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Merhaba Minik Ehlibeyt
Merhaba Minik Ehlibeyt
Merhaba Minik Ehlibeyt

Dostları!Dostları!Dostları!

   
Bizler bir grup büyükleriniz olarak sizler için

bir araya geldik ve birbirinden güzel içerikler

ile sizlere aylık bir e-dergi çıkartmak istedik

:) 

Bu proje bizim ilk deneyimimiz, belki sizin de

ülkemizde ilk Ehlibeyt Öğretileri ile

hazırlanan e-derginiz. Ama ilkler her zaman

heyecan verici olurlar. Eksiğimizle fazlamızla

sizlere faydalı içerikler üretmeye çalışırken

gönüllü olarak aramızda bulunan uzman

kadromuz da anne babalarımızı bilinçlendirici

paylaşımlarda bulunacaklar. İn
anın şu yazıyı

size yazarken henüz derginin hiçbir detayı

belli değil. Biz de bir an önce heyecanla

dergiyi tamamlamayı ve sizlerle buluşturmayı

ümit ediyoruz. Unutmayın, sizleri çokkkk

çokkk seviyoruz :)

Mekteb� Materyaller 

e-derg� ek�b� 



dualar ve 
sureler

 

çocuk
 gelişimi

 

oyunlar ve 
hikayeler

 

anne babalara
tavsiyeler

 

kitap ve film
önerileri

 

Ehlibeyt Kaynaklı
temel islami öğretiler

 

değerler eğitimi 
 

uzmanlarından
makaleler
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Ayın Esmaü'l- Hüsna'sı 
 

El-Hayy:
EZELİ VE EBEDİ HAYAT SAHİBİ

Ayın
Hadis'i  

 

Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle

buyurmuştur; 

Güzel ahlak, dinin yarısıdır. 
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Ayın Çizgi Filmi:

 

/ Mektebi Materyaller 

''Hz. Hüseyin (a.s) Konulu Çizgi Film''

Peki nerdebulucam ???

BURDAAAA :) 
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İMAM ZEYNEL ABİDİN

İMAM MUHAMMED BAKIR

İMAM CAFER SADIK

İMAM MUSA KAZIM

İMAM ALİ RIZA

İMAM MUHAMMED TAKİ

İMAM ALİ NAKİ

İMAM HASAN ASKERİ

İMAM MEHDİ (AF)

Ehl-i Beyt
 Soy Ağacı :)

 

HZ. ABDULMUTTALİB

/mektebimateryaller

HZ. ABDULLAH HZ. EBU TALİB

İMAM HÜSEYİN

HZ. AMİNE

HZ.MUHAMMED (SA.A)HZ. HATİCE

HZ. FATIMA ZEHRA İMAM ALİ

İMAM HASAN HZ. ZEYNEP
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Abdest alıyoruz :)
 Erkek Çocukları  - 1 

 

Önce Rahman ve Rahim
olan Allah'ın adıyla

diyerek ellerimizi yıkarız. 
Sonra yüzümüzü yıkarız. 

Kollarımızı dirsekten
başlayarak önce sağ
kolumuzu sonra sol
kolumuzu yıkarız. 

 

Had� Boyayalım:)
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Abdest alıyoruz :)
 Erkek Çocukları  - 2 

 

Başımızı mesh eder sonra
sırası ile önce sağ sonra

da sol ayağımızı mesh edip
abdestimizi tamamlarız. 

Elhamdulillah.  
 

Had� Boyayalım:)
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Önce Rahman ve Rahim olan
Allah'ın adıyla diyerek

ellerimizi yıkarız. 
Sonra yüzümüzü yıkarız. 

Kollarımızı dirsekten
başlayarak önce sağ
kolumuzu sonra sol
kolumuzu yıkarız. 

 

Abdest alıyoruz :)
 Kız Çocukları  - 1 

 

Had� Boyayalım:)
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Abdest alıyoruz :)
 Kız Çocukları  - 2

 

Başımıza mesh eder sonra
sırası ile önce sağ sonra da

sol ayağımızı mesh edip
abdestimizi tamamlarız. 

Elhamdulillah.  
 

Had� Boyayalım:)
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Merhaba çocuklar :)
Sizinle bir konuda bilgi paylaşmak istiyorum.

Bazılarınız anne babanızın konuşmalarına
şahit oldunuz ya da dışarıda maske,
eldiven takan insanlar gördünüz.

 Dünyamız bu günlerde zor bir virüsle baş ediyor. Bu virüsün
adı Korona ve ilk olarak Asya ülkelerinden biri olan Çin’in bir

şehrinde görüldü.

 Sonra insanların seyahatleriyle tüm dünyayı dolaşıp yaramazlık
yapmaya devam etti.
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Sonra bizim ülkemize elden ele,
hapşuruktan hapşuruğa zıplayarak ulaştı.

 Sizler şu anda sağlıklısınız, anne ve babalarınız sizi koruyacaklar. 
Fakat yaramaz korona virüsünün çocuklara bulaşmaması hatta

yetişkinlere de bulaşmaması için bazı şartları var.



Ellerini sabunla Küçük Kurbağa şarkısını söyleme
sürensince yıkaman gerekiyor.

Bir süre okula gelmeden, diğer akrabalarından ve
arkadaşlarından uzak durarak, mesafeni koruyarak,

virüs dünyadan uzaklaşıp gidene kadar öpme, sarılma,
dokunma gibi temaslardan kaçınman gerekiyor.

