
Sevgili Anne-Babalar ve Deðerli Eðitimciler,
Her güzel alýþkanlýk gibi dua alýþkanlýðýnýn da çocuklarýmýza erken yaþlarda 
kazandýrýlmasý oldukça önemlidir. Her ay için ayrý ayrý dua günlüklerinin yer

aldýðý bu seride amacýmýz, çocuklarýmýza duanýn gücünü hissettirmektir.

Muþtu Yayýnlarý olarak, bu serinin hazýrlanmasýný çocuklarýmýzýn eðitimi için 
bir dua bilip, onu siz deðerli anne-babalara ve yavrularýmýza 

armaðan ediyoruz.

Dualarýnýzý, dualarýmýza katmaya hazýr mýsýnýz?
Öyleyse, öncelikle kitaplarýmýzýn son sayfasýnda yer alan “Anne-Baba ve 

Eðitimcilere Öneriler” yazýsýný okumanýzý tavsiye ediyoruz.

Ýyi okumalar, güzel dualar diliyoruz...

Muþtu Yayýnlarý
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Annem yaz mevsiminin iyice yaklaþtýðýný söyledi. Yazýn güneþ-
le, dünyamýz sýcacýk olurmuþ. Bulutlar gökyüzüne daha az gelirmiþ.
Herhâlde güneþ dünyayý daha çok ýsýtsýn diye. Çünkü biz çocuklar
için güneþ çok önemliymiþ. Onun ýþýnlarý ile kemiklerimiz daha çok
güçlenirmiþ. Güneþsiz bir dünya olmazmýþ. Ben de onun için resim
defterime hep güneþ resmi çiziyorum. 

Bu sabah güneþi görür görmez Allah’a þükrettim. “Ýyi ki güne-
þi yaratmýþsýn Allah’ým.” dedim.

Tam bunlarý düþünürken annem yanýma geldi. Gözlerimin içine
bakarak:

–Güneþ ne kadar da güzel parlýyor deðil mi, yavrum. Onunla
hem ýsýnýyoruz hem de ýþýðýyla aydýnlanýyoruz, dedi.

–Evet anneciðim, dedim. Sonra annem bir bilmece sordu:
“Gündüzleri gökyüzünde, 
Altýn top gibi parlar.
Etrafa ýþýk saçar.
Her yeri sýcacýk yapar.” Ben hemen cevabýný buldum. Ardýn-

dan “Güneþ!” diye baðýrdým. Annem sevgiyle gülümsedi. Bana “Afe-
rin Büþra.” dedi.

Allah’ým! Güneþ etrafýmýzý hep ýsýtsýn ve aydýnlatsýn.
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Bu sabah kocaman bir bardak süt içtim. Sütü içince aklýma bir þey
geldi. Benim boyum azýcýk azýcýk uzuyormuþ. Annem bazen boyumu
ölçüyor. Bugün yine benim boy ölçülme günüm. Annem:

–Büþra! Bakalým büyümüþ müsün, dedi. Herhâlde ne kadar
uzadýðýmý merak ediyordu. Ben de hemen boy grafiðine doðru yak-
laþtým. Dimdik durdum. Annem boyumu ölçtü. Sonra da:

–Benim kýzým kocaman olmuþ, dedi. 
Sevinçle ellerimi açtým. “Allah’ým, beni büyüttüðün için Sana

þükürler olsun.” dedim. Çünkü büyümek çok hoþuma gidiyor.
Annem ne kadar uzadýðýmý bir deftere yazdý.
Ömer’in boyu da biraz biraz uzuyormuþ. Hem güneþten hem de

annemin sütünü emdiði için. Ömer annemin sütünü içiyor, ben de
ineklerin sütünü içiyorum. Sonunda Allah ikimizi de büyütüyor!
Ben de mutluluktan þu þiiri söylüyorum:

“Çok da güzel huyum.
Uzayýnca boyum.
Dualarýmý ederim.
Kardeþimin yanýna,
Hoplayarak giderim.”
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Bugün evimizde hazýrlýk var. Çünkü yarýn dedemlerin köyüne gide-
ceðiz. Ben orayý çok seviyorum. Köyde; koyunlar, tavuklar, inekler ve
rengârenk çiçekler var. Allah, hepsini çok güzel yaratmýþ.

Annem valizlerimizi hazýrlamaya baþladý. Ona:
–Sana yardým edebilir miyim anneciðim, dedim. Çünkü anneme

yardým etmek çok hoþuma gidiyor. Annem de çok sevindi.
–Ýstersen çekmecenden giysilerini getirebilirsin, dedi.
Annem valizi hazýrlamaya baþlamadan önce bana sordu:
–Büþra, biz bir iþe baþlamadan önce hangi sözü söyleriz?
–Tabi ki “Bismillâhirrahmânirrahîm” deriz anneciðim, dedim. O da

bana:
–Aferin benim cici kýzýma, dedi.
Sonra da “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyerek valizlerimizi hazýrla-

maya baþladýk. Kýsa zamanda eþyalarýmýzý yerleþtirdik. Çünkü iþimize
baþlarken besmele çekmiþtik.

Valizde en çok Ömer’le ikimizin giysileri vardý. Anneme sordum: 
–Anne valizde neden en çok Ömer’le ikimizin giysileri var?
–Çünkü siz giysilerinizi çok çabuk kirletiyorsunuz. Ömer bebek ol-

duðu için giysilerini temiz tutamýyor. Ama sen giysilerini daha dikkatli
kullanabilirsin, dedi. 

–Tamam anneciðim. Ben zaten temiz çocuk olmak istiyorum, dedim.
Allah’ým! Bundan sonra her iþime “Bismillâhirrahmânirrahîm” diye-

rek baþlamak istiyorum. Bir de hep temiz çocuk olmak.
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Bu sabah erkenden uyandým. Elimi kalbimin üstüne koy-
dum. Kalbim “küt küt” diye atýyordu. Koþarak annemle ba-
bamýn odasýna gittim. Kapýyý üç kere týklatarak “Girebilir
miyim?” dedim. Annem ve babam odaya girmeme izin verdiler.
Onlara kalbimi göstererek:

–Bakýn, bakýn! Duyuyor musunuz? Ne kadar hýzlý atýyor,
dedim. Annem de elini kalbimin üzerine koyarak:

–Hýmm... Evet caným! Kalbin bize çok mutlu olduðunu söy-
lüyor. Sanýrým köye gideceðimiz için çok heyecanlýsýn, dedi. Ýkisi
de bana gülümsüyordu. O sýrada babam saçlarýmý okþayarak:

–Aferin Büþra! Kapýyý týklatarak içeri girmen çok güzel bir
davranýþtý. Biliyor musun? Peygamber Efendimiz de böyle yap-
mamýzý istermiþ, dedi.

Peygamber Efendimiz gibi davrandýðým için çok sevindim.
Sonra da banyoya gidip elimi yüzümü bir güzel yýkadým.
Bu arada Ömer de uyanmýþtý. Yanýna gidip:
–Ömerciðim! Bugün dedemlerin yanýna gidiyoruz. Biliyor

musun, dedim.
Ömer söylediklerimi anlamadý, ama yine de gülümsedi.

Herhâlde beni çok seviyor. Daha sonra elbiselerimizi giyinerek
hazýrlýklarýmýzý tamamladýk.

Allah’ým, çabucak köyümüze gidelim. Bizleri yol boyunca
kazalardan koru Allah’ým!
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Bugün köyümüzdeyiz. Ama ben, köye gelirken ya-
þadýklarýmýzý anlatmak istiyorum. Hava çok güzeldi. Yol boyun-
ca aðaçlar, çiçekler, kuþlar gördük. Köy yolunda çok aðaç vardý.
Yolda ilerledikçe arabanýn arkasýndan tozlar çýkýyordu. Sanki bi-
ze “güle güle” diyordu. Ben de tozlara bakýp arkadan el sallýyordum.

Tam giderken babam anîden fren yaptý! Bunun sebebi
tavþanmýþ. Küçük bir tavþan hýzla önümüzden geçmiþ.

Aslýnda ben ön koltukta oturmak istemiþtim. Ýyi ki de an-
nem, ben ve Ömer arkaya oturmuþuz. Yoksa bizim için çok
tehlikeli olabilirdi. Neyse! Ömer büyüdüðü zaman, annem ön
koltukta babamýn yanýnda oturacakmýþ. Biz de Ömer’le, iyice
büyüyene kadar hep arka koltukta oturacakmýþýz. Güvenliðimiz
için bu çok önemliymiþ. Babam öyle dedi. O her þeyi biliyor.

O sýrada arabamýzdan inip tavþana baktýk. O zýp zýp zýpla-
yarak ormana doðru ilerledi.

Arabamýza tekrar bindik. Daha gitmemiz gereken çok yol
vardý.

Köye geldiðimizde dedemler bizi kapýda karþýladý. Bize,
“Hoþ geldiniz sefalar getirdiniz.” dediler. Biz de onlara sarýlarak
ellerini öptük.

Allah’ým, arabada hep arkada oturacaðým. Annemi ve ba-
bamý hiç üzmeyeceðim, söz veriyorum.
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Bu sabah horozlarýn þarkýlarýyla uyandýk. Çok güzel ötüyor-
lardý. Ü’ürü üü... Ü’ürü üü... Elimi yüzümü yýkayýp kümese git-
tim. Çilli tavuk ve diðerleri gezintiye çýkmýþlardý. Samanlý sepet-
lerinin arasýnda iki tane yumurta gördüm. Onlarý çilli tavuk yu-
murtlamýþtý. Sýcacýklardý. Dikkatle taþýyarak babaanneme
götürdüm. Babaannem de:

–Bu yumurtalardan biri Ýpek saçlý Büþra’mýn hakký, dedi.
Sonra da yumurtayý tavaya kýrdý. Kýrýlan yumurta kabuðunun
içinden tavaya sarý yuvarlak bir top düþtü. Annem:

–Allah ne kadar da güzel yaratmýþ, dedi. Sanki bir hediye
paketi. Ýçinde de sarý bir top var. Hem lezzetli hem de besleyici. 

Hýmm... Annem haklýymýþ. Yumurta çok nefisti. Yumur-
tamý yedikten sonra “Elhamdülillah” demeyi unutmadým tabi. 

Allah’ým, tavuklarý yarattýðýn için Sana þükürler olsun. Bir
de tavuklarýmýz hep yumurtlasýn, lütfen.
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Bu sabah kuþ sesleriyle uyandým. Yataðýmdan kalkýp pence-
re kenarýna geçtim. Dallarý pencereme kadar uzanmýþ bir aðaç
duruyordu. Aðacýn yapraklarý týpký yelpaze gibiydi. Rüzgârla
sallanýp odama serin hava gönderiyordu. Kollarýmý iki yana doð-
ru kocaman açtým, “Hepinize hayýrlý sabahlar sevgili kuþlar,
güzel aðaçlar ve cýrcýr böcekleri.” dedim.

Koþarak dedemle babaannemin yanýna gittim. Onlar çoktan
uyanmýþlardý bile. Beni görünce:

–Hayýrlý sabahlar, Ýpek Büþracýk, dediler. Ben de onlarýn
boynuna sarýldým sýrayla.

Sonra da babaannem:
–Ne dersin, Büþra. Kahvaltýmýzý yapmadan önce bahçedeki

sebzeleri sulayalým mý?
–Tamam babaanneciðim. Onlarýn da kahvaltýlarýný verelim.

Ben evdeki çiçeklerimizin de kahvaltýlarýný veriyorum, deyince
babaannem: 

–Aferin benim kýzýma, dedi.
Bahçeye çýkarak sebzeleri suladýk. Yani kahvaltýlarýný yap-

týrdýk. Sonra da sýra bize geldi. Süt, yumurta ve yufka ekmeðiyle
kahvaltýmýzý yaptýk. Sonra da verdiði güzel yiyeceklerden dolayý
Allah’ýmýza þükrettik. “Allah’ým, bize cennetteki güzel yiyecek-
lerden de tattýr.” diye dua ettik.
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Dedemlerin beþ tane koyunu var. Ben yavru koyunu çok se-
viyorum.

Ona “Küçümen” adýný verdim. Onun tüyleri bembeyaz,
gözleri de zeytin gibi. Küçümenciði kucaðýma alabiliyorum. Ne
zaman onu kucaðýma alsam “me me...” diye sesler çýkarýyor.
Herhâlde bana “Nasýlsýn?” demek istiyor.

Bu sabah uyanýnca hemen koyunlarýn yanlarýna gittim. Bir
baktým, bizim Küçümen annesinden süt emiyor. Ona gülerek:

–Afiyet olsun, Küçümen. Annenin sütü çok mu tatlý, de-
dim.

Küçümen de süt içmeyi býrakýp bana döndü ve “me me” de-
di. Herhâlde þimdi de “Hýmm annemin sütü çok lezzetli.” demek
istedi. 

Ömer de týpký Küçümen gibi süt içiyor. Ne güzel! Allah
bütün bebekleri düþünüyor. Yani bebek koyunlarý, bebek insan-
larý...

Allah’ým! Bütün bebekleri düþünüp onlara süt gönderdiðin
için Sana þükürler olsun.
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Bugün dedemle birlikte koyun ailesini kýrlara götürdük. Burasý on-
larýn yemyeþil ot yedikleri yermiþ. Koyunlar bu otlarý çok seviyorlarmýþ.

Dedem bunlarý bana anlatýrken, Küçümen de kardeþleriyle oynu-
yordu. Ona:

–Biraz da benimle oynar mýsýn, dedim.
Ama o bana hiç cevap vermedi. Oyununa devam etti. Ben de yer-

den bir tutam ot kopardým. Ellerimi tabak gibi yapýp otlarý içine koy-
dum. Küçümen’in yanýna giderek ona ellerimdeki otlarý verdim. Minik
kuzu elimdeki bütün otlarý yedi. Daha sonra dedem bir aðacýn altýnda
uykuya daldý.

Otlaktaki çiçekler çok güzeldi. Bir ara onlarý sýrayla koklamaya baþ-
ladým. Bazý çiçekler çok nazikti. Onlarý yavaþça okþadým.

Dedem birden koyunlarýn meleme sesinden uyandý.
Hýzla ayaða kalkarak:
–Artýk eve dönüþ saati geldi, dedi. Dedem koyunlarý toplarken, bir

de baktýk ki Küçümen yok. Yani kaybolmuþ. Buna çok üzüldük. De-
dem:

–Telâþ etme, yavrum. Ýnþallah onu buluruz. Dua edersen iþimiz çok
daha kolaylaþýr, dedi. Küçümen’i aramaya baþladýk. Ben çimenlerin
üstüne oturup, ellerimi açtým.

“Allah’ým! Sen Küçümen’i görüyorsun ve nerede olduðunu biliyor-
sun. Onu koru ve ona yardým et. Lütfen eve geri dönsün.” diyerek, dua
ettim.
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Bu gece Küçümen’i gördüm. Onunla birbirimize koþup
sarýlýyorduk. O “me me me...” diyordu. Ben de “Çok þükür Al-
lah’ým! Çok þükür.” diyordum.

Sabah erkenden uyandým. Gördüklerim rüyaymýþ. Çok
üzüldüm. Ama yine de duama devam ettim. “Lütfen Allah’ým
Küçümen geri dönsün, lütfen...” derken çok uzaklardan ku-
laðýma bir meleme sesi geldi. Evet! Evet bu Küçümen’in sesiydi.

Koþarak bahçeye çýktým. Ses giderek yaklaþýyordu. “Bura-
dayým caným! Buradayým Küçümen!” diye ona doðru koþarak
baðýrýyordum.

Bu arada annesi de evinden çýkmýþ yavrusuna koþuyordu.
Yan yana geldiklerinde Küçümen yüzünü annesinin tüylerine
sürtmeye baþladý. Bir süre sonra da Küçümen benim yanýma gel-
di. Ona sarýldým. O sýrada sesimizi duyan herkes bahçeye çýktý.
Dedem, babaannem, annem ve babam bizi alkýþlýyordu.
Küçümen hem ailesine hem de bana kavuþmuþtu.

