


 

     Sevgili anne – baba ve eğitimciler, 

Yumurcak - Benim Dinim Setimiz; çocuklara, Allah’ı ve yarattığı bütün güzellikleri 

tanıtıp güzel dinimizi sevdirmeyi hedeflemektedir. 

Bu kavramları verirken; hem içerik hem resimleme yönüyle 5 - 6 yaş grubu çocuklarının 

ilgi, istek, hayal dünyası ve gelişim özellikleri dikkate alınmıştır. 

Aynı zamanda amacımız; bu seti uygularken çocuğunuzla birlikte zevkli ve eğlenceli    

dakikalar geçirmenizdir.  

Setimizdeki kitaplar, mübarek günler, özel haftalar ve diğer konuların önem sırası dikkate 

alınarak numaralandırılmıştır. 

Çocuğunuzla birlikte, bu güzel seti uygularken nelere dikkat etmeniz gerektiği şu şekilde 

sıralanmıştır: 

•Çocuğunuza, bu sette işlenecek olan konuların ne kadar önemli olduğu vurgulanmalıdır. 

•Dinimiz, sevgi ile anlatılmalı ve anlatılan konu sevgi cümleleri ile süslenmelidir.

•Kitaplarımızın uygulanacağı ortam en güzel şekilde düzenlenmelidir.

•Bu çalışmaya saygı duyduğumuzu, giysimiz, duruşumuz ve hareketlerimizle belli 

etmemiz gerekmektedir. 

•İlk kitabımız, mübarek gün ve geceler için ayrılmıştır. Bu özel günler, dikkate       

 alınarak kitap uygulanmalıdır.

•Benim Dinim Setinin, diğer kitapları da eylül ayından başlayarak haziran ayına 

kadar işlenecek konu ve kavramlardan oluşmaktadır.

•Her gün 2 sayfadan fazla çalışılmamalı. Ertesi gün ise yeni sayfalara geçme-

den işlenen konular tekrar edilmelidir. 

•Çocuğunuz, öğrendiği kavramları günlük hayatında uyguladığında mut-

laka ödüllendirilmelidir. 

•Her kitaba ait soru kartları, çocuğunuz tarafından cevaplandırıl-

malı, öğrendiği konular  değerlendirilmelidir.
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Yusuf ve Yaren’in anaokulu tatile girmişti. Onlar da yaz tatilinde ailece gezip eğleniyorlardı. 
Halalarının küçük kızı, Gizem de onlara misafirliğe gelmişti. Bir pazar sabahı, hep birlikte piknik 
yapmaya karar verdiler. Anne ve babaları, erkenden kalkıp hazırlık yaptılar. Ardından küçük 
minibüslerine binerek  yola çıktılar. 

Piknik alanı biraz uzaktı. Ama arabada giderken etrafı seyretmek çok eğlenceliydi. Bazen 
araba, toprak yolda ilerlerken zıp zıp zıplıyordu. Yaren, Yusuf ve Gizem de buna kıkır kıkır gülü-
yorlardı. Bir süre sonra anneleri:

- Çocuklar! Size bir şarkı öğretmemi ister misiniz, diye sordu. 
Çocuklar da, “Evet, evet!” dediler. 
Anneleri söylüyor, çocuklar tekrar ediyorlardı:
“Recep, Şaban ve Ramazan.
  İşte geldi, üç aylar...
  Üçünü de çok seviyoruz.
  Her gün dualar edip,
  İbadet ediyoruz.
  Bu mübarek günleri 
  İyilik yaparak geçiriyoruz. 
  Çok çok çok sevap alıyoruz.” 
Çocuklar, bu şarkıyı yol boyunca söylediler. Piknik alanına geldiklerinde, Yaren, Yusuf ve 

Gizem minibüsten hızla indiler. Sevinç içerisinde etrafta koşmaya başladılar. Babaları, hemen 
onlara salıncak kurdu. Çocuklar da sıra ile sallandılar.

BEREKETLİ YAĞMUR



5

Daha sonra annelerinin hazırladığı yemekleri afiyetle yediler. Ancak birden yağmur yağmaya 
başladı. Yağmur, çok şiddetli yağıyordu. Çocuklar, ıslanmasınlar diye hemen büyük bir çınar 
ağacının altına sığındılar. Anne ve babaları da, eşyaları toplayıp minibüse yerleştirdiler. Ama 
çocuklar üzgün ve şaşkın görünüyorlardı. Hep birlikte: 

- Ne güzel oynuyorduk! Şimdi eve mi gideceğiz, dediler. 
Anne ve babaları hemen  yanlarına geldi. 
Anneleri:
- Eve gideceğimizi kim söyledi, çocuklar? Şimdi ağacın altında biraz sohbet edip yağmuru 

seyredeceğiz, dedi. 
Çocukların başlarını okşadıktan sonra: 
- Size arabada öğrettiğim şarkı hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Recep, Şaban ve Ra-

mazan mübarek ayların isimleridir. Yüce Allah, bizlerin bu güzel günleri çok iyi değerlendirme-
miz gerektiğini söylüyor. Bakın çocuklar, yağmur yağıyor ve toprağa  bereket veriyor. Ağaçlar, 
çiçekler suyla büyüyüp güzelleşiyor. İşte üç aylar, biz insanlar için de böyle bereketli oluyor. Bu 
aylarda, yaptığımız her ibadet ve iyiliğin sevabı daha çok oluyor. Artık üç aylar başladı çocuklar. 
Yarın da üç ayların ilk cuma gecesi olan Regaib Kandilini kutlayacağız, dedi annesi.

Babası da gülümseyerek hemen konuşmaya başladı: 
- Hem bu güzel günü halanızda  geçireceğiz, dedi. 
Yusuf ve Yaren, buna çok sevinmişti. Çünkü Gizem’le birlikte, olmak onları çok mutlu ediyordu. 
Bir süre sonra yağmur dinmişti. Hep birlikte minibüse binerek, evlerine doğru yola çıktılar. Yaren, 

Yusuf ve Gizem yolda yorgunluktan uyumuşlardı. Kim bilir, yarın ne güzel bir gün geçireceklerdi!



