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SEVGİLİ ÇOCUKLAR;

Tüm dünyada hasretle beklenen, sevgi, huzur ve neşe ayı,
biricik Ramazan-ı Şerîf geldi, hoş geldi! 
Biz bu kutlu ayımızı en güzel şekilde geçirmek, heyecanımızı  paylaşmak ve 
mutluluklara ortak olmak için elinizde tuttuğunuz dergiyi hazırladık. Sizinle 
çıktığımız bu yolda kutsal mescitlerimizi ziyaret edeceğiz, dünyadaki Müslüman 
kardeşlerimizin iftar sofralarına konuk olacağız, mâniler-şiirler söyleyeceğiz, 
birbirinden ilginç bilgiler öğrenip, bilmece-bulmacalarla eğleneceğiz!
 Siz de bu maceraya katılmak ister misiniz? Haydi o zaman sayfaları çevirin ve 
heyecanımıza ortak olun!

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

Kapak Tasarım:
Fatıma Betül Yılmaz



İçİndekİlerİçİndekİler

D�kkat D�kkat! Ramazan Yolcusu Kalmasın!..........................4

H�crî Aylar..................................................................................6

Yer�nde Duramayan Ay.............................................................7

Müslümanların Gözü Onda: H�crî Takv�m...............................8

10 Gümüş 1000 Bereket...........................................................9

Osmanlı’da Ramazan Gelenekler�..........................................10

Orucumun Yarısı.......................................................................14

Heyecanlı Bekley�ş...................................................................15

Bereketl� Sofranın Sırları..........................................................16

Gökyüzüne Uzanan Eller..........................................................18

Dünyada Şenl�k Var!................................................................13

RAMAZAN
sevinci
RAMAZAN
sEVİNCİ
RAMAZAN
sEVİNCİ

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



Her Sene Gelen M�saf�r..........................................................26

Zekat; Pay Etmekt�r, HerkeseYetmekt�r!...............................32

Ramazan Mân�ler�...................................................................33

Düşün! Anlat! Takl�t Et!...........................................................37

Cümbür Cemaat Bayram .......................................................41

M�n�k Seyyahlar Kıymetl� Yoldalar........................................44

Kutsal İzler..............................................................................46

Deryadan Haber Var!..............................................................42

B�l-Bul......................................................................................20

RAMAZAN
sevinci
RAMAZAN
sEVİNCİ
RAMAZAN
sEVİNCİ

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

Bal Tadında Ramazan, Ağzımızı Tatlandırır Her An.............24

Tüm Dünyada Heyecan, Geld� İşte; Ramazan!....................22



Bitti seferimiz kavuştuk
Ramazan'a,

Bu ay günlerimizi geçiririz
teravih ve oruçla,

Daha sık beraber oluruz
Kur'an-ı Kerim ile,

Gecelerin en güzeli Kadir
gecesini geçirmeliyiz bol

ibadet ile.

Bu sefer

sırasında sürekl�

okumamız

gereken b�r dua

var.. 

“Ey Allah'ım  Recep ve
Şaban'ı  bizim için mübarek
kıl, Bizi Ramazan'a ulaştır.”

Besmele �le başla yolculuğa,
üç kıymetl� ayı geç�r dualarla..  

3 Aylar Duası

KUR'AN AYI 

DİKKATDİKKAT

DİKKAT!DİKKAT!

اِْقرَاْ
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RAMAZAN DURAĞI



RECEP DURAĞI

Ramazan yolcusuRamazan yolcusu

kalmasın!kalmasın!
 

Bedia Sultan Güneş

RAHMET AYI

Recep’tir üç aylar seferinin
ilk durağı,

Bol bol dua edip güzel işler
yapmaya çalışmalı,
Yolumuza ışık tutan

 Regaib ve Miraç kandilleri ,
Aydınlatırlar bu mübarek ayı.

BEREKET AYI

Şaban’dır ikinci durağı
seferimizin,

İbadetlerimizi arttırıp
şükredelim,

Işıldayan Berât kandilini
güzel geçirelim,

Ramazan'ın bereketini
şimdiden hissedelim.

 

ŞABAN DURAĞI
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Zilkade
H�crî ayların onb�r�nc�s�y�m, 

duaların z�rves�y�m. 

Şevval
H�crî ayların onuncusuyum, 
Ramazan bayramını �ç�mde 

bulundururum.  
 

Recep
H�crî ayların yed�nc�s�y�m,

mübarek Ramazan’ın
müjdes�y�m. 

Cemaziyelahir
Altıncı h�crî ayım, 

Kur’an nuruyla nurlanalım.

Hİ  RÎ AYLAR

Cemaziyelevvel
H�crî ayların 

beş�nc�s�y�m, tefekkür 
 güneş�y�m.

Şaban
H�crî ayların sek�z�nc�s�y�m, 

Bolca tesb�h çekel�m.

11

3 Rebiülevvel

1 Muharrem
H�crî ayların b�r�nc�s�y�m,

bereket�n �nc�s�y�m.

2 Safer
H�crî ayların �k�nc�s�y�m,

 S�ze selam eder�m.

Ramazan
H�crî ayların dokuzuncusuyum,

Tüm müslümanların
göz nuruyum.
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Zilhicce
H�crî ayların sonuncusu,

hacıların gözdes�y�m.

4

6

7

5

8

10

12

Rebiülahir

Üçüncü h�crî ayım,
gül Peygamber�m’�n 

kokusundayım.

H�crî ayların dördüncüsüyüm,
�y�l�k gönüllüsüyüm.

ASİYE MERYEMASİYE MERYEM
YACANYACAN

(sav)
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 YERİNDE DURAMAYAN AY YERİNDE DURAMAYAN AY

Çocuklar ayın hiç yerinde duramadığını biliyor musunuz ?
Ay sürekli şekil ve isim değiştirip her gece dünyayı aydınlatmaya 

devam eder. Ayın sürekli şekil değiştirmesinin nedeni ise, dünya hem 
kendi etrafında, hem de ayın etrafında dönerken güneş, ayın bazen 

yarısını bazen tamamını aydınlatır. Güneş ayı ne kadar aydınlatırsa ay o 
kadar şekil ve isim değiştirir,  bu yüzden de hiç yerinde duramaz.
çocuklar gelin hep beraber yerinde duramayan ayın şekillerini ve 

isimlerini inceleyelim.
  
 
 

DOLUNAY

ŞİŞKİN AY

SON DÖRDÜN

HİLAL

YENİ AY

HİLAL

İLK DÖRDÜN

ŞİŞKİN AY

DÜNYA
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Hz.Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicretini
tarihi başlangıcı olarak kabul eden ve ayın yörüngesi

üzerinde  dönüşüne göre belirlenen ay takvimidir.
  

Hicrî takvimin esas 

alındığı kameri (ay) yıl 

354 gündür.

Hicri takvime göre bir ay bazen 29 bazen 30 olur .

Miladi takvime yani günlük

hayatta kullandığımız

takvime  göre hicri takvimde

her yıl 11 gün önce gelir.

BİR
yıl

kaç gündür?

Bu
nu bİLİYOR muydun ? 

Bu
nu bİLİYOR muydun ? 

BİR ay kaç gündür

?

MÜSLÜMANLARINMÜSLÜMANLARIN  
GÖZÜ ONDA:GÖZÜ ONDA:

HİCRÎ TAKVİMHİCRÎ TAKVİM

Hİcrî Takvİm Nedİr?   

F A T M A  N U R  A M İ L

 
Hicri takvim müslümanların 
ortak takvimidir. Oruç ve 

hac ibadeti bayram ve 
kandiller bu ay takvimine 

göre belirlenir.
 

Bunu bİLİYOR muydun ? 
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bir adam Rasulullah'a; 

10 Gümüş
1000

Bereket

Sevg�l� Peygamber�m�z 
Günlerden bir gün

Medine'nin pazarına çıktı.
  yanında 10 gümüşle

Kendisine 4 Gümüslük bir Gömlek
aldıktan sonra,  ,

kendisine    gümüse
bir gömlek daha aldı. 
Geriye sadece                kaldı.

