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İÇİNDEKİLER

Merhaba
Kış mevsiminde kar gibi beyaz, temiz duygularla merhaba!
Bir yılı daha geride bıraktık. Yeni senede yepyeni bir dergi
ile yine birlikteyiz çok şükür. Yayın hayatımızın 40. yılını
doldurmaya aylar kaldı. 40. yılımızda sizlerle olmaktan çok
mutluyuz. Bugünlere ulaştıran Yaradanımıza şükürler olsun.
Bu sayımızda şükretmenin önemini ve şükrün nimetleri
artırdığını anlatmaya çalıştık. Verdiği nimetler için “Allah’ım!
Sana şükürler olsun!” dememizin yanısıra iyi davranışlarımızla da şükretmiş oluruz.
Bu dergi elinize ulaştıktan bir süre sonra belki yarıyıl tatilinde olacaksınız. Tatilinizi en iyi şekilde değerlendireceğinizi
biliyoruz. Bu konuda bizim de size bir önerimiz var: Tatilde
derginizi sayfa sayfa, satır satır okuyun, arkadaşlarınıza da
okutun olur mu?
Allah’ın şükreden minik kulları, şükrünüz devamlı, nimetleriniz bol olsun.
Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.

Dr. Elif Arslan
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Kutup Yıldızı
Yazan: Musa Mert

AZ OLANLARDAN
OLMAK

Halifeliği zamanında Hazreti Ömer cemaate namaz kıldırıyordu. Namazdan sonra birinin kendi
kendine şöyle dua ettiğini işitti:
— Allah’ım beni az olanlardan eyle.
Bu dua çok dikkatini çekti Hazreti Ömer’in. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü. Arayan
gözlerle insanlara baktı.
— Allah’ım beni az olanlardan eyle, şeklinde bir dua işittim. Bu duayı eden kimdir, diye sordu.
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Cemaatten bir adam,
— O duanın sahibi benim, diye cevap verdi.
— Peki, dedi Hazreti Ömer, böyle dua etmekteki kastın nedir ey Allah’ın kulu?
Bu duayı nereden öğrendin? Sözünü ettiğin az olanlar da kimlerdir, diye
sordu merakla.
Adam şöyle cevap verdi:
— Ben Allah’ın Kur’an’da “... Kullarımdan şükredenler pek azdır.”
buyurduğunu işittim. İşte ben, Allah’ın o az olan kullarından biri olmak
istediğim için böyle dua ettim.
Bu cevap üzerine Hazreti Ömer,
— Doğru söyledin, dedi.
Adam ve adamın söyledikleri Hazreti Ömer’i çok etkiledi. Gözleri doldu.
Kendi kendine şöyle diyordu:
— Herkes Ömer’den daha bilgili!

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019

3

Kitabım Kur’an
Yazan: Esma Güner

MUSHAF, KİTAP,

KUR’AN Ne Demektir?
Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bazen Mushaf
diye isimlendirdiğimizi duymuşsunuzdur.
Peki, Mushaf nedir, Kitap nedir, Kur’an-ı
Kerim nedir? Aralarında farklar var mı?
Kur’an-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın, melek Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.s.)’e indirdiği son kitabın
adıdır.
Kitap, Kur’an’ın bir diğer ismidir. Kitap
denilince aklımıza hemen Kur’an gelir. Allah
Teâlâ, Kur’an’dan bahsederken “Bu Kitap”
demiştir.
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Mushaf ise Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasında bir araya getirilmiş halidir. Zaten
elimizdeki Kur’an-ı Kerim iki kapak arasında
bulunmakta, o halde Kur’an ile Mushaf arasındaki fark nedir diyenlerinizi duyar gibiyim.
Cevabı şöyle: Kur’an-ı Kerim ilk indirilmeye
başlandığında Peygamber Efendimiz vahiy
kâtiplerine onu yazdırıyordu. Vahiy kâtipleri,
Kur’an indirildiği zaman, Rasulullah’ın emriyle onu yazıya aktaran sahabilerdir. İşte o
sahabiler, o anda ellerindeki deri parçalarına,
parşömen kâğıtlarına yazıyorlardı. Rasulullah’ın vefatından sonra Kur’an ayetlerinin
hepsi Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde
döneminde iki kapak arasında toplandı. Biz,
Kur’an-ı Kerim’in o haline Mushaf diyoruz.

Mushaf haline ilk getirildiğinden beri Kur’an-ı Kerim elimizde iki
kapak halinde bulunmaktadır. O yüzden biz bazen Kur’an, Kitap
ve Mushaf kelimelerini birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Mesela
babaanneniz size, “Kur’an’ımı nereye koydun?” diyebilir. Ya
da siz annenize şöyle bir cümle kurabilirsiniz: “Dün hediye
ettiğin mushafı bulamıyorum.”
Bunu daha iyi anlatmak için bir soru soracağım
size. Bir surenin bazı özelliklerini vereceğim, sizlerden de onu bulmanızı
isteyeceğim: Mushaftaki sıralamada
Hicr Suresi ile İsra Suresi arasındadır. Kelime bal arısı anlamına
gelmektedir. Mushafta 16. suredir. Şimdi, Kur’an’dan bu sureyi
bulun.
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AKLIMIZDA

Çocuk Parkı
Yazan: Sabri Güngör
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Sevgili arkadaşlar, sevimli dostlarımız olan hayvanlar kışı nasıl geçiriyorlar acaba?
Bizler sıcacık evlerimizde otururken onlar neler yapıyor merak ediyoruz. Haydi
o zaman yaşadığınız ya da bulunduğunuz yerdeki sevimli dostlarımızın fotoğraflarını çekin, biz de yayınlayalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
Adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve fotoğrafı çektiğiniz yeri yazarak, en geç
20 Ocak tarihine kadar aşağıdaki mail adresine göndermeyi unutmayın!
e-mail: sgungor100@gmail.com

Havvanur Köken, 10,
Döneli Köyü, Afyonkarahisar.
Kış olur da soba üzerinde
çay olmaz mı hiç?
Afiyet olsun Havvanur.

