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Merhaba
Tarihimizde Ağustos, zaferlerle dolu bir aydır. 
Malazgirt Zaferi, Otlukbeli, Mohaç, Belgrad’ın 
Fethi, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos’ta 
büyük zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan 
Muharebesi, Büyük Taarruz gibi merhaleleri 
hep bu ayda meydana gelmiştir. Bu nedenle 
Ağustos ayını zafer ayı olarak anıyoruz. Bize 
bu vatanı emanet eden, zaferlerle süsleyen 
ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları 
şad olsun.

Bu yaz camilerde, Kur’an kurslarında  Kur’an-ı 
Kerim ve dinî bilgiler öğrenerek verimli vakit 
geçirdiğinizi düşünüyorum. Bu ay Kur’an öğ-
renme sevinci ile Kurban Bayramı sevincini 
birlikte yaşayacaksınız. Allah’a yakınlaşmak 
için yaptığımız bütün ibadetlerimiz ile kurban 
ibadetimiz kabul olsun. Bu vesileyle Kurban 
Bayramınızı kutlar; sağlık esenlik içinde nice 
bayramlara erişmenizi Yüce Allah’tan niyaz 
ederim.

Dergimiz ekinde verdiğimiz bilgi kartlarını 
almanızı hatırlatırım.

Bir dahaki sayımızda yeniden sizlerle birlikte 
olmak ümidiyle Allah’a emanet olun.

Dr. Elif Arslan
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Yazan: Musa Mert

Peygamber Efendimiz için bayramlar çok özel günlerdi. Bayrama özel 
hazırlıklar yapardı. Her bayram sabahı güzelce yıkanıp boy abdesti alırdı. 

Tüm ev halkının da yıkanıp temizlenmesini emrederdi.  Bayrama özel 
giyinirdi. Elbiselerinin içinden en güzelini bayramlık olarak seçerdi.

Allah Rasulü ve sahabiler, bayramlıklarını erkenden giyerler, sabah 
namazına bayramlıklarıyla giderlerdi. Mescid-i Nebi’de sabah 
namazını kıldıktan sonra bayram namazına çıkarlardı. 

Bayramların hep birl ikte ve büyük bir coşkuyla 
kutlanmasını isteyen Peygamberimiz, bayram namazına 
kadın erkek, genç yaşlı herkesin katılmasını isterdi.  
Kendisi de ev halkını bayram namazına götürürdü.

BAYRAM SEVİNCİ
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Hava müsaitse bayram namazlarını “musalla” adı verilen açık arazide kıldırmayı 
tercih ederdi.  Herkes orada toplanırdı. Allah Rasulü önde, kadın erkek, büyük 
küçük bütün Müslümanlar arkada, namaza dururlardı. Bu sevinçli güne, 
gök kubbenin altında, hep birlikte Allah’ın huzurunda namaza 
durarak başlarlardı. İki rekât namazın ardından Peygamber 
Efendimiz, bazen ayakta, bazen de bir deve üzerinde hutbe 
okurdu. Müslümanlara tatlı tatlı nasihatler ederdi.

Bayram namazından sonra sahabe, bayramı kutlamak, bir toplum olarak 
bütünleşip kaynaşmak üzere dağılırdı. Birbirleriyle, bayramlaşırlardı. 
Bayramlaşırken birbirlerine “Allah, sizden de bizden de kabul etsin.” 
derlerdi.
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Kurban, Allah'a Yakınlık

Kurban ile Huzur Bulur 

İnsanlık...

Baba, 
bugün ne kadar 
çok dua ettin!

Anne, 
arkadaşım yarın Arefe 

günü diye oruç tutacakmış. 
Arefe gününde oruç tutulur 

mu hiç?

Bugün 
biraz erken 

uyuyalım. Yarın erken 
uyanıp hep beraber 
bayram namazına 

gidelim. Ne 
dersiniz?

Anne, 
babamlar 
nerede?

Ama 
çok erken 
değil mi?

Kurban 
kesmeye gittiler 

yavrum.

Peygamberimiz 
de bayram namazını 

kıldıktan sonra kurbanını 
kesermiş kızım. Onun yaptığını 

yapmak bize sünnet sevabı 
kazandırır.

Yaşasın 
hep beraber 

gidiyoruz!

Ne iyi 
düşündün. 

Çok güzel olur!

Tabii 
tutulur yavrum, hatta 

daha çok sevap kazandırır ve 
günahlarımızın affedilmesini 

sağlayabilir.

Ben de 
dua edeyim 

o zaman!

Bugün 
Arefe günü ya 

oğlum, Arefe gününde 
dua etmek bize hem daha 

çok sevap kazandırır, 
hem de daha çok kabul 

olacağını ümit 
ediyoruz.

P eygamberimiz 
(s.a.s.); ''Duaların en 

faziletlisi Arefe günü 
yapılan duadır.'' demiştir.

P eygamberimiz (s.a.s.) Arefe 

gününde oruç tutmaya 

teşvik etmiştir.
P eygamberimiz (s.a.s.); bayram sabahında 

namazgâha gidince müslümanlara şöyle 
seslenirdi; ''Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, 

sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa 

sünnetimize uymuş olur.''

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 457, 20184

Yazan: Hatice İpek 

Çizen: Bedirhan Akcan
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Yazan: Sabri Güngör

KARIŞIK KURUŞUK KELİMELER ÇÖZÜLMEYİ BEKLER

Aşağıdaki soruların cevaplarının harfleri karışık olarak sıralanmış. Harfleri doğru 

sırasına koyarak sorumuzun cevabını bulabilecek misiniz bakalım? Kolay gelsin!

*Çanakkale Savaşı sırasında boğaza mayın döşeyen gemimiz:

*Malazgirt Savaşı sırasında ordunun başında bulunan Selçuklu Sultanı:

*Kanuni Sultan Süleyman tarafından 29 Ağustos 1521 tarihinde fethedilen şehir:

*Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara karşı kazandığımız 23 Ağustos 1921’de  

başlayıp 13 Eylül’de biten savaş:

_ _ _ _ _ _ TESNUR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ NLASPARLA 

_ _ _ _ _ _ _ DEBRGAL

_ _ _ _ _ _ _ AYSARKA

 

DEYİMLER ve 
ANLAMLARI

Başı Dara Düşmek

Anlamı: Herhangi bir konuda sıkıntıya 
            girmek. 

