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İŞLEYEN DEMİR 
IŞILDAR

Dergimizle birlikte 'Diyanet Çocuk Dergisi 
2019 DUVAR TAKVİMİ' ve 'Bilgi Kartları'nı 
almayı unutmayın!
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Merhaba

Bir yılın daha son ayına geldik. Kış hazır-
lıkları tamamlandı. Havalar iyice soğudu. 
Bu mevsimde üşütmemek, hasta olmamak 
için giyimimize dikkat edelim.

Havalar soğuk olsa da dergimizde içinizi 
ısıtacak birbirinden güzel çalışmalar bula-
caksınız.

Bu ay gündemimizi ‘çalışma’ konusuna 
ayırdık. Atalarımız ne güzel söylemiş: “İş-
leyen demir ışıldar.” Çalışmak mutluluk 
getirir. Dergimizi okudukça çalışma azmi-
nizin artacağını umuyorum. 

Ayrıca bu sayımızda Mehmet Akif Ersoy’u 
anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İstiklal 
Marşımızın şairi Mehmet Akif’i vefatı yıl-
dönümünde rahmetle anıyoruz.

Aralık ayında insanlığa bıraktığı üstün 
hoşgörü düşüncesiyle gönüller sultanı ola-
rak anılan Mevlana’nın vefat yıldönümü 
var. Mevlana’yı da rahmetle yâd ediyoruz. 

Yılın son bilgi kartlarını almayı unutmayı-
nız. Yıl boyunca biriktirdiğiniz bilgi kartlarını 
kutunuza yerleştirdiniz. Onlar artık kütüp-
hanenizde mini bir bilgi hazinesi olarak 
yer alacaktır.

Bir sene sonra, 2019 yılının ilk ayında ye-
niden buluşmak dileğiyle. Sağlık, sıhhat ve 
esenlik dileklerimle, hoşça kalın.

 

Dr. Elif Arslan
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Yazan: Musa Mert YERE DÜŞEN YULAR
Medine’de sıradan bir gündü. Her zamanki gibi herkesin kendine göre yapılacak çok işi 
vardı. Çalışıp didiniyordu insanlar.

Az ötede bir deve vardı. Bu deve Hazreti Ebu Bekir’in devesiydi. Oracığa çöküver-
mişti. Dinleniyordu. Etrafında koşuşturup duran insanlara aldırmadan, ağzındaki otları 
umarsızca evirip çeviriyordu. 

Az sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Devenin yularından tuttu. Sırtına bindi. Kalkması için 
işaret etti. Hareketlendi hayvan. İki yana savrulan koca gövdesi yavaşça yükseldi. Dört 
ayağı üzerine dikildi. Hazreti Ebu Bekir, ayaklarıyla devenin karnına dokundu. Deve 
yürüdü. Gururlu başını iki yana sallayarak birkaç adım attı. Hayvanın yuları Hazreti Ebu 
Bekir’in elinden düşüverdi. Belli ki sıkı tutmamıştı. Devenin eğri boynundan kayıp inen 
yular, çenesinden aşağıya sarktı. Hazreti Ebu Bekir dağ gibi hörgücün üzerinde öylece 
kalakaldı. Bulunduğu yerden yulara ulaşması mümkün değildi. Yular, devenin dümeniydi. 
Dümeni olmadan deveyi nasıl yönetebilirdi!



Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 461, 2018 3

Oradakilerden yardım isteyebilirdi. Ancak, insanları meşgul edip onları işlerinden 
alıkoymak istemedi. Öyle ya; başkalarına yük olmaya ne gerek vardı. Sağlıklıydı. 
Dinçti. Kendi işini kendi yapabilirdi.

Eğildi. Devenin ön ayaklarına hafifçe vurdu. Sahibini anladı deve. Ön iki dizini kırdı. 
Göğsünü yere koydu. Sonra da arka bacaklarını kırıp tamamen çöktü. Kalkmadan 
önceki duruşuna geldi. Hazreti Ebu Bekir indi. Devenin yularını aldı. Tekrar bindi. İşa-
ret etti deveye. Deve yine yükseldi dört ayağı üzerine.

Olan biteni gören çevredekiler şaşırdılar bu duruma. 

— Söyleseydin bize, devenin yularını hemencecik uzatıverirdik sana, dediler.

Gülümsedi Hazreti Ebu Bekir yardımsever insanlara. Teşekkür etti onlara. 

Ve Sevgili Peygamberimizin kendisine, kendi işini kendi görmekle ilgili yaptığı nasiha-
tinden bahsetti.

Devesini sürdü. İnsanların hayranlık dolu bakışları arasından akıp gitti.
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Peygamberimiz (s.a.s.), yeteneklerine göre 
engellilere kamu alanında görev vermiş ve 
onları bu şekilde topluma kazandırmaya 
çalışmıştır. Örneğin yürümede güçlük çeken 
Hz. Muaz bin Cebel'i, Yemen'e vali olarak 
görevlendirmiştir. Medine dışına çıktığı 
zamanlarda ise görme engeli olan Hz. 
Abdullah b. Ümmü Mektûm'u kendi yerine 
vekâlet etmesi için görevlendirmiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.), görme engellilere 
rehberlik etmemizi, sağır ve dilsizlere 
anlayabilecekleri bir şekilde anlatmamızı, 
güçsüzün koluna girip ona yardım etmemizi, 
derman arayan dertliye yardım için 
koşuşturmamızı istemiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.), âmâ, yani gözleri görmeyen birine 
yardım etmemizin bize sevap kazandıracağını söylemiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.); 
''Açları doyurun, hastaları 
ziyaret edin.'' buyurarak 
muhtaç, engelli ve 
hastalarla ilgilenilmesini 
istemektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.), ''Kardeşinin 
derdine sevinip gülme.'' buyurmuştur.