Sümeyye Koca, 17, Çan, Çanakkale.
Fotografın açısı çok güzel Sümeyye. Teşekkürler.

Zeynep Duru Kutun, 9, Kırklareli.
Ağaçlar karın yağmasını bekliyor sanki.
Eline sağlık Zeynep.

Mahmut Muhammed Arslan, 13, Ağrı.
Yakın çekim fotoğrafın için teşekkürler Mahmut.

Arif Ahmet Çiftçi, 14, Hasankadı, Bartın.
Kar ve ağacın muhteşem uyumu. Eline sağlık Arif.

Yaşar Emir İncir, Kahramanmaraş.
Güzel fotoğrafın için teşekkürler Yaşar.
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Sözlük

Yazan: Fatma Nur Yılmaz

Arkadaşlar, dergimizin bu sayısında geçen bazı
kelimelerin anlamlarını Sözlük köşemizde bulabilirsiniz.

ŞÜKÜR
Verilen nimetin ve yapılan iyiliğin değerini bilme ve bu hissi gösterme. Ellerimizi, evlerimizi, sevenlerimizi ve sevdiklerimizi veren Rabbimize şükürler olsun, diyerek minnetimizi ifade etme.

KUMBARA
Daha sonra bize topluca verebilmek için üzerindeki delikten içine attığımız paralarımızı yutan,
farklı şekillerde ve büyüklüklerdeki para biriktirme kabı.

MÜZE
Kıymetli eşyaların, tarihî eserlerin ve sanat eserlerinin saklandığı ve görmek isteyenler için sergilendiği yer. Türk-İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Arkeoloji Müzesi gibi.

GÜZERGÂH
Geçilen yol anlamındaki kelime. Şöyle düşün; okula gidiyorsun
ve yolunun üzerinde bir bakkal, iki hanımeli sarmaşığı ve üç
karınca yuvası var. İşte senin okul güzergâhın tam da bu!

KLAKSON
Araba gibi motorlu araçlarda bulunan
ve bazen işaret vermekte bazen de
uyarmakta kullanılan korna.
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ÖĞÜN
Belirli zamanlarda yenilen yemek. Sabah, öğle ve akşam, en bilinen üç öğündür. Ama bazen
hiç olmadık zamanlarda midenden gelen zil seslerini işitebilirsin.

HICRI
Hicret, bir yerden bir yere göç etmek demiştik. Hicri de hicretle ilgili
olan demek. Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretini tarih başlangıcı
olarak alan takvim.

ZEMHERIR
Bir başka söyleyişle, zemheri. “Allah bu soğukta dışarıda kalanlara yardım
etsin.” diye dua ettiğimiz, dişlerimizin birbirine çat çat vurarak titrediği kışın
en soğuk zamanları.

METEOR
Taşlar sadece yerde mi var sanıyorsun? Öyleyse yanılıyorsun. Meteor, göktaşı
demek. Ayrıca havada meydana gelen olaylara da bu isim veriliyor.

KUL
Yaratılmış olmamız bakımından tüm insanlar Allah’ın kullarıyızdır.

KÂINAT
Bütün âlemlerin ve var olan tüm yaratılmış şeylerin adı. Peygamber Efendimiz sahip olduğu iyi özellikler ve örnek hayatıyla fahr-ı kâinattır, yani
kâinatın övüncüdür.

TEVBE
Hatayı fark etme, bundan ötürü pişman olma, bir daha yapmamaya kesin karar verme ve özür dileme. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizden sık sık “tevbeleri kabul eden” diye bahsedilmektedir. Bu
yüzden Allah’ın bir ismi de Tevvab’tır.

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019
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Peygamber Kıssaları
Yazan: Hatice Güner
Çizen: Orhan Akcan

HZ. ÂDEM
aleyhisselam

Kâinatı yarattıktan sonra Allah meleklere, yeryüzünde bir halife yaratacağını
söyledi. Melekler, Allah’ın yeryüzüne
göndereceği insanı, Âdem’i niye yaratacağını anlamamışlardı. Allah, Hz. Âdem’i
yarattıktan sonra ona tüm isimleri öğretti. Ardından meleklere yönelerek bu
isimleri sordu. Melekler, isimleri bilemeyince Allah kendilerine bildirmediği sürece bir şey bilemeyeceklerini söylediler.
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Sonra Rabbimiz, meleklere Âdem’e saygıyla eğilmelerini emretti. Onlar da
tereddüt etmeden Âdem’in karşısında saygıyla eğildiler. Fakat İblis yani
Şeytan kibirlendi, büyüklendi, Âdem’e saygı göstermeyerek eğilmedi.
“Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.” diyerek Allah’a karşı geldi ve
Allah’ın huzurundan kovuldu. İblis işlediği günahın farkındaydı ama tövbe
etmek yerine diğer insanları da kandıracağını söyledi.
Allah, Hz. Âdem’e eş olarak Hz. Havva’yı yaratmıştı. Yüce Allah onlara
cennetin güzelliklerini anlattı. Cennette bulunanlardan bol bol yiyin
ama şuna yaklaşmayın diyerek bir ağacı onlara yasakladı. İblis’e de
dikkat etmelerini söyledi. Çünkü şeytan onları cennetten çıkarırsa mutsuz olurlardı. Hz. Âdem ile Hz. Havva bir süre cennette
diledikleri gibi yaşadılar. Şeytan ise onları kandırarak cennetten
çıkarmanın bir yolunu buldu. Yasaklanan ağaçtan yerlerse hiç ölmeyeceklerine, sonsuza dek yaşayacaklarına dair onları kandırdı.
Böylece şeytan ikisinin de yasaklanan ağaçtan yemelerini sağladı. Hz. Âdem ile Hz. Havva o ağaçtan yediler ama ardından çok
pişman oldular.
Şöyle dua ederek Allah’tan bağışlanma dilediler: “Rabbimiz,
biz kendimize yazık ettik. Eğer Sen bizi bağışlamaz ve bize
merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz.” Bu
tövbe ve dualarıyla tüm müminlere örnek oldular. İşte
Âdem ile şeytanın farkı buydu. Hz. Âdem ve Hz. Havva
hatasından pişman olup tevbe ediyordu. Şeytan ise günahından pişman olmak bir yana daha da ileri gidiyordu.
Allah onları yeryüzüne indirdi. İnsanın kıyamete kadar
sürecek olan yeryüzü hayatı böylece başlamış oldu.
Allah onların tövbelerini kabul etti ve bağışladı. Hz.
Âdem ile Hz. Havva’nın kurdukları aile yuvası ile
çocukları oldu, nesillerinden insanlar çoğaldı.
Çoğalan insan nesline kendi emirlerini bildirmek
üzere Allah, Hz. Âdem’i peygamber olarak görevlendirdi. Böylece ilk peygamber Hz. Âdem
oldu ve hak dini insanlara anlatmaya başladı.