Dallanıp Budaklanmak

Anlamı: Bir iş, bir sorunun giderek 
            karmaşık hâl alması.

 Gelip Çatmak

 Anlamı: Bir işin vaktinin gelmesi, o işin 
             kaçınılmaz olması.

AKLIMIZDAN 
ÇIKMASIN!

Sevgili çocuklar, y
üce dinimiz 

İslam, akrabalarımızı, 

yakınlarımızı ziyaret etmemizi, 

onların hâl ve hat
ırlarını 

sormamızı, aradaki bağı 

koparmamamızı bizlere 

öğütlüyor. Bu güz
el öğüde kulak 

verip,  sadece öz
el günlerde 

değil, fırsat buld
ukça onları 

ziyaret etmeye, ellerini öpmeye 

ve mutlu olmalarına vesile 

olmaya ne dersiniz?
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Kıymetli çocuklar, önümüzdeki sayının konusu, “cami içi fotoğrafları” olacak. Bulunduğunuz 
ya da gezdiğiniz yerdeki camilerin içinden güzel fotoğraflarınızı bekliyoruz. Örneğin, 
kubbe, mihrap, minber…vb. Adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve fotoğrafı çektiğiniz yeri yazarak, 

en geç 15 Ağustos’a kadar aşağıdaki mail adresine göndermeyi unutmayın!  e-mail: sgungor100@gmail.com 

Şip Şak

Ahmet Köse, 15, Kahramanmaraş  
Kompozisyon çok güzel olmuş Ahmet.  
Eline sağlık.

Ertuğrul Şahbaz, 13, Kızlarsekisi Köyü, Adana 

Dağ, nehir, yeşillik. Eline sağlık Ertuğrul.

Şeyma-Beyza Fişek, 11, 14, Afyonkarahisar  Şeyma, Beyza kardeşler güzel fotoğrafı-
nız için teşekkürler.

Yasir Çavuşoğlu, 14, Hasköy, Samsun
Harika bir şehir manzarası Yasir.

Zehra Gül Songurlu, Alaçam, Samsun
Bu güzel doğa manzarası için teşekkürler Zehra.

Emre Garip, 13, Uludağ, Bursa  

Güzel bir manzara fotografı.  

Teşekkürler Emre.

mailto:sgungor100@gmail.com


Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 457, 20188



Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 457, 2018 9



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

ÇABA: 
Bir işi yapmak için gösterilen üstün gayret, uğraşı.

ÇAĞ:
Zaman denizinde bir damla, devir, an.

ÇALI:
Ne ağaç ne de ot. İkisinin arasında ince dallı, zayıf gövdeli 
ve genelde dikenli bitki.

ÇAMUR:
Suyla karıştırılmış toprak. Evcilik oyunlarındaki pastaların 
ana malzemesi.

ÇANAKKALE:
Marmara’ya kıyısı olan şehrimiz. Bir kahramanlık 
destanına mekân olan toprağımız.

ÇEHRE:
İstiklâl Marşı’nın “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl” 
dizesindeki insan yüzü anlamındaki kelime.
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ÇÜNKÜ: 
Genelde “Neden?” sorusundan sonra gelen ve sebep, gerekçe, mazeret bildirmeden hemen 
önce kullanılan “Şu sebepten” anlamındaki kelime.

ÇIRKIN:
Elimizi, dilimizi, kalbimizi korumamız gereken. Güzel olmayan, 
ahlaka aykırı, kötü şey.

ÇIÇEK:
Bazı bitkilerin, içinde bir meyvenin olgulaştığı renkli ve kokulu kısmı.  
Bir yeryüzü nimeti, göz ve gönül neşesi.

ÇOCUK:
İnsanın en masum, en eğlenceli, en çiçekli, en 
cıvıltılı hali.

ÇUVAL: 
Büyük torba. İçine girilerek koşu yarışı yapılan 
nesne.

ÇEKIRDEK:
Ayçiçeği, kabak gibi sebze meyvelere ait sert kabuklu tohum. 
Kavrulmuş ve tuzlanmış haliyle heyecanlı sohbetlerin ortağı.

ÇÖL:
Susuz ama kumlu genişçe alan. Efendimiz’in doğduğu ve yaşadığı 
Mekke ve çevresinde çöl iklimi hakimdir.



Yazan: Yaşar Koca

Sevgili arkadaşım, zaferden zafere koşan bir millet olarak Yüce Allah, 
bize nice fetihler nasip etmiştir. Kazandığımız bu zaferleri öğrenmeye ve 
bilgilerimizi tazelemeye ne dersin? Haydi öyleyse birlikte başlayalım.

1- Zafer ne demektir?

A) Kaybetme, yenilme

B) Herkesçe bilinme, tanınma durumu

C) Savaşta, bir yarışmada veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı

2- Ağustos ayında öne çıkan iki zaferimiz aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) Malazgirt Zaferi - 30 Ağustos Zaferi

B) Kûtü’l-Amâre Savaşı – Çanakkale Zaferi

C) İstanbul’un Fethi – 15 Temmuz Demokrasi ve  Millî Birlik Günü

3- Sence bu zaferleri niçin kutluyoruz?

A) Gelenek olduğu için

B) Öğretmenlerimiz söylediği için

C) Yurdumuza göz diken düşmanlarımızı daha iyi tanımak, tedbirli olmak, şehitlerimiz ile 
 gazilerimizi anmak için

4- Şu hayatta kazanacağımız en büyük zafer nedir?

A) Katıldığımız tüm yarışmalardan birinci olarak çıkabilmektir.

B) Dürüstlükten ayrılmamaktır.

C) Para biriktirmektir.

ŞANLI
ZAFERLERİMİZ
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 5- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu sene kaçıncı yıl dönümündeyiz?

A) 94

B) 95

C) 96 

6- Sınırda nöbet tutan ve çeşitli cephelerde çarpışan asker ağabeylerimiz bizden 
ne bekler?

