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Þefkatliler Þefkatlisi 1

–
nneciðim! Güzel temizlemiþ miyim yu-

vamýzý? 

– Aferin yavrum. Aferin Pýtýr’ým. Bugünlerde
çok deðiþtin. Ne kadar mutluyum bilemezsin. 

– Seni mutlu görmek çok güzel anneciðim.
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Göreceksin daha iyi olacaðým. 

– Bir annenin en büyük arzusu uslu, akýllý, ter-
biyeli bir yavrusunun olmasýdýr. Benim böyle bir
yavrum var artýk. Rabbime ne kadar þükretsem
azdýr. 

– Önceki davranýþlarým seni çok üzüyordu deðil
mi anneciðim?

– Evet evlâdým. Hele baþkalarýnýn eþyalarýný
izinsiz alman yok mu!..

Anne Sincap, aðzýndan kaçýrmýþtý bu son cümle-
yi. Oysa, onu kýrmadan hatasýný düzeltmek niyetiy-
le bir süredir Pýtýr'ýn bu ayýbýný bilmiyor gibi dav-
ranmýþtý. 

Kýpkýrmýzý kesildi Pýtýr. Hayret ve þaþkýnlýk
içinde: 

– Onu da mý biliyordun anne? 

– Þey yavrum! Anneler her þeyi bilmese de his-
seder. Unutma ben bir anneyim. Biricik yavrumun
her þeyini bilirim ya da hissederim. 

Pýtýr çok mahcuptu: 

– Fakat ben aldýklarýmý daha sonra tekrar yeri-
ne koymayý düþünmüþtüm. Hem bu kadar üzülece-
ðin hiç aklýma gelmedi.

– Tekrar yerine koymak için de olsa baþkasýna
ait bir eþyayý izinsiz alman hiç hoþ deðil. Bu çok çir-
kin bir davranýþ, aldýðýn þey bir çöp bile olsa...
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– Bana hiç kýzmadýn mý? 

– Elbette kýzdýðým zamanlar oldu. Hatta üzün-
tüden uyuyamadýðým gecelerin sayýsýný unuttum.
Ama sana olan sevgim, içimdeki þefkat duygusu
kýzgýnlýðýmý hep bastýrdý. Güzel bir gülüþün, ma-
sum bir bakýþýn, “Anneciðim!” deyiþin anlatýlmaz
güzellikte zevkler yaþattý bana. Günlerdir seni bu
yanlýþ davranýþtan nasýl kurtaracaðýmý plânlayýp
durdum.

Pýtýr annesine sarýldý: 

– Caným anneciðim benim. Dünyanýn en güzel,
en þefkatli annesi, diyerek öpücükler kondurdu. 

– Dünyadaki bütün anneler þefkatlidir Pýtýr'ým.
Bir yýlanýn yavrusunu soktuðu görülmemiþtir. Vahþî
bir kaplanýn yavrusunu yediði duyulmamýþtýr. 

Pýtýr'ýn kafasýna bir soru takýlmýþtý: 

– Bütün anneler nasýl bu kadar þefkatli olabili-
yor anneciðim, diye sordu. 

Anne sincap yutkundu ve ellerini açarak: 

– Onlara bu þefkat duygusunu bir adý da Rauf
olan Yüce Allah vermiþtir. Rauf, son derece þefkat-
li ve merhametli olan demektir. Þefkatli olmak, hiç-
bir karþýlýk beklemeden sevmektir. Rabbimiz bu is-
minin tecellisini biz annelerde daha çok belirginleþ-
tirmiþtir. 

– Demek bu engin þefkatin kaynaðý da Yüce
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Allah öyle mi? Rauf ismi ne güzel bir isimmiþ me-
ðer. Ey büyük Allah'ým! Senin bütün isimlerin güzel
ve Sen güzellerin en güzelisin. Bütün güzelliklerin
gerçek sahibisin. Seni çok seviyorum Rabbim. 

– Aferin yavrum. O'nu çok sevmeliyiz. O'nu se-
veni O daha çok sever. 

– Allah’ýn bizi sevip sevmediðini nasýl anlayabi-
liriz anne? Meselâ beni seviyor mudur?

– Bizi sevdiði için bunca nimeti veriyor ya. Hem
Allah’ýn bizi ne kadar sevdiðini anlamak için, kalbi-
mizde O’na ne kadar yer ayýrdýðýmýza bakmalýyýz.
Biz Allah’ý seversek Allah bizi sevmez mi?

– Galiba anlýyorum anneciðim.

– Az daha unutuyordum. Baban karþýdaki bah-
çeye ceviz toplamaya gitmiþti. “Pýtýr'ý gönder de
taþýmaya yardým etsin.” demiþti. Hadi yavrum, ba-
banýn yanýna gidiver. Zavallý iyice yorulmuþtur. 

Pýtýr:

– Tamam anneciðim hemen gidiyorum, diyerek
hýzla gözden kayboldu. 

Anne Sincap arkasýndan dua ediyordu: 

– Güzel Rabbim Sana hamdolsun. Dualarýmý
kabul ettin, yavrumu bana kazandýrdýn. Þükürler
olsun Allah’ým... 

Pýtýr, babasýnýn yanýna bir çýrpýda ulaþmýþtý. Ba-
basý topladýðý cevizleri göstererek:
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– Oðlum Pýtýr sen þunlarý al, dedi. Ben biraz da-
ha çalýþacaðým. Annene söyle merak etmesin. Biraz
geç gelebilirim, tamam mý? 

Pýtýr:

– Peki babacýðým, söylerim. Sana kolay gelsin,
diyerek kucaðýný cevizle doldurdu. Yavaþ yavaþ
yürümeye baþladý. Yere çok dikkatli basýyordu. Sen-
delediði an cevizleri düþürebilirdi. Yolu yarýlamýþ
ama kan ter içinde kalmýþtý. 
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– Þu gölgelikte biraz dinlenmeliyim, diye
söylendi kendi kendine. Cevizleri yere býrakýp sýrtýný
bir aðaca yasladý. 

Her þeyin asýl sahibi olan Yüce Yaratýcý ile ilgili
edindiði bilgileri hatýrlamaya çalýþtý. Kýsa sürede
çok güzel þeyler öðrenmiþti. 

– Keþke daha önce karþýlaþsaydým onlarla, diye
hayýflandý. Daha önce öðrenmiþ olurdum bütün
bunlarý. Hem de þimdikinden çok daha fazla bilgim
olurdu belki.

Tam bu sýrada, arkadaki çalýlýktan tuhaf sesler
gelmeye baþladý. Pýtýr hemen kulak kabarttý.
Yanýlmamýþtý. Sesin geldiði tarafa usul usul yaklaþtý.
Dört tilki, aralarýnda bir þeyler konuþarak geliyor-
lardý. Hepsi de çok gergin görünüyorlardý. 

Pýtýr biraz korktu, telâþlandý ve kendini iyice
gizleyerek mýrýldandý: 

– Bir þeyler çeviriyor olmalýlar, diye geçirdi için-
den. Bunlar bir araya gelince pek iyi þeyler yapmaz-
lar zaten.

Tanýyordu onlarý. Bu çeteyi buralarda herkes
tanýrdý. Sincaplar çetesinde iken az mý karþýlaþmýþ-
lardý. 

Pýtýr Sincap eski günleri hatýrladý ve kendinden
utandý. 

Tilkiler, Pýtýr’ýn gizlendiði yerin yakýnýna geldiler.
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Boz Tilki: 

– Beni iyi dinleyin diyordu. Bu kez iki numaralý
plâný uygulayacaðýz tamam mý? Ýki numaralý plâný
hatýrlamayan var mý? 

– Ben biraz unuttum, dedi içlerinden biri. 

– O zaman tekrar anlatýyorum, iyi dinleyin! Bir
daha anlatmayacaðým, ona göre ha! Yerin kulaðý var
demiþler. Plânlarýmýzý boþuna mý hazýrladýk? 

Boz Tilki saða sola bakýndý. Kimsenin duy-
madýðýndan emin olunca anlatmaya baþladý: 

– Yarýn sabahki hedefimiz Salihoðullarý Çiftliði.

Pýtýr, kulaklarýna inanamýyordu. Tontiþlerin çift-
liðinden bahsediyordu. 

– Yarýn sabah erkenden orada olacaðýz. Küme-
sin kapýsý açýldýðýnda bütün tavuk ve horozlar dýþarý
çýkacaklar. Sahipleri de gelip kümesi temizleyecek-
ler. 

– Ee! Sonra? 

– Hemen kümese dalacaðýz. Siz benim üzerimi
samanlarla örtüp dýþarý çýkacaksýnýz ve yakýnlarda
bir yerlere saklanacaksýnýz. Akþama doðru kümes
sakinleri içeri girecekler. Hava kararýnca da ben on-
larý birer birer tesirsiz hâle getireceðim. 

– Ya gürültü duyulursa, diye korkusunu belirtti
zayýfça olaný. 

– Korkmayýn kimse duymayacak. Çünkü,
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kümesle evin arasýnda oldukça büyük bir mesafe
var.         

– Ya köpekler?.. 

– Köpek kulübesinin önüne bolca kemik koya-
caðýz. Korkmayýn, kemikleri býrakýp da yanýmýza
gelemezler. 

Boz Tilki yine etrafý inceledi ve: 

– Bir çýtýrtý duydunuz mu, dedi. Sanki
yakýnýmýzda biri var gibi. 

– Sana öyle gelmiþtir. Biz öyle bir þey duy-
madýk, dedi arkadaþlarý. 

– Ne diyordum? Þey... Sonra iki uzun bir kýsa
ýslýk çalacaðým. O zaman sessizce kümese geleceksi-
niz. Tabi ki kapý dýþ taraftan kapalý olacak. Açmak
çok kolay. Zaten basitçe bir tahta mandaldan
yapýlmýþ. Biriniz sabit olmayan mandalýn ucunu ka-
fanýzla yukarý doðru kaldýrýrsanýz, kapý açýlýverir.
Sonra avlarýmýzý teker teker taþýrýz tamam mý? Da-
ha sonra da gel keyfim gel! 

Anlatýlanlarý duyunca, dördünün de aðzý su-
lanmýþtý. 

