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PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN 
ÖZGEÇMİŞİ 

 
• 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu.  
• 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  
• 1993’de AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalında doktorasını 

tamamladı.  
• Ankara’da 5 yıl DKAB öğretmenliği, 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı 

olarak görev yaptı.  
• 1994’de Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 

Din Eğitimi Anabilim  Dalında yardımcı doçent olarak atandı.   
• Tunus’ta 10 ay, Belçika’da 3 ay, Fransa ve Almanya’da birer ay araştırmalarda 

bulundu.  
• 1998’ de doçent 2004'de profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası. 
• Nisan 2011’den beri Marmara  Üniversitesi’nde din eğitimi  dalında öğretim üyesi 

olarak görev yapmaktadır. 
• İLGİ ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, karşılaştırmalı din 

eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk eğitimi. 
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• Hiç olmazsa eskiden, arada bir uğrar hal hatır 

sorarlardı, hani yasak savmak kabilinden diyelim. 
• Senden sonra evin yolunu unuttu çocuklar. 
• Geçenlerde kapıdan şöyle bir göründü küçük 

oğlun. Bir sitem, bir sitem. 
• "Uğraşmazmış diyor üçbuçuk emekli maaşınla 

senin, banka kuyruklarında iş güç arası..." 
• Büyük oğlan desen, bana hâlâ dargın; getirdiği 

müteahhide vermemişim diye evi, habire söylenip 
duruyormuş. 

• "Yok babamın anıları varmış, yok elleriyle dikmiş 
bahçedeki  sardunyaları...bıraksın o eski hülyaları" 
diyormuş. 

• "Ne babamdan, ne ondan anı kalır, bilsin ki öldüğü 
gün o ev satılır..." 

• Bu çocuklar kime çekti bilmiyorum ki canım, 
• Son günlerde dalıp dalıp gidiyorum, canım 

sıkılıyor, canım. 
• Kız, daha kırkın çıkmamıştı ki evlendi, 
• iki çocuklu o para göz adamla... 
• Geçenlerde ayak üstü şöyle bir uğradılar, 
• adam hem saygısız hem de aşırı şişman. 
• Sana birşey söyleyeyim mi canım, 
• kız pek mutlu değil, yani bin pişman, dokunsan 

ağlayacak... 

• Ayrılırken elimi öptü, bu kış havalar soğuk 
geçecekmiş. 

• "Aman kendine iyi bak, sakın hastalanma bu 
yaşında; sabah akşam mutlaka al o ilaçlarını, 

• biliyorsun artık babam da yok başında" dedi. 
• O gitti, oturup bir güzel ağladım. 
• Artık ne telefonum çalıyor, ne de kapım; 
• mektup desen, kimden gelecek be canım? 
• Son günlerde zaten karşı kaldırımlarda dolaşıyor 

postacı. 
• Yok sakın aklından geçireyim deme, inan ki kırgın 

değilim. 
• Biraz burukluk işte biraz hüzün, 
• hüzün bilirsin en doğal hâlimdir. 
• Hani bir de kahve yapmak zor gelmese, 
• taşırmasam hani her defasında. 
• Şiişşttttt ! kimse duymasın; 
• ilaçlarımı da almıyorum artık son zamanlarda. 
• Kokunu öyle özledim ki canım, 
• dün gece kahverengi paltona sarılıp uyudum, 
• hayalimde okşadım o güzel saçlarını. 
• Hani, sana da kızmıyor değilim ara sıra, 
• Benden önce gittin de sanki sultan mı ettiler seni 

Mısır'a...!!? 

şikayetname ikbal.mp3
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  AİLEDE ÇOCUĞUN 

DİN EĞİTİMİ  
 

 Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 
 

 

     



. 

DİN NEDİR? 
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DİN 

• İNANÇ 

• İBADET 

• MUAMELAT 

• AHLAK 
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Çocuk 

 

• ADI ÜSTÜNDE ÇOCUK 

 



DİN EĞİTİMİ  

NE ZAMAN 
BAŞLAR? 