 
Keşke ben de 

işaret dilini öğrenip 
işitme engellilere elimden 

geldiği kadar yardımcı 
olabilsem!

Gel 
yavrum, 

şu amcanın 
gözleri görmüyor. 

Karşıya geçmesine 
yardımcı 
olalım.

 
Ona yardımcı 
olursak sevap 
kazanırız değil 

mi baba?
Tabii ki 

yavrum. Bu bizim 
aynı zamanda 

insanlık 
görevimiz.

Çocuklar, 
geçirdiği kazadan sonra artık okula 

gelemeyen, evde eğitimine uzaktan devam eden 
arkadaşımız Bilal'i hep beraber ziyaret 

etmeye ne dersiniz? Eveeetttt!

Sen 
arkadaşlarınla 

konuş, onları güzelce uyar 
yavrum, Peygamberimizin bize 

insanlarla alay etmemizi 
yasakladığını söyle.

Anne 
sınıfa yeni 

bir öğrenci geldi, 
yürürken biraz aksıyor 
diye sınıftaki yaramaz 
çocuklar onunla alay 

ediyorlar.

Ne 
güzel, kendisini 
geliştirmiş, tek 

eliyle de olsa güzelce 
çalışabiliyor.

Anne 
bizim okula yeni bir 

memur gelmiş, geçirdiği 
bir kaza sonucu bir kolunu 
kullanamıyormuş ama bir 
görsen tek eliyle ne kadar 

güzel bilgisayar 
kullanıyor!

Biz  Peygamberimizin 

Küçük Ümmetiyiz

Sevgide Engel Nedir 
Bilmeyiz

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 461, 20184

Yazan: Hatice İpek 

Çizen: Bedirhan Akcan
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Yazan: Sabri Güngör

KARIŞIK KURUŞUK KELİMELER ÇÖZÜLMEYİ BEKLER
Sevgili arkadaşlar, aşağıda çalışmakla ilgili atasözleri yer almaktadır. Ancak 
farkettiniz mi cümle içinde bir kelime eksik ve harfleri de karışmış. Eminiz 
kısa sürede harfleri düzeltip yerine koyarak atasözümüzü tamamlarsınız. Haydi 
bakalım iş başına!

1. İşleyen  __ __ __ __ __  pas tutmaz. (RMİDE)

2. Yazın başı pişenin __ __ __ __ __ aşı pişer. (INKŞI)

3. Emek olmadan __ __ __ __ __ olmaz. (EKEYM)

4. Akan su __ __ __ __ __  tutmaz. (UNOYS)

5. Lafla __ __ __ __ __ __  gemisi yürümez. (RİEPYN)

6. Ek tohumun hasını çekme __ __ __ __ __ __ __  yasını. (YEEYİCK)

7. Açık __ __ __ __ aç kalmaz. (ĞIZA)

8. Tarlada izi olmayanın __ __ __ __ __  __ __ __  yüzü olmaz. (ANRAADMH)

AKLIMIZDAN 

ÇIKMASIN!

“Yüce 
dinimiz İsla

m 

çalışmayı iba
det ola

rak 

değerle
ndirmiş, tem

belliği d
e 

hoş gö
rmemiştir.  

O halde 
çalışmaktan 

asla va
zgeçmeyelim ve 

tembellikte
n de sa

kınalım
!” 
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Nefise Zülkadiroğlu, 13, Dörtyol, Hatay
Kuşlar göç ediyor sıcak yerlere.  
Teşekkürler Nefise.

Nazik Nur Yıldız, 10, Dutağaç Köyü,  
Afyonkarahisar 
Köyünüz kışa hazır bekliyor Nazik. Eline sağlık.

Hatice Kübra Çiftci, 8, Bartın
Bütün kış hazırlıkları tamam görünüyor. 
Şimdi keyif zamanı Hatice.

Ümame Peker, 12, İsmailli Köyü,  
Kahramanmaraş
Kışın ayak sesleri hissettirmiş kendini  
köyünüzde. Eline sağlık Ümame.

Rana Bulat, 15, Şereflikoçhisar, Ankara
Şifa deposu tarhana mı o? Afiyet olsun Rana.

Alperen Karakaş, 8, Niksar, Tokat
Soba keyfi bambaşkadır Alperen. Teşekkürler.

Sevgili arkadaşlar, kış mevsimi tüm güzelliğiyle boy gösteriyor. Biz de ayın konusunu 
‘kış’ olarak belirledik. Güzel bir kış manzarası, havuç burun bir kardan adam dergimize 
konuk olmayı bekliyor. Haydi! Siz çekin fotografları biz yayınlayalım. Adınızı, soyadınızı, 

yaşınızı ve fotoğrafı çektiğiniz yeri yazarak, en geç 20 Aralık’a kadar aşağıdaki mail adresine göndermeyi 
unutmayın! e-mail: sgungor100@gmail.com

Şip Şak
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GAZETE:
Babalarımızın kahvaltı sofralarında okumayı pek sevdiği; 
kitap desen değil, dergi desen değil bir tür yazılı ürün. 
Ekonomiden sanata, dünyada olup biten ne varsa; haber ve 
bilgi vermek için genelde günlük, nadiren de belirli zaman 
aralıklarıyla çıkarılan yayın.

GECE:
Güneş’in batmasından biraz sonrasından başlayarak 
doğuşuna kadar süren, gökyüzünün yıldızlar ve ayla 
süslendiği vakit. Dünyanın üzerini, içerisinde yaşayan canlılar 
uyuyup dinlensinler diye örten siyah yorgan.