Allah’ým! Benim dualarýmý kabul ettiðin için Sana þükürler
olsun. Lütfen Küçümen bir daha hiç kaybolmasýn!
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Bugün babaannem bana tahta kaþýktan iki tane kukla yaptý. Kuk-
la kaþýklara elbiseler dikti. Ýþte o zaman kukla kaþýklar, kukla çocuk
oldu. Babaannem baþ parmak ve iþaret parmaklarýný, kukla elbiselerin
kollarýna yerleþtirdi. 

Daha sonra kukla çocuklar benimle konuþmaya baþladý. Sýrayla
ikisi de:

–Merhaba Büþra, dedi. Yine sýrayla ellerini uzatarak benimle toka-
laþtýlar. Kukla çocuklarýn küçücük ellerini tutmak benim çok hoþuma
gitti. Onlara:

–Peki sizin adýnýz ne, dedim. Onlar da bana:
–Þirincik ile Güzelcik, dediler.
Tam o sýrada ben esnedim. “Aaa...” yaptým. Herhâlde uykum gel-

miþti. Kukla Þirincik:
–Büþracýk! Esnerken aðzýný sað elinle kapatman gerekmiyor muy-

du, dedi.
Tabi kuklalarýn yerine konuþan benim babaannemdi. Ben de

oyunu unutup:
–Afedersin babaanneciðim! Bir an þaþýrmýþým iþte, dedim.
Kukla Þirincik:
–Aaa.. Bana babaanne dedin, diyerek beni gýdýklamaya baþladý.

Bu oyunda babaannem Þirincik ve Güzelcik’i çok güzel konuþturdu.
Allah’ým, benimle böyle güzel oyunlar oynayan bir babaannem ol-

duðu için, Sana þükürler olsun. 
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Bugün köydeki arkadaþlarýmla dere kenarýna gittik. Dereye ayak-
larýmýzý soktuk. Birazcýk da birbirimize su attýk. Çok eðlenceliydi. Son-
ra da elimizi yüzümüzü yýkadýk.

Orada benden biraz daha büyük ablalar vardý. Onlar papatyalarý
birbirine dolayarak taçlar yaptýlar. Ama ben bir türlü yapamýyordum.
Papatyalarý býrakarak bir kenarda oturdum. Kendi kendime “Olmuyor
iþte, olmuyor!” dedim. Sonra ablalardan biri benim yanýma gelerek:

–Öyle hemen býrakmak yok. Biraz gayret edersen eminim ki ya-
pabilirsin, dedi. Bana papatya tacýnýn nasýl yapýldýðýný iyice gösterdi.
Birlikte yapmayý denedik ve sonunda baþardýk. Ben teþekkür ederek
ablayý öptüm.

–Eve gidince bu papatya tacýndan arkadaþým Ceren’e de yapa-
caðým, dedim. Abla da buna çok sevindi.

Tam o sýrada köydeki arkadaþým Emine bana yaklaþarak, elindeki
papatya tacýný baþýma taktý. Oradaki çocuklar hep birlikte beni
alkýþladýlar. 

–Bugün köyün prensesi sensin, dediler. Onlara:
–Siz çok iyi ablalarsýnýz, dedim.
Baþýmdaki tacýmla kendimi çok mutlu hissettim. Hoplaya zýplaya

çimenlerde yürürken bir taraftan da eteklerimi tutuyordum.
Allah’ým, bu güzel çiçekleri yarattýðýn için Sana þükürler olsun. Bir

de yaptýðým papatya tacýný görünce Ceren çok mutlu olsun!
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Bu sabah babaannem terliklerini giyerek abdest aldý. Sonra da sýra
bana geldi. Hemen babaannemin bana aldýðý terlikleri giydim. Bu ter-
liklere aslýnda takunya deniyormuþ. Bu minik terlikleri çok sevdim.
Tahtadan yapýldýðý için yürürken “tak, tak” diye ses çýkarýyor.

Babaannem önce:
–Niyet ettim Allah’ým senin rýzan için abdest almaya, dedi. Ben de

aynýsýný söyledim. Ardýndan babaannem önce ellerimi yýkamamý, sonra da
aðzýmý ve burnumu su ile üç kere çalkalamamý istedi. Bunlarý yapýnca:

–Þimdi ne yapacaðýz bakalým Büþra Haným, dedi. Ben de annemle
babamdan hep gördüðüm için:

–Tabi ki yüzümüzü yýkayacaðýz, dedim. Babaannem de: 
–Maþallah benim yavruma, dedi.
Yüzümü yýkadýktan sonra da kollarýmý üç kere yýkadým. Daha

sonra yapmam gerekenleri babaannem bana bir bir gösterdi. En sonun-
da da ayaklarýmý yýkadým. Abdestimi alýnca babaannem bir þiir okudu:

“Sular akýyor, þýrýl þýrýl.
Abdest alýnýyor, pýrýl pýrýl.
Gelince namaz vakti,
Camiye gidiyor deden,
Yürüyerek týkýr týkýr.” 

Babaannemin þiirini çok beðendim.
Allah’ým! Abdest almak çok güzel. Ama ben bazen abdest alýrken

sýrayý þaþýrýyorum. Lütfen bana yardým et!
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Bugün babaannemle birlikte bahçeye çýktýk. Koluma sepe-
timi taktým. Çünkü toplayacaðým sebzeleri ona doldurmak isti-
yordum. Önce biraz domates topladýk. Sonra da yeþil biber. Bi-
berler týpký küpe gibi dallara asýlmýþtý. Babaannem onlarý ko-
parýrken hep “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyordu. Çünkü
besmele çekince bereket olurmuþ. Domatesler, biberler çoðalýr-
mýþ.

Ben de biberleri topluyordum. Tam o sýrada küçücük bir þe-
yin biberin yapraðýnda kýpýrdadýðýný gördüm. Ýyice eðilip bak-
tým. Yapraðýn üzerinde minicik bir tren gezintiye çýkmýþtý. Tren
orada ne arýyor diye sormayýn. Ben de bilmiyorum. Bu yüzden
babaanneme sordum:

Babaanneciðim! Biberin üzerinde yürüyen minik trenin adý
ne dedim. O da gülümseyerek:

–Týrtýl, dedi. O, yapraklarla beslenir.
–Görüyorsun deðil mi? Büþra minik bir týrtýlý Allah nasýl da

doyuruyor, dedi.
–Evet babaanne görüyorum, dedim.
Allah’ým, minik týrtýlý doyurduðun için Sana þükürler olsun.

Bugün bir týrtýlla tanýþtýðým için çok mutluyum.
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Bazen annem Ömer’e mama yedirirken tabaðýný ben tutuyo-
rum. Annem de bana:

–Kardeþine yemek yedirirken bana yardým ettiðin için senin-
le gurur duyuyorum, diyor. Ben de çok mutlu oluyorum.

Bugün yine kardeþimin mama saati gelmiþti. Tabaðýný ben
tutuyordum. Kardeþime:

-Ömerciðim, sen ne güzel bir kardeþsin öyle, dedim. Ömer
sevincinden ellerini sallamaya baþladý. Tam o sýrada eli mama ta-
baðýna bir çarptý. Ömer’in eli, yüzü mama oldu. Tabi benimki de.
Çok komik olmuþtuk. Týpký palyaço gibiydik. Sonra annem ken-
dini tutamayýp gülmeye baþladý. 

Annem kýzacak sanmýþtým. Ama hiç kýzmadý. Yanlýþlýkla
böyle þeylerin olabileceðini söyledi. Sonra da annem:

–Hem Ömer yaptýðý bu davranýþýn farkýnda deðil ki. Biliyor-
sun, o daha çok küçük, dedi.

Annem çok haklýydý. Çünkü Ömer hâlâ heyacanla ellerini
sallýyordu.

Sýra dökülen mamalarý temizlemeye gelmiþti. Ben de hemen
peçete getirip anneme yardýmcý oldum. Sonra da, “Allah’ým, ben
de annem gibi iyi bir insan olmak istiyorum.” diye dua ettim.
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Bugün Ömer çok aðlýyor. Anneme neden böyle olduðu-
nu sordum. Meðer Ömer’in diþleri çýkacakmýþ. Ne güzel
artýk kardeþim de bizim yediðimiz yiyeceklerden yiyebilecek.

Babaannem Ömer’in rahatlamasý için bahçeye bir salýn-
cak kurdu. Çünkü birazcýk ateþi varmýþ. Aðaçlarýn altýnda se-
rin serin daha rahat uyurmuþ.

Ben de salýncaðý yavaþ yavaþ salladým. Bir de ona ninni-
ler söyledim. “Dandini dandini dastana. Danalar girmiþ bos-
tana.” dedim.

Aslýnda babaannemlerin bahçesine danalar hiç girmiyor.
Ninni iþte! Ama Ömer bu ninniyi çok seviyor. Ne zaman onu
söylesem, hemencecik uyuyor. Bu da benim çok hoþuma gi-
diyor. Aaa, Ömer uyumuþ bile.

Allah’ým Ömer’e yardým et, lütfen! Diþleri çok kolay
çýksýn.
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Dedemlerin bahçesinde bir dut aðacý var. Dutlarýn tadý bal
gibi. Bazen babam dut aðacýna çýkýyor. Biz de aðacýn altýna çar-
þaf tutuyoruz. Babam aðacýn dallarýný hýzlý hýzlý sallýyor. Ýþte o
zaman dut yaðmuru baþlýyor. Dutlar, pýtýr pýtýr çarþafa dökülü-
yor. Ben dutlarý yerken:

–Bu dut yaðmuru, su yaðmurundan çok daha lezzetli, de-
ðil mi dedeciðim, dedim. Dedem de:

–Ama yaðmur da çok önemli, kýzým. Eðer yaðmur yaðmaz-
sa; çiçekler, aðaçlar, erikler hatta dutlar olmaz ki, dedi. 

Bütün insanlarýn, hayvanlarýn, bitkilerin Allah’ýn gökten
gönderdiði yaðmura çok ihtiyacý varmýþ. Bunu bana annem de
anlatmýþtý.

Daha sonra babaannem komþumuza bir tabak dut gönderdi.
Allah’ým! Dutlarý yarattýðýn için Sana þükürler olsun.
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Bu akþam gök gürlüyor. Bir yandan da yaðmur yaðýyor. Çok kor-
kuyorum. Bu yüzden odada yalnýz uyumak istemiyorum. Anneme:

–Anneciðim ben bu gece seninle uyumak istiyorum, dedim. O da:
–Büþracýðým! Sen artýk kendi baþýna yatabilecek kadar büyüdün.

Ýstersen þimdi sana en sevdiðin kitabý okurum. Sonra da ben odama gi-
derim, dedi.

–Hayýr anneciðim! Odana gitmeni istemiyorum. Sabaha kadar be-
nimle yat lütfen, dedim. Annem:

–Niçin yavrucuðum, dedi.
–Çünkü yalnýz yatmaktan korkuyorum, dedim. Annem:
–Büþracýðým. Biz bir aileyiz ve ayný evin içersinde yaþýyoruz. Þunu

sakýn unutma! Biz hiçbir zaman yalnýz deðiliz. Allah, hep bizim
yanýmýzda. Ayrýca O, yarattýðý bütün canlýlarý çok sever, dedi.

Annem böyle söyleyince biraz rahatladým. Anneciðim! Allah’ýn hep
bizimle olmasý çok güzel, dedim.

Sonra annem bana çok güzel masallar anlattý. Ardýndan da:
–Allah, rahatlýk versin yavrucuðum! Hayýrlý geceler, diyerek alným-

dan öptü.
Ben de:
“Allah’ým! Lütfen güzel rüyalar göreyim. Beni ve ailemi koru.” diye

dua ettim.
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Bugün babaannemle birlikte bahçeye çýktýk. Babaannem aðaç-
tan biraz kiraz topladý. Tam eve dönerken yerde birçok erik
gördüm. Erikleri toplamaya baþlamýþtým ki babaannem:

–Bak yavrum! O erikler bizim bahçeye komþunun aðacýndan
düþmüþ. Görüyor musun aðacýn dalý bizim bahçeye uzanýyor, dedi.
Baþýmý kaldýrýp baktým. Sahiden de yerdeki erikler komþumuzun
bahçesindeki aðaçtan bizim bahçeye dökülmüþtü. Babaannem eði-
lerek:

–Baþkasýna ait bir meyveyi izinsiz yiyemeyiz. Onu sahibine ver-
memiz gerekir, dedi. 

–Ama benim caným erik yemeyi çok istiyor babaanneciðim, de-
dim. O da:

–O zaman dedene söyleriz o da sana pazardan erik alýr, dedi.
Sonra bizim bahçeye dökülen erikleri hemen bir bez torba içine

koyduk. Torbayý, erik aðacýnýn dalýna astýk.
Allah’ým! Bugün baþkalarýna ait yiyeceklerden izinsiz yenile-

meyeceðini öðrendim.
Bütün bunlarý öðrendiðim için çok mutluyum. Bir de benim

caným erik yemek istiyor. Lütfen Allah’ým! Bu isteðimi kabul et.
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Bu sabah kahvaltýdan sonra bahçeye çýkmýþtýk. Çok geçmeden “týk
týk” diye bahçe kapýsý çalýndý. Kapýya koþarak:

–Kim o, dedim.
–Benim, ben! Komþunuz Hatice Haným, dedi. Babaannem de:
–Aç yavrucuðum aç! Komþu teyzen gelmiþ, dedi.
Kapýnýn tokmaðýný çevirdim. “Gýcýr” diye bir ses çýktý. Herhâlde bahçe

kapýsý, Hatice teyzeye benden önce “Hoþ geldiniz.” diyordu. Ondan sonra
misafirimize ben de “Hoþ geldiniz.” dedim. Bunu bana annem öðretti.

Hatice teyze bana:
–Hoþ bulduk küçük haným! Pek de güzel misafir karþýlýyorsun, dedi.

Sonra bir baktým. Komþu teyzenin elinde kocaman bir tabak dolusu erik.
–Aaa... Ýstediðim erikler, dedim.
Babaannem niye zahmet ettiniz, dedi. Hatice teyze:
–Buyurun komþucuðum. Dün bizim aðacýn dalýna astýðýnýz erikleri

gördüm. Bu güzel eriklerden sizin de tatmanýzý istedim. Bundan sonra
bizim aðaçtan sizin bahçeye düþen erikleri rahatlýkla yiyebilirsiniz. Ýnanýn
buna çok sevinirim, dedi.

Babaannem de Hatice teyzeye çok teþekkür etti. Ardýndan babaan-
nem, erik tabaðýný eline aldý. Sonra da göz kýrparak bana baktý.

Artýk eriklerden yiyebilirdim.
Allah’ým! Benim isteðimi kabul ettiðin için, Seni çok seviyorum.

Ayrýca yarattýðýn güzel erikler için Sana þükürler olsun.
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Bu gece hava çok güzeldi. Hep birlikte bahçeye çýktýk.
Annem asma dallarýnýn altýna bir kilim serdi. Bu kilimi
babaannem dokumuþ. Hem dokumuþ hem de onu dokurken
dualar okumuþ:

“Rabbi yessir ve lâ tü’assir,
Rabbi temmim bilhayr.” Yani “Allah’ým, iþimi kolay-

laþtýr, güçleþtirme. Baþladýðým iþi hayýrla bitirmemde bana
yardým et.” diye dualar etmiþ. Herhâlde bu kilimler onun
için bu kadar güzel olmuþ. Ben de bu güzel kilime oturdum.
Gökyüzüne baktým.

Ne kadar çok yýldýz var. Ay da çok güzel görünüyor.
Onlara el salladým. Babaannem:

“Ay gördüm Allah.
Amentü billah.
Sana her zaman, 
Þükürler olsun, ya Rab.” diyerek yine dua okudu.

Ben de onun söylediði duayý arkasýndan tekrar ettim.
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Dua etmeyi çok seviyorum. Çünkü dua edince çok mut-
lu oluyorum. Ýsteklerimi Allah’a dua ederek söylüyorum.
Ancak O benim isteklerimi gerçekleþtirebilir.