BİR SORU 

 

ÇOCUĞUN EĞİTİMİ BİR ERKEKLE 
BİR KADININ EVLENMEYE 
KARAR VERDİKLERİ ANDA  
BAŞLAMIŞTIR. 

BİTMİŞTİR. 
 

 



Eş Seçimi:  

Çocukların anne baba üzerindeki hakkı evlenmeden önce 
başlamıştır. Kişi evleneceği ve neslini devam ettireceği 
eşini seçerken dikkatli davranması ve eşini itinayla 
seçmesi gerekir. 

 

 



 
Yaşlara göre din 

eğitimi  
  

Hangi yaşta ne 

öğretelim? 
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sadaka   

Kur’an ve dua okuma, ezberleme   

ibadetleri gözleme namaz 

alıştırmaları 

oruç alıştırmaları  

namaz uygulama  

hac  

zekât  

namaz  

oruç 

  

masal ve hikâyeler 

                   

kıssa ve hikâyeler 
  

basit dinî bilgiler 

iman esasları  

(Allah, peygamber)                          

iman esasları 

(kitaplar, peygamberler) 

iman esaslarının tamamı 

TEMİZLİK                             GÖRGÜ KURALLARI                              AHLAK 

(ninni)               (Kur’an, ilahi, ezan)                       MÜZİK                                                (Kur’an, ilahi, ezan)   

DUA   

İYİ BİR ÇEVRE   

AİLEDE ÖRNEK OLMAK   

HELAL GIDA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
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KİŞİLİK 

•NE ZAMAN 
OLUŞUR? 
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KİŞİLİĞİN OLUŞUMUNDA… 

Anne-Baba 
(Yetiştiği Aile) 

Çevre 

Mizaç 
Öz, Yaradılış, Genetik, 
Soyaçekim 

Ailenin tutumları, 
değerler, örf, adet, 
anane, inanç, kültür 

Gelenekler, 
makro kültür 

%35 

%45 

%20 



KİŞİLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE OKUL ÖNCESİ 
OLUŞUR 

•OLUŞAN 
NEDİR? 
www.mehmetzekiaydin.com 



Anne babanın çocuk doğmadan önce 
hamilelik döneminde psikolojik olarak 
doğuma ve çocuk yetiştirmeye hazırlıklı 
olmasıdır.  

 

Allah’tan hayırlı evlat istemekte doğum 
öncesi görevleri arasında söyleyebiliriz. 

DOĞUM ÖNCESİNDE ANNE BABANIN  
GÖREVLERİ 



Rabbimiz! Bize gözümüzü 
aydınlatacak eşler ve 
zürriyetler bağışla ve bizi 
takvâ sahiplerine önder kıl! 
Furkan suresi 74. 



Anne baba, çocuğun bakımı için gerekli olan helal süt ve helal 
lokmayı temin etmelidirler. Yani çocuğun gıdası helalinden 

olmalıdır. 

“Ey iman edenler! Size rızık olarak 
verdiğimiz şeylerin temiz ve helal 
olanlarından yiyin.” (Bakara suresi 172. ayet) 

 Rasulullah (s.a.v.) devamla: "Uzunca sefer çıkmış, 
yorulmuş, saçı dağınık, üstü başı tozlanmış bir 
adam ellerini göğe uzatarak: 'Ya Rab! Ya Rab!' diye 
yalvarır. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, 
giydiği haramdır. Haram gıda ile beslenmiştir. 
Bunun duası nasıl kabul olur?" buyurdu. (Müslim ve Tirmizi) 





Yeni doğan bir çocuğa 

yapılması gereken ilk iş 

duadır. Çocuğun Müslüman 

olarak yaşaması, Allah’ın 

rızası dairesinde ömür 

sürmesi, şeytanın şerrinden 

korunması, hayırlı bir evlat 

olması için hayır duada 

bulunmak, onun hem dünya 

hem ahiret saadeti için büyük 

önem taşır. 

