


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

Gülen Çocuklar-Benim Dinim 

Setimiz, beş yaşındaki çocuk-

larımızın gelişim özelliklerine uy-

gun olarak hazırlanmıştır.

Bu set, güzel dinimizi öğrenmek isteyen 

meraklı her çocuğun sorularına cevap bu-

labileceği eğlenceli alıştırmalar, bilmeceler, 

şarkılar, hikâyeler ve birçok etkinliğin de yer 

aldığı kitaplardan oluşmaktadır. 

Setimizdeki Kitapları Nasıl KullanalımSetimizdeki Kitapları Nasıl Kullanalım

•• Her sayfadaki yönergeyi çocuğa okuyup uygulattıktan 

sonra, kendi hayatımızdan ve çevremizden örnekler ve-

rerek bir kez daha açıklayalım. 

•• Her gün iki sayfadan fazla çalışmayalım. Ertesi gün 

ise yeni sayfalara geçmeden önce işlenen konuları tek-

rar edelim. 

•• Anlatım ve alıştırma kitaplarını sırasına uygun bir 

şekilde ve dinimizi ne kadar çok sevdiğimizi hissettire-

rek uygulatalım. 

•• Çocuğumuzu her öğrendiği konunun ardından 

“Aferin, çok güzel anlattın!” gibi sözlerle motive ede-

lim. Maddî ödül kesinlikle vermeyelim. 

•• Etkinlik kitabımızdaki faaliyetleri çocuğun kendisi 

yapması konusunda yönlendirelim. Yapılan etkinlikleri 

de sergileyerek çocuğumuzun yaptığı çalışmalara de-

ğer verdiğimizi gösterelim. 

Gülen Çocuklar-Benim Dinim Setimizi uygularken, hem eği-

timci ve hem de çocuklara yönelik güzel dinimizi tanıtma ve sev-

dirme adına zevkli çalışma saatlerinin geçeceğine inanıyor ve sizlere ba-

şarılar diliyoruz. 
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Eğitimci önce dramayı anlatır. Ardından 
çocuklara rolleri dağıtılarak drama uygu-
lanmaya başlanır. 

Ormanın en güzel yerinde şirin mi şirin 
bir ev varmış.  

Ancak bu evin bir sahibi yokmuş. Her-
kes bu evin sahibi olmak istiyormuş. Bu 
yüzden ormandaki hayvanlar her gün kav-
ga ediyorlarmış. 

Bir gün, ormanlar kralı aslan hayvanları 
bir araya toplamış.  

Ardından, 
“Artık, bu evin sahibini bulma vakti geldi. 

En iyisi bir yarış düzenleyelim. Yarışmayı 
kazanan evin sahibi olsun!” demiş.  

Yarışmanın kuralları şöyle imiş: Herkes 
evi sırayla bir hafta içerisinde kullanacak. 
Kim evi temiz ve düzenli kullanırsa yarış-
manın birincisi olacakmış.

Önce fare eve yerleşmiş. İlk olarak fare-
yi aslan kral ziyaret etmiş. 

Fare, aslan krala çok güzel yiyecekler 
hazırlamış ama ona hoş geldin dememiş. 

Aslan Kral, bunun üzerine evden hemen 
ayrılmış.  

Birkaç gün sonra sincap eve yerleş-
miş.

Aslan Kral ertesi gün onu ziyarete git-
miş. Ancak sincap, bu ziyaretten hiç hoş-
lanmamış, “Şu anda meşgulüm daha son-
ra gelirsiniz.” demiş.

Günler geçmiş. Birçok hayvanın ardın-
dan sıra ceylana gelmiş. Ceylan, aslan 
kralı güler yüzle karşılayıp, “Hoş geldiniz!” 
demiş. Ardından, Aslan Kral’a hazırladığı 
yiyeceklerden ikram etmiş. 

Üstelik ev çok düzenli ve temizmiş.  
Aslan Kral ertesi gün, yarışmanın birin-

cisinin ceylan olduğunu açıklamış.  

Sahipsiz EvSahipsiz Ev
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Evinize gelen misafirlere nasıl davranırsınız?

Peki, onlar size nasıl davranır?

Şimdi, size misafir geldiğinde evin üzerinde yazılı olan kelimelerin hangisini kullanı-
yorsanız yeşil renge boyar mısınız?

Evin diğer bölümlerini de boyayıp artık malzemelerle tamamlayabilirsiniz.

TEŞEKKÜR EDERİM

NASILSINIZ
NE ARZU 

EDERSİNİZ

HOŞ 

GELDİNİZ

GÜLE GÜLE

AFİYET OLSUN
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Eğitimci, çocuğa kirli bir mendil gösterir. Mendil, çocuk tarafından hem kokusu hem 
de görüntüsü yönüyle incelenir. Ardından, küçük bir yıkama kabına su ve sabun ko-
nur. Çocuğun mendili yıkaması istenir. Su ile duruladıktan sonra mendil kurutulur. 
Çocuğa, temiz mendili incelemesi söylenir. 

Sonuç olarak, kirli ve temiz arasındaki fark gözlemlenir. 

 Sayfadaki nesneleri inceleyelim. Kirli olan nesnelerin yanındaki çember-
leri kırmızıya, temiz olanlarını ise maviye boyar mısınız? 