Annem, babam, dedem ve babaannem de dua ediyor.
Çünkü Allah her þeyden ve herkesten güçlü. Dedeme sor-
dum:

–Dedeciðim! Biz dua ediyoruz; peki çiçekler, kuþlar, ke-
lebekler de dua ediyor mu, dedim. O da:

–Ne güzel sorular soruyorsun sen böyle küçük haným,
diyerek baþladý anlatmaya:

–Bak Büþracýðým! Bizler dua ediyoruz. Çünkü istekleri-
miz ve ihtiyaçlarýmýz var. Bunun için gücümüzün yetmediði
her þeyi Allah’tan istiyoruz. Tabi ki çiçeklerin, kelebeklerin,
kuþlarýn da ihtiyaçlarý var. Onlar da Allah’a dua ediyor. Ama
kendi dilleriyle. Kuþlar öterek, yapraklar sallanarak dua edi-
yor. Hem dua ediyor hem de Allah’a hep þükrediyor, dedi.

“Sað ol dedeciðim.” diyerek, onun sakalýna dokundum.
Allah’ým, dua ettiðim zaman çok mutlu oluyorum ve

Seni çok seviyorum.
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Dün dedemle konuþmuþtuk. Kuþlar öterek dua eder,
diye. Acaba kuþlar dualarýnda ne istiyor, merak ettim. Koþa-
rak annemin yanýna gittim.

–Anneciðim! Kuþlar nasýl dua ediyor, dedim. Annem:
–Ne dersin, Büþracýðým! Kendimizi bir kuþ gibi hayal

edip düþünelim mi, dedi. Ýstersen bir sen söyle, bir de ben.
Böylece oyun da oynamýþ oluruz, dedi. Sonra da:

–En güzel kuþ duasý yapan kazansýn! Tamam mý anne,
dedim. Önce ben:

–Minik bir kuþ, “Allah’ým çok güzel uçabileyim.” diye
dua edebilir, dedim. Sýra anneme gelmiþti:

–Minik bir kuþ, “Allah’ým! Yeþil yapraklarý olan dallara
konayým. Onlar benim salýncaðým olsun. Dal salýncaðýmda
da cik cik öterek sana dualar edeyim.” diyebilir, dedi.

Annemi alkýþladým. Annem de:
-Büþracýðým, senin yaptýðýn dua da çok güzel, dedi.

Sonra da alnýmýn tam ortasýndan öptü.
Allah’ým, Sen kuþlarýn da bizim de dualarýmýzý kabul et

lütfen!
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Ben Ceren’i çok özledim. Onunla birlikte oynamak çok
güzeldi. Ama burada da Ceren’in yerine arkadaþým Emine
var. Bugün Emine, ben ve diðer arkadaþlarýmýz kutu kutu
pense oyunu oynadýk. El ele tutuþup sýra ile dizildik. Arka-
daþlarým önce:

“Kutu kutu pense.
Elmamý yerse.
Arkadaþým Büþra,
Arkasýný dönse.” dediler. Misafir olduðum için önce be-

nim ismimden baþladýlar. Sonra da sýrasýyla diðer arkadaþ-
larýmýzýn isimlerini söyledik. Oyun çok eðlenceliydi. Bu oyu-
nu oynarken hiç mýzýkçýlýk olmuyor. Onun için kutu kutu
pense oyununu çok seviyorum.

Allah’ým, arkadaþlarýmýn olmasý çok güzel. Tabi ki bir-
likte oyun oynamak da. Arkadaþlarým hep yanýmda olsun,
lütfen!
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Bu akþam annem, babam, Ömer ve ben birlikte bahçe-
ye çýktýk. Yaz akþamlarý bahçede olmak çok güzel! 

Annem tepside çaylarýmýzý getirdi. Yanýna biraz da çe-
rez koymuþ. Asma aðacýnýn altýna oturduk. Annemle babam
çaylarýný içiyordu. Ben de çerezimi yerken rüzgârýn “vuv
vuv” diye çýkardýðý sesi dinliyordum. Annem:

–Rüzgâr ne kadar da tatlý esiyor, deðil mi Büþracýðým,
dedi.

–Nasýl yani, diye sordum. Annem gülerek:
–Yavaþ yavaþ esiyor demek istedim, dedi.
–Anne! Bence rüzgâr þarký söylüyor, dedim. Biz de

onunla birlikte þarký söyleyelim mi? 
–Tabi ki caným, dedi. Birlikte þarkýlar söyledik. Babam

da þarkýlarýmýza katýldý. Hatta Ömer de “agu, agu” diye ses-
ler çýkardý. Sonra bize cýrcýr böcekleri de eþlik etti. Söyledi-
ðimiz þarkýlar kardeþime ninni gibi geldi. Minicik aðzýyla es-
nemeye baþladý. Ben de annemin dizine baþýmý koyarak:

“Allah’ým! Güzel þarkýlar söyleyen bu rüzgârý ve böcek-
leri yarattýðýn için Sana þükürler olsun.” dedim.
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Bu sabah, hazýrlanýp köydeki minik dereye gittik. Dere þýrýl þýrýl
akýyordu. 

Teyzeler orada bir aðacýn dalýna keçi elbiseleri asmýþlardý. Babaan-
neme:

–Çok merak ettim, babaanneciðim! Bu keçi elbiseleri ne iþe yara-
yacak, dedim. Babaannem gülerek:

–Ne! Keçi elbisesi mi, dedi. “Hý hý” dedim. Babaannem:
–Ona tulum derler yavrucuðum. Ýçinde de çok lezzetli ayranlar,

peynirler yapýlýr, dedi. 
–Ya öyle mi, dedim.
Sonra da teyzeler kova kova yoðurtlarýný bu keçi elbiselerinin, ayy,

þaþýrdým, yani tulumlarýn içine döktüler. Biraz da dereden su doldu-
rup, “çup çup” diye sallamaya baþladýlar.

Tulumlar sallanýrken çok güzel sesler çýkýyordu. Ben de kýkýr kýkýr
gülüyordum.

Biraz sonra teyzeler koca bir tas ayraný bana uzattýlar. Köpük
köpüktü. “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyerek onu içtim. Tadý nefisti,
çok nefis. Tabi teyzelere teþekkür etmeyi unutmadým.

Sonra keçi tulumunun içinden sapsarý bir þey çýkardýlar. O da te-
reyaðýymýþ. Keçi tulumu sallandýkça ayranla yað birbirinden ayrýlýr-
mýþ. 

Allah’ým, bize tulumun içinde yapýlan ayrandan tattýrdýðýn için
Sana þükürler olsun.
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Kahvaltýda bu sabah gözleme vardý. Onlarý babaannem
yaptý. Ýçlerine de tereyaðý sürdü. Ben de onlarý hapur hupur
yedim. Babaanneme:

–Ellerine saðlýk babaanneciðim, dedim. O da:
–Afiyet olsun yavrum, dedi.
Böyle söylemek gerektiðini bana annem öðretti. Çünkü

o zaman, o yemeði piþirenler çok sevinirmiþ.
Babaannem, gözleme ustasýymýþ. Yani gözlemeyi çok

güzel yaparmýþ. Bunu babam söyledi. Yuvarlak tahtadan sof-
ra üstünde oklava ile hamur açýyor. Oklava hamura deðdik-
çe daha kocaman oluyor. Bazen babaannem bana da küçük
bir parça hamur veriyor. Ben de onu tahtanýn bir köþesinde
açmaya çalýþýyorum. Birazcýk açabiliyorum. Babaannem:

–Aferin benim kýzýma, ellerine pek de yakýþýyor, diyor.
Ýþte o zaman çok seviniyorum. 

Açtýðým gözlemeler piþince de yiyorum. Ýnsanýn kendi
yaptýðý bir þeyi yemesi ne kadar güzelmiþ.

Allah’ým, büyüyünce ben de güzel yemekler yapabile-
yim. Bana da “Ellerine saðlýk, Büþra Haným.” desinler.
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Aðaçlarý çok seviyorum. Çünkü onlarýn dallarý hem kuþ-
larýn hem de bizim salýncaðýmýz oluyor.

Bugün babam aðaçlarýn arasýna ipleri gerdi. Bize salýn-
cak yapacakmýþ. Onun için çok neþeliydi. Baþladý türkü
söylemeye:

“Dallarý bastý kiraz
Gel bize biraz biraz...”

Bir yandan babamý izliyor, bir yandan da söylediði
türküye eþlik ediyordum.

Tam neþeli neþeli söylerken babam birden susuverdi.
–Ne oldu babacýðým, neden sustun, dedim.
–Bak Büþracýðým, duyuyor musun? Ezan okunmaya

baþladý, dedi. Ben:
–O zaman susmak mý gerekir babacýðým, dedim. O da:
–Ezaný saygýyla dinlemeli ve Allah’a dua etmeliyiz.

Çünkü Peygamber Efendimiz öyle söylemiþ, dedi.
Birlikte sessizce ezaný dinledik. Ezan çok güzeldi.
Allah’ým, ezanlar okunurken herkes onu sessizce dinle-

sin!
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Annem bu akþam yine çaylarý demledi. Hepimiz asmanýn
altýnda toplandýk. Yarýn köyden ayrýlacaðýz. Babam:

–Þu asma altýnda içilen çayýn tadý hiçbir yerde yok, diyor. Bu
arada dedem avucunun içine bir þey saklayarak yanýma geldi. Ba-
na:

–Bil bakalým, Büþracýðým! Avucumun içinde ne var, dedi.
Çok merak ettim.

–Fýstýk mý, dedim.
–Hayýr, dedi.
–Peki... Þeker mi var, dedeciðim?
–Hayýr, küçük haným, dedi.
–Lütfen çok merak ettim, onu gösterir misin, dedim. De-

dem daha fazla dayanamayarak avucunun içini açtý. Allah’ým eli-
nin ortasýnda pýrýl pýrýl parlayan, lâmba gibi bir böcek vardý.

–Aaa... Bu elektrikli böceðin adý ne, dedim. Annemler bu
sözüme çok güldüler. Dedem:

–Ona ateþ böceði derler yavrum, dedi. Geceleri böyle pýrýl
pýrýl yanarmýþ. Ben:

–Caným caným! Allah seni ne tatlý yaratmýþ öyle, dedim. 
Allah’ým, ateþ böceklerinin ýþýklarý hep yansýn!
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Bugün erkenden kalktýk. Bana önce Çilli Horoz, “Hayýrlý sabahlar!”
dedi. Arkasýndan kuþlar, kuzular... Dedem, bugün beni eþeðe bindirecek,
söz verdi.

Eþeðe hiç binmedim. Bu yüzden çok heyecanlýyým.
Eþeðin adý “Karakaçan.” Ne demekse... Karakaçan çok sevimli,

gözleri de çok güzel. Ýki tane de kulaðý var. Hem de dik dik.
Eskiden insanlar, taþýtlar yokken atlarla develerle eþeklerle yolculuk

yaparlarmýþ. Bugün eþekle yolculuk yapma sýrasý ben de. Tam Karaka-
çan’la köyü nasýl gezeceðimi hayal ediyordum; dedem, Karakaçan’ý yaný-
ma getirdi:

–Atla bakalým Büþra Haným, dedi.
Dedemin de yardýmýyla Karakaçan’ýn sýrtýna bindim. Dýgýdýk dýgý-

dýk köyü gezmeye baþladým. Çok eðlenceliydi. Dedeme:
–Ömer’in de Karakaçan’a binmesini çok isterdim, dedim. Dedem de:
–Ýnþallah yavrucuðum! Büyüyünce onu da bindiririz, dedi.
Bu arada annemler valizlerimizi hazýrlamýþlar. Yemeklerimizi yedik-

ten sonra, dedemlere, “Allahaýsmarladýk.” dedik. Onlar da, “Güle güle!
Yolunuz açýk olsun, Allah’a emanet olun.” dediler. Dedemin ve babaan-
nemin ellerini sýrayla öptüm. Bu sýrada Küçümen de yanýmýza geldi. Ona
da sarýldým. “Hoþça kal caným, hoþça kal.” dedim.

Allah’ým, dedem ve babaannemle bu güzel köyde yine birlikte
olalým!
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Bugün teyzemlerdeyiz. Tatilimizin birazýný da burada geçireceðiz.
Teyzemlerin evleri deniz kýyýsýnda. Dalgalarýn sesini evden

duyabiliyoruz. Sanki dalgalar þarký söylüyor. Ben de onlara bir þarkýyla
eþlik ettim:

“Denizde dalga,
Gökte martýlar.
Çocuklar ona, 
Yerden el sallar.

Uçarken kuþlar,
Hoplar balýklar.
Bugün denizde,
Ne çok martý var.”

Annem duyduðunda: 
–Ne güzel bir deniz þarkýsý bu, dedi. 
–Evet anneciðim! Onu bana Didem abla öðretmiþti, dedim. Biliyor

musun anne, onu çok özledim. Çünkü Didem ablamý çok seviyorum.
Denizleri, martýlarý… Bir de balýklarý da çok seviyorum.
Allah'ým; balýklarý, denizleri, martýlarý yarattýðýn için Sana þükür-

ler olsun.
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Teyzemin üç çocuðu var. Bugün teyzemin oðlu Burak aðabeyimle
deniz kýyýsýna gittik. O eline bir kâðýt alýp katlamaya baþladý. Ne yap-
týðýný bir türlü anlayamadým.

–Burak aðabey! O kâðýdý niçin katlayýp duruyorsun, dedim.
–Biraz beklersen görürsün Büþracýðým, dedi.
Ben de:
–Tamam beklerim, dedim.
Biraz bekledim. Burak aðabeyim, harika bir gemi yaptý. Onu ba-

na uzatarak:
–Nasýl? Beðendin mi kâðýt gemini, dedi.
–Evet! Hem de çok dedim. Bu kâðýt gemiden Ömer'e de yapar

mýsýn?
Burak aðabey bana:
–Tabi ki yaparým, dedi.
Burak aðabeyimin yaptýðý gemiyi eve götürdük. Anneme, gemiyi

Ömer'e vermek istediðimi söyledim. Annem de:
–Aferin Büþra! Kardeþini düþünmen çok güzel, dedi.
Ben de çok sevindim.
Allah'ým! Kardeþimi düþünmek beni çok mutlu etti. Büyüyünce

Ömer'in de benim de sahici gemilerimiz olsun, lütfen!
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Burak'ýn Ömer gibi bebek kardeþi var. Onun adý Beyza.
Beyza’yý hepimiz çok seviyoruz.
O, emekleyebiliyor. Yani hem ellerini, hem ayaklarýný, kullanarak

yerde sürünüyor. Ne komik! Bebekken ben de öyle yürüyormuþum.
Bazen Ömer ve Beyza birlikte aðlamaya baþlýyor. O zaman annem

ve teyzem ne yapacaðýný þaþýrýyor. Ben de onlara yardýmcý olmak için,
koþarak odaya gidiyorum. Oyuncak sepetin içinden yavru tavþaný alýyo-
rum. Sonra doðru Ömer'le Beyza'nýn yanýna koþuyorum. Yavru tav-
þanýn, kulaðýna bastýrýnca ötmeye baþlýyor. O zaman bebekler, birden
susup merakla tavþana bakýyor.

Artýk, Beyza ile Ömer aðlamýyor ne güzel. Çünkü aðladýklarý
zaman çok baþým aðrýyor.

Allah'ým, annem ve teyzeme yardým edebildiðim için çok mutlu-
yum. Bütün çocuklar büyüklerine yardým etsin, lütfen!
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Teyzemin kýzý Dilara ile oynamak çok eðlenceli.
Bazen deniz kýyýsýnda onunla birlikte kumdan evler yapýyoruz.

Deniz kabuklarýyla da kumdan evlerimize kapý ve pencereler takýyoruz.
Bu sabah, kahvaltýdan sonra yine deniz kýyýsýna gittik. Elimi, tepe

yapýp onun üstünü ince kumla kapladým. Sonra da yavaþça elimi ku-
mun altýndan çektim. Küçücük, kumdan bir evim olmuþtu. Unut-
madan söyleyeyim, evimizin kapýsý da midye kabuklarýndandý. Çok gü-
zel olmuþtu.

Bir de, Dilara ile birlikte evimizin önüne çakýl taþlarýndan yollar
döþedik.

Tam o sýrada bir dalga gelip kumdan evimizi yýktý. Dilara da ben
de aðlamaya baþladýk.