Peygamber�m�z

2 gümüş

4 ,
Peygamber�m�z
gömlegi ona hediye etti.

"Bu ne kadar
güzel

bir gömlek"
 

Çünkü o, 
insanların en cömertiydi.

dedi.

Dönüs yolunda,
aglayan küçük bir kız ile karsılasdı.
Peygamber�m�z   :
"Niçin aglıyorsun?"diye sordu.

"Un almam için 
beni 2 gümüsle 

pazara gönderdiler, 
ama ben o parayı kaybettim" 

"Aglama, bu parayla un alabilirsin" 

 Son kalan 2 gümüs parayı ona verdi.

Küçük kız çok sevindi
Ama...

...sonra yine aglamaya basladı.
"Paramı ararken 

geç kaldım, evdekiler
bana çok kızacaklar."

"Beraber gidelim" diyerek 
Sevgili                             elinden tuttu,
ve eve kadar gittiler. 

Peygamber�m�z

Evdekiler onları 
görünce çok sevindiler.

Ve küçük kıza hiç kızmadılar.

"Allah 10 gümüse 

ne kadar

 bereket verdi"

"Sevgili Peygamberimizin    cömertligi
ne kadar kisiyi mutlu etti."

buyurdu. 

(sav)

(sav)

(sav) (sav)

(sav)

(sav)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

 Havva Güneş

,,

,

diyerek

,

Peygamber�m�z (sav)
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OSMANLI'DA RAMAZAN GELE
NEK

LE
Rİ

 

KARAGÖZ: Allah Allah, ne garip iş!

HACIVAT: Ne oldu Karagözlü'm, neye şaşırdın?

KARAGÖZ: Bugün bir şey duydum, hala aklıma yatmıyor Hacı Cavcav. Birkaç 

çocuk sokakta oynuyorken bir amca gelip onlara şeker verdi. "Alın bakalım 

Afife çiçekleri, ağzınız katlansın." dedi.

HACIVAT: İlahi Karagöz. Sen yine yanlış duymuşsun. O Afife Çiçeği değil, 

arife çiçeği. Ağzınız katlansın değil, tatlansın.

KARAGÖZ: Atike çiçeği mi? O nasıl bir cinsmiş öyle, ilk defa duydum. Yaprak 

mı atıyor?

HACIVAT: Yahu Arife Arife! Ramazan Bayramından önceki gün var ya, Arife!

KARAGÖZ:  Haa, Arife! Ee, çocuklara neden öyle diyorlar ki?

HACIVAT: Çocuklar bayramlıklarını bugünden giyip sokağa çıkıyorlar, 

insanlar da onlara iltifat etmek için arife çiçeği diyorlar. 

KARAGÖZ: Doğru ya! Yarın bayramdı değil mi..

HACIVAT: Öyle tabii ya.

KARAGÖZ: Sen benden büyüksün bu arada. Ver elini öpeyim Hacivat'ım. 

Harçlığımı şimdiden verirsin.

HACIVAT: E öp bakalım, vereceğiz artık.

 

Fatıma Konukcu

Osmanlı'nın Ç�çek Çocukları 

Sabırsızlanırım görmek �ç�n bayramı.Sabırsızlanırım görmek �ç�n bayramı.

G�yer�m ar�fe günündenG�yer�m ar�fe gününden

bayramlıklarımı.bayramlıklarımı.

Arkadaşlarımla heyecanla çıkarızArkadaşlarımla heyecanla çıkarız

sokağa,sokağa,

'' '' Ar�fe Ç�çeğ�Ar�fe Ç�çeğ� '' derler b�ze Osmanlı'da. '' derler b�ze Osmanlı'da.

(Hac�vat sahneded�r. Karagöz sahneye sonradan g�rer. )
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Yoksulların Dostu; Z�mem Defter� 

D�ş�n K�rası mı Olur? 

Penceren�n Önüne Koyulan Ç�çekler

Osmanlı'da Ramazan ayında,Osmanlı'da Ramazan ayında,

Açıktır herkes�n kapısı.Açıktır herkes�n kapısı.

K�m olsa m�saf�r kabul ed�l�r,K�m olsa m�saf�r kabul ed�l�r,

İftaraİftara ortak ed�l�r . ortak ed�l�r .

Yemekten sonraYemekten sonra    hed�ye olarak,hed�ye olarak,

D�ş k�rası takd�m ed�l�r,D�ş k�rası takd�m ed�l�r,

M�saf�r rahat ett�rmeye,M�saf�r rahat ett�rmeye,

B�lhassaB�lhassa önem ver�l�r. önem ver�l�r.

Ramazan ayından �y�l�k yapmak �steyenler,Ramazan ayından �y�l�k yapmak �steyenler,

  Bakkal amcanın yanına g�derler,Bakkal amcanın yanına g�derler,

Borçların yazdığı z�mem defter�nden,Borçların yazdığı z�mem defter�nden,  

B�r�n�n borcunu öderler.B�r�n�n borcunu öderler.  

Para veren k�me yardım ett�ğ�n� b�lmez,Para veren k�me yardım ett�ğ�n� b�lmez,

Böylece kend�yle övünmez,Böylece kend�yle övünmez,

Borcu ödenen yardım eden� b�lmez,Borcu ödenen yardım eden� b�lmez,

Kend�n� mahcup h�ssetmez.Kend�n� mahcup h�ssetmez.

Ne düşüncel� �nsanlardı Osmanlı halkı,Ne düşüncel� �nsanlardı Osmanlı halkı,

Baktılar penceren�n önündek� ç�çeğ�n reng�Baktılar penceren�n önündek� ç�çeğ�n reng�

sarı,sarı,

Asla oradan geçerken gürültü yapmazlardı,Asla oradan geçerken gürültü yapmazlardı,

Çünkü b�l�rlerd� o ev�n halkının var b�r hastası.Çünkü b�l�rlerd� o ev�n halkının var b�r hastası.

Baktılar penceren�n önündek� ç�çeğ�n reng�Baktılar penceren�n önündek� ç�çeğ�n reng�

kırmızıkırmızı  

O evde genç ve bekar b�r kızın yaşadığınıO evde genç ve bekar b�r kızın yaşadığını

anlardı.anlardı.

Ev�n önünden geçerken kaba konuşmazdı.Ev�n önünden geçerken kaba konuşmazdı.  

En üst düzeydeyd� ahlak ve özel hayata saygı.En üst düzeydeyd� ahlak ve özel hayata saygı.
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İk� Farklı Kapı Tokmağı

Türk Kahves�n�n Yanında
Su Ver�lmes�n�n Sebeb�

Tat�ller 3 Aylarda Olurdu

Osmanlı'nın kapılarında �k� tokmak vardı,Osmanlı'nın kapılarında �k� tokmak vardı,

Vurulunca b�r�n�n ses� kalın,Vurulunca b�r�n�n ses� kalın,

D�ğer�n�nk�D�ğer�n�nk� �nce çıkardı. �nce çıkardı.

Erkekler kalın olanı,Erkekler kalın olanı,

HanımlarHanımlar �nce tokmağı kullanırdı. �nce tokmağı kullanırdı.

Evdek�ler de m�saf�r� ona göre karşılardı.Evdek�ler de m�saf�r� ona göre karşılardı.

Osmanlı �nsanı o kadar k�bardı k�,Osmanlı �nsanı o kadar k�bardı k�,

M�saf�re �kram �ç�n “Aç mısınız?” d�ye sormazdı,M�saf�re �kram �ç�n “Aç mısınız?” d�ye sormazdı,  

Gelen k�ş�ye önce kahve ve su �kram eder ,Gelen k�ş�ye önce kahve ve su �kram eder ,

Önce suyu �çerse aç olduğunu anlardı.Önce suyu �çerse aç olduğunu anlardı.

Osmanlı'da talebeler�n tat�ller�,Osmanlı'da talebeler�n tat�ller�,

Üç aylarda ver�l�rd�.Üç aylarda ver�l�rd�.

