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r a m a z a n  " b a y r a m d ı r "



Merhaba Sevgili Çocuklar,
 

Öncesinde hazırlıklar yaptığımız, gelişi ile mutlu
olduğumuz huzur iklimi Ramazan ayının son haftasına

erişmiş bulunuyoruz.
Rabbimiz, gidişi ile hüzünlendiğimiz bu rahmet ikliminin

ardından bayram lütfediyor bizlere.
Zor zamanlar yaşadığımız bu günlerin bayramın gelişi
ile tamamen sona ermesini; huzur, sevinç ve güven

ikliminin ülkemizden başlayarak yeryüzünün tamamına
yayılmasını bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin saklı

olduğu bu günlerde 
Rabbimizden niyaz ediyoruz.

 
Nice Ramazanlara ve bayramlara sağlık ve esenlik

içinde kavuşmanız dileğiyle
 Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz. 

Hoşça kalınız.
 
 

1441 Ramazan Bayramı 
24 Mayıs 2020/Pazar

 
 

        
"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki),
gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua

edince, dua edenin duasına cevap veririm."
(Bakara Suresi, 186. ayet)
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İtikâf:  Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bir adeti olarak
özellikle Ramazan ayının son on gününde; erkeklerin
camilerde ıssız bir bölümde, kadınların ise evlerinde bir
köşede dünya işlerinden uzaklaşarak vakitlerini mümkün
olduğunca dua ve ibadet ile geçirmeleri demektir.
Dünyadan elini eteğini çekme manasına gelen “itikâfa
çekilmek” deyimi halk arasında yaygın olarak kullanılır.
 
Ebû Hureyre'den rivayet
edildiğine göre:
“Resûlullah (s.a.v.) her
Ramazan on gün itikâfa
girerdi. Vefat ettiği sene
ise yirmi gün itikâf
yaptı.” 

(Buhari, İtikâf, 17)

“Resûlullah (sav.)
mescitte keçeden
yapılmış küçük bir 
Türk çadırında itikâfa
girerdi.” 

(Müslim, Sıyâm, 215)
 

Günün Görevi: Bugün bir oyun oynamaya ne dersiniz?
Oyunumuzun adı: “Hikayeyi Tamamlayalım” 
Başlangıç cümlemiz: "Seda, bu yıl ilk orucunu tutan bir
çocuktur." Ama birkaç arkadaşa ihtiyacın var. Farklı
iletişim araçları kullanarak da bunu yapabilirsin. Sen
başlangıç cümleni söyleyeceksin veya yazacaksın,
arkadaşların da devam ettirecek. Herkes kendi zihninden
hikayeyi kurgulayacak yani. Bu oyunla güzel bir hikaye
oluşturabilir ve bir Ramazan hatırası olarak günlüğüne
yazıp saklayabilirsin.  
 



Sûre Sofraları: Osmanlı’da özellikle Ramazan sofralarına
has hoş bir âdet vardır ki, bu âdet bazı yörelerimizde az da
olsa hâlâ devam ettirilmektedir. Eskiden iftar verecek olan
kişi, akraba, komşu, tanıdık pek çok kişiyi konağına davet
ederdi. Davetlilere sunulmak üzere şimşir ağacından
yapılmış kaşıklara Kur’an'daki sûre isimleri yazılır, iftara
gelen misafirlere salonun kapısında sunulurdu. Herkes aldığı
kaşıktaki sûre isminin yazılı olduğu sofralara otururdu.
Böylece zengin-fakir, paşa-çoban yan yana oturur, aynı
sofrayı paylaşır, sohbet eder, hemhâl olur, yemek yerdi.
Yemekten sonra üzerinde sûre isimleri yazılı olan bu şimşir
kaşıklar yakılır ve külleri gül bahçesine dökülürdü.
 

Günün Görevi:  
Renkli karton, çizgisiz 
kâğıt, boya kalemleri ve
süsleme malzemeleri kullanarak
sevdiklerimiz için el emeği göz
nuru bir tebrik kartı hazırlayıp
postaya verelim.
 