 

• Çocuğun sağ kulağına 

ezan, sol kulağına kamet 

okumak: Bu adet bizzat 

Peygamber Efendimizden 

gelmektedir. Hz. Hasan 

dünyaya geldiğinde 

Peygamberimiz  onun sağ 

kulağına ezan, sol kulağına 

da kamet okumuştur. 

 



EMZİRMEK 

 

İki yıla kadar çocuğu emzirmek ve sütten kesmekte annenin 
görevleri arasındadır. 

 

• “Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü 
anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki 
yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana babana 
şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.”    
LOKMAN / 14  

• “Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu 
zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, 
otuz ay sürer.”  AHKAF / 15  

 

 

 

 



Ninni  

• Gide gide gittim 
Bir çayıra gittim 
Gökten bir beşik indi 
İçinde Halil İbrahim 
Allah dedim büyüttüm 
Ninni dedim uyuttum 
Hak yoluna gönderdim 
Hurmalar dilim dilim 
Onu yiyen dervişler 
Hak yoluna ermişler 

 Hak yolunda bir kuyu 
İçinde zemzem suyu 
Eğildim su içmeye 
Kanatlandım uçmaya 
Cennetteki huriler 
Hurilerin hocası 
Bugün Kadir gecesi 
Getirdiler deveyi 
Bindirdiler Ali'yi 
Ali kitap getirdi 
Cümlesine selam yetirdi! 



Efendimiz Buyuruyor: 

 “Kıyamet gününde 
kendi isimleriniz ve 

babalarınızın 
isimleriyle 

çağrılacaksınız. 
Öyleyse isimlerinizi 

güzel koyun.”  
Çocuğun ismi doğduğu gün konulması tavsiye 

edilmektedir; fakat yedinci güne kadar da 
ertelenebilir. 

 Örnek: Ceylin 



Akika kurbanı kesmek: Yeni doğan çocuk için şükür 
amacıyla kesilen kurbana akika kurbanı adı verilir. 
Peygamber Efendimiz çocuğu olan kimsenin akika 
kurbanı kesmesini tavsiye etmiştir. Hz. Fatıma da 
çocuklarının doğumu üzerine koç kesmiştir. Ayrıca 
anne babanın akika kurbanını çocuğun doğumunun 
yedinci günü kesmesi daha faziletlidir. 

 

Başının traş edilmesi: Akika kurbanı kesildikten sonra 
çocuğun saçının traş edilmesi, kesilen saçının 
ağırlığınca altın, bu mümkün değilse gümüş sadaka 
verilmesi sünnettir.  



Sevgide ölçülü olmak: 
Her anne baba 
yaratılıştan gelen bir 
duygu ile çocuklarını 
severler. Yüce Allah Kehf 
süresinde mal ve evlat 
dünya hayatının süsüdür 
buyurmuştur.  

Bundan dolayı sevgide 
aşırılıklara gidilmemeli, 
sevgi hataların görülme-
sini engellememelidir. 



KIZ ERKEK AYRIMI YAPMAMAK 

Anne babanın çocukları arasında 
hiçbir konuda kız erkek ayrımı 
yapmamaları gerekir. Birisine sadece 
kız oldu diye haksızlık etmek, dinen 
uygun olmadığı gibi aklen de uygun 
değildir. Ayrıca Kur’an’da kız erkek 
ayrımı yapmak kötü bir cahiliye devri 
âdeti olarak tanıtılır. 

 



 

MERHAMETİ 

ÖĞRETMEK 

 

Hayvanları sevmek 

Bitkileri sevmek 

İNSANLARI SEVMEK 

YARATANI SEVMEK 

PEYGAMBERİ SEVMEK 

 

 

 

 

 

 



• Anne baba 6-7 
yaşlarındaki kız 
ve erkek 
çocuklarının 
yataklarını 
ayırmalıdır. 
 

 



 

Çocuklara güzel 
davranmalı, şiddete 
başvurmamalıdır. 

