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Merhaba
Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını 

döker. Tabiat dinlenmeye çekilir âdeta. 
Bizim için ise eğitim öğretimin en yoğun 
en verimli olduğu dönemdir öyle değil mi?

Bu ay; Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumu 
(Mevlid-i Nebi) vesilesiyle onu daha yakın-
dan tanıyacağız. Bu sayımızda onun güzel 
ahlakını da öğreneceğiz. Onun yaşadığı 
Mekke’yi, Medine’yi dolaşıp havasını te-
neffüs edeceğiz. Böylelikle onu anıp bol 
bol salavat getireceğiz.

10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrı-
lış tarihidir. 10-16 Kasım tarihleri Atatürk’ü 
Anma Haftası’dır. Onu ölümünün 80. yıl 
dönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz. 

Ömürlerini yeni nesilleri yetiştirmeye 
adayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmen-
lerimize saygı, hürmet göstermeyi hiçbir 
zaman ihmal etmeyelim.

Bu sayımızda yine sizler için birbirinden 
değerli bilgiler,  eğlenceli bulmacalar, çiz-
giler hazırladık.

Dergimiz ekinde verdiğimiz bilgi kartlarını 
biriktirdiğinizi biliyoruz. Yıl sonunda kutusu 
dolunca önemli bir bilgi hazinesine sahip 
olacaksınız. Unutmayın.

Bu yılın son sayısı olan bir sonraki dergi-
mizde buluşmak dileğiyle… Allah’a emanet 
olun.

Dr. Elif Arslan



KOMŞUNU SEÇEBİLİRSİN
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Yazan: Musa Mert

Her şey, kabilesine yapılan bir baskınla başladı. 
Esir alınıp Yemen’den Medine’ye köle olarak 
getirildi. Medine’de yeryüzünün en mükemmel 
insanıyla tanışacağını nereden bilebilirdi.

Onu satın alıp boynundaki ipi çözdü. Sonra da;

— Sevban, özgürsün. İstediğin yere git. İster-
sen bizimle kal. Sen bizim Ehl-i Beytimizden 
birisin, buyurdu. 

Üstelik en ufak bir karşılık beklemeden. Bir 
Peygamberin Ehl-i Beyt’inden yani ailesinden 
biri olmak ne büyük şerefti.

Bu teklifi değerlendirdi Hz. Sevban. Medine’de 
Allah Rasulü’yle kaldı. Onun yanından hiç ayrıl-
madı. 

Tanıştığı ilk andan itibaren geçen her zaman 
ona olan hayranlığı artıyordu. Evine gittiğinde 

Sevgili Peygamberimizin hasretine dayana-
mıyordu. İlk fırsatta onun yanına geliyor, hem 
hasret gideriyor hem de ondan ilim öğreniyordu.

Günler böylece birbirini kovaladı. Ancak aklına 
takılan bir soru onu son derece rahatsız edi-
yordu. Her geçen gün zayıflıyor, rengi solu-
yordu. Hz. Sevban’ın hüzünlü hali Hz. Muham-
med’in gözünden kaçmadı, sordu:

— Niçin rengin solgun, hasta mısın? 

— Hasta değilim ey Allah’ın Rasulü. Herhangi 
bir ağrım sızım da yok. Ancak derdim başka. 
Aklıma takılan bir şey var.

— Nedir o?

— Ben sizi kendimden ve çocuklarımdan daha 
çok seviyorum. Ayrı kaldığımızda çok özlü-
yorum. Hasretinize dayanamayıp hemen sizi 
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görmeye geliyorum. Fakat ahiret aklıma geliyor. 
Sizi orada görmem mümkün değil. Çünkü ben 
biliyorum ki siz orada peygamberlerle birlikte 
yüksek makamlarda olacaksınız. Bense cenne-
te girmeyi başarsam bile, benim derecem sizin 
makamınızdan çok aşağılarda olacak. Cennete 
giremezsem sizi görmem zaten mümkün değil. 
Sonuç olarak sizi ahirette sonsuza kadar hiç 
göremeyeceğim. Orada sizi görememe, yanı-
nızda olamama endişesi beni çok düşündürüyor, 
çok üzüyor.

Diğer sahabiler aynı düşüncenin kendilerini 
de çok üzdüğünü söylediler. Peygamberimiz 
(s.a.s.)’in bütün dostları aynı sıkıntıyı yaşıyordu. 
Sevban’ın sözleri dertlerine tercüman olmuştu. 
Hz. Said b. Cübeyr, Hz. Abdullah b. Abbas, ora-
da bulunan herkes büyük bir merakla Peygam-
berimiz (s.a.s.)’in vereceği cevabı beklemeye 
başladılar. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu sözlerden 
çok etkilendi. Hiçbir şey söylemedi. Cevap 
Allah Teâlâ’dan geldi. Rabbimiz, vahiy meleği 
Cebrail’i Nisa Suresi’nin 69. ayetiyle Peygam-
berimize (s.a.s.) gönderdi. Allah Teâlâ şöyle 
buyuruyordu: 

“Kim Allah’ın ve Peygamberin emirlerine uyar-
sa işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği 
peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimse-
lerle beraberdirler, bunlar ne güzel arkadaştır-
lar!”

Peygamber Efendimiz ayeti okudu. Yüzleri ay gibi 
parladı. Hem Allah Rasulü’nün hem de sahabilerin.

Nitekim bir gün de bir sahabi,

— Bir topluluğu sevdiği halde onlara ulaşama-
yan, onlar kadar ibadet edip güzel davranışlar-
da bulunamayan bir insan hakkında ne buyurur-
sunuz, diye sorunca da Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) şu cevabı verdi:

— Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Aldıkları büyük müjde karşısında duydukları 
sevinci Hz. Enes b. Mâlik, 

— Müslüman olduğumuz gün dışında hiçbir gün 
bu derece sevinmedik, sözleriyle anlatır. Sonra 
da şöyle der:

— Ben de Allah’ı ve Rasulü’nü, Ebu Bekir ile 
Ömer’i seviyorum. Onlar kadar ibadet edip 
güzel davranışlar yapamadıysam da ahirette 
onlarla beraber olmayı umuyorum.
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Yazan: Hatice İpek 

Çizen: Bedirhan Akcan
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Yazan: Sabri Güngör

AKLIMIZDAN 
ÇIKMASIN!

“Sevgili arkadaşlar,
 

havalar iyiden iyi
ye 

soğumaya başladı. 

Evden çıkarken s
ıkı 

sıkı giyinmeyi ihmal 

etmeyin!”

