


Sevgili anne, baba ve eğitimciler,Sevgili anne, baba ve eğitimciler, 

 Gülen Çocuklar-Benim Dinim Setimiz, beş yaşındaki çocuklarımı-

zın gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 Bu set, güzel dinimizi öğrenmek isteyen meraklı her ço-

cuğun sorularına cevap bulabileceği eğlenceli alıştır-

malar, bilmeceler, şarkılar, hikâyeler ve birçok etkinli-

ğin de yer aldığı kitaplardan oluşmaktadır. 

 Setimizdeki Kitapları Nasıl Kullanalım Setimizdeki Kitapları Nasıl Kullanalım

•• Her sayfadaki yönergeyi çocuğa okuyup uygulat-

tıktan sonra, kendi hayatımızdan ve çevremizden ör-

nekler vererek bir kez daha açıklayalım. 

•• Her gün iki sayfadan fazla çalışmayalım. Ertesi gün ise 

yeni sayfalara geçmeden önce işlenen konuları tekrar edelim. 

•• Anlatım ve alıştırma kitaplarını sırasına uygun bir şekilde ve 

dinimizi ne kadar çok sevdiğimizi hissettirerek uygulatalım. 

•• Çocuğumuzu her öğrendiği konunun ardından “Aferin, çok 

güzel anlattın!” gibi sözlerle motive edelim. Maddî ödül ke-

sinlikle vermeyelim. 

•• Etkinlik kitabımızdaki faaliyetleri çocuğun kendisi 

yapması konusunda yönlendirelim. Yapılan etkinlikle-

ri de sergileyerek çocuğumuzun yaptığı çalışmalara 

değer verdiğimizi gösterelim. 

Gülen Çocuklar-Benim Dinim Setimizi uy-

gularken, hem eğitimci hem de ço-

cuklara yönelik güzel dinimizi 

tanıtma ve sevdirme adına 

çok zevkli çalışma saatleri-

nin geçeceğine inanıyor ve 

sizlere başarılar diliyoruz. 

                                                    
      MUŞTU YAYINLARIMUŞTU YAYINLARI  
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Sevgili çocuklar, çiftliğime hoş geldiniz. Eminim sizler de şu anda, “Hoş bul-
duk” diyorsunuzdur.

Benim adım Mustafa. Bana sizler, Mustafa Amca da diyebilirsiniz. Bu küçük 
evde hanımım, Fatma Teyzeniz ile birlikte yaşıyoruz. Allah’ın izniyle, bu evi 
Fatma Teyzenizle birlikte yaptık. 



İşte, size sürprizim. Azra ve Ahmet, bizim torunlarımız. Onlar iki kardeşler. Bizleri 
sık sık ziyaret ediyorlar. Bu çiftliğe geldiklerinde çok mutlu oluyorlar.

Azra ve Ahmet’in birbirine benzer ve farklı özelliklerini söyler misiniz? 

Peki, sizin kardeşlerinizle benzer ya da farklı özellikleriniz var mı? 5



Mustafa Amcalar, çilli horozun, ötmesiyle birlikte her sabah erkenden uyanı-
yorlar. Mustafa Amca, yine bu sabah kalkıp ahırdaki inek ve koyunların yanına 
gitti. “Bismilâhirrahmânirrahîm” diyerek başladı inekleri sağmaya. Ahmet de 
dedesini merakla seyretti. 

İneğin, beneklerini tamamlayıp boyayalım. Ardından, başka hangi hayvanların 
benekleri olduğunu söyleyelim.6



Fatma Teyze her sabah tavuk, horoz ve civcivlere besmele çekerek yem veriyor. 

Şimdi resimdeki civcivleri sayıp o rakam kadar besmele çekmeye çalışalım.
7
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Allah’ın izniyle, anne  tavuğun yirmi bir gün sonra yumurtadan yavruları 
çıkacak. Bu sebeple anne tavuk, onları sıcak tutmaya çalışıyor. 

Anne tavuk, sizce ne düşünüyor? Hayal bulutunun içine çizer misiniz?
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Yumurta bir paketleme harikasıdır. Sarısı protein, yağ, vitamin ve minarel 
içerir. Akı da bir su deposudur.

Allah, büyük ve küçük yumurtaları birbirinden farklı yaratmıştır. Büyük kuş-
ların yumurtaları, sert ve esnek olmayan bir yapıya sahiptir. Küçük kuşların 
yumurtaları ise yumuşak ve esnektir.

Tavuk yumurtası biz insanların beslenmesi için çok faydalıdır.

Sizler de yumurtanın kabuğunu yakından inceleyebilirsiniz.

Başka hangi hayvanların yumurtladığını da söyler misiniz?
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Yumurta üzerine çizilmiş fare, penguen ve kedi figürlerini boyayalım. 
Eğer karakterlerinizin üç boyutlu olmasını istiyorsanız, bir büyüğünüzün 
yardımıyla yumurtayı delerek içindeki sıvıyı boşaltabilirsiniz. Ardından, 
gazlı kalemle yumurtanın üzerine istediğiniz hayvanın yüzünü çizebi-
lirsiniz. Son olarak fon kâğıtlarıyla da vücudunun diğer bölümlerini ta-
mamlayabilirsiniz. 



