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Göz aydın hepimize,
Mübarek günler bize,

On bir ayın sultanı,
Hoş geldin evimize.

                      
    Akşam ezanı dinlemek,

Sahur vakti yemek yemek,
Ramazan'a mahsus şeydir,

Gece mani işitmek.

 
Bayramın habercisi, 

evlerimizin neşesi Ramazan.
 Vaktin bereketlendiği,

 gönüllerin şenlendiği Ramazan. 
on bir ayın en tatlı misafiri, 

gönül heyecanı Ramazan.

Kalbimizin Neşesi
RamazanRamazan

 
Tüm ayların göz bebeği, 

kalplerin heyecanlı köşesi,
Cânımız Ramazan. Sahuru ve

iftarıyla, teravihi ve
mukabelesiyle hep özlemle

beklenen, cânımız Ramazan.

BİR ŞİİRBİR ŞİİR

BİR ŞİİRBİR ŞİİR

BİR MANİBİR MANİ

Yaren Dırbalı
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BİR MANİBİR MANİ



Abdullah İbn Ömer’in şöyle dediği
nakledilmiştir:

“Hz. Peygamber fitrenin, insanlar Bayram
Namazı'na çıkmadan önce verilmesini

emretmiştir"
 (Buhârî, Zekât, 76)

Abdullah İbn Ömer’in şöyle dediği
nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1
ölçek hurma ve 1 ölçek arpa olmak üzere köle,
erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve

insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce
verilmesini emretmiştir.”

(Buhârî, Zekât, 76)

MUTLU EDEN:MUTLU EDEN:

FİTREFİTRE

 

Fıtır sadakası, kişinin

bakmakla zorunlu 

 olmadığı ihtiyacı olan

müslümanlara verilir!

Ramazan gelince 

hemen akla gelir fitre,

Yediden yetmişe 

mutluluk verir herkese.

Fitre, Ramazan ayında 

bayram namazına kadar

olan süre içinde, zengin

olan müslümanların, 

 ihtiyaç sahiplerine

yaptıkları maddi

yardımdır.

Fıtır sadakasının verilme zamanı
Ramazan bayramının birinci günü

olmakla birlikte, bayramdan önce de
verilebilir. Hatta böyle yapmak daha
güzeldir. Bununla birlikte, bayram

günü veya daha sonra da verilebilir. 
 

Veririz fitreyi

alırız sevabı,

Ramazan

geldiğinde

öğreniriz yardımı.

FİTRENİN 
ÖLÇÜSÜ;

FİTRENİN 
ZAMANI;
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BİR HADİS;



"Gerçek şu ki, sadaka veren
erkekler ile sadaka veren

kadınlar ve Allah'a güzel bir
borç verenler; onlar için kat

kat arttırılır ve kerim olan ecir
de onlarındır." (Hadid, 18)

Namaza kılmak
için adım atmak

Tesbih çekmek

Ağaç dikmek

Hasta 
ziyaret etmek

Selamlaşmak

PEKİ SADAKA SADECEPEKİ SADAKA SADECE
PARAYLA MI OLUR?PARAYLA MI OLUR?  

 Sadaka; İhtiyacı olan her varlığacanımızla, malımızla,sözlerimizle, kuvvetimizle
elimizden geldiğince, Allah'ın

sevgisini kazanmak için yapılan
karşılıksız yardıma denir.  

GÜLÜMSETENGÜLÜMSETENGÜLÜMSETEN

SADAKASADAKASADAKA

Sen de bu hadisi
uygulayarak annene, babana,
kardeşine, hayvanlara veya

susuz kalan bir çiçeğe
yardım edebilirsin. 

BİR AYET; BİR HADİS; BİR İYİLİK;

Gülümsemek

Beyda Merzifonluoğlu

6

"Bir kimse müslüman
kardeşine yardım ederse

Allah da ona yardım eder."
(Buhari, Mezalim.3)



Sadaka avına çıkmaya ne dersiniz?
Aşağıdaki listede bulunan kelimeleri
kare içinde sağdan sola, soldan sağa,

yukarıdan aşağıya olacak şekilde
gizledim, bakalım bulabilecek misiniz?

SADAKA AVI
SADAKA AVI

SADAKA               
GÜLÜMSEMEK
İHTİYAÇ

SELAMLAŞMA
YARDIM
İYİLİK

GÜZEL SÖZ
SEVGİ
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Baktım Mescid-i Harama, durdum
iki rekat şükür namazıma, eğer
niye diye soran olursa, benim
kıblem karşımda.

Mekke’de Kâbe’yi
çevreleyen camidir. Kâbe

bu mescidin ortasında
bulunmaktadır. Kâbe, Hz.
İbrahim ve oğlu Hz. İsmail

tarafından yapılmıştır.
Kâbe, Allah’a ibadet

amacıyla yeryüzünde
yapılan ilk ibadethanedir,
Müslümanların kıblesidir.

Dünyanın neresinde
olursa olsun bütün

Müslümanlar Kabe’ye
yönelerek namaz kılarlar.

 
 

YERYÜZÜNÜN İLK MESCİDİ:YERYÜZÜNÜN İLK MESCİDİ:  

MESCİD-İ HARAMMESCİD-İ HARAM

KELİME AVI
Yandaki kavramlar

anlamlarıyla birlikte
konuşulur. Daha sonra

çocuğa kelimelerin
anlamları sorularak

pekiştirmesi sağlanır.
Daha sonra Kabe resmi
gösterilir ve YÖNERGE;

Kabe resmi çizilir ve evin
en güzel köşesine asılır.

Mescid-i Haram;
Ortasında Kabe'nin
bulunduğu, içerisinde
tavaf yapılan, namaz
kılınan mescid.
Kabe; Allah'a ibadet
etmek için yapılan,
yeryüzündeki ilk
mabed.
Tavaf; Kabe'nin
etrafını 7 kere
dönmek.
Hacerü'l Esved;
Kabe'nin köşesinde
bulunan siyah taş.

BİR BİLMECEBİR BİLMECE

Allah’ın evidir.
Müslamanların döndüğü kıbledir?

Ceyda Özdemir

BİR ETKİNLİKBİR ETKİNLİK

BİR TEKERLEMEBİR TEKERLEME
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MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ;MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ;  

MESCİD-İ AKSAMESCİD-İ AKSA
Kudüs mescididir.

Hz. Süleyman
tarafından

yaptırılmıştır.
Dünyada yapılan
ikinci mesciddir.

Mescid-i Haram’a
bir aylık uzaklıkta

olduğu için ona
“Çok uzak mescid”

anlamında
“Mescid-i Aksa”

denilmiştir.
NAMAZ

Mescid-i Aksa

Filistin'de bulunur.

1.Mü'minlerin miracı namaz,
2.Bakara suresinin son iki ayeti,
3. İman eden herkesin cennete   
         girebileceği müjdesi.

Hep birlikte Miraç'ta

verilen 3 hediye için

şükür namazı kılınır.

Kur'an'ı Kerim okunur.

Kudüs'deki

kardeşlerimiz için 

       dua edilir.

Miraç; yükselmek

demektir.

Müminlerin Miracı

ise namazdır.

Miraç'ta
Peygamberimiz
(s.a.v.)'e verilen

3 hediye;

İlk kıblemiz mescidi Aksa, 

Gönlümüz onunla dolup taşsa, 

Peygamberimiz onunla çıktı Miraca,

Ey sevgili Mescid-i Aksa.

Onunla randevu yerim
Çağırınca'hemen' derim

Beni tanısın diye
Beyaz bir fes giyerim?

BİR BİLMECEBİR BİLMECE

BİR TEKERLEMEBİR TEKERLEME

BİR ETKİNLİKBİR ETKİNLİK

BİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSU BİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSU
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PEYGAMBER MESCİDİPEYGAMBER MESCİDİ

MESCİD-İ NEBEVİMESCİD-İ NEBEVİ

 

Med�ne’de, yapılma
aşamasında b�zzat

Peygamber�m�z�n de
h�zmet�nde bulunduğu

mesc�dd�r.
Peygamber�m�z�n
kabr� bu mesc�d�n

�ç�nded�r. Bu mesc�d
daha sonra değ�ş�k

tar�hlerde
gen�şlet�lm�ş ve bu

günkü şekl�n� almıştır.
 

Peygamber�m�z
(s.a.v.); "Ev�mle

m�mber�m�n arası
cennet

bahçeler�nden b�r
bahçed�r."

(Müsl�m, Hac, 92)
buyurmuştur.

 

Peygamber�m�z
(s.a.v.)

Med�ne'de 10 yıl
yaşamıştır.

Bu mesc�d
 "Yeş�l Kubbe" 

olarak da b�l�n�r.

Mesc�d-� Nebev�'n�n 
 cennetten 

    b�r bölüm g�b� olduğu
had�slerde b�ld�r�lmekted�r.

Med�ne'n�n b�r d�ğer adı;
'Peygamber Şehr�' d�r.

BİR HADİSBİR HADİS TANITIMTANITIM

BİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSU

BİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSU

BİLGİ KUTUSUBİLGİ KUTUSU
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Lezzetl� Toplar

nasıl yapılır? 

Resul-� Ekrem Efend�m�z (sav) b�r gün on
k�ş�l�k b�r toplulukla beraber

oturuyordu. Bu sırada kend�s�ne hurma
ağacının tepe kısmındak�

tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen
hurma özü �kram ed�ld�. 