 

Geçmişte bayram harçlığının günümüzde olduğu gibi
yalnızca çocuklara değil, gelir durumu iyi olmayan
büyüklere de verildiğini biliyor muydunuz?
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BİLGİ KUTUSU 26 Ramazan 1441

Günün Görevi: Artık o özel geceleri kutlamak için kandiller
yakılmıyor belki ama biz evlerimizi, odalarımızı kendi
yapacağımız kandillerle süsleyebiliriz. Her geleni Hızır, 
her geceyi Kadir bilmemiz gereken günlerdeyiz. Bayram da
yaklaştı, haydi bakalım işe koyulalım! 
Aşağıda verilen kandil şablonunu kullanalım. Yazıcıdan
mümkünse A3 boyutunda çıktısını alalım. Kalıbını çıkarıp
keselim ve renkli fon kartonlara yapıştıralım. Pencere
süslemeleri için pelur kâğıt kullanalım. Dilediğimiz kadar
yapalım. En son içine led ampül koyup odamızı aydınlatalım.

Kandil: Kandil, yağ haznesi ve fitilden oluşan basit bir
aydınlatma aletidir. Öteden beri Müslümanlar için özel 
olan gecelerde, camilerde kandiller yakılırmış. Bu yüzden
bu gecelere kandil geceleri denilmiş. Kandil geceleri;
Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. 
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Kadir Gecesi: Kadir Suresi'nde bin aydan daha hayırlı
olduğu ifade edilen, Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin
geldiği ve Kur'ân'ın indirilmeye başlandığı gece. Kur’ân-ı
Kerim ve hadislerde bu gecede yapılan ibadet ve duaların
daha makbul olduğu ifade edilmiştir. Kadir Gecesi'nin vakti
bildirilmemiş ama Ramazan ayının son 10 günü içerisinde
aranması gerektiği hadis-i şeriflerde  belirtilmiştir.
 
Peygamber Efendimiz: 
“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve
kutsiyetine inanarak ve
sevabını yalnız Allah’tan
bekleyerek ibadet ve
taatle geçiren kimsenin 
-kul hakkı hâriç- geçmiş
günahları bağışlanır.” 

(Müslim, Müsâfirîn, 175)” 

buyurmuşlardır.

Hazret-i Ayşe’den rivayet
edildiğine göre; Resûlullah
(s.a.v.) Ramazan’da diğer
aylardan daha fazla kulluk
yapmaya çalışırdı.
Ramazan’ın son on
gününde de Ramazan’ın
öteki günlerinden daha
fazla ibadet ederdi. 

(Müslim, İ’tikâf 8)

Günün Görevi: Nafile; farz ve vacip dışında kalan ibadetler
demektir.Vakit namazlarımıza bir nafile namaz ekleyelim
ve namazın ardından herkes için sağlık, barış, huzur dolu
güzel bir gelecek ihsan etmesi için Rabbimize dua edelim. 

          Kadir Gecesi'nde adeta kainattaki tüm
yıldızlar bir araya toplanmış gibi gökyüzünün ışıl ışıl
parıldadığını biliyor muydunuz?



 
Görünce gül hilali,
Hoş oldu gönül hali;
Terk eyledik melali,
Sahurda güldü bize,
Ramazan geldi bize.
 
Değdi huzur busesi,
Kesildi nefsin sesi.
Oruçlunun nefesi
Uhrevi yeldi bize,
Ramazan geldi bize.
 
Çiçek açınca ezan,
Mest oldu sanki zaman.
İftar vakti uzanan
Manevi eldi bize,
Ramazan geldi bize.
 
 
 

 
 
Kutlu Kadir Gecesi,
Zamanın en yücesi.
Bağışlandı nicesi,
Merhamet seldi bize,
Ramazan geldi bize.
 
On bir ayın sultanı,
Saçtı inci mercanı.
Pay alma heyecanı
Öyle güzeldi bize,
Ramazan geldi bize.
 
İlk on günü rahmetle,
Ortada mağfiretle,
En sonunda cennetle
Müjdeler dize dize,
Ramazan geldi bize.
 