Bu aylarda talebeler �nsanlara,Bu aylarda talebeler �nsanlara,

öğrend�kler�n� öğret�rd�.öğrend�kler�n� öğret�rd�.

İnsanlarİnsanlar da onlara teşekkür �ç�n, da onlara teşekkür �ç�n,    hed�yehed�ye

ve �kram ver�rd�.ve �kram ver�rd�.

İnsanlarİnsanlar yen� şeyler öğren�r, yen� şeyler öğren�r,

TaTalebeler okullarına mutlu dönerd�.lebeler okullarına mutlu dönerd�.
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Kuzey kutbuna yakın olan
ülkelerde yazları günler

uzun sürdüğü için Dünya’da
en uzun oruç süresi

buralarda yaşanıyor.

Afrika gibi Güney
enlemlerindeki ülkeler,

Dünya'da en kısa Oruç'un
tutulduğu yerlerdir.

D Ü N Y A D A                V A R !

Bilimsel araştırmalar oruç
tutmanın diyabetten, kanser

ve kalp krizine kadar 
birçok hastalığı önlediğini 

 ifade etmiştir. 

Biliyor muydunuz?
Uzun süren açlık, sağlıklı hücreleri

harekete geçirerek yaşlanmış ve yapısı
bozulmuş hücreleri yemesini sağlıyor.
3 günlük orucun yaşı ileri birinin bile

metabolizmasını yenileyebiliyor. 

ŞENLİK

Biliyor muydunuz? 
Sene içerisinden makine gibi durmadan çalışan

sindirim organlarımız yıpranmaktadır.
Sindirim organlarımız oruç ile bir ay boyunca
güç ve kuvvet kazanarak dinlenme ve bakım
ihtiyacını karşılamaktadır. Bu  durum “Oruç

tutun sıhhat bulun” hadisinin delili nitelikte bir
bilimsel kanıttır.

Biliyor muydunuz ?
Oruç, hücreleri onararak

zihinsel fonksiyonları arttırır.
Birçok zihinsel hastalığını

önler

Asya'da Ramazan boyunca İftar 
ve sahur arası panayırlar 

düzenlenir, etkinlikler yapılır. 
Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunu 

ise en bilinen eğlencelerdir.

 

                Elif GÖNÜL 
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"Oruç tamam da,
Tekne orucu k�m�n aklına gelm�ş?"

Osmanlı döneminde Ramazan ayında oruç 
tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları 
durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek 
teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, 

oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine 
“Tekne Orucu” denilirmiş.

 

Oruç, güzel d�n�m�z İslamın beş 
şartından b�r�d�r. 

Tekne orucu ned�r?
Gün boyu oruç tutamayan m�n�kler�n 

yarım gün oruç tutmasına den�r. 

Müslümanlar Allah'ın onların üzer�ne vaz�fe 
kıldığı oruç �badet�n� yer�ne get�rmek �ç�n 

�msak vakt�nde n�yet ederek akşam ezanına 
kadar h�çb�r şey y�y�p �çmezler. Hatta 

bununla b�rl�kte gün �ç�nde eller�n�, d�ller�n� 
ve gözler�n� her türlü yanlış davranışlardan 

sakınırlar.

Oruç ned�r?

Orucumun

Göz aydın hep�m�ze,
Mübârek günler b�ze,
Onb�r ayın sultanı,
Hoş geld�n ev�m�ze.

Y A R I

 
Esma Nur 

B�lger

S I
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heyecanlı

Bugün mübarek Ramazan 
ayının �lk günü, Talha ve Meva  

artık büyüdükler� �ç�n tekne 
orucu tutuyorlar.  İk�s� de çok 
heyecanlılar.  Annes� onların 

en sevd�ğ� yemekler� dualarla  
hazırladı.

Meyvel� pasta

Mevs�me uygun

salata

Yaprak
 sarması

Bademl�
hurma

Soslu çıtır

tavuk

Ramazan

p�des�

Sıcacık
yayla

çorbası

BEKLEYİŞBEKLEYİŞSevg�l� ebeveyn,

 Çocuğumuz oruç tutmak �sted�ğ�nde

onun bu heyecanını yarım gün veya

daha az sürede  oruç tutacak şek�lde 

 destekleyel�m, �ftar �ç�n çocuğumuzun

�sted�ğ� menüyü hazırlayalım.

Ev yapımı
şerbet

Talha ve Meva’nın

sofrasında neler mi var?

D�ş k�rası

Rümeysa Öz
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Gıda la r ın  he la l  ve  tem�z
o lmas ına  d �kka t  ederd � .

Ka laba l ı k la  o tu ru lan
sof ra la r ı  çok  severd � .

Aza  kana t  ed � lmes �  
 t avs � yes �nde  bu lunurdu .

İ s ra f tan  kaç ın ı lmas ı  
gerek t �ğ �n �  emrederd � .

Sof radan  doyu lmadan
ka lk ı lmas ı  gerek t �ğ �n �
öğü t le rd � .

1

2

3

4

5

 S IRLARI

BEREKETL
İBEREKETL
İ

S ıcak  yemeğ �  ü f lememek .

Yemek ten  önce  e l l e r �  y ı kamak .

Besme le  � l e  baş lamak .

Yemek te  � s ra f  e tmemek .

Yemek  ye rken  önünden  yemek

Sağ  e l  � l e  yemek .

Yed �ğ �nden  � k ram e tmek  .

SOFRANIN
SOFRANIN

Yemeğ �n  sonunda
E lhamdü l � l l ah  demek .

Ağz ındak �  l okmay ı  � y � ce
ç �gned � k ten  sonra  yu tmak .

He la l  ve  tem �z  yemek . .

ZEMZEM
SABUNCU
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EFEND İM İZ(ASV) ' İN
EFEND İM İZ(ASV) ' İN

EN SEVD İĞİEN SEVD İĞİ
Y İYECEKLERY İYECEKLER

ARASINDA NELER
ARASINDA NELER

VARDI??VARDI??
  

Sa �b  � s �m l �  b � r  çocuğun
an la t t ı ğ ına  gö re  b � r  gün

b � r kaç  a rkadaş ı y l a  be raber
Peygamber  E fend �m �z (s . a . v . ) ' �

z � ya re t  e tmeye  g � tm �ş le r .
Bu  s ı rada  Peygamber �m �z

hu rma  y � yo rmuş .Râsu lu l l ah
on la r ı  gö rünce  her  b � r � ne  b � r
avuç  hu rma  ve re rek  baş la r ı n ı
okşamış .Çocuk la r  da  bundan

çok  memnun  o lmuş la r .

S � r k e

S ü t İ n c � r

Z e y t �
n

B a l

Ü z ü
m

Et ürünler�

Karpuz
Ayva

Kabak

Mantar
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Bismillahi aştır, Nimetini taştır, 
salihlere ulaştır, Mekke Medine 

dolaştır. Bismillahi nurdur, kaza 
bela geri dur, bu sofra mamurdur*, 
bu sofrada Halil Ibrahim bereketi 

bulunur. Yiyenlere helal, yedirenlere 
hayır ve hasenat için,

 el-Fatiha. 
 

Gökyüzüne Uzanan EllerGökyüzüne Uzanan Eller

Süt

Yemek Duası :Yemek Duası :

 
*Mamur : şen, neşeli, güzel.

Hz. Peygamber (s.a.v) orucunu hurmayla açardı, şayet hurma 
bulamazsa su �le açmayı terc�h ederd�. Ayrıca yemeğe başlamadan 
eller�n� yıkar "B�sm�llah" çeker yemeğe öyle başlardı. Yemekten 
sonra eller�n� tekrar yıkar "Elhamdul�llah " derd�.

 Ravzanur Temur
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اَللُّهمَّ لََك ُصْمُت َو بَِك

آَمْنُت َو َعلَْيَك تََوكَّْلُت َو

 َعَىل رِْزِقَك
أَْفَطْرُت

Allah'ım senin rızân için oruç
tuttum. Sana inandım. Sana

güvendim. Senin rızkınla
orucumu açıyorum

 

Res�mde g�zlenen nesneler� bul ve da�re �ç�ne al .Res�mde g�zlenen nesneler� bul ve da�re �ç�ne al .  

