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Bahar geldi geçti. Yaz sıcağında ısındık. Güz mevsimi gel-
di yapraklar sarardı. Dinlenme ve hasat döneminin ardından 
kışa hazırlıklar başladı. İnsan ömrü mevsimlere benziyor san-
ki. Hayatımızın baharı çocukluk, gençlik yılları ardından yetiş-
kin dönemi geliyor. Yetişkinlik yaz, yaşlılık ise hasat mevsimi 
gibi. Güz  ve kış dönemleri biraz hüznü çağrıştırsa da tabiat 
binlerce renkle yaşama sevincimizi tazeliyor...

Her ay sizin için birbirinden güzel ve özel konular seçiyoruz. 
Bu ay da yine en güzel gündemlerden birini daha hazırladık. 
Efendimizin “gözümün nuru” diye nitelediği namaz ibadetine ve 
onu vaktinde kılmanın önemine dikkat çekmek istedik. Sayfa-
larımız arasında dinin direği diye sarıldığımız, Allah’a kulluk va-
zifemizi en güzel şekilde ifade ettiğimiz namazla ilgili hikâyeler, 
çizgiler birbirinden güzel bilgiler yer alıyor.

Peygamberimize; “Hangi amel daha faziletlidir?” diye 
sormuşlar. Ne buyurmuş biliyor musunuz? “Vaktinde kılınan 
namazdır.”

Öyleyse güzel dinimizin temel gereklerinden olan ve inan-
cımızı diri tutmayı sağlayan namazlarımızı ihmal etmemeliyiz. 
Yaz Kur’an kurslarında, camilerde hocalarımızdan, okullarda 
öğretmenlerimizden, evde büyüklerimizden öğrendiğimiz dua 
ve sureleri kusursuz şekilde namaz kılarken tekrar etmeliyiz.

Namaz öyle güzel bir ibadettir ki bir Müslümanın hayatını 
düzenler. Maddi ve manevi temizlenmeye ve huzura vesile olur.

Haydi öyleyse her gün beş vakit minarelerden yapılan 
kutlu çağrıya: “Hayyealessalah” “Haydi namaza”. Haydi ca-
miye, haydi huzura...

Bu ay içerisinde; atalarımızdan emanet olan vatanı-
mız Türkiye’mizin yönetim biçiminin Cumhuriyet olarak ilan 
edilmesinin yıl dönümü yer alıyor. Bu vesile ile Cumhuriyet 
Bayramınızı tebrik ediyor, Devletimizin sonsuza dek varlığını 
sürdürmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu arada son bir kaç yıldır dünya Müslümanlarının çek-
tiği acıları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kardeşlerimiz, 
Sincan Uygur’da, Suriye’de, Kudüs’te bitmek bilmeyen zu-
lüm ve işkence altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. 
Son zamanlarda ise Myanmar (Arakan)’da akıl almaz türlü 
işkencelere, kötülüklere maruz kalıyorlar. Tüm Müslüman 
kardeşlerimize çektikleri acıların son bulması için minik yü-
reklerinizden büsbüyük dualar etmenizi diliyorum. Secca-
delerinizin başına geçip namazlarınızı kıldıktan sonra minik 
ellerinizi açıp tüm İslam âleminin esenlikte olması için Allah’a 
yalvarmanızı diliyorum.

Dergimiz ekinde verdiğimiz bilgi kartlarını almayı ve birik-
tirmeyi, bilgilerden faydalanmayı unutmuyorsunuz değil mi?

Bir sonraki sayıda namazlarını vaktinde ve eksiksiz kılmış, 
duaları kabul olunmuş müminler olarak buluşmak ümidiyle 
esen kalın.
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Kutup Yıldızı
Yazan: Musa Mert NAMAZ İLACI

Peygamber olarak görevlendirildiği 
günden beri dertler, sıkıntılar, sorunlar, 
acılar yakasını bırakmadı Peygamber 
Efendimizin: İnkârcıların, kendisine ve 
ona inananlara yaptıkları saldırılar, iş-
kenceler ve daha neler neler…

Büyük boykot ve ambargo döne-
minde, üç yıl boyunca, buldukları otları 
yiyip, deri parçalarını emip açlıklarını 
bastırmaya çalışarak geçirdikleri ta-
rifi imkânsız acı ve sıkıntılarla dolu 
günler yaşadılar. 

Daha bu üç yılın acısı dinmeden, 
büyük oğlu Kasım’ın sonra da 
onun küçüğü Abdullah’ın ve-
fatıyla gelen Hüzün Yılı yeni 
acılar yaşamasına neden oldu. 

Oğulları vefat edince nasıl da sevinç çığ-
lıkları atmıştı müşrikler, “Muhammed’in 
soyu kesildi, soyunu davasını devam 
ettirecek kimsesi kalmadı!” diye. Peşin-
den, kendisini himaye eden, çok sevdiği 
amcası Ebu Talib’in, ondan kısa bir süre 
sonra da sevgili eşi, en büyük manevi 
destekçisi Hz. Hatice’nin dünyadan göç 
etmesiyle yaşadığı acılar katlanmıştı. 

Derken, Hz. Zeyd bin Harise ile İs-
lam’ı tebliğ için gittiği Taif’ten olumsuz 
cevap alması üzerine, şehir çıkışı yolun 
iki tarafına dizilen serseriler tarafın-
dan taşlandı. Üzerlerine yağmur gibi 
yağan taşlar sebebiyle ayakları kanlar 
içinde kaldı. Yıllar sonra, bu elim hatı-
rayı “Uhud gününden daha zordu” diye 
anacaktı. O gün ellerini semaya kaldırıp 

şöyle yakardı Rabbine: 
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“Allah’ım! Gücümün zayıflığını, insanlara 
karşı takatimin ve gücümün azlığını sana arz 
ediyorum. Ey merhametliler merhametlisi! 
Sen zayıfların Rabbisin. Sen benim Rabbim-
sin. Sen beni kimin eline bırakıyorsun? Bana 
kötü davranan yabancıya mı? Yoksa beni 
eline bıraktığın düşmana mı? Bütün bunlar, 
senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyor-
sa, çektiğim sıkıntı ve zorluklar benim için 
hiç önemli değil. Fakat senden gelecek bir 
himaye, koruma, her zaman çok daha hoş-
tur. Senin öfkene uğramaktan, karanlıkları 
aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden 
yüzünün nuruna sığınıyorum. Her şey senin 
hoşnutluğun içindir. Güç ve kuvvet ancak 
sendendir.” 

Üst üste yaşadığı acılar ve sıkıntılar Pey-
gamber Efendimizi çok üzdü. Peygamberli-
ğin onuncu yılı, çektiği bunca acıya teselli ol-
sun diye ve bir takım ayetlerini göstermek, 
emirleri bildirmek için Allah, Peygamberimi-
zi bir gece Mekke’den, Kudüs’teki 
Mescid-i Aksâ’ya götürdü. Buna 
“İsra” dendi.

Kudüs’deki o kutsal Mescit’ten, Mes-
cid-i Aksa’dan göklere yükseltti. Buna da 
“Miraç” dendi.

Aman Allah’ım! Bu ne büyük bir tesel-
liydi. Teselli kaynaklarından biri de beş vakit 
namazdı. O geceye kadar günde iki vakit kı-
lınan namaz, o geceden sonra beş vakit kı-
lınmaya başlandı. Tıpkı Miraç gibi yükselme 
yolu olan beş vakit namaz böylece, acıların 
ve sıkıntıların en büyük tesellisi ve huzur 
kaynağı olarak Müslümanların hayatındaki 
vazgeçilmez yerini aldı.

