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Merhaba
Yaz tatilinde camilere, Kur’an kurslarına gelerek Kur’an okumaya, 
dinî bilgiler öğrenmeye başladınız. Ne güzel! Hem orada 
öğreneceğiniz bilgiler hem de biriktireceğiniz güzel anılarınız ömür 
boyu size eşlik edecek. 

Üç yıl önce 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız, hafızalarımızda 
henüz taze. O gün milletçe tek yürek olup vatanımızı hainlere 
karşı savunduk. Göklerden bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın 
dinmemesi için canla başla mücadele verdik. Bu cennet 
vatanımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi dünyaya bir kez daha 
gösterdik. Bu gün, yani 15 Temmuz günü, Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü ilan edildi. Bu günü hiç ama hiç unutmamalıyız. Allah bir 
daha böyle kötü anlar yaşatmasın güzel ülkemize...

Diyanet Çocuk Dergisi’nin ilk sayısı 1979 yılında yani bundan 
kırk yıl önce bu ayda yayınlanmaya başladı. Kırk yıldır evlerinize, 
okullarınıza konuk olup sizlerle arkadaş oldu. Bu hepimiz için ne 
kadar onur verici değil mi? 

Bu ayki gündemimizi vatan sevgisine ayırdık. Dergimizin içinde bu 
konuyla ilgili birbirinden güzel çalışmalar bulacaksınız.

Tatilinizi dinlenerek, bol bol kitap okuyarak, kurslara katılarak, 
farklı etkinlikler yaparak iyi geçirmenizi dilerim. Bir sonraki 
sayımızda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın…

Dr. Elif Arslan
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Yazan: Musa Mert
Çizen: Orhan Akcan

Kutup Yıldızı

Allah Resulü (s.a.s.) çocuklara nerede 
rastlasa onlara selam verirdi. Yanlarına 
uğrar, hâl hatır sorardı. Büyüklerle 
olduğu gibi çocuklarla da gezer, 
dolaşırdı.

Çocuklar da Peygamberimizi çok 
severdi. Nerede görseler hemen koşar, 
yanına gelirlerdi. Peygamberimizle 
sohbet etmeye can atarlardı. Asr-ı 
Saadet çocukları namaz kılmayı çok 
severdi. Özellikle de Peygamberimizle. 

Bunun için vakit namazlarında 
Mescid-i Nebi’ye gelirlerdi. 

 

Namazdan sonra Peygamberimizin 
etrafında toplanırlardı. Peygamberimiz de 
yanaklarını teker teker okşar, onlara 
sevgi ve şefkat gösterirdi.

İşte o çocuklardan biri olan Cabir bin 
Semüre (r.a.) şu hatırasını anlatır:

— Allah Resulü’yle birlikte öğle namazını 
kıldım. Namazdan sonra ailesinin yanına 
uğramak için ayrıldı. Ben de peşine 
takıldım. Derken onu çocuklar karşıladı. 
Çocukların yanaklarını okşadı. Benim de 
yanağımı okşadı. Elinde huzur veren bir 
serinlik, güzel bir koku vardı. Sanki elini 
güzel kokularla dolu bir sepetten henüz 
çıkarmıştı.

Öne Kim Binecek
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Peygamber Efendimiz yolculuğa 
çıkarken çocuklar onu, Medine’nin taa 
dışına kadar yolcu ederdi. Medine’ye 
dönerken de şehrin girişinde karşılarlardı. 
Peygamberimizi görür görmez, herkesten 
önce yetişmek için yarışırlardı. Bu yarışta 
ilk iki kişinin arasına girmek çok önemliydi.

Neden mi?

Çünkü Peygamberimiz ilk önce gelen 
çocuğu işaret ederek,

— Şunu bana kaldırın, derdi. 

Oradakilerden biri hemen şampiyonu 
Peygamberimize doğru kaldırırdı. 
Peygamberimiz de tuttuğu gibi onu 
bineğinin önüne oturturdu. İkinci gelen 
birinci olamadığına üzülse de önemli bir 
ödülü hak ederdi. Zira Peygamberimiz (s.a.s.),  

—  Şunu da kaldırın, buyurur, onu da 
bineğinin arkasına bindirirdi. Üstelik bu 
iki çocuğun kim olduğuna bakmazdı. 
Hatta anne babasının Müslüman olup 
olmamasına dahi aldırmaz, her ikisini de 
bineğine alırdı. Hem yoluna devam eder

hem de onlarla sohbet ederdi. Onlara 
dualar ederdi. Allah Resulü şehre böyle 
girerdi. Diğer çocuklar ve insanlar da 
yanı başlarında, binekli ya da yaya olarak 
onlara katılırdı.

Peygamberimizle birlikte aynı binek 
üzerinde şehre girmek.

Hem de onca insanın içinde.

Bir çocuk için bundan daha özel ne 
olabilirdi?

Bu ne muhteşem bir anıydı.

İşte böylesine unutulmaz bir anıyı 
yaşayan nasipli çocuklardan biri de 
Abdullah bin Cafer (r.a.) idi. Yine bir gün 
Peygamberimizi karşılamışlardı. Abdullah 
bin Cafer daha atik yani çabuk davranarak 
birinci gelmişti. Hatta bu yarışta 
Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan’ı 
(r.a.) geçmişti. Abdullah bin Cafer bu 
sevincini bizzat kendisi şu sözlerle anlatır:

— Peygamberimiz beni öne, Hasan’ı da 
arkaya bindirdi. Ben önde Hasan arkada, 
Medine’ye Peygamberimizle birlikte işte 
böyle girdik. 
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Yazan: Esma Güner
Kitabım Kur’an

“Bir mucize olsa da…”, “Bu bir mucize…” gibi sözleri 
duymuşsunuzdur. Mucize aslında Peygamberlere Allah 
tarafından verilen olağanüstü olaylardır. İnsanların “Bir mucize 
olsa da…” gibi kullandıkları sözler, gerçekleşmesi zor görünen 
olaylar içindir. Yani insanlar “mucize” kelimesini burada gerçek 
değil mecazi anlamda kullanıyorlar. Gerçek bir mucize ise 
yalnız peygamberlerin elinde ve Allah’ın izniyle gerçekleşir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’den sonra kıyamete 
kadar bir daha peygamber gelmeyeceği için mucize de 
gerçekleşmeyecektir. 

Peygamberlerin geldiği ve yaşadığı toplumda onlara ve 
onların Allah’tan getirdiklerine inanmayanlar bulunuyordu. 
İnanmayanlar bazen, “Bize Allah’tan bir mucize getir 
de inanalım.” diyorlardı. Tabii mucize, ne onların ne de 
peygamberlerin istediği anda gerçekleşiyordu. Allah’ın 

dilediği zamanda gerçekleşiyordu. Bu da 
zaten peygamberin Allah tarafından 

gönderildiğini kanıtlıyordu.