KARIŞIK KURUŞUK KELİMELER ÇÖZÜLMEYİ BEKLER
Sevgili arkadaşlar, aşağıda size bazı sorular sorduk. Cevaplarının harflerini de  karıştırarak verdik. 
Soruları cevaplayarak, harfleri doğru sırasına dizebilir misiniz? Haydi bakalım, iş başına!

Peygamber Efendimiz 571 yılının hangi günü dünyaya teşrif etmişlerdir?

Kelime olarak “doğma, doğum yeri ve zamanı” gibi anlamlara gelen, Peygamberimiz (s.a.s.)’i 
anmak için kandil gecelerinde, doğum, sünnet gibi törenlerde okunan esere ne denir?

Vesiletü’n-Necat adıyla bilinen ve her mevlid merasiminde mutlaka okunan muhteşem 
eseri kim yazmıştır?

Mevlid metinlerini usulüne ve makamına uygun olarak okuyanlara ne denir?

İREASTAZP

: _ _ _ _ _ _ DLEİVM

VİHEANDLM : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ÜLEMYSNA LEÇBİE : _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _

: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Azra Karademir, 10, Cunda, Ayvalık
Cunda’da yapraklar sararmaya başlamış. 
Teşekkürler Azra.

Ahmet Yasin Haydar, 14, Mölln, Almanya
O güzelim patikada yürümek ne güzel 
olurdu Ahmet. Eline sağlık.

Muhammed Bahar, 9, Gaziantep
Eline sağlık Muhammed.

Yarennaz Yılmaz, 10, Akpınar Köyü, Giresun
Çok güzel bir köyünüz varmış Yarennaz. 
Eline sağlık.

Yusuf Karakaya, 10, Odunpazarı, Eskişehir
Güzel bir çalışma Yusuf. Teşekkürler.

Eda Kara, 11, Gent, Belçika
Güzel fotoğrafın için teşekkürler Eda.

Sevgili arkadaşlar, kış iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Peki kışa hazır mıyız? Sizden kış 
hazırlıklarıyla ilgili fotoğraf göndermenizi istiyoruz. Örnek mi? Annelerimizin hazırladığı 
kışlık yiyecekler ya da ısınmak için kurulan sobalar gibi... Adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve 

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

Şip Şak
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Yazan: Fatma Nur Yılmaz
Sevgili arkadaşlar;
Bu köşemizde bazı kelimelerin anlamlarını resimli ve  
alfabetik olarak bulabilirsiniz.

FABL:
Ana kahramanı hayvanlar olan, bir şeyleri öğretmek amacıyla 
yazılmış eğitici ve eğlenceli hikâye. Sık sık karşılaştığımız Tilki 
ile Karga, Ağustos Böceği ile Karınca, Kaplumbağa ile Tavşan 
hikâyelerinden her biri.

FATİH:
Kelime anlamı; açan, açıcı. Bir ülkeyi, şehri ya da kaleyi fetheden 
kimseye, orada yaşayan insanların İslam ile tanışmasını sağladığı 
için verilen isim. Sultan 2. Mehmed’e İstanbul’u fethetmesinin 
ardından verilen unvan.

FEN:
Bilgi, bilim. Fizik, kimya, biyoloji ve matematiğe verilen 
ortak isim.

FESLEĞEN:
Yeşil, bazen de koyu mor renkli, güzel mi güzel kokulu bir bitki. 
Kokusu bakımından nanenin uzaktan akrabası. Süs olarak saksıda 
gözümüzü, baharat olarak da yemekte damağımızı şenlendirir.

FARZ:
Dinimize göre kesin olarak yapmamız gereken. Allah’ın 
emri. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. 
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FIKRA:
Anlattığımızda üzgün olan arkadaşımızı bir dakika içinde 
neşelendiren kısa, öz ve güldürücü hikâyecik. Nasreddin 
Hoca ve Temel en bilinen kahramanlardandır.

FOSİL:
Çok eski zamanlarda toprak altında kalarak taşlaşan bitki 
ve hayvan kalıntıları. Şöyle düşün; bir köpek kemiğini 
toprağa gömerek saklamış ve orada unutmuş. Yıllar yıllar 
sonra sen fidan dikmek için toprağı kazıyorsun ve taşlaş-
mış bir kemikle karşılaşıyorsun. İşte o kemiğe verilen isim.

FISILDAMAK:
Kulaktan kulağa oynarkenki konuşma şeklimiz. Kısık sesle, 
kimsenin duymayacağı şekilde söylemek.

FİKİR:
Beyin fabrikasında üretilen paha biçilmez bir ürün. 
Düşünce, niyet, istek.

FUTBOL:
Her biri on bir kişiden oluşan iki takımın topa ayakla vurarak 
oynadığı oyun.



Yazan: Yaşar Koca

Sevgili arkadaşım, Mekke ve Medine hakkında bilgilerini ölçmek, 
bilmediklerini öğrenmek istemez misin? O halde birlikte çözelim, 
birlikte öğrenelim.

1   - Peygamber Efendimizin doğduğu şehir olan Mekke, hangi tarihte fethedilmiştir?

A) 630 

B) 640

C) 650

2  - Kâbe’nin bulunduğu şehir aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Medine

B) Mekke

C) Cidde

3  - Sevgili Peygamberimizin kabri hangi şehirdedir?

A) Taif

B) Medine

C) Mekke

MEKKE VE MEDİNE’Yİ 
NE KADAR TANIYORUZ?
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4  - İslam’ın beş şartından birini yerine getirmek için kutsal topraklara  
 (Mekke ve Medine’ye) gidip gelen Müslümanlara ne deriz?

A) Hacı

B) Umre

C) Seyyah

5  - Yavuz Sultan Selim’den itibaren padişahlar adlarının yanında iki kutsal şehrin 
 hizmetçisi (Hâdimü’l-Harameyn) unvanını da kullanmıştır. Sence atalarımız 
 bu iki kutsal şehir (Mekke ile Medine) için ne gibi hizmetler yapmış olabilir?

A) Kutsal toprakların korunması için çalışmışlardır.

B) Bölge halkına çeşitli yardımlarda bulunarak Kâbe’nin bakım ve onarım işlerini 
 yürütmüşlerdir.

C) Hepsi

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 460, 2018 13



Yazan: Betül Altun Erincik
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MEKKE-İ MÜKERREME’Yİ TANIYALIM
• Mekke-i Mükerreme, Kur’an-ı Kerim’in 
ifadesiyle “Ümmü’l-kura” yani şehirlerin 
merkezidir.

