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Biz Yarının
Çiçekleriyiz
Çiçekleriyiz

annemiz ahirette duacımız olacak. Biz güzel yarınların ta kendisiyiz. Bu yüzden nasıl yarınlar istiyorsak öyle geçirmeliyiz bugünleri.
Bu tıpkı bir zaman tüneli gibi. Nasıl bir gelecek istiyorsak bugün
denen zaman tüneline öyle izler bırakmalıyız.
Biz yarının çiçekleriyiz. Kendimizden beklememiz gereken çok şey var. Çok
kıymetliyiz ve bunu bilmeliyiz. Biz güzel şeylerin habercisiyiz.
Peki sen dünyada nasıl bir iz bırakmak istersin?

Biz yarının çiçekleriyiz. Kıştan sonra gelen bahar gibi ısıtır
gülümsemelerimiz çevremizi. Hep güzeli düşünür, güzel olana
koşarız. Hayatımızdaki insanlara da güzel izler bırakırız. Biz yarının
çiçekleriyiz. Birlikte daha güzel memleketler yapacağımız dünya yurdunu. Bunu yapacak inanç, heyecan, istek, enerji var bizim elimizde ve kalbimizde. Biz yarının çiçekleriyiz.
İnsan dünyaya gönderilirken boşa vakit geçirmek için gönderilmemiştir. Allah(cc) bizleri bu dünyaya ona en
güzel şekilde kulluk edebilmemiz için gönderdi. O’na kulluk etmek ne midir? O’na kulluk etmek yarattığı
her şeyi sevebilmektir. Hayvanlara merhamet etmek, doğayı korumak, büyüklere hürmet etmek, kapı
komşunun derdini bilmek, yardıma ihtiyacı olana o seslenmeden koşabilmektir. Tüm bunlar kadar
hayırlı insanlar olabilmek için çok çalışmak, başarılı işler yaparak örnek insan olmak da iyi bir
kul olmanın gerekliliklerindendir.
Yine geldi bahar. Bahar bize neyi hatırlatır? Yere düşen cemreler mesela, habercisidir
baharın. Duyarız haberlerde “İlk cemre düştü.” diye. Bunu duyan annelerimiz der ki
“Bahar geldi bak..” Tıpkı baharın haberini veren cemreler gibi bizler de güzel haberlerin habercileri olmalıyız hayatlarımızda. Dostlarımız, akrabalarımız, sevdiklerimiz bizi
görünce güzel haberler almaya alışmalı. Peki bu nasıl mümkün? Bu; evimizde, okulumuzda,
sokağımızda Müslüman gençler olarak üstümüze düşenleri yapmakla mümkün. Bu, hayal
kurup o hayallerimiz için çabalayarak mümkün. Bu okuyarak, çizerek, yazarak, hangisini seviyorsak fark etmez bir şeyler üreterek mümkün. Yarının güzel olmasını istiyorsak yarını inşa edecek
büyükler olarak bugünkü gençlik çağımızı en faydalı şekilde geçirirsek tüm bunlar mümkün olur.
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Biz yarının çiçekleriyiz. Kendimize inancımız tamdır. İnancımızı destekleyecek hareketlerimiz vardır. Harekete
geçecek enerjimiz ise çoktur. Eğer yorulursak, düşersek, sıkılırsak bizi düştüğümüz yerden kaldıracak ailelerimiz, dostlarımız vardır bizim. Düştüğümüz yerden güç alıp daha sağlam kalkarız ayağa. Allah rızası için
çok severiz ya her şeyi, kalbimiz kocamandır o yüzden. Yapacak çok işimiz var, ama elhamdülillah
zamanımız da var. Biz yarın gelecek olan baharı haber verecek cemreleriz. Biz güzel yetişirsek
bu bahçeler çiçek açacak. Bizim kıldığımız namazlardaki “Allahuekber” sesleri gökyüzünde
yankılanacak. Bizim verdiğimiz zekât bir yetimin karnını doyuracak. Bizim yardım ettiğimiz
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Aletlerin Zaman
Yolculuğu
Uzun zamandır Hollanda’da yaşayan ilkokul arkadaşım Elif’i 3 yıldır görmüyordum. Bir gün Türkiye’ye
döndüğünü duydum. Hemen annemden izin alıp Eliflerin evine doğru yürüdüm. Elifle bir güzel hasretleştik, annesi Sema teyzeyi ve sıcacık kekini de bir hayli özlemiştim. Elif’e bir sır vermek istediğim için
odasına geçtik. Artık dayanamıyordum, söylemem lazımdı. Birilerine söylemek için içim içimi yiyordu.
Elif yıllardır arkadaşımdı, sık görüşemesek de sadece ona güveniyordum. Onunla paylaşmayı, vakit geçirmeyi, eğlenmeyi çok seviyordum. Başladım anlatmaya; Bir gün Yedikule’de küçük, çok eski bir sahaf
dükkânına girdim. Dükkânın en ücra köşelerine kadar dolaşmıştım. Başkalarının hiç dikkatini çekmeyecek
eski püskü, yıpranmış bir raf benim çok ilgimi çekmişti. Kitap rafına doğru ilerlerken birden ayağım
takıldı, rafın üstüne doğru düşmemle kafamı kaldırdığım an bir de ne göreyim! Sanki başka âlemdeydik.
Şaka gibiydi ama değildi. İnsanların kıyafetleri, kullandıkları aletler, araçlar bizimkinden bir hayli başkaydı. Keşke kamerayla gelseydim de bu görüntülerin hepsinin fotoğrafını çekebilseydim. Başka zamana
geldiğim belliydi, ama çok vakit geçirirsem bugüne dönememekten çok korktum. Geriye dönmek için
yollar aramaya başladım. Tekrar bir sahaf bulursam bugüne dönebileceğimi düşünmüştüm.
İyi ki sahaf bulma arayışına çıkmıştım. Zaten geri
dönme yolunu ararken bir hayli gezmiş, inanılmaz şeyler
fark etmiştim. Burası adeta teknolojik aletlerin eski
dünyası gibiydi. Yoldan bir araba geçti. Ama bir dakika!
Bugünkülere benzeyen bir araba değildi. Motorlu ve
benzinliymiş evet ama bildiğimiz at arabasına benzeyen
3 tekerlekli bir arabaydı bu. Neler görüyordum böyle?
Arabayı uzunca incelerken az ilerde duran arabaya koşar
adımlarla yaklaştım. Karl Benz’in 1879’da patentini
aldığı motorlu araba tam da karşımdaydı. İçinden inen
hanımefendinin elbiselerine, giyim şekline mi şaşırayım
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yoksa arabanın biraz arkasındaki beyefendinin elinde telefon olduğunu güçlükle anladığım alete mi? Çok ağır görünen ve büyük