A) Selam ve dua

B) Moral ve mektup

C) Hepsi

7- Zaferden zafere koşan ve destanlar yazan bir milletin unutulmaz 
kahramanları vardır. Bu kahramanlardan üç tanesinin ismini yazarak testimize 
katkı sağlar mısın?

• 

• 

• 
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Sevgili arkadaşlar, Ağustos ayı bizim için önemli bir yere sahiptir. Tarihimizde en önemli zaferler 
bu ayda gerçekleşmiştir. Isterseniz bir an önce okumaya başlayalım ve bu zaferler hangileriymiş 
öğrenelim.

Malazgirt Zaferi: 26 Ağustos 1071 tarihinde 
kazanılmıştır. Bizanslılar ile Selçuklular arasında 
gerçekleşmiştir. Sultan Alparslan’ın komutan-
lığında kazanılan zaferle Anadolu’nun kapıları 
Türklere açılmıştır.

Mercidabık Muharebesi: Yavuz Sultan Selim 
döneminde, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı 
Devleti ile Memlükler arasında yapılan savaş-
tır.  Kazanılan zaferle beraber Suriye, Lübnan 
ve Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Böylece Mısır yolu Osmanlı Devleti’ne açılmış-
tır. Bu zafer sonunda Osmanlı Devleti cihan 
devleti olma yolundaki adımlarını hızlandır-
mıştır.

Otlukbeli Savaşı:  11 Ağustos 1473’te Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular 
arasında gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde kazanılan bu 
zaferle Osmanlı sınırları, Doğu Anadolu bölgesine kadar genişlemiştir.

Çaldıran Savaşı: 23 Ağustos 1514’te Yavuz Sultan Selim 
ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında yapılan muhare-
bedir. 

Belgrad’ın Fethi: Bu fetihle ilgili bilgiyi dergimizin 34. ve 
35. sayfalarında bulabilirsiniz.

Yazan: Zeynep Aknar
ZAFERLER AYI: AĞUSTOS
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Başkomutanlık Meydan Muharebesi: Millî Mücade-
le’nin en önemli savaşlarından biridir. Mücadele 26 
Ağustos’ta Afyon’da başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, bu mücadeleyi şahsen yönetmiştir. Büyük 
Millet Meclisi tarafından kendisine Başkomutanlık 
unvanı verilmişti. Bu sebeple bu mücadelelere Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi ismi verilmiştir. Takvim-
ler 30 Ağustos’u gösterdiğinde Dumlupınar’da düşman 
bozguna uğratılmıştır. Etrafı sarılan düşman tümenleri 
büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

Sakarya Meydan Muharebesi: Kurtuluş Savaşı’nın 
önemli mücadelelerinden biridir. Yunan askerlerinin 
Sakarya şehrine kadar ilerlemesi üzerine Türk birlikleri 
vatanımıza göz dikenlere karşı 23 Ağustos’ta saldırıya 
geçmiştir. Çarpışma 21 gün 21 gece sürmüştür. Tarihler 
13 Eylül’ü gösterdiğinde ise düşman Sakarya’nın batı-
sına çekilmiştir. Muharebe büyük bir zaferle sonuçlan-
mıştır.

Mohaç Meydan Muharebesi: Osmanlılarla Macarlar 
arasında Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1526 
yılında yapılan meydan savaşıdır. 

Böylece 30 Ağustos 1922, senelerce süren Kurtuluş 
Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih 
olarak kayıtlara geçmiştir.

Kurtuluş Savaşı: Sevgili arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı’ndan bir süre sonra topraklarımız düşmanlar 
tarafından işgal edilmişti. Vatanımızı işgal eden düşmanları vatanımızdan çıkarmak için birlik ve beraber-
lik içinde yapılan mücadelelere Kurtuluş Savaşı denilmektedir. Kurtuluş Savaşı’na ayrıca Millî Mücadele ve 
İstiklâl Harbi isimleri de verilmektedir. Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde önce 
onun 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması  ve ardından yapılan Erzurum ve 
Sivas Kongreleri ile hız kazanmıştır. Topraklarımızı İngiliz, Fransız, İtalyan ve 
Yunanlılar aralarında paylaşarak işgal etmişlerdi. Hem kahraman ordumu-
zun hem de milletimizin verdiği büyük mücadele ile Kurtuluş Savaşı zaferle 
sonuçlandı.



Merhaba arkadaşlar;

Bulmacamızda sizlere Kurban Bayramı ile alakalı kelimleer 
verdik, bunları bulmanızı istiyoruz. Şimdiden hepinizin bayramı 
mübarek olsun.

KELİME BULMACA

M K E V S E R S U R E S İ T

E Z İ İ J Ü O K U L O E D E

S E S B Ğ T A K V A D C U S

C M M R V Ğ O A G H İ A A L

İ Z A A A I C E D N B R N İ

D E İ H C Ş Ü K Ü R A A N M

İ M L İ İ Y U A D V D F İ İ

H F Ü M P L T E A Ü E A M Y

A J H A C E R A D G T T E E

R Ö İ Ğ L J U İ H S A N T T

A L B C S A D A K A M Ö Ç L

M K U R B A N B A Y R A M I

G H Y A R D I M L A Ş M A K

T E Ş R İ K T E K B İ R İ J

KURBAN BAYRAMI

İBRAHİM

TAKVA

İHSAN

NİMET

HACER

ARAFAT

ZEMZEM

KUL

MESCİD-İ HARAM

İSMAİL

DUA

İBADET

ŞÜKÜR

TEŞRİK TEKBİRİ

KEVSER SURESİ

SADAKA

VACİP

YARDIMLAŞMAK

TESLİMİYET

KELIMELER
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Hazırlayan: Receb 

  Karataşoğlu
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Yazan: Receb Karataşoğlu

1. İlk insan ve ilk peygamberdir. Allah, onu topraktan yaratmıştır. Oğulları ve kızları ile yer-
yüzünde insanlar çoğalmıştır. Yüce Allah ona bütün varlıkların isimlerini öğretmiştir. 

