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Muharrem Ayı Çalışma Kitabı  

5-9 Yaş 
İçindir 

M e k t e b i  M a t e r ya l l e r  



م ي رح ل رحمن ا ل هللا ا م  س ب  

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla  

Bu Kitabın Sahibi:  
…………………………………………………………………………… 



Muharrem 

لرحيم لرحمن ا هللا ا  بسم 

"Indeed the number of the months with Allah is 

twelve months in Allah's Book." 

-Surah At Tawba, verse :36  

 

Muharram is the first month in the Islamic year. It is also amongst  the 

scared months in the Islamic calendar. 

 

It is the month in which we remember Imam Hussain (as) and his  

companions for their sacrifice. 

 

In the month of Muharram we go to different places to attend  majlis. A 

majlis is a gathering in which we learn about Islam and the  story of 

Karbala. 

 

Our beloved Imam Hussain(as) and his companions fought the  army 

of Yazid and gave his life, on the 10th of Muharram, to save  the 

religion of Islam. That day is called Ashura. 

 

This year, because of the pandemic, we will remember Imam  

Hussain(as) in different ways. We will conduct our majlis at home,  

listen to some online programs and complete some Muharram  

activities. 

 
Allah`ın kitabında Allah katındaki ayların sayısı on 

ikidir 
 (Tevbe Suresi/36. Ayet)  

 
 

Muharrem İslam yılının ilk ayıdır. İslam takviminde kutsal 
aylar arasındadır. 

  
Hz. İmam Hüseyin (a.s)  ve arkadaşlarının 

fedakarlıklarından dolayı onları andığımız(hatırladığımız) 
aydır. 

  
Muharrem ayında  meclislere katılmak için çeşitli yerlere 
gideriz. Meclis İslami  bilgileri ve Kerbela`nın hikayesi 

öğrendiğimiz bir toplantıdır.  
 

Bizim sevgili İmamımız Hz. Hüseyin (as) ve arkadaşları 
yezit ordusuyla savaştı ve İslam dinini kurtarmak için 

Muharrem ayının  
10’unda hayatını verdi. O güne Aşura denildi.  

 
  



İmam Hüseyin Kimdir? 
Imam Hussain(as) is our 3rd Imam. He 

was born in Medina. 

Imam Hussain(as) is the grandson of 

our beloved Prophet  Muhammad 

(s). His father's name is Imam Ali 

(as), who  is our 1st Imam and His 

mother's name is Syeda Fatima  

(sa). Imam Hussain(as) also has a 

brother named Hasan  Mujtaba (as), 

who is our 2nd Imam. They are called 

the  Ahlul Kisa, meaning the  

 

İmam Hüseyin (a.s) üçüncü imamımızdır.  
O Medine de doğdu. İmam Hüseyin (as) 
sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(saa.) torunudur. Babasının adı birinci 

imamımız olan Hz. Ali(as) ve annesinin adı 
Fatıma (sa.)’ dır.  

İmam Hüseyin’in (as) ayrıca ikinci imamımız 
olan Hz. Hasan Müçteba (as) adında bir 

erkek kardeşi var. Onlara Ehli Aba 
insanları anlamına gelen Ehlî-i Kisa denir.  

 
 

          Hadi Ehl-i Kisa’nın isimlerini yazalım.  



Neden İmam Hüseyin’i Seviyoruz)? 

 
Allah bize 12 İmam verdi. Bütün İmamlar bizim için 

yol göstericidir. Allah’a yaklaşmamıza yardım eder ve 
bize nasıl iyi insan olacağımızı öğretirler. 

  
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s) İmam 

Hüseyin’e (as) özel bir sevgi gösterdi.  
 

