
Boyama 
/mektebimateryaller    

Kitabım 

Ehlibeyt Ögretileri ile…  



Adım Soyadım: …………………..……….

Sevgili Ehlibeyt bahçesinin gülleri olan 
çocuklar, 

Bu boyama kitabı sizin için özenle
hazırlandı. Hem boyama yapıp hem de 
birçok bilgi öğrenebileceğiniz bu kitap 

inşallah sizler için çok eğlendirici 
olacaktır. 

Sizleri çok seviyoruz :)

Mektebi Materyaller Ekibi  



Eglenerek ögreniyorum kösesi

Peygamberimiz'in çocuklara olan şefkati ve 

sevgisi bambaşkaydı. Bir çocuk gördüğü zaman 

Peygamberimiz (saa)'in mübarek yüzünü neşe ve 

sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarının arasına alır, 

kucaklar, okşar, sever ve öperdi. Gördüğü ve 

karşılaştığı her çocuğa selam verir, halini hatırını 

sorardı. Binekli bulunduğu zaman çocukları atın 

terkisine alır, gidecekleri yere kadar götürürdü. 

Çocuklarla arkadaşça konuşur, onların yanında 

çocuklaşır, anlayış seviyelerine göre sohbet eder, 

öğütler verirdi. Çocuklarla o kadar iç içe olmuştu 

ki, bir defasında yarış yapan çocukları görmüştü 

de onların neşesine katılmak için birlikte 

koşmuştu. Peygamberimiz (saa) özellikle kendi 

çocuk ve torunlarına çok düşkündü. Bir keresinde 

secdede iken omzuna çıkan torunu Hz. Hasan (as) 

rahatsız olmasın diye secdesini uzatmıştı. Onlar 

için şefkatli bir baba, merhametli bir dedeydi.

Peygamberimiz ve Çocuklar





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi

Zorlu bir hicret yolculuğunun ardından 

Medine’ye ulaşan Peygamber Efendimiz’in (saa) 

ve devesi Kasva’nın adımları bir düzlükte sona 

ermişti. Peygamberimiz(saa) bu alanda Mescid-i 

Nebevî’yi inşa etme kararı almıştı. Ne hoş bir 

tesadüftür ki hurma kurutulan bu arsa, Sehl ve 

Süheyl adındaki iki yetim kardeşe aitti. 

Çocukları çağıran Allah Rasulü, arsayı kendisine 

satmasını istemişti. Böylece İslam 

medeniyetinin kalbi olan Peygamber Mescidi, bu 

arsada yükselecekti. İki küçük yavrunun 

toprağında… Hoş kokulu bu küçük mescit İslam 

aleminin ilk mescidi idi. Çocukların içinde 

neşeyle koştuğu, oynadığı, ashabın namaz kılıp 

dua ettiği ve bir çok sosyal faaliyetlerin 

yapıldığı bir alan haline gelmişti. Bugün yeşil 

kubbesi ile bizi selamlayan o mescit, o gün 

Peygamber Efendimizin(saa) ve ashabının 

elleriyle, hurma ağaçları kullanılarak inşa 

edilmişti.

İki Küçük Çocuğun Toprağında Mescid-i Nebevi





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi
Gadir Hum Bayramı 

Arap aylarından Zilhiccenin 18’ine denk gelir. Yani kurban 

bayramından altı gün sonrasıdır. Bugün Ehlibeyt dostları 

tarafından bayram olarak kutlanır. Tıpkı diğer bayramlarımız gibi 

birbirimizi tebrik eder, bayramımızı kutlarız. Kardeşlerimize 

hediyeler alır, onlarla kardeşlik akdi okuruz. Peki bugünü 

böylesine kutlu ve güzel yapan olay nedir? Zilhiccenin 18’inde 

Peygamber Efendimiz (saa) dinimiz için en önemli kararını 

açıklamıştı. Getirdiği mukaddes dinimizi tamama erdirmişti. Nasıl 

mı? Peygamber Efendimiz (saa) son hac yolcuğundan dönüyordu 

ve binlerce sahabesi ona bu son görevinde eşlik ediyordu. 

