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TUZAK

V akit geceyi geçeli epey olmuþtu. Orta To-
roslar seher vaktinin derin sessizliði

içindeydi. Aþaðýlarda, vadinin hemen kýyýsýnda güzel
bir köy vardý. Bu köyün iklimi, yamaç köylerin
havasýna göre daha yumuþaktý. Ama yine de tama-
men bahçe iþleriyle uðraþan köylüler, kýþ bastýrýnca
bir iki aylýk dinlenmeye mecbur kalýrlardý. Sabýrsýz-
lýkla karýn erimesini, budama zamanýnýn gelmesini
beklerlerdi. 

Gecenin sessizliðini iki katlý evde kopan bir gü-
rültü bozdu. Gürültüye uyanan Bakkal Muharrem,
duyduðu seslere, yattýðý yerden kulak kabarttý.

– Allah Allah! Bu sesler de ne bu saatte?
Bunlar tavuk baðrýþmalarýydý. Hemen üzerin-

deki yorganý fýrlatýp ayaða kalktý. Gece lambasýnýn
aydýnlýðýnda pencereye koþtu. Perdeyi telâþla kav-
radý. Hýzla çekti. Yüzünü cama yaklaþtýrdý. Zifirî
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karanlýðý gözleriyle delmek istercesine aþaðýya
baktý. Her yer karla kaplýydý. Gecenin siyahý, ka-
rýn beyazlýðýný esrarlý bir havaya büründürmüþtü. 

Bakkal Muharrem bir þey göremeyince pence-
reyi açtý. Ýçeriye buz gibi kar havasý hücum etti.
Bakkal, iri gövdesini pencereden dýþarýya uzattý.
Saða sola bakmaya devam etti. Tavuklar hâlâ bað-
rýþýyordu. 

– Aþaðýya insem iyi olacak, dedi.
Geri çekildi. Pencereyi kapatýp perdeyi çekti.

Karýsýnýn ayak ucundan dolanýp kapýya yöneldi.
Duvarda asýlý paltosunu ve yünden örme beresini
aldý. Usulca dýþarýya süzüldü. Alt kata indi. Ýdare
lambasýný aldý ve cebinden çýkardýðý kibritle yaktý.
Titrek bir alevin ýþýðýnda ahýrýn kapýsýný açtý. Ýçeri-
ye bir göz attý.

On kadar tavuk vardý ahýrda. Hepsi ayný köþe-
ye çekilmiþti. Korku içinde baðrýþýyorlardý. Bakkal
Muharrem onlarýn hâlini görünce sanki anlayacak-
larmýþ gibi:

– Hayrola hanýmlar, dedi. Ne oldu size böyle?
Gece yarýsý ortalýðý ayaða kaldýrmak da neyin nesi?

Rüzgârýn etkisinden kurtulan alevin titremesi
kesilince etrafa saçýlan aydýnlýk da artmýþtý. Bakkal
Muharrem, tavuklarýn baktýðý yöne baþýný çevirin-
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ce ürperdi bir an. Fal taþý gibi açýlmýþ gözleri, du-
vardaki küçük pencereye dikilmiþ kalmýþtý. Kendi-
ni çabuk toparladý:

– Bu pencereyi akþamüstü kapatmamýþ mýy-
dým ben?

Ýki adýmda duvarýn önüne geldi. Tavuklarýn gi-
riþ çýkýþýný saðlamak için koyduðu merdivenin ikin-
ci basamaðýna çýktý. Ayaklarýnýn ucunda yükselip
küçük pencereden dýþarýya þöyle bir baktý. Bu sýra-
da akþamüstü yaptýklarýný hatýrlamaya çalýþýyordu.
Sesli düþündüðünün farkýnda bile deðildi o an:

– Önce su koymuþtum buraya. Sonra yere yem
serptiðimi hatýrlýyorum. Tavuklarý çaðýrdýðýmý da
hatýrlýyorum. Onlar içeriye girerken ne yapýyor-
dum peki? Evet, hatýrladým. Ýnek için kuyudan su
çekmiþtim. Sonra...

Bakkal Muharrem gözlerini bir noktaya dikti.
Öylece kaldý bir süre. Sonra birden elini dizine vur-
du ve:

– Tabi ya, dedi. Hasan Hoca geçiyordu bahçe-
nin kenarýndan. Akþam ezanýný okumaya gidiyordu.
Camiye beraber gidelim, deyip yanýna varmýþtým.
Bu sýrada pencereyi kapamamýþtým henüz. Tüh!

Bakkal Muharrem kendi kendine kýzarak dýþa-
rýya çýktý. Dolanýp pencerenin öte yanýna geçti.
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Yerdeki ayak izlerini incelemeye baþladý. Tavukla-
rýn ve kendisinin ayak izleri arasýnda bir þey arýyor-
du. Nihayet heyecanla yere çömelirken:

– Ýþte, dedi. Bu o alçaðýn ayak izleri! Fýrsatý hiç
kaçýrmamýþ!

Ayaða kalktý. Iþýðýn uzandýðý yere kadar izleri
gözleriyle takip etti. Sonra tekrar ahýra girdi. Ta-
vuklarý isimleriyle saymaya baþladý:

– Nazlý, Sarýca, Gülibik, Kýnalýkýz, Narpare,
Akcelfin, Tombul… Tombul nerede?

Tavuklara daha dikkatli baktý. Elinden yem ye-
meye bayýlan Tombul'u arýyordu gözleri. 

Ama o, etrafta yoktu. Bakkal Muharrem sinir-
lendi. 

– Alçak hýrsýz, diye haykýrdý. Hem de en güze-
lini götürmüþ. Eðer bu yaptýðýný yanýna býrakýrsam
bana da Muharrem demesinler!

Pencereyi kapattý. Söylene söylene yukarý çýktý.
Usulca odaya girdiðinde karýsýnýn kendisini bekle-
diðini gördü. Soru sormasýna fýrsat vermeden:

– Yine o, dedi. Az önce Tombul'umu götür-
müþ. Bu sekizinci oluyor. Artýk bir çare bulmalý-
yým. Yoksa ahýrda tavuk kalmayacak!

Karýsý bir þey demedi. Bakkal Muharrem pal-
tosunu ve beresini çýkardý. Yataða girdi. Karýsýnýn
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þaþkýn bakýþlarý arasýnda yorganý baþýna çekti. Er-
tesi gün kuracaðý tuzaðýn plânýný yaparak uykusu-
nun gelmesini beklemeye baþladý.

Bu sýrada yanýk bir ses duyuldu. Bu Hasan
Hocanýn sesiydi. Sabah ezanýný okuyarak insanlarý
namaza davet ediyordu. Bakkal Muharrem doð-
ruldu. Karýsý yataðýn üzerinde hâlâ oturuyordu.
Ona döndü ve:

– Ben namaza gidiyorum haným, dedi. Dönüþ-
te o hýrsýz için harika bir tuzak kuracaðým. Göre-
ceksin, bir iki güne kadar yakalayacaðým onu. Be-
nim zavallý tavuklarýma yaptýklarýný fitil fitil bur-
nundan getireceðim! 

Karýsý yine bir þey demedi. Dudaklarý ezaný
tekrar ediyordu o an.

Bakkal Muharrem kalkýp abdest aldý. Üzerini
deðiþtirip yola koyuldu. Ayaðýnýn altýndaki karlar
donmuþtu. Her adýmda kütür kütür ses çýkýyordu
bastýðý yerden. Fakat Bakkal Muharrem'in aklý fik-
ri Tombul'daydý. Bir ara kendi kendine mýrýldandý:

– Ah Tombul ah! Beni affet emi! Bütün bunlar
benim yüzümden oldu. O pencereyi kapatmýþ olsay-
dým, gün doðarken yine elimden yiyecektin yemini. 

Camiye gelmiþti. Bismillah, diyerek sað ayaðý-
ný eþikten içeriye attý. Camiye gelen ikinci kiþi
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kendisiydi. Hasan Hoca gürül gürül yanan soba-
nýn yanýnda namazýn ilk sünnetini kýlýyordu. Bak-
kal Muharrem gülümsedi. O an Tombul'u unut-
muþtu bile. Sobanýn diðer yanýna da kendisi dur-
du. Niyet edip tekbir aldýðýnda, aklýnda dünyaya
ait hiçbir mesele kalmamýþtý.
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ÖDEV

H asan Hoca, cemaate sabah namazýný kýl-
dýrdý. Namaz sonrasý kýsa bir sohbet oldu.

Cemaat daðýlýrken güneþin ilk ýþýklarý Öðle Tepe-
si'nden Çapar köyünün yamaçlarýna varmýþtý.

Hasan Hoca karla kaplý yoldan evine doðru yürü-
meye baþladý. Biraz sonra yolunun ilerisinde tuhaf bir
þey gördü. Karþýdan vuran gün ýþýðýna elini siper edip
dikkatle baktý. Kar üzerine biri diz çökmüþ öylece ký-
pýrdanmadan duruyordu. Hasan Hoca meraklandý:

– Allah Allah! Bu da kim acaba?
Adýmlarýný hýzlandýrdý. Epeyce yaklaþmýþtý ki

gördüðü manzara karþýsýnda bir tuhaf oldu. 
Karlar üzerinde diz üstü oturan, on bir yaþýnda

bir çocuktu. Deri çantasýnýn üstündeki deftere bir
þeyler yazýyordu. 