Allah bir gün peygamberimize İmam Hüseyin’ in Yezid 
adında bir zorbanın karşısında duracağını ve İslam’ ın 

öğretilerini koruyacağını söylemiştir.  
Peygamberimiz bu nedenle  şöyle derdi: “Hüseyin 

benden ben Hüseyin’denim.” İmam Hüseyin’ i sevmek 
peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’i sevmek 

gibidir, peygamberimizi sevmek Allah’ı sevmek gibidir  

Ben Allah’ı seviyorum, Allah’ı 
sevdiğim için Peygamber 

Efendimizi seviyorum ve O’nu 
sevdiğim için  

İmam Hüseyin’i seviyorum.  



As the candle gives us light in the darkness, 

our Imams 

are the light of Allah for us. Their teachings 

and words are  like a light which guides us 

towards the path of Allah. 

 

Complete the candle activity on the 

next page ! 

Allah‘ın Nuru 

Imam  
Ali  

(a.s) 

Mumun karanlıkta bize ışık verdiği gibi 
İmamlarımızda bizim için Allah’ın nurudur.  
Onların öğretileri ve sözleri bizi  Allah’ ın 

yoluna yönlendiren bir nur gibidir.  
Sonraki sayfadaki mum aktivitesini 

tamamlayın!  
Bu çizgiler üzerine katlayın ve mum alevinin 

üstüne yerleştirin. Sonra yeşil şeklin üzerine 
mumu yapıştırın.  

Imam  
Hasan  
(a.s) 

Imam  
Hüse
yini  
(a.s) 

Imam  

Zeynel 
Abidin i  
(a.s)  

Imam  
M. 

Bakır
(a.s) 

Imam  
Cafer 
Sadık  
(a.s) 

Imam  
Musa 
Kazı
m 

(a.s) 

Imam  
Ali 

Rıza  
(a.s) 

Imam  

M. 
Taki  
(a.s) 

Imam  
Ali 

Naki  
(a.s) 

Imam  

Hasan 
Askeri  
(a.s)  

Imam  
Mehdi 
(a.f)) 



Bu çiz giler üzerine 
katlayın ve mum alevinin 
üstüne yerleştirin. Sonra 
yeşil şeklin üzerine mumu 

yapıştırın.  



Yazid wanted Imam Hussain (as) to accept him as his 

leader. Imam Hussain (as) knew that he was not 

following  the message of Islam, so he decided to 

stand against him.  He gathered his family members 

and left his home town  Medina. Imam Hussain's first 

stop was Makkah. 

He spent some time in Makkah because he wanted to  

perform Hajj. Soon he realized Yazid had sent 

someone to  kill him. Therefore Imam Hussain(as) left 

the Holy city of 

Makkah immediately and traveled to the city of 

Karbala. 

Imam Hussain(as) reached Karbala on 2nd of 

Muharram. 

Write down the first letter of each picture to 

find out  how many days it took Imam 

Hussain (as) to reach  Karbala from Makkah. 

Kerbela’ya Yolculuk 

 

Yezid İmam Hüseyin’ in (as) kendisini lideri 
olarak kabul etmesini istedi. İmam Hüseyin 

(as) onun İslam’ın mesajına uymadığını 
biliyordu  bu yüzden ona karşı durmaya 

karar verdi. İmam aile üyelerini topladı ve 
memleketi Medine’yi terk etti. İmam 

Hüseyin (as) ilk durağı Mekke’dir.  
İmam hac ziyaretini yapmak istediği için 
Mekke de biraz vakit geçirdi. Kısa süre 

sonra yezidin kendisini öldürmek için birini 
gönderdiğini fark etti. Bu nedenle İmam 
Hüseyin (a.s) hemen Mekke şehrini terk 

etti ve Kerbela şehrine gitti. İmam Hüseyin 
(a.s) Muharremin 2. günü Kerbela’ ya ulaştı.  