Evden sesimizi duyan teyzem, hemen yanýmýza geldi.
–Ne oldu çocuklar? Niçin aðlýyorsunuz, dedi. Ben yýkýlan evimizi

göstererek:
–Yaptýðýmýz ev çok güzeldi, ama bir dalga gelip onu yýktý, dedim. 
Teyzem:
–Öyle mi! Üzüldüm doðrusu. Ama yine yapabilirsiniz. Belki de bu

sefer daha güzel olur. Hem ben de size yardýmcý olabilirim, dedi.
Galiba teyzem haklýydý. Dilara da ben de aðlamayý býrakarak, ona

sarýldýk. Sonra da hep birlikte kumdan evler yaptýk. Tabi ki bu sefer, de-
nizden biraz daha uzakta duruyorduk. Hem bu evimiz daha güzel oldu.

Allah'ým, teyzem bize yardým ettiði için çok mutluyum. 
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Akþamüstü annem, babam, Ömer ve ben gezintiye çýktýk. Rüzgâr
çok tatlý esiyordu. Etrafta sadece dalga sesleri duyuluyordu.

Babam uzun süre denize baktý. Sonra bize dönerek:
–Ne kadar da güzel görünüyor deðil mi? Ýçinde de birçok canlý

yaþýyor. Hepsi de ayrý ayrý güzellikte... Annem:
–Allah, denizde yaþayan balýklara, böceklere, bitkilere önemli

görevler vermiþtir, dedi.
Ben:
–Peki, denizde yaþayan balýklar nerede? Ben onlarý göremiyorum,

dedim.
Babam önümde çömelerek gözlerimin içine baktý:
–Bak caným! Allah, yeryüzünde çeþit çeþit canlýlar yaratmýþ.

Gözlerimizle göremediðimiz o kadar çok canlý var ki. Ýstersen seni de-
niz kenarýndaki balýk pazarýna götüreyim. Orada balýklar, böcekler,
hatta deniz bitkilerini bile görebilirsin, dedi. 

Buna çok sevindim. Acaba balýk pazarýnda ahtapot da görebile-
cek miyim? Geçen gün televizyondaki bir programda ahtapotu seyret-
tim. Tam sekiz kolu, bir de baþý vardý. Neyse, biraz sonra kim bilir ne-
ler göreceðim!

Allah'ým, Senin yarattýðýn her þey çok güzel. Ben yarattýðýn bütün
güzellikleri tanýmak istiyorum!
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Bugün babama seslendim:
–Babacýðým neredesin, dedim. Annem:
–Büþracýðým! Baban ve eniþten birlikte balýk tutmaya gittiler, de-

di. Ben de bütün gün onlarý bekledim.  
Akþam olunca babam ve eniþtem eve geldiler. Ellerinde de mavi

kovalar vardý. Çok mutlu görünüyorlardý. Kovalarýn içini çok merak et-
tim. Hemen babamýn yanýna gidip baktým. Kovanýn içinde bir sürü
balýk vardý. Hatta bazýlarý “zýp zýp” zýplýyordu. Babam bana:

–Nasýl Büþra! Güzel mi, dedi. 
–Güzel babacýðým! Ama denizde dursalar daha iyi olurdu, dedim.
O da:
–Bak Büþracýðým! Allah, bu balýklarý biz beslenelim, diye ya-

ratmýþ. Hem de çocuklarýn büyümesi için çok faydalý bir besin, dedi.
Ben de:

–Tamam babacýðým, dedim.
Daha sonra babam ve eniþtem balýklarý ayýkladý. Teyzem de kýzarttý.
Akþam yemeðinde yediðimiz balýklar çok lezzetliydi.
Ayrýca, balýk tutmak da çok güzelmiþ. Babam söz verdi. Bir gün

bizi de balýk tutmaya götürecekmiþ.
Allah'ým, bizim için bu nefis balýklarý yaratmýþsýn. Bu yüzden Sa-

na çok þükrediyorum.
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Bugün annemle, teyzem mutfakta yemek yapýyordu. Burak aða-
beyim de top oynamaya gitmiþti. Bu yüzden annem, bana ve Dilara'ya
seslenerek:

–Çocuklar! Dolma biberimiz yetmedi. Manavdan yarým kilo
dolma biber alýp gelir misiniz, dedi. Ben ve Dilara buna çok sevindik.
Hemen el ele tutuþup manava gittik. Manav amcaya:

–Bize yarým kilo biber verir misiniz, dedik. Manav amca:
–Nasýl biber vereyim? Sivri mi, olsun, dedi. Dilara'yla birbirimize

bakarak:
–Þey annemiz söylemiþti. Ama unuttuk, dedik. Ben:
–Galiba tombik biberdi, dedim. Dilara da:
–Hayýr Büþra! Tonton biberdi, dedi.
Manav amca bize çok güldü.
–Anlaþýldý, anlaþýldý. Sanýrým siz dolma biber istiyorsunuz, dedi.

Biz de baþýmýzý sallayarak:
–Evet! Ýþte ondan manav amca, dedik.
Eve döndüðümüzde olanlarý annemlere anlattýk. Onlar da çok

güldüler. Annemle, teyzem tombik biberlerden çok lezzetli dolma yap-
týlar. Biz de afiyetle yedik.

Allah'ým, tombik biberleri yarattýðýn için Sana þükürler olsun.
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Bugün öðle uykusuna yattým. Öðleyin uyumak çok faydalýymýþ.
Peygamber Efendimiz öyle yaparmýþ. Annem söyledi. Biz de onun gibi
uyursak hem Allah bizi severmiþ hem de saðlýklý olurmuþuz.

Öðle uykusundan uyandýðýmda çok güzel bir ses duydum. Gözle-
rimi açtým. Bir de ne göreyim? Babam bir kenara oturmuþ kýsýk sesle
bir þeyler okuyor. Yavaþça yataðýmdan kalktým. Hiç ses çýkarmadan ba-
bamýn kucaðýna oturdum. Okuduðu þey çok güzeldi. Baþýmý babamýn
omzuna dayayýp usul usul dinledim. Okumasý bitince babam “Âmin.”
dedi. Ellerini yüzüne sürdü.

–Babacýðým! Okuduðun neydi öyle, dedim. Çok güzeldi de. Ba-
bam baþýmý okþayarak:

–Kur’ân-ý Kerîm okuyordum yavrum, dedi.
–Kur’ân-ý Kerîm mi? O ne demek?
–Allah'ýn, bizler için göndermiþ olduðu kitap. Allah, bu yüce ki-

tabýnda bizden neler istediðini anlatýyor. Yani bize doðru yolu gösteri-
yor, dedi.

Bunlarý öðrenmek beni çok mutlu etti.
Allah'ým! Ben de Kur’ân-ý Kerîm’i öðrenmek istiyorum. Bana

yardým et lütfen!
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Teyzemlerin evlerine çok yakýn bir piknik yeri var. Orada çok çeþit-
li aðaçlar var. Bugün hep birlikte oraya gittik. Annem ve teyzem sof-
rayý hazýrlarken, eniþtem de ateþ yakýyordu. Sadece bu piknik alanýnda
ateþ yakabilirmiþiz. Yoksa ormanda, yangýn çýkarmýþ. Babam bunlarý,
bebeklere salýncak kurarken anlattý.

O sýrada Dilara, babama:
–Bak eniþte, burada ikiz aðaç var. Salýncaðý oraya kuralým mý, dedi.
Ben:
–Dilara! Nerede ikiz aðaç, dedim. Çünkü onlarý çok merak etmiþ-

tim. Ýkiz aðaç nasýl oluyordu, acaba? Bana arkamdaki çam aðaçlarýný
göstererek:

–Bak, dedi.
Hemen baþýmý çevirdim. Sahiden de ikiz gibiydiler. Týpký Didem ve

Çiðdem ablam gibi. Ýkisi de ayný boyda ve ayný renkte. Bir de diken diken
yapraklarý var. Onlara çam aðacý deniyormuþ. Çok da güzel kokuyorlar.

Bir de kozalaklarý varmýþ. Onlar da çam aðacýnýn meyveleri herhâlde.
Dilara ile ben bugün bol bol kozalak topladýk. Çok sert bir kabu-

ðu vardý. Meyvesinden yiyemedik. Biz de bu kozalaklardan evde faali-
yet yapmaya karar verdik.

Allah'ým! Lütfen, içinde çok güzel aðaçlar olan bu ormaný koru!
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Bugün, Dilara ile ben kozalaklarý sulu boya ile boyuyorduk. Babam
seslenerek bizi dýþarý çaðýrdý. Hemen yanýna gittik. Bir baktýk. Sanki elle-
riyle arkasýnda bir þeyler saklýyordu.

–Çocuklar size bir bilmece soracaðým. Bakalým bilecek misiniz, dedi.
Dilara ile birbirimize baktýk. Çok merak etmiþtik. Acaba ne soracaktý?

Ýkimiz birlikte: 
–Bilmece mi, dedik. Babam gülerek: 
–Evet, dedi. Baþladý anlatmaya: 
“Kabuklarý týrtýk týrtýk.
Sanki minik bir sandýk. 
Ýçinde nefis þeyler var.
Bunlarýn hepsini çam aðacý bizlere sunar.”
Ben hemen heyecanla:
–Kozalak mý babacýðým, dedim. Babam “Aferin benim caným kýzým.” dedi.
Sonra da ellerini açarak kozalaklarý bize verdi. Dilara:
–Hani, eniþte bunun içinde çok tatlý þeyler vardý, dedi. Babam da he-

yecanla kozalaðý yere vurdu. Ýçinden küçük küçük kabuklu bir þeyler
çýkardý. Sonra da onlarý kýrarak bize uzattý.

–Bakýn bakalým! Bu çam fýstýklarýnýn tadýna, dedi.
–Hýmm... Nefis, çok güzel, dedik.
–Haklýymýþsýn baba!
Allah'ým, kozalaðýn içindeki fýstýklarý yiyip, kabuðundan da faaliyet ya-

pabildiðim için Sana þükürler olsun.
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Bugün Dilara ile evcilik oynadýk. Ýkimiz de bebeðimizi, oyuncak
tencere ve tavamýzý çýkardýk. Bebeklerimize þakacýktan mama yaptýk.
Onlarý ayaklarýmýzda sallayýp ninniler söyledik.

Dilara, benim komþum oldu. Bana oyuncak mikserle kek yaptý.
Ben de ona “Ellerine saðlýk komþucuðum.” dedim. Dilara da, “Afiyet
olsun.” dedi.

Evcilik oynadýktan sonra canýmýz deniz kýyýsýndaki kumlarla oyna-
mak istedi. Oyuncak sepetini devirip içinden kova ve küreðimizi aldýk.
Annelerimizden izin almaya gittik.

–Deniz kýyýsýnda oynayabilir miyiz, dedik. Annem de:
–Oyuncaklarýnýzý topladýnýz mý, dedi. 
–Þey! dedik. Sonra toplayalým! Annem de:
–Hayýr caným. Yapýlmasý gereken bir iþi sonraya erteleyemeyiz, dedi.
“Peki” diyerek odamýza gittik.
Dilara oyuncaklarýný toplarken bana:
–Toplamak hiç eðlenceli deðilmiþ, dedi.
–Haklýsýn! Bir daha oyuncaklarýmýzýn hepsini dökmeyelim, dedim.
Topladýktan sonra, odamýzý düzenli görmek bizi çok mutlu etti.
Allah'ým! Biz hep düzenli çocuklar olalým lütfen!
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Bugün Dilara ile birlikte deniz kýyýsýna giderken yolda bir yengeç
gördük. Ters dönmüþtü. Ona yaklaþarak:

–Caným caným! Ben þimdi, sana yardým ederim, dedim. Ama ona
bir türlü elimi süremiyordum. Çünkü onun makasa benzeyen kollarý
vardý. Dilara'ya:

–Ona yardým etmeliyiz. Ama nasýl tutacaðýz, dedim. O da hemen
koþup, Burak aðabeyi çaðýrdý. Ne de olsa o aðabeydi.

Az sonra, Burak aðabey koþarak yanýmýza geldi. Yengeci yavaþça
kabuðundan tutup eline aldý. Sonra da hýzla koþarak onu denize býrak-
tý.

Bu sýrada biz de Burak aðabeyi izliyorduk. Yengeci, denize koydu-
ðu anda onu alkýþlamaya baþladýk.

“Bravo Burak aðabey, bravo sana!” dedik.
Burak aðabey de bize gülümseyerek baktý. Herhâlde yaptýðý

yardým onu da mutlu etmiþti.
Olanlarý annelerimize anlattýk. Onlar da bizi kutladýlar. Annem:
–Aferin çocuklar! Hayvanlarý seven ve koruyan insanlarý, Allah da

çok sever, dedi.
Allah'ým! Hayvanlarý sevmek ve ihtiyacý olduklarýnda onlara

yardým etmek çok güzel. Artýk ben de hayvanlara yardýmcý olacaðým.
Söz veriyorum!
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Bugün Dilara’nýn arkadaþlarýyla bahçede “Yað satarým bal sa-
tarým.” oyunu oynamaya karar verdik. Ama herkes ebe olmak istiyor-
du. Onlar:

–Bana ne, bana ne, ben ebe olacaðým iþte, diyordu. Dilara’yla bir-
birimize baktýk. Sonra da:

–Arkadaþlar! O zaman sayýþalým, dedim. Herkes bunu kabul etti.
Yan yana týpký bir ay gibi sýralandýk.

Arkadaþlarýmýzdan biri, sayýþma tekerlemesi söyledi:
“Oooo…
Ýðne miðne ucu düðme,
Fil filince kuþ dilince,
Horoz öttü tavuk tepti.
Bülbül kýzý, selâm etti,
Selâmýna dua etti.
Al çýk bal çýk.
Sana dedim sen çýk.” 
En sona kalan ebe oldu. Böylece herkes sonucu kabul etti. Biz de

yorulana kadar bu oyunu oynadýk.
Allah'ým, arkadaþlarýmla hep mutlu bir þekilde oyunlar oynayalým.
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Bugün öðle yemeðinde nefis bir çorba vardý. Adý, tarhana çorba-
sýymýþ. Karným çok acýkmýþtý. Çorba da çok güzel kokuyordu.

Teyzem yemek servisine küçüklerden baþladý. Önce bana verdi.
Çünkü ben misafirmiþim. Sonra da Dilara’ya.

Burak aðabey halasýna gitmiþti. Onun için öðle yemeðinde yaný-
mýzda deðildi. 

Çorba çok sýcaktý. Üstünden dumanlar çýkýyordu. Ben de üfleme-
ye baþladým. Hemen soðusun istiyordum. Bu sýrada annem:

–Biliyor musunuz! Peygamber Efendimiz çorbasýný üflemeden
içermiþ, dedi. Hem üflerken içimizdeki kirli hava yemeðimize karýþabi-
lirmiþ, dedi.

Ben:
–Peki anneciðim! Bu çorbayý nasýl soðutacaðýz o zaman, dedim.

Annem de:
–Yarýsýný bir baþka tabaða alýrsak daha çabuk soður, dedi. Sonra da

bana yardýmcý oldu. Ben de anneme teþekkür ettim.
Allah'ým! Peygamber Efendimiz gibi, ben de çorbamý hiç üfleme-

yeceðim.
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Bugün bahçede oynarken bir arý gördük. Pembe bir çiçeðin içine
oturmuþ dinleniyordu. Sanki çiçek onun koltuðu gibiydi. Pembe, güzel
kokulu bir koltuk. Ballý arýcýk, öyle rahat görünüyordu ki...

Bu sýrada annem yanýmýza geldi. Arýyý ona da gösterdik. Sonra da:
–Anneciðim, bu arýcýk ne yapýyor burada, dedim. Annem:
–Çiçek özü topluyor, dedi.
Arýlar, çiçek özlerini toplayýp bal yaparlarmýþ. Hem de o kadar çok

yaparlarmýþ ki. Aslýnda onlarýn doymasý için azýcýk bal yetermiþ.
–Peki anneciðim! O zaman neden bu kadar çok bal yapýyorlar, de-

dim. Annem de:
–Tabi ki insanlarýn bu ballardan yemesi için, dedi. Çünkü Allah,

onlara bu görevi vermiþ, dedi.
Annemin sözlerinden sonra arýyý elime alýp sevmek istedim. An-

nem beni uyararak:
–Dikkatli olmalýsýn caným! Uzaktan baksan daha iyi olur. Çünkü

kendisini korumak için zehirli iðnesini kullanabilir, dedi.
Bu yüzden ben de:
–Afiyet olsun, küçük bal kutusu, diyerek arýya uzaktan el sal-

ladým.
Allah'ým, arýlarý yarattýðýn için Sana þükürler olsun. Ýyi ki de onla-

ra bal yapmayý öðretmiþsin.
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Bugün Dilara ile birlikte denize gittik. Deniz kýyýsýnda sadece
ayaklarýmýz suya girecek þekilde biraz yürüdük. Çünkü biz yüzmeyi bil-
miyoruz. Daha sonra da Dilara ile birbirimize su attýk. Deniz suyu ýlýk-
tý. Oynarken çok eðlendik. Ama elbiselerimiz ýslanmýþtý.