Yeni tokalaşma , selamlama, sevgini gösterme
yollarını keşfetmen, resmetmen, boyaman

gerekiyor.
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Sizleri çok iyi anlıyorum, hadi bu virüsle bize gelen misafir duyguları

anlama, tanıma ve oyun zamanı.

Hadi, şu anda hangi duygum kapıyı tık tık çalıyor ?

Nasıl hissediyorum ?  Duygum hangisi?  O duyguna dokun !
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Şimdi herkes önündeki Arşimet spiralinin üzerindeki
gülen yüzden başlayarak; en sona gelinceye kadar nefes

alsın ve dönerken nefesini yavaşça ağzından versin.



Şimdi ise sizi rahatlatmak için çok mucizevi bir şey yapacağız.
Adı ’kelebek kucaklaması’.

Bir elin sağ omzuna, diğer elini sol omzuna koy ve kendine
sarıl, kendini kucakla. En mutlu olduğun anı hayal et. O

hayalindeki mutlu olduğun anı fark et ve önce bir omzuna
sonra diğerine yavaşça dokun. Omuzlarına tıp tıp yaparak
devam et, tıpkı bir kelebeğin kanat çırpması gibi (30'a kadar

say). Şu an güzel, olumlu duyguları, düşünceleri, bedenindeki
rahatlamayı fark et. Bu kucaklamayı; ne zaman kendini

üzgün, kaygılı, korkmuş, panik halinde hissedersen kullan.
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İkinci mucizevi etkinliğimize hazır mısın?
Haydi o zaman :)

Balon Egzersizi 

Karnında bir balon olduğunu hayal et.

Burnundan yavaşça nefes alarak bu balonu şişir.

İyice şişsin. :) Birazcık böyle kalsı
n.

Şimdii ağzından yavaş yavaş nefes vererek balonu

tamamen söndür.

Bu sırada sönmüş bir balon gibi yayıldığını ve

gevşediğini hisset.

 

Bunu 3 kez tekrarla ! :)



Malzemeler:

• Püskürtmeli bir su şişesi
• Bir bardak su – 200 ml
• 7 damla limon suyu
• Taze nane/kekik/maydanoz/lavanta dalı (bir tanesi)
• Parlak simler
*Malzemeleri istediğin gibi değiştirebilirsin.
*Olumsuz duygular ne zaman seni ziyarete gelse,
bu spreyi sıkabilirsin, bu sprey seni korona virüsünden
koruyacak kalkanı oluşturacaktır.

Korona virüsü karşıtı SPREY
(anti-korona spreyi)

Seninle Korona virüsü karşıtı
gizli bir silah keşfediyoruz.

Şimdi Sıra Sende!
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YA ZEYNEB
 

Bugün Hazreti Ali’nin evi
nurla doldu 

O güzel kızın adı Zeyneb
oldu

Annesine dert ortağı ve
Kerbela kahramanıydı 

O ikinci Zehra idi

KÜBRA AKTAŞ

O Hasan ve Huseyn’e
can yoldaşıydı 
Hem iyi kardeşti hem iyi
öğretmendi 
Bizim için örnek bir
hanımefendiydi
Allah’ın selamı Ehlibeyt’e
olsun, doğum günün
mübarek olsun.
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‘‘ Ya Ebe’l Hasan! (Ey Hasan’ın babası) Bu çocuğa bir isim koy.’’

 İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu: ‘‘Ben bu konuda Peygamberin önüne geçemem.’’
Hz. Fatıma (s.a) güzel kızına isim koyması için babasının yanına gitti. O sırada

vahiy meleği Cebrail (a.s) Peygamber Efendimize (s.a.a) selam verdikten sonra
buyurdu: ‘‘Bu çocuğun adını Zeyneb koy, bu adı bizzat Allah (c.c) onun için seçti.’’

Zeyneb ismi, babasının ziyneti anlamına gelmektedir.

HAZRETİ ZEYNEB
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Hicretin 5. Yılı, Cemaziyelevvel ayının 5'i idi. 
Ehlibeyt hanedanına Allah (c.c), nur topu gibi

 bir kız evlat bahşetmişti. Babası İmam Ali (a.s), 
annesi Peygamber kızı Hazreti Fatıma (s.a) idi. Annesi

Hazreti Fatıma (s.a) bu güzel kız çocuğuna isim koyması
için eşi İmam Ali’nin (a.s) yanına gitti ve şöyle dedi:

Küçük Zeyneb doğduğundan beri sürekli ağlıyor ve gözlerini açmıyordu. Annesi

susturması için Peygamber Efendimizin kucağına vermiş, Peygamberimiz İmam

Ali’ye, İmam Ali oğlu İmam Hasan’a, İmam Hasan ise kardeşi İmam Huseyn’in

kucağına vermişti. Küçük Zeyneb ağabeyi Huseyn'in kucağına geldiğinde

birden sakinleşip gözlerini açmıştı ve ilk gördüğü kişi ağabeyi İmam Huseyn

(a.s) olmuştu.

Daha ilk doğduğu anda ağabeyi İmam Huseyn'e karşı derin bir sevgi

duyuyordu. Bu sevginin sebebi Peygamber Efendimize (s.a.a) sorulduğunda

şöyle buyurdu:

‘‘Onların bir Kerbela'sı olacak.’’



