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Bestami YAZGAN

Gül dudaklar kilitli,
Tatlı dilleri tutsak.
Kapatın televizyonları,
Çocuklar konuşacak.

Bölüşmek istediği
Dertler var kucak kucak.
Kapatın televizyonları,
Çocuklar anlatacak.

Onlar bir robot değil,
Koşmalı köşe bucak.
Kapatın televizyonları,
Çocuklar oynayacak.

Sanki bir kan çiçeği
Gözler uykudan uzak.
Kapatın televizyonları,
Çocuklar uyuyacak.



 Mutluluk çağının iki gülü, Sevgili Peygamberimiz’in sevgili 
torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin küçük birer çocuktular. 
Mescidin bahçesinde otururlarken yaşlı bir adamın abdest aldığını 
gördüler ve kendi aralarında konuşmaya başladılar.

 Hasan, kardeşine dönerek,

 – Baksana, dedi. Adam dirseklerini iyice yıkamadı.

 – Evet, dedi Hüseyin. Bazı yerleri kuru kaldı. 

 Adam aynı ihmali ayaklarını yıkarken de gösterdi. Suyu to-
puklarına değdirmedi, parmak aralarını ovuşturmadı. Bu durumda 
adamın aldığı abdest ve bu abdestle kıldığı namaz eksik olacaktı. 
Adamı mutlaka uyarmalıydılar. Tam kalkıp ona yanlış abdest aldığını 
söylemeye gidiyorlardı ki,

 – Bir dakika, dedi Hüseyin. O bizden çok büyük. Yanlış yap-
tığını söyleyerek onu  utandırabiliriz. Belki de çocuk olduğumuz 
için bizi dinlemez. Ona doğruyu göstermenin başka bir yolu-
nu bulmalıyız. 

 Bir müddet düşündü ve “Buldum!” dedi. Büyük bir 
saygıyla adama doğru yaklaştı. 

 – Amca, dedi. Sizden bir isteğimiz olacak.

 – Söyleyin bakalım çocuklar!

 – Biz daha çocuğuz. Abdest alırken başımız-
da durur ve yanlışlarımızı bize söylerseniz çok 
memnun oluruz.

 – Elbette, dedi adam. Hadi başlayın 
bakalım!

Mustafa TOPÇU
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İki kardeş abdest almaya başladı. Adam ikisini de 
seyrediyor, yanlışlarını bulmaya çalışıyor, ama bir türlü 

bulamıyordu. Çocukların bu kadar kusursuzca abdest al-
malarına hayran olmuştu. Az önce aldığı abdesti düşünerek 

kendisinden utandı. Abdest almaları bitince ikisinin de saçlarını ok-
şadı. 

– Yanlış sizde değil çocuklar, bende, dedi. İkinize de kocaman afe-
rin! Anladım ki kusurlu olan benim abdestimmiş. Ama artık ben de sizin 
gibi dikkatli abdest alacağım. 

Kollarını ve paçalarını sıvadı. Şadırvanın başına çöktü. Aynı onlar 
gibi güzel bir abdest aldı…

Yüce Peygamberimiz’in terbiyesiyle büyümüş Hasan ve Hüseyin, 
adama yalnızca ders vermekle kalmadılar elbette. Çağlar ötesinden 
seslenerek hepimize de çok büyük bir ders verdiler aslında: Büyüklere 
saygının, kibarlığın, nezaketin ve inceliğin dersini… Ne diyelim o za-
man: Ne mutlu ders alanlara!
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Merhaba sevgili ço-
cuklar.  Ben 5-F sınıfının 
kapısıyım. Beni yıllar önce 
bir ulu ormandan kestiler. 
Kuşlardan, çiçeklerden, 
böceklerden ayırdılar. 
Testere ile biçip rende ile 
düzelttiler. Santim santim 
ölçtüler. Her yanımı tör-
pülediler. Çok acı çektim. 
Ağzıma bir dil taktılar ama 
dişlerimi takmayı unuttu-
lar. Yine de çok yakışıklı 
olmuştum. Beni getirip 5-F 
sınıfının girişine astılar. 

O gün bugündür bura-
dayım. Hiçbir yere ayrıl-
madım. Sokağa çıkmam, 
parka gitmem. Yaz tatilimi 
bile sınıfta geçiririm. 

Kapı deyip geçmeyin. 
Ben olmasam bu çocuk-
ların gözü hep dışarıda 

BİR KAPIDAN BİR KAPIDAN 
MEKTUP VARMEKTUP VAR

Orhan BİLİR
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olur. Salonun yaramaz çocukları içeridekilere dil çı-
karır. Oysa ben kolumu uzatır, kimseyi içeri almam. 
Öğretmenin sözünden hiç çıkmam. Çocuklara gözüm 
gibi bakarım. Onlar benim cici kuşlarım. 

Onlarla her sabah merhabalaşır, her akşam veda-
laşırım. Onlar ‘günaydın’ der, ben ‘tak’ derim. Onlar 
‘iyi akşamlar’ der; ben ‘tak’ derim. Onlar, ‘açıl susam 
açıl’ der; ben ‘garrrt’ diye açılırım. Onlar ‘kapan susam 
kapan’ der; ben ‘pat’ diye kapanırım. Bütün isteklerini 
yerine getiririm

Biliyor musunuz, onca iyiliğime rağmen bazı ço-
cuklar bana tekme atar. Ben elimi uzatırım, onlar bana 
ayağını uzatır. Ben güle güle derim, onlar ‘hoşçakal’ 
bile demezler. Bana inat pencereleri açık bırakırlar. 
O zaman cereyana kapılırım. Bunca rüzgâra göğüs 
geremem. Duvardan duvara çarpılırım. Sabaha ka-
dar ciğerlerim sökülür. Yetmezmiş gibi ‘gacırt gucurt, 
tak-tuk’ seslerimle alay ederler. Hatta sınıflar arasında 
kavga çıkarırlar. Onları yalnız ben ayırırım. Bu yüzden 
çok ara dayağı yedim. Hele Cenk’in tekmeleri çok sert 
olur. Bu yaşımda yüzüme tükürenler bile oldu. Ben 
kapı olalı böylesi hakaret görmedim. Yine de hepsini 
unutabilirim. Ama bazı çocuklar var ki tuvaletten son-
ra ellerini yıkamıyorlar. Sonra da gelip kolumu tutu-
yorlar. Ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. 

Lütfen arkadaşlarım! Bana biraz daha kibar dav-
ranın.

BİR KAPIDAN 
MEKTUP VAR
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İnsan her zaman ileriye yönelik düşünmeli değil mi? 

Kendini düşünürken başkalarını da ihmal etmemeli. Yani 

sadece kendimiz için yaşamamalıyız. Bugün yaşadığım 

hadise bana çok şey öğretti; biliyor musun. Neyse he-

men olanları anlatayım bari. Bugünlerde resme bir merak 

sardım ki, sorma. Özellikle çiçek ve gül resimleri yapmayı 

çok seviyorum. Bugün resim sevdam yüzünden yaptığım 

hata ile güzel bir şey öğrendim: Bencil olmamayı… Üçün-

cü derste öğretmenimiz ders anlatırken ben yine kendimi 

kaptırmış; sıraya gül resmi yapmaya başlamışım. Hatam 

bir değildi ki... Hem derse kendimi vermiyor, öğretmenime 

saygısızlık ediyordum hem de herkesin malı olan sıraya 

Zeynep Öncü
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bana aitmiş gibi resim yapıyordum. Ama o an, tabii hatamın 

farkında değildim. Öğretmenim yanıma gelip,

— Öyle değil mi Zeynep, diyene kadar. 

Konuyu hatırlamıyordum ki cevap vereyim. Aslında öğret-

menim de bir cevap beklemiyordu. Beni utandırmadan derse 

devam etti. Dersin sonuna doğru,

— Çocuklar, dünyada bir sürü insan yaşıyor. Hepimizin ha-

vaya, suya, güneşe, yıldıza, daha bir sürü şeye ihtiyacı var. 

Eğer havayı kullanma hakkı bize verilseydi, biz de başkalarını 

düşünmeden kullansaydık ya da güneş için aynı şeyi yapsay-

dık dünya yaşanmaz olurdu, dedi.

Hepimiz öğretmenimizi tasdik ettik. Herkes neden bu konu-

ya girildi, diye merak ediyordu tabii ki.. Öğretmenimiz devam 

etti.

— Aynı şey basit gördüğümüz ama hayatımızın parçası 

olan şeyler için de geçerlidir. Mesela okulumuz, okulumuzun 

bahçesi, sınıfı, sırası… Buraya ilk gelen öğrenciler siz değilsi-

niz, son da olmayacaksınız. Yani buradan faydalanacak daha 

çok insan var. 

O sırada zil çaldı, öğretmenimiz de çıktı. Herkes şaşkındı 

ama ben meseleyi anlamıştım. Canım öğretmenim nasıl da gü-

zel anlattı. Hemen koştum, öğretmenimden özür diledim. Bir 

daha sırama zarar vermeyeceğime, kendimi derse vereceğime 

söz verdim. İşte böyle canım günlüğüm! Kim bilir kimler gelip 

o sıralara oturacak. Bugün bir okulda okuyabildiğime ve hata-

larımı en güzel şekilde düzelten öğretmenlerimin varlığına çok 

şükrettim. 

Rabbim sen bizi doğruluktan ayırma! Bencillikten bizi koru

Allah’ım!
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Fakültedeki ilk dersi için, yeni aldığı takım elbiseyi giymiş ve yola çıkmıştı. Arabasını 
bıraktığı otoparka doğru giderken kendisini bir anda yerde buldu. 

Yazan: Cüneyd SUAVİ

Çizen: Murat BİNGÖL

Elbisem...
Elbisem yırtılmış!

Hay Allah! 
Tümsek varmış.

Aaa!... Elim de 
yaralanmış.
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Yırtılan pantolonu,
daha sonra bir 
terziye götürdü.

Bu arada, başından geçen macerayı anlatmıştı.

Hafta sonu gel 
yavrum. Ancak o 
zaman olur. 

İşleri çok yoğun olduğu 
için terziye ancak bir ay 
sonra uğrayabildi.

.
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Değişik bir kumaşmış. 
Beni çok uğraştırdı. 
Borcunuzu üzerine 

yazmıştım.

Bu miktar fazla değil mi?  
Hem tamir edilen yerler 

de belli oluyor.

Bak evlat!.. Kırk senedir 
bu mesleği yapıyorum. 
Eğer yırtıkları benden iyi 
tamir eden bir sanatkâr 
bulursan senden bir ku-
ruş almayacağım. 
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Dudakları titreyen 
yaşlı adamın gözleri 
de nemlenmişti. 

Genç adam yaşlı terziyi, hiç olmazsa az bir para alması için zor ikna etti. 

Haklısın evlat. 
Bilsen ne kadar haklısın. Haya-
tımı bu mesleğe verdiğim hal-
de, nasıl oldu da o ustayı 

fark edemedim? 

Genç adam 
haklı...

Sana anlattığım kazada, panto-
lonumla birlikte avucum da yara-
lanmıştı. Bak bakalım, o yaradan 

herhangi bir iz kalmış mı? 

Buldum amca buldum!... 
Bahsettiğiniz o Sanatkârı 

buldum!.. 

Evet  evet!

1313



Ezan sesini ilk duyduğumuzda 
“Aziz Allah”, bitince de 
“Lailâheillallah” demeli, 
biliyorsak ezan 
duasını okumalıyız. 

Sevgili Peygamberimiz’in adını 
duyduğumuzda 

“Sallallahu aleyhi vesellem” 
demeliyiz.

Yüce Allah’ın adını duyduğumuzda 
“Celle  Celalühü” demeliyiz.
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Yeryüzündekilere merha-

met edin ki, Allah da size 

merhamet etsin.

(Hazreti Muhammed)
(s.a.s)

Kendisini çok seven 

çevresinde az sevilir. 

(Cenap ŞAHABETTİN))

Yatan aslandan gezen 
tilki daha iyidir.

(Atasözü)

AyetAyet  HadisHadis
AtasözüAtasözü

Güzel SözlerGüzel Sözler

YY

mm

Bilmez misiniz ki göklerin ve ye-

rin hükümranlığı Allah’a aittir. 

Sizin O’ndan başka ne bir hami-

niz, ne de bir yardımcınız vardır.

(Bakara Sûresi 107.ayet)
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Küçük kurbağa, o gün çok üzgündü. Gölde biraz gezerse rahat-
layacağını düşünerek dışarı çıktı. Sazlıkların arasında zıplaya zıpla-
ya giderken yusufçuk ile karşılaştı. Hayran hayran baktı yusufçuğun 
kanatlarına. “Keşke!” dedi, “Benim de böyle kanatlarım olsa. Belki o 
zaman içimdeki sıkıntılar giderdi.” 

Neyse deyip uzaklaştı yusufçuğun yanından. Sazlıkların içerisi-
ne doğru morali daha da bozulmuş olarak ilerledi. Derken karşısına 
rengârenk benekleri ile uğur böceği çıktı. Sahi benekleri ona ne kadar 
çok yakışıyordu. Sonra kendi sırtı geldi aklına. “Benim de sırtımda be-
neklerim olsa keşke.” dedi. “Belki de o zaman daha mutlu olurdum.” 

Küçük kurbağa, bu düşüncelerle dalgın dalgın yol alırken aniden 
sazlıklara çarptı. Dengesini kaybetti. Tam düşecekti ki gölün sularına, 
nilüferin yaprağına tutundu. Nilüfer, üzüntülü küçük kurbağaya,

— Geçmiş olsun, dedi tebessüm ederek.
— Önemli değil. 
Nilüfer küçük kurbağanın bir derdi olduğunu anlamıştı. Dertler pay-

laşılınca azalırdı. Küçük kurbağaya, üzgün göründüğünü, bir derdi 

CENGİZ AYDIN
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olup olmadığını sordu. Küçük kurbağa, “Ben çok çirkinim.” dedi. “Kim-
se beni beğenmiyor. Keşke benim de yusufçuk gibi kanatlarım, uğur 
böceği gibi beneklerim olsaydı. O zaman ben de güzel olurdum.” Nilü-
fer narin elleriyle küçük kurbağaya dokundu:

— Allah, bütün varlıkları en güzel şekilde yaratmış küçük kurbağa. 
Her bir canlıya çok farklı kabiliyetler vermiş. Evet, senin yusufçuk gibi 
kanatların, uğur böceği gibi beneklerin yok ama onlar da senin gibi 
zıplayamıyor. Senin gibi gölün içerisinde “vırak vırak” diye şarkı söyle-
yemiyor. Fakat bu, onlar için bir eksiklik de değil.

Küçük kurbağa,
— Ben hiç böyle düşünmemiştim.
— Bak ben bataklıkta yaşıyorum. Yediğim çamur; içtiğim bataklık 

suyu. Lakin bundan şikâyetçi değilim. Çünkü buradan aldıklarım ile 
rengârenk çiçekler açıyorum. Yani bana verilen kabiliyetleri ortaya çı-
karıyorum. Sen de kendinde olan güzellikleri ortaya çıkarmalısın. Bak 
o zaman hayat ne kadar tatlı olacak.

Küçük kurbağa, nilüferin söylediklerini çok iyi anlamıştı. Kendisi-
ni ve çevresini yanlış değerlendirdiği için mutsuzdu. Bunu şimdi fark 
ediyordu. Nilüfere küçük bir öpücük kondurduktan sonra “vırak vırak” 
diye şarkı söyleyerek gölde dolaşmaya çıktı. Artık neşesine 
diyecek yoktu.
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Bir zamanlar bir fil varmış,
Ama görüşü pek darmış.
Yavrusu da varmış filin,
Görün hâlini bir gelin.

Önüne gelene vururmuş,
Ne uslanır ne dururmuş.
Annesine şikâyetse,
Kâr etmezmiş kimler gitse.

Anne dermiş küçük daha,
Kızarsınız vara yoğa.
Siz çocuk olmadınız mı,
Kimseye vurmadınız mı?

Anlamış herkes beyhude,
Gelmiyor bunlar öğüde.
Gel zaman git zaman yavru,
Büyümüş dev gibi boyu.

Ama huyu yine aynı,
Ne sevgi var ne de saygı.
Herkesi kırıp geçiyor,
Çevreye zarar veriyor.

Anneyi de dinlemiyor,
Benden büyük kimmiş diyor.
Anne hatasını anlar,
Ama derdini kim dinler?

Bir gün fillerin pirine,
Varmış gitmiş çare diye.
Demiş: “Ey pir bir çare bul,
Yavrumdan muzdarip her kul!”

Herkese acı veriyor,
Hayvanlar illallah, diyor.”
Fillerin piri dönerek,
Ona demiş: “Üzgünüm pek.

Bu acının çaresi yok,
Çoktan çıktı yayından ok.
Artık onu tutmak zordur,
Elbet kalbin yanan kordur.

Ama şu da hep bilinir,
Ağaç yaş iken eğilir…”

Mehmet ERDOĞANMehmet ERDOĞAN
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Hemen her kış bademciklerim iltihaplanır, boğazım ağrırdı. Bir gün 
kulak burun boğaz doktoruna gidip muayene oldum. Doktora duru-
mu anlatınca ışıklı bir aletle hemen burnumu kontrol etmeye başladı. 
İçimden “Allah Allah” dedim. “Ne yapıyor bu adam?” 

Alelacele hemen doktorun işine karıştım tabii:
– Doktor Bey, dedim. Burnum değil, boğazım ağrıyor benim. 
– Tamam evladım, dedi doktor. Sabret hele anlayacağız şimdi.
Benim aceleciliğimi hoşgörüyle karşıladı ve sözünü tamamladı:
– Senin boğaz ağrılarının kaynağı burun deliklerinden birinin ka-

palı olması. 
– Nasıl olur, dedim. Ne ilgisi var burunla boğazın?
– Bak canım, dedi tebessüm ederek. Burnundan nefes alamayın-

ca havayı ağzından yutuyorsun. Soğuk hava doğrudan boğazına 
çarpıyor. Üstelik bu durum senin uyku düzenini de bozar. Geceleri 
horlayabilirsin.

     O günden sonra burunla ilgili ufak tefek araştırmalar yaptım. 
Meğer burnumuzun içindeki kıllar bile ne büyük görevler yapıyor-
muş. Burun öyle yüzümüzün üstünde duran iki tünelli koca bir dağ-
dan ibaret değilmiş. En sağlıklı solunum, burundan nefes almakla 
olurmuş. Burnumuzun içine yerleştiren minnacık kılların bir vazifesi 
varmış: Havadan gelen toz ve mikropları tutarak  vücudumuza gir-
mesini önlemek. Böylece akciğerlerimizin sağlığını korumakmış. Ay-
rıca burun boşluğunda “sinüs” denilen kanalcıklar varmış. Bunlar da 
solunumla gelen havayı hem ısıtıyor hem de nemlendiriyormuş. En 
sağlıklısı da böyle ılık ve hafif nemli havaymış. 
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Bunları okuyunca “Aman Ya Rabbim.” dedim kendi kendime. Meğer 
ne mükemmel bir sistemi varmış şu burnumuzun! Sadece burun yaratı-
lış hikmetleri bile Allah’ın sanatına hayranlık uyandırıyor içimizde. Böy-
lece tehlikeli olabilecek hastalıklar önleniyor. Burnun kıllarına ve sümüğe 
varıncaya kadar hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığını hissettim.  

Aynada burnuma daha bir dikkatle bakmaya başladım. Şu burun de-
dim, burada değil de alnımızın ortasında, çenemizde veya boynumuzda 
olabilirdi. Küp, küre veya silindir biçiminde yaratılabilirdi. Burnun  şekli 
ve vücudumuzdaki yeri bile harika bir tasarım değil mi?  

Burnumuzun diğer özelliklerini de öğrenince, “Sen neymişsin be bu-
run?” diyesim geliyor.  Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi incelediği-
mizde de onlardaki yaratılış harikalarını görebiliyoruz. Allah’ın sanatları-
nı hayranlıkla seyrediyoruz.
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Ateş saplı baltalarla
Yeşil yiyip, yeşil içen,
Yeşil kesip, yeşil biçen
Yamyamların elinde,
Ağaçlar kalır nâçâr...

Çözülür eleğimsağmanın
Yeşil kuşağı.
Renkler Kafdağı’na uçar,
O güzelim ormanlar
Dağlara kaçar.

İşte o gün bu gündür,
Siyah, yeşili kovalar,
Sellerin masalıyla
İnler ovalar:
Bir varmış, bir yokmuş,
Ormanı kimler yakmış!
Bir varmış, bir yokmuş,
Vicdansız eller yakmış.

Bestami YAZGAN
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Mimar Sinan günümüzden yaklaşık 520 yıl önce 

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Oldukça fakir bir ai-

lenin çocuğuydu. Çok küçük yaşta babasını kaybetti. De-

desinin himayesinde büyüdü. Bulunduğu köyde eğitim 

göreceği okul yoktu. Başka şehirde okuması için maddi 

imkânları da yoktu. Bu yüzden çok istemesine rağmen iyi 

bir eğitim alamadı. 

Çocukluğunda mimariye merak saldı. Çamurdan ev, 

köprü yapmak en büyük zevklerindendi. 

22 yaşındayken orduya katılması hayatında bir dönüm 

noktası oldu. Çocukluğunda hayalini kurduğu binaları yap-

ma imkânı doğmuştu. 

Örnek HayatlarÖrnek Hayatlar
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Mimar Sinan 99 yıl yaşadı. Bu süre boyun-

ca hep çalıştı, çalıştı. Su şebekeleri, camiler, köp-

rüler, kervansaraylar yaptı. İşinde çok titizdi. 

Eserleri ne kadar uzun yıllar yaşarsa o eser-

lerden istifade edenlerin sayısı o kadar çok 

olurdu. Bu da, onun için manevî kazançtı.

Mimar Sinan bizlere o kadar güzel eserler 

bıraktı ki bugün dahi onlara hayranlıkla bakı-

yoruz. Edirne’deki Selimiye Camii, İstanbul’daki 

Süleymaniye Camii, Şehzadebaşı Camii bunlar-

dan yalnızca birkaçıdır. 

