevgili Peygamberimiz insanlara çok değer verirdi. Çocuk, genç, kadın, 

erkek, yaşlı ayırmadan bütün insanlara şefkat gösterir, dertleriyle ilgilenirdi. 

Özellikle yaşlılara hürmet gösterilmesini isterdi. 

İşte en büyük insanın güzel sözlerinden birkaçı:

“Güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet ediniz!”

“Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir.”

“Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü teâlâya saygıdandır.”

“Bir genç, bir ihtiyara, yaşından dolayı hürmet ederse, onun yaşına varın-

ca, Allahü teâlâ, ona gençleri hürmet ettirir.” 

Sevgili Peygamberimizin yaşlılara saygısını anlatan bir örnek verelim.

Mekke’nin fethinde Hazreti Ebubekir yüz yaşına yaklaşmış olan babası Ebu 

Kuhafe’yi Peygamber Efendimizi’n huzuruna getirdi. 

Sevgili Peygamberimiz:

- Yaşlı babanı buraya kadar yormayıp evinde bıraksaydın, ben onu ziyaret 

ederdim, dedi.

Hazreti Ebubekir:

- Onun size gelmesi daha uygundur, şeklinde cevap 

verdi. 

Sevgili Peygamberimizin yaşlı Ebu Kuhafe’ye 

karşı bu nazik davranışı Hazreti Ebubekir’e 

olan sevgisi kadar, yaşlılara olan say-

gısını da gösteren güzel bir örnektir.
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İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundadırlar. Ba-

zılarımızın hem annesi hem de babası çalışır. Bazılarımızın ise baba-

sı çalışırken annesi  evdeki işleri yapar.

Güzel dinimiz çalışmaya çok önem verir. Herkesin ihtiyaçlarını 

çalışarak kazanmasını tavsiye eder. Kimsenin başkasına yük olma-

sını istemez.  

Peygamberler de bu konuda insanlara iyi örnek olmuştur. Bütün 

peygamberler kendi ve ailesinin rızıklarını çalışarak sağlamışlardır.

Her peygamberin bir mesleği vardı. Mesela: Hazreti Âdem zira-

atçı, Hazreti İdris terzi, Hazreti Nuh marangoz, Hazreti Hud tüccar, 

Hazreti Süleyman demirci, Hazreti Yunus balıkçı idi. 

Sevgili Peygamberimiz daha çocukken amcası Ebu Talib’in ya-

nında kalıyordu. Aile bütçesine katkıda bulunmak için amcasının 

koyunlarına baktı. Daha sonra da ticaretle ilgilendi. Bütün hayatı 
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boyunca kendisine ve ailesine ait bütün ihtiyaçla-

rını çalışarak elde etti. Kazandıklarından da etra-

fındaki ihtiyacı olan insanlara yardım ederdi.

Bizler de çalışarak ihtiyaçlarımızı karşılamayı 

hedeflemeliyiz. Bunun için iyi bir eğitim almamız 

çok önemlidir. Zamanımızı çok iyi değerlendirerek, 

derslerimize zamanında çalışarak okul başarımızı 

artırmalıyız.

İyi derecede yabancı dil bilmek, bilgisayarı 

ve teknolojiyi iyi kullanmak, çok kitap okuyarak 

genel kültürümüzü artırmak daha iyi bir meslekte 

çalışmak için gereklidir. Spor, müzik, resim, tiyatro 

gibi alanlarla da ilgilenerek sosyal yönden kendi-

mizi geliştirmeliyiz. 

Meslek seçiminde bir diğer önemli konu ise ye-

teneklerimizdir. 

Kendimizi geliştirdikten sonra zamanı gelince 

kendimize en uygun mesleği seçebiliriz. Doktor-

luk, avukatlık, öğretmenlik, subaylık, tüccarlık gibi 

yüzlerce meslekten birini ama sevdiğimiz birini 

seçebiliriz
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Gemiler binlerce yıldır kullanılmasına rağmen Amerika ve Avust-

ralya kıtalarının keşifleri gecikmiştir. Bunun temel sebeplerinden biri 

de gemicilerin açık denizlerde yönlerini bulmada başarısız olmala-

rıydı. 

Pusulanın icadından önce gemiciler açık denizlere açılma ce-

saretini bulamıyorlardı. Arapların ve Çinlilerin mıknatısladıkları ma-

deni iğnelerle ilk pusulayı yaptıkları sanılmaktadır. Ancak pusula 

günümüzden dokuz yüz yıl kadar önce bir denizci tarafından bu-

lunmuştur. 

İlk pusula oldukça ilkel bir yapıdaydı. Buna benzer bir pusulayı-

siz de yapabilirsiniz. Bir kabın içersine bir miktar su koyuyorsunuz. 

Mıknatıs taşını tahtanın üzerine yerleştirerek suyun içersine bırakı-

yorsunuz. (Normal şartlarda suya batması gereken mıknatıs taşı, 

tahta sebebiyle suya batmıyor.) Bir süre sonra mıknatıs taşı, dünya-

nın manyetik alanına göre yönünü kuzey-güney eksenine çevirir. Bu 

şekilde bütün yönler bulunmuş olur. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle farklı tiplerde pusula ya-

pılmıştır. İngilizce “north” kelimesi kuzey, “south” kelimesi de güney 

anlamına gelir. Pusulanın ibresinin üzerinde N ve S harfleri vardır. N 

harfi kuzeyi, S harfi de güneyi gösterir.  
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TÜRKİYE

SUUD İ
ARABİSTANMekke

MISIR

KABE
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KIBLE NASIL BULUNUR?