MUCİZELER
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Mucizelere olağanüstü olaylar dedik ya, onları 
sakın sihirbazların yaptığı şeylerle karıştırmayın. 
Sihirbazlar ellerini becerikli ve hızlı bir şekilde 
kullanırlar. Böylece izleyenlerde göz yanılgısı 
oluştururlar. Sihirbazların oyunları, numaraları ile 
mucize arasındaki farka en güzel örnek Kur’an’da 
anlatılan Hz. Musa ile Firavun kıssasındadır. 

Hz. Musa’nın mucizelerinden biri elindeki asayı 
yere attığında yılana dönüşmesiydi. Bunu Firavun 
ve etrafındakiler sihirbazlık sanıyordu. Firavun, onu 
yenmek için ülkedeki en ünlü sihirbazları topladı. 
Hepsi ellerindeki ipleri yere attı. Tüm ipler yerde hızla sürünmeye başladı.  
Hz. Musa elindeki asayı yere atınca iplerin hepsini yuttu. Sihirbazların hepsi 
bunun sihir olmadığını anladılar. Bu bir mucizeydi. Yani Hz. Musa, Allah’ın 
gönderdiği bir peygamberdi. Ona hemen iman ettiler. Hz. Musa’nın asası ile ilgili 
bir mucize daha var: Asasını Kızıldeniz’e vurduğunda deniz ikiye yarılmıştı. Ve 
ortada kuru bir yol oluşmuştu.

Kitabımız Kur’an’ı okuduğumuzda bazı peygamberlere verilen mucizeleri görürüz.  Aşağıda bazı 
mucizeleri ve peygamberleri karışık şekilde yazdık. Eşleştirmesi sizden. Bir peygamberin birden 
çok mucizesi olabilir.

Hz. Salih

Hz. Musa

Hz. İsa

Hz. İbrahim

Hz. Süleyman

Hz. Muhammed Hayvanların dilini anlaması 

Allah’ın izniyle ölmüş 
kişileri diriltmesi

Bir kayanın yarılıp içinden 
dişi bir deve çıkması

Asasını bıraktığında büyük 
bir yılana dönüşmesi Âmâ olanların yani gözleri 

görmeyenlerin gözlerini açması

Gökten kudret  
helvası gelmesi

Atıldığı ateşin onu yakmaması Elini koynuna koyup çıkardığında 
elinin bembeyaz olması 

Çok az su ve çok az yemeğin birçok 
kişiyi doyuracak kadar artması

İnsanların evlerinde yedikleri ve 
biriktirdikleri şeyleri bilmesi

Kur’an-ı Kerim (İnsanlar onun bir benzerini getirememiş ve 
kıyamete kadar da getiremeyecektir. Bu da Kur’an’ın Allah 
tarafından indirildiğini ve büyük bir mucize olduğunu gösterir.)
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Yazan: Sabri Güngör
Çocuk Parkı

AKLIMIZDAN ÇIKMASIN!Sıcakların arttığı şu günlerde vücudumuzun susuz kalmaması hayati önem taşıyor.  Siz de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin kıymetli  arkadaşlar!

Sevgili arkadaşlar, yaz tatilinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Bolca oyun oynuyoruz dediğinizi duyar gibiyiz. Peki hangi  
oyunları oynuyorsunuz? Biz aşağıdaki kutuya keyifle 
oynayabileceğiniz oyunları sakladık. Onları bulup hep birlikte 
oynamaya ne dersiniz? Haydi o zaman oyun başlasın!

KÖREBE - SAKLAMBAÇ - DALYA - DEVE CÜCE - İP ATLAMA 
YERDEN YÜKSEK - İSTOP - SEK SEK - BEŞ TAŞ - YAĞ SATARIM 

SAKLANMIŞ KELİMELER BULUNMAYI BEKLER

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



Fotoğrafı Gelenler

• Süreyya Ateş, Denizli
• Nezire Çeri, Şanlıurfa
• Leyla-Rojda Koca, Şanlıurfa
• Meryem Kartal, İstanbul
• Zehra Ercan, Malatya
• Elif Terzi, Kayseri
• Kutay Cücük, Fransa
• Büşra Yaman, Şanlıurfa
• Songül Altun, Kütahya
• Erva Elmas, Fransa
• Cemile Sevde İnan, Isparta
• Mustafa Kutay Gül, Mersin
• Eymen Yamaç, Fransa
• Ayşegül Boyacı, Antalya
• Kamil Can Girgin, Kütahya
• Aliye Ünalan, Şanlıurfa

Amine Yeşilyurt, 13, İstanbul

Eline sağlık Amine güzel 
fotoğrafın için. 

Senem-Ayşe Konca, 12, 10, 
Pozantı Adana

Papatyalar güzellik katmış 
fotoğrafa. Teşekkürler.

Ecrin Yıldızer, 7, Erzurum

Şelale manzarası için 
teşekkürler Ecrin.

Rabia Altın, 13, Hıdırnebi 
Trabzon

Çok güzel bir fotoğraf 
Rabia. Eline sağlık.

Amine Esfagül Emren, 4, 
Bilecik

Çok şirinler. Teşekkürler 
Amine.

Furkan Güldemir, 11, Gölcük, Bolu

Furkan eline sağlık, çok güzel bir kare.

Ahmet Telli, 16, Kütahya

Yemyeşil bir köy. Eline sağlık Ahmet.
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Sevgili arkadaşlar, geçen ay çok güzel manzara fotoğrafları 
gönderdiniz. Sayfamızda hepsini yayınlayamamanın 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sebeple önümüzdeki ay için 
yayınlayamadığımız fotoğraflarınıza yer verelim istedik. Yaz 
tatilinizin en güzel şekilde geçmesi dileğiyle…
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KİREMİT
Çatılarda yan yana dizilerek suyun aşağı geçmeden 
dışarı akmasını sağlayan, kızıl toprağın pişirilmesiyle 
yapılan levha. Tebeşir bulamadığın zamanlarda bir parça 
kiremit de seksek çizip oynamak için işini görebilir.

LATİFE
Bildiğin şaka. Ama öyle kırıp 
dökeninden değil. Güzel şaka. Canı 
sıkkın bir arkadaşını güldürmek, 
eğlendirmek için söylediğin sözler gibi. 

GEM VURMAK
Atı yönlendirmek için ağzına gem isimli demir bir araç 
takmak. Bir de mecaz anlamı var: Bazı istek, duygu, 
davranış ve hevesleri engellemek. Örneğin, canın  
çok fazla abur cubur yemek ister ve sen kendine  
engel olursan bu isteğine gem vurmuş olursun. 