  (DEAM)

2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. İğne ve iplikle giysi diken ilk terzidir.  
  (DRISI)

3. Büyük peygamberlerden biridir. Büyük tufan gelmeden önce Allah, ondan bir gemi yap-
masını istemiştir. O da hayvanların ve kendine inananların sığabileceği bir gemi ile tufan-
dan kurtulmuştur.

  (UHN)

4. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek 
binalar inşa etme yarışına girmiş olan Âd Kavmi’ne gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır. 

  (DHU)

5. Medine ve Şam arasında yaşayan Semud Kavmi’ne peygamber olarak 
gönderilmiştir. Kendi milleti arasında güvenilir, hastaları ziyaret eden, 
zayıfları ve yoksulları gözeten, hayır işleriyle uğraşan bir kişi olarak 
tanınır. 

  (AHLSI)

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



Yazan: Nermin Yılmaz 
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Arzu yine uykusundan yan komşularının sesiyle uyanmış, rüyasında yediği dondurmanın 
tadı bir anda kaybolmuştu. Canı sıkılmış bir halde yatağından kalktı, çantasını hazırlamaya 
başladı. Okulunu düşündü, keyfi yerine geldi. Okulunu ve öğretmenini çok seviyordu.

 Yeni başladığı okulunun sevinci, heyecanı hâlâ tazeliğini koruyordu ama dersler biraz 
zorlaşmıştı. Neyse ki öğretmeninin yardımıyla üstesinden geliyordu. Bu sırada annesi 

odasına girdi. Tatlı tebessümüyle, “Kuzum sen uyandın mı?” dedi ve yanında 
getirdiği tarak ve tokalarla her günkü okul hazırlığına koyuldu. Az sonra Arzu’yu 

uykusundan uyaran o ses yine duyuldu: "Ne ekersen onu biçersin, Bey!" 

Annesi saçlarını tararken Arzu bu sözleri düşündü durdu. Bitişik komşuları 
Emine Hanım altmış yaşında bir hanımdı. Eşi huysuz bir adamdı. Yoktan 

kavga çıkarır, ev halkını huzursuz ederdi. Oğulları böyle bir ortamda 

ARZU’NUN HESABI
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büyümüştü ve babalarını örnek almışlardı. Onun gibi kavgacı, huysuz insanlar 
olmuşlardı. Osman amca her gün “senin çocukların” diye başlıyor, oğullarından 
şikâyet ediyor, kavga çıkarıyordu. Emine Hanım da işte o zamanlarda "Ne ekersen onu 
biçersin, Bey!" diyordu.

Okuldan dönen Arzu bir taraftan okulu, gününü anlatıyor, bir taraftan da annesinin yaptığı 
kekleri yiyordu. Gün boyu Emine teyzenin sözleri beyninde dönüp durmuştu. Akşam anne 
babası, memleketlerinde tarlalarındaki hasattan bahsettiler: “Nohut bire yirmi verdi.”, 
“Buğday bire on verdi.” Arzu bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ne demekti bire 
yirmi vermek? Annesi sabırla uzun uzun anlattı. Allah çok cömertti. Ekilen tek bir 
nohuttan onlarca nohut elde ediliyordu. Dünyadaki iyilikler de böyleydi, yapılan bir 
iyilik onlarca iyiliğe sebep olabiliyordu. Arzu hayret içindeydi. Çok etkilenmişti. Biraz 
düşündükten sonra heyecanla “Anne” dedi, “Dedem bu yaz tarlamıza nohut değil de 
huzur ekse, biçip Emine teyzelere de versek olmaz mı?”
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Yazan-Çizen: Hafsa Boynukalın
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 Kurtuluş Savaşı’nın zor günleriydi. Kasabadaki her-
kesin cephede olduğu sıralardı. Erkekler, kadınlar, 

hatta çocuklar insanüstü çaba göstererek 
kurtuluş günleri için çalışıyorlardı.

 Mehmet akıllı, cesur bir Türk çocu-
ğuydu. Eski ahşap evinde ninesi ile 

başbaşa kalmışlardı. Yüreği titreyerek 
devamlı düşünüyordu. Burası 
önceden ne güzel bir mahalleydi. 
Arkadaşlarıyla şu karşıdaki surun 
altından çelik çomak oynayarak 
nice kereler geçmişler, mektebe 

gidip gelmişler, annesinin pişirdiği 
sıcacık sac ekmeklerini bölüşmüşlerdi neşe 

içinde.

 Düşman her yerdeydi. Mehmet bir faydası olsun istiyor-
du çarpışan yiğitlerimize. Askadaşlarıyla aralarında buluşup,  
sessizce bunu konuşuyorlardı. Bir gün cesaretini topladı. 
Kendisi gibi cesur olan arkadaşları Osman ve Mustafa ile 
birlikte Kuvâ-yı Milliye’de vatan müdafası yapanlara gizlice 

orman yolundan geçerek yemek taşımaya koyuldular, 
hem de postacılık yapacaklardı. Komşuları, san-

dık köşelerinde kalan son erzaklarını cepheye 
gönderiyorlardı. Çıkının içine birkaç somun 

ekmek, yağ, biraz zeytin, ne buldularsa 
koyuyorlardı.

 Bir gece Mehmet ninesinin mahalle-
deki kadınlardan temin ettiği erzak 
çıkınlarını almış, günbatımından son-
ra arkadaşlarıyla aşağıdaki sık ko-
rulukta buluşmuşlardı. Eski, kırık bir 
kağnı arabası ile bir müddet gittiler. 
Mustafa yaşça onlardan büyüktü. 
Kağnı arabasını o kullanıyordu:
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 -Aman diyeyim çocuklar, çıtınızı çıkarmayın. Tepeler düş-
manla dolu. 

Besmele çekip yürekleri titreyerek yola devam ediyorlar-
dı. Hava iyice kararmıştı. Ormanda yürüyerek yol almaya 
başlamışlardı. Karınları açtı, ama aldırmıyorlardı. Yolda 
dinlenirken hep hayal kurarlardı. Osman:

-Yiğitlerimiz zaferle dönseler de yine mektebe gitsek, 
diyordu ela gözleri buğulu.