Hz. Muhammed (sav) hurma özünün
tadına baktıktan sonra etrafındak�

topluluğa şöyle buyurdu; "Bana b�r ağaç
söyley�n k� o ağaç müslümana benzer,

Rabb�n�n �zn�yle her zaman meyve ver�r
ve yaprakları da h�çb�r zaman

dökülmez." 
Bunun üzer�ne �nsanlar çölde yet�şen
ağaçları saymaya başladılar ancak

k�mse Allah Resul’ünün müm�ne
benzett�ğ� ağacı doğru tahm�n edemed�.

 Bu arada orada bulunan genç
Abdullah’ın �ç�nden; "Bu hurma

ağacıdır." demek geçt�. Fakat söylemeye
utandı ve sustu. Çünkü oradak� on

k�ş�n�n en küçüğüydü.
 

Bu arada topluluktak� d�ğer �nsanlar
doğru cevabı bulamayınca Allah

Resulünden sorunun cevabını
söylemes�n� �sted�ler. Bunun üzer�ne

Allah Resulü (sav); "Bu, hurma ağacıdır."
buyurdu. 

(Buhârî, İl�m, 3)
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Lezzetl� Toplar 

En Güzel Yiyecek:En Güzel Yiyecek:                                        
  

Sıcak suda hurmaları yumuşatalım

ve çekirdeklerini çıkartalım.

Hurmaları, yulaf ezmesi, ceviz ve

biraz kakao ile robotta iyice

karıştıralım.

Ellerimizi hafif ıslatıp karışımdan

ceviz büyüklüğünde toplar yapalım.

Yaptığımız topları buzdolabında

dinlendirelim. 

Afiyet olsun 😊  

"Mü'm�n hurma
ağacına benzer."

Yeriz Onu Doya Doya  

12 adet �r�hurma 
sıcak su 1 bardaktanaz yulaf

ezmes� 
8 tane cev�z2 tatlı kaşığıkakao 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, hurma ile
süte "atyaban" derdi, yani "iki en güzel şey" demektir. 

(Hakim,el-Müstedrek 4/119)

 

hurma ağacı çizgi

 filmi için karekodu

 okutabilirsiniz

Demet Yaşar 
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Çocuklarınızla beraber  lezzetli hurma toplarıyapmak için, öncesindeabdestlerinizi alın. İlahilereşliğinde yapmaya başlayın.



 

Ramazan geceleri, teravih
namazı ile daha çok

güzelleşir.
 

Teravih namazı Ramazan

ayında Peygamber Efendimiz

(s.a.v)'in kıldığı bizlerede kılmamızı

tavsiye ettiği bir namazdır.

 

 

          

 

Teravih namazını cemaat ile
veya tek başımıza kılabiliriz. Hz.
Peygamberimiz (s.a.v) teravih

namazını Ramazan ayının
3.-5.-7.-20. gecelerinde

cemaatle kılmıştır.

      İftardan sonra ailemiz ve
       sevdiklerimizle hep   
           beraber teravih
              namazına gideriz.       

Rabia Hümeyra

Çelik

.
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MUKABELE
HAZİNESİ

Selamun aleyküm arkadaşlar ben Ak�f.
10 yaşındayım, hayvanları çok sever�m
ve çok meraklıyımdır. S�ze merakımın

başıma get�rd�ğ� b�r had�sey� anlatmak
�st�yorum. Bundan 3 sene önceyd� yan�

ben tam 6, yok yok 7 yaşındaydım ve b�r
Ramazan günüydü. 

??
Sabah uyandığım da annem çoktan
uyanmış ve b�r yere g�tmek �ç�n hızlı
hızlı hazırlanıyordu nereye g�tt�ğ�n�

sorduğumda bana;
 ‘Mukabeleye oğulcuğum’ ded�.

Mukabeleee.mukabelee. Mukabele de
neyd�? Daha önce h�ç mukabele d�ye

b�r kel�me duymamıştım. 
 

?

Mukabele belk� b�r ç�kolatalı
pastadır, ya da b�r çeş�t hurmadır.
Eğer mukabele tatlı b�r şeyse ben
ş�md�den çok sevd�m ama hemen
karar vermey�p mukabelen�n ne
olduğunu anneme sormalıydım; 

 

hikayesi

Vah�de Reyyan IŞILDAK
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MUKABELE
HAZİNESİ

' Annec�ğ�m mukabele de ned�r? '
 ‘Mukabele tak�p etmekt�r’ ded� ve b�r yere

yet�şmeye çalışırcasına hızlıca evden çıktı .
Hıım mukabele tak�p etmek demekm�ş. Ama ney�?

Acaba ney� olmalıydı?
Ben bulutları tak�p etmey� çok sever�m, belk� bunun
�sm� mukabeled�r. Ya da gül kokulu Peygamber�m�n

(sav) ashabı mı? Çünkü onlar da Peygamber�m�n
güzel ahlakını tak�p etm�şlerd�. 

 
Ama annem�n bugün telaşla evden çıkaran

mukabele böyle b�r şey olmamalıydı. Çünkü o
her zaman Peygamber�m�n güzel ahlakını

örnek alır ve ben�mde örnek almamı �sterd�.
Bulutları tak�p etmekte olmamalı, çünkü

başka zamanlarda bulutları tak�p ett�ğ�mde
bunun mukabele olduğunu h�ç söylemem�şt�.

Bence mukabele tak�p ederek haz�neye
ulaşmaktı. 

Anlaşıldı böyle düşünerek ne olduğunu
bulamayacağım, ama nasıl bulab�l�rd�m k�
başka türlü. Bulduuum, nasıl arayacağımı

buldum. Odanın penceres�nden her gün
olduğu g�b� mahalley� �zlersem haz�ne �ç�n

mukabele eden �nsanları göreb�l�r�m.
Hemen odanın penceres�ne en yakın
koltuğa oturarak mahalley� �zlemeye

başladım. 

hikayesi
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MUKABELE
HAZİNESİ

İşte bakkal Osman amca, bakkalının camlarını
s�l�yor. Ah demek onun haz�neden haber� yok

çünkü o tak�pte g�b� değ�l. Eee d�ğer �nsanlar da
her gün yaptığı şeyler� yapıyorlar. Allah Allah
ben bu şek�lde de mukabeley� anlayamadım en

�y�s� yarını bekley�p annem �le beraber yola
koyulmak…

 

Gece saat 11-12 olmuş b�le ama ben�
uyku tutmuyordu. Çünkü yarın bende

mukabeleye g�decekt�m ve bence
mukabele b�z� gerçek b�r haz�neye

götürecekt�. Ama geçeceğ�m�z yollarda
bazı şeylere �ht�yacımız olab�l�r, o

yüzden en �y�s� ben kend�me b�r çanta
hazırlayayım.

G�deceğ�m�z yerde yağmur yağıyor
olab�l�r, ya da acıkab�l�r�z, üşüye b�l�r�z,
ayaklarımız yorulab�l�r, çok güneşl� de

olab�l�r… Ş�md� çantamı kontrol edey�m
k� eks�k b�r şey kalmasın. Şems�yem,

ceket�m, terl�kler, y�yecekler, şapkam…
İşte her şey burada yarına hazırım. 

 

hikayesi
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MUKABELE
HAZİNESİ

Yarın olmuştu annem�n tıkırtılarını duyar duymaz
hazırlanıp yanına g�tt�m.

'Annec�m bugünde mukabeleye g�d�yorsun gal�ba?'
d�ye sordum;

'Ooo ben�m oğlum çoktan uyanmış üstünü b�le
değ�şt�rm�ş. Evet mukabeleye g�d�yorum, sende

ben�mle gelmek �ster m�s�n? Tamda bekled�ğ�m soru'
'Evet annec�ğ�m bugün bende sen�nle gelmek

�st�yorum.' ded�m ve hemen çantamı almaya g�tt�m. 
 

Hemen anneme cevap verd�m;
'Ama annec�ğ�m dün mukabelen�n tak�p etmek

olduğunu söylem�şt�n.' 
'Evet tak�p etmekt�r mukabele. Anlaşıldı sen çok merak

etm�şs�n bu tak�p ed�ş�n ne olduğunu, o halde had�
beraber g�d�p ne olduğunu görel�m' ded�. Ve Hat�ce
teyzemlere �nd�k. İçer� g�rd�ğ�m�zde b�r k�ş� Kuran-ı

Ker�m okuyordu d�ğer �nsanlarda kend� kuranlarından
o k�ş�y� tak�p ed�yorlardı. 

Annem ben� ağzına kadar dolu çantayla görünce
gülmeye başlamıştı. İlk önce neden olduğunu

anlayamadım, tedb�r almıştım sonuçta ben. Annem
ben�m c�dd� c�dd� baktığımı görünce konuşmaya

başladı;
 'Oğulcuğum bu hazırlığın da ne �ç�nd�r, alt tarafı

�k� kat aşağıya �neceğ�z Hat�ce teyzene ded�.'
Nasıl yan� haz�ne Hat�ce teyzem�n ev�nde m�yd�?

Ama annem oraya k�msey� tak�p etmeden
g�deb�l�yor k�.

 

hikayesi
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MUKABELE
HAZİNESİ

 Önce çok şaşırdım çünkü haz�nen�n bu
kadar yakında olduğunu düşünmüyordum.

Hey hala haz�nen�n ne olduğunu mu
düşünüyorsun sevg�l� arkadaşım.

Haz�nem�z Kuran-ı ker�m... O en büyük
haz�ned�r tüm müslümanlara. 