– Yine bir çýtýrtý duydum, dedi Boz Tilki. Emi-
nim biri var buralarda. Çabuk etrafý arayýn. 

Pýtýr titremeye baþlamýþtý. Aðaca çýksa görürler-
di. Hemen yanýnda küçük bir oyuk vardý. “En iyisi
buraya gizlenmek!” diye düþündü. Baþka çaresi de
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yoktu zaten. Hemen oyuða girip iyice gizlendi.

Tilkiler de oraya gelmiþlerdi: 

– Burada cevizler var. 

– Demedim mi size? Bak, demek ki bir sincap

dinliyordu bizi. Mutlaka buralarda bir aðaca sak-

lanmýþtýr. Etrafý iyice araþtýrýp inceleyin. 
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Pýtýr'ýn aklýna gelen baþýna gelmiþti. Cevizleri
görünce hemen sincap akla gelecekti. Sincap da ol-
sa olsa aðaca saklanýrdý. “Ýyi ki buraya sak-
lanmýþým!” diye sevindi. 

– Hâlâ bulamadýnýz mý? Kaçmýþ olamaz. Ýyi
bakýn! Baþýmýza bir iþ gelirse cezasýný siz çekersiniz,
karýþmam. 

– Burada bir oyuk var! 

– Oraya saklanmýþ olamaz. 

– Aðaçta kesinlikle yok. Olsa olsa burada olur. 

– ...

Tilkinin bu konuþmalarýný duyan Pýtýr'ýn kalbi
neredeyse durmak üzereydi. Vücudunun tir tir tit-
remesine engel olamýyordu. Diþlerinin týkýrtýsý
dýþarýdan duyulursa mahvolurdu. 

Tilkilerden bir tanesi oyuða yaklaþtý: 

– Ýçerisi görünmüyor, dedi. Çok karanlýk. 

– Kafaný soksana! Onu da mý ben söyleyeceðim?

– Kafam sýðmýyor ki. 

Boz Tilki sinirden çatlayacaktý: 

– Deliði geniþletin o zaman, ne duruyorsunuz! 

Oyuðu geniþletmeye baþladýlar. Bu durumda
Pýtýr Sincap için dünyanýn sonu gelmiþ gibi
görünüyordu artýk. Fakat o bir bakýma mutluydu
yine de. Deðil mi ki artýk görevlerini yapmanýn
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huzuruyla ölecekti. Ne gam, ne keder...

– Bence burada kimse yoktur, dedi Kurnaz Til-
ki. 

– Ne biliyorsun, belki de vardýr? 

– Boþuna Kurnaz dememiþler bana. Baksanýza
cevizler soðuk. Bu cevizler terk edileli çok olmuþ.
Belli ki sabahleyin cevizlikte gördüðümüz ihtiyar
Sincap koymuþ bunlarý. Herhâlde hepsini taþýya-
madý. Bir kýsmýný býrakýp gitti. Daha sonra gelip
alacak olmalý. 

– Hay aklýnla bin yaþa, dedi Boz Tilki. 

– Zekiyiz diyoruz, inandýramýyoruz. Kabul edin
artýk caným, diye böbürlendi Kurnaz. 

Tilkiler rahatlamýþlardý. Pýtýr da son anda kur-
tulmuþ ve derin bir “Oh!” çekmiþti içinden. Boz Til-
ki ve arkadaþlarý, tekrar konuþmaya daldýlar. 

Pýtýr öðreneceðini öðrenmiþti. Hemen haber
vermeliydi. Çiftliðe ulaþtýðýnda hâlâ kalbi küt küt
atýyordu. Ölümün eþiðinden dönmüþtü. Olanlarý
Tontiþ'e bir bir anlattý. Tontiþ de kümes sakinlerini
topladý. Pýtýr'ýn anlattýklarýný oradakilere aktardý: 

– Sakýn paniðe kapýlmayýn, dedi. Þimdi de biz
bir plân yapalým. Kurnaz kimmiþ görsünler ba-
kalým. 

Kýnalýkýz yine de tedirgindi: 

– Plânýn nedir, diye sordu. 
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Tontiþ: 

– Bizi dinleyen yoktur deðil mi, diye espri yaptý.
Sonra devam etti: 

– Bir þey olmamýþ gibi normal hayatýmýzý
sürdüreceðiz. Akþam olunca kümese sizler deðil,
köpekler girecek. 

Çilli Horoz kahkahayý bastý: 
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– Boz Tilki'nin hâlini görmek isterdim doðrusu,
dedi. Þaþkýnlýktan dilini yutar herhâlde! 

Pýtýr merakla sordu: 

– Diðerleri ne olacak? 

– Onlara bir þey yapmayacaðýz. Aðýzlarýnýn su-
yu aka aka Boz Tilki'yi beklesinler. 

Sabah olmuþtu. Çiftlik sakinlerinin her biri bir
yere saklandý. Tilkiler plânladýklarý þekilde geldiler. 

Boz Tilki gururlanarak: 

– Ben bir dâhiyim, dedi. Bakýn plâným nasýl iþ-
liyor. Hiçbir engelle karþýlaþmadýk deðil mi? 

– Evet, dediler hep birlikte. Baþkanýmýzla gurur
duyuyoruz. 

Akþam olunca Boz Tilki bütün gücünü topladý.
Kümes sakinlerini beklemeye baþladý. Aðzýnýn suyu
çenesine doðru akmaya baþlamýþtý: 

– Kimden baþlasam acaba, diye söylendi. 

Karabaþ gür bir sesle: 

– Benden baþlayabilirsin, dedi. Etim çok lezzet-
lidir.

– Ýstersen beni tercih et, dedi Çomar. Kara-
baþ'ýnki kadar olmasa bile ben de lezzetli sayýlýrým. 

Boz Tilki neye uðradýðýný þaþýrmýþtý. Bir an rüya
gördüðünü sandý. Yüzünü çimdikledi. Ama
gördükleri maalesef gerçekti. Kaçmak için fýrsat
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kollamaya baþladý. 

– Hav hav, diye seslendi Karabaþ. Sakýn kaçma-
ya yeltenme. Dýþarýda iki arkadaþým bekliyor. On-
larýn diþleri bizimkilerden daha keskindir, hatýrlat-
mýþ olayým. 

Boz Tilki için yapacak bir þey kalmamýþtý: 

– Þey, dedi. Yolumu þaþýrdým da… 

– Evet, dedi Karabaþ. Yolunu þaþýrdýðýn belli.
Bir tilkinin kümeste ne iþi olur ki... Þimdi yavaþ ya-
vaþ dýþarý çýk bakalým. 

Boz Tilki denileni yaptý. Korkudan tir tir titri-
yordu. Kalabalýðý görünce korkusu daha da arttý.
Etrafýna þöyle bir bakýndý. Arkadaþlarýndan kimse
görünmüyordu. 

– Kalleþler! Hainler, diye söylendi. Zor durum-
da kaldýðýmý görünce kaçýp gitmiþler. 

Bu arada Boz Tilki'nin korkusu daha da arttý: 

– Bu durumda beni parça parça ederler. Ne ya-
pacaðým ben þimdi? 

– Korkma, dedi Tontiþ. Sana bir þey yapacak de-
ðiliz. 

– Ne! Þimdi buna bir þey yapmayacak mýyýz ya-
ni, dedi Karabaþ. Fakat o bizim kardeþlerimizi
öldürecekti. Bu þekilde serbest býrakamayýz onu. 

– Evet, diye kýzgýnlýðýný belirtti Çomar. Ben
burnunu koparacaðým! 



Þefkatliler Þefkatlisi 15

– Ben de kulaklarýný. 

Boz Tilki konuþulanlarý duydukça dizlerinin
baðý çözülüyordu: 

– Ne olur bana acýyýn, diye yalvardý. 

– Sen acýmanýn ne olduðunu bilir misin? Sizin
yüzünüzden huzurlu yaþayamýyoruz, dedi Kýnalýkýz.
Hayatýmýz korkuyla geçiyor. Cezaný çekmelisin. 

– O, zaten cezasýný hýrsýyla çekiyor, dedi Tontiþ.
Görmüyor musun bir deri bir kemik. Gören de
kýtlýk da kalmýþ sanýr. 

– Ne demek istiyorsun, dedi Çilli Horoz. 

– Baksana, sürekli rýzýk peþinde koþuyor. Buldu-
ðu ile kanaat etmiyor. Sürekli koþturuyor. Haram
helâl bilmiyor, fakat yine de bünyesi çok zayýf. Faz-
la hýrs zarar verir. Bakýn bana, bakýn kümes sakin-
lerine, bakýn aðaçlara... Aç, susuz kalan var mý
aramýzda? Sahibiniz size bakýyor. Ben bir þekilde ha-
yatýmý sürdürüyorum. Rýzýk aðacýn ayaðýna geliyor.
Yüce Rabbim Rezzak ismiyle ihtiyaçlarýmýzý
karþýlýyor. Rauf ismiyle yarattýklarýna þefkat göste-
riyor, onlarýn üzülmesini istemiyor. 

– Rauf ne demek, diye sordu, Kýnalýkýz. 

– Rauf, Yüce Allah'ýmýzýn güzel isimlerinden
bir tanesidir. Çok merhamet eden, çok þefkatli ma-
nasýna gelir. 

Gül, sessizce olanlarý izliyordu: 
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– Tontiþ kardeþ ben de katkýda bulunabilir mi-
yim, dedi. 

– Elbette, dedi Tontiþ. Çok seviniriz, buyrun. 

– Rabbimizin Rauf ismi; acýmak, merhamet et-
mek anlamýndan baþka anlamlara da geliyor. Her
varlýðýn bütün ihtiyaçlarýný gören ve onu düþman-
lardan emin kýlacak her türlü duygularla organlarla
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donatan manasýný da taþýr. 

– Çok güzel, dedi Tontiþ. Teþekkür ederiz, bizi
aydýnlattýnýz. 

– Müsaade ederseniz bir þey daha söylemek isti-
yorum. 

– Buyur Gül kardeþ. 

– Allah'ýn Rauf ismi ile hareket eden O'nun
rýzasýný kazanýr. Düþmana düþmanlýkla, kötülüðe
kötülükle karþýlýk vermek bir Müslümana yakýþ-
maz. Bunu yaparsak, Yüce Allah'ýn Rauf ismine
karþý gelmiþ oluruz. 