GEMİ:
Kayık, sandal gibi deniz taşıtlarının ağabeyi. İnsan ve yük 
taşımakta kullanılan, su üzerinde yüzen büyük taşıt.  
Hz. Nuh'un, ona inanan insanları ve hayvanları tufandan 
kurtarmak için inşa ettiği araç.

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 461, 201810

Yazan: Fatma Nur Yılmaz

Sevgili arkadaşlar;
Bu köşemizde bazı kelimelerin anlamlarını resimli ve alfabetik olarak 
bulabilirsiniz.



GİTMEK:
Bir yerden ayrılmak, uzaklaşmak anlamındaki fiil. 
Bu, kısa süreli olabileceği gibi sürekli de olabilir.

GÖZ:
Üzerinde kaşımızın bulunduğu, çevresi kirpiklerle çevrili 
görmekle görevli organımız. Göz ile ilgili “göze girmek”, 
“göz göze gelmek” ve “dört gözle beklemek” gibi 
deyimler ile “Esirgenen göze çöp batar.” ve “Gören 
gözün hakkı vardır.” gibi atasözleri bulunmaktadır.

GÜL:
Kokusu, dokusu ve birbirinden güzel renkleriyle çok 
sevilen bir çiçek türü. Hatta gülü öyle çok sevmişiz ki gül 
deyince aklımıza çok sevdiğimiz Peygamber Efendimiz 
gelir olmuş.

GÖÇ:
Çeşitli sebeplerle bir yerden bir 
başka yere gitme ve yerleşme. 
Suriyeli kardeşlerimiz 
ülkelerindeki savaş ve zulüm 
sebebiyle bizim ülkemize göç 
etmiştir. Peygamber Efendimiz 
ve ona inananların, Mekkeli 
müşriklerden uzaklaşmak için Medine’ye yaptığı hicret de bir çeşit göçtür.
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Yazan: Yaşar Koca
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Sevgili arkadaşım, “Gayretli ve çalışmayı seven…” birine çalışkan deriz. Çalışkan 
insanlar mutluluğu bir anahtar gibi ellerinde tutarlar. Sen de bu anahtarı elinde 
tutmanın yolunu öğrenmek istiyorsan testimize başlayabilirsin.

1   - Çalışmak bizi tembellikten korur. Bu sebeple atalarımız, “Boş gezmekten bedava 
 çalışmak yeğdir.” demişlerdir. Sence çalışarak daha başka nelerden korunmuş oluruz?

A) Sağlıksız olmaktan

B) Başkalarına yük olmaktan

C) Hepsi 

2   - Çalışkan bir öğrenci ne yapar?

A) Ödevlerini ertelemez, her şeyi vaktinde yapar.

B) Kopya hazırlar.

C) Dersi kaynatır.

3   - Ders çalışırken hangi vakitleri tercih edersin? 

A) Yorgun olduğum vakitleri

B) Dikkatimin en yoğun olduğu verimli zamanları

C) Uyku zamanını

4   - “İş görmeyi ve çalışmayı sevmeyen, çaba göstermeyen” kimseye tembel deriz.  
 Bu tanıma göre aşağıdaki hangi iş tembellere zor gelir?

A) Kolay iş

B) Ağır iş

C) Her iş

5   - Çalışkan biri ne üretmez?

A) İcat-Buluş

B) Bahane

C) Fikir

MUTLULUĞUN ANAHTARI
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6   - İşleyen demiri ne tutmaz?

A) Pas

B) Küf

C) Işıltı

7   - “Zahmetsiz rahmet olmaz.” sözünden ne anlıyorsun?

A) İsteklerini uygun biçimde söylemesini bilen kimse, onları önünde sonunda 
 elde eder.

B) Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz.

C) Sıkıntı, güçlük çekmeden iyi ve güzel işler başarılamaz.

8   - Sevgili arkadaşım, her işte olduğu gibi çalışmakta da devamlılık şarttır. 
 Aşağıda çalışmayı seven bir karınca, hedefinde ise başaktan dökülen 
 buğdaylar var. Buğdayları bulabilmesi için ona yardım eder misin?



Yazan: Gülnihal YOLCU
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“İşleyen demir ışıldar“

Demiş atalarımız...

Ne güzel demişler.

İşlersek ışıldarız...

Çalışırsak parlarız...

Çalışmaz...

Hep tembellik yaparsak

Pas tutan demir gibi

   Oluruz...

ÇALIŞMAK  
NE GÜZEL
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Bir bak etrafına

Kuşlar çalışır

 Yuva yapar...

Arılar çalışır

 Bal yapar...

Karıncalar çalışır

 Kışlık erzak toplar...

Ağaçlar çalışır

Senin için

Çeşit çeşit meyve yapar...

Her şey çalışıyor

Parlıyor...

Vee 

İnsan

Ürettikçe mutlu oluyor...



Hazırlayan: Hafsa Boynukalın
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Allah’ın haram kılmadığı,  
temiz olan rızık.

Ekin biçme işi, tarladaki 
ürünlerin toplanma zamanı.

Bir işin üstesinden gelmek, 
muvaffakiyet.

Bir işin yapılması için harcanan 
beden ve kafa gücü.

Bir iş üzerinde emek harcamak.

Çalışmak ve çabalamak.

Herhangi bir şey ortaya koymak veya 
üretmek için güç harcayarak yapılan 
etkinlik.



1. Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas (a.s.)’a yardımcı olarak gönderilmiş ve ondan 
sonra peygamber olmuştur. Hz. İlyas’ın duasıyla hastalığına şifa bulmuştur.

  (YESELA)

2. Kur’an’da adı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Kudüs’te Hz. Mer-
yem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. Mescid-i Aksâ’nın mihrabında 
namaz kıldırıyordu.  