OPTİK
Görme ile alakalı olan şey, gözlük 
satan kimse.  Bir anlamı daha 
var: Fizik biliminin ışık olaylarını 
inceleyen kolu.

YETİM
Babası vefat etmiş olan çocuk. Nerede bir yetim görsen sarıl ona, 
kucaklaş, bölüş simidini. Unutma, Peygamber Efendimiz de bir yetimdi.
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Yazan: Fatma Nur Yılmaz
Sözlük Arkadaşlar, dergimizin bu sayısında geçen bazı  

kelimelerin anlamlarını Sözlük köşemizde bulabilirsiniz.



NASİP
Kişinin payına düşen şey, 
kısmet. Haydi içinde nasip 
kelimesi geçen bir cümle 
örneği verelim: Yağmur 
yağarken yürümek isterdim 
ama ben hazırlanıp çıkana 
kadar yağmur dinmiş, nasip 
değilmiş.

MÜDDET
Süre. Cümle içinde şu ve benzeri şekillerde kullanıldığını mutlaka görmüşsündür: Kapıyı çaldıktan sonra içeri girmeden önce bir müddet bekledi.

ASR-I SAADET
Dünyanın Peygamber Efendimizin 
hayatta oluşuyla çiçeklendiği mutluluk 
zamanlarını ifade eden bir tamlama. 

MECAZ
Bir kelimenin veya kavramın gerçek anlamı dışında başka anlamları da 
bulunabilir. Buna mecaz deriz. Bu ayki sözlüğümüzde sanki mecaza bir 
örnek var. Sanki mi dedim? Yok yok, kesin var. 

KERVAN
Eskiden uzak yerlere yolcu ve ticaret amaçlı eşya taşıyan yük hayvanı 
dizisi. Bir trenin vagonları gibi dizilmiş, üzerinde eşya veya yolcu bulunan 
hayvanlar düşün, işte kervan böyle bir şey. 
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Filistin’de Kenan diyarında yaşayan  
Hz. Yakup’un on iki oğlu vardı. En 
küçüklerinin adı Yusuf ve Bünyamin idi. 

Hz. Yusuf bir gün rüyasında on bir yıldızı, 
Güneş’i ve Ay’ı kendine secde eder 
şekilde görmüştü. Bu rüyasını babasına 
anlattı. Babası Yakup Peygamber, bu 
rüyadan kimseye bahsetmemesini istedi. 
Allah Teâlâ’nın, dedeleri İbrahim ve İshak 
peygamberlere nasıl nimetler verdiyse 
ona ve soyundan gelenlere de öyle 
nimetler vereceğini söyledi. 

Abileri, Hz. Yusuf’u babalarından 
kıskanıyorlardı.  Hâlbuki hem Yusuf 
hem de küçük kardeşi Bünyamin 
onlardan çok küçüktü ve daha çok ilgiye 
muhtaçlardı. Abileri şeytana uyarak bir 
plan yaptı. Babalarından izin alarak oynama 

bahanesiyle Yusuf’u dışarı çıkardılar. Ve 
onu oturdukları yerden çok uzakta bir 
kuyuya attılar. Eve döndüklerinde de 
babalarına Yusuf’u bir kurdun yediği 
yalanını söylediler. 

Hz. Yusuf kuyuda Allah’a dua ederek 
bekliyordu. Nihayet yakınlardan geçen 
bir kervan kuyudan su çekerken onu 
bulup çıkardı. Hz. Yusuf’u Mısır’a 
götürüp köle olarak sattılar. Onu köle 
pazarından Mısır Azizi satın aldı. Evine 
götürdü ve eşi Züleyha’ya ona iyi 
davranmasını söyledi. 

Zamanla Hz. Yusuf çocukluktan çıkıp 
gençlik çağına girdi. Hem ahlakının 
hem de yüzünün güzelliği ile dikkat 
çekiyordu. Mısır Azizi’nin eşi de ona ilgi 
duymaya başlamıştı.  

Hazreti Yusuf 
aleyhisselam
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Peygamber Kıssaları



Bir gün Hz. Yusuf’a bir tuzak kurdu. 
Odadayken kapıyı kilitledi. Ona duyduğu 
isteği dile getirdi. Ancak Hz. Yusuf, 
Allah’tan korkan, güzel ahlaklı biriydi. 
Züleyha’nın bu çirkin isteğini geri 
çevirdi. Kapıya yönelerek bir an evvel 
çıkmak istedi. Züleyha arkasından 
koşarak Hz. Yusuf’un gömleğini yırttı. 
Hz. Yusuf kapıyı açıp dışarı çıktığında 
karşısında Mısır Azizi’ni gördü. Züleyha, 
oracıkta Hz. Yusuf’a iftira attı. Hz. 
Yusuf’un kendi üzerine yürüdüğünü 
söyledi. Züleyha’nın akrabalarından 
biri kimin doğru söylediğini bulmak 
için bir çözüm önerdi: Gömlek önden 
yırtılmışsa Hz. Yusuf suçluydu. Yok 
gömlek arkadan yırtılmışsa Züleyha 
suçluydu ve yalan söylüyordu. Hz. 
Yusuf’un gömleği arkadan yırtılmıştı. 
Aziz, karısı Züleyha’ya tövbe etmesini 

söyledi. Hz. Yusuf’tan da bu olaydan 
kimseye bahsetmemesini istedi. Fakat 
dedikodular ülkede yayılmıştı. Bu 
dedikoduların önüne geçmek için suçsuz 
olduğunu bile bile Hz. Yusuf’u hapse 
attılar.

Yusuf Peygamber hapiste insanları bir 
olan Allah’a iman etmeye çağırıyordu. 
Hapistekiler bir rüya gördüklerinde onu 
Hz. Yusuf’a gelerek tabir ettiriyor yani 
yorumlatıyorlardı. Rüyaları yorumlama, 
Allah’ın Yusuf Peygamber’e verdiği 
nimetlerden biriydi. Mısır kralı da bir rüya 
görmüştü. Rüyasında yedi semiz ineği, 
yedi zayıf ineğin yediğini ve bir de yedi 
yeşil başak ile yedi kuru başak görmüştü. 
Bu rüyaya kimse anlam verememişti. 
Hapisten çıkmış olan biri, Hz. Yusuf’un 
rüyaları çok iyi yorumladığını krala haber 
verdi.  
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Yusuf (a.s.)’a rüya anlatılınca gelecek 
yedi yılda büyük bir bolluk yaşanacağı 
ve sonrasında gelen yedi yılda ise 
büyük bir kıtlık yaşanacağını, sonrasında 
tekrar bolluk yaşanacağını söyledi. 
Kıtlık yıllarında sıkıntı çekmemek için ilk 
bolluk yıllarında hububatı yani bazı tahıl 
ürünlerini iyi biriktirip depolamalarını 
söyledi. Kral, Hz. Yusuf’un hapisten 
çıkarılmasını emretti. Hz. Yusuf hapisten 
çıkmadan önce, kendisine atılan iftiranın 
açığa çıkmasını istedi. Züleyha ve 
zamanında Hz. Yusuf hakkında dedikodu 
yapanlar da onun kötü biri olmadığını,  
iftiraya uğradığını söylediler. Böylece 
gerçekler apaçık ortaya çıktı. Kral, her 
konuda kendisine güven veren  
Hz. Yusuf’u vezir yaptı.

