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Sevgili Anne-Babalar ve Deðerli Eðitimciler,
Her güzel alýþkanlýk gibi dua alýþkanlýðýnýn da çocuklarýmýza erken yaþlarda 
kazandýrýlmasý oldukça önemlidir. Her ay için ayrý ayrý dua günlüklerinin yer

aldýðý bu seride amacýmýz, çocuklarýmýza duanýn gücünü hissettirmektir.

Muþtu Yayýnlarý olarak, bu serinin hazýrlanmasýný çocuklarýmýzýn eðitimi için 
bir dua bilip, onu siz deðerli anne-babalara ve yavrularýmýza 

armaðan ediyoruz.

Dualarýnýzý, dualarýmýza katmaya hazýr mýsýnýz?
Öyleyse, öncelikle kitaplarýmýzýn son sayfasýnda yer alan “Anne-Baba ve 

Eðitimcilere Öneriler” yazýsýný okumanýzý tavsiye ediyoruz.

Ýyi okumalar, güzel dualar diliyoruz...

Muþtu Yayýnlarý
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Bugün Dilara ile birlikte denize gittik. Deniz kýyýsýnda sadece
ayaklarýmýz suya girecek þekilde biraz yürüdük. Çünkü biz yüzmeyi bil-
miyoruz. Daha sonra da Dilara ile birbirimize su attýk. Deniz suyu ýlýk-
tý. Oynarken çok eðlendik. Ama elbiselerimiz ýslanmýþtý.

Koþa koþa eve döndük. Annem bize:
–Hadi bakalým! Sýra ile banyo yapacaksýnýz, dedi. 
Ben de:
–Anneciðim, biz zaten denizde yýkandýk. Tekrar banyo yapma-

yalým, dedim. 
Annem:
–Deniz suyu tuzludur. Vücudunuzda kaþýntý yapar, dedi. Zaten

haftada en az iki kez banyo yapmamýz gerekiyormuþ.
Biz de annemin sözünü dinledik. Býcý býcý banyomuzu yaptýk. Mis

gibi koktuk. Banyodan çýkýnca da sýrayla büyüklerimizin ellerini öptük.
Onlar da bizi öperek:

–Sýhhatler olsun, güle güle kirlenin, dediler.
Çok merak ettim:
–Güle güle kirlenin ne demek anneciðim? Yani hep gülecek miyiz,

dedim. Annem de gülerek:
–Büþracýðým! Yani bir dahaki banyoya kadar günleriniz mutlu

geçsin demek istedim, dedi.
Allah'ým, biz hep temiz çocuklar olalým. Bir de “Güle güle kirle-

nelim.” lütfen.
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Bu akþamüstü pencereden bakarken denizde bir þeyler gördüm. Ne
olduðunu anlayamadým. “Baba koþ, koþ.” diyerek onu yanýma çaðýrdým.

Babam, yanýma geldiðinde uzaklarý göstererek:
–Bunlar ne balýðý babacýðým, dedim. Suya dalýp dalýp çýkýyorlar!
Babam heyecanla:
–Bunlar yunus, usta yüzücüler, dedi. Hepsi ayný anda nasýl dalýp

çýkýyorlar görüyor musun, dedi. Sonra da:
–Yunus Peygamberin hikâyesini öðrenmek ister misin,

Büþracýðým, dedi.
Ellerimi birbirine vurarak:
–Evet babacýðým, dedim. Babam da anlattý:
–Yunus, adýnda bir peygamber varmýþ. Allah'ý çok sever ve O’nun

her emrini yerine getirirmiþ. Bir gün ülkesinden ayrýlarak gemiye bin-
miþ. Ancak karanlýk bir gecede, denize atýlmýþ. Sonra da O’nu denizde
büyük bir balýk yutmuþ. Balýðýn içi sessiz ve karanlýkmýþ. Yunus Pey-
gamber kendisini bu zor durumdan sadece Allah'ýn kurtaracaðýný bili-
yormuþ. Bu yüzden O’na çok dua etmiþ. Allah da Yunus Peygamberin
bu duasýný kabul etmiþ. 

