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Merhaba
Yine güzel bir yaz mevsiminin başlangıcında birlik-

teyiz. Okulların sonuna yaklaşırken tatili hak etmiş 
olarak inşallah güzel bir yaz mevsimine başlayacak-
sınız.

Büyüklerimizin; ‘on bir ayın sultanı’ diye tanımla-
dığı Ramazan ayına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. 
Sultan nedir, Ramazan neden on bir ayın sultanıdır, 
diye sorabilirsiniz. Geçmişimizde önemli devlet bü-
yüklerine veya insanlık için güzel işler yapan kişilere 
sultan denirdi. Ramazan ayı da; içinde manevi güzel-
liklerin yaşandığı bir zaman olduğu için ayların sulta-
nıdır. Bu güzelliklerden biri de şüphesiz sıla-i rahim 
yapmaktır. Sıla-i rahim; yakınlarımızı sevdiklerimizi 
hatırlamak, onları ziyaret etmek, hâl hatırlarını sor-
maktır. Peygamberimiz (s.a.s.)’in övdüğü tavsiye et-
tiği bu güzel davranış, özellikle Ramazan ve bayram 
günlerini daha anlamlı kılar.

Bu yüzden bu sayımızda içtenlikle yapılan sıla-i 
rahim konusunu işlemeye çalıştık. Sayfalarımız ara-
sında, uzakta veya yakında olan, sıkça görüşeme-
diğimiz sevdiklerimizi, yakınlarımızı arkadaşlarımızı 
ziyaret ederek hasret gidermenin ne kadar önemli 
olduğunu hatırlatan birbirinden güzel yazı, çizgi, bul-
maca ve hikâyeleri bulacaksınız.

Biz Haziran sayımızın hazırlıklarını yaparken Filis-
tin’den, Kudüs’ten içimizi burkan haberler aldık. Mü-
min kardeşlerimizin Ramazan ayını ve sonraki gün-
leri huzur içinde geçirmesi için dua edelim. 

Şüphesiz her ay içinde geçmişten günümüze unu-
tulmaz günler yaşanmıştır. Haziran ayı içinde de 
böyle önemli günler vardır. Bunlardan bizim için en 
önemlisi ve de en hüzünlüsü Peygamberimizin ve-
fatıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 632 yılında bu 
ayda vefat etmiştir.  Bu Ramazan ayında ve tatilde  
Peygamberimizi anlatan kitaplar okuyalım, ona bol 
bol salavat getirelim. 

Gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarla birlikte 
nice bayramlara sağlık esenlik içerisinde erişmenizi 
Rabbimizden diliyorum. 

Dergimiz ekinde bilgi kartlarını almayı unutmayı-
nız. Bir de tatilinizi daha verimli ve daha eğlenceli 
geçirmeniz için hazırladığımız Tatil Arkadaşım eki de 
sizleri bekliyor.

Bir sonraki sayımızda yine buluşmak dileğiyle sev-
giyle kalın.

Dr. Elif Arslan
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Yazan: Musa Mert

Müslümanlar, bir önceki yıl yapamadıkları 
umrenin kazasını yapmışlar, Medine’ye 
dönüyorlardı. Mekke’den ayrılmanın hüznü 
vardı yüreklerinde. Üç gün yetmemişti 
özlemlerini gidermeye. Tatlı bir çocuk sesi 
bozdu sessizliği:

— Amcacığım! Amcacığım!

Sesin geldiği yöne döndü Peygamber 
Efendimiz.  Hz. Hamza’nın kızı Ümame’ydi bu. 
Babası Uhut Gazvesi’nde şehit olduğundan 
yetim kalmıştı. İki tarafa salınarak hızla 
Peygamberimize doğru koşuyordu. Tam  
Hz. Ali’nin yanından geçiyordu ki, Hz. Ali 
kucakladığı gibi, 

— Tut amcanın kızını, diyerek, sevgili eşi 
Hz. Fatıma’ya uzattı onu. O sırada devenin 
üzerinde bulunan Hz. Fatıma tuttu kızcağızı. 
Devesinin sepetine koydu.

— Amcamızın kızını müşriklerin elinde bırakıp 
gidemeyiz ey Allah’ın Rasulü, dedi Hz. Ali. 
Peygamberimiz, Hz. Ali’ye hak verdi.

Uzun ve yorucu olsa da Hz. Ali’nin ve  
Hz. Fatıma’nın sıcacık refakatinde unutulmaz 
bir yolculuk oldu Ümame için. Hz. Ali ve sevgili 
eşi Hz. Fatıma, yetim kızcağıza öz kızları gibi 
bakıp büyütme düşüncesindeydiler. 

Ancak, Medine’ye vardıklarında iki kişi daha 
çıkmıştı Ümame’ye bakmak isteyen: Hz. Ali’nin 
ağabeyi Hz. Cafer ve Peygamberimizin azatlısı 
Hz. Zeyd bin Harise.

Üç kişi arasında bitmek bilmeyen bir 
tartışma başladı. Her biri böylesi bir sevabı 
kimseye kaptırmak istemiyor, yetim kıza 
bakma hakkının kendisine ait olduğunu 
savunuyordu.

ANLAŞMAZLIĞIN 
BÖYLESİ
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— Onu ilk ben aldım. Hem o benim amcamın 
kızıdır. Onun terbiyesini ve bakımını üstlenmek 
herkesten çok benim hakkımdır, diyordu Hz. Ali. 

Ağabeyi Hz. Cafer, Hz. Ali’ye,

— O benim de amcamın kızıdır, diyerek 
itiraz ediyor, üstelik eşim de onun teyzesidir. 
Onu benim alıp götürmem daha uygun olur, 
diyordu.

Kendisiyle Hz. Hamza arasında bizzat 
Peygamberimiz tarafından kurulan kardeşlik 
bağını hatırlatan Zeyd bin Harise ise,

— O benim kardeşimin kızıdır. Bana herkesten 
daha yakındır, diyerek itiraz ediyordu.

Tartışma böylece uzadı gitti. Bir anlaşmaya 
varamadılar. Meseleyi Peygamberimize 
götürüp onun vereceği hükme göre hareket 
etme kararı aldılar. 

Her birini tek tek dinledi 
Peygamberimiz. Meraklı 
bakışları arasında,

— Teyze anne makamındadır, buyurdu ve 
Ümame’ye Hz. Cafer’in bakmasını uygun 
gördü. 

Çok sevindirdi Hz. Cafer’i bu karar. Hz. Ali ve 
Hz. Zeyd bin Harise ise çok üzüldüler. Ancak, 
Peygamberimizin kararı karşısında boyunları 
kıldan inceydi. 

İyilikte yarışmalarından çok memnun olan 
Peygamber Efendimiz üç dostuna ayrı ayrı 
iltifat etti. 

— Sen bendensin ben de sendenim, buyurdu, 
Hz. Ali’ye.