• Peygamberimizin memleketi olan Mek-
ke, Kur’an-ı Kerim’de “el-beledü’l-emin”  
(güvenilir şehir) olarak isimlendirilir.

• Yeryüzünde inşa edilen ilk mabed 
Kâbe’dir. 

• Kâbe-i Muazzama’ya “Beytullah”   
(Allah’ın evi) da denilir.

• Sevgili Peygamberimiz Mekke’yi çok 
severdi. Mekke’nin fethi esnasında ‘Mekke 
sen ne hoşsun. Ve ben seni  ne kadar çok 
seviyorum. Milletim beni buradan çıkma-
ya mecbur etmeseydi senden başka bir 
yerde yaşamayı asla istemezdim.’ diyerek 
gözyaşı dökmüştü.

• Kâbe ve çevresi, dokunulmazlığı olan ha-
rem bölgesidir. Bu sebeple bu bölgede ağaç, 
ot kesip koparmak ve hayvan öldürmek 
yasaktır. 

• Kâbe’ye kuzey cephesinden birleşik, 
alçak bir duvarla çevrili yarım daire 
şeklindeki alana “hicr” denir. 

• Kâbe’nin çevresinde pek çok pey-
gamberin kabri bulunur.

• Kâbe, 1630 yılında yaşanan selde  
ağır hasar görmüştür. Bunu üzerine 
Osmanlı Padiaşahı 4. Murad halen 
ayakta olan bugünkü Kâbe binasını 
inşa ettirmiştir.
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• Peygamberimiz (s.a.s.)’in sevgili eşi 
Hz. Hatice annemizin, oğulları Kasım 
ve Abdullah ile dedesi Abdülmuttalib’in 
ve amcası Ebu Talib’in kabirleri, Cenne-
tü’l-Muallâ Mezarlığı’ndadır. Bu mezarlık, 
Kâbe’ye 2 km. uzaklıktadır.

• Büyük Osmanlı bestekârı Dede Efendi,  
hac görevini yerine getirmek üzere Mek-
ke’de bulunduğu esnada vefat etmiştir. 
Cennetü’l-Muallâ Mezarlığı’na defnedil-
miştir.

• Zemzem ismi, Hz. İsmail’in bebekken ayakları 
dibinden fışkırarak akan suyu gören Hz. Ha-
cer’in suyun tükenmesinden korkarak “zem! 
zem!” (dur! dur!) diye bağırmasından gelmiştir.

• Hz. Hatice’nin Peygamberimizle beraber 
yaşadığı ev bugünkü Mescid-i Haram’ın Merve 
Kapısı civarındadır.

• Hz. Muhammed (s.a.s.)’in  -İbrahim hariç- 
tüm çocukları bu evde doğmuştur.

• Sevgili Peygamberimiz, Kâbe’nin  
300 m. kuzeyinde bugün Mekke 
Kütüphanesi olarak kullanılan yerde 
doğmuştur.

• Dedesi Abdülmuttalib’e ait olan bu 
evin mülkiyeti, babası Abdullah yoluyla 
Peygamber Efendimize geçmiştir.

• Mekke-i Mükerreme  1517 yılından 
1919 yılına kadar Osmanlı idaresinde 
kalmıştır.



Yazan: Ömer Güçlü

MUKADDES EMANETLER
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Mukaddes Emanetler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ve  diğer bazı peygamberlere, 
sahabe ve İslam büyüklerine ait eşyalardır. Mevlid-i Nebi ile ilgili bu sayımızda Sevgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (s.a.s.)’e ait bazı eşyaları tanıtacağız. Bu emanetleri ziyaret etmek isterseniz Topkapı 
Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi’nde görebilirsiniz.

Hırka-i Saadet

Sakal-ı Şerifler

Dendan-ı Saadet

Sancak-ı Saadet

Name-i Saadetler

Kavs-i Saadet

Na’leyn-i Saadet

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, hırkasıdır. Ayrıntılı bilgi için  
dergimizin 18 ve 19. sayfalarına bakınız.

Rasulullah (s.a.s.)’in sakalı. Sakal-ı 
Şerif, Topkapı Sarayı’nın yanı sıra 
bazı camilerimizde de sergilenmek-
tedir. 

Rasul-i Ekrem (s.a.s.)’in Uhud Gazvesi’nde kırılan 
mübarek dişinin parçasıdır.

Hz. Peygamber’in ordunun başında büyük seferlere  
götürülen  ‘’Ukab’’ adlı sancağı. 

Kadem-i Şerifler
Hz. Peygamber’e ait olduğu 
bildirilen ayak izleridir.

Rasulullah’ın yazdırıp devlet başkanlarına vs. gönderdiği 
mektuplar. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in yayı. 

Hz. Peygamber’ e ait olduğu bildirilen ayakkabılardır. 
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Yazan: Receb Karataşoğlu

1. İsrailoğullarına gönderilen ve kendisine Zebur verilen peygamberdir. Allah ona demircilik 
sanatını öğretmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kendisine hem hükümdarlık hem de hikmet verildi-
ği bildirilir.

  (DADVU)

2. Hz. Davud’un oğludur. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Babası Davud 
Peygamber öldükten sonra yerine hükümdar olmuştur. Kendisine hayvanların dilini anlama 
yeteneği verilmiştir.  

  (ÜLEYSMNA)

3. Kur’an’da adı iki defa geçmektedir. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve salihlerden 
olduğu bildirilen peygamberlerdendir.

  (ÜLFKZLİ)

4. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Ninova halkına peygamber olarak gönderil-
miştir. Bir balık tarafından yutulmuş, balığın karnında Allah’a içten dua etmiş, daha 
sonra aynı balık tarafından karaya çıkarılmıştır. 

  (NYUSU)

5. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Kavminin Ba‘l   
putuna tapmasını engellemeye çalışmış, onları bir olan Allah’a  
davet etmiştir.

  (LYASİ) 

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



Yazan: Zehra Reçber

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 460, 201818

Peygamber Efendimize sevgimizi göstermek için geçmişten günümüze şairler birçok 
şiir yazmışlardır. Bu şiir türlerinden biri “kaside”dir. Biliyor musunuz, bu kasidelerden 
biri Peygamber Efendimizin huzurunda okunmuştur. Size Kaside-i Bürde’den ve 
sahibinden bahsedeceğim. 

Bu kasidede Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’nin üstün ahlaki vasıfları, 
getirdiği tevhid mesajının değeri, ona iman eden ve yolundan giden sahabenin cesareti 

şiirsel bir dille anlatılır. Bu şiir, Rasulullah’ın o kadar çok beğenisini kazanır ki; şair daha 
kasideyi okurken Hz. Peygamber üzerindeki hırkayı çıkarıp ona hediye eder. Arapça’da 
hırkaya “bürde” denir. Bu nedenle bu kaside “Kaside-i Bürde” olarak anılır. 