Iftar duasıIftar duası
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BİL-BULBİL-BUL
B�lsem de yazsam!

sayfasındak� b�lmeceler� 

bulup renkler�n�n 

bulunduğu kutucuklara 

yerleşt�rel�m.

Rümeysa 
BİRSAYI

20
 



Uykumdan uyanır, sofraya geçer�m,
Yemeğ�m� yer, suyumu �çer�m,
Ezan ses�n� duyar duymaz,
Yeme-�çmey� keser�m. 

Bazen acıkır, bazen susarım,
Allah'ın emr� d�ye kend�m� tutarım,
Akşam ezanı okunur okunmaz,
Suyumu �çer, orucumu açarım.

 
Cam�lere gel�r, bütün cemaat,
Yan yana d�z�l�r, saf saf,
Ramazan ayında her akşam,
Kılarlar y�rm� rekat. 

Toplanır mü'm�nler, 
Okurlar Kur'an'ı,
Ramazan ayı sonunda, 
Hat�m ederler Yüce K�tabı.  

 
Göklerde gezer�m, 
Çocukları pek sever�m,
Eğer d�kkatl� bakarsan,
Bu sayfada da var yer�m.

Sahurumu yapar, ger� yatarım,
Akşam ezanıyla orucumu açarım, 
Anlamak �ç�n bütün �nsanları, 
Otuz gün boyunca bunu yapmalı. 

Bekler�m Kur’an’ın �nd�ğ� günü, 
Ramazan ayının 27. günü,
Namazımı kılar, orucumu tutarım,
O gün bolca Allah’ı anarım. 

M�s g�b� kokarım,
Görenlere mutluluk saçarım,
Renk renk, çeş�t çeş�t�m,
Bahçeler�, saksıları süsler�m.

ÇİÇEK

İFTAR

RAMAZAN 

UÇURTMA

KADİR GECESİ

TERÂVİH

SAHUR

MUKABELE 

BİLSEM DEBİLSEM DE  
                    YAZSAM!YAZSAM!  
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Tüm Dünyada Heyecan,Geld� İşte ;Tüm Dünyada Heyecan,Geld� İşte ;

Selamun Aleyküm arkadaşlar! Benim
adım Bagatur, Moğolistanlıyım bunlar  da
benim arkadaşlarım. Her sene Ramazan
ayına girmeden önce evlerimizi süsler,
Ramazan köşesi hazırlarız. Her akşam
iftara misafir davet ederiz. Soframızda
balık eksik olmaz, balığa bayılırız. Seni

de balık yemeğe davet ediyoruz.

Selamun Aleyküm arkadaşlar!
Benim adım Umar, Kırgızistanlıyım. 

Biz Ramazan ayında kapı kapı gezer şiirler 
söyleyerek para, şeker, meyve toplamayı 

çok severiz. Bütün herkese mübarek 
Ramazan ayının geldiğini müjdeleriz. 

Ramazana özel her evde hamur işi olarak 
beş parmak veya pelu pişirilir. 

Selamun Aleyküm arkadaşlar! Benim adım
Meysem, Afganistanlıyım. Biz Ramazanı çok
büyük bir coşkuyla kutlarız. İftarda camilere

tepsi tepsi yemek ve su ikramı yaparız.
Bütün çocuklar yatsı namazlarından sonra

şiirler söyler para toplar, topladıkları paraları
ihtiyaç sahiplerine verirler. Ramazanda

yardımlaşmaya ayrı  bir önem veririz. Sen de
komşularına yardım etmeye ne dersin? 

Selamun aleyküm arkadaşlar!
Benim adım Nurcemal, Doğu

Türkistanlıyım.
Bunlar da benim kardeşlerim. Ramazan

öncesi evlerimizde Ramazana güzel
girmek için büyük bir temizlik yapılır.

 İftardan sonra gençler dolaşır, çocuklara
şeker dağıtır. İftar soframızda mutlaka
çorba olur kardeşlerimle en sevdiğimiz
çorba çüçüredir, bir gün seni de çüçüre

yemeğe bekliyoruz.

RAMAZANRAMAZAN    
 Ecrin Filiz
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Selamun Aleyküm arkadaşlar!
Benim adım Badrani, Tanzanyalıyım.

Ramazan gelmeden günler önce burada 
heyecan başlar ve hergün ilahiler söyleriz.
Arkadaşlarımla Ramazan’da en sevdiğimiz

şey sahur vaktinde dışarda def 
çalınmasıdır. Sahura kalkmaya bayılırız.
İftarda herkese dua ederiz. Sen de bize 

dua etmeye var mısın? 

Selamun aleyküm arkadaşlar! Benim
adım Madiyar, Kazakistanlıyım.
Ramazan ayında camilerde hem

iftarlar hem sahurlar yaparız.
Yetişkinler güzel kıyafetler alırlar ve

bizlere hediye ederler. İftar soframızda
kurdak yemeği yaparız ve gelen

misafirlere küçük hediyeler veririz.
Kazakistan’da Ramazan günlerini çok

severiz. 

 Selamun Aleyküm arkadaşlar!
Benim adım Musa, Suudi Arabistanlıyım.

Burada Ramazan çok güzel geçer.
Akşamları uzuunca sofralar kurulur buna
“Medine sofrası” deriz. Medine sofrasında
muz olur, ben de muzu çok severim. Hep

birlikte iftar yapılır çocuklara şeker, hurma,
zemzem bir sürü şey hediye edilir. Tüm

kardeşlerimi Ramazana  buraya
Peygamberimiz(sav)’in şehrine beklerim.

Selamun aleyküm arkadaşlar!
Benim adım Hacer yanımdaki de kardeşim

İbrahim, biz Kudüslüyüz.
Ramazanı çok seviyorum çünkü iftardan

sonra Mescid-i Aksa’nın bahçesinde
teravih namazı kılınır, ben de

arkadaşlarımla oyun oynarım. Namazdan
sonra da dua edilir bütün müslümanlara.

Sende bize dua etmeye ne dersin? 
 
 23



Ramazan tebrik 
kartları 

hazırlayarak  
yakınlarımıza 

verelim.

Ramazan ayı Kur'an 
ayıdır. Kur'an 
okuyalım ve  

Kuranımız için 
keçeden kılıf yapıp 

süsleyelim. 

Odamızın camına 
'Ramazan 

heyecanı' yazarak 
süsleyelim.

Evimizi balonlar, 
kandiller, minik 

bayraklar ve 
ışıklar ile 

süsleyelim.

Öğlene kadar 
tekne orucu 

tutalım.

Akrabalarımızı 
arayıp iftara davet 
edelim. Davetimize 
icabet ettikleri için 
teşekkür edelim ve 

onlara diş kirası 
(minik hediyeler) 

verelim.

Peygamberimiz’in (sav) 
küçük arkadaşlarından 
olan Hazreti Enes ile bir 

anısını okuyalım ve 
bolca salavat getirelim.

Bir mani 
ezberleyelim 

ve ailemizi 
sahura o 
mani ile 

uyandıralım.

"Tebessüm 
sadakadır" hadisini 

öğrenelim ve herkese 
bolca gülümseyelim.

Aile büyüklerimizle 
birlikte Ramazan ayı 

hakkında sohbet 
edelim.

Allah'ın 
isimlerinden 5 

tanesini anlamları 
ile birlikte 

ezberleyelim.

Fırına gidelim, 
evimiz için pide 

alalım. Sonra ihtiyaç 
sahipleri için de 

askıya pide 
bırakalım.

Mevsim meyvelerini 
kaynatıp Ramazan 

şerbetimizi 
hazırlayalım.

Komşularımıza ikram 
edelim.

Peygamber 
Efendimiz (sav) 

sadaka vermenin 
en faziletli olarak 
belirttiği bu ayda 
sadaka verelim.

11 ayın sultanı Ramazan ayını 
iyilikler, ibadetler,  yeni bilgiler ile 
dolu dolu geçirmeye var mısınız? 
İşte size hem öğrendirici hem de 
eğlendirici  30 güne 30 etkinlik.

