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Merhaba
Bir yaz tatilini daha geride bıraktık. Umarım verimli ve neşe içinde geçirmişsinizdir.
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Yazan: Musa

Mert

ŞEHİR ANLAR

Elli üç yıl.
Dile kolay.
Allah Rasulü, hayatının elli üç yılını Mekke’de geçirmişti. Ama şimdi bu güzel şehri terk etmek
zorundaydı. Halkı ona ve inananlara hayat hakkı tanımamıştı. Acı tatlı tüm anılarıyla gidiyordu.
Üzgündü. Çok üzgündü.
Zordu hicret. Çok zordu.
Çıkarken, Mekke’ye doğru döndü. Çok sevdiği Kâbe’yi, evini, gezip dolaştığı sokakları,
memleketini son kez izledi. Sekiz yıl sonra Mekke’nin fethinde bu mübarek beldeye
olan sevgisini şöyle dile getirecekti:
—Allah’a andolsun ki senden ayrılıyorum. Kesinlikle biliyorum ki sen benim gözümde
Allah’ın beldelerinin en sevimlisi ve en kıymetlisisin. Şayet kavmim beni çıkarmasaydı
senden ayrılmazdım…
Mekke’ye böyle baktıktan sonra, “Ah bir gelse!” diye heyecanla onu bekleyen Medineli
dostlarına kavuşmak için sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ile yola revan oldu.
Büyük bir şenlikti Medine’ye varışı. Medineliler bağırlarına bastılar. Hem onu hem de
ona inanan diğer Muhacirleri. Dost oldular. Omuz verdiler. Birlikte nice zorlukları aştılar. Bu nedenle Medinelilere “Yardımcılar” anlamında “Ensar” adı verildi.
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Aradan sekiz yıl geçti. Allah Rasulü, on bin kişiyle Mekke’yi fethetti. Ona hayat hakkı tanımayan
Mekkelilere merhametli davrandı. Ne canlarına dokundu ne de mallarına.
— Haydi, gidin, hepiniz özgürsünüz, dedi.
Mekke’nin fethi gerçekleşince Medineli Müslümanları yani Ensar’ı bir endişe sardı. Allah Rasulü
çok sevdiği memleketine kavuşmuştu. Acaba hangi şehri tercih edecekti? Memleketi Mekke’de mi
kalacaktı yoksa onlarla Medine’ye mi dönecekti? Bir araya toplanmışlar, dertleşiyorlardı. “Ya kalırsa! ”
derdi sarmıştı hepsini. Düşünmesi bile zordu. Ondan ayrı kalmaya nasıl dayanacaklardı! Kelimeler
boğazlarına düğümlendi. Yüreklerine acı çöktü.
Derken Peygamber Efendimiz çıkageldi. Dostlarının sıkıntılı olduğunu görünce aralarına oturdu.
Yüzlerini kaplayan hüznün ve tedirginliklerinin sebebini sordu. Onlar da anlattılar. Sonra Peygamberimizin dudaklarına kilitlediler meraklı bakışlarını. Acaba ne cevap verecekti?
Allah Rasulü dostlarının yüzlerini bir bir süzdü. Kendinden emin bir şekilde şöyle buyurdu:
— Böyle bir şey yapmaktan Allah’a sığınırım. Hayatım hayatınızdır, ölümüm de sizin yanınızda
olacaktır.
Ensar bu cevaba çok sevindi. Derin bir oh çektiler. Kuş gibi hafifledi yürekleri.
Peygamber Efendimiz Mekke’de doğmuş ve ömrünün çoğunu orada geçirmiş olsa da artık o
Medineliydi. Ömrünün kalan kısmını, kendisine kucak açan Medine’de tamamladı. Orada vefat etti. Oraya defnedildi.
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Yazan: Sabri G

DEYİMLER ve
ANLAMLARI

N
AKLIMIZDA
ÇIKMASIN!

Armudun Sapı, Üzümün Çöpü Var Demek

li
lar, yaz tati
Sevgili çocuk
eni bir eğitim
sona erdi. Y
başlıyor.
öğretim yılı
lmasıyla
Okulların açı
lerimizde
birlikte, ders
en
ilmek için erk
başarılı olab
m
li
n göstere
yatmaya öze
bahları
ve mutlaka sa
en
yaparak evd
kahvaltımızı
ıl
y
ırlı bir
çıkalım. Hay
mennisiyle…
geçirmeniz te

Anlamı: Her şeye bir bahane bulmak,
güç beğenir olmak.
Vaktini Şaşmamak
Anlamı: Her işi zamanında yapmak,
ertelememek.
Dünya Varmış
Anlamı: Sıkıntılı bir durumdan
kurtulunca söylenen söz.

R ÇÖZÜLMEYİ BEKLER
KARIŞIK KURUŞUK KELİMELE
i doğru

. Harfler
harfleri karışık olarak sıralanmış
Aşağıdaki soruların cevaplarının
? Kolay gelsin!
abını bulabilecek misiniz bakalım
sırasına koyarak sorumuzun cev
en
*Peygamberimizin (s.a.s.), Mekke’d

landığı mağaranın adı:

Medine’ye hicreti sırasında sak

RS VE

eti esnasında orada inşa edilen

*Peygamberimizin Medine’ye hicr

AK BU

____

ilk mescidin adı:

____

imizin amcası
er arasında yapılan ve Peygamber
*Müslümanlarla Mekkeli müşrikl
aşın adı:
Hz. Hamza’nın şehit düştüğü sav

UD HU

____

namaz kıldırdığı sırada kıblenin
*Peygamber Efendimiz içerisinde
iği mescidin adı:
Mescid-i Aksâ’dan Kâbe’ye çevrild

_
NE TL KB IY E _ _ _ _ _ _ _ _
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Şip Şak

Sevgili çocuklar, sonbahar mevsimine adım
attığımız şu günlerde doğada da yeni bir dönüşüm
başladı. Biz de sizden sonbaharla ilgili fotograflar
çekip göndermenizi istiyoruz. Adınızı, soyadınızı,
yaşınızı ve fotoğrafı çektiğiniz yeri yazarak, en
geç 20 Eylül’e kadar aşağıdaki mail adresine
göndermeyi unutmayın!
e-mail: sgungor100@gmail.com

Ayşe Koç, 13, Akça
koca Merkez Camii
Kompozisyon çok ba
şarılı Ayşe. Eline sa
ğlık.

Salih Erciyes, 9, Hasan Fehmi Paşa Camii, Sapanca
Tarihî camiden güzel bir kare. Teşekkürler Salih.