— Senin hem görünüşün hem de huyun bana 
benzer, buyurdu, Hz. Cafer’e.

Sonra Zeyd bin Harise’ye döndü.

— Sen bizim kardeşimizsin, dostumuzsun, 
diyerek onun da gönlünü aldı.
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Peygamberimiz (s.a.s.), akrabalık ilişkisini kesenle ilişki 

kurmayı, vermeyene vermeyi, sataşanı affetmeyi güzel 

huyların en üstünü saymıştır.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Kim Allah'a ve ahiret gününe 
” buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Bir kişinin amcası, baba 
yarısıdır.”  demiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Teyze, anne 
konumundadır.” buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.s.) bizim 
sıla-i rahimde bulunmamızı, 
yani akrabalarımızla bağımızı 
koparmamamızı tavsiye ederek 
şöyle diyor; “Allah‛a ve ahiret 
gününe inanan kimse, sıla-i 
rahimde bulunsun.”

Anne, 
biz halamlara, 

dayımlara falan 
gidip geliyoruz 

ya, arkadaşım bize 
çok özeniyor. Onlar 

hiç akrabalarına 
gitmezmiş. Onlara da 

kimse gelmezmiş.

Akrabalarla 
ilişkiyi kesmek 

doğru değil kızım. 
İnşallah onlar da 

akrabalarıyla 
görüşmeye 
başlarlar.

Anne, 
sen 

umredeyken 
teyzem bizi hiç 

yalnız bırakmadı. 
Sürekli bizimle 

ilgilendi.

Teyze 
anne yarısıdır. 
Gözüm arkada 

kalmadı teyzeniz 
sayesinde. Allah razı 

olsun ondan.

Anne 
börekle 

uğraşmasaydık, 
sadece çay yetmez 

miydi?

Anneeeee, 
bak, amcam bana 
en çok istediğim 
oyuncağı almış!

Niye 
zahmet ettin 

amcası.

Canım 
yeğenim o benim. 

O mutlu olsun 
yeter!

Uzaktan 
geliyorlar 

kızım, 
acıkmışlardır 

belki.

ikramda 
bulunmak bize 

sevap kazandırır.

Yusuf, 
annesi 

ve babasıyla 
beraber yine akraba 

ziyaretine gidiyor 
galiba. Ne çok 

gidiyorlar değil 
mi anne?

Aslında 
en güzelini 
yapıyorlar 

kızım. Bolca sevap 
kazanıyorlar. 

Akrabalarımızla 
bağımızı 

koparmamamız 
gerekir. 
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Yazan: Hatice İpek 

Çizen: Bedirhan Akcan
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koparmamamızı tavsiye ederek 
şöyle diyor; “Allah‛a ve ahiret 
gününe inanan kimse, sıla-i 
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Anne 
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uğraşmasaydık, 
sadece çay yetmez 
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Anneeeee, 
bak, amcam bana 
en çok istediğim 
oyuncağı almış!

Niye 
zahmet ettin 

amcası.

Canım 
yeğenim o benim. 

O mutlu olsun 
yeter!

Uzaktan 
geliyorlar 

kızım, 
acıkmışlardır 

belki.

ikramda 
bulunmak bize 

sevap kazandırır.

Yusuf, 
annesi 

ve babasıyla 
beraber yine akraba 

ziyaretine gidiyor 
galiba. Ne çok 

gidiyorlar değil 
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kızım. Bolca sevap 
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Akrabalarımızla 
bağımızı 
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gerekir. 

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 455, 2018 5



Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 455, 20186

Yazan: Sabri Güngör

KARIŞIK KURUŞUK KELİMELER ÇÖZÜLMEYİ BEKLER

Aşağıda Ramazan ayıyla ilgili bazı kelimelerin harfleri karışmış. Onları doğru 

yerlerine koyarak bu karışıklığı gidermek ister misiniz? Haydi iş başına!

ÇURO _ _ _ _

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

RASUH

RTİFA

_ _ _ _ _ _ _HAİRVTE

_ _ _ _ZANE

 

DEYİMLER ve 
ANLAMLARI

BİR DEDİĞİ BİR DEDİĞİNİ TUTMAMAK

ANLAMI: Söylediklerinin birbiriyle 
uyumsuz olması, tutarsız konuşmak. 

DAMARI TUTMAK

ANLAMI: Kötü huyu, aksiliği depreşmek; 
inatlaşmak.

ELİ EKMEK TUTMAK

ANLAMI: Geçimini kendi emeğiyle 
sağlayacak duruma gelmek.

AKLIMIZDAN 
ÇIKMASIN!

“Sevgili çocuklar, y
ardımsever 

olmak dinimizin bize öğütledi
ği 

en önemli özelliklerindend
ir. Siz 

de ihtiyacı olanla
ra elinizden 

geldiğince yardım
 etmeyi ihmal 

etmeyin olur mu?”
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Ömer Özdemir, 13, Malum Seyit Tekke Köyü 
Camii, Tokat: Genel plan çektiğin fotoğrafın çok 
başarılı. Eline sağlık Ömer.

Nur Cesur, 9, Abdülhamid Han Camii, Sivas Eline sağlık Nur. Güzel fotografın için  
teşekkürler.

Şeyma Sağlık, 11, Süleymaniye Camii, İstanbul 
Fotografın açısı oldukça güzel. Teşekkürler Şeyma.

Kıymetli çocuklar, önümüzdeki sayının 
konusu sevgili dostlarımız olan 

‘hayvanlarımız’. Kendinize ait ya da 
başka yerlerde gördüğünüz güzel hayvan 

fotoğraflarını bekliyoruz. Adınızı, soyadınızı, 
yaşınızı ve fotoğrafı çektiğiniz yeri yazarak, 

en geç 15 Haziran’a kadar aşağıdaki mail 
adresine göndermeyi unutmayın! 

e-mail: sgungor100@gmail.com 

Şip Şak

Eda Karabıyık, 11, Rasim Paşa Camii, Sakarya 

Güzel fotoğrafın için teşekkürler Eda.

mailto:sgungor100@gmail.com
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Sevgili arkadaşlar;
Bu köşemizde bazı kelimelerin anlamlarını resimli ve alfabetik  
olarak bulabilirsiniz. 

CACIK:
İnce ince doğranmış salatalıkların; sarımsak, nane ve 
zeytinyağı ile beraber sulandırılmış yoğurt havuzunda 
yüzdüğü salata çeşidi. Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi. 

CAHİL:
Rabbini bilmeyen, haberi olmayan, okuma yazma bilmeyen, 
tecrübesiz, acemi. İslam’dan önceki yanlış inanışların ve 
uygulamaların yaygın olduğu karanlık döneme Cahiliyye ismi verilir.

CAMİ:

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları mekânlara 
verilen isim. Kelime anlamı toplayan, bir araya getiren.