Peygamber Efendimiz (saa) hac dönüşünde Gadir Hum denilen bir 

bölgeye geldi. Burada tüm ashabına durmalarını ve develerin 

eğerlerini üst üste koyarak bir tepe yapmalarını istedi. Böylece  

Peygamberimizi (saa) herkes görüp duyabilecekti. Tüm ashap 

büyük bir dikkat ve merakla Peygamber Efendimizi (saa) 

dinlemekteydi. Peygamber Efendimiz (saa) burada pek çok 

önemli konuyu anlattı. Sonra Hz Ali(as)’yi yani kardeşim diye 

hitap ettiği amca oğlunu yanına çağırdı. Hz Ali (as)’nin ellerinden 

tuttu ve ellerini havaya kaldırdı. Böylece herkes Hz Ali(as)’yi

görmekteydi. Peygamber Efendimiz (saa) ise o önemli kararını 

şöyle açıkladı "Ben kimin mevlası isem Ali (as) de onun mevlası ve 

imamıdır." Bu güzel haber tüm ashap tarafından mutlulukla 

karşılandı çünkü artık Peygamber Efendimizden (saa) sonra 

ashabın önderinin kim olacağını öğrenmişlerdi. Hz Ali(as) İslam 

aleminin önderi olmuştu.





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi
Hırkanın Altındaki Beş Masum (Âl-i Abâ)

Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Seleme 

annemiz şöyle anlatır: «Allah Resulü evimde iken 

"Gerçekten Allah, siz Ehlibeyt'ten kiri (günah ve 

her türlü çirkinliği) uzaklaştırmak ve sizi 

tertemiz kılmak ister.» (Ahzâb, 33) ayeti nazil 

oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (saa), 

"Benim Ehlibeyt'imi; Ali, Fatıma, Hasan ve 

Hüseyn'i çağırın!” Buyurdu. Onlar geldiğinde Abâ

denilen büyük hırkasının altında sağına ve soluna 

oturttu. Sonra "Bunlar benim Ehlibeyt'imdir. 

Allah'ım, her türlü kötülük, pislik, hata ve günahı 

bunlardan uzaklaştır ve bunları tertemiz kıl." 

diye dua etti. Bunun üzerine Allah Resulüne 

dedim ki: “Ben de sizin Ehlibeytinizden miyim?” 

Bana cevaben iki kez şöyle tekrarladı: “Senin 

sonun hayır üzeredir. Sen Peygamber'in 

hanımlarındansın. (Peygamber'in Ehlibeyt'inden

değilsin)”
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Yüzüğün Gizemli Hikayesi 

Peygamber Efendimizin (s.a.a) daima yanında olan ve 

onu çok seven Ebuzer şöyle anlatır:” Bir gün 

Peygamber Efendimiz (s.a.a) ile birlikte 

öğle namazı kıldığımız sırada, bir fakir adam mescide 

geldi ve mescittekilerden yardım istedi. Kimse bu 

fakir adama yardım etmedi. Hz Ali (as) o sırada rükû 

halindeydi. Yanından geçen fakir adama elindeki 

yüzüğü uzattı. Fakir adam ise Hz Ali’nin (sa) 

parmağındaki yüzüğü aldı. Umutsuzluğa kapıldığı 

mescitten elindeki yüzükle beraber ayrıldı.  Bunun 

üzerine Peygamber Efendimiz (saa) Allah'a yakararak 

şöyle dua etti: “Allah'ım kardeşim Musa sana dua 

etti... Sen de ona! 'Senin isteklerin sana verildi. Ey 

Musa' diye vahyettin. Allah'ım! Ben de senin kulun ve 

peygamberinim benim de gönlümü aç, işimde kolaylık 

sağla, ailemden Ali'yi, bana yardımcı ver, onunla 

kuvvetimi arttır." Ebu Zer diyor ki: "And olsun 

Allah'a! Henüz Hz. Resulullah sözünü tamamlamamıştı 

ki, Cebrail 'Sizin veliniz ancak Allah, onun Peygamberi 

ve namaz kılan ve rükû halinde zekat veren 

müminlerdir." ayetini getirdi. 
Fahri Razi; Tefsiru'l-Kebir, c.12, s.26
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Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit 

yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru 

yürürler. Kabe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz. 

Adem (as), bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine 

ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf 

ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine 

verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder 

ve Hz. Adem (as), onun etrafında tavaf ederek Allah'a 

ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit (as) zamanında 

kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit (as), 

onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o 

siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün 

Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh 

tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. 