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019
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Gökkuşağı
Yazan: Nilüfer Zontul Aktaş
Çizen: Nur Dombaycı

KIZARMAK İSTEMEYEN

DOMATES

Sabaha pırıltılar sunan güneş “merhaba” diyordu doğadaki tüm canlılara.
Kuzey yarım küre çok mutlu idi.
- Günaydın, dedi gözü kamaşır iken kabak.
- Oooo gövdemde büyüme hissediyorum. Çok teşekkür ederim güneş
kardeşim.
Acı biber en hırçın haliyle kabağa;
- Neden öyle diyorsun, güneş senin kardeşin mi?
- Değil ama çok yakın bize, baksana. Işıklarını içimize içimize gönderiyor.
Bizi büyütüp geliştiriyor. Aile sıcaklığını hissediyorum onda. Ne çok düşünüyor bizi. Anne, baba, kardeş, hala, teyze, dayı gibi.
- Hımmm. Pekâlâ, tatmin edici bir cevap. Söyle benim de acılarımı değil
acılığımı artırsın o halde.
- Hahaha. İlahi, biber kardeş, yanını yöreni güneşe yakın et, geliştirir
seni de. Acıların değil, acılığın çoğalır.
Biberin sağ tarafında suskun duran domates olup bitenleri
dinliyordu.
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Seslendi kabak ona da;
- Günaydın domates kuzum. Kaç zamandır hiç keyfin
yok. Yüzünü de saklıyorsun. Rengin hâlâ yeşil, soluksun da.
Oysa senin hafiften kızarmaya başlaman gerekirdi.
- Şeyyy dedi biraz ürkek, biraz sıkıntılı. Ben kızarmak
istemiyorum ki…!
- Aaaa olur mu öyle şey. Domates kırmızı, sulu olunca güzelleşir. Kırmızı yanaklı halinle çocuklar seni pek sever.
- Öyle ama istemiyorum işte. Korkuyorum.
- Neden korkuyorsun ki?
- Güneş ışınları bana değmeden kızaramam biliyorsun.
- Evet biliyorum. Güneş kardeşle buluşmak çok güzel. Biz onunla varız.
-Tamam, işte mesele orada. Onlar cırp cırp tenime değdikçe canım
acır. İğne gibi ayyyy…!
- İlahi domates, onun için mi yaprakların arasına saklanıp durursun.
Korkularımız bize zarar verebilir. Arkadaşların gelişimini tamamlarken
sen yeşil, çelimsiz, tatsız ve huzursuz kalacaksın.Tüm canlılar yaşadıkları alana huzur katmaya gelir, tabii ki mutlu olmaya da. Bak ben şu
tombalak gövdemle mutluyum. Çünkü benim yapım bu. Hatta biraz
daha büyütse güneş, diyerek sere serpe uzanıp
güneşleniyorum.

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019
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Şimdi tarlanın az ilerisinde oynayan Tarık ve Ahmet’e
sofrada öğün olsam, mis gibi onlar da kabak yeseler
kötü mü olur. Az kaldı sahibimiz çiftçi Selami bey koparır
bizi. Görevimizi yapmış olmanın hoşnutluğunu yaşarız.
- Öyle mi diyorsun?
- Tabii ki öyle diyorum.
- Haydi çık oradan.
Yakınındaki tüm sebzeler destek oldu, acı biber bile.
- Haydi çık domates, senin acılaşma derdin bile yok. Baksana bana,
kızardıkça zehir gibi oluyorum, apacı. Ama n’apayım ben de böyleyim.
- Tamam çıkıyorum.
Yavaşça oynattı gövdesini. Güleryüzle bakıyordu ona güneş.
- Korkma domates, alışacaksın şimdi.
Cırp, cırpp, cırppp.
- Ayy ayy diyerek güneş ışınlarını vücuduna kabul ediyordu domates.
Acıtmaktan çok, gıdıklıyorsun güneş.
- Evet. Ben olgunlaştırdığım meyve ve sebzelerin canını acıtır mıyım? Acısa bile bir aşı kadar. Küçücük çocuklar bile ona dayanıyor
mikroplara karşı koyabilmek için. Zor olsa da bazı şeylere bazen
katlanmamız da gerekebilir.
- Biraz da utandı domates. Ondan da kızardı.
Güneşle dost olunca daha çok kızardı.
Koparılmaya hazır bir domates olunca
Tarık minik elleriyle koparıverdi onu.
Çok mutluydu.
Sıcacık bir çocuk eli ve vitamin dolu
gövdesi. Bundan daha güzel ne
olabilirdi ki…
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Haydi Çizelim
Hazırlayan: Özlem Aka
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Renkli Dünyamın Sesi
Yazan: Derya Yöney
Çizen: Hüseyin Aydemir