Müslümanlar namaz kılmak için yer-

yüzünün en kutsal mekânı olarak ka-

bul edilen Kabe’ye dönerler. Namaz 

için hangi yöne döneceğimizi harita 

ve pusuladan faydalanarak buluruz. 

Mesela: İstanbul’da oturan bir çocuk 

kıble için hangi yöne döneceğini şu 

şekilde bulabilir: Bir dünya haritasın-

da bulunduğu yeri işaretler. Sonra 

Kabe’nin bulunduğu yer olan Suudi 

Arabistan’ın Mekke şehrini işaretler. 

Bu iki işaret arasını cetvelle çizer. 

Çizginin yönüne bakar. İstanbul için 

bu çizgi yaklaşık olarak güneydoğu-

yu gösterir. Hindistan’daki bir Müs-

lüman batıya, Mısırlı bir Müslüman 

doğuya, Sudan’daki bir Müslüman 

da yaklaşık olarak kuzeye dönerek 

namaz kılar.

Ç İN

H İND İSTAN
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Okuldan erken geldiğim bir gündü. Annem, Ayşe teyzelere gidecek-

ti. Onlara gidip anahtarı aldım. 

Annem, 

— Sen ödevlerini yaparsın, ben birazdan geliyorum yavrum, dedi 

ve beni uğurladı.

 Ayşe Teyze’nin verdiği çörekler elimde, evin yolunu tuttum. Eve girip 

üzerimi değiştirdikten sonra salonda ödevlerimi yapayım diyerek kitap 

ve defterlerimi oraya taşıdım. Annem hep: “Dikkatin dağılır, ödevlerini 
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odanda yap.” derdi, ama ben hep salonda ders çalışmak isterdim. Fırsat 

bu fırsat, dedim. Masaya kitaplarımı koydum. Tam matematik defterimi 

açıyordum ki kolum masadaki vazoya çarptı ve güzelim vazo yere dü-

şüp kırıldı. Hemen kitaplarımı odama götürdüm. Vazo kırıklarını toplayıp 

attım. 

Anne sözünü dinlemediğime mi üzüleyim, annemin en çok sevdiği 

vazoyu kırdığıma mı… Akşam yemeğine kadar odamdan hiç çıkmadım. 

Yemekte herkes bir şeyler konuşuyor, kardeşimin afacanlıklarına gülü-

yordu. Ama ben kendimi o kadar suçlu hissediyordum ki, esprilerin olan-

ca güzelliğine rağmen, gülemiyordum. 

Babam,

— Zeynep, bugün bir şeyler oldu sana galiba, hiç konuşmuyorsun 

güzelim, der demez hemen, 

— Yok yok, bir şey olmadı babacığım, deyiverdim. 

O sırada kardeşim, yemek yedirmek isteyen annemden kaçıp salona 

koşunca içimden bir şeyler kopuverdi. Annem salondaki masada bulu-

nan kocaman vazoyu göremeyince babama,

— Masadaki vazoyu gördün mü, diye sordu. 

— Hayır, görmedim. Yerinde yok mu, dedi babam. 

Ağabeyime sordu. O da: “Görmedim.” diye cevap verdi. Soru bana 

yöneltilince ben de birden,

— Görmedim, deyiverdim. Babamla annem birbirlerine bakıp, tebes-

süm ettiler. Yemekten sonra hemen odama gittim. Sonra babam odama 

geldi ve bana yalancı çobanın hikâyesini anlattı. Ağlamaya başladım. 

Babam beni kucağına aldı.

— Kızım, eğer bir hata yaptıysan, buna yeni bir hata eklemek yerine, 

düzeltmek için uğraşmalısın. Sen vazoyu kırmış olabilirsin. Açık yürekli 

olup bunu söyleyebilmelisin. Özür dileyip, sebebini anlatmalısın. Herke-

sin başına gelebilir. Neden yalan söylemeyi tercih ettin güzel kızım?
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Ben ağlayarak:
— Ben annemin sözünü 

dinlemedim ve odamda çalış-
mak yerine salonda ders ça-
lışmak istedim. Onun en çok 
sevdiği vazoyu kırdım. Çok 
üzüldüm; korktum birden, 
diye cevap verince babam 
bana, 

— Kızım, annen evdeki 
hiçbir eşyayı sizden daha çok 
sevmiyor. Eminim özür dile-
yip sebebini söylesen o sana 
yine «Zeynep’im!» deyip, sa-
rılıverir. O sizi çok seviyor. Ha-
talarını beraber düzeltebiliriz.» 
Babam beni öptü. 

— Yarın okul çıkışı seni 
okuldan alayım, beraber an-
nene vazo alırız. Sen akşam 

hediye edersin. Haydi bakalım, doğru annenin yanına. Özür dileyip se-
bebini anlat! 

Kalktım: «Tamam babacığım.» dedim ve doğru mutfağa annemin ya-
nına koştum. 

— Anneciğim özür dilerim. Ben sana doğruyu söyleyeceğim. Senin 
sözünü dinlemeyip salonda ders çalışmak istedim. Ama bir kaza oldu ve 
vazoyu ben kırdım. Anneciğim inan çok üzüldüm, diye ağlamaya   
başladım. 

Annem bana sarıldı, öptü ve beni sandalyeye oturtup konuşmaya 
başladı.

— Canım kızım, hatanı anladıysan sorun yok. Beni, vazoyu kırman 
değil, yalan söylemen üzdü. Ama şimdi hiçbir şey kalmadı. Benim canım 
kızım bütün vazolardan daha değerlidir, dedi ve saçlarımı öpüp bana  
sarıldı.

Ya, işte böyle arkadaşlar! Bir daha küçük de olsa yalan söylemeyece-
ğim. İnsanlara karşı doğru ve dürüst olacağım. Yarın akşamı iple çekiyo-
rum. Annem vazoyu görünce çok sevinir değil mi? 