Bu hikâye çok hoþuma gitti.
Sonra Yunuslara el sallayarak:
–Yunus Peygamberi de sizi de çok seviyorum. Güle güle sevgili Yu-

nuslar! Hoþça kalýn, dedim.
Allah'ým, iyi ki Yunuslarý yarattýn! Çünkü onlarý çok seviyorum.
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Bugün babam biz sandalla denizde gezdirdi. O, harika kürek çeki-
yor. Çünkü benim babam çok güçlü.

Sandalýn arkasýndaki köpükler ve dalgalar çok güzeldi. Köpükler-
de bir sürü baloncuk vardý. Ýþte bu sýrada bir þarký söyledim:

“Fýþ fýþ kayýkçý,
Kayýkçýnýn küreði,
Hop hop eder yüreði,
Akþama fincan böreði.”
Annem de beni alkýþladý. Sandalla gezerken denizin üzerinde be-

yaz çiçek gibi bir þeyler gördük. Anneme dönerek:
–Bunlar ne anneciðim, dedim.
–Denizanasý yavrucuðum, dedi.
–Peki, yanýndaki bu küçükler de deniz yavrusu mu, dedim.
–Öyle diyebiliriz caným, dedi.
–Hoþça kalýn denizanalarý, hoþça kalýn deniz yavrularý, diyerek on-

lara el salladým.
Bu arada uzaklardan büyük kayýklar geçti. Onlara “Gemi” deni-

yormuþ. Yani gemi demek, büyük deniz taþýtý demekmiþ.
Allah'ým, her þey çok güzel; deniz, martýlar, balýklar, kayýklar...

Burada olduðum için Sana þükürler olsun.
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Bugün teyzem bana kâðýttan bir papatya yaptý. Onu sarýya bo-
yadýk. Tabi ki yapraklarýný da yeþile. Sonra da teyzemle bir oyun oyna-
maya karar verdik. Ben kâðýt çiçeðe sorular sordum.

–Adýn ne, dedim. Teyzem kâðýt çiçeðin arkasýna saklanýp cevap
verdi.

–Benim adým sarý papatya, dedi.
–Tanýþtýðýmýza memnun oldum, sarý papatya, dedim. O da:
–Biliyor musun, Büþracýk! Hava ne kadar sýcak olursa olsun, güneþ

benim yapraklarýmý hiç kurutmaz. Hep yeþil ve taze kalýr onlar, dedi.
–Evet! Doðru söylüyorsun, dedim. Sonra konuþmama devam ede-

rek:
–Peki topraktan nasýl çýkýyorsunuz? Çok merak ediyorum.
–Kolay dedi, sarý papatya. Sadece “Bismillah” diyoruz. Yani Al-

lah'ýn izni ile incecik köklerimizle beslenerek topraðýn üstüne çýkýyoruz.
Sonra da yapraklarýmýz büyüyor ve çiçek açýyoruz, dedi.

Ben de:
–Þimdi anladým, dedim.
Sarý papatya ile oynadýðýmýz bu oyun çok hoþuma gitti.
–Sen çok güzel bir papatyasýn. Ay! Yani teyzesin, dedim.
Allah'ým! Sarý papatyalar gibi ben de her iþime “Bismillah” diyerek

baþlayayým, lütfen.
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Ömer biraz üþütmüþ. Durmadan aðlýyor. Hem sonra biraz da ate-
þi varmýþ. Annem:

–Çekmeceden dereceyi verir misin Büþracýðým, dedi.
Ben de: 
–Tamam anneciðim, dedim. Çünkü derecenin ne demek olduðunu

çok iyi biliyorum. Hastalandýðým zaman annem hep benim de ateþimi
ölçer.

Þimdi de kardeþimin ateþini ölçecekmiþ. Koþarak dereceyi anneme
getirdim. Annem, dereceyi önce salladý. Sonra da Ömer'in koltuk altý-
na yerleþtirdi. Biraz bekledikten sonra dereceyi alýp üstündeki sayýlara
baktý. Ömer'in ateþi biraz yüksek çýkmýþ. Annem hemen Ömer'in
üstündeki giyecekleri çýkardý. Alnýna da ýslak bez koydu. Ömer hâlâ
aðlamaya devam ediyordu. Bu yüzden annem ile babam onu doktora
götürdüler.