Karabaþ, Gül'ün sözü nereye getireceðini an-
lamýþtý:

– Yani, Boz Tilki'ye merhamet mi edelim diyor-
sun? Onu serbest mi býrakacaðýz þimdi? 

– Uygun görürseniz öyle... Çünkü merhamet
edene Yüce Allah da merhamet eder. 

Çomar karþý çýktý bu fikre: 

– Biz merhametli davranýrsak, bu kötü huyun-
dan vaz mý geçecek sanki? Böyle giderse o yapa-
caðýný gene yapacak.

Gül:

– Kötülük eden kendine eder. O kendisinin bi-
leceði bir þey. Biz Rabbimizin bu güzel ismine göre
davranalým. Sevabýmýzý alýrýz. 

Karabaþ, Çomar, Tontiþ ve kümes sakinleri,
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Gül’ün bu fikrini oylamaya karar verdiler. 

Sonunda herkes Gül'e hak vermiþti. Boz Tilki'yi
serbest býrakacaklardý. Boz Tilki utancýndan sevine-
memiþti bile. Kafasý önde, mahcup bir vaziyette ses-
sizce ayrýldý çiftlikten. 

Pýtýr Sincap, bu olaylarý sessizce izlemiþti. Güzel
bir iþ baþarmýþtý ve bunun mutluluðunu yaþýyordu.
“Faydalý bir kul olmak ne güzelmiþ.” diye geçirdi
içinden. Onu da Yüce Allah'ýn Rauf ismi kurtar-
mamýþ mýydý? Yaptýðý hatalar, Rabbimizin bu ismi
hürmetine affedilmemiþ miydi? 

Annesi, Küçük Çam ve Zýpýr Sincap merhame-
tin en güzelini göstermiþlerdi Pýtýr’a. Ona merha-
met etmiþ, kýzmamýþlardý. Annesi âdeta bir þefkat
kahramanýydý.  

Pýtýr, bütün içtenlik ve samimiyetiyle Yüce Ya-
ratýcýya yönelip mýrýldanmaya baþladý:

– Ey Yüce Rabbim! Senin bu güzel Rauf ismin
kullarýna tecelli etmeseydi, ben þimdi günahkâr bir
kul olarak kalacaktým. Bize kendini tanýttýrdýðýn ve
dosdoðru yolu gösterdiðin için teþekkür ederiz. Bizi
iyilikten, doðruluktan güzellikten ayýrma Allah’ým. 

Bu sözleri farkýnda olmadan biraz seslice söyle-
miþti. Çevredekiler gür bir sesle “Amin!” deyince,
birdenbire irkildi. Sonra tebessüm etti. Bütün sami-
miyeti ile o da “Amin!” dedi. 
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–
eni kendi hâlime býraktýnýz! 

– Hayýr býrakmadýk. Hepimiz oradaydýk. 

– Ne yapabilirdik ki! Her taraf köpekle doluydu. 

– Ya beni öldürselerdi! 

– Ama öldürmediler. Bak sað salim geldin iþte. 
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– Öyle kolay olmadý ama. Az daha burnumdan
baþlayacaklardý yemeye. Bütün vücudumu parça
parça edeceklerdi. 

– Nasýl kurtuldun öyleyse? 

– Kümesin bahçesindeki Gül kurtardý beni. On-
lara uzun uzun nasihatler etti. Allah'ýn Rauf ismi
varmýþ. “Çok merhametli, þefkatli” manasýna geli-
yormuþ. Bunu anlatýnca, Allah'ýn rýzasýný kazanmak
için beni serbest býraktýlar. 

– Ne güzel bak. Serbest kaldýn iþte.  

– Ama sizi asla affetmeyeceðim. Beni yalnýz
býraktýnýz. Bunun intikamýný mutlaka alacaðým siz-
den. 

Yaparým dediðini yapardý Boz Tilki. Ne yapýp
edip, sakinleþtirmeliydiler onu. 

– Karnýn aç mý, dedi zayýfça olaný. 

– O da sorulur mu Sýska? Dünden beri aç oldu-
ðumu bilmiyor musun? Sabahtan beri kümeste sa-
manlarýn altýnda bekledim. Býrak yiyeceði, susuz-
luktan boðazým kurudu. 

Sýska, Boz Tilki'nin yumuþadýðýný görünce se-
vindi: 

– Hadi öyleyse ne duruyoruz? Yemeðe gidelim. 

– Nereye böyle, dedi Boz Tilki. 

– Önceki gün gittiðimiz çiftliðe. Yani Yeþilva-
di’deki Salihoðullarý Çiftliði’ne. 



Þefkatliler Þefkatlisi 21

– Haydi, dedi diðeri. Tavuklar çok lezzetliydi
gerçekten. 

– Aklýnýzý mý kaçýrdýnýz siz? Ayný yere bir daha
gidilir mi? Sahibi silâhla nöbet bekliyordur þimdi. 

– Amma da yaptýn Boz Tilki, dedi Sýska. Ara-
dan iki gün geçti. 

Boz Tilki korkuyordu. Az kalsýn canýndan olu-
yordu. Büyük bir tehlikeyi daha yeni atlatmýþtý. Bir
taraftan da utanýyordu tabi. Çünkü Salihoðullarý
Çiftliði'nin sakinleri ona çok iyi davranmýþlardý.
Çok ezilmiþti bu iyilik karþýsýnda. 

Bir süre düþündü, taþýndý. Oraya gitmemeliydi.
Artýk kötü davranýþlara son vermeliydi. Helâlinden
yemeye çalýþmalýydý. Kazanç peþinde koþmalýydý.
Kararýný verdi sonunda:

– Ben gitmeyeceðim. 

– Ne! Gitmeyecek misin? Korktun mu yoksa? 

– Bir de çetemizin baþkaný seçtik seni! 

Sýska, Boz Tilki'nin peþini býrakmak niyetinde
deðildi. Onu tahrik etmeliydi. 

– Korkuyorsun deðil mi? 

– Hayýr korkmuyorum.

– Bal gibi korkuyorsun iþte! Bak tir tir titriyor-
sun. 

– Korkmuyorum dedim size!
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– Korkuyorsun iþte!.. Korkuyorsun! 

Boz Tilki bu kadar zavallý durumuna düþmeme-
liydi: 

– Tamam geliyorum. Fakat bu kez kümese gir-
mem, tamam mý? 

– Tamam, dedi Sýska. Ben gireceðim, siz de
gözcülük yapacaksýnýz. 

– Anlaþtýk.

Sonra birlikte çiftliðe doðru yola koyuldular.
Boz Tilki yaþadýklarýný bir türlü unutamýyordu. 

“Fazla hýrs zarar verir.” demiþti Tontiþ Güvercin.
Gerçekten de öyleydi. Tilkiler durmadan çalýp
çýrpýyorlardý. Ancak yine de karýnlarý tam doymu-
yordu. Üstelik sürekli korku içinde yaþýyorlardý.
Huzur nedir bilmiyorlardý. Artýk bu iþe bir son ver-
meliydi. Ne olursa olsun bu son olacaktý. 

Kýsa sürede çiftliðe varmýþlardý. Uzaktan çiftliði
incelemeye baþladýlar. Kümesin yakýnýnda eli silâhlý
biri vardý. Çiftliðin köpekleri de sürekli havlýyor-
lardý. Boz Tilki iyice tedirgin olmuþtu: 

– Dönelim hemen, dedi. Kümese yaklaþmamýz
mümkün deðil.

Oysa, Sýska dönmemekte kararlýydý:

– Ölmek var, dönmek yok. Þimdi bir plân ya-
palým, dedi. 
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Sonra biraz düþündü ve devam etti: 

– Fýrtýna, sen köpekleri oyalayacaksýn. Sana bo-
þuna “Fýrtýna” demedik. Gerekirse peþine takýlsýn-
lar. Nasýl olsa seni yakalayamazlar. Onlarý buradan
uzaklaþtýrmalýsýn. 

Biraz durakladý: 

– Sen, evet Cambaz sen de o silâhlý kiþiyi oradan
uzaklaþtýracaksýn, tamam mý? 
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Cambaz korkmuþtu:

– Ama nasýl? Elindeki silâhý görmüyor musun? 

– Hiç korkma. Kimseye çaktýrmadan sessizce
kümese yaklaþ. Sana da boþuna “Cambaz” demedik
herhâlde. Tellerin üzerinden içeriye atla. Önce biraz
gürültü yap. Sonra koþmaya baþla. Adam senin pe-
þine düþünce biz de Boz Tilki'yle beraber kümese
dalarýz. Buluþma yerimiz þu karþýdaki tepe, tamam
mý? 

Boz Tilki sinirlendi: 

– Kendine gel Sýska! Bu çetenin reisi bensem,
burada emirleri ancak ben veririm. Böyle acemice
plânla bu iþ olmaz.

Sýska da sinirlenmiþti: 

– Senin profesyonel plânýný da gördük. Neye ya-
radý? Sen þimdi beni dinle! Baþarýlý olamazsak, o za-
man konuþursun. 

Boz Tilki kendini zor tutuyordu. Sýska durumu
anladý. Boz Tilki'nin gücünü biliyordu. Onunla bir-
kaç defa kavga etmiþ her defasýnda da iyi bir sopa
yemiþti. Alttan almalýydý. Ve öyle yaptý:

– Reis yine sensin caným. Biraz canýn sýkkýn ya!
Bu yüzden sana yardým etmek istedim. Sen varken
plân yapmak haddime mi düþmüþ?

– Ha þunu bileydin dedi Boz Tilki. Bir mahalle-
de iki muhtar olmaz kardeþim. 
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– Ben de onu diyorum ya zaten. 

Boz Tilki iyice yumuþamýþtý. Biraz da böbürle-
nerek: 

– Haydi plânýmýzý uygulayalým, dedi. 

Fýrtýna, köpeklerin yanýna gitti. Köpekler havla-
yarak Fýrtýna'nýn peþine düþtüler. 

Plânýn birinci kýsmý baþarýya ulaþmýþtý. 