Zeynep ÖNCÜ
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Bugün okula giderken, geç kalkmamın cezasını, servisi 

kaçırarak ödedim. Annemin bütün uyarılarına rağmen gece 

geç yatınca, sabah kalkmam çok zor oldu. Zaten saat de, 

07:30 olmuştu. 

Servisin gelmesine birkaç dakika vardı. Giyinmeye çalı-

şırken servis gelip gitmişti bile. Tabiî bana da durağa kadar 

yürüyüp otobüse binmek kaldı. On dakika bekledikten sonra 

nihayet beklediğim otobüs geldi, okula vardığımda derse on 

dakika kadar geç kalmıştım. Matematik öğretmenimiz Meh-

met Bey’in, konuşmasına fırsat vermeden atıldım: 

— Özür dilerim öğretmenim servisi kaçırdım.

Öğretmenimizin sert bir ses tonuyla “Geç otur yerine !” 

demesi üzerine usul usul yerime oturdum. Arkadaşlarım bu 

hâlime gülüşüp durdular ders boyunca. Hele hemen arkam-

da oturan Ahmet yok mu, beni iyice çileden çıkardı. Ney-

se ders bitti, ben plân yapıyorum 

Ahmet’ten nasıl intikam alsam 

diye. Son dersten önceki teneffüste 

eylem plânımı yaptım ve harekete 

geçtim. Elime aldığım yapıştırıcıyı 

suyla karıştırıp, içine biraz da kırmı-

zı suluboya kattım. Sonra da her-

kesten önce sınıfa girip Ahmet’in 

oturacağı sıraya bir güzel sürdüm. 
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Zil çaldı, herkes gibi Ahmet de gelip sırasına oturdu. Öğretmenimiz Mehmet 

Bey de planımı biliyormuşçasına Ahmet’i tahtaya kaldırmasın mı? Ahmet tam 

tahtaya yaklaşıyordu ki ön sıradaki arkadaşlarımız gülmeye başladı. Tabiî öğ-

retmenimiz de Ahmet de şaşırdı bu duruma. Öğretmenimiz Burcu’yu ayağa 

kaldırdı.

— Burcu, neye gülüyorsunuz, ne oldu, deyince Burcu, utana sıkıla:

— Öğretmenim Ahmet boyalı sıraya oturmuş galiba, baksanıza pantolonu 

nasıl olmuş, demesin mi? 

Ahmet arkasını döndü, öğretmenimiz pantolonun arkasındaki koca lekeyi 

görünce, çok sinirlendi. Ahmet ağlamaklı oldu. Herkes kahkahalarla gülmeye 

başladı. Öğretmenimiz Ahmet’in oturduğu sıraya gelip baktı ve olayı anladı. 

Çok sinirlenip,

— Kim yaptı bu kötü şakayı, diye bağırdı. 

Olayı benden başka bilen yoktu. Benim yaptığımı gören de olmamıştı... 

Daha fazla dayanamadım ve elimi kaldırdım. 

Mehmet Öğretmen şaşırarak bana “ Ne var?” dercesine baktı. 

Ayağa kalktım.

— Öğretmenim, dedim. Sizden ve Ahmet’ten özür dilerim. Ona bu kötü şa-

kayı ben yaptım. Sabah derse geç kalmıştım, Ahmet de bana biraz fazla gül-

dü. Ben de böyle bir intikam yolu seçtim. Tekrar sizden ve Ahmet’ten özür 



dilerim.Mehmet Öğretmen bana doğru yü-

rüdü, içimden ‘eyvah!’ dedim şimdi bana 

bağırıp çağıracak. Yanıma geldi, elini uza-

tıp saçlarımı okşadı ve sınıfa döndü.

— Çocuklar, Ali’ye ceza vermeyeceğim, 

çünkü çok dürüst davrandı. Bu hepinize 

örnek olsun, hem yaptığı hatanın farkına 

vardı, hem de yaptığı hatayı kabullenerek 

büyük bir erdem gösterdi. Haydi bakalım 

Ahmet sen de yerine otur. Artık pantolonu-

nu Ali’ye verirsin, o temizletir, getirir. 

Öfkeyle kalktığım için, ne yaptığımın far-

kına varamadım. Arkadaşıma 

istemeden çok zarar verdim. 