Eylül Aydoğan, 8, Ahmet Hamdi Akseki Camii,
Ankara
Fotografın çok güzel Eylül. Teşekkürler.

Hiranur Demir, 14, Enginalan Köyü Camii, Iğdır
Köyünüzün camii çok güzel olmalı Hiranur.
Eline sağlık.
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a Nur Yılmaz

Yazan: Fatm

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

DAKIKA:
Zamandan bir lokmacık. Saat pastasının altmış
diliminden biri.

DALGA:
Kıyıyla buluştuğunda şarkılar söyleyen; yerinde
duramayan deniz yaramazı.

DAR:
İçine sığmakta zorlanılan, yetersiz, sıkıntılı. Arapça’daki anlamı ise bambaşka: Ev.
Ev anlamına gelmesi için a harfini biraz uzatarak okumalısınız: Dâr.

DÂT:
Arap alfabesinin on beşinci harfi. Sâd’ın tatlı mı
tatlı ikiz kardeşi.

DEDIKODU:
Başkalarının arkasından hoşuna gitmeyecek sözler söylemek
ve bu sözleri dinlemek anlamındaki yasaklanmış fiil. Bir kul
hakkı türü.

DENIZ:
Tuzlu su kütlesi. Allah’ın insana hediye ettiği
iki büyük mavilikten biri. (Diğeri tam başının
üzerinde.)
10

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018

DERT:
Kalbe üzüntü, içe sıkıntı veren şey. Bir anda yanaklarından süzülen gözyaşlarının
sebebi.

DİN:
Allah’ın insana, dünyada ve ahirette mutlu yaşaması için
peygamberler vasıtasıyla gösterdiği yol.

DİYAR:
Memleket. Ait olunan yer. Vatan.

DOLMA:
Dolmak fiili. Patates, kabak, biber gibi sebzelerin içlerine
çeşitli karışımlar doldurularak yapılan yemek. Olsa da yesek.

DÖŞEK:
Çoğunlukla ninelerimizin evlerinde bulunan, üzerinde
uyunan, yere serilerek yapılan yatak.

DUA:
“Allah’ım! Senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi,
senin sevgine ulaştıran ameli isterim.” dediğin zaman yaptığın
şey. Allah’tan bir şeyin olmasını ya da olmamasını istemenin
âminlerle biten müthiş yolu.
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Yazan: Yaşa

Sevgili arkadaşım; Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ve sahabilerinin
Mekke’den Medine’ye göç etmesine “hicret” deriz. Bu olay hicri takvimde
tarih başı olarak da kabul edilmiştir. Hicret hakkında daha çok şey
öğrenmek için testimize başlayabilirsin.

1-

Sevgili Peygamberimiz ve arkadaşları niçin hicret etmek zorunda kalmıştır?

A)

Mekke’nin iklimi çok sıcak olduğundan

B)

O zamanlar puta tapan müşriklerin eziyet ve baskılarından kurtulup, Allah’ın dinini daha
güzel ve daha rahat yaşamak istediklerinden

C)

Medine’yi sevdiklerinden

2-

O yıllarda bazı Müslümanlar Medine’den önce nereye hicret etmişlerdir?

A)

Habeşistan’a

B)

Yemen’e

C)

Şam’a

3-

Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı kimdir?

A)

Hz. Osman (r.a.)

B)

Hz. Ömer (r.a.)

C)

Hz. Ebu Bekir (r.a.)

4- Mekke’den Medine’ye hicret edenlere “Muhacir”, Medineli Müslümanlara ise “Ensar”
deriz. Ensar, şehirlerine göç eden muhacirlere nasıl davranmıştır?

12

A)

Kardeşçe

B)

Hoşgörüsüz

C)

Kaba bir biçimde
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5-

Hicretten sonra Medine’de neler yapılmıştır?

A)

Okul (Suffe) ile cami (Mescid-i Nebi) birlikte yapılmış, Ensar ve Muhacir
birbiriyle kardeş ilan edilmiş, Medine’de diğer ikamet edenlerle bir anlaşma
yapılmıştır.

B)

Yer altı kaynaklarının araştırılması yapılmıştır.

C)

Tarihî eserlere önem verilmiştir.

Sevgili çocuklar; istersek kötü bir huyumuzdan vazgeçip ondan daha güzel olan
bir alışkanlığa da hicret edebiliriz. Örneğin, ağzımıza hiç de yakışmayan kötü
sözleri terk edip dilimizi güzel sözlerle süsleyebiliriz.
Sence daha başka ne yapabiliriz? Düşüncelerini hicret kervanına yazarak
testimize katkı sağlayabilirsin.
Hicret Kervanı:

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018
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Yazan: Musa Mert

Hicri Takvim
Nasıl Doğdu?

Yemen Valisi Ya'la bin Ümeyye, Halife Hazreti Ömer’e bir mektup gönderdi. Mektupta yıl belirtilmemişti. Peygamber Efendimizin zamanından beri tüm yazışmalarda usul buydu. Ancak bu sefer
mektubun yazıldığı ay da yazılmamıştı. Bu durum sıkıntıya sebep oldu.
Basra’da da benzer bir karışıklık meydana geldi. Basra Valisi Ebu Musa el-Eş’ari'ye son ödeme
günü Şaban ayı olarak belirtilmiş bir senet getirildi. Son ödemesi Şaban ayı olmasına Şaban
ayıydı ancak hangi yılın Şaban ayıydı? O yılın mı? Geçen yılın mı? Yoksa gelecek
yılın mı? Tartışmalar uzadı fakat çözüm bulmak ne mümkündü!
Basra Valisi Ebu Musa el-Eş’ari, Halife Hazreti Ömer’e derhal bir mektup yazdı. Mektubunda,
— Ey Müminlerin Emiri, senden bize tarihi net olmayan mektuplar, yazılar geliyor. Yazınızı örneğin “Şaban ayı” şeklinde tarihlendiriyorsunuz. Ancak biz bu
yılın Şaban ayı mı yoksa geçen yılın Şaban ayı mı olduğunu bilemiyoruz, diyerek
Müslümanların da bir takviminin olması gerektiğini anlattı.
Durumun önemini kavrayan Hazreti Ömer, devlet meclisini topladı. Mecliste
sahabenin ileri gelenleri yer alıyordu. Yemen Valisi Ya'la bin Ümeyye’den
gelen mektup sebebiyle yaşadığı sıkıntıyı ve aynı sebeple Basra Valisi
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Ebu Musa’nın yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Basra Valisi Ebu Musa’nın teklifini gündeme getirdi. Resmî
olarak bir takvim belirlemelerinin artık şart olduğu konusunu açtı. Konu hakkındaki görüş ve önerilerini istedi. Teklifler değerlendirildi. Görüşme sırasında takvim olarak ay takviminin benimsenmesi
meclisin ortak kararı oldu. Ancak takvim başlangıcı ne olmalıydı?
Her bir sahabi, İslam ve Müslümanlar için önemli gördükleri olayları takvimlerinin başlangıcı olarak
önerdi. Öneriler arasında Kur’an’ın inmeye başladığı yıl ve Peygamberimizin vefat ettiği yıl da vardı. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin hicret ettiği yılı önerdi. Öneriler arasında en çok beğenilen
Hazreti Ali’nin önerisi oldu. Bu öneri Hazreti Ömer’in de çok hoşuna gitti. Hakikaten hicret, İslam
ve Müslümanlar için bir dönüm noktasıydı. Peygamberimizin hicret yılı olan 622 yılı, takvim başlangıcı olarak kabul edildi.
Sıra yeni takvimin birinci ayını belirlemeye gelmişti. Yeni takvim, yılın 12 ayından hangisiyle başlamalıydı? Hz. Osman’ın teklifiyle Muharrem ayı birinci ay olarak kabul edildi. Peygamber Efendimizin vefatından altı yıl sonra tespit edilen bu takvim, hicreti başlangıç olarak aldığı için o günden
bugüne “Hicri Takvim” olarak anıldı. Yazışmalardaki tarihler bu takvime göre yazılır oldu.
Hicri Takvimin ayları ise şunlardır:
1. Muharrem