Azıcık bir çıtırtı duyunca sustular. Cepheye yaklaşınca 
heyecanları artmıştı. Pür dikkat çalıların arasından ilerli-
yorlardı. Mehmet:

-Ha gayret kardeşlerim, diyordu. Şu koca ağaç var ya onu 
geçtik mi tamam. Orhan amcalar işte oradalar. 

Daha önce de buradan geçmişlerdi. Fakat o büyük ağaca 
yakın yaralanıverdi Mehmet. Yine de çıt çıkarmadı. 
Orhan amcalara ulaşan arkadaşları Mehmet’e 
yardım getirdiler. Mehmet’i alıp yakındaki 
köye götürdüler. Oradan bir hasta-
neye götürüldü Mehmet. Küçücük 
yaşında kocaman altın kalbi ile 
sabrediyordu. Görevini yapmıştı. 

Mahalledekiler de duymuşlardı 
Mehmet’in yaralandığı haberini. 
“Küçük yaştaki cesur gazi” diye 
duyuldu altın yürekli Mehmet’in 
haberi memlekette.
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Ağustos yılın 8. ayı ve 31 gün sürecek. Bu ayda neler olmuş, okumaya ne dersiniz?

1-7 Ağustos arası yılın en sıcak günleri olan Eyyam-ı Bahur yaşanacak. Öğle civarı 
sokağa çıkmamaya dikkat edin. Ayrıca yeteri kadar su içmeye çalışın.

İstanbul’a yolunuz düşerse serin kubbesi altında nefes alın Süleymaniye Camii’nin.  
14 Ağustos 1556’da açıldığını, o günden beri dimdik, vakur bir şekilde ayakta durduğunu 
hatırlayın.

17 Ağustos da yüreğimizi yakan bir tarih. 1999 yılında, Kocaeli - Gölcük merkez olmak 
üzere çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen çok büyük bir deprem meydana 
geldi. Gece  saat 03.02’de 7. 4 şiddetinde sallandık. Yaklaşık olarak 18 bin kişi vefat 
etti,  25 bin kişi yaralandı… Mevla bir daha göstermesin böyle afetleri… Vefat edenlere 
bir Fatiha okuyalım. Evimizde, olası bir depremde tehlike arz edecek eşyaları bulup, 
güvenlik için yerlerini sağlamlaştıralım. Bunu nasıl yapacağınıza dair kitaplarınızda ve 
internette güzel bilgiler var.

AĞUSTOS AYINDA
NELER VAR?
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Yazan: Rabia Gülcan Kardaş



18 Ağustos turnaların gitme zamanı ama onlar gidiyor, bayram geliyor. 20 Ağustos Arefe, 
21 Ağustos Salı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü. Bayram günü bütün Diyanet Çocuk 
Dergisi okuyucuları olarak erken kalkmaya var mısınız? Tertemiz giyinelim, büyüklerimizin 
elini öpelim ve bol bol gülümseyip, bayram neşesini herkese bulaştıralım. Bayramınız 
mübarek olsun sevgili çocuklar, teşrik tekbirlerini unutmayın! Arefe günü, tekbirler sabah 
namazı ile başlayıp bayramın 4. günü ikindi namazı ile birlikte bitiyor.

28 Ağustos’ta da leylekler göç ediyor. Eh yavaş yavaş sonbahar geliyor ne de olsa… İşte 
bir haberci: 31 Ağustos Mihrican Fırtınası.

28 Ağustos 1987’de ise Kocatepe Camii ibadete açılmıştır.

Ağustos deyince bu ayın milletimiz için zaferlerle dolu olduğunu unutmayalım. 
30 Ağustos’u Zafer Bayramı ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak 
kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığı’nda Kurtuluş Savaşı’nı 
yaparak milletçe zafer ile taçlandırdığımız gündür 30 Ağustos. Hem Zafer Bayramı hem 
de Ağustos ayında milletimizin tarihte kazandığı diğer zaferler için dergimizin 14 ve 15. 
sayfalarına bakınız.
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Arkadaşlar sizinle eğlenceli bir oyun oynayacağız! Bu oyunu belki de 
biliyorsunuzdur; adı: ‘Nesi Var?’ 

Bir kavram hakkında bazı bilgileri verdik, siz de bunun ne olduğunu 
bulup cevabı ortadaki kutuya yazınız! Haydi hemen başlayın!Yazan: Şerife Nihal Zeybek

Tavafı  
var. Taş toplaması 

var.

Vakfesi  
var.

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

Akraba 
ziyareti var.

Zilhicce ayında 
yeri var.

Yardımlaşması 
var.

El öpmesi  
var.

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

İhramı  
var.
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Yazan: Hatice Uçar

Gülce’nin yaptığı kolyeyi teyzesinin kızları çok beğenmişti. “İsterseniz birer tane de size yapabili-
rim.” dedi Gülce. Üçü birden sevinçle Gülce’ye sarıldı.

“Canım Gülce’m...”

“Birtanesin sen...”

Güzel sözlerin ardından istekler sıralandı.

“Benimki mor olsun.”

“Benimki pembe...”

“Benimki bunun aynısı olsun.”

Tamam, dedi Gülce. Bayramda yine geleceğiz, gelirken kolyelerinizi de getiririm. 

...

Gülce, bayrama daha haftalar var diye düşünedursun, haftalar su gibi geçiverdi. Bayrama üç gün 
kalmıştı. Gülce, malzemelerini çıkardı ve boncukları dizmeye başladı. O sırada annesi bir kâse 
sütlaç ile yanına geldi. Gülce sütlacı o kadar çok seviyordu ki, sadece sütlaç yiyerek yaşayabilirdi. 
Boncuklar oracıkta duradursun, Gülce sütlacını yemeye daldı...

Ertesi gün üç kolyeye yetecek kadar malzemesi olmadığını fark etti. Eksik malzemeleri tamamla-
mak için dışarı çıktı. Eve geldiğinde yorgundu. Kolye yapmayı yarına bıraktı. 

Daha sonraki gün Gülce’nin hazırlaması gereken bir valizi, üç kolye ve annesine yardım etmesi 
gereken işler vardı. Gülce hepsini yetiştirebilmek için o kadar çok uğraştı ki, işlerini zamanında 

yapmadığına pişman oldu. Kocaman harflerle odasının duvarına yazdı: 

“BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA!” 