– Halil, ne yapýyorsun burada?
Halil doðruldu, mahçup bir eda ile: 
– Þeey, dedi. Okula gidiyordum. Ödevlerim-

den birini yapmadýðýmý yolda hatýrladým. Geri
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dönüp evde yapsam derse çok gecikirim. Ben de
burada yapayým diye düþündüm. Zaten yarým
sayfa kadardý. Bitirdim bile!

Hasan Hoca gülümseyerek Halil'in yanýna çö-
meldi. 

– Yahu yarýn okulun son günü deðil mi? Bir
kere de ödev yapmadan gitsen ne olurdu sanki!
Bildiðim kadarýyla sýnýfýnýn en çalýþkan öðrencisi-
sin. Zekeriya Öðretmen seni çok sever. Bir þey mi
diyecek ki?

Halil defterini çantasýna koydu. Dizlerini elle-
riyle silkerek ayaða kalktý. Kýzar gibi bir yüz ifade-
siyle cevap verdi:

– Okulun son günü deðil, dünyanýn son günü
de olsa benim için fark etmez Hasan amca. Bugüne
kadar okula bile bile ödevlerimi yapmadan gitmiþ
deðilim. Dediðin gibi, öðretmenim beni gerçekten
de çok sever. Fakat o sevgiyi ben böyle davranýþla-
rýmla kazandým. Kolay kolay da kaybetmem.

Hasan Hoca hayranlýkla dinledi bu sözleri. Halil
çantasýný sýrtladýðý gibi okula doðru koþmaya baþladý. 

– Halil!
Halil durdu. Bütün vücuduyla geriye dönüp

kendisine seslenen Hasan Hocaya baktý.
– Halil, sömestrinin ilk pazartesi günü camide

kurs baþlatýyoruz. Ýkindi namazlarýndan sonra köyün
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çocuklarýna camide Kur'ân öðreteceðim. Arkadaþla-
rýnýn tamamý bu kursa gelecek. Sen ne düþünüyor-
sun?

Halil bir süre cevap vermedi. Hasan Hoca :
– Sen de Kur'ân öðrenmek istemez misin? Ge-

çen yaz da gelmedin. Bu kursu biraz da senin için
düzenliyorum. Bu yaþta Kur'ân öðrenmezsen ileri-
de daha zor olmaz mý?

Halil baþýný yana eðip dudak büktü. 
– Okula geç kalýyorum Hasan amca!
Aniden döndü, koþmaya devam etti. Hasan

Hoca üzgün üzgün onu izlerken kendi kendine
mýrýldanýyordu:

– Allah'ým, bu çocuðu camiye ýsýndýr. Kalbini
senin sevginle doldur. Onu Kur'ân bülbülü yap.
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TÝLKÝ

–
oþun, koþun! Muharrem amca kümese
dadanan tilkiyi yakalamýþ. Onu þimdi

köy meydanýna götürüyor!
Okulun bahçesinde çocuklar kardan adam ya-

pýyorlardý. Bu sesle baþlarýný ayný yöne çevirdiler.
Halil, duvarýn yaný sýra uzayan yolda hem koþuyor
hem baðýrýyordu:

– Tilki yakalanmýþ, tilki yakalanmýþ!
Çocuklar bir an bakýþtýlar. Bu, bir anlamda

"Ne yapacaðýz þimdi?" demekti. Kardan adamý ta-
mamlamakla, köy meydanýna gitmek arasýnda te-
reddüt yaþýyorlardý. 

Bestami, soðuktan morarmýþ avucundaki kö-
mürlerden birini seçti. Ellerinin titremesine aldýr-
madan kömürü kardan adamýn baþýna yerleþtirdi.
Umursamaz bir tavýrla:

– Ýnanmayýn siz ona, dedi. Aklýnca bizi oyu-
numuzdan alýkoyacak. Muharrem amca o yaþlý

K
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hâliyle zaten ayakta zor duruyor. Nasýl tilki yaka-
layacak ki?

Hüsamettin çýkýþtý:
– Halil asla yalan söylemez. Ben bugüne kadar

þakayla da olsa onun yalan söylediðini duymadým.
Bana sorarsanýz, köy meydanýna gidelim. Hem

ellerimiz de üþüdü artýk.
Bestami bir kardan adama, bir arkadaþlarýna

baktý. Anlaþýlan herkes tilkiyi merak ediyordu. Ço-
ðunluða uymaktan baþka çaresi kalmamýþtý. Kar-
dan adamýn göðsüne düðme yapmak için topladý-
ðý kömür parçalarýný rast gele fýrlattý. 

– Pekâlâ, gidelim öyleyse.
Beþ arkadaþ bir anda yýldýrým gibi fýrladýlar.

Kalýnlýðý neredeyse bir metreyi bulan kar üzerinde
zýplaya zýplaya koþuyorlardý. Bir yandan da itiþip
kakýþýyor, birbirlerini karýn üzerine düþürmeye ça-
lýþýyorlardý. 

Çapar köyünde güneþli bir kýþ gününün öðle
vakti yaþanýyordu. Toroslar'a sýrtýný veren bu küçük
köy, katran aðaçlarýnýn arasýndan pek de þirin görü-
nüyordu. Yelpaze gibi duran yayvan dallar üzerinde-
ki beyaz örtü, gün ýþýðýnda yavaþ yavaþ erimekteydi.
Deliçay'ýn üstü donmuþtu. Buzun üzerini kaplayan
kalýn kar tabakasý çayý gözlerden gizlemiþti.

Katran aðaçlarýnýn yeþil yapraklarý, yamaçlarda
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hayatýn devam ettiðinin tek iþaretiydi. Oysa hemen
aþaðýlarda bulunan kiraz aðaçlarý çýrýlçýplaktýlar.
Sabýrla diriliþ günlerini, yani baharý bekliyorlardý. 

Penceresinin dýþ pervazýnda birkaç serçenin
oyalandýðý kahvehanede sýmsýcak bir hava hâkimdi.
Ortada gri renkli bir soba gürül gürül yanmaktay-
dý. Üç kiþi bir köþede kümelenmiþ sohbet ediyorlar-
dý. Köylü olmadýðý ilk bakýþta anlaþýlan biri konu-
þuyor, diðerleri de saygýyla onu dinliyordu. Bir ara-
lýk baþýnda örme beresi olan genç kýpýrdandý ve:

– Bu anlattýklarýnýz gerçekten içimize huzur
verdi Hasan Hocam, dedi. Fakat sormak istediðim
bir þey daha var.

Delikanlýnýn "Hasan Hocam" dediði insan gü-
lümseyerek: 

– Nedir o, diye sordu.
Delikanlý tam sorusunu sormak üzereyken

baðrýþmalar duyuldu. Herkes ayný anda kalkýp
pencereye koþtu. Kahveci Nihat heyecanla:

–Vay canýna be, diye haykýrdý. Muharrem amca
tilki yakalamýþ!

Manzarayý gören kim var kim yok, herkes dý-
þarý fýrladý. Köy meydaný çoðunluðu çocuklardan
oluþan bir kalabalýkla doluvermiþti. 

Orta yerde, ayaklarý eski bir iple baðlanmýþ bir
tilki vardý. Kýzýl tüyleri ve küçücük bedeniyle çok
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sevimliydi doðrusu. Ýri iri açýlmýþ korku dolu göz-
leriyle etrafýndaki insanlara bakýyordu. 

– Çekirge bir sýçrar, iki sýçrar, ama sonunda ya-
kayý ele verir. Týpký senin gibi iþte! Þimdi söyle ba-
kalým tavuk düþmaný, ben seni ne yapayým ha?

Gözler konuþmakta olan Bakkal Muharrem'e
dönmüþtü. Tilki bile tek hareket eden o olduðu
için bakýþlarýný bu sinirli adamdan ayýrmýyordu. 

– Derini yüzmeliyim senin! Ama neye yarar ki
bu? Sana vereceðim ceza onca tavuðu geri getirir
mi? Yoo, tabi ki getirmez! Ama en azýndan diðer
tavuklar rahat eder. 

Bestami bir adým öne çýktý. Eðilip yerden buz-
la karýþýk bir avuç kar aldý. Bunlarý iyice yuvarla-
yýp sýkýþtýrdý. Herkesin þaþkýn bakýþlarý arasýnda
hýzla tilkiye doðru fýrlattý. Caný yanan hayvan acý
acý baðýrdý. Çocuklar gülüþtüler. Bundan cesaret
alan Bestami yeniden kartopu yapmak için eðildi.
Ayný anda koluna bir elin yapýþtýðýný gördü. Hýzla
doðruldu. Halil'le göz göze geldiler. Kalabalýktan
çýt çýkmýyordu. Halil kaþlarýný çatmýþtý. Bir koluna
sýkýca yapýþtýðý Bestami'ye:

– Sen ne yaptýðýný sanýyorsun, diye baðýrdý. 
Bestami'nin yüzünde az önceki neþeden eser

kalmamýþtý. Kolunda beliren acýyý Halil'e belli et-
memeye çalýþarak:





Karla Gelen Güzellik 17

– Ne yaptýðýmý görmüyor musun, dedi. 
Halil, kaþlarýný daha bir çattý. Kara gözleri kü-

çülmüþ, ürkütücü bir hâle bürünmüþtü. Bestami'yi
hafifçe itekledi ve:

– Sakýn bunu bir daha deneme, diye fýsýldadý. 
Bestami korktu, kalabalýða sýðýnmak istercesi-

ne geri geri yürüdü. Bir eliyle de Halil'in acýttýðý
kolunu ovuþturuyordu. Arkadan bir adam usulca
eðildi, fýsýldayarak:

– Halil haklý Bestami, dedi. Baksana zavallý
hayvan zaten epeyce hýrpalanmýþ. Yara bere içinde
kalmýþ. Yaptýklarýnýn cezasýný fazlasýyla çekmiþ gö-
rünüyor. Ýnan ki bundan fazlasý zulüm olurdu. Sa-
na engel olduðu için Halil'e gücenme olur mu?