...O sabah Mustafa Amca, inek ve koyunların-
dan süt sağmıştı. Sağdığı süt neredeyse bir ko-
vayı doldurmuştu. 

Fatma Teyze de, kümesteki hayvanlara yemle-
rini veriyordu. Azra’ya,

– Haydi, kümese bir bak bakalım! Bizim tavuk-
lar bu sabah yumurta bırakmışlar mı, dedi. 

Azra, heyecanla kümese girdi ve, 
– Evet anneanne, tam dört tane yumurta var, 

dedi. 
Anneannesi çok sevinmişti, 
– Azracığım, onları dikkatlice tut. Kahvaltıda ye-

riz, dedi. 
Eve girdiklerinde Mustafa Amca,sütü evdeki bü-

yük sobanın üstündeki tencerede kaynatıyordu. 
Bir yandan da ona merakla bakan Ahmet’e, 
– Görüyor musun Ahmet! Yüce Allah, bugünki  

rızkımızı verdi. Bu sütten peynir, tere yağ, yoğurt 
yapacağız. Bak, bu zeytinleri de ağaçtan topla-
dım. Çünkü Allah, bütün  yiyecekleri biz faydala-
nalım, diye yarattı, dedi. 

Tam o sırada Fatma Teyze ve Azra içeri girdi. 
Azra elindekileri göstererek: 

– Dede, dede! Bak tavuklar bize dört tane yu-
murta verdi, dedi. 

Mustafa Amca da,
– Evet yavrum! Ancak, Allah tavukları bu yumur-

taları bize vermesi için vazifelendiriyor, dedi. 

Ardından anneanneleri yumurtaları suda haşla-
dı. 

Kahvaltı masası, çok güzel görünüyordu. Anne-
anneleri  taze ekmek de pişirmişti. 

Ahmet masadaki balı göstererek,  
– Dedeciğim! Allah, arıları da bal yapmaları için 

vazifelendirdi değil mi, diye sordu.
Mustafa Amca,
– Evet, yavrum! Bütün hayvanlar, Yüce Allah ta-

rafından biz insanların rahat bir şekilde hayatları-
nı sürdürebilsin diye vazifelendirdi, dedi. 

Anneanneleri,
– Haydi bakalım! Bu kadar konuşma yeter. Ek-

mekle sütler soğuyor, dedi. 
Besmele çekerek yemeğe başladılar. Hepsi de 

ne kadar lezzetliydi! Bu güzel yiyecekleri yedik-
ten sonra da ellerini açıp hep birlikte Allah’a dua 
ettiler: 

“Allah’ım, bize verdiğin nimetler 
Çeşit çeşit ve çok güzel
Onları tek tek seçtik 
Hazırlayıp tabaklara dizdik 
Besmeleyle yedik
Vücudumuza yarasın 
Pişirenlerden Allah razı olsun 
Soframız daima bereketli olsun.” 

Kahvaltı MasasıKahvaltı Masası
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Şimdi, bu bal peteğini çizgilerini tamamlayıp boyayalım. 

Arkadaşlar, bizler çiçek özle-
rini toplayarak bal peteklerini 
oluştururuz. Sizlere çok fay-
dalı olan balı Allah’ın izniyle 

hazırlarız.

12



Eğitimci öncelikle çocuklara tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b malzemelerin nerede ve 
nasıl kullanıldığını belirtir. Ardından her çocuğa bir mutfak malzemesinin ismini verir.
Bir grup çocuktan da izleyici gibi oturup onların söyleceklerini dinlemelerini ister. 

Eğitimci, daha sonra rol verdiği çocukların sırayla nerede ve nasıl kullanıldıklarını 
söylemelerini ister. 

İlk olarak tabak öne çıkar: “Hey, arkadaşlar! Ben tabağım, üzerime yemek ko-
nur.” der. Eğitimci de, “Çocuklar, tabak doğru mu, yoksa yanlış mı söylüyor?” diye 
sorar. Verilen cevap doğruysa tabak 1 puan alır. Cevap yanlışsa, puan verilmez.  

Sonra sırayla bıçak ve çatal gelir ve konuşmaya başlar: “Ben masada tabağın 
solunda dururum.” Kaşık da; “Ben de tabağın sağında  dururum.” der. 

Başka birisi de, “Ben de peçeteyim. Yemekten sonra el ve ağızları temizlemek için 
kullanılırım.” der.  

Sırayla yemek yerken masada kullanılan malzemeler bütün görevlerini söyleme-
ye çalışır. 

Eğitimci de, yemek malzemelerinin her konuşmasının ardından çocuklara “Doğru 
mu, yanlış mı?” diye sormaya devam eder. Puan alan çocuklar alkışlanır. 

YEMEK ADABIYEMEK ADABI

13
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Azra ve Ahmet kahvaltılarını ettikten sonra dedeleriyle birlikte evin deposun-
da duran mavi, yeşil, kırmızı ve sarı renkli boyaları aldılar. Çünkü hep birlikte, 
çiftlikteki bütün çitleri boyayacaklar. 

Azra ve Ahmet de ona yardım ettiler. Ancak bir süre sonra yoruldular. 

Peki, siz onlara çitleri boyayarak yardımcı olur musunuz? 

Sizce Mustafa Amca, Azra ve Ahmet’e ne demiş olabilir? 