 

Çocuklarına karşı 
beddua etmemelidir. 

 

Çirkin sözler 
söylememelidir. 



Çocuklar: 

Ne zaman 
namaza 
başlamalı? 

Ne zaman 
Kur’an 
okumayı 
öğrenmeli? 
 

 

 



•Zevkle mi 
zorla mı 

öğretelim? 



O halde 

•Çocuk neyi zevkle 
yapar? 

•Neyi zorla yapar? 



• AYVAYI YEDİRTMEYECEĞİZ. 



AYVAYI YEDİRTMEYECEĞİZ. 

• NE ZAMAN? Sordukça cevaplayacağız.  

• NE KADAR? Anlayacağı kadar / kapasitesi / 
gelişimi kadar / olgunlaştığı kadar 

• 1.bilgi  2.duygu 
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Çocuklar ne zaman zorlanır? 

• Bir çocuğun dikkati toplama süresi? 

• Sessiz durma süresi? 

• Oyun oynama süresi? 

• Resim yapma süresi? 

• Ezber yapma yaşı? 

• Uyuma süresi? 

 

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&realattid=f_fdmtanv3&attid=0.8&disp=inline&view=att&th=11897bb1fba701ef


Zorla güzellik olur mu? 

• (eşimizi, çocuğumuzu, çevremizdekileri) 

•sürekli azarlarsak 

 

 

 





soralım 

•Çocukların işi ne? 

•Çocuklar dünyaya 
niçin gelmişlerdir? 



Çocukların işi: oyun 





 

Selam verme adabını,  

İzin isteme adabını, 

Oturup- kalkma adabını, 

Konuşma ve susma 

adabını, 

Oyun oynama adabı, 

Yolda yürüme adabı, 

Yardımlaşma ve 

sorumluluk yüklenme 

adabı, 

 

 

Çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını sağlayacak kurallar  

 

Giyinme ve süslenme adabı, 

Yeme içme adabı, 

Tuvalete gitme adabı, 

Başkalarının haklarına riayet 

adabı, 

Başkalarını rahatsız etmeme 

adabı, 

Yaşlılara saygılı davranma 

adabı, 

Temizlik adabı, 

 



Beş önemli kavram 

• KUL HAKKI 

• EMPATİ 

• ALLAH RIZASI 

• ALLAH KORKUSU 

• MERHAMET 



Hep kafaları dolduruyoruz 
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PEKİ GÖNÜLLER? 

 



İLÂHÎ SÖYLEMEK  
ÖĞRETMEK 

    

 

 



Gül Yüzünü Rüyamızda 
• Gül yüzünü rüyamızda  

Görelim ya Rasulellah  
Gül bahçene dünyamızda  
Girelim ya Rasulellah  
  
Aşkınla yaşarır gözler  
Firakınla yanar özler 
Mubarek ravzana yüzler 
Sürelim ya Rasulellah 
 

 Veda edip masivaya 
 Yalvarıp Yüce Mevlaya 
 Şefaati Mustafaya 
 Erelim ya Rasulellah 

 
 Sensin gönüller sultanı  

Getiren yüce Kur'anı  
Uğruna tendeki canı  
Verelim ya Rasulellah  

  
 
  



Medine’nin Yollarında 

Medine yoluna vardım, 
Can Muhammed’i aradım, 
Onu görmekmiş muradım, 
Medine’nin yollarında, Medine’nin yollarında. 
*** 
Yollarında, yollarında, 
Güller açmış ravzasında, 
Medine bakar Mekke’ye, 
Gönül onun sevdasında. 
*** 
Yeşil kubbe görünüyor, 
Kervan nura bürünüyor, 
İçimde hasret bitiyor, 
Medine’nin yollarında. 
*** 

Yollarında, yollarında, 
Güller açmış ravzasında, 
Medine bakar Mekke’ye, 
Gönül onun sevdasında. 
*** 
Resulullah çağırıyor, 
Gönül sanki çıldırıyor, 
Bastığım yerler yanıyor, 
Medine’nin yollarında. 
*** 
Yollarında, yollarında, 
Güller açmış ravzasında, 
Medine bakar Mekke’ye, 
Gönül onun sevdasında. 
 