Regaip Kandili, bereketli bir gündür. Bu özel günde Yaren ve Yusuf, hem kendileri 
hem de sevdikleri için bol bol dua ediyorlar.
İki resmi de dikkatle inceleyelim.  
Peki, Regaip Kandilinde siz nasıl bir dua edersiniz? 
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Yıllar önce Hazreti Süleyman, insanların ibadet edebilmeleri için Kudüs şehrine Mescid-i 
Aksa’yı inşa etti. Burası ilk kıble oldu. Allah’ın izniyle, Peygamber Efendimiz de, Burak isimli 
binekle Mekke’den Kudüs’e geldi. Mescid-i Aksa’da diğer peygamberlerle birlikte namaz 
kıldı. Daha sonra buradan miraca çıktı. 
Şimdi, Mescid-i Aksa’nın eksik parçalarını yapıştırarak tamamlayalım.
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Yusuf ve Yaren, tatilde bol bol çizgi film seyrediyordu. O gün, kuşların uçuşları Yusuf’un çok 
dikkatini çekmişti. Acaba kanatlarını açıp nasıl uçuyorlardı? Yanında oturan Yaren’e: 

- Kuşlar, kanatlarıyla uçuyorlar. Benim de  kanatlarım olursa uçarım değil mi, dedi. 
Yaren: 
- Peki, sana nasıl kanat yapacağız, dedi. 
Yusuf: 
- Annemden yardım isteriz, dedi. 
Yaren ve Yusuf, hemen annelerinin yanına gittiler. 
Yusuf:
- Anne, kuşlar gibi  uçabilmem için bana kanat yapar mısın, diye sordu. 
Annesi gülerek: 
- Yavrum! Benim yaptığım kanatlarla, uçamazsın. Çünkü Yüce Allah, kuşları uçabileceği şe-

kilde yaratmış, dedi. 
Yusuf ikna olmamıştı. Annesi onun bu durumu  anladı ve:
- Peki! Sana iki kanat yapacağım. Bakalım neler olacak, dedi. 
Annesi, kısa bir süre içerisinde, ona iki tane kanat yapmıştı. Ardından iplerle kanatları Yusuf’un 

sırtına bağladı. Bahçeye çıktıklarında Yusuf çok heyecanlı görünüyordu. Yaren de, onu merakla 
izliyordu. Yusuf, kâğıttan yapılmış kanatları çırpmaya başladı. Ama ne kadar uğraştıysa da bir 
türlü uçamıyordu. Yusuf  buna çok üzülmüştü:

- Anne uçamıyorum, dedi ağlamaklı bir sesle.
- Tabi uçamazsın, yavrum! Yüce Allah, bizleri uçabileceğimiz şekilde yaratmadı ki. Haydi içeri 

girelim. Senin bu yaşadıkların bana Peygamberimizin bir mucizesini hatırlattı, dedi annesi de. 
Sonra da içeride, Yusuf ve Yaren’i kucağına aldı. Ardından:

GÖKYÜZÜNE  
YÜKSELMEK 
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 - Size Peygamber Efendimizin,
miraca çıkışını, yani gökyüzüne 
yükselişini anlatmak istiyorum! Peygamber Efendimiz, 
görevli bir melek tarafından Allah’ın huzuruna çıkarıldı. 
Çünkü O, yüce mekana çıkmaya Peygamberimiz layıktı. Orada Allah, Peygamberimize birçok 
güzellikler gösterdi. Hediyeler verdi. En büyük hediye de namazdı.  

Bunu O, peygamber olduğu için yaşamıştı ve bu Yüce Allah’ın bir mucizesiydi, dedi. 
Yusuf, annesini dinledikten sonra: 
- Peygamber Efendimizi çok seviyorum anne, dedi. 
O günden sonra Yusuf, babasının aldığı bisikletine binerek tatilini geçirmeye başladı. Anne ve 

babası bir gün:
- Çocuklar! Bugün Miraç Kandili. Yani Peygamber Efendimizin miraca çıktığı gün, dediler.  
İkisi de yerlerinde zıplayarak:
- Biz miracın ne olduğunu biliyoruz, dediler. 
Anne ve babaları bundan çok mutlu olmuşlardı. Akşamüstü hazırlanıp dedelerine gittiler. Ya-

ren ve Yusuf dedelerini kapıda görünce hemen ona sarıldılar. “Miraç Kandilin kutlu olsun, dede-
ciğim!” dediler. 

Dedeleri de:
- Aferin size! Peki miraç ne demek biliyor musunuz çocuklar, diye sordu. 
Yusuf heyecanla:
- Evet, Peygamber Efendimizin, gökyüzüne yükselip  Allah’ın huzuruna çıkması, dedi. 
Yaren de:
- Çünkü O bir peygamber, dedi. 
Verilen cevaba dedeleri çok sevinmişti.
O gece aile büyükleri, namaz kılıp Peygamber Efendimize salavat getirdiler. Ardından hep be-

raber dua ettiler. 



Miraç Gecesinde Allah, Peygamber Efendimize birçok hediyeler 

verdi. En büyük hediye de namaz oldu. 

Yukarıdaki seccadeyi boyayalım. Namaz kılarken, başka nelere ihtiyaç 

duyduğumuzu bulup, çıkartmaları sayfadaki uygun yerlere yapıştıralım. 
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Yaren ve Yusuf’un annesi, Kadir Gecesi için çeşitli şekillerde kandil simidi hazırlamış.

