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8. Hafta Planı



Bu Hafta Okuyabileceğiniz Kitaplar

Kurucularımıza Dair Eserler
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Münevver Ayaşlı
Edep Ya Hu

Nevzat Yalçıntaş  
Hocam

Yusuf Temizcan 
Muhsin Kıvamında Yaşamak 
“Abdullah Tivnikli”

Dursun Gürlek
Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi “ 
İbnülemin Mahmut Kemal İnal”

Hulusi Turgut 
Sabri Ülker’in Hayat Hikayesi



Bu Hafta Okuyabileceğiniz Kitaplar
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Cahit Zarifoğlu 
Konuşmalar

Nuri Pakdil 
Bağlanma

Hekimoğlu İsmail  
Minyeli Abdullah

Alec Haley 
Malcom X

Yahya Kemal Beyatlı 
Aziz İstanbul
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Haftanın Ayeti 
Kasas Suresi 54. Ayet

Manevi Gelişim
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  İşte (baskılara karşı) sabretmelerinden ötürü 
onlara mükâfatları iki defa verilecektir. Onlar 

kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz 
rızıktan da Allah rızâsı için harcarlar.

َن َتْيِن ِبَما َصَبُروا َوَيْدَرُؤ۫  ُا۬وٰلِٓئَك ُيْؤَتْوَن َاْجَرُهْم َمَرّ
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَنَ َئَة َوِمَمّ ِيّ  ِبالَْحَسَنِة الَسّ

Hekimoğlu İsmail  
Minyeli Abdullah
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Manevi Gelişim

Bu Hafta Ezberleyebileceğimiz Allah’ın İsimleri

• El-Muahhir(ا�ؤّخّر): 
"Dilediğini sona alan, erteleyen, 

alçaltan."

• El-Evvel: (األّوّل): 
"Ezeli olan, varlığının başlangıcı 

olmayan."

• El-Âhir(اآلخ): 
"Ebedi olan, varlığının sonu 

olmayan."

• El-Zâhir(الظاهر):
"Varlığı açık, aşikar olan, kesin 

delillerle bilinen. "

•El-Bâtın(الباطن):
"Akılların idrak edemeyeceği, 

yüceliği gizli olan. "

• El-Vâlî(الوالي): 
"Bütün kainatı idare eden."

•El-Müteâlî(ا�تعاِل): 
"Son derece yüce olan."

•El-Berr(الَبّر): 
: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve 

ihsan kaynağı."

•Et-Tevvâb(التّواب): 
"Tevbeleri kabul edip, günahları 

bağışlayan."

•El-Müntakim(ا�نتقم):
"Zalimlerin cezasını veren, inti-

kam alan."
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Manevi Gelişim
Haftanın Hadisi
"Üç kişinin gözünü cehennem ateşi yakmaz: Allah yolunda 
kaybedilen göz, Allah yolunda nöbet bekliyerek geceleyen 
göz, Allah korkusundan yaş akıtan göz." 
[Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) (Ramuzul Ehadis)]

Açıklaması: Allah korkusuyla ağlamak, çoğu durumda 
Allah'ın emirlerine imtisal ve nehiylerinden kaçmanın 
sonucudur. Bu ise kullukta ileri bir mertebe demektir. Allah 
korkusuyla ağlamak bazan günahkârlığını idrâkten, içinde 
bulunduğu fenalıklardan rücû etmeye azmetmekten ileri 
gelir. Bu da ihlâsla yapılan bir tevbenin ifadesidir. Her iki 
durum da Erhamürrahimin olan Rab Teâla'nın mü'min 
kulunu bağışlayacağının alametidir. Resûlullah (asv) bunu 
müjdelemektedir.

5



#EvdeKal 

Pet Bardağa Sektirme
Oynanacak Kişi Sayısı:
2 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Sehba, Pinpon Topu ve Pet 
Bardak

Oynanış Biçimi: 
Oyuncuların önüne iki tane sehpa 
konur. Oyuncunun uzağındaki seh-
paya bir adet bardak konur. Oyuncu 
elindeki pinpon topunu önünde 
duran boş sehpaya değdirerek 
diğer sehpadaki bardağın içine 
atmaya çalışır. Topu bardağa atan 
ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun 
en az iki kişi yarışarak oynanabile-
ceği gibi süre tutarak sırayla da oy-
nanabilir. En kısa sürede tamamla-
yan oyunu kazanır.