 
İmam Hüseyin (as) Kerbela’ ya Mekke’ den 

kaç günde ulaşmıştır, işlemleri çözerek 
bulalım  

12 + 8  3 + 1  



 Şimdi & Sonra 

İmam Hüseyin (a.s)’ın yolculuğu;  

  
Yol güzergahı;   

Eski günlerde yolculuk yapmak şimdi olduğundan 
farklıydı. İmam Hüseyin’ in Kerbela yolculuğunda ne 

kullanacağını öğrenmek için sonraki sayfadaki resimleri 
kesin ve sıralayın. Daha sonra başka bir yere seyahat 
ederken kullandığınız malzemelerle karşılaştırın ve 

aşağıda ki resimleri yapıştırın. 
 

İmam Hüseyin (a.s)  SEN  

Ne ile 
yolculuk 
edilir  

Arkadaş 
ve aile ile 
iletişim 
kurma 

Nerede 
kalırsın;   

Kolay     -     Zor  



Bu Resimleri Kesin ve Onları “Şimdi & Sonra” 
Tablosuna Yerleştirin.  



When Imam Hussain(as) reached Karbala, 

he called one of his 

best friend Habib to join him in the fight 

against Yazid. Habib  gladly accepted his 

invitation. What if you received an invitation  

from the Imam, how would you reply back to 

him ? 

İmam Hüseyin’e Mektup (a.s) 

İmam Hüseyin (as) Kerbela’ ya ulaştığında, en yakın 
dostlarından Habib’i Yezid ile mücadeleye katılmaya 
çağırdı. Habib daveti memnuniyetle kabul etti.  
 
Peki ya siz İmam Hüseyin’den (as) bir davetiye 
alsaydınız, ona nasıl cevap verirdiniz?  
Sevgili İmam Hüseyin (a.s),  
Sevgilerimle,  



When Imam Hussain(as) reached Karbala, 

his brother Abbas(as)  and his 

companions, set up some camps for their 

stay. Draw and  color the camps of Imam 

Hussain(as) and his family. 

İmam Hüseyin(a.s) Kampı 

İmam Hüseyin (as) Kerbela’ya ulaştığında, kardeşi Abbas(as) ve 
arkadaşları, kalmaları için kamp (çadır) kurarlar. 
 
Sen de İmam Hüseyin (as) ve ailesinin çadırlarını çiz ve boya   



Zülcenah 

Imam Hussain(as) had a special 

horse called Murtajis. It was a  

very loyal horse of Imam 

Hussain(as). Murtajis remained 

with  Imam Hussain(as) till his 

last moments. Color this horse in 

the  remembrance of Murtajis. 

 

İmam Hüseyin’in(as) Zülcenah adında özel bir atı vardı.  

İmam Hüseyin’e  çok sadık bir attı.  

Zülcenah son ana kadar İmam Hüseyin’in(as) yanında kalır.  

Zülcenah anısına bu atı boyayın.  



Imam Hussain(as) had a younger brother 

named Abbas(as). He 

was a very brave man.  

Because of his bravery 

Imam Hussain(as) had  

made him the 

commander of his army. 

He  was also the flag 

bearer of Imam 

Hussain's  army. On the 

day of Ashura Imam  

Hussain(as) asked him to 

bring water for the  

children. 

Abbas(as) went to the Furat River and filled his 

water flask. Even 

though he was thirsty from many days, he did not 

drink even a sip of  water. As he was coming back 

to the tents with water, the army of  Yazid tried to 

stop him. Abbas(as) fought with Yazid's army but 

they  cut his hands off so he could not bring the 

water for the children of 

Imam Hussain(as). In the memory of 

Abbas(as) we place an alam  which 

sometimes have a hand on it. 