Onun hayatından çıkaracağımız dersler var. Çok çalışmak, 

işimizi titiz yapmak, en ince ayrıntısına kadar hesap etmek, 

azimli olmak, yılmamak, karşımızdaki insanlara güven vermek 

ve her şeyden önemlisi Allah rızası için insanlara faydalı ola-

cak işler yapmak gerekir. Böyle yapanlar ölümlerinin ardından 

yüzyıllar geçse de hep dualarla anılacaktır.
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ReşîdReşîd 
Varlıkları en uygun yola sevk eden ve en iyi neticeye ulaş-

tıran. Bütün işleri kendi takdirinde, bir nizam ve hikmet üzere 
sonuca ulaştıran; her şeyi yerli yerine koyan, en doğru şekil-
de düzene sokan.

Yüce Allah’ın yaptığı hiçbir işinde boş ve faydasız bir şey 
yoktur. O her şeyi bir hikmete göre yaratır. Bazen bu hikmet-
leri anlayamayabiliriz. Ama biliriz ki Yüce Allah gereksiz bir iş 
yapmaz. İnsanları doğru yola yönlendiren de O’dur. Yoldan 
çıkan birini de ancak O doğru yola iletebilir. Bu yüzden bizi 
doğru yola iletmesi için yalnızca Yüce Allah’a yalvarmalıyız.

ŞehidŞehid
Kendisinden hiçbir şey saklanamayan ve hiçbir şeyi 

unutmayan.
Rabbimiz yaptığımız her şeyi bilir. O, gizli veya açık her 

şeyi görür. O’ndan bir şey gizlenmesi mümkün değildir. Kal-
bimizden geçenler bile Allah tarafından bilinir. O bizi bizden 
daha iyi tanır. Bütün davranışlarımızın Rabbimiz tarafında 
görüldüğünü, bütün konuşmalarımızın O’nun tarafından du-
yulduğunu düşünmeliyiz.

 

ŞekûrŞekûr 
Kullarının az amellerine karşı çok mükâfat veren, şü-

kürleri kabul eden. 
Şükür, bize verdikleri şeylere karşı Rabbimiz’e teşek-

kür etmek demektir. Sahip olduğumuz her şeyi Rabbimiz 
vermiştir. Öyleyse şükür sadece Allah’a aittir. Yüce Allah’ın 
verdiği nimetleri söylemek, bunlardan dolayı Rabbimiz’e 
minnetimizi bildirmek şükretmenin bir yoludur.  
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Kunut Duaları-1Kunut Duaları-1

MâMâ,,un Sûresiun Sûresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana!
2. O, yetimi şiddetle itip kakar.
3. Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.
4. Vay hâline şöyle namaz kılanların:
5-6-7. Ki onlar namazlarından gafildirler. (Kıldıkları namazın değerini 

bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler.) İbadetlerini gösteriş 
için yapar; zekât ve diğer yardımlarını esirger, vermezler.

Allah’ım! Yalnız Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı iste-
riz ve razı olacağın işleri yapmak için Sen’den hidâyet isteriz. Sana inanır, 
Sana tevbe ederiz. Bütün işlerimizde Sen’den destek alır ve Sana güveniriz. 
Bütün başarı ve muvaffakiyetlerimiz, sahip olduğumuz nimetler, ancak Se-
nin ihsânın iledir. Onun için başkasına değil, sadece Sana şükreder, nan-
körlük etmeyiz. Sana âsi olanları da bırakır, onlarla birlik olmayız.
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Nasrettin HocaNasrettin Hoca
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labİrent bulmaca
Öğretmen ve arkadaşlarının yanına gitmek için hangi yolu
kullanacağını düşünen Mustafa’ya yardım eder misiniz?
ipucu: Geçtiğiniz yollardaki harfler çok güzel bir cümle oluşturacak.
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ÇENGEL BULMACA

3

1. Namaza başlarken söylenir.
2. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini üstlenen kimse
3. Müslümanların ibadet yeri
4. Etrafımızdaki bitkiler ve hayvanlardan oluşan her şey.
5. Namazda ellerimizi ve alnımızı yere koyarak aldığımız şekil... Yüce 

Allah’a en yakın olduğumuz an
6. Sevgili Peygamberimizin torunlarından birinin ismi
7. Koku alma organımız
8. Sadece kendini düşünme
9. Nazik olma
10. Çok sevilen, kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven. Yarattıklarını 

seven ve onların hayrını isteyen anlamına gelen Yüce Allah’ın ismi

SORULAR

6 8

7 10

9

1

2

3

4

5
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KELİME AVI

Aşağıda verilen kelimeler tablo içerisine gizlenmiştir. 

Sağdan-sola, soldan-sağa, aşağıdan-yukarı ve yukarıdan-

aşağı kontrol ederek bu kelimeleri bulabilir misiniz?

AİLE     VEHHAB

ŞÜKÜR              SABIR

ORMAN             ÇALIŞMAK

ADALET             VELİY

TASARRUF    ÖĞRETMEN

DÜZENLİ                     GÜVEN

SÖZ

A B T E V V Ç B C
D A İ L E Ö A İ T

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

Atmosferi çokça kir-
letmemiz dünyanın ısısı-
nı her geçen gün artırır. 
Küresel ısınma denen bu 
hadise neticesinde kuzey 
kutbundaki buzulların 
erimesi söz konusudur. 
Bu da başta kutuplarda 
yaşayan kutup ayısı, fok 
balığı gibi canlılar olmak 
üzere bütün dünyayı et-
kileyecektir. Bizler de bu 
konuda duyarlı olmalı, 
havayı kirleten gereksiz 
enerji kullanımından ka-
çınmalıyız. 
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Bu oyunu oynamak için bir harita, kâğıt ve kaleme ihtiyacı-

nız olacak. Öncelikle haritaya bakarak her bölgemizden iste-

diğiniz kadar  şehrin ismini küçük kâğıtlara yazın. Daha sonra 

haritayı ortadan kaldırın ve küçük kâğıtları karıştırıp içinden 

rastgele bir tane çekin. Çıkan şehrin hangi bölgede olduğunu 

biliyor musunuz? Bildiğiniz her şehir, size bir puan kazandı-

racaktır. Daha önce belirleyeceğiniz bir sorudan sonra oyunu 

sonlandırabilirsiniz. Mesela her oyuncu onar soru cevaplasın. 

En fazla doğru cevap veren oyunu kazanır. 

BÖLGELER ŞEHİRLER
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Ne kadar HOŞGÖRÜLÜSÜNÜZNe kadar HOŞGÖRÜLÜSÜNÜZ??

33
 Öğretmeniniz derste siz parmak kaldırdığınızda size söz vermeyip başka bir 
arkadaşınıza söz verse;

a) Sinirlenir, masayı yumruklarsınız.
b) Öğretmeninize küser onunla konuşmazsınız.
c) Öğretmeninizin sınıfta herkesi fark edemeyeceğini düşünür, bu 
problemi ona (konuşarak veya bir mektup yazarak) iletirsiniz.

44
Her zaman yalan söylediğine şahit olduğunuz bir arkadaşınızı;

a) Hakaret ederek uyarırsınız.
b) Ailesine şikâyet ederek uyarırsınız.
c) Konuşarak, davranışının yanlış olduğunu söyleyerek uyarmayı tercih edersiniz.

Evde küçük kardeşiniz sizin kitaplarınızı boyalı kalemlerle boyarsa;

a) Çok kızar, siz de onun sevdiği bir oyuncağı kırarsınız.
b) Ona bağırırsınız.
c) Ona kızmazsınız çünkü yaşı küçük olduğu için neyin doğru, neyin yanlış 
olduğunu bilmediğini düşünürsünüz.

22

11 Arkadaşınız yanlışlıkla ayağınıza bassa;

a) Gidip siz de onun ayağına basarsınız.
b) Ona kızıp bağırır, çağırırsınız.
c) Ona kızmazsınız, fakat daha dikkatli olması konusunda onu uyarırsınız.

Babanız; kalem ihtiyacınızın olduğunu, akşam eve gelirken almasını söyle-
menize rağmen kalem almayı unutmuşsa;

a) Sinirlenir ağlarsınız.
b) Babanıza küsersiniz.
c) Üzülürsünüz ama babanızın iş yoğunluğundan dolayı unutmuş 
olabileceğini düşünürsünüz.

55
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C şıkkı çoğunlukta olan arkadaşlarım. Olaylar karşısında mantıklı ve sağduyulu olduğunuz, 
hoşgörüyü elden bırakmadığınız anlaşılmaktadır. Bir olay karşısında hemen acele tepki verme-
meniz, sakin olmanız hayatta sizi hep başarılı kılacaktır. Sevgiyle kalın.

66
Okul futbol takımı için seçmeler yapılıyor. Öğretmeniniz sizi 18 kişilik kadroya 
almadı, ne yaparsınız?

a) Öğretmeninize kızarsınız.
b) Babanıza şikâyet edersiniz.
c) Kadroya girecek kadar yeterli olmadığınızı düşünür, daha fazla 
çalışırsınız.

77
Kantin sırasında bir arkadaşınız sizin önünüze geçse;

a) Hemen kavga başlatırsınız.
b) Ona kızar bağırırsınız.
c) Önce uyarırsınız eğer hâlâ davranışında devam ediyorsa nöbetçi öğretmene 
bildirirsiniz.

B şıkkı çoğunlukta olan sevgili arkadaşlarım. İstemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda 
çevrenize fiziksel bir güç göstermemeniz güzel. Çevrenize şiddet uygulayarak problemleri 
çözemeyeceğinizi biliyorsunuz, fakat gösterdiğiniz tepkilerde biraz daha sakin olursanız sizin 
için daha faydalı olacaktır. Bağırıp çağırmaktansa, isteklerimizi daha yumuşak bir dille ifade 
edersek daha mutlu olabiliriz sanırım. Ayrıca problem yaşadığımız insanlara küsmek onlara 
kızmak da problemimizi çözmeyecektir.

Babanızla arabanın içinde beklerken yanınızdan geçen bir araba sizin 
arabanızın aynasına çarptı ve ayna kırıldı. Babanızın nasıl davranmasını isters-
iniz?

a) Arabadan inip onunla kavga etmesini.
b) Diğer adama kızmasını, bağırmasını.
c) Uygun bir şekilde konuşup anlaşmalarını.

99

A şıkkı çoğunlukta olan arkadaşlarım. İstemediğiniz olaylarla karşılaştığınız zaman problemi biraz 
sert bir şekilde çözmeye çalışıyorsunuz sanırım. Etrafınızdaki insanlara ve eşyalara vurup onlara 
zarar vermek problemi çözmekten çok problemi daha da zorlaştırıyor galiba. İstediğiniz şeylere 
ulaşamayınca etrafa zarar vermek doğru bir davranış değil. Onun için isteklerimizi konuşarak 
çözme yoluna gidersek daha başarılı ve mutlu olabiliriz. Hoşgörülü günler dileğiyle…

88
Sınıfta bir arkadaşınızın diğer arkadaşlarınızın eşyalarını izinsiz aldığını 
görseniz;

a) O arkadaşınıza kendiniz ceza verirsiniz.
b) O arkadaşınıza hakaret edersiniz.
c) O arkadaşınızı davranışının yanlış olduğu konusunda uyarırsınız.
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Resimleme: Eren DEDELEROĞLU
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Arkadaşlarımı, öğretmenimi, kardeşlerimi,

Yetim çocuğu sevindiren Gül Peygamberimi

Ve O’nun sahabilerini…

Bütün bunları bize hediye eden

Biricik Rabbimi, Güzel Allah’ımı, 

Pekçok severim.

11..    Yukarıdaki şiirden hangi sonucu çı-
karamayız?
A.   Sevdiğimiz pek çok varlık aslında 

Allah’ın bize hediyesidir.
B.  Allah’ı seviyorsak anne ve babamı-

za saygılı davranmalıyız.
C. Rabbimiz Allah’tır, O birdir ve her 

nimetin sahibidir.

Rabbim bir nakış gibi,
Kâinatı işlemiş.
Gökyüzünü yıldızlar,
Ay ve Güneş’le süslemiş.
Yeryüzünü donatmış,
Dağ, tepe, ovalarla…
Mis kokulu çiçekler,
Sevimli hayvanlarla…
                  Zarife CÂNÂN

2.2. Yukarıdaki şiirden hangi sonucu çı-
karabiliriz?

A. Hayvanların insanlara faydaları 
saymakla bitmez.

B. Yeryüzü ve gökyüzündeki bunca 
varlık, Allah’ın eserleridir.

C. Çiçekler, en güzel sanat eserleridir.

* Ağaç dikmek
*  Oruç tutmak
*  İnsanlara küsmek
*  Namaz kılmak

33.. Yukarıdakilerden kaç tanesi, dinimi-
ze göre bize sevap kazandıran gü-
zel davranışlardandır?

A. 2                 
B. 3                
C. 4

4.4. Aşağıdakilerden hangisi, dinimizde 
hoş karşılanmayan davranışlardan-
dır?

A. Okul yaptırmak.              
B. Camilerin  bakım ve onarımını yap-

mak.               
C. Suyu israf etmek.

55.. Tabiattaki varlıkların, “Allah’ın bize 
verdiği bir emanet” olduğunu düşü-
nen kişiden hangi davranış beklen-
mez?
A. Yavrulama döneminde hayvanları 

avlamak.              
B. Nesli tükenmek üzere olan hayvan-

ları koruma altına almak.               
C. Çiçekleri koparmadan dalında kok-

layıp sevmek.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 1
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Renk renk çiçekler etrafı süsler,
Yemyeşil ağaçlar havayı temizler.
Sıra sıra dağlar, dengeyi sağlar,
Masmavi denizler balıkları gizler.
Çeşitli hayvanlar bize fayda sağlar.
Bütün güzellikler Allah’ı zikreder.
                            Betül ERTEKİN

6.6. Yukarıdaki şiirden hangi sonucu çı-
karabiliriz?

A. Çevremizdeki canlı ve cansız var-
lıklar kendi dillerince Allah’ı zikre-
derler.

B. Ormanların azaltılması tabiattaki 
dengeyi bozar.

C. Bütün hayvanların insanlara ya-
rarlı olduğunu söyleyemeyiz.

7.7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi, tabi-
attaki varlıkların iyi korunmaması 
ile ilgilidir?

A. Çok konuşan değil, çok çalışan 
insanlar başkalarına yararlı olur-
lar.

B. Kitaplar, raflara dizildiği zaman de-
ğil, okunduğu zaman faydalıdır.

C. Ağaçların kesilmesiyle ortaya çı-
kan kirlilik, küresel ısınmayı hız-
landırır.

8.8. Bize sevap kazandıran aşağıdaki 
ibadetlerin yapılış sırası hangi se-
çenekte doğru verilmiştir?

A. dua – namaz – abdest - tespih
B. abdest – namaz – tespih – dua

 C. namaz – dua - tespih – abdest 

9.9. “Eklemlerimiz ve kemiklerimiz son 
derece mükemmel yaratılmıştır. İki 
kemik arasına kaygan bir sıvı yer-
leştirilmeseydi ellerimizi, ayaklarımızı 
hareket ettiremezdik.” diyen bir ki-
şinin sözleri, hangi gerçekle ilgili-
dir?

A. Allah, her şeyi güzel ve sağlam 

yaratmıştır.

B. Allah’ın pek çok güzel ismi vardır.

C. Allah, güzel davranışta bulunanla-

rı Cennet’te ödüllendirecektir.

Okullar yaptırmalı,
Fakirler  okutmalı,
Açları doyurmalı,
İyilik yapmalı.
                   Yasin İLHAN

1010..  Yukarıdaki şiirin ana teması ne-
dir?

A.  yardımlaşmak
B.  çalışkan olmak
C.  iyilik yapmak

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 1
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 2

Yerde gökte ne varsa,

Hepsi Sen’in eserin.

Ben de Sana inanır,

Rabbim Allah’tır derim.

Kur’ân benim kitabım,

Muhammed peygamberim.

Peygamberime inanır,

Rabbim Allah’tır, derim.

                 Zarife CÂNÂN

İlk iki soruyu yukarıdaki şiire göre ce-

vaplandırınız.

1.1. Şiire göre, Allah’ın yarattığı eserler 
hangi seçenekte en doğru biçimde 
verilmiştir?

A. Yeryüzündeki canlılar
B. Gökyüzündeki yıldızlar
C. Yerdeki ve gökteki her şey

Rabbimiz          - Allah

Kitabımız           - Kur’ân

Peygamberimiz - HazretiMuhammmed

2.2. Şiire göre, yukarıdaki eşleştirme-
lerden kaç tanesi doğrudur?

A. 1                
B. 2          
C. 3

Ela  çakır gözler için,
Baldan tatlı diller için,
Sevgi dolu kalpler için,
Rabbim Sana çok şükür!

Göz, kulak verdin bana,
Şükürler olsun Sana.
Güzel nimetler için
Dualar ederiz Sana.
                       Ersin YILDIZ

3.3.Yukarıdaki şiirde işlenen asıl duygu 
ve fikir nedir?

A. Dua etmenin  önemi
B. Allah’ın nimetlerine şükretmek
C. Saygı ve sevgi

Çiçekler        Kuşlar
Bulutlar  Meyveler
Yıldızlar  Arılar
Toprak  Ay
Hava  Su

4.4. “Yerde ve gökteki bütün varlıklar Yüce 
Allah’ın sanat eserleridir.” diyen bir 
kişi, buna yukarıdakilerden kaç ta-
nesini delil olarak gösterebilir?

A. 10             
B. 8                
C. 5



 

nimetler               Şükretmek
iyilik                     Teşekkür etmek
hata etmek           ……………..

5. 5. Yukarıdaki eşleştirmelere göre nok-
talı yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?

A. Yardım etmek               
B. Özür dilemek           
C. Dua etmek

Ne kadar kolay şeydir.

Oysa ki asıl hüner,

Sevgiyi göstermektir.

Madem ki seviyorsun,

Her şeyden çok Allah’ı.

Severek isteyerek

Kılmalısın namazı.

                           Zarife CÂNÂN

6.6. Şiire göre, aşağıdakilerden hangisi  
“Allah’ı çok sevdiğimizi” göstermede 
yeterli değildir?

A. Hep O’nun rızası için hep çalışmak 
B. Namaz kılmak
C. “O’nu seviyorum.” demek

7.7. “Allah, ………………………… çok se-
ver.” cümlesindeki noktalı yere aşa-
ğıdakilerden hangisi gelemez?

A. Yaptığı işi güzel yapanları
B. Anne ve babasına iyi davrananları
C. Rahatına düşkün olanları

Madem hakikat budur,

Neye yarar para pul?

İnsan olmak isteyen,

Olmalı Allah’a kul.

8.8. Şiire göre, “insan olmanın ölçüsü” 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çalışkan olmak 
B. Allah’a kul olmak
C. Zengin olmak

Yarabbi eksik etme,

Ezanı camilerden.

Eksik etme imanı,

Seni seven kalplerden.

                            Zarife CÂNÂN

9.9. “Yukarıdaki şiir, aslında güzel bir 
……… şeklindedir.” cümlesini, aşa-
ğıdakilerden hangisiyle tamamla-
mak uygundur?

A. dua 
B. tespih
C. namaz

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 2
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 3

Annemin elleri bembeyazdı,
Oturmuş buluttan bir seccadeye,
Dua ediyor, ağlıyordu.
Babamın saçları bembeyazdı,
Kapanmış secdeye,
Sessizce Allah’a yalvarıyor,
Ağlıyordu.
Görünce onları öyle güzel,
Öyle güzel uyuyordum ki,
Vurunca sahur davulu,
Uyandım hemencecik.
Annem de babam da
Sahur için uyanmış,
.........
                            Mustafa Oğuz

İlk iki soruyu yukarıdaki şiire göre ce-
vaplayınız.

1.1. Çocuğun yaşadığı olaylar yılın han-
gi zamanında yaşanmış olabilir?

A. Mevlid Kandili’nde
B. Ramazan ayında
C. Aşure gününde

2.2. Şiirin son dizesindeki noktalı yere 
aşağıdakilerden hangisinin gelme-
si uygundur?

A. Zekât veriyordu.
B. Oruç tutuyordu.
C. Namaz kılıyordu.

3.3. Aşağıdakilerden hangisi bize se-
vap kazandıran güzel davranışlar-
dan değildir?

A. Selâm vermek       
B. Başkalarını küçümsemek         

C. Teşekkür etmek

Günde beş vakit …….........................
Ramazan ayında ..............................                    
Zengin olunca ...................................

4.4. Yukarıdaki eşleştirmelerde nokta-
lı yerlere sırasıyla hangi ibadetler 
gelmelidir?

A. zekât – namaz - oruç                
B. hac – namaz - oruç                  
C. namaz – oruç – zekât

Dağıtırken bereketi,
Rahmet melekleri.
Atardı ağı denize
Ve duaya dururdu teknesinde,
Balıkçı Baba.
                  M.Cemil ERDEM

5.5. Şiire göre Balıkçı Baba balık tut-
mak için ne yapıyormuş?

A. Sadece dua ediyormuş.
B. Denize ağını atıp bekliyormuş.
C. Hem ağları denize atıyor, hem de 

dua ediyormuş.

6.6. Rahmet meleklerinin dağıttığı ne 
imiş?

A. balık
B. bereket

C. yağmur
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Yarısı haz, yarısı naz,
Onsuz bir yuva kurulmaz,
Sever sever de yorulmaz,
Bir öpücük aldınız mı?

Barınamaz kaygı onda,
Saf ve temiz duygu onda,
Damıtılmış sevgi onda,
Bir ipucu buldunuz mu?

Gözü çiçek, gönlü ipek,
Dili baldır petek petek,
Sevgisi var öbek öbek,
Bilmecemi bildiniz mi?

Bestami YAZGAN
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Ercüment TAHA

Yeşil, pembe, lacivert; mavi, sarı, kırmızı, 
Hepsi ne kadar şirin, süsler hayatımızı.
Siyah, beyaz da güzel, turuncu morun kızı.
Ah masal, tatlı masal… Seni uyku hırsızı!

Masal şimdi başlasın! Dinlemeyen uyusun.
Mışıl mışıl kestirip, rüyalarda büyüsün.
Efendim çok eskiden, zengin bir adam varmış.
Altın, gümüş, para, pul… Onda dağlar kadarmış.

Hani adı üstünde, olacak, masal bu ya!
Bütün ömrü geçermiş serveti saya saya.
İşte bu adam bir gün, çağırıp yaverini,
“Evladım!” demiş sonra, tutuvermiş elini:

“İşte bak yirmi altın, git bir gömlek satın al.
En iyisinden olsun, sakın alma kötü mal!”
Yaver artık durur mu, derhal çarşıya koşmuş. 
Hemen gömleği alıp, tekrar konağa dönmüş.