7

KIRLI VE TEMIZ



ALLAH’IM SENİ SEVİYORUZALLAH’IM SENİ SEVİYORUZ  

Her varlığı Sen yarattınHer varlığı Sen yarattın

Nimetlerinle donattınNimetlerinle donattın

Yeri göğü Sen yarattın Yeri göğü Sen yarattın 

Dağla ırmakla donattınDağla ırmakla donattın

Allah’ım Sen’i çok seviyoruzAllah’ım Sen’i çok seviyoruz

Allah’ım teksin biliyoruzAllah’ım teksin biliyoruz

Allah’ım rahmet diliyoruzAllah’ım rahmet diliyoruz

Allah’ım Sen’i seviyoruzAllah’ım Sen’i seviyoruz

   

88

Yüce Allah’ın özelliklerini hep birlikte tekrar edelim. Yüce Allah’ın özelliklerini hep birlikte tekrar edelim. 

Allah birdir, çok güçlüdür, bütün tabiatı O yaratmıştır. Allah birdir, çok güçlüdür, bütün tabiatı O yaratmıştır. 

Allah, bizleri nerede olursak olalım, görür ve işitir.Allah, bizleri nerede olursak olalım, görür ve işitir.

 Bizlere rızk verir. Sever ve merhamet eder. O daima   Bizlere rızk verir. Sever ve merhamet eder. O daima  
bizlere şifa veren ve koruyandır.bizlere şifa veren ve koruyandır.  

ŞŞAARRKK
II



Bu oyuna başlamadan önce çocuklar el ele tutuşarak halka olurlar. Eğitimcinin 
önderliğinde parmak oyununa başlanır.

“Mutluluk için; 
Elma, elma yanaklarım. (Yanaklar tutulur.) 
Kiraz gibi dudaklarım. (Dudaklar gösterilir.) 
Yumak yumak ellerimle, ben her şeye sahibim. (Eller gösterilir.)
 Dokun bak. Kalbim, tık tık atıyor. (Birbirlerinin elleri ile kalplerine dokunma hareketi 
yapılır.) 
 Hisset, sıcacık nefesimi Huf huf huf. (Huf, huf, huf diyerek nefes verilir.) Mutluluk 
sebebi bulamayan bir süreliğe bu halkanın içinden çıksın.” denir.
Ardından, herkes mutlu olabilmek için bir sebep söyler. Söylemeyenler halka 
dışına çıkar.

9



Biricik Peygamberimiz, hem ahlakıyla hem de fizikî 
özellikleriyle en güzel şekilde yaratılmıştı. 
Teni pembe renkli ve yumuşaktı. Alnı geniş kirpikleri 

uzundu. Gülümsediğinde dişleri ışıl ışıl parlardı. Gözleri iri ve 
siyahtı. Omuzlarının arasında peygamberlik mührü vardı. Saç-

ları kumral renkliydi ve tam olarak ne düz ne de kıvırcıktı. Vücudu 
çok güzel kokardı. 

Güzel Peygamberimiz, her zaman muhtaçlara yardım eder-
di. Herkese güler yüz gösterirdi.Günün büyük bir bölümünü 
ibadetle geçirirdi. Kimsenin kalbini kırmazdı. İnsanlara, hay-
vanlara ve bitkilere şefkatle davranırdı. Birisine verdiği sözü 

mutlaka tutardı ve her zaman doğruyu söylerdi. Özellikle 
çocukları çok severdi. Dargınları barıştırırdı. 

O, çok cömertti. 
Bir gün hanım Müslümanlardan biri kendi eliyle ördü-

ğü bir hırkayı getirip O’na hediye verdi. O da yeni hır-
kasını giyip arkadaşlarının arasında mescitte oturma-
ya devam etti.

O sırada arkadaşlarından biri hırkayı çok beğendi ve 
Peygam berimiz’in cömert bir insan olduğunu bildiği için,

– Ey Allah’ın elçisi! Bu ne güzel bir hırka. Bana hediye 
eder misin, dedi.

Peygamberimiz, hiç sesini çıkarmadan ve 
tavır larıyla da herhangi bir hoşnutsuzluk ifade etme-
den hırkayı sırtından çıkardı ve ona uzattı.

Benim Güzel 
PeygamberimPeygamberim

10
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 Yüce Allah, dişlerimizi tane tane ağzımızın içine dizmiş. Yiyecekleri çiğneyip yuta-
bilelim, diye. 

Ya kirpiklerimiz, gözlerimizi tıpkı süpürge gibi tozlardan koruyor. 

Vücudumuzun kıymetini bilip koruyalım ve temiz kullanmayı unutmayalım. 

Kuru fasulye taneleriyle resimdeki dişleri, siyah iplikle de saç, kaş ve kirpikleri 
tamamlayalım. Yüzün diğer bölümlerini de boyayalım.
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Elhamdülillah
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 Sizce, Mustafa Amca’nın hapşırırken ve öksürürken hangi davranışı doğru? 
İşaretler misiniz?

Peki, yanlış davrandığımızda hem kendimize hem de çevremize nasıl zarar ver-
miş oluruz?



                      SÜTSÜT 

Bembeyaz süt
Lıkır lıkır içilir
Tadı çok lezzetlidir
Üstelik çok çeşitlidir
Peynir yapılır
Yoğurt
Tere yağ 
Kaymak 
Hepsi de farklı bir tat
Süt, çocukları büyütür
Yaşlıları  güçlendirir
Allah’ım, şükürler olsun Sana
Bu güzel sütü verdiğin için bana. 

Süt, bizler için çok faydalı bir yiyecektir. Sabah ve 
akşam, yatmadan önce  bir bardak süt  içelim. 

Sütten yapılan hangi yiyeceği daha çok sevdiğinizi 
söyler misiniz? 