papağanın
kanatLARı

Bu ormanda gözlerimi ilk açtığımda kim olduğumdan habersiz minik bir papağandım
ve ormanı çok seviyordum. Ama bir gün, kışın şiddetli rüzgarlarıyla sürüklenen bir
ağaç kütüğü üstüme düştü, kurtulmayı başarsam da, kanadım kırılmış, canım çok
acımıştı. “Yaralı kanadımla nereye giderim şimdi?!” diye düşünürken ormandaki
ağaçların sesini duydum:
“Bize gel, biz seni saklarız…” Ağaçlar bana kucak açmıştı. Böylece, onların
dalları arasında kendime bir yer buldum. Ormandaki diğer hayvanlar da
beslenmem ve iyileşmem için bana her gün yiyecek getirdiler. Kendime
geldikten sonra hepsine tek tek teşekkür ettim. Artık büyümüş,
güçlenmiş, sağlığıma kavuşmuştum ve ben de onlar için bir şeyler
yapmak istiyordum. Bu düşüncelerle etrafta dolaşırken, ağaçların dallarındaki cevizler, fındıklar ve fıstıkları fark ettim. Zaman
kaybetmeden hızlıca uçtum, toplamaya başladım. Çünkü yolumu
gözleyen, yardıma ihtiyacı olan çok arkadaşım vardı. İlk olarak kışın
çıkan fırtınada evsiz kalan sincap arkadaşımın yanına uğradım ve ona topladığım cevizlerden götürdüm. Sonra da, yeni anne olan serçenin yuvasına uçtum, sepetimde kalan diğer
yiyecekleri de yavrularıyla birlikte yemesi için onun yuvasına bıraktım.
Yanlarından ayrılırken sepetime baktım. İçi bomboştu. Ama benim kalbim
şükürle doluydu. Şükretmenin verdiği mutlulukla ve rengârenk tüylerimle
gökyüzünde kanat çırptım. İşte bu kanat çırpışlarım, zor günlerimde bana
yardım eden arkadaşlarıma teşekkürün ve verdiği nimetlerden dolayı
Allah’a şükretmenin coşkulu bir ifadesi oldu.
Bir gün sizler de ormana gelirseniz ve yolunuza renkli bir papağan
tüyü düşerse, şükrümün sevincini yaşamak için hâlâ rengârenk
kanatlarımla uçtuğumu bilmenizi çok isterim.

18
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Mavi

Yazan: Zekiye Çoban
Çizen: Sıddıka Tasa
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Bir Yapraklı Defter
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Oyun Oynayalım mı?
Yazan: Abdullah Ekmel Güngör
Çizen: Bedirhan Akcan

S on Harf
Arkadaşlar! Eğlenceli bir oyun oynamaya ne
de
dersiniz? Oyunumuzun adı Son Harf. Hem evde hem
ını
dışarıda oynanabilen bir oyun. Size nasıl oynandığ
anlatalım da bir an önce oynamaya başlayın!

Ankara.

Hmm...
Adana!
22
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Son harf, iki ya da daha
fazla oyuncuyla oynanabilir.
Oyuncular önce kendi aralarında
bir konu seçerler. Örneğin
'ülkemizin şehirleri'... Birinci
oyuncu bir şehir ismi söyler.
Şehrimiz Ankara olsun.

Hem evde
hem de dışarıda

2+

oyuncu
bir başka şehir ismi söylemek zorund
adır.
çalışır. Bu şekilde oyun devam eder.

Belirlenen süre
içerisinde bir şehir ismi
bulamayan oyuncu
oyunu kaybeder. Hem
eğlenceli, hem bilgimizi
test eden hem de
hafızamızı güçlendiren
bir oyun değil mi
arkadaşlar!
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Marifetli Takvim
Yazan: Rabia Gülcan Kardaş

Yepyeni Bir Yıl ve Merhaba
İlk Durak:

K
A
C
O

Ocak, yılın ilk ayı ve 31 gün sürüyor.
15 Ocak Sarıkamış Şehitleri Günü (1915). Sarıkamış, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’nin savaştığı cephelerden biridir. Sarıkamış’ta pek çok askerimiz donarak
şehit düştü.
31 Ocak 1729’da Türkiye’de ilk kez, Mehmet bin Mustafa (Vanlı)’nın
tercüme ettiği Sıhah-ı Cevheri yani meşhur Vankulu Sözlüğü yayınlandı.
Sizin evinizde hangi sözlükler var? Kitaplığınıza bakmaya ne dersiniz?

Hayırla Yad Edelim
2 Ocak 1991’de, Gönenli Mehmet
Efendi vefat etti. Gönenli Mehmet
Efendi, Kur’an-ı Kerim’i çok güzel
okurdu. Döneminin en iyi Kur’an
okuyanlarındandı. Aranızda
Gönenli olan var mı?
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Tabiatname –
Doğa Takvimi
2 Ocak Fırtına
8 Ocak Zemherîr Fırtınası
11 Ocak Şiddetli Soğuklar
22 Ocak 2004’te İstanbul’da son 50 yılın en şiddetli kışı
yaşandı. 1621’de Ocak ayında Haliç
bile donmuş. Zemheri’ye dikkat!
30 Ocak Erbaîn yani Zemherir ya da diğer
adıyla Karakış’ın sonu.
31 Ocak Hamsin (Arapça 50 demektir) günleri başlıyor.
21 Mart’a kadar sürecek. Erbain, Zemheri, Hamsin halk
takvimine göre kış günlerinin bazı bölümleri. Bu takvime
göre kış 21 Aralık ile 21 Mart arasında doksan gün sürer ve
Erbain ve Hamsin olarak iki farklı bölüme ayrılır.

Asumanname- Gökyüzü Günlüğü
6 Ocak’ta parçalı güneş tutulması meydana gelecek fakat ülkemizden görülemeyecek. 20 Ocak’ta
dolunay var. 21 Ocak’ta tam ay tutulması var. Denilene göre bu ay tutulması için Aydede sarı ya da
turuncu entarisini giymeyi planlıyormuş. Unutmayın,
gökyüzüne bakın.
22 Ocak’ta Venüs ve Jüpiter sabah saatlerinde
gökyüzünde pırıl pırıl gözlenebilecek.

