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Çocuğun ilk yıllarındaki yaşantıları, kişinin daha sonraki
yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle bu
noktada çocuğumuzun dini eğitiminde mutlaka Kuran-ı
Kerim eğitimini vermemiz gerekmektedir. Yalnızca Kuran-
ı Kerim'in arapçasını değil çocuklarımızla Allah'ın bize
Kuran'da neler buyurduğunu da konuşmamız gerekir.
Kur’an-ı kerim, kıyamete dek yol gösterici vasfını
sürdürecek olan son ilahi kitaptır. Bu bakımdan, onun
doğru anlaşılması çok önemlidir.

Kur’an-ı kerim, tüm insanlık için gönderilmiş ilahi bir
mesajdır. Bu mesajdan çocuklarımızda nasiplenmelidir.

 Çocukların gençlik çağına kadar Kur’an’dan
uzak yaşayıp daha sonra İslami bir yaşantıya geçmesini
bekleyemeyiz. Eskiden böyle bir şey mümkün olsa bile
günümüzde bu pek mümkün değildir. Çünkü geçmişten
farklı olarak günümüzde televizyon, internet gibi
iletişim araçlarıyla vakit geçiren çocuklarımıza bu kanallar
yolundan oyunla, eğlenceli bir şekilde Kuran'ı anlatmamız
gerekmektedir. Kur’an’da çocuklara yönelik pek çok şey
bulunmaktadır.
Bunları çocuklara uygun bir dille anlatmak birçok sorunu
halledecek diye düşünüyorum.

Sevg�l� anneler, babalar ve eğ�t�mc�ler;
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Çocuklarımıza Kuran-ı Kerim'in sadece büyüklere hitap
ettiğini gösteriyoruz maalesef. Bizlerin çocukluğunda da
ailesi meal okuyanlar veya Kuran-ı Kerim'de Allah'ın bize
hitap ettiği, aslında çocuklara yönelik ifadeler olduğunu
bilen, okuyan maalesef çok azdır. Bu sebepten dolayı
çocuklarımıza hem Kuran-ı Kerim'i sevdirmek hemde
eğlenceli bir şekilde anlatabilmek için bu kartları
hazırladım.
Bu kartları kullanırken çocuklarımıza özellikle bu
hayvanların Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
olduğunu söylememiz gerekir. Çocuklar genel olarak
hayvanları çok sever ve bu sayede Kuran'ın sadece
büyüklere yönelik olmadığını da göstermiş oluruz.
Sonrasında   kitapçığın sonuna eklediğim bu hayvanların
geçtiği ayetleri sadeleştirerek çocuklarımızla konuşabiliriz. 
Mesela; atlardan bahsederken çok eski zamanlarda
arabaların olmadığını, atların binek olarak kullanıldığını
Allah'ın onları bizler için yarattığını söyleyip atlar hakkında
araştırmalar yapabiliriz.
Arılardan bahsedip onların bizler için bal yaptığından
arıları da Allah'ın bizler için yarattığından bahsedebiliriz.
Bu hayvanlarla ilgili belgeseller izleyip araştırmalar
yapabiliriz çocuklarla beraber. Tabiki onlara şunu da
sormayı unutmayalım " sence bu hayvanın ismi niçin
Kuran'da geçiyor?".  Faydalı olmasını diliyorum...
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EBEVEYNLER İÇİN 
Kuran-ı Kerim'de içinde hayvan

geçen ayetler

Deve; “Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı

kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları

açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye

kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle

cezalandırırız!” (el-A’raf / 40) 

Sivri sinek; “Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da

ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince,

onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu

bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat

eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru

yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü

bunlar birer imtihandır).”(el-Bakara / 26)

Katır; “Atları, katırları ve eşekleri binmeniz

ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah

şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil

vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / 8 )



İnek; ”Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne

olduğunu açıklasın” dediler. Musa: Allah diyor ki: “O,

ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.” Size

emredileni hemen yapın, dedi.”(el-Bakara / 68)

Yılan; “Bunun üzerine Musa asasını yere attı.

O hemen apaçık bir yılan oluverdi!” (el-A’raf /

107)

Çekirge; “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak

onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler,

kurbağalar ve kan gönderdik; yine de

büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim

oldular.” (el-A’raf / 133)

Buzağı; “Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim’e
müjde getirdiler ve: “Selam (sana)” dediler. O da:
“(Size de) selam” dedi ve hemen kızartılmış bir

buzağı getirdi.” (Hud / 69)



Balina; “Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir

balık yuttu.”(es-Saffat / 142)

At; “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın

biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara

ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar,

dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel

yer, Allah’ın katındadır.” (Al-i İmran / 14)

Kurt; “(Babaları) dedi ki: Onu götürmeniz beni mutlaka

üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden

korkarım. Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir

topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman

biz gerçekten âciz kimseler sayılırız.”

Eşek; “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma
ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.”

(Lokman / 19)



Bıldırcın; “Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan

kurtardık; Tûr’un sağ tarafına (gelmeniz için) size

vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti

lütfettik.” (TA-HA / 80)

Koyun; “(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı:

Koyundan iki, keçiden iki… De ki: O, bunların

erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin

rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer

doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)

Kurbağa; “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların

üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan

gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr

bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

Sinek; “Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin:
Allah’ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir

araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir
şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz,

kendinden istenen de!” (el-Hacc / 73)



Karga; “Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl

gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir

karga gönderdi. ( kardeş) “Yazıklar olsun bana! Şu

karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini

gömeyim” dedi ve ettiğine yananlardan oldu.” (el-

Maide / 31)

Kelebek; “O gün insanlar yayılmış

kelebekler gibi olurlar.” (el-Karia / 4)

Fil; “Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine

ne yaptı?” (Fil / 1)

Örümcek; “Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu,
örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir;

hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır.
Keşke bilselerdi!” (el-Ankebut / 41)



Aslan; “Aslandan kaçmaktalar.”

(Müddessir / 51)

Kene; “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların

üzerine tufan, çekirgeler, bitler/keneler, kurbağalar

ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve

günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

Köpek; “Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik.

Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu

tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp

solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan

kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler.”

Maymun; “İçinizden cumartesi günü yasağını
çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı

onlara “sefil maymunlar olun!” dedik.”(el-Bakara / 65)



Karınca; “Nihayet Karınca vâdisine geldikleri

zaman, bir karınca: Ey karıncalar!

Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına

varmadan sizi ezmesin! dedi.” (en-Neml / 18)

Arı; “Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve

insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler

(kovanlar) edin.” (en-Nahl / 68)

Hüdhüd; “(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve

şöyle dedi: Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa

kayıplara mı karıştı?” (en-Neml / 20)

Keçi;“(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki,
keçiden iki… De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi,

yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram
etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)