TEŞEKKÜR  ETMEKTEŞEKKÜR  ETMEK  

Arkadaşıma çok teşekkür ederim

Düşmeyeyim diye elimden tuttuğun için 

Boyama yapayım diye kalem verdiğin için

Oyun hamurunu, benimle paylaştığın için 

Beni, her zaman çok sevdiği için

Teşekkür etmek, güzel şey bilirim

Ben de herkese teşekkür ederim

Bizleri yaratan ve rızıklar veren Allah’a

En büyük teşekkürü ederim.

15

Teşekkür etmek, çok güzel bir davranıştır. Bize, yardımcı olan ve nazik davranan 
herkese teşekkür etmeyi unutmayalım.

Şimdi de, teşekkür ederim yazılı kalpleri boyayalım mı?



İnsanlara Teşekkür Etmeyen Allah Teâlâ’ya İnsanlara Teşekkür Etmeyen Allah Teâlâ’ya 
Şükretmemiş Gibi Olur.Şükretmemiş Gibi Olur.  

Resmi inceleyip anlatalım. Ardından boyayalım. 

16

Peygamber Efendimiz’in söz ve davranışlarına hadis Peygamber Efendimiz’in söz ve davranışlarına hadis 
ya da hadis-i şerif denir.ya da hadis-i şerif denir.



P a r m a k  O y u n uP a r m a k  O y u n u
İslâm’ın şartı beştir. (Beş parmak havaya kaldırılarak gösterilir.) 
Haydi sayalım. 1,2, 3,4, 5... (Tek tek parmaklar kaldırılarak sayılır.) 

1.1. Kelime-i şehadet getirmek.  (1.parmak gösterilir.) 
2.2. Namaz kılmak.                     (2.parmak gösterilir.)
3.3. Oruç tutmak.                        (3. parmak gösterilir.) 
4.4. Zekât vermek.                      (4.parmak gösterilir.) 
5.5. Hacca gitmek.                     (5.parmak gösterilir.) 
Haydi, sayalım. 1,2,3,4,5        (Tek tek parmaklar kaldırılarak sayılır.) 
İslâm’ın şartı beştir, beş.          (İki eldeki parmaklar, havaya kaldırılarak gösterilir.)

Çocuklar, İslâm’ın şartı beştir. Sizlere, şimdi parmak 
oyunuyla bu beş şartı öğreteyim mi? 

17

KELİME-İŞEHADETGETİRMEK

NAMAZKILMAK

ORUÇ
TUTMAK

ZEKÂT
VERMEK

 HACCA

GİTMEK
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kasaba 
cıvıl cıvıldı. Ağaçların dallarında duran kuşlar, 
“Cik, cik!” diye ötüyordu. Arılar, çiçeklerin üze-
rine vızır vızır konuyor, rengârenk kelebekler 
de etrafta uçuşuyordu. 

Bütün kasaba halkı, bu hafta sonu piknik 
yapmaya karar verdi. Herkes hazırlıklara bir-
kaç gün öncesinden başladı. Poğaçalar, bö-
rekler, kekler, dolmalar yapılıyor. Her evden 
mis gibi kokular yayılıyordu.

Kasabadaki çocuklar neşe içindeydiler. Hep-
si birlikte kim bilir ne oyunlar oynayacaklardı.  
Ahmet yanına en sevdiği topunu ve oyuncak 
gemisini, Azra da ipini aldı. 

Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Muratlar, sa-
bah erkenden kalkıp kamyonetlerine bindiler. 

Önce piknik sepetlerini kamyonun arkası-
na yerleştirdiler. Sonra da hemen yola çıktılar. 
Çünkü sabah kahvaltılarını orada yapacaklar-
dı. Piknik alanına geldiklerinde kahvaltılıkları 

KELİME-İ ŞEHADETKELİME-İ ŞEHADET



afiyetle yediler. Ardından  çocukların hepsi bir 
araya geldiler. İstop oyunu oynadılar, ip atla-
dılar. Sıra, dere kenarında gemi yüzdürmeye 
gelmişti. Birdenbire yeşilliklerin arasından “Ha-
şur huşur!” sesler gelmeye başladı. Hepsi çok 
korkmuştu. Mustafa Amca, çocukların korktuğu-
nu fark edince hemen yanlarına gitti.

Eğilip yere baktı ve, 
– Çocuklar korkmayın! Bu bir kaplumbağa, 

dedi. 
Hemen kaplumbağayı eline aldı ve,
– Bakın o da bizlerden korkuyor. Başını nasıl 

da kabuğunun içine soktu, dedi.
Ne kadar uğraştıysalar da kaplumbağa ba-

şını çıkarmamıştı. Mustafa Amca kaplumbağa-
yı yere bıraktı,

– Çocuklar, onu kendi hâline bırakmamız 
daha doğru olur. Gelin size etrafı gezdireyim. 
Daha göreceğiniz çok şeyler var, dedi.

Piknik alanından biraz uzaklaştıklarında bir 
ay çiçeği tarlası gördüler. Ay çiçekleri, hepsinin 
boyunu geçiyordu. Sarı büyük yaprakları, or-
tasında da siyah çekirdekleri vardı. Ne kadar 
ilginç bir çiçekti!  

Biraz daha ilerlediklerinde mısır tarlası gör-
düler. Geniş ve  uzun yaprakların altından püs-
küller sarkıyordu. 