KASIDE-Iİ BÜRDE 
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Peki, bu edebiyat şaheserinin yazarı kimdir? Biraz da onu tanıyalım isterseniz. Hz. 
Ka’b bin Züheyr, şair bir aileden gelmekte. Dedesi, halası, babası ve kardeşi şair olan 
bir sahabi. Daha çocuk yaştayken şiir diline hâkimiyeti babasının dikkatini çekmiş ve 
oğlunu şiirini kötüye kullanmaması yönünde uyarmıştı. İşte o nasihati tutan Hz. Ka’b, 
Peygamberimiz (s.a.s.)’in hediyesine layık olmuştu. Artık o hırka ölene kadar sahip 
olduğu en kıymetli hazineydi. Yüksek meblağlar karşılığında kimler istemedi ki o hırkayı 
kendisinden. Fakat onun için bundan daha kıymetli bir hazine olamazdı. Ölünceye 
kadar bu kıymetli hediyeyi kimseye vermemeye kararlıydı, öyle de oldu. 

Hırkanın şu anda nerede olduğunu merak ediyorsanız sizi sevindirecek bir 
haberimiz var. Uzun asırlar İslam’ın sancaktarlığını yapan Osmanlı padişahları bu 
hırkayı bütün Müslümanlar için gözleri gibi korumuşlardır. Onu Topkapı Sarayı’nda 
Has Oda’nın Mukaddes Emanetler Dairesi’nde altın 
bir sanduka içerisinde muhafaza etmişlerdir. O 
odada hafızlar tarafından aralıksız olarak 
Kur’an-ı Kerim okunmaktadır. Bu 
gelenek günümüzde de devam 
etmektedir. Yolunuz İstanbul’a 
düşerse Topkapı Sarayı Müzesi’nde 
siz de ziyaret edebilirsiniz.
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Yazan-Çizen: Hafsa Boynukalın
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Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Yüce Allah’ın varlığı ve 
birliğini, doğru yolu insanlara öğretmiş, İslamiyet’in yayılması ve tüm insanlara ulaşması 
uğruna birçok zorluklara göğüs germiştir. Şimdi tarihî sıralamaya göre onun hayatındaki 
belli başlı olaylara bakalım.

• Peygamberimizin doğumun-
dan yaklaşık iki ay önce Fil 
Vakası gerçekleşti.

• Hira Mağarası’nda Cebrail (a.s.) ilk 
vahyi getirdi. 

• Alak Suresi’nin ilk beş ayeti nazil 
oldu.

Peygamberliğinin ilk 3 yılı
• Rasulullah üç yıl gizli davetten             

sonra Safa tepesine çıkarak 
İslam’a tebliği açıktan yapmaya 
başladı.

• Habeşistan’a ilk hicret gerçek-
leşti.

• Mekkeli müşrikler tarafından 
Müslümanlara uygulanan ve üç 
yıl sürecek olan boykot yılları     
başladı.

• Amcası Ebu Talib ve Hz. Hatice 
vefat etti. Bu sebeple bu yıl hü-
zün yılı olarak anılır.

• Rasullullah, İslam’a davet için 
Taif’e gitti. Orada taşlandı.

• İsrâ ve Miraç hadisesi gerçek-
leşti. Miraç’ta 5 vakit namaz farz 
kılındı.

• Birinci Akabe Biatı oldu. Medine-
liler Peygamberimizi Medine’ye 
davet ederek İslam’ın emirlerine 
uyacaklarına ve onu koruyacakla-
rına dair söz verdiler.• Kâbe’nin tamiri sırasında,   

Hacerü’l-esved’in yerine konul-
ması konusunda hakemlik yaptı.

• Peygamberimiz doğdu.
• Sütanneye verildi. 4 yıl sü-

tannede kaldı.
4 yaşında  
• Sütannesi Halime tarafından 

annesi Âmine’ye  teslim edildi.
6 yaşında 
• Annesi Âmine, babası Ab-

dullah’ın Medine’deki kabrini  
ziyaretten dönerken Ebvâ’da   
vefat etti.

• Dedesi Abdülmuttalib himaye 
etmeye (koruyup yetiştirme-
ye) başladı.

8 yaşında 
• Dedesi Abdülmuttalib vefat 

etti.
• Amcası Ebu Talib himayesini 

üstlendi.
20’li yaşlarında
• Haksızlığa  uğrayanların 

haklarının   savunulması için 
kurulmuş bir topluluk olan 
Hilfu’l-Fudûl’a katıldı.

• 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
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• İkinci Akabe Biatı oldu.
• Müslümanlar Mekke’den Me-

dine’ye  hicret etmeye  başla-
dılar.

• Peygamberimiz, Hz. Ebubekir 
ile birlikte Sevr Mağarası’na 
sığındı ve Medine’ye hicret 
ettiler.

• Peygamberimiz, Kuba’da ilk 
mescidi inşa etti. Rânûnâ vadi-
sinde ilk cuma namazını kıldırdı. 

• Medine’ye ulaştı ve  Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin evine  yerleşti.

• Mekkeli müşriklerle Hudeybiye 
Antlaşması imzalandı.

• Fetih Suresi indirildi.
• Yahudilerin elindeki Hayber  

fethedildi.
• Rasulullah bazı devletlere  elçi-

lerle İslam’a davet  mektupları 
gönderdi. 

• Mekke fethedildi.
• Taif Seferi yapıldı.
• Tebük Seferi düzenlendi.

• Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’i  
Cebrail (a.s.)’a iki defa arzetti. 
(Kur’an’ı karşılıklı iki defa okudular.)

• Hac farz kılındı.

• Veda Haccı gerçekleşti.
• Rasulullah Veda Hutbesi’ni 

verdi.
• Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 

vefat etti.

• Mescid-i Nebevi’nin inşası  
tamamlandı.

• Mekkeli müşrikler ve diğer bazı 
kabilelerle  yapılan Hendek 
Gazvesi gerçekleşti.

• Uhud Gazvesi oldu.

• Oruç farz kılındı.
• Bedir Gazvesi oldu. 
• Kıble, Mescid-i Aksa’dan  

Kâbe’ye çevrildi.
• Zekât farz kılındı.
• İlk Ramazan Bayramı 

kutlandı.