 
 

RAMAZAN GELDİ BİZE

Bestami YAZGAN



Seferî:  Seferde yani yolculukta olan anlamına gelir.
Dinimize göre 90 kilometreden uzak bir yere, 15 günden
daha az süre kalmak üzere giden biri seferî olur. Seferî
olan kişi isterse, daha sonra o günün kazasını yapmak
şartıyla, Ramazan orucunu tutmayabilir.
 

Peygamber Efendimiz: 
“Seferde oruç birr (Allah’ı
memnun edecek dindarlık)
değildir” 

(Buhari, Savm, 36) 
 

buyurmuşlardır.

Cenab-ı Hak 
Kur'ân-ı Kerim'de:
“İçinizden hasta olan 
veya yolculukta bulunan,
tutamadığı günlerin
sayısınca diğer günlerde
(oruç) tutar.” 

(Bakara Suresi, 184.ayet)

buyurmuştur.
 

Günün Görevi: Bugünkü görevin
Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.)
unutulmuş sünnetlerinden biri olan
öğle uykusu: Kaylûle. Her gece
sahura kalktığımız bu günlerde
öğle saatinde kısa bir uyku çok iyi
gelir. İyi uykular.

BİLGİ KUTUSU 28 Ramazan 1441

BUL BAKALIM 1
Bugün Esra, Bursa'dan Edirne'ye bir haftalığına, Burak,

Konya'dan İstanbul'a bir aylığına, Enes, Trabzon'dan Rize'ye
üç günlüğüne ziyarete gidecek. 

Kim veya kimler bugün oruç tutmak zorundadır?
 



AKRABALARIM KİMLER?



Ulu Cami: Anadolu'nun birçok ilinde ulu cami adıyla bilinen
camilerimiz vardır. Bunlar, bulundukları şehrin genellikle en
büyük camisi olma özelliğine sahiptir. "Câmi-i kebîr" olarak
da bilinen ulu camiler, bulundukları illerde özellikle Cuma ve
Bayram namazlarının kılınmasına imkan verecek şekilde
planlanmışlardır. Bursamızdaki Ulu Cami ise Yıldırım Bayezid
Han tarafından Niğbolu Zaferi’nden sonra bir şükür ve sevinç
nişanesi olarak yaptırılmış ve 1399’da ibadete açılmıştır.  
 

Günün Görevi: Bayram arifesindeyiz. Bayram dostluk,
kardeşlik ve esenlik demektir. O halde bugün küskün
olduğumuz, iletişimimizi kopardığımız eski bir dostumuzu
telefonla arayıp görüşelim. İlk arayan kazanır, unutma!
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BUL BAKALIM 2
Ali’nin evinden Ulu Cami’ye giden 3 ayrı yol var. Birinci 

yolun Ulu Cami’ye uzaklığı bir kilometre. İkincinin uzaklığı üç
kilometre. Üçüncü yol ise Ulu Cami’ye dört

kilometre mesafede bulunmakta. Şu anda saat 15.40. 
Ali saat 16.00’da okunan ikindi ezanına yetişmek için hangi

yolu kullanmalıdır? 
Not: Ali saatte 4 kilometre yürüyebiliyor.

 
 
                Ramazan Bayramı’nın birinci gününde ve
Kurban Bayramı’nın dört gününde oruç tutmanın yasak
olduğunu biliyor muydunuz? 



BOYAYALIM
Kudüs'te, Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamber

Efendimiz'in (s.a.v.) miraca yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa'nın
bir bölümü aşağıda resmedilmiş. Bu resimde görünen

kubbenin adını resmin altına yazıp binayı da orijinal rengine
boyayabilir misin?

 
 



B-Ağız kapalıdır,
yenmez içilmez.
İslam’ın şartıdır,
asla vazgeçilmez.
 
 

BİL BAKALIM
 
 C-Ramazan’da

bir gecedir.
Bin aydan iyicedir.
Bil bakalım nedir?
 