6. Cemaziyelahir

11. Zilkade

2. Safer

7. Recep

12. Zilhicce

3. Rebiülevvel

8. Şaban

4. Rebiülahir

9. Ramazan

5. Cemaziyelevvel

10. Şevval
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abia Yörük

Hazırlayan: R

HONUT
_____

AŞURE KARIŞTIR
Aşağıda harfleri karışık olarak verilen leziz mi
leziz aşure malzemelerini bulmamıza yardımcı
olur musun?

URUK
SUFELYA
____
_______

AYKISI
______

MAC
A

DAĞBUY
______
ZOT
KEREŞ
___
_____

URKU
MÜZÜ
____
____
CİRİN
_____

DIFKIN
______
VİZCE
_____

RAN
___
ÇITRAN
______

ŞUK
ÜMÜZÜ
___
_____
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oğlu

Karataş
Yazan: Receb

1.

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

Kur’an’ın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Büyük peygamberlerden biridir. Kurban
kesmeyi bize o öğretmiştir. Babil hükümdarı tarafından ateşe atılmış, Allah ateşe onu
yakmamasını emretmiş ve ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu manasına gelen
Halilullah unvanı ile de anılır.
(HİBARMİ)

2. Hz. İbrahim (a.s.)’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sodom ve
Gomore şehirlerinde yaşayan kavme peygamber olarak gönderilmiş ve onları imana davet
etmiştir.
(UTL)
3. Hz. İbrahim (a.s.)’ın büyük oğludur. Yumuşak ve iyi huylu olduğu için Kur’an-ı Kerim’de halim olarak nitelendirilir. Hacla ilgili pek çok ibadet ve kurban kesme konularında babasıyla
birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.) onun soyundan gelmiştir.
(SİMALİ)
4. Hz. İbrahim’in oğlu olup Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.
Hayatı boyunca insanları Allah’a imana davet etmiştir. Hz. Davud (a.s.),
Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) gibi birçok peygamber onun soyundan
gelmiştir.
(HSAİK)
5. Hz. İbrahim’in torunu ve İsrailoğulları’nın atası olan peygamberdir.
Evladını kaybetme ile imtihan edilmiştir. Oğlunun acısı dolayısıyla gözleri
kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Kendi milleti arasında
güvenilir, hastaları ziyaret eden, zayıfları ve yoksulları gözeten, hayır işleriyle
uğraşan bir kişi olarak tanınır.
(AKUYP)
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ey

Yön
Yazan: Der ya

OKULDA YEŞEREN
HAYALLER

Bahçeye minicik bir tohum olarak ekildiğimde zamanla yaşayacağım güzelliklerden
habersizdim. Buranın çocukların cıvıl cıvıl dolaştığı bir okul bahçesi olduğunu görmem
biraz zaman aldı. Beni buraya eken ve büyümem için emek verenlerin okulun birinci sınıf
öğrencilerinden bir grup olduğunu da sonradan öğrendim.
Günlerimi toprak altında geçirirken çocukların sadece seslerini duyuyordum. Bana uygun
toprağı ve ışığı olan bir yer bulmak için, öğretmenleriyle birlikte nasıl da uğraşmışlardı!
Büyüyeceğim ve yemyeşil dallarımla kendilerine gölge
olacağım günlerin hayalini kurmuşlardı. Benim ise
hayalim; çocukları, okulu görebilmek, rüzgârı
ve güneşi hissedebilmekti. Kafamı
topraktan çıkarmaya başladığım
andan itibaren hayallerimiz
gerçekleşmeye başlamıştı.
Toprak nasıl bana yurt olduysa,
okul da çocuklara öyle yuva
oldu yıllar içinde. Ben okul
bahçesinde büyüdüm.

18
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Onlar ise kendi akıl bahçelerinde zamanla boy verdi, büyüdü, gelişti. Birlikte pek çok
anı biriktirdik. Bu sebepten olsa gerek, benim için yaz ayları biraz da ayrılık demek!
Her yıl, eylül ayını ve çocukların okula dönüşünü heyecanla beklerim. “Ah şu okullar
bir açılsaydı. Ortalık şenlenseydi…” diye söylenir dururum. En çok da Ömer’i özlerim.
Benim tohumumu o ekmişti toprağa, can suyumu ilk o vermişti. Nasıl da büyümüştür
ben görmeyeli! Sesinden bile tanırım onu!
Nihayet beklediğim büyük gün geldi! Tatlı bir sevinç rüzgârı her yanımı kapladı.
“Ohh”, diyorum kendi kendime. Artık kavuştuk işte! Sevgili çocuklar, ne kadar da
büyümüşsünüz yaz tatilinde! Hasretle sarılmak istiyorum her birinize! Onlar da beni
çok özlemişler belli… Hem sadece beni mi? Okulu, öğretmenlerini, arkadaşlarını… Gelir
gelmez çevremde bir halka oluşturdular hemen. Sevinç içinde bir şarkı söylediler.
Ders zili çalıp da okula doğru koştuklarında, “Ah çocuklar, şu küçük
sevimli okulda yeşeren hayallerimiz gerçekleşmeye
başladı bile. Sizler büyüyüp mutlu oldukça,
hayata hazırlandıkça ben daha da
yeşereceğim ve sizlerle gurur
duyacağım.” diyerek seslendim
arkalarından.
“Çocuklar çevremde halka,
Koşarak gelirler yanıma,
Bir hayaldim, yeşerdim zamanla,
Birler, ikiler, üç ve dörtler,
Hepsi de arı gibi işler,
Yüzleri neşeyle güler.”
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Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin
627 yılında yapmış olduğu savaşın
meydana geldiği yerdir. Şehrin
etrafına hendekler kazılarak savunulduğu için bu adı almıştır.