Sayfadaki külâhı ve meyveli sütten yapılan dondur-
ma toplarını boyar mısınız? 

14

ŞŞİİİİRR
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Yüce Allah, her yiyeceği kendine özgü kokusuyla yaratmıştır. Bizler de, koku alma 
duyumuz sayesinde yiyeceklerin özelliklerini anlarız. Aynı zamanda yiyeceklerin 
kokusu bizlerin iştahını da açar. Her bitkide koku veren maddeler yani uçucu yağ-
lar bulunur. Ancak bazılarının kokusu çok yoğun bir şekilde hissedilir. 
Siz en çok hangi yiyeceklerin kokusunu seversiniz? İşaretler misiniz?
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Siz, hiç pazara gittiniz mi? Pazarda neler 
satılıyor, anlatır mısınız? 
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 Mustafa Amca başka hangi meyve ve sebzeleri satabilir? Düşünüp boş kasa-
lara çizebilir misiniz?  

Meyve ve sebzeler başka nerede satılır?
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Resmi inceleyelim. Aynı top-
rakta birçok bitki yan yana 
yetişip meyve ve sebze veri-
yor. Hepsinin bu kadar farklı 
tat, koku ve şekilde olması Al-
lah Teâlâ’nın bir mucizesidir. 
Kesikli çizgileri tamamlayıp sebzeleri uygun 
renklerde boyayalım. 



Vız vız çiçekten çiçeğe gezer
Bal yapmak için kovanına 
gider.

Top gibi yuvarlaktır, bedeni
Üzerinde siyah benekleri
Hiç durmaz gezer her yeri. 

Uzun ve incedir, vücudu
Tıpkı helikoptere benzer 
Oradan oraya gezer. 

Çok çalışkandır
Yaprağını kendi taşır
Yuvasını kendisi yapar
Hep birlikte yaşarlar. 

19

B i l m e c e l e rB i l m e c e l e r

Bilmeceleri cevaplandırdıktan son-
ra sayfadaki böceklerin, eksik  par-
çalarını çizerek tamamlayalım.  

Bildiğimiz başka böcek isimleri var-

sa söyleyelim. 



KAVANOZDAKİ SİNEKKAVANOZDAKİ SİNEK

...O gün çok sıcak bir gündü. Etrafta sinek-
ler vız vız uçuyordu. Ahmet, 

– Azra sinekleri yakalayıp kavanoza koya-
lım. Onlara kavanozda biz bakarız, dedi. 

Ardından mutfaktaki boş kavanozu alıp Azra 
ile birlikte dışarı çıktılar. 

Azra çok endişeliydi,
– Ağabey, sinekleri nasıl yakalayacağız! Ya 

eli mizi ısırırsa, dedi. 
Ahmet, “Bir şey olmaz merak etme.” diye-

rek sineklerin etrafında dolaşmaya başladı. 
Sinekler, ağaçtan yere düşmüş ve çürümüş 

mey velerin üzerinde geziniyorlardı. 
Ahmet, bir sineği yakalayıp kavanozun  içi-

ne koydu. Kaçmasın diye de kavanozun kapa-
ğını kapattı. Artık sinek kavanozun içindeydi. 
Orada uçmaya çalışıyordu. 

Ahmet,
– Azra koş, dedeme yakaladığımız sineği
gös terelim, dedi. 

O sırada dedesi, tarlada toprağı çapalıyordu. 
Ahmet önden koşarak,
-Dede, dede! Bak, sinek yakaladım, dedi. 
Dedesi çok şaşırdı,
– Yavrum! Neden, sinek yakaladın? O bu 

şekilde kavanozda yaşayamaz ki!
Kavanozdaki hava bitince ne olacak, dedi. 
Ahmet çok şaşırmıştı. 
Azra,
– Ağabey, ben sana demedim mi, dedi. 
Mustafa Amca, 
– Hem onların birçok vazifesi var, çocuklar! 

En önemli vazifesi de temizlik. Sineklere temiz-
lik memurları da diyebiliriz. Çünkü etrafların-
daki beklemiş yiyeceklere konarak onları yi-
yorlar. Sinek ler abdest alır gibi sık sık ellerini ve 
kollarını temizliyorlar. Haydi, onu kavanozdan 
çıkaralım da vazifelerini yerine getirsin, dedi. 

Ahmet hemen kavanozun kapağını açtı. Si-
nek de “Vıııızzz...!” diyerek uçtu. 

20
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Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Allah’ın izniyle, gelinciğin kahverengi tüy-
leri dökülür. Çünkü kışın üşümemesi için daha kalın ve beyaz tüyleri çıkar. İlkbahar 
mevsimi geldiğinde ise, beyaz tüyleri dökülerek kahverengi tüyleri çıkar. 
Şimdi, bu sevimli gelinciğe pamuklarla beyaz tüyler yapalım mı? 



22



23

Her yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çı kar. 
Gökkuşağı çember şeklindedir. Ve yedi renkten 
oluşmaktadır. Sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, ye-
şil, açık mavi, koyu mavi ve mor renkleri vardır. 
Gökkuşağı, Allah’ın dünyada bizlere sunduğu 
güzelliklerden sadece biridir. Bir gün, gökkuşa-
ğı gördüğümüzde Allah’a şükretmeyi unutmaya-
lım. lım. 

Peki, sayfada gördüğünüz gökkuşağını boya-
maya hazır mısınız? 



Her ağacın,  gövdesinde ya da dallarında farklı yapraklar vardır. Allah,  yap-
rakların şeklini ve rengini ağacın özelliklerine uygun yaratmıştır. 