Gömleği gösterince, cömert efendisine,
Hem aferinler düşmüş hem ödül hissesine.
Epey bir zaman sonra, bu zengin adam yine
Bin altını vererek bir başka yaverine:

“Bu liste senin.” demiş, “Ne yazıyorsa al, gel!”
Sakın ola işine zihnin olmasın engel.
“Hih hih hih!” demiş yaver, bir güzel gülümsemiş.
“Ben ne yapacağımı iyi bilirim.” demiş.

Koştuğu gibi gitmiş, o şehrin çarşısına.
Bir kez bile bakmamış adamın listesine.
Berbat bir gömlek almış bin altını vererek,
Hemen konağa dönmüş kıkır kıkır gülerek.

“Bakın efendim.” demiş “Size ben ne getirdim,
Tek kuruş bırakmadım altınları bitirdim.
Şimdi ellerinizde duruyor güzel gömlek,
Bin altına bu gömlek, vallahi beleş demek.”

Adam bilememiş hiç, ağlasın mı gülsün mü?
Bu ahmak yaver için, dövsün mü dövünsün mü?
Neden sonra aklına verdiği liste gelmiş,
“Bre akılsız oğlum, liste nerede?” demiş.

Cebindeki listeye yazdım çizdim o kadar,
Senin iki elinde yalnızca bir gömlek var.
Hem ben sana gömleği al getir demedim ki.
Tövbe estağfirullah, ne talihtir benimki.

“Ama!” demiş yaveri, kızgın efendisine,
Geçen ödül vermiştin gömleği getirene.
Şimdi ben getirince kızıyorsun durmadan,
Bu ne biçim adalet, haberin yok mu haktan.

“A benim ahmak oğlum, onun altını azdı.
Gömlek için gönderdim, o da bir gömlek aldı.
Hiç senin şu haline benziyor mu durumu?
Bir de utanmıyorsun yapıyorsun yorumu.

Baksana bu dünyada insan da var hayvan da.
İkisi bir olur mu sence yüce divanda?
İnsanın hem aklı var hem ruhu var hem dili,
Kalkıp da hayvan gibi hürüm diyebilir mi?

Gözü olan insanlar, nasıl görürse ayı,
Azıcık aklı olan bilir öbür dünyayı.
İnsana yakışır mı düşünmeden yaşamak?
Sence akıl kârı mı yiyip içip uyumak? 

Elbette bütün bunlar bir imtihan içindir?
Aklını kullananlar bu hakikati bilir.
Onun için hakkın yok hiç itiraz etme sen,
Bundan sonra düşünüp hareket et istersen…
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Her sabah olduğu gibi saray bahçesinde 
yürüyüşünü tamamlayan sultan, sarayda-
ki toplantısına katılmak için vezirlerinin ya-
nına gider. Sultanın aklına birdenbire vezir-
lerine bir oyun oynamak gelir ve hemen bir 
soru sorar gibi başından o sabah geçenleri 
anlatır:
– Bu sabah her zamanki gibi yürüyüşümü 
tamamlamış gelirken saray bahçesinde 
karşıma birisi çıktı. Beni bıyıklarımdan ya-
kaladı ve yanağıma bir çimdik attı.
– Bilmek isterim, acaba bu kendini bilmezi 
nasıl cezalandırmam lazım, diye vezirlerine 
sorar.

Ali AKKIZ
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Duydukları karşısında çok şaşıran vezirler biraz da sinirle, hangi 
cüretkârın sultanlarına bu şekilde davranmaya cesaret edebilece-
ğini düşünürler. Bu işe çok kızan vezirler sinirlerine hâkim olamayıp 
o kişiye ceza biçmeye başlarlar. İçlerinden birisi,
– Bu yaptığından dolayı ona elli kırbaç vurmalıyız, der. 
Bir diğeri, 
– Ömrünün geri kalan kısmını zindanda geçirsin, diye çıkışır.
Üçüncüsü de,
– Onu asalım sultanım, deyiverir.
Hükümdar son olarak başvezirine, bu kişi hakkında ne ceza dü-
şündüğünü sorar. Acele karar vermekten hoşlanmayan baş vezir 
bir süre düşündükten sonra,
– Efendim bu kimsenin cezası sımsıcak bir kucak, kocaman bir 
öpücük olmalı, der sakin bir şekilde. 
Bu ilginç cezaya herkes çok şaşırır. Hükümdar hemen ondan bu 
sözlerini açıklamasını ister. Başvezir de,
– Evet sultanım, suçluya kesinlikle benim dediğim şekilde davranıl-
malı. Önce kucağa alınıp sımsıcak sarılmalı. Sonra da kocamanca 
öpülmeli. Çünkü sizin biricik oğlunuz, şehzadenizden başkası size 
bu şekilde davranmaya cesaret edemez, diye sözlerini açıklar.
Başını sallayarak başvezirini tasdik eden hükümdar, sabah dediği 
şeyleri kendisine yapanın şehzadesi, küçük oğlu olduğunu söyler.
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İnsanlığın baş tâcı,İnsanlığın baş tâcı,
Benim güzel kitabım.Benim güzel kitabım.
Cehâletin ilacı,Cehâletin ilacı,
Benim güzel kitabım.Benim güzel kitabım.

Hece hece dokurum,Hece hece dokurum,
Sayfa sayfa okurum,Sayfa sayfa okurum,
Bülbül gibi şakırım,Bülbül gibi şakırım,
Benim güzel kitabım.Benim güzel kitabım.

Hem gerçek hem rüya var,Hem gerçek hem rüya var,
İçinde bin dünya var.İçinde bin dünya var.
Tatlısın şeker kadar,Tatlısın şeker kadar,
Benim güzel kitabım.Benim güzel kitabım.

Tarih olur coşarsın,Tarih olur coşarsın,
Zaman olur koşarsın,Zaman olur koşarsın,
Sayfalarda yaşarsın,Sayfalarda yaşarsın,
Benim güzel kitabım.Benim güzel kitabım.

Asırlık görgü sende,Asırlık görgü sende,
Taptaze bilgi sende,Taptaze bilgi sende,
Gül açar sevgi sende,Gül açar sevgi sende,
Benim güzel kitabım.Benim güzel kitabım.

Bestami YAZGAN

Güzel Güzel 
   Kitabım   Kitabım



Mavi : İşte geldik!
Beyaz : Burası mı?
Mavi : Evet, burası.
Mavi : Hımm! Doğru.
Beyaz : Hiç esinti yok. Yaprak kımıldamıyor?
Mavi : Haklısın.
Beyaz : Hiçbir şey de kokmuyor ayrıca. Çim 
kokusu bile yok. Neredeyiz biz Allah aşkına?
Mavi : Buraya ‘Yoklar Diyarı’ diyorlar.
Beyaz : Yani?
Mavi : Anlatayım: Yoklar Diyarı, içinde hiçbir 
şeyin olmadığı bir diyardır. Dağın, taşın, deni-
zin, toprağın olmadığı bir yer.
Beyaz : Aaaaa! Ama nasıl olur? 
Mavi : Basbayağı oluyor işte. Rüzgâr esmez, 
sular akmaz, kuşlar uçmaz burada. 
Beyaz : Yaaa! Olmaz ki ama!
Mavi : Şşt! Mızıkcılık etme! 
Beyaz : Şaşkınlıktan ölmek üzereyim. Biz ne-
rede, neyin üzerindeyiz peki? 
Mavi : Sakin ol. Sadece ‘Yoklar Diyarı’nı ta-
nıtıyorum sana. İnanmıyorsan aç gözlerini de 
kendin gör.
Beyaz : Gözlerim? Gözlerim nerede?

Mavi : Hay Allah! Affedersin, gözlerinin olma-
dığını ben de unutmuşum.
Beyaz : Ne? Gözlerim de mi yok? Eyvah! Şim-
di ben nasıl göreceğim?
Mavi : Üzülme, görmene gerek yok. Ortalıkta 
görebileceğin bir şey yok çünkü! 
Beyaz : Burası çok sıkıcı. Yok olmak hiç güzel 
değil.
Mavi : Evet, haklısın... İstersen şimdi de var 
olmayı deneyelim?
Beyaz : Önce kemiklerimizi oluşturarak başla-
maya ne dersin? Mesela kafatasımızdan baş-
layabiliriz. 
Mavi : Önce ayaklar. Kafayı en son yerleştiri-
riz.
Beyaz : İyi ama nasıl?
Mavi : Ellerimizle tabi. 
Beyaz : Ellerimizin şimdilik bir kemik yığını ol-
duğunu unutuyorsun. 
Mavi : Haklısın. Bu böyle olmayacak. Gel en 
iyisi biz hazır iskelet üzerinde çalışalım.
Beyaz : Haklısın, bu daha kolay gibi. 
Mavi : Pekâlâ şimdi bana bir yüz gerek. Yüz-
süzlüğe dayanamıyorum. 
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Beyaz : İçimde tarifi imkânsız bir görme arzu-
su varken gözlerim olmadan yaşayamam. 
Mavi : İyi de, görmek nasıl bir şey, bilmiyo-
ruz ki... Düşün ki daha önce hiç görmemişiz. 
Gel ben sana bacak vereyim.
Beyaz : Bacak mı? O ne ki?
Mavi : Ayakta durabilmen için... İyi bir şey 
yani.
Beyaz : Ha! Madem iyi bir şey, üç beş tane 
alayım öyleyse. Hah hah hah!
Mavi : Niçin gülüyorsun?
Beyaz : Hiç... Düşünüyorum da... Eğer varlı-
ğım bana kalsaymış, canavar gibi bir şey ola-
cakmışım.
Mavi : Bence de. Bana kalsa, parmaklarımın 
ucunda bile gözlerim olsun isterdim. Her yeri 
görmek için.
Beyaz : Biri olmalı.
Mavi : Evet, biri olmalı. Görebilen biri olmalı 
ki, gözlerimizi yapabilsin.
Beyaz : Hiç kimse göremiyorken görebilen 
biri...
Mavi : Ve duyabilen... Hiçbir kulağın işitme-
diği sesleri, kimse işitemiyorken duyabilen 
biri. 

Beyaz : Aynı zamanda çok bilgili biri olmalı. 
Mavi : Evet! Büyük bir sanatkâr olmalı. Sa-
dece var olmak yetmiyor. Güzel de olmak isti-
yorum çünkü.
Beyaz : Ve beni çok seviyor olmalı.
Mavi : O niye?
Beyaz : Düşünsene, ben yokken beni var et-
meyi dilediğine göre...
Mavi : Evet, O...
Beyaz : ALLAH!
Mavi : Beni bir hiçken, yokluktan çıkarıp var-
lığa getirdi. O beni seviyor.
Mavi : Hey, gördüm gözlerini açtın! Oyunu 
sen kaybettin! He he!
Beyaz : Gözlerimi açtığımı gördüğüne göre 
oyunu sen benden önce kaybettin. He he!
Mavi : Bu kadar zeki olmak zorunda mısın?
Beyaz : Düşünce oyunu oynamak isteyen 
sendin sevgili arkadaşım.
Mavi : Fena mı oldu? Bak Yaradanımızı bul-
duk!
Beyaz : Evet, bu oyunu çok sevdim. 
Mavi : Hadi bir daha oynayalım.
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Ahmet Edip YILDIRIM

Bal arılarını bilirsiniz. Kendileri-

ni yakından görmediyseniz bile, 

en az üç beş özelliklerini duymuş-

sunuzdur. Fakat birazdan açıklaya-

cağım hususiyetlerini (özelliklerini) duy-

madığınızı garanti edebilirim. Şaka değil, 

gerçekten. Neyse! Şimdi konumuza girelim. 

Efendim bu bal arıları var ya! Bildiğiniz gibi bize 

bal nimetini tattırabilmek için o çiçek senin, bu çiçek 

benim diyar diyar geziyorlar. E tabii bu kadar gezince 

karşılaştıkları birçok tehlike oluyor hâliyle. Her ne kadar 

birçoğunu Rablerinin kendilerine verdiği uçma, kaçma 

ve iğneleme özellikleriyle atlatsalar da bazı güçlük-

ler karşısında çok zorlanıyorlar. İşte bu zorluklar-

dan bir tanesini bugün size anlatacağım. Öyle 

bir tehlike ki insan kendisini bal arılarının 

yerine koyunca ne yapacağını bilemiyor. 

İsterseniz daha fazla uzatmayayım, 

hemen konuya gireyim.
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Bal arılarının da tıpkı insanlar gibi dostu 

da var düşmanı da. Bu, sizi şaşırtmasın. Bi-

zim için de öyle değil mi sanki? Devam edelim. 

İşte bal arılarının düşmanlarından birisinin adı da 

“Japon Arıları” Sakın kıs kıs gülüp, “Bu arıların gözleri 

de çekik mi?” gibi espriler yapmayın. Çünkü konu ciddi. 

Birazdan anlayacaksınız zaten. Devam edelim. Bu Japon arı-

larının bal arıları için tehlikeli olmalarının nedeni şu: Hem daha 

büyükler hem de daha dayanıklı ve güçlüler. Yani ortada bir kuvvet 

dengesizliği var. Üstelik Japon arıları zavallı bal arılarının larvalarına 

saldırıyorlar, bu bir. Onların iğneleri bal arılarınınki gibi bir kullanımlık de-

ğil, bu da ikiii… Neyse! İsterseniz şimdi saldırı nasıl oluyor, bir de ona 

bakalım. Japon arıları saldırıya geçmeden evvel aralarından birisi 

bal arılarının kovanını yokluyor. Şöyle bir etrafı kolaçan etmek 

için. İkinci basamakta bütün Japon arıları kovana saldıra-

cak çünkü. Fakat bir şart var. Kâşif arının dışarıya çıkma-

sı. Yani ilk giden Japon arısı dışarı çıkmazsa diğer Ja-

pon arıları içerde tehlike olduğunu anlayıp kovana 

saldırıya geçmiyorlar. İşte bu noktada işin içine 

Rabimizin bal arıları için verdiği mükemmel 

koruma sistemi giriyor. 

Dost var; düşman var!
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Japon arı-
larının özel-

liklerini bilme-
yen, bal arılarını 

bu kadar mükem-
mel bir şekilde 

tasarlayabilir  
mi?Hemen veriyorum cevabını. Bal 

arıları öncü Japon arısı kovana girer 

girmez, sanki anlaşmışlar gibi Japon 

arısının üzerine çullanıyor ve etrafını sarı-

yorlar. “Peki bunda ne var? Biz de olsak aynı-

sını yapardık.” diyenlere cevabım şimdi geliyor: 

Zaten asıl hadise, bu noktada başlıyor. Bal arıları, 

Japon arısına kesinlikle iğnelerini batırmıyorlar. Çünkü 

zaten bir kere batırma hakları var. Onun için Japon arı-

sının etrafını sarıp kanat çırpmaya başlıyorlar. Ve 

onlar titreştikçe vücut ısıları artıyor: 44, 45, 46… 

Nihayet 47 derecede duruyorlar. “Hoppala! 

Neden 46 veya 48 değil de 47?” demeyin 

diyeceğim ama çoktan demişsinizdir. 

Onun için bu sorunuzu da cevap-

layayım:

Nedir bu sistem?
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Evet ille 47 derece, çünkü kâşif 
Japon arısının vücudu azami (en 

fazla) 47 derece sıcaklığa dayanabi-
lecek şekilde yaratılmış.  “E, o zaman 

neden 48 değil?” dediğinizi duyar gibiyim. 
Sıkı durun, cevabım sizi çok şaşırtacak: Çünkü 

bal arılarının vücutları da en fazla 48 derece ısıya 
dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Yani 46 derece 

Japon arısını etkisiz hâle getiremiyor, 48 derece ise, 
bal arıları için tehlike sınırını oluşturuyor. Eh bu hâlde 

geriye yalnız 47 derece sıcaklık kalıyor. Ve bal arıları 
da sevki ilahi ile (Allah’ın kendilerini yönlendirme-

si) sıcaklığı o dereceye kadar yükseltiyor. İşte 
burada durup düşünmek bize kalıyor. Sizce 

de bu arılar için bu sınırları koymak, her iki 
arı türünü de tanımayı gerektirmez mi? 

Birinin özelliklerini bilmeyen, diğerini 
bu şekilde tasarlayabilir mi? 

 İlle 47! 



Takvimler 18 Mart’ı gösteriyor-
du. Ağabeyimin okul gezisi ile Ça-
nakkale destanını anmak için bu-
ralara gelip o günleri sanki tekrar 
yaşamıştık. Buralarda gördüğü-
müz gazi amcalar bize birçok olay 
anlatmışlardı.

Osmanlı Devleti 1. Dünya 
Savaşı’na 1914 yılının 
sonbaharında, Almanya’nın 
yanında katılmıştı. Göre-
vimiz, Çanakkale’de açılan 
cephenin korunarak düş-
man kuvvetlerinin Çanak-
kale Boğazı’ndan geçmesini 
engellemekti.

Boğazlar savaşın gidişatında çok önemli bir nok-
taydı. Çünkü Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi’nde 
Rusları sıkıştırıyordu. Rusya yardım istiyordu. 
İngiltere, Osmanlı’nın Karadeniz yoluyla Kafkas 
Cephesi’ni beslediğini düşünüyordu.

Boğazlara saldırılırsa hem 
Kafkasya Cephesi’ndeki Os-
manlı Ordusu’nun bir bölü-
münü Boğazlara çekmiş ola-
cak, hem de Bulgaristan’ın 
yanlarında savaşa katılması 
sağlanacaktı. Müttefikler bo-
ğazlar yoluyla Rusya’ya silah 
ve erzak yardımı yapıp elin-
de bulunan insan gücünden 
faydalanmayı tasarlıyordu. 
Ayrıca Boğazlar ele geçirilin-
ce Osmanlı Devleti devre dışı 
bırakılacak, Rusya’ya yapılan 
yardımla Almanya çökertile-
cekti. 

Çanakkale Cephesi’nin açılmasının diğer sebep-
lerini de kısaca şöyle söyleyebiliriz:
-İstanbul’u ele geçirip Müslüman dünyasını etki 
altına almak,
-Almanya’yı zor durumda bırakmak,
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İtilaf kuvvetleri, Türk birliklerinin 
top menzilinden içeride olmala-
rından kıyılarda tutunabilmişler, 
ancak daha ileriye gidememişlerdi. 

Düşman siperlerimize çok yak-
laştı. Herkes saldırı için emrimi 

beklesin! 

Emredersiniz 
komutanım!

Sömürgeci İngilizler ve Fran-
sızlar insanları sömürdükleri 
yetmiyormuş gibi bir de o 
insanları savaşmaya zorlu-
yorlardı. 

Ne yapıyorsunuz siz! Cephe-
miz yarılmak üzere! Hemen 

takviye güçler gelsin! 

Çanakkale’deki 
askerimiz canla 
başla düşmana 
karşı savaşıyor-
du. Mermisi olma-
sa da süngüsüyle 
vatanını koruma-
ya çalışıyordu.
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Askerlerimiz va-
tanı için bir şeyler 
yapmak amacıyla 
orada bulunuyor-
du.

İleriki batarya tehlikede. 
Oraya hemen yardım 

göndermeliyiz.

Çanakkale geçilmez. 
Kanımızın son damlasına kadar sa-
vaşacağız. Namusumuzu çiğnetme-
yeceğiz. Biz ölsek de yerimizi alacak 

olan vatan evlatları bulunacaktır.

Bir komutan, erinden ezan 
okumasını istemişti. Ezan 
bitince; “Ey aziz kardeşle-
rim, ezanın susmasını ister 
misiniz?” diye sordu. Herkes 
hep bir ağızdan “hayır” dedi. 
Bunun üzerine komutan öy-
leyse Allah aşkına diye askeri 
hücuma geçirdi!

-Ey askerler merminiz 
yoksa süngünüz de mi 

yok? Saldırın! O anda başka bir batar-
ya ağır hasar görmüştü. 
Ayakta bir tek Koca 
Seyyit kalmıştı.
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Düşman gemileri de yaklaş-
maktaydı. Beklemek belki 
her şeyin sonu olabilirdi. 
Koca Seyyit de yaralanmış-
tı. Arkadaşları ona yardım 
edemiyorlardı. Koca Seyyit “ya Allah” 

diyerek 215 okkalık mermiyi 
kucakladı.

Ayakları titriyor, alnından terler boşalıyordu. 
Gücünün azaldığını hissediyordu. Kararlı adımlarla 
basamağa bastı.

Ne olursa olsun bu mermiyi sürmeliy-
di. Sonunda mermiyi namluya sürdü 
ve ateşledi. Ama ilk atışta gemiyi 
vuramamıştı. Hemen var gücüyle bir 
top daha aldı, onu da ateşledi ama 
yine vuramadı.

Ve son bir hamleyle 
besmele çekerek son 
topu yerleştirdi. Koca 
Seyyit’in son mermisi 
koca geminin güverte-
sine düşmüştü. Ge-
miden koyu bir duman 
yükseliyordu göğe.

ŞÜKÜRLER OLSUN. 
ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ ONU 

VURDUM!
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Düşman kuvvetleri teker teker ağır yenilgiler alıyor-
lardı. 

Ordumuz bütün güçlüklere rağmen vatanını 
korumuştu.

Tarihin en kanlı savaşı tam on dört ay 
sürmüştür. 

Çanakkale Savaşı her yönüyle 
ibretlerle dolu bir destandır ve bu 
destanı ancak bizim dedelerimiz 
yazabilirdi. Balkan Harbi’nin ağır 
mağlubiyetiyle bozulan moraller ta-
mamen düzelmiş, milletimizin morali 
yerine gelmiştir. 

Askerlerimiz si-
lahlarına öyle bir 
sarılmışlardır ki 
bazıları silahlarıyla 
gömülmek zorunda 
kalmışlardır. 

Yurdun dört bir yanından binlerce insan 
gelmiş, gösterdikleri inanılmaz mücadele ile 
dünyaya “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” dedirt-
mişlerdir. 
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Yeryüzündekilere merha-

met edin ki, Allah da size 

merhamet etsin.

(Hazreti Muhammed)
(s.a.s)

Kendisini çok seven 

çevresinde az sevilir. 

(Cenap ŞAHABETTİN))

Yatan aslandan gezen 
tilki daha iyidir.