  (KEYYİZARE)

3. İsrailoğullarına gönderilen ve Kur’an’da adı geçen bir peygamberdir. Hz. Zekeriyya  
Peygamber’in oğlu olup, annesi, Hz. Meryem’in teyzesidir. Kur’an’da, bu peygamberin 
isminin daha önce kimseye verilmediği bildirilmektedir.

  (HYYAA)

4. Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamberdir. Allah’ın mucizesi 
olarak babasız dünyaya gelmiştir. Allah’ın izniyle bazı ölüleri diriltmiş, hastaları ve kör-
leri iyileştirmiştir. Bunlar ona verilen mucizelerin bir kısmıdır. Marangozluk ile 
uğraşmıştır. 

  (SAİ)

5. Bütün insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. 571 tarihinde Mek-
ke’de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. 
Kendisine Kur’an-ı Kerim indirilmiştir. Hayatı boyunca insanları, Allah’a kul 
olmaya davet etmiştir. İslam dinini yeryüzüne yaymıştır.

  (DUHMAMME) 
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Yazan: Receb Karataşoğlu

Arkadaşlar, aşağıda bazı peygamberleri kısaca tanıttık. Parantez 
içinde de isimlerin harflerini karışık şekilde verdik. İpuçlarına bakarak 
bu peygamberleri bulmaya çalışalım.



Yazan: Derya Yöney
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Çalışkan karınca ailesi, güzel bir bahçede yaşlı bir ağacın gövdesinde yaşıyordu.  Güneşin 
ilk ışıklarıyla beraber yuvalarından çıkıp çalışmaya başladılar. İçlerinden bir tanesi hariç 
diğerleri çok gayretliydi. Sadece Karınca Çıtır boş boş gezerek, etraftaki börtü böcekle 
konuşarak vakit geçiriyordu. Arkadaşı onu uyardı:

“Çıtır kardeşim gelip sen de bize yardım etsen ne güzel olur! Daha toplamamız gereken 
çok yiyecek kırıntısı var.” Çıtır ise:

“Akşama çok vakit var daha! Hem çalışmak çok yorucu oluyor! Ben biraz gezip dolaşıp 
eğlenmek ve sonra da dinlenmek istiyorum.”  diyerek oradan uzaklaştı. 

“Sakın gitme Çıtır! Bunun için Kraliçe Karınca’dan izin almalısın!”

Bu sözler, Çıtır’ın bir kulağından girdi, öbüründen çıktı! 

“Yiyecek toplamak iki dakikalık iş! Bu kadar çalışmaya, uğraşmaya ne 
gerek var şimdi!” diye düşünerek arkadaşlarının yanından ayrıldı. 

Gezdi, dolaştı ve uzaklarda bir yaprağın gölgesinde uykuya dal-
dı. Uyandığında hava kararmak üzereydi! Telaşla sağına soluna 
baktı, kimseler yoktu. Hızla arkadaşlarının yanına doğru gitti. 
Bütün karıncalar elleri kolları dolu, çalışmanın verdiği mutluluk 
ve huzur içinde yuvaya dönüyorlardı. Bir de kendisine baktı... 
Tembelliği yüzünden hiç yiyecek toplayamamıştı. Arkadaşları 

coşkuyla yürürken, Çıtır üzgün ve başı önde, ağır adımlarla 
onları takip etti.  

ÇALIŞMANIN MUTLULUĞU
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Kraliçe Karınca olan biten her şeyi duymuştu ve Çıtır’ı 
yanına çağırarak ona gün boyu neler yaptığını sordu.  Çıtır 
utancından kıpkırmızı oldu:

“ Şe-şe-şeyyy…Bütün günümü çayırlarda gezerek, çekirgelerle sohbet 
ederek ve uyuyarak geçirdim. Uyandığımda ise, hava kararmıştı ve be-
nim yiyecek toplamak için hiç vaktim kalmamıştı. Bu sebeple, yuvaya 
bir tane bile yiyecek getiremedim. Çok pişmanım, özür dilerim.”

“Özür dilemen yetmez Çıtır! Biliyorsun kış gelmeden önce bize 
yetecek kadar yiyecek toplamalıyız. Eğer yeterince yiyecek birik-
tiremezsek kışın ne yeriz? Hasta ve yaşlı karıncalar ne yapar? Hiç 
düşündün mü? Eğer düzenli çalışmazsak sıkıntı çekeriz, hatanı dü-
zeltmelisin!” dedi Kraliçe Karınca.

Çıtır da ona söz verdi ve hatasını düzeltmek için, arkadaşlarıyla 
beraber çok çalıştı, hatta çalışkanlığıyla diğer karıncalara örnek oldu. 
Artık daha huzurlu ve mutluydu.

ÇALIŞMANIN MUTLULUĞU
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Yazan-Çizen: Hafsa Boynukalın
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Pırıl pırıl çağıldayan ırmağın kenarında çalıştığı günleri özler gibi sessizce bekleyen eski 
bir değirmen vardı. Kasabadakiler bu çalışmayan, yıkık dökük değirmeni umursamaz, 
her yıl hasat vakti geldiğinde çuval çuval buğdayları öğütmek üzere komşu kasabada 
bulunan değirmene götürürlerdi. 

 Nezih Efendi eski değirmenin yamaçlarındaki buğday tarlalarına bakıyordu. Bir gün tarlada 
dinlenirken bu yıpranmış değirmene bakarak kendi kendisine düşünmüş, nihayet sahibinden çok 

az bir ücret karşılığında satın aldığı eski değirmeni günlerce emek vererek tamir etmişti. 