Onlarý, Cerenler de beklerken çok merak ettim. “Acaba kardeþim
hâlâ aðlýyor mu?”diye düþündüm. Neyse! Bir süre sonra geldiler. Dok-
tor amca Ömer'e ilâç vermiþ. Bu ilâçlar inþallah onu iyileþtirecekmiþ.

Allah'ým! Ömer'e þifa ver lütfen!
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Bugün bir üzüm bahçesine gittik. Oraya üzüm baðý deniyormuþ.
Bu bað, babamýn arkadaþý Erdoðan amcanýnmýþ.

Yolda giderken küçük bir dere gördük. Ellerimizi yüzümüzü
yýkayýp serinledik. Bir de avuçlarýmýzý bardak yapýp dereden soðuk su
içtik. Babamýn avuçlarý su bardaðý gibiydi. Benimkilerse minik bir çay
bardaðýna benziyordu.

Bir süre sonra üzüm baðýna geldik. Orada dallara küpe gibi asýlmýþ
birçok üzüm gördüm.

Babam:
–Görüyor musun Büþra, bu salkýmlarýn içi þerbetle dolu, dedi.

Ben de salkýmlarý incelemeye baþladým. Salkýmlardaki üzümler yusyu-
varlaktý.

Týpký Burak aðabeyinin bilyelerine benziyordu. Ama üzümün dal-
larý neden aðaçlara dolanmýþtý. Merak edip babama sordum:

Babam:
–Çok ince olduðu için yanýndaki aðacýn dallarýna sarýlývermiþler.

Yoksa bu kadar çok üzümü incecik dallar nasýl taþýsýn yavrum, dedi. 
Babamýn ne demek istediðini anlamýþtým. Üzümlerin tadýný çok

merak ediyordum. Babam sanki benim ne istediðimi biliyordu. Az
sonra bir salkým üzümü yýkayýp bana getirdi. Afiyetle yedim.

Akþamüstü dönerken, bir sepet üzüm de teyzemler için topladýk.
Bunu bizden Erdoðan amca istedi. Evdekiler de tadýna baksýn, dedi.

Allah'ým, içi þerbet dolu yuvarlak bilyeler, yani üzümler için Sana
þükürler olsun.
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Benim, güzel evim. Oyuncaklarýmý, arkadaþlarýmý, komþularýmýzý
ne kadar da çok özledim.

Bugün teyzemlere bir komþu geldi. Yanýnda gelirken bizler için
çok güzel þekerler getirmiþ. Onun hiç torunu yokmuþ. 

Teyzenin yüzü bembeyaz. Yanaklarý da tombik, tombik.
Gülerken yanaklarýnda iki tane de çukur oluyor. Bu küçük çukur-

lara “gamze” deniyormuþ. Onun için ben de teyzeye “Gamzeli Nine”
dedim. Bu, onun çok hoþuna gitti. Bana:

–Ne gadar da büyümüþsün gari, dedi. Çünkü o beni bebekliðimde
de görmüþ.

Ben de annemin yanýna yaklaþarak:
–Gamzeli Nine, niçin böyle deðiþik konuþuyor anneciðim, dedim.

“Gari” ne demek? Annem gülümseyerek:
–Bak Büþracýðým! Bazý insanlar bizlerden daha farklý konuþabilir.

Bu çok normaldir, dedi. Ýstersen Gamzeli Nineye sor. O sana ne demek
istediðini anlatýr, dedi. Anneme:

–Gamzeli Ninenin, konuþmasý benim de çok hoþuma gitti, dedim.
Sonra da Gamzeli Nine için: “Allah'ým, Gamzeli Nineye saðlýklý

ve hayýrlý güzel günler göster.” diye dua ettim.
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Bu sabah çok heyecanlýydým. Çünkü gece çok güzel bir rüya gör-
müþtüm. Bir de yarýn evimize dönecektik.

Koþarak annemlerin yanýna gittim. Kapýyý týklattým. Annem, “Gi-
rebilirsin caným!” deyince içeri girdim.