CIVILTI:

Kuş şarkısı. Hareketlilik, canlılık.
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Yazan: Fatma Nur Yılmaz



COĞRAFYA:

Yeryüzünü dağı, toprağı, havası, insanı gibi birçok yönüyle 
inceleyen bilim dalı.

CÖMERT:

Cimri olmayan. Elindekileri başkalarıyla paylaşan, insanlara 
yardım etmekten sakınmayan kimse. “Allah cömerttir, 
cömertliği sever”.

CUMA:

Perşembe ile cumartesi arasından Müslümanlara 
gülümseyen mübarek gün, müminlerin bayramı.

CİHAN:

İçerisinde dili, rengi, dini, milleti farklı milyarlarca insanın; sesi, 
biçimi, kuvveti farklı hayvanın ve kokusu, boyutu farklı bitkinin 
yaşadığı yer. Dünya.
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Yazan: Yaşar Koca

Sevgili arkadaşım, bu ayki testimizde “Ramazan’da ve 
bayramda neler yaparız?” sorusunun cevabını arayacağız. 
Hazırsan testimize başlayalım.

1 -  Niçin oruç tutarız?

A) Yüce Allah’ın “İçinizden kim bu aya (Ramazan’a) yetişirse oruç tutsun.” emrini 
  yerine getirmek için
B) Zayıflamak için
C) Yemeklerin tadını, lezzetini daha iyi alabilmek için

2 - Oruç tutanların gün doğmadan çok önce, imsak vaktinden önce belirli bir saatte yediği 
yemeğe ve bu yemeğin yendiği vakte ne deriz?

A) İftar
B) Sahur
C) Seher

3 - İftar nedir?

A) Oruca kalkma vakti
B) Oruç tutma vakti
C) Oruç açma vakti

4 - İftara kimleri davet ederiz?

A) Hiç kimseyi
B) Sadece kendi yaşıtlarımızı
C) Komşu ve akrabalarımızı, ihtiyacı olan herkesi

5 - Dinen zengin sayılanların Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine vermesi dinimizce gerekli 
görülen sadakaya,  fitre deriz. Fitremizi verirken kimlere öncelik tanırız?

A) Zengin veya fakir olsun tüm komşu ve akrabalarımıza
B) Sadece zengin olan komşulara
C) İhtiyaç sahibi olanlara

HAZIRLIKLI
TEST
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6 - “Akrabalar ve yakınlarımız arasındaki bağı yakın tutmaya ve ilişkileri 
koparmamaya” sıla-i rahim deriz. Bu bağı daha da güçlendirmek için bayramlarda 
ne yaparız?

A) Takla atarız.
B) Tatile çıkarız.
C) Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öper, hayır dualarını alırız.

7 - Bayramlar, sevinç ve mutluluk günleridir. Sevinç ve mutluluğumuzu 
paylaşınca ne olur?

A) Huzurlu oluruz, hayatımız daha da güzelleşir.
B) Kıskanç oluruz, hayatımız daha kötü olur.
C) Hiçbiri

8 - Bayramlar, küskünlerin barıştığı, herkesin imkânları ölçüsünde yeni ve temiz 
elbiseler giydiği sevinç günleridir. Peki, bayram deyince senin aklına daha başka 
neler geliyor?

Bayram deyince aklıma gelenler:

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 455, 2018 13
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ÇEVİR
PEDALLARI

— Çevir pedalları, çevirmekten vazgeçme, 
düşersin sonra!  

Rüzgâr, babamın sözlerini getirip kulağıma 
bırakıyordu. Gel gör ki daha sözleri bitmeden 
her seferinde kendimi yerde buluyordum.

...

 Ayyy! İşte yine düştüm. Kollarım nasıl da 
yüzülmüş! Dizlerim de kanıyor. 

Öğrenmem şart mı? Öğrenmesem ne olur 
sanki!

Babamı hiç bu kadar kararlı görmemiştim. 
Ah bir anlasam neden bu kadar ısrar ettiğini.

Yanıma gelince şansımı bir daha denemeli-
yim. Belki bu sefer vazgeçirebilirim.

İşte geliyor.

— Babacığım yeter, öğrenemiyorum, olmu-
yor! Binmeyeceğim artık.

 İçimde kabaran bu isteksizlik gözlerimden 
damla damla süzülüverdi.  

Hiç duymamış gibi önce beni sonra bisikleti 
yerden kaldırdı ve, 

— Öğreneceksin, başka çaren yok! Var mı 
öyle hemen pes etmek? Hiçbir zaman pes 
etmemelisin. Kendine güven ve yapabilece-
ğine inan. Haydi bin bakalım, dedi. 

 

Bir türlü anlam veremiyorum bu zorla-
malarına. Yaralarım sızlıyor. Hiç acımıyor 
yavrusuna. Neredeyse evlatlık olduğumu 
düşüneceğim. Ne olur yani öğrenmesem. 
Benden daha mı önemli sanki. İbrahim abi 
bile bilmiyor bisiklete binmeyi.

Çok ama çok gücendim babama. Beni anla-
mıyor. Arkamdan tutarken biraz gidiyorum, 
bıraktığı an düşüyorum. Bunun farkında ama 
hâlâ ısrar ediyor.

Çaresiz tekrar bindim bisikletime. Daha bir 
arpa boyu yol gitmeden patır kütür düştüm 
yine. 

Bu sefer kesin vazgeçer. Bu kaçıncı düşü-
şüm canım. Haydi gidelim kızım, diyecek. 
Daha fazla ısrar etmeyeceğinden eminim.

O da ne! Babam yine kararlı adımlarla geliyor.

Yok yok hiç vazgeçmeyecek. Sonsuza kadar 
burada kalacağız. Allah’ım eve gitmek istiyo-
rum, diye bağırmak geliyor içimden.

Yanıma gelince sevgi dolu bakışlarını ke-
netledi ıslak gözlerime. Yumuşacık elleriyle 
gözyaşlarımı usul usul silerek,

— Cennet çiçeğim, ben her zaman seni 
tutamam, hep arkanda olamam. Seni tuttu-
ğum sürece bunu öğrenemeyeceksin. İnan-
dığında yapamayacağın hiçbir şey yoktur, 
dedi ve ekledi;

Yazan: Refika Mert
Çizen: Orhan Akcan
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— Ben güveniyorum sana. Her zaman 
da güveneceğim. Başarabileceğini kesin-
likle biliyorum.

Gözlerinde bana karşı hiç bu kadar 
büyük bir güven görmemiştim. Ne kadar 
da inanıyor! Bana benden daha çok 
güveniyor. 

Güvenini boşa çıkarmamalıyım. Evet 
yapabilirim. Kendime güvenmeliyim!

Cesaretimi topladım. Tekrar bindim. 
Pedalları çevirmeye başladım. Çevirdik-
çe, gözümün önüne babamın güven dolu 
bakışları geliyordu. Uzaktan,

— Söylediklerimi unutma, diye seslenişi-
ni duyuyordum. Acaba babam ne kadar 
geride kalmıştı?