 Değirmen gürül gürül sularla dönmeye, unlar bembeyaz çuvallara dolmaya başlayınca köylüler 
sıra sıra mahsullerini Nezih Efendi’nin değirmenine taşımaya başladılar. Nezih Efendi’nin oğlu Yiğit 
okul çıkışlarında isteksizce babasının tarlasına geliyordu. Ama gezip dolaşıyor, babasına bir yardımı 
dokunmuyordu. Nezih Efendi işi bitip de yorulunca azık bohçasını açar, bir somun ekmeği ikiye böler, 
zeytin kâsesinden besmeleyle yemeye başlardı. Bu zeytin ve ekmekler pek lezzetli gelmezdi Yiğit’e.  
Bir defasında sohbet ederlerken babasına:

 - Zeytin ile ekmeğin hiç tadı yok, dedi. Biraz da sıkılmıştı dediğine ama...

 Babası:

 -Demek zeytin ile ekmek tatsız tuzsuz öyle mi? Diye sordu. Yiğit utana sıkıla:

 -Evet, hiç lezzetli değil, dedi.

 Nezih Efendi’nin canı sıkıldı Yiğit’in nimetin kıymetini bilmediğine ama belli etmedi.

 -Sana bir teklifim var oğlum, dedi. Bundan böyle okul çıkışı burada benimle çalış bakalım, ne dersin? 
dedi.

 Yiğit pek memnun olmasa da değirmende ufak tefek tamir işlerine bakmaya başladı. Çalıştıkça içinde 
yeni heyecanlar doğuyordu. Okul gezisine katılmak istiyor, bunun için harçlıklarını bir kutuda biriktiri-
yordu. 

 Nihayet hasat vakti gelmişti. İşlerini bitiren baba oğul yorgun argın bir ağacın altına oturdular. 
Nezih Efendi bohçasından bir ekmek ile zeytin kâsesini çıkardı. Yiğit bir lokma ekmek aldı bir 
de zeytin. Zeytin ile ekmek o kadar lezzetliydi ki, Yiğit:

 “Allah Allah ne tuhaf şey... Ne kadar da lezzetliymiş meğer.” diye şaştı kaldı. Babasına da 
söyledi düşüncesini. Babası Yiğit’e tatlı tatlı baktı:

 -Çalıştın ve yoruldun. Hak ettin. Bu yüzden sana böyle tatlı geldi. Aslında yediklerin aynı 
zeytin ile ekmek, dedi.

 Yiğit utanmış ama anlamıştı babasının sözlerini. 
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Aralık, yılın 12. ayı ve  
31 gün sürüyor. Günler 
kısalıyor. En uzun gece  
21 Aralık’ta. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü.  
Asıl engel zihinde, unutmayalım!

21 Aralık gecesi dolunay var. Gökyüzü bulutlu 
olmazsa bir selam verebilirsiniz kendisine.

4 Aralık’la şiddetli soğuklar ve yağışlar geliyor. Kapıları camları aralık bırak-
mayın. Ayın 6’sı Kuzey rüzgârları ile, 9’u Karakış fırtınası ile gelecek. 23 
ve 28 Aralık’ta da şiddetli soğuk uyarısı var. Zaten 22 Aralık’la Zemherir 
başlıyor. Hani Kasım ve Hızır günlerini anlatmıştık ya geçen ay. İşte kış 
günlerini ifade eden Kasım’ın en şiddetli soğuklarına Zemherir deniyor. Kırk 
gün sürdüğü düşünüldüğü için Erbain (40) de denilir. Kendisine selam edip, 
sobaya bir odun daha atalım. Ayaklarımıza patik, sırtımıza bir hırka giyelim.

21 Aralık Gündönümü. Kuzey yarımkürede yani siz, 
ben ve tüm Türkiye dâhil dünyanın yarısında en 
uzun geceyi yaşayacağız. Geceyi sadece uyuyarak 
geçirmeyelim. İyi masal anlatan bir aile büyüğü 
bulup, bu akşam ona misafir olabilirsiniz. Giderken 
sahlep götürmeyi de unutmayın. İnşallah evinde 

tarçın vardır.

ESKİ VE YENİ YILIN ARASINDA

ARALIK
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Yazan: Rabia Gülcan Kardaş



Aralık ayı iki güzel ismin aramızdan ayrılışını da hatırlatır 
bize. 17 Aralık Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin (1273), 
27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefatı (1936). İkisi de 
aramızdan ayrıldı ama bıraktıkları eserlerle yaşamaya 
devam ediyorlar. Mesnevî de Safahat da eşsiz kıy-
mette kitaplar.

30 Aralık 1517 pek güzel bir 
tarih.  Yavuz Sultan Selim Han 
Kudüs’ü, Osmanlı topraklarına 
kattı. İnşallah Kudüs, tekrar 
güzel günler görür. İnşallah 
biz de hem o günleri hem de 
Kudüs’ü görürüz.

Ve şimdi hoşçakal 2018 demenin zamanı geldi. 
2019 Ocak ayında sizlerle tekrar görüşmek 
üzere.    

12-18 Aralık, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası.  
Yerli malı kullanma ve tutumlu, tasarruflu olma konusunda 
dikkat edelim. 

29 Aralık. Bugün gündüz 1 dakika uzuyor. Yavaş yavaş da olsa 
artık günler uzamaya başlayacak demektir. 
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Arkadaşlar sizinle eğlenceli bir oyun oynayacağız! Bu oyunu belki de 
biliyorsunuzdur; adı: ‘Nesi Var?’ 

Bir kavramla ilgili bazı bilgileri verdik, siz de bunun ne olduğunu bulup 
cevabı boş bırakılan yere yazınız! Haydi hemen başlayın!Yazan: Şerife Nihal Zeybek

Elleri açması 
var.

Allah katında 
önemi var.

Huzuru 
var.

Sonunda ‘âmin’ 
demesi var.

