
ÇOCUK
DÜNYASINDA

BERAT KANDİLİ



Niyetimiz çocuklarımıza dinimizi sevdirmek.  Kandillerin,
cumaların, üç ayların bizim için çok değerli olduğunu

hissettirebilmektir. Çünkü;  müslüman bir çocuk olmak, büyük bir
kısmet ve mutluluktur. 

          5 kandil, 2 bayram ve her hafta cuma günümüz var. Bu
özel günleri Rabbim hakkıyla yaşayanlardan eylesin. Rabbim

çocuklarımızın kalbine ektiğimiz İslam tohumlarının tüm
hayatlarında yeşermesini nasip etsin. Bizlerde vesile olabilirsek
ne mutlu... Dualarınızda olabilmek ümidiyle, hayırlı kandiller...

BeratBeratBerat
Kand�l�Kand�l�Kand�l�

Şevval Tiryaki

Kitapçıkta emeği geçen Zade Gül hocama
çok teşekkür ederim. İnstagramdan

@oyunla_ogren_din sayfasından güzel
çalışmalarını takip edebilirsiniz.

Ayrıca canım arkadaşım Ceren'e
desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Kendisini instagramdan @heidi.ceren
hesabından takip edebilirsiniz.

@degerogretmeni



Salavat Susamlı
Kand�l S�m�d�

Sıra geldi kandil simitlerimize, hemen
annelerimizden susam kavanozlarını, çay kaşığı
ve kase isteyelim. "Allahümme salli ala seyyidina

Muhammed" diyerek, her dediğimizde 1 çay kaşığı
susamı kaseye koyalım. Annemiz yeterli diyene
kadar dolduralım kaseyi ve kandil simitlerimizi

yapmaya başlayalım.



Salavat Susamlı
Kand�l S�m�d�

125 gram tereyağı (yarım paket)
Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tarifi;

 



Kandil kelimesi çok eski zamanlarda bizim gibi
ışıkları, elektrikleri olmayan insanların aydınlık

olması için kullandığı gerçek anlamıyla eski
zamanlarda geceleri aydınlatan, bir kapta yağ

ve ve kalın ip konularak, yağın yanması ile
yapılan basit bir aydınlanma gerecidir.

Sonraları modifiye olarak çaydanlığa benzer
pirinç ve bronz tipleri çıkmıştır.



Neden bu gecelere kandil deniliyor?
Kandiller müslümanlar için çok önemli

zamanlardır. Osmanlı'da da bu özel ve güzel
zamanlarda camilerde kimse karanlıkta
kalmasın diye gece boyunca kandiller

yanarmış. Bu önemli gecelerde kandiller
yanınca bu gecelerin ismi de kandil olarak

kalmış.



Çok özel günlerdir

Camilerin ışıkları yanar

her yeri sevinç kaplar

günümüz gecemiz sevgiyle dolar

 

 

Bilmecenin cevabını instagramdan @degerogretmeni
sayfama mesajla gönderebilirsiniz



Bilmecenin cevabını instagramdan @degerogretmeni
sayfama mesajla gönderebilirsiniz

Üç Ayların ilkiyim

Şaban ve Ramazan kardeşim

Güzel günlerim müjdesiyim 

İki kandilinde sahibiyim

 

 



Bilmecenin cevabını instagramdan @degerogretmeni
sayfama mesajla gönderebilirsiniz

Bende sonra gelir Ramazan

Öncede Recep kardeşim var

tam ortamda da

Berat kandili var

 

 



Bilmecenin cevabını instagramdan @degerogretmeni
sayfama mesajla gönderebilirsiniz

Müslümanların çok sevdiği

11 ayın sultanıyım

Gündüzüm oruçla neşeli geçer

Gecelerim de Teravihle şen

 

 



Receb Ayı
 

Reğaib Kandili
 

Miraç Kandili

Şaban Ayı
 

Berat Kandili

Ramazan Ayı
 

Kadir Gecesi



Regaib; rahmeti, bereketi
ve mağfireti bol üç ayların
manevi iklimine girildiğinin

habercisidir.

Halk arasında Miraç Kandili dendiğinde
“İsrâ” ve “Miraç” birlikte akla geliyor. Gece

yürüme anlamına gelen İsrâ, Hazreti
Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i
Aksa’ya gidişini; yukarı çıkmak, yükselmek
anlamına gelen miraç ise göğe yükselişini

ve Allah katına çıkışını ifade ediyor.



Şaban Ayı
 

Berat Kandili
 



Peki Berat Kandili
ne demekti? :)



Berat Kandili (gecesi) Şaban
ayının onbeşinci gecesidir. 

 Berat sözlükte; “bir zorluktan
kurtulmak ve beri olmak”

demektir. Allah'tan af
dilemek,tövbe etmektir.