Pedalları çevirdim, çevirdim, çevirdim...

İnanamıyorum! İşte oldu. Yapabiliyorum. 
Hâlâ düşmedim.

Kalbim sanki sevinçle dans ediyor rüzgâ-
rın müziğinde.

İyi ki de pes etmeme izin vermedi ba-
bacığım. Ne kadar da eğlenceli bisiklete 
binmek!

Başardım, başardım. Kuşlar kadar özgü-
rüm.
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Hazırlayan: Gülnihal Yolcu

ALLAH’IN ZATÎ SIFATLARI
1. Vücûd: Allah vardır.

2. Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. O, ezelîdir.

3. Bekâ: Allah’ın varlığının sonu yoktur. Varlığı ebedî devam eder.

4. Vahdâniyet: Allah’ın eşi, benzeri yoktur. O tektir. Biriciktir. 

5. Muhâlefetün li’l-havâdis: Yaratılmışlara benzemez. Hiçbir şey O’na denk  
ve benzer değildir.

6. Kıyam bi nefsihî: Var olmak için hiçbir şeye, hiç kimseye  
ihtiyacı yoktur.

ALLAH’IN SUBUTÎ SIFATLARI
1. Hayat: O her zaman diridir ve O’nun için “ölüm” söz konusu değildir.

2. İlim: Her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

3. Semi’: Her şeyi duyar ve işitir.

4. Basar: Her şeyi görür.

5. İrade: Dilediğini yapar, her şey O’nun  dilemesiyle olur.

6. Kudret: Her şeye gücü yeter.

7. Kelâm: Allah Teâlâ konuşma, kelâm etme sıfatına sahiptir. Son kitap 
Kur’an-ı Kerim ve ondan önce indirilen ilahi kitaplar O’nun kelâm sıfatının 

neticesidir. 

8. Tekvin: Allah yaratandır.

Sevgili arkadaşlar;
Bizi ve tüm âlemleri yaratan Allah’ın zati ve sübuti sıfatlarının 
anlamlarını hep birlikte öğrenelim mi? 
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Yazan: Pınar Aksu

1. İnsana iki göz, iki dudak ve bir dil verilmiştir. Bunların sayesinde etrafında olan biteni 
görüp anlayabilir, onların üzerinde düşünebilir. Ayrıca insana iki yol gösterilmiştir:  İyilik ve 
kötülük. Surede yapılan iyiliğin mükâfatlandırılacağı, kötülüğün ise cezasız kalmayacağı 
belirtilir. 

  (ELBED)

2. Surenin adı gece anlamına gelir. Surede insanoğlunun cimrilik ve cömertliğinden bahsedilir. 
Allah rızası için yapılan yardımların önemi anlatılır. Yardım yapanlara Allah Teâlâ tarafından 
güzel mükâfatlar verileceği müjdelenir.  

  (EYLL)

3. Surenin adı kuşluk vakti anlamına gelir. Fecr Suresi’nden sonra kısa bir süre vahiy ke-
silince müşrikler Peygamberimiz (s.a.s.)’e “Herhalde Rabbin sana darıldı ve seni terk 
etti!” dediler. Hz. Peygamberin bu sözlere duyduğu üzüntü üzerine bu sure indirilmiştir. 
Surenin sonlarına doğru “Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama!” ayetleri 
bulunmaktadır.

  (HUDA)

4. Surenin adı açılıp genişlemek, huzura kavuşmak anlamlarına gelir. Mekke’de putperestle-
rin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Rasulullah (s.a.s.) ve Müslümanlara her güçlükle bera-
ber bir kolaylık olduğu söylenmekte, Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmek-
tedir. 

  (ŞAİRHİN)

5. Surenin adı güç, hüküm, şeref, değer anlamlarına gelir. Kur’an-ı Kerim bu gecede inmiştir.  
Bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilir. Kadir Gecesi’nin hayrı ve bere-
keti çoktur. 

  (DAİRK)

Arkadaşlar, aşağıda bazı sureleri kısaca tanıttık. Parantez içine de 
harflerini karışmış bir şekilde verdik. Tanımlarına bakarak sure 
isimlerini bulmaya çalışalım.
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Yazan: Derya Yöney

Evde her zamankinden farklı bir telaş var bugün. Cemal Dede ve Cemile Teyze, 
Ramazan ayı geldiğinden beri sahuruyla, iftarıyla,  teravih namazlarıyla, da-

vulcusuyla hareketlenen evlerinde bugün çok değerli misafirler bekliyor. 
Ben de misafirlerimizin zile basacağı anı heyecanla bekliyorum. Eve 

gelen her bir ziyaretçi benim için büyük bir mutluluk sebebi. Ev 
sahiplerimle birlikte yıllardır öyle çok misafir ağırladık, öyle 

güzel dostluklar, akrabalıklar yaşadık ki… Onlar, bu evin 
aile bireylerini bir araya toplayan çatısı gibidir. Ben de bu 
huzur dolu evin mutluluğa açılan emektar kapısıyım. Benim 
gibi kim bilir daha kaç kapı eve gelen misafirlerin heyeca-

nıyla mutluluğa açılıyor? Kaç ailede akrabalık bağları bu 
sayede daha da güçleniyor?...

Cemal Dede, bahçeye kocaman bir masa, yakınındaki 
ağaçlara da salıncaklar kurdu. Çünkü torunları, iftar-

dan sonra bahçede koşturacak, sonra da salıncaklara 
binerek neşe içinde eğleneceklerdi.  İşte Esra ve 

Emre arabadan indiler, koşarak geliyorlar! İki se-
vimli kardeş heyecanla bastılar zilime. Nerdeyse 

Cemal Dede’nin kapıyı açmasını bekleyemeden 
açacaktım kollarımı onlara… Neyse ki, elini 
çabuk tuttu tonton ev sahibim. Ben aradan 
çekilir çekilmez de dedelerinin boynuna atladı 

çocuklar. İşte en sevdiğim 
manzara!

MUTLULUĞA AÇILAN KAPI
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“Sizi çok özledim dede!” dedi Emre.

“Mis gibi yemek kokuları geliyor burnuma” diye 
mutfağa doğru koştu Esra.

“Anneanneniz sizin en sevdiğiniz yemekleri yaptı 
yavrum” diye cevap verdi Cemal Dede.

Saatler sonra tüm aile, Cemal Dede ve Cemi-
le Teyze’nin özenle hazırladığı iftar sofrasına 
oturmuşlar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını 
açmışlardı.  Neşeyle yenen iftar yemeğinden sonra 
orucun eşsiz tadı damaklarda kalmıştı.  Akşam namazı-
nın ardından teravih namazına hazırlık yapıldı.