İstemesi  
var.

Hükümlerinin 
kıyamete 

kadar geçerli 
olması var.

Son vahiy, son 
kitap olması 

var.

İlk suresinin Fatiha, 
son suresinin Nâs 
Suresi olması var.

Son Peygamber 
Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s.)’e 
indirilmiş olması 
     var.



YAVRU KUŞ YUVADA  
GÖRDÜĞÜNÜ YAPAR
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Melek Hanım pencerenin önündeki ekmek kırıntılarını görünce Bekir’e seslendi:

- Oğlum, sen pencerenin önünde ekmek mi yedin?

- Hayır anne, yemeğimi masada yedim. Odaya yiyecek götürmedim, dedi, Bekir.

Melek Hanım az sonra küçük kızı Ayşe’nin elinde bir parça ekmekle pencereye doğru geldiğini 
gördü. Pencerenin önünde güvercinler vardı. Ayşe elindeki ekmeği minik minik koparıp pence-

renin önüne koyuyordu. Melek Hanım birden hatırladı. Tabii ya, dedi gülümseyerek. Yavru 
kuş yuvada gördüğünü yapar. Birkaç gün önce Ayşe’nin dedesi pencerenin önüne gelen 

kuşlara ekmek vermişti. Ayşe de şimdi aynısını yapıyordu. Yalnız, Ayşe ekmekleri pen-
cerenin iç tarafına koyabildiği için güvercinler sadece ekmeklere bakmakla  
yetiniyordu. 

Melek Hanım, Ayşe’yi  kucağına aldı. Pencereyi açtı. Ayşe’nin pencerenin iç tarafına 
koyduğu ekmekleri alıp dışarıdaki güvercinleri beslediler. Güvercinler artık ne zaman 

Ayşe’yi görse pencerenin önüne diziliyorlardı.

Yazan: Hatice Uçar



Çizen: Yahya AlakayYazan: Nesrin Aktaran
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TÜKETİMİ
AZALTMAK

Merhaba arkadaşlar, geri dönüşümün ne olduğunu 
ve çevremize ne gibi kazançlar sağladığını artık çok 
iyi biliyoruz öyle değil mi? Yani atık olan piller, yağ-
lar, camlar, kâğıtlar, plastikler ve elektronik eşyalar 
geri dönüşüme kazandırıldığı takdirde çevreye 
verdiği yararların farkındayız. Sadece çevreye mi 
aynı zamanda doğaya ve ekonomiye de ne kadar 
faydalı olduğunu biliyoruz artık. O halde hepimize 
kocaman bir AFERİN gelsin, bunu hak ettik.

Peki şimdi ne olacak? Yani diyelim evdeki atık-
ları ayrı ayrı sınıflandırdık ve geri dönüşüm için 
toplama kutularına attık. Bu yeterli olur mu yoksa 
çevremiz için başka yapabileceğimiz bir şey daha 
var mıdır sizce? Evet, başka bir şey daha var o da 
bu atıkların miktarını azaltmak. Kısacası, daha az 
tüketirsek daha az atık ortaya çıkar. Dilerseniz 
bunu bir birkaç örnekle açıklamaya çalışalım. 

Mesela ülkemizdeki hane sayısı 
15 milyonun üzerindedir. Diyelim 
ki bu hanelerden her gün bir pet 
şişe çöpe atılsa ortaya 15 milyon 
gibi yüksek miktarda atık çıkar. 
Bunun yerine tekrar tekrar 
kullanabileceğimiz bir şişemiz ya 
da bir suluğumuz olsa, bu kadar 
çok atık ortaya çıkmaz. Hem 
bu pet şişe de tam bize alışa-
cakken çöpe atılmanın şokunu 
yaşamamış olur değil mi? 
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Evet arkadaşlar, çev-
remiz için daha neler 
yapabiliriz bir bakalım 
mı? Örneğin suyu, 
elektriği daha dik-
katli kullanabiliriz, 
bir defa kullanılıp 
atılan ürünleri 
tercih etmeyebi-
liriz ve en önem-
lisi de ihtiyacımız 
olmayan şeyleri 
satın almayarak 
inanılmaz iyi bir 
şey yapmış olmaz 
mıyız?

Ayrıca küçülen kalemlerimizi 
bir kenara atmayıp kullanmaya 

devam etsek, eşyalarımız 
eskimeden yerine ye-
nisini almasak gibi daha 
birçok şeyi buna ekle-

yebiliriz. Ha bir de okulda 
sık sık silgi ve kalem kaybedip 
eve dönmeyi bunlardan say-
mıyorum tabii. Aramızda kalsın 
ama bu benim başıma çok sık 
geliyordu. Sonra hem çevre 
hem de harçlığım için daha 
dikkatli davranmaya başladım. 
Harçlığım birikti ve sonunda 
hayalini kurduğum o oyuncağı 
alabildim çok mutluyum.