Bu Hasan Hoca idi. Bestami yerdeki tilkiye
baktý önce. Sonra Halil'e çevirdi gözlerini. Kalaba-
lýk tilkiyi unutmuþ, onlarý izliyordu. Bestami baþý-
ný usulca salladý. Hasan Hoca rahatlamýþtý. Gü-
lümseyerek köyün bu hýrçýn, ama anlayýþlý çocuðu-
nun saçlarýný okþadý ve:

– Aferin Bestami, dedi. Sana yakýþan da buydu
zaten. 

Bu sýrada Bakkal Muharrem'in sesi tekrar du-
yuldu:

– Ramazan, þunun kürkünü benim için bir çý-
karýver! 
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Ramazan, az önce kahvede dinlediði sohbetin
etkisinden olsa gerek Hasan Hocaya baktý. Hasan
Hoca baþýný omzuna eðmiþ öylece tilkiye bakýyor-
du. Tebessüm eksik olmayan yüzünde þimdi hüzün
kývrýmlarý göze çarpýyordu. Ramazan, Bakkal Mu-
harrem'e döndü ve.

– Ben bu iþi yapamam dayý, deyiverdi. 
Bakkal Muharrem etraftakilere baktý. Kürk çý-

karma iþini yapabilecek birini arýyordu. Bu sýrada
Hasan Hoca sakin adýmlarla öne çýktý. Tilkinin ba-
þucuna geldi. Yere çömelip hayvanýn yaralý bacaðý-
ný tuttu ve: 

– Muharrem Baba, dedi. Ne yapacaksýn ki bu-
nun postunu? Hayvaný periþan etmiþsin. Post iþine
yaramaz. Bu tilkiden kurtulmak istiyorsan onu ba-
na teslim et. 

Bakkal Muharrem hayretle sordu:
– Sen ne yapacaksýn ki bu tavuk düþmanýný?
– Orasýný sen merak etme. Bir düþündüðüm var

elbet. Sen bunu bana verecek misin, söyle hele…
– Veririm vermesine de, ya onu serbest býrakýr-

san…
– Býrakýrsam ne olur ki?
– Yahu sen ne diyorsun Hocam? Bu hýrsýz var ya

bu hýrsýz, þimdiye kadar tam sekiz tavuðumun caný-
na okudu! Kalan tavuklarý da mý feda edeyim yani?
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Hasan Hoca güldü.
– Merak etme Muharrem Baba. Bu zavallý hay-

van bir daha tavuklarýna yan gözle bile bakmayacak. 
Bakkal Muharrem deli dolu biriydi, ama çabuk

ikna olurdu. Kolay kolay "yok" diyemezdi kimse-
ye. Hele karþýsýndaki Hasan Hocaysa hiç diren-
mezdi. Gülümsedi.

– Ýyi, al götür. Ama peþinen söyleyeyim; bu
haydudu benim ibiklilerin etrafýnda dolanýrken
görürsem hesabýný senden sorarým! Anlaþtýk mý?

– Anlaþtýk Muharrem Baba. Ama sen de dik-
kat et, ibiklilerin her yumurtlamadan sonra ortalý-
ðý velveleye vermesinler. Karda kýþta yiyecek sýkýn-
týsý çeken tilkilerin, sansarlarýn iþtahý kabarýr yok-
sa…

Bu konuþmalara oradakiler gülüþtüler. Hasan
Hoca, tilkiyi kucaðýna aldý. Kalabalýðýn bakýþlarý-
na aldýrmadan evininin yolunu tuttu. Kalabalýk
daðýlmaya baþladý. Halil bir süre baktý Hasan Ho-
canýn ardýndan. Sonra peþine takýldý. 

Hasan Hoca, kucaðýndaki tilkiye bakarak mý-
rýldanýyordu. Halil kulak kesildi:

– Vah zavallýcýk! Hem de kendin için yapma-
mýþsýn anlaþýlan. Bu insanlar ne bilsin senin yüreðin-
deki þefkat duygusunu? Ama artýk korkmana gerek
yok. Bundan sonra güvende olacaksýn. Bütün bu
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olanlara biraz da ben sebep oldum galiba. Bütün
bunlarýn yaþanabileceðini hesap etmeliydim.

Eve gelmiþti. Bahçe kapýsýndan içeriye girer-
ken arkasýndan gelmekte olan Halil'i fark etti. 

– Merhaba Halil. Hayrola nereye böyle?
Halil fark edilmiþ olmanýn rahatsýzlýðýyla bir

an bocaladýktan sonra:
– Hiiç, eve gidiyordum, dedi.
Hasan Hoca gülümseyerek:
– Meydanda Bestami'yi engellemen gerçekten

de güzel bir davranýþtý, dedi. Eðer öyle davranma-
saydýn, belki diðer çocuklar da ona katýlacaklardý.
O zaman bu zavallýnýn hâli ne olurdu, deðil mi?
Aferin sana Halil. Peygamber Efendimiz "Yerdeki-
lere merhamet edin ki göktekiler de sizlere merha-
met etsin." buyuruyor. Tilkiyi kurtarmakla büyük
sevap iþledin. 

Halil tilkiye bakýyordu. Hasan Hoca'ya bir þey
soracakmýþ gibi davrandý, sonra vazgeçti bundan.
Yürümeye devam etti. Hasan Hoca arkasýndan
seslendi:

– Bugün ikindiden sonra camide kurs baþlýyor
Halil. Sömestri boyunca da devam edeceðiz. Gele-
ceksin deðil mi?

Halil cevap vermedi. Hasan Hoca öylece baktý
ardýndan. Dönüp içeriye girerken kendi kendine
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mýrýldandý:
– Bir türlü anlayamadým þu çocuðu. Herkesten

kaçýyor. Âdeta tek baþýna yaþýyor dünyada. 
Hasan Hoca evinin bodrumunda yere yatýrdýðý

tilkinin yarasýný temizleyip týmar etti. Yukarý çýktý.
Az sonra elinde bir parça yiyecekle geldi. Yiyeceði
tilkinin önüne býraktý. Dýþarýya çýkmadan önce ge-
riye döndü ve:

– Ýnþallah yarýna toparlanýrsýn biraz, diye ses-
lendi tilkiye. Buna mecbursun. Bekleyenin var.
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Haydi, ye bakalým o yiyecekleri.   
Korkusu hafiflemiþ olan hayvan, göz ucuyla Ha-

san Hoca'nýn çýkýp gidiþini izledi. Üzerine kapanan
tahta kapýnýn aralýðýndan içeriye sýzan ýþýða dikti ba-
kýþlarýný. Çenesini yere koyup öylece kalakaldý. 

Hasan Hoca, köyün gençleriyle her fýrsatta
sohbet ederdi. Bunun için onlarýn camiye gelmesi-
ni beklemezdi. Nerede olurlarsa olsunlar, yanlarýna
sokulur, önce onlarý dinler, sonra söze baþlardý.
Gençlere dinimizin güzelliklerini anlatabilmek
için, onlarý tarlalarda bile ziyaret ederdi. Yaz gün-
lerinde iþlerinden dolayý camiye gelemeyen genç-
ler, onu karþýlarýnda görünce hemen iþlerine ara
verirlerdi. Bir aðacýn gölgesinde oturup sohbet
ederlerdi. Sonra Hasan Hoca yaklaþan namaz vak-
ti için tekrar camiye dönerdi. 

Köyün çocuklarýna da ayrý bir önem verirdi
Hasan Hoca. Onlar için bir futbol topu almýþtý.
Havanýn iyi olduðu zamanlarda topunu alýp ço-
cuklarý çaðýrýrdý. Hep birlikte okulun avlusunda
maç yaparlardý. Hasan Hoca, çocuklara pas ver-
mek için fýrsat kollardý. Müsait pozisyon yakalayýp
onlara gol attýrmaya çabalardý. Böylelikle onlarýn
gönüllerini kazanýrdý. 

Tatillerde sýk sýk kýrlara çýkardý çocuklarla.
Piknikler, doða yürüyüþleri düzenlerdi onlar için.
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Bu gezilerde yenilir içilir, oyunlar oynanýrdý. Sonra
bir aðacýn gölgesinde hoþ bir sohbet olurdu. Ço-
cuklar sorar, Hasan Hoca coþkuyla anlatýrdý. Bir
süre sonra yaklaþan namaz vakti için topluca köye
dönülürdü. 