Şimdi, birbirine benzeyen yaprakları birbirleriyle  eşleştirelim. 

24
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Resimde gördüklerinizi sırayla anlatır mısınız? 

Sizce Ahmet anneannesine ne söylemiş olabilir? 

Siz, Ahmet’in yerinde olsaydınız ne yapardınız? 

Peygamberimiz de, her zaman doğru sözlü olmuş. Biz de O’nu örnek alalım. 
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Resimde gördüklerinizi anlatır mısınız? 

Siz de, yazın denize gittiğinizde sahile sürüklenmiş deniz kabukları, deniz 
yıldızları, denizatları  ve denizanası gibi deniz canlıları  bulabilirsiniz. Ayrıca 
kumsalda kayalıklarda vardır. Orada yengeçler de yuva yapar. 

Şimdi, kesikli çizgileri tamamlayıp yazın kumsalda kullanılabilecek malze-
melerin ismini söyleyelim.

Sahilde başka nelerin olabileceğini düşünerek sayfadaki boşluğa çizer mi-
siniz?
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O gün Fatma teyze, Azra ve Ahmet’le bir-
likte çimenlerin üzerinde oturuyordu. 

Bir süre sonra Azra ve Ahmet ayağa kal-
karak kırlardan anneannelerine papatya 
topladılar. 

Fatma Teyze papatyaları görünce çok 
mutlu oldu, 

– Çocuklar, çok teşekkür ederim. Ben de, 
bugün sizlere imanın altı şartını öğretece-
ğim! Şimdi altı parmağımızı havaya kal dırıp 
baş parmağımızdan başlayarak saymaya 
başlayalım, dedi. 

Azra ve Ahmet başparmaklarını kaldıra-
rak, anneannelerinin söylediklerini tekrar 
etmeye başladılar. 

– 1. Allah’a inanmak. 2. Meleklere inan-
mak. 

Ahmet heyecanla: 
– Ben biliyorum, anneanne! Melekler, biz-

leri koruyor. 
Azra,
– Rüzgâr estiriyor. Kar ve yağmur da yağ-

dırıyor, dedi. 
Anneanneleri gülümseyerek, 
– Evet, çocuklar! Biz melekleri göremiyo-

ruz ama onların var olduğunu ve Allah tara-
fından vazifeli olduklarını biliyoruz. 

Şimdi, imanın şartlarını saymaya devam 
edelim. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygam-
berlere inanmak 5. Ahiret gününe inanmak, 
dedi. 

Ahmet, 
– Ahiret ne demek anneanne, diye sordu. 
– Ahmetçiğim, her canlı Allah’ın izniyle, 

doğar büyür ve ölür. Ancak daha sonra her 
insan Allah’ın izniyle tekrar dirilecek ve Ahi-
ret hayatımız başlayacak, dedi ve ekledi: 

– İşte ahiret, dünyadaki hayatımızda yap-
tığımız iyi lik ve kötülüklerin değerlen dirildiği 
ve daha sonra ebedî hayatımızı sürdüreceği-
miz yer. Çocuklar, bu söylediklerim Kur’ân-ı
Kerîm’de yazıyor dedi anneannesi.

Azra,
– Bizler hep birlikte orada olacağız, değil 

mi? 
– İnşallah, çocuklar! Son şartı da tekrar 

edelim. 6. Hayrın ve şerrin, Allah’tan geldi-
ğine inanmak. Yani yaşadıklarımızın ve ya-
şayacaklarımızın Allah’ın izniyle olduğunu 
bilmek. 

Haydi, şimdi bir daha tekrar edelim, 
dedi. 

Azra ve Ahmet birkaç tekrardan sonra 
imanın altı şartını da öğrenmişti. 

Hemen dedelerinin yanına gidip imanın 
şartlarını ona da söylediler. 

Dedesi çok sevinmişti. Onları ödül ola-
rak ata bindirdi. Azra ve Ahmet çok mutlu 
olmuşlardı. 

Hİ
KÂ
YE

Hİ
KÂ
YE

İman ın Alt ı  Şart ıİman ın Alt ı  Şart ı
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Deniz yıldızı, denizatı ve denizanasını boyayıp keselim. Ardından, uzun dik-
dörtgenleri kıvırıp karakterlerimizin arkasına monte edelim. 
İşte, yüzük kuklalarımız hazır. Bu kuklaları arkadaşlarınızla birlikte oynata-
bilirsiniz. 
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Allah Resûlü bir gün ashabıyla sohbet ederken şöyle demişti:

– Bir kişi temizlenir, abdest alır ve temiz elbise giyerek yatarsa, o elbise içinde bir 
melek bulunur. Gece hangi saatte uyansa, melek onun için Allah’a şöyle dua eder: 
‘Allah’ım! Bu kulunu bağışla, çünkü o temiz olarak yattı.’

Allah Teâlâ, temizlenenleri sever. Ayrıca Yüce Allah, bütün kainatı temizlikle vafi-
zelendirmiştir. Rüzgâr, yağmur, kar gibi.  

Bu sebeple Peygamber Efendimiz, temizliğe çok önem verirdi. Abdest almadan 
hiçbir ibadetine başlamazdı. Her zaman ve her yerde abdestli olmaya çalışırdı. 