Yazan: Ayşe Ciplioğlu Kaş
Çizen: Hüseyin Aydemir
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Merhaba, ben “konuşan ayraç”… Kitap dostu derler bana… Satır satır, sayfa sayfa 
merakla her sayfayı incelerim… Sahibim okudukça ben de okur; yepyeni bilgiler öğreni-

rim… Öğrendiğim bilgileri de faydam olsun diye sevdiklerimle paylaşırım…

  

Yıllardır tecrübelerle dolu sayfalarda öğrendiğim en güzel şey nedir biliyor mu-
sunuz? Çalışmak ve çabalamak... Elimizde bir tohum düşünelim. Onu aylarca 

elimizde tutsak sizce tohum filizlenir mi? Elbette hayır. Ben bir filizlenme 
istiyorsam önce tohumu verimli bir toprağa ekip onu sulamalıyım. Suladığım 
toprağın filizlenmesi için sabırla beklemeliyim. Elimden gelen her şeyi yap-

tıktan sonra sonucu Allah’a bırakmalıyım. Ben ayraç olarak binlerce hikâye 
yolculuğuna çıktım. Öykülerle, romanlarla, destanlarla ve kahra-

manlıklarla dolu nice satıra şahit oldum. Gördüm ki, 
hiç kimse çalışmadan gayret etmeden başarıya 

ulaşamamış. Fatih Sultan Mehmet Han,  
İstanbul’u fethederken gemileri karadan 

nasıl yürütmüş? Çalışma ve gayretle… 

KONUŞAN AYRAÇYazan:  Ayşe Serra Kara
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Doksan küsur yaşında Hz. Ebu Eyyûb el-Ensârî nasıl fetih 
yolculuğuna çıkmış? Çalışma ve çabayla… Peki ben bir sı-
navdan tam puan almak istesem; ama dersi dinlemesem, 
ödevlerimi yapmasam, okumam gereken yerleri okumasam, 
yazmam gereken yerleri yazmasam sizce ben tam puan 
alabilir miyim? Elbette hayır, öyle değil mi? 

Sevgili çocuklar! Bir gün yemek kitabının içerisinde do-
laşıyordum. Kitapta harika resimler gördüm. Tatlılar, 
tuzlular, pastalar, kurabiyeler… Resimlerine bayıldım. 
Hemen yemek istedim. Tariflere bir baktım hepsi 
emek istiyor! En sevdiğim kek bile yumurtayla 
şekeri çırpmadan yağ, süt ilave etmeden, 
un eklemeden olmuyormuş. Meğer ne 
kadar emek istiyormuş! Emeksiz yemek 
bile yokmuş oysa… Okumadan önce böyle 
olduğunu bilmiyordum… Şimdi öğrendim, 
birbirinden lezzetli tatların malzemeleri bir 
araya ustaca getirerek, kıvamında pişirerek 
ve güzel bir sunum yaparak önümüze geldiği-
ni…

Çalışıp çabalayarak hem mutlu olalım hem de 
mutlu edelim…
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Sert 
kartondan iki tane daire elde ediyoruz.

Kurdelenin iki ucuna da 

boncukları geçiriyor ve uçlarını 

düğümlüyoruz. Kurdeleyi tam 

ortasından çubuğa bağlıyoruz. 

Dairelerden birinin üzerine 

yapıştırıyoruz. 

1

Yazan: Pınar Melike  

          Uzun 

MALZEMELER
• Bir tane sert karton
• Bir miktar kurdele  

ya da ip
• İki tane boncuk
• Bir tane çubuk
• Makas
• Yapıştırıcı

ÇEVİRMELİ DAVUL
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İkinci daireyi ip ve kurdele içeride kalacak şekilde birinci dairenin üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra çubuktan dolayı iki dairenin yapışması zor olabilir. Bu sorunu çözmek için mandallardan yararlanabilirsiniz. Mandalları yapıştırıcı kuruyana kadar dairelerin kenarlarına tutturabilirsiniz.
Şimdi çevirmeli davulunuzun çubuğunu iki avucunuzun içine alın ve sağa sola çevirmeye başlayın. Bakalım davulun sesi  bu kadar yakından hoş gelecek mi?
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Hazırlayan:  

Uğur Aydoğdu
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YUKARIDAN AŞAĞI

1. İnsuyu Mağarası’ndan Salda Gölü’ne kadar pek 
çok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan ilimiz. Millî 
şairimiz bu ilden 1920’de milletvekili seçilmiştir.

2. Dondurması ile dünyaca ünlü olan ilimiz.

3. Pamukkale travertenleriyle dünyaca ünlenmiş, 
horozuyla da meşhur olduğu bilinen ilimiz.

4. “Ne olursan ol yine gel” sözüyle tanınmış 
Mevlana hazretlerinin türbesinin bulunduğu ilimiz.

5. Ülkemizin en doğusunda yer alan ilimiz.

6. Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazdığı Tacettin 
Dergâhı’nın içinde yer aldığı ve ülkemizin 
başkenti olan şehrimiz.

7. Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası ve 
Cennet-Cehennem Obrukları’nın bulunduğu 
Akdeniz şehri.

1. Çekme helvası ve sarımsağı ile bilinen, 
Karadeniz’de yer alan şehrimiz.

2. Mantısıyla ünlenmiş ilimiz.

3. Çifte Minareli Medresesi’yle bilinen ünlü 
doğu şehrimiz.

4. Taş kömürü ocaklarıyla meşhur ilimiz.

5. Ege bölgesinde bulunup çinileriyle ünlü 
ilimiz.

6. Pek çok medeniyete başkentlik yapmış, 
Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen 
ilimiz.

7. Balıklı Göl, Harran Ovası, Göbekli Tepe’siyle 
bilinen peygamberler şehri.

8. Lületaşının fazlaca bulunduğu, Sazova Bilim 
ve Kültür Parkıyla çok ilgi gören ilimiz.

SOLDAN SAĞA
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Yazan: Suzan Çataloluk

“OKU,  
YARATAN RABBİNİN ADIYLA“

Dinliyorlardı Ali ile arkadaşları büyük 
bir dikkatle,

Kütüphanesinde Salih dedeyi.

Yaşlı adam yavaş yavaş anlatıyordu:

- Sevgili Peygamberimiz başladığında 
İslam’ı tebliğe,

Mekke’de okur yazar çok azdı, 
Medine’de de öyle…

Puta tapan cahiliye toplumunun 
böyleydi hâli.

Ama Sevgili Rasul bu konuya pek 
önem verirdi.