Neler Kazandırır: Planlama 
yapma, konsantrasyon kazandırır

Balonla Badminton
Oynanacak Kişi Sayısı:
2 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Balon, Sopa yada Kaşık

Oynanış Biçimi:
İki yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık 
veya sopa yardımı ile birbirine atar. 
Balona hamle yapamayan ve yere 
düşüren oyuncu rakibine bir puan ka-
zandırır. Yarışma 10 puana ulaşan ilk 
oyuncun galibiyeti ile son bulur

Neler Kazandırır: Görsel-mekansal 
alanda planlama yapma, konsantre 
olma ve hızlı hareket etme becerileri-
ni geliştirir.

Ailecek Oynanacak Oyunlar
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Babalar İçin Pratik Sahur Tarifleri
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Karabuğday Unlu Mücver

Malzemeler: 
• 2 adet yumurta
• 2 adet kabak
• 2 adet havuç
• 3 yemek kaşığı karabuğday unu
• 2 dal yeşil soğan
• Yarım demet dereotu
• Birer tutam tuz, karabiber,
   kimyon ve sumak

Yapılışı
Bir kabın içerisine kabakları rendeleyin ve 
sıkarak suyunu çıkarın. Üzerine havuç 
rendesi, yumurta, karabuğday unu ve 
dereotunu ekleyin. Ardından küçük küçük 
doğradığınız taze soğanı önce çok az 
zeytinyağı ile iyice soteleyerek karışımın 
içine ekleyin. Yuvarlak ve yassı şekil 
vererek yağsız tavada önlü arkalı pişirin.. 

Izgara Sebzeli Tost

Malzemeler: 
• 6 adet tost ekmeği
• 1 adet orta boy kabak
• 5-6 adet kültür mantarı
• 3 adet çarliston biber
• 6 dilim füme et ya da
   hindi jambon
• 10-12 dilim kaşar
   peyniri

Yapılışı
Oda sıcaklığındaki tereyağ, salça ve kekiği 1 
kasede karıştırıp ekmeklerin iç kısımlarına 
sürün. Kabakları ince halkalar halinde 
dilimleyin. Mantarları soyup dilimleyin. 
Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp her biberi  3-4 
parça olacak şekilde kesin. Tüm sebzeleri 
yüksek ısıya getirdiğiniz tost makinesinde 
kapağını da kapatarak 3-4 dk. Izgara yapın. 
Tuzunu serpin ve bir tabağa alın. Tost 
ekmeklerinin içine sırasıyla kaşar peyniri 
ardından ızgara sebzeler dizin. Son olarak yine 
2-3 dilim kaşar peyniri ekleyip ekmekle 
kapatın.Tostları makineye koymadan önce, 
makinenin sıcak olmasına dikkat edin.

• 1 çay kaşığı kuru kekik
• 1 çay kaşığı tuz
• 2 yemek kaşığı oda
   sıcaklığında tereyağ 
• 2 yemek kaşığı
   biber salçası
• 1 çay kaşığı kekik 
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7. Mustafa Demirci - Dem Bu Demdir
8. Göksel Baktagir - Meltem

9. Necmi Rıza Ahıskan - Deryada Deryalıklar
10. Kuan - Söyletme

11. Mustafa Cihat - Beyaz Gölge
12. Taner Yüncüoğlu - Sular da Ağlar

13. Sedat Anar - Gönül Hun Oldu Şevkinden 
14. Mehmet Emin Ay - Güller Verilsin

15. Trio Bassma - Madad
16. Fared Shafinury - Dusk

Şarkılar
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1. Kariye Müzesi 
www.3dmekanlar.com

2. Çinili Köşk   
www.3dmekanlar.com

3. Amasya Bimarhane 
www.3dmekanlar.com

Ailecek Bilgisayar Başında Gezebileceğiniz Müzeler

1. TRT Arşiv Peyami Safa Belgeseli
www.trtarsiv.com

2. TRT Arşiv Fatih Belgeseli
www.trtarsiv.com

3. İZÜ Konuşmaları Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş
Yaşadığımız Çağı Anlamak ve Aşmak / Youtube İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi Kanalı

Video Arşivleri