Cambaz, ismine yakýþýr þekilde çevik bir hare-
ketle telden içeriye atladý. Yerdeki tenekeye bir tek-
me attý. Silâhlý adam koþarak Cambaz'a doðru geli-
yordu. Cambaz ayný çeviklikle telden geri atladý.
Kaçmaya baþladý. Adam da telden atlamayý denedi,
baþaramadý. Kapýdan çýkarak Cambaz'ýn peþinden
koþmaya baþladý. 

Cambaz arayý iyice açmýþtý. Hýzýný silâh menzili-
ne göre ayarlýyordu. Adam yaklaþýnca hýzlanýyor.
Uzaklaþýnca yavaþlýyordu. 

Artýk çiftlikte hiçbir tehlike kalmamýþtý. Sýska
ile Boz Tilki sevinçle kümese koþtular. Fakat küme-
sin kapýsý kilitliydi. Kapýyý epeyce zorladýlar, ol-
madý. Kümesin içindekiler de çok korkmuþtu doð-
rusu. Hep birlikte baðrýþmaya baþladýlar. 

– Boþuna baðýrmayýn, dedi Sýska. Sizi hiç kimse
duymaz. 

Boz Tilki, kapý açmada çok tecrübeliydi. Kümes-
lerin kilitleri de genellikle birbirine benziyordu zaten. 
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Kapýda yine dönerli bir kol vardý. Bu kol baþka
bir tahtanýn arasýna sýkýþtýrýlýyordu. Kolu yukarýya
kaldýrdýklarý an kapý açýlýrdý. Ama oldukça sýkýydý.
Birlikte kapýyý zorlamaya baþladýlar. Bu esnada bir
kiþi pencereden seyrediyordu bütün bu olanlarý. 

Çiftlik sahipleri de daha önce plân kurmuþlardý.
Bir kiþi kümesin yanýnda bekleyecek, diðeri de pen-
cereden gözleyecekti. 
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Tahmin ettikleri olmuþtu. Tilkiler oyuna gel-
miþti. 

Çiftlik sahibi oldukça dikkatliydi. Hemen tüfe-
ðini doðrulttu. Ýkisini de vurmak çok zordu. Sýska
ile Boz Tilki'nin birbirlerine yaklaþmalarýný bekledi.
Beklediði olmuþtu. Vakit kaybetmeden tam bu sýra-
da tetiðe dokunuverdi. 

Peþ peþe iki ses duyulmuþtu. 

Sýska ile Boz Tilki neye uðradýklarýný þaþýr-
mýþlardý. 

Kurþunlardan biri Boz Tilki'nin ayaðýna isabet
etti. Boz Tilki kendini zorlukla toparladý. 

– Vuruldum Sýska, dedi. Bana yardým et! 

Sýska kurtulduðuna seviniyordu. Koþmaya baþ-
ladý: 

– Kusura bakma, dedi. Önce kendi canýmý kur-
tarmam lâzým. Hadi eyvallah!.. 

Boz Tilki þaþýrmýþtý. Caný çok yanýyordu. Pence-
reye baktý. Adam tüfeðe mermi yerleþtirmeye
çalýþýyordu. Hemen kaçmalýydý. Ancak ayaðýný bir
türlü kýmýldatamýyordu. 

Boz Tilki bütün gücünü topladý. Bir ayaðýný
sürükleye sürükleye koþmaya baþladý. Karanlýk iþi-
ne yaramýþtý. Kýsa sürede gözden kaybolmuþtu, fa-
kat çok kan kaybediyordu. Buluþma yerine bir an
önce varmalýydý. 
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Bir taraftan da Sýska'yý düþünüyordu. Hainliði-
ni yanýna koymayacaktý elbette. 

Tepeye vardýðýnda diðerleri çoktan gelmiþti.
Kan ter içindeydiler hepsi de. 

– Bana yardým edin, dedi Boz Tilki. Çok kan
kaybediyorum! 

Sinirini Sýska'ya belli etmemeye çalýþýyordu: 

– Size söylüyorum, bana yardým edin. Neredey-
se kan kaybýndan öleceðim. 

– Hadi gidelim, dedi Sýska. Köpekler kokumu-
zu almýþlardýr. Neredeyse gelirler. 

Boz Tilki'nin ayaðý çok acýyordu: 

– Ben yürüyemem, dedi. 

– Zaten sana gel, diyen olmadý ki. Sen kalýyor-
sun, biz gidiyoruz. 

– Ama Sýska! 

– Sýska deðil, reis diyeceksin bana. Bundan
böyle reis benim. 

Cambaz þaþýrmýþtý:

– Baksanýza çok kan kaybediyor, dedi. Böyle de-
vam ederse belki de kan kaybýndan ölecek. Reislik
için bir arkadaþ ölüme terk edilir mi? Bu yaptýðýmýz
ayýp olmuyor mu?

– Onu düþünürsek biz öleceðiz. Duymuyor mu-
sun köpek seslerini? Neredeyse burada olacaklar! 
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– Ýstiyorsan sen de kalabilirsin. Hadi Fýrtýna biz
gidelim. 

Sýska ile Fýrtýna yürümeye baþladýlar. Bu sýrada
Cambaz da çok korkmuþtu: 

– Durun! Durun, diye baðýrdý. Ben de geliyo-
rum! 

Acýlar içinde bu konuþulanlarý dinleyen Boz Til-
ki, þoktan þoka giriyordu: 

– Nasýl yaparlar bunu bana? Nasýl, diye söylen-
di. Onca yýllýk arkadaþlýk bir çýrpýda silinir mi? Bir
arkadaþ göz göre göre ölüme terk edilir mi? 

Gözleri dalýp gitmiþti. Yýllarca beraberdiler.
Onlar için az mý tehlikelere atýlmýþtý. Her þeyini on-
larla paylaþmýþtý. Arkadaþlýklarý bu kadar basit miy-
di? Bu ne vefasýzlýktý böyle...

Ýþte þimdi ölüme terkedilmiþti. Hem de en sa-
mimî arkadaþlarý tarafýndan. “Demek onlarýnki,
menfaat arkadaþlýðýymýþ...” diye geçirdi içinden.
“Yýllarým boþuna geçti. Yaptýðým hatalarýn cezasýný
çekiyorum þimdi. Evet evet, iyi arkadaþ seçememe-
nin cezasýný çekiyorum.” 

Bunlarý düþünürken ayaðýnýn acýsýný unutmuþ-
tu. Þimdi piþmanlýk acýsý baþlamýþtý. Gözleri doldu.
Beyni zonk zonk ediyordu. Aðlamak istiyordu ama
aðlayamýyordu. Sonunda iyice hâlsizleþmiþti. 

Baþý dönmeye baþladý. Biraz sonra da bulundu-
ðu yere yýðýlýp kaldý.
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*  *  *

– Can Serçe, biliyor musun bugün çok geç
kaldýk. 

– Ýyi de ben seni birkaç kez uyardým. 

– Biliyorum da sohbet çok güzeldi. Bölmek is-
temedim. 
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– Annem çok merak etmiþtir. 

– Beni de bizim ufaklýk merak etmiþtir. Gözleri
yollardadýr þimdi. 

Tontiþ Güvercin’in gözüne bir þey iliþmiþti: 

– Hey Can Serçe, aþaðýya bak! 

Can Serçe, Tontiþ'in gösterdiði yere baktý: 

– Ne var bunda Tontiþ, dedi. Bir tilki uzanmýþ
uyuyor iþte. 

– Kan birikintisini görmüyor musun?

– Kan mý? Ne kaný? 

– Dikkatli bakarsan görürsün! Hadi ona yardým
edelim. 

– Delirdin mi sen Tontiþ. Aþaðýdaki bir tilki. Biz
de kuþuz. Ya numaraysa? 

– Numaraya benzemiyor Can Serçe. Görmüyor
musun cansýz yatýyor. 

Can Serçe iyice inceledi: 

– Biz yine de dikkatli olalým, dedi. Hem bizim
yapacaðýmýz bir þey yok. Bilge Tavþan'a haber vere-
lim. 

Hemen Bilge'ye haber verdiler. Bilge koþarak
geldi. Tontiþ'le, Can Serçe dala kondular. 

– Aþaðýya gelsenize, dedi Bilge Tavþan.
Görmüyor musunuz bayýlmýþ! 



32 Allah’ýn Güzel Ýsimleri

Tontiþ'le Can Serçe aþaðýya indiler. Tontiþ gözle-
rine inanamýyordu: 

– Boz Tilki bu, dedi. Yine neler karýþtýrdý acaba? 

– Yardým edin de yarasýný temizleyelim, dedi
Bilge Tavþan. 

– Ama! 

– Korkmayýn caným bayýlmýþ. Saatlerce kendine
gelemez. 

Bilge Tavþan, þifalý otlardan karýþým yaptý. Boz
Tilki'nin ayaðýna sýkýca baðladý. 

– Kurþun, ayak bileðini kýrmýþ, dedi. En az üç
hafta dinlenmesi lâzým. Yardým edin de onu Küçük
Çam'ýn yanýna taþýyalým. 

Dallardan sedye yaptýlar. Küçük Çam'ýn yanýna
vardýklarýnda kan ter içinde kalmýþlardý. Olanlarý
Küçük Çam'a anlattýlar. Küçük Çam'ýn önceki olay-
dan da haberi vardý. Çok üzülmüþtü:

– Demek ki ders almamýþ, dedi. Keþke kendi
hâline býraksaydýnýz. 

– O zaman ölürdü, dedi Tontiþ. Bir canlýyý göz
göre göre ölüme nasýl terk edebiliriz? 

Küçük Çam çok mahcup olmuþtu: 

– Haklýsýn, dedi. Birden boþ bulundum iþte.
Yüce Rabbimiz kullarýna çok acýr. Allah kullarýnýn
acý çekmesini hiç istemez. Siz olmasý gerekeni yap-
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týnýz. Dersini alýr ya da almaz, bu onun bileceði bir
iþ. “Ýyiliði yap, denize at. Balýk bilmezse Hâlýk bi-
lir.” derler.

– Dün bir kitapta okumuþtum, dedi Bilge Tav-
þan. Yüce Allah'ýn Hannân diye güzel bir ismi var-
mýþ. Az önce Küçük Çam da söyledi. Bu isim “çok
acýyan, pek acýyýcý” manasýna geliyormuþ. Hannân
ismi hem bizim hem de yeryüzündeki pek çok can-
lýnýn üzerinde tecelli etmiþtir. Ýçimizdeki acýma duy-
gusu Hannân isminin yansýmasýdýr. Rabbim ya-
rattýklarýna þefkat ve merhametle baktýðý için her
kolaylýðý saðlar. 