Abbas Ibn Ali (as) 

Ya Abbas  (as) 
Elem, insanlara 

İmam Hüseyin’in ve 
ailesinin hatırasını 

hatırlatan bayraktır 

 
İmam Hüseyin’in(as) Abbas (as) 
adında bir erkek kardeşi vardı. O 
çok cesur bir adamdı. İmam Hüseyin 
(as) cesaretinden dolayı onu 
ordusunun komutanı yapmıştı. Aynı 
zamanda İmam Hüseyin’ in 
ordusunun bayrak taşıyıcıdır.  
Aşura gününde İmam Hüseyin (as) 
ondan çocuklarına su getirmesini 
istedi. Abbas (as) Fırat Nehrine 
gitti ve su matarasını doldurdu. 
Günlerce susamış olmasına rağmen 
bir yudum su bile içmedi. Su ile 
çadırlara dönerken Yezid ordusunu 
onu durdurmaya çalıştı. Abbas (as) 
yezidin ordusu ile savaştı ama İmam 
Hüseyin’ in (as) çocuklarına 
getirmemesi için ellerini kestiler.  
 



   Çizgi ve Renk 

 
Elemin izini sür ve renklendir.  
İçine “YA ABBAS (AS)” yaz.  



Abbas (as)'a Yardım Et 

 
Abbas’ ın (as) su matarasını doldurmasına 
yardım edebilir misin? :) 



Ali Akbar(as) was Imam Hussain's(as) oldest son. 

Imam Hussain(as)  used to love him a lot. He looked 

just like the Holy Prophet  Muhammad(s). He even 

had the same voice. Ali Akbar(as) not only  looked 

like Prophet(s) but he also showed same good 

manners like  him. He was so similar to the 

Prophet(s) that everyone called him  the image of 

the Prophet(s). On the day of Ashura Imam 

Hussain(as)  asked him to give Adhan, so that 

Yazid's army could remember the  Holy Prophet's 

message and realize that they are on the wrong 

side. 

 

Ali Akbar (as) gave Adhan for which 

prayer? Ali Ekber(as) Annesinin Adı Neydi?  

Ali Akber (as) 

Ali Ekber (as), İmam Hüseyin’ in en büyük oğluydu. İmam Hüseyin 
(as) onu çok severdi. O tıpkı peygamberimiz Hz. Muhammed’ e (s) 
benziyordu. Ali Ekber (as) sadece Peygamber (s) gibi görünmekle 
kalmadı, aynı zamanda onun gibi güzel davranışlar gösterirdi. 
Peygambere o kadar benziyordu ki herkes ona peygamberin 
kopyası derdi. 
 Aşura gününde İmam Hüseyin (as) ondan ezan vermesini istedi, 
böylece yezidin ordusu peygamberimiz Hz. Muhammed’ in (s) 
mesajını hatırlayabilsin ve yanlış tarafta olduklarını fark 
edebilsinler.  
 
 
 

Ali Ekber (as) hangi namaz için ezan verdi?  



Muharrem Bulmacası  
Kelimeleri resimler ile eşleştirelim  

Kılıç  
 

Gözyaşı 
  

Ok  
 

Kerbela 
  

Elem 
  

Aşura 
  

Su 
  

Çöl  



When we hear the tragedy of 

Imam Hussain (as),  tears fall 

out from our 

eyes 

in the  remembrance of his 

great sacrifice. It is mentioned  

in many hadiths that crying on 

the tragedy of Imam  Hussain 

(as) will bring great reward for 

us. During the  majlis if one 

would shed a tear, for Imam 

Hussain  (as), as small as the 

size of the bee's 

wing 

Allah  will bring him to 

Paradise on the day of 

judgement.) ? 

   İmam Hüseyin (a.s) İçin Gözyaşı 

İpucu: o Allah’ın 

bizim için 

yarattığı ilk 
peygamberdir. 

 
İmam Hüseyin’ in (as) trajedisini 
işittiğimizde, onun büyük 
fedakârlığının anısına 
gözlerimizden yaşlar dökülür. 
İmam Hüseyin (as) trajedisine 
ağlamanı bize büyük mükafat 
getireceği birçok hadiste 
bahsedilmektedir. Meclis 
sırasında imam Hüseyin (as) için 
arı kanadı kadar küçük göz yaşı 
dökülürse Allah kıyamet günü onu 
cennetine getirecektir.  
 