Hz. İbrahim (as) Allah'ın emri ile Kabe'nin bulunduğu 

yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte oraya 

yerleşirler. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin yerini 

kazar. Hz. Şit (as) tarafından yapılan binanın temellerini 

bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi 

inşa eder. Kuran’da geçen “Beytullah'ın temellerini 

yükseltiyor” cümlesi Kabe’nin tekrardan yapılışını anlatır.

Dünyanın Merkezi, Yeryüzündeki En Kutsal 

Mekan Kabe Nasıl mı Yapıldı? 
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En Güzel İbadet Namaz

Yüce Allah ile konuşmanın Kuran okumak 

ve dua etmek dışında bir yolu daha 

vardır o da namazdır. Bizi yaratan ve 

çok seven Allah’ımız bize her gün 5 vakit 

kendi huzurunda olmamızı emretmiş, bu 

sayede onunla konuşmamızı istemiştir.

Namaz kılmanın birçok yararı vardır. 

Namaz kıldığımız da daha düzenli oluruz, 

erkenden kalkar işlerimizi yoluna 

koyarız. Abdest aldığımız için günde 5 

kere hem vücudumuzu yıkayarak 

temizleriz hem de Allah ile olan 

irtibatımızdan dolayı ruhumuzu 

dinlendiririz. En güzel ibadetlerden biri 

olan ve dinin direği olarak nitelendirilen 

namazımız bizim vazgeçilmezimizdir. 







Eglenerek Ögreniyorum Kösesi

Hz. Fatıma

Çok eskiden Peygamber Efendimiz daha 

dünyaya gelmeden insanlar kız 

çocuklarına kötü davranır onları 

dışlarlarmış. Daha sonra Peygamber 

Efendimiz gelmiş ve bunun yanlış 

olduğunu insanlara anlatmış. Kendi kızı 

olan Hz. Fatıma’ya davranışları ile tüm 

insanlığa örnek olmuştur. Hz. Fatıma ise 

Peygamber efendimize çok benzermiş. 

Hem ahlakı ve imanı ile hem de bilgisi ile 

çok özel bir kulmuş. Hz. Fatıma hem 

Peygamber Efendimizin kızı olup hem de 

cennet gençleri İmam Hasan ve İmam 

Hüseyin (a.s)’ın annesidir. Biz de Hz. 

Fatıma (s.a)’yı çok severiz. 





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi

İslam Aleminin önderi, Peygamber efendimizin kardeşi 

ve vasisi Hz Ali gecenin karanlığına gizlenerek fakir 

ailelerin kapılarını çalar ve ihtiyaçları olan yiyecekleri 

kapılarına bırakır giderdi. Gördüğü yetimlerin başları 

okşar, onlarla dertleşir sıkıntılarını giderir, yüzlerini 

güldürürdü. Ashabı bu manzaraya öylesine imrenirdi ki 

keşke ben de bu çocuklar gibi yetim olsam da Hz Ali 

şefkatle başımı okşasa derlerdi. O hiçbir fakiri eli boş 

göndermemişti. Oruç tuttuğu bir gün iftar edecekti. 

Bir fakir adam kapısını çaldı, aç olduğunu söyledi. Hz 

Ali (as) o akşam evindeki son yemeğini fakir adama 

verdi ve o günü iftar yapmadan geçirdi. Hz. Ali’nin (as) 

bir gün dört dirhemi vardı. Bir dirhemini gece, bir 

dirhemini gündüz, üçüncü dirhemini gizli ve dördüncü 

dirhemini ise açıkça sadaka verdi. Bunun üzerine 

"Onlar mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah 

yolunda harcarlar." (Bakara, 274) ayeti nazil oldu. 

Kendi elleriyle Medine’deki hurmalıklarını sulardı. Öyle 

ki elleri nasır bağlamıştı. Ondan gelen ücreti ise 

sadaka verir, kendisi aç yatardı. O cömertliği ve 

insanlara olan merhameti ile gönüllerin sultanı olmuştu.

Yetimlerin Babası





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi

İmam Hüseyin (a.s)’a Hizmet Etmek

İmam Hüseyin (a.s) Peygamber 

Efendimizin torunu ve 3. İmamımızdır. 