İşte o günden sonra mukabelen�n ne
olduğunu h�ç unutmadım. Bence

sende h�ç unutmazsın. Evet mukabele
en büyük haz�ney�, Kur-an' ı Ker�m’�

Ramazan ayında b�r k�ş� okurken d�ğer
�nsanların okuyan k�ş�y� tak�p etmes�

demekm�ş.
 
 

hikayesi
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OSMANLI'DAN BİZE HATIRA;
   RAMAZAN GELENEKLERi

 

Osmanlı’da yaygın olan bir
yardımlaşma geleneğidir. Zimem
defteri borçların yazılı olduğu
“borçlar defteri” demektir.

Kasap, manav, terzi gibi Osmanlı
esnafının tuttuğu borç defterinin

adıdır.
Zenginler hiç tanımadıkları bu

dükkanlara girer zimem
defterinin başından, ortasından,
sonundan rastgele birini seçip

“Silin borçlarını… Allah kabul etsin”
derler ve giderlerdi.

 

 

Borcu ödenen kişi borcunu
ödeyenin kim olduğunu, borcu
sildiren kişi de kimi borçtan

kurtardığını bilmezdi.
 

 

Z�mem Defter�
Sadaka Taşı 

D�ş K�rası

Neler Öğreneceğiz?

 

ZİMEM DEFTERİZİMEM DEFTERİZİMEM DEFTERİ

Ebrar Nurefşan Çelik
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                     Genellikle cami, çarşı, hastane vb. yerlerde
ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para ve altın bırakılan
özel yerdir. Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen bu

yardım şeklinin kökeni Selçuklulara kadar uzanır.
 Osmanlı’da, derd ini  ki mseye anlatamayan fak irler  ihti yacı
olduğunda gecen in geç saatler inde sadaka taşının yanına

gel irdi. Bu taştan parayı aldıktan sonra, kalanını kend isi  g ibi 
i ht iyacı olanları düşünerek bırakır ve sadakayı bırakana

kalbi nden dua ederdi.

 

Sadaka Taşı:  

19



 

 Bazı kaynaklarda, Fâtih Sultan Mehmed’in
vezîriâzamı Mahmud Paşa’nın tertip ettiği

ziyafetlerde pilâv içine altın paralar koydurduğu,
yemek sırasında onları

bulanlar altınlara sahip olduğu
belirtilmektedir. 

 

Eski ramazanlarda
iftara gidilen saray ve konaklarda misafirlere

verilen hediyeler için kullanılan
bir tabirdir.

 

 Osmanlı Devleti’nde saray ve konaklarda her akşam
iftar yemeği verilirdi. Bu iftarlarda misafirlere ve

özellikle ihtiyaç sahiplerine yemekten sonra diş kirası
adıyla para ve çeşitli hediyeler dağıtılırdı."Siz zahmet
buyurup ev sahibine sevap kazandırdınız" deyip diş

kirasını misafirlerine verirlerdi.

Diş KirasıDiş Kirası
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BİL BULBİL BULAYŞEGÜL SARI

Bilmece bildirmece

sayfasındaki

 bilmeceleri bulup

renklerinin bulunduğu

kutucuklara

yerleştirelim.

21

YA ŞEHRİ RAMAZAN



Yemeğe kalktım 
geceden,

 niyet aldım önceden ?

SAHUR

Davulcu gelir erkenden
kalkarım hemen,
yemeğimi yerim

 o vakit gelmeden?

İMSAK

Kur-an'ım elimde,
 tam vaktinde

saatinde, hatim için
koşarım caminin

bahçesine? MUKABELE

Ayların sultanıdır,
müminlerin baş tacıdır?

RAMAZAN

Koşa koşa girdim safa,
İmam başladı 20 rekatlık

namaza?
 TERAVİH NAMAZI

imsakta ettim niyet,
yemek için vakti 
beklemek gerek? 

İFTAR 

Ramazan geldi,
minareler kolyelendi?

MAHYA
BİLSEM DE YAZSAMBİLSEM DE YAZSAM

Kalkan gibidir korur beni 
sağlıklı kılar bütün

bedenimi,  müminlerin göz
bebeği, haydi bulun beni?

Kur'an indi o günde, 
müjde geldi bizlere?

KÂDİR GECESİ 

ORUÇ
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Güzel, güneşli ve mutlu bir

gündü. Hz. Peygamberimiz

küçük dostu Enes'e özel bir

vazife verdi. Küçük Enes

yaşıtlarından daha becerikli

ve sorumluluk sahibiydi. Bu

vazifeyi alan Enes ne kadar

da nasipliydi, ama Enes'in

canı o an arkadaşlarıyla oyun

oynamak istedi.

 Hz. Peygamberimiz Enes'e hiç

kızmadı ve gülümsedi "Ey

Enescik söylediğim yere gittin

mi?" buyurdu. Enes heyecan ve

muhabbet içinde "Şimdi

gidiyorum" dedi, koşa koşa yola

çıktı. Bu sefer hiçbir yerde

oyalanmadı.

Hz. Peygamberimiz' in verdiği

vazifeye doğru giderken, oyun

oynayan arkadaşlarını gördü ve

yanlarına gidip oyun oynamaya

başladı. Oynadı, oynadııı... 

Bir anda mis kokulu sıcak bir

elin ensesine dokunduğunu

hissetti. Döndü baktı, bir de ne

görsün? Bu kişi

Peygamberimiz'di. Enes; "O da

ne? Hz. Peygamberimiz'in zifeyi

tamamen unuttum!" dedi.

BETÜL KANIK
ÇİZEN: CEYHUN ŞEN
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HZ. PEYGAMBERİMİZ'İN HZ.ENES'E  VERDİĞİ VAZİFEYİ
YERİNE GETİRMESİNE YARDIMCI OLALIM MI?

24



Ramazan

Zekatın kelime anlamı; artmak,
bereketlenmek ve övgüdür. Zekatın ibadet
olarak anlamı ise bir müslümanın her yıl
malından bir miktar vermesi anlamına

gelir.  Evet zekatın kelime anlamı artmak
demek fakat biz tam tersi elimizdekileri

veriyoruz.Peki nasıl artsın ki elimizdeki de
giderse? Demek ki Allah biz insanlara

ikram ettikçe, bize de çokça geri
gelecekdir.

 

''Her şeyin bir zekâtı vardır.''Her şeyin bir zekâtı vardır.''Her şeyin bir zekâtı vardır.
   Bedenin zekâtı da oruçtur…''Bedenin zekâtı da oruçtur…''Bedenin zekâtı da oruçtur…''

(İbni Mace, Sıyam: 44)(İbni Mace, Sıyam: 44)(İbni Mace, Sıyam: 44)   
   

 Zekat mı, o da ne demek

Had�s

 

Biricik Peygamberimiz
şöyle buyurmuştur;

Zehra Betül 
METİN 
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Orucun insan sağlığına tesiri, sayabileceğimizden daha çoktur. Bunların 
içinden en önemlileri,karaciğer ve damarlar

 üzerindeki tesirleridir.Karaciğer, bir
 taraftan sindirim için çok büyük 

mesele olan yağları sindirir, 
eritir, diğer taraftan da 

besinleri depo eder,
 ihtiyaca göre onları çözer.

Vitamin ve hormonlar
 ile kandaki iyot dengesinin

 bütün faaliyetinden  karaciğer sorumludur.  Bunun için karaciğer hücreleri, yirmi dört saat
durmadan çalışmak mecburiyetindedir. Çok yemek  ve içmek,hücreleri için çok zararlıdır.

Aşırı derecede çalışan karaciğer hücreleri, Ramazan-ı Şerîfte, oruç tutmak suretiyle
dinlenmektedir…

 
 
 
 
 'Karaciğer, vücûdun, muazzam

bilim adamlarının çalıştığı
kimya laboratuvarı gibidir.'

Herşeyin bir zekatı vardır, bedenin, bildiğimiz ilmin, yediğimiz yemeğin... Bedenimizin
zekatı oruçmuş demek ki, vay canına. Eğer zekat bereket demekse oruç tutmak

bedenimize nasıl bereket verebilir ki?  Oruç hakkında daha ilginç bilgiler de duymak ister
misin? O zaman can kulağı ile dinlemelisin.
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              Selamun aleyküm arkadaşlar. 
              Ben Selim. Bugün sizlere bir hatıramı 

          anlatacağım. Sabah burnuma gelen temiz-
       lik kokuları ile uyanmıştım. Hemen yatağımı

       topladım, elimi yüzümü yıkayıp kıyafetlerimi 
     giydim ve annemin yanına koştum. 
    Annem mutfakta çok güzel yemekler

     yapıyordu. Misafir geleceğini tahmin ettim ve 
       anneme yardım edebileceğim bir şey olup 

     olmadığını sordum.
         Annem yardıma ihtiyacı olmadığını ancak 

          odada benim için hazırladığı bir şeyler
           olduğunu söyleyince çok heyecanlandım 

           ve ışık hızıyla odaya koştum...

 Annem çok güzel bir köşe
      hazırlamıştı. Duvarda bir sürü zarf

 vardı.  Zarfları saymaya koyuldum.  1, 2, 3.. 
  Tam 30 tane zarf, kandiller ve kocaman bir 

          yazı vardı. Zarfların içinde ne olduğunu merak                                        
ettim ama annem akşam açıklayacağını söyledi. 