Şimdi, birbirine benzeyen kandil simitlerini bulup çizgi ile birleştirelim mi?
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Yusuf ve Yarenler, yine güzel bir hafta sonu pazara gittiler. Pazarda çeşit çeşit sebze ve meyve 
vardı. Elma, muz, çilek, domates derken poşetlerinin hepsi dolmuştu. Bu büyük pazarda civciv 
de satılıyordu. Yaren, onları görür görmez hemen yanlarına koştu: 

- Aaa...Ne kadar güzeller, dedi. 
Telli sandığın içerisinde birçok civciv vardı. Hepsi de, “Cik cik!” diye ses çıkarıyordu. Yusuf da 

civcivlere bakarak:
- Küçücükler, dedi. 
Babaları gülümseyerek:
- Evet! Çünkü hepsi  yavru! Şu anda civcivlerin sevgi ve ilgiye ihtiyacı var, dedi. 
Anne ve babaları birbirlerine bakarak: 
- İsterseniz! Biz iki civcivin ailesi olabiliriz, dediler. 
Yusuf ve Yaren yerlerinde zıplayarak, “Yaşasın, yaşasın!” dediler. Satıcı, babalarının seçtiği iki 

civcivi delikli kese kâğıdına koydu. Hem Yusuf’un hem de Yaren’in birer civcivi olmuştu. Annesi 
pazardan un, irmik ve fıstık da aldı. Anne ve babasının, elleri pazar poşetleriyle  dolmuştu. 

Yaren: 
- Anne! Niye bu kadar çok yiyecek aldık, dedi. 
Annesi de: 
- Yarın Berat Kandili yavrum! Herkesin bir yıllık rızkı belli olacak. Bu mübarek gün için hazırlık 

yapmamız gerekiyor. Hem misafirlerimiz de gelecek, dedi. 
Yaren ve Yusuf ellerini çırparak, “Ne güzel, ne güzel!” dediler. 
Babaları, eve döndüklerinde, küçük bir kutuya civcivleri yerleştirdi. İçine yem de koydu. Yusuf 

ve Yaren ise merakla civcivlerini seyrediyorlardı. Akşam olduğunda civcivlerin hiç sesi çıkmı-

 KÜÇÜK CİVCİVLER
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yordu. Çünkü uyumuşlardı. Ama sabah erkenden bütün aile, cik cik sesleriyle uyandı. Yaren ve 
Yusuf, civcivlerini seviyor onlara yem veriyorlardı.

Anneleri de kandil için gün boyunca hazırlık yaptı. Bir süre sonra Yaren ve Yusuf, civcivlerini 
bahçeye çıkardılar. Civcivler, çimenlerin üzerinde neşe içinde dolaşıyorlardı.  

Anneleri Yaren ve Yusuf’u, merak ettiği için yanlarına gelmişti.
- Aferin çocuklar! Civcivlerinizle  ne güzel ilgileniyorsunuz, dedi. 
Yaren de merakla: 
- Anne, Berat Kandili için neden hazırlık yapıyorsun, dedi. 
- Yavrum, bugün bizler için özel bir gün. Çünkü hepimizin hayatımızı güzel bir şekilde sürdü-

rebilmemiz ve hatalarımızı düzeltebilmemiz için duaya ihtiyacımız var. İşte bu gece Yüce Allah, 
bizlerin duasını  kabul edip tıpkı bir kitaba yazar gibi inşallah kaydedecek, dedi. 

Yusuf: 
- Civcivlerin de duaya ihtiyacı var mı, dedi. 
- Elbette! Haydi onlar için dua edelim, dedi annesi. 
Yusuf ve Yaren de ellerini açarak:
- Allah’ım, civcivlerimiz sağlıklı bir şekilde büyüsünler. İkisi de iyi arkadaş olsunlar. Bizim ya-

nımızdan hiç ayrılmasınlar, dediler. Anneleri de, “Âmin” dedi. 
Ardından: 
- Haydi çocuklar, akşam olmak üzere kandil hazırlıklarımızı tamamlayalım, dedi
Onlar, içeri girdikten bir süre sonra dayıları ve teyzeleri geldi. Annelerinin hazırladığı, helva ve 

simitleri hep birlikte yedikten sonra da bol bol dua ve ibadet ettiler. 
Yaren ve Yusuf,  bu özel geceyi civcivleriyle birlikte mutlu bir şekilde geçirdiler. 
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Yusuf, çok mutlu! Çünkü her zaman iyi davranışlarda 

bulunuyor. Kalbi de tertemiz görünüyor. 

Bilerek ya  da bilmeyerek, yaptığımız hataları düzeltmeye 

çalışırsak ve Berat Gecesinde bol bol dua edersek bizim 

kalbimiz de tıpkı Yusuf’un gibi tertemiz görünür.

Unutmayalım! Yüce Allah’ın, merhameti sonsuzdur.  

Şimdi, Yusuf’un kalbini kırmızıya boyayabilirsiniz.
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Berat Gecesinde, hayırlı bereketli rızıklar vermesi için Allah’a bol bol dua etmeliyiz. 

Yaren, sizce hangi duayı etmiş olabilir? 

Kutucuklardaki uygun resimleri, hayal bulutuna doğru birleştirir misiniz?



  O sabah Yusuf ve Yaren, odalarında uyuyorlardı. Babaları da oturma odasında Kur’ân-ı 
Kerîm okuyordu. Yaren, babasının sesini duyunca hemen uyandı. Yatağından kalkıp, oturma 
odasının kapısından dikkatle babasını dinledi. Babası kitabı okurken, çok mutlu görünüyordu. 
Üstelik bu kitap çok büyük ve parlaktı. Acaba içerisinde neler yazıyordu?  