NE YAPALIM? 

•İYİ BİR ÇEVRE 

•İYİ ÖRNEKLER 

•İYİ ARKADAŞ 
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Çocuk ve ergen üzerinde arkadaş grubunun etkisi yoğun bir 

şekilde gözlenir. Öyle ki çocuklar, ailesinden kazandığı bazı 

tutumları, arkadaş grubu sebebiyle değiştirebilmektedir. 

Arkadaşlık ilişkileri ergenin dinî inanç, düşünce ve 

davranışlarını şekillendirmede büyük bir etkiye sahiptir.  

Seçilen model bazen arkadaş grubundan olabilir. 
Bir gruba ait olma, sosyal gelişme için oldukça 

önemli bir duygudur. 

www.mehmetzekiaydin.com 



Hz. Muhammed (sav) şöyle 
buyurmaktadır:  

“Kişi, dostunun dini ve yaşayışı üzeredir. 
Öyle ise her biriniz dostluk kuracağı 

kimselere dikkat etsin.” 
 

Ebu Davud, Edeb 16, hadis nu: 4833; Tirmizi, Zühd 45. Hadis için ayrıca bkz. Nevevî, Riyazü’s-
salihin, hadis nu: 368; Kütüb-i Sitte, X, 238, hadis nu: 3447  

 



AHMET FURKAN 



Ahmet Furkan 



ÇOCUKLARLA İLGİLENMEK LAZIM! 



•İyiyi öğretmek 

•Kötüyü örnek gibi 
göstermemek 
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Gelişim, kişide hayat boyu gözlenen düzenli ve sürekli değişikliklerdir. 
Gelişim, dönemler itibariyle incelenir ve her gelişim döneminin farklı 
gelişim görevleri bulunmaktadır. 

 
 

bebeklik 0-2 yaş sevgi ve 

disiplin 

ilk çocukluk 2-6 yaş  telkin, emir, 

yasak 

son çocukluk 6-11 yaş telkin, ikaz 

ergenlik 12-18 yaş hoşgörü 
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0-2 yaş 

arası;  

  

   Tuvalet Eğitimi  

Yemek Yeme 

Yürüme  

2-6 yaş 

arası; 

Konuşma 

Kavram Oluşturma 

Vicdan Gelişimi 

Cinsiyet Farklılaşması 

Okumaya Hazır Oluş 

Gelişim dönemleri 

www.mehmetzekiaydin.com 
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6-12 yaş 

arası;  

Fiziksel Beceriler 

Benlik Algısı 

Grup Oyunları 

Cinsel Rol Kimliği 

Temel Okul Becerileri  

Günlük Kavramlar 

Ahlak Gelişimi 

Kişisel Bağımsızlık 

Toplumsal İşbirliği 

Gelişim dönemleri 

www.mehmetzekiaydin.com 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&realattid=f_fdmta7u9&attid=0.4&disp=inline&view=att&th=11897bb1fba701ef


12-20 

yaş arası; 

Akran İlişkileri 

Cinsel Rol Oluşumu 

Fiziksel Olgunlaşma 

Duygusal Bağımsızlık 

Evliliğe Hazırlık 

Mesleğe Hazırlık 

İçselleştirilmiş Değerler 

Toplumsal İdeoloji 

Gelişim dönemleri 
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ERGENLİK DÖNEMİ 

• Dini açıdan buluğ dediğimiz sorumluluk çağıdır. 
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Çocuğun ahlâk gelişimi:  
 

Bencillik dönemi (5 yaşına kadar) 

Başkalarına uygunluk dönemi (5-10 yaş) 

Duygusal vicdan dönemi (10-15 yaş) 

Akılcı vicdan ve evrensel ahlâk dönemi (15 

yaş sonrası) 
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GENÇLİKTE DİNÎ GELİŞİM AŞAMALARI 

1- Dinî Bilincin Uyanışı (12-14 Yaş): 

   .Soyut düşünce 

   .İlgi ve duyarlılık 

 2- Dinî Şüphe ve Çatışmalar (14-18 Yaş): 

.Sorgulama 

.Şüphe 

.Çatışma 

 3.Dinî inanç ve tutumların belirginleşmesi (18+ yaş)               
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İletişim kurmaktan korkmayın.  