Demek ki sinirle hareket etmek 

doğru değil. Arkadaşıma daha 

hoşgörülü olmalıydım. Sonuç-

ta dürüst davranmam beni 

bu olayın birçok sonucundan 

kurtardı. En güzeli de bu olsa 

gerek.
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Mekke’nin fethinden sonraki aylarda Müslümanlar zaferden zafere koşmaya 
başladılar.
Kazanılan zaferlerle birlikte Yüce dinimiz yayılıyor, yayılıyordu.                                                   
Ertesi yıl hac mevsiminde, yüz bin kadar Müslüman bir vadide toplanmıştı.
Arafat denilen bu vadide bir konuşma yaptı Allah’ın Elçisi. İnsan hakları ko-
nusunda “Veda Hutbesi” olarak tarihe geçen bu ünlü konuşmasında şöyle 
diyordu Sevgili Peygamberimiz,
— Allah’a şükürler olsun!
Şükürler olsun Rabbimize!
Bütün kötülüklerden O’na sığınırız!
Allah’tan başka ilâh yoktur!
O Bir’dir.
Eşi ve benzeri yoktur!
Ey insanlar!
Sözlerimi dikkatle dinleyiniz! 
Çünkü bu seneden sonra, bir daha sizinle burada buluşup buluşamayacağı-
mı bilmiyorum.
Ey insanlar!
Bu kutlu güne, bu kutlu aya, bu kutlu beldeye saygı gösterdiğiniz gibi, birbiri-
nizin haklarına da saygı gösterin.
Benden sonra, sakın ola ki birbirinize düşmeyin, birbirinize haksızlık etmeyin!
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Ey insanlar!
Müslümanlıktan önceki bütün kötü gelenekleri ortadan kaldırıyorum.
Haksız yere birbirinizin kanını dökmeyin!
Kin tutmayın,  kan davası gütmeyin!
Kadınlara, çocuklara, düşkünlere, yoksullara iyilik edin!
Köle ve cariyelere de iyi davranın. Onlara kendi yediğinizden yedirip, giydi-
ğinizden giydirin!
Rabbiniz Bir’dir. 
Atanız Hazreti Âdem’dir.
Hiçbirinizin, diğerine üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük, ancak Allah’a yakınlaşmakla olur.
Ey insanlar!
Günü geldiğinde Rabbimiz, beni sizden soracaktır. 
O’na ne diyeceksiniz?
Yüz bin Müslüman gözyaşları içinde cevap verdi: 
— Yüce dinimizi anlattı. Kutlu görevini yerine getirdi, diyeceğiz!
Allah’ın Elçisi bu cevap üzerine işaret parmağını bu kutlu topluluk üzerine 
indirip, çevirdi:
— Şahid ol, Ya Rab!
— Şahid ol, Ya Rab!
— Şahid ol, Ya Rab!
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Mekke’de müslümanlara yapılan eziyetler dayanılmaz hale gelince Allah Resulü 

Müslümanlardan göç etmelerini istedi. 

Sevgili Peygamberimiz, Müslümanlar gizlice Mekke’yi terk ettikten sonra 

Ebubekir’le birlikte Mekke’den ayrıldı.

Ama müşriklerin onları rahat bırakmaya niyetleri yoktu.

Efendimizi ve arkadaşı Hazreti Ebubekir’i öldürmek için peşlerine düştüler.

Aramadık yer bırakmamıştı müşrikler.

Ama Sevgili Peygamberimiz’in izini bile bulamamışlardı.

Ebu Cehil, Mekke sokaklarında çılgın gibi dolaşıp 

bağırıyordu.

—  Muhammed’i öldürene yüz altın ve yüz deve vere-

ceğim! Tam, yüz altın ve yüz deve!

Bu arada, Allah’ın elçisi ile Hazreti Ebubekir çoktan yola 

koyulmuşlardı.

Gündüzleri gizleniyor, geceleri yola devam ediyorlardı.

Ama öyle yorulmuşlardı ki.

Düşe kalka yürüyebiliyorlardı.

Bir süre sonra, bir mağaraya sığındılar.

Sevgili Peygamberimiz bitkin bir hâlde Hazreti Ebubekir’in dizi-

ne yaslandı.

Öylece uyuyakaldı.
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Bu arada, Hazreti Ebubekir, ayağını uzattığı yerde bir 

delik  gördü.

Bir yılan deliğiydi bu.

“Bu delikten bir yılan çıkıp Allah’ın Elçisini sokabilir” diye 

düşündü.

Ayağını biraz uzatıp deliği kapadı.

Uykuya daldı.

Biraz sonra acıyla uyandı Hazreti Ebubekir.

Yılan, ayağını sokmuştu.

Ayağı öyle acıyor, öyle acıyordu ki gözlerinden yaş gel-

mişti.

Sakalından süzülen bir damla yaş, Sevgili 

Peygamberimiz’in kutlu yüzüne damladı.

Allah’ın Elçisi gözlerini araladı.

— Ne oldu ey Ebubekir?

Hazreti Ebubekir gülümsemeye çalışarak cevap 

verdi:

— Bir yılan ayağımı soktu; ama önemli değil.

Sevgili Peygamberimiz hemen doğruldu.

Yılanın soktuğu yere elini sürerek dua etti.

Daha duasını bitirir bitirmez Hazreti 

Ebubekir’in ayağı iyileşmiş, acısı din-

mişti.

Bu sırada, bir örümcek mağaraya 

yaklaştı.

Mağaranın girişine ağını ör-

meye başladı.

Onun hemen ardından, bir 

güvercin süzülerek mağa-

ranın önüne indi.

Örümceğin ağının ortasına 

yumurtasını bıraktı.
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Biraz sonra, onların izini bulmuştu müşrikler.

Mağaraya doğru gidiyordu izler!

Sevinç çığlıkları atarak kılıçlarını çektiler!

Mağaradaki iki kutlu yolcu,  onların çığlıklarını, yaklaşan ayak ses-

lerini duymuşlardı.

Telaşlanmıştı Hazreti Ebubekir. 

Ama onun bu telaşının sebebi Sevgili Peygamberimiz’di. Ya O’na 

bir şey olursa, diye korkuyordu. 

Kendi canını düşündüğü bile yoktu.

— İzimizi buldular ey Allah’ın Elçisi, diye fısıldadı.

Sevgili Peygamberimiz gülümseyerek cevap verdi.

— Merak etme. Allah bizimle beraberdir.

Nefes nefese mağaranın önüne gelmişti müş-

rikler.

Gelmeleriyle birlikte de, öylece kalakaldılar.

Örümcek ağıyla, güvercin yumurtasını 

görmüşlerdi.

— Yazık!” dediler. Buraya kadar boşu 

boşuna yorulduk.

İçlerinden biri, örümcek ağlarına 

doğru eğilerek içeri baktı.

O’nu fark eden Hazreti Ebube-

kir iyice telaşlanmıştı. 

Fısıldadı:

— Başını biraz daha uzat-

sa bizi görecek!



Yusuf ÖZASLAN 
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Sevgili Peygamberimiz yine gülümseyerek cevap verdi.