KIŞIN AYAK SESLERİ

Kasım ayı 11. ay ve 30 gün çekiyor. 2018 nere-
deyse bitti. 2019’un sesi kulaklarınıza geliyor 
mu?

4 Kasım’da Lodos rüzgârları var. Ayrıca ayın 
6’sında Kuşgeçimi, 12’sinde Lodos Fırtınası var. 

7 Kasım Hızır günlerinin, yani yazın sonu. Eski takvimler-
de bir yıl Hızır (Yeşil Mevsim) ve Kasım günleri olarak 
ikiye ayrılır.  Hızır yaz dönemini, Kasım kış dönemini 
temsil eder. Hızır 186 gün, Kasım 179 gün sürer. Kasım 
Günleri’nin başlamasından birkaç gün sonra Pastırma 
Yazı denilen sıcak günler gelir. Ardından da kış soğukla-

rı başlar. Bu sene Pastırma Yazı 12 Kasım’da…

10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefâtı (1938). 10-16 Kasım 
Atatürk’ü Anma Haftası’dır. Hafta içinde yurdun 
her köşesinde değişik etkinliklerle anma tören-
leri düzenlenir. Hafta dolayısıyla Gazi Mustafa 
Kemal ile tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, 
gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ederiz. 

12 Kasım hepimiz için acı hatıralarla geliyor. 1999 
yılında 7.2 büyüklüğünde, Düzce ve Bolu Depremi 
yaşandı. Deprem öncesinde ne gibi tedbirler ala-
bileceğimizi, deprem sırasında nasıl davranmamız 

gerektiğini öğretmenlerinize sorarak öğrenebilirsiniz.

12 Kasım aynı zamanda Dünya Çocuk Kitapları 
Haftası. Kitap okurken dikkatli bir şekilde, anlaya-
rak ve düşünerek okuyun e mi?
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Yazan: Rabia Gülcan Kardaş



KIŞIN AYAK SESLERİ
16 Kasım haşeratın gizlenmesi. Sağda solda yolunu kay-
betmiş bir böcek görürseniz aman can havliyle çığlık atıp 
böcekçiği de annenizi de korkutmayın. O sadece evine 
doğru göç eden, zor toplanmış, azıcık geç kalmış bir canlı. 

Bırakın yoluna devam etsin. 

19 Kasım’ı 20 Kasım’a bağlayan gece Mevlid Kan-
dili. Bu gece Peygamberimizin doğduğu gece. 
Zaten mevlid, doğum demektir. Biliyorsunuz 
Peygamberimiz tüm insanlara gönderildi. 
Dünyadaki tüm Müslümanlarla aynı neşeyi, 
sevinci yaşamak ne güzel değil mi? Bütün 
çocuklar bugün sevindirilmeli. Siz hem sevinen 
hem sevindiren olmaya ne dersiniz?

27 Kasım güz yağmurlarının sonu. Demek ki yağ-
murluklar dinlenmek üzere dolaba girebilir. 

Kasım ayında vefat eden şairlerimizi ben söyleyeyim, 
siz de onlardan birer şiir bulup okuyun, anlaştık mı? 
1 Kasım 1958’de Yahya Kemal, 7 Kasım 1600’de 
Baki, 27 Kasım 1780’de Şair Fitnat Hanım vefat 
etmiş. Şiirleri anlamak için sözlük gerekebilir ama 
hissetmek için gönül verin yeter.   

Kasım ayında vefat eden sanatkârlarımızdan biri de 
İsmail Dede Efendi’dir.  29 Kasım 1846’da vefat etmiştir. 
Bestelerinden birini dinleyip kulaklarınızın pasını silmeye 
ne dersiniz? 

 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları  
Sözleşmesi kabul edildi.
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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

Siyah örtüsü 
var.

Namazda ona 
yönelmemiz 

var.

Hacerü’l-esved 
taşı var.

Hepimizin onu 
görme isteği 

var.

Kalbimizde 
büyük yeri var.

Secdesi  
var.

Huzuru  
var.

3 rekâtı 
var.

Yatsıdan sonra 
vakti var.

Üçüncü rekâtta 
bir tane fazla 
“tekbir”i var.



PEYGAMBERİMİZİN  
ŞEMAİLİ VE HİLYE

Yazan: Hasan Yıldırım
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ŞEMAİL: Rasulullah (s.a.s.)’in örnek ahlakını anlatan eserlere şemail denir. Şüphesiz 
ki Hz. Muhammed (s.a.s), çok üstün özelliklere sahipti. 

Bir keresinde onun güzel ahlakını Hz. Ali’ye sorduklarında şöyle anlatmıştır: 

“….. Kibar ve yumuşak huyluydu. Sevindiği zaman bakışlarını yere indirirdi. Gülmesi 
çoğunlukla tebessüm şeklindeydi. Nimete hürmet eder, ufak bir nimet de olsa 

onu hafife almazdı.”

Şemail kitaplarında; Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, giy-
diği elbiseleri, başına sardığı sarıkları, parmağına 
taktığı yüzüğü, neleri nasıl yiyip-içtiği; kimlerle 
nasıl şakalaştığı, çocuklarla ilgili neler söyleyip 
yaşadığı, vefatı gibi konular yer almaktadır.

HİLYE: Peygamberimiz (s.a.s.)’in 
fiziki özelliklerinin anlatıldığı eserlere 
hilye denir. Hilyeler hat sanatının en 
güzel örnekleri ile yazılmıştır. Hilye-
lerde Hz. Peygamber (s.a.s.); irice 
yapılı ve heybetli, uzuna yakın orta 
boylu, saçları hafif dalgalı, bütün or-
ganları birbiriyle uyumlu idi… şeklin-
deki ifadelerle anlatılmıştır.

Hilyelerden Hafız Osman’ın yazdığı 
hat büyük öneme sahiptir.



Çizen: Yahya AlakayYazan: Nesrin Aktaran
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KÂĞIT
ATIKLAR

Merhaba arkadaşlar, doğa ve çevrenin korunması, tüm canlılar 
için yapılabilecek en önemli şeylerden biridir.  Bunu yapmanın en 
güzel yolu ise atık maddeleri geri dönüşüme kazandırmaktır. Geri 
dönüşüm ile birçok atıktan tekrar tekrar yararlanabildiğimizi artık 
hepimiz biliyoruz.  Peki, bu atıklardan biri olan kâğıtlar hakkında 
ne biliyoruz? Haydi o halde hep birlikte kâğıt atıkların önemine 
bir göz atalım. 