Ayın Etkinliği
Bu ay ocak başından ayrılmıyor
ve gözümüzü yükseklere dikiyoruz.
Yıldız kayması (meteorların dünya
atmosferine girişi), ay tutulması
yahut Venüs’ün parlaması… Gökyüzünü gözlemlemeyi
unutmayalım!
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Bin Bilsen de

Bu Söz Bize Ne Söyler?
Yazan: Hatice Uçar

BİR BİLENE DANIŞ

Sınıfta her hafta düzenlenen kültür gezileri kurasında Emir ve Yusuf’a bu hafta Deniz Müzesi
çıkmıştı.
- Geçen hafta Elif’e de Deniz Müzesi çıkmıştı. Nasıl gidildiğini ondan öğreniriz, dedi Emir.
- Gerek yok, dedi Yusuf. Müzenin nerede olduğunu biliyorum ben.
- Bin bilsen bir bilene danış, derler Yusuf. Elif’e de sorup nasıl gidildiğinden emin olalım
bence.
- Sormamıza gerek yok Emir. Ben minibüsle daha önce müzenin önünden geçmiştim.
Birkaç gün sonra iki arkadaş müzeye gitmek için durakta buluştular. Emir minibüse binerken şoföre, Deniz Müzesi’nden geçip geçmediğini sormak istedi fakat Yusuf buna engel
oldu. Kendinden emin bir şekilde;
- Geçiyor merak etme, dedi.
- Öyleyse müzeye gelince haber verirsin, dedi Emir.
- Tamam, dedi Yusuf ve yolları takip etmeye başladı. Fakat bir türlü Deniz Müzesi’ni göremedi. Minibüs son durağa gelmişti.
Emir şaşırdı.
- Neden inmedik, kaçırdık mı ineceğimiz yeri, dedi.
- Hayır, dedi Yusuf. Gözümü yoldan hiç ayırmadım. Deniz Müzesi’nden geçmedi minibüs.
Sonra, şoförden minibüsün güzergâhında değişiklik yapıldığını öğrendiler.
Yusuf, sen haklıydın, dedi Emir’e.
Keşke en başta sorsaydık
bilenlere...
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MÜZE
Eski
Kalıntı
ser
Tarihî E
ji
Arkeolo

MİNİ

BÜS

Toplu

Taşım
a
Binm
ek
Yolcu
Bozu
k Par
a

KULLANILMAYAN KELİMELER
OYUNUN KURALLARI:

1. Oyun iki grup olarak oynanır. Her takımda en az iki kişi
bulunmalıdır.
2. Her bir kelime ve o kelimeyle ilgili olan ancak kelime anlatılırken
kullanılmaması gereken dört sözcük de aynı kâğıda yazılır. Böylece sekiz kâğıt oluşturulur.

Çekiliş
İsim
Hediye
Ödül

4. Oyuna başlayacak olan takımdan bir kişi, ortadan bir kâğıt
çeker.
5. Kâğıdın en üstündeki kelimeyi, alttaki yasaklı kelimeleri kullanmadan takım arkadaşlarına anlatmaya çalışır.
Karşı takımdan bir kişi anlatıcının yanında durur ve
yasaklı kelimeleri kullanıp kullanmadığını kontrol
eder.

DAN
I

ŞMA

Reh
b

7. Kelimeyi bilen takıma 1, bilemeyen
takıma 0 puan yazılır.
8. Anlatıcı 60 saniyelik süreyi doldurunca sıra diğer takıma geçer.
9. En çok puan toplayan takım oyunu
kazanır.

DURAK

a
Arab
siyon
Direk
t
Ehliye
ek
Sürm

K

erlik
Fikir
Sor
mak
Bilg
i

6. Her bir kelime için süre 60 saniyedir. Karşı
takımdan bir kişi süreyi tutar.

R

Dost
Yakın
Okul
Oyun

KURA

3. Kâğıtlar ters ve karışık olarak ortaya koyulur.

ŞOFÖ

ARKADAŞ

TECRÜBE
Deneyim
Yaşlı
İnsan
Yaşamak

Otobüs
Minibüs
Bekleme
k
Taksi
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Büyüteç

Yazan: Nesrin Aktaran
Çizen: Yahya Alakay

SES KİRLİLİĞİ

Merhaba arkadaşlar, size kirlilik nedir diye sorsam aklınıza ilk ne gelirdi? Çevre kirliliği veya doğal
kaynakların kirliliği mi? Evet, bunlar da kirliliktir ama size bu sayımızda farklı bir kirlilikten bahsetmek istiyorum. Ne mi? Ses kirliliği desem eminim daha önce mutlaka duymuşsunuzdur, hatta bu
durumu yaşamışsınızdır öyle değil mi?
Mesela sınıfta önemli bir sınavda sorulara odaklandık
ve çözmeye başladık. Tam o esnada okulun çevresinden geçen bir araç klakson çalsa veya dinlediği
müziğin sesini sonuna kadar açsa tüm dikkatimiz
dağılmaz mı? Ya da kendimizi iyi hissetmediğimiz bir
gün evimizde dinlenirken üst kattaki komşumuzun oğlu futbol oynamaya kalksa rahatsız
olmaz mıyız? Evet bundan hepimiz rahatsız
oluruz tabii.