Halil katýlmazdý bu faaliyetlere. Okul bahçesin-
de büyük bir neþeyle oynanan oyunlarý hep uzaktan
seyretmeyi tercih ederdi. Toros yörüklerindendi
Halil. Yedi yaþýna kadar daðlarda yaþamýþtý. O ya-
þa kadar sadece ailesini ve ara sýra gelip geçenleri
görmüþtü. Bu durum yalnýzlýða iyice alýþtýrmýþtý
onu. Okul çaðýna gelince babasý Halil'i Çapar kö-
yündeki dayýsýnýn yanýna getirip býrakmýþtý.  

Okulu, öðretmenini çok sevmiþti Halil. Kýsa
zamanda sýnýfýn en gözde öðrencisi oluvermiþti.
Beþinci sýnýfa kadar da hep öyle kalmýþtý. Zekiydi,
çalýþkandý. Tertemiz bir ahlâka sahipti. Öðretmeni
Zekeriya Beyin deyimiyle, "kar kadar temiz karak-
tere sahip" bir öðrenciydi. 

Hasan Hoca, Halil'in baþarýlarýný duyuyordu
öðretmeninden. Onun da camiye kursa gelmesini
çok arzu ediyordu. Yaz kursuna katýlmamýþtý Ha-
lil. Daha okul kapanýr kapanmaz eþyalarýný almýþ,
babasýnýn yanýna, daðlara dönmüþtü. Üç ay bo-
yunca koyun gütmüþtü. Bunu üzerine Hasan Ho-
ca sýrf Halil de Kur'ân öðrensin diye yarýyýl tatilin-
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de kurs düzenlemeye karar vermiþti. Oysa Halil
hiç de istekli görünmüyordu þimdi. Ama Hasan
Hoca bir þeyi kafasýna taktý mý onu halletmek için
elinden ne geliyorsa yapardý. Bu yüzden Halil'in
peþini býrakmayý düþünmüyordu. Onun için sürek-
li dua ediyor, Allah'a yalvarýp yakarýyordu.
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SAVAÞ

– 
rkadaþlar, acele edin, diye seslendi Hü-
samettin. Þu tabakayý çukurun üzerine

kapatýn artýk. Üzerine de biraz kar serpeleyin. Tu-
zak fark edilmemeli. 

Çocuklar, karý eþip açtýklarý çukurun üzerine
elleriyle sýkýþtýrarak incelttikleri tabakayý koydu-
lar. Bestami muzipçe gülümsedi:

– Vallahi þu an yolun baþýndan bu yana doðru
yürüsem ben bile fark edemem bu tuzaðý. Harika
bir iþ çýkardýk arkadaþlar. Haydi saklanalým artýk.
Hasan Hoca az sonra görünür. 

Hep birlikte koþtular. Okulun bahçe duvarýnýn
üzerinden atlayýp saklandýlar. Kýkýr kýkýr gülüþü-
yorlardý. Bir ara Hüsamettin kýsýk bir sesle:

– Gülüþmeyi kesin artýk, diye seslendi. Hasan
Hoca geliyor!

Hasan Hoca yolun baþýnda görünmüþtü. Bir
ilâhi mýrýldanýyordu. Gelip geçenlerin aðýrlýklarýy-
la katýlaþan, kayganlaþan yolda büyük bir dikkatle

A
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ilerlemeye çalýþýyordu. Okula iyce yaklaþmýþtý ki
Hüsamettin'nin baþýný gördü. Görmemiþ gibi dav-
ranarak yürümeye devam etti. 

– Sizi gidi yaramazlar, diye mýrýldandý kendi
kendine. Kim bilir bu defa benim için neler plan-
ladýnýz. Ama artýk yaðma yok! Tedbirimi alaca-
ðým. El mi yaman bey mi yaman az sonra görürsü-
nüz siz.

Ayaðý kaymýþ da düþmüþ gibi yaparak yere ka-
paklandý. Kapaklanmasýyla da avuçladýðý karlarý
çabucak sýkýþtýrýp top haline getirdi. Belli etmeme-
ye çalýþarak birkaç tane daha kar topu yaptý ve
bunlarý kabanýnýn dýþ cebine yerleþtirdi. Ayaða
kalktý, hiçbir þey olmamýþ gibi sakin adýmlarla yü-
rüdü. Tam çocuklarýn saklandýðý duvarýn dengine
gelmiþti ki bastýðý yer çöküverdi birden. Neye uð-
radýðýný þaþýrdý Hasan Hoca ve yaný üstüne devril-
di. Bir ayaðý yarým metrelik çukura girmiþti. 

– Hücuuuum!
Çocuklar Hüsamettin'in sesiyle ayaða kalktýlar.

Hazýrladýklarý kar toplarýný birbiri ardýnca fýrlattý-
lar. Hasan Hoca daha ayaða bile kalkamadan peþ
peþe yediði kartoplarýnýn yoðunluðu karþýsýnda
haykýrdý:

– Pes ediyorum! Tamam, yine siz kazandýnýz.
Yeter, atmayýn artýk yahu! Teslim oluyorum, de-
dim ya… 
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Çocuklar ellerindeki son kartoplarýný da savur-
duktan sonra neþeyle ona doðru koþtular. Hasan
Hoca atmaya fýrsat bulamadýðý kartoplarýný kaba-
nýnýn cebinden çýkarýrken bir yandan da koynuna
dolan karlarý temizlemeye çabalýyordu.
Hüsamettin:

– Ateþkes teklifini kabul ettik, dedi. Þimdi an-
laþma þartlarýný konuþacaðýz.

Hasan Hoca:
– Bu defa savaþ tazminatý olarak ne istiyorsu-

nuz bakalým, dedi. 
– Þeker sucuðu tabi ki, diye atýldý Bestami.

Hem de kiþi baþý yüzer gram olacak! 
Hüsamettin araya girdi:
– Buna ilave olarak, ikindi kursunda bütün ço-

cuklara meyve ziyafeti çekeceksin! 
– Ama buna anlaþma deðil, düpedüz soygun

derler, diye itiraz etti Hasan Hoca. Kýþ günü mey-
velerin kilosu kaça sizin haberiniz var mý? Üstelik
yirmi kadar çocuða meyve mi yetiþir? 

Hüsamettin göðsünü gererek cevap verdi:
– Orasý bizi ilgilendirmez. Teslim olan sendin.

Üstelik çok aðýr bir yenilgiye uðradýn. Þimdi þart-
larýmýzý kabul etmek zorundasýn. 

Hasan Hoca direnmeye çalýþýyordu:
– Bu kadar insafsýz olmayýn yahu! Hem bu savaþý
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siz hileyle kazandýnýz. Bu þekilde yola çukur kazýp tu-
zak kurmak düpedüz hiledir.

Hüsamettin güldü:
Ama siz savaþta hile olabileceðini söylemiþtiniz.
– Hasan Hoca bu söz karþýsýnda diyecek bir þey

bulamadý. Çaresiz bir þekilde þartlarý kabul etmek
zorundaydý artýk. 

– Pekâlâ, dedi. Sizinle baþa çýkýlmaz. Ama bu-
nu sizin yanýnýza býrakmayacaðým. Gelecek sefere
görürsünüz savaþ nasýl kazanýlýrmýþ. 
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Hep birlikte Bakkal Recep'in dükkânýna doð-
ru yürümeye baþladýlar. Herkes çok mutluydu.   

Ýkindi namazý kýlýnmýþtý. Hasan Hoca cema-
atin çýkýþýný seyretti. Gözleri Halil'i arýyordu. Ço-
cuklar çýkmýyor, küçük gruplar hâlinde oturuyor-
lardý. Aralarýnda Halil yoktu. Hüzünlendi Hasan
Hoca. Baþýný saða sola salladý ve:

– Anlaþýlan gelmeyecek, diye mýrýldandý.
Kalktý, cüppesini ve sarýðýný çýkarýp dolaba koydu.
Çocuklara doðru ilerlerken yüzünde buruk bir te-
bessüm vardý. Hüsamettin'le göz göze geldiler.
Hasan Hoca soran gözlerle bakýyordu. Hüsamet-
tin baþýný hafifçe yana eðerek yere baktý. Fýsýldar-
casýna:

– Çok ýsrar ettim Hocam, dedi. Fakat Halil ge-
lemeyeceðini söyledi. Evde yengesine yardým et-
mesi gerekiyormuþ. Tatil boyunca da geleceðini hiç
sanmam. 

– Caný sað olsun, ne yapalým. Biz de onsuz de-
vam ederiz kursa. Haydi çocuklar, þurada toplanýn
bakalým. Ha, unutmadan söyleyeyim; kurstan
sonra meyve ziyafeti var. Savaþ tazminatý…

Gülüþtüler. Herkes neþeyle gösterilen yere koþ-
tu. Diz çöküp oturdular. Tatlý bir heyecanla kitap-
larýný açýp Hasan Hocayý beklemeye baþladýlar. 

Bir aralýk Bestami mihrabýn yanýndaki yeþil ör-
tüyü iþaret ederek:
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– Hocam, dedi. Þu örtünün altýnda ne var?
Hasan Hoca gülümseyerek baktý Bestami'ye ve:
– Sahibini bekleyen bir hediye, dedi. Ama siz-

den bir isteðim olacak çocuklar; vakti gelene kadar
oraya bakmayýn. Er ya da geç, o hediye sahibini
bulacaktýr.