         Heyecanım daha da artmıştı… Akşamı iple       
        çekmeye başladım. Annem fırından pide almamı

söyledi, aslında her akşam ekmek alırdım, pide 
 alacak olmama şaşırmıştım, bu şaşkınlıkla 

 fırının yolunu tuttum. Fırının önünde upuzun 
 bir kuyruk vardı, ama insanların hepsi çok 

 neşeliydi. Bu neşe her yere yayılmıştı. 
 Sokaklara, caddelere, hayvanlara

 ve bana… Her yer huzur 
 doluydu. 

       

Pide alıp eve dönerken
 yolda arkadaşım Akif’i gördüm. 

Selam verdim, Akif’te çok neşeliydi. 
Onlarada misafir gelecekmiş ve pide

 almaya gidiyormuş. Eve gittiğimde annem
 sofrayı hazırlamıştı.  Akşam olmuştu daha fazla

dayanamadım ve anneme gelecek misafiri 
sordum ve hazırladığı köşeyi anlatmasını istedim.
‘’Oğulcuğum 11 ayın sultanı Ramazan geldi.’’ dedi.  

Bu sultanın babamla geleceğini düşündüm
 ve heyecanla misafiri beklemeye devam 

ettim. 

Yazan Tasarlayan
 Ayşegül Dem�r

    Vah�de Reyyan Işıldak
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"Ey iman edenler!

oruç sizden öncekilere

farz kılındığı gibi

size de farz kılındı.

böylece kötülüklerden sakınırısınız."

O zaman anladım ki 
en güzel misafirimiz 

çoktan gelmiş bile. Bütün bu hazırlıklarda
onun içinmiş. Ramazan 1 ay olduğu için 30

zarf varmış. Hemen ilk zarfı açmaya
koştum ve içinden  bir yazı çıktı. ‘’Ramazan

bizleri nelerden korur, öğren ve ailen ile
paylaş’’ yazıyordu. Kitaplardan gereken
araştırmaları yaptım ve aileme anlattım.

Diğer zarfların içinden ne çıkacağını
heyecanla beklemeye başlamıştım.

Oruç, 
sadece sabahtan akşama 
kadar aç ve susuz kalmak

değ�ld�r. Aynı zamanda
kavga, öfke ve başkalarının

gönlünü kırmak g�b� her türlü
ç�rk�n davranışlardan da

uzak durmaktır. Bu şek�lde
tutacağımız oruç, Peygamber

Efend�m�z'�n tavs�ye ett�ğ�
oruçtur.

H
o Ş G E L D

İ N
R A M A Z A

N

‘’Oğulcuğum en büyük 
hazinemiz olan Kur’an-ı Kerim’in Bakara

suresi 183. Ayet-i Kerime’sinde ‘’ Ey
iman edenler! .Oruç sizden öncekilere
farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.
Böylece kötülüklerden sakınırsınız.’’
buyurmuştur. Oğulcuğum ramazan ayı 

 1 aydır  ve bütün ayların sultanıdır.

  Kapı çaldı, koşup kapıyı açtım.
Babam tek gelmişti.     

 "Babacım 11 Ayın Sultanı
nerede seninle gelmeyecek

miydi?’’ diye sordum. Annem
ve babam gülüştüler, ne

olduğunu anlayamamıştım. 

ORUÇ TUTMAK
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Çocuklar eğer isterse sabahtan öğle ezanına kadar orucunu tutar, 
 öğle ezanı okununca heyecanla sofranın başına geçerlerdi. 

Şükür içinde dualarını yapar ve iftar yemeğini yerlerdi. Yarım günlük
oruçları büyükleri tarafından bir mükâfat karşılığında satın alınırdı.
Yalnız, orucun sadece Allah rızası için tutulduğu ve asıl  mükâfatın

Allah tarafından ahirette verileceği, güzel bir dille anlatılırdı. 

Allah rızasını umarak sabah imsak vaktinden

akşam ezanına yani iftara kadar yemek

yememek, bir şey içmemektir. Ramazan orucu

yetişkin ve akıllı müslümanlara farzdır. Senin

için henüz farz olmadıysa deneme amaçlı

tutabilirsin elbette. Ya da gün ortasına kadar

tutulan tekne oruçlarını deneyebilirsin. Oruç

tutmanın en güzel yanı gece yarısı kalkıp sahur

yemeği yemektir. Bir de gün boyu açlıktan

sonra gelen ziyafet sofrası yani iftardır. Sen de

tuttuğun oruçları, "Oruç Takvimi" sayfasındaki

harflere istediğin çıkartmaları yapıştırıp

sevinçten uçabilirsin.

ORUCUMUN ADI TEKNE,

HER GÜN TUTARIM SEVE SEVE

B�r Osmanlı Geleneğ�:
''Tekne Orucu ve Oruç

Satın Alma''

Osmanlı döneminde ilk  defa
oruç tutacak olan minikler

yarım gün oruç tutmaya teşvik
edilirdi. 

 Fatmanur Kırca
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Fatmanur Kırca
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Oyun 2 grup olmak üzere en az 4 kişi ile oynanır. Oyun öncesi belirtilen çizgilerin üzerinden kesilerek
kartlar hazırlanır. Kartların üst kısımlarında bulunan kavram, karşı tarafta bulunan diğer takım

arkadaşına anlatılır. (Oyunun süresini istenilirse kum saati ile yada kronometre ile ayarlanılabilir.)

DA
V

UL
CU

TE
RA

V
İH

 N
A

M
A

ZI

M
UK

A
BE

LE

GÖRÜ
ANLI YORUM

 

Pİ
DE

SÜMEYYE KÖSE
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Besmeleyle çıktım yola
Baktım sağa sola

K�mse uyanmayınca
Vurdum davula

M
üb

ar
e

k 
R

am
az
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11 ayın sultanı,
Allah'ın b�ze �hsanı.

Geld�n get�rd�n bereket�,
Sev�nd�rd�n b�zler�.

Mübarek Kad�r Geces�,
Makbul olur tüm dualar.

Ger� çevr�lmez h�çb�r�,
Kabul eder Yaradan.

Merhaba Ramazan'ım,
B�zlere get�rd�n sefa.

Allah'ıma şükürler olsun, 
Her zaman çok defa

 

Sahurumu yaptım,
Orucumu tuttum.

İftar saat� sev�nçten uçtum.
En sonunda bayrama kavuştum.

Besmeleyle çıktım yola,
Baktım sağa sola.

K�mse uyanmayınca,
Vurdum güm güm davula.

Herkes sahuru bekler,
Zay� olmaz emekler.

İftar saat� olunca,
B�ter tüm p�deler.

Süslers�n şu c�hânı,
Hoşgeld�n yâ ayların sultanı,

Get�rd�n bolca sevabı,
Sev�nd�rd�n tüm müslümanları.

11 ayın sultanı,
En güzel ramazan ayı.

Orucumu , �ftarımı ,
Terav�h namazımı.

Bol bol okurum Kur'an'ımı.

Har�ka b�r gelenekm�ş,
Davulcuya bahş�ş ver�lm�ş,
Herkes çok çok sev�nm�ş.

 Zeynep Ebrar Özdemir
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11 Ayın Sultanı,
Hoş geld�n ev�m�ze.
Kıymetl�d�r her anı,
Gönüller�n sultanı,

Ramazanımız mübarek ola.

Acıkınca sızlanma,
Sabır ver�r yaradan.
Hoş geld�n ev�m�ze,
Ya Şehr-� Ramazan.

Rabb�m�z�n n�met�,
Ölçülür mü kıymet�?

Geld�n neşeyle geld�n ,
Gönlümüze huzur get�rd�n.

Başında vardır mağf�ret,
Ortasında bolca rahmet.

En sonunda
Bayram vardır sabret.

Başında vardır mağr�fet,
Ortasında bolca rahmet.

En sonunda
Bayram vardır sabret.

Oruçlunun üstüne ,
Ne rahmetler saçılır.

Sahura uyanmazsan eğer,
Heps�nden mahrum

kalırsın.

Müslüman arkadaşlar, 
Ne Güzeld�r Ramazan.

Bereketl�d�r her zaman.

39

Kalktık sahura ,
Kavuştuk Ramazan ayına.

Bu ayda ver�r Allah,
Rahmet , bereket , mağf�ret.

Yansın cam�lerde mahyalar,
Davet ett� b�z� namaza. 

S�zler� de bekler�m,
En ön saflara.
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HACİVAT 
 

Karagöz, oyununun bașrol 
oyuncusudur. Okumamıș, cesur, 
tepk�ler�n� açıkça gösteren, çabuk
 öfkelen�p kavga eden, yalancılığa
ve �k�yüzlülüğe tahammül
edemeyen gerçekç� b�r
 halk adamıymıș.

ve
 

KARAGÖZ 
 

Cam�n�n �nșası esnasında, 
 Karagöz ve Hac�vat arasında
gerçekleșen nükte yarıșmalarını
�zlemek �ç�n �șler�n� bırakan
�șç�ler�n görevler� b�r türlü
b�tmezm�ș.

Hac�vat, Karagöz’ün tam ters�;
eğ�t�m görmüș, �y� konușan, 
b�lg�l�, k�ș�sel çıkarlarını önde tutan,
kurulu düzen� kabul etm�ș, �çten,
 pazarlıklı, nabza göre șerbet
 veren, tüm mahallel�n�n akıl
 danıștığı b�r adammıș.

Orhan Gaz� bu durumu haber 
alınca Karagöz ve Hac�vat'a çok 
kızmıș ve onları cezalandırmıș.
Karagöz ve Hac�vat'ı seven
�nsanlar bu duruma çok
üzülmüșler ve onları hatırlamak
�ç�n gölge oyunu  oynamaya
bașlamıșlar.