(Atasözü)

AyetAyet  HadisHadis
AtasözüAtasözü

Güzel SözlerGüzel Sözler

YY

mm

Bilmez misiniz ki göklerin ve 

yerin hükümranlığı Allah’ındır. 

Sizin O’ndan başka ne bir hami-

niz, ne de bir yardımcınız yoktur

(Bakara Sûresi 107. Ayet)
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Bugün ailecek çok güzel bir gün geçirdik biliyor musun? Sabahle-

yin kahvaltıda babam bize bir haftada ne kadar kitap okuduğumuzu 

sordu. Ağabeyim biraz kem küm etti. Ben de ondan farklı değildim 

tabii. Vaziyetimizin pek de iç açıcı olmadığını gören babam, bize bir 

teklifte bulundu. “İsterseniz akşama kadar sürecek bir yarışma yapa-

lım sizlerle, okuma yarışması!” dedi ve ekledi: “En çok kitap okuya-

na istediği şeyi alacağım. Tabii makul bir arzu olmak kaydıyla.” Biz 

de ağabeyimle, sanki anlaşmış gibi, “Peki ya sen birinci olursan?” 

dedik. Babam, “O zaman siz de bana bir hediye alırsınız.” diyerek 

cevap verdi. 

Kitap SevgisiKitap Sevgisi
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Zaten bugün babamın istirahat günüydü. Onun için problem yok-

tu. Biraz ısrar edince annem de yarışmayı kabul etti. Derken baba-

mın “Yarışma başlıyor!” sesiyle herkes kitabına daldı. Bütün aile hem 

kendi kitabını okuyor hem de diğerlerinin ne kadar okuduğunu takip 

etmeye çalışıyordu. Öğlen ezanı okunurken babamın “Şimdi istira-

hat (dinlenme) zamanı.” sesiyle herkes kitabını bıraktı. Namazımızı 

kılıp yemeğimizi yedikten sonra oy birliğiyle yarışmaya devam etme 

kararı aldık.

Kendimi kitabıma öyle bir kaptırmışım ki havanın karardığını ancak 

saatimizin “di diiit” sesiyle anlayabildim. Zaten yarışmanın bitmesine 

de az kalmıştı. Ama ben okumanın lezzetine varmıştım bir kere. Bir 

türlü kitabımı elimden bırakamıyordum. Sanırım, babam bize bunu 

anlatmak istemişti. 

Fazla uzatmayayım istersen. Tabii ki vakti gelince her şey gibi 

yarışma da bitti. Kim birinci oldu dersin? Tahmin et ba-

kalım. Aa! Bilemedin mi? “Tabii ki ben!” demeyi çok 

isterdim ama maalesef! Çünkü ağabeyim bizden 

daha çok okumuştu. İkinci ben oldum, üçüncü 

babam, dördüncü de kardeşimin peşinde ko-

şan zavallı annem. Sonuncu kim oldu der-

sin? Pek tabii bütün gazeteleri yırtan kar-

deşim. Akşam yemeğinde sayfalarımızı 

söylerken o kadar çok eğlendik ki anlata-

mam. Babam bizi heyecanlandırmak için 

“Fazla değil çocuklar. Bin sayfaya yakın!” 

dedi önceleri. Lakin sonra ağzındaki bakla-

yı çıkardı. Bin sayfaya altı yüz sayfa kadar 

yakınmış. 

Bundan sonra babam bizi hafta hafta takip 

edecekmiş. Üstelik az okuyana da ceza vere-

cekmiş. Ceza da ne biliyor musun? Dört saat karde-

şime bakmak. Böyle cezaya can kurban! 
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Bir kısım insanlar  Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.s.) peygamberliğine inanıyor, bir kısmı 
da inanmıyordu. Mekke halkı O’nun pey-
gamberliğini tartışıyordu. İşte böyle tar-
tışmaların yapıldığı mehtaplı bir geceydi. 
Yıldızlar ışıl ışıl gökyüzünde parlıyordu. Ay 
onlara nağme okuyan bir çöl ozanı gibiydi. 
Tartışmalar devam ediyordu. Her kafadan 
bir ses çıkıyor ve topluluk sanki bir arbede 
yaşıyordu.

Bir ara gökteki ayı aratmayacak kadar 
parlak çehresiyle Peygamber Efendimiz 
(s.a.s) göründü. Mekke’nin dar bir soka-
ğından çıkmış Kâbe’ye doğru geliyordu. 
Onlar Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i  gör-
düler ve sevindiler. “İşte” dediler “Şimdi 
onun foyasını meydana çıkaracağız. On-
dan bir mucize isteyeceğiz ve işi bitecek.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.s) onların ya-
nına gelince selâm verdi. İçlerinden biri:

- Yâ Muhammed, peygamber olduğunu 
iddia ediyorsun ama bir mucize bile gös-
teremiyorsun, dedi. Peygamber Efendi-
miz (s.a.s) onlara baktı,

— Ne istiyorsunuz, dedi.

Onlar şöyle düşünür gibi yaptılar ve son-
ra gözlerini semaya çevirdiler. Ay’ı göster-
diler:

— Madem peygambersin şu Ay’ı ikiye 
böl, dediler.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) hüzünlü ba-
kışlarını Ay’a yöneltti. Nurlu parmağını 
yukarıya kaldırdı. Ay’a “Allah’ın izniyle iki-
ye bölün.” der gibi bir işaretle parmağını 
aşağıya indirdi. Bir anda ay ikiye ayrıldı. 
Arasındaki mesafe gittikçe artıyordu. İki 
yönde iki yarım Ay öylece bir süre durdu. 
Sonra birleşti ve dolunay şeklini aldı.

Herkes şaşkınlık içindeydi. Aaa sesleri 
ağızlardan gökyüzüne yükseliyordu. Ama 
kalpler, gönüller... Onlardan bazıları gördü-
ğü mucizenin tesiriyle imana geldi. Bazıları 
ise inat edip inanmaya yanaşmadı:

— Ebu Talib’in yetiminin sihri göğe de te-
sir etti, dediler.

Evet, inanmaya hazır yumuşak bir kalbe 
küçük bir ışık yeterken hazır olmayan taş 
kalplere ayın ikiye bölünmesi bile tesir et-
memişti.  
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Hazreti Fâtıma Sevgili Peygamberimiz’e en yakın insanlar-
dan biriydi. Efendimiz’in kızıydı. Hazreti Hadice Annemiz ve Allah 
Resûlü’nün terbiyesinde yetişmişti. Huyu, ahlakı, konuşması Pey-
gamber Efendimiz’i hatırlatıyordu.

Çocukluk yılları Mekkeli müşriklerin en saldırgan oldukları za-
mana denk geldi. Müşriklerin Efendiler Efendisi’ne yaptıkları işken-
celerin birçoğuna şahit oldu. Allah Resûlü “Allah Bir” diyordu. Bu 
söz niçin müşrikleri bu kadar rahatsız ediyordu ki?

Yine müşriklerin Sevgili Peygamberimiz’e eziyet ettikleri gün-
lerden biriydi. Peygamber Efendimiz yaralanmış, üzerine dikenler, 
hoş olmayan şeyler atılmıştı. Biricik babasını bu halde gören Haz-
reti Fâtıma ağlamaya başladı. Hem ağlıyor hem de Efendimiz’in el-
bisesini temizliyordu. Çok korkmuştu. O’nun bu halini gören Efen-
diler Efendisi,

– Korkma yavrum, Allah babanı koruyacaktır, diye teselli etti.
Bu işkenceler yetmiyormuş gibi üç yıl süren bir boykot dönemi-

ne de şahit oldu. Müşrikler Allah’a inananlara hiçbir şey satmıyor-
lardı. Müslümanlar bu dönemde açlık dahil birçok sıkıntı çektiler. 
Bu sıkıntılı dönemde hep Sevgili Peygamberimiz’in yanında oldu. 

Mekke’den Medine’ye hicretten sonra da babasının yanından 
ayrılmadı. Efendimiz’i can kulağıyla dinliyor ve İslâmiyet’i öğreni-
yordu. Öğrendiklerini de yaşayarak Müslüman hanımlara örnek 
oluyordu. 
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Hazreti Fâtıma çok alçak gönüllüydü. Çoğu zaman imkânı olma-
sına rağmen fakir bir hayat sürdürdü. Bazen birkaç gün aç kaldıkları 
oluyordu. 

Medine’de Hazreti Ali ile evlendi. Çocuk yetiştirme konusunda da 
Müslümanlara örnek oldu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi iki 
çocuk yetiştirdi. 

Hazreti Fâtıma Sevgili Peygamberimiz’in vefatından kısa bir süre 
sonra genç yaşta vefat etti. Vefat ettiğinde sadece 25 yaşındaydı. 
Ama bu yirmi beş yılda her yönüyle örnek bir hayat yaşadı. 

Sevgili Peygamberimiz’in sevdiği kişileri bizler de sevmeliyiz. Efen-
dimiz Hazreti Fâtıma’yı çok seviyordu. Biz de Fâtıma Annemiz’i çok 
seviyoruz.
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Nasrettin HocaNasrettin Hoca
Ahmet KESGİN
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labİrent bulmaca
Minik karınca önce arkadaşına yardım etmek istiyor. Ardından ikisi birlikte 
evlerine gidecekler. Onlara yol gösterebilir misiniz?
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Ev içerisinde arkadaşlarınızla zevkle oynayabile-

ceğiniz bir oyun. Oyun elimize verilen bir eşyayı göz-

lerimiz kapalıyken tahmin etmeye dayanır. Oyuncu-

nun gözleri kapatıldıktan sonra eline bir eşya verilir. 

Oyuncudan bu eşyayı tahmin etmesi istenir. Belirli 

bir süre sonra en fazla eşyayı doğru tahmin eden 

oyuncu kazanır.  

DOKUN TAHMİN ET
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Kunut Duaları - 2Kunut Duaları - 2

Fil SûresiFil Sûresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Rabbinin, fil sahiplerine ettiklerini görmedin mi?
2. Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
3. Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi.
4. Bunlar, onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.
5. Derken onları, kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.

Allah’ım! Biz sadece Sana kulluk eder, Sen’in için namaz kılar 
ve ancak Sana secde ederiz. Her işimizde Sen’in rızanı ve hoş-
nutluğunu kazanmayı hedefler, onu elde etmeye çalışırız. Hep 
rahmetini ümit eder, azâbından korkarız. Çünkü biliriz ki, Sen’i 
tanımayanlara ve nimetlerine nankörlük edenlere azâbın ulaşır.
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ÂhîrÂhîr 
Bütün varlıklar yok olmasından sonra da var olacak 
olan, varlığının sonu olmayan.
Bütün canlıların belirli bir hayat süresi vardır. İnsanlar, 
hayvanlar ve bitkiler belirli bir süre sonra ölürler. An-
cak Rabbimiz için yok olma diye bir şey söz konusu 
değildir. O hep vardı. Her zaman da var olacak.

BediBedi
Her şeyi yoktan, en güzel ve sanatlı şekilde yaratan.
Birbirinden şirin hayvanlar, güzel çiçekler, masmavi 
gökyüzü, yüz binlerce canlının yaşadığı denizler, ok-
yanuslar, yıldızlar... Bütün güzellikleri yaratan Yüce 
Allah’tır. O’nun yarattıklarında kusur yoktur. 

.
 

GaffarGaffar
Kullarının günahlarını daima ve çok çok bağışlayan. 
Mağfireti bağışlaması pek çok olan, kulların günahlarını 
örten, tekrar tekrar affeden.
Rabbimiz bütün günahları dilerse affeder. Aynı günahı 
defalarca işlesek bile tevbe edip Rabbimize yalvarırsak 
O bizi bağışlar. O’nun mağfireti, bağışlaması çoktur. Ye-
ter ki yaptığımız hatadan pişman olup Rabbimize yöne-
lelim.
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Tutumlu olmak cimri olmak demek 
değildir. 
Maddî imkânlarımız ölçüsünde aşırıya 
kaçmadan ihtiyaçlarımızı 
karşılamalıyız.

Pahalı marka ve moda bağımlısı olma -
malıyız. Önemli olan bütçemize göre 
kaliteli, sade, uyumlu giyinmektir.

Alışverişe çıkmadan önce bir liste 
yapmalıyız. Alışveriş merkezlerinde 
anne-babamızı listemizde olmayan 
eşya ve oyuncakları almak için 
zorlamamalıyız.
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Aşağıdaki ikinci resimde birinci resme göre beş fark bulunuyor. İki 
resim arasındaki beş farkı bulur musunuz?

FARK BULMACA
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Yukarıdaki karışık 
harfler arasında, 
yanda yazılı olan 
12 peygamberin 
isimleri gizlenmiş. 
Bulabilir misiniz?

KELİME AVI

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



ÇENGEL BULMACA

1- Bitkilerin yeşillenmeye başladığı mevsim
2- Çanakkale Savaşı’nda kullanılan mayın döşeme gemisi.
3- Milli marşımız
4- Kuyuya atılan peygamber
5- Sevgili Peygamber’imizin kızlarından birinin ismi
6- Kurtuluş Savaşı’ından önce yaptığımız bir savaş
7- Yüce Allah’ın “Her şeyi yoktan en güzel ve sanatlı şekilde 
yaratan.” anlamına gelen güzel ismi
8- Cumhuriyet’ten önceki devletimiz
9- Savaşlardan yaralı olarak kurtulan
10- Dini, vatanı uğruna mücadele ederken hayatını kay-
beden
11. Rabb’imizin “Kullarının günahlarını daima ve çok 
bağışlayan anlamına gelen ismi

SORULAR
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En güzel kokusuyla,
Teşekkür etmiş çiçek.
“Bir şey değil.” diyerek,
Uçup gitmiş kelebek.

              Bestami Yazgan 

11..    Yukarıdaki şiirden hangi sonucu çı-
karamayız?

A. Kelebek çiçeğe bir iyilik etmiştir.
B. Kelebek, yaptığı iyiliği çiçeğin başı-

na kakmıştır.
C. Çiçek, kelebeğin yaptığından mutlu 

ve memnun olmuştur.

Takıp yeşil örtüsünü
Dua eder dağlar taşlar
Bu sevince ortak olur,
Ve “Amin!” der yağmur kuşlar.
                         Bestami Yazgan

2.2. Yukarıdaki dörtlükte hangi temaya  
yer  verilmemiştir

A. dua         
B. sevinç            
C. çalışkanlık

………..……….  dinin direğidir.

33. . Yukarıda Peygamberimiz’in güzel 
sözlerinden birinin anlamı verilmiş-
tir. Bu cümlenin hangi kelimeyle 
başlaması daha uygun olur? 

A. Anne
B. Namaz
C. Tatlı dil

 

 Dinimizde birbirinden güzel ibadetler 
vardır: …………… kılmak,  ……….. 
tutmak, ………… vermek bunlardan 
bazılarıdır.

4.4. Yukarıdaki metinde noktalı yerlere 
sırasıyla  hangi sözcükler gelmeli-
dir?

A. hac – namaz - oruç
B. namaz – zekât - kurban
C. namaz – oruç - zekât

5.5. Aşağıdakilerden hangisi güzel di-
nimize göre hoş karşılanmayan bir 
davranıştır?

A. Akrabalarımızı ziyaret etmek      
B. Misafiri güler yüzle karşılamak          
C. Arkadaşlarımıza küçük düşürücü 

isimler takmak



 

Cennet ………..…..ayakları altındadır.

6.6.Yukarıda Peygamberimiz’in güzel 
sözlerinden birinin anlamı verilmiş-
tir. Bu cümledeki   noktalı yere han-
gi sözcük gelmelidir?  

A. annelerin
B. öğretmenlerin
C. babaların

 Ramazan Bayramı
 Kurban Bayramı
 Mevlid Kandili

7.7. Yukarıdakilerden kaç tanesi kutsal 
değerlerimizdendir?

A. 1              
B. 2       
C. 3

8.8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın 
bize emaneti olan sağlığımızı koru-
makla ilgili bir davranıştır ?

A. Yararlı kitaplar okumak
B. Elbisemizin temizliğine özen gös-

termek
C. Dişlerimizi düzenli olarak fırçala-

mak

 

 Ayşe ninenin kokusu her yanı sarmış-
tı sanki. Huzur doluydu burası. Orta-
da bir seccade ile doksan dokuzluk 
tespih duruyordu. Ayşe nine abdesti-
ni tazeleyip ……………. durdu. Sanki 
onunla birlikte sustu asmada ötüşen 
kuşlar. 

        H. Halis ZENGİN

9.9. Yukarıdaki metinde noktalı yere 
hangi sözcüğün gelmesi  daha  uy-
gundur?

A. Kâbe’ye
B. duaya
C. namaza

Sen
Bütün çocukların
Kuşların
Çiçeklerin de
Peygamberisin
Efendim.
           Mustafa Ökkeş Evren  

1010.  .  Yukarıdaki şiirde kime seslenil-
mektedir?

  A. Çocuklara           
  B. Kuşlara ve çiçeklere            
  C.  Sevgili Peygamberimiz Hazreti 

Muhammed’e

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 1
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Güvercinler süslüyor,

Cami avlularını.

Onlar da dökünüyor,

Şadırvan sularını.

                  Adnan Çakmakçıoğlu

1.1. Yukarıdaki dörtlükte renkli yazılan 
sözcükler bize daha çok neleri hatır-
latır?

A. oruç ve ramazan
B. abdest ve namaz
C. zekât ve hac 

Anne ve babaya iyilik   .....   sevap
çalışkanlık                     .....   başarı
Yoksula yardım             ……    ?

2.2. Her işin bir karşılığı vardır. Yukarıda-
ki eşleştirmelere göre, noktalı yere 
hangisi gelemez?

A. sevap              
B. mutluluk                   
C. üzüntü

3.3. Bayramlarımız, kutsal değerlerimiz-
dir. “Kurban Bayramı” deyince ak-
lımıza aşağıdakilerden hangisi gel-
mez? 

A. yardımlaşma - dayanışma
B. sevinç ve mutluluk
C. resmî geçit ve tören

Balık ağda,
Sonra tavada,
Gelsin güzelim salata…
Afiyetle yiyelim,
İftar sofrasında.

4.4. Yukarıdaki tekerlemede renkli yazı-
lan sözcük mübarek aylardan han-
gisi ile ilgilidir?

A. Ramazan
B. Recep
C. Muharrem

Allah korusun,
Belaları kovsun,
Sen de yatağında,
Mışıl mışıl uyursun.

5.5. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakiler-
den hangisi olabilir ?

A. fıkra
B. tekerleme
C. masal

 “Doğru söyleyeni …………… da sever 
………….... da.”

6.6. Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere 
sırasıyla hangi sözcüklerin gelmesi 
daha uygundur?

A. onlar - bunlar 
B. öğretmenler - anneler
C. Allah - insanlar
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Yıllardan bir gül yılıydı,
Beklenen bir gül dalıydı,
Yirmi nisan günü gelen
Gül Muhammed olmalıydı.
                    Yusuf Dursun

7.7. Şiirin yukarıdaki bölümünde sözü 
edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Peygamber Efendimiz’in doğumu           
B. Güllerin açma mevsimi             
C. İlkbaharda tabiatın diriltilmesi

* meyveler       * çiçekler

* su                  * hava

* ışık                *  süt

8.8. Yukarıdakilerden kaç tanesi Yüce 
Rabbimizin bizlere hediyesi olan ni-
metlerdendir?

A. 6               B. 5                 C. 4

9.9. “Cennet’e sadece ……………. in-
sanlar girebilir.”  cümlesinde, nok-
talı kısma aşağıdakilerden hangisi-
nin gelmesi uygun olur?

A. iyi ve doğru 
B. güçlü ve kuvvetli
C. zengin ve çalışkan

Biz her gece, 
Yatmadan hep beraber
Açıp ellerimizi ………… edince
Bütün kardeşlerimize…
Umudum odur,
Kabul eder Allah’ım.
                                    Mustafa Oğuz

10.10. Yukarıdaki şiirde noktalı yere gel-
mesi gereken hangisidir?

A. sevgi
B. yardım
C. dua

Yolunda yürümekten 
Ayırma gündüz gece.
Söyleyelim adını, 
Her zaman hece hece.
                Zarife CANAN

11.11.  Yukarıdaki dörtlükte, kimin adın-
dan söz edilmektedir.?

A. Allah’ın yüce adından
B. Peygamberimizin adından
C. Kutsal kitabımız Kur’an’ın adından

12.12.  “Yüce Allah, ……………….. çok 
sever.” cümlesindeki noktalı yere 
aşağıdakilerden hangisinin gel-
mesi uygun olmaz ?

A. zararlı alışkanlıkları terk edenleri 
B. Kur’ân okuyanları
C. gereksiz yere çok konuşanları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 2
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Allah’ım
Adını anarak başlarım duama:
“Bismillah”
Annem için Cennet kapılarını 
Açmanı  isteyeceğim…
Babama köşkler saraylar
Benim küçük bir isteğim var:
Peygamberimize kavuşmak.
Yaşamak isterim ben de O’nunla
Allah’ım sonsuza kadar yaşamak.
                                      Serdar Akgün

 

 İlk iki soruyu yukarıdaki şiire göre ce-
vaplayınız?

1.1. Şair duaya ne ile başlıyor?

A. Allah’ın adıyla
B. Peygamberimize salavat getirerek
C. Kur’an okumakla

2.2. Şairin kendisi için isteği ne imiş?

A. Cennet saraylarında yaşamak
B. Sonsuza kadar Peygamberimiz’le 

birlikte yaşamak
C. Annesine ve babasına kavuşmak

Cimrilik                 ...     çalışkanlık
Yardımseverlik     ...      ikiyüzlülük
Misafirperverlik    ...      dürüstlük

3.3. Yukarıdakilerden kaç tanesi, Yüce 
dinimiz İslâm’da hoş karşılanan 
güzel davranışlardandır?

A. 4             B. 5           C. 6

– Öyleyse Allah, en cömert varlıktır, 

değil mi Pamuk Dede?

– Elbette öyle Cemal. Gökten yağmuru

 yağdıran, yerden yediğimiz şeyleri 

çıkartan O’dur. Kuşlar bile O’nun

 cömertliği sayesinde uçuyor.

                                        Salih Zengin

4.4. Yukarıdaki metinden hangi sonuç 
çıkarılamaz?

A. Bütün nimetlerin sahibi O’dur.
B. Kuşları gökte uçurtan Allah’tır.
C. Cömert olanlar, Allah’ın iyiliklerine 

teşekkür eder. 