 

A-Gökten bir 
elma düştü,
On iki parçaya
ayrıldı. On birini 
yediler, birine 
hayır dediler.
 
 

 
Ramazan ayı bitiminde Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:
“Acaba Ramazan bizden memnun kaldı mı?”  
Nasrettin Hoca her zamanki bilge kişiliği ile cevap vermiş:
“Eğer memnun kalmasaydı, her yıl on gün önce gelir
miydi?” 
Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki farktan dolayı
her sene Ramazan ayının 10 gün önce geldiğini 
biliyor muydunuz?

D-Ramazan ayından 2 ay 10 gün sonra başlayan 
Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?



Arife Çiçeği:  Bayramdan bir gün öncesidir arife. Arife günü
başlar bayram telaşı. Çarşılar pazarlar şenlenir, sokaklar tıklım
tıklım olur. Adeta adım atılacak yer bulunmaz şehrin işlek
caddelerinde. Bir gelin gibi hazırlanır şehir bayrama. Ruhumuzu
arındırıp bayrama hazırlayan mübarek Ramazan ayı gibi, biz de
evlerimizi, sokaklarımızı itina ile temizleriz. Arife çöreklerinin
kokusu tüm sokakları kaplar, bayramın tatlı telaşı ruhlarımızı
sarar. Ramazanı uğurlamanın hüznü, bayram sevincine karışır.
Arife gününden bayramlıklarını giyip gezmeye çıkan çocuklara 
da 'Arife Çiçeği' denir kadim kültürümüzde. 
 

Günün Görevi: Evimizde hiç
kullanmadığımız giysi ve

ayakkabı gibi eşyaları ihtiyacı
olan bir kardeşimize 

ulaştıralım.
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İki resim arasındaki 10 farkı bulabilir misiniz?



Esra ve Enes Ramazan ayı boyunca öğrendikleri bilgileri
birbirlerine sorup cevaplamaya çalışıyorlar. Sayfanın  altında

verilen bilgilerden yardım alarak onlara yardımcı olur musunuz?

DEĞERLENDİRME SORULARI



2.Gün Görevi: 17.Gün Görevi:

1441 RAMAZANDEĞERLENDİRMEÇİZELGEM
"Kim faziletine inanarak 

ve karşılığını Allah'tan

bekleyerek Ramazan

orucunu tutarsa, 

geçmiş günahları

bağışlanır."

(Buhari, İman 28, Savm 6)

1.Gün Görevi:

3.Gün Görevi:
4.Gün Görevi:

5.Gün Görevi:

6.Gün Görevi:

7.Gün Görevi:

8.Gün Görevi:

9.Gün Görevi:

10.Gün Görevi:

11.Gün Görevi:

12.Gün Görevi:

13.Gün Görevi:

14.Gün Görevi:

15.Gün Görevi:

16.Gün Görevi:

18.Gün Görevi:
19.Gün Görevi:

20.Gün Görevi:

21.Gün Görevi:

22.Gün Görevi:

23.Gün Görevi:

24.Gün Görevi:

25.Gün Görevi:

26.Gün Görevi:

27.Gün Görevi:

28.Gün Görevi:

29.Gün Görevi:

30.Gün Görevi:

Merhaba Çocuklar! 

Bol bereketli bir ayın sonuna

eriştik. Şimdi kendimizi

değerlendirme vakti. 

Her sembol bir değer ifade

ediyor. Kandil orta, Yıldız iyi

Hilal pekiyi. Haydi dilediğimiz

renge boyayalım şimdi.

"Ay Yıldız"lı günlerde tekrar

görüşmek üzere.



Cevaplar

BUL BAKALIM 1 :  Burak ve Enes
BUL BAKALIM 2 : Ali birinci yolu
kullanırsa saat 15:55'te Ulu Cami'de olur.

Mescid-i Aksa'nın Bir Bölümü:

KUBBET'ÜS SAHRA

BİL BAKALIM
 
 A-RAMAZAN AYI

B-ORUÇ
C-KADİR GECESİ
D-31 TEMMUZ 2020
 
 

10 FARK

DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI