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA
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Çizen: Yahya Alakay

CEP TELEFONLARININ

ZARARLARI
Sana karne hediyesi olarak ne almamı istersin evladım?

Cep telefonu al baba. 

Herkeste var, bir tek 

bende yok.

Peki ama sen cep 

telefonunun verdiği 

zararları biliyor musun?

Bu konuşmaları son zamanlarda çok sık duyuyoruz çünkü 
teknolojik ürünler ve özellikle cep telefonları, hayatımızın bir 
parçası olmuş durumda öyle değil mi? Ancak bu cihazların bize 
verdiği bazı kolaylıkların yanında, bizi olumsuz yönde etkilediği-
ni de unutmamalıyız. Gelin hep birlikte bu cihazlardan biri olan 
cep telefonlarının, bize nasıl etki ettiğine bir göz atalım.

Erken yaşta cep telefonu sahibi olduğumuzda, bu bizi asos-
yal biri hâline getirebilir. Evin önünde ya da parkta arka-
daşlarımızla oyun oynamak, koşuşturmak yerine, evde bir 
köşede elimizde telefonla meşgul olmak, çevremizle sosyal 
ilişkilerde problem yaşamamıza sebep olur. 

Gelişim çağında olan çocukların uzun süreli cep telefonu 
kullanması ise beyin, işitme ve denge sistemlerinin olumsuz 
yönde etkilenmesine zemin hazırlayabilir. Bir de telefonların 
yaydığı radyasyona karşı çocukların kemikleri tam gelişme-
miş olduğundan, kafatası beyni koruyamamaktadır. Bundan 
dolayı çeşitli şikâyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Yazan: Nesrin Aktaran
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Bilmemiz gereken son bir şey daha var. O da cep telefonlarının öğrencilerin derslerini aksatmala-
rına, ödevlerini yapmamalarına sebep olduğudur. Ders çalışmak, okul sonrası tekrar yapmak yerine 
internette zaman geçirmektedirler. Bundan daha kötü olan ise internet ortamının, kötü alışkanlık-
lara zemin hazırladığının ispat edilmiş olmasıdır. 

Sanırım tüm bu sebeplerden dolayı teknoloji ustası Bill Gates kendi çocuklarına 14 yaşından önce 
cep telefonu almamıştır. Fransa’da üniversiteye kadar tüm okullarda cep telefonu kullanımı yasak-
lanmıştır. 

Unutmamalıyız ki, cep telefonları sohbet ve oyun aracı değildir. Ne kadar az kullanırsak, hayal 
gücümüz ve el becerilerimiz de o kadar gelişir. 
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VURAL KAYA
İLE DİYANET ÇOCUK DERGİSİ 
SÖYLEŞİSİ 

Birkaç cümle ile okurlarımız sizi tanı-
yabilir mi?

Çok sevgili okurlarımız nasıl iyi okur 
olur sizce?

Çocukken çocuklar için yazacağınızı 
düşler miydiniz?

Çocukken okumayı en çok sevdiğiniz 
şeyler nelerdi? 

Şiire, öyküye, masallara, romanlara 
fazlaca anlam yükleyen bir kalenderdir. 
Çocukluktan ihtiyarlığa kadar ve hatta 
ölünceye kadar okuyanların yaşadığı bir 
güzellik ülkesini hayal etmeye bayılırım. 
Çağrım okuma medeniyetinedir. Merha-
mete ve herkesi sevmeye omuz verdim. 
Şair ve çocuk kitapları yazarıyım.  

Önce resimli kitapları sevdim. Sonra 
resimli olmayan kitaplara düşsel resimle-
rini kendim yaparak resimsiz kitapları da 
okumayı sevdim. 

Çocukken böyle bir düşüm vardı evet; 
düşlerdim sadece. Bir kitabım olacağı-
na inanamazdım yine de. Uzak gelirdi. 
Taşrada yaşardım, yemyeşil tabiatın 
koynunda uyurdum çocukken. Sonraları 
yazmaya hakkımın olduğunu fark ettim. 
Yazdım. Okudum. Okumanın yolcusu ol-
dum. Okumanın yürekleri nasıl değiştirdi-
ğini hayretle görmek için bir yolcu olmayı 
çok istedim. Yollara koyuldum. 

Çocukken en çok tabiatı okurdum. Hâlâ 
da öyle… Kitapları çok sevdim. Kitapları 
okudum. Usul usul okudum. Hızlı olmadı 
hiç. İçime çeke çeke okumayı sevdim. 
Türk ve Batı Klasiklerinden başladım 
okumalara. Mesela Ömer Seyfettin’in 
Kaşağı’sını her okuduğumda ağlamaklı 
olurum. 
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Diyanet Çocuk Dergisi hakkında neler 
söylersiniz?

Küçük Prens’ten alıntılayarak sorayım: 
Keyfinizce harcayacak elli üç dakika-
nız olsaydı ne yapmak isterdiniz? 

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

Çok sevgili okurlarımıza özel önerileri-
niz neler olurdu? Çok sevgili okurlarımızın yüreklerine 

dokunacak bir hoşça kal der misiniz?

Size ait bir gezegen olsaydı ne yap-
mak isterdiniz?

Çocukluk ülkemin en değerli şeyiydi. Ba-
bam her ay alırdı. Diyanet Çocuk Dergi-
si’yle birlikte daha birkaç çocuk dergisi de 
alırdı. Üç oğlu vardı babamın ve oğullarını 
okuma ülkesini gezip sevinsinler diye ne 
kadar çok severmiş, şimdi daha iyi anlı-
yorum. Teşekkürler babacığım. 

Bütün tabiatı görmek ve bütün tabiatı 
okumak isterdim. Okumayı istediğim 
fakat henüz okuyamadığım güzel kitap-
ları okumayı isterdim. Usul usul bir kitabı 
açar ve muhteşem bir varlığa dokunur 
gibi kitaplarımı okşar, koklardım

Bütün kitaplarımın değerine inanırım. Bir 
tanesini söylemek gerekirse Kuşların 
Kalbine Dokunmak isimli kitabımı söyle-
yebilirim. 