Sanmayın ki bitiyor,

Böylece görevlerim.

Çiçeğimle yaprağımla,

Allah’ı zikrederim.

                     Zarife CÂNÂN

5.5. Yukarıda bir şiirin son dörtlüğü ve-
rilmiştir. Buna göre şiirden hangi 
sonucu çıkaramayız ?

A. Şiirde bir bitkinin hayalî konuşma-
sı verilmiştir.           

B. Bitkiler de kendilerine ait bir dille 
Allah’ı anmaktadır.          

C. Bitki, önceki dörtlüklerde görevleri-
ni anlatmıştır.
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Rüya kuşuna binip
Bir an yanına gelsem
Kulağına eğilip
Sevdiğimi söylesem

Dönüp bana bakarak
Ben de seni der misin
Yanağımı okşayıp
Şefkatle sever misin

Hasan Hüseyin gibi
Sarılsam kollarına
Sen’le kalmak istesem
Alır mısın yanına

Rüyada olsa bile
Buna dayanmaz kalbim
Seni çok özlüyorum
Gül yüzlü Peygamberim 

Salih EROL
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Evvel zaman içinde, kal-
bur saman içinde… Çocuklar 

susmaz iken, kediler durmaz 
iken. Gökkuşağı pek uzak, gü-

nahlar tuzak iken... Bütün tatlı çocuklar, 
güzel görüp düşünüp, şipşirin yaşar iken. 
Zaman zamana hasret, insan yollara has-
ret… Az gidip uz gidenler, hep bir diyâra 
hasret. Akı aldım alladım, şekerledim 
balladım. Ne kadar kötülük var, sahibine 
yolladım. Aradan günler geçti, bir diya-
ra uğradım. Bir diyar ki ne diyar… İçinde 
bin çiçek var. Küçük mü küçük desem, 
büyük mü büyük desem… Uzak mı uzak 
desem, yakın mı yakın desem… İşte şa-
şırıp kaldım. Bilmem ki ne söylesem! İyisi 
mi susalım, burada bırakalım. Masalımız 
söylesin, okuyanlar dinlesin. Dileğimiz 
Allah’tan, masallar hiç bitmesin! 

Uzun yıllar önceymiş, ben yokmuşum 
dünyada. Bir boş adam yaşarmış, burnu 
epey havada. Hiçbir şeyi beğenmez, bir 
kez “Güzel!” demezmiş. Biri nasihat verse  
durup da dinlemezmiş. “Nasıl olsa geçici 
bu dünya.” der dururmuş. Yaratılmış her 
şeye bir bahane bulurmuş. İnanmazmış 
hem öyle, ne Allah’a ne dine. Her şey olu-
yor dermiş, zaten kendi kendine.

Bir gün misafir olmuş çok uzak bir di-
yara. Ünü cihanı sarmış, muhteşem bir 

saraya. Sarayda bin bir türlü canlı can-
sız yaşarmış. Her birinin dileği, yüz binleri 
aşarmış. Öyle şeyler varmış ki anlatmaya 
söz yetmez. Anlatacak olursak, zaten bu 
masal bitmez. Kendisinden geçince bizim-
kisi sarayda. 

— Zaten ne var ki demiş, işe yarar dı-
şarıda?

Ne varsa kâinatta buradadır, diyormuş. 
Sarayın ötesini, hiç kabul etmiyormuş. 
Saray nasıl oluşmuş, hiç umrunda değil-
miş. Ona sorarsan saray, kendi kendine 
bitmiş. Adamın tüm günleri işte böyle ge-
çerken, bir gün fikri değişmiş, o sarayda 
gezerken. Çünkü bir kâtip görmüş, kitap-
ların içinde. Bir defter duruyormuş öylece 
ellerinde. “Hah, işte buldum!” demiş, “Bu 
sarayı yapanı. Bu kadar güzelliği derleyip 
toplayanı.” Bir sürü isim görmüş, o defte-
re bakınca. Sarayı tamamlamış her birini 
sayınca: Avizeler, bahçeler, halılar ve ha-
vuzlar. Kirazlarla çilekler, şeftaliler ve muz-
lar… Madem hepsi yazıyor bu muhteşem 
kitapta. Daha ne yorulayım boşuna ara-
yıp da. Artık fazla aramam, yaratan budur 
derim. Kafamı da zorlamam azıcık rahat 
ederim. Cümle bitmeden kâtip, başlamış 
kahkahaya. 

— İnan hayranım demiş şu sendeki de-
haya. Hiç kayıt defterinden yaratıcı olur 
mu? Olsa dahi hem burada ellerimde du-
rur mu? Bu sarayı zavallı defter dikmiş ola-
maz. Hiçbir şuursuz varlık tek icraat yapa-
maz. Hem madem ortadadır elbet var bir 
yapanı. Onu böyle düzenli önümüze ko-
yanı. Sen hiç fazla yorulma, var git yalvar 
Allah’a. Boş şeylerle uğraşıp girme fazla 
günaha.

Ercüment TAHA
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Minik kalbimizi titreterek dua etmek için açın-

ca ellerimizi kalbimize düşer adın.

Siz’in küçük ümmetiniz olarak

Siz’in adınızı da anarak dileriz Rabb’imizden 

dileyeceğimizi.

Siz’i rüyalarımıza çağırırken 

Siz’in adınıza odalarımıza seccadeler serer-

ken

Siz’in adınıza soframıza bir kaşık, bir tabak 

ilâve ederken

Siz’in adınıza salâvat-ı şerif getirirken

Dünyamızı doldurursunuz Efendim.

Dünyamız baştanbaşa Siz olursunuz.

Kalbimiz öyle genişler öyle genişler ki… Bü-

yür, kocaman oluruz.

Sünnetinizi yaşamaya, yaşatmaya başlarız, 

sonra.

Yolda duran taş, sokakta ağlayan çocuk, 

kuşu ölen bir arkadaşımız, eziyet görmüş bir 

devecik… Doluşur dünyamıza.

Her şeye güzel bakarız.

Her şeyi Yunusça hoş görmeye başlarız.

Hep iyimser, sabırlı, dayanıklı, cesur, emin, 

sevecen oluruz.

Hayatın içindeki aynamız olursunuz Efen-

dim. 

Aynaya bakınca ne görürsek onu gösteririz 

çevremize.

Güzellik olur çevremiz, evimiz, sokağımız, sı-

nıfımız, ailemiz…

“Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. 

Ben’i de Allah sevgisi için sevin.” buyuruyor-

sunuz. Biz Siz’i çok seviyoruz Efendim.

Biliyoruz ki birçok şey Siz’i sevince başlar.

Birçok şey Siz’i bilince başlar.

Birçok şey Siz’i rehber kabul edince başlar.

Birçok şey Siz’in adınızı anınca başlar.

Efendimizsiniz, sultanımız, rehberimiz, önde-

rimizsiniz.

Ya Siz’i sevmeseydik!

Ya Siz’i bilmeseydik!

Ya Siz’i rehber edinmeseydik Efendim!

Dünyayı kana bulayanlardan olmaz 

mıydık?

Küçük kızlar kum çukurlarına düşmez 

miydi?

Sokaklar ağlayan kimsesiz çocuklarla dol-

maz mıydı?

Siz’i sevmek için o kadar çok sebep var 

ki…

Siz’i sevmekle öyle çok güzelliğe kavuşuyo-

ruz ki Efendim…

Dua denizi: 

Rabbim, azaltma çoğalt sevgimizi.

Rabbim, rüyalarımıza, odamızdaki secca-

demize, sofralarımıza getir sevgilini.

Sen sevdin; biz de sevdik.

Kuşlar, ağaçlar, börtü böcek sevdi O’nu.

Sevdiğinin yolundan ayırma bizi Rabb’im!

Peygamber Efendimiz’in (sallahû aleyhi 

ve sellem) şefaatinden bizleri uzak eyle-

me Rabb’im!

Mustafa OĞUZ

Kalbimiz Sizinle Atıyor Efendim
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Rabb’im, azaltma çoğalt sevgimizi. Rabb’im, rüyalarımıza, odamızda-
ki seccademize, sofralarımıza getir Sevgili Peygamberim’i. Sen sev-
din; biz de sevdik. Kuşlar, ağaçlar, börtü böcek sevdi O’nu. 
Sevdiğinin yolundan ayırma bizi Rabb’im! Peygamber 
Efendimiz’in şefaatinden bizleri uzak eyleme Rabb’im!

Dua Denizi
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 En hayırlınız
Kur’ân-ı Kerim’i

öğrenen ve öğreteninizdir.

(Hazreti Muhammed)
(s.a.s)

Fazla dargınlık düşman

kazandırır. 

(Hazreti Ömer)

Açgözlünün karnı doymaz. 

(Atasözü)

ÂyetÂyet  HadisHadis
AtasözüAtasözü

Güzel SözlerGüzel Sözler

ööğ

Göklerin, yerin ve oradaki her 

şeyin hakimiyeti Allah’ındır 

ve O her şeye hakkıyla  kadir-

dir.

(Mâide Sûresi 120. Âyet) 
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Sessizce yağan yağmuru çok severim. Hele 

nisan yağmuruna bayılırım.

İncitmeden yağar, tane tane yağar ni-

san yağmuru. Baharın habercisidir. 

Toprağa sevgiyle düşer.

Ayrıca nisanın bende özel bir yeri 

var. Niçin diye soracak olursanız söy-

leyeyim. Benim Sevgili Peygamber’im 

Hazreti Muhammed (sallahû aleyhi ve sel-

lem) bir nisan gününde dünyaya geldi. Peygam-

berim sevmeyi öğretti insanlara. Dost olmayı Bi-

ricik Peygamberi’mden öğrendik. Hediyeleşmeyi, 

tebessüm etmeyi ve daha birçok güzelliği de öğ-

rendik. Peygamberimi çok ama çok seviyorum. 

Kuşlardan, yıldızlardan yaratılmış her şeyden çok 

seviyorum. O’nun için kutlu doğum haftası etkin-

liklerinde görev alacağım. Efendimiz’i daha çok 

insan bilecek, tanıyacak. Küçük de olsa bunda 

katkım olacak. Harika bir duygu bu. Annem ve 

babam böyle güzel fırsatı kaçırır mı hiç! Onlar da 

etkinliklerde gönüllü olacaklar. Tek bir hedefimiz 

var: Gül kokulu Peygamberimiz’i bütün gönüllere 

duyurmak.

Bizim mahalle büyük bir şölene hazırlanı-

yor. Yapılacaklardan biraz bahsedeyim ve sizi 

Melek ALTUN
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meraktan kurtarayım. İlçe müftülüğü Efendimiz’i anlatan 

şiir yazma yarışması düzenliyor. Sonra bu özel hafta için 

altmış üç masa kurulacak. Masalarda çeşit çeşit hediyeler 

olacak. Hediyeler çocuklara dağıtılacak. Peygamberimiz 

de çocukları sevindirirmiş. Tıpkı masallardaki gibi olacak, 

yaşasın! Bu kadar değil elbette. Bilgi yarışmasını unutma-

yayım. Peygamberimiz’in hayatından sorular sorulacak, 

soruları bilenler kocaman alkışı hak edecek. Kimseye söy-

lemiyordum, ama size söyleyebilirim; Burak’la birlikte ilahi 

korosundayız. 

Soluk almadan yapılacakları sıralayınca diğerlerini 

unuttum. Babam hatırlamamda yardımcı oldu. Mahalledeki 

esnafa hadis kitabı hediye etmişler. Annemler huzurevi ve 

yetiştirme yurduna gideceklermiş. Sevgili Peygamberimiz, 

yaşlıları ve düşkünleri ziyaret etmeyi tavsiye edermiş. Anne-

me yalvardım beni de götür, diye. Söz verdi, götürecek. 

Belki sizin oralarda da Gül yüzlü Peygamberim için kut-

lama yapılıyordur. Şiirler okunuyor, hediyeler veriliyordur. 

Kalbinizden binlerce salâvat Güllerin Efendisi’ne gidiyordur. 

İçimden bir ses diyor ki: Bir hafta değil binlerce hafta Pey-

gamberime ayrılsa azdır. 

Ellerimi açıp bütün insanların Sevgili Peygamberim’i ta-

nıması ve sevmesi için duada bulunacağım. Siz de duama 

âmin der misiniz? 

“Allah’ım, Peygamberim’i çok seviyorum. Çünkü 

O’nu tanıyorum. Yeryüzünde O’nu tanımayan insanlara 

Peygamberim’i tanıt. Onlar da sevsin çocukları çok seven 

Peygamberim’i.”
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Dağların arasında, diğer kuşlarla birlikte bir 
serçe yaşarmış. Bu serçe hep boyundan büyük 
işler yapmaya kalkışır, diğer kuşların işlerine de 
karışırmış. Bu işlerin üstesinden gelemeyince de 
yarıda bırakıp kaçarmış. Üstüne üstlük, hem çok 
kıskanç hem de kendini beğenmiş bir kuşmuş. Di-
ğer kuşlar onu bu huyundan ne kadar vazgeçir-
meye çalışsalar da başarılı olamamışlar. 

Günlerden birgün, bir çoban, koyun ve kuzu-
larını otlatmak için serçenin yaşadığı dağlara gel-
miş. Hayvanları otlanırken kaval çalan çobanın 
bir zaman sonra karnı acıkmış. Yanındaki ekmek, 
peynir, zeytini afiyetle yedikten sonra uykuya dal-
mış. 

Tam bu sırada, oralarda uçan bir kartal, ok gibi 
atılarak koyun sürüsüne saldırmış ve bir kuzuyu 
alıp gitmiş. Koyunların melemesine uyanan çoban 
kartala taş atmaya başlamış ama nafile. Kartal 
pençelerinde kuzuyla birlikte uzaklaşmayı başar-
mış. Bunu gören serçenin kıskançlığı tutup kendi 
kendine konuşmaya başlamış: 

Kemale YILMAZ
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— Vay canına, kartal bile kuzu avlıyor yahu! Ben-
se solucan gagalayacağım diye dolaşıp duruyorum! 
Kanat desen bende de kanat var. Gagam da mızrak 
gibi keskin, bütün azalarım da sağlam değil mi? Kar-
taldan geri kalacaksam öleyim, daha iyi. “Bende ku-
zuyu değil, deveyi bile avlayacak güç var!” demiş ve 
bir tane kuzu avlamaya karar vermiş.

Kuzuyu kaçırdığına üzülen çoban, aniden bir ser-
çenin gökten ok gibi atılıp inerek bir kuzuya saldırdı-
ğını görmüş. Çaresiz serçe, kuzunun yünlerine takılıp 
kalan ayaklarını, ne kadar çırpınsa da çıkaramamış. 
Kendini oraya buraya atmış, kıvranmış, bir türlü ba-
şarılı olamamış. Kanatlarını çırpa çırpa sonunda kuv-
vetten düşmüş, başını salmış, yatıp kalmış. Çoban 
serçeye acıyıp yanına gelmiş ve alaylı bir şekilde gü-
lerek, 

— Kendine göre iş yapsan olmaz mı, diye onu 
uçuruvermiş.

Kuzunun yünlerinden hiç kurtulamayacağını sa-
nan serçe, büyük bir sevinçle arkadaşlarının yanına 
gitmiş,

— Ben yanlışımı anladım, bundan sonra boyum-
dan büyük işlere kalkışmam, demiş.
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Büyüklerin sözünü dinlemek ne kadar önemli değil mi? Bir bildikleri 

vardır, diye düşünmek gerekiyor. Yine ne oldu diyorsunuz. Bak anla-

tayım: Annemin her zaman yaptığı bir davranış dikkatimi çekerdi. Se-

bebini tabi ki sordum, sormaz olur muyum? Ben soru sormadan nasıl 

durabilirim ki. Annem, özellikle geceleri mutfakta açıkta yemek ya da 

yiyecek maddesi bırakmamaya çok dikkat eder. Ya ağzını örter ya da 

dolaba kaldırır. Bize de bu şekilde yapmamız için hep nasihat eder. 

“Canım kızım.” der, “Sevgili Peygamberimiz yiyecek kaplarınızın 

üzerini örtün.” diye tavsiye etmiş. Her konuda olduğu gibi onun bu tav-

siyesine uymamız bizim faydamıza olacaktır. Hem gece o yiyeceklerin 

üstünde böcek, sinek vs. dolaşırsa mikrop olmaz mı? Sonunda sebebini 

bilmediğimiz hastalıklarla uğraşırız değil mi?” durumu hiç bu kadar de-

rin düşünmemiştim. Sonra birden aklıma birşey geliverdi.

— Anneciğim o zaman çarşıda pazarda açıkta satılan simitlerden, 

tatlılardan, şekerlerden de mikroplar bulaşabilir. Annem başımı okşa-

yarak, 

— Ben o yüzden sizin beslenmelerinizi evde hazırlıyorum kızım. Açık-

ta satılan şeylerden almamanız için. 

— Şimdi anlıyorum canım anneciğim, dedim.

Asıl bundan sonra olan oldu. Telefon çaldı, koşarak gittim. Canım 

babam aradı. Amcamın oğlu gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldı-

rılmış. Onların yanındayım, gecikeceğim, diye bize haber verdi. Hemen 

annemle yengemi aradık. Geçmiş olsun dedik ve olayın nedenini öğ-

rendik. 

Amcamın oğlu Adnan on iki yaşında. Bugün annesi ile pazarda bir 

tatlıcı görmüşler. Adnan tutturmuş isterim de isterim diye. Eh! Hâliyle 

hem açıkta satılıyor hem de nerelerde yapıldığı belirsiz. Adnan yemiş 

yemesine ama evde kıvranmaya başlamış. Hastanede gıda zehirlenme-

si demişler. Olayın sebebi ortaya çıkmış işte. En iyisi büyüklerin sözünü 

dinlemek. Sonra başımıza ne geleceği belli olmuyor değil mi? İşte 

böyle… Peygamber Efendimiz’in sözlerine kulak verip kapalı 

yerde saklanan ve temizliğinden emin olduğumuz şey-

leri yemeliyiz.. 

palı 
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İnsanlardaki uçma ya da uçak yapma fikrinin kuşları gözle-
mekle ortaya çıktığını  biliyor muydunuz? Pek çok kuşun vücudu 
uçmaya elverişli şekilde yaratılmıştır. Ancak bazı kuşlar vardır 
ki onlara bu imkân verilmemiştir. Tavuklar, devekuşları, kahve-
rengi kivi kuşu ve penguenler uçamayan kuşlardan bazılarıdır. 
Onlara da uçma yerine farklı yetenekler verilmiştir: Bazısı çok 
iyi koşar, bazısı harika bir yüzücüdür  vesselâm.

Uçamayan kuşların  belki de en ilginç olanı pen-
guenlerdir. Boyları 40 cm ile 120 cm arasında değişir. 
Onların badi badi yürüyüşünü görüp “Penguenler kuş 
mu?” diye hayretle soranları  bile duymuşuzdur. Evet, 
onlar binlerce kuş türünden sadece biri. Hem de uçamadığı 
hâlde yüzebilen tek kuş türü. Öyle ki saatte 25 kilometre hız ya-
parak ustaca yüzerler. Üstelik denizin 600 metreye varan derinlikleri-
ne usta birer dalgıç gibi inebilirler. 

Penguenleri ülkemizde göremeyiz. Çünkü onların vücudu soğuk 
denizlerde yaşamaya uygun biçimde tasarlanmıştır. Derilerinin altına 
yerleştirilen kalın yağ tabakası üşümelerini engeller. 

Kuşların, yavrularına karşılıksız sevgi ve şefkat gösteren canlılar 
olduğunu duymuş ya da görmüşsünüzdür. Penguenlerde bu şefkatin 
çok acayip bir örneğini görürüz. Nasıl mı? Anne penguen, yumurt-
ladıktan sonra  aileye  yiyecek getirmek için denizlere açılır. Baba 
penguen dört ay boyunca  bu yumurtaların üstünde kuluçkaya yatar. 
Hem de hiçbir şey yiyip içmeden. Hem açlığa hem de sıfırın altında 40 
dereceye varan soğuğa ve şiddetli rüzgârlara katlanır. Çektiği bütün 
sıkıntılar, yavrusunun yumurtadan sağ salim çıkması içindir. 

Dört ay sonunda yavru penguen yumurtadan çıkar. Anne pengu-
en tam o sırada yiyeceklerle dolu olarak gelir. Geldiğinde kıyıda yüz-
lerce penguen vardır. Her anne penguen, kendi eşini ve yavrusunu o 

kalabalık içinde hiç şaşırmadan kolayca bulabilir. 

Yavru penguen, dünyaya gelir gelmez annesinin getirdi-
ği yiyeceklerle beslenir. Annesi bu yiyecekleri bulmak için 
soğuk denizlerde yüzlerce kilometre yol almıştır. Baba 

penguen, kuluçkada iken kilosu yarıya düşmüştür. Bunun 
için anne penguen yavru bakımını artık üzerine alır. Pen-
guen ailesindeki bu  sevgi, şefkat ve yardımlaşmanın sırrı 
nedir acaba? Merhameti sonsuz olan Yüce Allah, onların 
kalbine karşılıksız sevme duygusunu yerleştirmiştir. Zira 
yarattıklarını karşılıksız sevip koruyan ve gözeten Biricik 

Rabb’imizdir O.
                                                               

    

e-
uu 
r 

p
i

R

105105



Tus, şimdiki İran topraklarında Türkme-
nistan sınırına yakın yerde bir kültür şehriydi. 
Bin iki yüz yılının başlarında Şubat’ın on bi-
rinci günü bu şehirde nur topu gibi bir bebek 
dünyaya gelmişti. Babası, ona Peygamber 
Efendimiz’in ismini verdi. Ona benzemesi ve 
O’nun yolunda olması için dualar etti.

  Muhammed, çok seviliyordu. Evin neşe 
ve sevinç  kaynağı idi. Anne ve babası çok 
küçük yaşlardan itibaren onun eğitimine 
özen gösterdiler. Aile içindeki eğitimle ye-
tinmeyip başka hocalardan ders almasını 
sağladılar. 