Tontiþ Güvercin bu ismi bir yerden duymuþtu.
Biraz düþündü, taþýndý, biraz da kaþýndý ve: 

– Tamam hatýrladým, dedi. Bizim ufaklýk arada
bir bunlarý söylüyordu. Bir arkadaþýna anlatýrken
duymuþtum, buna “tesbihat” denirmiþ. 

– Evet, biz de arkadaþlarla zaman zaman ya-
parýz bu tesbihatý. Öyle zevkli ki içimiz bambaþka
huzurla doluyor Rabbimizi anarken... 

Can Serçe: 

– Lütfen bize de öðretir misin Bilge, dedi. 

– Elbette! Yarýn ezberlemeye baþlayalým öyley-
se. Bu arada siz Hannân isminin anlamýný öðrendi-
niz mi? 
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– Elbette, dedi Küçük Çam. Allah'ýn güzel isim-
lerinden biri. “Çok acýyan, pek acýyýcý, ya-
rattýklarýna sonsuz merhametle muamele eden” an-
lamýnda. Can Serçe söze karýþtý:

– Acýyan deyince aklýma Rabbimizin bu güzel
ismiyle ilgili bir þiir geldi. Okumamý ister misiniz?

– Memnuniyetle, dedi hepsi de.

– Acýyan O,

Merhamet eden O,

Koruyup gözeten O,

Gerisi pek hissiz...

Bir tane merhametli,

Bir sürü merhametsiz...  
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–
âlâ hazýrlanmamýþsýn Can Serçe. 

– Annem izin vermiyor Tontiþ. Dün gece geç
kaldýðýmýz için çok kýzmýþ. Senin ufaklýk kýzmadý
mý? 

– Ben varmadan uyumuþtu. Dün arkadaþlarý ile
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bol bol oyun oynamýþ. Çok yorulmuþ olmalý. Olan-
larý annene anlatmadýn mý dün sen? 

– Anlattým. 

– Yine de kýzdý öyle mi? 

– Hayýr. Boz Tilki'ye yardým etmemize çok se-
vindi. Yalnýz, “Zaten geç kalmýþsýnýz. Daha erken
çýkmalýydýnýz.” dedi. Bugün de ceza olarak gönder-
meyeceðini söyledi. 

– Ama Boz Tilki'yi mutlaka ziyaret etmeliyiz.
Hasta ziyaretinin Allah’ýn çok sevdiði bir davranýþ
olduðunu biliyorsun. Onu baygýn vaziyette Küçük
Çam'ýn yanýna býrakmýþtýk.  

– Ýstersen bir de sen dene. Belki sen söyleyince
izin verir. 

– Annen nerede? 

– Yiyecek toplamaya gitti. Neredeyse gelir. 

– Boz Tilki nasýl oldu acaba? Çok kötü durum-
daydý. 

– Herhâlde kendine gelmiþtir. 

– Akýllanýr mý dersin? 

– Kimseden ümit kesmemek lâzým Tontiþ. Ben
Allah'ýn izniyle herkesin düzeleceðine inanýyorum.
Yeter ki doðruyu görsünler; iyiliði, güzelliði farket-
sinler. 

– Ben de ayný fikirdeyim, dedi Tontiþ Güvercin.
Yalnýz, Yüce Allah'ý hakkýyla anlatmamýz lâzým.



Þefkatliler Þefkatlisi 37

Ayrýca bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen
Peygamber Efendimizi de çok iyi tanýmamýz ve
tanýtmamýz gerekiyor. Allah’ý tanýyýp itaat eden,
Peygamber Efendimizi örnek alan kötülüklerle
meþgul olur mu? Hiç kimse bile bile kötü olmak is-
temez. Bütün kötülüklerin sebebi bilgisizliktir.
Kötü arkadaþlar da buna eklenince... 

Bu arada anne serçe gelmiþti: 

– Ne kaynatýyorsunuz yine, dedi. Dün, gece
yarýsýna kadar beraber olduðunuz yetmedi mi? 

– Kötü bir þey yapmadýk ki serçe teyze. Bize
güvenmiyor musunuz yoksa? 

– Elbette güveniyorum. Ama her þeyin bir za-
maný var. Sohbet muhabbet etmek, iyi arkadaþlarla
beraber olmak çok güzel. Yalnýz, herkesi kendi çev-
renizdekiler gibi sanmayýn. Her taraf tehlikelerle
dolu. 

– Ama ilk defa oldu anneciðim. Hem her þeyde
bir hayýr vardýr, demiþler. Gecikmeseydik belki de
Boz Tilki kan kaybýndan ölecekti. Bir daha geç kal-
mayýz. Ne olur izin ver anneciðim. Ne olur! Benim
annem, annelerin bir tanesidir. 

– Hadi serçe teyze izin ver ne olur! Bir daha geç
kalmayýz, söz veriyoruz. 

Anne serçe ýsrarlara daha fazla dayanamadý:

– Tamam tamam gidin hadi. Bir daha geç kalýr-
sanýz cezalandýrýrým ona göre! 
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Can Serçe ile Tontiþ hemen yola koyuldular. Bi-
raz sonra Çoban Tepesi'ne varmýþlardý. 

Boz Tilki kendine gelmiþti. Küçük Çam'a sýrtýný
dayamýþ vaziyette oturuyordu. Çok üzüntülüydü,
üstelik de mahcuptu. Gelenlerin yüzüne bakamadý
bile. 

– Biraz daha iyisin ya, dedi Tontiþ. 

Boz Tilki utanarak: 

– Teþekkür ederim, dedi. Siz olmasaydýnýz kan
kaybýndan ölürdüm. Küçük Çam her þeyi anlattý. 

Sonra aðlamaya baþladý Boz Tilki: 

– Keþke kurtarmasaydýnýz, dedi. Böylece dünya
bir kötüden kurtulmuþ olacaktý. 

– Olur mu, dedi Küçük Çam. Ölüm kurtuluþ
deðildir. Ahirete günahkâr gitsen daha mý iyi ola-
caktý? Rabbimiz sana bir fýrsat daha verdi. Demek
ki seni seviyor. 

Boz Tilki þaþýrmýþtý:

– Beni bu hâlimle mi seviyor? Olur mu öyle þey!
Bu mümkün deðil! 

– Yüce Allah, yarattýðý her varlýða acýr, merha-
met eder, onun iyiliðini ister, dedi Can Serçe. Seni
sevmeseydi bunca nimeti sana verir miydi? Göz ver-
miþ, kulak vermiþ, el vermiþ, ayak vermiþ. Hava
vermiþ, su vermiþ.Türlü türlü yiyecek vermiþ... 

– Ama yaptýðým kötülükler, onlar ne olacak? 
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– Hata yaratýlmýþlar içindir, dedi Tontiþ. Hatasýz
kul olmaz. “Düþmez, þaþmaz bir Allah” derler ya,
bence bu söz çok doðru. Eðer Rabbimiz seni sevme-
seydi karþýmýza çýkarýr mýydý? 

– Siz beni tanýmýyorsunuz. Yaptýðým kötülükle-
ri bir bilseniz! 

– Biz seni tanýyoruz. Seni herkes tanýr buralar-
da. Deðil mi Küçük Çam? 
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– Evet Can Serçe. Hepimiz tanýyoruz onu.

Boz Tilki bu sefer iyice kýzarmýþtý. Derin derin
düþünmeye baþladý: O zaman niçin yardým ediyor-
lardý acaba? Yoksa avcýya mý teslim edeceklerdi?
“Evet evet þimdi anladým!” diye söylendi.'' Beni
avcýya teslim edecekler.'' 

Ama öyle olsa yarasýný tedavi etmezlerdi ki... 

Kötü düþünmemeliydi. Zaten baþýna ne gelmiþ-
se içindeki bu kötü duygu ve düþüncelerden gelme-
miþ miydi? Üstelik bunlar hiç de kötü birilerine
benzemiyorlardý. 

– Hoþ geldin Bilge Tavþan! 

Küçük Çam'ýn bu sözüyle kendine gelmiþti. 

– Bak Boz Tilki, seni tedavi eden iþte bu arka-
daþýmýzdý. 

Bilge Tavþan mahcup oldu. 

– Þifa, Þâfi olan Allah'tandýr Tontiþ kardeþ, de-
di. Buna vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. 

Boz Tilki þaþkýnlýk içindeydi. Dünyada böyle
iyiler de var mýydý acaba? Þimdiye kadar kendi ar-
kadaþ çevresinde böylelerine hiç rastlamamýþtý. 

Boz Tilki'nin aklýndan geçenleri Bilge Tavþan
anlamýþtý: 

– Dünya iyilik üzerine kurulmuþtur. Ýyilik,
güzellik ve doðruluk dünyanýn mayasýna yerleþtiril-
miþtir. Allah güzeldir, güzeli sever. Rabbimiz
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kullarýný güzel yaratmýþtýr. Pis kokunun içinde çok
duran elbette pis kokar. Mis kokusunun için de du-
ran da mis kokar. Yani, güzel arkadaþý olan güzel
olur. Kötü arkadaþý olan da kötü. Arkadaþlarýný iyi
seçmiþ olsaydýn, belki bu durumlara düþmezdin. 

Tontiþ, Bilge'ye müdahale etti: 

– Zavallýya fazla yüklenmiyor musun? 

Boz Tilki acý acý gülümsedi: 

– Konuþsun Tontiþ, dedi konuþsun. Benim kalýn
kafam ancak bundan anlar. Daha önce de Saliho-
ðullarý Çiftliði'nde iyi bir ders vermiþtiniz bana.
Ama yine onlara uydum. Yine hýrsýzlýða gittim.
Hýrs hýrs hýrs!.. Hep hýrs gösterdim. Tontiþ “Fazla
hýrs zarar verir. Aþýrý hýrs, nimetin kaçmasýna sebep
olur.” demiþti o zaman. “Hâlâ cýlýz ve zayýfsýnýz. Ha-
ram helâl bilmiyorsunuz.” demiþti. Þimdi anlýyo-
rum. Onun için “Kafam kalýn.” diyorum ya iþte.
Kalýn kafalýyým ben, kalýn kafalýyým! 