Sevindim, çok sevindim. Uçtum, sevinç-
ten havalara uçtum. Evet, oğlum senden 
yazar olur, olacak işte, ha gayret, dedim 
kendime. 

Sevgi dolu olmalarını, çok kitap okuma-
larını, tabiatı ve yaratılanları sevmelerini, 
Yaradanı çok çok sevmelerini, kötülükleri 
yok edecek güzelliği sürekli olarak kalple-
rinde taşımalarını önerirdim. 

Sizler için yazmaya bayılıyorum. Siz 
de katılın bana. Şiir merhabadır, devam 
etmektir. Hoşça kal demektir. Şiir kalbe 
dokunmaktır. Şiirle kalın.

Çocukların sevecenliğinde bir gezegen 
olurdu bu gezegen ve her güzelliğe şar-
kılar yapılırdı. Çocuk seslerinden bir dağ 
olurdu her yerde; çocuk sevinçlerinden 
bulutlar olurdu. Pamuk gibi. 

Yazdığınız çocuk ve gençlik kitapların-
dan 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?
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Yazan-Çizen: Hafsa Boynukalın
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Şehirlerimiz hakkındaki 
sorulara resimlerden 
yararlanarak cevap ver. 
Bu neşeli yolculukta hangi 
şehirlerin gezildiğini bul.

1. Teleferiklerle gezilir o 
yalçın dağı. Afiyetle yenir 
şeftalileri.

2. Dibi kazan karası içi peynir 
mayası.

3. Osmanlı Devleti hangi 
ilçemizde kuruldu? Hatırla.

4. Söğüt’ün bağlı olduğu ilimiz. Oradaki güzelim saat 
kulesini unutma. 

5. Birbirinden güzel evlere sahip bu şehrimizin Millî 
Mücadele’de çok önemli bir yeri vardır. 

6. Yurdumuzun camileri güzelliğine güzellik katar bu 
şehrin çinileriyle. 

7. Türkiye’nin kuzeydeki en uç noktası, süzülür 
kotraları, kayıkları.

8. Şehzadeler yetişti bu güzel şehirde. Bu şehrin 
elmaları mis gibi sulu sulu.  

9. Yemyeşil ağaçlarla süslenir, gölünde nilüferler 
çiçeklenir. 
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1

Yazan: Pınar Melike  

          Demiralay

MALZEMELER
• Bir adet derin olmayan 

dikdörtgen kutu

• Dil çubukları ya da 

dondurma çubukları

•  Küçük toplar ya da 

bilyeler

•  Yapıştırıcı

•  Makas

Kutuya meyil vererek 
herhangi bir yere yaslıyoruz 
ve açtığımız delikten 
toplarımızı atıyoruz. 
Kutunun üst kısmına bir 
delik daha açarak ya da bu 
materyalden bir tane daha 
yaparak arkadaşlarınızla 
toplarınızı yarıştırabilirsiniz.

2

Kutunun en üstüne 
topların geçebileceği 
büyüklükte bir daire 
açıyoruz. Çubukları yan 
tutarak belli aralıklarla 
aşağı doğru eğik bir 
şekilde yapıştırıyoruz.

TOP YARIŞI
Yaz Kur’an kurslarıyla, aile ziyaretleriyle, gezmeyle, eğlenmeyle, okumayla, yazmayla yaz 

tatili devam ediyor. Edindiğimiz yeni arkadaşlar hayatımıza renk katıyor. Vakit böyle akıp giderken 
beraber oynayacağımız oyunlar bizlere güzel bir anı olarak kalabilir. Bu ay sayfamızda yer alan Top 
Yarışı oyunu bu oyunlardan biri olabilir. Yapımı çok basit bu oyunumuzu denemeye ne dersiniz?
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Yazan: Suzan Çataloluk SULTAN  ALPARSLAN
Salih Dede ile Ali bahçedeydi.

Uzanıp saçını okşadı torununun, 
dedi ki:

-Bugün sana şanlı tarihimizden 
anlatacağım bir hikâye. Hazır 
mısın? Sonra soracağım bir 

bilmece…

Keyifle sallayınca başını Ali, dedesi 
başladı konuşmaya:

- Kaçan atını kovalarken asker durdu 
birden.

İleride bir adam oturuyordu yerde.

Çok yorgun görünüyordu…

Yanında duruyordu tolgası ile zırhı.

Altından yapılmaydı ikisi de.

Baş ucundaydı atı.

Gemi çok süslüydü, eyeri de altındandı.

Asker sessizce yanaştı adama. 

Çıkardı yavaşça kargısını,

Tam atacaktı ki

Adam döndü ona, yalvardı:

-Ben Bizans İmparatoruyum, beni öldürme!

Asker esir aldı imparatoru, ellerini  
bağladı da,

Getirdi Sultan’ın otağına…

Söyle bakalım Ali, o Sultan kimdi?

Torunu heyecanla cevap verdi:

-Sultan Alparslan mı?

-Evet, dedi dedesi. O büyük sultana Allah 
nasip etti şanlı zaferi.
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Bin yetmiş birdi yıllardan,

Ağustos’un yirmi altısıydı,

Günlerden Cuma…

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan 
Malazgirt’te, 

Kazandı muhteşem bir zafer…

Ona gönülden bağlı Sav Tegin, Ay Tegin ile 
diğer komutanları,

Ardında Artuk, Mengücük, Saltuk, Dânişmend 
ve Türkmen beyleri,

Uğruna canlarını feda eden Müslüman Türk 
askerleri…

Bizans kuvvetlerinin dörtte biriydi Selçuklu 
ordusu.

Tarihi değiştirdi Yüce Rabbin izniyle.

İşte bu imanı yüce, cesur mu cesur 
askerlerden biri,

Tek başına esir almıştı koca Bizans 
İmparatorunu…

Bu haber hemen ulaştı Selçuklu Sultanına.

Romen Diyojen’i elçiler de tanıyınca

Alparslan ihsanda bulunup övdü o gösterişsiz 
askeri.

Yaşlı adam uzaklara bakıp 
susunca,  

Ali sordu merakla:

-Sonra ne oldu dedeciğim?