Mustafa Amca, 
– Görüyor musunuz, çocuklar! Allah, her  

canlıyı ne kadar farklı özellikte yaratmış değil 
mi, dedi. 

Çocuklar, hiç konuşmadan ama hayranlıkla 
Mustafa Amca’yı dinliyorlardı. 

Biraz daha yürüdükten sonra karpuz, kavun, 
domates ve biber tarlalarını da gördüler. Hem 
çok yorulmuş hem de terlemişlerdi. Ahmet, 

– Dede, çok yoruldum! dedi.  
Diğer çocuklar da, “Ben de yoruldum, ben 

de!” dediler.
Mustafa Amca,
– O zaman gelin çocuklar! Şu çeşmenin ya-

nına gidelim, dedi. 
Şırıl şırıl akan çeşmeden su içtikten sonra da 

ellerini ve yüzlerini yıkadılar.
Çeşmenin kenarında duran taşların üzerine 

oturdular.
Mustafa Amca,
– Ooh! Elhamdülillah. Su içince ne kadar çok 

rahatladık değil mi çocuklar, dedi.
Azra,

– Evet, iyi ki su var. Yoksa biz ne yapardık, 
dedi.

Mustafa Amca,  
– Çocuklar, şu ana kadar gördüğümüz her 

şeyi hayranlıkla izledik! Biz bütün bu güzellikleri 
Allah’ın yarattığını biliyoruz. Yani Allah’ın varlı-
ğına ve birliğine inanıyoruz. Bütün bunları gör-
dükçe Allah’a şükretmeliyiz. Çünkü Allah her 
şeyi bizleri sevdiği için yaratmış, dedi. 

Ahmet yerinde zıplayarak,
– Bizler de Onu çok seviyoruz, dedi.
Mustafa Amca,
– Doğru söylüyorsun, ama Allah’ın sevdikle-

rini de sevmeyi unutmamalıyız. Tıpkı Peygam-
ber Efendimiz’i sevmemiz gerektiği gibi.  Çünkü 
Allah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i çok 
çok seviyor! Şimdi  İslâm’ın ilk şartı olan Kelime-i 
şehadeti söylemenin tam sırası çocuklar, dedi.

Azra,
– Kelime-i şehadet ne dedeciğim, dedi. 
Mustafa Amca gülümseyerek,
– Allah’ın varlığına ve birliğine Hazreti Mu-

ham med’in Peygamber olduğuna inanıyorum,
demektir. Haydi! Benim söylediklerimi sizler 
de tekrar edin, dedi.

Hepsi, “Eşhedü en lâ  ilâhe illâllah ve eşhe-
dü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.” 
dediler.  

– Çocuklar, artık İslâm’ın ilk şartını öğren miş 
oldunuz, dedi Mustafa Amca. 

Çocuklar çok sevindiler. Bir süre sonra pik-
nik alanına geri döndüler.

Mustafa Amca anne ve babalara heyecanla 
seslendi:

– Şimdi çocuklarınız sizlere hep birlikte  
Kelime-i şehadet getirdi, dedi. Hepsi de çok 
şaşırmıştı. Ahmet Azra ve arkadaşları Musta-
fa Amcanın da yardımıyla Kelime-i Şehadet’i 
söylemişlerdi. Birden herkes onları alkışlama-
ya başladı. 

Aynı anda, “Aferin çocuklar, aferin!” diyor-
lardı. 

O gün  piknikten bütün  herkes mutlu bir şe-
kilde ayrıldı. 

Artık Ahmet, Azra ve arkadaşları çevrelerin-
de gördükleri her güzellik karşısında Kelime-i 
Şehadet getiriyorlardı. 

Çünkü Allah’a olan sevgilerini o minicik 
kalplerinde hissedebiliyorlardı. 

19



Mustafa Amca’nın yaşadığı köyde küçük bir camileri var. Mustafa Amca, 
ezan okunur okunmaz namaz kılmak için camiye gidiyor. 
Siz hiç camiye gittiniz mi? 

20
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Haydi, bu şirin köy camisini boyayalım!

21
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Selâmün aleykümAleyküm selâm

Bizim tavuğumuz 
kaybolmuş. Acaba bu 
tarafa doğru kaçmış 
olabilir mi komşu?

Haydi birlikte ba-
kalım. Belki bizim 
kümesin oraya 

gitmiştir!

Acaba, komşunun tavuğu nerede? Siz, bu hikâyenin sonunu çizerek tamam-
lar mısınız? 
Siz de arkadaşlarınızla birlikte selamlaşır mısınız? 
Peki nasıl?



Mustafa Amca’nın bekçi köpeği koşarken yanlışlıkla boya kutusunu devirdi. 
Ama o çok üzgün duruyor. Sizce bekçi köpeği Mustafa Amca’ya ne demek 
istemiş olabilir?

Hayal bulutuna üzgün bir yüz çizer misiniz? 

Özür dilemek ne demektir? 

Siz ne zaman özür dilersiniz? 23



Resmi inceleyip anlatalım. Ardından boyayalım.  

Bir Müslüman’ın Bir Müslüman’a 3 Günden Fazla 
Küs Durması Doğru Değildir.