— Allah bizimle beraberdir ey Ebubekir!

Bu arada dışarıdakiler kendi aralarında tartışmaya 

başladılar.

Birisi,

— Buraya kadar gelmişken içeri girip bakalım, dedi.

Bir başkası:

— Haklısın, izler mağaranın önünde kaybolduğuna göre bura-

ya girmiş olmalılar.

Aralarında en yaşlı olanı çıkıştı:

— Ne akılsız insanlarsınız siz. İçeride birileri olsaydı bu örümcek 

ağıyla, kuş yumurtası kalır mıydı geride?

Hepsi birden,

— Doğru, dediler. Bu ağ, çok eskiden örülmüşe benziyor.

Homurdanarak uzaklaşmaya başladılar.

Yüce Rabbimiz, her zaman olduğu gibi, kendisine inananları 

yine korumuştu.

Bir örümcek ağı bile aldatmaya yetmişti onları.

Biraz sonra, mağaradaki iki kutlu dost dışarı çıktı.

Allah’ın Elçisi bakışlarını Mekke’ye çevirdi.

Anayurdunu uzun uzun süzdü.

Duygulanmış, gözleri dolmuştu. 

Üzüntüyle mırıldandı:

— Ey Mekke!

Ey güzel şehir!

Ey sevgili yurdum!

Eğer beni göçe zorlamasalardı senden hiç ayrılmazdım.

Tekrar Medine’ye doğru yola koyuldular.
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Biraz önce yanımdaki arkadaşım kanatlarını çırparken zorlan-

maya başladı. Sanki giderek yavaşlıyordu. Acı çekiyor gibi bir hâli 

vardı. Tam ben, “Galiba arkadaşım hastalandı.” diye düşünürken, 

annesi ve babası da durumu fark etti. Ben hemen kendi aileme de 

haber verdim. Babam hiç vakit kaybetmeden başkanımızın yanı-

na uçtu. Ona,

– Grupta hastalanan bir yavru var. Oğlumun arkadaşı. Biz onun 

ailesiyle birlikte yavaşlıyoruz, dedi.

Başkanımız da babama, 
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– Tamam, hasta iyileşince hızlanır, bize yetişmeye çalışırsınız. Yetişe-

meyecek gibi olursanız, arkamızdan gelen arkadaşları bekleyip onlara 

katılırsınız. Biliyorsun, bizden sonra bir kaz grubu daha göç için yola 

çıkacaktı, dedi.

Babam başkanımıza, 

– Olur, deyip hemen yanımıza geldi. 

Şu an grup yola devam ediyor. Biz ise iyice yavaşladık. Arkadaşım 

çok hâlsiz görünüyor. Ancak annesinin ve babasının yardımıyla uçabi-

liyor. O iyileşene kadar yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Bizden 

sonra göçe başlayan kazlar, bize yetişene kadar arkadaşım ancak sağ-

lığına kavuşur. Biz de o gruba katılır, bu yılki göçümüzü onlarla birlikte 

tamamlarız.

Biz kazlar, her zaman böyle dayanışma içindeyiz. Rabbimiz, bize 

çok güzel davranışlar ilham etmiş. Yardıma ihtiyacı olan arkadaşımızı 

asla yalnız bırakmıyoruz. Sadece 

kendimizi düşünüp bencil davran-

mıyoruz. Yorulmadan uçabilmek 

için bile yardımlaşıyoruz. Özellikle 

de göç ederken birbirimizden hiç 

uzaklaşmıyoruz. 

Uçarken, Allah’ımızın bize ilham 

ettiği gibi havada “V” şeklinde dizi-

liyoruz. Bu dizilişte birimizin kanat 

çırpmasıyla meydana gelen hava 

akımı, arkamızdan gelen arkadaşı-

mızın uçuşunu kolaylaştırıyor. Bir-

likte hareket edince tek başımıza 

gidebileceğimiz yolun, neredeyse 
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iki katı kadar yol alıyoruz. Hem de gücümüzü çabucak bitirmeden azar 

azar kullanmış oluyoruz. 

Göç sırasında havadaki “V” şeklimizi bozmuyoruz, ama kendi aramızda 

sık sık yer değiştiriyoruz. Böyle yapmazsak sürekli önde giden çok yorulur. 

Çünkü en öndekinin önünde kanat çırpan kimse yok. Dolayısıyla onun ha-

reket etmesini kolaylaştıracak hava akımı da meydana gelmiyor. İşte biz de 

hepimiz aynı miktarda enerji harcayalım diye, yorulunca arkamızdakiyle 

yer değiştiriyoruz. 

Meselâ şimdi de aramızda grup olduk ve yine “V” şeklinde uçuyoruz. 

En önde babam var. Ailesi, arkadaşımı kolaylıkla taşıyabilsin diye önlerin-

de hava akımı oluşturuyor. O yorulunca da yerine annem geçecek. Keşke 

birazcık daha büyümüş olsaydım. Kim bilir belki benim önde uçmama da 

izin verirlerdi.



VEDÛD
Çok sevilen, kendisine yöneleni ve tevbe edeni se-
ven. Yarattıklarını seven ve onların iyiliğini isteyen.  

Yüce Rabbimiz bizleri çok sever. Hiç kimsenin 
kötülüğünü istemez. Herkesin dünyada mutlu ol-
masını, ahirette  Cennet’e gitmesini ister. Bunun 
için hata yaptıktan sonra tevbe edenleri sever.                                                                                                                                           

                                   

VEHHÂB
Kullarına her türlü nimetlerden daima, çok çok ve 
tekrar sûretle lütuf ve ihsanda bulunan. 