Ayrıca Peygamberimiz; bu dünyada beş vakit abdest alan kişilerin, ahirette ab-
dest aldıkları yerlerin parlayacağını ve onları bu özelliklerinden dolayı tanıyıp karşı-
layacağını söylemiştir. 
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PeygamberİMİZ temİzlİğİPeygamberİMİZ temİzlİğİ
Çok severdİÇok severdİ
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Her sabah Fatma Teyze ve Mustafa Amca, kahvaltılarını ettikten son-
ra temizlik yapmaya başlıyorlar. Fatma Teyze evin, Mustafa Amca 
da, çiftliğin ve hayvanların temizliğiyle ilgileniyor. 
Resimde kullanılan temizlik malzemelerinin ismini söyler misiniz? 
Peki sizin evde hangi temizlik malzemeleri kullanılıyor?
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Aileniz temizlik yaparken siz onlara yardımcı oluyor musunuz?
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...O akşam Fatma Teyze, helva ka-
vurmuştu. Bütün ev mis gibi kokuyordu. 

Mustafa Amca da sesli bir şekilde 
Kur’ân-ı Kerîm okuyordu. 

Biraz sonra kapı çaldı. Fatma Teyze, 
– Kim o, dedi. 
Azra ve Ahmet, 
– Biziz anneanne, dediler. 
Fatma teyze hemen kapıyı açtı. 
Azra ile Ahmet, anne ve babasıyla, 

kandil için onları ziyarete gelmişlerdi. 
Azra ve Ahmetler, önce anneanne ve 
dedeleri nin ellerini öptüler. Sonra da mis 
gibi kavrulmuş helvadan yediler. 

Dedeleri, 
– Biliyor musunuz çocuklar? Bu ak-

şam Peygamberimiz’in doğum gününü 
kutluyoruz, dedi. 

Azra ve Ahmet,
– Evet, diye cevap verdiler. 
Daha sonra Ahmet, 
– Dedeciğim, bize Peygamberimiz’i 

anlatır mısın, dedi. 
Dedesi de, 
– Oturun bakalım kucağıma da size 

anlatayım! Peygamberimiz Mekke’de 
küçük bir evde doğmuş. Bütün tabiat 
sanki O’nun doğuşunu kutluyormuş. 
Gökyüzü o gece, ışıl ışıl aydınlanmış. 

Peygamberimizin dedesi, Abdülmut-
talib torununun doğuşuna çok sevinmiş. 
O’nun ismini Muhammed koymuşlar. 
Ne yazık ki, Peygamber Efendimiz daha 
doğmadan önce babası vefat etmiş. 

Kısa bir süre sonra, Peygamberi miz’i 
yaylada çocukluğunu geçirebilmesi için 
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Sevgili PeygamberimizSevgili Peygamberimiz
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süt anneye teslim etmişler. Çünkü Mek-
ke çok sıcakmış. Düzgün bir şekilde ko-
nuşmayı öğrenmesi için de bir süt an-
nenin yanında kalması gerekiyormuş. 

O, yaylaya gider gitmez Halime 
Annemiz’in evi bereketlenmiş. Ailece 
Peygamberimiz’i çok sevmişler. O’na 
çok iyi bakmışlar. Peygamberimiz, iki 
yıl sonra evine geri dönmüş. Ancak O 
eve geri döndükten bir süre sonra an-
nesi Hazreti Âmine, hastalanarak vefat 
etmiş. 

Peygamberimiz’i dedesi büyütmeye 
başlamış. Onun ardından amcası Ebû 
Tâlib bakmış, Peygamberimiz’e. 

Anne ve babası olmadığı hâlde Pey-
gamberimiz kendini hiç yalnız hisset-
memiş. Çünkü Yüce Allah, her zaman 
O’nun yanındaymış. 

Yıllar sonra Peygamberimiz, Hazre-
ti Hadîce ile evlenmiş. Hazreti Hadîce,  
Peygamber Efendimiz’in davranışların-
dan O’nun Allah katında çok değerli bir 
insan olduğunu anlıyormuş zaten. 

...O yıllar içerisinde Peygamberimiz 
sık sık Nur Dağındaki Hira Mağarası’na 
çıkıyormuş. Zamanının çoğunu orada 
geçiriyormuş. Hazreti Hadîce de dağa 
çıkıp Peygamberimiz’e yemek götürü-
yormuş. O kırk yaşına geldiğinde yine 
bir gün, Nur Dağı’na Cebrail isimli bir 
melek gelmiş. Çünkü Efendimiz, Yüce 
Allah tarafından peygamberlikle vazi-
felendirilmiş. 

O an içerisinde, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk 
âyetleri de indirilmeye başlanmış.

Peygamber Efendimiz, ilk önceleri 
bu duruma çok şaşırmış. Ancak daha 
sonra bu vazifeyi en iyi şekilde yerine 
getirmiş. Her gittiği yerde Allah’ın varlı-
ğından ve emirlerinden söz etmiş. 

 

Ancak O’na inanmayan birçok in-
san da olmuş. Peygamberimiz ve Müs-
lümanlığı seçen insanlar ibadetlerini 
rahatlıkla yapabilmek için Mekke’den 
Medine’ye gitmek zorunda kalmış. 

...Medine’de herkes, O’nu büyük bir 
coşkuyla karşılamışlar.

Peygamberimiz, orada arkadaşla-
rıyla birlikte bir mescit yapmış. Bu mes-
cidin adı Mescid-i Nebevî olmuş. 

...Bir süre sonra, Peygamber Efendi-
miz ve arkadaşları, fethetmek için Mek-
ke’ye gitmişler. Hiç kimseye zarar ver-
meden, Kâbe’yi tavaf etmişler. Sonra 
da, Medine’ye geri dönmüşler. Ardın-
dan, Peygamberimiz hastalanmış ve 
çevresindeki insanları etrafına toplaya-
rak Veda Hutbesi vermiş. Birkaç gün 
sonra da vefat etmiş. 