Gecenin sonunda herkes evlerine gitmek için yola çıktığında ise en çok üzü-
lenlerden biri yine bendim. Sanki halimden anlamış olacak ki, Cemal Dede de 
bana yaslandı ve şu dizeler dilinden döküldü:                

“Evimin emektar kapısı

Her gelenime açar yolu

Akşam eve gelince,

Sıkar elimi herkesten önce

Misafirlerim gidip de başbaşa kalınca

İftar sofralarının hatırası kalır aklımızda

Ah! Bu akraba ziyaretlerinin tadı bambaşka…”
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Yazan-Çizen: Hafsa Boynukalın
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Ben Suzan ile Orhan’ın dayıları olurum. Doğrusu yeğenlerim pek bir akıllıdır. Terbiyeli,  
şen çocuklardır ikisi de. Ağabeyime ve bana öyle tatlı bir oyun ettiler ki doğrusu şaştık kaldık. 
Biz onların huysuz ve tatlı dayılarıyız. 

 Çocukluğumun şeker gibi bayramlarını evin küçükleri de yaşasınlar diye arife gününden itiba-
ren pek telaşlıdır bizim evimiz. Anneanneleri arife günü çocukları alır çarşıya çıkar. Herkese 
gönül alacak güzel hediyeler alır. Oyalı mendilleri ise evvelden hazırlamıştır. Kenarlarındaki 
çiçekler mavi, sarı, pembe ipekli mendillere kelebekler gibi tutunmuştur. Evin anneannesi 
içlerini bir doldurur ki... Annem cömerttir, hediyede de sevgide de.

 “Cömert olanın bayramı bayram gibi olur” der her bayram yaklaştığında.

  O gün yine ailece oradaydık, bayram sabahı  neşe içinde, evin dedesi ile beraber  
bayram namazına gitmiştik. Namazdan döndüğümüzde mutfaktan mis gibi çörek  
kokusu yayılıyordu. 

  Yalnız ağabeyimle küçük bir nedenden küsmüş olduğumuzdan dışarıdan sezilen bir kır-
gınlık vardı aramızda. Ağabeyim de ben de barışmak için bahane arıyor, ama nedense 
bir türlü cesaret edip barışamıyorduk.

  Bizim çocuklar anneanneleriyle birlikte, benim ve ağabeyimin birlikte büyüdüğümüz 
sandıklı odaya girip orada uzun süre oyalanmışlardı. Acaba ne yapıyorlardı? Birazdan 
yanaklarımızda pembe bir mahçuplukla bunun sebebini anlayacaktık. 

 O arada anneanneleriyle elleri oyalı mendillerle dolu olarak Suzan ve Orhan’ın odaya 
girdiğini gördük. Yalnız ortada çocuk sayısından fazla mendil vardı. Meğer Suzan annean-
nesine:

 -Dayımları barıştırsak ne iyi olur. Onlara da oyalı mendillerden versen, demiş.

 Anneanne:

-Acaba içine ne koysak? diye düşünürken, Orhan:

 -Dayımlar için tatlı bir ders olmalı anneanne, diyormuş.

 Aile yadigârı çiçekli antika sandık açılmış, içinden bizim mendillere birer ders konulmuş. 
Ağabeyim ile ben ikimize verilen mendiller için:

 -Zahmet etmişsin anne, ne güzel de oyaları var, derken annem:

 -Açın da bakın, deyince şaşırmıştık.

 Oyalı mendilleri açınca ağabeyimin ilkokul üçüncü sınıfta iken bana eliyle yon-
tarak boyadığı küçük tahta arabayı bulmuş ve duygulanmıştım. 
Ağabeyimin eline baktım. Onun elinde bir kar-
ne günü babamla gizlice çarşıya 

çıkıp onun için aldığımız küçük, 
renkli treni görünce hemen 
tanıdım. Derken gözgö-
ze geldik. Kucaklaştık. 

Herkes gülümsüyor-
du. Yine çocuk 

olmuştuk.
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Bu ayın 15’ine kadar Ramazan ayı devam ediyor. Haziranın 15’inde bayramın ilk 
gününü kutlayacağız. Havalar iyiden iyiye ısındı değil mi? Aman serinlemek niyetiyle 
dondurmayı fazla kaçırmayın. Hatta biliyor musunuz şekerli gıdalar insanda daha 
çok hararet yapar. Ayran içmeye ne dersiniz? Bu ayda hem bayram, hem yaz tatili 
başlıyor. Neşeli görünüyor Haziran.

1 Haziran 1453’te Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılınmış. 7 Haziran 1557’de ise 
Süleymaniye Camii ibadete açılmış. Bayram sevinci gibi hakikaten. 

4 Haziran 2016’da Boksör Muhammed Ali vefat etti. Belki hatırlarsınız o günleri... 

10 Haziran Kadir Gecesi. Kadir Gecesi’ni değerlendirmeye bakalım.

Bu ayda Dünya Çevre Günü var, 5 Haziran’da. Sokakları kirletmediğinizi, suyu israf 
etmediğinizi varsayıyorum, iyi bir Müslüman gibi değil mi? Bu ay ayrıca 16 Haziran’da 
Güney rüzgârları var, sıcak havalar başlıyor. 22 Haziran’da Gündönümü fırtınası, 26 

Haziran’da ise Kızılcık fırtınası bize göz kırpıyor.

HAZİRAN SEPETİ
İçinde Hem Bayram Hem Yaz Tatili
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Yazan: Rabia Gülcan Kardaş



8 Haziran’da okullar kapanıyor. İnşallah hepiniz güzel bir yaz tatili 
geçirirsiniz. Derginiz yazın da yanınızda olacak. Bakarsınız bir camide 
çocuk sesleri arasında, bir şadırvanda su serinliğinde yine görüşürüz. 

Ve 15 Haziran, bayram! Şu sayfalarda dolaşan pırıl pırıl gözlerinizden 
öpüyorum hepinizin! Sevinin, sevindirin bugün e mi? Aman şekere, 
çikolataya fazla yüklenmeyin.

Bu ay ayrıca Kırgız yazar Cengiz Aytmatov  (10 Haziran 2008), 
Nasreddin Hoca (22 Haziran 1284), Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri  (22 Haziran 1780) vefat etmiş. Benim yerim 
dar ama siz bu isimleri biraz araştırın bakalım. Çünkü güzel 
insanların hayatı bizim hayatımızı da zenginleştirir…

Denizlerdeki büyüklerimizi de hatırlayalım: 21 Haziran 
1587’de, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa 80 yaşında vefat 
etti. Kaptan-ı Derya yani denizlerin kaptanı, deniz 
kuvvetlerinin başındaydı.  22 Haziran 1515’te ise yine ünlü 
denizcilerimizden Turgut Reis şehit oldu. Preveze Deniz 
Savaşı’na da katılan Turgut Reis, Trablus valiliği de yaptı ve 
orada vefat etti. İçinizde denizci olmak isteyen var mı? Haydi 
martılara selam verip Temmuz’u bekleyelim. 

İçinde Hem Bayram Hem Yaz Tatili
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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

Kıraati  
var.

Toplam 8 
rekâtı var.

Huzuru  
var.