Osmanlı'da �lk gölge
oyunu olan  (Karagöz
oyunu) Orhan Gaz�
Dönem�nde 
Bursa'da ortaya
çıkmıștır.

Orhan Gazı Dönem�nde
(1326-1362) Bursa'da
yaptırılan b�r cam�de,
Karagöz dem�rc�, Hac�vat
�se duvarcı olarak
çalıșırmıș. 

Merve Nur Yorulmaz
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HACİVAT : Yar bana b�r eğlenceee. Yar bana b�r eğlenceee. Yar bana b�r eğlence medeeeet.
KARAGÖZ:  Ya hu, kapının önünde ne bağırıp durursun Hac�vat, duymaz mıyız sanırsın?
HACİVAT: Esselamun aleyküm Karagöz’üm. Hoș geld�n, safalar get�rd�n, ahval�n nasıl?
KARAGÖZ:  Ve aleykümüsselam Hac�vat, Ne sofrası ya hu, sofralar falan get�rmed�m, havanda da
b�r șey dövmed�m.
HACİVAT:  Allah Allah ne havanı ne sofrası? Hal�n nasıl, keyf�n yer�nde m�d�r?
KARAGÖZ : Hac�vat, Hacı Seyfett�n yer�nde de . Hacı Seyfett�n ne alaka? Neler d�yorsun sen y�ne ?
HACİVAT: Dalga mı geç�yorsun, yoksa oruç bașına mı vurdu Karagöz’üm?
KARAGÖZ:  Hac�vat bașım, gözüm , kulağım , burnum yer�nde  elhamdül�llah, ama m�dem z�l
çalıyor gal�ba. 
HACİVAT: Demek açlıktan z�l çalıyor haaa. Ya hu Karagöz’üm bu Ramazan-ı Șer�f de olmasa aç
kardeșler�m�z� anlayamayacağız..
KARAGÖZ : Kardeșler�m�ze m� yama yapamayacağız?
HACİVAT: Hayır Karagöz’üm yama değ�l, onları anlayamayacağız . Han� yemek bulamayan,
y�yemeyen yakın ve uzak kardeșler�m�z var ya �ște onları. Çok șükür k� f�tre denen b�r sadaka var. F�tre
sadakası hem onları hem b�z� mesrur ed�yor.
KARAGÖZ: B�z� meșhur mu ed�yor? O da ney�n nes�ym�ș, b�r anda nasıl meșhur eder?
HACİVAT: Meșhur değ�l Karagöz’üm mesrur mesrur , mutluluk sah�b� yan�.
KARAGÖZ: Meșhur değ�l onu anladım da  f�ltrey� anlamadım? O ne öyle, bacaya mı takılıyor?
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HACİVAT: F�ltre değ�l Karagöz’üm, f�tre sadakası, bayramdan önce ver�l�r ya. Yakın uzak
demeden tüm müslüman kardeșler�m�ze madden yaptığımız yardım.
KARAGÖZ: Hah ș�md� oldu. Adam akıllı anlatab�ld�n.
HACİVAT: Karagöz’üm mukabeleler nasıl g�d�yor?
KARAGÖZ: Haa b�z�m kız Makbule m�? İy�, �y� çok șükür. Bayrama gelecekler nas�pse.
HACİVAT: Gözümün karası Karagöz’üm ne Makbule's� sen ben� yanlıș anladın . Mukabele
d�yorum mukabele . Han� Ramazan-ı Șer�f ayındayız ya, her gün Kur’an-ı Ker�m’den b�rer
cüz okuyup bayrama kadar hat�m ed�yoruz yaaa.
KARAGÖZ : Haaa ya hu sen mukabele d�yorsun. İy� g�d�yor çok șükür. Yarıya yaklaștık
cam�n�n �mamı çok güzel okuyor b�z de tak�p ed�yoruz �ște.
HACİVAT: Ne nasıl yan�, sen de okumuyor musun Karagöz’üm? Sadece d�nlemeyle
mukabele olmaz k�! B�lmez m�s�n Peygamber Efend�m�z (sav) Cebra�l (as) �le karșılıklı
okumușlar ya, mukabele �ște  öyle olmuș.
KARAGÖZ : Hmmm geçen gün b�z�m b�r hacı da d�yordu essahmıș o zaman. Ben öyles�ne
söyled� sanmıștım.
HACİVAT: Eee pek� terav�hler nasıl ? Ah ah șu korona olmayacaktı da, cam�ler�m�ze
rahatlıkla g�d�p  hat�mle kılacaktık terav�hler�, nasıl da huzurlu oluyordu hatırlar mısın? 
KARAGÖZ : Teraz� de nereden çıktı , bakkaldak�ler� d�yorsan duruyor yer�nde, ölçüyorlar
elhamdül�llah.
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HACİVAT: Karagöz’üm sabahtan ber� yanlıș anlıyorsun, bașımın tasını attırma! Oruçlu oruçlu kötü
konușturma ben�. Terav�h namazını d�yorum! Han� koronadan önce beraber Fat�h Cam��'ne g�der,
hat�mle kılardık ya.
KARAGÖZ : Eveeet hatırladım terav�hler�, namazdan sonra pek güzel �kramlar da olurdu .
Ruhumuzda doyardı, m�dem�z de. H�h� h�hh�.
HACİVAT: Yahu Karagöz’üm aklın f�kr�n yemekteee, m�dede!
KARAGÖZ : Öyle deme Hac�vat'ım! M�dem�z doymasa; huzurla �badet edemey�z, �nsanlara yardım
edemey�z.
HACİVAT: Hıh ș�md� oldu �ște. Ked� olalı b�r fare tuttun, adam akıllı �k� ç�ft kelam ett�n. Vatana
m�llete h�zmet �ç�n m�dem�z� de, ruhumuzu da doyurdun.
KARAGÖZ: Onu bunu b�r kenara koyda Kad�r Geces�'nde b�ze �ftara gel�n, z�yafet verey�m sana
Hac�vat'ım. 
HACİVAT: Karagöz’üm korona var korona b�r araya gelsek de, 1.5 metre mesafeyle oturmamız
gerek�r.  Eee maske ve tem�zl�k de eklen�nce ayrılmaz üçlü! 
KARAGÖZ: Ayrılmaz güçlü de ne Hac�vat'ım? 
HACİVAT: Ayy Karagöz’üm ayyy. Akșam oluyor hayd� evler�m�ze g�del�m,  ev ahal�s�ne yardım
eder�z. Hayd� Allah kabul ets�n. Selametle.
KARAGÖZ : Hayd� öyleyse selametle.
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TATLI ŞÜKÜRTATLI ŞÜKÜR   

KAVANOZUKAVANOZU

Allah'ım 
İçtiğimiz süt ve

yediğimiz
yumurtalar için

şükürler 
olsun. 

Allah'ım  masal
kitaplarımız ve

ninnilerimiz için
şükürler

 olsun.

Ramazan-ı Şerif'in ilk 15 günü bu kavanozda bulunan
dualardan birini ailemizle birlikte yapalım, unutmayalım ki

şükretmek nimeti artırır.

Allah'ım
 suyumuz ve 
yemeklerimiz
için şükürler

olsun.

Allah' ım defter
ve kalemlerimiz  

için şükürler
olsun.

Allah'ım
yataklarımız ve 

yorgalarımız 
için şükürler

olsun.

Allah'ım diş
fırçalarımız ve

diş macunlarımız
için şükürler

olsun.

 Allah'ım 
giysilerimiz ve 

ayakkabılarımız
 için şükürler

 olsun.

 Allah'ım
ailemizi

verdiğin için
sana şükürler

olsun.

Allah'ım
 sıcak ve ışıklı

evimiz için
şükürler olsun.

Allah'ım 
şimdi aklıma

gelmeyen şeyler
için şükürler

olsun.

Allah'ım
güneş ve ay
için şükürler

olsun.

Allahım
müslüman

olduğum için
şükürler

olsun.

Allah'ım
 oyuncaklarımız

 için şükürler 
olsun.

Allahım
öğretmenlerimiz

için şükürler
olsun. 

Allahım
verdiğin 

her nimet için
 şükürler

olsun.

Saliha Ferman Demir
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Allah'ım
görünmez

kazalardan,
kötülüklerden

koru bizi.

Allah'ım, 
sen ilmimizi
arttır, ilmine

layık
davranmayı 

 nasip et.

Allah'ım, sen
bizlere sevgi
ver, dünya

sevgiyle 
 dolsun. 

Allah'ım, sen
bizleri ve
ümmeti

Muhammed-i
bağışla.

Allah'ım,
annemize
babamıza

herkese iyilik
ver.

Allah'ım, sen
bizleri

Peygamberimiz'e
layık olabilmeyi

nasip et.

Ramazan-ı Şerif'in ilk 15 günü bu kavanozda bulunan
dualardan birini ailemizle birlikte yapalım,

unutmayalım ki dua etmek mutlu eder.

TATLITATLI     DUADUA

KAVANOZUKAVANOZU

AMİN

Allah'ım
yattım uyut

beni, sağ
salim kaldır

beni.

Allah'ım,
akıl, sıhhat,
doğruluk,
iyi huylar
ver bize.

Allah'ım,, sen
sokaktaki

hayvanların
rızkını ver, 

Allah'ım sana
hamd ederiz ve

senin sevgini
dileriz.

Allah'ım,
bizlere sağlık

ve bereket ver.