Esas problem iletişim kurmamaktır. 
 

 



NE YAPILABİLİR? 

• Öncelikle iyi geçineceğiz?  

• Zorla güzellik olmaz. 

• Aileler gençlerle iletişim kurup, sağlıklı bilgi 
kaynağı olarak onları doğru bilgi kaynaklarına 
yönlendirmelidir. 
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NE YAPILABİLİR? 

• Anne babanın duygusal sorunları bulunan kişiler 
olmaları, evlilik ilişkilerinde başarılı olamamaları, 
ergenin aile içinde sürekli kavga ve çekişmeye tanık 
olması şeklindeki kötü ev şartları, genci bir 
karmaşaya, iç çatışmaya ya da suçlu davranışa itebilir.  

• Aşırı koruma, bir çocuğu diğerinden ayırarak sevme 
yanlış anne baba davranışlarıdır.  

• Aşırı baskı ve aile içi gerginlik, ergeni evden ve 
okuldan kaçmaya iten davranış ve uyum 
bozukluklarına neden olan etkenler arasında 
sayılabilir.  
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NE YAPALIM? 

• Bebeklik Dönemi (0-2 yaş)  

• Bebeklik döneminde çocuğa dini ilk uyarıcı kulağa 
okunan ezan, isim verme, sünnet töreni ve 
ninnilerdir. Bir de 2 yaşına yaklaşıldığında birkaç 
kelime, Allah lafzı ve ebeveynlerin bazı dini 
davranışlarının taklidiyle sınırlıdır. Çünkü bu 
dönemde algılama ve öğrenme gelişmemiştir. 
Çocuk için bu dönemde dini gelişim güven, sevgi 
ve bağlanma gibi duygularla sınırlıdır. 

www.mehmetzekiaydin.com 



NE YAPALIM? 

• İlk çocukluk dönemi (2-7 yaş) 

• Çocuk iki yaşından itibaren konuşmaya, 
kendisini ve çevresini anlamaya; çevrenin 
etkisine girmeye başlar. Aile çok önemlidir. 
Çevreyi merak eder. Sürekli sorular sorar. Verilen 
cevapları sorgulamadan alır ve onlara hemen 
inanır. Bu dönemde antropomorfik (Allah’ı 
büyük çok büyük bir insan gibi tasavvur etme, 
soyutu somut olarak algılama) düşünce vardır.  
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NE YAPALIM? 
• İlk çocukluk dönemi (2-7 yaş) 

• Çocuk büyüklerinden gördüklerini taklit eder. Sofraya 
besmeleyle oturur, hamd ederek kalkar. Sık sık tekrarlamalar 
görülür. Sıfatları anlar. Büyük küçük manasını bilir. Kutsal 
geceler ve merasimler, bayramlar ve hediyeleşmek çocuk 
için çok önemlidir.  Dinin sevindiren ve kolaylaştıran bir 
unsur olarak çocuğa sunulması önemlidir. Dini hikayeler ve 
masalların etkisi büyük bu dönemde. Çocuğa uygulanacak 
merhamet ve sevgi dolu eğitim, çocuğa anlatılan Allah’ın 
sıfatlarıyla bütünleşince Allah tasavvuru daha kuvvetli, 
güven verici ve kalıcı olacaktır. Baskı ve korkuyla eğitilen 
çocuk ise Allah’ı ceza veren bir varlık olarak kabul edebilir. 
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NE YAPALIM? 
• İlk çocukluk dönemi (2-7 yaş) 