Peygamber Efendimiz namazla huzura 
kavuşur, namazla ferahlardı. Namaz vakitle-
rini iple çeker, vakit geldiğinde,

— Ey Bilal! Kalk ezan oku da bizi namazla 
ferahlat, buyururdu.  Hz. Bilal ezan ve kamet 
okur, Peygamber Efendimiz önde, sahabiler 
arkada hep birlikte Allah’ın huzurunda saf 
tutarlardı.
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Peygamberimiz
ve Küçük Ümmeti
Yazan: Hatice İpekÇizen: Bedirhan Akcan

Peygamberimiz 
(s.a.s.) cemaatle 
namaz kılmanın, 
yalnız başına 
kılınan namazdan 
yirmi yedi 
derece daha 
üstün olduğunu 
söylemiştir.

Baba, 
hocanın 

dediğini duydun 
mu? Peygamberimiz 

namaza "gözümün nuru" 
diyormuş. Dedem de 
beni "gözümün nuru"  

diyerek seviyor. 
Aklım karıştı.

Baba, 
herkes ne 

kadar huzurlu 
görünüyor 
değil mi?

Allah'ın 
en çok sevdiği yerleri, 

camileri, insanlar da çok 
seviyor ve huzur buluyor 

yavrum.

Dede, 
neden sürekli 

camiye gidiyorsun? 
Evde kılsan olmaz 

mı?

O zaman ben de 
geleyim seninle 

dede.

 
Olur tabii 

yavrum. Ama 
cemaatle namaz 

kılmanın sevabı, tek 
başına kılmaktan 

çok çok daha 
fazla. O yüzden 

gidiyorum.

Anne, 
cennete 

gidebilmek için bir 
şeyler yapmak, çok ama 

çok sevap kazanmak 
istiyorum. Ne 
yapabilirim?

O zaman bugün 
namaza başlayalım 

mı? Ne dersiniz çocuklar! 
Namaz kılmak en sevap 

olan ibadetlerdendir.

Ben de, 
ben de!

İnsanlar 
çok sevdikleri 

şeylere "gözümün 
nuru" derler yavrum. 

Peygamberimiz namaz 
kılmayı o kadar çok 

seviyormuş ki, o yüzden 
namaza "gözümün 

nuru" diyormuş.

Anne 
bugün bana 

ellerimi beş kez 
yıkattın. Bak hiç 
kir kalmadı. Pırıl 

pırıl oldu.

Günde 
beş vakit 

namaz kılan 
insanın da kalbi 

işte böyle pırıl pırıl 
olur oğlum. Bunu 

anlaman için 
yaptım.

Peygamberimiz (s.a.s.)'e; "Hangi amel daha 
faziletlidir?" diye sormuşlar. Peygamberimiz 
de; "Vaktinde kılınan namazdır." demiş.

Peygamberimiz (s.a.s.); "Allah'ın en çok sevdiği 
yerler O'nun mescitleridir.” buyurmuştur.

Peygamberimiz bir gün ashabına; "Birinizin kapısının 
önünde bir ırmak olsa, o kişi günde beş defa bu ırmakta 
yıkansa, vücudunda hiç kir kalır mı?" diye sormuş, ashabı 
da; "Hayır. Onun hiç kiri kalmaz." diye cevap vermişlerdir. 
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.); "İşte beş vakit 
namaz da buna benzer. Yüce Allah namaz sayesinde, 
günahları bağışlayıp, yok eder." buyurmuştur.

Peygamberimiz Namaza “Gözümün Nuru” Dermiş,
Namaz Kılmayı Çok Ama Çok Severmiş
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Peygamberimiz 
(s.a.s.) cemaatle 
namaz kılmanın, 
yalnız başına 
kılınan namazdan 
yirmi yedi 
derece daha 
üstün olduğunu 
söylemiştir.

Baba, 
hocanın 

dediğini duydun 
mu? Peygamberimiz 

namaza "gözümün nuru" 
diyormuş. Dedem de 
beni "gözümün nuru"  

diyerek seviyor. 
Aklım karıştı.

Baba, 
herkes ne 

kadar huzurlu 
görünüyor 
değil mi?

Allah'ın 
en çok sevdiği yerleri, 

camileri, insanlar da çok 
seviyor ve huzur buluyor 

yavrum.

Dede, 
neden sürekli 

camiye gidiyorsun? 
Evde kılsan olmaz 

mı?

O zaman ben de 
geleyim seninle 

dede.
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yavrum. Ama 
cemaatle namaz 

kılmanın sevabı, tek 
başına kılmaktan 

çok çok daha 
fazla. O yüzden 

gidiyorum.

Anne, 
cennete 

gidebilmek için bir 
şeyler yapmak, çok ama 

çok sevap kazanmak 
istiyorum. Ne 
yapabilirim?

O zaman bugün 
namaza başlayalım 

mı? Ne dersiniz çocuklar! 
Namaz kılmak en sevap 

olan ibadetlerdendir.

Ben de, 
ben de!

İnsanlar 
çok sevdikleri 

şeylere "gözümün 
nuru" derler yavrum. 

Peygamberimiz namaz 
kılmayı o kadar çok 

seviyormuş ki, o yüzden 
namaza "gözümün 

nuru" diyormuş.

Anne 
bugün bana 

ellerimi beş kez 
yıkattın. Bak hiç 
kir kalmadı. Pırıl 

pırıl oldu.

Günde 
beş vakit 

namaz kılan 
insanın da kalbi 

işte böyle pırıl pırıl 
olur oğlum. Bunu 

anlaman için 
yaptım.

Peygamberimiz (s.a.s.)'e; "Hangi amel daha 
faziletlidir?" diye sormuşlar. Peygamberimiz 
de; "Vaktinde kılınan namazdır." demiş.

Peygamberimiz (s.a.s.); "Allah'ın en çok sevdiği 
yerler O'nun mescitleridir.” buyurmuştur.

Peygamberimiz bir gün ashabına; "Birinizin kapısının 
önünde bir ırmak olsa, o kişi günde beş defa bu ırmakta 
yıkansa, vücudunda hiç kir kalır mı?" diye sormuş, ashabı 
da; "Hayır. Onun hiç kiri kalmaz." diye cevap vermişlerdir. 
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.); "İşte beş vakit 
namaz da buna benzer. Yüce Allah namaz sayesinde, 
günahları bağışlayıp, yok eder." buyurmuştur.
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Havaların 
soğumaya başladığı 
şu günlerde daha 

kalın giysiler 
giymeye dikkat 
edelim sevgili 

çocuklar.

AKLIMIZDAN 
ÇIKMASIN!

Ağzından bal damlamak.
Anlamı: Sohbeti, konuşması, güzel, akıcı ve karşıdakine 
zevk verir şekilde olan kimseler için kullanılan deyim.
Baklayı ağzından çıkarmak.
Anlamı: Söylemekten sakındığı bir sözü ya da olayı 
sonunda söylemek.
Faka basmak.
Anlamı: Aldatılmak, tuzağa düşmek.

DEYİMLER ve ANLAMLARI

PEYGAMBERİMİZİN
DİLİNDEN

Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, 
her gece, gecenin son üçte biri 
kaldığında dünya semasına iner 

(rahmet nazarıyla bakar) ve 
şöyle buyurur: ‘Bana dua eden 
yok mu, duasını kabul edeyim! 
Benden isteyen yok mu, ona 
(dilediğini) vereyim! Benden 

mağfiret isteyen yok mu, onu 
bağışlayayım!’ 

Hz. Muhammed (s.a.s.)

KARIŞIK KURUŞUK KELİMELER 

ÇÖZÜLMEYİ BEKLER
Türkler tarih boyunca pek çok devlet kurmuşlardır. 