Hasan Hoca sevgiyle tek tek baktý çocuklarýn
masum yüzlerine. Gözlerinde insanýn yüreðini coþ-
turan bir ýþýltý vardý hepsinin. Sonra gülümseyerek
söze baþladý:

– Þu an burada, insanlarýn en hayýrlýlarý var. Siz
ve ben… Sevgili Peygamberimiz "Sizin en hayýrlý-
nýz, Kur'ân’ý öðrenen ve öðreteninizdir." diyor. Ve
sizler Yüce Mevlâmýzýn insanlýða gönderdiði me-
sajlarý öðrenmek için bu camiye geldiniz. Bundan
daha güzel bir davranýþ olabilir mi?

Çocuklar gözlerini kýrpmaksýzýn bakýyorlardý ho-
calarýna. Hasan Hoca konuþtu, konuþtu. Nihayet:

– Bugünlük bu kadar yeterli, dedi. Yarýn
Kur'ân dersine baþlýyoruz inþallah. Þimdi meyve
saati… Bestami, koþ bizim evden meyveleri al gel!
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GARÝP BÝR DURUM

K ýþ güneþi gökyüzünde epeyce yükselmiþti.
Halil gürül gürül yanan sobanýn önünde-

ki mindere oturdu. O sýrada yanýna gelen evin ke-
disi kuyruðunu dikerek eline sürtünmeye baþladý.
Bir yandan da "mýrr mýrr" diye kulaða hoþ gelen
sesler çýkarýyordu. Halil bir zamanlar çadýrda anne-
sinin kediler hakkýnda söylediklerini hatýrladý:

– Kediler temiz ve utangaç hayvanlardýr. Dýþ-
kýlarýnýn üzerini toprakla kapatmayý ihmal etmez-
ler. Üstelik, onlarýn "mýrmýrlarý" bir çeþit zikirdir.
Yani kediler "mýrr mýrr" ederken aslýnda "Ya Ra-
him, ya Rahim!" demektedirler. Belki de bu yüz-
den Allah onlara, diðer hayvanlarda olmayan bir
özellik vermiþ. Kedileri ne kadar yüksekten atar-
san at, hep dört ayak üstüne düþerler. 

Annesi çok severdi kedileri. Bunlar çadýrýmýzýn
bekçileri, derdi hep. Bunlarý düþünürken kedi in-
cecik sesiyle Halil'e varlýðýný belli etmek istedi:
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– Miyavvv!
– Gel bakalým buraya Tombul! 
Halil uzandý, karnýnýn iki yanýndan tutup ku-

caðýna aldý onu. Parmak uçlarýyla pembecik bur-
nunun üstündeki tüylerini okþamaya baþladý. 

Kedi bu durumdan oldukça mutlu olmuþ gi-
biydi. Gözlerini kapatmýþ, kendini tamamen Ha-
lil'in þefkat dolu kucaðýna býrakývermiþti. Yakýnda
anne olacaktý Tombul. Karnýnda yavrularýný taþý-
yordu. Bu yüzden adý gibi tombul olmuþtu. 

Halil bir süre sevgiyle seyretti onun kendisine
duyduðu güven ifadesini. Bu sýrada dün yakalanan
tilkiyi düþündü. O da ancak Tombul kadar bir þey-
di. Koca orman dar mý gelmiþti ki gündüz vakti kö-
ye girmeye cesaret etmiþti. O kadar mý açtý yani? 

“Aç köpek fýrýn deler!”
Birden aklýna esiveren bu sözü geçen hafta

okulda atasözleri kitabýný karýþtýrýrken okumuþtu. 
Tombul'u sarsmamaya gayret ederek ayaða

kalktý. Pencerenin kenarýndaki kanepeye kuruldu.
Dirseðini, içine hasýr basýlý yastýða koyup dýþarýya
baktý. Tombul, yer deðiþtirmekten memnun kal-
mamýþ olacak ki yavaþça sýyrýldý Halil'in ellerin-
den. Kanepeden usulca indi. Doðruca sobanýn
önündeki mindere gitti. 

– Allah Allah, bu Hasan Hoca deðil mi yahu?
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Halil dikkatini toparladý. Gözlerini kamaþtýran
kara inat karþýya baktý. Ormanýn kýyýsýna doðru
bir adam, karda bata çýka ilerliyordu. Bu Hasan
Hoca'nýn ta kendisiydi. 

Halil merakla dizlerinin üzerine doðruldu.
Pencereyi açtý. Ayný anda içeriye sert bir rüzgâr
daldý. Soðuðun etkisiyle gözleri nemlendi. Bu sýra-
da yengesinin sesini duydu:

– Aman Allah'ým! Çocuk, sen aklýný mý kaçýr-
dýn? Neden açýyorsun pencereyi? Dondurdun bizi!
Çabuk kapat onu!

Halil halasýný duymadý bile. Bütün dikkatini
baktýðý yere vermiþti. Halasý, ondaki tuhaflýðý fark
edince elindeki güðümü sobanýn üzerine koydu.
Aceleyle yanýna geldi. Ellerini kanepeye yaslayýp
dýþarýya baktý. Orman yolunda yürüyen adamý o
da görmüþtü. 

– Aa, Hasan Hoca bu, diye mýrýldandý. Bu sa-
atte orada ne iþi var ki?

Halil geriye çekildi. Dün olanlarý birkaç cüm-
leyle anlattý. Ardýndan da:

– Herhâlde o tilkiyi ormana býrakmaya gidi-
yordur, dedi. Ama o hayvanýn yarasý kötüydü. Bu
soðuða fazla dayanamaz, ölür. 

Yengesi pencereyi kapattý. Dudak bükerek iþi-
nin baþýna döndü.
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Halil biraz ders çalýþtý. Sýkýlmýþtý. Okuyacak
bir kitap aradý, bulamayýnca caný iyice sýkýldý. Göz-
lerini sobanýn yanýnda uyuyan kediye dikti. Daldý
gitti. Bu sýrada yengesi ortaya yemek koymakla
meþguldü. 

– Haydi, otur sofraya da bir þeyler yiyelim, dedi. 
Halil yer sofrasýna kuruldu. Aklý Hasan Ho-

cadaydý. Ýçinden "Gidip orada ne yaptýðýný yakýn-
dan görsem mi acaba?" diye düþündü. Bu sýrada
Tombul da sofranýn kýyýsýna gelmiþ, iþtahlý bakýþ-
larla yemeði süzüyordu.
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KARTOPU YARIÞI

H asan Hoca elindeki heybeyi omzuna attý.
Kur'ân okuyarak geldiði yoldan yürüme-

ye baþladý. 
Halil baþýný eðip iyice saklandý taþýn ardýna. Bir

ara geriye doðru baktý. "Eyvah!" dedi içinden. Kar-
lar üzerinde kendi izleri de vardý. "Hasan Hoca az
sonra onlarý fark edecek." diye düþündü. Saklandý-
ðý yerden çýkýp çýkmamakta bir an tereddüt yaþa-
dý. "Bakalým ne olacak?" deyip olduðu yerde kaldý.

Hasan Hoca izleri görmüþtü. Belli etmemeye ça-
lýþarak göz ucuyla kayaya doðru baktý. Bulunduðu
yerden bir þey görünmüyordu, ama orada biri oldu-
ðu kesindi. Çünkü izler taþýn yanýnda sona eriyordu.
Okuduðu âyeti kesmeden yürümeye devam etti. 

Halil çok heyecanlýydý. Þu ana kadar ilgi gös-
termediði Hasan Hoca az sonra kendisini bulacak-
tý. Dolayýsýyla uzun uzun konuþmak zorunda kala-
caktý onunla. 
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Beklediði gibi olmadý. Hasan Hoca kayanýn
denginden geçerken o yana hiç bakmadý. Gözleri
ta ileriye dönük bir þekilde geçti oradan. Dilinde
hâlâ Kur'ân âyetleri vardý.

Halil gözleriyle bir süre izledi onu. Sonra kalk-
tý, ardý sýra yürümeye baþladý. Köy evlerinin baþla-
dýðý yere gelince:

– Hasan amca, diye seslendi.
Merakýný yenememiþ, buraya niçin geldiðini

sormaya karar vermiþti ona. Hasan Hoca dönüp
baktý ve:

– Aa Halil, sen miydin, dedi. 
Halil koþarak yanýna gitti. Meraklý gözlerini

heybeye dikerek:
– Hasan amca, iki gündür seni ormana girer-

ken görüyorum, dedi. Ne vardý o heybede?
Hasan Hoca gülümsedi. Halil'in kara gözlerine

bakarak saçlarýný okþadý ve:
– Bunun için mi beni takip ettin, diye sordu.
– Evet, omzunda heybeyle ormanda ne iþin

olabilir diye merak ettim. O tilkiye yiyecek götür-
dün deðil mi?

Hasan Hoca güldü. Yeniden yürümeye baþladý.
Sorusuna cevap alamayan Halil de peþine takýldý.
Hasan Hoca nazlanýr gibi bir tavýr takýndý ve:

– Eðer bunu gerçekten merak ediyorsan yarýn
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bu saatte okulun önünde beni bekle, dedi. 
Halil sevindi:
– Olur, beklerim!
Hasan Hoca konuyu deðiþtirdi:
– Tatilin nasýl geçiyor Halil?
Halil dudak büktü önce. Belli ki hâlinden hoþ-

nut deðildi. Cevap verdi:
– Sýkýcý! Sürekli ders çalýþmakla olmuyor. 
– Kitap okumuyor musun?
– Elimdekileri okudum. Sýnýftaki kitaplarýn da

hepsini bitirmiþtim. Þimdi okuyacak bir þey kal-
madý. 