bir cep telefonuydu. Alexander Grahambell’in ev telefonu
icat ettiğini biliyordum, Sanırım bu gördüğüm cep telefonunun mucidi
Martin Cooper’dı. O zamanlar 1 kilo ağırlığında olan cep telefonunu kim cebine sığdırabilirdi ki? Bugünkü gibi herkesin telefon yoktu. Nadir insanlarda
telefon vardı ve telefon kullananlara büyük bir hayranlıkla bakıyordu insanlar. Onlar telefonun olmasına, bense bu kadar eski olmasına şaşırmıştım.
Telefon, araba, kıyafetler bu kadar farklıysa acaba diğer aletler nasıldı?
Çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, fotoğraf
makinesi, televizyon, uzaktan kumanda nasıldı?
Bunları öğrenmem için güvendiğim birileriyle karşılaşmam gerekiyordu ve evlerinde misafir olmam gerekiyordu. Düşünürken bir şeyler atıştırmam gerektiğini
fark ettim ve bir tatlıcı dükkânına girdim. Ücretleri
alan kişinin önünde duran garip alet, hesap makinesi
olmalıydı çünkü fiyatları onunla hesaplıyordu. Ahşap
kutuya benzeyen şey nasıl hesap makinesi olabilirdi
ki? Anladığım kadarıyla gördüğüm hesap makinesi
Filozof Blaise Pascal’ın 1799’da babasına yardım
için tasarladığı bir hesap makinesiydi. Üstelik sadece
toplama ve çıkarma yapabiliyordu.
Hesap makinesini biraz inceledikten sonra bir masada eşiyle oturmuş, kitap okuyan yaşlı bir amca ve
hanım teyze vardı. Bazı insanları görünce güzellikleri kalbimize
yansır ya hani, onları görünce içim ısındı. Onlar da fark etmiş
olmalılar ki beni yanlarına çağırdılar. Tevafuk, güvenilir birileriyle tanışsam diye umarken, umduğumu bulmuştum sanırım.
Amca ve teyzeyle tanıştık, sohbet ettik. Onlara gelecek zamandan geldiğimi söyleyemezdim. Bu yüzden ben de teknolojik
aletler üzerine araştırma yaptığımdan bahsettim onlara. Sanırım
varlıklı bir aile olmalılardı ki evlerinde ve komşularında benim
merak ettiğim aletlerin hepsi vardı. Araştırma konusunda beni
kırmadılar ve evlerine davet ettiler.
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Aletlerin Zaman Yolculuğu
Aman Allah’ım! Karşımda neredeyse bir oda
büyüklüğünde elektrikli süpürge duruyordu. O
zamanlar evi süpürmek çok zahmetli bir iş olsa
gerek. Taşıması dahi çok zordu. Robert Bimm’in
mucidi olan “Birum” adındaki elektrikli süpürgeydi gördüğüm. Hâlbuki annemin kullandığı
bambaşka bir süpürgeydi. Çalıştırmak istedim ama
evde yeni misafirdim, kullanmayı rica etmekten
biraz çekindim ve diğer aletleri görmek için hemen hanım teyze ile komşusunun evine geçtik.
Saç kurutma makinesini göstereceklerdi. Bir odaya
girdik, farklı büyük bir makine gördüm, makine yerde
duruyor uzunca birkaç tane borusu vardı. Saç kurutma makinesi nerede diye sorduğumda hanım teyze ve
komşusu bana gülmeye başladı. Niye güldüklerini tam
soracaktım ki Hanım teyze makineyi çalıştırıp karşısına oturdu. İşte o an anladım ki yerde duran, uzunca
boruları olan o kocaman makine, aslında 1890’lı yıllarda Alexandre F. Godefroy’un icat ettiği saç kurutma
makinesinin bir devamıydı. Şaşkınlıkla birlikte zamanın
ilerlediğini fark ederek, annemin beni merak edip,
tedirgin olmasından korktum ve hızlanmam gerekiyordu.
Televizyon ve kumandayı incelemeye koyuldum. Televizyon
şimdiki bir sobanın büyüklüğünde, ekranı ise belki kitap
boyutundan dahi küçüktü. Televizyonun açılması bir hayli
uzun sürdü ve açıldığında görüntü titrek ve sesi cızırtılıydı.
1920’li yıllarda John Logie Baird’in icad ettiği bu televizyondan sonra Hanım teyze, bugünümüzdeki oda büyüklüğünde olan yüksek çözünürlüklü televizyonu görse en az
benim kadar şaşırırdı herhalde.
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Zaman ilerleyince Hanım teyzeye yakınlardaki
sahafın adresini istedim, bana tarif etti. Yardımları için
teşekkür ederek oradan ayrıldım.
Sahaf’a doğru yola koyuldum. Aklımda daha bir sürü aleti görme hayalleri vardı ama
eğer dönmezsem annem çok merak edecekti. Belki başka zaman tekrar gelebilirdim. Sahafı buldum ve hemen girdim. Dönebileceğim rafı bulamayacağımdan ötürü tedirgin halde arayıştaydım. Tam denemek için bir rafı ittim ve düşmemek için dikkatli davranayım
derken, gözümü açtığımda yatağımda uykumdan uyanmıştım. Kalbim hızla çarpıyordu, yüreğim ağzıma gelmişti ki… Nasıl yani bunların hepsi bir rüya mıydı? Adeta
gerçek gibiydi yaşadıklarım. Rüyamda aletlerin geçmişine gitmiştim. Ama henüz
göremediğim birçok makine, alet, araç vardı. Elif anlattıklarımı gerçek sandıktan
sonra rüya olduğunu duyunca tıpkı benim gibi hayrete kapılıp, biraz olsun üzüldü.
Sonra Elif bana çok güzel bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Başımıza gelen hiçbir şey boş değildir.
Bu rüyayı görmüşsen bir anlamı olmalı. Bir şeyler yapmak için harekete geçmeliyiz. Rüyanda göremediğin
aletleri sorup, soruşturup, araştırmalıyız. Bugün ’den geçmişe olan yolculuğumuz devam etmeli.” Dedi.
Bu sözleriyle Elif bana umut vaad etmiş ve merakımı bir hayli arttırmıştı. Yarını beklemeden hemen bu işe
koyulacaktık. Merak ettiğimiz birçok alet vardı; kumanda, bilgisayar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,
hesap makinesi, hoparlör, fotokopi makinesi ve daha nicesi.