Bu gece Rabbimizden af
dileceğiz. El-Afüv  ismi ile bizi

affetmesi için dua edeceğiz. Peki
El Afüv ismi nedir? Gelin Allah'ın

bu ismini sizinle konuşalım
 



El-Afüvv esmasının manası : Çok
acıyan, merhameti, şefkati ve
acıması çok olan. Günahları

bağışlayıp silen, affı ve
bağışlaması çok olan kullarını çok
çok affeden demektir.  Yaptığımız

hatalardan dolayı Allah'tan af
dileyip tevbe etmeliyiz.



Miniciktir ellerim, kalkar duaya,

Tersi yere, düzü bakar semaya,

Afüvv’müş Allah’ın bir diğer ismi,

İnanırım ben Afüvv olan Allah’a. 



Şimdi alemlere Rahmet olarak
gönderilen peygamber

efendimiz (s.a.v) in insanları
nasıl affettiğine bakalım..



Bir gün bir adam hurma

ağaçlarına taş atan bir çocuk

yakaladı. Ve ona çok kızdı. Birde

kolundan tutup Peygamberimizin

yanına götürdü



- Ne oldu size dedi peygamberimiz.

-Bu çocuk var ya bu çocuk benim hurma

ağaçlarıma taş attı dedi adam kızarak

- Niçin böyle yaptın dedi

Peygamberimiz.

Hiç kızgın görünmüyordu.

Acaba sonradan mı kızacaktı?

Peki neden böyle gülümsüyordu?



- Benim karnım çok acıkmıştı, taş

atıp hurma düşürecektim onu

yiyerek karnımı doyuracaktım dedi

çocuk.

- Oğlum dedi Peygamberimiz

- Bir daha ağaçlara taş atma olur

mu? Yere düşen hurmaları al ve

onlardan ye.

-Söz dedi çocuk söz veriyorum bir

daha ağaçlara taş atmayacağım.



Ve Peygamberimiz o çocuğa dualar etti.

Allah'tan iyi biri olmasını istedi.

Hem iyi, hemde çok akıllı.

Peygamberimiz ona kızacak diye çok

korkmuştu çocuk ama

Peygamberimiz çocuklara hiç kızmazdı.

Onları hep affeder hemde çocukları çok

severdi.

Hem çocukları çok sever, hem onlarla

konuşur, hemde oyunlar oynardı.



Hadis Peygamberimizin söylediği sözlerdir.
Peygamberimiz bir hadisinde

"Çocuğu olan onunla çocuklaşsın"
buyuruyor..

Sizde çocuklaşmak ne demek?
Peygamberimiz büyüklere ne söylüyor?

Biliyor musunuz Peygamberimiz
torunlarıyla ve başka çocuklarla

oyunlar oynar, çocuklarla oyun oynamayı
çok severmiş.

Peygamberimiz zamanında yaşasaydın
onunla neler oynamak isterdin?



Kandil Tabu Oyunu

KABE

Yasak kelimeler:

Hac

umre

ihram

Mekke

CAMİ

Yasak kelimeler:

Namaz

Abdest

Ezan

Minare

KURAN

Yasak kelimeler:

Okumak

Sure

Ayet

Arapça

Kandil

Yasak kelimeler:

Üç aylar

Regaib

Miraç

Berat

HAC

Yasak kelimeler:

Kabe

Mekke

Tavaf

İhram

SADAKA

Yasak kelimeler:

Yardım

Para

Dilenci

Fakir



Kandil Tabu Oyunu

SADAKA

Yasak kelimeler:

Yardım

Para

Dilenci

Fakir

ALLAH

Yasak kelimeler:

Yaratıcı

İlah

Rahman

Tek

MİSVAK

Yasak kelimeler:

Diş

Fırçalamak

Macun

Fırça

HZ. MUHAMMED

Yasak kelimeler:

Peygamber

Salavat

Sünnet

Hadis

Tesbih

Yasak kelimeler:

Çekmek

Subhanallah

Elhamdülillah

Allahu Ekber

RAMAZAN

Yasak kelimeler:

İftar

Oruç

Sahur

Davulcu



Kandil Tabu Oyunu

ORUÇ

Yasak kelimeler:

İftar

Ramazan

Sahur

Davulcu

BESMELE

Yasak kelimeler:

Başlamak

Her işin başı

Allah'ın Adıyla

Bismillah

Selam

Yasak kelimeler:

Selamün Aleyküm

Aleyküm Selam

Merhaba

Sünnet

Şükür

Yasak kelimeler:

Elhamdülillah

Nimet

Teşekkür

Hamd

Abdest

Yasak kelimeler:

Temizlik

Namaz

Şadırvan

su

Dua

Yasak kelimeler:

İstemek

Ellerini açmak

Rica

Nimet
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