Koþa koþa eve döndük. Annem bize:
–Hadi bakalým! Sýra ile banyo yapacaksýnýz, dedi. 
Ben de:
–Anneciðim, biz zaten denizde yýkandýk. Tekrar banyo yapma-

yalým, dedim. 
Annem:
–Deniz suyu tuzludur. Vücudunuzda kaþýntý yapar, dedi. Zaten

haftada en az iki kez banyo yapmamýz gerekiyormuþ.
Biz de annemin sözünü dinledik. Banyomuzu yaptýk. Mis gibi

koktuk. Banyodan çýkýnca da sýrayla büyüklerimizin ellerini öptük.
Onlar da bizi öperek:

–Sýhhatler olsun, güle güle kirlenin, dediler.
Çok merak ettim:
–Güle güle kirlenin ne demek anneciðim? Yani hep gülecek miyiz,

dedim. Annem de gülerek:
–Büþracýðým! Yani bir dahaki banyoya kadar günleriniz mutlu

geçsin demek istedim, dedi.
Allah'ým, biz hep temiz çocuklar olalým. Bir de “Güle güle kirle-

nelim.” lütfen.
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Bu akþamüstü pencereden bakarken denizde bir þeyler gördüm. Ne
olduðunu anlayamadým. “Baba koþ, koþ.” diyerek onu yanýma çaðýrdým.

Babam, yanýma geldiðinde uzaklarý göstererek:
–Bunlar ne balýðý babacýðým, dedim. Suya dalýp dalýp çýkýyorlar!
Babam heyecanla:
–Bunlar yunus, usta yüzücüler, dedi. Hepsi ayný anda nasýl dalýp

çýkýyorlar görüyor musun, dedi. Sonra da:
–Yunus Peygamber’in hikâyesini öðrenmek ister misin, Büþracý-

ðým, dedi.
Ellerimi birbirine vurarak:
–Evet babacýðým, dedim. Babam da anlattý:
–Yunus, adýnda bir peygamber varmýþ. Allah'ý çok sever ve O’nun

her emrini yerine getirirmiþ. Bir gün ülkesinden ayrýlarak gemiye bin-
miþ. Ancak karanlýk bir gecede, denize atýlmýþ. Sonra da O’nu denizde
büyük bir balýk yutmuþ. Balýðýn içi sessiz ve karanlýkmýþ. Yunus Pey-
gamber kendisini bu zor durumdan sadece Allah'ýn kurtaracaðýný bili-
yormuþ. Bu yüzden O’na çok dua etmiþ. Allah da Yunus Peygamber’in
bu duasýný kabul etmiþ. 

Bu hikâye çok hoþuma gitti.
Sonra yunuslara el sallayarak:
–Yunus Peygamber’i de sizi de çok seviyorum. Güle güle sevgili

yunuslar! Hoþça kalýn, dedim.
Allah'ým, iyi ki yunuslarý yarattýn! Çünkü onlarý çok seviyorum.
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Bugün babam biz sandalla denizde gezdirdi. O, harika kürek çeki-
yor. Çünkü benim babam çok güçlü.

Sandalýn arkasýndaki köpükler ve dalgalar çok güzeldi. Köpükler-
de bir sürü baloncuk vardý. Ýþte bu sýrada bir þarký söyledim:

“Fýþ fýþ kayýkçý,
Kayýkçýnýn küreði,
Hop hop eder yüreði,
Akþama fincan böreði.”
Annem de beni alkýþladý. Sandalla gezerken denizin üzerinde be-

yaz çiçek gibi bir þeyler gördük. Anneme dönerek:
–Bunlar ne anneciðim, dedim.
–Denizanasý yavrucuðum, dedi.
–Peki, yanýndaki bu küçükler de deniz yavrusu mu, dedim.
–Öyle diyebiliriz caným, dedi.
–Hoþça kalýn denizanalarý, hoþça kalýn deniz yavrularý, diyerek on-

lara el salladým.
Bu arada uzaklardan büyük kayýklar geçti. Onlara “Gemi” deni-

yormuþ. Yani gemi demek, büyük deniz taþýtý demekmiþ.
Allah'ým, her þey çok güzel; deniz, martýlar, balýklar, kayýklar...

Burada olduðum için Sana þükürler olsun.
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Bugün teyzem bana kâðýttan bir papatya yaptý. Onu sarýya bo-
yadýk. Tabi ki yapraklarýný da yeþile. Sonra da teyzemle bir oyun oyna-
maya karar verdik. Ben kâðýt çiçeðe sorular sordum.

–Adýn ne, dedim. Teyzem kâðýt çiçeðin arkasýna saklanýp cevap
verdi.

–Benim adým sarý papatya, dedi.
–Tanýþtýðýmýza memnun oldum, sarý papatya, dedim. O da:
–Biliyor musun, Büþracýk! Hava ne kadar sýcak olursa olsun, güneþ

benim yapraklarýmý hiç kurutmaz. Hep yeþil ve taze kalýr onlar, dedi.
–Evet! Doðru söylüyorsun, dedim. Sonra konuþmama devam ede-

rek:
–Peki topraktan nasýl çýkýyorsunuz? Çok merak ediyorum.
–Kolay dedi, sarý papatya. Sadece “Bismillah” diyoruz. Yani Al-

lah'ýn izni ile incecik köklerimizle beslenerek topraðýn üstüne çýkýyoruz.
Sonra da yapraklarýmýz büyüyor ve çiçek açýyoruz, dedi.

Ben de:
–Þimdi anladým, dedim.
Sarý papatya ile oynadýðýmýz bu oyun çok hoþuma gitti.
–Sen çok güzel bir papatyasýn. Ay! Yani teyzesin, dedim.
Allah'ým! Sarý papatyalar gibi ben de her iþime “Bismillah” diyerek

baþlayayým, lütfen.
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Ömer biraz üþütmüþ. Durmadan aðlýyor. Hem sonra biraz da ate-
þi varmýþ. Annem:

–Çekmeceden dereceyi verir misin Büþracýðým, dedi.
Ben de: 
–Tamam anneciðim, dedim. Çünkü derecenin ne demek olduðunu

çok iyi biliyorum. Hastalandýðým zaman annem hep benim de ateþimi
ölçer.

Þimdi de kardeþimin ateþini ölçecekmiþ. Koþarak dereceyi anneme
getirdim. Annem, dereceyi önce salladý. Sonra da Ömer'in koltuk altý-
na yerleþtirdi. Biraz bekledikten sonra dereceyi alýp üstündeki sayýlara
baktý. Ömer'in ateþi biraz yüksek çýkmýþ. Annem hemen Ömer'in
üstündeki giyecekleri çýkardý. Alnýna da ýslak bez koydu. Ömer hâlâ
aðlamaya devam ediyordu. Bu yüzden annem ile babam onu doktora
götürdüler.

Onlarý, evde beklerken çok merak ettim. “Acaba kardeþim hâlâ að-
lýyor mu?”diye düþündüm. Neyse! Bir süre sonra geldiler. Doktor am-
ca Ömer'e ilâç vermiþ. Bu ilâçlar, inþallah onu iyileþtirecekmiþ.

Allah'ým! Ömer'e þifa ver lütfen!
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Bugün bir üzüm bahçesine gittik. Oraya üzüm baðý deniyormuþ.
Bu bað, babamýn arkadaþý Erdoðan amcanýnmýþ.

Yolda giderken küçük bir dere gördük. Ellerimizi yüzümüzü yýka-
yýp serinledik. Bir de avuçlarýmýzý bardak gibi yapýp dereden soðuk su
içtik. Babamýn avuçlarý su bardaðý gibiydi. Benimkilerse minik bir çay
bardaðýna benziyordu.

Bir süre sonra üzüm baðýna geldik. Orada dallara küpe gibi asýlmýþ
birçok üzüm gördüm.

Babam:
–Görüyor musun Büþra, bu salkýmlarýn içi þerbetle dolu, dedi.

Ben de salkýmlarý incelemeye baþladým. Salkýmlardaki üzümler yusyu-
varlaktý.

Týpký Burak aðabeyin bilyelerine benziyordu. Ama üzümün dallarý
neden aðaçlara dolanmýþtý. Merak edip babama sordum:

Babam:
–Çok ince olduðu için yanýndaki aðacýn dallarýna sarýlmýþlar. Yok-

sa bu kadar çok üzümü, incecik dallar nasýl taþýsýn yavrum, dedi. 
Babamýn ne demek istediðini anlamýþtým. Üzümlerin tadýný çok

merak ediyordum. Babam sanki benim ne istediðimi biliyordu. Az
sonra bir salkým üzümü yýkayýp bana getirdi. Afiyetle yedim.

Akþamüstü dönerken, bir sepet üzüm de teyzemler için topladýk.
Bunu bizden Erdoðan amca istedi. Evdekiler de tadýna baksýn, dedi.

Allah'ým, içi þerbet dolu yuvarlak bilyeler, yani üzümler için Sana
þükürler olsun.
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Benim, güzel evim. Oyuncaklarýmý, arkadaþlarýmý, komþularýmýzý
ne kadar da çok özledim.

Bugün teyzemlere bir komþu geldi. Yanýnda gelirken bizler için
çok güzel þekerler getirmiþ. Onun hiç torunu yokmuþ. 

Teyzenin yüzü bembeyaz. Yanaklarý da tombik, tombik.
Gülerken yanaklarýnda iki tane de çukur oluyor. Bu küçük çukur-

lara “gamze” deniyormuþ. Onun için ben de teyzeye “Gamzeli Nine”
dedim. Bu, onun çok hoþuna gitti. Bana:

–Ne gadar da büyümüþsün gari, dedi. Çünkü o beni bebekliðimde
de görmüþ.

Ben de annemin yanýna yaklaþarak:
–Gamzeli Nine, niçin böyle deðiþik konuþuyor anneciðim, dedim.

“Gari” ne demek? Annem gülümseyerek:
–Bak Büþracýðým! Bazý insanlar bizlerden daha farklý konuþabilir.

Bu çok normaldir, dedi. Ýstersen Gamzeli Nineye sor. O sana ne demek
istediðini anlatýr, dedi. Anneme:

–Gamzeli Ninenin, konuþmasý benim de çok hoþuma gitti, dedim.
Sonra da Gamzeli Nine için: “Allah'ým, Gamzeli Nineye saðlýklý

ve hayýrlý güzel günler göster.” diye dua ettim.
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Bu sabah çok heyecanlýydým. Çünkü gece çok güzel bir rüya gör-
müþtüm. Bir de yarýn evimize dönecektik.

Koþarak annemlerin yanýna gittim. Kapýyý týklattým. Annem, “Gi-
rebilirsin caným!” deyince içeri girdim.

–Harika bir rüya gördüm, dedim. Çok güzeldi, çok! Annem ve ba-
bam ikisi birden:

–Hayýrdýr inþallah, dediler. Ben de anlatmaya baþladým:
–Çikolatadan bir evimiz vardý. Kurabiyeden saksýlarý. Bahçesinde-

ki horoz da þekerdendi, dedim. Evimizin önündeki dere de limonata-
dandý. Annemle, babam ikisi birlikte:

–Ya öyle mi! Gerçekten de çok güzel, dediler. Sonra babam:
–Büþracýðým! Anlaþýlan sen evimizi çok özlemiþsin, dedi.
–Evet, babacýðým. Evimizi rüyamdaki ev kadar seviyorum, dedim.
Çikolatadan duvarlarý, þekerden horozlarý olmasa da...
Babam gülümseyerek:
–Zaten bizim evde de iki tane harika þeker var, dedi. Biri Büþra,

biri de Ömer!
Allah'ým, evimize hemen gidelim lütfen!
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Ýþte bugün evimizdeyiz. “Evimiz, evimiz güzel evimiz.”
Sema teyze, yani Ceren'in annesi bize bugün çay ve börek getirdi.

Ceren börekleri uzatýrken bana:
–Hoþ geldin Büþra, dedi.
–Hoþ bulduk Ceren! Seni çok özledim, dedim.
Sonra Ceren'e topladýðým deniz kabuklarýný verdim.
–Bak bunlarý senin için topladým, dedim. Çok mutlu oldu.
Ceren'e dedemlerin köyünü, Küçümen’i, teyzemleri, Dilara'yý ký-

sacasý her þeyi anlatmak istiyordum. Hatta rüyamý bile!
Herhâlde, Ceren'in de bana anlatacaklarý vardýr.
Fakat bugün Ceren ve annesi bizde çok oturmadýlar. Sema teyze:
–Yolda yorulmuþunuzdur. Bize müsaade, diyerek ayaða kalktý. Se-

ma teyze, anneme de bana da “Allahaýsmarladýk.”dedi.
Annem de Sema teyzeye ve Ceren'e “Güle güle! Yine bekleriz.” dedi.
Annem: 
– Ne kadar düþünceli bir komþumuz var, dedi.
Allah'ým, bizim iyi komþularýmýz olduðu için Sana þükürler olsun!
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Bugün Ceren bize geldi. Onunla evcilik oynamayý çok özlemiþim.
Komþuculuk oynamak için, annemin odasýna gittim. Dolabýný açtým.
Ýçinden annemin topuklu terlikleriyle süslü çantasýný çýkardým. Topuk-
lu terlikleri giydikten sonra, süslü çantayý da koluma taktým.

Týkýr týkýr giderken, birden ayaðým yerdeki oyuncaða takýldý. Yere
düþtüm. Ceren, hemen elimden tutup beni kaldýrmaya çalýþtý. Ama
ayaðým acýyordu. Aðlamaya baþladým. Annem koþarak yanýmýza geldi.
Beni kucaðýna alarak:

–Bir þeyin yok ya caným, dedi.
–Ayaðým acýyor, anneciðim, dedim.
–Çok mu, dedi.
–Birazcýk, dedim.
Annem ayaðýma baktý.
–Sanýrým önemli bir þey yok, Büþracýðým! Sadece burkulmuþ. Bi-

razcýk dinlenmen gerekecek, dedi. Beni kucaðýna alarak yataðýma
götürdü.

Biraz caným yanýyordu. Biraz da utanýyordum.
–Terliðini izinsiz giymemeliydim anneciðim, dedim. Terliðinin to-

puðu da kýrýldý. Özür dilerim! Annem gülümseyerek:
–Terliðin topuðu önemli deðil, caným. Ya ayaðýn kýrýlsaydý. Ayrýca

benden izinsiz eþyalarýmý kullanmamalýydýn, dedi. Annem çok haklýydý.
Allah'ým, lütfen! Ayaðýmýn acýsý çabucak geçsin.
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Bugün kahvaltýmý yalnýz yaptým. Çünkü annem oruçluymuþ. An-
neme niçin oruç tuttuðunu sordum. O da bugün kandil yavrucuðum,
dedi.

–Ne kandili anneciðim, dedim.
–Regaip Kandili, Büþracýðým. Biliyor musun üç tane mübarek ay

var. Recep, Þaban ve Ramazan. Ýþte bu gecenin sonunda Recep ayýna
gireceðiz. Bu gece Allah’a dua edip þükretmeliyiz, dedi.

Sonra bu güzel gece için hazýrlýk yaptýk. Akþamüstü en güzel elbi-
semi giydim. Annem de fýstýklý irmik helvasý piþirdi. Helva piþerken
öyle güzel koktu ki! Çok caným istedi. Annem, helva piþince üzerine bir
de tarçýn ekti. Harikaydý!