Aşağıda bu devletlerden bazılarının isimlerinin 
harfleri karıştırılarak verilmiştir. Sizden istenen, bu 
harfleri doğru sıralayarak bu devletlerin isimlerini 

bulmanız. Haydi bakalım kolay gelsin!
UHN – ÖTÜKGKR – LINRUOATD  

SAONILM – RAAV – RAHZA - RGUYU

HUN - GÖKTÜRK - ALTINORDU 
OSMANLI - AVAR - HAZAR - UYGUR

Çocuk Parkı
Sabri Güngör

GERİATRİ UZMANI: 65 yaş ve 
üstü kişilerin sağlıklı yaşlanmalarını 
hedefleyen, sağlık sorunları, sosyal ve 
fonksiyonel yaşamları, hayat kaliteleri 
ile ilgilenen kişilere verilen isim.

İLGİNÇ MESLEKLER

Görme engellilerin  
trafikte karşıdan karşıya 
geçebilmek için, beyaz 

bastonlarını havaya 
kaldırdıklarında, yüzde yüz 
geçiş üstünlüğüne sahip 

olduklarını biliyor muydunuz 
sevgili çocuklar.

BUNLARI BİLİYOR 
MUYDUNUZ?Aşağıda ülkemizde yer alan 

bazı camiler ve bulundukları 
iller yanlış eşleştirilmiştir. 

Sizden istediğimiz camilerin 
hangi illerde olduğunu bularak 

doğru eşlemeyi yapmanız. 
Haydi bakalım iş başına!

DOĞRUSUNU 
EŞLEYELİM

KOCATEPE İSTANBUL
SULTANAHMET ANKARA
SELİMİYE BURSA
ULUCAMİ EDİRNE
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SAKLANMIŞ KELİMELERİ BULALIM
Sevgili çocuklar aşağıdaki kutuda bazı dinî terimler yer almaktadır. Bir yandan bu 

terimlerin anlamlarını öğrenelim diğer yandan onları da saklandıkları yerlerden çıkaralım.
CEMÎL: Sözlükte, “şekli, yaratılışı ve ahlakı güzel olmak” 
anlamına gelen cemîl; güzellik sahibi, güzel, ihsan ve iyilik 
demektir.  Allah’ın sıfatlarından biridir.
VACİD: Yüce Mevlâ’nın sıfatlarından olup; bilen, bulan, 
seven, zengin, mâlik olan demektir.
RIZIK: Sözlükte, “nasip ve pay” anlamlarına gelen rızık; 
maddî ihtiyaç için gerekli olan nimet, insanın yararlanabil-
diği her türlü mal ve varlık olarak tanımlanmıştır.
GAYB: Gizli kalmak, gizlenmek, görünmemek, uzaklaş-
mak, gözden kaybolmak anlamına gelen gayb;  dinî bir 
kavram olarak, nakle dayalı bilgi olmaksızın hakkında bilgi 
edinilemeyen varlık alanı demektir.
HİCRET: Kelime anlamı, “ayrılmak, bir yerden bir yere göç 
etmek” olan hicret; İslam tarihinde Hz. Muhammed (s.a.s.) 

ve arkadaşlarının, Mekke’den Medine’ye göç et-
melerini ifade eden sözcüktür.
NİMET: Refah, mal, rahmet, iyi hâl, insana lütfe-
dilen şey, iyi durum, zenginlik demek olan nimet; 
insanın sahip olduğu ve kendisine dünya ve ahi-
rette yararı dokunan maddi ve manevi varlıklar, 
imkânlar ve ihsanlar anlamına gelir.
SADAKA: Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niye-
tiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım 
etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir.
VİCDAN: Sözlükte, “bulma, bir şeyi bir halde gör-
me, duygu ve kalp ile hissetme” gibi anlamlara ge-
len vicdan; insanın kalbine doğan gizli bir his olup 
iyilik işlemekten hoşlanan, kötülük etmekten hu-
zursuz olan duyguya verilen addır. 

F E R T Y U I O P Ş V İ C D A N

S A A D F R E R B J M N G F Ç Ç

Y G E C Z S E R H I Ğ Ğ P O L Ö

Ç Ö G M Y U I P Ğ L T Ü G B D C

B S A D A K A G R E I O L L Ş K

G Y Y U I O C E M İ L F F M Y J

D G B B R L R N Ö Ç İ Ğ P Ü I R

N Ç B N G H T Y R S V C F D A I

R H J K Ş E U R E S M N F D B Z

T V V A C İ D B V F R İ J Y Y I

H R D C V H J U O P R M Y Ğ R K

E A Z S Z A R U Z I G E O Y S B

H İ C R E T S B T Z U T Ğ Ü Ö Ç
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Yazan-Çizen:  
Hafsa Boynukal›n

Cam, Osmanlı döneminde Beykoz’da bulunan 
atölyelerde üretildiği için o zamanın cam ürünleri  

“Beykoz işi” olarak anılır. Beykoz atölyelerinde, gülabdan 
(gülsuyu şişesi), kâse, ibrik ve vazolar üretilmiştir. Yaldız ve 
çiçek motifleriyle süslenen bu eserler ince Osmanlı zevkini 

yansıtır. Beykoz işi eserlerin bir kısmını mat olan 
opal cam ürünler oluşturur. 

Yüksek ısıya dayanıklı bir 
malzemedir. Kömür tozlarının 

sıkıştırılmasıyla elde edilir. 
Eritilen cam yumuşak haldeyken 
grafiti kalıbı üzerinde spatula ile 

şekillendirilir. 

Sıcaktan gözleri korumak için 
didmiyum camlı gözlük kullanılır. 

1851 “Londra Uluslararası 
Sergisi’nde” Beykoz Cam  

Fabrikası ürünleri sergilenmiş 
ve eserler madalyaya layık 

görülmüştür.

Camın ana maddesi  
silisyumdur. Bu madde  

en çok kumda bulunur. Camın  
içindeki diğer maddeler ise soda  

ve kireçtir. Bu maddelerin  
karışımından cam hamuru elde edilir 
ve biçim vermek için akışkanlaştırılır. 

Cam hamurundan şekil verme 
çubuğuna bir parça alınır, hava verilerek 

şekillendirilir. Bu usule “serbest 
şekillendirme” denir. Uygulanan en eski 
teknik ise kalıba dökülerek şekil verilen 
“kalıplama tekniği”dir. Biçimlendirilen 
ürünler soğutma fırınlarına konularak 
yüzey geriliminin alınması sağlanır. 
Daha sonra taşlama ve parlatma 

işlemleri uygulanarak ürün 
tamamlanmış olur.
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Yüksek dereceli ısıyla cam 
çubuğu eritmeye yarayan alet. 

Cama form vermek için kullanılan, 
çeşitli şekillerde bulunan kalıp. 

Cam eşya üretimine cam 
çubukların eritilmesiyle başlanır. 

Ortası boş metal bir 
çubuktur. İçine hava 

verilerek cam şekillendirilir. 

Cam üretimi ilk olarak Fenikeliler tarafından  
yapılmıştır. İlk üretimi yapılan ise süsleme amacıyla 

kullanılan boncuklardır. Türkler Orta Asya’dan itibaren camı 
kullanmışlardır. Artuklu ve Selçuklu saraylarında renkli 

camların kullanıldığı görülmüştür. Bitki motifleriyle bezeli 
cam kaplar üretmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda cam bir 

sanat haline gelmiştir. Camcılar ocağı kurulmuş, cam işiyle 
uğraşan ustalara “Camger” adı verilmiştir.  

Cam ürünlerinin üretimi Beykoz ve Paşabahçe’de  
kurulan cam atölyelerinde yapılmıştır. 

III. Murat döneminde 
yapılan bir şenlikte, bir 
cam ocağında ustalar 
cam üretimi yaparken 

resmedilmiştir. Bu eser 
Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesinde yer 

almaktadır. 
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Yaşar Koca

Hareketli Test

MÜ’MİNİN MİRACI 
NAMAZ

1  İlk namaz arkadaşın kimdi?