Hazreti Zeyneb annesi gibi son derece iffetli bir o kadar da bilgiliydi.
Bir gün Mescid-i Nebi’ye gitmek istedi. Hazreti Ali (a.s) gece gitmesini
ve yanında oğulları İmam Hasan (a.s) ve İmam Huseyn’in (a.s) de
gitmesini istedi. Hazreti Zeyneb her zaman ağabeylerinin ortasında
gidiyor ve namahrem bir insan görmesin diye bulunduğu yerde

mum bile yaktırmıyordu. Komşusu Yahya Mazeni şöyle buyuruyor:
 ‘‘ Allah’a yemin ederim ki Hazreti Ali’nin komşusu olduğum süre
zarfında Hazreti Zeyneb’i (s.a) görmedim ve sesini duymadım.’’
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Her zaman ağabeyi İmam
Huseyn'in yanında olan Hz.
Zeyneb, Kerbela'da da yalnız
bırakmadı. Orada kardeşine

yardımcı oluyor ve yaralarını
sarıyordu. Bu sebeple Hz.

Zeyneb’in doğum gününü aynı
zamanda Hemşireler Günü

olarak da yad ediyoruz.
 

SORULAR
1- Hz. Zeyneb’in ismini kim koymuştur?
2- Hz. Zeyneb kimin kucağında susmuş ve
gözlerini açmıştır?
3- Hz. Zeyneb’in doğum günü neden
Hemşireler Günü olarak anılıyor?
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KELİMELER

 

- ZEYNEP                  -HÜSEYİN               - İFFET

- FATIMA                   - EHLİBEYT           - KERBELA

- ALİ                             - MASUM                 - AŞURA

- HASAN                      - SABIR                   - ŞAM

KELIME 
AVI
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4. Hazreti Zeynep'in doğduğu hicri ay
6. Hazreti Zeynep'in mübarek türbesinin
bulunduğu
şehir
7. Hazreti Zeynep'in babası, birinci imamımızın
ismi
9. Hazreti Zeynep'in annesi, Hazreti
Muhammed'in
kızının ismi

1 Hazreti Zeynep'in künyesi
2 Hazreti Zeynep'in Kerbela'da şehit olan
kardeşi, üçüncü imamımız
3 Hazreti Zeynep'in vefat ettiği hicri ay
5 Hazreti Zeynep'in eşinin ismi
8 Hazreti Zeynep'in kardeşi, ikinci
imamımız

  Hz. Zeyneb Bulmacası 
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KÜÇÜK KARA 

BALIK

 
Üçüncü cemrenin suya düştüğü günün akşamıydı. Denizin
derinliklerinde Balık Nine yeni masalına başlamıştı. Etrafını

saran on iki bin minnacık balık, ninelerini ilgiyle
dinliyorlardı. Evvel zaman içinde küçük bir balık vardı.

Küçük Kara Balık ve annesi, işte bu derede yaşıyorlardı.  
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Küçük Kara Balık, ay ışığının yuvalarına hiç ulaşamadığına hep üzülürdü.
Minnacık yüreği, sürekli ışığın ve aydınlığın özlemiyle doluydu. Günün birinde

Küçük Kara Balık daha güneş doğmadan annesini uyandırdı.  Şaşkınlık içinde
uyanan annesi, ne olduğunu sorar. Küçük Kara Balık: Buralarda gitmek

istiyorum anne dedi.  Gidip bu derenin ulaştığı yeri bulacağım. Yaşadıkları
çağlayandan çok daha ötesini, denizi, okyanusu merak ettiğini söyleyen

karabalık geziye çıkmaya karar vermiştir. 

Küçük Kara Balık uzaklara gitmek istiyor. Çünkü dünyada neler olacağını
öğrenmek istiyordu. Daha sonra küçük kara balık yola koyulmaya başladı. Küçük

Kara Balık, çağlayanın coşkulu sularıyla yükseklerden düştü. Durgun bir göle
ulaştı. Daha sonra gölü gezmeye başladı. Küçük Kara Balık o güne kadar hiç böyle
büyük bir su birikintisine rastlamamıştı. Etrafında binlerce kocabaş, yani kurbağa

yavruları vardı. Hepsi bu göldeydi. Küçük Kara Balık Kocabaşlara kendisini
tanıtarak, dünya gezisine çıktığını söyledi. Sizinle tanışmak isterim dedi. 

 Kocabaşlar Küçük Kara Balığa bu gölün en güzel balıkları olduğunu  söyleyerek
onu hor görmüşler ve aralarında istememişlerdir. Küçük Kara Balık kocabaşlara,

kendinizi bu kadar beğenmeyin çünkü sizden daha güzel balıklar var dedi.
Kocaman kurbağa Kara Balığın peşine düşerek onu kovalamaya başlar. Kocaman

kurbağadan kaçan kara balık bir dere yatağına sığınır.



 Dere, kendi yatağında süzüle süzüle akıyordu. Burada da kertenkele
ile yengeç gördü. Küçük Kara Balık’ın yengeçten ödü kopsa da

uzaktan bir selam verdi. Saygıdeğer kertenkele! Ben minnacık bir
balığım. Bu derenin ulaştığı yeri bulmaya gidiyorum. Bilgili ve çok
düşünceli olduğun için sana bir sorum var dedi. Kertenkele biraz

böbürlenerek: Haydi sor bakalım, dedi. Küçük Kara Balık: Yola
çıkmadan önce çok korkunç şeyler anlattılar bana. Yolumun

üstünde kepçelikuş, bıçkıcı balığı ve karabatak gibi tehlikeli yaratıklar
varmış. Bana bunlar hakkında bilgi verebilir misin? Kertenkele

başladı anlatmaya: Bıçkıcı balığı ve karabatak bu bölgeye pek gelmez.
Kepçelikuş ise bu derenin aşağısında bulunur. Aman dikkatli ol! Onun

kepçesine sakın düşme!  Onun kepçesine takılanın hiç kurtuluşu
yoktur dedi.  Küçük Kara Balık kertenkeleye teşekkür ederek yoluna
devam eder.  Yolculuğu esnasında birçok canlıyla karşılaşır. Denizde

minik balıklarla sohbet ederken, bir balıkçıl gelerek onlar ne
olduğunu anlamadan hepsini yutuverir.  