– Öyle deme, dedi Can Serçe. Böyle söylersen
günah iþlersin. Rabbim kimsenin kafasýný kalýn ya-
ratmamýþtýr. Herkese yetecek kadar akýl vermiþtir.
Mennân olan Yüce Allah, bütün nimetlerle birlik-
te akýl nimetini de lütfetmiþ. Önemli olan nimetle-
ri yerinde kullanabilmek. 

Ýyilik ne güzel þeydi. Üstüste yapýlan iyilikler,
güzel düþünce ve davranýþlar Boz Tilki’nin gerçeði
görmesine sebep olmuþtu. Ama arkadaþlarýnýn
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yaptýðý vefasýzlýðý bir türlü unutamýyordu. Göz
göre göre ölüme terkedilmiþti. 

– Ýntikamýmý mutlaka almalýyým, diye söylendi. 

Bu ifadeye hepsi þaþýrmýþlardý. Kendini ilk to-
parlayan Küçük Çam olmuþtu: 

– Ne diyorsun sen! Kendine gel tilki kardeþ, di-
yebildi.
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Boz Tilki utandý: 

– Þey, dedi. Aðzýmdan çýkýverdi birden. Özür
dilerim. Yýllardýr bu duygularý taþýdým: Kötülük,
kin, nefret, intikam... Ýyiliðin ne olduðunu ilk kez
sizde gördüm. Bile bile ölüme terkettiler beni. Da-
ha önce de yapmýþlardý bunu. Bu hainliði nasýl unu-
tabilirim? Çok zoruma gidiyor.

– Unutmak da bir nimettir, dedi Bilge Tavþan.
Rabbimiz her türlü nimeti vermiþ, veriyor, verecek-
tir de... Çünkü O, Mennan’dýr, nimeti bol olandýr.
Bizi nimetlerle donatýr ve biz O’nun nimetlerini,
iyiliklerini saymakla bitiremeyiz. Arzu ettikten son-
ra kötü olan her þeyi unutturur sana. Yeter ki sen
kötülükleri iyilikle sav. Kötü davranýþlara aldýrýþ et-
me. Herkes davranýþlarýyla kendi kimliðini ortaya
koyar. Hem kötülüðe kötülükle karþýlýk vermek
herkesin yapabileceði sýradan bir davranýþtýr. Ýyiliðe
karþý iyilik de öyle. Önemli olan kötülüklere iyilik-
le karþýlýk verebilmek. Asýl yiðitlik ve kahramanlýk
burada baþlýyor. Þunu da unutma ki su testisi su yo-
lunda kýrýlýr. 

– Haklýsýn, dedi Boz Tilki. Allah belâlarýný verir
nasýl olsa!

– Belâ dilemek de hoþ deðil, dedi Tontiþ. “Allah
ýslah etsin, tamir etsin, düzeltsin.” demek daha ye-
rinde olur. 

Bu esnada þiddetli bir silâh sesi duyuldu.
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Neredeyse korkudan ödleri kopacaktý. Bilge Tav-
þan koþarak silâh sesinin geldiði tarafa gitti. Biraz
sonra geri döndü: 

– Arkadaþlar çabuk saklanýn, dedi. Avcý bu ta-
rafa doðru geliyor. 

Herkes bir aðacýn altýna saklandý. Boz Tilki ye-
rinden kýmýldayamýyordu bile. Bilge Tavþan sak-
landýðý yerden çýkýp baðýrdý: 

– Boz Tilki'ye yardým etmeliyiz arkadaþlar! 

Ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý. Sedye ile taþýya-
bilirlerdi ama sedye çok uzaktaydý. Bu þekilde
kaldýrmalarý da mümkün deðildi. Köpek sesleri iyi-
ce yaklaþmýþtý. 

Boz Tilki titremeye baþladý: 

– Arkadaþlar siz saklanýn, dedi. Benim yüzüm-
den ölmenizi istemiyorum. Beni býrakýn lütfen. 

– Olmaz, dedi Tontiþ. Ölürsek beraber ölürüz.
Seni asla býrakmayýz. 

– Ne olur býrakýn. Ben ölümü çoktan hak ettim. 

Bilge Tavþan bu söze çok sinirlendi: 

– Yaþamak varken, yaþayýp tövbe etmek varken,
ölümü dilemek de ne oluyor, dedi. Allah’ýn izniyle
yaþayacaksýn ve ömrünün kalan kýsmýný iyilik yapa-
rak geçireceksin. 

– Ýyi de Bilge, avcý gelmek üzere. Beni kurta-
rayým derken sizler de ölebilirsiniz. 
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– Durun, aklýma bir fikir geldi. Tontiþ! Can Ser-
çe! Buraya gelin! Çabuk olun!..

Tontiþ'le Can Serçe bir çýrpýda gelmiþlerdi. 

– Çevrede ne kadar yaprak, çýrpý varsa buraya
taþýyýn. 

Bilge Tavþan'ýn dediðini kýsa sürede yap-
mýþlardý. 
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– Þimdi getirdiklerinizle Boz Tilki'nin üzerini
iyice örtün. 

Kýsa sürede Boz Tilki'nin üzeri tamamen ka-
panmýþtý. 

– Ya kokumu alýrlarsa... 

– Korkma kokunu alamazlar. 

– Nasýl yani? 

– Zamanýmýz yok Boz Tilki. Sonra anlatýrým.
Hemen saklanmamýz lâzým! 

Herkes bir aðacýn arkasýna saklandý. Etrafý derin
bir sessizlik kaplamýþtý. 

Biraz sonra avcý ve köpekler görünmüþtü. Avcý
bir þey sürüklüyordu. Boz Tilki, avcýnýn sürüklediði
þeyi merak etmiþti ama net göremiyordu. 

Avcý ve köpekler iyice yaklaþtýlar. Köpeklerden
biri bir þeylerden þüphelenmiþti sanki. Burnunu ye-
re deðdirerek Küçük Çam'a doðru gelmeye baþladý.
Baþta Boz Tilki olmak üzere hepsi tir tir titriyor-
lardý. 

Avcý, bu köpekteki farklýlýðý hissetmiþti. Onu
takip ederek ilerlemeye baþladý. Bu arada arkadaki
köpek öndekine yetiþti: 

– Ne o Kaygusuz? Burnunu dikmiþ nereye gidi-
yorsun öyle, diye sordu. 

– Bir tavþan kokusu alýyorum Alabaþ. Çok
yakýnda olmalý. 
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– Þaþýrdýn herhâlde. Tüfek sesi burada da duyul-
muþtur. Hem saatlerdir havlýyoruz. Tavþan kalýr mý
buralarda. Zaten yorulduk. Hadi gidelim artýk.
Karným açlýktan zil çalýyor zaten. 

– Ýyi ya iþte. Bu açlýða tavþan iyi gelir. 

– Bilmez gibi konuþuyorsun. Cimri avcý bize ye-
dirir mi hiç? Hadi dönelim boþ ver. 

– Sen nasýl istersen. 

Bilge Tavþan, Küçük Çam, Tontiþ Güvercin,
Can Serçe, hepsi de þükredip derin bir “oh” çektiler. 

Avcý ve köpeklerin ilginç davranýþlarýna bir an-
lam verememiþti: 

– Ne oldu miskinler? Neden döndünüz, dedi. 

Köpekler hiç aldýrýþ etmediler bu söze. 

Biraz sonra herkes saklandýðý yerden çýkmýþtý.
Boz Tilki meraktan çatlayacaktý: 

– Avcýnýn taþýdýðý neydi, diye sordu. Çok uð-
raþtým ama göremedim. 

Bu soruya Bilge Tavþan cevap verdi: 

– Avcý, Sýska'yý vurmuþ. Onu taþýyordu.
Hýrsýnýn kurbaný oldu zavallý. 

– Sýska mý? Aman Allah'ým!

Boz Tilki birden hýçkýrýklara boðulmuþtu. Kötü
de olsa uzun yýllar arkadaþlýk yapmýþtý onunla. 

– Keþke böyle ölmeseydi, dedi. 
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– Üzülme, diye teselli etti Can Serçe. Ölüm he-
pimiz için. Keþke tövbe etmiþ olarak ölseydi. Ken-
dine yazýk etti. Mennân olan Yüce Allah, ona bol
bol nimetler vermiþti. Fakat o, bu nimetlerin
kýymetini bilemedi. Bu yüzden onun hakkýnda
Rabbimizin Kahhar ismi tecelli etmiþ oldu. 

Boz Tilki, Can Serçe'nin son sözlerinden bir þey
anlamamýþtý:

– Nasýl yani? 

– Yüce Allah çok merhametlidir. Yarattýklarýna
sayýsýz nimetler verir, iyilikler eder. Bu O’nun
Mennân isminin tecellisidir. Ancak, þükretmeyen-
leri, baþkalarýna zarar verip zulmedenleri hiç sev-
mez. Onlara durumlarýný düzeltmeleri için süre
tanýr, fýrsat verir. Bütün bunlara raðmen yine azgýn-
lýkta ýsrar edenleri lâyýk olduklarý cezaya çarptýrýr.
Bu O’nun Kahhar isminin tecellisidir. Göklerde ve
yerde ne varsa hepsi de Kahhar olan Allah’ýndýr.
Bütün varlýklar O’na boyun eðer ve hiçbiri O’na
karþý geleme. O’nun gücü, dilediði herþeyi yapmaya
yeter.

Boz Tilki: 

– Haklýsýn, dedi. Size rastlamamýþ olsam belki
ben de Yüce Allah'ýn Kahhar ismi ile cezalandýrýla-
caktým. Ben Sýska’ya acýyorum. Belki bana acýyan
da olmayacaktý. Dilerim Rabbimiz onu affeder. 

Boz Tilki biraz durakladý. Gözyaþlarýný sildi: 
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– Allah sizden razý olsun kardeþler, dedi. Bana
bunca nimetleri vereni tanýttýrdýnýz. Nimetlerin
gerçek sahibi olan Rabbimizin Mennân ismini yeni-
den hatýrlattýnýz. Çok teþekkür ederim.