Allah'ım,
cennette kevser
havuzundan su
içmeyi nasip et.

Allah'ım,
ailemizle

muhabbetimizi
artır.

Allah'ım, sen bizi
ve bitkileri susuz

bırakma.
 

Allah'ım
tuttuğumuz

oruçları kabul
et.
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İftar öncesi sofrada
ailece toplanılınca açlığa sabretmenin

zorluğu üzerinde konuşulur. Ve nimetlere
şükretme üzerinde sohbet edilir.

Osmanlı döneminde
 üzerinde önemle durulmuş bir

gelenek olan diş kirası verilebilir.
 

Çocuk iftarı masasında
 güzel bir kağıda eğlenceli

maniler yazılarak iftar
öncesinde okunması sağlanır.

ÇUF ÇUUUF,
ÇOCUK İFTARI GELİYOR

Çocukların arkadaşları iftara
 davet edilirken: "11 Ayın Sultanı,

Evimizin Bereketi, İbrahim
Peygamberin Pek Sevdiği, Kıymetli
Misafirlerimiz Ramazan-ı Şerifte

Hânemize Davetlisiniz" gibi özel bir
davet ile çağırılır.

Çocukların özel olarak 
sevdiği bir yemek menüsü varsa o

tercih edilir.

Sahurda ve iftarda 
çocuklar fotoğraflanarak

albüme yerleştirilebilir. Güzel
bir ramazan hatırası olarak

albümde yerini alır.

İftardan sonra çocuklarınızı
 teravih namazına camiye götürün.
Böylece onlara ümmet kavramını

anlatabilirsiniz. 

İftar öncesi çocuklarla 
iftar menüsüne ve sofra 

düzenlenmesine çocuklardan
 yardım alınabilir.

Fatma Kalın
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ÇOCUK
İFTARI MENÜSÜNDE

NELER Mİ VAR?
Yoğurtlu
Havuç 
Tarator

Fırında 
Patates
 Köfte

Domates
Soslu Çubuk 

Makarna 

Diş

 Kirası

ÇOCUK İFTARI

SOFRA DÜZENİ

Mercimek
Çorbası Kakaolu 

Muhallebi

Gülen Yüz 
Kurabiye

Mani KartıMani KartıMani Kartı
Deniz Suyu Serindir
Damla Gibi Derindir
Bir Tek Hurma da Olsa 
Bir Mü'mini Sevindir 

Mevsime uygun
canlı çiçekler

Ramazan
Şerbeti

Sağlıklı ve
lezzetli

yemekler
Özel

katlanmış
peçeteler
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Çocuklar daha

bitmedi, aynı zamanda

caminin avlusunda

 Mimar Sinan ve

Kanuni Sultan

Süleyman' ın türbeleri

bulunmaktadır.

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Peki bu yapının içinde

neler mi var?

Süleymaniye Cami;

medrese, kütüphane,

hamam ve hastane gibi

pek çok yapıyı içinde

bulunduran bir

külliyedir. 

Selamun aleyküm

çocuklar! İstanbul’un 

 harikalarından biri

olan Süleymaniye Cami

Osmanlı padişahı

Kanuni Sultan

Süleyman tarafından,

Mimar Sinan'a inşa

ettirilmiştir.

Peki çocuklar Süleymaniye

Cami’nin kaç minaresi

olduğunu biliyor musunuz?

Süleymaniye Cami’nin  tam

4 minaresi vardır. Bunun

sebebi ise Kanuni'nin

İstanbul'un fethinden

sonraki dördüncü padişah

olmasıdır.

Yolum bir gün 

Süleymaniye

camiine

düşerse..

İstabul’un 

 harikalarından biri olan

Süleymaniye Caminin

içinde tam dört sütun

bulunmaktadır çocuklar.

Mimar Sinan bu dört

sütunu dört halifeye

benzetmiştir.

Çocuklar Süleymaniye

Cami'sini daha

yakından görmek için

ailenizle birlikte

İstanbul'un Fatih

ilçesine giderek

ziyaret edebilirsiniz. 

Saliha Yiğit 
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 AYASOFYA- İ KEBİR

Yolum bir gün

 Ayasofya'ya 

düşerse...

Çocuklar bu Cami’nin dört

minaresi Osmanlı Döneminde

eklenmiştir. İstanbul’un

harikalarından biri olan

Ayasofya Cami’sini her yıl

milyonlarca çocuk ailesi ile

birlikte dünyanın dört bir

tarafından gelerek ziyarete

ediyorlar. 

 1930' lu yıllardan

itibaren müze olarak

kullanılan Ayasofya, 24

Temmuz 2020

tarihinden itibaren

yaklaşık 87 yıl sonra

tekrar Camii olarak

ibadete açılmıştır. 

Tarihi Yarımadadan

Sultan Ahmet Cami ve

Topkapı Sarayı ile komşu

olan Dünyaca ünlü

Ayasofya Cami 1500 yıldır  

yıkılmadan ayakta

kalmış en eski yapılardan

biridir.

Çocuklar Ayasofya'nın ne

zaman Camiye çevrildiğini

biliyor musunuz?

 Ayasofya Camii 1453

yılında İstanbul'un

Osmanlılar tarafından

fethedilmesinden sonra,

Fatih Sultan Mehmed

tarafından camiye

çevrilmiştir.

Çocuklar, Ayasofya

Camii o kadar büyük ki 

tam 20 zürafa üst üste

çıksa caminin boyuna

ancak erişebilirler . Bu

cami tam 99 metre, 

 evet evet  yanlış

duymadınız, tam 99

metre çocuklar.

 

Çocuklar Ayasofya

Cami'sini daha

yakından görmek

için ailenizle birlikte

İstanbul'un  Fatih

ilçesine giderek

ziyaret edebilirsiniz.

  

Saliha Yiğit
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Eyüp Sultan Hazretleri
Peygamber Efendimiz'in
Hadis-i Şerifini yaşama

hedefiyle 2. İstanbul
kuşatmasına katılarak

İstanbul surlarında şehit
olmuştur. Kabri şu anda

Eyüp Sultan Camisindedir.

"İstanbul mutlaka
fethedilecektir. Onu
fetheden komutan ne

güzel komutan, o ordu ne
güzel ordudur."

 

HA

DİS-İ  ŞERİF

Asıl adı Halid bin Zeyd
olan Eyüp Sultan

Hazretleri Medine'de

doğmuştur. Peygamber

Efendimiz Medine'ye

hicret ettiği zaman onu
7 ay evinde misafir
etmiştir. Bu yüzden

kendisine Mihmandar-ı
Resul denilmiştir.

Peygamber Efendimiz ile
aynı zamanda yaşamış,

onunla sohbet etmiş ve onun
söylediklerine iman etmiş

değerli kimselere 
sahabe denir. 

E Y Ü P  S U L T A N  H A Z R E T L E R İE Y Ü P  S U L T A N  H A Z R E T L E R İ  

SAHABE

Latife Döken 

KİME DENİR?

İstanbul'un Manevi Sultanı:

(Buhari et-Tarih'ul kebir) 
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Merve Özçelik

Göz aydın hepimize,
Mübarek günler bize,

Onbir ayın sultanı,
Hoşgeldin evimize.

Onbir ayın sultanı,

Kıymetlidir her anı,

Süslersin şu cihanı,

Hoşgeldin ya Ramazan.

Akşam ezan dinlemek,
Sahur vakti yemek yemek,
Ramazan'a mahsus şeydir, 

Gece davulcuyu görmek.

Not kağıtlarında yazan harfleri rakamlara göre yerlerine yerleştiriniz.

Besmeleyle çıktım yola,

Selam verdim sağa sola,

A benim ağalarım,

Ramazanınız mübarek ola.

Bu aya hürmet gerek,

Nimete şükür gerek,

Mübarek Ramazan'da,

Hakka ibadet gerek.

Sabır ve yardımlaşma,
Vardır bu güzel ayda,

Sade aç durmak olmaz,
Kırıcı söz kullanma.

İşte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,

Onbir ayın sultanı,
Bize veda ediyor.

2-A

7 2 1 4 5 6 3

5-Z

1-M

4-A3-N

6-A 7-R
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Hz. Peygamberimiz sık sık

görüşse de dostlarını ve
akrabalarını bayramda özel olarak

ziyaret ederdi. Kendisine gelen
ziyaretçilere ikramda bulunur,

ikram edilen şeyi de geri
çevirmezdi.

NEREDEN GELİYOR BUNEREDEN GELİYOR BU
  BAYRAM ÂDETLERİ?BAYRAM ÂDETLERİ?    

 
Asr-ı Saadette  
bayram sence
nasıl olurdu?

 

Bunu biliyor muydunuz? 

 
 Bunun için sayfayı

incelemeye ne
dersin?

AKRABA ZİYARETİAKRABA ZİYARETİ  

Beyzanur Soylu 

 
Rivayetlere göre Asr-ı Saadette bayram

kutlamalarının ilk adresi mescid
olurdu.Peygamberimiz geniş katılımlı

bayram namazlarını havanın durumuna
göre mescidin içinde veya açık alanda

kıldırırdı. Tüm sahabeler bayram
namazından önce temiz ve güzel

kıyafetlerini giyip koku sürünürdü.

Bayramların olmazsa olmazı tatlı
yeme adeti, Hz.Peygamberimiz'in

Ramazan bayramının sabahında
hurma yiyerek güne başlaması ile

oluşmuştur.