Kendisi ve ailesi zamanın zalim yöneticileri 

ile bir savaşa katılmış ve birçok kişi ile 

birlikte şehit olmuşlardır. Onların 

şehadetlerinin yıl dönümünde 

camilerimizde ve birçok yerde onları yad 

etmek amacı ile merasimler düzenleriz. 

Bunlardan bir tanesi de Kerbela’da olan 

Erbain merasimleridir. Erbain’de herkes 

gönüllü olarak hizmet eder. Oraya gelen 

yolculara ve ziyaretçilere ikramlıkta 

bulunurlar. Onların İmam Hüseyin (a.s)’ı 

ziyaret etmelerini kolaylaştırır ve İmam 

adına yüzlerce kişiye hizmet ederler. Yüce 

Allah’tan hepimize Erbain merasimlerinde 

Kerbela’da olmayı nasip etmesini diliyoruz.  
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Horosan’da Sekizinci Güneş Hz Ali Rıza (as) 

Medine’de, sefer ayının son günlerindeki doğumu ile 

adeta güneş gibi tüm dünyamızı aydınlatmıştı. Babası 

Musa-i Kazım’ın(as) terbiyesi altında büyümüş 

dönemin en bilgin ve yüce insanı olmuştu. O dönemde 

zalim hükümdar Me’mun tarafından İran’ın Horasan 

kentine sürgün edildi.  Tüm ailesi ve Medine halkı göz 

yaşları ile İmamımızı uğurladı. Sekizinci imamımız 

garip imamdı. Çünkü ömrünü Medine’deki ailesinden ve 

evinden uzakta geçirdi. Horosan o dönemde 

hükümetin başkenti idi. İmam Rıza burda bir çok ilim 

faaliyetlerinde bulunmuş, halkı bilgilendirmişti. 

İslam'a zarar vermek isteyen din alimlerinin 

bilgilerini çürüterek onların haksız olduğunu herkese 

kanıtlamıştı. Dönemin padişahı M’emun İmamın halk 

tarafından çok sevilmesine ve bilgeliği ile haksızlıkları 

ortaya çıkarmasına dayanamıyordu. Bu yüzden 

İmamımızı zehirleterek şehit etti. İmamızın mübarek 

naaşı Meşede defnedildi. Bugün ise milyonlarca insan 

Sekizinci İmamız’ın türbesini ziyaret ediyor ve 

gönülleri İmam Rıza’nın türbesinde huzur buluyor



İmam Rıza (a.s)’ın Türbesini Boyayalım :)



v
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Bu sevgili hanım tarih boyunca İslam âlimleri ve düşünürlerin özel ilgisine 

mazhar olmuştu. Hz. Masume hicri kameri "1 zilkade 173 " tarihinde 

Medine’de doğdu. Dedesi İmam Sadık (as) yıllar önce böyle bir kız 

çocuğunun doğumunu müjdeledi. İmam Sadık (as) şöyle buyurdu; 

“Torunlarımdan bir hanım olan İmam Musa bin Cafer'in kızı Fatıma 

İran'ın Kum kentine göç edecek. Bu kent Ehlibeytin haremi ve merkezine 

dönüşecektir.” Ehlibeyt bu müjde üzerine böyle bir şanı yüce kız 

çocuğunun doğumunu özlüyorlardı. İşte böyle bir günde İmam Musa 

Kazım (as) ve sevgili eşi Nemce Hanım'ın bir kız çocuğunun doğumuyla 

gözleri aydınlandı. Bu kız çocuğunun doğumuyla kardeşi İmam Rıza (as) 

da büyük bir sevinç yaşadı. Hz. Masume bu iki büyük ehlibeyt İmam’ı 

tarafından eğitilip yetiştirildi ve engin ilim ve hikmet sahibi oldu. İmam 

Rıza as Abbasi halifesi Me’mun'un tehdit ve zorbalıkları sonucu, 

Horasan'a sürgün edildi. Bu sürgün tarihinden bir yıl sonra Hz. Fatıma-ı 

Masume sevgili kardeşi İmam Rıza'yı ziyaret etmek, İslam aleminin 

İmamına hizmet etmek amacıyla Merv şehrine doğru harekete geçti. Bu 

yolcuk sırasında Hz. Fatıma'ya kardeşleri ve yakınları da refakat 

ediyordu. Maalesef Hz. Fatıma-ı Masume bu hicret sürecinde Merve 

ulaşamadı. Çünkü Hz. Masume'nin kervanı Saveh'e ulaştığında, halife 

yanlısı bir gurubun saldırısına uğradı. Bu saldırlar sonucu, bu yüce 

hanımın yakınları ve akrabalarından bir gurup şehit düştü. Hz. Masume 

de hastalandı. Merv'e doğru Yolculuğuna devam edecek güçte olmadığını 

anlayınca Kum kentine gitme kararı aldı. Hz. Masume 17 gün kum 

kentinde kalıp halkla görüştükten sonra ağır hastalığından dolayı 18. 