Kralın rüyasında gördüğü kıtlık yılları 
geldiğinde Mısır iyi bir durumdaydı. 
Çünkü Mısır’a vezir yapılan Hz. Yusuf 
yedi yıl süren bolluk yıllarında ürünlerin 
fazlasını biriktirmişti. Hatta öyle ki Mısır’a 
dışarıdan bile gelerek erzak yani yiyecek 
isteyenler oluyordu. Gelenlerin arasında 
Hz. Yusuf’un abileri de vardı. Hz. Yusuf 
onları görür görmez tanıdı. Ancak abileri 
onu tanıyamadılar. Herkes gibi  
abilerine de bedeli karşılığında erzak 
verildi. Abileri evde bir kardeşlerinin 

ve yaşlı bir babalarının daha olduğunu 
söyleyerek onlar için de erzak istediler. 
Hz. Yusuf bir dahaki gelişlerinde o 
kardeşlerini de getirmelerini istedi. 
Yoksa bir daha erzak alamayacaklardı. 
Hz. Yusuf, yanındakilere abilerinin 
yiyecek karşılığı ödedikleri bedelin 
yüklerinin içine geri konulmasını söyledi.  

Abileri eve döndüklerinde olan biteni yaşlı 
babaları Yakup Peygamber’e anlattılar. Bir 
dahaki sefere yanlarında küçük kardeşleri 
Bünyamin’i götürmezlerse erzak 
alamayacaklarını söylediler. Babaları 
onlara yıllar önce Yusuf’un başına 
getirdikleri işi hatırlatarak Bünyamin için 
onlara güvenmediğini söyledi. Oğulları 
yüklerini açınca aldıkları erzakın bedelinin 
de konulmuş olduğunu gördüler. Bu, 
Mısır’daki vezirin iyi biri olduğunu 
gösteriyordu. Babalarını bu sefer kötü bir 
şey olmayacağına dair iknaya çalıştılar. 
Babaları onlardan kesin bir söz alarak 
Bünyamin’i de onlarla Mısır’a gönderdi. 
Zira aldıkları erzak azdı ve çabuk bitmişti. 

Abileri ile Bünyamin, Mısır’a gelip Hz. 
Yusuf’un huzuruna çıktılar. Hz. Yusuf 
bir ara Bünyamin’i onlardan ayırarak 
kendisinin Yusuf olduğunu söyledi. 
Kardeşi Bünyamin çok şaşırarak sevindi.  
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İki kardeş özlem giderdiler. Hz. 
Yusuf şimdilik kimseye kendisinden 
bahsetmemesini istedi. Kardeşi Bünyamin’i 
yanında alıkoymak için bir plan yaptı. 
Kralın su kabını gizlice Bünyamin’in yükü 
içine koydurdu. Bünyamin ve abileri 
gerekli erzakı alıp tam yola çıkmak 
üzereyken nöbetçiler onları durdurdu. 
Kralın su kabının kaybolduğunu ve herkesi 
arayacaklarını söylediler. Aranan su kabı 
Bünyamin’in yükü arasında çıktı. Yusuf 
(a.s.), abilerine böyle bir suçun onların 
kanunlarına göre nasıl cezalandırıldığını 
sordu. Onlar da bu suçu işleyen her 
kim ise onun alıkonulduğunu söylediler. 
Hz. Yusuf, böylece kardeşi Bünyamin’i 
alıkoydu. Abileri ise onu babalarına sağ 
salim geri götürmeye söz vermişlerdi. 
Bünyamin yerine kendilerinden birinin 
alıkonulması için ısrar ettiler. Hz. Yusuf 
böyle yaparsa haksızlık olacağını söyledi. 
Bunun üzerine abilerinden büyük olanları 
diğer kardeşlerine dönerek, siz babamıza 
gidip durumu anlatın, ben de burada 
kalayım, dedi. 

Abileri Kenan diyarına döndüklerinde 
durumu babaları Hz. Yakup Peygamber’e 
anlattılar. Hz. Yakup, Bünyamin’in 
böyle kötü bir şey yapmayacağını 
biliyordu. Oğulları zaten yıllar önce 
Yusuf’a yaptıkları hakkında da yalan 
söylemişlerdi.   

Hz. Yakup, Yusuf’u hatırladı ve 
üzüntüden gözleri görmez oldu. 
Ama Allah’tan ümidini hiç kesmemişti. 
Oğullarından, Yusuf ve kardeşinin başına 
ne iş geldiğini araştırmalarını istedi. 

Hz. Yakup’un oğulları, Yusuf (a.s.)’ın 
huzuruna çıktıklarında bu sefer Yusuf 
(a.s.) abilerine kendini tanıttı. Abileri 
yıllar sonra kardeşleri Yusuf’u böyle 
gördüklerine çok şaşırdılar. Ona yaptıkları 
kötülüğü hatırlayarak, pişman oldular. 
Hz. Yusuf ise her zamanki güzel ahlakını 
gösterdi, Allah sizi affetsin, dedi ve 
onları üzüp kıracak bir şey söylemedi. 
Babasının durumunu sordu. Gözlerinin 
görmediğini söylediklerinde gömleğini 
çıkarıp abilerine verdi. Bunu babalarının 
gözlerine sürmelerini böylece gözlerinin 
açılacağını söyledi. Ailelerini alarak Mısır’a 
gelmelerini de istedi. 

Abileri Kenan diyarına yaklaştığında  
Hz. Yakup, yıllar önce kaybettiği oğlu 
Yusuf’un kokusunu aldığını söyledi. 
Oğulları gelip Yusuf’un gömleğini 
gözlerine sürünce gözleri açıldı.  Hep 
birlikte Mısır’a hareket ettiler. Yusuf (a.s.), 
annesi ve babasını görünce çok sevindi. 
Yakup Peygamber ve tüm ailesi Mısır’a 
yerleşti. 
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Yazan: Derya Yöney
Renkli Dünyamın Sesi

Gündüzlerin uzadığı, gecelerin kısaldığı 
sıcak bir yaz günüydü.  Temmuz 
ayının sıcağı kendini iyiden iyiye 
hissettiriyordu. Sıcak yaz gecelerinde 
insanlar serinlemek için dışarı çıkıyor, 
neredeyse her parktan, her mahalleden 
çocuk sesleri yükseliyordu. Biz  
yıldızlar da gökyüzünden ışıklarımızla 
neşe saçıyor, gökyüzüne bakan 
çocuklara göz kırpıyorduk. Ta ki, en 
uzun yaz gecesini yaşayana kadar! 