Helvalarý küçük küçük tabaklara bölüþtürüp komþulara daðýttýk.
Komþularýmýza annemle birlikte “Kandiliniz mübarek olsun.”dedik.

Akþam olunca da annemin ve babamýn ellerini öptüm. Bana, “Çok
kandiller gör inþallah.” dediler. Ben de “Âmin!” dedim. Sonra da:

“Allah'ým! Bu kandilimiz çok güzel geçti. Annem, babam ve kar-
deþimle birlikte yine böyle güzel kandiller geçirelim.” diye dua ettim.
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Bu akþam yemekten sonra ailece kitap okuma saati yaptýk. Babam
eline bir kitap aldý. Annem de bir baþkasýný. Ben henüz okuma yazma
bilmiyorum. Olsun! 

Yine de elime resimli bir kitap aldým. Ben de onun resimlerine
bakýyordum. Okuma yazma öðrenince, yazýlarýný okuyabileceðim. Bu-
nu bana annem söyledi.

Babam, bir ara elindeki kitabý masanýn üzerine býrakarak:
–Büþracýðým! O kitabý sana okumamý ister misin, dedi.
–Tabi babacýðým! Çok sevinirim, dedim. Babam:  
–Kitaplarýn ne iþe yaradýklarýný biliyor musun yavrucuðum, dedi.

Sonra da:
–Kitaplar, bize yeni þeyler öðretir. Onlar en güzel ve en iyi arka-

daþtýr, dedi.
–Ceren ve Dilara gibi mi, dedim.
–Öyle de diyebiliriz, dedi babam.
Babam beni kucaðýna alarak, resimli masal kitabýmý okumaya baþ-

ladý.
Kitabýn adý “Çevreci Kanguru” idi. O çok güzeldi. Babam ki-

tabýmý okurken, kendimi kangurularýn yanýnda hissettim. Ayrýca bu ki-
taptan, çevre temizliðinin önemini öðrendim.

Okuma bitince de babamý yanaðýndan öptüm. Sonra da:
“Allah'ým, bütün çocuklarýn rengârenk kitaplarý olsun!” diyerek

dua ettim.
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Annem, babamla birlikte çay içiyordu. Ben de muzlu süt içiyor-
dum.

Ömer de yanýmýzda mýþýl mýþýl uyuyordu.
Tam bu sýrada yan komþumuzun evinden birden sesler gelmeye

baþladý. Herhâlde müzik setinin sesini çok fazla açmýþlardý. Dinledikleri
þarkýlar bizim evden bile duyuluyordu.

Bu sesten etkilenen kardeþim aðlayarak uyandý.
Annemle babam birbirlerine bakýþtýlar. Ben de onlara baktým.
Babam:
–Bu kadar da olmaz ki caným, dedi. Annem de:
–Haklýsýn! Müzik baþkalarýný rahatsýz etmeden dinlenilmeli, dedi.
Babam:
–Rahatsýz olduðumuzu gidip söylemeliyiz, dedi. Annem:
–Belki ses kesilir, biraz bekleyelim istersen, dedi.
Gerçekten de az sonra ses kesildi. Biz de oldukça mutlu olduk.
Allah'ým, komþularýmýz bir daha müziðin sesini sonuna kadar aç-

masýnlar. Çünkü minik kardeþim Ömer uyuyamýyor!
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Bugün öðle vakti zilimiz çaldý. Annem “Kim o!” diyerek kapýyý
açtý. Gelen yan dairedeki komþumuzdu. Annem:

–Buyurmaz mýydýnýz, dedi. O da:
–Rahatsýz etmek istemem komþucuðum. Sadece özür dilemek için

geldim, dedi. Dün akþam bizim delikanlý müzik setinin sesini fazla
açmýþ galiba. Umarým rahatsýz olmamýþsýnýzdýr. Neyse ki hemen onu
uyardýk. O da “Peki” diyerek, sesini kýstý, dedi.

Annem:
–Olur böyle þeyler. Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan hatadan

vazgeçmektir, dedi.
Herkes çok mutlu olmuþtu.
Allah'ým! Ben þarký dinlerken, müzik setinin sesini çok açmaya-

caðým. Kimseleri rahatsýz etmeyeceðim, söz veriyorum.
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Balkonumuzda küçük bir saksýmýz var. Ýçinde de sarý renkli bir çi-
çek. Çiçeðimizin adý “hanýmçantasý.” O týpký bir çantaya benziyor.

Üzerine de mini mini desenler çizilmiþ. Ama bu çantalar o kadar
küçük ki. Ýçine hiçbir þey sýðmaz. 

Annem:
–Büþracýðým! Bu çiçeðe bu saksý artýk küçük geliyor. Ne dersin, bu

güzel çiçeði artýk büyük bir saksýya dikelim mi, dedi.
–Tabi anneciðim, dedim. Çok sevinirim.
Önce balkona bir gazete serdik. Yanýmýza büyük saksý, yani çiçek

evi aldýk. Yavaþçacýk küçük saksýdan çiçeðimizi çýkardýk. Büyük saksýya
yerleþtirdik. Hanýmçantasýna “Bismillah” diyerek ilk suyunu ben dök-
tüm.

Sonra da büyük saksýya:
–Artýk güzel bir çiçek arkadaþýn var, dedim.
Büyük saksýnýn üzerine gülen bir yüz resmi çizdim.
Annem de “Seni gidi yaramaz!” diyerek topraklý elini burnumun

ucuna deðirdi.
Allah'ým! Arkadaþým hanýmçantasý çiçeði, yeni evinde çok rahat

etsin. Güzel güzel büyüsün lütfen!
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Bu sabah annemle babam beni erkenden uyandýrdýlar. Sana çok
güzel bir þey göstereceðiz, dediler. Ama çok uykum vardý. Gözlerimi
ovuþturarak:

–Sonra gösterseniz olmaz mý babacýðým, dedim.
–Hayýr caným! Þimdi kalkmalýsýn. Yoksa yarýn sabahý beklemen

gerekir. Hem bu, senin çok istediðin bir þey, dedi.
–Sahi mi, dedim.
–Evet, dedi babam. Meraklanmaya baþladým. Bir elimden annem

diðerinden babam tuttu. Birlikte pencerenin önüne geçtik. Karþýmýzda
çok uzaklarda bir dað vardý. Onun ardýndan turuncu renkli bir top ya-
vaþ yavaþ yükseliyordu. Babam:

–Güneþin doðuþunu görmek istemiþtin ya, dedi.
–Aaa... Çok güzel, dedim. Annem:
–Evet yavrucuðum! Allah çok güzel yaratmýþ, dedi. Bir süre güne-

þin doðuþunu sessizce izledik. Sonra da:
“Allah'ým yarattýðýn bu pýrýl pýrýl güneþ için Sana þükürler olsun.”

diye, dua ettik.
Bu duadan sonra ben bir tekerleme söyledim:
“Sabah kalkýnca erken,
Açarým gözlerimi.
Güneþ bana hep güler,
Günüm çok güzel geçer.”
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Bu sabah balkondaki çiçeklerimizi suladým. Hanýmçantasý çiçeði-
ne yaklaþarak:

–Ne kadar da çok annemin çantasýna benziyorsun, dedim. Annem
de o sýrada: 

–Benim kýzým çiçeklerle mi konuþuyormuþ, dedi. 
–Anneciðim! Çiçekleri çok seviyorum. Seninle birlikte çiçek eke-

lim mi, dedim. Annem:
–Büþracýðým! Çiçekler bahar mevsiminde ekilir, dedi.
–Ama anneciðim! Çiçeklerin nasýl büyüdüklerini görmek istiyo-

rum. Bunu görmek için baharý mý beklemem gerekecek, dedim. An-
nem biraz düþündü. Sonra gülümseyerek:

–Hayýr Büþracýðým! Sanýrým buldum, dedi.
–Ne buldun?
–Dinle caným! Seninle birlikte fasulye tanelerini yeþertebiliriz.

Böylece bu isteðin de gerçekleþmiþ olur, dedi.
–Fasulye mi anne, dedim.
–Hani yemeðini yaptýðým beyaz küçük taneler var ya, dedi.
Fasulyeyi hatýrladým, ama nasýl yeþertileceðini bir türlü anlaya-

madým.
Neyse! Çok sevindim. “Yaþasýn!” diyerek alkýþ tuttum.
Ama annemin bugün çok iþi varmýþ. Bu yüzden yarýný beklemem

gerekecekmiþ.
Allah'ým, çok heyacanlanýyorum. Hemen yarýn olsun istiyorum.

Ýnþallah, fasulyelerim yeþerir!
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Annem Ömer'i sýk sýk balkona çýkarýyor. Çünkü onun güneþlen-
mesi gerekiyormuþ. Yani týpký çiçekler gibi biz çocuklarýn da güneþe ih-
tiyacý varmýþ. Güneþ, kemiklerimiz için çok faydalýymýþ.

Bugün biz de, Ömer'i balkona çýkardýk. Bacaklarýný açýp güneþlen-
dirdik. 

Aslýnda balkona neden çýktýðýmýzý çok iyi biliyorum. Annem söz
vermiþti. Bugün fasulye yeþerteceðiz. Herhâlde kardeþim de bizi izleye-
cek.

Ben içeriden pamuk, annem de bir kâse ve biraz su getirdi. Önce
kâsenin içine biraz pamuk yerleþtirdik. Arasýna dört, beþ tane fasulye
serpiþtirdik. Üzerine de ince bir kat daha pamuk koyup onu suladýk.
Tabi ki suyunu ben döktüm. Hem de “Bismillâhirrahmânirrahîm!” di-
yerek.

Bu yaptýðým beni çok mutlu etmiþti. Ellerimi açarak:
“Allah'ým! Benim bu minicik fasulyelerimi büyüt lütfen!” diye

dua ettim. Annem de “Âmin.” dedi.
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Ceren, bugün bize geldi. O hiç konuþmuyor, üzgün üzgün oturuyordu.
–Ceren hasta mýsýn, dedim.
–Hayýr Büþra! Hasta deðilim, sadece üzgünüm, dedi.
–Peki neden üzgünsün, dedim.
–Kuþum, yani Ciciþ çok hasta. Hem hiç ötmüyor hem de uçmuyor.

Sessiz sessiz kafesin bir kenarýnda duruyor, dedi.
–Geçmiþ olsun Ceren. Üzülme, inþallah iyileþir!
–Ýnþallah! Zaten yarýn Ciciþ'i veterinere götüreceðiz, dedi. Ben çok

þaþýrdým: 
–Veteriner ne?
–Hayvan doktoru. Hayvanlarý muayene edip iyileþmesine yardýmcý

oluyor, dedi.
–Aaa, ne kadar güzel! Bunu hiç bilmiyordum, dedim.
Sonra da Ceren'in elinden tutarak:

–Hadi gel biz de doktorculuk oynayalým, dedim. Bakalým bizim
oyuncak bebeklerimiz hasta mý deðil mi?

Ceren:
–Peki Büþra, dedi.

Birlikte oyuncak bebeklerimizi muayene ettik. Þakacýktan ilâç
sürüp onlarýn ayaklarýný sardýk. Sonra da Ceren’le birlikte dua ettik.

“Allah'ým! Ciciþ'e þifa ver. Çabucacýk iyileþsin, lütfen!”
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Bugün bahçemizde ip atlayýp, top oynadým. Sonra da kedim Paticik
yanýma geldi. Ona tekerleme söyledim:

“Küçük dostum gelsene,
Ellerini versene, 
Ellerimizle þap þap þap,
Ayaklarýmýzla rap rap rap,
Bir böyle bir þöyle,
Oynayalým seninle.” 
Paticik bana “miyav” dedi. O miyavladý ben tekerleme söyledim.
Bir ara çok susadým. Koþarak evimize gittim.
Kapýdan girer girmez:
–Anneciðim, ben çok susadým, dedim. Annem de:
–Yavaþ yavrucuðum yavaþ! Bu ne acele, dedi ve bana bir bardak su

uzattý. “Bismillâhirrahmânirrahîm”diyerek suyu bir yudumda içtim. 
Annem:
–Büþracýðým! Peygamber Efendimiz suyu üç yudumda içermiþ. Biz

de O’nu örnek almalýyýz, dedi. Ben hemen devam ettim: 
–Öyle yaparsak çok sevap kazanýrýz deðil mi anneciðim, dedim. An-

nem de bana gülerek:
–Aferin sana, dedi.
Bundan sonra suyumu Peygamber Efendimiz gibi üç yudumda, içe-

ceðim.
Allah'ým! Su çok güzel bir þey. Onu yarattýðýn için Sana þükürler ol-

sun. Bizleri susuz býrakma, Allah'ým!
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Bu sabah kahvaltýdan önce annemle birlikte ektiðimiz fasulyelere
baktým. Sularýný verdim. “Ýçin bakalým, sevgili fasulyeler! Sizi heye-
canla bekliyorum. Afiyet olsun! Þimdi sýra ben de, gidip bir güzel kah-
valtýmý yapayým.” dedim. 

Bir yandan da “Acaba fasulyelerim bu pamuðun altýnda ne yapýyor?”
diye, merak ediyordum. Dayanamayýp pamuðun ucunu kaldýrdým.
Baþýmý eðip onlara baktým. Sanki altlarýnda beyaz bir yatak üstlerinde
de pamuk bir yorgan vardý. O an bir baktým! Fasulyelerin üzerinden
minicik þeyler çýkmýþ. Çok sevindim. Hemen yorganlarýný üstlerine
kapattým. “Siz burada büyümeye devam edin.” dedim.

Sevinçle annemin yanýna giderek:
–Anneciðim! Fasulyelerin üzerinde bir þeyler çýkmýþ, dedim. An-

nem de çok sevindi.
–Bak gördün mü Büþracýðým! Allah dualarýný kabul etmiþ. Fasul-

yelerin yeþermeye baþlamýþ, dedi.
Allah'ým! Fasulyelerimi yeþerttiðin için Sana þükürler olsun.
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Bugün Sema teyze ile yolda karþýlaþtýk. Onu görünce “Nasýlsýnýz
Sema teyze?” dedim. O da bana:

–Ýyiyim yavrum, dedi. Sonra da: 
–Biliyor musun Büþra, kuþumuz Ciciþ’i iyileþtiremedik, dedi.
–Yani öldü mü Sema teyze, dedim. Üzgün bir þekilde baþýný salla-

yarak:
–Evet, dedi.
Çok üzülmüþtüm. Annem baþýmý okþayarak:
–Bak caným! Her canlýnýn bir ömrü vardýr. Ciciþ'in de ömrü bu ka-

darmýþ. 
Anneme sarýldým. Sonra “Ceren benden daha çok üzülmüþtür.” di-

ye düþündüm. Çünkü Ciciþ, Ceren'in kuþuydu.
–Ceren'in yanýna gitmeliyim anneciðim, dedim. Sema teyze:
–Ben de zaten bize gelir misin, diye soracaktým. Çünkü Ceren çok

aðlýyor, dedi. Annem de:
–Tabi ki Semacýðým. Büþra seninle gelsin, dedi. Sonra annem bana

dönerek:
–Biliyor musun, Büþracýðým! Ceren'in bu zor gününde yanýnda ol-

malýsýn. Arkadaþýnýn acýsýný paylaþmalýsýn. Acýlar paylaþýldýkça azalýr,
dedi.

–Tamam anneciðim, diyerek Cerenlere gittim.
“Allah'ým! Ceren'in üzüntüsü çabuk geçsin.
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Bugün Ceren daha iyi. Annem yavaþ yavaþ üzüntüsünün geçeceði-
ni söylüyor. Buna çok sevindim. 

Odamdaki masaya oturup, resim çizmeye karar verdim. Babam
bana yeni bir boyama kitabý almýþ. Ýçinde sebze ve meyve resimleri var.
Baþladým boyamaya. Çileði kýrmýzýya, muzu sarýya, portakalý da turun-
cu renge boyadým. Daha birçok meyvem vardý boyanacak. Ama onlarý
boyamadým. Resmimi götürüp anneme gösterdim. Annem:

–Boyadýðýn yerler çok güzel olmuþ caným. Fakat bu resimde daha
boyanmasý gereken yerler var, dedi.