1

2

3

BAL TADINDA RAMAZAN,BAL TADINDA RAMAZAN,
AĞZIMIZI TATLANDIRIRAĞZIMIZI TATLANDIRIR

HER AN!HER AN!
  

4 5 6

7 8 9

10 11 1213

14

15

3 
mescidimizle 

ilgili bilgi 
edinelim ve 
resimlerini 

odamıza 
asalım.

Hat�ce Kübra
 Yılmaz
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Kapıya zikirmatik 
yapıştıralım ve 

çocuğun salavat 
çekmesini teşvik 

edecek bir kaç söz 
yazalım.

İtikaf kavramını 
öğrenelim. Evimizin 

bir köşesine çarşaf ile 
çadır yapıp Kur'an, 

seccade, tesbih 
koyalım ve 10 dakika 

itikafa girelim.

Ailemizdeki 
herkese tesbih 
hazırlayalım ve 
akşama kadar 
salavat yarışı 

yapalım.

"Arefe Günü" yeni 
alınan 

bayramlıklarımızı 
hazırlayıp, yeni açan 

arefe çiçeği gibi 
sevinçle bayramı 

bekleyelim.

"Kadir Gecesi" 
Bugün camiye 
giderek bütün 
müslümanlar 

için dua 
edelim.

"En güzel zaman: 
Şehr-i Ramazan" 

yazan rozetler 
hazırlayalım. 

Arkadaşlarımıza 
hediye edelim. 

En güzel

zaman:

Şehr-i

Ramazan

"Hayra vesile olan 
hayrı işlemiş gibidir"
hadisini öğrenelim. 
Bir iyilik yapalım ve 

kimseye 
söylemeyelim.

'Hayra vesile olan

hayrı işlemiş gibidir.'

Hadis-i Şerif

Ramazan kolisi 
hazırlayalım ve 
ihtiyaç sahibi 

aileye 
yollayalım.

İftar hazırlarken 
annemize 

yardım edelim 
ve sofra duasını 

yapalım.

Bir vakit 
namazımızı cemaat 

ile eda edelim.

Kabul ett�ğ�n�z 
�ç�n 

teşekkürler

İftarda tek çeşit 
yemek yiyelim, 
fakir insanlar  

hakkında 
tefekkür 
edelim.

Maket cami yapalım 
ve bayram namazı 

hakkında konuşalım.

Peygamberimiz'in 
(sav) sevdiği yiyecek 

olan hurma, süt ve 
badem ile minik 

toplar yapalım. Akşam 
iftarda ailemize ikram 

edelim.

Bayram temizliğinde 
annemize yardım 

edelim.

16 17

18

19 20

2122

23

24

25

26

27

28

29

30

Peygamberimiz'in 
(sav) hayvanlsr ile 

olan bir anısını 
öğrenelim ve 

birisine öğretelim.
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Her zaman olduğundan daha neşelilerdi.
Birbirleriyle selamlaşırken "Çok şükür

bugüne ulaştık." diyorlardı. Neden böyle
söylediklerini bir türlü anlayamadım .

 

Selamün Aleyküm
 çocuklar benim ismim Burak.

 Ben tam 6 yaşındayım ve her gün yeni
yeni şeyler öğreniyorum.

Bugün o kadar çok şey öğrendim ki sizinle
paylaşmak için sabırsızlanıyorum.
Bu akşam tüm akrabalarımız bize

geldiler. 

Evet oğlum, bugün  çok özel bir gün. 

Bugün Ramazan ayının ilk günü. 

Allah bizi bu güne ulaştırdığı için

 çok mutluyuz.

 Mutluluğumuzu birlikte paylaşmak için 

iftarı hep beraber bekleyeceğiz.

 

 Anne, neden herkes bizegeldi? Bugün özel bir günmü?

YAZAN:
MERYEM ASLAN

1 .
HER SENE GELEN  

Her zaman olduğundan daha 
neşelilerdi. Birbirleriyle selamlaşırken 
"Çok şükür bugüne ulaştık." diyorlardı. 

Neden böyle söylediklerini bir türlü 
anlayamadım .

 

Selamün Aleyküm
 çocuklar benim ismim Burak.

 Ben tam 6 yaşındayım ve her gün yeni 
yeni şeyler öğreniyorum.

Bugün o kadar çok şey öğrendim ki 
sizinle paylaşmak için 

sabırsızlanıyorum. Bu akşam tüm 
akrabalarımız bize geldiler. 

Evet oğlum, bugün  çok özel bir gün. 

Bugün Ramazan ayının ilk günü. 

Allah bizi bu güne ulaştırdığı için

 çok mutluyuz.

 Mutluluğumuzu birlikte paylaşmak için 

iftarı hep beraber bekleyeceğiz.

 

 Anne, neden herkes bizegeldi? Bugün özel bir günmü?

 
MERYEM ASLAN

1 .
HER SENE GELEN  
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"İftar ne ki?"
diye düşündüm. Beklediklerine göre,
bize gelecek bir misafir olmalı. Çok
merak etmiştim. Kim bu iftar? Ne
zaman gelecek? diye hep camda

bekledim ama hiç gelen olmadı.Benim
böyle beklediğimi görünce annem bana

gülümsedi ve "İftar kendi vaktini
biliyor, biz sabırla beklersek o kendisi

gelecektir." dedi.
"İftar çok akıllı olmalı kendi vaktini

biliyor, vakti gelince de geliyor." 
diye düşündüm. 

 

 Tam bu sırada dedem beni yanına 
çağırdı ve beni çok özel bir yere götüreceğini 

söyledi. Hatta gideceğimiz yerde müslüman kardeşlerimiz ile  buluşacakmışız. 
 Müslüman kardeşlerimiz ile nereye gidebilirdik ki, o kadar kişi nereye sığar hiç

anlayamadım. 
 

Oyuna daldığım sırada
annem içerden seslendi:

“Güzel oğlum hadi gel, iftar geldi. “ dedi.
İşte sabahtan beri beklediğim iftar

gelmişti! O kadar heyecanlanmıştım ki
koşarak kapıya gittim ama kapıda

kimsecikler yoktu. İçeri girdim. "Herkes
sofrada, farklı kimse yok. Nerede iftar?"
diye sordum. Herkes gülmeye ve dedem de

anlatmaya başladı. Meğerse iftar bir
misafir değilmiş, iftar bir vakitmiş.

 O vakit gelince müslümanlar 
oruçlarını açarlarmış. 
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Artık yola koyulmuştuk. Gerçekten de  dışarıda  bir sürü insan vardı ve bir yere
 gidiyorlardı. Etraf ışıl ışıldı. Kafamı kaldırıp etrafıma bakınca camiye

 geldiğimizi fark ettim ama bu her zamanki gibi durmuyordu. Bu caminin ortasında bir
yazı vardı. Acaba cami bize bir şey mi söylüyordu?

 
 

Dedeciğim,
 ben hazırlandım. Haydi  müslüman

kardeşlerimiz ile buluşacağımız yere
gidelim!

Tamam yavrum, 
abdestimi aldıktan sonra 

çıkabiliriz.

Dedeme sordum 
ve onun adının MAHYA olduğunu

söyledi. Ramazanda camilere
mahya asılırmış. Bu camideki

mahyada da "Hoşgeldin Ramazan"
yazıyormuş. Camiye girdik. Dedem
TERAVİH namazı kılacağımızı
söyledi. Teravih namazı ne demek

biliyordum, babam öğretmişti bana.
Ramazan ayında her akşam kılınan

bir namazdı.

HOŞGELDİNHOŞGELDİNHOŞGELDİN       RAMAZANRAMAZANRAMAZAN
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Annem oruç tutmak istiyorsam
erkenden uyumamı söyledi, böylelikle
sahura daha dinç kalkabilirmişim. 

Teravih namazı ne sabah namazına benziyordu ne de öğle namazına , ilk defa kıldığım 
bir namazdı. Camiden geldikten sonra çook huzurluydum. İçim kıpır kıpır olmuştu.