  

Günlük yaşantımızda sıklıkla miladi takvimGünlük yaşantımızda sıklıkla miladi takvim
kullanıyoruz. Fakat dinikullanıyoruz. Fakat dini    günleringünlerin

hesaplanmasında hicri takvimhesaplanmasında hicri takvim
kullandığımızdan Ramazan ayınınkullandığımızdan Ramazan ayının

başlangıcı her yıl yaklaşık 10 ya da 11 günbaşlangıcı her yıl yaklaşık 10 ya da 11 gün
daha erkene denk geliyor.daha erkene denk geliyor.

BAYRAM DEYİNCE AKLIMIZABAYRAM DEYİNCE AKLIMIZA
NEDEN TATLI YEMEK GELİR?NEDEN TATLI YEMEK GELİR?

BAYRAM MUHABBETLEBAYRAM MUHABBETLE
BAŞLIYORBAŞLIYOR  
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'Asr-ı saadette bayram,
Neşe verir her zaman,

Sadaka veren müslüman,
Huzur bulur her zaman'

Bu dörtlüğü ezberleyebilir, 
gelen misafirlere, arkadaşlarımıza,

öğretmenimize okuyabiliriz.

SIRA SENDE!SIRA SENDE!



Peygamberimiz'in saç ve sakalından günümüze ulaşan teller İstanbul
Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi ile dünyanın

çeşitli yerlerindeki cami ve evlerde  muhafaza edilmektedir.

 Ramazan ayının on beşinden

sonraki gecelerde ve diğer mübarek

gecelerde Sakal-ı Şerif  birlikte

okuduğu tekbir ve salavat-ı

şerifeler eşliğinde açılır,  önünden

geçerken salavat getirilerek ya da

öpülerek hürmet gösterilir.

Canım Peygamber�m'�n Hatırası:Canım Peygamber�m'�n Hatırası:
SAKAL-I ŞERİFSAKAL-I ŞERİF

Mübarek Sakal-ı Şerif’in Ramazan
gecelerinde camiler arasında

dolaştırılması adettir.

Sakal-ı Şerif Peygamberimden bir parça, 

Kutsal emanettir saklarız aşkla,

Selamlıyoruz Peygamberimizi,

Her daim salavatlarla.

 

Sakal-ı Şerif, Peygamberimiz

(sav)'in mübarek sakalı için

kullanılan bir ifadedir.

 422 tanesi İstanbul’da

olmak üzere Türkiye’de

1818 adet sakal-ı şerif

bulunmaktadır. 

Sakal-ı Şeriflerden biri de
Fatih Camisi'nde bulunur.

Şer�f:
Soylu,tem�z

anlamına
gelmekted�r. 

B�r Ş��r

 

Feyza Nur
 Durna
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Hırka-ı Şerif
Topkapı Sarayında

bulunur.

Canım Peygamber�m'�nCanım Peygamber�m'�nCanım Peygamber�m'�n       Hatırası:Hatırası:Hatırası:    
HIRKA-I ŞERİFHIRKA-I ŞERİFHIRKA-I ŞERİF

Osmanlı'da her  taraf süpürülür,
gül suyu ile yıkanır, öd ve amber
yakılır, böylece Hırka-ı Saâdet

ziyarete hazırlanırdı.

Hırka, Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan iç içe iki
altın sandıkta bohçalara sarılı olarak muhafaza

edilmektedir. 

Hırka-ı Şerif ziyareti öğle

namazının ardından

başlamakta ve  akşam

ezanından önce son bulmakta,

ayrıca Kadir geceleri teravih

namazından sabah namazına

kadar devam etmektedir.

Eski Hırka-i Şerif Odası
küçük boyutlu, dikdörtgen

planlı  bir yapıdır. 

Hırka-i Saâdet, 124 cm.
boyunda geniş kollu, siyah

yünlü kumaştan dikilmiş krem
renginde yün astarlı bir

hırkadır.

Tekerleme

Bu şiir hırka-ı şerif

dilinden anlatılır. 

Veysel Karani hazretleri,
Peygamber Efendimiz'i çok severdi.
Hasta annesi, "Eve çabuk gel" dedi.

Annesinin sözünü dinledi ,
peygamberimizi göremedi.
Veysel Karani hazretleri 

Annesini memnun etti.
Peygamberimiz hediye olarak 

Beni ona gönderdi.
Veysel Karani Hazretleri'nin 

sevinci görmeye değerdi. 
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Tek nüsha olan el
yazması Kur'an-ı

Kerimdir.

410 Yaprak ve her
yaprakta 17 satırdır.

Deri sayfalar üzerinde
koyu kahverengi

mürekkeple yazılmıştır.

 Bizzat Halife Osman
tarafından yazıldığı, uzun
zaman  muhafaza edilip, 

 Osmanlı padişahına
hediye edildiği söylenir.

 Hicri 2. yüzyılın
başlarında yazıldığını

söylenir.

 Deri üzerine kûfi
hatla yazılmıştır.

Allah'ın sözüdür. 
 Ruhumuzun özüdür.

Bilmece

524 YILLIK KUR'AN-I524 YILLIK KUR'AN-I524 YILLIK KUR'AN-I
KERİMKERİMKERİM

 
  

Kuran-ı Kerim
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Ramazan ayında, kandillerde,

bayramlarda, camilerde iki minare
arasına gerilen, ipler üzerine

kandillerle ya da elektrik
ampulleriyle oluşturulan ve geceleri

ışık verilen yazı ya da resimdir.
 

Mahyaların kurulmasındaki temel amaç,
insanları iyiliğe ve sevaba yönlendirmek,

insanlara güzel mesajlar vermektir.  İslam
ülkelerinden sadece Türkiye’de ve özellikle
İstanbul’da oldukça yaygındı. Bunun sebebi  

iki minareli camilerin en fazla İstanbul’da
olmasıdır. Osmanlı döneminden beri Selatin  

Camilerine asılan mahyalarda Ramazan-ı
Şerif ayının ilk on beş günü hadisler, dualar

ve güzel sözler yazılırken, ikinci on beş
günde de birbirinden farklı kandillerle

yapılan tasarımlar yer alırdı.

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN

 

Bunun için gereki malzemeler;
*Led ışık,
*Renkli fon kartonları,
*İslami bir söz,
*Ve hayal gücün  :)
Led ışıklar, aralarında boşluk bulunacak
şekilde alt alta asılır. Aralarındaki boşluğa ise
fon kartonundan kesilen harflerle istediğin
yazı asılır ve süslenir.

MAHYALAR
CAMİLERİMİZİN SÜSÜ:

Kendi mahyanı yapmaya
ne dersin?

MAHYANIN AMACI NEDİR?

MAHYA NEDİR ?

Rukiye Ceyda SAĞIR
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BAYRAMIN MÜJDECİSİ:
ARİFE ÇİÇEĞİ

Arife Çiçeği Nedir? 

Arefe, lügatta “Tanışmak, öğrenmek,
itiraf etmek ve güzel koku” gibi
anlamlara  gelir. Genellikle bayramdan
bir önceki gün olduğunu belirtmek için
kullanılan bir tâbirdir. Kurban
bayramından bir gün öncesi için
kullanılan arefe, Ramazan
bayramından bir gün öncesi içinde
kullanılmaktadır.  

Bayram için yeni alınan kıyafetleri
giyerek evde, sokakta yeni açılan
bir çiçek gibi gezinen çocuklara
“Arife Çiçeği” denilir, ismi de
buradan gelir. Bizlere Osmanlı'dan
miras kalan, çocuklar arasındaki
bu güzel gelenek, bayramdan
birkaç gün önce yapılan alışverişin
sonrasında çocukların
sabredemeyip giysilerini
bayramdan bir gün önce, yani Arife
günü, giyerek dolaşmasına denir. 

Yönerge: Doğru yönü gösteren ok işaretinden 
başlayarak çiçeğe ulaşalım. 

Yönerge: Ok işaretinden başlayarak bayram 
ayakkabısına ulaşalım. 

Yönerge: Ok işaretini takip ederek arife
çiçeğine ulaşalım. 

Yönerge: Doğru yönü gösteren ok işaretinden
başlayarak hediye paketine ulaşalım. 

Ayşenur Polat

Arefe Günü Nedir?
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BUNU BİLİYORBUNU BİLİYOR
MUYDUN ?MUYDUN ?

BİR BİLMECEBİR BİLMECE

BUNU BİLİYORBUNU BİLİYOR
MUYDUN ?MUYDUN ?

Bu gece; bin aydan daha
hayırlı bir gece. Evet, evet

yanlış duymadın.
Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu
geceyi anlatan 'Kadir Sûresi'

isimli bir sûre mevcut.
 

Ramazan ayı gelince etrafa güzellikler saçılır.

Bu ayın içinde Kadir Gecesi aranır.

Peygamber Efendimiz'in şu duası eller semaya

açılıp hep yapılır.

"Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin

Beni de affet."

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi geldi,

evimizi bereketlendirdi.

Camiler çocuklarla, gençlerle, yaşlılarla

şenlendi.

Kur'an tilaveti herkese tesir etti.

GECELERİN BİR TANESİ:GECELERİN BİR TANESİ:

KADİR GECESİKADİR GECESİ

Ramazan ayı içinde gizli
bir hazine ;

Arada bul son on günde...?
 

 اَللُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ كَِريٌم تُِحبُّ

 

"Allah'ım  sen  affedicisin  

GÜNÜN DUASI

(Tirmizî, Deavât, 84)

affetmeyi seversin 

اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

beni de affet."