Muhammed sevgiyle ve bilgiyle büyüyü-
yordu. On yaşlarına gelmişti. Birgün baba 
oğul eve çok mutlu bir şekilde döndüler. Ba-
bası gülücükler saçarak eşine,

– Oğlumuzu tebrik edebilirsin. Bugün Tus 
şehrinin hocaları önünde Kur’ân-ı Kerîm’i ez-
berden okudu. Çok şükür, hafızlık diploma-
sını aldı, dedi. 

Bu habere çok sevinen annesi oğlu için 
şöyle dua etti:

– Evladım, inşallah vatana ve insanlığa 
yararlı bir nasirüddin olasın. 

Bu duayı ve takılan ismi çok beğenen 
babası da,

– Oğlum, bundan böyle senin bir adın da 
Nasirüddin olsun, dedi. Nasirüddin, “dinin 
yardımcısı” manasındaydı.

Annesi ve babası çocuklarının Kur’ân-ı 
Kerim’i ezberlemesine şükür olarak evde bir 
ziyafet verdiler. Minik Nasirüddin, o günden 
sonra ailesinin desteğiyle kendini tamamen 
bilime verdi. Yiyeceklerini ve kitaplarını om-
zuna astığı küçük bir torbada taşırdı. Bazen 
günlerce eve gelmez, araştırmalar yapar ve 
sürekli okurdu. Dinlenmek için bağları bah-
çeleri dolaşır, gözlemler yapardı. Tabiattaki 
harika düzeni hayranlıkla seyreder, bazen 
derin düşüncelere dalar giderdi. Geceleri  
gök cisimlerini seyretmeye bayılırdı. 

Yıllar böyle geçti. Okumak, hocalarını 
dinlemek, yeryüzü ve gökyüzündeki varlık-
ları gözlemlemek Nasirüddin’in başlıca işiy-
di. Yirmi yaşına geldiğinde pek çok bilgi ve 
tecrübeye sahip olmuştu. 

Nasirüddin Tusî
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O yıllarda çeşitli savaşlar  çıkınca ailece 
Tus şehrinden Kuhistan’a göç ettiler. Nasi-
rüddin burada da bilim yolculuğunu sür-
dürdü. Matematik, felsefe, din, mantık gibi 
alanlarda dersler aldı. Yeni keşifler yapmak 
ve bütün insanlığa faydalı olmak  peşindey-
di. Bir yandan kitaplar yazmaya başladı. 
Ancak bunlar hep din ve felsefe ile ilgiliydi. 
İyice yaşlanan babası çok ileri görüşlüydü. 
Oğlunun yazdıklarını yeterli bulmuyordu. 
Birgün babası Nasirüddin’e,

– Oğlum yazdıkların çok güzel. Ancak 
hep başkalarının yazdığı konularda yazı-
yorsun. Matematik ve uzay bilimi ile ilgili 
bir eserin yok, deyince Nasirüddin üzülerek 
babasına:

– Ne yapayım, bulunduğumuz yerde 
imkânlar çok sınırlı, diye cevap verdi.

– Biliyorum evladım, dedi babası. Bu 
yüzden Bağdat’a gitmeni istiyorum. Orada 
Allah’ın izniyle aradığını bulacaksın. 

Nasirüddin, babasını dinledi. Hemen 
Bağdat’a gitti. Babasının haklı olduğunu 
gördü. Burası bilim adamları için mükem-
mel bir yerdi. Ailesini getirmek için geri dön-
düğünde babasının vefatını öğrendi. Çok 
üzgündü. Şimdi babasına verdiği sözü tut-
mak istiyordu. Ancak vali bu haberi aldı ve 
gitmesine izin vermedi. Üstelik Nasirüddin’i  
bir kaleye hapsetti. Oraya gönderilen baş-
ka bilginler de vardı. Nasirüddin bu şartlar-
da bile araştırmayı öğrenmeyi sürdürdü. 
Diğer bilginlerle tartışmalara giriyor, onların 
fikirlerinden de yararlanıyordu. Orada yeni 
kitaplar okuyor bilgisini her geçen gün 
artırıyordu. Hapsedilmek ondaki  öğren-
me aşkını söndürememişti.

Yıllar sonra Nasirüddin Tusî  Allah’ın lüt-
fuyla hapisten kurtuldu. Onun kurtulması-
na vesile olan Moğol komutanı Hülâgu idi. 
Hülâgu geçmişte yanlışlarla dolu bir hayat 
yaşamıştı. Hatasını anladı. Birgün Tusî’yi 
çağırıp Müslüman olduğunu ilan etti. Onun-
la birlikte Moğollar, İslâm dinini kabul etti-
ler.

Nasirüddin Tusî, yıldız bilimiyle daha çok 
ilgilenmeye başladı. Hülâgu ise bol para ve 
altın vererek onu destekledi. Bu paralarla 
tam dört yüz bin kitaplık büyük bir kütüpha-
ne kuruldu. Ayrıca yıldızları gözlemlemek 
için bir rasathane yapıldı. Nasirüddin Tusî 
hem matematik hem de yıldızbilimiyle ilgili 
eserler yazmaya başladı. Matematikte “Tri-
gonometri” denilen ve mühendislikte kulla-
nılan önemli bir konu vardı. İşte bu sahada 
dünyada ilk kitabı yazan âlim Nasirüddin 
Tusî oldu. Ayrıca Ay’ın hareketleri ve geze-
genlerle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Bu bilgiler 
daha sonraki uzaybilimcilere yol gösterdi.. 
Ömrünü bilime verdi ve sonunda bütün in-
sanlığa faydalı olmayı başardı... 73 yaşın-
da hayata veda ederken insanlığa yararlı 
eserler bıraktı.
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Bembeyaz bir kağıda

Duygularımı yasam

Rüya zarfına koyup

Huzuruna yollasam

Alır mısnın mektubu

Baımı okşar gibi

Anlar mısın yazımdan 

Sen’i çok sevdiğimi

Çizdiğim güle bakıp

Hayal ederek beni

Tutar mısın Efendim

Minicik ellerimi.

O minnacık ellerim

Dolaşsa gül yüzünde

Sevdiğimi göstersem

Tatlı buselerimle

Rüyada olsa bile 

Yeter bana Efendim

Sen’i çok özlüyorum

Gül yüzlü peygamberim

Sefa Enes ERGÜN

GÜL YÜZLÜ 
PEYGAMBERIM

.
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Geçen gün okuldan geldiğimde annemin gözleri sevinç 
ve mutluluktan pırıl pırıl,

– Şuleciğim, sana bir müjdem var, dedi.
Ben heyecanla, 
– Yoksa beklediğimiz haber geldi mi?
Annem, 
– Evet, beklediğimiz misafir geliyor, yola çıkmışlar, dedi.
Bu büyük bir haberdi. Evet Azerbaycan’dan gelecek ço-

cukları misafir edecektik. Bu habere hem çok sevindim hem 
de telâşlandım. Çünkü bir sürü hazırlık yapmamız gerekiyor-
du. Nurcan da bu habere sevindi. Ancak Ahmet biraz kıs-
kançlık yaptığından hırçınlaştı. Onun okulunda da okuma 
bayramı yapılacağından bir hayli heyecanlı ve telâşlıydı. An-
nem her zamanki sevecenliğiyle onu da sakinleştirip ikna et-
mesini bildi. Ahmet’e okuma bayramında kocaman bir pasta 
yapmaya söz verdi. Ayrıca misafir çocuklarla müzeleri, tarihi 
eserleri gezdikten sonra onları lunaparka götürme fikri hepi-
mizin hoşuna gitti.

Nurcan, 
– Ablacığım, öğretmenim tarafından bayramda, bana bir 

görev verildi, yardımcı olur musun, dedi.
Ben,
– Önce bu görevin ne olduğunu söyle, dedim.
Nurcan,
– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oku-

lumuzdaki çocuklar adına bir mesaj hazırlayıp okumamı iste-
di sınıf öğretmenim.

v Bütün çocuklar adına konuşmak, aslında çok zor bir iş. 
Birlikte düşünürsek belki bir şeyler yapabiliriz, dedim.

O akşam birlikte epey uğraştık. Ortaya çıkan yazıyı önce 
anneme, sonra babama okuduk, çok güzel olduğunu söyle-
diler, yalnız, babam: “Biraz Yunus Emre’yi taklit etmişsiniz.” 
dedi. Gerçekten, onun bir şiirini çok beğenmiştik. Bu şiirdeki 
bir dörtlüğü ve hazırlamış olduğumuz mesajı bakalım sizler 
de beğenecek misiniz?

“Ben gelmedim kavga için,
Benim işim sevgi için,
Gönül Allah’ın evi,
Gönüller yapmaya geldim.”
 

Şule ERSAN
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Bu oyun istediğimiz sayıda oyuncu ile oynanabilir.  
Oyuna başlayabilmek için her şeyden önce bir ebeye 
ihtiyacımız var. Gönüllü olarak ya da sayışma ile bir ebe 
belirlenir. 

Her oyuncaya bir şehir ismi verilir ve sıra oluşturulur. 
Sıranın 20 metre kadar uzağına bir kale işaretlenir.  Ebe 
kale ile sıra arasında durur “ Size bir mektup var!” diye 
bağırır. Sıradakiler “Nereden?” diye cevap verirler. Ebe 
şehir adı söyler. Kendisine ait şehir adını duyan oyuncu 
koşmaya başlar. Ebe de kaleye doğru koşmaya baş-
lar. Ebeyi kaleye ulaşmadan yakalarsa ebe olur. Yoksa 
eski ebe görevine devam eder.   

MEKTUP VARMEKTUP VAR
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Nasrettin HocaNasrettin Hoca
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Tebbet SûresiTebbet Sûresi

Amentü DuasıAmentü Duası

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gü-
nüne, kadere, hayır ve şerrin Allah Teâlâ’dan geldiğine, ölüm-
den sonra dirilişin hak olduğuna, iman ettim. Allah’tan baş-
ka ibadete lâyık hiçbir ilâh bulunmadığına ve Muhammed’in 
Allah’ın kulu,  resûlü olduğuna şehâdet ederim.

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kurusun Ebû Leheb’in elleri. Zaten de kurudu!
2. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi!
3. O, alev alev yükselen ateşe girecek, 
4.- 5. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak, o ateşe odun 

taşıyacak.

115115



BâsitBâsit 
İstediği kulunun ve mahlukunun maddî ve manevi rızıkını da-

raltan, istediğinin de maddî ve manevî rızkını genişleten, ferahlık 
veren.

Yüce Allah dilediği şekilde bazı yerlere yağmur yüklü bulutlar 
gönderir. Bazı yerlere yağmur yağdırmaz. Bazı yerlere az yağdı-
rır. Bazen sadece bazı kişileri zengin yapar. Bazen bütün toplumu 
zengin yapar. Bazen de bütün toplumu fakir yapar. İnsanların bir 
kısmını zengin yapar ki onlar zekatlarını fakirlere versinler ve top-
lumda dayanışma olsun. İnsanları fakirlikle ve zenginlikle imtihan 
eder. Ahirette ise dünyada Allah’ın emirleri doğrultusunda yaşa-
yanları Cennet’le mükâfatlandırır.

FettahFettah
Her şeyi hikmetle açan, darlıktan kurtaran, af kapılarını açan, 

doğru yolu gösteren, mazlumlara yardım edip Müslüman kulları-
na zafer veren, dileklerine kavuşmak isteyen insanlara kapalı ka-
pıları açan, zorlukları kolaylaştıran.

Müslümanların en büyük yardımcısı Allah’tır. Bütün istekleri-
mize cevap vermek O’na zor gelmez. İçinde bulunduğumuz en 
zor durumdan bizi kurtarır. Ulaşmak istediklerimize ulaştırır. Önü-
müzdeki engelleri kaldırır. İşlerimizi kolaylaştırır. Bizim yapma-
mız gereken elimizden geleni yaptıktan sonra çok samimi olarak 
Rabb’imize yönelmek ve yalnızca O’ndan yardım dilemektir. 

GaniyyGaniyy
Gerek sıfatlarında gerekse işlerinde hiçbir şeye ihtiyacı 

olmayan fakat her şeyin kendisine muhtaç olduğu gerçek 
zengin.

Rabb’imiz kâinatı yaratırken ve yarattıklarının ihtiyaçla-
rını karşılarken hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O gerekli olan 
her şeye sahiptir. O’nun zenginliğinin sınırı yoktur. Kullarına 
vermekle sahip olduklarından bir şey eksilmez.
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Tuvaletten sonra temizliğimizi sol elle 
yapmalıyız. 
Musluğu açıp kapatırken sağ elimizi 
kullanmalıyız. 
Maşrapayı ve kapı kolunu da sağ 
elimizle tutmalıyız.

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

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi 
sabunlayıp bol su ile yıkamalıyız.
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FARK BULMACA

Aşağıdaki iki resim arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?
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LABİRENT BULMACA

Dünyada çocuklara ait bayramı olan birkaç ülkeden biri 
Türkiye’dir. Her yıl 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı olarak kutlarız. Çocuklar 23 Nlisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamalarını izlemek için stadyuma gidecekler. Ama 
yollar karışık.
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KELİME AVI

Sevgili Peygamberimiz hayattayken arkadaşlarına bütün güzel 
şeyleri tavsiye etmiştir. Bu sayımızdaki kelime avında Efendimizin arka-
daşlarına, dolayısıyla bize tavsiye ettiği güzel davranışları bulacağız.

Sabır   Vefa        Temizlik

Şükür   Selamlaşmak      Gülümseme

Fedakârlık  Kanaat       Mütevazılık

Vefa   Affetmek       İbadet

  

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

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

    SOLDAN SAĞA
1. Peygamber Efendimiz’in babasının ismi

2. Peygamber Efendimiz’in “Övülmüş, methedilmiş” 

anlamına gelen ismi

3. Peygamber Efendimiz’in dünyaya geldiği şehir

4. Peygamber Efendimiz’in doğum günü olan Re-

biyülevvel ayının on ikinci gecesinde kutlanan 

kandil

5. Peygamber Efendimiz’in Peygamber Efendimiz’in 

doğum günü

6. Peygamber Efendimiz’in söz ve davranışları

7. Peygamber Efendimiz’in soyundan olan kişilere 

denir

8. Peygamber Efendimiz’in sevgili çocuklarından 

biri.

9. Peygamber Efendimiz’in Müslümanlarca örnek 

alınan davranışları ve herhangi bir konuda söy-

lemiş olduğu söz

10. Peygamber Efendimiz’in sevgili evlatlarından biri

11. Kâbe’yi yıkma üzere filleriyle saldıran kişini adı

    YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Peygamber Efendimiz’e sadakatiyle bilinen bir 

sahabi

2. “Abd” kelimesinin anlamı

3. Müslümanlığı seçen ilk çocuk olarak bilinen 

sahabi

4. Peygamber Efendimiz’in annesinin ismi

5. Peygamber Efendimiz’in sütannesinin ismi

6. Peygamber Efendimiz’in amcası olan ve “şehit-

lerin efendisi” olarak bilinen sahabi

7. Mescid-i Nebevi’nin bulunduğu şehir

8. Peygamber Efendimiz’in kızlarından birinin 

ismi

9. Peygamber Efendimiz’den en çok hadis riva-

yet eden ve “kedicik babası” olarak bilinen 

sahabi

10. Peygamber Efendimiz’in mübarek dişinin kı-

rıldığı savaş

11. Kullanılması sünnet olan ve diş temizlemek 

için kullanılan bir ağaç
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 1

11..  Aşağıdakilerden hangisinde, diğerle-
rinden farklı bir eşleştirme yapılmıştır?

A. cahil - bilgili 
B. doğruluk - dürüstlük 
C. iyilik - kötülük

Kalbime yazmış Rabb’im,
Vazifemi okurum.
Bir dakika beklemez,
Hemen ipek dokurum.
Meslek aşkıyla dolu,
İnanın her bir zerrem.
Bu uğurda can verir,
Ölürüm de gam yemem.
                          Zarife CÂNÂN

2.2. Bu şiirden hangi sonuç çıkarılamaz?

A. Böcekler görevlerini kitap okumakla 
öğrenir. 

B. Şiirde konuşan böceği görevlendiren 
Yüce Allah’tır.

C. Bu böcek yaptığı işi çok sevmektedir.

33. . Aşağıdakilerden hangisi dinimizin 
özündeki güzel davranışlar arasında  
yer almaz?
A. Çevremizdeki varlıkların ne kadar gü-

zel yaratıldığını düşünmek. 
B. Arkadaşlarımıza iyilik etmek 
C. Arkadaşlarımızın başarısını kıskan-

mak

Allah yirmi dört saat vermiş.
Yirmi üç bize hediyeymiş.
Geri kalan bir saat,
Beş vakitlik namazmış.
Günde beş kere, hepsi bir saat
Gönüller eder rahat.
                 Ertuğrul ERKİŞİ

4.4. Şiirde adı geçen ibadetle ilgili olan 
hangisidir?

A. sahur
B. iftar
C. abdest ve namaz

Allah’ım ne güzel,
Pamuk gibi bulutlar.
Parıldayan yıldızlar,
Geceyi aydınlatır Ay.
Gökyüzünü süslüyor,
Hep Sen’i anlatıyor.

5.5. Bize Allah’ı anlatan aşağıdaki varlık-
lardan hangisi bu şiirde yoktur?

A. Bulutlar ve yıldızlar
B. Güneş ve Ay
C. Meyveler ve çiçekler
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 1

Küçük Murat, annesinin
Kucağına oturmuştu.
Annesi saçını okşayıp
Ona bir soru sormuştu:
“Söyle bakalım oğlum,
En çok kimi seversin?”
“Elbette seviyorum,
Allah’ı her şeyden çok.
Sevgisinden daha üstün,
Kalbimde hiç sevgi yok.”
Annesi gülümseyip
Oğluna cevap verdi:
“Seviyorum diyebilmek,
Ne kadar kolay şeydir.
Oysa ki asıl hüner,
Sevgiyi göstermektir.
Mademki çok seviyorsun,
Her şeyden çok Allah’ı.
Severek isteyerek
Kılmalısın namazı.
Emirlerini bir bir,
Öğrenip yapmalısın.
Allah rızası için,
Her an çalışmalısın.”
                 Zarife CÂNÂN
            

6. 6. Şiirîn ana teması nedir?

A. Anne sevgisi
B. Vatan sevgisi
C. Allah sevgisi

7.7. Allah’ı, “her şeyden çok sevdiğini” id-
dia eden kimdir?

A. Küçük Murat
B. Murat’ın annesi
C. Murat’ın küçük kardeşi

8.8. Şiire göre,  “asıl hüner” ne imiş?
 A. Sevmesini bilmek
 B. Sevgiyi gösterebilmek
 C. Sevgisiz yaşamamak

 9.9.  Şiire göre,aşağıdakilerden han-
gisi  “Allah’ı çok sevdiğimizi” gös-
termede yeterli değildir ?

A. O’nun rızası için hep çalışmak 
B. Namaz kılmak
C. “O’nu seviyorum.” demek

 

1010.  .  Şiirden hangi neticeyi  çıkarama-
yız ?

A.  Annesi, oğlu  Murat’ı sevmekte-
dir. 

B.  Murat, annesini babasından 
daha çok sevmektedir.

C. En büyük sevgi, Allah sevgisidir.



1.1. Şunlardan hangisi dinimizin önerdi-
ği güzel davranışlardandır?

A. Fakire yardım etmek
B. Başkalarının kusurunu araştırmak
C. Dedikodu yapmak

Yolunda yürümekten 
Ayırma gündüz gece.
Söyleyelim adını, 
Her zaman hece hece.
                Zarife CÂNÂN

2.2. Yukarıdaki dörtlükte, kimin adından 
söz edilmektedir.?

A. Allah’ın güzel adından
B. Peygamberimiz’in adından
C. Kutsal Kitabımız Kur’ân’ın adından

Diş bakımı                     Temizlik
Oruç   İbadet
Kitap Okumak  .............

3.3. Yukarıdaki eşleştirmelerde bir mânâ 
ilişkisi vardır. Buna göre, noktalı 
kısma aşağıdakilerden hangisi gel-
melidir?

A.İnanç               
B. Güzel Davranış                 
C. İslâm

Rabb’im Allah,
Peygamberim Hazreti Muhammed.
Dinim İslâm,
Kitabım Kur’ân,
Ben Müslümanım.
Gönlüm sevgi, şefkat dolu,
Ben Müslümanım.
                
                         Neslihan Nur  TÜRK

4.4. Yukarıdaki şiirin tekrarlanan dizele-
ri hangileridir?

A. 5 ve 7.dizeler
B. 4 ve 6.dizeler
C. 5 ve 8.dizeler

Su
Süt
Meyve suyu
Maden suyu
Ayran   

5.5. Yukarıdakilerden kaç tanesi, hem 
sağlığımıza yararlı hem de  dinimiz-
de helâl olan  içeceklerdendir?

A. 6              
B. 5                
C. 4

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 2
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 2

6.6. Aşağıdaki ay isimlerinden hangisi 
oruç ibadeti ile ilgilidir?

A. şaban             
B. muharrem                
C. ramazan

Laboratuar           Okul
Minare                  ………..
Mide                     İnsan  vücudu

7.7. Yukarıda eşleştirilen terimler arasında 
bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre, 
noktalı yere hangi terim gelmeli-
dir?

A. kütüphane      
B. cami        
C. bilim

*  Aldığımız bir emaneti sahibine ver-
mek

*  Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak
*  Yemeği sağ eliyle ve kendi önün-

den yemek

8.8. Yukarıdakilerden kaç tanesi “dini-
mizin özündeki” güzel davranışlar-
dandır?

A. 1                 
B. 2                
C. 3

Kızı Fatîma’yı Ali’ye verdi.

Hasan’la Hüseyin, 

Onlardan oldu,

Nur gibi doğdu.

Çocukları sever, 

Oyun oynardı.

Omuzuna alır, 

Namaz kılardı.

Torunlarını okşar,

 Öper severdi.

                  Senai Demirci

9.9. Yukarıdaki şiirde kimden söz edili-
yor ?

A. Peygamber Efendimiz Hazreti Mu-
hammed Aleyhisselâm’dan

B. Hazreti Ebubekir’den
C. Hazreti Ali’den

10.10.  “Yüce Allah, ……………….. çok 
sever.” cümlesindeki noktalı yere 
aşağıdakilerden hangisinin gel-
mesi   uygun olmaz ?