–Harika bir rüya gördüm, dedim. Çok güzeldi, çok! Annem ve ba-
bam ikisi birden:

–Hayýrdýr inþallah, dediler. Ben de anlatmaya baþladým:
–Çikolatadan bir evimiz vardý. Kurabiyeden saksýlarý. Bahçesinde-

ki horoz da þekerdendi, dedim. Evimizin önündeki dere de limonata-
dandý. Annemle, babam ikisi birlikte:

–Ya öyle mi! Gerçekten de çok güzel, dediler. Sonra babam:
–Büþracýðým! Anlaþýlan sen evimizi çok özlemiþsin, dedi.
–Evet, babacýðým. Evimizi rüyamdaki ev kadar seviyorum, dedim.
Çikolatadan duvarlarý, þekerden horozlarý olmasa da...
Babam gülümseyerek:
–Zaten bizim evde de iki tane harika þeker var, dedi. Biri Büþra,

biri de Ömer!
Allah'ým, evimize hemen gidelim lütfen!
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Ýþte bugün evimizdeyiz. “Evimiz, evimiz güzel evimiz.”
Sema teyze, yani Ceren'in annesi bize bugün çay ve börek getirdi.

Ceren börekleri uzatýrken bana:
–Hoþ geldin Büþra, dedi.
–Hoþ bulduk Ceren! Seni çok özledim, dedim.
Sonra Ceren'e topladýðým deniz kabuklarýný verdim.
–Bak bunlarý senin için topladým, dedim. Çok mutlu oldu.
Ceren'e dedemlerin köyünü, Küçümen’i, teyzemleri, Dilara'yý...

Hepsini anlatmak istiyordum. Hatta rüyamý bile!
Herhâlde, Ceren'in de bana anlatacaklarý vardýr.
Fakat bugün Ceren ve annesi bizde çok oturmadýlar. Sema teyze:
–Yolda yorulmuþunuzdur. Bize müsaade, diyerek ayaða kalktý. Se-

ma teyze, anneme de bana da “Allahaýsmarladýk.”dedi.
Annem de Sema teyzeye ve Ceren'e “Güle güle! Yine bekleriz.” dedi.
Annem: 
– Ne kadar düþünceli bir komþumuz var, dedi.
Allah'ým, bizim iyi komþularýmýz olduðu için Sana þükürler olsun!
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Bugün Ceren bize geldi. Onunla evcilik oynamayý çok özlemiþim.
Komþuculuk oynamak için, Annemin odasýna gittim. Dolabýný açtým.
Ýçinden annemin topuklu terlikleriyle süslü çantasýný çýkardým. Topuk-
lu terlikleri giydikten sonra, süslü çantayý da koluma taktým.

Týkýr týkýr giderken, birden ayaðým yerdeki oyuncaða takýldý. Yere
düþtüm. Ceren, hemen elimden tutup beni kaldýrmaya çalýþtý. Ama
ayaðým acýyordu. Aðlamaya baþladým. Annem koþarak yanýmýza geldi.
Beni kucaðýna alarak:

–Bir þeyin yok ya caným, dedi.
–Ayaðým acýyor, anneciðim, dedim.
–Çok mu, dedi.
–Birazcýk, dedim.
Annem ayaðýma baktý.
–Sanýrým önemli bir þey yok, Büþracýðým! Sadece burkulmuþ. Bi-

razcýk dinlenmen gerekecek, dedi. Beni kucaðýna alarak yataðýma
götürdü.

Biraz caným yanýyordu. Biraz da utanýyordum.
–Terliðini izinsiz giymemeliydim anneciðim, dedim. Terliðinin to-

puðu da kýrýldý. Özür dilerim! Annem gülümseyerek:
–Terliðin topuðu önemli deðil, caným. Ya ayaðýn kýrýlsaydý. Ayrýca

benden izinsiz eþyalarýmý kullanmamalýydýn, dedi. Annem çok haklýydý.
Allah'ým, lütfen! Ayaðýmýn acýsý çabucak geçsin.
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Annemle birlikte eczaneye gittik. Yani ilâç satýlan yere. Ama
ayaðým için ilâç almadýk. Çünkü bu sabah kalktýðýmda ayaðým
aðrýmýyordu. Yani iyileþmiþ.