Yüce Allah bizlere sürekli iyilikte bulunur. Defalar-
ca hastalanırız iyileştirir. Bize sürekli rızık verir. Çok 
defa hata yapsak da bizi tekrar tekrar affeder.

VÂLÎ
Kainatı ve her an olup biten olayları tek başına 
idare eden.

Allah bütün kâinattaki var olan her şeyi tek başı-
na idare eder. Gezegenlerin dönmesinden yağ-
murun yağmasına kadar her şeyi programlamış-
tır. Vücudumuzun hayati faaliyetlerini sürdürmesi 
için her organa farklı görevler yüklemiştir. Rabbi-
miz Güneş’e, Ay’a, bitkilere... kısacası her şeye 
bir görev yüklemiştir.
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Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği zaman,

2. Ve insanların kafile kafile Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün

    zaman,

3. Rabbine hamd ile tesbih et ve O’ndan af dile;

    Çünkü O Tevvab’dır, tövbeleri çok kabul eder.

Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesabın gö-

rüleceği günde affeyle.

Nasr Sûresi

Rabbenağfirli
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Atasözü

Akıl akıldan 

üstündür.

Ayet Hadis
Atasözü

Ayet

Ey iman edenler! Allah’a karşı gel-

mekten sakının ve hep doğru söyle-

yin ki Allah işlerinizi ve hallerinizi 

düzeltsin, günahlarınızı affetsin.

(Azhap Sûresi 70-71. Ayet)

Hadis
Küçüklerini sevmeyen, bü-yüklerini saymayan bizden değildir.
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Nasrettin Hoca
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labİrent BULMACA
Her canlının barınmaya ihtiyacı vardır. Yavrularını büyütmek için kuşlar ağaç dalları-

nıa yuva yaparalar. Bazı hayvanlar in kazarlar. Bazıları da deniz altında saklanabilecek-

leri yerler hazırlarlar. 

İnsanlar ise Yüce Rabbimizin bize verdiği aklı kullanarak evler yaparlar. Kalabilecek 

bir evimiz olduğu için Rabbimize şükretmeliyiz. Evi olmayan çocuklar için dua etmeliyiz.
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7 S

5 3 A N N E

1 K I B L E E V 8

4 A 6 Z G Z

2 H A Z R E T İ H A T İ C E

B I E K K

D Ş Y E A

E Z T T

S E

T

ÇENGEL BULMACA

1   Her zaman doğru olma, hiçbir zaman yalan söylememe

2  Toplumca en coşkulu olduğumuz günler

3   Dünyanın en kutsal mekanı

4   Bilgin kişi

5   Yüce Rabbimize yakarma

6   Temel ihtiyaçlarımızdan biri

7   Sadık kişi (Hazreti Ebubekir’in lakabı)

8   Anne, baba, çocuklar ve diğer büyüklerimizden oluşan

     aynı evde yaşayan topluluk

9   Namaz kılarken döndüğümüz yön

6 8

2
5 7 9

1

4

3
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KELİME AVI

Aşağıda verilen kelimeler metin içerisine gizlenmiştir. Sağdan-sola 

ve yukarıdan-aşağı kontrol ederek bu kelimeleri bulabilir misiniz?

A E V E H H A B T R S

Y N A S R S U R E S İ

İ T V A S A L N V İ Ö

Ç Ö T Y Y D K L M İ Ç

A Z S G İ K L O T M A

S R T I K A P Ç E P L

İ A S R İ T K T M M I

İ İ S E C C A D E S Ş

Y T S Z D B C İ S Ü M
Ğ Ü L K P U S U L A A
V S T İ R S İ A E V K
A D O Ğ R U L U K E R
K S İ M Z İ S T Z İ T
K M İ A T A S T S T İ

SAYGI

VEHHAB

NASR SURESİ

DOĞRULUK

SADAKAT

MESLEK

ÇALIŞMAK

EV

PUSULA

SECCADE
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Namaz kılmak için Kâbe’ye döneriz. Kâbe’nin bulunduğu yöne 

kıble denir. Kıbleyi birçok farklı yoldan bulabiliriz. Bunlardan 

biri de pusula kullanmaktır.

 İki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?
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PAPATYA

İSTANBUL
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AHMET ÖRDEK

KİTAP

LALE

KONYA

TOP

KEDİ ALM
ANYA

Bu oyunu iki kişi, ya da iki grup olarak oynayabiliriz. Başlamadan 

önce her iki kişinin ya da grubun yanına birer kalem ve bir miktar kâğıt 

alması gerekiyor. Malzemeler ve oyuncular hazır olunca oyun başla-

yabilir. Oyunumuzu iki grup şeklinde oynadığımızı düşünelim. Önce bir 

grup “soranlar” diğer grup “bulanlar” olsun. Soranlar grubu bir araya 

gelsin. Ve ellerindeki kâğıda otuz kırk kadar kelime yazsınlar. Ancak bu 

kelime yazılımında bazı şartları var. Kelimeler mutlaka baş harfli ola-

cak. En önemlisi de kâğıda kelimelerin sadece baş ve son harfleri ya-

zılacak. 

Mesela; Kalem- K….m olarak, Silgi- S….i olarak yazılacak. 

Soranlar grubu bu şekilde hazırladıkları kâğıdı “Bulanlar” grubu-

na versin. “Bulanlar” grubunun yapması gereken baştaki ve sondaki 

harfleri verilen kelimelerin ne olduğunu bulmak… Bu iş için yaklaşık 

on dakikalık süreleri olsun. Aralarında yardımlaşarak kelimeleri bulma-

ya çalışsınlar. Süre bittikten sonra oynama sırası diğer gruba geçsin. 

Bu sefer onlar arkadaşlarının sorduğu kelimeleri bulmaya çalışsınlar. 

Oyun bu şekilde devam etsin.  

