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Sevgili anne ve babalar; “Ço-
cuklarım henüz daha küçük, ergenlik 
yaşına gelince namaz kılar” diye dü-
şünmeyelim. “Ağaç yaş iken eğilir.” 
atasözünü hatırlayalım. Anne ve ba-
basının gayretleriyle namaza alışan 
çocuklar, ergenlik çağına gelince 
yerine getirmekle sorumlu olduğu 
ilâhî emirleri hiç zorlanmadan, seve-
rek yaparlar. 

Bu kitapçık, siz sevgili anne ve 
babalara bu konuda yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanmıştır ve beş bö-
lümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, yavrularımızı 
neden namaza alıştırmamız gerektiği 
anlatılmaktadır.

İkinci bölümde, Peygamber 
Efendimizin (s.a.s.) çocuklara namazı 
nasıl öğrettiği açıklanmaktadır.

Üçüncü bölümde, çocukların 
yaşlarına uygun namaza alıştırma 
pratiklerinden bahsedilmektedir. 

Dördüncü bölümde, çocukları 
camiye alıştırma uygulamaları veril-
miştir.

Beşinci bölümde ise, okul vakit-
lerinde namazlara devam edilmesi 
konusunda tavsiyelerde bulunulmuş-
tur.

Bu kitapçıkta anlatılanlardan ço-
cuklarınızın yaşlarına, cinsiyetlerine 
ve kapasitelerine uygun olan pratik-
leri seçerek ve bunları zamana yaya-
rak onları namaza alıştırabilirsiniz.

Allah (cc) çalışmalarımızda hepi-
mizi başarılı kılsın. Âmin…

Gayret bizlerden tevfik Allah’tan-
dır.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…
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İÇİNDEKİLER



Anne-babalar, evlatlarını yetiş-
tirirken öncelikle eğitim ilke 
ve prensiplerine göre hareket 

etmelidirler. Unutulmamalıdır ki eği-
timin yeri, hayatın her alanıdır ve eği-
timin yaşı da yoktur. Fakat ailenin ve 
özellikle de ailedeki eğitimin çocu-
ğun yaşamındaki önemi çok büyük-
tür. Bu sebeple çocuklarımızın İslâmî 
eğitimi için başta evimizde terbiye 
kurallarına dikkat etmeli ve bunu ön-
celikli meselemiz haline getirmeliyiz. 
Bizler, aile ve toplumun çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Aile ve top-
lumu olması gereken yöne doğru 
ileten ilahî istikamet çizgisi ise; na-
mazdır. Çünkü namazları cemaatle 
kılmaları için müminleri camiye da-
vet eden Allah Resulü (s.a.s.), nafile-
leri kılmaları için ise onları evlerine 
yönlendirerek müslümanları aile ve 
toplum arasında dengelemiştir. Bu 
sebeple tıpkı camiler gibi, evler de 
bir mabed olup anne-babalar da bi-
rer öğretmendirler.  Zira Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyorlar: 
“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğü-
nüz sürüden sorumlusunuz.” (Buhârî, 
Cum`a 11) Bundan dolayı iddiamız 
şudur ki, aile ve toplumu etrafında 
halkalayan asıl merkez namazdır. Na-
mazını ikame etmiş her müslüman 
iyi bir toplum ferdi, iyi bir aile baba-

sı ve çocukları için iyi bir öğretmen 
olacaktır. Böylece çocuklar Allah’ı, 
peygamberi, kitabı, namazı, kıbleyi, 
seccadeyi en başta, aile çatısı altında 
kurulu mabed evlerde, sevgi bağı ile 
Rablerine ve birbirlerine bağlanmış 
öğretmen ebeveynlerin nezaretin-
de tanımış olurlar. Göz aydınlığı olan 
“efendi ve iffetli” (Âl-i İmrân, 3/39) ço-
cuklar ancak o evlerde oluşan iklim-
de yetişir.

Namaz, çocuklarımızın sağlık-
lı bir kişiliğe sahip olmalarında son 
derece etkili bir ibadettir. Çünkü ha-
yatımızın her alanında en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şey aslında, irade eği-
timidir. Namaz ise, irade eğitiminin 
membaıdır. İrade eğitimi almayan 

I
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Yavrularımız İçin Namazın Önemi



GELİN NAMAZ KILALIM

Allah’ı zikir için,
Gelin namaz kılalım.
Lütfuna şükür için,

Gelin namaz kılalım.

Kalbi şeffaf çocuklar,
Nurlu sedef çocuklar,
Yüreği saf çocuklar,

Gelin namaz kılalım.

Günahtan saklar bizi,
Saflar kucaklar bizi,
Camiler bekler bizi,

Gelin namaz kılalım.

Çiçeklerle, kuşlarla,
Güldeki nakışlarla,

İçli yakarışlarla
Gelin namaz kılalım.

Tekbir alsın yürekler,
Çiçek açsın dilekler,

Gıpta etsin melekler,
Gelin namaz kılalım.

Bestami Yazgan

www.namazaalistir.com