Tontiþ Güvercin bu son cümleden bir mana
çýkarmýþtý: 

– Sen Mennân ismini biliyordun öyleyse, dedi. 
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– Evet, küçükken babam öðretmiþti. Annem ve
babam çok dindardý. Benim de dindar olmamý ister-
lerdi. Aslýnda bizim tilki ailesi genelde biraz
hýrslýdýr. Fakat bana, “Aman hýrs gösterme yav-
rum.” derlerdi. “Mennân olan Rabbimiz, sana her
türlü nimeti bol bol verir. Sakýn çevremizdekilere
benzeme.” derlerdi. Derlerdi demesine ama ben
nefsime uydum ve onlarýn sözünü tutmadým. Kötü
bir çocuk oldum. Yýllardýr onlarý görmüyorum. 

Herkes çok duygulanmýþtý. 

Küçük Çam: 

– Annen ve baban yaþýyorlar mý, diye sordu. 

– Evet, ikisinin de saðlýk haberlerini alýyorum.
Ama ziyaretlerine gitmeye yüzüm yok, utanýyorum. 

– Artýk ziyarete gidebilirsin, dedi Bilge Tavþan.
Onlar da seni ne kadar özlemiþlerdir kim bilir? 

Boz Tilki çok mutluydu. Sanki yeniden doðmuþ
gibiydi. Bundan sonra iyi bir kul olacaktý. Kalan
ömrünü, arkadaþlarýný iyiliðe, doðruluða, güzelliðe
davet ederek geçirecekti: 

– Allah'ým! Duamý lütfen kabul buyur, diyerek
duaya baþladý. 

Ey yüceler yücesi Rabbim! Ettiklerime binlerce
tövbeler olsun. Hatalarým, kusurlarým pek çoktur.
Ama Senin rahmetin de her þeyin üzerindedir. Mer-
hametin sonsuzdur. Öyle olmasaydý benim kötülük-
lerime çoktan Kahhar isminle cevap verirdin. Sana
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binlerce þükürler olsun Rabbim. 

Boz Tilki'nin gözyaþlarý yaðmur gibi akýyordu.
Duasýna güçlükle devam edebildi: 

– Bize merhametinle muamele eyle. Verdiðin
nimetlere, ettiðin iyiliklere þükredenlerden eyle.
Mennân ismini bilen ve bu isme güvenen kul-
larýndan eyle bizi. Yarabbi, Rezzak ve Mennân
isimlerinin hürmetine nimetlerini eksiltme üzeri-
mizden! 

Herkes bu duaya gözyaþlarý içinde “Amin” dedi. 

Kendini ilk toparlayan Tontiþ oldu: 

– Ne güzel dua ediyorsun öyle, dedi. Ýnan çok
þaþýrdým. Sen de ne cevherler varmýþ da haberimiz
yokmuþ. “Her þey aslýna döner.'' diye bir söz vardýr.
Ne kadar da doðruymuþ. 

Boz Tilki, bütün acýlarýný unutmuþtu. Hatta bir
yönüyle vurulduðuna memnun bile oluyordu. Vu-
rulmasý belki Yüce Allah'ýn Kahhar isminin tecelli-
siydi. Ama bu isim onu kahretmemiþti. Yaþadýðý acý
olaylar, sonuçta onun kurtuluþuna vesile olmuþtu.
Mevlâ þerleri hayreylemiþ, kötü gibi görünen olay-
larýn sonu O’nun lütfuyla güzel olmuþtu.  

– Demek ki vurulmam da bir nimetmiþ, diye
söylendi. Kahrýnda hoþ, lütfun da hoþ. Senin her þe-
yin hoþ güzel Rabbim, dedi. 
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öl pýrýl pýrýldý. Mavi bir atlasý andýrýyordu
âdeta. Üzerinde en ufak bir dalga bile yoktu.
Nilüfer çiçeði bu güzelliði hayran hayran seyredi-
yordu. Rabbine ne kadar þükretse azdý. Kulu için ne
gerekiyorsa yaratmýþtý Yüce Allah. Hem de en
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güzelini yaratmýþtý. Karþýlýðýnda sadece iyi bir kul-
luk istiyordu, o kadar. 

Nilüfer çiçeði bu düþünceler içindeyken,
ayaðýnýn gýdýklandýðýný hissetti. Eðilip baktý bir þey
göremedi. Biraz sonra tekrar ayný þey oldu. 

Ýyice eðilerek suyun içine baktý: 

– Kim var orada, diye seslendi. Þakayý býrak da
kimsen ortaya çýk! 

– Benim kardeþim, ben Þiringöz. 

Bunu söyledikten sonra bir sazan balýðý baþýný
sudan çýkardý: 

– Kýzdýn mý yoksa? Þaka yapmak istemiþtim. 

– Yok caným, niye kýzayým ki þakaya kýzýlýr mý
hiç? 

– Olur ya belki kýzarsýn. Geçen gün Çilli Kur-
baða'nýn ayaðýný hafifçe ýsýrmýþtým. Birden öyle ir-
kildi ki anlatamam. Bana çok kýzdý. Dövecek diye
ödüm koptu. 

– Ama sen de hak etmiþsin caným. 

– Þaka yapmak istemiþtim ama. 

– Þakanýn da bir ölçüsü vardýr. Öyle aðýr þakalar
uygun deðil ki! Hem Çilli Kurbaða senden çok
büyük. Ona saygý göstermen gerekir. 

– Niye saygýlý olacakmýþým ki? Ben onu hiç sev-
miyorum. 
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Bu söz nilüfere þok tesiri yapmýþtý: 

– Sevmiyor musun? 

– Evet. 

– Niçin sevmiyorsun ki? 

– Ne bileyim gýcýðýma gidiyor iþte. 

– O ne biçim söz Þiringöz? Komþuya gýcýk olu-
nur mu? 

– Öylelerine olunur! 

– Sana ne yaptý ki? 

– Hiç bir þey yapmadý. 

– Allah Allah! Niye gýcýk gidiyorsun öyleyse? 

– Gölümüze yabancýlarý getiriyor da ondan. Ge-
çen gün bir sürü yabancý kurbaða getirmiþti. Dün
de kaplumbaðalarla sohbet ediyordu. 

– Ne var ki bunda? 

– Ya yiyeceklerimiz biterse? Ya aç kalýrsak! Za-
ten gölümüz küçücük. Buradaki yiyecekler bizim
hakkýmýz. Hakkýmýzý baþkalarýnýn yemesi hoþ mu
sence? 

Bu esnada gölün kenarýna bir avcý gelmiþti.

Nilüfer çiçeði telâþla: 

– Kafaný suya daldýr Þiringöz. Avcý burada balýk
olduðunu anlamasýn. 

Þiringöz hemen denileni yaptý. Avcý etrafý þöyle
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bir kolaçan etti: 

– Bu gölü ilk defa görüyorum, diye söylendi.
Burada çok balýk olmalý. Bugün yaþadýk desene. 

Av malzemelerini çantadan çýkardý. Oltalarýný
misineye taktý. Topraðý kazarak solucan topladý.
Topladýðý solucanlarý oltalarýn ucuna taktý. Misineyi
kaldýrdý ve havada daireler çizdirerek göle býrakýver-
di. 

Oltalar tam nilüferin önüne düþmüþtü. Bu sýra-
da Þiringöz suyun dibinde saklanýyordu. Hemen
yanýnda bir solucan beliriverince çok sevinmiþti.
Aðzýnýn suyu aktý: 

– Amma da þanslýyým, diye söylendi. Ziyafet
ayaðýma geliyor. Karným da amma acýkmýþtý. 

Þiringöz daha fazla dayanamadý. Solucaný kap-
týðý gibi aðzýna attý. 

– Dur Þiringöz yapma! 

Nilüfer, avazý çýktýðý kadar baðýrmýþtý ama geç
kalmýþtý. Olta Þiringöz'ün aðzýna takýlmýþtý bile.
Çýrpýndýkça olta iyice batýyordu. Kurtulmanýn
imkâný yoktu. Avcý, oltadaki titreþimi hissedince
misinayý hýzla çekmeye baþladý. 

– Þansa bak be! Yaþadýk, diyerek sevinçle
zýplýyordu. 
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Gölün kenarýnda uyuyan Çilli Kurbaða, avcýnýn
gürültüsüyle uyandý. Çok korkmuþtu. Hemen göle
atladý. Suyun serinliði uykusunu açmýþtý. Uyku ser-
semliði geçince kafasýný sudan çýkardý. Gördüðüne
inanamýyordu: 

– Bu avcý burayý nasýl bulmuþ? Hayret, diye
þaþkýnlýðýný belirtti. 

Misineyi takip ederek oltayý bulmuþtu: 
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– Aman Allah'ým bu Þiringöz! Onu hemen kur-
tarmalýyým! 

Ancak nasýl kurtaracaðýný bilmiyordu. Bu arada
Þiringöz sürüklenmeye devam ediyordu. 

Nilüfer, Çilli'ye seslendi: 

– Misineyi aðzýnla yakala Çilli. 

– Tamam yakaladým. 

– Þimdi de etrafýmda dolan. 

– Misine yetiþmiyor!

– O zaman kamýþýn etrafýnda dolan. Çabuk ol! 

– Tamam dolandým. 

– Misineyi sakýn býrakma!

– Adam çok güçlü. Kamýþý da koparabilir. 

– Anlaþýldý. Baþka bir kamýþýn etrafýný da dolan. 

Aþaðýdan ses gelmemiþti:

– Çilli dediðimi yaptýn mý? 

– Evet yaptým. Ama ben de sýkýþtým. Caným çok
acýyor. 

– Sabret Çilli! Az sonra misine kopacak ve
böylece ikiniz de kurtulacaksýnýz. 

Avcý þaþýrmýþtý. Az önce hýzla gelen olta sanki
bir yere takýlmýþtý. Ya da balýk çok büyüktü. 

– Tamam anladým, diye sevindi. Anlaþýlan balýk
çok büyük! 
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Misineye iki eliyle asýldý, olmuyordu. Yere otur-
du, önündeki kayaya ayaklarý ile dayandý. Bütün
gücüyle asýldý, yine olmuyordu. 

– Bütün gölün yiyeceklerini sanki sadece o ye-
miþ mübarek, diye sinirlendi. Ne kadar aðýrlaþmýþ
bu böyle! 