Küçük balıklar hemen ağlaşmaya başlarlar. Fakat Küçük Kara Balık
onlara ağlamamalarını, birlik olurlarsa oradan kaçabileceklerini
söyler. Küçük Kara Balık kendini sağa sola vurarak çırpınmaya

başladı. Minik balıklar açılan ağzından hızla fırladı ve kurtardı kendini.
Minik balıklar suya varınca Küçük Kara Balık’ı bekledi. Ama Küçük
Kara Balık bir türlü ortaya çıkmıyordu.  Bugüne değin de ondan

haber alınamadı. 
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İmam Hasan-ı Mücteba (a.s.), Beytullah'ul Haram'a yaptığı yolculuklardan birisinde süratli
bir bineğin üstündeydi.  

Buna rağmen İmam aleyhisselam, yürümenin sevabını alabilmek için bineğinden indi ve
yürümeye başladı. Bundan dolayı ayakları şişti. Kendisi ile birlikte bulunan kölesine şöyle

buyurdu: "Bu paraları al, ilerideki konağa kadar biraz yürü. Orada yanında yağ satan siyah
bir adamı göreceksin. Bu paraları ona ver ve ondan yağ satın al. O yağı ayağıma sürüp

şifa bulmak için bana getir." 
Bu imamın gayb ilmindendi. Hizmetkâr paraları aldı ve yola koyuldu. İmamın belirttiği

tarzda bir adamla karşılaştı. O adama dönerek: "Ayakları şişmiş bir adamın
faydalanabilmesi için yanında yağ var mıdır?" diye sordu. Yağ satıcısı: "Bu yağı kimin için
istiyorsun." diye sordu. Hizmetkâr: "Hasan İbn-i Ali için." karşılığını verdi. Bunun üzerine
satıcı: "Hasan İbn-i Ali benim mevlamdır ve ben onu seviyorum. Yağı al ve beni de onun
yanına götür." karşılığını verdi. Hizmetkâr: "Sana bu yağın ücretini ödemem gerekiyor.
İmamın huzurunda bulunmak istiyorsan benimle birlikte gel." karşılığını verdi. Satıcı
İmam(a.s.)'ın huzuruna varınca: "Ey Allah Resulü(s.a.a.)'ın oğlu! Hamile eşimi evde

bırakarak yola çıkmıştım. Allah Teala'ya dua et, bize sizin Şialarınızdan ve muhiblerinizden
olan bir çocuk bahşetsin" diye İmam Hasan(aleyhisselam)'dan istekte bulundu. İmam

Hasan(a.s.): "Allah Teâlâ sana bir çocuk bahşetti. O bizim 

Hikaye 
İmam Hasan (a.s.) ve Salih Evlat İstemek 

Şialarımızdandır ve muhiplerimizdendir." karşılığını
verdi.   

Bu siyah adam zamanın İmamından mal ve dünya
talebinde bulunmadı. Aksine salih bir evlat talebinde
bulundu. İnsanın salih bir evladının olması ve onun

hayatta kaldığı müddetçe kendisi için mağfiret
talebinde bulunması, insan hayatının

bereketlerindendir. Zira kişi ölümünden sonra salih
evlattan faydalanacaktır.  

 
Ayetullah Cevadi Amulî, İbadetlerin Sırları, Sayfa 193
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ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Sosyal toplumda bir arada yaşamamız konusunda bireyin
adalet duygusunun gerekliliği tartışmasız gerçektir. Adalet

duygusu kişide doğuştan var olmakla beraber ebeveyn,
eğitimci ve sürece katılan tüm ögelerin katacağı anlayışın
özümsenmesiyle oluşacaktır. Doğuştan var olan bu değer
çocukluk ve erginlik dönemi boyunca şekillenerek insan

ilişkilerini düzenleyecektir.
Çocukların hak ve sorumlulukları konusunda haberdar ve

ilgili olunmalı, bu kazanımın toplumsal bir sorumluluk
olduğu kabullenilmeli ve bilimsel yaklaşımlarla hususi

olarak ebeveyn, bakıcı veya diğer tüm ögeler tarafından
bu sorumluluğun yüklenilmesi gereklidir.

 
Çocuk genel bir ifadeyle ergenlik dönemine girmemiş,
biyolojik olarak gelişme sürecindeki insana dense de

çocuğun tanımının farklı coğrafyalarda, çeşitli sebeplerle
farklı yaş aralığını ifade edebileceği bilinmeli, geçerli tanım

için o ülkenin sosyal durumlarına ve mevzuatına
bakılmalıdır.