Hepimizin bildiği gibi kâğıdın hammaddesi ağaçlardır. Okulda, evde, alışverişte kısaca hayatımızın 
her alanında kullandığımız kâğıtların üretilebilmesi için ağaca ihtiyacımız var. Ancak günümüzde 
atık kâğıtların ve kartonların geri dönüştürülmesi ile de kâğıt ihtiyacımız karşılanmakta. Bu da bir 
ton atık kâğıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın ve her yıl yaklaşık 25 milyon ağacın kurtarılabildi-
ği anlamına gelmektedir. 
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Bunlara ek olarak 
her 54 gazete 
kâğıdının geri 
dönüşümü ile üç 
insanın tükettiği oksijeni 
üreten bir ağaç kurtarılmakta. Atık 
kâğıtların geri dönüşümü ile kâğıt 
üretimi esnasında ortaya çıkan 
endüstriyel atıklar, su ve hava 
kirliliği azalmakta, çöp alanlarının 
dolması engellenmekte, daha 
fazla enerji tasarrufu ile ekonomi-
mize katkı sağlanmaktadır.

Geri dönüşüme bir de şu örnek-
le bir göz atalım. Diyelim o gün 
her görenin ağzını açık bırakacak 
kadar mükemmel bir resim çizdik. 
Tam eserimizi tamamlıyorduk ki 
elimiz yanda duran su bardağına 
çarptı. Eyvah, resim mahvoldu! 
Sence bu resim çöpe mi atılmalı 
yoksa geri dönüşüme mi kazan-
dırılmalı. Tabii ki geri dönüşüme 

kazandırılmalı. Böylece hiçbir 
ağaca zarar vermeden yeni sanat 
eserleri meydana getirebileceğimiz 
bir kâğıda dönüşür öyle değil mi?

Tıpkı resim kâğıdında olduğu gibi defter, kitap, 
gazete, dergi, karton gibi kullanılan kâğıt ürün-
lerini de çöpe atmak yerine bu atıkları toplama 
ünitelerine götürebiliriz.  Bu konuda  bireysel 
olarak bizim yapacağımız katkı çok önemlidir.



Yazan: Sabri Güngör
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Allah adın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kula.

Her işe, bir olan Allah’ı her şeyden üstün tutarak başlamak dinimizin özüdür. Süleyman 
Çelebi de muhteşem eseri Vesiletü’n-Necat’a yani Mevlid’e bu sözlerle başlar. Alttaki iki 
mısra Mevlid’in aralarda tekrar eden beyitleridir. Şiirin başlığında geçen “necat” kelimesini 
bu beyitte görüyorsunuz:

Ger dilersiz bulasız oddan necat
Aşk ile derd ile edin essalat.

Bursa’da doğdu Süleyman Çelebi (1351-1422)… İlimle irfanla uğraştı yıllarca... Yıldırım 
Bayezid döneminde bir süre Dîvân-ı Hümâyun’da ve Bursa’nın eşsiz camisi Ulu Ca-

mi’de imamlık yaptı…                

Sonra bir gün Peygamber Efendimize olan aşkını dile getirmek üzere aldı kalemi 
kâğıdı eline… Kalem dile geldi yazdı, kâğıt bağrına bastı o eşsiz dizeleri...

SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD: 
GÖNÜLDEN DİLE
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Süleyman Çelebi’nin Sevgili Peygamberimiz için gönlünden, dilinden döktüğü, 
eseri bahir adı verilen bölümlerden oluşur. Her bahirde farklı bir konu dile gelir, 
dinleyenlerin gönüllerini fetheder. Rahmet Peygamberinin doğumu ne güzel anlatıl-
mıştır şaheserde: 

Âmine Hatun Muhammed ânesi
Ol sedeften doğdu ol dür dânesi.

Gül yüzlü Sevgili Peygamberimizin bir sedef kadar saf, temiz annesi Âmine Hatun’dan inci 
tanesi güzelliğinde Hz. Muhammed (s.a.s.) doğdu.

Allah’ın varlığı, birliği, âlemin yaratılış sebebi;  Peygamberimizin doğumu esnasında yaşanan 
olaylar; Hz. Peygamber’in methi, üstün vasıfları, mucizeleri, miracı, miraçta yaşananlar, hic-
reti, vefatı…Tüm bunlar her bir beyitte eşsiz nağmelere dönüştü mevlidhanların dilinde…

Hak ona verdi mükemmel eyledi
Yaradılmışlardan efdal eyledi.

Süleyman Çelebi’nin altmış yaşında sevgiyle yazdığı 
Mevlid-i Şerif bugün de dilden dile söylenerek, do-
ğumda, ölümde, her türlü hayırlı işte Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’i güzel bir şekilde anmanın bir vesilesi olarak 
gönlümüzde taht kurmuştur. 
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Yazan: Fatma Nur Yılmaz

Çizen: Hüseyin Aydemir
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Sınıflar Arası Bilek Güreşi Müsabaka-
sı, Ülkeler Arası Futbol Şampiyonası, 
Kuzenler Arası Acı Biber Yeme 
Yarışması… Dünya üzerinde bunun 
gibi birçok yarışma düzenleniyor. 
Ama ben bugün seni Dünya’nın da 
bizzat katıldığı baş döndürücü bir 
yarışmayla tanıştıracağım: GEZE-
GENLER ARASI DÖNÜŞ MÜSA-
BAKASI’yla! 

Gezegenler, onların uyduları ve 
Güneş sürekli bir dönüş içerisin-
dedir. Uydular kendi etraflarında 
ve gezegenlerin etrafında dönerken 
gezegenler de kendi etraflarında ve 
Güneş’in etrafında dönerler. Güneş de 
etrafında dönen gezegenlerle beraber ken-
di etrafında döner. Ancak her bir gezegenin kendi 
etrafındaki dönüş hızı birbirinden farklıdır.

Gezegenler en hızlı gezegen olmak için zorlu bir mücadele verirler. Aylar süren 
yarışma hep aynı şekilde sonuçlanır:
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Jüpiter kendi çevresindeki dönüşünü 
10 saatte tamamlayarak birinci olurken, 

243 gün süren dönüşüyle Venüs en yavaş 
gezegen seçilir. Yarım saatlik farkla ikinci olan 

Satürn’ü teselli etmekse Uranüs’e düşer.  Yeterin-
ce tezahürat yapmadığımızdan olacak, Dünya 24 saat 

süren dönüşüyle ilk üçe bile giremez.