günde hakka kavuştu. Böylece Kum kentinde ebedi istirahat yerine 

çekilip sevgili kardeşi İmam Rızayla (as) buluşamadı. İmam Rıza (as) ise 

buyurdu ki; “Kim ki kız kardeşim Fatıma'nın türbesini ziyaret ederse, 

benim türbemi ziyaret etmiş gibi olur.” Günümüzde Ehlibeyt dostları 

Kum kentindeki bu yüce hanımın türbesini ziyaret ederler

Güzel Kokulu Haremin Sahibi Hz Masume 
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Çok Hayırlı ve Bereketli Doğum

Ehlibeyt dostları, Resul-i Ekrem (s.a.a) ve geçmiş 

İmamlardan ulaşan hadislere göre dokuzuncu 

İmam'ın, İmam Rıza (as)‘nın oğlu olacağına 

inanıyorlardı. İşte bu nedenle Allah Teala'nın 

İmam Rıza aleyhisselam'a bir çocuk vermesini dört 

gözle bekliyor, hatta bazen İmam'ın huzuruna 

giderek Allahu Teala'nın kendisine bir oğul vermesi 

için dua etmesini istiyorlardı. O hazret ise onları 

teselli ederek şöyle buyuruyordu: ”Allahu Teala 

bana, benim mirasçım ve benden sonra İmam 

olacak bir oğul verecektir. ”Nihayet İmam Rıza 

(as)'ın haber verdiği gibi hicri 195 de yani İmam 

ortalama 47 yaşında iken Allahu Teala bir erkek 

çocuğu verdi. Adı Muhammed, lakabı Cevad’dı.  

İmam Cevad (as) yedi yaşındayken babası vefat 

etti.  İsa (as) kundakta peygamberlik makamına 

erişmesi gibi İmam Taki de çocuklukta İmamet 

makamına erişmişti.
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İmam Mehdi (af) Gizli Doğumu

Zalim Abbasi halifeleri bir kurtarıcı geleceğini biliyorlardı. Bu 

kurtarıcı saltanatlarını yok edecekti. Kesinlikle zuhur edeceği 

bildirilen Mehdi'nin, Peygamber ve Ehlibeyt İmamları'nın soyundan 

ve İmam Hasan Askeri'nin oğlu olduğu ve onun ortaya çıkışıyla 

adaletin her tarafa hâkim olacağı herkesçe bilinmesi onların 

endişelerini daha da artırıyordu. İşte bu yüzden İmam Hasan 

Askeri sıkı bir şekilde denetleniyor, babası gibi Abbasilerin 

hükümet merkezi olan "Samerra'da göz hapsinde tutuluyor ve 

doğacağı bildirilen çocuğun dünyaya gelmesine engel olmaya 

çalışılıyordu. Fakat Yüce Allah, Hz. Mehdi'nin dünyaya gelmesini 

takdir ettikten sonra bunu engellemek mümkün değildi. Nitekim 

Yüce Allah onun doğumunu da Hazreti Musa'nın doğumu gibi gizli bir 

şekilde gerçekleştirdi. Hz Mehdi (af)’nin halası İmamın doğumunu 

şöyle anlatıyor: İmam Hasan Askeri (a.s) beni yanına çağırdı ve 

şöyle buyurdu: ‘‘Ey halacığım! Bu gece yanımızda kal. Bu gece 

Şaban’ın on beşinci gecesidir ve Allah Teâlâ, bu gece oğlum dünyaya 

gelecek.’’ Dedim: Annesi kimdir? Buyurdu: Nergis. Dedim: Fedanız 

olayım! Onda hiçbir gebelik belirtisi yoktur. Buyurdu: Sana dediğim 

gibidir. Nergis geldi ve dedim ki: Sevgili kızım! Allahu Teâlâ, bu 

gece sana dünya ve ahiret‘in efendisi olan bir evlat verecektir. İlk 

şafağın söktüğü bir vakitte Nergis Hatun yeryüzünün efendisini 

(İmam Mehdi) dünyaya getirdi. Nergis’in üstündeki örtüyü 

kaldırdığımda efendimi secde halinde gördüm. Onu kucağıma alıp 

pak ve temiz olduğunu gördüm. Böylece yeryüzünün efendisin 

doğumu gerçekleşmiş oldu.
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Bu mübarek mekanın pek çok ilginç hikayesi vardır. Biz ise bu 