A  Annem

B  Babam

C Diğerleri (arkadaşım, dedem, öğretmenim …)

2  Namaz öncesi nasıl bir hazırlık yaparsın?

A  Abdestimi alıp vaktin girmesini beklerim

B  Uyurum

C Müzik dinlerim

3  Abdest alırken aşağıdakilerden hangisini en önce yaparsın?

A  Ellerimi yıkarım

B  Niyet ederim

C Yüzümü yıkarım

4  Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ne denir?

A  Hutbe

B  Kamet

C  Ezan 

Sevgili arkadaşım, namaz, İslam’ın beş şartından biridir. Belli vakitlerde yerine 
getirdiğimiz bu ibadetle huzur buluruz. Namaz hakkında yeni şeyler öğrenmeye ve 

bilgilerini tazelemeye ne dersin? O halde hemen başlayabilirsin.
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5  Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) evinin önünden geçen bir nehirde 
günde beş defa yıkanan bir kişide kirden eser kalmadığı gibi, beş 
vakit namazın da günahları silip yok ettiğini söylemiştir. Bu beş 
vakitte kıldığımız namazları aşağıdaki boşluğa yazar mısın?

………………        ………………        ………………        ………………        ………………              

6  Camide namaz kılarken nasıl davranırsın?

A  Parmaklarımı çıtlatırım

B  Sessizce ibadetimi yerine getiririm

C  Yüksek sesle konuşurum 

7  Sevgili arkadaşım, namaz bizlere çok şey kazandırır. Örneğin,  
namazla aynı safta durmayı, birlik beraberlik içinde yaşamayı 
öğreniriz. Sence namaz kılmak, bizlere daha başka ne gibi güzel 
alışkanlıklar kazandırır? 

• ………………………………………………………………………….……………………………………………………………

• ………………………………………………………………………….……………………………………………………………

• ………………………………………………………………………….……………………………………………………………
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Namaz kılmayı iste 
ve namazına önem ver!

Namaz vakitlerinin neredeyse her gün  
birkaç dakika değiştiğini, Unutma!

“Takvim yaprağındaki ‘namaz vakitleri’  
kısmına arada göz at!

Kulağın ezanda olsun!

Namaz kılarken kullanacağın eşyaların yerini 
bil! (mesela seccade, başörtüsü gibi)

“Aman daha çok vakit var, sonra kılarım.” 
deme! İlk fırsatta vakit namazını kıl!

İşte namazı vaktinde güzelce kılmak bu kadar basit! 
Allah kabul etsin!

Namazı GÜZELCE Vaktinde Kılma Rehberi

Şerife Nihal Zeybek
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Gülnihal Yolcu 

Şiir

Hey gözümün nuru namaz!
Sen tutmazsan elimden,
Düşerim…
Kimse tutmaz!

Sevgili annem, hep derdi ki:
“Namaz, 
Kılanı yolda koymaz,
Elinden hiç bırakmaz.”

Merak ederdim
Namaz nasıl yolda koymaz?
Şimdilerde anlıyorum ki
Kıldığım namazlar
Alıkoymuş beni
Birçok kötülükten 
Vee
Yanlış işten…

Hey gözümün nuru namaz!
Tut elimden!

Vaktinde kıldığım namaz
Gökyüzüne gururla yükselir.
Sevabı fazladır
Vaktinde kılanı sevindirir.

Namaz kılmayı 
Çok severdi
Benim Peygamberim!
Onun ümmetiyim,
“Namaz kılmasam da olur”
 nasıl derim!

Camide cemaate yetişir
Birlikte,
Vaktinde kılarım.
Kazanacağım sevapları 
Kat kat katlarım.

Hey gözümün nuru namaz!
Tut elimden
Sırat’tan geçerken…
Hep yanımda ol 
Cennete giderken..

 NAMAZ YOLDA 
KOYMAZ!
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Şerife Nihal Zeybek

Bulmacalı  
Mini İlmihâl

SÖZLÜK
Zekât: Artma, çoğaltma, temizleme  
ve bereket anlamına gelir. Dinimize  
göre zengin kimselerin, mallarının  

belirli bir kısmını ihtiyaç  
sahiplerine vermesidir.

Haydi, “Sözlük”ten kavramı; 
“Bilgi”den açıklamayı öğren  
ve hemen bulmacayı çöz!

BİLGİ

KISA SORU - KISA CEVAP
Zekâtla ilgi bazı kısa sorular hazırladık. Sen de kısaca cevaplar mısın?

Zekât, malı temizler ve 
bereketlendirir. 

İslam’ın beş şartından biridir. 
Yılda bir kez verilir.

Kim verir?

.............................................................

Niçin verir?

.............................................................

Kime verir?

.............................................................

Ne zaman 
verir?

.............................................................

BULMACA
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Nermin Yılmaz

Şiir

Kutu kutu pense
Evler omzumuzdan inse
Külüne muhtaç olunan
Komşular geri gelse

Annem eski komşusuna
Annemden yakın, derdi

Her şeyi paylaşır
Yemeği beraber yerdi

Kutu kutu pense
Evler üst üste binmese 

Uysak Peygamberimizin sözüne
Herkes birbirinin acısını dindirse

MAHALLEDEN 
SİTEYE
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Renkli  
Dünyamın Sesi

Yazan: Derya YöneyÇizen: İlknur Salman
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Ben üzeri çiçek desenleriyle süslenmiş küçük bir seccadeyim.  Zehra 
hanım,  beni kızına  hediye ettiği gün ona gülümseyerek:

“Bu, seni Rabb’ine yaklaştıran en güzel arkadaşın, olsun mu canım 
kızım?” demişti. 

Ayşe, “Olsun” diyerek sevinçle sarılmıştı annesine. 

Zehra Hanım ise, “Sen kanatları her geçen gün biraz daha büyüyen 
sevimli bir kuş gibisin ve  ettiğin dualarınla Allah’a yaklaşabilirsin 
yavrum…” diye devam etmişti sözlerine.

Bu manzara ve sohbet karşısında benim de gözlerim dolmuştu. 
O günden beri, Ayşe’nin odasında en güzel köşede ve en sevdiği  
eşyalarıyla  birlikte  duruyorum. Oyuncakları, hikâye kitapları ve bir 
de ben… Her gün, ezanın okunacağı vakitleri sabırsızlıkla bekliyorum. 
Ayşe’yle biriktirdiğimiz o kadar çok ve öyle güzel namaz anılarımız var 
ki! Ama benim için en heyecan verici olan, sabah vakitleri olmuştur her 
zaman…  Çünkü sabah ezanıyla birlikte çok heyecanlı bir bekleyiş başlar 
benim için. İnsanların sıcacık yatağından uyanabilmesinin ne kadar zor 
olduğunu bilirim. Bunun için de Ayşe’nin uyanmakta zorlandığı zamanlarda 
çok tedirgin olurum. Bazen de “Ya uyanamazsa?!” diye endişelenirim çünkü, 

uyanamazsa Ayşe’yle buluşamayız ve o da Yüce Allah’la olan buluşmasını 
kaçırmış olur. Neyse ki Ayşe akıllı kız! Ezanı duyamama ihtimaline karşı, her 

sabah çalar saatini kurar, anne babasını da akşamdan kendisini de mutlaka 
namaza kaldırmaları için tembihler. Böylece, her sabah vaktinde uyanır ve 

abdest almaya gitmeden önce mutlaka bana gülümseyerek göz kırpar. Ne 
zaman dua edecek, şükredecek olsa ya da bir şeylere canı sıkılsa önce abdest 

alıp sonra benim yanıma gelir Ayşe. O esnada, sanki sarılırız birbirimize! Namazını 
kılarak Allah’a sığınır ve O’nun sevgisiyle buluşur. Ayşe’nin bu hallerini çok seviyorum. 