Kur’an’ı eksiksiz tebliğ etti.

Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı,

Herkesi eğitti Mekke’de, Daru’l-
Erkam’da, 

Sonra Medine’de, Mescid-i Nebevi’de.

Aziz Peygamberimiz ile başladı bilgi 
dönemi.

Hasan merakla sordu:

- Dedeciğim, Sevgili Rasulümüz neyi 
öğretiyordu?

Derin nefes aldı Salih dede, dedi ki:

- Kur’an’dı eğitimde, öğretimde en 
önemli olan.
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Daha ilk ayetlerinde bahsedip kalemden, 
yazıdan,

“Oku, Yaratan Rabbinin adıyla.” diyordu. 

“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..” 

Sevgili Rasul gösterirdi okur yazarlığın 
artması için büyük çaba. 

 Hz. Mus’ab b. Umeyr’i, Medine’ye İslam’ı 
öğretecek öğretmen olarak gönderdi 
Sevgili Nebi,

Teşvikleriyle Hz. Zeyd yabancı dil öğrendi.

Bekir şaşkınlıkla sordu:

-Yabancı dil mi? 

-Evet, diye cevap verdi dede, çok önemli 
değil mi!

Sevgili Peygamberimiz, Müslümanlara 
dersler verirdi bulunduğu her yerde.

Böylece cahiliye toplumundan Asr-ı 
Saadet’in insanlarını yetiştirdi.

Mescid-i Nebevi’deki Suffa’dır ilk İslam 
üniversitesi. 

Bizzat kendisi dinimizin derslerini verirdi 
elçilere.

Çevrede kimi yerlere öğretmenler 
gönderdi.

Bazı kabile temsilcilerini eğitip Medine’de,

Geri gönderdi yurtlarına, Kur’an’ı 
öğretmeleri için.

Sohbet uzayıp gitti, soruları cevaplar 
süsledi.

Çocuklar evlerine giderken Sevgili Rasulü 
düşünüyorlardı,

Onu ne çok seviyorlardı…
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Hazırlayan: Rabia Yörük

ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL
Aşağıdaki etkinlikte çalışmanın kıymetini belirten ayet-i kerime, hadis-i şerif, 
atasözleri ve bazı büyüklerimize ait sözler yer almaktadır.  
Kutu yönergelerini izleyerek hangi sözün kime ait olduğunu bulalım ve noktalı 
yerlere yazalım.

Hz. Muhammed  
(s.a.s.)

Necip Fazıl  
Kısakürek

Mevlana

Necm Suresi  
(39. ayet)

Ali Fuad Başgil

Atasözü

1

3

2

4

5
6

1. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 

2. İşleyen demir pas tutmaz. 

3. Kimse elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı lokma yememiştir. 

4. Devler gibi eser vermek için karıncalar gibi çalışmak gerekir.  

5. İnsanın kanadı gayretidir. 

6. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki, her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. 

KUTU YÖNERGELERİ

1. 8 birim sağa, 3 birim aşağı, 3 birim sağa

2. 3 birim aşağı, 9 birim sağa, 2 birim aşağı, 1 birim sağa

3. 11 birim sağa, 2 birim yukarı

4. 6 birim sağa, 2 birim yukarı, 5 birim sağa

5. 10 birim sağa, 2 birim yukarı, 1 birim sağa

6. 3 birim sağa, 1 birim yukarı, 8 birim sağa
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Hazırlayan: Hasan Yıldırım

LABİRENT BULMACA
Ahmet, Elif,  ve Fatma yerli malı kullanmayı tercih ediyorlar.  
Onları yerli malı yiyeceklere ulaştırır mısınız?

FATMA

ELİFAHMET



Ekrem Keser
Eylül Aysal

Feride Bozkurt

Cennet Candan
Ceren Dana

Duygu Gökmen

Feyzanur Özcan
Gürhan Çavdar

Hakan Türk

Berrin Zengin Bilal GümüşBetül Kılınç
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Hasan Ali Yılmaz
İkra Nur Demir 

Melike Yılmaz

Salih Bozkurt
Sebahat Alhan

Sevde Şahan

Müberra Nur Teke
Muhammed Tarık Gür

Rüveydagül Güneş

Sümeyye Gümüş
Yağmur Susam

Zeynep Kıraç
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UYAN

Dünyanın en güzel yeri benim ülkem
Uçtan uca gezsem her yeri görsem
Seni çok ama çok severim bir bilsen
Unutulmaz, yaşanır yaşatılır Türkçem

Dönülmez yollara girmeden uyan
Tarihini oku da uyan
Ecdadının yanında dik dur dayan
Türkçem esastır diğerleri yalan
 
BERRA DOĞANCI

Emir Topbaş

BULMACA ÇÖZÜMLERİ

Sayfa 6
Sayfa 39

Sayfa 44

Sayfa 45

Sayfa 16

Sayfa 17

Sayfa 28

DEMİR – KIŞIN – YEMEK – 
YOSUN – PEYNİR – YİYECEK – 
AĞIZ - HARMANDA

1.  Necm Suresi (39. ayet)
2. Atasözü
3. Hz. Muhammed (s.a.s.)
4. Necip Fazıl Kısakürek
5. Mevlana
6. Ali Fuad Başgil

1-HELAL
2-İŞ
3-ÇALIŞMAK
4-GAYRET
5-EMEK
6-HASAT
7-BAŞARI

Şifre:
“İŞLEYEN DEMİR PAS TUTMAZ”

ELYESA - ZEKERİYYA - YAHYA
İSA - MUHAMMED

DUA
KUR’AN-I KERİM
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Cömertlik ve yardımseverlikte akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörürlükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

MEVLANA’DAN ÖĞÜTLER
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