


Sevgili anne babalar,
Çocuklarýmýza verdiðimiz bilgiler onlarýn önce kendilerini 

sonra çevresindekileri tanýmasýna yardýmcý olacaktýr. 
Ayný zamanda edindikleri bilgiler sayesinde, düþünme yetenekleri geliþecektir.

Pamuk Dede ile Þeker Nine serisinde 
Allah ve Peygamber sevgisi, Kur'ân-ý Kerîm, besmele, 
ezan, abdest, namaz ve dua konularýna yer verilmiþtir. 

Çocuklarýnýza faydalý olacaðýna inandýðýmýz bu seriyi sizlere armaðan ediyoruz.  
Muþtu Yayýnlarý
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Orman 
Okulunda iki
güvercin, aðaç
dalýna konmuþ,
Pamuk Dedeyi

izliyordu. Pamuk
Dede elindeki

tahtalarý oyuyor,
onlardan çam
kokulu küçük

tabaklar 
yapýyordu. 

Anne ve yavru
güvercin, onun
küçük tabaklarý
niçin yaptýðýný
doðrusu çok

merak etmiþti.
Güneþ iyice 

yükselmiþ  öðle
namazý vakti

gelmiþti.
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Pamuk Dede
bahçedeki  

çeþmeden abdest
alýyordu. Enes,

Pamuk Dedenin
yanýna giderek: 

-Dedeciðim camiye
ben de gelebilir

miyim, diye sordu.
Pamuk Dede:  

-Tabi ki. Sen de 
bizimle namaz 

kýlabilirsin, dedi.
Enes, dedesinin
verdiði cevaptan
dolayý çok mutlu
olmuþtu. Hemen

hazýrlanmaya
baþladý. Daha sonra

Pamuk Dede,
Enes'le birlikte

yaptýðý tabaklarý
yanýna alarak Þeker

Nineye 
"Allahaýsmarladýk"
dedi ve yola çýktý.
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Pamuk Dede ve
Enes, Orman 

Okuluna doðru
ilerliyordu. Anne ve
yavru güvercin de
uçarak onlarý takip
ediyordu. Az sonra
karþýlarýna küçük

bir cami çýktý.
Kalem gibi minaresi

ve yuvarlak 
kubbesiyle cami çok 
harika görünüyordu.

Pamuk Dede
caminin kapýsýna

yaklaþarak
ayakkabýlarýný

çýkardý. Ýlk adýmý
sað ayaðýyla atarak
Bismillâhirrahmânir

rahîm” deyip
camiye girdi. Enes

de onu izledi. Pamuk
Dede yanýndaki

tahta tabaklarý da
bir kenara býraktý.

Acaba Pamuk Dede
bu tabaklarý ne için 

yapmýþtý? 
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Anne ve yavru
güvercin caminin

penceresine 
konmuþ, içerideki

insanlarý 
izliyorlardý. Bugün

namazý Pamuk
Dede kýldýracaðý

için  en öne geçti.
Bir süre sonra
Pamuk Dede

ellerini kaldýrarak
"Allahuekber"
dedi. Duyulan,
sadece Pamuk

Dedenin sesiydi. 
O kadar insan, 

bir anda 
susmuþtu.

Camideki tüm
insanlar gibi Enes

de Pamuk Dede ne
yaparsa onu 
yapýyordu.

Anlaþýlan büyükler
gibi namaz kýlmak

Enes'in çok 
hoþuna gidiyordu. 
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Ýnsanlarýn 
yüzlerinde büyük

bir mutluluk vardý.
Dudaklarýný da

kýpýrdatarak dua
okuyorlardý.

Yavru güvercin, ilk
defa böyle bir þey

görüyordu.
Camidekilerin ne

yaptýklarýný 
bilmiyordu, ama
bu durum çok

hoþuna gitmiþti.
Sessizliði bozma-
mak için yavaþça
annesine yanaþtý:

-Anneciðim!
Pamuk Dede ve
arkadaþlarý böyle

ne yapýyorlar?
-Yavrucuðum!
Onlar þu anda

namaz kýlýyorlar.
Yani Allah'a,

verdiði nimetlerden
dolayý teþekkür
ediyorlar, dedi.



11



12

Öðlen namazý 
bittikten sonra

hep birlikte 
tespihler  çekildi.

Daha  sonra  
insanlar teker teker

camiden ayrýldý.
Pamuk Dede de
tahta tabaklarý
alarak Enes'le 

birlikte camiden
çýktý. Yavru

güvercin, bir ara
annesine:

-Anneciðim, ben
çok susadým, dedi.

Anne güvercin:   
-Biraz sabret

yavrucuðum!
Orman Okuluna
döndüðümüzde

deremizden içersin,
diyordu. Ama

yavru güvercinin
dayanacak hâli

kalmamýþtý.
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Tam bu sýrada 
Pamuk Dede tahta

tabaklara su 
doldurarak onlarý 
çimenlerin arasýna

býrakmasýn mý?
Pamuk Dede,
güvercinlerin
çeþmeden su

içemediðini çok iyi
biliyordu. Bu tahta

tabaklarý kuþlarý
düþünerek 

yapmýþtý. Anne ve
yavru güvercin

öyle sevinmiþlerdi
ki sormayýn!

Pamuk Dedenin
gözlerinin içine

sevgiyle 
bakýyorlardý. 

Sanki ötüþleriyle 
"Çok iyi kalplisin

Pamuk Dede,
çok..."   

diyorlardý.
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ÞÝÝR
Allah’ým

Kýldýðým namaz,
Ettiðim dua,
Kabul olsun.

Minicik kalbim, 
Senin sevginle, dolsun.

BÝLMECE
Ýbadetlerin özüdür.

"Allahuekber" ilk sözüdür.
Öncesinde abdest alýnýr.
Günde beþ kere kýlýnýr.

Cevap:Namaz

DÜÞÜNELÝM SÖYLEYELÝM
1- Pamuk Dede niçin abdest alýyordu?
2- Enes camide namaz kýlarken neler hissetti?
3- Anne ve yavru güvercin, Pamuk
Dedenin hazýrladýðý su dolu tahta 
tabaklarý görünce ne hissettiler?
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