Peki, bu rahatsızlığa neden olan ses kirliliği nedir bir bakalım
mı? İnsanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz
yönde etkileyen, çevrenin doğallığını bozan gürültüye ses
kirliliği denmektedir. Ayrıca biliyor musunuz gürültü, konsantrasyon bozukluğuna ve uykusuzluk sorununa da neden olmaktadır. Hatta gürültünün hafızayı dahi olumsuz etkilediğine
dair çalışmalar vardır.
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Peki o halde size bir soru,
kendi çevremizde oluşacak
gürültü kirliliğini engellemek
için aşağıdaki seçeneklerden
kaç tanesini yapabiliriz?
a) Okulda öğretmenimiz sınıfa girene kadar
sessiz bir şekilde, o
ders için hazırlıklarımızı yapabilir ya da bir
kitap okumaya başlayabiliriz.

b) Evde televizyon izlerken ya da
bir şeyler dinlerken, bu cihazların
sesini komşularımıza rahatsızlık
vermeyecek şekilde ayarlayabiliriz.
c) Anne ya da babamızla
birlikte trafikte aracımızla
giderken gerekmedikçe
kornaya basmamalarını rica
edebiliriz.
d) Arkadaşlarımız ile bir
araya geldiğimizde çevremizde hasta, yaşlı ya da uyuyan
küçük bir çocuğun olabileceğini
düşünebiliriz.
e) Bunların hiçbiri doğru değil,
herkes kafasına göre ses veya
gürültü yapabilir. Hatta dilerse
davul ve zurna ile her akşam mahallede dolaşabilir.
Evet arkadaşlar, ilk dört seçeneği yapabiliriz, bildiniz, çünkü bizler
başkaları yaptığında rahatsızlık duyduğumuz gürültüyü kendimiz yapmıyoruz
öyle değil mi? O halde hepimizi tebrik
ediyorum.
Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019
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Güzel Dilimiz
Yazan: Rukiye Oklan

Merhaba arkadaşlar! Burada oturmuş ne mi yapıyorum? Dilefonumun bulduğu hatalarımı
düzeltmeye çalışıyorum. Oof of! Babamın söylediğine göre daha çok kitap okumalıymışım.
Dilimizi doğru kullanmak trafik kurallarına uymak kadar hatta daha da önemliymiş. Çünkü
dili yalnış kullanmak iletişim kazalarına yol açarmış. İletişim kazalarında da insanlarla ilişkilerimiz yara alırmış.
Eyvah bir hata daha yaptım. Dilefon yanıp sönüyor. Neymiş bakalım?
- Yalnış değil yanlış
Hımm, daha önce de uyarmıştı dilefon. Yanlışlarımızı düzeltmek kolay olmuyor bazen. Aaa
oldu bu sefer doğru oldu. Yanlış dedim yaşasın!
Dilefonun ne olduğunu merak ettiniz değil mi? O zaman baştan anlatayım.
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Okullar yeni açıldığında Türkçe öğretmenimiz bizden
bir hikâye yazmamızı istedi. Ben de yazdım. Öğretmenimiz
hikâyemi çok beğenmişti ama çok fazla dil yanlışı yaptığımı söyledi.
Aa yine doğru söyledim gördünüz mü? Sadece ben değil herkez yapmıştı. Aaa dilefon yine yandı. Sonra sınıfça bize bir proje ödevi verdi.
Televizyonda, internette, arkadaş sohpetlerinde yapılan dil yanlışlarını
bulup yazacaktık. Başta kolay görünmüştü. Zaten sevdiğim şeylerdi
televizyon, internet, sohpet. Ama yanlış bulmak öyle kolay değilmiş.
Çünki ben de çok yanlış yapıyordum. Bir gün canım babam elinde
bir hediye paketiyle geldi. “Bil bakalım senin için ne yaptım?” dedi.
Babam bir mühendis. Benim için küçük bir cihaz icat etmişti. Adını
da dilefon koymuştu. Açık tuttuğum sürece konuşurken yanlış
kullandığım kelimeleri kaydediyor. Küçücük bir sinyalle de beni
uyarıyor. Ayrıca yazılı metinleri de ona yükleyebiliyorum. Bu
sefer de metindeki yanlışları buluyor. Sonra ben de bu kaydı
inceleyip bir yandan proje ödevimi hazırlıyorum bir yandan
da yanlışlarımı öğreniyorum. Tabii öyle kolay deyil alışkanlıklarından vazgeçmek.
Hatta sizinle konuşurken bile hatalar yapmışım.
Sinyal verip duruyor.
YANLIŞ

DOĞRU

herkez

herkes

sohpet

sohbet

deyil

değil

çünki

çünkü

Gördünüz mü ne çok hata yapıyorum? Ama ben kendimden ümitliyim. Bir dahaki sefere de size
yazdığım hikâyeyi okurum belki.
Dilefonumun bulduğu hataları siz
de bulabilecek misiniz bakalım?
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Kalemlik

Yazan: Yunus Emre Evcim

Merhaba ben Yusufçuk. Hayır hayır. Düşündüğünüz gibi ben bir insan değilim. Sadece ismim benziyor. Ben; kocaman gözlere, son derece esnek kanatlara ve güçlü bir çeneye sahip, helikoptere
benzeyen bir böceğim. Hatta bu benzerlik nedeniyle insanların çoğu bana helikopter böceği diyor.
Sence de ben helikoptere bu kadar benziyor muyum? Cevabın evet ise hemen başlayalım.
Seni önce en yakın arkadaşım Mimi ile tanıştırayım. Mimi; metal gövdesi, gövdesinin üstünde
pervanesi ve göze benzeyen camları olan bir helikopter. Evet, benim gerçek bir helikopterden
arkadaşım var. Mimi ile ormanların, denizlerin üstünde uçarak gezeriz. Bazen o kadar çok uçarız ki
yorgunluktan acil iniş yapmak zorunda kalırız. Sonra da haliyle acıkır ve susarız. Fakat ben yiyeceklerle beslenir, su içerim. Mimi ise sadece deposuna yakıt doldurur. Kuşların, sineklerin arasından hızlıca geçer, onları şaşırtırız. Bazen de bulutların üstüne kadar yükselir, kendimizi aşağı doğru
bırakırız. Bu o kadar heyecanlıdır ki kendimizi bıraktığımızda mutluluktan ben kanatlarımı, Mimi
ise pervanesini çalıştırmayı unutursak diye birbirimizi uyarırız. Arkadaşlık da bunu gerektirir değil
mi? Çünkü Mimi üzüldüğünde ben, ben üzüldüğümde de Mimi çok üzülür. Bununla ilgili bir anımızı
anlatayım mı sana?
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Bir gün Mimi ile beraber
uçmak için çok güzel ağaçları, mis gibi havası olan bir ormanda buluştuk. Yarışlar, oyunlar derken
yağmur yağmaya başladı. Mimi’ye yağmur
bitene kadar beklememiz gerektiğini söyledim.
Ama Mimi oyuna devam etmek istedi. Onu kıramadım.
Uçmaya devam ettik. Ben gözlerime gelen yağmur damlalarını
kanatlarımla silerken, Mimi ise camlarının üstündeki sileceklerini
çalıştırarak yağmur damlalarını temizliyordu. Açıkçası yağmurda
uçmak çok eğlenceliydi, ama ikimiz de çok ıslanmıştık.
Ertesi gün hastalandım. Mimi beni ziyarete geldi. Onun yağmurda oynamak ısrarı yüzünden hastalandığını düşündüğü için çok
üzülmüştü. O üzülünce ben de üzüldüm. Arkadaşlık sadece
oyun oynamak, beraber vakit geçirmek değil onunla aynı
duyguları paylaşabilmekti aslında. Bunu bildiğimiz için
ikimiz de aynı şeyleri hissetmiştik. Neyse ki kısa bir
zaman sonra iyileştim. Tekrar başladık kaldığımız
yerden oyunlara, uçmalara…