–Ama ben boyamak istemiyorum, dedim.
Annem:
–Bak, Büþracýðým! Baþladýðýmýz bir iþi bitirmeliyiz. Hem boya-

maný tamamlarsan resmin daha da güzel olacak, dedi.
Annemi dinledikten sonra:
–Haklýsýn galiba anneciðim, dedim.
Sonra da boyamamý tamamladým. Gerçekten de boyamam bitince

resim çok daha güzel oldu. Ben de:
“Allah'ým! Bundan sonra bütün faaliyetlerimi bitirmek istiyorum.

Bana yardým et lütfen!” diyerek dualar ettim.
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Annemle birlikte eczaneye gittik. Yani ilâç satýlan yere. Ama
benim için ilâç almadýk. Çünkü ben hasta deðilim. 

Bugün biz eczaneye Ömer için gittik. Ama Ömer de hasta deðil.
Sadece Ömer'in diþleri bir türlü çýkmýyor. Bu yüzden çok aðlýyor.

Annem, Ömer'in diþ etleri kaþýndýðý için rahatsýz olduðunu söylüyor.
Ýþte biz de eczaneye diþ kaþýyýcý almaya gittik. Ona mavi renkli çok

güzel kokan bir diþ kaþýyýcý aldýk. Üzeri de týrtýklý týrtýklý. 
Diþ kaþýyýcýsýný Ömer'e ben verdim. Onun bir an önce rahatla-

masýný istiyordum.
–Ömer! Bak sana ne aldýk, diyerek kaþýyýcýyý onun ellerine verdim.

Kardeþim onu sýmsýký tuttu. Sonra da aðzýna götürdü.
–Yaþasýn yaþasýn, diye zýpladým. Diþ kaþýyýcýsý Ömer’in hoþuna gitti

herhâlde. Çünkü o da annemin kucaðýnda zýpladý. 
Allah'ým! Ömer'e diþleri çýkarken yardým et!
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Bugün çok mutluyum. Neden mi? Anlatayým.
Sabah erkenden kalkýp elbiselerimi giyinmiþtim. Birden Ömer’in

sesini duydum. Ama kardeþim, aðlamýyordu. Sadece karyolasýnda elleri-
ni aðzýna götürmüþ “Agu agu...”diye sesler çýkarýyordu. Yanýna gittim.
Ona:

–Hayýrlý sabahlar caným, dedim. Ömer yine:
–Agu agu, dedi. Herhâlde “Sana da hayýrlý sabahlar ablacýðým!”de-

mek istedi. Onun minicik burnuna parmaðýmýn ucunu deðirdim. “Sessiz
olalým da annemiz uyanmasýn.” dedim. O sýrada Ömer gülümsedi. Bir
baktým. Ömer'in alt diþlerinden birinin ucu çýkmýþ. Sevinçle çýðlýk attým.
“Çýkmýþ, çýkmýþ!” dedim. Tabi annem benim sesime uyandý. Ne yapayým
kendimi tutamadým iþte! Ömer'in diþini görünce, çok sevindim. Annem
bana seslenerek:

–Hayýrdýr Büþra ne çýkmýþ, dedi.
–Ömer'in diþi çýkmýþ anneciðim, dedim. Annem hemen yataðýndan

kalkýp yanýmýza geldi. Ömer'e “Aç bakayým caným aðzýný.” dedi. Ona
emziðini yaklaþtýrdý. Kardeþim de aðzýný açtý. Annem onun minicik diþi-
ni görünce çok sevindi. “Harika, harika!” dedi ve emziðini Ömer’in aðzý-
na verdi. Annemle el ele tutuþup yerimizde zýpladýk.

Allah'ým! Sana þükürler olsun. Ýyi ki de Ömer'in diþleri çýktý.
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Bugün annem kocaman bir tencerede buðday kaynattý. Çünkü
diþleri yeni çýkan çocuklar için buðday kaynatýlýrmýþ. Sonra da komþu-
lara daðýtýlýrmýþ. Onlarla sevincimizi paylaþmak için!

Annem, mutfakta buðdayý hazýrlarken ben de ona yardým ettim.
Masanýn üzerinde bir tabak misafir þekeri vardý. Anneme:
–Bu þekerler niçin anneciðim, dedim. Yoksa bayram mý geliyor?

Annem gülümsedi:
–O þekerleri buðdayýn içine karýþtýracaðýz, Büþracýðým, dedi.
Masanýn üzerindeki þekerlerden bir tane alýp aðzýma attým. Hým-

mm... Nefis.
Sonra da annem “Buðdayýmýz piþti caným.” dedi. Rengârenk þe-

kerleri buðdaylarýn içine serpiþtirdik. Onlarý küçük küçük tabaklara
koyup komþularýmýza daðýttýk.

Ben, önce þekerli diþ buðdayýndan Cerenlere götürdüm. Sonra da
diðer komþularýmýza. Çiðdem ve Didem ablalarý da unutmadýk, tabi ki.

Allah'ým! Þekerli diþ buðdayý çok lezzetliymiþ. Annem, Ömer her
diþ çýkardýðýnda bundan yapsýn, lütfen!
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Bugün öðle vaktinde kardeþim Ömer uyumuþtu. Annem bana:
–Sana kitap okumamý ister misin, dedi. Uykun gelince sen de

uyursun.
–Tabi anneciðim. Bana kitap okumaný çok isterim, dedim.
Annem kitaplarýmý eline aldý. Onlara bir bir baktýk.
–Ama anne biz bu kitaplarýn hepsini okuduk, dedim. Yeni ki-

tabýmýz yok mu? Annem o sýrada kitaplýðý inceliyordu. Bana dönüp:
–Büþracýðým! Biliyor musun kütüphanelerde yüzlerce kitap var,

dedi.
–O zaman beni kütüphaneye götürür müsün anneciðim, dedim.
–Ama kütüphanede kitaplar sessiz okunur. Sen henüz okuma bil-

miyorsun ki. Bu yüzden kitaplarý, sana benim okumam gerekiyor.
Þimdilik kitaplarý evimizde okumamýz daha uygun. Ama sen okuma
yazma öðrenince gidebiliriz, dedi.

Bunu duyduðuma çok sevindim. “Yaþasýn!” dedim.
Bu sýrada annem de kitaplýðýmýzdan daha önce hiç okumadýðýmýz

bir kitap buldu. Beni yanýna oturtarak okumaya baþladý. Masal kitabý
bittiðinde esnemeye baþlamýþtým ve “Allah'ým! Ben de kitap okumak
istiyorum.” diyerek gözlerimi kapadým.
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Bugün annem bana turuncu renkli bir elbise giydirdi. Elbisemin
etekleri fýrfýrlý. Onu çok seviyorum. Turuncu elbisemi giyince dönerek
þarkýlar söylüyorum:

“Hep turuncu elbiselerim.
Ben bu rengi pek çok severim.
Yaz mevsimini cicim,
Pek çok sevdiðim için,
Hep turuncu elbiselerim...”
Annem, bana bugün mevsimlere göre giyinmemiz gerektiðini

söyledi. Yani yazýn açýk renkli ve ince giymeliymiþiz. Kýþýn da koyu
renkli ve kalýn giysiler... Bunlarý öðrendiðime çok sevindim. Sonra da
þöyle dua ettim:

“Allah'ým! Kýþýn, turuncu renkli, ama kalýn bir montum olsun.
Çünkü turuncu rengini çok seviyorum!”
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Bugün annemle birlikte yan komþumuza gittik. Onun evi çok
küçük, ama çok da sevimli. O evde yaþlý bir teyze oturuyor. Hem de tek
baþýna...

Oðlu, çok uzaklara çalýþmaya gitmiþ. Ayþe teyze de oðlunun gele-
ceði günü heyecanla bekliyormuþ. Çünkü oðlu geldiðinde, onu da yaný-
na alacakmýþ. 

Ama Ayþe teyze birkaç gündür hasta. Annem onun için sýcacýk bir
çorba yaptý. 

Ayþe teyze çok sevindi. Anneme:
–Zahmet etmiþsin, evladým. Allah, senden razý olsun, dedi.
Annem de:
–Âmin. Ayþe teyze bu bizim komþuluk görevimiz, dedi.
Ayþe teyze, beni çok sevdi. Elleriyle baþýmý okþadý. Sonra da torun-

larýnýn resimlerini gösterdi. Ýkisi de kýz. Onlarý çok özlemiþ. Her gün
resimlerine bakýp onlarý öpüyormuþ.

Allah'ým, Ayþe teyze inþallah en kýsa zamanda iyileþir. Sonra da oð-
luna ve torunlarýna kavuþur.
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Bugün annem kardeþim ve ben Cerenlere gittik. Ceren'i birkaç
gün görmeyince özlüyorum. Çünkü onunla çok güzel oyunlar oynuyo-
ruz. 

Her zaman olduðu gibi bugün de Cerenle evcilik oynadýk. Sonra
da kuaförcülük. Ben kuaför oldum, Ceren müþteri. Onu önce “Hoþ gel-
diniz.” diyerek, sandalyeye oturtturdum. Sonra Ceren bana taraðýný
verdi. Ben de Ceren'in saçlarýný taradým. Sonra ona:

–Nasýl bir model isterdiniz efendim, dedim. O da:
–Kuaför Haným saçlarýmýn önünü biraz kesin, dedi.
–Peki efendim, dedim. Faaliyet makasýný aldým. Ceren'in saçlarýnýn

önünü birazcýk kestim. Ama çok düzgün olmadý. Düzelteyim dedim.
Birazcýk daha kestim. Bu sefer daha kötü oldu. Sonra kesmekten vaz-
geçip, onun saçýna tokalar taktým.

O sýrada annem ve Ceren'in annesi Sema teyze içeri girmesin
mi? Annem, Ceren'in saçýnýn önünü görünce bir çýðlýk attý. “Aman
Allah'ým!” dedi.

–Güzel olmamýþ mý, dedim.
Annem kýzgýn görünüyordu. 
–Yaptýðýn davranýþ çok tehlikeli. Makasla arkadaþýnýn gözlerine za-

rar verebilirdin, dedi.
Ben de biraz utandým. Baþýmý öne eðip:
–Özür dilerim, dedim.
Sema teyze anneme dönerek:
–Üzülme caným! Bir daha yapmazlar, dedi.
Allah'ým, bundan sonra böyle tehlikeli oyunlar oynamayacaðýma

söz veriyorum.
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Bu hafta sonu babam bizi bir bahçeye götürdü. Orada çeþit çeþit
meyve aðaçlarý vardý. Aðacýn birinde de minicik narlar vardý.

–Babacýðým bu narlar niçin bu kadar küçük, dedim. Pazarda
gördüðüm narlar kocaman. 

–Ýnþallah onlar daha büyüyecek yavrum, dedi.
–Yani þimdi onlar bebek nar mý, dedim. Babam:
–Öyle sayýlýr caným, dedi.
Daha sonra bir baþka aðacýn yanýna gittim. Bu da çok güzel bir

aðaçtý. Dallarýnda incirler vardý. Caným çok istedi. Hemen bir tane ko-
parmak istedim. Babam beni kucaðýna aldý. Aðacýn dallarýna doðru
yaklaþtýrdý. Ben de bir tane büyük incir kopardým.

Aaa, bir baktým. Büyük inciri kopardýðým yerden bembeyaz bir
süt çýktý. Babama:

–Bu anne incir yavrusuna süt mü veriyor, dedim. Babam:
–Hayýr Büþracýðým. O süt deðil. Sadece süte benziyor. Bu incirle-

rin nasýl beslendiðini sana anlatayým. Beni, çok iyi dinle! Bu incir
aðacýnýn, topraðýn altýnda kökleri var. O kökler topraktan aldýðý
vitaminleri dallarýna kadar ulaþtýrýyor. Bu gördüðün meyveler Allah'ýn
izni ile iþte böyle büyüyor, dedi. Ben de aðaca sarýlýp öptüm. “Sen ne
tatlý aðaçsýn öyle.” dedim.

Allah'ým! Bu güzel aðaçlarý ve meyveleri yarattýðýn için Sana
þükürler olsun.
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Bu sabah zil çaldý. Gelen Çiðdem ablaydý. Anneme:
–Annemin selâmý var. Bugün öðleden sonra size gelmek istiyoruz,

dedi. Annem de:
–Tabi ki Çiðdemciðim! Öðleden sonra bekliyoruz, dedi. Annem

Çiðdem ablanýn annesine selâm söyledi.
Annem, önce evimizi topladý. Sonrada mutfaða geçti. Kakaolu

kek ve peynirli börek yaptý. Bir de zeytinyaðlý yaprak sarmasý.
Ben de hemen odamý topladým. Ýþim bitince de kardeþimle ilgi-

lendim. Annem çok mutlu oldu. “Aferin benim cici kýzýma. Allah da
senin her iþinde yardýmcýn olsun!” diyerek bana dualar etti. Anne ve
babanýn duasýný almak çok önemliymiþ. Bunu, bana anneannem söyle-
miþti.

Allah'ým! Annem ve babam benim için hep dua ediyorlar. Ýþte
þimdi ben de onlar için ellerimi açýyorum: “Allah'ým, anneme ve baba-
ma her iþinde yardýmcý ol lütfen!”
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Dün Çiðdem ablalar bize gelince, Cerenleri de çaðýrdýk. Birlikte
oyunlar oynadýk. Sonra da þarký söyledik:

“Ali Babanýn bir çiftliði var.
Çiftliðinde horozlarý var.
Ü ürü üüü, ü ürü üüüüüü... diye baðýrýr,
Çiftliðinde Ali Babanýn.”
Bu þarký çok hoþuma gitti. Çünkü önce hep birlikte hayvan sesle-

ri çýkardýk. Sonra da marakas, tef ve oyuncak gitarla þarkýya eþlik ettik.
Çok eðlenceliydi. Hem hayvan gibi ses çýkarýyor hem de müzik aletleri
çalýyorduk.

Bugün kendi kendime bu þarkýnýn devamýný söyledim:
“Ali Babanýn bir çiftliði var.
Çiftliðinde kuzularý var.
Me me me... diye baðýrýr,
Çiftliðinde Ali Babanýn...” 
Bu þarkýnýn sözlerini de çok sevdim. Çünkü hemen aklýma köyde-

ki kuzum Küçümen geldi. Yazýn, köye gittiðimde bu þarkýyý
Küçümen’e de söyleyeceðim.

Allah'ým! Çeþit çeþit hayvanlar yaratmýþsýn. Ben hepsini de çok se-
viyorum ve Sana çok þükrediyorum.
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Bugün hava çok güzeldi. Annem beni ve Ömer'i parka götürmeye ka-
rar verdi. Ama ben lunaparka gitmek istedim. Annem de:

–Büþracýðým oraya gidebilmek için otobüse binmemiz gerekir, dedi.
–Olsun anneciðim. Otobüsle gitmek de zevkli olur, dedim. O da:
–Peki! Bu seferlik de öyle olsun, dedi.
Hemen hazýrlanýp yola çýktýk. Duraða geldik. Otobüsü beklemeye

baþladýk. Bekledik, bekledik; ama otobüs bir türlü gelmedi. Çok caným
sýkýldý.

Ýki de bir:
–Ne zaman gelecek bu otobüs anneciðim, diyordum. Çünkü bekle-

mekten sýkýlmýþtým artýk.
Annem de:
–Yavrucuðum! Sýkýlsan da otobüsün geliþ saatine kadar beklemek zo-

rundayýz. Ýstersen gel seninle bir oyun oynayalým. Þimdi, söyle bakalým!
Çevremizde kýrmýzý renkli neler var?

–Kýrmýzý bir araba, bir de kýrmýzý trafik lambalarý...
Annem:
–Güzel, dedi.
–Peki, yeþil renkli neler var?
–Aðaçlar, evler bir de yeþil otobüs, dedim. Annem de:
–Haydi bakalým otobüsümüz geldi. Binelim artýk, dedi.
Ne güzel! Oyun oynadýðýmýz için hiç sýkýlmadým. Zamanýmýz çok

güzel geçti.
Allah'ým! Ýnþallah lunaparkta da hiç sýkýlmam.
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Annem bugün bana çok güzel bir hikâye anlattý.
Hem de Abdülkadir Geylânî'nin hikâyesini. Siz de öðrenmek ister

misiniz? O zaman çok iyi dinleyin.
Abdülkadir adýnda bir çocuk varmýþ. Annesi onu okutmak için

uzak bir yere gönderecekmiþ. Abdülkadir'in hýrkasýnýn içine bir kese
altýn koymuþ. Onu yolculuk için hazýrlamýþ. Sonra da “Oðlum hiçbir
zaman yalan söyleme. Allah doðru olanlarý sever.” demiþ. 