caminin ilk yapıldığı yıllara gidelim. Bu cami nasıl ve kimin emri ile 

inşa edildi onu öğrenelim. Hicri kameri 373 yılında Hasan bin Musle 

başından geçen olayı şöyle anlatır. “ Ramazan ayının 17. gecesiydi. 

Bir grup insan evimin kapısına gelerek beni uyandırıp, “Kalk; İmam-ı 

Zaman (a.f) seni çağırıyor” dediler. Daha sonra beni şimdiki 

Cemkeran Mescidi’nin bulunduğu yere getirdiler. Orada İmam (a.f) 

ismimle bana hitap ederek, şöyle buyurdu:“Git bu bölgede çiftçilik 

yapan Hasan Müslim'e de ki: Bu arazi kutsal bir topraktır. Burda 

çiftçilik yapmasın. Buraya bir cami yapılacaktır. Bu camiyi Seyyid 

Ebu'l Hasan (Kum alimlerinden biri) yapacaktır.Sabah olunca dün 

gece beni götürdükleri yere gittim. Caminin sınırlarını belirleyen 

zincirleri gördüm ve çok şaşırdım. Daha önce bu zincirler burda 

yoktu. Daha sonra İmamı Zamanın emrine uyarak, beni tanımayan 

ve Kum’da oturan Seyyid Ebu’l Hasan'ın evini buldum. Evin kapısına 

ulaşınca hizmetçi “Sen Cemkeranlı mısın?” diye sordu. Ben, "Evet" 

dedim. Bunun üzerine, “Seyyid sabahtan beri seni bekliyor” 

dedi.Seyitle tanıştık beni güzel bir şekilde ağırladı. Beni nasıl 

tanıdığını sordum. Seyyid: “Ey Hasan Musle! Dün gece rüya 

âleminde bir kişi bana şöyle dedi: “Yarın Cemkeran'dan Hasan 

Musle adında bir kişi senin yanına gelecek. Sana söylediği şeyleri 

tasdik et.”Bunun üzerine ben de dün gece başımdan geçen olayları 

Seyyid’e anlattım ve daha sonra Seyyid’le birlikte Cemkeran’a 

doğru hareket ettik. Sonra Seyyid orada tavanı ağaçla kaplı bir 

mescit inşa etti.”Günümüzde ise bu mescit zamanla yenilendi. 

Şimdi içinde mescitleri,  hüseyniyesi ve dev kütüphanesi ile 

ziyaretçilerini ağırlamakta.

İmamı Zamanın Mescidi Cemkeran



Cemkeran Mescidini Boyayalım :) 



Eglenerek Ögreniyorum Kösesi
Cemkeran’da Dua

Cemkeran camii,  Hz. Mehdi 

aleyhisselamı seven ve kalpleri o İmam’ın 

aşkıyla tutuşan milyonlarca insanın 

ziyaretine ev sahipliği yapıyor. Burası 

uzak ve yakın yerlerden gelen binlerce 

insanı ağırlayan çok muhteşem bir 

merkez. Özellikle salı ve perşembe 

geceleri, on binlerce insan bu mukaddes 

camide sabaha kadar namaz, ibadet ve 

duayla meşgul oluyor. Dualarında Hz. 

Mehdi aleyhisselamı Allah yanında vesile 

kılıyorlar. Çocukların geniş avlusunda 

oynadığı, İmamın emri ile inşa edilen bu 

Camii günümüzde İmamı Zaman 

aşıklarının İmam’a olan özlemlerini 

giderdikleri bir mekan olmuştur.