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019

37

Atölye

Hazırlayan: Pınar Melike Uzun

AKLINDA
TUT

Yarıyıl tatili geldi çattı. Belki aile büyüklerini ziyarete gidecek belki de tatilin çoğunu evde geçireceksin. Hem bir dönem gördüğün dersleri tekrar edecek, hem de
oyunlar oynayacaksın, bu arada kitap okumayı da ihmal etmeyeceksin. Bu yarıyılda, ister tek başına ister arkadaşlarınla oynayabileceğin yapımı basit, oynaması
keyifli bir oyunumuz var.

01

Malzemeler
Aynı büyüklükte, eşit sayıda plastik kapaklar, beyaz dosya kâğıdı, renkli boya
kalemleri, makas, yapıştırıcı.

02
03

Kapakların içine ve dışına uygun
büyüklükte daireler kesiyoruz.
Kapakların iç kısmına gelecek dairelere
resimler yapıyoruz ve yerleştiriyoruz
(Her resimden iki tane olacak ve
çizimler birbirinden farklı olacak). Dış
kısmına ise boş daireleri yapıştırıyoruz.

Tüm kapakları ters
çeviriyoruz. İlk
kapağımızı açıyoruz.
Ardından seçtiğimiz ikinci kapağı
açıyoruz. Eğer resimler birbirinin
eşiyse kapaklarımız bu şekilde
kalıyor, farklı ise kapakların ikisini
de kapatarak yeni iki kapak
açıyoruz. Bütün resimlerin eşini
buluncaya kadar oyunumuz bu
şekilde devam ediyor.
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Bana Göre

Merhaba arkadaşlar, “Bana Göre” sizlerin görüşlerinize yer vereceğimiz
bir köşe olacak. Gelecek ayki konumuz “Kış Mevsimi.” Konumuzla ilgili
düşüncelerinizi ve fotoğraflarınızı omer.guclu@diyanet.gov.tr adresine
20 Ocak tarihine kadar göndermeyi unutmayın. Bu ayki konumuz
‘’Kitap.” Bakalım bizimle düşüncelerini paylaşan arkadaşlarımız neler
söylemiş…

Hazırlayan: Ömer Güçlü
MELEK KARTALTEPE
Kitap okurken kendimi olayın
içindeymişim gibi hissediyorum,
kurgulamaya çalışıyorum. Oradaki olayı
tanımlamaya çalışıyorum kitabı okuduğum
zaman ayrı bir duygu hissediyorum.
O yüzden kitap okuduğum zaman
kendimi daha iyi hissediyorum
ve kitap okumayı
çok seviyorum.

ZEYNEP NİSA ÇELİK
Yeni düşüncelere sahip
oluyorum onları okurken, başka
ülkelere gidiyorum, orada
güzel bilgiler öğreniyorum.

ÇLÜ
YUNUS GÜ
inemi
kelime haz umam
im
n
e
b
p
a
it
K
ve ok
Anlayışım ok faydalı.
r.
o
y
ri
ti
liş
e
g
kç
m.
itap okuma
gelişiyor. K itapları çok seviyoru
k
e
v
ri
Dergile

ZEHRA SEVDE
DEMİR
Okumak özgürlüğe uçmaktır. Okuyan
bir çocuk düşünen bir yetişkin olur.
Okumayı çok seviyorum çünkü bilgi
dağarcığımı geliştiriyor, kelime
hazinemizi geliştiriyor, hayal
gücümüze güç katıyor.
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HE CE Bulmaca

Yarıyıl Neşesi

Hazırlayan: Uğur Aydoğdu

Merhaba arkadaşlar, bulmacamızda aşağıdaki sorulara doğru
cevap vererek, cevaplarını hece kutucuklarındaki hecelere ayırarak yerleştirmenizi istiyoruz. İyi eğlenceler, kolay gelsin…
Örnek;

1. HECE
1

1. HECE

EN

2. HECE

2. HECE

3. HECE

Bİ

YA

3. HECE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sorular
1. Ramazan ayında her gece kılınan yirmi rekâtlı nafile namazın adı nedir?
2. Allah (c.c.) ’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara ne ad verilir?
3. Mescid-i Nebevi ve Peygamber Efendimizin kabr-i şeriflerinin bulunduğu şehrin adı nedir?
4. Peygamberimiz zamanında yaşayıp onu gören ve iman etmiş kişilere verilen isim nedir?
5. Dinleri ve inaçları uğruna, Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara verilen isim nedir?
6. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve Kadir Gecesi’ninde içinde bulunduğu ayın adı nedir?
7. Peygamber Efendimizin ismi zikredildiğinde yapılan duaya ne nedir?
8. Haccın en önemli vazifelerinden olan ve vakfenin yapıldığı tepenin adı nedir?
9. Birine geri alınmak üzere geçici olarak bırakılan eşyaya verilen ad nedir?
10. Peygamberlerin sıfatlarından biri olan “üstün akıl ve zekâ gücüne” verilen isim nedir?
11. Allah’ın evi anlamına gelen, Kâbe’nin diğer adı nedir?