Yaren, hemen Yusuf’un yanına gitti. 
- Yusuf kalk! Babam çok güzel bir kitap okuyor. Okurken de çok mutlu görünüyor, dedi. 
Yusuf  çok şaşırmıştı. Ama odaya geldiklerinde babaları yerinde yoktu. O kitap da, kitaplıkta 

duruyordu. 
Yaren Yusuf’a gülümseyerek: 
- Merak etme, Yusuf! Kitaba bakıp, neler yazdığını öğreniriz, dedi. 
Yusuf ve Yaren, kahvaltılarını ederlerken bile merak içindeydiler. Ama anne ve babalarına bir 

türlü kitabı soramıyorlardı. Kahvaltıdan sonra, odalarında her ikisi de oyun oynamaya başladı-
lar.  Anneleri de mutfakta yemek hazırlıyordu. Yaren birden:

- Yusuf, kitap oturma odasındaki kitaplıkta! Kimse yokken içine gizlice bakalım mı, dedi. 
Ayaklarının ucuna basarak, sessizce odaya girdiler. Babalarının okuduğu kitap, kitaplığın en 

üst bölümündeydi. Yaren:

BÜYÜK VE PARLAK KİTAP
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- Sandalyeye çıkarsam kitaba uzanabilirim, dedi. 
Yusuf da, sandalyenin ucundan tutarak Yaren’e yardım etti. 
Yaren, dikkatle sandalyeye çıktı. Tam kitaba uzanırken anneleri içeriye girdi: 
- Çocuklar burada ne yapıyorsunuz, dedi. 
Yaren ve Yusuf çok şaşırmışlardı. 
Yaren:  
- Anne, biz bu kitabı çok merak ettik! dedi. 
Anneleri: 
- Babanıza ya da bana sorabilirdiniz, dedi. 
Sonra da Yaren’i aşağıya indirdi. Ardından, Kur’ân-ı Kerîm’i besmele ile eline aldı: 
- Çocuklar, bu özel bir kitap. Çünkü içerisinde Yüce Allah’ın sözleri yazılı. Ayrıca Allah, yarattı-

ğı bütün güzellikleri bu kitapla bizlere anlatıyor. Zaten babanızla daha önce karar vermiştik. Artık 
büyüdüğünüz için, size Kur’ân-ı Kerîm öğreteceğiz, dedi. 

O günden sonra Yaren ve Yusuf, her akşam çalışarak Kur’ân-ı Kerîm’i öğrendiler. Anne ve ba-
baları da çok mutlu oldular. Bir akşam Yaren ve Yusuf’u yanlarına çağırarak: 

- Çocuklar, yarın akşam Kadir Gecesi. Allahü Teâla’nın Kur’ân-ı Kerîm’i, Cebrail isimli melek 
aracılığıyla Peygamber Efendimize göndermeye başladığı gün. Kadir Gecemizi dua ederek, bol 
bol Kurân-ı Kerîm okuyarak geçirmeliyiz, dedi. 

O akşam, babaları eve döndüğünde elinde iki tane paket duruyordu. Birini Yusuf’a,  diğerini 
de Yaren’e, uzattı. İkisi de heyecanla paketi açtılar. 

Yusuf ve Yaren’in  paketlerinden, küçük birer Kur’ân-ı Kerîm çıktı. Kur’ân-ı Kerîmler, Kadir Ge-
cesinde onlar için güzel bir hediye olmuştu. O gece, ailece bol bol ibadet edip dua ettiler. 
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Yıllar önce, Nur dağında Peygamber Efendimize Cebrail isimli melek tarafından Kurân-ı 

Kerîm ayetleri indirilmeye başlanmış. İşte, Ramazan ayının son on günü içerisinde kutladı-

ğımız özel, ve bin aydan bile daha hayırlı geceye Kadir Gecesi diyoruz. Bu geceyi, bol bol 

Kur’ân-ı Kerîm okuyarak ve dua ederek geçirmeliyiz. 

Yaren ve Yusuf, Nur dağını ziyaret etmek istiyorlar. Uygun yolu bulmalarına yardımcı olur 

musunuz? 
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Yukarıdaki gördüğünüz sayfalar sizce hangi kitaba aittir? 

Kur’ân-ı Kerîm, evimizdeki diğer kitaplardan çok farklıdır. Kur’ân-ı Kerîm’i, hep yüksek bir yer-

de tutmalı ve okumaya başlamadan önce, abdest almalıyız. Sayfaları buruşturmadan tekrar 

yerine koymalıyız. 

Şimdi, bu söylediklerimizi uygulamalı olarak yapalım mı?



Fatiha sûresi, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk ve en önemli sûresidir. Bu güzel sûrede bizlere Allah’ın,  

isimleri ve O’na nasıl iman ve ibadet edilmesi gerektiği bildiriliyor.

Şimdi, Fatiha sûresini hep birlikte söyleyelim. 

20
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Sticky Note



Yaren ve Yusuf, oturma odasında bulunan Kur’ân Elif-balarını bulamıyorlar. 

Onlara, bulmalarında yardımcı olur musunuz? 

Sizce, Kur’ân Elif-baları doğru yerde mi duruyor? 

21



Baharın, gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlamıştı. 
Yusuf: 
- Anne artık bahçede oynayabilir miyiz? Bütün kış evdeydik, dedi. 
Annesi de: 
- Ama önce Yaren ile birlikte bana yardım etmelisiniz, dedi. 
Yaren odadan hızla içeri girdi: 
- Ne yardımı anneciğim, dedi. 
Anneleri:
- Hep birlikte bahçeye çiçek dikip kurumuş otları temizleyeceğiz, dedi.
Yaren ve Yusuf çok mutlu olmuşlardı. Ertesi gün, babalarıyla birlikte gül fideleri aldılar. Anne 

ve babaları, fideleri bahçeye dikerken Yaren ve Yusuf da onlara yardım etti. 
O günden sonra, ikisi de her gün dikkatle gül  fidelerini sulamaya başladılar. Bir sabah, anne-

leri Yaren ve Yusuf’a seslendi: 
- Yanıma gelin de şu güzel gülleri koklayın, dedi. 
İkisi de koşarak bahçeye çıktılar. Açmış olan güller çok güzel görünüyordu. İkisi de onları 

kokladıktan sonra:  
- Evet anneciğim! Hepsi de çok güzel kokuyor, dediler. 
Anneleri gülümseyerek anlatmaya devam etti: 
- Evet, Peygamber Efendimiz de gül gibi güzel kokarmış. Bu kırmızı gülleri koklayarak Pey-

gamber Efendimizi hatırlayabiliriz çocuklar, dedi. 
Yaren ve Yusuf çok heyecanlandılar. Ardından, Yaren annesine:
- Anne! Bize Peygamber Efendimizi anlatır mısın, dedi. 