Gruplar istedikleri zaman bir zamanda oyunu bitirebilir-

ler. Sonuçta en fazla kelime bulan grup birinciliği kazanır. 



 

Öğrendiklerimizi Test Edelim - 1

1. Her peygamberin bir mesleği vardır. 
Hazreti İdris’in mesleği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. Terzi
B. Marangoz
C. Tüccar

Güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve kü-
çüklere merhamet ediniz!
Büyüklerini saymayan, küçüklerini sev-
meyen bizden değildir.

Yaşlılara saygı ve ikram Allah’a olan 
saygıdandır.

2. Yukarıdaki sözler kime aittir? 
A. Peygamber Efendimize
B. Hazreti Ali’ye
C. Hazreti Ebubekir’e

 

3. Meslek seçimine nasıl karar verme-
liyiz? 

 A. Ailemize seçtirmeliyiz.

 B. Öğretmenimize seçtirmeliyiz.

 C. Kendi yeteneklerimizi gözönüne

      alıp, büyüklerimize de danışarak ka-

      rar vermeliyiz. 

4. Sevgili Peygamberimiz hiçbir zaman 
başkasına yük olmadı. Çocukken ve 
yetişkinken de hep çalıştı. Peygamber 
Efendimizle ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

 A. Çocukluğunda amcasının koyunla-

         rına baktı.

B. Gençliğinde ticaretle uğraştı.
C. Ziraatla uğraştı.

5. Yönlerin bulunmasında aşağıdaki 
aletlerden hangisi kullanılır?

A. Misket
B. Pusula
C. Telsiz

6. Türkiye’deki insanlar namaz kılmak 
için  genel olarak hangi yöne döner-
ler?

A.  Kuzey
B. Güney
C. Batı

7. Müslümanların namaz kılmak için 
döndüğü mübarek yerin adı nedir?

A. Kâbe
B. Mescidi Aksa
C. Mescidi Nebevi

8. “Vazoyu Kim Kırdı?” adlı parçada aşa-
ğıdaki konulardan hangisi   
işlenmektedir?

A. Vefa
B. Sadakat
C. Dürstlük
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 2

1. “Vazoyu Kim Kırdı?” adlı parçada 
Zeynep’in hatası nedir?

 A. Yalan söylemesi

B. Kardeşiyle ilgilenmemesi
C. Annesinin sözünü dinlememesi

2.  “Dürüstlük” adlı parçada Ali niçin oku-
la geç kalıyor?

 A. Okul bahçesinde oyalandığı için

 B.  Servisi kaçırdığı için

 C. Hastalandığı için

 

3.  “Dürüstlük” adlı parçada Ali neden ar-
kadaşından intikam almak istemiş? 

 A. Kendisine iftira edildiği için

 B. Arkadaşları eşyalarını karıştırdığı için

C. Kendisiyle alay edildiği için

4.  “Dürüstlük” adlı parçada Ali, Ahmet’ten 
nasıl intikam alıyor? 

A. Sırasına sulu boya sürerek
B. Onu oyunlarına almayarak
C. Kitabını saklayarak

5.  “Dürüstlük” adlı parçada öğretmen 
neden Ali’ye ceza vermiyor?

A. Doğruyu söylediği için
B. Arkadaşları bu davranışı hak ettikleri 

için
C. Ceza vermenin yanlış olduğuna inan-

dığından

6.  “Dürüstlük” adlı parçadan aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 

 A.  Her zaman doğru sözlü olmalıyız.

B. Arkadaşlarımıza karşı hoşgörülü ol-
malıyız.

C. Bize yapılan her kötülüğe anında kar-
şılık vermeliyiz.

7. “Dürüstlük” adlı parçada Burcu’nun 
yaptığı yanlış davranış aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. Arkadaşına iftira atması
B. Ahmet’e gülmesi
C. Yalan söylemesi

8. “Vazoyu Kim Kırdı?” adlı parçada aşa-
ğıdaki konulardan hangisi işlenmek-
tedir?

A. Vefa
B. Sadakat
C. Dürstlük
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 3

1. Sevgili Peygamberimiz’in yüz bini 
aşkın Müslümana hitaben Arafat’ta 
yaptığı konuşmaya ne ad verilir?

     A. Hadis

     B. Yağmur Duası

 C. Veda Hutbesi

2. Müslümanların, işkencelere daya-
namayarak  Mekke’den Medine’ye 
göç etmesi olayına ne ad verilir?

 A. Ensar

B. Muhacir
C. Hicret

3. Mekke’den Medine’ye göç sırasın-
da Sevgili Peygamberimiz’in yanın-
da hangi sahabi vardı?

 A. Hazreti Ali

B. Hazreti Ebubekir
C. Hazreti Hamza

4. Sevgili Peygamberimiz ve arkadaşı 
Mekke’den Medine’ye göç ederken 
müşriklerin takip etmesi üzerine ne-
reye saklandılar?

A. Eski bir eve
B. Mağaraya
C. Ağaçların arasına

5. Mekke’den Medine’ye göç esna-
sında Peygamber Efendimiz’i takip 
eden müşriklerin hedefi neydi?

   A. Efendimizi geri dönmeye ikna et-

        mek

B. Sevgili Peygamberimizi öldürmek

C. Efendimize anlaşma teklif etmek

6. Mekke’den Medine’ye göçü esna-
sında Sevgili Peygamberimiz’in 
bulundukları yerin önüne yumur-
ta yapan hayvan aşağıdakilerden 
hangisidir?