Mescid-i Kıbleteyn, “İki kıbleli
mescid” demektir. Kıble
değişikliğini haber veren
ayet-i kerimeler nazil olduktan sonra Müslümanların
kıblesi Mescid-i Haram’a
yani Kâbe’ye, ilk
kez bu mescidde çevrilmiştir.

Medine’de susuzluk vardı. Hz. Osman
Bi’r-i Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanlara hibe ederek Müslümanları
bu sıkıntıdan kurtardı.

Osmanlı Devleti’nin Medine’de
inşa ettirdiği tren istasyonudur.

Medine’de yeşillik bir bahçedir.
Rasulullah’ın vefatından sonra
sahabiler Hz. Ebubekir’i burada
halifeliğe seçmişlerdir.

Gamâme “bulut” demektir. Rasulullah bu
mescid yapılmadan önce burada açık havada
bayram namazlarını kıldırırdı. Yağmur duası
için de Gamâme Mescidi’nin bulunduğu alana
çıkılırdı. Rasulullah’ı gölgeleyen bulut sebebiyle
bu mescid böyle isimlendirilmiştir.

Peygamberimiz ve ashabının Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaştır.
Müslümanlar bu savaştan zaferle
ayrılmıştır.
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Mekke müşrikleriyle yapılan ve çok zorlu bir savaş
olan Uhud Savaşı’nın gerçekleştiği yerdir. Rasulullah
Uhud Dağı’nı kastederek, “Uhud bizi sever, biz de
Uhud’u severiz.” buyurmuştur.
Mescid-i Nebevi, Sevgili Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra ashabıyla birlikte ilk
inşa ettiği mesciddir. Burası Mescid-i Haram’dan
sonra yeryüzünün en faziletli mescididir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in kabri Yeşil Kubbe altında
bulunmaktadır. Buraya Hücre-i Saâdet de denilmektedir. Peygamberimizin (s.a.s.) evi ile Mescid’in
minberi arasındaki kısım ise Ravza-i Mutahhara’dır.

Peygamberimizin ailesi
ile birçok sahabisinin
kabirlerinin bulunduğu
yerdir.

Sevgili Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ederken
Medine’ye yaklaşık 6 km. mesafede olan Kuba’da konaklamış
ve burada Kuba Mescidi’ni inşa
etmiştir.

Medine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve
sellem’in Mekke’den hicret ettikten sonra yerleştiği mübarek şehirdir. Peygamberimiz ve dört halife
döneminde devletin başkenti olmuştur. Peygamberimizin inşa ettiği mescid olan Mescid-i Nebevi
ve Peygamberimizin kabr-i şerifleri Medine’de
bulunur. Hicretten önceki adı Yesrib olup, hicretten
sonra “Medîne-i Münevvere” adını almıştır.

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018
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Yazan: Rabia

ş

Gülcan Karda

İ
D
L
E
G
EYLÜL
ı Başlattı

Okulları Açtı, Sonbahar

Eylül yılın 9. ayı ve 30 gün sürecek.
Bu ay artık sonbahar mevsimine de giriş
yapmış oluyoruz.

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü.
Bu sayfaları okuyorsanız bugün sizin
gününüz aynı zamanda.

11 Eylül'de hicri yıl başlıyor (1 Muharrem
1440). Biliyorsunuz kullandığımız
miladi takvim Güneş'i esas alıyor. Hicri
takvim ise Ay’ı esas alıyor, zaten bu
yüzden kamerî takvim de diyoruz
kendisine. Kamer, ay demek. Hicri
takvimin başlangıcını belirleyen olay
Peygamberimizin (s.a.s.) hicretidir. Bu
konuyla ilgili bilgiyi dergimizin 14 ve 15.
sayfalarında bulabilirsiniz.
26
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17 Eylül’de okullar açılıyor! Umarım hepiniz hazırsınızdır ve heyecanınız ayakkabılarınızı ters
giymenize sebep olmaz. Biliyorsunuz sene
sonunda karnelerin yüz güldürmesi için
ders çalışmayı sınav zamanlarına bırakmamalı. Amaan daha erken, demeden
kendinize bir çalışma programı yapıp,
günü gününe çalışırsanız sınavlar vız gelir,
yüksek puanla gider. Öğrenmenin keyfini
yaşayacağınız ve arkadaşlarınızı, dergimizle tanıştıracağınız bir eğitim öğretim yılı
dileriz.

19 Eylül Gaziler günü. Çevrenizdeki gazileri ziyaret etmeye ne dersiniz? 19 Eylül
ayrıca TBMM’nin Mustafa Kemal Atatürk’e
“Mareşal” rütbesiyle “Gazi” unvanını vermesinin yıldönümü. (1921).

23 Eylül gece ve gündüzün eşit olacağı
tarih. Artık yaz bitiyor, sonbahar başlıyor.
Geceler uzamaya başlayacak. Kış gecelerinde sıcak sahleple derginizi okuyacağınız vakitler geliyor…
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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 ortadaki kutuya yazınız! Haydi hemen başlayın!

k
Yazan: Şerife Nihal Zeybe

Huzuru
var.

Temizliği
var.

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

Kıraati
var.

Muharrem
ayında yeri var.

Vitirden önce
vakti var.

Tarihte yeri
var.