A. Zararlı alışkanlıkları terk edenleri 
B. Kur’ân okuyanları
C. Gereksiz yere çok konuşanları
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3. BÖLÜMÜN BULMACA ÇÖZÜMLERİ

GEÇEN SAYININ BULMACA ÇÖZÜMLERİ   
   

KELİME AVI
LABİRENT BULMACA

FARK BULMACA

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

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

ALABİRENT BULMACA

ÇENGEL BULMACA

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM

1-B 
2-A
3-C
4-C
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Annem Beni Öpünce

Fatih ve Hoşgörüsü
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Zekeriya Kaviznî

Bu Yazıya Ateşle Yaklaşmayın 

Allah İçin Sevmek

Verimli Bir Tatil

Babamın Uçurtması

Sultan ve Elçisi

Canım Annem

Çizgi Hikâye (İyilik)

Nasrettin Hoca

Âyet, Hadis, Atasözü
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Benim adım “Gül Çocuk”

Yani annem öyle der.

Ne zaman öpse beni.

İçimde güller biter.

Doğar sonra içimde

Bir küçücük minik kuş.

Nasıl da şakır durur,

Sanki Cennet’i bulmuş.

Canım annem, bal annem,

Hep benimle kal annem,

Her iki dünyada da,

Mutluluğu bul annem.

Sevinç ŞAHİN
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1453 yılının 29 Mayıs günü öğleye doğru Osmanlı or-
dusu iki aya yakındır aşmaya çalıştığı surları aşmış şeh-
re girmişti. Tarih boyunca tam 28 kere alınmaya çalışılan 
İstanbul son bir kez daha kuşatılmıştı.

Şehir, Bizans ile Osmanlı arasında el değiştiriyordu. 

Fatih Sultan Mehmed, öğle üzeri Topkapı’dan şehre 
girdi. Türk askeri “Allahüekber!” sesleriyle zafer sevinci 
yaşıyor, Bizanslılar ise yeni idarecileri için tezahürat ya-
pıyorlardı.

Talat ORDU

11445533 yyılınınn 29 Mayıs günüü öğleye doğrru OOssmmmaannlı or-
dusu iki ayaa yaakındır aaşşmaaya ççalıştığı surlaarı aaşmmışş şşehhh-
re girmişti. TTarrih boyuunca tamm 288 kere alınnmmayaa çaalışşıllaaann 
İssttaanbuull ssonn bir kez ddaha kuşaatılmmıştı.

Şehir,,  BBizzaans illee OOsmmaanllıı arasında el değiştiriiyyordu.

Fatihh Suultan MMehhmeed, ööğlee üzzeri Toppkapı’dan şehre 
girdi. TTürk aasskkeerrii “AAllaahüekkbeer!” sesleriyyle zzaferr sevinci 
yyaşşıyor, Bizannssllııllar iisse yenni idaareccileri iççin ttezahüratt yyaa-
ppıyyorlardı.

Taalalat ORDU
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Fatih, beyaz atının üzerinde Ayasof-
ya’nın yakınına kadar geldi. Atından 
indi. Halktan bir grup başlarında rahip-
ler ve patrik olduğu hâlde ağlayarak yer-
lere kapandılar. Fatih eliyle susmalarını 
işaret etti. Herkes merak içinde Fatih’in 
tavrını merak etmekteydi. İdam mı ede-
cekti, herkesi kılıçtan mı geçirecekti. O 
tarihte bir hükümdar rahatça halkı kılıç-
tan geçirme kararı verebilirdi. Ama Fatih 
kimsenin kılına dokundurtmadı. Zaten 
savaştan önce, savunmasız insanlara 
saldıranlara ve malları yağmalayanlara 
ölüm cezası verileceği ni ilân ettirmişti. 

Patrik’e ve halka şunları söyledi:

– Ben Sultan Mehmed; hepinize söy-
lüyorum ki şu andan itibaren hayatınız 
ve özgürlüğünüz konusunda kalbinizde 
hiçbir korku olmasın. 

Patrik ve Bizans halkına “özgür ol-
dukları, dinlerini istedikleri gibi yaşa-
yabilecekleri, artık Osmanlı vatandaşı 
oldukları, Osmanlının kanatları altında 
oldukları” açıklandı. 

Fatih Sultan Mehmet’in fermanları 
çarşamba günü okundu. Saklanan hal-
kın meydana çıkması, kaçanların evle-
rine dönmeleri, dinî konularda serbest 
oldukları, her türlü millî geleneklerinin 
kanunlarla korunacağı bildirileri okundu. 

Ayasofya’da bulunan Hristiyan dini-
ne ait mozaik tasvirler yerinden sökül-
meden üzerlerine badana yapıldı. 

Bu arada bir yeniçeri fetih hatırası ola-
rak saklamak maksadıyla Ayasofya’nın 
duvarından küçük bir çini parçası ko-
parmak isteyince Fatih bu yeniçeriyi ta-
rihi esere zarar verme suçundan yargı-
latmış. Sonuçta yeniçeri ceza almıştır.

133313133313

Fatiihh, beeyazz atıınnıınn üüzzerinde AAyaasof-
yyyaa’nınn yyakkınınna kaaddaarr geeldi. AAttınddan 
iiinnnndi. Haalkttan bbir ggruup başşlarıınnddaa raahhip-
llllleeeeeeeeeeerr ve ppatriik ollduğğu hââlde ağğlayarraakk yerr--
lleeerree kkapannddııllar. FFatihh eliyle susmalarrınnıı 
işşşaret etti. Herrkkes mmerak içinde Fatih’in 
tttaaaavrını mmeerrak ettmmekteydi. İdam mı edee-
cceeekti, herkessii kılıçtan mı geçirecekttii. OO 
tttaaaarihtee bir hüükümdar rahatça haallkkı kıllııçç-
tttaaaan geçiirrmme kaararı verebilirddii. Ammaa Fatih 
kkkimsenin kıllıınaa dokunduurtmaadı. Zaten 
sssaaavaştan öncce, savunmmasız iinsanlara 
sssssssssaaaaaaldırranlara vve maalları yaağğmmalayannllaarraa 
ööööllümm ccezası veerrileceğğii nni ilân ettirmiişşttii.. 

PPattrik’e ve halka şşuunnllarıı ssöyledi:

– BBen Sullttaan Meehhmmeeddd;; hheeppinniizze söy-
lllüüüyyooruum kkii şu aanndan itibarrenn hhaayaatınız 
vvvee özggürrllüğğüünüüzz konusuunnddaa kaallbbiinnizzdde 
hhhhhiiçbirr koorkku ollmmaasınn. 

PPatrikk vve Biizzans hhaalkına ““öözzgür ol-
dukllarıı, diinnlleerrini iistedikleri gibi yaşa-
yabiileccekkleri, arrttık Osmmaannllıı vatanndaşı
olduuklaarı, OOsmanlının kannatlarrıı altınddaa
oldduuklaarı” aaçıklandı..

FFaatihh SSultan MMeehhhmmmett’’’iiinnn fferrmmannlarrı
ççarrşşaambbaa ggüünü  okkuunndduu. SSaakklaannann haal-
kkınn mmeydana çıkmmaaassı, kaaçaaannlaarrıınn eevlee--
rriinee ddönmeleri,, ddinnîî kkkooonnnuuulllaaaarrddaa sserbbest
oolldduukları, hheer türrllüü mmiillllîî gggeelleenneeklleerinin
kkaannuunlarla kkoorunaaccaağğıı bbiillddiirriillerrii ookkundu.

AAyyaassooffyyaa’da bbuullunan Hristiyan dini-
ne ait mozaik taasvirler yerindenn ssööküüll-
medenn üüzzeerrllerinee bbadana yyaappıllddıı.  

Bu aarada bir yyeniçeri fetih hhaattıırraasssııı ollaa---
rak sakklamak makkssaadıyla AAyaassooffyyya’nnnııınnnn
dduuvvaarrından küçük bir ççini paarççaassıı kkkoo-
parmak isteyinccee Fatih buu yeeniçeriiyi taa-
rihi esere zarar vveerme suuçunndaan yarggı-
latmıışş. SSoonnuçta yeniçeri ccezza aalmıştır.
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Mavi bir gökyüzüm var. Gündüz açılır, gece ka-

panır ve kararan gökyüzümün açılmasını sabırsız-

lıkla beklerim. Sabahları, bu yüzden severim. Bazı 

geceler gökyüzü bütün takılarını takıp takıştırır ve 

albenili olur. Bir de bütün haşmetiyle ay çıkıp ge-

lirse gecenin orta yerine, bayılırım gökyüzü cüm-

büşüne.

Neler yok ki...

Ay, yıldızlar, Kutup Yıldızı, Samanyolu ve za-

man zaman kayıveren göktaşlarının ardında bı-

raktığı ışıklar.

Bu gökyüzü cümbüşünü bir çoban olarak izle-

meyi hayâl ederim. Koyunların, kuzuların meleme-

leri ve çan sesleri karışır geceye. Toprağa sırtüstü 

uzanıp yıldızları seyretmek ve bu zevkli seyredişin 

ardından kavalın ezgileriyle doldurmak geceyi.

Uzaktan bir yerden gelen su şırıltıları or-

kestranın son parçası olur ve gece bir 

ziyafete dönüşür.

Mustafa OĞUZ
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Karşımda, yani daha doğrusu tepemde kusur-

suz bir sanat eseri vardır. Bozulmayan bir âhenk 

ve kendini okutan hârika bir kâinat. Her şey yerli 

yerinde ve hiç şaşırmayan bir çizgide.

Gece, karanlık olduğu kadar derinliktir de...

Sonsuz bir derinlik. Bu derinlik beni hep derin dü-

şüncelere daldırıyor. Düşünmeye  daldıkça tefek-

kürden teşekküre geçiyorum. Teşek kür ediyorum 

bütün bu kâinatı, dolunayı, yıldızları, Samanyolu’nu, 

suyu ve beni yaratan yüce Yaratıcı’ya.

Yemyeşil tabiatı, tabiat içinde meyveleri, çiçek-

leri seviyorum. Geceyi, gece içinde yıldızları, Ay’ı, 

Samanyolu’nu, su sesini seviyorum.

Gecenin içine bir müzik coşkusu katan çobanı 

ve kavalı da seviyorum.

Bütün bu sevdiklerimin üstünde bunların hep-

sini bize veren, onları yaratan sınırsız güç sa-

hibi Allah’ımı çok seviyorum.

Sana binlerce defa şükrediyorum 

Allah’ım.

Binlerce şükür Sana!
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Kumral, iri yapılı, güleç yüzlü bir çocuktu Zekeriya. Yaylada 

koyunları otlatırken bazen derin düşüncelere dalıp giderdi. Uzayın 

büyüklüğünü, bitkilerin yapısını, hayvanların çeşitlerini çok merak 

ederdi. On yaşlarındaki bu zeki ve atılgan çocuğun gözleri, sık sık 

ağaçlara, yapraklara, çiçeklere, böceklere takılırdı. 

Babasının, sabahları önüne katıp gönderdiği sürünün peşine 

düştüğünde, her iki omzunda da yünden dokunmuş iki torba bulu-

nurdu. Bunlardan birinde bazen yemeyi unuttuğu azığı, diğerinde 

ise sürekli okuduğu Kur’ân-ı Kerîm bulunurdu..

Zekeriya, her sabah anne ve babasıyla vedalaşıp neşe içinde 

koyunları, keçileri otlaklara götürürdü. Bu hayvanları çok sever, 

onlarla yakından ilgilenir, vakti geldiğinde ırmağın kenarına götü-

rüp onları sulamayı asla ihmal etmezdi.

Yıllar su gibi akıp geçmiş, Zekeriya da her çocuk gibi büyümüş 

bir delikanlı olmuştu. On altı yaşına geldiğinde, babası Muham-

med Kazvin ile birlikte yaklaşık altı ay süren bir geziye çıkmıştı. 

Baba oğul, yer yer yüksekliği bizim Ağrı Dağı’nın zirvesine varan 

Elburz Dağlarını aştılar. Zekeriya, bu dağları çocukluğundan beri 

uzaktan seyrediyor,  ardındaki denizi görmeyi çok istiyordu. Böy-

lece, dünyanın en büyük gölünü, yani Hazar’ı görme mutluluğunu 

yaşamıştı genç Zekeriya. 

Bilimin Öncülerinden
Zekeriya KAZVİNÎ
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Uzun yıllar Bağdat’ta yaşayan Genç Zekeriya, Bağdat kütüpha-

nelerinin tozlu raflarındaki pek çok kitabı okudu. Okumanın yanında 

araştırma ve gözlemlerle bilgisine bilgi kattı. Öğrendikleri onun me-

rakını daha da artırdı. O, hiç kimsenin ortaya koyamadığı yepyeni 

bilgiler peşindeydi. Kur’ân âyetlerinin gösterdiği yolda tabiattaki var-

lıkların sırlarını öğrenmek istiyordu.

Öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan Genç Zekeriya, birgün anne ve 

babasından izin alarak uzunca bir araştırma gezisine çıktı. Ülke ülke 

gezip araştıracak, gözlemler yapacak, bilgiler toplayacaktı. Tam on 

yıl süren bu müthiş gezide İran’dan Afganistan’a, Azerbaycan’dan 

Gürcistan’a kadar pek çok ülkeyi gezdi. Bıkmadan usanmadan yüz-

lerce canlıyı inceledi. Yeni yeni dağlar, ovalar, denizler, göller ve akar-

sular gördü. Elde ettiği bilgileri büyük bir itina ile kaydetmişti. 

Otuz yaşını geçen Zekeriya Kazvinî, bilgili bir hanımefendiyle evlen-

di. Evinin bahçesinde bitki ve hayvan yetiştirmeyi, onlarla ilgilenmeyi 

de ihmal etmemişti. Yılların birikimini kâğıda döküp bildiklerini bütün 

insanlara anlatmak istiyordu. Çocukluğundan beri başta Kur’ân olmak 

üzere ciltlerle kitapları okumuştu. Bir yandan araştırma, inceleme ve 

gözlemlerle yepyeni sonuçlara ulaşmıştı. Bilgiyle dolmuş, taşma nok-

tasına gelmişti. Eşinin de desteğiyle tam on beş yıl boyunca yazdı, 

yazdı, yazdı...  “Acayip Varlıklar ve Tuhaf Yaratıklar” adlı ilk eseri, ken-

disinden sonra gelecek bilim adamlarına yol göstermişti. Kazvinî’nin 

bu güzel eseri iki ana bölümden oluşuyordu: İlki uzay ve gökyüzü 

hakkında, ikincisi de yeryüzündeki canlı ve cansız varlıklar hakkında 

yepyeni bilgilerle doluydu. Eserin bütününde Kur’ân âyetlerinin fen 

ve teknikle ilgili işaretleri de yer alıyordu. Zaten o, araştırmalarının 

ilhamını hep Kur’ân-ı Kerîm’den almıştı. Babasının, Kur’ân-ı Kerîm’i 

açıklayan ve yorumlayan tatlı sohbetleri de ona yol göstermişti. Zira 

kendisi, Kur’ân’la bütün insanlığa rahmet olarak gelen Hazreti Mu-

hammed Aleyhisselâm’ın sahabilerinden Enes bin Mâlik’in torununun 

torununun torunuydu.                    



Ormanlar, atmosferdeki zehirli karbondiok-

sit gazını fotosentez yoluyla çekme ve solu-

duğumuz oksijeni havaya bırakma vazifesini 

yaparlar. Ayrıca havayı dezenfekte ederler; 

yani, mikroplardan arındırırlar.

Kış Kış Zehirli Gazlar!Kış Kış Zehirli Gazlar!

Merhaba arkadaşlar, bizimle ormanlara doğru açılmaya 

ne dersiniz. Şimdiden kuş cıvıltılarını duyar gibiyim. Bin-

lerce hayvanın yaşadığı bu yerlerin önemsenmeyen bir 

kıvılcımın başlattığı yangınla kül olması çok acı.

Salih ŞEREF

Ormanlar dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın 

insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası 

vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıralayayım isterseniz. O 

zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz: 

Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılma-

saydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 

metrekare ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 

ton ve çam ormanı ise 30–40 ton tozu hüüüp diye 

emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder.

Hüüp Diye!...Hüüp Diye!...
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Evet evet, yanlış duymadınız. Ormanların kulaklara 

da faydası var, arkadaşlar. Bakın açıklayayım; ortala-

ma büyüklükteki ormanlık bir alan trafikten oluşacak 

gürültüyü 20–30 desibel azaltabilir.

Kulaklarımız da mı!Kulaklarımız da mı!

Ormanlar, birçok yabanî hayvanı ve kuşu ba-

rındırması sebebiyle de önemlidir. Yapraklı 

ağaçlardan meydana gelen bir bölgede yak-

laşık 50 kuş cinsi yaşayabilmektedir.

Uçan Kuşa Bile FaydalıUçan Kuşa Bile Faydalı

Ormanların sırtına yüklenen bir başka görev ise dünyamızın 

ısı dengeleyicileri olmalarıdır. Yaz sıcaklığını 8,5 °C’ye kadar 

azaltma, kış sıcaklığını 2 - 8 °C artırma kabiliyetinde var 

edilmişlerdir. Âdeta ormanlar, dünyamızı, yazın bir yelpaze 

gibi serinletme, kışın bir kazak gibi ısıtma görevlileridir.

Yazın Yelpaze Kışın KazakYazın Yelpaze Kışın Kazak

Sözün Sonu ve Ana fikirSözün Sonu ve Ana fikir

Uzun lafın kısası ormanlar, hayatımıza renk katan 

mekânlardır. Piknik yaptığımız, kuş cıvıltıları arasında 

gezerek rahatladığımız huzurlu ortamlardır. Bir yan-

gınla yüzlerce yıllık ormanlar bir anda yok oluyor. Or-

manlarımıza sahip çıkalım. Ayrıca günlük hayatımızda 

kullandığımız ağaç kaynaklı eşyalarımızı tasarruflu 

kullanalım. Tâbi ki her sene ağaç dikerek ağaç sayısını 

artırmayı da unutmayalım.   

137137



Her şeyin başı sevgidir. Tohum sevgiyle çatlar, çiçek sevgiyle 
açar, güneş sevgiyle doğar, yağmur sevgiyle yağar. Dünyamızı 
ve diğer gezegenleri güneşin etrafında döndüren de aynı sevgi-
dir. Sevgi olmasaydı bu kâinat olmazdı. Hayat olmazdı, olsa bile 
çekilmez olurdu. 

Evimizi, mahallemizi, köyümüzü, kasabamızı, şehrimizi gü-
zelleştirecek olan da yine sevgidir. Bu sevginin bir çeşidi de arka-
daşların birbirine duyduğu sevgidir. Bakın Sevgili Peygamberimiz 
(sallallahû aleyhi ve selem) birbirini hiçbir menfaat gözetmeden, 
sadece Allah rızası için seven iki arkadaş hakkında nasıl bir ha-
dise anlatıyor:

“Bir adam, başka bir köydeki mümin kardeşini ziyaret etmeye 
gider. Bunun üzerine Allah, onun yolunun üzerine insan sûretinde 
bir melek oturtur. Adam, meleğin yanına gelince melek,

– Nereye gidiyorsun, diye sorar. Adam,

– Şu köydeki kardeşime gidiyorum, diye karşılık verir. 

Bunun üzerine melek, 

– Onda senin bir menfaatin mi var, diye sorar. 

– Hayır, ben onu sadece Allah rızası için seviyorum.

– O hâlde ben senin o kardeşini Allah için sevdiğin gibi Allah’ın 
da seni sevdiğini haber vermek üzere Allah’ın sana gönderdiği 
bir elçisiyim, diyerek kendisini tanıtır melek. 

Allah için muhabbet etmeye ve salih kişileri ziyaret etmeye 
teşvik edildiği bu hadis sevgi üzerine dönen dünyamızın güzel-
leşmesi adına bize bir sır verir. Üstelik bu sırrı yerine getirdiği-
mizde Yüce Allah’ın da bizi sevmesi söz konusudur. İşin ucunda 
Allah’ın sevgisini kazanmak varsa haydi bundan sonra Allah için 
alalım, Allah için verelim, Allah için sevelim, O’nun için söyleye-
lim, O’nun için dinleyelim, O’nun için, O’nun için…

Orhan SEZGİN

Allah İçin Sevmek
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Haziran ayı bütün sıcaklığıyla tebessüm ederken bir kez 

daha tatile girmenin sevincini yaşıyoruz. Şimdiden karne alma 

ve yaz tatili heyecanı sarmıştır kalblerinizi. 

Bu güzel zaman diliminde köye gitmek, akrabaları ziyaret 

etmek, yaz okullarında yüzme öğrenmek, piknik yapmak, izci 

kamplarına katılmak, yabancı dil öğrenmek, Kur’ân okumasını 

öğrenmek gibi birçok plânınız vardır. Ne kadar güzel…

Köye, yaylaya, denize, memlekete doğru yolculuklar ola-

cak. Kavuşmaların tadına varacaksınız. Büyükleri ve akraba-

ları ziyaret etmeniz size çok şeyler kazandıracak. Hem onlar 

memnun olacak, hem de siz memnun olacaksınız. 

Ya oyuna ne demeli?
Sebzelerden sevdiklerim;
Havuç, domates, oyun
Meyvelerden sevdiklerim;
Elma, şeftali, oyun…

Hatice EROĞLU
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Mısralarını hepimiz hatırlarız. Oyun sizler için vazgeçil-
mez bir şeydir. Oyun oynarken açlığı, susuzluğu, ödevleri 
unutanlar, havanın kararıp akşam olduğunu fark etmeyenler 
vardır aramızda. Okul dönemindeki yoğun çalışma temposu 
içinde en çok özlenenler arasındadır oyun...

Hazreti Ömer  zaman zaman halkın içine karışır, kılık de-
ğiştirerek dolaşırmış. Bu gezilerden birinde sokakta oyna-
yan çocuklar dikkatini çekmiş. Çocuklardan biri Ömer ol-
muş, diğer çocuk da ona akıl veriyormuş. O sıralarda çözüm 
bulamadığı bir meselenin çözümünü çocuklardan öğrenen 
Hazreti Ömer bu çözümü hemen uygulamaya koyulmuş. 