Evet, ben küçük bir seccadeyim ama üzerimde namaz kılınıp dua edildikçe adeta 
büyüyor, kocaman oluyorum ve kanatlanarak mutluluktan uçuyorum. Bu 

mutluluğumda Ayşe’nin geçen gün benim için yazdığı şiirin de 
payı var tabii:

Alnım seccademde
Seccadem çiçekli bir bahçe
Nakış gibi işleniyor dualarım
Gündüzüme ve geceme.
Ne zaman  buluşsam seccademle
Kalbim dolar Allah sevgisiyle...

KÜÇÜK SECCADE
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Yazan-Çizen:  
Hafsa Boynukal›n
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Deniz kabukları... Bana hep denizlerin 
altındaki mücevherlere benzeyen güzellikleri 

hatırlatırsınız. Bir de yaz günlerinde ailecek geçen 
güzel günleri.

Bu yaz kumsalda belki daha önce hiç görmediğim çeşitleriyle 
karşılaşırım diyordum. Sahiden de öyle oldu. İç kısmı inciler 

gibi, dışı zarif çizgilerle bezeli bir deniz kabuğu buldum. Deniz 
kabuklarını kocaman ceplerime doldurdum. Elimde en güzel deniz 

kabuğu ceplerim şıngırdayarak koşup eve geldim.

 Sabahları erkenden küçük sahil kasabasının çarşısında hediyelik el işi 
kutular satan babamın dükkânına uğrarım. Beş dakikada küçük çarşımıza 

ineriz. Beş dakikada eteklerinde evimizin bulunduğu tepeye tırmanılabilir. 
Köknar ve fıstık çamları içinde güzel bir yürüyüş ne hoştur. Yoluma bazen 
yaramaz bir sincap çıkar, bazen ağır ağır ilerleyen bir kaplumbağa.

Bizim kasabada her yer işte böyle avucumuzun içindedir. Yeşil mi yeşil, mavi mi mavi.

 Bu akşam deniz kabuklarından kolyeler yaptım. Yarın babamın dükkanındaki 
camekâna koyacağım. Sabaha doğru henüz gün ağarmadan babam ve annemin 
hafif seslerini işittim. Namaza kalkmış olmalıydılar her günkü gibi. Ama bugün 

başka. Çünkü annem sabahın dağlardan getirdiği fesleğen kokuları içinde, serin bir 
vakitte beni uyandırmaya geldi. Saçlarımı sıvazladı şefkatle:

 - Oğulcuğum, küçük kuzum, haydi kalk. Sabah namazını kılalım.

 Uyku mahmuru bir hâlde nasıl da sevinmişim. Artık yavaş yavaş namaz kılmaya 
başlayacağım. Annem ile birlikte bahçedeki çeşmemizden abdest aldık. Buz gibi 

su uykumu açtı. Birlikte namaza durduk. Sonra dua ettik. 

 Babam daima: “Namazını kılan insan huzurludur. Namazını kılan insan 
dürüst ve adil bir insan olmalıdır. Topluma yararlı, her daim temiz bir fert 
olmaya çalışmalıdır. Beş vakit Allah’ın huzuruna çıktığının bilincinde olmalı, 
helal yemeli, hak yememeli. Böylece Allah’ın huzuruna temiz bir şekilde 

çıkmaya dikkat etmeli.” der. 

 Yapraklar sararmaya başladığında yolculuk vaktimiz gelmiş 
demektir. Buradan ayrılırken her defasında üzülürüm. Bir 

dahaki yaz için planlar yapmaya henüz yolda iken başlarım. 
Bu kez rüzgâr gülü yapacağım, hem de dört beş tane. 

Dönüş yolunda yağmura yakalandık. Buranın 
sağanağı da fena olur hani. Ama içimdeki 

ümitleri de yeşertir.
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Selman Tuna

Bu ay ne olmuş
Yazan: Fatma Nur YılmazÇizen: Özlem Aka

Gökkuşağı

Mahallenin girişindeki tepe, daha doğrusu tepedeki kıbleyi gösteren taş 
çocukların toplanma yeriydi. Öğle yemeğini yiyen onun altına gelir, arkadaşlarını 
beklerdi. Okulda verilen ödevler hep beraber burada yapılır, bayramlarda 
burada bayramlaşılır, oynanacak oyunlar burada kararlaştırılırdı. Yine böyle 
bir gün Muhsin yemeğini yer yemez soluğu tepede almıştı. Görünüşe göre 
biraz erken gelmişti. Kıble taşının yanına oturup arkadaşlarının gelmesini 

beklemeye başladı. İlk gelen Ömer oldu. Ve ilk düşen… Ömer, Muhsin’i 
görüp koşmaya başlayınca birden kendini yerde buldu. Ayağı takılmıştı. 
İyi de buranın her santimini çok iyi bilirlerdi, burada ayaklarına takılacak 
herhangi bir şey yoktu ki! İkisi de bu duruma çok şaşırdı. Muhsin, Ömer’i 
düştüğü yerden kaldırırken daha önce orada görmediği bir demir parçası 
fark etti, ilerleyince bir tane ve bir tane daha... Bu aralıklarla yere çakılmış 

demir parçaları, kıble taşını içine alan bir daire oluşturuyordu. Ve 
kıble taşının beyaz yüzü üzerinde de kırmızı bir çarpı işareti vardı.  
Ne anlama geliyordu tüm bunlar? Tüm çocuklar yavaş yavaş 
toplandı. Ömer ve Muhsin olayı tüm ayrıntılarıyla diğer çocuklara 

anlattı. Öğle; zamanı ikindiye, ikindi de akşama bırakırken 
büyük bir şaşkınlık içindeki çocuklar, konu hakkında fikir 
yürütüyordu. 

ÇOCUK İŞİ
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Ömer:

- Mahalleden birileri çiçek tohumu ekmiştir ve büyüdüklerinde çiçeklere 
destek olsun diye de yanına bu demirleri çakmıştır belki, dedi.

Muhsin ise bunun aşağı mahallenin iri yarı çocuklarının, Kıble Taşı 
Mahallesi çocuklarına bir tuzağı olabileceğini düşünüyordu. Fikirlerin havada 
uçuştuğu tam bu sırada, Cihad ve abisi Yasin bir an için göz göze geldi. 
Dün gördüklerinin bu olayla bir ilgisi olabilir miydi acaba? Cihad, dün eve 
gittikten sonra hırkasını burada unuttuğunu fark etmiş, hava karardığı için 
hırkasını almaya abisiyle beraber gelmişti. Tepeye yaklaştıkları sırada siyah 
giyimli adamların, kıble taşının etrafında toplanmış olduklarını görmüşlerdi. 
Abisi, bunlar hiç tekin adamlara benzemiyor deyince de korkup evlerine 
dönmüşlerdi. Cihad’ın anlattıklarını nefes almadan dinleyen çocuklar, havanın 
kararmaya başlamasının da verdiği bir ürpertiyle titredi. Kimdi bu adamlar? 
Burada ne işleri vardı? Neler oluyordu böyle?

Devam edecek…
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Bugün yazarları, şairleri, bilim adamlarını tanımak, yazdıklarına ve araştırmalarına ulaşmak 
oldukça basit fakat 1600’lü yıllar, kitabın az olduğu değil belki ama hem yazmanın hem de o 
esere ulaşmanın zor olduğu yıllardı. Doğru bilgiye erişmek, pek çok belgeyi taramak ve doğru 
incelemek anlamına geliyordu. Bunları yapmadan bir eser ortaya çıkarmak mümkün değildi. Ama 
bunu başaran ve bizim topraklarımızda yaşamış pek çok ilim adamı var. İşte onlardan birisi; 
içinde bulunduğumuz ekim ayının 360 sene öncesinde göçüp giden ve arkasında onlarca 
eser bırakan, ünlü Müslüman bilgin; Kâtip Çelebi’ydi…

Çocuk yaşta başladığı öğrenme serüveni, hayatının sonuna kadar devam etti. İyi 
derecede Farsça, Arapça ve Latince öğrenmenin yanı sıra, hat ve siyakat gibi özel yazım 
teknikleri üzerine çalıştı. Çocukluğunda hafızlığa başlamasıyla beraber, tarihten tıbba, 
coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir ilgi alanına ve bilgiye sahip oldu. Gerçek adı 
Mustafa olmasına rağmen, doğuda Hacı Halife, batıda ise Hacı Kalfa adıyla tanındı. Katıl-
dığı savaşları küçük ve önemsiz buldu, ona göre asıl büyük savaş, bilgisizlikle olan savaştı. 
Hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adamış olan bu Müslüman düşünür ve bilim adamı, bizlere 
örnek olarak bu hayata veda etti.