KIRMIZI GÜLLER

22



Annesi de: 
- Tabi! Peygamber Efendimizin, yüzü çok güzelmiş. Allah’ın yarattığı her şeyi çok sever ve çok 

ibadet edermiş. Çocukları da çok severmiş. 
O’nun doğduğu gece, gökyüzü yıldızlarla dolmuş. Doğduğu ev, nuruyla aydınlanmış. Her yer 

bereketlenmiş. Bizler, Peygamber Efendimizi çok seviyoruz ve O’nun gibi davranmaya çalışıyo-
ruz, dedi. 

Ardından: 
- Önümüzdeki hafta Peygamberimizin doğum günü yani Mevlid Kandili. İsterseniz, O’nun için 

özel bir kutlama yapabiliriz, dedi.
Yaren ve Yusuf çok heyecanlanmışlardı. Anneleriyle birlikte arkadaşlarına vermek üzere bu-

güne özel davetiye hazırladılar. Davetiyenin üzerinde, “Peygamber Efendimizin doğum gününe 
sizleri bekliyoruz.” yazısı yazıyordu. O gün arkadaşlarını, bahçedeki sandalyelere oturttular. 
Ardından Yaren ve Yusuf, Peygamber Efendimiz isimli annelerinin öğrettiği şarkıyı söylediler: 

“Nur yüzlüsün.
Güzel kokulusun.
Sevgi dolusun.
Bizleri seviyorsun.
Biz de Seni seviyoruz.
Seni hep örnek alıyoruz. 
Biricik Peygamberimiz
Hazreti Muhammed.”
Arkadaşları, hem Yusuf’u hem de Yaren’i alkışladılar. Yaren ve Yusuf, arkadaşlarına birer tane 

gül dağıttılar. Ardından  annesi, bütün çocuklara gül yapraklarından yaptığı gül reçelinden ik-
ram etti. 

Ne güzel bir doğum günüydü! Bütün çocuklar, “Peygamber Efendimiz, Seni biz çok seviyo-
ruz. İnşallah cennette Seni görebiliriz!” diye dua ettiler. 

Gece boyunca,  Yaren ve Yusufların evinde, Mevlid Kandili kutlamaları devam etti.  
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 Güller, çok güzel çiçeklerdir. Peygamber Efendimiz de gül gibi güzel kokarmış. 

Şimdi, uygun boşluklara, kırmızı gülleri yapıştırır mısınız?
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  Peygamber Efendimizin, doğduğu gece gökyüzünde büyük ve parlak bir yıldız belirmiş. 

Etrafı ışıl ışıl aydınlatmış. Peygamberimizin doğumu, daha önce gelen peygamberler tarafından 

müjdelenmiş. Şimdi yıldızları boyayıp, simlerle   parlatabiliriz! 
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Sizce, Yusuf’un annesi neden ona verilen suyu içmiyor? 

Size doğru cevabı hemen söyleyeyim. Yaren ve Yusuf’un annesi oruçlu olduğu için su 

içmiyor. Akşam ezanına kadar da hiçbir şey yemeyecek. Ramazan ayı boyunca oruç 

tutmaya devam edecek. 

Peki, siz orucun ne olduğunu biliyor musunuz? 
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 O sabah Yaren ve Yusuf, evlerine çok yakın olan anaokuluna gittiler. Her ikisi de, anaokulu-
nu  çok seviyordu. Çünkü orada oyunlar oynayıp, şarkılar söylüyorlardı. Üstelik her gün, yeni 
bilgiler de öğreniyorlardı. 

Öğretmenleri: 
- Çocuklar, bugün sizlere çok özel bir faaliyet yaptıracağım dedi ve her çocuğun önüne bir 

kâğıt koydu. Yusuf kağıda bakarak: 
- Öğretmenim! Bu bir cami, dedi. 
Öğretmeni de: 
- Evet Yusuf! Şimdi bu camiyi boyayıp minarelerini parlak pullarla süsleyeceğiz. Yani bizim 

camimizin ışıklı minareleri olacak, dedi. 
Çocuklar, büyük bir merakla öğretmenlerinin konuşmalarını dinliyorlardı. 
- Çocuklar, biliyor musunuz? Bu ay içerisinde, bütün camilerin ışıkları yanacak. Çünkü Rama-

zan ayına gireceğiz, dedi. 
Yaren: 
- Öğretmenim, Ramazan ne demek, dedi. 
- Allah’ın izniyle, oruç tutulup bol bol ibadetlerin yapıldığı bu aya Ramazan denir, dedi öğretmeni.    
Yusuf: 
- Peki oruç nedir, dedi.  
- Bu ay içerisinde, gece yemek yenip niyet edilir. Gündüz de akşam ezanına kadar hiçbir şey 

yenmez. İşte buna oruç denir. Her Müslüman, Ramazan boyunca orucunu tutar, dedi öğretmeni. 