Sen de bir arkadaşınla merak ettiğin
teknolojik aletleri araştırıp,
geçmişe yolculuk başlatarak,
güzel görseller incelemeye
ve esrarengiz bilgiler
edinmeye ne dersin?
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Bir İnşallah
Masalı
Sümeyra TURANALP
“Sen de mi tuttuğunu koparanlardansın? Harika!
Planla ve çabucak yap gitsin mi diyorsun? Haklısın!
Kim istemez hayallerine kestirme yollardan ulaşmayı? Peki ya bütün planlarımız daha büyük bir planın
parçasıysa? Verdiğimiz sözleri, aldığımız kararları bir muhafız
gibi bekleyen ve gerçekleşmesi için dua eden bir bekçiyle tanışmak ister misiniz? Zeynep ve arkadaşlarının nefes kesen maceralarını
okurken sözlerin bekçisiyle tanışacaksınız.”
Eveeet sevgili dostlarım size yepyeni bir kitapla geldim. Yeni kitap
dostlarına ve maceralara hazır mısınız? Bu kitapta nelere tanık olacağız biraz bunlardan bahsedeyim. Küçük dostumuz Zeynep ve ailesinin
hayatına ve Zeynep ve okul arkadaşlarının kamp maceralarına misafir olacağız. Kitapta okuduğumuz, tanık olduğumuz tüm olayların tek bir kelimeyi anlatmak ve anlamak üzerine yazılışına hayran
kalacağız sevgili dostlarım. Peki neler oluyor Zeynep’in dünyasında bir bakalım. Zeynep’in okulda
düzenlenen doğa kampına izin alabilme sürecinden kamp yerine giderken yaşadıkları talihsizliklere kadar birçok şey okuyacağız. Bakalım Zeynep nasıl izin alacak? Kamp yerine giderken
başlarına neler gelecek? Abdest almak için su bulamadıklarında nasıl abdest alacaklar?
Kamp yerinde neler yaşayacaklar? Yakın dostu Yağmur’la birlikte kamp günlüğü
tutmak için aldıkları defterlerine neler yazacaklar? Bu deftere babası kamp öncesi ne
yazmış olabilir? Sınıf arkadaşları Masalcı Kağan yine nasıl masallar anlatacak? Yağmur
ve Zeynep’in dostluklarını pekiştiren sırları ne?