Selman Tuna

Bu ay ne olmuş
Selman Tuna

Bu ay ne olmuş ?

Arkadaşlar; yukarıda okuduğunuz bölümde 15 adet altı çizili kelime, 
alttaki bulmacaya gizlenmiş durumda. Hepsini bulduğunuzda arasın-
dan iki anahtar kelimeye ulaşmış olacaksınız. Başarılar…

GÖRÜNMEZ KELİME: _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

  S   İ   Y   A   K   A   T   H   A   F   I   Z

  A   S   T   R   O   N   O   M   İ  K   A   Ö

  T   İ   A   D   E   V   B    İ   L  G   İ   N

  P   R   Ü   N   L   Ü   L   İ   Ö  Ç   C

  E   B    İ   L   G   İ   L   G  M   R  E   E

  B   İ   H   A   T   Ş   A    İ   R   E   S   E

KÂTİP ÇELEBİ
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Emre sınıfa girdiğinde, Mehmet çantasından çıkardığı su şişesini açmakla uğraşıyordu. 
Bir kez daha kuvvetlice çevirince şişenin kapağı açılıverdi. Mehmet tam suyunu içmeye 
başlamıştı ki, sınıfın şakacı çocuğu Emre arkadan sessizce yaklaştı. Ellerini hızlıca masaya 
vurdu ve aynı anda “böööö...” diye bağırarak Mehmet’i korkuttu. Mehmet bir anda neye 
uğradığını şaşırdı.  Elindeki şişeyi yere fırlattı ve öksürmeye başladı. Su boğazına kaçmıştı. 
Mehmet durmadan öksürüyordu. Öksürüğü bir türlü durmak bilmedi. Yüzü kıpkırmızı 
olmuştu ve artık öksürmekten nefesi kesiliyordu. Emre ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşının 
sırtına vurarak onu rahatlatmaya çalıştı. Bir yandan korkuyor bir yandan da yaptığı şakanın 
pişmanlığını yaşıyordu. Biraz sonra Mehmet’in öksürüğü kesildi. Emre rahat bir nefes aldı.  

Oturması için Mehmet’e yardım etti. Mehmet biraz kendine gelince, “Ne yaptın sen 
Emre ? Su içene yılan bile dokunmaz derler. Ölüyordum neredeyse.” dedi. Emre 
hem çok üzgün hem de pişmandı. Başını öne eğerek  “Şaka yapmak istemiştim. 
Sen su içerken yapmamalıydım. Düşünemedim böyle olacağını. Özür dilerim.” dedi.

Hatice Uçar

Bu Söz  
Bize Ne Söyler ?

SU İÇENE YILAN  
BİLE DOKUNMAZ
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Bir gün Bidilek!
Abdest almayı öğrendiğin gün;
Seni camiye götüreceğim.
Babam da öyle yapardı
O, ilk hocamdı.

Sana orada saf tutmayı,
El bağlamayı, 
Bizi Yaradan’ı unutmamayı,
Öğreteceğim.
Kime el açacağını,
Bilmelisin Bidilek!

• Bidilek yani Bıdılık, Anadolu’da 
çocuklar için kullanılan bir  
tabirdir. “Ufaklık” anlamına gelir.

KİME EL AÇACAĞINI 
BİLMELİSİN

Yaşar Koca

Şiir
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Yaşım yedi
Yorgunluğum yetmiş yıllık

Kendimi bildim bileli
Ellerinde kötülüğün süpürgeleri

Süpürüyorlar memleketimizden bizi
Açlık susuzluk vatansızlık fenalık

Ellerim dünyanın ortasında koca bir yalnızlık
Tutup kaldıracak

Nerede benim kardeşlerim
Zulme dur diyecek

Omuzuna başımı koyup dinlendirecek
Bizden ne istiyorlar Allah’ım

Bilyelerimi mi
Yoksa dilimdeki şehadeti mi

SUÇ OLMAYAN BİR SUÇ:
ARAKAN’DA ÇOCUK OLMAK

Fatma Nur Yılmaz

Şiir
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Gülümseyin
Bilimli-yorum

Yazan: Ayşegül Sözen DağÇizen: Yahya Alakay

URANÜS 
Büyük Mavi Top:

Uranüs, yüzeyinde 
bazı bulut kümeleri 

gözlenebilen, soluk mavi bir topu 
andıran gezegendir. Atmosferi kalındır. 
Donmuş gazlardan oluşur. Merkezinde 

kayadan bir çekirdek bulunur. Uranüs’ün 
tüm gezegenlerden farklı bir yönü vardır. 

Gezegenlerin manyetik alanlarının kuzey ve 
güney kutup noktaları gezegenin çevresinde 

dönüş ekseninin uç noktalarına yakındır. 
Uranüs’te ise manyetik kutuplar 

dönme noktalarının çok  
uzağında yer alırlar. 
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Uranüs 
gezegeni 

aslında büyük 
bir bilmecedir. 

Dünya’ya olan 
uzaklığı fazla 

olduğu için üzerinde 
yeterince araştırma 

yapılamamıştır. 

Uranüs büyük ço-
ğunlukla bir gaz devinden ziyade, 

bünyesinde bulundurduğu çok miktarda-
ki buz, metan ve amonyaktan dolayı bir buz 
devidir. Gezegen atmosferinin alçak bölgeleri 
su molekülleri içermesine rağmen, üst katman-

lara çıkıldıkça metan bulutlarıyla karşılaşırız. Bu-
radaki ayrımın temel nedeni tamamen metan ve su 

arasındaki özkütle ile ilgilidir. Gezegenin atmosferinin 
derinlikleri, çeşitli buz katmanlarından oluşur. Mavi geze-
gen oldukça pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Uranüs’ün bu-
lutsuz ve pürüzsüz görünmesinin nedeni aslında aşırı 

miktarda bulutlu olmasıdır. Güneş sistemimizdeki, 
yani evimizdeki bir gezegen bu kadar gizemli 

oluyorsa, kimbilir uzayın derinliklerinde 
daha ne tür gizemler bizi bekliyor 

varın siz düşünün.

Yine de yapılan 
araştırmalara göre Uranüs, 

Güneş çevresindeki bir devrini 
84 yılda tamamlamaktadır. Yani 

Uranüs’ün bir yılı, Dünya’nın 84 yılına 
denk geliyor. Oldukça şaşırtıcı değil mi? 

Dünya dışındaki gezegenlerde niçin hayat 
olmadığını artık daha iyi anlıyoruz. 

Dünyamızın kıymetini bilelim. 