IŞIKLI MİNARE 
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Yaren:  
- Peki, öğretmenim bizim sokaktaki caminin minareleri de yanacak mı? 
- Tabi ki yanacak! İsterseniz, bu akşam ezanından sonra camilere  
bakabilirsiniz, dedi. 
Ardından, bütün çocuklar  cami faaliyetini tamamladılar. 
Sonra da öğretmenleri onlara, Ramazan adlı bir şiir öğretti:     
“Hoş geldin, Ramazan. Senin gelişinle birlikte, 
Gece niyet edip, gündüz hiç yemeden oruç tutulacak.  
Akşam ezanı okunurken, hep birlikte oruçlar açılacak. 
Geceler, minarelerin ışıklarıyla aydınlanacak.
Camiler, teravih namazı için insanlarla dolup taşacak. 
Otuz gün sonra, Ramazan ayı sevgiyle uğurlanacak. 
Üç gün boyunca da Ramazan Bayramı kutlanacak. 
Hoşça kal Ramazan. Yine görüşmek üzere...” 
Bu güzel şiiri, Yaren ve Yusuf çok çabuk ezberlemişti. Yine eve dönme zamanı gelmişti. İkisi de 

eve gelir gelmez, faaliyetlerini annelerine gösterdiler. Bir süre sonra da dışarıya çıktılar. Yaren ve 
Yusuf, heyecanla caminin minarelerine bakıyorlardı. Yusuf birden:

- Yaren bak,  görüyor musun? Caminin minarelerinde ışıklar yanıyor! 
Yaren de:
- Evet, hem de ışıl ışıl parlıyor, dedi. 
Ardından akşam ezanı okunmaya başladı. “Allahü Ekber, Allahü Ekber. Lâ ilâhe illallah....” 
O sırada anne ve babaları pencereden seslenerek: 
- Haydi, çocuklar! Akşam ezanı okunuyor.  Orucumuzu  açacağız, dediler.
Yaren ve Yusuf da, hemen eve girdiler. Onlar, küçük oldukları için oruç tutmamışlardı. Ama 

anne ve babaları gibi hurma ile  yemek yemeye başladılar. Anneleri, çeşit çeşit yemekler yap-
mıştı. Sıcak  ramazan pidesi de ise çok lezzetliydi. 

O akşam, Yaren ve Yusuf çok farklı bir heyecan yaşıyorlardı. Ramazan ayı iyi ki gelmişti. İkisi 
de o an içlerinden gelerek:

- Hoş geldin Ramazan, diye bağırdılar. 
Anne ve babaları önce şaşırmışlar sonra da onları alkışlamışlardı. Anlaşılan Ramazan ayı,  

bütün evlere mutluluk ve heyecan getirmişti. 



Yaren ve Yusuf, oruçlarını açmak istiyorlar. Ancak masadaki yiyecekleri eksik. 

Uygun çıkartmaları yapıştırarak yiyecekleri tamamlayalım. 

Oruçlarını açmadan önce Yaren ve Yusuf, dua ediyorlar. Şimdi de Yaren ve Yusuf’un, 

öğrendiği bu güzel duayı tekrar edelim: 

“Bizi yediren, içiren ve Müslüman olarak yaratan Allah’a hamdolsun.” 
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Afişi, boyayıp süsleyelim ve evimizin en güzel köşesine asalım.
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Resimde gördüğünüz aile ne yapıyor? 
Masadaki, boş gördüğünüz yerlere uygun çıkartmayı yapıştırır mısınız?
Sizce, bu aile neden gece yemek yiyor?
Ramazan ayında, geceleri kalkıp oruç tutmak için yemek yer ve niyet ederiz.
İşte, bu gece yemeğine sahur diyoruz. 
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Resimde neler gördüğünüzü anlatır mısınız? 
Çok acıkmışlar ama yemek yemiyorlar. Neden? 
Bu sırada kasetten ezan sesi dinlettirilir. Dua ettikten sonra bu aile artık oruçlarını açabilir, denir. 
Orucumuzu açmadan önce şu duayı etmemiz gerekir.
İşte duamız: 

“Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve 
alâ rızgıke eftartü, Fete kabbel minnî inneke entes semîulalîm.”
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Teravih namazı, Ramazan ayına özel bir namazdır. 
Bu namaz, yatsı namazından sonra kılınan ve sevabı bol olan bir namazdır. 
Ailenizle birlikte, teravih namazına gidip Peygamber Efendimize salavat getirir misiniz?
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Bazı durumlarda oruç tutulmayabilir.

Boş karenin içine uygun çıkartmayı yapıştırır mısınız?

Resimleri inceleyip neden bu insanların oruç tutmadıklarını söyler misiniz?
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Ramazan ayında midemizle birlikte elimiz, dilimiz, gözümüz, kalbimiz, aklımız da oruç tutma-

lıdır. Yani güzel düşünüp, güzel konuşmalı ve ellerimizle de güzel işler yapmalıyız. Çünkü tam 

anlamıyla bir oruç, vücudumuzdaki bütün organlarımızla  gerçekleşebilir. 

Elimizin orucu nasıl olur? 

Dilimizin orucu nasıl olur?

Gözümüzün orucu nasıl olur? 

Aklımızın orucu nasıl olur?

Kalbimizin orucu nasıl olur?      

Yaren ve Yusuf’un, bütün organlarıyla nasıl oruç tuttuklarını yuvarlakların içine çiçek ve 

kalpler çizerek gösterir misiniz?                                                                            
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Dramaya başlamadan önce cami hocası, davulcu, anne - baba, çocuk, ay ve güneş rolleri 
çocuklara dağıtılır. Ramazanda, yaşanan olaylar çocuklar tarafından dramatize edilir. 

Ardından her çocuğa, ip geçirilmiş büyük kapaklı yoğurt kabı, tahta kaşık ya da sopa dağıtılır. 
Çocukların hepsi ramazan davulcusu olurlar. 
Aşağıdaki mâniyi de söyleyerek davul çalarlar: 

“Kutlu olsun, hepimize.
Mübarek günler geldi, işte.
On bir ayın sultanı,
Hoş geldin, evimize.”



Bayram kartını, istediğin gibi boyayıp süsleyebilirsin. 