Tekrar bütün gücüyle asýlmaya baþladý. 

Misine bu acý güce daha fazla dayanamamýþtý,
çýt diye kopuverdi. Misinenin kopmasýyla birlikte
avcý sýrt üstü yuvarlanmýþtý. Kafasý yerdeki taþa ha-
fiften çarptý. Ýyice sersemleþmiþti. Az sonra kendine
gelince: 

– Burada balýk ne arar, diye içten içe kýzdý. Son-
ra da eþyalarýný toplayýp gitti. 

Oltanýn iðnesi Þiringöz'ün aðzýnda kalmýþtý.
Caný çok yanýyordu. 

– Oltayý çýkarmalýyýz, dedi Çilli Kurbaða. Canýn
biraz yanacak, ama diþini sýkmalýsýn tamam mý? 

Þiringöz'ün acýdan gözleri sulanmýþtý: 

– Çýkarmasak, dedi aðlamaklý bir sesle. 

– O zaman kan kaybýndan ölürsün, dedi nilüfer. 

Þiringöz bir türlü cesaret edemiyordu: 

– O zaman annemi ve babamý da çaðýrýn ne
olur, diye yalvardý. 

Çilli Kurbaða, Þiringöz'ün anne ve babasýna ha-
ber verdi. Hemen geldiler. Yavrularýnýn aðzýnýn
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kanadýðýný görünce aðlamaya baþladýlar. 

– Sakin olun, dedi Çilli Kurbaða. Korkulacak
bir þey yok. Ýðneyi çýkaralým, kýsa sürede iyileþir in-
þaallah. 

– Ýðne, öyle kolayca çýkýverir sanýyorsun her-
hâlde, dedi anne sazan. 
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– Kolay olmadýðýný biliyorum, ama çýkarmaya
çalýþacaðým. Allah'ýn izniyle baþarýrým. 

Baba sazan: 

– Yavrumun canýný fazla yakma. Ne olur dik-
katli ol, diye yalvardý. 

– Siz merak etmeyin. Acýsýný duymayacak bile. 

Çilli Kurbaða, Þiringöz'e: 

– Aç bakayým aðzýný, dedi. Ýyice aç! 

Göz göze gelmiþlerdi. Þiringöz az önce nilüfere
söylediklerini hatýrladý. “Sevmiyorum onu.” demiþ-
ti. Bu sözünden çok utandý. Utancýndan terliyordu.
Yüzü kýpkýrmýzý olmuþtu. Sevmediði kiþi onun ha-
yatýný kurtarmýþtý. Gözlerini Çilli'den kaçýrmaya
çalýþtý. Utancýndan acýyý bile hissedemez olmuþtu. 

Ýðne çýkarma operasyonu bir saat kadar sürdü.
Çilli Kurbaða çok uðraþtý ve sonunda baþardý. Olayý
duyan geliyordu. Sazan ailesinin tamamý nilüferin
etrafýnda toplanmýþtý. 

Ýðnenin çýkmasýyla birlikte: 

– Yaþa! Varol, sesleri gölün pýrýl pýrýl yüzeyinde
yankýlandý. Gölde âdeta bayram havasý vardý. Her-
kes eðleniyordu. 

Þiringöz hâlâ yaptýðý hatanýn mahcubiyetini
yaþýyordu. Çilli'ye þükranla baktý: 

– Özür dilerim, dedi. Hakkýný helâl et. 

Çilli bu davranýþa bir anlam verememiþti: 
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– Neden? Ne oldu, diye sormaya kalmadan
nilüferin feryadý duyuldu: 

– Herkes kaybolsun! Çabuk çabuk! Kafanýzý
saklayýn. 

Avcý tekrar gelmiþti. Nilüfer þaþkýn þaþkýn: 

– Niçin döndü acaba, diye söylendi. Oysa kýzýp
gitmiþti. 
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Buraya alýþýrsa göl sakinlerinin huzuru kalmaya-
caktý. Fakat yapacak bir þey de yoktu. 

– Nilüfer suyun üstünde, diðerleri suyun içinde
adamýn davranýþlarýný incelemeye baþladýlar. 

Adam bir þeyler arýyordu: 

– Tamam buldum, diyerek sevindi. Otlarýn
arasýna düþmüþ!

Eðildi otlarýn arasýndan bir býçak aldý. Çan-
tasýna býçaðý attý. Koþar adýmlarla gölün kenarýndan
uzaklaþtý. 

Herkes derinden bir “Oh!” çekti. Rahat-
lamýþlardý. 

Nilüfer çiçeði bu fýrsatý deðerlendirmeliydi. Çilli
Kurbaða'yý ve sazan ailesini yanýna çaðýrdý. Çilli'ye:

– Yüce Allah'ýn Deyyân isminden bahseder mi-
sin, dedi. Geçen gün Küçük Çam’ýn yanýnda bu
isimden bahsedildiðini söylemiþtin. 

Çilli Kurbaða þaþýrmýþtý: 

– Nereden aklýna geldi bu, nilüfer kardeþ, dedi.
Allah'ýn bir çok güzel ismi var. Bunlarýn içinden ni-
çin Deyyân ismini anlatmamý istiyorsun ki? 

– Hele sen anlat. Sebebini boþ ver. 

Çilli Kurbaða: 

– Sebepsiz nasýl anlatýrým ki diyerek nilüferin
üstüne zýpladý. Sesini düzeltti. Karþýsýndakileri tek
tek inceledi. Þiringöz, yine gözgöze gelmekten
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kaçýnmýþtý. Bu durum Çilli'nin dikkatini çekti: 

– Sende bir hâl var Þiringöz, dedi. Az önce de
durup dururken özür dilemiþtin. 

– Sen boþ ver Þiringöz'ü, dedi nilüfer. Hele bir
anlat sen, Deyyân ismi ne anlama geliyor? 

Çilli Kurbaða iyice ciddîleþti. Biraz da heyecan-
lanmýþtý. Çünkü, böyle bir konuyu ilk defa anlata-
caktý. Bugüne kadar hep dinlenmiþti. 

– Yüce Rabbimizin Deyyân ismi, “her þeyin he-
sabýný en iyi bilen ve herkese hakkýný tam olarak ve-
ren” manasýna gelir. 

Þiringöz, nilüferin ne yapmak istediðini an-
lamýþtý. Kendisini incitmeden kafasýndaki sorulara
cevap verdirmek istiyordu. 

“Bilmemek ayýp deðil, okumamak ve öðrenme-
mek ayýp!” gerçeðini hatýrladý. Fýrsat bulmuþken
her þeyi öðrenmeliydi: 

– Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayýn dedi.
Dilersen, nilüferin sorusunun sebebini açýklamak is-
tiyorum. Belki daha rahat anlatýrsýn. 

Nilüfer, gereði yoktu der gibi sallandý. 

Þiringöz, bütün olanlarý bir bir anlattý.
Ardýndan da özür diledi. 

Çilli, Þiringöz'ün bu davranýþýný çok beðenmiþti:
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– Üzülme Þiringöz, dedi. Rabbimizin güzel
isimlerini bilmediðin için böyle düþünmen gayet
normal. O'nun güzel isimlerini öðrendikçe, her þeyi
daha iyi anlayacaksýn. 

Nilüfer, Þiringöz'e takýldý: 

– Deyyân'ýn manasýný öðrendin. Bu isme lâyýk
olmak için ne yapacaksýn þimdi? Söyle bakalým. 
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– Bol bol iyi ve güzel iþler yapacaðým. Deyyân
olan Rabbimiz bu güzel davranýþlarýmýn karþýlýðýný
hakkýyla verecektir, buna inanýyorum. 

Çilli Kurbaða araya girerek:

– Demek ki bu gölde bizim ne kadar rýzkýmýz
varsa, Rabbim bize hakkýyla verecek. O, kimin ne-
ye ne kadar ihtiyacý olduðunu çok iyi bilir. Birileri-
nin bizim gölümüzde misafir olmasý bizim rýzkýmýzý
azaltmayacaktýr, dedi. 

Nilüfer'in aklýna bir þey gelmiþti: 

– Allah'ýn Adl ismi var. Mutlak âdil, çok adalet-
li, her þeyi yerli yerinde ve dengeli yapan anlamýna
geliyor. Deyyân ismiyle bir benzerliði var mý? 

– Elbette var kardeþim. O herkesin hakkýný bi-
lir. Evrende her þeyi yerli yerinde yaratmýþtýr. Her
varlýðý, lâyýk olduðu cihaz ve duygularla do-
natmýþtýr. Mutlak adaletli olan Rabbimiz, kimsenin
hakkýný kimseye yedirmez. 

– Dünyada bir sürü haksýzlýk yapan var ve bun-
lar rahat içinde yaþýyorlar. Bu adalet mi sence? 

Bu soru Þiringöz'ün babasýndan gelmiþti. 

Çilli Kurbaða: 

– Elbette deðil, dedi. Yüce Allah'ýn Deyyân ve
Adl isimleri sadece dünyada tecelli etmez. Ahirete
bakan yönü de vardýr. Yüce Rabbimiz, Kur'ân-ý
Kerîm'de “Kýyamet gününde biz adalet terazisini
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kurduðumuzda, hiç kimse en küçük bir haksýzlýða
uðratýlmaz.” buyuruyor. Siz yeter ki Yüce Mevlâya
güvenin. 

Çilli Kurbaða:

– Ýsterseniz kýsa bir dua edelim, ne dersiniz? 

– Çok memnun oluruz, dedi oradakiler.

Çilli Kurbaða, bütün samimiyetiyle Yüce Ya-
ratýcýya yönelip duaya baþladý: 

– Ey yarattýklarýna çok acýyan ve merhamet
eden Hannân!

Ey kullarýna bol bol iyilik eden Mennân! 

Ey kullarýnýn amellerine hakkýyla karþýlýk veren
Deyyân! 

Ey bütün merhametlilerden daha merhametli,
bütün þefkatlilerden daha þefkatli olan Allah’ým!
Sen çok affedicisin. Affetmeyi pek seversin. Bizleri
de affet ya Rabbi! 

Bu kýsa ve özlü dua çok þeyler ifade ediyordu. 

“Amin!” sesleri hem gölün çevresine hem de
oradakilerin iç dünyalarýna tatlý tatlý yayýldý. 
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