Uyuduğumda dışardan gelen Güm Güm 
Güm sesine hemen kalktım. Cama 

baktığımda davulcunun geldiğini anladım. 
Mahalledeki camların ışıklarının yanmaya 
başladığını gördüm. Hemen gidip anneme 
sahur hazırlığında yardım etmeliyim diye 

düşündüm.

  
  Elif ÇİVİOĞLUElif ÇİVİOĞLU
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Mutfağa gittiğimde 
çooktaan sofra hazırdı. 

Ailecek sahurumuzu yaptık 
ve Sabah namazımızı kılıp 
tekrardan uykuya daldık.

Sabah olduğunda...

Hadi oğlum, seninle
beraber mukabeleye

gidelim.
Olur annecim hemen

hazırlanayım . 
 

 Sonra düşündüm ki mukabeleye
gidiyoruz ama mukabele neydi ki ? 
Yoksa mukabele oyuncak dükkanı
mıydı? Olsa olsa markettir. Her

bayram dayım bize ziyarete gelir.
Herhalde dayım için hazırlık

yapacağız. Hemen hazırlandım.
Annemle yola çıktık.
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Bu gece yapılan bir
ibadet, bin ayda yapılan

bir ibadete feyiz ve
fazilet itibarıyla denk
sayılır. Hadi oğlum,

Kadir gecesi için
hazırlıklara
başlayalım...

Yolda giderken anladım ki 
camiye gidiyoruz. 

 "Anne neden camiye geldik ? " 
Annem :Mukabeleye geldik 
oğlum. Mukabele bir kişinin 
Kur'an-ı Kerim'i okuması ve 

diğerlerinin onu takip 
etmesidir, bizde buraya hem 
okumaya hem de dinlemeye 

geldik.

Kur'an-ı Kerim sesi içimi huzurla doldurdu.
Eve geldiğimizde anneme Ramazan ayının ne
kadar güzel geçtiğini söyledim. Annemde bana
bu ayın diğer aylardan farklı olduğunu bu aya

'Kuran ayı ' denildiğini söyledi.

 Kuran ayı mı yoksa ayın
üstünde Kuran mı yazıyor ?

 diye sorduğumda, annem güldü.
Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in
indirildiğinden bahsetti. O
yüzden bu aya 'Kuran ayı'

deniliyormuş. Kur'an-ı Kerim'in
indirildiği gece de Kadir

gecesiymiş.

KUR'AN

KUR'AN
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Bir şiir okumaya 
ne dersin?

Zekat;  
Herkese Yetmekt�r!Herkese Yetmekt�r!

Bizlere paylaşmayı öğreten,
İslamın en güzel şartıdır zekat.
Verdiğimizde huzur bulduğumuz,
En güzel kazançtır zekat.

     unu biliyor muydun
Osmanlı döneminde yaşayan Keçecizade

Hayreddin adında bir esnaf, camii yaptırmak ister
ve para biriktirmeye başlar. Canı birşeyler almak

istediğinde, almayıp; "sanki yedim" diyerek
parasını ayrı bir yere koyar. 20 yıl boyunca

biriktirdiği paralarla bir camii yaptırır. Camiinin
adı halk arasında ''Sanki Yedim Camii'' olarak

anılmaya başlar. 
Sanki Yedim Camii İstanbul'un Fatih ilçesinin

Zeyrek semtinde bulunur.

Ömer ablası Elif'i üzgün gördü ve onu mutlu etmek 
için  bir hediye almıştı. Fakat yolunu kaybetti. 

Haydi yolunu bulabilmesi için ona yardım edelim, 
Elif'i sevindirelim. Yardımlaşalım, mutlu olalım. 

 
İslam'ın 5 şartından b�r�d�r,

yılda b�r defa ver�l�r?

(zekat)

Bir bilmeceye

ne dersin?

“Zekât, İslâm’ın köprüsüdür.”  

(Beyhakî, Şuab, 3, 20, 195)

B

 
Zeynep KOŞARPaPa          Etmekt�r,Etmekt�r,

     Bu Hadis-i Şerif-i biliyor
muydun ?

yy
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Duyduk duymadık demey�n!
'Ramazan ne zaman?'

demey�n.
Raga�b, M�raç, Berat kand�l�n�

duyunca,
Ramazan gel�yor b�l�n.

Besmele �le çıktım
yola,

Selam verd�m
sağa sola.

A ben�m güzel
kardeşler�m,

Ramazanınız
mübarek ola.

Ramazan geld� Ramazan.
B�ze derler Müslüman.

Acıkınca sızlanma,
Sabır ver�r Yaradan.

Çocuklar uyanın,
Sahuru

kaçırmayın!
Anneler mutfakta

bekl�yor.
Çayınızı

soğutmayın.

Top patladı
sanırsın.

Ezan ses� ararsın.
�ftara daha çok var.
Çorbanın ocakta ne

�ş� var?

Ramazan geld�
Ramazan.

Dualar kabul olur o
zaman.

Aç eller�n� a kardeş�m,
İste herşey� Allah'tan.

Davulcu gel�yor
uzaktan.

Daha yen� kalktık
sofradan.

Ne zaman sahur oldu ?
Uykumuzu alamadan.

Yaklaştık on b�r ayın sultanına.
Terav�h, �ftar ve sahura.

Geld�k üç ayların sonuncusuna.
B�z geld�k Ramazan,

Kavuştuk sana.

 
NUR BANU DİNÇEL
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Kardeş�m sızlandı.
Uykum var d�ye nazlandı.

Sahurda bereket var.
Herkes sahura kalkmalı.

Çok şükür kalktık
sahura.

N�yet ett�m Allah rızası
�ç�n oruç tutmaya.

Tüm gün yemed�m,
�çmed�m, sabrett�m

İftarda z�yafet�
hakett�m.

Gün boyu
sabredel�m.

Y�y�p �çmeden
gezel�m.

İftarın geld�ğ� an ,
B�r bakmışız

b�tm�ş Ramazan.

Recep geld� hoş geld�.
Şaban ayı şeref

verd�.
Bütün aylar b�r şey

söylüyor.
Ramazan'ı

müjdel�yor.

Ramazan'da b�r namaz varmış.
Y�rm� rekat çok sevapmış.

Adı terav�h, bu aya hasmış.
Peygamber�m hep kılarmış.

Ramazan'ın başı rahmet,
Ortası mağf�ret.

Ne güzel aydır k� bu,
Her günü bereket.

Geld� y�ne Ramazan.
Oruç tutar her Müslüman.

Bütün �badetler pek key�fl�.
Sende sabah akşam Rabb�n� an.

Ramazan'da b�r gün
varmış.

Büyükler her gün onu
aramış.

Tam b�n aydan daha
hayırlı.

Adı Kad�r,
Kur'an'da adı varmış.
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ŞEKER

CAMİ DUA KUR'AN

HURMA NAMAZ DAVULCU

PİDE BAKLAVA

Oyuna başlamadan önce kartlar bel�rt�len ç�zğ�ler�n 
üzer�nden kes�lerek hazırlanır. Oyun 2 grup olmak üzere 2 
k�ş� �le de kalabalık grupla da oynanab�l�r.Kartlardak� 
kavram karşısında bulunan takım arkadaşına anlatılır. 
(Oyunun süres�n� ayarlamak �ç�n kronometre veya kum 
saat� kullanılab�l�r.) 

DÜŞÜN! ANLAT! TAKLİT 
ET!

NASIL OYNANIR?

Rahime Nur ERSOY
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TERAVİH
RAMAZAN 

TOPU
KARAGÖZ VE 

HACİVAT

GÜLLAÇ MAHYA TESBİH

EL ÖPME SAHUR MUKABELE
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Cümbür Cemaat
Cümbür Cemaat    

 
HAVVA BEHÇET

Sevinç ile çıktım yola bayramınız mübarek ola. A benim dostlarım,
hadi bayrama hazırlanalım. Nasıl hazırlanacağız derseniz? Sabah
erkenden kalkalım. Abdestimizi alalım.  Safları sıkı tutup bayram

namazını kılalım. Ne güzel hürmettir kabirleri ziyaret etmek, ayrıca
akrabayı da unutmayalım. Bayramın tatlı neşesidir büyüklerin elini

öpüp harçlık toplamak.  Peygamberim’in  (sav) sünnetidir  güzel koku
sürüp hediyeleşmek ve ikramda bulunmak.