Evet sevgili dostlarım, sözlerin bekçisini yazar bize çok
güzel anlatmış değil mi? Sözlerin bekçisiyle bu kitapta
tanışmış olduk peki bunun gibi birçok güzel anahtar kelimeler
yok mudur hayatımızda? Ben de size başka bir anahtar kelime bırakıyorum;
Şükür kelimesi. Sizden isteğim bu kelimeyi nerelerde kullanıyoruz, ne anlama geliyor
düşünmeniz. Ve bu anahtar sözcükler hayatınızdan hiç eksilmesin sevgili dostlarım. Başka
kitaplarda, başka maceralarda, başka kitap dostlarıyla inşallah buluşuncaya dek Allah’a
emanet olun.
Hiçbir şeyle ilgili “Yarın şunu yapacağım.’’ deme. Ancak “İnşallah yapacağım.’’ de. Unuttuğunda Rabbini hatırla ve “Umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır.’’ diye
söyle.
“Planlarımız gerçekleşir veya gerçekleşmez. Bu evrendeki olayların bizim planlarımızdan
çok daha büyük bir planla yönetildiğini asla unutmamamız lazım.’’
Şükür kelimesiyle ilgili düşündüklerini ve öğrendiklerini buraya yazabilirsin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ramazan’a
Kavuşmak