İyi bir tatil geçirebilmek için önce iyi bir plân yapmanız 
gerekir. Şöyle bir düşünün okula giderken yapamadığınız 
şeyler neler? Bunlar için tatilde yeterince zamanınız olacak. 
Elinize kâğıt kalem alarak yapmak istediğimiz şeyleri not 
edelim. Yanına mutlaka amacımızı yazalım. Bir saat bile he-
defsiz yaşamayın. 
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Babamın UçurtmasıBabamın Uçurtması

Bir hafta sonu erkenden
Kıra çıktık babam ve ben
Uçurtma yaptık birlikte
Nasıl oldu dedi sence

Bu uçurtma biraz kaba
Olmadı mı dedim baba
Hayır, oğlum kararında
Güzel oldu ayarında

Bence biraz ağır sanki
Rüzgâr hafif uçar mı ki
Gör bak nasıl da uçacak
Kuşlar bile şaşıracak

Hayli zaman oldu ama
Uçmadı bizim uçurtma
Dayanamadım nihayet…
Babam dedi biraz sabret

Uçmadı üç saattir baba
Eve mi dönsek acaba
Oğlum rüzgârın yönü ters
Kırılmasın sende heves

Güneş battı oldu akşam
Sararıp da soldu babam
Allah’tan annem aradı
Babam makarayı doladı

Şöyle baktım akşam vakti
Zaman ne de güzel geçti
Tutmasa da planımız
Babamla çok iyi aramız

Babam mesut mutlu şen
Omzuna bindim hemen
Dedim uçurtma bahane
Baba senle olmak şahane
 

Salih KALENDER
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Evvel zaman içinde, kalbur saman için-
de… Büyük bir sultan varmış, hayaller ül-
kesinde. Bu büyük padişahın hazinesi pek 
çokmuş. Kudretinin dışında kalan hiçbir şey 
yokmuş. Bin bir çeşit elmaslar, zümrütler ve 
yakutlar… Hazinede her zaman parlıyor-
muş altınlar. Bu kadarcık değilmiş sultanın 
hazinesi. Aylar, yıllar sürermiş anlatılsa ta-
nesi. Sultan eşsiz benzersiz, çok büyük bir 
âlimmiş. Hemen bütün fenleri tek tek saya-
bilirmiş. Birgün muhteşem sultan, toplamış 
vezirleri. 

— Bir haberim var, demiş. Gezin bütün 
illeri. Bir saray yaptırayım hemen yarın ül-
kemde. Çok çabuk haber salın, duyurulsun 
her yerde. Saray nasıl olurmuş, âleme ta-
nıtayım. Böylelikle kendimi halkıma anlata-
yım. Hem bilirlerse beni, daha fazla severler. 
Bütün emirlerimi yerine getirirler.

Önce herkes şaşırmış, ne gerek vardı de-
miş. Zeki bilgeler dahi akıl erdirememiş. Hiç 
vakit kaybetmeden başlamış hazırlıklar. Altı 
günde bitmiş saray, çok şaşırmış insanlar. 
Saray elvan çeşit bölümlere ayrılmış. Her bir 
bölümün süsü, ötekinden ayrıymış. Her katı 
süslüyormuş türlü türlü nimetler. Millete pay 
edilmiş kıymetli ganimetler. Bir vakit sonra 
sultan, elçisini göndermiş. 

— Bak bakalım kullarım ne yapıyorlar, 
demiş. 

Duyunca bütün kullar elçinin geldiğini, 
susup da dinlemişler onun söylediğini. Elçi,

 — Dinleyin, demiş. Beni sultan gönder-
di. “Verilen nimetlerin kadrini bilin.” dedi.  
Nimetlere bakıp da onu bilin tanıyın. Hep 
teşekkür ederek bülbül gibi şakıyın. Bütün 
güzelliklerde ondan bir işaret var. Size verilen 
gözler, bunu görmeye yarar. Bunca nimeti 
size sevgisinden veriyor. Onu bilin, tanıyın, 
sık sık anın istiyor. Bu kadar merhamete, siz 
de muhabbet duyun. Her ne diyorsa size, 
hiç düşünmeden uyun!

Elçi bunu söylerken halk bölünmüş ikiye. 
Bir kısmı ben uyarım, bir kısmı uymam diye. 
İlk grup akıllıymış, bilgili sabırlıymış. Her yö-
nüyle ikinci gruptan çok farklıymış. Hiç itiraz 
etmeden uyarak sultanına, bin teşekkür ek-
lemiş coşkuyla şükranına. Diğerleri elçiden 
bir türlü ders almamış. İkaz edenler olmuş, 
onlar hiç aldırmamış. İçilmeyeni içip yen-
meyeni yemişler. Aç gözlülük yaparak sa-
rayı mahvetmişler. Elçiyi dinlemeyip gafilce 
yaşamışlar.  Sonunda da bir güzel, zindanı 
boylamışlar. 

İşte masal burada son bulmuş arkadaş-
lar. Zaten işin aslı da masal bitince başlar.  
Bakın şimdi ben size aslını anlatayım. Asıl 
kahramanları sizlere tanıtayım: O sultan 
Hâlîk’ımız. Kullar ise bizleriz. Masaldaki el-
çiyse güzel Peygamberimiz. Kalbimizden 
her türlü günahı silmeliyiz. Bu masaldan 
ders alıp Allah’ı bilmeliyiz. 

Ercüment TAHA
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Canım anneciğim, canım anneciğim... O 

kadar çok seviyorum ki seni. Tarifi imkânsız 

bir sevgiyle... Anneleri böyle yaratan 

Rabb’ime de çok şükrediyorum. 

Bugün okulda Anneler Günü dolayısıyla 

bir program düzenlenmişti. Öğretmenimiz 

bana sunuculuk görevi verdi. Bir haftadır bu 

program için hazırlanıyorduk. Skeçler, şiir-

ler, şarkılar, tiyatrolarla çok güzel bir prog-

ramdı. O kadar güzeldi ki... Hemen hemen 

herkesin annesi gelmişti. Çok kalabalıktı. 

Önce müdürümüz bir konuşma yaptı.

Arkasından skeçler, şarkılar falan... Baş-

ta çok heyecanlanmıştım, ama öğretmeni-

mizin “Zeynep, çok güzel olacak, başara-

caksın.” diyerek beni sahneye çıkarması 

beni gerçekten rahatlatmıştı. Sahneye ilk 

çıktığımda gözlerim annemi aradı. Bulun-

ca bakışlarındaki o şefkatten öyle bir ilham 

almışım ki artık heyecan falan kalmamıştı. 

Müdürümüz hepimizin annesine yılın annesi 

plaketi yaptırmıştı. Programın sonunda her-

kes annesine verecekti. Müdürümüzün ko-

nuşması da beni çok etkiledi. “Yılın annesini 

seçemedik. Yılın annelerini seçtik. Çünkü 

her biriniz anne olarak aynı şeyleri yaşıyor-

sunuz ve yaşatıyorsunuz. Hepinizin önünde 

saygıyla eğiliyorum.” dedi. Çok güzel bir 

konuşma idi. Alkışlamaktan elimiz acıdı bili-

yor musun?

Ama programın en güzel yerini sana 
söyleyeyim mi? Programın sonunda öğret-
menimle beraber bir şey plânladık. Progra-
mın her şeyini bilen annemin bu kısmından 
hiç haberi yoktu.

Çok sevdiğim anneme kendi şiirimi oku-
yarak “Bu güzel günde kendisine kalbimi 
hediye etmek istiyorum.” dedim. Dedim, 
ama gözlerim dolmuştu. Anneme baktım 
tebessümle gözyaşı karışmış bana bakıyor-
du. Bak, sana annem için yazdığım şiirimi 
yazayım.

Şiirimi okudum ve sonra “Seni çok se-
viyorum anneciğim.” dedim. Annem çok 
duygulanmıştı. Öğretmenimiz sahneye çı-
kıp “Şimdi yılın anneleri plaketlerini yavrula-
rınızdan almaya başlayacaksınız. İlk açılışı 
Zeynep’in annesini sahneye davet ederek 
yapalım mı ne dersiniz?” dedi. Herkes al-
kışlamaya başladı. Anneme sahneye çıkar 
çıkmaz koşup sarıldım. Herkes daha çok al-
kışlamaya başladı. Annem de ben de ağla-
dık. Plaketini verip elini öptüm.

Sonra herkes annesine plaketini verdi. 
Annelerin çocukların elinden plaket almaları 
ne kadar güzel bir görüntü meydana getir-
di anlatamam. Annem “Bana dünyadaki en 
güzel hediyeyi verdin, kızım.” dedi. 

Bugün anne kız muhabbetimizden ba-
bamı hayli kıskandırdık ama... Babamla bir-
likte annemi de kıskandıracağımız  günler 
gelecek değil mi?

Zeynep ÖNCÜ

147147



Çizen: Mehmet SEVİNÇ
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BİRKAÇ
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Nasrettin HocaNasrettin Hoca
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Üç dua vardır ki bunlar 

şüphesiz kabul edilir: 

Mazlumun duası, yolcu-

nun duası ve babanın du-
ası.

(Hazreti Muhammed)
(s.a.s)

(((((H

İğneyi kendine batır, çuvaldızı 

başkasına. 

(Atasözü)

ÂyetÂyet  HadisHadis
AtasözüAtasözü

Güzel SözlerGüzel Sözler

ÜÜÜÜÜÜÜÜ

MMMMMMMM
nnnnnnnu

(Allah) bir şeyi dilediğinde 

O’nun buyruğu sadece “Ol!” 

demektir, hemen oluverir.  

( Yâsîn Sûresi 82. Âyet)) 

Yaratılanlara şefkat ve 
merhamette güneş gibi ol.
İnsanların ayıbını örtmekte 

gece gibi ol.

(Mevlânâ Celâleddîn-i RUMÎ)
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ÇENGEL BULMACA

6

8

7

10

9

1

3

4

2

5

1- Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu 
veya kapalı bulunduğu dönem
2- Bir mevsim
3- Cennet onların ayakları altındadır.
4- Ailenin mutlu olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan
5- İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı
6- Müslüman olmanın ilk şartı
7- Ezan okuyan kişi
8- Arap alfabesinin ilk harf
9- Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi
10- Duadan sonra söylenir.

SORULAR
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FARK BULMACA

Yandaki iki resim 

arasındaki 7 farkı 

bulabilir misiniz?
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Piknikte veya okul bahçesinde oynayabilece-

ğiniz halat çekme oyununun kuralları çok kolay-

dır. Malzeme olarak uzunca bir ip yeter. Oyun-

cuları güç olarak iki eşit gruba ayırarak oyuna 

başlayabiliriz. Oyuncular iki grup hâlinde ipin 

her iki ucundan tutarlar. Ortaya bir çizgi çizilir. 

Her grup ipi kendi tarafına doğru çekmeye baş-

lar. Karşı taraftan en az bir oyuncuyu ortadaki 

çizgiden kendi tarafına çeken grup oyunu ka-

zanır. Zorlandıklarından dolayı ipi bırakan grup 

oyunu kaybeder.  
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KELİME AVI

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

Z K İ T A P O K U M A D I Ğ

D R G I D R Ç K H A İ T M Z

KUR’ÂN-I KERÎM GÜNLÜK TUTMA      ZİYARET

DİNLENME  KİTAP OKUMA      KURS

EĞLENME  BECERİ KAZANMA      SPOR

  

Yukarıdaki tabloda yaz tatilinin nasıl değerlendirmemiz gerek-

tiğiyle alakalı bazı tavsiyeler saklanmıştır. Bu tavsiyeleri tablodan 

bulup örnekteki gibi işaretleyebilir misiniz?
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HakemHakem 
Adil olarak her şeyin hükmünü veren ve hakkı yeri-

ne getiren...
İnsanlar bir konuda karar verirken yanılabilirler. 

Verdikleri kararlar her zaman âdil olmaz. Yüce Allah 
ise her konuda, her zaman en doğru kararı verir. O’nun 
verdiği kararlarda zerre kadar hata olmaz. 

HâlîkHâlîk
Her şeyin varlığını ve hayatını tayin edip yaratan, 

bütün varlığın hâllerini ve hâdiseleri belirleyen, yoktan 
var eden yaratıcı...

Rabbimiz kâinatı ve kâinatta var olan her şeyi ya-
ratandır. O’nun dışında hiçbir kimsenin yaratma gücü 
yoktur. O’nun yaratması devamlıdır. O en güzel ve en 
mükemmel şekilde yaratır.

HamîdHamîd
Hamd ve senaya en çok layık olan ve en çok övü-

len, varlıkların bütün övgüleri yalnızca kendisine ait 
olan.

Bütün varlıkların şükürleri, teşekkürleri, hamdleri 
hepsi yalnızca Yüce Allah’a aittir. Çünkü bütün gü-
zellikleri, nimetleri yaratan yalnızca Rabb’imizdir. 
Yemyeşil ağaçlar ve çiçeklerle dolu bir manzara gör-
düğümüzde, birbirinden leziz meyveleri tattığımızda, 
güneşle ısınıp karla sevindiğimizde, hastalıktan şifa 
bulduğumuzda hissettiğimiz bütün teşekkür yalnızca 
Yüce Allah’a aittir.



Kâfirûn SûresiKâfirûn Sûresi

Anne - Baba DuasıAnne - Baba Duası

Ey Rabbim! Annem ve babam; bana, küçükken na-

sıl şefkat ve merhametle baktılarsa Sen de onlara öyle 

merhamet et.

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1. De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.
3. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.
4. Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim.
5. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.
6. O hâlde sizin dininiz size, benim dinim bana.
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Hastalanmış kişiye “Geçmiş olsun!” 
ve “Allah şifa versin!” demeliyiz.

Sabah kalktığımızda ailemize “Hayırlı 
sabahlar” veya “Günaydın” demeliyiz.

Bir yakınını kaybeden kişiye “Allah 
rahmet etsin!” “Mekânı Cennet ol-
sun!”, “Allah sizlere hayırlı uzun ömür 
versin.” demeliyiz.
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GÖZ DAMLASI Çizen: Ahmet KESGİNKARİKATÜR
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 1

*  Aldığımız bir emaneti sahibine ver-
mek.

*  Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak.
* Yemeği sağ eliyle ve kendi önünden 

yemek.

11.. Yukarıdakilerden kaç tanesi “dinimi-
zin özündeki” güzel davranışlardan-
dır?

A. 1
B. 2
C. 3

Annem durur namaza,
Bembeyaz örtüsüyle.
Uzun uzun duaları,
Okur tatlı sesiyle. 

Sessiz sessiz yanında
Duaları dinlerim.
Açarak ellerimi,
Onunla “Amin” derim.
              Fahrettin Bozdağ

2. 2. Çocuğun “ellerini açarak” söylediği 
sözün anlamı aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?

A. Allah’ım bu duayı kabul et.             
B. Bu dileklerin gerçekleşmesini ben 

de istiyorum.                
C. Rahman ve R ahîm olan Allah’ın 

adıyla.

3.3. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde 
işlenen temalardan değildir?

A. Dua         
B. Namaz          
C. Ezan

4.4. Aşağıdakilerden hangisi bize sevap 
kazandıran güzel davranışlardan 
değildir?

A. Selâm vermek       
B. Başkalarını küçümsemek         
C. Teşekkür etmek

Yattım Allah kaldır beni,
Nur içine daldır beni.
Can bedenden çıkmadıkça,
İmanla uyandır beni.
                            

5.5. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakiler-
den hangisini söylemek daha uygun 
olur?

A. Namaz duası
B. İftar duası
C. Uyku duası
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Okuyup öğrenmektir,
Dinimizin   temeli.
Allah, “Oku!” emriyle,
Gönderdi Gül Peygemberi.
              ZARİFE CÂNÂN         

6. 6. Şiire göre, “dinimizin temeli” ne 
imiş?

A. Temizlik
B. Okuyup öğrenmek
C. Çalışkanlık

Al çocuğum bu gülü,
At savaşın üstüne.
Başlasın barış günü,
Severek yaşat gülü.
           Mehmet AZİM     

7.7. Şiirde, neyin bitmesi isteniyor?

A. Savaşların
B. Barışın
C. Küskünlüklerin

8.8. “Kadir Gecesi” ile “Ramazan” arasın-
da bir anlam ilişkisi vardır. Böyle bir 
ilişki “Aşure günü” ile hangi ay ara-
sında vardır?

A. Recep
B. Şaban
C. Muharrem

9.9. Yukarıdaki metinden hangi sonucu 
çıkarabiliriz?

A. Resim ve müzik en önemli sanat 
dallarındandır.

B. Yapılan bir iş varsa onu yapan da 
mutlaka vardır.

C. Tabiattaki olayların sırlarını düşün-
mek zihnimizi geliştirir.

Ayşecik toprağa bir fidan dikti. 
Emre de bir ağacın gölgesine çekildi.
Ve sevdiği kitabının üzerine eğildi.
Bir çırpıda okudu, bitirdi.
Biri fidan dikerek bahçeyi ve çevreyi,
Diğeri okumakla kalbini ve beynini
Süsledi, süsledi, süsledi.

10.  10.  Yukarıdaki şiirde hangi etkinlikten 
söz edilmiyor?

A. Kitap okumak     
B. Fidan dikmek         
C. Çiçek yetiştirmek
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Affedersiniz, kırlarda gezerken 
koyun gübresi görseniz, oradan 
bir koyunun geçtiğini düşünürsü-
nüz değil mi? Peki güzel bir çeşme 
görseniz bunu usta bir insanın inşa 
ettiğini düşünmez misiniz? Güzel bir 
müziğin besteleyeni, güzel bir res-
min de ressamı vardır değil mi? 
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ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM - 2

 

 Yaylada, her gece açık havada yıldız-
ları seyrederek uyurduk. Ay’ın yerinin 
ve şeklinin değiştiğini fark ederdik. 
Doğrusu Ay, yıldızlar ve gezegenler 
harika birer sanat eseriydi. Sanki biri-
si bu güzellikler sergisini seyredip dü-
şünmemizi istiyordu. İçimde o güze-
lim gökyüzünün sanatçısını hisseder 
gibi olurdum o tatlı gecelerde.

1.1. Aşağıdakilerden hangisi, yazarın 
duygu ve düşüncelerinden değildir?

A. Uzaydaki varlıklar birer sanat ese-
ridir.

B. Gökyüzündeki varlıkların ne kadar 
güzel yaratıldığını düşünmeliyiz.

C. Allah’ın yarattığı güzellikler, sadece 
gökyüzünde görülebilir.

2.2. Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın 
sevgisini kazandıracak güzel dav-
ranışlardan değildir?

A. Verdiğimiz sözü tutmak
B. Gerektiğinde kendimizi savunmak 

için küçük bir yalan söylemek
C. Rabbimizin gönderdiği Kur’ân’ı oku-

yup anlamaya çalışmak.

3.3. “İyilik ve doğruluk” ifadesi ile “Cen-
net” arasında bir anlam ilişkisi var-
dır. Böyle bir ilişki “kötülük ve yalan” 
ile hangisi arasında vardır?

A. Diriliş
B. Hesap günü
C. Cehennem

Bulunmaz onda tasa,
Benden bile güzeldir.
Babam ömre bedeldir,
Sigarası olmasa.
                Yusuf Dursun
            (Ninnilerle Büyümek)

4.4. Yukarıdaki şiirin şairi ile ilgili hangi 
sonucu çıkaramayız?

A. Babasını çok seviyor.
B. Babasının sigara içmemesini dile-

mektedir.
C. Sigara içtiği için babasını sevmi-

yor.

Tıp tıp diye üstüme,
Rahmetle yağan yağmur.
Sen gelince uzaktan,
Her taraf güzel olur.
Sokaktaki pislikler,
Temizlenir seninle.
Kuzucuklar cikcikler,
Su içer ellerinde.
                         Gündüz Aydın

5. 5. Yukarıdaki şiirde yağmurun hangi 
özelliği anlatılmamıştır?

A. Canlıların su ihtiyacının karşılan-
masına yaraması

B. Çevrenin yıkanıp temizlenmesini 
sağlaması

C. Bitkilerin büyüyüp gelişmesine se-
bep olması



 

6.6. “Mutluluğun ilk şartı…………….”  cüm-
lesinde, noktalı kısma aşağıdakiler-
den hangisinin gelmesi daha uygun 
olur?

A. Heyecanlı yaşamaktır.
B. Sağlık ve afiyettir.
C. Zenginlik ve paradır.

 “Allahümme salli alâ seyyidina Muham-
medin ve âlâ âli seyyidina Muhammed.”

7.7. Yukarıdaki güzel söze kısaca ne ad 
verilir?

A. tekbir
B. salâvat
C. tesbihat

Hâlâ kulağımdadır,
O tatlı ninniler;
Hâlâ karşımda durur,
Senin güzel sözlerin.

                   Mehmet Azim 

8.8. Yukarıdaki dörtlükte işlenen tema aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A. Anne sevgisi
B. Öğretmene saygı
C. Bebeklik özlemi 

Sağlıklı olmak

İnsanları sevmek

Allah’ı sevmek

9.9. Yukarıdakilerden kaç tanesi bir insan 
için mutluluk kaynağı olabilir?

A. 1              B. 2                  C. 3

Peygamberim Peygamberim
Derde derman can Ahmed’im
Orta Asya bozkırından
Yeseviler diyarından
Alparslan’ın çadırından
Sana selamlar getirdim.
Anadolu toprağından
Orhanların otağından
Mevlânâ’nın diyarından 
Sana selamlar getirdim.
          Mehmet Azim (Kır Çiçekleri)

10.  10.  Yukarıdaki şiirde “kendisine selâm 
götürülen” güzeller güzeli yüce in-
san kimdir ?

A.  Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
Aleyhisselâm

B. Mevlânâ Celâleddîn Rumî
C. Hoca Ahmed Yesevî

11.   11.   Aşağıdakilerden hangisi, Yüce 
Allah’ın sevmediği durumlardandır ?

A. Temizlik ve çalışkanlık
B. Doğruluk ve dürüstlük 
C. Tembellik ve israf
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4. BÖLÜMÜN BULMACA ÇÖZÜMLERİ

LABİRENT BULMACAÇENGEL BULMACA
6

8

7

10

9

1

3

4

2

5 F A
F

T

İ
H
A

T İ
N

Z
Z
E
Ü
M

H S U L T A
Ş
İ

ENN
İ

M

ABA
Z

Y
B

A

M
İ

L
E
K

H
A
D
E
T A T İ L

N M E H M E

L
İ
F

T

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

Z K İ T A P O K U M A D I Ğ

D R G I D R Ç K H A İ T M Z

FARK BULMACA

ÖĞRENDİKLERİMİZİ TEST EDELİM
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