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

Dayanışması
var.
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Orucu
var.

e Uçar

Yazan: Hatic

ANCA BERABER KANCA BERABER

Eren ve Bahadır, ilçelerinde düzenlenecek olan koşu yarışına katılmaya karar verdiler. Yarış bir ay
sonraydı. Kendilerine bir program yaptılar ve her sabah buluşup antrenman yapmaya başladılar.
Bir hafta sonra Eren, ailesiyle beraber şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Bu arada, Bahadır çalışmalarına devam etti. Gittiği yerde şartlar uygun olmadığı için Eren iki hafta boyunca hiç antrenman yapamadı.
Eren evine dönünce, Bahadır hemen yanına gitti. Bahadır, Eren’in hızının ne kadar arttığını merak
ediyordu fakat Eren hiç antrenman yapamadığını söyledi. Yarışa bir hafta kalmıştı. Bu kadar kısa
sürede hazırlanamazdı. Arkadaşına yarışa katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. ‘’Olmaz!’’ dedi Bahadır.
“Anca beraber, kanca beraber. Daha sıkı çalışırız. Bu yarışa kısa sürede hazırlanırız.” Eren, Bahadır’ın kendisine destek olmasına çok sevindi. Hemen yeni bir program yaptılar. Bir hafta boyunca
hiç aksatmadan hem sabah hem akşam antrenman yaparak yarışa hazırlandılar.

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018
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Yazan: Nesrin Aktaran
Çizen: Yahya Alakay

OZON

I
S
A
K
A
B
TA

Merhaba arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Güneş’in ve onun
yaydığı ışınların bize ve çevremize olan faydaları saymakla
bitmez. Ancak Güneş ışınlarının çevre ve insan sağlığına
zararlı olan morötesi ışınları da bulunmaktadır. Peki dünyamız, UV-B ve UV-C gibi zararlı olan bu ışınlardan nasıl
korunur? Dünyamızı saran atmosfer tabakalarından biri
olan ozon tabakası ile korunur desem? Haydi o zaman bu
sayımızda dünyamıza kalkan görevi yapan ozon tabakasını
yakından tanıyalım.

Ozon tabakası, Güneş’ten gelen zararlı ışınları süzer ve en basit tek hücreli bitkilerden
böceklere, balıklardan kuşlara ve insanlardan tüm canlılara kadar her birinin olumsuz
etkilenmesini engeller. Ozon tabakası bu şekilde işini yaparken 1980’li yılların ortalarında bilim insanları, Antarktika üzerindeki ozon tabakasının delindiğini keşfetti.
Tabii delindi derken gerçek bir delikten değil, ozon tabakasında yaşanan incelmeden bahsetmişlerdir.
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OZON TABAKASI SİZCE NEDEN İNCELİR?

Peki, ozon tabakası sizce neden incelir diye
sorsam, aşağıdaki şıklardan hangisini işaretlerdiniz?
a. Diyet yaptığı için incelir.
b. Aslında ince değildir, boyu uzun olduğu için öyle
görünür.
c. Ozonla benim arkadaşım olan Ozan’ı
karıştırdınız galiba.
d. İnsanların havaya saldığı kimyasallar yüzünden
incelir.

Evet, maalesef büyük oranda insanın ürettiği ve kullandığı kimyasal olan kloroflorokarbonlar (CFC)
nedeniyle ozon tabakası incelmektedir. Bu
kimyasallar, plastik, köpük malzeme, parfüm, deodorant, bitmiş bataryalar,
buzdolapları ve motorlu taşıtların klima
cihazları, fabrika gazları ve daha birçok üründen salınan gazlar ile ozon
tabakasına zarar vermektedir.
Bunun önüne geçebilmek için
Türkiye’nin de içinde bulunduğu
150 ülke, her yıl 16 Eylül’de “Uluslararası Ozon Koruma Günü” düzenlemektedir. Hatta ülkemiz, ozonu
korumadaki başarısı dolayısıyla
2012, 2014 ve 2016 yıllarında Onur
Madalyası’na layık görülmüştür.
Peki, bireysel olarak biz bu konuda
ne yapabiliriz? Kullanacağımız ürünleri
çevreye zarar vermeyenlerle değiştirebiliriz. Mesela parfüm yerine çevre dostu olan
kolonya ve gül suyunu kullanabiliriz. Doğal sabun
ve şampuanları tercih edebiliriz. Atık maddeleri çevreye
atmayarak geri dönüşümü teşvik edebiliriz.
Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018
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Konuşan: Vural Kaya

MUSTAFA ÖKKEŞ EVREN
İLE DİYANET ÇOCUK DERGİSİ SÖYLEŞİSİ
Birkaç cümle ile sizi tanıyabilir miyiz?
Allah’ın kuluyum. Hz. Muhammed’in ümmetindenim. Kitabım Kur’an. Dinim İslam.
Kıblem Kâbe. Vatanım dünyanın en güzel
ülkesi Türkiye. Doğum yerim İslahiye.
(1966) Ana ve ata yurdum Osmaniye.
Çocukluğum ve ilk gençlik çağım İskenderun’da geçti. İskenderun İmam Hatip
Lisesi’nden mezun oldum. İktisat okudum.
Muhasebecilik ve özel sektörde yöneticilik
yaptım. Evli ve üç çocuk babasıyım. Okuyor,
okuyor ve çocuklar için yazıyorum. Çocuklar için yazdığım altı kitabım var. Şu an
Adana’da ikamet ediyorum.

Çocukken çocuklar için yazacağınızı
düşler miydiniz?
Çocukken yazar olma hayalini kurardım fakat çocuklar için yazacağımı hiç
düşünmemiştim. İlk çocuğum dünyaya
geldiğinde ona bir şiir yazmıştım. İşte
o günden sonra çocuklar için yazmaya
karar verdim.
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Çocukken en çok neleri okumayı severdiniz?
Hiç şüphesiz çizgi romanlardı. Tarkan,
Karaoğlan, Teksas, Tommiks, Kızıl Maske,
Zagor… Ve tabii ki Kemalettin Tuğcu’nun
kitapları.

Çok sevgili okurlarımız nasıl iyi okur
olur sizce?
İyi okur olmanın birinci ve en önemli
şartı kelimeleri sevmektir. Güzel kelimeler biriktirmek ve kelimelerle arkadaş
olabilmektir. Okuduğunu anlatmak, aktarmak yahut bir yerlere yazmak, insanı
iyi bir okur yapar. İyi bir okur olmak
için aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak
gerekir, sonra iyi bir gözlemci. Kulak
ve göz tıpkı dil gibi okuma aracıdır. Biz
resimleri gözlerimizle, sesleri de kulaklarımızla okuruz. İyi bir okur olmanın
şartlarından biri de düzenli bir şekilde
dergi takip etmektir.