Abdülkadir, yakýnlarý ile birlikte yolda giderken karþýlarýna kötü
adamlar çýkmýþ. Herkesin eþyasýný ve parasýný almýþlar. Ama Abdülka-
dir küçük olduðu için onun hýrkasýnýn içine bakmamýþlar. Son anda
kötü adamlardan biri onu fark etmiþ.

“Söyle bakalým! Senin yanýnda hiç altýn var mý?” demiþ. Abdülka-
dir de annesinin sözünü hatýrlamýþ. “Evet, cebimde altýn var.” demiþ.
Adamlar çok þaþýrmýþ. Neden altýnlarýn yerini söylediðini sormuþlar.
Abdülkadir de “Annem her zaman doðruyu söylememi istedi.” demiþ.
Adamlar bu cevap karþýsýnda yaptýklarýna çok piþman olmuþlar. Sonra
da herkesin eþyasýný ve parasýný geri vermiþler. Abdülkadir, doðruyu
söylediði o kötü adamlara güzel örnek olmuþ.

Allah'ým! Ben de diðer çocuklar da Abdülkadir Geylânî gibi hep
doðruyu söyleyelim.
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Bugün Annem, Ömer'i uyutmak için kucaðýnda sallýyordu. Çünkü
Ömer, annemin kucaðýnda sallanmaktan çok hoþlanýyor. Güzel ninni-
leri duyunca kardeþim gözlerini yavaþça kapýyor. Sonra da mýþýl mýþýl
uyumaya baþlýyor.

Küçükken, annem beni de kucaðýnda sallýyormuþ. Ne güzel týpký
salýncak gibi...

Ben de bebeðimi kucaðýmda salladým. “E bebeðim ee, e bebeðim
ee.” dedim. Ona ninniler söyledim. Uyuyunca da yavaþça onu yataðý-
ma yatýrdým.

Sonra, pencereden dýþarýyý seyretmeye baþladým. O sýrada sokakta
oyun oynayan bir çocuk, esniyordu. Onu görünce ben de esnemeye
baþladým. Tabi ki esnerken sað elimle aðzýmý kapatmayý unutmadým.
Çünkü Peygamber Efendimiz, Müslümanlara öyle tavsiye etmiþ. O an
“Uykum geldi herhâlde. Öðle uykusu uyumanýn tam sýrasý.” diye
düþündüm. Yatakta yatan oyuncak bebeðime sarýlarak gözlerimi ka-
padým. Annem de üzerime çiçek kokulu bir örtü örttü. Sonra da ben,
“Allah'ým! Bana ve bütün bebeklere iyi uykular ver.” diyerek dua ettim.
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Bugün Ceren bize geldi. Annemden izin alarak televizyon izleme-
ye karar verdik.

Televizyonu açtýk. Bir de ne görelim! Çizgi film baþlamýþ. O çizgi
filmde iki arkadaþ sürekli kavga ediyor. Ama biz, Ceren’le çok iyi arka-
daþýz. Oyuncaklarýmýzý, yiyeceklerimizi, her þeyimizi paylaþýyoruz. Çok
da mutlu oluyoruz.

Neyse ki daha sonra komik bir çizgi film baþladý. Biz de kýkýr kýkýr
güldük. Annem çizgi film seyrederken yanýmýza gelmiþ. Hiç duy-
madýk.

Annem:
–Çocuklar televizyonu çok yakýndan izliyorsunuz, dedi.  
Aslýnda televizyonu yakýndan izlediðimde gözlerime zarar verdiði-

ni biliyorum. Ama biz yakýndan izlediðimizin farkýnda bile deðildik.
Hemen geriye çekilip çizgi filmi uzaktan izlemeye devam ettik.
Allah’ým, Ceren’le birlikte yine güzel çizgi filmler izleyelim! Böyle

heyecanlý ve güzel çizgi filimleri çok seviyoruz.
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Bugün pencereden bakarken sýrtýnda çantasýyla bir postacý
gördüm. Ben postacý amcalarý çok seviyorum. Çünkü onlar babaan-
nemlerden bize mektuplar getiriyor. Okuma yazma bilmiyorum, ama
annem gelen mektuplarý bana okuyor. O zaman babaannem ile dedem
sanki yanýmdaymýþ gibi oluyor.

Postacý amcaya, bakarken aklýma bir þarký geldi:
“Bak postacý geliyor,
Selâm veriyor,
Herkes ona bakýyor,
Merak ediyor.
Çok teþekkür ederim, 
Postacý sana;
Çok çeþitli haberler,
Getirdin bana...” 
Þarkýyý bir daha söyleyeyim derken zil çaldý. Gelen kimmiþ biliyor

musunuz? Postacý amcaymýþ. Hem de babaannemlerden bize mektup
getirmiþ. 

Annem, mektubu okudu. Babaannemler, Ramazan ayýnda bize
gelecekmiþ. Bunu duyduðuma çok sevindim. Bir de köydeki çocuklarýn
bana selâmý varmýþ.

Allah'ým! Postacý amca bize sýk sýk babaannemlerden mektuplar
getirsin!
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Bugün babam bana bir parmak oyunu öðretti. Sýra ile önce baþ
parmaðýmdan tutarak saymaya baþladý: 

“Ýslâm'ýn þartý beþtir.
Bunlar, birbirinden ayrýlmaz,
Beþ sevimli kardeþtir.
Birincisi, kelime-i þehadettir. 
Ýkincisi, namaz kýlmaktýr.
Üçüncüsü, oruç tutmaktýr.
Dördüncüsü, zekât vermektir.
Beþincisi, hacca gitmektir.”
“Ýslâm'ýn þartlarý” adlý parmak oyunu çok hoþuma gitti.
Allah'ým, Ýslâm'ýn beþ þartýný hemen öðrenip Ceren’le birlikte bu

oyunu oynayalým!
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Ben, bugün resimlerimi sergiledim. Nasýl mý? Anlatayým!
Yaptýðým resimleri odamýn duvarýna annemle birlikte astýk.

Sonra da karþýlarýna geçip onlarý seyrettim. Resimlerime bakarken
çok mutlu oldum. 

Annem de çizdiðim bütün resimleri beðendi. Resim çizmeye de-
vam etmemi istedi. Ben de o zaman daha çok mutlu oldum. “Daha baþ-
ka neler çizebilirim?” diye düþündüm.

Birden aklýma bir þey daha geldi. “Çizdiðim resimleri arkadaþ-
larýma da gösterebilirim.” dedim. Bu düþüncemi anneme söyledim. O
da:

–Tabi, neden olmasýn! Arkadaþlarýný çaðýrabilirsin, dedi. Ben de
anneme, “Çok teþekkür ederim.” dedim.

Sonra doðruca Cerenlere ve Didem ablalara giderek, onlarý sergi-
me davet ettim. Onlar da, yaptýðým resimleri gördüklerinde çok beðen-
diler.

Allah'ým! Yaptýðým resimleri aileme, arkadaþlarýma göstermek çok
hoþuma gitti. Ýnþallah daha baþka güzel resimler de yaparým!
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Bugün annemle oturmuþ balkonda ceviz yiyorduk. Ceviz kýra-
caðýyla annem cevizleri kýrýyor. Ben de ceviz içlerini hapur hupur yiyor-
dum. Anneme:

–Cevizlerden ben de kýrabilir miyim, dedim.
Annem de :
–Neden olmasýn caným. Tabi ki deneyebilirsin, dedi. Sonra da ce-

viz kýracaðýný elime verdi.
Cevizi, kýracaðýn arasýna yerleþtirdim. Bütün gücümle sýkmaya

baþladým. Bir de baktým annem bana gülüyor. Bir taraftan da par-
maðýyla burnumun ucuna dokunarak:

–Senin bir þeyleri öðrenmeye çalýþman çok hoþuma gidiyor, dedi.
Ben de anneme gülümsedim. O da elleriyle ellerimi tutarak bana

yardým etti. Sonra ceviz çatýrdamaya baþladý ve kýrýldý. Baþardýðým için
çok mutluydum.

–Bu sefer de ben sana ikram edeyim anneciðim, dedim. Kýrýlan ce-
vizi ayýklayýp, anneme verdim. Annem de bana teþekkür etti.

Allah'ým! Yeni þeyler öðrenmek çok güzel. Ceviz kýrmayý ba-
þarabildiðim için Sana þükürler olsun.

173



174



Akþamüstü babam beni parka götürdü. Orada patlamýþ mýsýr
satýlýyordu. Babam, patlamýþ mýsýrlardan hemen aldý. Biraz yedikten
sonra tahterevallinin yanýna gittim. Bir tarafýna oturdum. Diðer tarafý
havada kaldý. Babam, tahterevallinin karþýsýna geçti. Ne mi yaptý? Bin-
medi, tabi ki. Çünkü tahterevalli çocuklar için. Neyse! Babam tahtere-
vallinin diðer ucunu aþaðý doðru elleriyle bastýrdý. Ben de yükseldim.
Sonra yavaþça býraktý. Ben tekrar aþaðýya indim. Babamla oynamak çok
güzeldi.

Tam o sýrada bir çocuk yanýma yaklaþtý. Herhâlde tahterevalliye
binmek istiyordu. Babam ona yardýmcý oldu. Bir ben yukarý çýktým. Bir
o çocuk. Çok eðlenceliydi. Tahterevalliden indikten sonra babam:

–Paylaþmak güzeldir, dedi. Bir bana bir de elimdekilere bakýp göz
kýrptý.

Ben de mýsýrýmý arkadaþýmla paylaþtým. Babama bakarak:
–Hatýrlattýðýn için teþekkür ederim babacýðým, dedim.
Allah'ým! Paylaþmak çok güzel. Týpký benim Ömer'le paylaþtýðým

gibi, herkes paylaþsýn lütfen!
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Bugün Cerenlere gittim. Ceren bana:
–Sana bir þey diyeceðim. Ama bunu hiç kimseye söylemeyeceksin!

Tamam mý, dedi. Ben de:
–Söz, söylemeyeceðim, dedim. O zaman kulaðýma eðilerek, yavaþça:
–Biliyor musun, benim de kardeþim olacakmýþ! Bunu bana annem

söyledi. Þimdilik sadece sana söylememe izin verdi, dedi. Ben de çok se-
vinerek:

–Artýk sen de benim gibi abla olacaksýn. Çok güzel, dedim.
–Evet, Büþra! Bu yüzden çok mutluyum. Onunla oyunlar oynaya-

caðým. O da bana abla diyecek! Kardeþimin yemeðini bile yedirebilirim
belki, dedi.

Bu güzel haberden sonra doðru eve gittim.
Oyun oynarken kendi kendime gülüyordum. Annem bunu fark

etmiþ.
–Hayýrdýr Büþracýðým! Niye gülüyorsun öyle, dedi.
–Þey… dedim. Anneciðim bu bir sýr! Yani Ceren kimseye söyleme-

mi istemiyor, dedim. Annem de:
–Haklýsýn Büþracýðým! Eðer bu bir sýrsa söylememen gerekiyor,

dedi. Sonra gözlerimin içine bakarak gülümsedi. Sanýrým o da biliyor.
Ama ben söyleyemem. Çünkü bu bir sýr!

Allah'ým! Arkadaþýmýn sýrrýný kimseye söylemeyeceðime söz veri-
yorum. Sözümde durabilmem için bana yardým et.
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Bugün annem, kardeþim ve ben Hayriye teyzelere gideceðiz. On-
lar Kâbe'den gelmiþler. Anneme: 

–Ben Kâbe'yi biliyorum. Televizyonda babamla birlikte seyretmiþ-
tik, dedim. Annem de: 

–Aferin sana Büþra, dedi. Hemen hazýrlandýk. Elbiselerimi kendim
giydim.

Hayriye teyzelerin evleri çok uzak deðil. Bu yüzden onlara yürüye-
rek gittik. Annem, kardeþim Ömer'in bebek arabasýný aldý. Ben de
oyuncak bebeðimin arabasýný... Annem ve ben yolda bebek arabalarýný
sürerken, teyzeler bize bakýp “Maþallah, maþallah!”dediler.

Neyse, sonunda Hayriye teyzelere gittik. Onlarýn ellerini öptük.
Annem Hayriye teyzeye:

–Hoþ geldiniz, sefalar getirdiniz, dedi. O da anneme:
–Hoþ bulduk, sefalar bulduk evlâdým, dedi.
Hayriye teyze, bize Kâbe'den getirdiði zemzem suyu ve hurma-

lardan ikram etti. Ýkisi de çok güzeldi. Ayrýca bana kolye ve yüzük
hediye etti.

Allah'ým! Annem, babam ve Ömer’le, birlikte biz de Kâbe'ye gi-
delim, lütfen! Çünkü oralar çok güzelmiþ.
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Bugün babamla birlikte parka gittik. Çünkü ben yaz mevsimi ile
vedalaþmak istiyordum. Bir de bugün yaz mevsiminin son günüymüþ.

–Yaz mevsimi, güle güle yine görüþürüz. Biliyor musun, seni çok
özleyeceðim, dedim. Babam da:

–Yaz mevsimini hepimiz özleyeceðiz, Büþracýðým! Ama sonbahar
da güzel, dedi. Bir de tekerleme söyledi: 

“Bir yýlda dört mevsim var.
Birbirini kovalar;
Ýlkbahar, yaz, sonbahar, kýþ.
Biz de hepsine birden,
Haydi tutalým alkýþ.”

Ben de babamla birlikte mevsimleri alkýþladým.
Sonra da bu güzel mevsimleri yaratan Allah'ýmýza þükrettik:
“Çiçekli baharlar için,
Mavi denizli yaz için,
Sarý yapraklý sonbahar için,
Beyaz mantolu kýþ için,
Þükürler olsun Sana, 
Þükürler olsun Allah'ým!”
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ANNE-BABA VE EÐÝTÝMCÝLERE ÖNERÝLER 

Çocuðunuzda Allah inancý; soru sorma çaðýnýn baþlamasýyla birlikte yavaþ ya-
vaþ ortaya çýkacak, yaratýcý gücü arama ve tanýma adýna “Allah kimdir, nedir, nasýldýr,
nerededir, ne kadar büyüktür?” sorularýyla anne babalar sýk sýk karþýlaþacaklardýr.

5-6 yaþýndaki çocuða göre Allah; annesinin, babasýnýn, kendisinin, kardeþinin
yaratýcýsý ve yaþamalarý için gerekli her þeyi kendilerine veren, sürekli bizimle her yer-
de olan yüce bir varlýktýr. Yine bu dönemde dua, onlar için isteklerinin ve dilekleri-
nin yerine getirildiði bir vasýtadýr. Dua ile Allah’a yönelir, baðlanýr, rahatlar ve huzur
bulurlar.

Onlarýn Allah hakkýndaki düþüncelerinin olumlu yönde geliþmesinde ailenin
çok büyük etkisi olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. 

Dört Mevsim Dua serisi ile çocuðunuz Allah’ýn varlýðýný daha yakýndan hisse-
decek, sevecek ve yaratýcýsý onun hayatýnýn ayrýlmaz bir parçasý olacaktýr. 

Kitabýmýzdan en yüksek verimi alabilmek için lütfen þu hususlara dikkat edelim:
Her gün yalnýz bir dua okuyun. (Günün herhangi bir saatinde olabilir.)

Dualar üzerinde çocuðunuzla birlikte deðerlendirme yapýn. (‘Sen Büþra’nýn
yerinde olsan ne yapardýn, senin duan nasýl olurdu?’ gibi.)

Siz de çocuðunuzla birlikte yaþadýðý o güne dair günlük tutabilir ve sonun-
da dua edebilirsiniz.

Çocuðunuza her güne ait bir dua ile ilgili resim çizdirebilirsiniz.



Sen Büþra’nýn yerinde olsaydýn nasýl bir dua ederdin?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................



En sevdiðin duayla ilgili bir resim çizer misin?
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