Selamı  
var.

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

Dil ile 
söylemesi var.

Kalp ile 
inanması var.

Şahitliği  
var.

Dinimizin ilk 
şartı.

.................................
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Yazan: Hatice Uçar

Arabamızı park ettiğimiz otopark çok büyük ve kalabalıktı. Buraya ne zaman gelsek 
arabamızı bulmakta zorlanıyorduk. Ben, yanına park ettiğimiz araçları aklımda tutmaya 
çalışıyordum, fakat otoparka döndüğümüzde o araçların yerine başka araçlar park 
etmiş oluyordu. Onları aklımda tutmam hiçbir işe yaramıyordu. Bu sefer hazırlıklı geldim. 
Uçan balonumu da yanıma aldım. Annem arabayı park etti. Arabadan indi. Ben de uçan 
balonumun ipini kapıya  sıkıştırıp arabadan indim.  Annem balonu görünce, balonun 
orada kaldı kızım, dedi. İçimden güldüm. Onu ben sıkıştırdım, dedim. Neden, dedi. Tekrar 
otoparka döndüğümüzde arabamızı aramamak için, dedim. Bu  balonu her yerden  
görebiliriz. Aklınla bin yaşa Sema, dedi annem. Nasıl akıl ettin sen bunu? Aferin sana, kırk 
yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

AKLINLA BİN YAŞA
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Yazan: Nesrin Aktaran

Çizen: Yahya Alakay

Merhaba arkadaşlar, Dünyamızın doğal olmayan bir şekilde insan eliyle kirletilmesine çevre 
kirliliği diyoruz. Peki çevre kirliliği sadece dünya ile sınırlı mı sizce? Yoksa dünyanın dışı yani 
uzayda da kirlenme var mıdır?

Evet, ne yazık ki uzay kirliliği son 40 yılda hayatımıza girmiş bir sorundur. Bilim ve 
teknoloji geliştikçe uzay araştırmaları da artmış ve bu araştırmalar için kullanılan pek çok 
araç uzaya gönderilmiştir. Bunlar arasında uzay mekikleri, robotik uzay araçları, yapay 
uydular ve bunların yerden fırlatılmasını sağlayan roketler yer almaktadır.
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Bilim insanlarının bu kadar araçla ne 
yaptığını merak mı ettiniz? Onlar; 
galaksileri, yıldızları, karadelikleri, güneş 
sistemini ve gezegenleri incelemeye 
çalışıyorlar. Bir de aramızda kalsın, dünya 
dışında yaşam olasılığını da araştırıyorlar. 
Yani uzaylıları ve UFO olup olmadığını… 
Maalesef bu konuda size heyecan verici 
bir haber veremeyeceğim. Çünkü bu güne 
kadar uzayda ne bir yaşam formuna 
ne de tanımlanamayan uçan bir cisme 
rastlanmıştır.

Uzaya gönderilen uydular sayesinde 
televizyonumuzda birçok farklı kanalı 
izleyebiliyor, telefonla konuşabiliyor ve 
internete erişebiliyoruz. Hava tahmin 
raporu alabiliyor ve navigasyon ile 
gideceğimiz adresi kolayca bulabiliyoruz. 
Buraya kadar her şey güzel ama 
asıl mesele burada başlıyor. Çünkü 
ömrü tükenmiş binlerce uydu, roket 
parçaları, yakıt tankları ve uzay aracı 
atıkları uzayda serbest olarak dolaşıyor. 
Tahminlere göre sayıları bir milyonu aşan 
irili ufaklı bu çöplerin ağırlığı 8 bin tonu 
buluyor.

Ha unutmadan, çevrenizde çok titiz insanlar varsa aman bu bilgileri onlara detaylıca 
anlatmayın. Bakarsınız elektrikli süpürgesini kaptığı gibi temizlik için uzaya çıkma yollarını 

aramaya başlar. Onları sakinleştirmek için uzay kirliliğinin 
şimdilik insanlara büyük bir zarar 

vermediğini söyleyebilirsiniz. 
Dediğimiz gibi bu şimdilik 
geçerli… Bilim insanları, uzay 
kirliliğinin 25-30 yıl sonra 
artacağını ve yapılmak 
istenen araştırmalara engel 
olabileceğini söylemektedir. 
O yüzden uzay çöplerinin 
toplanması için şimdiden 
çalışmalara başlamışlar bile. 
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Konuşan: Vural Kaya

Birkaç cümle ile sizi tanısak mı?

Kırşehir / Mucur doğumluyum. İlahiyat Fakültesi 
mezunuyum.  Mart’ta 68 yaşıma bastım. Yaklaşık 
43 yıldır çocuklar  için yazıyorum. Semra Hanım’la 
evliyim. Üç çocuğum, yedi torunum var. Bu açıdan 
bakıldığında çocuk edebiyatı laboratuarım oldukça 
zengin sayılır. Yaşım kadar telif eserim, yaklaşık 
otuz kadar da çevirim var. 

Çocuklar için yazacağınızı düşler miydiniz?

1950’li yıllarda henüz “yazar” kavramına aşina 
olmadığım için böyle bir şeyi düşünmem de imkan-
sız. Çocuklar için yazma fikri, lise yıllarımda başladı.  
Hikâyesi hazindir.  Ben beş buçuk yaşındayken 
hastaneye yatırılan annem sebebiyle beni şimdi-
lerde bile rahat bırakmayan bir hasret, bir özlemle 
ilgilidir. Yazma yeteneğimin farkına vardığım andan 
itibaren, bu iç yaralayan anımdan ötürü çocuklar 
için yazmaya karar verdim.

Çocukken okumayı en çok sevdiğiniz şeyler  
nelerdi?

Abartmış olmayayım, okunacak olan her türlü 
metni okurdum. Ama öyküsü olan şeyleri daha 
çok severdim. Bu bir gazete haberi de olabilir-
di, destan satıcıların yanık sesleriyle okudukları 
acıklı olaylar da… O yıllarda, köy yerinde oku-
nacak ne vardı ki!.. Daha ziyade şifahi (sözlü) 

kültürün etkisi al-
tındaydık. Büyükan-
neler veya dedeler, 
tandır başlarında 
anlatır biz dinlerdik. 
Çok da tatlı olur-
du. Keşke şimdiki 
çocuklar da o hazzı 
tadabilseler.

Çok sevgili okurları-
mız, nasıl iyi bir okur olurlar sizce?

Benim çocukluğumda “okumak” bir fanteziydi. 
Her çocuğa nasip olmayan bir şeydi. Sanırım 
kendimi ve (varsa akranlarımı) okumaya bağlayan 
şey buydu. Zira okumanın alternatifi yoktu. Belki 
benim yaşımdaki “iyi okur”lar buradan nasip-
lenmişlerdir ve diğer medya kaynakları ilgilerini 
çekmiyordur. Ama bugünün çocuklarını “iyi birer 
okur” yapmak istiyorsak , onları bebeklik çağın-
dan itibaren çocuk ruhuna uygun, iyi ve keyifli 
metinlerle buluşturmalıyız. Klasik dayatmalardan 
uzak durmalıyız.