Hayat ne kadar da yoğun ve hengameli değil mi?
Günün yoğunluğundan çoğu zaman kahvaltılarımızı
bir sofra başında ailecek yapamıyoruz. Hatta
bazen akşam yemeklerinde bile babalarımız geç
geliyor abi/ablalarımızın veya bizim ödevlerimiz
sınavlarımız oluyor. Sofra başında aile olmak
bile zamanla zorlaşıyor…
Bu derdin tasanın içinde evlerimize hayatlarımıza
adeta bir güneş doğuyor. Ramazan geliyor.
Evlerimizde hiç bitmeyen bir bayram havası,
misafirimizi güzel ağırlamanın telaşı başlıyor.
Ramazan iftar ayı değil, şükür ayıdır. Eğlence ayı değil, muhabbet ayıdır. Oruçtan dolayı gerginlik ayı
değil, sabır ayıdır. İsraf ayı değil, tasarruf ayıdır.
İftarlarımız tevazulu olmalıdır. “iftarı az yiyin, sahurda çok yiyin.” Hadis-i Şerif’ine göre iftar sofralarımızı
abartmamalı fakat neşeyle bezemeliyiz. Yine sevdiğimiz yemekleri yapmalı fakat çeşit çeşit yerine ailecek
yapılacak sohbetleri ikram etmeliyiz birbirimize. Ramazan eğlenceleri yerine ailecek muhabbeti arttırmalıyız.
Mesela her gün bir hadis-i şerifi hayata geçirmek için yarış yapabiliriz. Esneme anında el ile ağzı kapatmak
sünnettir. Bu sünnete uyup o gün bu sünneti gerçekleştirmek için yarış yapalım ailecek. Nefsimizi köreltmek için oruç tutarken kalp kırmamalı, kaş yapayım derken göz çıkarmamalıyız. Evimize, arkadaşlarımıza,
büyüklerimize ve komşularımıza güler yüzlü davranmaya devam etmeli, bir gönlü yıkmanın Kâbe’yi yıkmak
gibi olduğunu unutmamalıyız. İftarda tevazulu olarak maddi israfı önledik fakat manevi israf? Annelerimizin en mübarek günleri mutfakta, bulaşıkta geçmemelidir. Babalarımız zamanlarını pide kuyruklarında
israf etmemelidir. Gece sahurda yarım saat eksik uyuduğumuz için sabahları saatler eklememeliyiz

Şeyma Dinçsoy
uykumuza. Erken kalkıp günlük planımızı yapıp her yaptığımızın
üstünü çizmeliyiz. Sonrada bir elhamdülillah deyip arkasından taze
bismillah ile başlamalıyız yeni güne.

A iMl eınsl erO k u
a

Günlük planlarımızın içerisine Teravih namazımızı da eklemeyi unutmayalım. Evimizin bir köşesini mescit yapalım. Ailemizle cemaat oluşturalım. Hatta
teravih sonrası geçirilen hoş vakitler gibi sonrasında oturup birer tatlı, dondurma
koyalım günlük hadis-i şerif yarışmasının kazananını tebrik edelim ve ertesi günün
hadisini seçelim.
Her ne kadar oruç ibadeti, ferdi bir ibadet gibi görünse de toplumsal yönü de vardır.
Oruç tutan kişi duygudaşlık yapabilir. Karşısındakinin halini anlar. Bu zamanda yapmamız
gereken en değerli şeylerden biri büyüklerimizi arayıp sormaktır. Anneanne, babaannelerimizi arayıp mutlu etmek hal hatır sorup dualarını almak paha biçilmez bir
mutluluk verecektir onlara.

Günlük Görevlerimiz
Her gün 1 ayet ezberlemek
Her gün 1 Hadis-i Şerif
öğrenmek
Her gün 1 tanıdığını arayıp
hal hatır sormak
Namazlarımızı aksatmamak Teravihi unutmayalım
Güne zinde başlamak için ufak
egzersizler yapmak

Namaz
ağacımız
QR Kod’da!