Hep birlikte neşeyle ışıldadığımız 
gecelerden birinde, gökyüzünde 
birdenbire bir hareketlenme başlamıştı. 
Savaş uçakları, helikopterler, bombalar 
ve silah sesleri gecenin ve şehrin 
sessizliğini şiddetle deliyor ve hepimizi 
endişelendiriyordu. Bu hiçbirimizin alışkın 
olmadığı bir manzaraydı. Gökyüzündeki 
hareketlilik sokaklarda da yankı bulmaya 
başlamıştı. Herkes gecenin bu vaktinde 
neler yaşandığını anlamaya çalışıyordu. 
Çocuklar, gençler, anneler, babalar, 
nineler, dedeler ayağa kalkmıştı.  
İnsanların gördükleri manzara sanki 
kötü bir rüya gibiydi! Birkaç saat 
öncesine kadar çocukların neşeyle 
oynadığı sokaklar artık tehlikeyle 
doluydu! 

EN UZUN  
YAZ GECESİ



19Diyanet Çocuk Dergisi, Temmuz 2019

Biz yıldızlar da olan biteni 
seyrediyorduk, ancak sokağa çıkan 
yüzlerce insana ışık olmaktan başka 
elimizden bir şey gelmiyordu!

Yıllar sonra vatanımızın ve milletimizin 
bir kez daha tehlikede olduğu 
konuşuluyordu. Bir yandan da, 
minarelerden sala sesleri yükseliyor, 
gökyüzünde yankılanıyordu. “Bu 
vatan hepimizin ve sahipsiz değil!” 
diye düşünen kadın, erkek, genç ve 
yaşlı herkes meydanlara çıkmıştı. Yıllar 
önce Çanakkale’de bizi zafere götüren 
ruh yeniden canlanmış ve milletimiz 
kahramanca bir mücadele sürdürmüştü. 

O gece, insanların duaları gökyüzünü 
kapladı;  acı ve hüzün şehrin üstünde 
dolaştı. Pek çok şehit ve gazinin haberi 
duyuldu. Ve o gece, gerçekten çok 
uzun oldu. Ancak, her gecenin bir 
sabahı vardı ve sabah olduğunda, 
vatanın birliği ve bütünlüğü için 
mücadele eden milletimizin, vatanına 
canı pahasına sahip çıkacak kadar onu 
çok sevdiği bir kez daha tarihe kazındı. 

Ertesi gece, al bayrağımız vatan 
topraklarımızda gururla dalgalanırken, 
biz, yıldızlar ve ay, ona gökyüzünden 
eşlik etmiştik. 

Yeni gelen gün, gece yaşanan tüm 
acılara ve hüzne rağmen, yeni umutlarla 
ışıldamaya başlamıştı.



Yaz Bitmesin
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Yazan: Zekiye Çoban
Çizen: Sıddıka Tasa

Mavi
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Hazırlayan: Pınar Melike Uzun 

Oyun Parkı

MALZEMELER

Bir tane renkli karton •  Renkli boya 
kalemleri • Makas • Bir miktar ip 
Bir tane çöp şiş çubuk

Renkli kartondan 
aynı boyda 
ve uzunlukta 
dokuz tane şerit 
kesiyoruz ve 
üzerine farklı 
desenler çiziyoruz 
ve ortadan ikiye 
katlıyoruz.

Ortadan ikiye 
katladığımız şeritleri 
şekildeki gibi birbiri içine 
geçiriyor ve şeritlerin 
ucunu dışa doğru 
çekerek pervanemizi 
oluşturuyoruz.

Pervaneye geçirdiğimiz 
ipi pervanenin 
iç kısmından 
düğümlüyoruz.

Peş peşe ipe  
dizdiğimiz  
pervaneleri çöp şiş  
çubuğuna  
bağlıyoruz. Pervaneyi alarak  
rüzgârda koşabilir ya da  
balkon-cam kenarlarına sabitleyerek 
pervanenin rüzgârda nasıl döndüğünü 
seyredebilirsiniz.

01

02

03
04

Pervane
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Mümin olmak isteyenin 
O dökülür dilinden
Allah’ın varlığına 
İnanmaktır gönülden

Kelime-i Şehadet getirmek

Namaz kılmak

Oruç tutmak

Hacca gitmek

Zekât vermek

Her gün günde beş kere
Secde ettim Rabbime
Bir de dua edince
Huzurla bitti gece

Uçağa bindim, uzağa gittim
En güzel siyahı seyrettim
İnsanlar dönerken etrafında
Müminler kardeşti, bildim

Verdiğin her şey için
Sana şükür Allah’ım!
Paylaş dedin bize de 
Paylaşın ki çoğalsın 

Yemedim içmedim
Hiçbir kalbi üzmedim
Gün akşama erince
Afiyetle yemek yedim 

Hazırlayan: Ayşe Karaman
Oyun Parkı

İSLAM’IN ŞARTI



Göklerde dalgalanan

Ay yıldızlı bayrağım

Değerini anlayan

Bir insan olacağım

Annem, babam, kardeşim

Vatanım benim evim

Yaşarız hep birlikte

Barış, huzur içinde.

VATANIM
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Yazan: Fatma Özcan
 Oyun Parkı



Aşağıda İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ni ziyaret 
eden arkadaşlarınızın resmini görüyorsunuz. Haydi, iki resim 
arasındaki beş farkı bulalım.

5 FARKI BULALIM
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Oyun Parkı
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Yazan: Rabia Gülcan Kardaş
Marifetli Takvim

Temmuz 7. ay, 31 gün sürüyor. Bu ayın ilk birkaç günü hicri olarak 
Şevval, kalan günleri Zilkade ayına denk gelecek. 

Biraz Limonata Biraz Buz, 
Geldi Sımsıcak Temmuz

Önemli Olaylar  Günler  Haftalar

Sırplar, Srebrenitsa’da en az 8.000  
Boşnak’ı katletti. Bosna’daki bu en acı  
günden sonra mavi kelebekleri  
duymuşsunuzdur. Oradaki toplu mezarlara konuyorlar.