Evet çocuklar, Peygamberimiz kı-
saca hayatını bu şekilde yaşamış. Siz, 
okuma ve yazmayı öğrendiğiniz zaman 
Efendimiz’in hayatını bütün ayrıntılarıy-
la öğrenirsiniz, dedi.  

O sırada anneanneleri Fatma Teyze 
söze girdi, 

– Peygamberimiz, bizler için örnek 
bir şekilde yaşamış. Hep bizler için dua 
etmiş. İnşallah, Cennet’te kevser havu-
zunun başında bizleri O karşılayacak 
çocuklar, dedi. 

Azra ve Ahmet’in gözleri  ışıl ışıl  par-
ladı. 

Ahmet içinden, “Peygamberimiz ya-
nımızda olsaydı, O’na sarılırdım ve ne 
çok sevdiğimi söylerdim!” diye düşün-
dü.

...O akşam Azra ve Ahmetler, dede-
lerinin evinde kaldılar. Gece uykuya 
daldıklarında her ikisi de rüyalarında 
Sevgili Peygamberimiz’i gördüler. 

Sevgili Peygamberimiz
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Şimdi, Kevser Sûresi’ni hep birlikte tekrar 
edelim. 

36

Kevser Sûresi Kevser Sûresi 



HAZRETİHAZRETİ
EBÛ BEKİREBÛ BEKİR

HAZRETİHAZRETİ
ÖMERÖMER

HAZRETİHAZRETİ
OSMANOSMAN

HAZRETİHAZRETİ
ALİALİ

Peygamber Efendimiz’i, çevresindeki herkes çok seviyor ve değer veriyordu. O’na 
hiçbir kimsenin zarar vermemesi için kendilerini tehlikeye atıyorlardı. 
Peygamber Efendimiz, nasıl davranırsa aynısını tekrar  ediyorlar, O’nu hiçbir dav-
ranışlarıyla üzmemeye çalışıyorlardı.
O’na danışıp dua istiyorlardı. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed çok iyi bir 
insandı. Ailesi ve bütün yakınlarıyla birlikte bizler için örnek bir hayat sürdürdü. 
Peygamberimiz’i çok seven ve hiç yanından ayrılmayan bu değerli 
kişilerin isimlerini öğrenelim mi? 37



O sabah, müezzinin sesi bütün 
kasabada yankılanıyordu. Ama  bu, 
ezan sesi değildi. Ahmet ve Azra, 
müezzinin ne dediğini duyabilmek 
için hemen evden dışarı çıktı.

Caminin hocası,
– Hacı adaylarımız bugünden iti-

baren kayıtlarını yaptırabilirler, di-
yordu.

Ahmet, hemen eve girip mutfağa 
doğru koştu. Anneannesi o sırada 

mutfakta yemek pişiriyordu. Ahmet, 
– Anneanne, hoca minareye çık mış 

bir şeyler söylüyor, dedi. 
Anneanneleri de, 
– Evet, duyuyorum oğlum! Hoca, 

hacı adaylarını camiye çağırıyor, dedi. 
– Hacı ne demek anneanne? Anne-

annesi, Ahmet’e doğru eğilerek,
– Çok uzaklarda Mekke diye bir 
şehir var. Orada yıllar önce Pey-

gamber Efendimiz doğmuş ve 
yaşamış, dedi.

Ardından gülümseyerek konuşmasına 
devam etti: 

Mekke’de bir de Kâbe var. Kâbe insanla-
rın ilk ibadet ettikleri yer. Her yıl bütün Müslü-
manlar Kâbe’nin etrafında dönerek, Allah’a 
ibadet ederler. Bu görevi yerine getiren in-
sanlara da hacı denir, dedi.

Sonra da Ahmet’in ellerinden tutarak,
– Biliyor musun! Dedeniz ve ben hacca 

gideceğiz, dedi. 
Ahmet duyduklarına çok şaşırmıştı. Akşa-

ma doğru Ahmet ve Azra’nın anne ve baba-
sı da geldi. 

Onlar da gidecekleri tarihi duyar duymaz 
sevinip gelmişlerdi. 

Hem Mustafa Amcaların hazırlanmaların-
da yardımcı olacaklardı. 

O akşam Azra, 
– Dedeciğim, çocuklar da hacca giderler 

mi, dedi. 
– Azracığım! Elbette giderler ama hacca 

gitmenin kuralları var. Hacca giden kişiler 

HACHAC

38



sağlıklı ve oradaki ibadetleri yapabilecek 
yaşta olmaları gerekir. Üstelik, hac durumu 
iyi olan her yetişkin için önemli bir vazifedir. 

Çocuklar bu vazifeyi gerçekleştiremezler. 
Ancak kutsal toprakları istedikleri zaman zi-
yaret edip orada dua edebilirler, dedi.

O akşam Azra ve Ahmet, İslâm’ın beşinci 
şartı olan haccın ne kadar önemli bir vazife 
olduğunu öğrenmişti.

 Ertesi gün hep birlikte çarşıya çıktılar. 
Ora dan kumaşlar, terlik ve bavul aldılar.

Eve geldiklerinde Mustafa Amca ve Fat-
ma Teyze, bavulunu hazırlamaya başladı.  
Dedesi bavulun içine upuzun, beyaz bir ku-
maş koydu.