• Çocuk büyüklerinden gördüklerini taklit eder. 
Sofraya besmeleyle oturur, hamd ederek kalkar. 
Sık sık tekrarlamalar görülür. Sıfatları anlar. Büyük 
küçük manasını bilir. Kutsal geceler ve 
merasimler, bayramlar ve hediyeleşmek çocuk 
için çok önemlidir.  Dinin sevindiren ve 
kolaylaştıran bir unsur olarak çocuğa sunulması 
önemlidir. Dini hikayeler ve masalların etkisi 
büyük bu dönemde. Çocuğa uygulanacak 
merhamet ve sevgi dolu eğitim, çocuğa anlatılan 
Allah’ın sıfatlarıyla bütünleşince Allah tasavvuru 
daha kuvvetli, güven verici ve kalıcı olacaktır. 
Baskı ve korkuyla eğitilen çocuk ise Allah’ı ceza 
veren bir varlık olarak kabul edebilir. 
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NE YAPALIM? 

• Teşvik ve alıştırma dönemi (7-10) 

• Kavramları anlamaya başlar. Gerçekçi bir din 
anlayışı oluşmaya başlar. Dine ilgisi artar, 
bilinçlenir. Sorularına aldığı cevapları sorgular, 
aklında sınar. Sorularına ciddi ve doğru cevaplar 
verilmelidir.  Antropomorfik düşünce yerini 
sembolik düşünceye bırakır.  
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NE YAPALIM? 

• Teşvik ve alıştırma dönemi (7-10) 

• Aile ve aile bireylerinin örnekliği çok önemlidir. 
Dini, sunuş çok önemlidir. Okul, öğretmen, 
arkadaş gibi yeni çevre de çocuğu etkiler. 
Cemaatle yapılan ibadetler dine ilgiyi arttırır. 
Namaz ve oruca bu dönemde başlanılır. 
Gerçekleşebilecek dualar edilmelidir. Kuran 
öğretilmelidir. Oyunlar, birer eğitim aracı olarak 
da kullanılmalıdır.  
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NE YAPALIM? 

• Teşvik ve alıştırma dönemi (7-10) 

• Çocuğun algılamasının arttığı, karakterinin şekillenmeye 
yüz tuttuğu bu dönemde çocuk, anne babanın yanında 
namaz ibadetiyle, dua ibadetiyle tanışacak ve onları 
gözlemleyecektir. Taklit yönteminin genel geçer olduğu 
bu dönemde anne ve baba çocuğa çok iyi bir örnek teşkil 
etmelidirler. Çocuğa dini eğitim verme de anne babanın 
örnek olmaması durumunda başarı şansı oldukça zayıftır. 
Çünkü çocuğa örnek teşkil edemeyen aile bireylerinin 
çocuğa dini eğitim vermesi mümkün olmadığı gibi, verse 
de etkili olamaz.  
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NE YAPALIM? 

• Teşvik ve alıştırma dönemi (7-10) 

• Din eğitim ve öğretiminde en ideal yöntem, 
çocukla birlikte ibadet etmek, ona anlayabildiği 
bir dille ibadetin önemini kavratıp, ibadete 
teşvik etmektir. Çocuğa eğitim ve öğretim 
sırasında onun psikolojik durumu gözden ırak 
tutulmamalıdır. Korkutucu örnekler yerine, 
ergenlik çağına kadar biteviye sevdirici, teşvik 
edici örnekler verilmelidir. 
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NE YAPALIM? 

• Teşvik ve alıştırma dönemi (7-10) 

• İbadet sonrasında çocuğun başını okşamak, 
sırtını sıvazlamak, onu takdir dolu 
kelimelerle yüreklendirmek, daha çok 
manevi içerikli ödüllendirmelerdir. Bu 
ödüllendirme biçimi çocuğa özgüven, huzur 
ve inanç aşısının da etkili olmasını 
sağlayacaktır. 
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NE YAPALIM? 