Sıra dışı bir yarışma öyle değil mi? Yarışmayı daha sıra dışı kılan bir şey söyle-
yeyim mi? Söylüyorum, dinle: Bu yarış sen oturmuş, her şeyden habersiz dergini okurken 
bile devam ediyor. Allah dilediği sürece de devam edecek. Şimdi önce dergiyi, sonra da 
gözlerini kapat. Bitiş çizgisini birinci olarak geçen Jüpiter’i, üzgün Satürn’ü hayal et ve bu 
muhteşem düzenin sahibine şükret.
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Rulonun bir ucunu 
yaklaşık 5 cm boyunda 
şeritler halinde kesip 
dışa doğru katlıyoruz. 
Şeritlere yapıştırıcı 
sürüp kartonun ortasına 
yapıştırıyoruz.

Hazırladığımız oyun zeminini 
kendimizden biraz uzağa 
yerleştiriyoruz. Halkaları 
belirlediğimiz noktadan oyun 
zeminine doğru atarak ruloya 
geçirmeye çalışıyoruz. Bu 
oyunu hem tek başımıza 
hem de arkadaşlarımızla 
oynayabiliriz.

Mukavva kartonlardan 
istediğimiz sayıda halka 
kesiyoruz.

1

3

Yazan: Pınar Melike  

          Uzun 

MALZEMELER
• Mukavva karton
• Bir adet boş havlu kâğıt 

 rulosu
• Yapıştırıcı
• Makas

HALKA ATMA

2



Hazırlayan:  

Nisanur Yıldırım 3

1
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YUKARIDAN AŞAĞI

1. Peygamberimize selam ve dua anlamına gelen, 
“Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed” 
şeklinde söylediğimiz söz.

2. Peygamberimizin doğumu vesilesiyle onu anıp 
anlamaya çalışarak kutladığımız gün.

3. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Edirne’de 
bulunan muhteşem cami.

4. Mekke’de Kâbe’ye 2 km. uzaklıkta, Hz. Hatice 
annemizin kabrinin de bulunduğu mezarlık.

5. Din ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini 
yönetmekle görevli devlet kurumu.

6. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumunu, hayatını 
konu alan şiir şeklindeki “Vesiletü’n-Necat”ın 
(Mevlid’in) yazarı.

7. Adaletiyle ünlü, İslam’ın 2. halifesi.

1. Peygamberimiz (s.a.s)’in fiziki güzelliklerini ve 
ahlaki özelliklerini tanıtan hat levhaları ve edebi 
eserler.

2. Yatsı namazının ardından üç rekat olarak 
kıldığımız vacip namaz.

3. Cumhuriyetimizin kurucusu ve  10 Kasım 1938 
yılında aramızdan ayrılan Mustafa Kemal’in 
soyadı.

4. 24 Kasım’da kutladığımız gün.

5. Peygamber Efendimizin babası.

6. Hz. Peygamber’in; “Annemden sonra annem” 
buyurarak saygı ve sevgi gösterdiği dadısı.

7. Kâbe’nin yanında yarım daire şeklindeki bölüm.

SOLDAN SAĞA
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Yazan: Suzan Çataloluk MEVLİD-İ NEBİ…
Salih Dede, Ali ve

Güzel bir sonbahar sabahıydı,

Salih Dede kitap okuyordu 
kütüphanesinde.

Ali yavaşça tıkırdattı kapıyı.

Dede torun sevgiyle gülümsediler 
birbirlerine.

Ali saygıyla dedi ki:

-Günaydın dedeciğim, eğer izniniz 
olursa,

Sormak isterim, Mevlid-i Nebi 
nedir diye.

Yaşlı adam keyifle gülümsedi 
torununa.

Yavaş yavaş başladı konuşmaya:
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-Mevlid-i Nebi’dir Sevgili Peygamber 
(s.a.s.)’e duyduğumuz derin saygının, 
özlemin ifadesi…

Yüce Allah buyuruyor ki Enbiyâ Suresi’nde:

“Seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik.”

O rahmet Peygamberi dinimizi öğretti bize. 

Huzurlu, mutlu yaşamanın en güzel 
misaliydi.

Bütün canlıların haklarına saygılı olmanın en 
yüce örneğiydi Sevgili Nebi.

Anlatmalıydık her sözünü, tavrını,

Anmalıydık doğduğu günde de hep 
kalbimizdeki o sevgiliyi.

Ali sordu merakla:

-Dedeciğim, ne demek Mevlid-i Şerif?

Salih Dede gülümseyerek verdi cevap:

-Yazılmalıydı Sevgili Rasul’ün doğum gecesi 
çok güzel lisanla,

İşte bu yüzden şiir ustaları ve edipler, onun 
için yazdılar çok nefis eserler

Mevlid-i Şerif adıyla, Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s.)’in hayatını anlatan…

Pek çok mevlid-i şerif var. Süleyman 
Çelebi’ninki en güzeli.

Sevgili Rasul’ün doğduğu gece Kur’an-ı 
Kerim okunur,

Onun için yazılan mevlid-i şerifler,  
kasideler, ilahiler seslendirilir.

Onun insanlığa tavsiyelerini anlatan 
hadisleri hep getirilir dile,

Sevgili Peygamberimize (s.a.s.)  
bağlılığımız, sevgimiz de…

Mevlid kandilleri sağlar Sevgili Nebi’nin 
sevgisinde buluşmayı, 

Azimle onun yolunda yürümeyi.

Sevgili Ali’m,

Şimdiden kutlu olsun Mevlid  
Kandilin.

Duam odur ki, hep sevgili  
Rasul’ün  yolunda yürüyesin.
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PEYGAMBERİMİZ (S.A.S.)’İN AKRABALARI
Yazan: Receb Karataşoğlu 
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• Abdülmuttalib: Peygamberimizin dedesidir. 
Mekke’nin önde gelenlerindendi. Kâbe’yi 
yıkmaya gelen Ebrehe’ye ilk karşı çıkan isimdir. 
Efendimizi 6 yaşından 8 yaşına kadar koruyup 
kollamıştır.

• Abdullah: Peygamberimizin babasıdır. 
Abdülmuttalib’in en küçük erkek evladıdır. 
Âmine Hatun ile evlendikten sonra ticaret 
kervanına katılmıştır. Peygamberimiz 
doğmadan üç ay önce vefat etmiştir.

• Âmine: Peygamberimizin annesidir. Genç 
yaşta Abdullah ile evlenmiştir. Peygamberimiz 
altı yaşında iken Âmine, oğlu ve dadısı Ümmü 
Eymen ile birlikte Medine’ye gitmek üzere yola 
çıkmıştır. Âmine Hatun, Mekke’ye dönerken 
Ebvâ’da vefat etmiştir.