Ahmet şaşkınlıkla,
– Dede bu ne, dedi.
Mustafa Amca gülümseyerek,
– İhram Ahmetçiğim! Mekke’ye gittiğimiz-

de dua ederek bu ihramı giyeceğim. Sonra 
da Kâbe’nin etrafında yedi defa döneceğim.
Yani tavaf yapacağım. Çünkü Allah’ın emri 
bu! İstersen, ihramı giyeyim de gör, dedi.

Ahmet çok heyecanlanmıştı,
– Evet, dede giyer misin lütfen, dedi.  
Dedesi ihramı hemen giyindi. Ahmet, çok 

şaşırmıştı.
Ne kadar ilginçti! O beyaz, upuzun kumaş 

dedesinin bütün vücudunu sarmıştı.
Ahmet sarılıp dedesini öptü. Çünkü bu kı-

yafet onun çok hoşuna gitmişti. 
Dedesi o gün Ahmet ve Azra’ya, Mekke 

ve Medine’de bulunan kutsal yerlerin resmi-
ni gösterdi. Ahmet’in en çok Kâbe dikkatini 
çekmişti. Çünkü Kâbe tıpkı bir kutuya ben-
ziyordu. Siyah kumaşın üzerindeki parlak 
işlemeleriyle çok güzel görünüyordu. Kapı-
sında da kabartılar vardı.

Ahmet gün içerisindeki yaşadıklarından 
çok etkilenmişti. O gece rüyasında ihram 
giymiş Kâbe’nin etrafında dönüyordu.

 

Ahmet, sabah uyandığında göz-
lerini ovuş turarak, “Gerçek gibiydi, 
gerçek!” diyordu. Hemen elini, yüzü-
nü yıkadı. Annesi ve babası ile birlikte 
kahvaltılarını yaptıktan sonra hazırlan-
dılar. Çünkü bugün dede ve annean-
nelerini yolcu edeceklerdi. Hep birlik-
te kır mızı kamyonetlerine binerek 
havaalanına gittiler.

Orada çok büyük uçaklar vardı. 
Bu uçaklardan birine de dedesi ve 
anneannesi binecekti.

Artık her şey hazırdı! Anneanne 
ve dedesinin eşyaları uçağa yük-
lenmişti.

Ahmet, onların yanına giderek 
sarıldı. Heyecanla,

– Dedeciğim! Biliyor musun, 
dün gece rüyamda Kâbe’nin et-
rafında dönüyordum.

Hem de üzerimde ihram var-
dı, dedi.

Dedesi gülümseyerek, 
– Ahmet, çok güzel bir rüya 

gör müşsün! Orada sizlere çok 
dua edeceğim. Hem çok güzel 
hediye ler de getireceğim. İnşal lah 
siz de hacca gidersiniz, dedi. 

Ardından hep birlikte Mustafa 
Amca ve Fatma Teyzenin ellerin-
den öpüp vedalaştılar. Onların  
bindiği uçak hareket edene kadar 
havaalanında beklediler. Azra ve 
Ahmetler, bir kuş gibi gökyüzüne 
yükselen uçağa el sallıyorlardı. O 
sırada Ahmet yüzü ne doğru akan 
göz yaşlarının farkında bile değildi, 

– Hoşça kal dedeciğim! Allah ha-
yırlı yolculuklar versin. Seni çok se-
viyorum, diyordu.
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Mustafa Amca, kasabanın en iyi şeftali yetiştiren kişisi seçildi. Çünkü o, 
meyve ağaçlarını çok iyi yetiştirdi. Onları her gün besmeleyle suladı.

Şeftalinin hangi mevsimde yetiştiğini söyler misiniz?



Mustafa Amca, bizlere bol bol şeftali yememizi tavsiye ediyor. Çünkü şeftali çok 
faydalı. Sindirimi kolaylaştırır, vücudu hastalıklara karşı korur, ağız kokusunu 
giderir. Cildi nemlendirir.

4141
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Şeftalimizi boyayalım.



43

Ben temiz bir çocuğum. Allah’ın bana 
vermiş olduğu vücudu en iyi şekilde 

korumaya çalışıyorum. Çünkü kendime 
saygı duyuyorum.

Temiz bir çocuk olmadığımız zaman neler olur?

Peki, temiz bir çocuk olduğumuzda neler olur? Söyler misiniz?
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Azralar,  hep birlikte öğle yemeği yiyorlardı. 
Mustafa Amca tabağındaki yemeklerin hepsi-
ni bitirmişti, 

– Haydi, çocuklar! Tabağınızda yemek 
artığı bırakmayın. Yoksa soframızın bereketi 
gider. Bu bizlere Peygamber Efendimiz’in bir 
tavsiyesi, dedi. 

Azra ve Ahmet dedelerine şaşkınlıkla bakı-
yorlardı.

Fatma Teyze de, anlatacağım hikâyeyi dik-
katle dinlerseniz eminim dedenizin ne demek 
istediğini anlayacaksınız, dedi ve başladı an-
latmaya: 

Büyük bir şehirde, sabah erkenden çöp 
kamyonu sokakları gezerek çöpleri topluyor-
muş.  

Dat dat, diye önündekileri uyarmış şoför.
Hızını azaltmamak için de, 
– Çekilin, çekilin, diyerek caddedeki ara-

balara bağırıyormuş. Bütün herkes meraklan-
mış,

– Acaba bu çöp arabası neden bu kadar 
acele ediyor, demişler. 