Fotoğraf

Ramazan Bayramınız
Kutlu Olsun.
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Bu hediye paketi, size gelseydi içinde ne olmasını isterdiniz? 
Resmini çizer misiniz?           
Peki, bu hediye paketi arkadaşınızın olsaydı, içine 
ne koyardınız? Resmini çizer misiniz? 
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    Hafta sonu, sokak çok eğlenceliydi! Bütün çocuklar oyun oynuyorlardı. Yusuf bisikletiyle 
geziyor, Yaren de kız arkadaşı ile birlikte ip atlıyordu. İkisi de çok mutlu görünüyorlardı. O sırada 
sokağa bir kamyonet girdi. Korna çalarak sokakta ilerliyordu. Bir süre sonra kamyonet, Yusuf 
ve Yaren’in evlerinin önünde durmuştu. Kamyonetten babaları indi:

- Çocuklar! Kurban Bayramı için bir koyun aldım, dedi. 
Yusuf ve Yaren için, bu büyük bir sürpriz  olmuştu. Yusuf bisikletini, Yaren de ipini bir kenara 

bırakıp kamyonetin yanına gittiler. Koyun sanki onları tanıyormuş gibi  bakarak, “Me, me” di-
yordu. 

Babaları, dikkatle koyunu aşağıya indirdi. Ardından evlerindeki arka bahçeye götürdü. Yusuf 
ve Yaren, merakla babalarını izliyorlardı. Babaları: 

- Bu güzel koyun, bizim yarına kadar misafirimiz olacak. Eminim çocuklar, ona  çok iyi baka-
caksınız, dedi. 

Yusuf:
- Tabi, baba! Ben koyuna yemesi için ot toplarım, dedi. 
Yaren de: 
- Ben de onu severim, dedi. 
Babası gülümseyerek: 
- Aferin çocuklar, dedi ve içeri girdi. 

BAHÇEDEKİ KOYUN
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Yusuf ve Yaren, Kurban Bayramının önemini çok iyi biliyorlardı. Ayrıca her yıl bahçelerinde, 
kurban kesiliyordu. Yusuf,  babasına söylediği gibi bahçedeki otları toplayıp koyunun önüne 
koyuyordu. Koyun da, “Me, me...”diyerek otları afiyetle yiyordu.  

Hava karardığında Yaren ve Yusuf  içeri girdiler. Ama akılları koyundaydı. İkisi de evin  pence-
resinden  koyunu seyrediyorlardı. O sırada birden yağmur yağmaya başladı. Yaren, odasındaki 
küçük şemsiyesini alarak hızla dışarıya çıktı. Annesi:  

- Nereye gidiyorsun, kızım, dedi.  
Ama o annesini duymamıştı. Biraz sonra Yaren, elindeki şemsiyeyi koyunun üzerine tuttu. 

Koyunları artık ıslanmıyordu. Onu, pencereden seyreden anne ve babasının bu çok hoşuna 
gitmişti. 

Ertesi gün ise sabah namazının ardından kurbanları kesildi. Yusuf ve Yaren, evlerinde misafir 
olarak kalan koyunlarını çok özleyeceklerdi. Ama Allah rızası için, yaptıkları bu görev onları ai-
lece mutlu etmişti. 

Baba ve anneleri kurban etini akrabaları, komşuları  ve kendileri için ayırmışlardı. Yusuf ve Ya-
ren, anneleri ile birlikte ilk olarak komşularına et dağıttılar. Et verdikleri her komşu, “Allah, kabul 
etsin. Allah sizden razı olsun.” diye dua ediyorlardı. 

Ardından bayram kıyafetlerini giyinip akrabalarını ziyaret ettiler. Onlara da ayırdıkları kurban 
etinden verdiler. Yusuf ve Yaren, o gün hem hüzünlü  hem de mutlu bir gün geçirmişlerdi. Akşam 
eve döndüklerinde ikisi de sessizce köşede oturuyorlardı. Baba ve anneleri, onların çok üzüldü-
ğünü anlamışlardı. Aralarında konuşup ikisine de bir sürpriz yapmaya karar verdiler. 

Babaları: 
- Hadi çocuklar, yanıma gelin! Şimdi sizinle birlikte,  koyunumuzun resmini yapacağız, dedi. 
Yusuf ve Yaren, buna çok sevinmişlerdi. Babası, önce onlara bir koyun resmi çizdi. Annesi de, 

pamukları koyunun vücuduna yapıştırmalarında yardımcı oldu. Yaptıkları faaliyet, ne kadar çok 
kendi koyunlarına benziyordu. Koyun faaliyetini, hemen odalarındaki duvara astılar.  

O günden sonra, ikisi de faaliyetlerine her baktıklarında o güzel koyunu hatırladılar.



 Paylaşmak 

Paylaşmak ne güzel!

Ekmeğimin  yarısını,

En sevdiğim oyuncağımı,

Ayakkabı ve çorabımı, 

Mor renkli kalemimi,

Kimi zaman da odamı,

Bazen de mutluluğu.

Paylaştıkça çoğalırmış her şey. 

Allah o zaman razı olurmuş, bizlerden.

Ya üzüntü ve hastalıklar.

Paylaştıkça  azalırlarmış. 

Güçlükler kolaylıkla aşılırmış.                        

    Rabia Yıldırım 

Siz, çevrenizdeki kişilerle nelerinizi paylaşırsınız? 

Peki, sevdiklerinizin sizinle nelerini paylaşmasını 

istersiniz? 

44



Koyunun, başını  artık malzeme kullanarak tamamlayalım. Daha sonra kesikli çizgilerin     

etrafından keselim. 

Artık kartınız hazır! 
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Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun.
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Resmi inceleyip boyar mısınız? 
Siz, aç olan bir arkadaşınızla yiyeceğinizi paylaşır mısınız?

Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir.
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Kurban Bayramında Yaren ve Yusuf, anneleriyle birlikte komşularına kur-

ban eti dağıtıyorlardı. Birkaç saat içerisinde, bütün komşularına et dağıtıp 

bayramlaşmışlardı. Anneleri: 

- Çok şükür, Allah’ım! Bütün komşularımıza kurban etimizden verdik, dedi. 