 

BİR ŞİİR;BİR ŞİİR;

FERDANEFERDANE
GÜNEŞDOĞDUGÜNEŞDOĞDU
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Kadir Gecesi

Kadir gecesi, Kur'an-ı
Kerim'in indirilmeye

başlandığı mübarek gecedir.
Bu gece o kadar mübarektir,

o  kadar mübarektir ki
sabaha kadar yeryüzüne akın

akın melekler iner. Allah
edilen duaları kabul eder.



AYLARAYLARAYLAR

RamazanRamazan

RebiülevvelRebiülevvel

RecepRecep

ZilkadeZilkade ZilhicceZilhicce

CemaziyelahirCemaziyelahir

7

MuharremMuharrem

CemaziyelevvelCemaziyelevvel

3 4

5 6

HİHİHİ RİRİRİ

SaferSafer

RebiülahirRebiülahir

ŞabanŞaban

ŞevvalŞevval

Feyza Nur DoğruFeyza Nur Doğru
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Selamun aleyküm çocuklar ben Dolunay.

Benim tam 8 tane halim ve ismim vardır.

Nasıl mı? Hemen anlatayım. Dünya hem kendi

etrafında hem de benim etrafımda dönerken güneş

ışıkları bazen yüzüme yarım, bazen daha az ve

bazen de tüm yüzüme dokunur. Siz de güneş

ışıkları yüzümü ne kadar aydınlatırsa beni o kadar

görürsünüz.

 

Aşağıdaki döngüde benim size göründüğüm 8 halim

var. Haydi o zaman benim 8 yüzümle tanışın...

 

HilalHilal

Şişkin ay

İlk dördün

Dolunay

Son dördün

Şişkin ay

Yeni ay
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RAMAZ
A

N
S

O
FR

ALARINI SÜSLE
Y

E
N

G
Ü

LLAÇ 

2 Çorba Kaşığı Gül Suyu

Yeliz Köse 

10 Adet  Güllaç Yaprağı

1,5 Litre Süt

1 Su Bardağı Toz Şeker1 Su Bardağı Ceviz İçi

Üzeri İçin Nar

Beş güllaç yaprağı �ç�n aynı �şlem� tekrarlayalım ve 5.
katı da ıslattıktan sonra bu kata cev�z serpel�m ve

üzer�ne d�ğer güllaç yapraklarını aynı şek�lde ıslatarak
serel�m. Kalan şekerl� sütten b�r su bardağı kadar alalım.
İçer�s�ne 2 yemek kaşığı gül suyu ekley�p tatlının üzer�ne

gezd�rel�m ve tatlıyı buzdolabına atalım en az 2-3 saat
d�nlend�rd�kten sonra serv�se hazır.

 Af�yet olsun :) 

Güllaç tatlısını yapmak �ç�n; öncel�kle süt ve şeker�
tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler� tamamen er�t�yoruz.

Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılımaya bırakıyoruz. Güllaç
yapraklarını teps�ye yerleşt�rmeye başlıyoruz. Yaprağının

parlak kısmı üste gelecek şek�lde der�nce b�r teps�ye
yerleşt�r�yoruz. Üzer�ne her yanı ıslanacak şek�lde b�r �k�

kepçe süt döküyoruz.
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HAZIRLANIŞI;

İlk olarak zencef�l, karanf�l ve çubuk tarçını uygun b�r tencereye

alalım. Üzer�ne suyu dökel�m ve kaynamaya bırakalım.

B�rkaç dak�ka kaynadıktan sonra üzer�ne şeker� ekleyel�m.

D�ğer kalan malzemeler� döküp 20 dak�ka kadar kaynatmaya devam

edel�m. Ardından ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Şerbet�m�z �y�ce soğuduktan sonra �nce süzgeçle süzel�m ve serv�s

edel�m.

RAM

AZ
A

N
S

O
F

R
ALARINI FERAHLA

T
A

N
Ş

E
R

BET 

1.5 Litre Su

1 Su Bardağı Şeker

3 Adet Tarçın

1 Çay Kaşığı Karanfil

1 Adet Kök Zencefil

5 Adet Kırmızı Üzüm
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Ramazan-ı Şer�f
sofralarımızı süsleyen,

güllaç ve  ramazan
şerbet�n� a�lece

hazırlamak kolay ve key�fl�
olacaktır.

Af�yet olsun.
 



EBRU SANATIEBRU SANATIEBRU SANATI

Ebru,su ve boyalar yardımıyla kağıt
üzerinde oluşturulan desenlerin yer

aldığı bir sanat dalıdır. Su bazlı yoğun
bir sıvının üzerine özel olarak yapılmış
boyalar dökülür ve çeşitli tekniklerle
ona şekiller verilir. Son olarak şekil,

desen ya da hayal gücü ile ortaya çıkan
şekillerin kağıt üzerine çıkarılıp,

kurutulması sonrası eser ortaya çıkar.
 

Peki, adı Ebru olan bir sanat türü
olduğunu biliyor muydun?

Renklerin su üzerinde raks
ettiği bir sanat dalı olan Ebru,

günümüzde daha çok hobi
olarak yapılır. Ebru sanatının
öğretildiği kurslar vardır ve

meraklıları bu kurslara
giderek eğitim alırlar

Ebru isimli bir

arkadaşın var mı?
Ne güzel bir isim değilmi?

Beyza Torgan

64



Çini sanatı, geleneksel
Türk el sanatıdır.

Toprağın pişirildikten
sonra şekil verilerek,
eşyalar üretilmesi ile

oluşmaktadır. 

 İç ve dış mimaride
eserleri

renklendirmek ve
cami içini motiflerle
süslemek amacıyla
kullanılmaktadır.

ÇİNİ SANATIÇİNİ SANATIÇİNİ SANATI

Çini sanatı, motifler,
şekiller ve

renklendirmelerden
oluşan eserlerdir.
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Hat sanatı Osmanlı döneminden günümüze
kadar gelen ve Arap harfleri çerçevesinde
oluşmuş güzel yazı yazma sanatıdır.
Hat sanatı ile uğraşan kişi,
hattat unvanıyla anılır.

HHH

AAA

TTT

   

SSS

AAA

NNN

AAA

TTT

III
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Hat yazılarıyla hazırlanan tablolar hem
camilerin ve evlerin duvarlarını hem de

görenlerin gözlerini şenlendirir.



Kuran-ı Ker�m sayfalarının
kenarlarında tezh�p sanatına sıkça

rastlanır.

El yazması k�taplara altın yaldız

ve boya �le yapılan süslemelere 

 “tezh�p” den�r. Arapça'da

altınlama anlamına gelen tezh�p,

yalnız altın yaldızla yapılan

süslemeler� değ�l boya �le yapılan

�nce tezy�natı da �ç�ne alır.

TEZHİP SANATITEZHİP SANATITEZHİP SANATI
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O

FR
ADUASI

Elhamdülillah,

 Elhamdülillah.

Bu nimetleri veren Allah,

Peygamberimiz Rasulallah,

Her yemekte deriz Bismillah.

Artsın, eksilmesin.

Taşsın, dökülmesin.

Gerisi kesilmesin.

Hep afiyetle yensin.

Geçmişlerimizin ruhu için,

Sağlara selamet için,

Bir de Allah rızası için,

el-Fatiha

 

“
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n

d
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n

y
e
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S
O

FR
ADUASI

Buhârî, Et`ıme 2, 3

Büşra Çakır
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Temiz elbise
giyinmeliyim.

Akraba ziyareti
yapmalıyım.

Güzel koku
sürmeliyim.

Bayramları SüslerBayramları Süsler
  En Güzel SünnetlerEn Güzel Sünnetler

Duygu Erdoğan

Erken
kalkmalıyım. 

Akrabalarımızla
hediyeleşmeliyim.

Kabir ziyaretine
gitmeliyim.

 Sadaka vermeliyim.
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En Güzel Ziyaret
Zeyd 3 veya 5 yaşlarında idi.

Zeyd'in çok sevdiği ve adını

Umeyr koyduğu bir kuşu

vardı. Peygamber Efendimiz

Zeyd’e "Umeyr’in babası"

anlamında "Ebu Umeyr" diye

seslenirdi. Bir gün Umeyr öldü

Zeyd bu hadise üzerine çok

üzüldü . Zeyd’in çok

üzüldüğünü gören Peygamber

Efendimiz Zeyd’in evine

Umeyr için baş sağlığına gitti.

Onu saçlarını okşayıp bir

tebessüm ile baş sağlığı

diledi. 

Sokakta oyun oynarken,

Hz. Peygamber�m�z’�n

etrafını sardık b�rden.

"Kend�n� b�zden kurtar,

kend�n� b�zden  kurtar"

ded�k hep b�rden.

Peygamber�m�z B�lal-�

Habeş�'ye "koş"  ded� "7

cev�z get�r evden" . B�lal-�

Habeş� cev�zler� get�rd�,

Peygamber�m�z� serbest

bıraktık b�rden.  

ASR-I SAADETTENASR-I SAADETTENASR-I SAADETTEN

HATIRALARHATIRALARHATIRALAR   

Gül kokulu torunlar 
 Hasan ve Hüseyin ,
dedelerinden  deve

istediler. Bunun üzerine
en güzel dede, Hz.

Peygamberimiz yere
eğildi ve “Haydi

çocuklar binin, bundan
iyi deve mi olur?”
buyurdu, Hasan ve

Hüseyin sevinçten uçtu.   

En Güzel Dede

En Güzel Ceviz

Esra TOPCU
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