• Hz. Abbas: Hz. Peygamber’in doğumundan 
iki veya üç yıl önce dünyaya gelen amcasıdır. 
Mekke’de onunla birlikte büyümüştür. 

• Ebu Talib: Amcasıdır. 8 yaşından itibaren 
Hz. Muhammed’in bakımını üstlenmiştir. 

Hayatı boyunca müşriklere karşı yeğenini 
korumuştur.

• Hz. Hamza: Peygamberimizle aynı zamanda 
doğan amcasıdır. Süveybe’den süt emdikleri 
için Hz. Peygamber ile süt kardeştir.  
Hz. Hamza’nın Müslüman olmasıyla 
Müslümanların güçleri artmıştır. Uhud 
Savaşı’nda şehit olmuştur. 

• Ebu Leheb: Hz. Peygamber’in amcalarından 
biridir. Ona hep düşmanlık yapmıştır. Mekke’nin 
ileri gelenleri arasındaydı. Karısı Ümmü Cemil 
ile Peygamberimize şiddetle karşı çıkmıştır. 
Bunun üzerine Tebbet Suresi nazil oldu. Bedir 
Savaşı’ndan birkaç gün sonra Mekke’de öldü.

• Hz. Safiyye: Peygamberimizin halalarındandır. 
İlk Müslümanlardan olan oğlu Hz. Zübeyr ile 
birlikte Müslüman olmuştur.

• Hz. Halime: Peygamberimizin sütannesidir. 
Hz. Halime ile ailesi, Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’i aldıktan sonra bolluk ve berekete 
kavuşmuşlardır. Müslüman olup Mekke’nin 
fethinden önce vefat etmiştir.

• Hz. Ümmü Eymen: Hz. Peygamber’in 
dadısıdır. Peygamberimizin annesi 
vefat ettikten sonra büyüyünceye 
kadar dadılığına devam etmiştir. 
Rasulullah ondan bahsederken, 
“Annemden sonra annemdir.” 
buyurmuştur.

Kendisine peygamberlik geldiğinden beri  Peygamberimiz (s.a.s.)’e ve getirdiklerine iman eden birçok 
sahabi olmuştur. Bu sahabilerden bazısı onun akrabalarındandır. Ona iman etmeyen akrabaları da 
olmuştur. Bazı akrabaları ise peygamberlik gelmeden önce vefat etmiştir. Bu yazıda size Peygamber 
Efendimizin akrabalarından bazılarını kısaca tanıtacağız. 
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• Hz. Fatıma b. Esed: Hz. Ali’nin annesidir. 
Hz. Peygamber, dedesinin ölümünden 
sonra Fatıma ona sekiz yaşından itibaren 
annelik yapmıştır. Kendi çocuklarından önce 
Peygamberimizi doyurup gözetirdi. Hicretin ilk 
yıllarında, Medine’de vefat etmiştir.

• Hz. Hatice: Hz. Peygamber’in ilk hanımıdır. 
Ticaretle uğraşan, kervanları olan ünlü bir 
hanımdır. İlk Müslüman’dır. Rasulullah’a ve 
Müslümanlara maddi manevi çok destek 
olmuştur. Hicretten üç yıl kadar önce vefat 
etmiştir.

• Rasulullah’ın çocukları: Kasım, Abdullah, Zeyneb, 
Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve İbrahim’dir. 
Hz. Fatıma hariç tüm çocukları Rasulullah 
hayattayken vefat etmiştir.

• Hz. Abdullah b. Abbas: Amcası Hz. 
Abbas’ın oğludur. Âlim sahabilerdendir. 
Peygamberimizin “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve 
dinde mütehassıs kıl!” tarzındaki duasına nail 
olmuştur. 

• Hz. Ali: Hz. Peygamber’in 
amcası Ebu Talib’in oğlu ve 
dördüncü halifedir. Küçük yaşta 
Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk 
iman edenlerdendir. Hicretin 2. yılında 
Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile 
evlenmiştir.

• Hz. Hasan: Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin büyük 
oğludur. Medine’de doğmuştur. Hz. Hasan’ın 
soyundan gelenlere Şerif denilir.

• Hz. Hüseyin: Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin 
küçük oğlu, Kerbelâ şehididir. Medine’de 
doğmuştur. Hz. Hüseyin’in soyundan 
gelenlere Seyyid denir. Peygamberimiz bu 
torunlarını çok sever, onları kucağına alır, 
sırtında taşır, oyun oynar, isteklerini yerine 
getirirdi.  



Nefise Seydaoğlu

Feyzanur Özcan

Berra Nur Çelik

Eda Esen

İrfan Ziya Doğan

Hümeyra Sandal 

Melisa Altıntaş

Eslem SelviArife Taştan

Azra Yıldırım
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Selin Aygün

Sümeyye Sultan Doğan

Zeynep RavzaZeynep Sarıbaba

Semanur Bostan

Sümeyye Erdem

Sevde Şahan

Sümeyye Selin

Zehra Sazaver

Ravza Nur Ocak

Cansu Hayriye Karataş

Sinem Alpogli

MEKTUBU GELENLER

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 460, 2018 47



CAMİDE ÇOCUK SESİ

Minaresi  göğe çıkar 
Yıldızlardan ışık sağar
Mahyasında bir ay doğar
Işık dolan camilerde

Camide bir çocuk sesi
Gülümsetir tüm herkesi
Allah diyen her nefesi
Uzar gider gökkubbede.

Gönderen: ENVER ÇAPAR

YÜRÜYORUZ PEYGAMBERİM

İman dolu bakışımız

Aydınlığa akışımız

Secde izi, nakışımız

Yürüyoruz Peygamberim

Ezan ile namaz ile

Mutlu mesut, güle güle

Karanlığı sile sile

Yürüyoruz Peygamberim

Gönderen: EMİNE YILMAZ DERECİ

PEYGAMBER VE ÇOCUK

Biz Peygamberimizin
Küçük ümmetiyiz
O’nun izinden gideriz
Ve onu çok severiz

Hadislerini ezberler
Sünnetine uyarız
O’dur bizlere rehber
Ve bizleri çok sever

Seni sevenler var
İhtiyacı olanlar
Seni arayanlar
En çok da biz çocuklar

Tertemiz bir kalbin
Kocaman bir yüreğin
Rahatlatır bakışların
Zarar vermeyen ellerin var

Tükenmeyen sabrınla
Bizleri hayran bıraktın
İyilik dolu aklınla
Herkese iyi davrandın

Biz çocuklar ise
Hep arkandan gittik
Ey yüce Peygamber
Biz seni hep çok sevdik.

AYŞE HÜMEYRA CAN
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