Tarık bin Ziyad İspanya’yı fethetti. İspanya nerede biliyor musun? 
Endülüs tarihini bilmiyorsan bu yaz araştırmaya ne dersin?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde 
vatanımızın elden gitmemesi için can veren şehitlerimizle, 
yaralanan gazilerimize dua etmeyi unutma. Vatanımızın bir daha 
böyle bir tehlikeye düşmemesi için bilinçli olalım.

Mukaddes emanetler, Yavuz Sultan Selim’e 
teslim edildi.

Türk Dil Kurumu kuruldu.

Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleşti.

11 Temmuz 1995

26 Temmuz 711 

15 Temmuz 2016 

6 Temmuz 1517

12 Temmuz 1932

20 Temmuz 1974

5 Temmuz’daki Nasreddin Hoca’yı Anma Şenliği’nden esinlenerek bu ayın 
etkinliğini fıkralara ayırıyoruz. Bu ay çevrendeki insanları güldürmeye ne dersin? 
Fakat şakanın da fıkranın da bir usulü vardır, usulünce yapılınca “latife” olur bir 
insanı tebessüm ettirmek. Haydi bu ay güzel fıkralar öğren ve çevrendekileri 
hem güldür hem düşündür. 

Ayın Etkinliği
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Temmuz,  Eyyam-ı Bahur’un, yani en sıcak günlerin 
başladığı ay. Ağustos sıcaklarına da merhaba deyin, 
buharlaşmamaya dikkat edin!

Barboros Hayrettin Paşa vefat etti. 
Türbesi Beşiktaş’tadır. Denizlerde 
savaşmak, fetihleri denizler 
üzerinden yapmak da çok kolay 
olmasa gerek. Denizin reisi lakaplı 
Barbaros Hayrettin’in hayatını bu 
yaz öğrenmeye ne dersin?

5 Temmuz 1546 

Hayırla Yâd Edelim 

Tabiatname  Doğa Takvimi

Bevârih, sıcak rüzgârların sonu.

Kızılerik Fırtınası.

 8 Temmuz 
30 Temmuz 

Güneş tutulması. Bu tutulma  
ülkemizden gözlenemeyecek ama  
16 Temmuz’daki parçalı ay tutulmasını 
izleyebileceğiz. Tutulma 21:43 civarı 
başlayacak. Ay tutulduğu zaman kılınan 
namaza hüsuf namazı dendiğini biliyor 
musun?

 2 Temmuz 

Asumanname  Gökyüzü Günlüğü
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Yazan: Hatice Uçar

Bu Söz Bize Ne Söyler?

Talha yaz okuluna Bekir’le beraber 
gitmek için her gün olduğu gibi koşa 
koşa Bekirlerin evine geldi. Bekir 
erkenden kalkmış, kahvaltısını yapmış, 
ardından kitabını okumaya koyulmuştu. 
Kapıyı açtığında Talha’yı nefes nefese 
görünce, yine uyanamadın galiba, dedi. 
Talha yataktan kalktığı gibi Bekirlerin 
evine koşmuştu. Bekir’in annesi de 
Talha’yı öyle görünce,

- İstersen sana bir şeyler hazırlayayım, 
kahvaltı yapmamışsındır, dedi.

 Talha, 

- Teşekkür ederim Reyhan Teyze, hemen 
çıkmazsak okula geç kalacağız, dedi.

Reyhan Hanım, Talha için üzülüyordu. 
Talha, Reyhan Hanım’ın kendisine 
bakışlarını görünce onun ne demek 
istediğini anladı:

YOL ALIR
ERKEN KALKAN



Oyun iki grup olarak oynanır. Her takımda en az iki kişi bulunmalıdır.

Her bir kelime anlatılırken kullanılmaması gereken dört sözcük de aynı 
kâğıda yazılır. Böylece sekiz kâğıt oluşturulur. 

Kâğıtlar ters ve karışık olarak ortaya koyulur. 

Oyuna başlayacak olan takımdan bir kişi, ortadan bir kâğıt alır. 

Kâğıdın en üstündeki kelimeyi, alttaki yasaklı kelimeleri kullanmadan 
takım arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Karşı takımdan bir kişi anlatıcının 
yanında durur ve yasaklı kelimeleri kullanıp kullanmadığını kontrol eder.

Her bir kelime için süre 60 saniyedir. Karşı takımdan bir kişi süreyi tutar.

Kelimeyi bilen takıma 1, bilemeyen takıma 0 puan yazılır. 

Anlatıcı 60 saniyelik süreyi doldurunca sıra diğer takıma geçer.

En çok puan toplayan takım oyunu kazanır.

KULLANILMAYAN KELİMELER OYUNU KURALLARI
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- Biliyorum Reyhan Teyze, yine erken kalkan yol alır, diyeceksin bana. Ben de her sabah 
erkenden kalkıp yapmam gerekenleri  planlıyorum ama bir türlü erken kalkamıyorum. 

- Biraz erken yatarsan bence bu işi çözersin, dedi Reyhan Hanım göz kırparak.

Talha da artık hep koşturmaca içinde olmaktan, zamanı 
yetirememekten usanmıştı. Böyle giderse yaz tatili böyle 
geçip gidecekti. En sonunda, her gün  bir önceki günden 
yarım saat erken uyuyarak yatma saatini olması gerektiği 
saate çekti. Artık erken uyuyor, erken kalkıyor, kahvaltısını 
yapıp okula gidene kadar yapmak istediklerini rahatça 
yapıyordu.

Kahvaltı

Sabah
Çay

Yemek
Zeytin

Sabah

Akşam
Aydınlık

Gün
Horoz

Nefes

Akciğer
Burun 
Hava

Yaşamak

Yatmak
Uyumak
Gece

Yatak
Yastık

Zaman

Vakit
Saat

Dakika
Geçmek

Plan

Saat
DüzenProgram

Hafta

Erken

Geç
Güneş

Uyanmak
Okul

Yaz

Sıcak
Deniz 

Kış
Güneş
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Yazan: Ferize Yeksek

Merhaba, gül kokulu, ay yüzlü, 

sevgili çocuk!

Adını bilmiyorum, sen de benimkini. 

Ne dersin, bugün tanışalım mı 

seninle? Önce kendimi tanıtayım 

sana:

Ben, senin ve tüm insanların hatta 

hayvanların dahi kalbinde bulunan 

bir duyguyum.

Nereden mi geldim?

Benim kaynağım, Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’tır. 

Beni gizlendiğim yerde göremezsin 

ama bazı davranışlarla görünür 

hale gelirim. Hatta sen de defalarca 

gördün beni.

Nerede mi?

Beni ilk önce ve en çok annenin 
sıcak kucağında, yanağına 
kondurduğu öpücükte, hasta 
olduğunda yaptığı çorbada, sen 
üzüldüğünde döktüğü gözyaşında 
gördün. 