Çocuk eksenli oluşturulan bazı ulusal, uluslararası
sözleşmeler mevcut olup bunlardan en

önemlisi olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme ‘de 18 yaşını doldurmamış kişiye çocuk denir
tanımı yapılmıştır. Türk hukuk sisteminde ise çocuk

deyiminden 18 yaşını
doldurmamış kişi anlaşılır denilmiş, daha erken yaşta ergin

olsa bile Çocuk Koruma Kanunu’nun 18 yaşını
doldurmamış kişilere uygulanacağı belirtilmiştir.
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Çocuğun küçültülmüş bir yetişkin olmadığı, onların bir hak öznesi olduğu

zihniyeti benimsenmelidir. Çocuk hakları tüm dünya çocuklarının doğuştan
elde ettikleri birtakım hakları içeren evrensel bir kavramdır. Bu haklar

onlara başkaları tarafından gösterilen müsamaha değil, doğuştan sadece
çocuk olmaları sebebiyle elde ettikleri, temelinde yaşam mayası olan
haklardır. Çocukların haklarının insan hakları kapsamında özel bir

düzenleme gerektirmesi onların erişkinlerden farklı bir biyolojik, fizyolojik,
davranışsal, psikolojik vb. özelliklerinin olmasından; hukuki olarak
korunmaya daha fazla ihtiyaç duymalarındandır. Bundan hareketle

toplumların
geleceğini etkileyecek olan çocukların toplumda etkili rol oynayabilmesi için

fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak gereksinimlerinin karşılanması
gerekir. Başka bir deyişle çocuğun insan olması, aynı zamanda bakıma ve

özene gereksinim duyması nedeniyle sahip olduğu zorunlu haklardır bunlar.
 

Dünyadaki çoğu ülkenin imzalamış olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi 54
maddeden oluşmakta olup, nerede doğduklarına, kim olduklarına;

cinsiyetlerine, dinlerine, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların
haklarını tanımlamaktadır. Yaşama hakkı başta olmak üzere;

eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden
korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakkını içerir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yön veren
temel değerler ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama

ve gelişme hakkı olup, bu sözleşme dünya üzerindeki bütün çocukların
doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik

veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları içerir.
 

Bugün dünyada süren insan hakları ihlallerinin geniş bir kısmını oluşturan
yaşama hakkını elinden alma, fiziki veya psikolojik istismar, suça itilme,

şiddet, zorla çalıştırma, yasadışılık gibi çocuk hakları ihlallerinin müdahale
edilmesi zor bir noktaya dönüştüğü gözlenmektedir.

Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü ülkelerde yaşam mücadelesi
veren çocuklar
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1) ‘’ Halkın önderidir. İlahi hükümet kurup güç sahibi olduktan sonra Allah’ın vahyini ve Peygamber’in ( s.a.a.) şeriatını bütün
insanlara tebliğ eder.’’ Sözü edilen ilahi makamın adı nedir? 

2) Peygamberimizin (s.a.a.) soyundan gelen ve yeryüzündeki son imamımız olan 12. İmamın ismi nedir?  

3) Peygamber efendimizin (s.a.a.) ‘’Gadir-i Hum’’ günü Allah’ ın emriyle  yerine halka vasi olarak atadığı imamımız kimdir ?

4) Peygamber efendimizin hakkında annesi Hazreti Fatıma’ ya (s.a.)  '’ Ey gözlerimin nuru, Bu kız, Hüseyin (a.s.) ile birlikte
Kerbela’ya gidecek ve abisinin dert ve musibetlerine ortak olacaktır.’’ dediği  annemizin adı nedir?

5) HEY HAT MİNNE ZİLLE , '”Zillet Bizden Uzaktır’’ sözünü hangi imamımız söylemiştir?

6) Peygamberimizin “oğullarım” dediği, cennet gençlerinin efendisi olan 2. İmamımız kimdir?

7) Hazreti Peygamber’in(s.a.a.) “ Allahu Teala yeri ve semayı yaratmadan önce onun nurunu yaratmıştır.” Ve “gözlerimin
nuru” dediği annemiz kimdir?

8) Peygamberimizin eşi olan ve hakkında “ Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı” dediği annemiz kimdir?

9) Amellerle alakalı olan hüküm ve kanunlara ne denir?

10) Kerbela' nın küçük kahramanı olarak bilinen,İmam Hüseyin’in (a.s.) 6 aylıkken şehit olan oğlunun adı nedir?

11) Peygamberimize sima ve ahlâkî yönden en çok benzeyen İmam Hüseyin’in(a.s) büyük oğlunun adı nedir?

12) Her namazda okunması farz olan surenin adı nedir?

13) İbadet edenlerin efendisi ve Adem-u Beni’l Hüseyin olarak bilinen 4. İmamımız kimdir?

14) Lakabı Sadık, doğru olan ve doğruluğu tasdik edilen olarak bilinen 6. İmamımız kimdir?

SORU VE CEVAPLARLA DİNİMİZ
Bismillahirrahmanirrahim
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1-(İMAMET)   2-(MUHAMMED MEHDİ)  3-(İMAM ALİ)  4-(HAZRETİ ZEYNEB)  5-(İMAM HÜSEYİN)  6-(İMAM HASAN)  7-
(HAZRETİ FATIMA)  8-(HAZRETİ HATİCE)  9-(FÜRUU DİN)  10-(ALİ ASGAR)  11-(ALİ EKBER)  12-(FATİHA)  13-(İMAM

SECCAD)  14-(İMAM CAFER)



BİR AYET BİR HADİS 
 

Şahı Horasan İmam Rıza Aleyhisselam Buyruğu 
“ Sizlere bir şiddet geldiğinde bizimle ( Ehlibeytle)  Allah’a
sığınıp , yardım dileyin! Şanı Yüce olan  Allah buna şu
ayetle işaret etmiştir.: Bismillahirrahmanirrahim “ En
güzel isimler Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua

edin...”.      [ A’RÂF SURESİ – 180]
 

İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: “
Allah’a yemin olsun ki, en güzel isimler bizleriz. Bizi
tanımayan kulların duasını Allah , asla kabul etmez.