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi
İhya Geceleri

Yüce Allah’ın bizler için Kuran’ı indirdiği güne 

Kadir Gecesi denir. Sevgili Rabbi’miz bu 

geceyi biz daha fazla istifade edelim diye 

gizli tutmuş, imamlarımız ve Peygamberimiz 

ise bu gecenin Ramazan ayında olduğunu bize 

söylemişlerdir. Ramazan ayının 19. 21. ve 23. 

gecelerinde istersek evimizde istersek 

camimizde sahur vaktine kadar sabahlayıp, 

dua ederek ve namaz kılarak bu geceyi 

geçiririz çünkü hadislerde Kadir Gecesinin 

bin geceden daha hayırlı olduğu, bu gecelerde 

yapılan ibadetlerin çok fazla sevabı olduğu 

söylenmiştir. Kadir gecesi olması muhtemel 

olan bu üç gecede sabaha kadar ibadet 

edilmesine ihya etmek yani sabahlamak denir. 

Ve bu gecenin sonunda yapılan en güzel 

ibadetlerden biri de Kuran’ı kerimi başımıza 

alıp 14 Masum (a.s)’ın ismini söyleyip onların 

hatırına Allah’tan hacetlerimizi dilemektir.  







Eglenerek Ögreniyorum Kösesi

Dua Etmek 

Çok kıymetli Peygamber Efendimiz 

Hz. Muhammed (s.a.a.) dua etmeye 

çok fazla önem verirdi çünkü dua 

etmek Allah ile konuşmaktı ve Allah 

ile konuşmak ona çok güzel gelirdi. 

Canımız ne zaman isterse yüce 

Allah’a içimizde olan her şeyi 

söyleyebilir, onunla konuşabiliriz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.a) 

buyuruyor ki Allah katında hiçbir şey 

dua etmek kadar değerli değildir.





Eglenerek Ögreniyorum Kösesi
Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim yüce Allah’ın biz insanlar için 

indirdiği kitaptır. Allah’ımız bizlere Kuran’ı 

Kerimde iyi insanlardan ve kötü insanlardan 

örnekler göstermiştir. Geçmiş zamanda 

yaşanan olaylardan bahsederek olaylardan 

ders çıkarmamızı istemiştir. Bizlere birçok 

bilgiyi Kuran’ı Kerim’de veren yüce Allah aynı 

zamanda onu öğrenip güzel sesimizle 

okumamızı emretmiştir. Sevgili 

Peygamberimiz de Kuran okumayı çok sever, 

güzel sesi ile Kuran okurdu. Her gün Kuran 

okuyan insanlar sanki Allah’ın karşısında 

oturup onun verdiği öğütleri dinliyor gibi olup 

bunu hayatına da uygulayarak güzel bir yaşam 

elde ederler inşallah. 

Kuran’ı tek başımıza okuyabileceğimiz gibi 

kardeşimiz hatta arkadaşlarımız ile de 

okuyabiliriz. Bazen annelerimiz bunun için 

evlerde Kuran merasimi bile düzenlerler. 











Eglenerek Ögreniyorum Kösesi

Yardımlaşmak

Güzellikler dini olan İslam’ın bizler için 

emrettiği en güzel davranışlardan biri 

de insanlara iyi davranmaktır. Muhtaç 

olanlara yardım etmek, insanlarla 

hediyeleşmek, akrabaları ziyaret etmek, 

büyüklere saygı ve küçüklere sevgi 

göstermek şüphesiz hem toplumumuzun 

düzenini sağlamakta hem de  insanlarla 

güzel ilişkiler kurmamızda yardımcı olan 

mükemmel davranışlardır. Komşusu 

açken tok yatan bizden değildir 

buyuruyor cihan Peygamberi sevgili Hz. 

Muhammed (s.a.a) Öyleyse bizler de 

İslam’ın bu güzel tavsiyelerine uyarak 

hayatımızı güzelleştirelim inşallah.  









Kabe



Mescidi Nebevi 



imam Rıza’nın Haremi



Cemkeran Mescidi



Hz. Masume’nin Haremi 



Allah’ım 

Bir Dua

Allah’ım sen bizi ve ailemizi 
Ehlibeyt (a.s)’ın sevgisinden 
mahrum etme, onların bu 

dünyada ziyaretini ve ahirette 
şefaatini nasip eyle ve benim 

Ehlibeyt’e yakışır şekilde 
kendimi yetiştirebilmem için 

yardımcım ol. 

Amin :)



/mektebimateryaller    