RAMAZAN

24



RAMAZANRAMAZAN
Gökyüzünde hilal göründü

Ramazan herkese müjdelendi 

Gece sahurda davullar çalındı 

Oruç için yemek yiyip niyet edildi

Minareler mahyalarla süslendi 

Akşam ezanı okununca aydınlandı 

Hurma ve pideyle sofralar süslendi

Herkes besmeleyle orucunu açtı 

Dualarla herkes abdest aldı 

Camide teravih namazı kılındı. 

Parmağımızla havada  hilal şekli 
çizmeye çalışalım. 

Gökyüzüne her akşam bakarak  
ayın farklı şekillerini inceleyelim. 

25



O gün Mustafa Amca’nın evinde tatlı bir te-
laş vardı. Hanımıyla birlikte heyecanla etrafta 
koşuşturuyorlardı. Ahmet ve Azra da bahçe-
de top oynuyordu. 

O sırada Fatma Teyze pencereden seslen-
di:

– Haydi çocuklar! Topunuzu içeri bırakın. 
Bugün pazara gideceğiz. Alışveriş yapmamız 
gerekiyor, dedi.

Azra elindeki topu bırakarak pencerenin 
önüne geldi. Heyecanla,

– Ramazan geldi değil mi, dedeciğim. Tıpkı 
misafir gibi, dedi.

– Evet, hem de önemli bir misafir! Ramazan 
ayı geliyor. Bir ay boyunca bütün Müslüman-

lar oruç tutacak, diye cevap verdi dedesi. 
Azra ve Ahmet, bu müjdeli habere çok 

sevinmişti. Çünkü geçen yıl Ramazan bo-
yunca  yaşadıkları onları çok mutlu etmiş-
ti. Hemen kırmızı küçük kamyonetlerine 
binerek yola çıktılar. 

Kasabanın uzun, topraklı yollarını  
geçtikten sonra pazara ulaşmışlardı. 

Uzaktan bile pazardaki insanların 
sesleri duyuluyordu. “Haydi! Bura-

ya gelin bostan patlıcanı bunlar. 
Bakın, bakın!  domateslerin 

güzelliğine bakın.”

Mustafa Amcalar, hemen alışve riş yapma-
ya başladılar. Kuruye mişler, meyveler, seb-
zeler, bis küviler daha neler neler aldılar.

Mustafa Amca, eve dönerlerken Ahmet’e, 
– Bugün öğleden sonra arkadaşlarına söy-

le bizim eve gelsinler. Size bir sürprizim var, 
dedi. 

Ahmet heyecanla, 
– Tamam dede, dedi. İçinden de, “Acaba 

dedem bizler için nasıl bir sürpriz hazırladı 
diye merak ediyordu.

Ahmet, eve gider gitmez hemen arkadaş-
larına haber verdi. Hepsi de ailelerinden izin 
alarak Mustafa Amcaların evine gittiler. Mus-
tafa Amca onları kapıda gülümseyerek kar-
şıladı: 

– Hoş geldiniz çocuklar. Hepsi birden “Hoş 
bulduk.” dediler.

Fatma Teyze de “Hoş geldiniz.” diyerek 
onlara gül suyu döktü. 

Çocuklar, minik ellerine dökülen gül suları-
nı içlerine çektiler. “Oooh! Mis gibi kokuyor.” 
dediler.

O sırada Mustafa Amca da, 
– Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz 

de gül gibi kokarmış. Bu kokuyu hissettiğiniz 
de hep O’nu hatırlayın olur mu, dedi.  

ORUÇORUÇ

26



Çocuklar, duyduklarına çok şaşırmışlar dı. 
Çünkü Peygamber Efendimiz’in gül gibi gü-
zel koktuğunu daha önce bilmiyorlardı.  

Mustafa Amca başladı anlatmaya:
– İslâm’ın üçüncü şartı oruç tutmaktır. Sağ-

lıklı her insan oruç tutmalıdır. Bu gece sabaha 
karşı herkes sahura kalkacak. Yemek yiyip, 
oruç tutmak için niyet edecek. Yani, “Allah’-
ım gün boyunca tutacağım orucu kabul et.” 
diye dua edecek. Akşam ezanı okunduğun-
da da oruçlar açılacak. 

Azra heyecanla sordu:
– Peki, biz de oruç tutabilecek miyiz? Mus-

tafa Amca  gülerek,
– Daha çok küçüksünüz. Akşam ezanına 

kadar aç duramazsınız. Büyüyünce tutarsı-
nız, dedi. 

Ahmet de oruç tutmak için ısrar edince, 
– Tamam o hâlde! Siz de birkaç gün öğle 

ezanına kadar oruç tutarsınız, dedi. 
Hepsi de duyduklarına çok sevinmişlerdi. 

“Yaşasın, yaşasın! Biz de, oruç tutacağız.” 
diye sevindiler.

Mustafa Amca, 
– Ama oruç tutarken dikkat etmemiz gere-

ken şeyler var! Şimdi beni dikkatle dinleyin. 
Eğer oruçlu olduğunuzu unutup bir şeyler  
ye diyseniz, farkına vardığınız anda ağzınızı 

çalkalayıp orucunuza devam etmelisiniz. 
Oruçluyken çeşitli yiyeceklerin kokusunu içi-
nize çekmemelisiniz.

Hastalandığınız zaman, bir avuç dolusu 
kustuğunuzda ve uzun yolculuğa çıktığınız-
da oruç tutmamalısınız. Çocuklar, Allah oru-
cunuzu şim diden kabul etsin, dedi.