     A. Güvercin

B. Yılan
C. Leylek

7. Kazlar sıcak ülkelere yolculuk esna-
sında hangi şekilde hareket eder?

A. V şeklinde
B. O şeklinde
C. I şeklinde

8. Kazların yolculukları sırasında güç-
süz hayvanlar neden sürünün arka-
sında uçar?

 A. Önden gelen düşmanlardan ko-

         runmak için

B. Önden gidenlerin oluşturduğu hava 
akımından yararlanarak daha ra-
hat uçmak için

C. Geriden uçmayı sevdikleri için
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Öğrendiklerimizi Test Edelim - 4

1. “Çok sevilen, tevbe edenleri seven, yarat-
tıklarını seven ve onların iyiliğini isteyen” 
anlamlarına gelen Yüce Allah’ın güzel 
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kerim
B. Alim
C. Vedut

2. Yüce Allah’ın “Vali” ismi hangi anlama 
gelir?

A. Tevbeleri kabul eden
B. Günah işleyenleri cezalandıran
C. Kainatta olup biten olayları tek başına 

idare eden

3. Rabbimiz her türlü nimetlerden tekrar 
sûretinde lutuf ve ihsanda bulunur. Defa-
larca hastalansak da bize şifa verir. Bizi 
devamlı rızıklandırır. Tekrar tekrar günah 
işlesek de biz affeder.

 Yukarıdaki anlama gelen Yüce Allah’ın 
güzel ismi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A. Vehhâb

B. Settar
C. Mecid

4. “Küçüklerini sevmeyen ve büyüklerini 
saymayan bizden değildir.” sözü kime 
aittir?

     A. Peygamber Efendimize

B. Hazreti Ali’ye
C. Hazreti Ömer’e

5. Ellerimizi açarak Yüce Rabbimizden 

dünyada ve ahirette iyilik istemek şek-

linde yapılan ibadete ne ad verilir?

 A. Namaz

B. Tesbihat

C. Dua

6. Kâbe hangi şehirdedir?

 A. Medine

B. Cidde

C. Mekke

7. Müslümanlara namaza çağırmak için 

cami minarelerinden yapılan çağrıya 

ne ad verilir? 

 A. Ezan

B. Sela

C. Davet

8. Küçüklerimizi ............................................

.., büyüklerimizi .............................. lıyız.

 Yukarıdaki cümlede noktalı yere sıra-

sıyla aşağıdakilerden hangisi gelme-

dir?

 A. saymalı - sevmeli

B. dinlemeli - korumalı

C. sevmeli - saymalı
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3. BÖLÜMÜN ÇÖZÜMLERİ

KEL ME AVI FARK BULMACA

ÇENGEL BULMACA

1 4

2 A D A L E T 7

L İ F
L D E 10

A 3 E 5 L H
6 H A Z R E T İ A L İ A

L E K L F
İ V İ I

M V 8 N A M A Z
A

9 B A Y R A M

A B T E V V A B C D A
D H S D D Ö V İ Y Z B

İ S E D O Ğ R S A N İ
M Ö T Ü S R İ P V A L
V H A Z R E T İ A L İ
L İ D E R T E R H T M
E R B N A M S T İ M Ç
S D R L V E F A D B A
Ş Ü Ğ İ I N T Y E S A
İ L J L Z C B E Ç P S
Z G A İ T T E R T İ P
Ç Z A K S Ş H O H U M
S Ö Z G Ü V E N S G F
A S D H D E B J T D S

Ö REND KLER M Z  TEST EDEL M 

Test-1
1-A 
2-C
3-B
4-A
5-B
6-B
7-A
8-C
9-A

Test-2
1-C 
2-C
3-A
4-A
5-A
6-C
7-B
8-B
9-A

Test-3
1-B 
2-C
3-B
4-C
5-A
6-B
7-B
8-C
9-B

Test-4
1-B 
2-C
3-B
4-C
5-A
6-B
7-A
8-C
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KEL ME AVI LAB RENT BULMACA

GEÇEN SAYININ BULMACA SONUÇLARI

ÇENGEL BULMACA FARK BULMACA

Ö REND KLER M Z  TEST EDEL M

Test-1
1-A 
2-A
3-C
4-C
5-B
6-B
7-A
8-C

Test-2
1-A 
2-B
3-C
4-A
5-A
6-C
7-B
8-C

Test-3
1-C 
2-C
3-B
4-B
5-B
6-A
7-A
8-B

Test-4
1-C 
2-C
3-A
4-A
5-C
6-C
7-A
8-C

A E V E H H A B T R S

Y N A S R S U R E S İ

İ T V A S A L N V İ Ö

Ç Ö T Y Y D K L M İ Ç

A Z S G İ K L O T M A

S R T I K A P Ç E P L

İ A S R İ T K T M M I

İ İ S E C C A D E S Ş

Y T S Z D B C İ S Ü M
Ğ Ü L K P U S U L A A
V S T İ R S İ A E V K
A D O Ğ R U L U K E R
K S İ M Z İ S T Z İ T
K M İ A T A S T S T İ

6 8

2 B A Y R A M
5 A 7 İ 9

1 D Ü R Ü S T L Ü K
U I I E I
A N D B

M D 4 A L İ M
A I E

3 K A B E

4. BÖLÜMÜN ÇÖZÜMLERİ
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17043

Sevgili Peygamberimizin örnek hayat ndan kesitlerin 

olduğu kitaplar. O’nun bizleri ne kadar çok sevdiğini 

bu kitaplarla anlayacağ z.

Sevgili Peygamberimizin örnek hayatından kesitlerin 

olduğu kitaplar. O’nun bizleri ne kadar çok sevdiğini 

bu kitaplarla anlayacağız.
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Hava, kara ve suda ya ayan,

hayatlar  birbirinden ilginç

hayvanlar n öyküleri bu

kitaplarda. Hem bilim hem

tefekkür hem de hikâye bu seride.
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