Çöp arabasındaki şoför, 
– Bir sürü çöp birikti. Hepsini  toplayıp gö-

türmem lazım. Durmadan sokaklardaki çöp 
kutuları doluyor. Çöpleri nereye bırakacağım, 
şaşırıyorum. Çünkü artık onları toprağa gö-
mecek yer  kalmadı, diyormuş. Gerçekten de  
birçok çöp, toprağın üzerinde duruyormuş. 

Her yer pis kokuyor ve çöplerin üzerine sinek-
ler konuyormuş. 

Birkaç gün sonra çöpçüler, çöpleri denize 
boşaltmaya başlamışlar. 

Günler böyle geçip giderken çevredeki in -
san lar, bu durumdan çok rahatsız olmuşlar. 
Ama ne yapamayacaklarını da bilemiyorlarmış.

İçlerinden biri, 
– Sakin olun biraz! Daha önce çevremizde 

hiç çöp problemimiz olmamıştı. Demek ki ta-
baklarımızdaki yemekleri bitirmeyip hep çöpe 
atıyoruz. Evlerimize çok fazla yiyecek alıp on-
ları israf ediyoruz. Hem paramız da yetmiyor, 
demişler. 

Bütün herkes birbirine bakmış ve, 
– Evet, çok doğru! Bugünden itibaren yiye-

cekleri israf etmeden tüketmeye çalışalım. 
Yoksa bir daha yiyecek bulamayacak ve bu 
çöplerden dolayı hasta olacağız, demişler. 

O günden sonra, çöplere atılan yiyecekler 
azalmış. Şehir de artık pis kokmuyormuş. Çün-
kü çöpçüler, az birikmiş olan çöpleri toprağa 
gömüyorlarmış. Topraktaki çöpler de zamanla 
çürüyüp yok oluyormuş. İnsanlar, yiyecekleri-
ni israf etmedikleri için de para biriktirebiliyor-
larmış. Bu olay  şehirde yaşayan insanlara iyi  
bir ders olmuş, dedi Fatma Teyze.

 Azra ve Ahmet artık anneannelerinin ne 
demek istediklerini anlamıştı. Tabaklarındaki 
yemeklerin hepsini bitirdiler.                           

BİRİKENBİRİKEN
ÇÖPLERÇÖPLER
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Su damlacıklarının, içindeki cümleleri bir büyüğümüzün okumasını isteye-
lim. Ardından, damlacıkları kesikli çizgilerin etrafından kesip faaliyet sayfa-
sına yapıştıralım. 

Erken yatıp Erken yatıp 
erken kalkarım.erken kalkarım.

Yemekleri Yemekleri 
seçmeden yerim.seçmeden yerim.

Haftada iki kez Haftada iki kez 
banyo yaparım.banyo yaparım.

Her gün temiz Her gün temiz 
giysiler giyinirim.giysiler giyinirim.

Dişlerimi günde Dişlerimi günde 
üç defa fırçalarım.üç defa fırçalarım.

Saçlarımı Saçlarımı 
tararım.tararım.

Tırnaklarımı Tırnaklarımı 
kestiririm.kestiririm.

Ayakkabılarımı Ayakkabılarımı 
siler ve boyarım.siler ve boyarım.

Temiz kokular Temiz kokular 
sürünürüm.sürünürüm.
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Su damlacıklarını sayfadaki boşluklara yapıştıralım. Ardından faaliyet sayfa-
sını odamızdaki uygun bir bölüme asıp sağlıklı bir insan olabilmemiz için neler 
yapmamız gerektiğini hatırlayalım.  



O akşam Fatma Teyze, Azra ve Ahmet’in yataklarına 
yatmalarına yardımcı oluyordu. 
Azra,

– Anneanne, senin adın neden Fatma, dedi. 
O da gülümseyerek: 
– İsmimi annem koymuş. Çünkü Pey gamberimiz’in kızının ismi 

Fâtıma imiş. Hazreti Fâtıma çok değerli bir insanmış, diyerek baş-
lamış hayatını anlatmaya: 

– Hazreti Fâtıma, Peygamber Efendimi z’in en sevdiği 
kızlarından birisiymiş. Aynı zamanda O, Haz-
reti Hasan ve Hazreti Hüseyin’in annesiy-
miş. Peygamberi miz’e çok benzermiş.

Peygamberimiz onun için, “Haz-
reti Fâtıma geçmişte ve gelecekte 

bütün kadınların en üstünüdür.” der-
miş. 

Ayrıca Hazreti Fatıma, her işini ken-
disi yaparmış. Çok terbiyeli bir in-
sanmış.

Çok ibadet eder ancak kendisi için değil, hep 
başkaları için dua edermiş.

Hazreti Fâtıma ve eşi Hazreti Ali çok cö-
mertmiş. Oruçlu oldukları bir günün ak-
şamı, iftar için hazırladıkları yiyeceği 
kapıya gelen bir yoksula verirlermiş. 
Kendileri ise suyla iftar edip ertesi gün 
yine oruç tutmuşlar.

...Hazreti Fâtıma, Peygamber 
Efen dimiz’i çok severmiş. Peygam-
ber Efendimiz, öldükten kısa bir 
süre sonra o da vefat etmiş,dedi. 

Azra: 
– Anneanne, Hazreti Fâtıma’yı 

ben de çok sevdim. 
– Evet, Azracığım! Onu hepimiz 

çok seviyoruz. İnşallah Cennette bir-
likte oluruz, dedi anneannesi. Ahmet 
çoktan uyumuştu, Azra da gözlerini 
kapatmak üzereydi. Anneanneleri onları 
yanaklarından öpüp odalarından çıktı. 
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