– Peki neler yapýyorsun baþka?
– Ara sýra dýþarý çýkýyorum. Ama bu da eðlen-

dirmeye yetmiyor beni. 
Hasan Hoca çok þaþýrmýþ gibi gözlerini açarak:
– Arkadaþlarýnla oyun filan oynamýyor musun,

diye sordu.
– Oynamýyorum. 
– Neden, sevmiyor musun onlarý? Oysa hepsi

çok iyi çocuklardýr.
– Yoo, sevmediðimden deðil. Aksine çok sevi-

yorum hepsini de. Fakat ne bileyim, içimden oyna-
mak gelmiyor iþte. Bazen onlarýn oynadýðý oyunla-
rý izlediðim oluyor.

Hasan Hoca yeni hatýrlamýþ gibi:
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– Haa, sana hoþuna gideceðini umduðum bir
sürpriz hazýrladým, dedi. 

Halil beklemediði bu sözler karþýsýnda þaþkýn-
lýkla sordu:

– Sürpriz mi? Bana mý?
Hasan Hoca yerden bir avuç kar aldý. Kar to-

pu yapmaya çalýþýrken cevap verdi:
– Evet, sana… Yoksa sürprizlerden hoþlanmýyor

musun? Ama inan bunu özellikle senin için yaptým.
Gördüðünde çok þaþýracaðýna eminim Halil.

Hasan Hoca yaptýðý kartopunu yirmi metre
aþaðýdaki alýç aðacýnýn gövdesine doðru fýrlattý.
Halil dikkatle bakýyordu. Kartopu aðacýn tam or-
tasýna çarptý. Bir kýsmý daðýlýp etrafa saçýlýrken bir
kýsmý kabuða yapýþýp kalmýþtý. Halil:

– Ýyi bir atýþtý, dedi.
Hasan Hoca güldü. Sürekli misvakla temizle-

diði bembeyaz diþleri yüzüne çok yakýþýyordu.
Kaþlarýný kaldýrarak:

– Sen þimdi bu atýþýn tesadüfen yerini buldu-
ðunu düþünüyorsundur, diye takýldý.

Halil hafifçe boynunu büktü. Bu hâliyle "Bir da-
ha at bakalým." der gibiydi. Onun yüzündeki ifade-
yi gören Hasan Hoca heybeyi yere koydu. Bir iki
adým aþaðýya yürüdü, yere çömeldi. Aceleyle üç dört
tane kar topu hazýrladý. Ayaða kalkarken üþüyen el-
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lerine ciðerindeki sýcak havayý "hoh" diye üflüyordu.
Sonra avuçlarýný bir birine sürttü ve Halil'e:

– Bak þimdi, dedi.
Yerdeki kartoplarýný peþ peþe alýç aðacýna doð-

ru fýrlattý. Hepsi de aðacýn gövdesine isabet etmiþ-
ti. Halil gülümsedi. Yüzünde Hasan Hoca'nýn ma-
rifetini tebrik eden bir ifade belirmiþti. 

– Zaten tesadüf olduðunu düþünmemiþtim, dedi.
Her insan ara sýra isabet ettirebilir atýþlarýný. Fakat
þimdi anlýyorum ki siz bu konuda epeyce ustasýnýz.

Hasan Hoca, Halil'in sözleri karþýsýnda mem-
nun olmuþ gibi görünüyordu. Karlarýn bozulmadý-
ðý bir yere doðru yürüdü. Yine kartopu yapmaya
koyuldu. Üç tane yapmýþtý ki kendisini izlemekte
olan Halil'e seslendi:

– Bana yardým eder misin?
Halil þaþýrdý bir an. Hasan Hoca:
– Þimdi seninle bir yarýþma yapacaðýz, dedi.

On tane kartopu yapacaðýz. Beþini sen beþini ben
fýrlatacaðýz. Bakalým kim yenecek?

Halil yerinden kýpýrdamadý bile. Hasan Hoca
doðrulup kaþlarýný çatarak:

– Ne o, dedi. Korkuyor musun yoksa? 
Bu söz üzerine Halil koþtu, avuçlayabildiði ka-

dar kar avuçladý. Kýsa süre sonra ortada tam on ta-
ne iri iri kartopu vardý.
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Hasan Hoca:
– Ýstersen ben beþ adým geriden atayým, ne

dersin, diye sordu.
Halil kendinden emin bir þekilde cevap verdi:
– Gerek yok!
Yan yana durdular. Ellerine birer kartopu aldý-

lar. Halil:
– Önce siz, diye seslendi.
Hasan Hoca bir ayaðýný öne doðru uzatýp gerin-

di. Sað eline aldýðý kartopunu fýrlatýrken "Bismil-
lah!" diye fýsýldadý. Kartopu aðaca isabet etmiþti. 

– Sýra sende Halil! Ýstersen beþ adým öne doð-
ru ilerleyebilirsin.

Halil cevap vermedi. Olduðu yerden fýrlattý
kartopunu. Hasan Hoca hayretle:

– Tam isabet, diye haykýrdý. Aferin sana Halil!
Ama fazla ümitlenme, daha dört atýþýmýz var.

Halil ellerini koltuk altlarýna sokarak ýsýtmaya
çalýþýrken Hasan Hoca ikinci atýþýný yaptý. Atma-
sýyla da: 

– Tüh, demesi bir oldu.
Halil yerden bir kartopu alýrken:
– Iskaladýnýz, dedi. Bu defa besmele çekmedi-

niz, ondandýr…
Hasan Hoca hedefi vuramamýþtý. Oysa iyi niþan

almýþtý. Göz ucuyla Halil'in atýþýný izledi. Halil bu
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atýþý da hedefe isabet ettirmiþti. Hasan Hoca hay-
ranlýðýný ifade etmekten kendini alamadý:

– Bravo Halil! Yine vurdun. Bu durumda iki-
bir öndesin. Atýþlarýnla beni çok þaþýrttýn.

Halil ellerini ýsýtmaya çalýþýrken:
– Ben yörük çocuðuyum, dedi. Yaz tatillerinde

koyun otlatýrken kýrlarda tek eðlencem buydu.
Elerim taþ atmaya yatkýndýr. Evet, þimdi sýra yine
sizde!

Üçer atýþ daha yaptýlar. Hasan Hoca bu atýþlar-
dan birini daha ýskaladý. Halil:

– Beþ-üç ben kazandým Hasan amca, dedi se-
vinçle.

Hasan Hoca þaþkýndý. Halil beklemediði kadar
marifetli çýkmýþtý bu konuda. 

– Aferin Halil, dedi. Gerçekten de çok isabetli
atýþlar yapýyorsun. Arkadaþlarýn bu marifetini emi-
nim bilmiyordur. 

Halil cevap vermedi. Hasan Hoca o an aklýna
gelen plâný açýkladý:

– Ben de "Kýþ geldi, çocuklarla top oynayamaz
olduk." diye hayýflanýp duruyordum. Þimdi çok
güzel bir plâným var. 

Halil merakla baktý Hasan Hoca'ya. Hasan Ho-
ca gerçekten de önemli bir þey söyleyecek gibiydi:

– Bugün ikindiden sonra caminin arkasýndaki
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meydana gel. Oradaki çýnar aðacýna kartopu atma
yarýþmasý yapacaðýz. Ben diðer çocuklara bugün
ikindi namazýnda haber veririm. Ortaya büyük bir
ödül de koyduk mu, tamamdýr. Çok eðlenceli olur.
Ne dersin, diðer çocuklarla yarýþa var mýsýn?

Halil gülümsedi ve:
– Varým, diye cevap verdi.
Hasan Hoca sevindi. Ýlk defa Halil kendisinin

bir teklifini kabul ediyordu. Yerden heybeyi aldý ve:
– Haydi Halil, dedi. Gidelim artýk. Öðle ezaný-

ný okumam gerekiyor. Sohbete yolda devam ederiz. 
Beraberce yürümeye baþladýlar. Köyün giriþine

geldiklerinde Hasan Hoca, ayrýlmaya hazýrlanan
Halil'e seslendi:

– Unutma, bugün ikindi namazýndan sonra çý-
narýn yanýnda bekleyeceðiz seni. Ha bir de yarýn
sabah okulun önünde ol. Tabi eðer hâlâ ormana ni-
çin gittiðimi merak ediyorsan…

Halil baþýný salladý ve:
– Tamam, dedi. 
– Allah'a ýsmarladýk Halil. Bugün seninle yaþa-

dýklarýmýz beni çok mutlu etti. 
Ayrýldýlar. 
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HEDÝYE

K öyün bütün çocuklarý, caminin arkasýnda-
ki meydanda toplanmýþlardý. Hava güneþ-

liydi ve her taraf bembeyaz karla kaplýydý. Çocuk-
lar birbirlerini kar üzerine yatýrýyor, doyasýya eðle-
niyorlardý.

– Hasan Hoca geliyor!
Bestami'nin uyarýsýyla toparlandýlar. Koþarak

Hasan Hocayý karþýladýlar. Kýsa bir süre sonra ço-
cuklar, beþer tane kar topu hazýrlayýp bir kenara
koydular. Sýrayla çýnar aðacýnýn gövdesine atýþlar
yapýlmaya baþlandý. 