Kaynak: Tefsiri Ayyaşi c.2s.42
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Hz. Zeyneb'in (sa) Türbesi'ni boyayalım :)
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Hz. Masume'nin (sa) Türbesi'ni boyayalım :)
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Sosyal izolasyon uygulamaları nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz,

kimi zaman sıkıntılı ve kaygılı hissettiğimiz zor bir dönemdeyiz. İpek
böceğinin kozasına çekilmesi gibi bizler de evlerimize kapandık, mutlu ve

huzurlu bir geleceğe kanat kırpan bir kelebek olmak için bekliyoruz.
İş hayatının eve taşındığı, insanların sosyalleşme alanlarının çok kısıtlandığı,
çocukların derslerinin evden devam ettiği bir zaman aralığını yaşıyoruz. Bu

durum koronavirüs tehdidine karşı yaşadığımız endişe ile birlikte küçük
büyük her bireyin alışkanlıklarında ve aile ilişkilerinde ciddi bir değişime neden

oldu.
İlk zamanlar biraz şaşkınlık ve hafif kaygının yanında bazılarımızın uzun

süredir yapmak isteyip de fırsat bulamadığı işleri tamamlamak, aile bireyleri
ile zaman geçirebilmek adına keyifliydi. Fakat bu süre uzadıkça alınan ölüm

haberleri ve artan hastalıklar kaygılarımızı da artırmaya başladı. Evdeki
bireylerle uzun süre bir arada bulunmaya alışık olmadığımızdan ve günlük

düzenimizin bozulmasından kaynaklı sürtüşmeler başladı. Arkadaş
buluşmalarından, iş ve sosyal ortamlardan mahrumiyet yaşanması insan

ruhunun ihtiyacı olan rahatlama olanaklarını da ortadan kaldırdığı için
birbirimize olan tahammülümüz de azaldı. Mahremiyet alanlarımız ile iş

alanlarımız birbirine karıştı.

KORONA GÜNLERİNDE EV HAYATI
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Dinlenme zamanlarımız daraldı, uyku düzenimiz bozuldu ve
dolayısıyla mutsuzluğumuz arttı. Yeme düzenimiz değişti, spor

imkanlarımız kısıtlandı ve bunlar yaşadığımız huzursuzluğu daha
fazla artırdı. 

Kısacası daha tahammülsüz ve öfkeli bir hale geldik.
Peki neler yapmalıyız?

-Öncelikle ruh halimizin sürekli mutlu veya sürekli mutsuz gibi
durağanlık gösteremeyeceğini, duygularımızın inişli çıkışlı ve

değişken olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Bazı günler daha
fazla motive olarak süreci yönetebileceğimizi fakat bazı günler ise

çökkün ve çaresiz hissedebileceğimizi unutmamalıyız.
 

-Öfkeli olduğumuz durumlarda evin genel ortamından uzaklaşıp az
da olsa yalnız olabileceğimiz bir ortamda bulunmak sakinleşmek

adına çok önemli.
 

-Kendimizi keyifsiz hissettiğimizde koronavirüs sürecinden önce
görüştüğümüz, bize kendimizi iyi hissettiren kişilerle telefonla

görüntülü  konuşmak rahatlatıp motive edecektir.
-Mutluluk hormonumuz olan serotoninini arttırmak için

karbonhidrat almak yerine düzenli spor ve egzersiz yapmalıyız.
İmkanı olanlar için yürüyüş, evden çıkamayanlar için ise video

üzerinden izleyerek veya kendi belirlediğiniz bedensel hareketlerle
çalışmak ruhsal ve fiziksel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir.
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-Ev içerisinde ortak paylaşım yapılabilecek dizi saatleri, kitap okuma
saatleri ve sonrasında yapılan sohbetler evdeki bireyleri birbirine
yaklaştırır.

-Yapboz, kutu oyunları, ev uygunsa saklambaç da keyif alınabilecek
etkinliklerdendir.

-Temizlik ve yemek yapmak gibi ev işleri genelde belli kişilerin
zorunluluğu olarak kabul edilir. Fakat ev ortak alanımızdır ve paylaşım
yapmak özellikle çocuklara "faydalı olma" duygusunu hissettirecektir. Bu
paylaşım el becerisi sosyal kurallar, ilişkiler adına da çok öğretici ve faydalı
olur.

-Çocuklar online ya da video derslerde yalnızlar ve bunu kontrol etmek
zor. Oyunlar eğlenceli, dersler sıkıcı iken dengeleri tutturmak çok
zorlaştı. Fakat bu noktada çocuklarımıza oyunlarla ilgili "oynama, bırak
onu elinden, ders çalış!" gibi söylemlerden farklı olarak onların dünyasına
girmeye çalışmak, bunu fırsat olarak değerlendirmek; oyun oynamanın
süresi ve sınırları ile ilgili onlarla işbirliği kurmamızın yolunu açabilmek
adına önemli olabilir. Sürekli söylenen eleştiri ve kurallar çözümden çok
krizleri beraberinde getirir. Kurallar ve sınırlar olmalıdır fakat bunları
çocukla anlaşma yaptıktan sonra, buna iki taraflı sadık kalınarak
uygulamaya dökülmelidir.