Bugün biz eczaneye Ömer için gittik. Ama Ömer de hasta deðil.
Sadece Ömer'in diþleri bir türlü çýkmýyor. Bu yüzden çok aðlýyor.

Annem, Ömer'in diþ etleri kaþýndýðý için rahatsýz olduðunu söylüyor.
Ýþte biz de eczaneye diþ kaþýyýcý almaya gittik. Ona mavi renkli çok

güzel kokan bir diþ kaþýyýcý aldýk. Üzeri de týrtýklý týrtýklý. 
Diþ kaþýyýcýsýný Ömer'e ben verdim. Onun bir an önce rahatla-

masýný istiyordum.
–Ömer! Bak sana ne aldýk, diyerek kaþýyýcýyý onun ellerine verdim.

Kardeþim onu sýmsýký tuttu. Sonra da aðzýna götürdü.
–Yaþasýn yaþasýn, diye zýpladým. Diþ kaþýyýcýsý Ömer’in hoþuna gitti

herhâlde. Çünkü o da annemin kucaðýnda zýpladý. 
Allah'ým! Ömer'e diþleri çýkarken yardým et!
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Bu akþam yemekten sonra ailece kitap okuma saati yaptýk. Babam
eline bir kitap aldý. Annem de bir baþkasýný. Ben henüz okuma yazma
bilmiyorum. Olsun! 

Yine de elime resimli bir kitap aldým. Ben de onun resimlerine
bakýyordum. Okuma yazma öðrenince, yazýlarýný okuyabileceðim. Bu-
nu bana annem söyledi.

Babam, bir ara elindeki kitabý masanýn üzerine býrakarak:
–Büþracýðým! O kitabý sana okumamý ister misin, dedi.
–Tabi babacýðým! Çok sevinirim, dedim. Babam:  
–Kitaplarýn ne iþe yaradýklarýný biliyor musun yavrucuðum, dedi.

Sonra da:
–Kitaplar, bize yeni þeyler öðretir. Onlar en güzel ve en iyi arka-

daþtýr, dedi.
–Ceren ve Dilara gibi mi, dedim.
–Öyle de diyebiliriz, dedi babam.
Babam beni kucaðýna alarak, resimli masal kitabýmý okumaya baþ-

ladý.
Kitabýn adý “Çevreci Kanguru” idi. O çok güzeldi. Babam ki-

tabýmý okurken, kendimi kangurularýn yanýnda hissettim. Ayrýca bu ki-
taptan, çevre temizliðinin önemini öðrendim.

Okuma bitince de babamý yanaðýndan öptüm. Sonra da:
“Allah'ým, bütün çocuklarýn rengârenk kitaplarý olsun!” diyerek

dua ettim.
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Annem, babamla birlikte çay içiyordu. Ben de muzlu süt içiyor-
dum.

Ömer de yanýmýzda mýþýl mýþýl uyuyordu.
Tam bu sýrada yan komþumuzun evinden birden sesler gelmeye

baþladý. Herhâlde müzik setinin sesini çok fazla açmýþlardý. Dinledikleri
þarkýlar bizim evden bile duyuluyordu.

Bu sesten etkilenen kardeþim aðlayarak uyandý.
Annemle babam birbirlerine bakýþtýlar. Ben de onlara baktým.
Babam:
–Bu kadar da olmaz ki caným, dedi. Annem de:
–Haklýsýn! Müzik baþkalarýný rahatsýz etmeden dinlenilmeli, dedi.
Babam:
–Rahatsýz olduðumuzu gidip söylemeliyiz, dedi. Annem:
–Belki ses kesilir, biraz bekleyelim istersen, dedi.
Gerçekten de az sonra ses kesildi. Biz de oldukça mutlu olduk.
Allah'ým, komþularýmýz bir daha müzik setlerini sonuna kadar aç-

masýnlar. Çünkü minik kardeþim Ömer uyuyamýyor!
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Bugün öðle vakti zilimiz çaldý. Annem “Kim o!” diyerek kapýyý
açtý. Gelen yan dairedeki komþumuzdu. Annem:

–Buyurmaz mýydýnýz, dedi. O da:
–Rahatsýz etmek istemem komþucuðum. Sadece özür dilemek için

geldim, dedi. Dün akþam bizim delikanlý müzik setinin sesini fazla
açmýþ galiba. Umarým rahatsýz olmamýþsýnýzdýr. Neyse ki hemen onu
uyardýk. O da “Peki” diyerek, sesini kýstý, dedi.