Diyanet Çocuk Dergisi için neler söylersiniz?

Uzun soluklu bir resmî kurum organı olması bakı-
mından takdire şayan bir dergi olduğunu söyleye-
bilirim. Hatta birçok çocuk kitabı yazarı arkadaşı-
mıza da bir “okul” olmuştur. 
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Size ait bir gezegen olsaydı ne yapardınız?

Öyle bir gezegenim var zaten… Başımı yastığa 
koyduğum andan itibaren kendi gezenime dönü-
yorum ve çocuklara “Nasıl çocuk kalınır?”ı öğreti-
yorum.

Küçük Prens’ten alıntılayarak sorayım, keyfinizce 
harcayacak elli üç dakikanız olsaydı ne yapmak 
isterdiniz?

Gezegenimde yaşayan bilim adamlarına  “53 daki-
kada nasıl çocuk olunur?” adlı bir kitap yazmalarını 
emrederdim.

Çok sevgili okurlarımıza özel tavsiyeleriniz neler 
olur acaba?

Lütfen okumaktan kopmasınlar.

İlk yazınız, şiiriniz yayımlandığında hissettiğiniz 
duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

İlk hikâyem 1968 yılında  “Okul Aile Birlikleri” adlı 
bir dergide yayımlanmıştı. O kadar heyecanlan-
mıştım ki, okul harçlığımla tam 20 dergi satın alıp 
aileme ve yakın akrabalarıma postalamıştım. Her-
kes benim bir yazar olduğumu görsün istemiştim. 
Anlatılmaz bir duygu!

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

Haklısınız, yazarın kaleme aldığı her kitap kendi 
çocuğu mesabesindedir. Ama geçen yıl doğan 
“Dolunaya Kafa Tutan Kedi” adlı kitabımı daha 
şirin buluyorum.

Çok sevgili okurlarımızın yüreklerine dokunacak bir 
hoşça kal der misiniz?

“Bütün kitaplar Ana Kitabı anlamak için yazılmış-
tır.” tezini çok önemserim. O bakımdan, bütün 
okumaları bu gözle yapsınlar. “Ana Kitap”ı asla 
ıskalamasınlar. Baki selamlar...
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Yazan: Gülnihal Yolcu

BAYRAM BUGÜN

Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı: 455, 201836

Ne güzel gün 
Bugün
Herkes birbirinin hatırını 
Sorar…
Herkes birbirinin kapısını 
Çalar…

Ne güzel gün
Bugün… 
Küsler barışır,
Uzaklar yakınlaşır,
Büyüklerin elleri öpülür.
Komşular akrabalar…
Birbiriyle bayramlaşır…

Her şey pırıl pırıl…
Evler tertemiz olmuş.
Hazırlanmış 
Misafirler için
Tatlılar
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Börekler
Sarmalar...
Misafirlerle
Bereketlenir sofralar

Yeni giyilmiş elbiseler
Ayakkabılar…
Ellerde çantalar
Çocuklar kapıları 
Tıklar…

Rengârenk şekerler
Lira lira harçlıklar
Gönülleri sevinç,
Yüzleri tebessüm kaplar…
Ne huzurlu 
Ne bereketli…
Ne güzel bir gün bugün…
Ne güzel bayram bugün…
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1

4

Yazan: Pınar Melike  

          Demiralay

MALZEMELER
• Bir tane karton bardak
• Bir tane kullanılmış pil
• Bir adet paket lastiği
• Bir miktar ip
• Makas, bant, yapıştırı-

cı, renkli kartonlar

Paket lastiğini pile bant ile 
yapıştırıyoruz, ipi de onların 
üzerine yapıştırıp etrafına 
makara sarar gibi doluyoruz.

Arkadaki ipi sonuna kadar 
çekip bırakıyoruz ve kıpır 
kıpır olan kuşumuzu izliyoruz.2

3

Bardağı işaretli 
yerlerinden deliyoruz ve 
karşılıklı olan deliklerden 
lastikleri geçiriyoruz. 
Lastikleri sabitlemek için 
pipetleri kullanıyoruz. 
Makaradaki ipi de delikten 
geçirip ucuna pipet 
bağlıyoruz.

Bardağımızı ters çevirip 
kartonları kullanarak 
kuşumuzun kanat, gaga 
ve gözlerini oluşturuyoruz. 
Dilerseniz bunları 
boya kalemleri ile de 
yapabilirsiniz.

KIPIR KIPIR
BİR KUŞ
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Yazan: Muhammed 

          Kâmil Yaykan

Merhaba arkadaşlar;

Bu ayki bulmacamızda hayatımızın en önemli yapı taşlarından biri 
olan aile fertlerini konu edindik. Bakalım aile içinde kullandığımız 
adlandırmaları bulabilecek misiniz?

Hepinize kolaylıklar…

KELİME BULMACA

A N N E K U Z E N K

T K I Z B E B A B K A T

E K B A A L A B Ü A Y O

Y A A Ğ C T B L Y Y I R

Z R L A A İ A A Ü I N U

E D D B N B A H K N V N

Y E I E A A N A B P A Ç

E Ş Z Y K B N L A E L O

Ğ N E N E A E A B D İ C

E G Ö R Ü M C E A E D U

N A N N E A N N E R E K

O Ğ U L D A Y I D E D E

K A Y I N B İ R A D E R

E N İ Ş T E A M C A

ABLA
AĞABEY
AMCA
ANNE
ANNEANNE
BABA

BABAANNE
BACANAK
BALDIZ
BÜYÜKBABA
ÇOCUK
DAYI

DEDE
ELTİ
ENİŞTE
GÖRÜMCE
HALA
KARDEŞ

KAYINBİRADER
KAYINPEDER
KAYINVALİDE
KIZ
KUZEN
NENE

OĞUL
TEYZE
TORUN
YEĞEN

KELİMELER
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Yazan: Suzan Çataloluk

ALİ, SILA-İ RAHİMİ ÖĞRENİYOR

Güzel, ılık bir Ramazan günüydü…

Ali arıyordu Salih Dede’yi. 

Kütüphanesinde buldu onu. Ama yanında vardı bir amca.

Gülümsedi yaşlı adam ona dedi ki:

-Gel sevgili torunum, Ahmet amcanla tanış. O benim 
kardeşimin oğlu.

Çok uzaklardaydı hep, yabancı ellerde.

Şimdi bizleri ziyarete gelmiş. Unutmamış 
akrabalarını.

Ben de ona hep mektup yazardım, memleket 
haberleriyle dolu.

Sıla-i rahim çok önemli, kesmedik bağımızı.

Ali hürmetle elini öptü misafirin, yanlarında sessizce 
oturdu.
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Ama aklına takıldı, sıla-i rahim ne 
demekti?