Bir yetimin başını okşayan 
elde gördün. Yaşlı bir amcanın 
poşetlerini taşırken arkadaşında, 
harçlığını unuttuğunda sana 
tost alan öğretmeninde gördün. 
Anne aslanın ağzıyla yavrusunu 
incitmeden taşımasında gördün.

HAYDİ TANIŞALIM
Gökkuşağı
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Ben içinde olduğum sürece 
sokaktaki aç kediye süt verirsin, 
saksıdaki susamış çiçeğe su 
verirsin, simidini arkadaşınla 
paylaşırsın. Komşun aç iken sen tok 
bir şekilde uyuyamazsın, kardeşin 
yere düştüğünde koşup elinden 
tutarsın. 

Hastalanan ya da yaralanan 
birisini gördüğünde acısını, üzülen 
ve ağlayan birini gördüğünde 
gözyaşlarını yüreğinde hissedersin. 
Ve koşup ona yardım etmek 
istersin.

Ben kalbinde olduğum müddetçe 
kimseye zarar veremezsin, kimsenin 
canını yakamaz, kalbini kıramazsın. 
Hiç kimsenin çaresizliğine “Aman 
canım bana ne!” diyemezsin.
Benimle birlikte sen, sevgi dolu, 
yardımsever, güçsüzü koruyan, 
kötülükleri affeden, güleryüzlü biri 
olursun!”

Şimdi beni tanıdın mı bilmiyorum?
Benim adım Merhamet. Peki 
seninki?   



DİLİMİZ
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Yazan: Rukiye Oklan
Güzel Dilimiz

Hava o kadar sıcak ki anlatamam. 
Halamı ziyarete gidiyoruz yaşadığı 
şehre. Bu arada yolumuz üstündeki 
şehirlerle de tanışıp kaynaşıyoruz. 

Gerçekten yurdumuz çok güzel. 
Babam yeryüzünü gezmenin Kur’an’da 
bize tavsiye edildiğini söylüyor. 
Gezerken tefekkür etmeliymişiz, ibret 
almalıymışız. Ben de öyle yapmaya 
çalışıyorum. 

Son gezdiğimiz şehir beni şaşırttı, 
kaynaşamadık bir türlü. Dayanamayıp 
babama açtım konuyu:

- Şehir merkezindeki dükkânların 
neredeyse hepsinin ismi yabancıydı. 
Sanki başka bir ülkede geziyormuşuz 
gibi hissettim kendimi. Çoğunun ne 
dükkânı olduğunu anlayamadım. 
Bazıları da ne Türkçe gibi ne yabancı 
gibiydi, tuhaf yazılmıştı. “Döner’s” 
yazıyordu birinde, diğerinde de 
“Sharküteri”. Neden böyle yapıyorlar, 
hiç anlayamıyorum baba!

- Buralar turistik şehirler olduğu 
için daha çok turist çekebilmek 
amacıyla bunu yapıyorlar. Belki bir 
nebze faydası da oluyordur ama 
bu yaptığımız kendi dilimize ihanet, 
farkında değiller.
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- Aslında başka dillerden hiç kelime 
almadan sadece Türkçe ile konuşup 
yazsak değil mi baba?

- O dediğin mümkün değil canım. 
Büyük devletler, büyük medeniyetler 
kuran milletler illa ki başka dillerden 
sözcükler alır. Bu doğaldır. Mesela 
Türkler, Orta Asya’da tarım ve 
hayvancılıkla uğraşırdı. Anadolu’ya 
gelip denizle, denizcilikle tanışınca 
Latinceden, İtalyancadan bu alanda 
çok sayıda kelime aldı. İslamiyet’e 
girince Arapçadan, ayrıca Farsçadan 
pek çok kelime aldı. Ama getirdiği 
eklerle, telaffuzuyla artık bunları 
Türkçeleştirdi. Artık herkes 
anlayabiliyor bu kelimeleri, kullanıyor. 

- O zaman sorun nerede?

- Sorun şu ki, kendi kelimelerimiz 
olduğu hâlde, herkes bunu kullanıp 
anlayabildiği hâlde sırf özentiyle başka 
dillerin kelimelerini kullanmak bizi kendi 
kültürümüze yabancılaştırır. Birbirimizi 
anlayamaz hâle getirir. Yani birbirimize 
kör ve sağır kesiliriz. Kendi müziğimizi, 
edebiyatımızı, kendi kültürümüzü 
oluşturamayız.

- O zaman bir millet için dil meselesi 
sadece dili ilgilendirmiyor. 

- Tam da öyle kızım. Diline sahip çıkıp 
onu koruyan vatanını da korumuş olur.
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İLMİN ÖNCÜLERİ / İbnü’l-Heysem
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İki takım halinde dış 
mekânda oynanan 
bir oyundur.

Yere, 9-10 adet yassı 
taş ya da düz kiremit 
parçası üst üste dizilir. 
Takımlardan birinden 
bir atıcı seçilir ve topu 
yerden taşlara doğru 
yuvarlar.

Eğer top, taşların tamamını 
dağıtabilirse, o zaman kendi 
takımı kaçmaya başlar. Diğer 
takım elemanları ise topla, 
kaçanları vurarak oyun dışı 
bırakmaya çalışır. 

Bu arada kaçan 
takım yakalanmadan 
taşları daha önceki 
yerine yeniden üst 
üste dizerse oyunu 
kazanmış olur. 

Arkadaşlar! Dalya oynamaya hazır mısınız? 

DALYADALYA

Dış Mekân
2Takım
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Yazan: Ecmel Güngör
Çizen: Bedirhan Akcan

Oyun Oynayalım mı?
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Arkadaşlar! Dalya oynamaya hazır mısınız? 

DALYADALYA

Dış Mekân
2Takım
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Bulmaca Treni
Receb  
Karataşoğlu

1 Müminleri bayram ya da cuma namazına 
çağırmak, kimi zaman da cenaze için 
kılınacak namazı haber vermek için 
minareden okunan dua, ayrıca 15 
Temmuz gecesinde milletimize vatanı 
savunmak için yapılan çağrı.

2 Ülkesini seven manasındaki sözcük.

3 Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan 
Millî Marşımızın adı.

4 Bir milletin simgesi olarak kullanılan, renk 
ve biçimle özelleştirilmiş kumaş, sancak.

5 Savaştan sağ veya yara almadan dönen 
kimse.

6 Kazanmak, galip gelmek, başarı 
manasındaki sözcük.

1 Aynı topraklar üzerinde yaşayan, 
aralarında dil, duygu, kültür ve tarih bağı 
bulunan topluluk.

2 İstiklal.

3 Herhangi bir amaca erişmek için emek 
harcama, çaba sarf etme.

4 Vatanı ve dini için canını seve seve feda 
eden kimse.

5 Üzerinde yaşadığımız toprak, yurt.