Uranüs’te 
şiddetli hava 

olayları yaşanmaz. 
Ortam sakindir. Zorla da 
olsa çıplak gözle görülen 
Uranüs antik dönemden 

bu yana keşfedilen ilk 
gezegendir. 
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PALAMUT
Zekiye Çoban Ceviz’in Sözleşmesi

Annemin ilk yardım merkezinde gönüllü olarak benimle birlikte çalışma kararı 
üzerine, babamın canı biraz sıkılmıştı:

- Ooo,  bu iş iyi güzel de… Artık yüzünüzü zor görürüz, dedi.
Annem gülümseyerek takıldı:
- Yok canııım, o kadar da değil. Ara sıra eve de uğrarız. Sıkma canını sen.
Sulu gözlü Ceviz’imiz, bu kararı gözyaşlarıyla karşıladı:
- Desenize Ceviz’i de bırakıp gidiyoruz, diye.  Desenize Ceviz yalnız kaldı.
Annem:
- Yok öyle bir şey Cevizciğim, gözünü seveyim, seni bırakır mıyız, dese de 

Ceviz’ i ikna etmek çok kolay olmadı.
Ceviz, uzun süre bana bakarak söylenip durdu:
- Hep senin yüzünden… Hep bu uzun atlamaların yüzünden…  Ne vardı bu ka-

dar uzun atlayacak?
Ceviz biraz sakinleşince, usulca yanına yaklaştım:
- Biliyor musun kardeşim, dedim. Hepimizin her an bir ilk yardıma ihtiyacı 

olabilir. Allah korusun, başımıza bir kaza, bir yaralanma gelebilir. Sincap dost-
larımızın, başka hayvanların zor durumlarında onlara yardım etmekten daha iyi 
ne olabilir ki? Hem yeteneklerimizi güzel işlerde kullanmak da çok güzel. Belki 
büyüyünce sen de bize katılırsın.
Benden sonra sözü annem devraldı:

- Seni pek fazla ihmal edeceğimizi düşünmüyorum Ceviz’ciğim. Tamam, bazı ak-
şamlar geç kalabiliriz. Bazı sabahlar da uyanınca bizi göremeyebilirsin. Ama artık 

sen biz yokken, kendini idare edebilecek bir sincapsın. Yine birçok günümüzü 
birlikte geçireceğiz. Haydi, artık üzülme!

Ceviz biraz daha rahatlamış görünse de bizden tekrar tekrar söz aldı.
- Tamam, bırakmayacağız seni.
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- Seni unutmayacağız, söz. Yine birlikte oyunlar 
oynayacağız. 

İşi biraz daha ileri götüren canım kardeşim:
- Durun, dedi. Bu sözleşmenin yazılı olmasını istiyorum. Bekleyin, kalem kâğıt getireceğim!
Annem ve babamla bakışıp gülüştük. Babam:
- Ceviz iyi düşündü valla, dedi. Yazılı, onaylanmış bir sözleşme çok iyi olacak.
Çaresiz bekledik. Ceviz, bir çırpıda bulduğu kalemle küçük bir kâğıda hemen kendince söz-

leşme metnini yazdı. Henüz birinci sınıfta olmasına rağmen yazısı harikaydı. İşini bitirince 
sözleşmeyi bana uzattı. Sesli sesli gülümseyerek okudum:

Ceviz’in  Sözleşmesi
Orman İlk Yardım Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmaya karar veren sevgili annem ve abim 

Palamut, aşağıda belirtilen hususlarda güvence vermişlerdir:
Evin küçük sincabı Ceviz, ihmal edilmeyecek.
Ceviz yine sevilecek, Ceviz hep sevilecek. Ceviz’den ilgi kesilmeyecek.
Ceviz, yine ormanda annesi ve abisiyle oyunlar oynayacak.
Ceviz, hastalanınca evde yalnız kalmayacak.
Ceviz, iki gün üst üste gece evde yalnız kalmayacak.
Ceviz ve babası unutulmayacak!

Palamut Sincap                     Anne Sincap
    İmza                                  İmza

- Anlaştık, dedi annem yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Patilerimizi orijinal sincap mü-
rekkebine batırıp, isimlerimizin altına mühür olarak bastık. İlk kez bir sözleşme imzalıyordum. 
O yüzden acayip havalara girmiştim. 

Şimdi bir solukta oiym’ne gidip, bu güzel teklifi kabul ettiğimi ve hatta annemin de bize 
eşlik edeceğini müjdeleyecektim. Uzun atlama rekortmeni bir sincap için bu, şimdi gerçekten 
bir sincap oyuncağıydı…

             Devam Edecek...
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Atölye
P›nar Melike Demiralay

♦ İstenilen renkte ince karton
♦ Kürdan veya pamuklu kulak çubuğu

♦ Oyun hamuru ♦ Cetvel
♦ Kalem, makas, bant

Bugüne kadar karton ile birçok hayvan yapmışızdır ama bu sefer 
yapacağımız hayvan çok farklı. Sanki pil ile çalışan bir oyuncak gibi 

yürüyecek. Biz oyuncağımızı bir köpek şeklinde yapacağız, sizler de aynı 
tekniği kullanarak farklı hayvanlar yapabilirsiniz.

Kestiğimiz yerleri katlayarak 
hayvanımızın bacak, baş ve 
kuyruğunu oluşturuyoruz.

Kürdanın iki ucuna küçük oyun hamuru 
yapıştırıyoruz ve bunu sırtına bant ile 

yapıştırıyoruz. İstediğimiz hayvanın resmini 
çizerek baş tarafına yerleştirebilirsiniz. 
Hayvanımızın yürüyeceği zemini aşağı 

doğru eğimli hâle getiriyoruz. Hareketsiz 
olan hayvanın ön bacağına yapacağınız 
hafif bir dokunuşun, onu nasıl harekete 

geçirdiğini göreceksiniz.

YÜRÜYEN KÖPEKCİK

MALZEMELER

1

3

Kartonu 15x3 cm ölçülerinde 
kesiyoruz. İçerisini şekildeki 
ölçülerde çiziyor ve işaretli 

yerleri kesiyoruz.

2
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Hazırlayan:  Muhammed K mil YAYKAN

Bulmaca
KELİME BULMACA

Merhaba arkadaşlar;
Bildiğiniz gibi Ekim ayının ilk haftası, Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası olarak kutlanıyor ülkemizde. Biz de bu ayki bulmacamıza, güzel 
dinimiz İslâmiyet’in en önemli unsurlarından biri olan camilerimizle 
ilgili bölümleri ve ülkemizdeki bazı önemli ve tarihî camileri gizledik. 
Bakalım bulabilecek misiniz? Hepinize kolaylıklar…

ABDESTHANE

AHÎ ELVAN CAMİİ
ALEM
AVLU
BURSA ULU CAMİİ
DİVRİĞİ ULU CAMİİ
FATİH CAMİİ

HARİM

KOCATEPE CAMİİ

KUBBE

KÜLLİYE

KÜRSÜ

MAHFİL

MAHMUT BEY CAMİİ

MEDRESE

MİHRAP

MİNARE

MİNBER

NURUOSMANİYE CAMİİ

SELATİN
SELİMİYE CAMİİ
SULTANAHMET CAMİİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ
ŞADIRVAN
ŞEREFE
YEŞİLCAMİ

N K O C A T E P E C A M İ İ

U A B D E S T H A N E D S Y

R S M M İ N B E R S A İ U E

U Ü A M A H F İ L E H V L Ş

O L H B M S Ş Ğ K L İ R T İ

S E M U İ E E A Ü İ E İ A L

M Y U R H L R V L M L Ğ N C

A M T S R A E L L İ V İ A A

N A B A A T F U İ Y A U H M

İ N E U P İ E M Y E N L M İ

Y İ Y L J N K Y E C C U E Ğ

E Y C U K Ü R S Ü A A C T M

C E A C Ç A L E M M M A C E

A C M A K U B B E İ İ M A D

M A İ M H A R İ M İ İ İ M R

İ M İ İ Ö M İ N A R E İ İ E

İ İ Ü İ Ş A D I R V A N İ S

Ğ İ F A T İ H C A M İ İ Ğ E
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Gönlümüze  
Taht Kuranlar

Yazan: Suzan Çataloluk

Fil hadisesinden on yıl  sonraydı, 
Cahiliye dönemini yaşıyordu şehir,
Mekke’de bir bebek açtı gözlerini dünyaya
Adı Abdurrahman...
Tertemiz büyüdü, kötülüğe bulaşmadı.
İçki içmeyen, güzel ahlaklı bir genç oldu.
İslam’ı, kabul etti Yüce Dinimizi, dostu Hz. Ebu Bekir anlatınca.
Hz. Peygamber’e ilk iman eden, 
On sahabîden biri cennetle müjdelenen, 
Abdurrahman bin Avf…  İlk sekiz Müslümandan biri.
  