-Okullu çocuğu olan aileler adına, bu süreçte eğitimsiz kaldılar diye
kaygılanıp baskı yapmak ve tartışma oluşmasına neden olmaktan
kaçınılmalıdır.
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Verimli Ders Çalışma
Çok çalışmak sürekli çalışmak anlamına gelir. Verimli çalışmak ise dikkatimizi

toplayarak çalıştığımız konuyu kapsamlı olarak öğrenmek, anlamaktır.
 

Okullara gidemediğimiz ve uzaktan eğitim ile derslere katıldığımız için uyku
düzenimiz bozulmuş olabilir. Düzenli ve verimli çalışmak için okul  günlerinde

olduğu gibi güne erken başlayın ve vaktinde uyuyun.
 

Sağlıklı Beslenmeye Özen Gösterin!
 

Sağlıklı beslenme ,vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir.  Öğrenmemizi
kolaylaştırır ve dikkatimizi artırır.

Canlı derslere katılmadan veya ders çalışmaya başlamadan yarım saat önce
yemeğinizi yemiş olun.

- Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, kahvaltısız güne başlamayın.
 

Çalışma Ortamınızı Oluşturun
 

Verimli ders çalışmak için ilk olarak dikkati toparlamak çok önemlidir.Çalışacağınız
yerde dikkatinizi dağıtabilecek şeyleri bulundurmayın. Kendinize ait bir odanız

varsa orada çalışabilirsiniz. Odanız yoksa bir çalışma alanı oluşturup muhakkak
masada çalışmalısınız.

 
-sadece çalışacağın ders ile ilgili kitap, defter vb eşyaları masanızda bulundurun.

-Çalışacağın alanda bulunan oyuncak,toka, resim vb eşyaları kaldırın.
-Çalışırken telefon, tablet gibi teknolojik cihazları kapatın ya da sessize alın.
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Plan Hazırlayın
 

Planlı çalışmak bizi düzene, düzen de bizi verime ve başarıya ulaştırır. O gün hangi
derse çalışacağım diye düşünmek yerine çalışma planı hazırlayın.TRT EBA TV ve canlı
dersler haricinde günlük ve haftalık planlar oluşturun.Planlı çalışmak gün sonunda ne

kadar soru çözdüğünüzü, hangi konuya çalıştığınızı gösterir.
 

Canlı Derslere Girmeden Önce;
1-Ders için gerekli olan kitap, defter, kalem, silgi gibi materyalleri hazırlayın.

2-Dersi dinleyeceğiniz ortamı uygun bir şekilde hazırlayın.
3-Ders esnasında  televizyon sesi, bilgisayar görüntüsü gibi dikkatini dağıtabilecekleri

şeyleri uzaklaştırın.
4-Bağlantı ayarlarını kontrol edin ve EBA şifrenizle girişi sağlayın.

 
Canlı Ders Esnasında;
-Derse aktif katılın;

Anlamadığınız yerler olduğunda bunu öğretmeninize sorun.
 

-Mikrofonu kapalı tutun;
Söz almak isterseniz öğretmeninizden izin alın ve izin verirse mikrofonunuzu açın.

 
-Arkadaşlarınızla konuşmayın;

Ders esnasında arkadaşlarınızla aynı anda konuşmayın veya sohbet bölümünde dersle
alakasız şeylerden bahsetmeyin.

Canlı Ders Bittiğinde
• Derste işlenilen konuları TRT EBA TV ile tekrar edin.

• Derste alınan notları bir kere gözden geçirin.
• Verilen ödevler ve çalışmalar varsa onları yapın.
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Teknolojiyi Biliçli Kullanın
 

Uzaktan eğitim olarak geçen günlerde normalden daha fazla
telefon, bilgisayar kullanımı artmış olabilir. Bu kullanım süresini

yeniden gözden geçirin. TRT EBA TV ve canlı ders dışında
teknoloji kullanımını sınırlayın. Farklı etkinlikler ve hobilere

zaman ayırın.
 

Kitap Okuyun
 

Kitap okumak, okuduğunu anlama becerilerini geliştirir. Düzenli
kitap okuyan biri dikkatini çabuk toparlar, hızlı okur. Ayrıca

paragraf sorularını çözmenize de yardımcı olur.
 

Eğlenin!
 

Eğlenmekten asla vazgeçmeyin. Çalıştığımız dersler kadar
motivasyonumuz, mutluluğumuz, gülümsememiz de çok

önemli. O yüzden her gün sevdiğiniz , eğlendiğiniz bir etkinliği
yapın. Şarkı söyleyin, film izleyin, dans edin! Ama mutlaka

gülümseyin…

/mektebimateryaller
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Bismillahirrahmanirrahim
Şefkatle Sevmek

 Sevgi bir insanın dünyada karşılaştığı ilk ve
en temiz duygudur. İnsan onu yaşama

bağlayan bu temiz duyguyu ilk olarak anne
babası ile tadar. Onların sevgisi ile büyür,
öğrenir ve yetişir. Peki nasıl bir sevgi ile?
Nakidi’nin Zeyneb’ul Kubra adlı eserinde
nakledilen bir kıssaya göre, daha çocuk

yaşlarda olan Hz. Zeyneb (s.a.) babası İmam
Ali’ye (a.s.) sorar:

“Babacığım! Bizi seviyor musun?”
“Sizler benim kalbimin meyvelerisiniz, sizi

nasıl sevmeyebilirim?”
“Babacığım! Sonsuz sevgi ve aşk sadece
Allah içindir, şefkat ise bizim içindir.” 