Her gün Peygamber Efendimizin
bir duasını okumak

Sizde kendi hedeflerinizi ekleyebilirsiniz!
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Sabırla Güzelleşecek

Ülke olarak ve Dünya genelinde zor zamanlar geçiriyoruz. Hiçbirimizin, hatta dedelerimizin bile daha önce karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki imtihanlar karşısındaki tavrımız
bizi büyütüp geliştirecek. Korkmak, üzülmek ne kadar insani
duygularsa umut ve heyecan da o kadar insani duygulardır. Biz
güzel olana, umuda tutunalım. Penceremizi açıp derin bir nefes
alalım ve gülümseyelim. Her şeyin Allah’tan olduğunu
bilerek yolumuza devam edelim. Elimizdekinin ne
kadar kıymetli olduğunu fark edelim ve yitirdiklerimize kavuştuğumuzda
sımsıkı sarılalım. Mesafeler yok olduğunda sımsıkı sarılalım. Bolca sabredelim, unutmayalım zorlukların hepsi sabırla güzelleşecek.
Ramazan’ın bize getirdiği en değerli güzellik sabırdır. Zorluk değil
aksine güzellik… Sabrın ilk anlamı “Olacak ya da gelecek bir şeyi
telaş göstermeden bekleme” Yani iftar elbet olacak, istediğimiz
yiyecekler elbet yenecek, uyku elbette uyunacak… Önemli olan
sabretmemiz gereken süreçte nasıl davrandığımız neler yaptığımızdır. Sabrın ikinci tanımı ise “Öfke doğuracak bir şey karşısında
bile öfkelenmeme durumu.” Sabır, birçok insanın zannettiği gibi
sadece beklemek değildir. Aksine sabır; direnmek, mukavemet etmek
ve tahammül göstermektir. Ramazanda ise sabır açlığa, susuzluğa,
bunların verdiği gerginliğe tahammül etmek, kötü söz söylemekten gıybet etmekten dilimizi sakınmak, Rabbimizin adeta bize
hediye ettiği bu ay da her dakikayı onun sevdiği
şeylerle geçirmektir.
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“Sabır ayı olan Ramazan’ın ve her ayın üç
gününün orucu kalpte bulunan bütün kötülükleri giderir.” Hadis-i Şerif
Ramazan’da iyi bir sabır eğitimi yaparız. Bu güzel ahlâkı kendi
dünyamızda bizzat yaşarız. Acıktığımız halde ağzımıza yiyecek bir şey
almamakla, susuzluktan boğazımız kuruduğu halde bir yudum su dahi
içmemekle midemizi sabra alıştırırız. Diğer taraftan öfkelenecek olsak,
nefsimiz bizi gıybet etmeye, yalana, kötü söz söylemeye itse bile,
hemen kendimizi tutar, oruçlu olduğumuzu hatırlayarak, böyle çirkin
şeyleri işlememe sabrını gösteririz. Ramazan ayı boyunca yaptığımız bu
sabır antrenmanı, geçim şartları bizlerden daha aşağı olanları hatırımıza
getirir. Çünkü bir insan ne kadar fakir olursa olsun, kendisinden daha
fakirini, daha muhtaç birisini mutlaka bulabilir. Hiç olmasa da bugün
dünyanın bazı bölgelerinde açlıktan tehlikeye giren insanları
düşünür, böylece sabrını arttırmaya, şükrünü çoğaltmaya
çalışır. İnsanı bazı hatalara sürükleyen, bazı suçları işleten ve başına gelen birçok musibetlerin sebebi, başta
gösteremediği sabırdır. Şayet başta sabredip tahammül
gösterseydi, o belayı başından savabilecekti. İşte Ramazan bize güzel ahlaklı olmayı öğretir. Bu şekilde
bir ay boyunca sabrı yaşayan, onunla hayatını anlamlandırıp renklendiren insan, kalbinde yer etmiş
olan kötü duyguların kökünü kazımış, gidermiş,
tertemiz, safi bir kalbe sahip çıkmış olur.
Ramazan dua ayıdır. Mübarek gecelerde, üç aylarda, özellikle de Ramazan’da edilen dualar kabule yakın dualardır. İftar saati ise kulun
Allah’a yaklaştığı, bir zaman dilimidir. En çok istediğimiz şeyleri,
hayalini kurduğumuz şeyleri Rabbimizin ya bu dünyada ya da kat kat
fazlasıyla ahirette vermek için kabul ettiği zamanlardır.
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Amine Şentürk

Fatma Büşra YILDIRIM

Keşif
Köşesi

Ramazan geldi ve evlerimizde kendimize ait ramazanı en
güzel şekilde geçirebileceğimiz köşeler yapmaya
ne dersiniz?