Diyanet Çocuk Dergisi hakkında neler
söylersiniz?
Diyanet Çocuk Dergisi’nin çocuklara güzel
kelimeler öğreten ve onlara okumayı sevdiren bir dergi olduğunu düşünüyorum.

Size ait bir gezegen olsaydı ne yapmak isterdiniz?
Gezegenimi başkalarıyla paylaşmak isterdim. En çok da çocuklarla paylaşırdım.

Küçük Prens’ten alıntılayarak sorayım:
Keyfinizce harcayacak elli üç dakikanız olsaydı ne yapmak isterdiniz?
Elli üç dakikayı çarçur ederek harcayıp
bitirmezdim. Elli üç dakikada hem geçmiş,
hem de gelecek zamanlara yolculuk yaparak zamanı çoğaltırdım. Hayal kurardım,
düşünürdüm, okurdum, soru sorardım,
anlamaya çalışırdım, yeni kelimeler öğrenir
ve kâinat kitabını okumaya çalışırdım.

İlk yazınız, şiiriniz vs. yayınlandığında
hissettiğiniz duygu ve düşüncelerinizi
bizimle paylaşır mısınız?

Hiç unutmam ilk şiirim İskenderun’da
yerel bir gazetede şair Dr. Mehmet
Sılay’ın şiiriyle yan yana yayımlanmıştı da
kendimi önemli ve büyük bir şair olarak
düşlemiş, içten içe sevinmiş ve o sayfayı her önüme gelene göstermiştim.
Sonra Güneysu Dergisi’nde yayımlanınca
da artık edebiyat dünyasına girdim diye
sevinmiştim. Ve o sevinç duyguları hiç
eksilmedi, eksilmez de…

Yazdığınız çocuk ve gençlik kitaplarından en çok hangisini önemsiyorsunuz?
Elbette bu soruyu sorarken çocuklarınız
gibi olan kitaplarınız arasında bir ayrım
yapmanızı istemiyoruz fakat en gözde
eserinizi de merak etmiyor değiliz?

Şiir, öykü ve deneme kitaplarımın tamamı bilgi, gözlem ve hayal dünyamın
ürünü olarak ortaya çıkarken, “Arkadaşım Cami” kitabım, benim ve çocuklarımın yaşadıklarını anlatıyor. Bu nedenle
“Arkadaşım Cami” kitabımın yeri ayrı.
Bu kitap, benim ve çocuklarımın mahalle,
okul ve yaz Kur’an Kursu’nda yaşadığımız bazen komik, bazen hüzünlü olayları,
maceraları anlatıyor.

Çok sevgili okurumuzun yüreklerine
dokunacak bir hoşça kal der misiniz?
Çok sevgili okurlarımıza özel tavsiyeleriniz neler olur acaba?
Hayal kurmalarını tavsiye ediyorum. Arada
sırada gökyüzüne bakmalarını, bulutlardan
atlar yapmalarını, yağmurun şarkısını dinlemelerini, rüzgârın sesine kulak vermelerini,
bir ağaca sarılmalarını, gece yatmadan
önce kitap okumalarını tavsiye ediyorum.

Ben onlara “Hoşça kalın” demeyeyim. Bu
röportaj vesilesiyle onların yüreklerine
şöyle gönülden bir “Merhaba!” diyeyim,
“Selam!” diyeyim. Onların kelime dağarcıklarına sizin aracılığınızla güzel kelimeler ikram edeyim. Sizi ve bütün çocukları
Allah’a emanet ediyorum…
Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018
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Yazan: Receb Karataşoğ

ENSAR MUHACİR
KARDEŞLİĞİ

Merhaba arkadaşlar, Medine’ye hicret gerçekleştikten sonra Peygamber Efendimiz (s.a.s.)
bazı sahabileri kardeş ilan etmiş ve bu kardeşliğe muahat (birbiriyle kardeş olmak)
denmiştir. Gelin şimdi Ensar ve Muhacir ne demek öğrenelim, ardından hangi Muhacir
hangi Ensar ile kardeş ilan edilmiş ve bu sahabilerin özellikleri neler
hep beraber inceleyelim.
MUHACİR: Dinleri ve inançları uğruna, Mekke’den Medine’ye
622’de hicret (göç) eden Müslümanlara denir.
ENSAR: Ensar kelimesi, ''yardım edenler'' anlamına gelir.
Mekke’den hicret eden Hz. Peygamber’e ve muhacirlere
yardımcı olan Medineli Müslümanlara verilen isimdir.
Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah: Cennetle müjdelenen 10
sahabiden biridir. İslam’ı ilk kabul edenlerdendir.
Hz. Sa'd b. Mu’az: Hz. Peygamber tarafından gönderilen
Hz. Mus‘ab b. Umeyr’in teklifiyle İslamiyet’i kabul etti. Onun
Müslüman olması Medine’nin İslamlaşmasında önemli yere sahiptir.

Hz. Ömer: Onun, Müslümanlığı kabulüyle İslamiyet daha da güçlenmiştir.
Adaletli oluşuyla bilinir. İslam’a hizmetleri çoktur.
Hz. İtban b. Malik: Hayatı boyunca kendi kabilesinde imamlık yapan
İtban, gözlerinin rahatsız olması ve evinin Medine dışında bulunması
sebebiyle her zaman Rasulullah ile beraber bulunamazdı. Ancak
Rasul-i Ekrem kendisine değer verir, Kuba’ya giderken yanına uğrar
ve ona misafir olurdu.
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Hz. Osman: İlk Müslümanlardandır. Kureyş’in
en zengin tüccarlarından biriydi. Medine’ye
hicretten sonra Rûme kuyusunu satın alıp
Müslümanlara hibe etmiştir. Yani o kuyudan
para ödemeden su içilmiştir. Kuyunun Hz.
Osman’dan önceki sahibi suyu parayla satıyordu.
Hz. Evs b. Sabit el-Ensari: İslamiyet’in yayılmasında
bir dönüm noktası olan Akabe Biatı esnasında
Müslüman oldu. Bedir Savaşı’na katıldı. Uhud Savaşı’nda
şehit oldu.
Hz. Abdullah b. Mes’ud ve Hz. Zübeyr b. Avvam: İkisi de ilk Müslümanlardandır.
İslam’a çok hizmetleri olmuştur. Hz. Abdullah b. Mes’ud güzel sesliydi ve çok güzel
Kur’an okurdu. Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Hz. Zübeyr b. Avvam
cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Peygamberimizin halası Hz. Safiyye’nin
oğludur.
Hz. Muaz b. Cebel: Asr-ı Saadet’te Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen
birkaç kişiden biri olup Rasulullah’ın kendilerinden Kur’an öğrenilmesini
tavsiye ettiği dört sahabi arasında yer alıyordu. Rasulullah,
Hz. Muaz’ı helâl ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterirdi.
Yemen’e elçi, zekât memuru ve kadı yani hâkim sıfatıyla
gönderilmiştir.