Hz. Zeyneb (s.a.) nerede ise her çocuğun
anne babasına sorduğu soruyu sorar.

Ancak bilinç ve farkındalığı yaşıtlarının çok
üzerinde olan Hz. Zeyneb’in beklentisi de
yaşıtlarından farklıdır. O’nun beklentisi

şefkattir. 
Şefkat, sözlükte “acıyarak ve/veya

koruyarak sevme, sevecenlik” olarak
tanımlanır; sevgi ise “insanı bir şeye veya

bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık
göstermeye yönelten duygu” olarak.
Şefkatin tanımına baktığımız zaman

içerisinde sevgiyi de barındırdığını görürüz.
Ancak sevgide şefkat zorunluluğu yoktur.
Sevdiğimiz herkesin şefkate ihtiyacı yoktur.
Çocuklarımızın ise “bağlılık” ve “ilgiden” çok

daha ötesine ihtiyaçları vardır; onları
“koruyan” ve “sevecen” bir sevgiye…/mektebimateryaller
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Çocuklarımızın anne babaları
tarafından korunmaya ihtiyaçları
vardır. Çünkü hiç tanımadıkları bir

dünyada ilahi haberi onlara
ulaştırabilecek, onlara ateşten
koruyacak bilgiyi sunabilecek ilk
kaynak anne babadır. Günlük

hayattaki zorluk ve sıkıntılar elbet
geçicidir. Kalıcı zorluktan korunmak
için şefkatli bir yardımcı gereklidir.
Ve çocuklarımızın anne babaları

tarafından sevecenlikle karşılanmaya
ihtiyaçları vardır. Çünkü doğru ve

yanlışı ayırt etme kabiliyetleri
gelişinceye kadar, onlara destek

verecek olan anne babadır; onların
çocuk olduğunu hatırlayan, sevecen

bir bakışıyla yürek ısıtan. Yapılan
hatalar elbet telafi edilir. Doğru ve

iyiyi kalıcı kılan sevecenliği ile, şefkatli
bir öğretmen gereklidir.

Sonsuz sevgi ve aşk sadece Allah
içindir. Şefkat ise çocuklarımız içindir.

 
/mektebimateryaller
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Hadi Hz. Zeyneb'in Türbesi'ne Gidelim :) 
/mektebimateryaller
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 Hz. Zeyneb, İmam

Hasan ve İmam

Hüseyin (a.s)'ın

resimlerini boyayalım :)  

/mektebimateryaller
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Bilgi ve sipariş
 için :)

 
Allahu Teala'nın 99 ismini hem Arapça hem Türkçe olarak yazılmıştır.

Bu sayede çocuklarımız Allah'ın 99 ismini eğlenerek öğrenmiş olacaktır.

Allahu Teala'nın 99 ismi renkli ve
resimli kartlar olarak çocukların

ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış ve
dayanıklı bir malzeme ile selefonlu
olarak kalın kartondan üretilmiştir.

Esmaül Hüsna Kartları :)

/mektebim
ateryalle
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Elif Ba Eşleştirme Oyunu :) 
Kuran harflerini öğretmek

amacıyla hazırlanan oyunumuz
içerisinde her harften 2 adet

bulunmaktadır. Selefonlu olarak
kalın bir kartondan üretilen
oyunumuzun çocuklarımızın
dikkatini çekeceğine eminiz :)



Tanıyalım

 Tanıtalım :)

Yaşadığımız çağda biz insanların en büyük ihtiyacı, hiçşüphesiz maneviyat ve ruhî huzurdur. Bu da şüphesizAllah'ın anılmasıyla sağlanır. Bu ihtiyacın farkında olan bizbir grup genç, bu konuda çalışmalar yapıp insanlarımızasunmaya karar verdik. Çünkü her tarafımız ahlakımızı,fikrimizi, fıtrat ve ruhumuzun paklığını kirleten bir yapı ileçevrilmiştir.  Bu doğrultu da kitap, video ve mobil uygulamagibi araçlarla İslam'ın engin maneviyatını derleyip insanlaraulaştırmak için çalışmalara başlıyoruz.  Çevremizdekiyüzlerce hatta binlerce İslam ve ahlak dışı unsurunarasında bu gibi çalışmalar yapmayı kendimizde birsorumluluk olarak görüyoruz. Başta evlatlarımız olmaküzere toplumumuzun tüm kesimine, ufak bir miktar daolsa İslam maneviyatını ulaştırabilmek ana gayemizdir.Rahman ve Rahim olan Allah'tan bu konuda bizlere yardımcıolmasını arzu ederek, çalışmalarımıza başlamışbulunuyoruz. 
HEKİMANE
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Eğer bir yapbozun bir tek parçası kaybolursa
o yapboz tamamlanamaz değil mi ?

Bilmeniz gereken bir şey var :) Bu
kadar kısa sürede böylesine güzel
bir çalışmayı elbette bir kişi olarak

ortaya koymadık. Bu çalışma
gönülleriyle birlikte emekleriyle de
yanımızda olan birçok kardeşimizin
hazırladığı içerikler ile üretilmiştir. 

Kimisi öğretmen, kimisi psikolog, kimisi tasarımcı, kimisi alim olan
ve birçok farklı branşı içinde barındıran ekibimizin tüm üyelerine

çokkkk çokkk teşekkür ediyoruz. 

SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ :)
SİZ DE EKİBİMİZE KATILMAK İSTERSENİZ EĞER; 
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