BB AA YY RR AA MM

Dondurma
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Sadakadır benim adım,

Sadakadır benim adım,

Sadece para vermek sanılırım,

Sadece para vermek sanılırım,

Bu sayfayı okuyup öğren bakalım,

Bu sayfayı okuyup öğren bakalım,

Ben birçok işte saklıyım.

Ben birçok işte saklıyım.

Bir arkadaşım soru sorunca,Bir arkadaşım soru sorunca,
Başka birisi mutsuz durunca,Başka birisi mutsuz durunca,
Annem babam bir vazife verince,Annem babam bir vazife verince,   
Komşu teyze iyilik isteyince,Komşu teyze iyilik isteyince,
Hemen yardımlarına koşarım,Hemen yardımlarına koşarım,
Onları memnun etmek için uğraşırım,Onları memnun etmek için uğraşırım,
İnsanlar sevindikçe sevinirim,İnsanlar sevindikçe sevinirim,
Hayırlı işlerde devam ederim.Hayırlı işlerde devam ederim.

Yanlış bir iş yapan birini görürsem,Yanlış bir iş yapan birini görürsem,
Ona kibarca doğrusunu söylerim,Ona kibarca doğrusunu söylerim,
Çevreme de hayırlı tavsiyeler veririm,Çevreme de hayırlı tavsiyeler veririm,
Cennete hep birlikte gidelim isterim.Cennete hep birlikte gidelim isterim.

Yoldan geçenleri rahatsız edecek,Yoldan geçenleri rahatsız edecek,
Görenlerin yüzünü ekşitecek,Görenlerin yüzünü ekşitecek,
Bir şey varsa sokakta, kaldırmak gerek,Bir şey varsa sokakta, kaldırmak gerek,
Sonra kalır Allah'tan güzellikleri beklemek.Sonra kalır Allah'tan güzellikleri beklemek.

Ramazan'da gün boyu aç dururuz,Ramazan'da gün boyu aç dururuz,
İftar vakti gelince sofraya koştururuz,İftar vakti gelince sofraya koştururuz,
Herkesin bizim kadar yemeği yok sofrasında,Herkesin bizim kadar yemeği yok sofrasında,
Bu yüzden sadaka vermek gerekir yoksullara.Bu yüzden sadaka vermek gerekir yoksullara.

Fitre Ramazan'da verilir,Fitre Ramazan'da verilir,
Bu aya özel bir sadaka çeşididir,Bu aya özel bir sadaka çeşididir,
Bir günlük yemeğimizin parasını,Bir günlük yemeğimizin parasını,
İhtiyacı olana vermek gerekir.İhtiyacı olana vermek gerekir.

Deryadan  Deryadan    Haber Var!Haber Var!
Yardım EtmekYardım Etmek

Teşvik EtmekTeşvik Etmek

SokaklarıSokakları
Temiz TutmakTemiz Tutmak

Fitre Nedir?Fitre Nedir?

SADAKA HAZİNESİ

SADAKA HAZİNESİ

 
 

Safiye Öcal

İyiliğeİyiliğe
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Kim duymak istemez ki,Kim duymak istemez ki,
Ne kadar sevildiğini,Ne kadar sevildiğini,

Mutlu etmek istiyorsan insanları,Mutlu etmek istiyorsan insanları,
Eksik etme güzel sözlerini.Eksik etme güzel sözlerini.

Faydalı bir bilgi duyduğum zaman,Faydalı bir bilgi duyduğum zaman,
Hemen arkadaşlarımla paylaşırım,Hemen arkadaşlarımla paylaşırım,

Dersimi dinleyip, bilmeyenlere de anlatırım,Dersimi dinleyip, bilmeyenlere de anlatırım,
Öğrettiğim her faydalı şeyi, kâr sayarım.Öğrettiğim her faydalı şeyi, kâr sayarım.

Oynamak çok zevklidir onlarla,Oynamak çok zevklidir onlarla,
İnsanları karşılıksız severler,İnsanları karşılıksız severler,

Lütfen onlar için yemek bırakın sokağa,Lütfen onlar için yemek bırakın sokağa,
Susayıp acıkınca söyleyemezler.Susayıp acıkınca söyleyemezler.

Biriyle göz göze gelince,Biriyle göz göze gelince,
Tebessüm edip selam ver,Tebessüm edip selam ver,

Hem sen kendini iyi hissedersin,Hem sen kendini iyi hissedersin,

Hem de onun günü daha güzel geçer.Hem de onun günü daha güzel geçer.

Niyet edip abdestimi alırım,Niyet edip abdestimi alırım,
Namaz için yola çıkarım,Namaz için yola çıkarım,

Attığım adım başına,Attığım adım başına,
Sadaka sevabımı kazanırım.Sadaka sevabımı kazanırım.

Az ya da çok demem harçlığımdan veririm,Az ya da çok demem harçlığımdan veririm,
Sadaka verince bereketini hissederim,Sadaka verince bereketini hissederim,

Yardım ettiğim insanlara tebessüm eder,Yardım ettiğim insanlara tebessüm eder,
Kabul ettikleri için teşekkür ederim.Kabul ettikleri için teşekkür ederim.

Bitkilere su vermeyi ihmal etme ki,Bitkilere su vermeyi ihmal etme ki,
Ağaçlar kurumasın, çiçekler solmasın,Ağaçlar kurumasın, çiçekler solmasın,
Onlar sana teşekkür edip dua ederler,Onlar sana teşekkür edip dua ederler,

Sadece sen bunu duymazsın.Sadece sen bunu duymazsın.

Dostlarımla muhabbetimi kuvvetlendirir,Dostlarımla muhabbetimi kuvvetlendirir,
Kırgın arkadaşımla aramızı düzeltir,Kırgın arkadaşımla aramızı düzeltir,

Ne kadar kârlı bir alışveriştir,Ne kadar kârlı bir alışveriştir,
Hediyeleşmek ne de güzeldir.Hediyeleşmek ne de güzeldir.

Hediye VermekHediye Vermek

  Güzel SözGüzel Söz
SSöylemeköylemek İlmini Paylaşmakİlmini Paylaşmak

Namaz İçinNamaz İçin
Atılan AdımAtılan Adım

HayvanlarıHayvanları
DoyurmakDoyurmak

Para VermekPara Vermek TebessümTebessüm

Bitkileri SulamakBitkileri Sulamak
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Selamun aleyküm arkadaşlar, ben�m adım Eyüpcan, 7 yaşındayım. 

İstanbul’da yaşıyorum. Ben küçükken Eyüp d�ye b�r yere g�tm�şt�k  ve çok 

şaşırmıştım. Nasıl yan� ben�m adım b�r �lçeye m� ver�lm�şt�? B�r de Eyüp 

�sm�nde cam� olduğunu duyunca çok şaşırıp anneme sormuştum:

-Annec�ğ�m, ben�m adım Eyüp olduğu �ç�n m� buraya da Eyüp �sm� 
ver�lm�ş. B�r de z�yarete g�tt�ğ�m�z o büyük ve har�ka cam�n�n adı Eyüp. 

Çok �lg�nç değ�l m�, sence de annec�ğ�m?

Annem çok gülmüş ve dem�şt� k�: -Ben�m güzel oğlum, o g�tt�ğ�m�z büyük      

cam�de Sevg�l� Peygamber�m�z’�n dostlarından Eyüp Sultan Hazretler�’n�n 

kabr� var. O güzel cam� ve bu �lçe adını buradan aldı. Sen de  Hz.Eyüp g�b� 
Efend�m�z’e (sav) bağlı olasın d�ye adını Eyüp koyduk. 

O günden sonra araştırmalara başladım.