Yusuf heyecanla: 

- Hayır, anneciğim! Unuttuğumuz biri var, dedi. 

Annesi biraz düşündü ve:

- Kimi unuttuk acaba, dedi. 

Yusuf: 

- Anne, benim Yağız adında bir arkadaşım var! Lütfen onlara da kurban eti  

götürelim, dedi.

- Okul arkadaşın, Yağız mı? 

Yaren: 

- Evet, anneciğim ne olur, onlara gidelim!  Hem babası çok hastaymış. Bu 

yüzden artık okula da gelmiyor, dedi. 
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Anneleri şaşkın bir şekilde, “Tamam!” dedi. Eve dönerek öğretmenlerinden 

Yağızların adreslerini alıp bir parça kurban eti de hazırladılar. Yağızların evi 

uzak olmasına rağmen, kolaylıkla bulmuşlardı. Kapıyı Yağız’ın annesi açtı. O 

sırada Yağız annesinin yanındaydı.  Onları karşısında görünce çok şaşırdı:

- Aaa...Arkadaşlarım Yaren ve Yusuf, dedi. 

Yaren ve Yusuf’un annesi, onlara hayırlı bayramlar diledi. Sonra da kurban 

eti verdi. Yağız’ın annesi de çok sevinmişti. Hemen onları içeriye davet etti. Ya-

ğız’ın babası çok hastaydı.  Yatağında  yatıyordu.    

Annesi, uzun süreden beri kendisinin çalışıp eve baktığını anlattı. Yaren ve 

Yusuf’un annesi bu duruma çok üzülmüştü. 

Eve döner dönmez, eşine olanları anlattı. Hemen onlara yiyecek ve giyecek 

aldılar. Yağızların evlerine doğru yola koyuldular. 

O sırada Yağızların, yan komşusu arabasına biniyordu. 

Onların ellerinde paketleri görünce: 

- Siz kimlere gidiyorsunuz, diye sordu. 

Yaren ve Yusuf’un babası, Yağızlara gidecekle-

rini söyledi. Ardından anneleri: 

- Yağızların, durumu hiç iyi değil. Babaları çok 

hasta! Hem Peygamber Efendimiz, 

“Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir!” demiş. Biz de, 

çok uzakta oturmamıza rağmen bu aileye  yardım etmeye çalışıyoruz, dedi.  

Yağızların komşusu söylenilenler karşısında çok üzülmüştü: 

- Hay Allah! Yan komşumun sıkıntı çektiğini anlayamamışım. Ama bundan 

sonra Yağız’ın babasını doktora götürüp tedavi ettireceğim. Onlara, para yar-

dımında da bulunacağım. Siz hiç merak etmeyin, dedi.

Yaren ve Yusuf’un anne - babası, çok mutlu olmuşlardı. Bir parça kurban eti 

sayesinde, Yağızlarla tanışmışlar ve onlara yardımcı olmuşlardı.



Yaren, Yusuf, ve annesi, Yağızların evine gitmek istiyorlar. 

Onların eve ulaşmalarına yardımcı olur musunuz? 

Siz, orada olsaydınız Yağızlara nasıl bir yardımda bulunurdunuz? 
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Resmi sırayla inceleyip anlatır mısınız?

Yaren ve Yusuflar, Kurban Bayramında kimlere gitmiş olabilirler? 

Boş kareye hikâyenin devamını çizebilir misiniz? 
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Medine’de, bir bayram sabahı herkes çok sevinçliymiş.  Ancak uzak bir köşede elbisesi ya-
malı, ayakkabıları yırtılmış, bir kız çocuğu ağlıyormuş. 

Peygamber Efendimiz, onu o hâlde görünce hemen yanına gidip tatlı ve şefkatli sesiyle sormuş: 
- Yavrucuğum, niçin ağlıyorsun, demiş.
O da: 
- Babamı hatırladım! Geçen bayram bizimle birlikteydi. Ama şimdi yanımda yok, demiş. 
Efendimiz çocuğun gözyaşlarını silerek:
- Üzülme, ben senin baban olurum, demiş ve bu küçük kızı evine götürmüş. Evdekiler de onu 

çok sevmiş. Elini yüzünü yıkayıp, saçlarını taramışlar. Güzel bir elbise giydirmişler. Sonra da 
yetim kız dışarı çıktığında herkes çok şaşırmış. 

- Ne kadar güzel olmuşsun, demişler. 
O da:
- Benim de bir babam var artık. Ayşe annem var benim. Elbisemi giydiren saçlarımı tarayan.  

Bir de Fatıma ablam var. Bunun için ben çok mutluyum, demiş.  
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Keloğlan, bayram kutlamalarına katılmak istiyor. Ona, çıkartmalardan uygun kıyafet-

ler  bulabilir misiniz? 
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BUGÜN BAYRAM

Bugün bayram erken kalkın çocuklar

Giyinelim en güzel giysileri

Ellerimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi  ( NAKARAT)

 

Bugün bayram çabuk olun çocuklar

Annemiz bugün bizi bekler

Bayramda hüzünlenir melekler

Gönül alır bu güzel çiçekler ( NAKARAT)

   Söz - Beste : Barış MANÇO
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Şarkıyı söyledikten sonra, uygun boşluklara 
balon çıkartmalarını yapıştırır mısınız?
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Cuma günü, Müslümanlar için çok önemlidir. Her cuma günü erkekler, cuma namazını hep 
birlikte camide kılarlar. O gün için hazırlıklar yapılır. Bol bol dualar edilir. 

Peygamberimiz cuma günü ile ilgili olarak şöyle demiştir: 
“Üzerine güneşin doğduğu,  en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Âdem o gün yaratılmış, o 

gün cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmıştır.” 
Şimdi, resimde gördüğünüz bu güzel camiyi boyar mısınız? 
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