Hepsi de “Âmin” dediler.
Mustafa Amca heyecanla,
– Unutmadan size aldığım hediyeleri da-

ğıtayım, dedi.
Yanında duran poşetin içinden, küçük kü-

çük paketler çıkardı. Renkli kâğıtlarla sarıl-
mış paketlerin içerisinde hurmalar bulunu-
yordu. 

Mustafa Amca, onları Medine’den ge-
tirttirmişti. Paketleri dağıtırken,

– Çocuklar, paketlerin içerisinde tam 
otuz tane hurma var. Ramazan boyunca 
bir tane hurma ile siz de akşam yeme-
ğine başlayabilirsiniz. Biliyor musu-
nuz, bu hurmalar Peygam ber Efen-
dimiz’in diktiği hurma ağacından, 
dedi.

O gün Azra, Ahmet ve ar-
kadaşları oruç hakkında 
ne kadar çok şey 
öğrenmişlerdi. 27



Mustafa Amca ve  Fatma Teyze, hurmayla  oruçlarını açıyorlar. Tıpkı Peygamber 

Efendimiz gibi. Hurma çok faydalı bir meyve. Bu meyveyi sık sık yemeliyiz.  

28



Hurma meyvesi, sıcak bölgelerde bulunan hurma ağaçlarında yetişiyor. 

Siz hiç hurma yediniz mi? 

Haydi! Hurmaları kahverengi artık kumaşlarla tamamlayalım. 
29
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31

Resmi inceleyelim. Sizce, Azra ve Ahmet’in namaz kılabilmeleri için nelere 
ihtiyaçları  var? 

Eksikleri bulup çizer misiniz?



3232

Mustafa Amca, her namaz vaktinden önce abdest alıyor. Azra ve Ahmet 
de onu dikkatle izliyorlar. 

Siz  de bir büyüğünüzün nasıl abdest aldığını izleyebilirsiniz.



3333

MUSTAFA AMCA MUSTAFA AMCA 
ABDEST ALIYORABDEST ALIYOR

Şimdi, her iki sayfadaki resimleri dikkatle 
inceleyip büyük daire ile küçük dairelerin 
içindeki ilgili olan resimleri eşleştirelim.

Ardından, abdest alırken uygun olan sıralamayı büyük dairelerin içine 
yazarak numaralandıralım. 



34

FATMA TEYZE FATMA TEYZE 
NAMAZ KILIYORNAMAZ KILIYOR

Fatma Teyze, her gün beş vakit namaz kılıyor. Azra ve Ahmet de 
onu izliyor. Bazen de birlikte namaz kılıyorlar  

Siz de, bir büyüğünüzün nasıl namaz kıldığını izle-
yebilirsiniz. 



3535

Her iki sayfadaki resimleri tek tek inceleyelim. 
Büyük üçgen ile küçük üçgenlerin içindeki ilgili 
olan resimleri eşleştirelim.

Namaz kılarken uygun 
olan sıralamayı büyük 
üçgenlerin içine yazarak 
numaralandıralım.



36

Mustafa Amca ve Fatma Teyze, oruçla-
rını açmışlardı. Mustafa Amca hazırlanma-
ya başladı.  

Ahmet ve Azra,

– Dedem nereye gidecek diye sordular.  

Fatma Teyze de, 

– Çocuklar, dedeniz biraz sonra teravih 
namazını kılmak için camiye gidecek. Ya-
rın biz de gideriz. 

Ama önce hep birlikte akşam namazını 
kılalım. Bunun için de abdest almamız ge-
rekiyor, dedi.

Azra:

– Anneanne, ben abdest almayı bilmi-
yorum ki!

– Sen beni, Ahmet de dedeni izleyerek 
yaptıklarımızı tekrar edersiniz, dedi. 

Önce Mustafa Amca abdest aldı. Ahmet 
de onu dikkatle izleyerek aynı şekilde ab-
dest almaya çalıştı. Daha sonra da, Azra 
ve anneannesi abdest aldılar. 

Sıra namaz kıyafetlerini giymeye gel-
mişti. Azra, 

– Anneanneciğim! Ahmet ve ben, namaz 
kılmayı da bilmiyoruz ama annemle baba-
mı namaz kılarken izlemiştik, dedi 

TERAVİH NAMAZITERAVİH NAMAZI

36



– Zaten sizler çok küçüksünüz. Bu na-
mazı bizlerden öğrenmek için kılacaksınız. 
Bizlerin hareketlerini takip etmeniz yeterli, 
dedi Fatma Teyze.

Her ikisi de anneanne ve dedelerinin 
yaptıklarını sırayla tekrar ettiler. 

Ardından Mustafa Amca onlara bir na-
maz duası öğretti. 

Sonra da Subhâneke duasını ezberle-
dikleri için Azra ve Ahmet’e ödül olarak 
şeker verdi. Ne güzel bir geceydi. Ardın-
dan Mustafa Amca,

– Ramazan ayında kılınan ve sevabı bol 
olan teravih namazını kılmaya gidiyorum, 
dedi. 

Azra ve Ahmet, dedelerini pencerenin 
önündeki koltukta oturarak beklediler. 

Mustafa Amca camiden döndüğünde: 

– Bu saate kadar beni mi beklediniz?

– Evet, dede, dedi her ikisi de. 