Çocuklar niþan alýyor, kartopunu var gücüyle
fýrlatýyordu. Olayý gören büyükler de bir kenardan
keyifle onlarý izliyorlardý. Son atýþ da yapýldýktan
sonra Hasan Hoca öne çýktý ve birinciyi ilân etti:

– Bütün atýþlarý isabet ettiren tek kiþi oldu.
Tebrikler Halil!



Karla Gelen Güzellik 49

Herkes hayranlýkla ona bakýyordu. Çünkü o ana
kadar kimse Halil'in böyle bir yeteneði olduðunu bil-
miyordu. Zaten sevdikleri bu yörük çocuðuna biraz
daha ýsýnmýþlardý. Hasan Hocanýn sesi tekrar duyuldu:

– Ödülünü bugün akþam namazýnýn ardýndan
camide kendisine vereceðiz.

Çocuklar daðýldýlar. Gün batarken geri döndü-
ler. O gün akþam vakti cami her zamankinden da-
ha kalabalýktý. Bugünü diðerlerinden ayýran bir
baþka özellik daha vardý. Halil de cemaatin arasýn-
daydý. Ürkek bir güvercin gibi sürekli etrafýna ba-
kýnýyordu. Hasan Hoca'nýn ardýnda namaza dur-
duðunda önce ne yapacaðýný bilemedi. Tekbir al-
mayý kaçýrmýþtý. Yanýndaki Bestami'ye þaþkýn þaþ-
kýn baktý bir süre. Herkes rükûya gittiðinde o da
ayný hareketi yaptý. Duruþu cok acemiceydi. 

Nihayet selâm verdiler. Halil diken üstündey-
di sanki. Sünneti kýlmadý. Göz ucuyla etrafýndaki-
lerin her hareketini takip ediyordu; kýpýrdayan du-
daklarý, çekilen tesbihleri, açýlan avuçlarý… Aslýn-
da ara sýra annesini namaz kýlarken görmüþtü. Fa-
kat onu böyle dikkatli izlememiþti hiç. 

Ýnsanlar sakin adýmlarla camiden çýktýlar.
Ýçeride sadece Hasan Hoca ve çocuklar kaldý. En
son adam da dýþarý çýkýnca Hasan Hoca ayaða kalk-
tý. Çocuklara gülümseyerek baktý. Halil'i görünce:
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– Evet çocuklar, diye söze baþladý. Bugün he-
pinize bir sürprizim var. 

Çocuklar tatlý bir heyecana büründüler. Hasan
Hoca mihrabýn yanýndaki yeþil örtüye doðru yürü-
dü. Bir yandan da konuþmaya devam ediyordu:

– Bu örtünün altýnda bir hazine yatýyor. Bazý-
larýnýzýn onlarý görünce çok sevineceðini biliyo-
rum. Fakat þunu hemen söyleyeyim ki bu hazine
Halil'e aittir. 

Halil tuhaf tuhaf baktý örtüye. Ýçinde büyük
bir merak uyanmýþtý. Duvarýn neredeyse yarýsýný
kapatan bu örtü altýnda acaba ne vardý?

Hasan Hoca çocuklarý fazla bekletmedi. Bir
eliyle örtüyü kendine doðru çekti. Ortaya muhte-
þem bir kitaplýk çýkývermiþti. Beþ katlý ve raflarý bir
metre uzunluðunda bir kitaplýk… Raflar kitaplar-
la doluydu. Birbirinden renkli, ince ince çocuk ki-
taplarý… 

Çocuklar hayran hayran bakýyorlardý raflarda
boy gösteren kitaplara. Hasan Hoca, Halil’i yaný-
na çaðýrdý ve:

– Bunlar senin için Halil, dedi. Kitap okuma-
ya ne kadar düþkün olduðunu çoktandýr biliyor-
dum. Kitap düþkünü birine kitaptan baþka bir he-
diye vermek yakýþmazdý. Bu kitaplarý temin etmek
için tam üç ay uðraþtým. Kitaplýðý da hayýrsever bir
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arkadaþým yaptýrdý. Hepsi senin için.
Halil ne diyeceðini bilemedi. Bir Hasan Ho-

ca'ya, bir kitaplara baktý. Hasan Hoca:
– Ne zamandýr camiye geleceðin günü bekli-

yordum Halil, dedi. Nihayet geldin iþte. Ýnþallah
bundan sonra da hep geleceksin. Çünkü burasý Al-
lah'ýn evidir. Ve Allah her vakit insanlarý evine da-
vet eder. 

Ortalýk sessizliðe büründü. Herkes Halil'e ba-
kýyordu. Bestami'nin sesi duyuldu:

– Çok güzel kitaplar! Halil biz de okuyabilir
miyiz?

Halil, yavaþça ilerleyip kitaplýðýn önüne geldi.
Uzanýp raftan bir kitap aldý. Yeþil kabýna baktý.
Hasan Hoca:

– O kitap bundan yüzyýllarca önce yazýlmýþ,
dedi. Ýsmi Hayy! Bebekken ýssýz bir adaya düþen
ve orada bir ceylan tarafýndan büyütülen bir insa-
nýn hikâyesini anlatýyor. Çocuk, biraz büyüdüðün-
de diðer canlýlardan farklý olduðunu anlýyor. Ve
kendisinin özel olduðunu düþünüp yaratýcýsýný arý-
yor. Sonunda Allah'ýn varlýðýný fark ediyor.

Halil o an çok duygulandý. Kendisini düþündü.
Bu tesadüf olamazdý. Hayy ve Halil… 

Gülümsedi. Bestami’ye baktý ve:
– Hocam çok teþekkür ederim. Ama bu hedi-
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yenizi bütün arkadaþlarla paylaþýrsam kabul ede-
rim, dedi. 

Hasan Hoca sevgiyle baktý:
– Neden olmasýn. Buna arkadaþlarýn da çok se-

vinir, dedi. 
Çocuklar sevinçle kitaplara koþtular. Her biri

eline aldýðý kitabý incelerken Halil:
– Hocam buraya bir defter koyalým. Herkes al-

dýðý kitabý yazsýn. Hem kimin ne kadar kitap oku-
duðunu öðreniriz, dedi. 

Hasan Hocanýn gözlerinin içi gülüyordu:
– Eðer siz okursanýz ben de yeni çýkan kitapla-

rý temin ederim. Yeter ki siz okuyun, dedi.   
Çocuklarýn sevincine diyecek yoktu. Hasan Ho-

ca onlardan daha mutluydu. Bundan sonra caminin
küçük cemaat sayýsý eskisinden fazla olacaktý.
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MERHAMET DUYGUSU

Halil sabahleyin okulun önünde bekliyordu.
Üþüyen vücudunu ýsýtmak için olduðu

yerde zýplarken Hasan Hocanýn geldiðini gördü. 
– Selâmün aleyküm Halil!
Halil saygý dolu bir ifade ile:
– Aleyküm selâm Hocam, dedi.
Hasan Hoca elindeki keseyi uzattý ve:
– Bana yardým et, dedi. Omzumdaki heybeyi

ancak taþýyabiliyorum.
Halil uzatýlan keseyi aldý. Hasan Hocanýn pe-

þinden yürümeye baþladý. Bir yandan da elindeki
keseyi parmak uçlarýyla yokluyordu. Ýçindekilerin
ne olduðunu anlamaya çalýþýyordu.

– Hayy'ý okudun mu Halil?
Halil baþýný kaldýrdý. Önü sýra yürüyen Hasan

Hoca'ya bakarak:
– Okudum, dedi. Hem de bir solukta. Çok da

etkilendim. Bugüne kadar okuduðum en güzel hi-
kâyeydi. 
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Hasan Hoca arkasýna bakmadan yürüyordu.
Baþýný çevirdi, merakla sordu: 

– Seni en çok etkileyen olay neydi?
– Her cümlesi benim için çok anlamlýydý. Fakat

en çok Hayy'ýn bana benzeyiþinden etkilendim.
Hasan Hoca þaþkýn bir yüz ifadesiyle:
– Ne demek bu, diye sordu.
Halil bir süre düþündü. Konuþmaya baþladý-

ðýnda dudaklarýnda acý bir tebessüm vardý:
– Yedi yaþýna kadar ben de Toroslarýn ýssýz or-

manlarýndaydým. Annem ve babamdan baþka in-
sanla pek karþýlaþmadým. Hep sessiz yaþadým. Bir
tek koyunlarýmla konuþtum. Hayy'la benzerliðim
iþte buradan geliyor. O da küçüklüðünde hep yal-
nýzmýþ. Sadece kendisine annelik yapan ceylanla
konuþuyor. Yýllar sonra karþýsýna Absal adýnda bir
bilgin çýkýyor ve Hayy'a Yüce Yaratýcýsýný tanýtýyor. 

Halil sözün burasýnda duraksadý. Bir süre Ha-
san Hoca'ya baktý. Hasan Hoca da durdu. 