Hz. Mus’ab b. Umeyr: Hz. Peygamber
tarafından İslam’ı öğretmek için Medine’ye
gönderilen ilk sahabidir. Bu sebeple
Medine’ye ilk hicret eden sahabi olarak kabul
edilir. Allah ve Rasulü'nün sevgisini her şeye
tercih ettiği için malını mülkünü Mekke'de
bırakarak Medine'ye hicret etmiştir.
Hz. Ebu Eyyub el-Ensari: Hicret sırasında
Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir
eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan”
unvanıyla anılan sahabidir. İstanbul’u
fethetmek için orduyla sefere çıkmış
ancak hastalanarak orada vefat etmiştir.
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Yazan: Pınar Melike
Demiralay

KALEM KUTUSU

Yaz tatili ne çabuk bitiverdi. Arkadaşlarla oyunlar, aile ziyaretleri, yaz Kur’an kursları derken zaman su gibi akıp geçti. Artık okul zamanı. Tatili boş geçirmedik ama
yine de yeni bir dönem için düzene girmekte fayda var. Haydi, o zaman masada,
kitaplıkta, eski kalemlikte dağılan kalemlerimizi toplayacak bir kalem kutusu yaparak başlayalım düzenlemeye.

MALZEMELER
• Bir tane boş kap (Kutu, bardak ya da
kavanoz kullanabilirsiniz.)
• Elimizdeki boş kabı kaplayacak
kadar ahşap çubuk (Dondurma
çubuğu ya da ince dal parçaları
kullanabilirsiniz.)
• Bir miktar kurdele
• Yapıştırıcı

Boş kabı ahşap çubuklar
ile kaplıyoruz.

1

Kalem kutumuzu
kurdele, düğme
ya da elimizde
olan diğer
materyallerle
istediğimiz gibi
süslüyoruz.

2

Kalem kutumuza
kalem, makas,
yapıştırıcı gibi
malzemelerimizi
yerleştiriyoruz.
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3

Sevgili arkadaşlar, bulmacayı çözmek için metinde yer alan
boşlukları dolduralım.

uhammed
Hazırlayan: M
N
A
Y
Kâmil YKA

Güzel dinimiz (1)…………………………’i insanlara öğretmek için gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ile sahabiler,
(2)…………………………’li müşriklerin yoğun baskılarına maruz kalıyorlar ve büyük sıkıntılar çekiyorlardı. Müslümanların
bir kısmı 615 ve 616 yıllarında Mekke’den (3)…………………………’a hicret etti. Daha sonra 622 yılında Müslümanlar
(4)…………………………’ye hicret ettiler. Peygamber Efendimiz ve sadık dostu Hazreti (5)………………………… Medine’ye
Rebîülevvel ayında ulaştılar.
Hicret denildiğinde aklımıza hemen Sevgili Peygamberimizi hicret yolunda misafir eden (6)…………………………
ve Medine’ye yaklaştığında Rasulullah’ın bizzat inşasında bulunduğu (7)………………………… Mescidi gelir. Ayrıca
hicret, tarihimizdeki en önemli (8)………………………… örneğidir. Mekke’den yola çıkan (9)…………………………leri
Medineli (10)………………………… evlerinde misafir etmiş, onlara gönüllerini açmışlardır. Medine’de inşa edilen ve
dinimizin en önemli üç mescidinden biri olan (11)………………………… tamamlanana kadar Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.s.) ülkemizde (12)………………………… olarak bilinen Hz. Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir
olmuştur. (13)…………………………, Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Bu yüzden Müslümanlar hicreti bir milat
olarak kabul etmişlerdir ve bu olaydan sonra (14)………………………… kullanmaya başlamışlardır.

11
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n Çataloluk

a
Yazan: Suz

Ali, Duhâ Suresi’ni
Öğreniyor

İçeri girdiğinde Ali heyecanla,

Sonunda geldi Rabbimizden.

Salih Dede Kur’an okuyordu…

Diyordu ki Yüce Allah Duhâ Suresi’nde:

Torununu görünce yaşlı adam, Mushaf’ı
huşu ile kapattı.

“Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde
geceye yemin olsun ki,

Küçük çocuk da saygıyla sordu:

Rabbin seni bırakmadı ve sana
darılmadı.”

- Dedeciğim, hangi sureyi okuyordun?
- Duhâ Suresini, dedi ihtiyar, ne güzeldir
manası. Anlatayım hemen.
Gecikince vahiy, Mekkeli müşrikler ettiler
hemen dedikodu:
“Rabbi Muhammed’e küstü, terk etti
onu.”
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Ardından müjde veriyordu,
Büyük başarılar bekliyordu
Hz. Peygamberimizi.
Yaşlı adam bütün kalbiyle anlatıyordu
Duhâ Suresi’ni:

Sevgili Rasulümüz üzüldü pek çok,

- Rabbim bu surede ne güzel sayfalar
açıyor,

Bir müddet bekledi hüzünle.

Ne hoş nimetler veriyor kullarına!

Büyük bir hasretle gözlenen müjde,

Diyor ki Yüce Allah:
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“Gerçekten ahiret senin için dünyadan
daha hayırlıdır.

Ali dikkatle dinliyordu dedesini,

Pek yakında Rabbin sana verecek ve sen de
hoşnut olacaksın.”

- O zaman Duhâ Suresi’ni çok iyi
öğrenmeliyim,

Ve…
Yüce Allah, Sevgili Rasul’e hatırlatıyordu:
“O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da
yola iletmedi mi?
Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi
mi?