40

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019

Zekâ-Mantık-Matematik
Hazırlayan: Muhammed Kâmil
Yaykan

SORULARI

Bir babanın 19 koyunu varmış.
Baba üç oğlunu yanına çağırıp onlara
şöyle vasiyette bulunmuş: “Evlatlarım
benden sonra koyunların yarısı büyük oğlumun, dörtte biri ortanca oğlumun, beşte
biri ise küçük oğlumun olacak.” Bir süre
sonra baba vefat etmiş ama evlatları koyunları babalarının dediği şekilde bir türlü
paylaşamamışlar. Bu durumu gören köyün
bilgesi, üç kardeşi yanlarına çağırıp onlara bir tavsiyede bulunmuş ve üç kardeş
tam da babalarının istediği gibi
koyunları paylaşmışlar. Acaba
bilge onlara ne
demiş?

Bir yarışta ikinciyi geçen
kaçıncı olur?

10 işçi 10 metrelik duvarı 10 günde
tamir edebiliyorsa, 100 işçi 100
metrelik duvarı
kaç günde
tamir edebilir?

Babaları, Ahmet ile Mehmet’e evden
çıkmadan önce 30 lira harçlık verir.
Ahmet ile Mehmet önce bakkaldan tanesi 2 lira 50 kuruş olan iki bisküvi alır.
Ardından iki kardeş otobüse biner ve
tiyatroya giderler. Ahmet ile Mehmet
oyunun ardından yine otobüsle eve
döner ve harçlıklarının sonunu otobüse
öderler. İki kardeşin gittikleri tiyatronun bileti 10tl olduğuna göre, otobüsün
bir bilet ücreti kaç tl’dir?

Diyanet Çocuk Dergisi, Ocak 2019

41

HALKA BULM

Hazırlayan: Receb Karataşoğlu

9

10

29

30

7

12
31

13

28

32

45

44

6
27

A

11

8

AC

46

43

14

33

5

53

42

26

47

15

34

4

52

25
3

41

48
35

51

24

49

40

2

50

1

37

38

22
21

17

36

39

23

16

18
19

20

SORULAR

1-5: Allah’tan gelen nimetlerden dolayı minnettarlığını ifade etme.
6-10: Yaşamak için gerekli her şey, yiyecek içecek,
aldığımız nefes vb.
11-17: Üzerinde yaşadığımız ülkemiz Türkiye’nin,
Asya kıtasında bulunan toprağı.
18-20: İnsan.

42

29-34: Allah’a şükür ve ibadet amacıyla hayvan
kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan.
35-39: Kâinatı, tüm âlemleri, bizi ve her şeyi yaratan ve idare eden biricik ilahımız, Rabbimiz.
40-41: Yılın on iki bölümünden her biri.

21-23: Temiz, katıksız.

42-49: Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve
gönül borcunu anlatma.

24-28: Allah’ın “her şeyin O’na muhtaç olup, O’nun
hiçbir şeye muhtaç olmadığı” anlamına gelen ismi.

50-53: Allah’ın büyüklüğünü bildirme ve O’na şükretme anlamında bir terim.
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KOD BULMACA

Hazırlayan: Hasan Sağır

Haydi Arkadaşlar, kodlama yöntemiyle bazı
camileri bulalım...

Başlangıç
Noktası

Kâbe (Mescid-i Haram)

1

4

2

2

Mescid-i Nebevi

1

5

1

1

Kubbetü’s-Sahra (Kudüs’te)

1

4

3

Sultan Ahmet Camii

1

1

2

Süleymaniye Camii

1

4

1

Hacı Bayram-ı Veli Camii

1

4

2

Selimiye Camii

1

3

1

1

1

1

1

1
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Sizden Gelenler
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Mer yem Kırcı
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Selin Koyuncu
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OKULUM
Eğer olmasaydı okulum,
Mutluluğum olmazdı.
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Derslerde öğretmenle
Arkadaşlar, dostlar,
Kitaplar ve bilgiler var.
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Cuma gü
Okulumu severim,
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BULMACA ÇÖZÜMLERİ
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Sayfa 6

KARDAN ADAM – KARTOPU –
BUZ – KIZAK – IHLAMUR

Sayfa 40

1. TE-RA-VİH
2. MU-Cİ-ZE
3. ME-Dİ-NE
4. SA-HA-BE
5. MU-HA-CİR
6. RA-MA-ZAN
7. SA-LA-VAT
8. A-RA-FAT
9. E-MA-NET
10. FE-TA-NET
11. BEY-TUL-LAH
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Sayfa 41

• Koyun paylaşımı: Bilge de kendi koyununu vermiş. Toplam 20 koyunun
10’unu büyük olan, 5’ini ortanca olan, 4’ünü de küçük olan alsın.
Hepinizinki toplamda 19 etti. Benim koyunu geri verdiğinizde hesap
tamam olur.
• İşçiler işi 10 günde tamamlar.
• Otobüs bileti 1,25 tl’dir.
• Bir yarışta ikinciyi geçen ikinci olur.

Sayfa 42

1-5: ŞÜKÜR
6-10: NİMET
11-17: ANADOLU
18-20: KUL
21-23: SAF
24-28: SAMED

29-34: KURBAN
35-39: ALLAH
40-41: AY
42-49: TEŞEKKÜR
50-53: HAMD

Çocuklar, Takviminiz çıktı!
Öğrenmek, eğlenmek
ve neşelenmek için...
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