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Evde Hayat Var

9. Hafta Planı



Bu Hafta Okuyabileceğiniz Kitaplar

Kurucularımıza Dair Eserler
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 Akif Emre 
Göstergeler

Ahmet Uluçay   
Sinema İçin Bunca 
Acıya Değer Mi?

İbrahim Kalın 
Perde ve Mana – Akıl Üzerine 
Bir Tahlil

Hüsrev Hatemi 
Kelimeler Kitabı

Mehmet Dinç 
Bırakma Kendini



#EvdeKal 2

Haftanın Ayeti 
Lokmân Suresi 9. Ayet

Manevi Gelişim

  İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler 
yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, 
içinde ebedî kalacakları cennetler bekliyor. 
Bunu Allah gerçek olarak vaad etmiştir. O 

azîzdir, hakîmdir.

ۜ َوُهَو الَْع۪زيُز الَْح۪كيُم  ََ َخاِل۪ديَن ۪فيَهاۜ َوْعَد اهللاِّٰ َحقًاّ
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Manevi Gelişim

Bu Hafta Ezberleyebileceğimiz Allah’ın İsimleri

• El-Afüvv(العفّو): 
"Affı çok olan, günahları 

affetmeyi seven."

• Er-Raûf: (الرؤوف): 
"Çok merhametli, pek şefkatli."

• Mâlik-ül Mülk(مالك ا�لك): 
"Mülkün, her varlığın sahibi."

• Zül-Celâli vel ikrâm
:(ذو الجالل واإلكرام)

"Celal, azamet ve pek büyük 
ikram sahibi."

•El-Muksit(ا�قسط):
"Her işi birbirine uygun yapan."

• El-Câmi(الجامع): 
"Mahşerde her mahlükatı bir 

araya toplayan."

•El-Ganiyy(الغنِي): 
"Her türlü zenginlik sahibi, ihtiya-

cı olmayan."

•El-Mugnî(ا�غنّي): 
"Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, 

zengin eden."

•El-Mâni(ا�انع): 
"Dilemediği şeye mani olan, en-

gelleyen."

•Ed-Dârr(الضار):
: "Elem, zarar verenleri yaratan."
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Manevi Gelişim
Haftanın Hadisi
"Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o 
sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."
(Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 
2/285, 539)

Açıklaması: İnsanda bir suret (dış görüntü) güzelliği vardır, 
bir de siret (iç oluş) güzelliği... Suret güzelliği kısa zamanda 
yok olmaktadır. Şayet bu suret güzelliğine kafa takılır da 
bununla değerini bulacağını sanırsa, kısa zamanda değeri 
kaybolup değersiz hale gelmeye mahkûm olur. Halbuki siret 
güzelliği esas alınır da ahlak, bilgi, beceri ve davranış 
güzelliğine önem verilirse yaşlandıkça değeri daha da artan 
güzelliğe talip olunmuş olur, itibarı yaşlandıkça artar, daha 
da güzelleşmiş olur.
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Kafiyeli Takip
Oynanacak Kişi Sayısı:
3 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Herhangi bir materyal gerek-
mez

Oynanış Biçimi: 
Kafiye ile takip edin, mesela 
ilk oyuncu “Benim elimdeki 
bir atkı…” İkinci oyuncu, “Ben-
dekiyse bu oyuna bir katkı” 
sonraki oyuncu “yetti ama bu 
oyundaki baskı…” gibi ilk 
oyuncunun cümlesini tamam-
layın. Her oyuncu, son oyun-
cuyu önceki oyuncunun keli-
mesi ile kafiyeli bir cümle 
kurmak zorundadır. 

Neler Kazandırır: Kelime haz-
nesini geliştirir.

5 Tane Söyle
Oynanacak Kişi Sayısı:
2 kişi ve üzeri

Gerekli Materyaller:
Herhangi bir materyal gerekmez

Oynanış Biçimi:
Oyun kurucu ülke, çiçek, hayvan 
gibi bir kategori seçer. Bu kate-
goride A harfinden başlayarak, 
oyuncular değiştikçe alfabenin 
diğer harflerine geçilir ve bu 
harfle başlayan 5 şey söylenir. 
Örneğin A harfi ve bitki kategorisi 
için: Ananas, armut, ayva, adaça-
yı, avokado… Geniş kategoriler 
seçmeye özen göstermeniz 
önemli.

Neler Kazandırır: Kelime hazne-
sini geliştirir

Ailecek Oynanacak Oyunlar
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Babalar İçin Pratik Sahur Tarifleri

Karabuğday Unlu Mücver

Malzemeler: 
• 3 adet yufka
• 1 çay bardağı
  sıvı yağ
• 1 şişe soda

Yapılışı
Tezgahın üzerine yufkaları serin ve bir fırça 
yardımıyla sıvı yağ sürün. Yağlanmış 
yufkaları 6-8 parça halinde üçgen bir 
biçimde kesin. Peynirleri ufalayın ve 
kestiğiniz parçaların üzerine aktararak 
güzelce sarın. Uçlarını su yardımıyla 
birleştirin. Tüm yufkalara bu işlemi 
uyguladıktan sonra bir kabın içerisine sıvı 
yağ ve sodayı karıştırın. Börekleri bu sıvı 
karışımının içerisine atın ve hafifçe 
ıslanmalarını sağlayın. Ardından pişirme 
kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine 
börekleri dizin. Yumurta sarısını bir fırça 
yardımıyla böreklerin üzerine sürün 
Öncede ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri 
kızarana kadar pişirin.

Patates Tost 

Malzemeler: 
• 2 adet büyük boypatates
• 2 adetyumurta
• 2 dilimkaşar peyniri
• 1 çay kaşığıtuz

Yapılışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patateslerin 
kabuklarını soyup rendeleyin. Rendelendiğiniz 
patateslerin suyunu güzelce sıkın. Üzerine iki 
adet yumurtayı ve tuzu ekleyip güzelce 
karıştırın.Hazırladığınız karışımı dörde bölerek 
her birini pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye 
birbirlerinden ayrı olacak şekilde yayın ve 
dikdörtgen şekli verin. Önceden ısıtılmış 180 
derece fırında 20 dakika pişirin. İki dilimin 
üzerine kaşarı yerleştirerek diğer iki dilimi 
üzerlerine kapatın. 5 dakika daha pişirdikten 
sonra afiyetle tüketin.

 İçi için:
• 250 gram beyaz peynir
Üzeri için:
• 1 adet yumurta sarısı
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1. Dursun Ali Erzincanlı - Aşkına
2. Mehmet Emin Ay - Gönül Nur-i Cemalinden

3. Eşref Ziya Terzi - Sensin Gülüm
4. Kuan - Söyle 

5. Mustafa Demirci - Ömrüm
6. Mustafa Cihat - Can Dostum

7. Makam Arabası - Ay Gönül
8. Aslan Tlebzu - Kafa Chikh 

9. Sami Yusuf - You Came to Me
10. Barang Band - Shoor angiz 

Şarkılar
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1. Piramitler (Mısır)  
www.3dmekanlar.com

2. Machu Picchu Müzesi (Peru)    
www.youvisit.com/tour/machupicchu?pl=f

3. Metropolitan Müzesi (ABD)   
www.metmuseum.org

Ailecek Bilgisayar Başında Gezebileceğiniz Müzeler

1. Gizemli Tarih: Göbeklitepe 
TRT Belgesel 

2. Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları: Nikola Tesla 
TRT Belgesel 

3. İZÜ Konuşmaları Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
İslam İktisadının Temel İlkeleri / Youtube İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi Kanalı

Video Arşivleri