Ticaretle uğraşırdı gençliğinden beri, vardı büyük serveti,
Büyük sahabi o serveti harcadı Allah yolunda.
Beş yüz deve yüklü büyük kervanını bağışladı bir defasında,
Yine bir gün azat ediverdi otuz köleyi…
Müslümanların zor günleriydi,
Pek artmıştı Mekke müşriklerinin işkenceleri.
Gitti Habeşistan’a Müslümanlarla büyük sahabi…
Ardından hicret etti Medine’ye. 

HAZRETİ  
ABDURRAHMAN BİN AVF 

(Radıyallahu anh)
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Şevkle katıldı Sevgili Nebi ile bütün savaşlara 
Uhud Savaşı’nda yarası vardı yirmiden fazla, 
Bu yüzden hayatı boyu ayağı aksadı… 

Hicret’in altıncı yılıydı…
Yapılıyordu Dûmetülcendel’e bir sefer,
Onu seriyye kumandanlığına getirdi, başına sarık bağladı Sevgili Resul…
Ve…
Tebük Seferi’nde bir namaza imamlık ederken Abdurrahman bin Avf,
Sevgili Peygamberimiz de iştirak etti o güzel namaza…
Böylece Ebû Bekir gibi imamlık etmiş oldu Resûlullah’a…
Yıllar geçti rüzgâr gibi…
Davet alınca âlemlere rahmet Hz. Muhammed Yüce Allah’tan
Hz. Peygamber’i kabre indiren dört sahabîden biri Abdurrahman idi.
Sonra… 
O büyük sahabi müsteşarıydı Hz. Ebu Bekir’in halifeliğinde. 
Hz. Ömer’in de müsteşarı oldu,
Hem hac emiri hem de beytü’l-mal muhafızıydı.
Ashâb-ı kiram sert mizaçlı halifeye çekinirdi söylemekten 
kimi meseleleri.
Abdurrahman bin Avf’a giderler, anlatırlardı dertlerini.
Halife Hz. Ömer ile o sevgili sahabi gezerlerdi bazen 
geceleri Medine sokaklarında,
Güvenliğine bakarlardı şehrin…
Halife Hz. Osman da istedi görevlerine devam etmesini.
Hz. Abdurrahman kimi zaman halifeye tavsiyeler ederdi.

Su gibi geçti yıllar yine,
Geliverdi öte dünyaya gitme anı.
Abdurrahman bin Avf yetmiş beş yaşındaydı Medine’de vefat ettiğinde.
Vasiyetiydi, Hz. Osman kıldırdı cenaze namazını.
Selam sana ey büyük sahabi,
Dualarımızda yerin başka, gönlümüzde de…
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İKİ RESİM ARASINDAKİ  
“7 FARKI” BULABİLİR MİSİNİZ?Eğlencelik
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ÇENGEL BULMACA

1- Hz. Peygamber’e iman eden ilk sekiz 
Müslüman’dan, ayrıca cennetle müjdelenen on 
sahabiden biri.

2- Farz kadar kesin olmayan hüküm, dinî gereklilik.
3- Namaz.
4- Bir imama uyup namaz kılan kişiler.
5- Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer.
6- Peygamberimiz (s.a.s.); en çok sevdiği ibadet olan 

namaz için “…………” ifadesini kullanmıştır.
7- Öğrenme, yarar sağlama amacıyla bir araya 

getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış 
nesnelerin bütünü, derleme.

8- Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, 
halı, kilim, post veya kumaştan yaygı, namazlık.

9- Son oturuş anlamına gelen namazın içindeki 
şartlarından.

10- İslam’ın beş şartından biri olan ve Müslümanların 
günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak 
zorunda oldukları ibadet.

11- Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir 
düzen içerisinde bazı organları yıkayıp, bazılarını 
mesh ederek yaptıkları ibadet.

12- Camilerde müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, 
çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı.

1. Cami, mescid vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, imamın namaz 
kıldırdığı yer.

2. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir.
3. Belirli dinî sözleri tekrarlamak amacıyla çeşitli maddelerden, genellikle 

otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş boncuk dizini.
4. Osmanlılar döneminde cam ustalarına verilen ad.
5. Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir 

gelişim gösteren esnaf, zanaatkâr, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını 
içine alan kuruluş.

6. Namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı.
7. Müslümanların ilk defa geldikleri cami veya mescitlerde kıldıkları iki 

rekat nafile namaz.
8. Namazın şartlarından, zaman.
9. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için 

seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.
10. Genellikle cami avlularında, çevresindeki musluklardan abdest alınan, 

üzeri kubbeli veya açık havuz.
11. Güneydoğu Asya’da Burma adıyla bilinen Myanmar’da, Müslümanların 

kötülüklere işkencelere uğradığı bölge.
12. Namaz kılarken alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını 

zemine değdirerek yere kapanma.

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞI

Bulmaca
Nisanur Y›ld›r›m

Diyanet Çocuk Dergisi  Sayı: 447 Ekim 45



Sizden
Gelenler

A. Yüsra Atay

Akın Içık

Berat Önder

Goncagül Çoban

Hilal Önder

Meryem Çetin

Meryem Kart

Fatma Zehra Ergün

Cennet Candan

Ceren Koç

Emine Ersoy

Doğukan Noyan

Alperen Keser

Arda Önder

Arda Özkan
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Kübranur Atay
Hediye Koçyiğit

Elif Korkman Yurci

Mektubu Gelenler

Nehir Cin

Sinem Yeleşen

Miraç Önder

Nazar Yıldırak

Özgür Yılmaz

Rabia Gökmen

Selvinaz Candan

Serra Sormaz

Şeyma Betül

Şükriye Tutak

Sümeyye Derebaşı

Toprak Esen

Tubanur Candan

Yusuf Barın
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Sayfa: 28

KÂTİP ÇELEBİ

Sayfa: 45 Sayfa: 43

Dinimiz İslam
Kitabımız Kur’an
Çocuklara öğretirim 
Bu güzel imanı

Namaz kılarım
Oruç tutarım
Çocuklara öğretirim
Bu güzel imanı

Ben Müslümanım 
Allah’a inanırım
Çocuklara öğretirim
Bu güzel imanı

Yönümüz Kâbe
Önümüz cennet
Çocuklara öğretirim
Bu güzel imanı

İslam’ın şartı
İmanın şartı 
Çocuklara öğretirim
Bu güzel imanı

Herkes öğrensin 
Camiye gelsin 
Bu sözler de 
Bizden çocuklara gelsin!

Okuyucu 
Mektupları

Bulmaca
Çözümleri

HAYDİ CAMİYE

Zeynep Azra Uluca Hatice Sude BÜLBÜL, Nilay AYASLAN, Fatma Nur YAĞIZ 
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Fiyatı: 4 TL.

NAMAZ NEHRİ  
Evimizin önünden
Pırıl pırıl ve berrak
Güzel bir nehir aksa.
Demeden sabah akşam,
Günde beş kez yıkansam.
Misler kokar her yanım,
Kuş gibi olur canım.

Kulluk için beş defa
Abdestimi alınca,
Namaz ile aramda
Kurulur gönül bağı.
Olur küçük günahlar,
Bir sonbahar yaprağı.

Bestami Yazgan