Sonra yavaşça konuştu:

Düşünmeliyim manasını.
- Evet, dedi, Salih Dede, Duhâ Suresi’ni
okumalısın her zaman.
Yaşama sevincin çok artar, inancın da.
Güçlenirsin…
Yetime, fakire, çaresize ne yapacağını
bilirsin…

Öyleyse yetimi sakın ezme.
Sakın isteyeni azarlama ve Rabbinin
nimetini minnet ve şükranla an.”
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Efe, Ece ve Ege’nin okullar yeni açıldığı için birtakım ihtiyaçları
vardır. Aşağıdaki listede Efe, Ege ve Ece’nin ailelerinin verdiği
harçlıklarının tamamını kullanarak aldıkları malzemeler verilmiştir.
Haydi harçlıkların miktarlarını bulalım.

mer Yörük

Hazırlayan: Ö

Defter 2 TL

Kalem 2 TL

Silgi 1 TL

Kitap 8 TL

ECE

EFE

EGE

2 SİLGİ

2 KALEM

2 SİLGİ

1 KİTAP

3 DEFTER

2 KİTAP

2 KALEM

1 KİTAP

1 KALEM

2 DEFTER

1 SİLGİ

1 DEFTER

ECE’nin harçlığı

EFE’nin harçlığı

EGE’nin harçlığı

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

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

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

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018

43

k
Yazan: Betül Altun Erinci

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ TANIYALIM
• Medine’nin bilinen en eski isminin Yesrib olup, hicretin ardından
Peygamberimizin şehre, ‘hoş ve güzel’ anlamına gelen Taybe/Tabe adını verdiğini,

•

İslam tarihi boyunca Medine’ye Tayyibe, Daru’l-hicre (hicret yurdu), Daru’l-iman (iman yurdu),
Daru’s-sünne (sünnet yurdu), Medinetü’r-rasul (Peygamberin şehri) ve Medine-i Münevvere
(Aydınlanmış, nurlanmış Medine) gibi çeşitli isimler verildiğini,

•

Hz. İbrahim’in, Mekke’yi harem yani saygın, dokunulmaz mekân edinmesi gibi, Peygamber
Efendimizin de Medine’yi harem edindiğini, oranın bereketlenmesi için dua ettiğini ve böylece
şehrin, İslam’ın iki hareminden yani kutsal şehirlerinden birisi haline geldiğini,

•

Hz. Peygamber’in, Medine’ye ulaştığında yaptığı ilk işin mescidin yerinin belirlenmesi olduğunu,
• Hz. Peygamber’in, Medine’ye hicret ettiğinde yedi ay kadar
Neccaroğulları’ndan Ebu Eyyub el- Ensari’nin evinde kaldığını,
• Hz. Peygamber’in misafir olduğu bu evin
bugünkü Mescid-i Nebevi’nin Yeşil Kubbe
(Kubbe-i hadra) tarafındaki avlusunda
bulunduğunu,
• Hz. Peygamber’in mihmandarı
Ebu Eyyub el- Ensari’nin kabrinin,
İstanbul’da Eyüp Sultan Camii’nin
bahçesinde olduğunu,

• Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in
annesinin Medineli olduğunu,

• Peygamberimizin yüzmeyi altı yaşındayken
babasının mezarını ziyaret etmek için geldiği
Medine’nin havuzlarında (su kuyularında)
öğrendiğini,
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•

Peygamberimiz’in babası Abdullah’ın kabrinin Medine’de olduğunu,

•

Sevgili Peygamberimizin vefat ettiği yere yani Mescid-i Nebevi’ye bitişik olan
Hz. Aişe annemizin odasına defnedildiğini,

•

Peygamberimizin kabrinin bugünkü Mescid-i Nebevi’nin içinde Yeşil Kubbe’nin
altında olduğunu,

•

Efendimizin, eviyle minberi arasını ‘Ravza-i mutahhara’ yani ‘Cennet bahçelerinden
bir bahçe’ olarak adlandırdığını,

•

Cennetü’l- Baki Kabristanı’nda 10.000 civarında sahabinin kabrinin bulunduğunu,

•

Ruslara karşı Kafkas halklarının özgürlüğü için destansı bir mücadele veren
Kafkas Kartalı Şeyh Şamil’in, Cennetü’l- Baki Mezarlığı’nda yattığını,

•

Hâdimu’l-Harameyn (Mekke ile Medine’nin hizmetkârı) unvanını kullanan ilk
sultanın, Kudüs’ü Haçlı zulmünden kurtaran Selahaddin-i Eyyubi olduğunu,

•

Memluk sultanlarının da kullandığı bu unvanın, 1517 yılında kutsal beldeleri
topraklarına katan Yavuz Sultan Selim’le birlikte Osmanlı sultanlarına geçtiğini,

•

Medine’nin 1517 yılından 1919 yılına kadar, 402 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde
kaldığını biliyor muydunuz?

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 458, 2018

45

Asya Semiz

Belinay Alibaş

Azra Yıldırım

Buse Anıl
Kardelen Gülçiçek

Hayrunnisa Öngel
Hafsa Erarslan

Hümeyra Öngel

Kübra Bozkurt
Zeynep Nur Semiz
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Hümeyra Gülçiçek

Muhittin Efe Kumru

Meltem Sarı

Nehir Semiz

Pınar Evren

Semihcan Halezeroğlu

Rüya Kahraman

Sudenaz

Yaren Sarı
Zeynep Köseoğlu

Zeynep Yıldırım

Zehra Gökçe
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Meryem ve Z
eynep

Fatma Saraç
Sema Zeyne

p

BULMACA ÇÖZÜMLERİ
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Sayfa 39

Sayfa 6

SEVR – KUBA –
UHUD - KIBLETEYN

Sayfa 16

1. BUĞDAY
2. KURU FASULYE
3. NOHUT
4.TOZ ŞEKER
5. KAYISI
6. KURU ÜZÜM

Sayfa 17

İBRAHİM - LUT - İSMAİL İSHAK - YAKUP

Sayfa 28

Yatsı Namazı
Aşure

7. İNCİR
8. FINDIK
9. CEVİZ
10. NAR
11. TARÇIN
12. KUŞ ÜZÜMÜ
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Sayfa 43

Ece: 18 TL
Efe: 19 TL
Ege: 22 TL

7 FARK

İki resim arasındaki 7 farkı bulalım.

Çizen: Yahya Alakay

OKULUMUN İLK GÜNÜYDÜ
Okulumun ilk günüydü
Heyecanlı bir tomurcuktum
Yeni bilgiler öğrenip
Güzel yazılar yazacaktım
Okulumun ilk günüydü
Mini mini ellerim kalemle tanıştı
Sevdi ellerim ve kalbim
Kalemi ve defteri
Kitaplarım mutluluk sebebimdi
Ah hatırlıyorum da şimdi
Kalemimi defter yaprağında
Bir gemi gibi yüzdürmüştüm
Yarınların maviliğine doğru
Kanatlanıp nasıl da süzülmüştüm
Ayşegül Sözen Dağ
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