Sabırla Güzelleşecek
İçerisinde bulunduğumuz mübarek günlerde diğer yandan imtihan oluruz.
Mü’min, orucu sırf Allah emrettiği için tutar. O’ nun rızasını kazanma
düşüncesini taşır. Akşama kadar bekler, bir şey yiyip içmez. Akşamleyin
sofraya oturduğu zaman da Rabbinin “Buyurun” emri gelmeden elini uzatmaz. Oruç ibadetinde gösteriş, riya yoktur. Kimsenin görmediği bir yerde
orucunu bozabilecekken bozmaması, Allah için tuttuğunun en güzel ifadesidir.
İbrahim Gadban’ın ‘Ramazan Azığı’ isimli kitabından oruçlu iken en çok
sabredilmesi gereken 7 şey:
Uzun yaz günlerindeki açlık ve susuzluğa
Sahur ve iftarlarda bizi insanlıktan çıkaracak kadar aşırı yemek isteğine

1. Adım: Evde ki veya odanızda vakit geçirebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz bir köşe belirleyelim.

2. Adım: Bu köşeyi olabildiğince düzenleyelim. Rahat bir oturma yeri ayarlayalım.
(koltuk, sandalye, yer minderi vs)

3. Adım: Köşemizde bulunması gerekenleri ramazan boyunca ihtiyacımız olan şeyleri
uygun yerlere koyalım.( seccade, kuranı kerim, rahle, kitaplar)

4. Adım: Sırada köşemizin duvarlarını süslemeye geldi. Ramazan için oluşturabileceğiniz çizelgeler. ( namaz, oruç, ibadet, ders çizelgeleri)

5. Adım: Eklemek istediğiniz diğer eşyaları ekleyebilirsiniz.( küçük bir lamba, güzel
kokulu bir bitki, evcil hayvanınız için bir köşe)

6. Adım: Oluşturduğunuz ra-

mazan köşenizi bizimle paylaşmayı
unutmayın.

Geceleri daha iyi değerlendirmeye engel olan aşırı uykuya
İnsanlardan görebileceğimiz dengesiz söz ve davranışlara
İftara yakın yoğunlaşan aşırı trafiğe
Kötü hasletleri terk etme noktasındaki zorluklara
İş yerlerinde ve çarşılarda mazeretsiz olarak alenen oruç yiyenlere.
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ÇEK- GÖNDER
PAYLAŞALIM
Twitter: @gmkadinortaokul
İnstagram: agdgmkadinortaokul
agdortaokullar@gmail.com
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Hz. Fatıma

Fazilet Fatmanur Sezer

Uykulu Sofra

Sahur Tabağı

Merhaba sevgili kâşif. Senin için bir sahur menüsü
hazırladık ve bazı tavsiyelerimizi seninle paylaşmak
istiyoruz.

Gün içerisinde su içmeyeceğiniz için en az 8-10
su bardağı suyu iftar ve sahur arasında aralıklarla
içmeye çalışmalısın.

Afiyet
Olsun

Öncelikle geniş bir servis tabağı alın. Yenilmesi gerekenler baştan belirlemezse uyku haliyle vaktin nasıl
geçtiğini anlamadan ezan sesi duyulabilir.
Tabağınıza;

ADIM

Günlük 3-4 adet meyve yemeyi ihmal etmemelisin.
Sahurda süt içmek, iftarda yoğurt yemek kalsiyum alman
açısından iyi olacaktır.
Mutlaka sahura kalkmalısın, yoksa gün içerisinde ihtiyacın olan enerjiyi
sağlayamazsın.
İftarda orucunu hurma ile açarak Peygamber Efendimizin (sav) sünnetini
alışkanlık edinebilirsin.
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Hazırlayın ve 1 bardak süt eşliğinde afiyetle sahurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Bu sağlıklı sahur tabağını ailenizin diğer üyelerine de tavsiye edebilir, bazı
günler de siz hazırlanmış olan menüye uyum sağlayabilirsiniz. Sofranız bereketli, sabrınız bol olsun.

17