Minik Seyyahlar*
Kıymetli Yoldalar

Eyüp Sultan’ın k�m olduğunu  s�zlerle 

de paylaşmak �sted�m. Ş�md� hep 

beraber hazırlanalım. Eyüp Sultan 

Hazretler�’n� ve İstanbul’dak�  d�ğer 
sahab�ler� tanıyalım.  Yanımıza 

almamız gerekenler: Büyük b�r çanta, 

fotoğraf mak�nes�, su, tesb�h.

 
Peygamber Efend�m�z (sav)

Mekke’den Med�ne’ye h�cret ett�ğ�nde, kend� ev� �nşa 

ed�lene kadar 7 ay boyunca m�saf�r kaldığı ev sah�b�, Eyüp

Sultanmış. Bu yüzden ona “M�hmandar-ı Resul" lakabı 

ver�lm�ş. M�hmandar; “M�saf�re h�zmet ve yardım eden” 

manasına gelmekted�r. "İstanbul mutlaka fethed�lecekt�r. 

Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel 

ordudur." Eyüp Sultan Hazretler� Peygamber Efend�m�z'�n 

bu Had�s-� Şer�f�n� yaşama hedef�yle 2. İstanbul 

kuşatmasına katılarak İstanbul surlarında şeh�t olmuştur. 

Kabr� şu anda Eyüp Sultan Cam�s�nded�r. Eyüp Sultan 

hazretler�n� asıl adı 

Hal�d b�n Zeyd'd�r.

Se
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ah
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*

 
Sena Işıldak
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Eyüp'e gelm�şken Hoca Kasım Günan�
cam��s�n�n bahçes�nde kabr� bulunan Cafer b�n
Abdullah El-Ensar�'ye de uğrayalım. Kend�s� 

Hal�d b�n Zeyd�n ordusunun sakasıydı (saka: su
dağıtan k�ş�). Yan� çok kıymetl� b�r vaz�feye

sah�pt�.

Eyüp Sultan Hazretler� g�b� b�rçok sahab� 
 İstanbul'un 2. kuşatmasında asker
olmuşlardır. Seyahat�m�z  Sahabe

efend�ler�m�z�n kab�rler�n� z�yaret etmekle
ve heyecanla devam ed�yor.

Al� Tabl (ra) da bu kuşatmada, tabl
çalarken şeh�t olmuştur. Kabr�

Şehzadebaşı Cam�� avlusundadır. 
Tabl: askerlere moral vermek �ç�n savaş

esnasında müz�kler çalan k�ş�lere 

ve o müz�k aletler�ne den�r.

Burada Ebû Şeybe'n�n de kabr� var. Ebu
Şeybe Peygamber Efend�m�z(sav)’�n süt

kardeş�d�r. İstanbul kuşatmasına
katıldığında 89 yaşındaydı. İstanbul'da

vefat ett� ve  Eyüp’e defned�ld�.

Ş�md� Kar�ye Cam��s�ne gel�yoruz, burada sahâbîler�n 

en fak�h� (b�lg�l�s�) olarak b�l�nen “�mam” ve “Med�ne
müftüsü” lakapları olan Ebû Saîd el-Hudrîn�n kabr�
bulunmaktadır.  İstanbul'un kuşatmasında şeh�t

olmuştur. Allah onlardan razı olsun.

S�ze b�r sır verey�m m�? İstanbul'u bu kadar 
kıymetl� ve güzel b�r şeh�r yapan; Sahabe 

Efend�ler�m�z�n b�razının burada bulunması, 
b�rçok güzel cam� ve yapının günümüze kadar 
ulaşmasıdır. S�zlere kısaca anlatmaya çalıştım. 

Eğer İstanbul'daysanız veya İstanbul'a gel�rsen�z 

mutlaka tavs�yeler�me kulak ver�n.

 Selametle...

İstanbul'dayken mutlaka
Topkapı Sarayı’na da uğrayalım.

Topkapı  Sarayı’nda "Kutsal
emanetler" var yan�; Peygamber

Efend�m�z (as)�n mübarek
hırkası, sakalı şer�f�, mübarek
ayak �z�  vardır. Ne kadar büyük
nas�p bu emanetler� görmek.
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KUDÜS

MEKKE

İSTANBUL

GEÇA HAVAYOLLARI

PEYGAMBERLER DİYARI:

PEYGAMBERLER DİYARI:   

MESCİD-İ AKSA
MESCİD-İ AKSA   

  

TU
R

İZM
K

A
SV

A

Mesc�d-�  Aksa F�l�st�n’�n Kudüs 

şehr�nde bulunur. 

Hz. Süleyman tarafından 

yaptırılmıştır. Kubbetü's-Sahra, 

kıble mesc�d� ve her �k�s�n�n 

çevres�n�n tamamına den�r. 

Müslümanların �lk kıbles�, 

M�raç'ın kutlu emanet�d�r.

Kutsal sayılan üç mesc�d�n

 üçüncüsüdür. Arapçada 

Beytulmakd�s olup "Mukaddes 

Ev" demekt�r. 
 

KUTSALKUTSAL  
İZLERİZLER

Zeynep Ödem�ş
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KOKUSU GÜL GİBİ;
KOKUSU GÜL GİBİ;

MESCİD-İ NEBEVÎ
MESCİD-İ NEBEVÎ

Mesc�d-� Nebevî  Suud�

 Arab�stan’ın Med�ne şehr�nde bulunur.

En kutsal üç mesc�d�n �k�nc�s�d�r. 

Peygamber Efend�m�z  (sav) ve 

arkadaşları h�cret sonrası Mesc�d-� 

Nebev�’y� �nşa etm�şlerd�. Peygamber 

Efend�m�z  (sav) tarafından yaptırılan 

�k�nc� mesc�tt�r. Mesc�d�n �nşaası  

Müslümanların kardeşl�ğ�n� 

güçlend�rm�şt�r . Mesc�d-� Nebevî  

Med�ne'de yapılan tüm faal�yetler�n 

merkez�nde yer almıştır, daha sonra 

yapılacak olan mesc�dlere örnek 

olmuştur.

İLK EV İLK MABED
İLK EV İLK MABED
MESCİD-İ HARAM
MESCİD-İ HARAMMesc�d-î Haram Suud� Arab�stan’ın Mekke şehr�nde bulunur.  Kabe’y� sarmalayan �badet �ç�n kullanılan alana den�r. En kutsal  sayılan üç mesc�d�n b�r�nc�s�d�r. Kabe, �lk olarak Hz.Adem tarafından, sonra Hz. İbrah�m ve oğlu Hz. İsma�l tarafından �nşa ed�lm�ş, yeryüzünde b�l�nen en esk� mesc�dd�r.  Kıblem�zd�r, her namazımızda yöneld�ğ�m�z mekandır.  Resul-� Ekrem (sav) Mesc�d-� Haram’da namaz kılmayı, tavaf etmey� çok severd�. 

Surre Alayı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Surre Em�n� 
adıyla b�l�nen b�r kurum, 

İstanbul'dan Mekke ve Med�ne'ye 
yardımları ve armağanları 

götürmüş olan topluluktur. Surre 
Alayı, İstanbul'dan törenle uğurlanılırdı.

BİR ZAMANLAR…
BİR ZAMANLAR…   Altın 

Kesesi

MEKKEMEKKE  
KASVA TURİZM 

MEDİNEMEDİNE  
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Çocukları 
anlıyoruzÇocuklarıÇocukları  

tanıyoruztanıyoruz

Çocukların nasılÇocukların nasıl  
öğrenecekler�n�öğrenecekler�n�  

�y� b�l�yoruz�y� b�l�yoruz

Çocukların 
Kur'an-ı Ker�m �le 

bağlarını bu 
eserle kuruyoruz

Yıldızlı Harfler ileYıldızlı Harfler ile
Etkili Kur'an EğitimiEtkili Kur'an Eğitimi

K u r ’ a n  Y o l c u l u ğ u

Kur'an yolculuğu 

Yıldızlı Harfler

kalitesitle seçkin 

raflarda yerini aldı.

YENİ !