 
 
İmam Hüseyin’ e (as) ağlayan ilk 
insanın adını biliyor  musun? 



Kerbela Şehitleri İçin Bayraklar  

Kerbela şehitlerinden bazılarını renklendir 
ve isimlerini yaz  

Abbas(as)  

 Ali Akber(as) 

Kasım ibn Hasan (as) Habib(as)  

Ali Asgar (as) İmam Hüseyin(as) 



Kerbela’dan Dersler  

The story of Karbala teaches us 

many lessons. Here we are  

going to list a few for our 

understanding: 

O b ey  Al lah  

Imam Hussain(as), his family and his 

companions were the true  followers of 

the religion of Islam. They always 

followed the teachings  of Quran and 

obeyed Allah's commands. 

Stan d  for Tr u th  

Our Imam took a stand against 

Yazid because he knew Yazid was  

breaking the laws of Allah. Imam 

Hussain(as) was never afraid of  

speaking the truth and stood up 

against the flasehood. 

Be a Good Friend 

The companions of Imam Hussain(as) 

were very loyal and helpful to  him. 

Imam Hussain(as) was very happy to 

see the support of his  friends on the 

day of Ashura. 

Be Patient 

Imam Hussain (as) and his family 

suffered many hardships in the  

journey to Karbala, on the day of 

Ashura and even afterwards. But  

they never complained and always 

remained patient. 

Repentance 

Hur was a soldier in Yazid's army. A 

night before the Ashura, he  realized he 

was on the wrong side. So he asked 

Imam Hussain (as) to  forgive him. 

Imam accepted Hur in his army and he 

fought by his  side on the day of 

Ashura. 

 
Kerbela  hikayesi bize pek çok ders veriyor. Burada birkaçını 

anlamanız için listeleyeceğiz.  
 

Allah’ a İtaat Et  
İmam Hüseyin’ in (as) ailesi ve arkadaşları İslam dininin 
gerçek takipçileriydi. Her zaman kuran öğretilerini takip 

ettiler ve Allah’ın emirlerine uydular.  
 

Gerçeği Savun  
İmamımız yezidin Allah’ın emirlerini çiğnediğini bildiği için 
yezide karşı tavır aldı. İmam Hüseyin (as) hiçbir zaman 

doğruyu söylemekten korkmamış ve batıla karşı çıkmıştır.  
 

İyi Arkadaş Ol  
İmam Hüseyin’ in (as) arkadaşları ona çok sadık ve 
yardımseverdi. İmam Hüseyin (as) Aşura gününde 

arkadaşlarının desteğini görmekten çok mutlu oldu.  
 

Sabırlı Ol 
 İmam Hüseyin (as) ve ailesi kerbela yolculuğunda, Aşura 
gününde ve sonrasında pek çok çektiler. Ama asla şikâyet 

etmediler ve hep sabırlı kaldılar.  
 

Tövbe 
 Hür yezidin ordusunda bir askerdi. Aşura dan bir gece önce 
yanlış tarafta olduğunu anladı. Bu yüzden İmam Hüseyin’ den 
(as) kendisini affetmesini istedi. İmam ordusuna Hür’ ü kabul 

etti ve Aşura gününde yanında savaştı.  



Kerbela Küpünden Dersler  

Küpün 

Tepesi  

Yapıştır 
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İyi Arkadaş Ol  

Tövbe 
KERBELA KÜPÜNDEN DERSLER  
İYİ ARKADAŞ OL  
Yapıştır Yapıştır  
GERÇEĞİ SAVUN  
SABIRLI OL  
İSİM  
TÖVBE  
Yapıştır  
ALLAH’A İTAAT ET  
Küpün Tepesi  

Yapıştır 

Yapıştır Yapıştır 