Mustafa Amca gülümseyerek, 

– Ben de namaz kıldıktan sonra hepiniz 
için dua ettim, dedi.

Fatma Teyze gülümseyerek: 

– Allah dualarını kabul etsin. Ben de te-
ravih namazımı evde kıldım, dedi. 

O gece Mustafa Amca, Azra ve Ah met’e 
camide neler yaptığını tek tek anlattı. 

37



Azra ve Ahmet namaz kılmaya çalışıyorlar. 

Şimdi dikkatle bakıp iki resim arasındaki farklılıkları işaretler misiniz? 38

NAMAZIN FARZLARI 



NAMAZIN FARZLARINAMAZIN FARZLARI  
Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı

İşte, namazın beş vakti budur

Önce, abdest alınıp kıbleye durulur

Sonra, secde edilir, dualar yapılır

Namazın farzları işte bunlardır

Her çocuk namaz kılıp dua etmeli

Herkes namaz kılıp şükür etmeli 

39



Yüce Allah, her hayvana farklı yiyecekler vermiş. Sayfadaki hayvan-
lara han gi yiyeceğin uygun olduğunu bulup işaretler misiniz?  

40
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Sizce Mustafa Amca ve Fatma Teyze kamyona neden yiyecek dolduruyor? 

Peki, yiyecekleri Mustafa Amca nereye götürecek?

Mustafa Amca ve Fatma Teyze, ihtiyacı olan bir aileye bugün yiyecek götü-
recekler. Ayrıca başka ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için para da verecek-
ler. Özellikle, Ramazan ayında sadaka vermek çok sevap. 

YARDIMLAŞMAYARDIMLAŞMA
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Mustafa Amca, her sabah koyun ve ineklerini otlatmak için ye-
şil tepeye çıkıyor. Koyun ve inekler orada otlayıp besleniyor.

Sayfada boş gördüğünüz yerlere koyunlar çizer misiniz? Ar-
dından pamuk parçacıkları da yapıştırarak koyunları tamam-
layabilirsiniz.



43



O gün çok yağmur yağıyordu. Çünkü 
sonbaharın gelmesiyle birlikte güneşli ha-
valar artık sona ermişti. Azra, pencereden 
yağmurun yağışını seyrediyordu.

Birden duyduğu korna sesi ile çok şa-
şırdı. Gözlerini açarak sesin geldiği tarafa 
doğru baktı. Eşya dolu bir kamyon evleri-
nin yanındaki eski kulübeye doğru yana-
şıyordu.

Azra, heyecanla kamyona doğru bak-
maya başladı. Çünkü bu kulübede uzun 
süredir, kimse oturmuyordu. Üstelik cam-
ları, kapıları kırıktı, çatısı da akıyordu.

Azra hemen Fatma Teyze’yi yanına ça-
ğırdı: 

– Anneanne buraya gelir misin, dedi.  
Anneannesi heyecanla Azra’nın yanına 

geldi.
Azra: 

– Anneanne, baksana! Yandaki kulü-
benin önüne kamyon yanaştı, dedi.

Anneannesi,
– Aaa... Haklısın Azra! Bunlar yeni kom-

şularımız olmalı. Deden gelsin, onları ziya-
ret ederiz, dedi.

Azra, Ahmet’le birlikte o gün  uzun süre 
yeni komşularının taşınmalarını seyretti. 
Artık hava kararmak üzereydi. Mustafa 
Amca koyunları otlatıp gelmişti. O sırada 
Fatma Teyze,

– Bugün yandaki kulübeye yeni kom-
şularımız geldi. Pişirdiğim sebze çorbasın-
dan onlara da götürelim. Hem bütün gün 
soğukta eşya taşıdılar. Çok yorulmuş lar-
dır, dedi. 

Mustafa Amca da heyecanla,
– Çok iyi düşünmüşsün! Haydi gidelim, 

dedi. 

ZEKÂTZEKÂT

HİKÂYEHİKÂYE
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Hep birlikte yeni komşularının evine  git-
tiler.  

Onlara kapıyı küçük bir çocuk açtı. “Be-
nim adım Ayşe. Hoş geldiniz!” dedi. Anne 
ve babası da onları “Buyurun lütfen!”diye-
rek  içeriye davet ettiler. 

Sıcak çorba için de çok teşekkür ettiler. 
Daha tam olarak eşyalarını yerleştireme-
mişlerdi. Üstelik, kırık camlardan çok so-
ğuk geliyordu. Çatıdan akan yağmur suları 
da eşyaların üzerine damlıyordu. Mustafa 
Amcalar, bu duruma çok üzülmüşlerdi. 
Kısa bir süre sonra oradan ayrıldılar. 

Ertesi gün Azra ve Ahmet arkadaşları 
ile bahçede yakan top oyunu oynuyordu. 
Azra, birden bahçenin kenarında duran 
Ayşe’yi gördü. Hemen yanına gidip,

– Ayşe bizimle oyun oynamak ister mi-
sin, dedi.

Ayşe, biraz çekinerek tekliflerini kabul 
etti. 

Saatlerce hep birlikte oyun oynadılar. 
Oyun oynarken ter içinde kalmışlardı.  
Ama Ayşe soğuktan tir tir titriyordu. Azra 
ve Ahmet bu duruma çok üzüldüler. 