-Selçuklu Sultanı pek merhametliydi.

Mağlup imparatora davrandı şeref misafiri 
gibi.

Dostluk kurdu, vurmadı yüzüne yenilgisini.

O büyük Hükümdar ve askeri işte  
böyle yiğitlerdi.
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KURTULUŞ SAVAŞI 
KAHRAMANLARI

Aşağıdaki sudokuda Kurtuluş Savaşı kahramanlarından dört tanesi yer almaktadır. Sudokuyu doğru bir 
şekilde çözerek köşelerdeki kısa bilgilerin kimlere ait olduğunu bulalım.

Hazırlayan: Yasemin 

  Karaarslan

Erzurum doğumlu olup etrafına 
topladığı kadınlarla önce  

I. Dünya Savaşı’nda, Kafkas 
Cephesi’nde savaşmış, ardından 

Büyük Taarruz’da komutan 
olarak çarpışmıştır.

İzmir'de düşmana ilk 
kurşunu atan kahramandır.

Maraş’ta kadınlara zulmeden 
Fransız askerlerine karşı 

koymuştur.

HASAN 
TAHSİN

HASAN 
TAHSİN

SÜTÇÜ 
İMAM

SÜTÇÜ 
İMAM

ŞERİFE 
BACI

ŞERİFE 
BACI

FATMA  
SEHER 
HANIM 

(KARA FATMA)

FATMA  
SEHER 
HANIM 

(KARA FATMA)

FATMA  
SEHER 
HANIM 

(KARA FATMA)

Kastamonu’dan Ankara’ya  
kağnı ile mermi taşıdığı sırada 

ağır kış şartlarından dolayı 
hayatını kaybetmiştir.



Yazan: Gülnihal Yolcu
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Kâbe: Mekke’nin ortasında siyah örtüsüyle, 
sade, görkemli bir yapıdır. Diğer adı 
“Beytullah’tır.”

Tavaf: Kâbe’nin etrafında yedi defa 
dönmektir. Bir tavaf, yedi şavttan oluşur.

Şavt: Kâbe’nin etrafında bir kere dönmektir.

Hac, Kâbe’yi ziyaret yolculuğunun adıdır. Bu yolculukta Arafat, Müzdelife, Mina, Safa, 
Merve ibadet edilen mekânlardandır.

Hac ile alakalı  bazı mekânlar ve kavramlar şöyledir:

ALLAH’IN EVİNDE İBADET: HAC

Safa ve Merve: Kâbe’nin doğusunda iki 
tepeciğin adıdır. Hz İsmail’in annesi Hz. Hacer’in 
su aramak için arasında koştuğu mekândır.

Sa’y: Safa ve Merve tepeleri arasında toplam 
yedi defa gidip gelmektir. 

Ihram: Hac ve umre yapmaya niyet eden 
kişilerin normal zamanlarda yapabildikleri bazı 
davranışları geçici bir süre yapmamaları ve 
aynı zamanda erkeklerin hac ibadeti sırasında 
giydikleri kıyafetin adıdır.

Telbiye: İhramlı iken "Lebbeyk Allâhümme 
lebbeyk. Lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-
hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek” 
(Rabbim! Davetine uydum, emrine boyun eğdim. 
Rabbim! Senin davetine uymak boynumun 
borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Rabbim! 
Bütün varlığımla sana yöneldim; hamd senin, 
nimet senin, mülk senindir. Senin eşin ve ortağın 
yoktur.) duasının okunmasıdır.

Müzdelife: Şeytan taşlamada kullanılan taşlar 
buradan toplanır.

Mina: Şeytan taşlamanın yapıldığı yerdir.
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     Hazırlayan: 

Nisanur Yıldırım

1. Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün.

2. Kurtuluş Savaşı içinde Türk Milleti için bir dönüm 
noktası olan bir muharebeye adını veren nehrimiz.

3. Hem bedenle hem de mal ile yapılan bir ibadet.

4. Otuz üç yıl tahtta kalan ve 1918’de vefat eden, 
Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı.

5. İçinde kurban kesme emrinin de bulunduğu 
Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerinden biri.

6. 1071’de Bizans’la yapılan ve Türkler’e Anadolu’nun 
kapılarını açan meydan savaşı.

7. Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 
başkumandanlığında bu ayın sonunda zaferle 
sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni 
(Büyük Taarruz) anmak için kutlanan millî bir bayram.

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI

1. Kâbe’nin doğu köşesinde yerden 1,5 metre 
yükseklikte bulunan, Müslümanlarca kutsal  sayılan 
siyah taş.

2. Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (1064-
1072).

3. Zilhicce ayının 10, 11, 12, 13. günlerinde kutladığımız 
bayram.

4. İç Anadolu bölgesinde bir ilimiz. 

5. Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan 
halk şiiri.

6. Hac’da Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin 
yapıldığı dua etme yeri.

1

1

3

3
4

5

5 6

6

2

2

7

4
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Alperen Keser

Aylin Ekiz

Ceren Dana

Emine Belge

Esmanur Tutak

Ceyda Portakal

Esma Koç

Duygu Güler

Esmanur Özkan

İsa Eren Altun

Burak Korkmaz

Büşra Yaşar
Cennet Candan

Burak Ildız
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Kevser Aksan Meryem Çetin

Yurdagül Altın

Şükriye Tutak

Selvinaz Candan

Onur Süleyman Ünal

Zehra Sazaver

Sema Özkan

Naime Yurttaş

Selin Koyuncu

Zeynep Akgün

Tuba Candan

Serap Keser

Ozan Arslan

Kübra Belge
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BULMACA ÇÖZÜMLERİ

NUSRET – ALPARSLAN – 
BELGRAD – SAKARYA 

1-Bursa
2-Kestane
3-Söğüt

4-Bilecik
5-Kastamonu
6-Kütahya

7-Sinop
8-Amasya
9-Bolu

ADEM - İDRİS - NUH - 
HUD - SALİH

Hac
Kurban Bayramı

Sayfa 6

Sayfa 43

Sayfa 45

Sayfa 36

Sayfa 17

Sayfa 28

Elif Duygu Cura
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