Annem:
–Olur böyle þeyler. Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan hatadan

vazgeçmektir, dedi.
Herkes çok mutlu olmuþtu.
Allah'ým! Ben þarký dinlerken, müzik setinin sesini çok açmaya-

caðým. Kimseleri rahatsýz etmeyeceðim, söz veriyorum.
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Balkonumuzda küçük bir saksýmýz var. Ýçinde de sarý renkli bir çi-
çek. Çiçeðimizin adý “hanýmçantasý.” O týpký bir çantaya benziyor.

Üzerine de mini mini desenler çizilmiþ. Ama bu çantalar o kadar
küçük ki. Ýçine hiçbir þey sýðmaz. 

Annem:
–Büþracýðým! Bu çiçeðe bu saksý artýk küçük geliyor. Ne dersin, bu

güzel çiçeði artýk büyük bir saksýya dikelim mi, dedi.
–Tabi anneciðim, dedim. Çok sevinirim.
Önce balkona bir gazete serdik. Yanýmýza büyük saksý, yani çiçek

evi aldýk. Yavaþçacýk küçük saksýdan çiçeðimizi çýkardýk. Büyük saksýya
yerleþtirdik. Hanýmçantasýna “Bismillah” diyerek ilk suyunu ben dök-
tüm.

Sonra da büyük saksýya:
–Artýk güzel bir çiçek arkadaþýn var, dedim.
Büyük saksýnýn üzerine gülen bir yüz resmi çizdim.
Annem de “Seni gidi seni yaramaz!” diyerek topraklý elini burnu-

mun ucuna deðirdi.
Allah'ým! Arkadaþým hanýmçantasý çiçeði yeni evinde çok rahat et-

sin. Güzel güzel büyüsün lütfen!



ANNE-BABA VE EÐÝTÝMCÝLERE ÖNERÝLER 

Çocuðunuzda Allah inancý; soru sorma çaðýnýn baþlamasýyla birlikte yavaþ ya-
vaþ ortaya çýkacak, yaratýcý gücü arama ve tanýma adýna “Allah kimdir, nedir, nasýldýr,
nerededir, ne kadar büyüktür?” sorularýyla anne babalar sýk sýk karþýlaþacaklardýr.

5-6 yaþýndaki çocuða göre Allah; annesinin, babasýnýn, kendisinin, kardeþinin
yaratýcýsý ve yaþamalarý için gerekli her þeyi kendilerine veren, sürekli bizimle her yer-
de olan yüce bir varlýktýr. Yine bu dönemde dua, onlar için isteklerinin ve dilekleri-
nin yerine getirildiði bir vasýtadýr. Dua ile Allah’a yönelir, baðlanýr, rahatlar ve huzur
bulurlar.

Onlarýn Allah hakkýndaki düþüncelerinin olumlu yönde geliþmesinde ailenin
çok büyük etkisi olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. 

Dört Mevsim Dua serisi ile çocuðunuz Allah’ýn varlýðýný daha yakýndan hisse-
decek, sevecek ve yaratýcýsý onun hayatýnýn ayrýlmaz bir parçasý olacaktýr. 

Kitabýmýzdan en yüksek verimi alabilmek için lütfen þu hususlara dikkat edelim:
Her gün yalnýz bir dua okuyun. (Günün herhangi bir saatinde olabilir.)

Dualar üzerinde çocuðunuzla birlikte deðerlendirme yapýn. (‘Sen Büþra’nýn
yerinde olsan ne yapardýn, senin duan nasýl olurdu?’ gibi.)

Siz de çocuðunuzla birlikte yaþadýðý o güne dair günlük tutabilir ve sonun-
da dua edebilirsiniz.

Çocuðunuza her güne ait bir dua ile ilgili resim çizdirebilirsiniz.
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