• Teşvik ve alıştırma dönemi (7-10) 

• Çocuğun namaz kılmaya özendirilmeli, 
doğru davranışları yapmaya 
yönlendirilmeli, arkadaşlarıyla iyi 
geçinmeye, nimetleri paylaşmaya ikna 
edilmeli, tutumluluğa alıştırılmalıdır. 
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NE YAPALIM? 

• İkaz dönemi (11-14): Çocuğun ergenlikten önceki 
son dönemeçtir. Burada çocuk, yavaş yavaş aile 
otoritesinden kurtulmaya başlar. Kendi başına 
hareket etmeye özenir. Fakat yine de duygularının 
etkisinden kurtulup iradesini tam olarak hâkim 
kılamadığı için anne babasının zorlayıcı ve ikaz edici 
birtakım eğitim uygulamalarına muhatap olur. Küçük 
yaşlarda çocuğa abartılı şefkat göstermek ne kadar 
makul ise, bu dönemde biraz daha disiplini öne 
çıkarmak aynı oranda makuldür.  
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NE YAPALIM? 

•  

Hoşgörü, anlayış ve sabır dönemi(14+):   

• Artık karşımızda gerek bedenen gerekse aklen 
yetişkin kabul edilecek yaşa gelmiş bir genç 
durmaktadır. Bu genç, Peygamberimizin bu 
yaştaki gençleri askere almasında da görüleceği 
üzere, yetişkin kabul edilmelidir. Artık baskı gence 
fayda etmez. Ona ancak dostane ve hoşgörü 
yoluyla yakınlaşılabilir ve faydalı olunabilir. 

•  
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NE YAPALIM? 

• Hoşgörü, anlayış ve sabır dönemi(14+):  
Çocuğa temel eğitimin verildiği bu süreçte anne ve 
babalar birlikte hareket etmeli ve görevlerini ihmal 
etmedikleri gibi, asla birbirlerine de bırakmamalıdırlar. 
Taraflardan birinin bu sorumluluğu yüklenmekten 
kaçınması eğitimin yarı yarıya sekteye uğraması 
demektir. Deyim yerindeyse, çocuğun eğitimi bir 
tahterevalli oyunudur ve bu oy unda uçlarda anne baba 
otururken ortada çocuk durmaktadır. Bu oyun öylesine 
dengeli oynanmalıdır ki, başarılı olunsun.  
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ÖZETLE 

80 



sadaka   

Kur’an ve dua okuma, ezberleme   

ibadetleri gözleme namaz 

alıştırmaları 

oruç alıştırmaları  

namaz uygulama  

hac  

zekât  

namaz  

oruç 

  

masal ve hikâyeler 

                   

kıssa ve hikâyeler 
  

basit dinî bilgiler 

iman esasları  

(Allah, peygamber)                          

iman esasları 

(kitaplar, peygamberler) 

iman esaslarının tamamı 

TEMİZLİK                             GÖRGÜ KURALLARI                              AHLAK 

(ninni)               (Kur’an, ilahi, ezan)                       MÜZİK                                                (Kur’an, ilahi, ezan)   

DUA   

İYİ BİR ÇEVRE   

AİLEDE ÖRNEK OLMAK   

HELAL GIDA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
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ÖZETLE 

• ÇOCUKLARLA İLGİLENMEK LAZIM 
• ANNE BABA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ 

• HELAL KAZANÇ 

• DUA 

• ÖRNEK OLMAK 

• İYİ BİR ÇEVRE 
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• yanlışların büyük boyutlara gelmesini 
beklemeden müdahale edin 

• sorunun kötüye gittiğini düşündüğünüzde 
yardım almayı deneyin. 



Rabbimiz! Bize gözümüzü 
aydınlatacak eşler ve 
zürriyetler bağışla ve bizi 
takvâ sahiplerine önder kıl! 
Furkan suresi 74. 











TEŞEKKÜRLER 
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