Acaba Ayşe’nin üzerinde kabanı neden 
yoktu? 

Azra ve Ahmet eve gidince anneanne-
lerine bu durumu anlattılar.

O da, 
– Sanırım, Ayşelerin durumu iyi değil. 

Üzülmeyin çocuklar! Biz onlara yardımcı 
oluruz. Siz, Ayşe’yi hiç yalnız bırakma-
yın! Sık sık bize de çağırabilirsiniz, dedi. 

İkisi de, 
– Peki anneanneciğim! dediler. 
Ahmet ve Azra arkadaşlarıyla ertesi 

gün oyun oynamak için bir araya geldi. 
Azra düşünceli bir şekilde,

– Arkadaşlar, hepimizin kumbarasın-
da para var. O paralarla  Ayşe arkadaşı-
mıza kaban alabiliriz! Ne dersiniz, dedi.

İçlerinden birisi: 
– Ama bizim harçlıklarımız yetmez ki, 

dedi. 
Azra:

 – Olsun! Biz de  arkadaşımıza daha kü-
çük bir hediye alabiliriz! Hem dedem de 
bize yardımcı olabilir, deyip Mustafa Am-
canın yanına gittiler. 

Mustafa Amca söylenenlerden çok mut-
lu olmuştu, 

– Çocuklar, sizler bu düşüncenizle İs-
lâm’ın dördüncü şartını gerçekleştirmiş ol-
dunuz, dedi. 

Ahmet, 
– İslâm’ın dördüncü şartı nedir, dedeci-

ğim, diye sordu.
Mustafa Amca, 
– Zekâttır. Her Müslüman’ın malının 

kırkta birini Allah rızası için ihtiyacı olan-
lara vermesine zekât denir, dedi. 

Dün kasabadaki bütün ailelerle gö-
rüştük. Onlar da zaten zekâtlarını Ayşe-
’lere vermek istiyorlar. Sizlerin de Ayşe 
arkadaşınızı düşünmeniz çok hoşuma 
gitti. Kumbara nızdaki paraları bana 
ve rebilirsiniz. Bu paralar az olsa da se-
vabı çok olacaktır. Unutmadan yaptı-
ğımız yardımı kimseye söylememelisi-
niz. Çünkü Allah, bizim yaptığımız her 
şeyi zaten görür, dedi.  

Çocuklar da  hep birlikte “Tamam!” 
dediler. Hemen paralarını Mustafa 
Am caya verdiler. 

Ertesi gün Mustafa Amca ve Fat-
ma Teyze zaman kaybetmeden Ay-
şelerin evine gitti. Onlara verilen ze-
kâtları teslim etti. 

Aliler, çok mutlu olmuşlardı. “Her-
kesten Allah razı olsun.” diyerek 
Mustafa Amcayı uğurladılar. 

...O günden sonra, kasabanın 
marangozu evin pencere, kapı, ve 
çatısını tamir etti. Boyacısı da  evin 
her tarafını boyadı. Ayşelerin evi 
artık yepyeni olmuştu. Kendilerine 
verilen zekât paralarınla da bütün 
ihtiyaçlarını almışlardı. Ayşenin, ar-
tık bir kabanı da  vardı. 

Ne güzeldi; arkadaşlık, dostluk, 
komşuluk...
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Biricik Efendimiz’e, işte bu 

dağ kadar büyük olan Mekke’deki 

Nur Dağı’nda peygamberlik verilmiş. 

Yine orada kutsal kitabımız Kur’ân-ı 

Kerîm’in ilk âyetleri indirilmeye 

başlanmış, çocuklar. 

Siz, hiç dağ gördünüz mü? 

46
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Peygamber Efendimiz’e, ilk vahyin indiği yer olan  Nur Dağı’nı kesip artık malze-
melerle tamamlayalım. 
Destek çubuğunu da arkasına yapıştırıp masa üzerinde sergileyelim.

DESTEK ÇUBUĞU

47
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Azra ile Ahmet, Ramazan Bayramı olduğu için Mustafa Amca ve Fatma 
Teyze’nin ellerini öpüyorlar. Bayramda küçükler, büyüklerin ellerini öperler. 
Büyükler de, küçüklere hediye verirler. 

49



Bayramda elini öptüğünüz büyüklerinizin sayısı ka-
dar çiçek boyar mısınız?

50
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Fatma Teyze, torunları Azra ve Ahmet’e Kur’ân-ı Kerîm öğretiyor. 

Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, Allah’ın bizlere bildirdikleri şeyler yazıyor. 
Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve orada belirtildiği gibi yaşamak çok sevaptır.



52
Resmi inceleyip anlatalım. Ardından boyayalım. 

52

Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden yani baştan sona ezberleye-Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden yani baştan sona ezberleye-
ni Yüce Allah Cennet’te taçlandıracaktır.ni Yüce Allah Cennet’te taçlandıracaktır.



53Parçaları kesip birleştirelim. Kur’ân-ı Kerîm kitabını inceleyip özeliklerini 

anlatalım.
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SUBHÂNEKE DUASISUBHÂNEKE DUASI

Subhâneke duasını hep birlikte ezberleyelim.  

55
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Resmi inceleyip anlatalım. Ardından boyayalım.

TEBESSÜM ETMEK SADAKADIRTEBESSÜM ETMEK SADAKADIR

56
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