6 2016 yılının Temmuz ayında millî 
irademize karşı yapılan saldırı karşısında 
milletçe tek yürek olup kazandığımız 
mücadelenin günü. 

YUKARIDAN AŞAĞI

SOLDAN SAĞA

Çengel Bulmaca
1

1

2

3

5

6

4

5

6

2 3 4
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Hazırlayan: Özlem Aka

Haydi Çizelim
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Aydınlık Sabahlar
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: “Sığınırım sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden,
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden,
…

Yaz akşamları annem bize ezbere bildiğimiz surelerin anlamlarını da 
öğretir, Kur’an’ı gönlümüze yazmaya çalışırdı. Üç yıl önceki o akşam 
biraz hüzünlüydü. Öğlen ağabeyimi İstanbul’a teyzemin yanına 
uğurlamıştık. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanmış; çok 
çalışmış, çok yorulmuştu. İyi bir tatili hak etmişti. 

- Anneciğim gecenin kötülüğü olur mu? Hırsızlardan mı bahsediyor  
bu ayet?

- Hırsızlardan, düşmanlardan aklımıza gelemeyecek her tür 
kötülükten… Bize onlardan Allah’a sığınmayı öğretiyor.

- Bizim sitenin güvenliği var, hırsız giremez değil mi anne?

- İnşallah yavrum. Rabbim aydınlık sabahlar nasip etsin.

- Sabah zaten aydınlık olur anne!

Babam dayanamayıp söze karıştı:

- Ooo hanım, oğlundan ayrıldın, yüzün gülmüyor!

- Ondan mı bilemedim, içimde bir sıkıntı var. Ulaştı mı acaba?

Babam cevap vermeye hazırlanırken telefonu çaldı. Abim arıyordu, 
ulaşmıştı.

- Oooh, abim şimdi İstanbul’un her yerini iyice öğrenir!

- Öğrensin tabii... Nasıl olsa İstanbul’da okumak istiyor. Haydi çıkıp biraz yürüyelim, herkese iyi gelecek. 

Babam haklıydı. Abimi şimdiden çok özlemiştim. Hazırlandık çıktık. Evimizin yakınındaki parka geldik.

Kardeşimle parkta epeyce oynamıştık. Bu arada parkımızın üstünden arka arkaya uçaklar geçmeye başladı. 
Kardeşim seslerden korkmuştu.

- Hayırdır inşallah, bu saatte bu kadar uçak da neyin nesi? Ne kadar alçaktan uçuyorlar üstelik, dedi babam 
endişeyle. Eve gidelim artık.

Eve gelmiştik ama uçak sesleri bitmek bilmiyordu. Babam televizyonu 
açtı. İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü kapatılmıştı. Bir şeyler 
ters gidiyordu. Annem uçak sesleri arasında kardeşimi 
uyutmaya çalışıyordu. Benim de gözlerimden uyku 
akıyordu ama herkesteki bu tedirginlik 
beni de korkutmuştu. Bu arada 
Cumhurbaşkanımız televizyonda, 
“Halkımı meydanlara davet ediyorum.” 
diyordu.  

Yazan: Rukiye Oklan
Kalemlik
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Babam çok kısa bir telefon görüşmesi yapıp “Tamam geliyorum.” diyerek kapıya yöneldi. Kardeşimi uyutmuş 
gelen annem, babamın arkasından kapıya koştu: “Nereye gidiyorsun Mustafa?” “Darbe yapılıyormuş hanım! 
Vatanımıza sahip çıkma vakti!” “Ben de gelseydim.” “Sen çocuklarla kal. Rabbime emanet ettim sizi.” 

Annem kapıda donmuş kalmıştı. “Anne!” dedim korkuyla. “Canıım!” deyip sarıldı. Sarsıla sarsıla ağlıyordu. Bomba 
sesleri gelmeye başlamıştı. Kardeşim korkudan çığlıklar atarak uykudan uyandı. Annem önce koşup kardeşimi 
kucağına aldı, sonra da abimi aradı. Onlar da teyzemlerle köprüye gidiyorlarmış. Annem dilinde Felak suresi ve 
dualarla salonun bir o ucuna bir bu ucuna gelip gidiyordu. 

Uyandığımda babam başucumda gülümseyerek saçlarımı okşuyordu. 

- Baba! Aydınlık bir sabaha mı uyandık?

- Evet kızım! Elhamdülillah. Çok şehidimiz, çok gazimiz var ama bir kez daha aydınlık bir sabah nasip etti  
Rabbim bu güzel vatana.

- Elhamdülillah dedi annem dudaklarındaki iki kocaman uçukla.

- Abim?

- Onlar da iyiler merak etme. 

Sonra annem ve babam o gece olanları anlattılar. Rabbim şükürler 
olsun, şükürler olsun. Düşmanlara fırsat verme! Bizi aydınlık sabahlara 
ulaştır.
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Sizden Gelenler
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Sizden Gelenler Beyzanur Çayıroğlu

Şule İltir

Ecrin Yıldızer

Fatma Nur Şimal
Hayrunnisa Uğurlu

Musa Yaşar

Mustafa Çoban

Sizden GelenlerSizden Gelenler

Şerife Nur Çiçek

Şeyma Betül Eyüp
Yaren Ünlüer



Mektubu Gelenler

Ravza Liva Bostancı - Fransa

Muhammed Selim Dursun

Emre İldeniz

Emre Fidan- Fransa
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Büşranur Kaygısız
Büşranur Kocabaş

Meryem Salim

Mücahit Zeytin

Muhammed Tarık Gür

Selvinaz Candan
Semra Zeynep Kıraç

Şerafettin Kocabaş

Zeynep Demir
Zeynep İnci

Zeynep Toktaş
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BULMACA ÇÖZÜMLERİ

Okuyucu Mektupları
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BENİM PEYGAMBERİM

Canım peygamberim

Çocukları seversin

Yaşlılara  dua edersin

Benim merhametli peygamberim

Attığın her adımda

Gül kokun saçılır etrafa

Bir kez görsem seni rüyamda

Benim merhametli peygamberim

Ak yüzün parlar güneş gibi

Bütün dünyaya saçılır ışık gibi

Sensizlik bize ölüm gibi

Benim merhametli peygamberim

Büşra Uçar

ANNEM

Annelerin en güzeli
Sensin benim güzel annem
Ilık esen bahar yeli
Sensin benim güzel annem
Güneş yüzlü altın kalpli
Ağır başlı tatlı dilli
Melekler gibi sanki
Sensin benim güzel annem
Açan çiçek çağlayan su
Gülümseyen engin duygu
Evimizin mutluluğu
Sensin benim güzel annem
Zeynep Ebrar Aslan
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