




Sevgili Ebeveynler ve Eğitimciler,

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde:

“Sizin en hayırlı olanınız ahlakı en güzel olanınızdır.” buyuruyor.

Bu kitabın amacı öğüt vermek değil, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını 
günümüzden bir insanda göstererek rol model oluşturmaya çalışmaktır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in etrafı çocuklarla doluydu. Çocuklar, Onun 
ahlakının güzelliğini doğrudan ondan gördüler ve sevgilerinden ona benzemeye 
çalıştılar.

Enes Bin Malik (r. a.) o günleri şöyle naklediyor:

“Resûlullah’a on yıl hizmet ettim. Yaptığım bazı işler, O’nun arzu ettiği şekilde 
olmuyordu. Buna rağmen, yaptığım bir şey için bile ‘Bunu niye böyle yaptın?’ 
Yapmadığım bir şey için de ‘Bu işi niye yapmadın?’ demedi. Resûlullah beni ne 
dövdü ne bana kötü bir laf söyledi ne de yüz ekşitti. Bir kere dahi olsun bana öf 
bile demedi. Beni hiçbir zaman ayıplamadı.” (Hadis-i Şerif)

Bu kitabın kahramanı Ahmet, Suriye’de tanıştığım bir esnaf... Onunla geçirdiğim 
dakikalarda yumuşak ve nazik mizacı çok hoşuma gitti. Onun, Peygamber 
Efendimizin ahlakının yaşayan bir örneği olduğunu hissettim.

Bu hikâye, Ahmet’in hayalimde canlandırdığım bir günüdür. Onun, 
Peygamberimizin sünnetlerini her gün hayatına nasıl dâhil ettiğini anlatmaktadır. 
Bu eserin, aileler ve eğitimcilerin çocuklara Peygamber Efendimizin sünnetlerini 
öğretmesi için bir vesile olmasını dilerim.

Bu kitaptaki tüm kusurlar; benim nefsimden, tüm güzellikler Allah’tandır.

Sevgiler,
Jenny Molendyk Divleli



"Şşş uyumaya devam et yavrum."

"Nereye gidiyorsun baba?"

"İşe."

"Ama hâlâ dışarısı karanlık." 

"Evet ama az sonra aydınlanacak. Yat şimdi canım." dedi. 
Ahmet. Ardından da çocuklarının alnından tek tek öptü.
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Ahmet, kapısının 
önüne komşusunun 
bıraktığı çöpe bakıp 
"Yine mi?" diye iç 
geçirdi.

Ardından akşamdan 
hazırladığı bir karton 
yumurtayı fakir 
komşusunun kapısının 
önüne koydu.
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Günün ilk ışıklarıyla manavın önüne 
gelen Ahmet "Selamünaleyküm!" diye 
seslendi gülümseyerek. 

"Ooo Ahmet, aleykümselam. Her 
zamanki gibi erkencisin. Bugün kaç kilo 
alacaksın?" diye sordu manav.
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"30 iyi sanki..." diye karşılık verdi Ahmet.

"30 kilo! Çok fazla değil mi! Çürür o 
kadar portakal, hepsini satamazsın."

"İnşallah satabilirim. Hatta yarın daha 
fazlasını almaya gelebilirim!" dedi.
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- Portakal suyuuu! Bol vitaminli portakal suyuuuu! 
Güzel bir sabah için taze portakal suyu, diye seslendi. 
Sokaklar onun tatlı sesiyle neşelendi.8



Sokağın aşağısında onu bekleyen çocuğu 
görünce gülümsedi. Çocuk da ona 
gülümsedi. Sonra da heyecanla "Günaydın 
Ahmet amca... Bir bardak portakal suyu 
alabilir miyim?" dedi. 

"Günaydın benim en iyi müşterim!" 

Ahmet, portakalları bir bir sıkarken önce "Bismillah." ardından da 
"Elhamdülillah" demeyi unutmadı. Kelimeler ağzından şirin bir müzik 
gibi çıkıyordu. 9