Merakla Salih Dede’ye sordu.

Yaşlı adam çok güzel cevap verdi ona:

-Sevgili Ali, bizim dinimiz emreder 
akrabalık bağlarının kuvvetli olmasını.

Akraban seni unutsa da sen onu 
unutmamalısın.

Yüce Rabbimiz şöyle emrediyor:

“Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık 
bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz 
Allah, sizi görüp gözetmektedir.”

Sevgili Peygamberimiz de buyuruyor ki:

‘’…Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden 
kimse, akraba ile bağlarını devam ettirsin.”

Biz Ahmet amcanla birbirimizi hiç 
unutmadık.

Ahmet amcanın buğulandı gözleri:

- Ali, dedi. Senin deden ne iyi bir insandır…

Gurbet elde parasız kalmıştım bir 
seferinde.

Arayınca dedeni, bana hemen yardım etti.

Ben yaban ellerden gelemezken yurduma,

Anacığım çok hastalanmıştı da

Ona  da  göz kulak oldu o zor günlerde.

Hep ziyaret etti, hiç yalnız bırakmadı.

Yengem hep baş ucundaydı, Allah razı 
olsun.

İşte bunların hepsi sıla-i rahimdir,

Allah her Müslümana nasip etsin.
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Aşağıda israfla ilgili iki ayet yer almaktadır. Fakat ayet meallerini yazarken her harfin 
yerine alfabede kendinden sonra gelen harfi yazdık. Mesela ‘’israf’’ kelimesini jşsbg 
harflerini kullanarak yazdık. Haydi aşağıdaki harfleri çözüp ayet meallerine ulaşalım. 

Ayet meali 1:

Ayet meali 2:

     Hazırlayan: 

Yasemin Karaarslan

jşsbg    
israf 

ÖRNEK

Z z jj oj a f n j ju zf o a

S ı b ib n o o

b b o bs iş ej jl jş ö us b z mö üc sj

f f fe ms s

ı s e l sb bç i bm i

ş y ğ o lb sü b im

l m sü bm i

ç n mj js j l

u u mü sb b s .

.

a nb ob o f

c üo f e f

f f f je mo s ş y af fn .

.

j j ad jo

d ov vl j sş gbö

g lb ub j sş gb

İSRAF
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     Hazırlayan: 

Nisanur Yıldırım

1. Dergimizin bu sayısında röportaj yaptığımız yazar, çocuk 
edebiyatçısı.
2. Filistin’de deniz kıyısında Müslümanların zulüm altında 
olduğu, sık sık ambargoya uğradığı şehir.
3. İstanbul’da Sultan I. Ahmed tarafından Sedefkâr 
Mehmed Ağa’ya yaptırılmış cami.
4. Giderildiğinde mutluluk ve fayda sağlayan gereksinim.
5. Annenin erkek kardeşi.
6. Akrabalık bağlarını yaşatmayı, akrabaların birbirini 
ziyaret etmesini ve iyi ilişkiler kurmasını ifade eden güzel 
davranış.
7. Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi.
8. Allah’ın sıfatlarındandır. “O tektir, biriciktir; eşi ve 
benzeri yoktur” anlamına gelir.
9. Konuk.
10. Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı.
11. İlk Müslüman dünya boks şampiyonu.
12. İslam’ın şartlarından. “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. 
Muhammed O’nun kulu ve elçisidir” manasındaki iman 
cümlesi.
13. Anne-baba.
14.Dergimizin bu sayısında Kutup Yıldızı köşesindeki 
kıssanın kahramanı olan sevimli yetim kız çocuğu.

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞI

1. Özellikle Ramazan ayında özenli bir şekilde yapılan 
ince ve lezzetli ekmek.
2. Saklı, yeri belli olmayan.
3. İslam’ın beş şartından biri. Dinimizce zengin sayılan 
kimselerin sahip olduğu belli mal ve paradan kırkta 
birini dağıtması. 
4. İbadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden sabah 
ezanından (imsakten) akşam ezanına kadar kendini 
alıkoyma; kötü davranışlardan uzak durma.
5. Ramazan’ın 27. Gecesi.
6. Eskiden Recep, Şaban ve Ramazan ayları boyunca, 
sabah ezanından sonra minarelerden okunan ilahi ve 
dua.
7. Para ve malını esirgemeden veren, eli açık.
8. İstanbul fethedildikten sonra şehrin baş camii haline 
getirilen ve günümüzde müze olarak kullanılan ibadethane.
9. Marmara Denizi kıyısında, Balıkesir iline bağlı bir sahil 
ilçesi.
10. Osmanlı ordusunda özel konumlu, maaşlı, yaya 
asker.
11. Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt.
12. Semada dönen derviş.
13. Bilme, bilim, biliş.
14. Babanın annesi (babaanne) veya annenin annesi 
(anneanne).
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Aslı Güngör

Azra Sude Yıldırım

Bilgenur Kurt

Hilal Karadeniz

Ecrin Kılıçarslan Fatma Dengiz Fatma Zehra Demir

Durmuş Yaman

İsmail Fatih Koç

Ecem Akkuş

Kudret Hamurcu

Berra Uyanık

Beyda Ertaş 

Fatma Zehra Onar

Ayşe Gül Toroman
Ayşe Karakuzu
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Müberra Hamurcu

Reyyan Özdemir

Tuğçe Karakuzu

Nihat Özdemir

Mustafa Erdem

Sıla Karakuzu

Zehra Damla Bakır

Ömer Türkseven

Raziye Sultan Raziye Gül Toroman

Müzeyyen Kaya

Şükriye Tutak

Zeynep Demir

Rabia Gökmen

Ravza Nur Yıldırım Semanur Aydoğdu
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Sayfa 6
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4-İnşirah, 5-Kadir

“Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü O israf 
edenleri sevmez.” (A’raf/31)

“Rahman’ın kulları harcadıkları zaman ne savurganlık 
ederler ne de cimrilik, bu ikisi arasında orta bir yolu 
tutarlar.” (Furkan/67)
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1-Kelime-i Şehadet; 
2-İkindi Namazı 
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Teslime Gül Şimşek
Mut -Göksu Ortaokulu

Hatice Alaiye
Mut -Göksu Ortaokulu

Rümeysa
Mut -Göksu Ortaokulu
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Ben senin ilk kıblenim

Beni öksüz bırakma

Allah bizimle iken

Hiç kimselerden korkma

Kudüs özgür olursa

Sen de mutlu olursun

Ben huzur bulursam 

Sen de rahat uyursun

Artık yağmur yerine

Mermi yağmasın bana

Boş durma sen çok çalış

Huzur getir her yana

Hüzünlüdür sokaklarım

Anneler hep ağlıyor

Çaresiz babaların

Yüzleri hiç gülmüyor

Anne çocuk  kavuşsun

Bu zulüm artık yeter 

Birlik olursak eğer

Allah merhamet eder

Ömer Güçlü
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