Bir an göz göze geldiler. Halil:
– Hayy için Absal neyse, benim için de siz osu-

nuz, dedi. 
Hasan Hoca çok duygulandý. Gözlerinin nem-

lendiðini belli etmemek için yürümeye devam etti.
Orman'a kadar konuþmadýlar. Aðaçlarýn arasýn-

dan geçtiler. Koca bir kayalýðýn önüne geldiklerinde



Güzel Davranýþ Hikâyeleri 56

Hasan Hoca:
– Ýþte burasý, dedi.
Halil etrafa bakýndý. Dikkat çekecek bir þey

göremeyince:
– Ne var burada, diye sordu.
Hasan Hoca omzundaki heybeyi eline aldý. Usul-

ca kayalýðýn dibindeki küçük maðaraya doðru ilerle-
di. Halil onu izliyordu. Hasan Hoca fýsýldayarak:

– Tilki, dedi.
Kalbi heyecanla küt küt atmaya baþlayan Ha-

lil gözlerini iyice açarak küçücük maðaraya baktý.
Bu sýrada maðaranýn aðzýnda minicik bir tilki yav-
rusu göründü. 

– Bu da ne böyle?
Hasan Hoca heybeden çýkardýðý kemikleri ka-

rýn üzerine býrakýrken:
– Bizimkinin yavrusu, dedi. Rabbimiz ne ka-

dar þirin yaratmýþ, deðil mi?
Halil hayran hayran bakýyordu yavruya. Hay-

van da çekingen bir tavýrla onlarý izliyordu. 
Hemen ardýndan annesi baþýný uzattý. Halil

onu görünce:
– Bu o, diye fýsýldadý. Muharrem amcanýn ya-

kaladýðý tilki!
Hasan Hoca elindeki heybeyi ters çevirip bo-

þalttý. Yavaþça geriye çekildiler. Gözlerini hayvan-
lardan ayýrmadan kayalýðýn arkasýna geçtiler. Halil:
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– Þimdi nereye gidiyoruz, diye sordu.
Hasan Hoca kayalýðý iþaret etti:
– Haydi, yukarýya çýk da elindeki keseyi oraya

boþalt bakalým.
Halil düþünmeden yürüdü. Kayalýða týrmandý.

Tepeye vardýðýnda etrafa dikkatle baktý. 
Bir þey göremeyince:
– Burada hiçbir þey yok, dedi. 
Hasan Hoca:
– Sen keseyi boþalt, dedi. Sahipleri az sonra gelir.
Halil kesenin aðzýndaki ipi çözdü. Ýçindekileri

görünce:
– Buðdaymýþ, diye mýrýldandý.
Buðdaylarý etrafa saçarken aklý karmakarýþýktý.

Nihayet aþaðýya indi. Hasan Hoca kendisine gü-
lümseyerek:

– Burada iþimiz bugünlük sona erdi, dedi. Yarýn
istersen benimle yine gelirsin. Þimdi köye dönüyoruz.

Ellerinde boþ heybe ve keseyle yola koyuldular.
Halil aklýndan geçenleri sormak üzereydi ki Hasan
Hoca konuþmaya baþladý:

– O tilki, anneydi. Her anne gibi o da yavrula-
rýna bakmak zorundaydý. Fakat karda yiyecek bu-
lamamýþtý. Bu yüzden köye girmekten baþka çare-
si yoktu. Annelik þefkati, yakalanma tehlikesini bi-
le göze aldýrýyor iþte. 
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Hasan Hoca eðildi. Yerden biraz kar aldý. Að-
zýna attý. 

– Biliyor musun, ben her kar tanesini bir me-
leðin indirdiðine inanýrým. Kar da yaðmur gibi
rahmettir Halil. Tohumlarýn üzerine kapanan top-
raða benzer. Altýndan bir zaman sonra hayat fýþký-
rýr. Onun için bana çok anlamlý gelir. Severim kar
tanelerini. Kar tanelerini oluþturan kar kristal-
lerinin de hiçbiri diðerine benzemez. Belki de her
kar tanesi kendisini indiren meleðin parmak izini
taþýyordur. Onun için kar kristallerinin her biri di-
ðerinden farklýdýr. Halil hayretle Hasan Hocayý
dinliyordu. 

– Bu kar kalkana kadar ormanýn kýyýsýna hay-
vanlar için yiyecek býrakmaya devam edeceðim
Halil. Bu bizim insanlýk görevimiz. O buðdaylar da
kuþlar içindi. Sevgili Peygamberimiz, "Yerdekilere
merhamet edin ki göktekiler de size merhamet et-
sin." diyor. Göz göre göre onlarý ölüme terk edeme-
yiz. Allah'a þükürler olsun ki tam zamanýnda duru-
mun farkýna vardým. Keþke imkâným olsa da kar
kalkana kadar ormanýn her yanýna yiyecek býraka-
bilsem.

Halil, ne diyeceðini bilemez hâlde Hasan Ho-
caya bakýyordu. O an önünde yürüyen insanýn
merhamet duygusu karþýsýnda büyülenmiþ gibiydi.
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Ormandan çýktýklarýnda Hasan Hoca baþýný çevi-
rip geriye baktý. Gülümseyerek elini kaldýrdý. Bu-
lunduklarý yerden tepesi görünen kayalýðý iþaret
etti ve:

– Þuraya bak Halil, dedi. 
Halil usulca döndü. Hasan Hocanýn gösterdiði

kayalýða baktý. Ýri iri birkaç tane kuþ, az önce ken-
disinin yem attýðý tepeye konmaya hazýrlanýyorlardý.
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ÝÞTE GELDÝM

Çapar köyünün alacakaranlýðýný, Hasan
Hocanýn yanýk sesi dolduruyordu. Bu sý-

rada yoðun bir þekilde kar yaðýyordu. Uykudan
uyananlar, sert soðuða ve kara raðmen camiye git-
meye hazýrlanýyorlardý. 

Hasan Hoca ezaný okuduktan sonra sobayý
yaktý. Kýsa bir süre sonra etraf biraz ýsýndý. Bu sý-
rada cemaat birer birer gelmeye baþlamýþlardý. 

Çok geçmeden namaza durdular. Namazdan
sonra her zaman olduðu gibi sobanýn çevresinde
halka þeklinde oturdular. Dinî konularda tatlý bir
sohbet baþladý. 

Bir süre sonra cemaat daðýldý. Hasan Hoca on-
larýn ardýndan dýþarýya çýktý. Caminin önünde bir
süre dikildi. Baþýnýn üzerinde yükselen çýnara bak-
tý. Yapraklarý dökülmüþ olan çýnarýn dallarý arasýn-
dan kar taneleri salýnarak aþaðýya iniyordu. Bu ha-
rika manzara karþýsýnda Hasan Hoca:
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– Ey bu muhteþem kar tanelerini yaratýp yer-
yüzüne yaðdýran Rabbim, dedi. Sen merhametlile-
rin en merhametlisisin. Beni, anamý, babamý, eþimi
ve çocuklarýmý, köylüleri ve bütün insanlarý baðýþ-
la. Bu karlarla topraklarýmýzý bereketlendir. 

Hasan Hoca yüzüne düþen kar tanelerini eliyle
silerken bir ses duydu:

– Ýþte geldim Hasan Amca!
Hasan Hoca âniden dönüp sesin sahibine baktý. 
– Halil!
Halil, koltuðunun altýnda bir Kur'ân-ý Kerîm

ve hikâye kitabý ile gülümseyerek kendisine baký-
yordu. Saçlarýnda kar birikmiþ, beyaz bir tabaka
oluþmuþtu.

– Sabah namazýný kýlmaya geldim. Hayy'ý da
getirdim. Onu koyup yeni bir hîkaye kitabý alaca-
ðým. Bundan sonra bana da Kur'ân öðretir misin?

Hasan Hoca bir an þaþýrdý. Baþýný kaldýrýp ha-
vayý iþaret ederek:

– Namaz vakti geçti Halil, dedi. Bu saatten
sonra ancak diðer iki isteðini gerçekleþtirebiliriz.
Haydi gel. Sobaya birkaç odun daha atalým. Birkaç
saat sonra sabah namazýnýn kazasýný kýlarsýn. O za-
mana kadar Kur'ân okuyalým seninle.



Camiye girdiler. O an her ikisinin yüreði de coþ-
kuyla atýyordu. Dýþarýda ise her birini bir meleðin ta-
þýdýðý ve hiçbiri diðerine benzemeyen kar taneleri dö-
ne döne yer yüzüne inmeye devam ediyordu. 
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SÖZLÜK

esrarlý: Gizli yönleri bulunan, ne olduðu anla-
þýlamayan, akýl erdirilemeyen

gücenmek: Birinin beklenilmeyen bir davraný-
þý veya sözü karþýsýnda kýrgýnlýk duymak, kýrýlmak.

hayýflanmak: Acýnmak, üzülmek, yerinmek.

heybe: At, eþek vb. binek hayvanlarýnýn eðeri
üzerine geçirelen veya omuzda taþýnan kilimden
yapýlmýþ iki gözlü torba.

hücum: Saldýrma, saldýrý, saldýrýþ.

insaf: Acýmaya, vicdana veya mantýða daya-
nan adalet.

kanepe: Birkaç kiþinin oturabileceði geniþlikte
koltuk, çekyat.

karakter: Bir bireyin kendine özgü yapýsý, onu
baþkalarýndan ayýran temel belirti ve bireyin dav-
ranýþ biçimlerini belirleyen ana özellik.

kurs: Resmî ve özel kuruluþlarca ilgililere be-
lirli bir konuda bilgi, beceri ve davranýþ kazandýr-
mak amacýyla düzenlenen ve kýsa süreli derslere
dayanan eðitim etkinliði.
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mihrap: Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yö-
nünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrýl-
mýþ olan oyuk veya girintili yer.

pervaz: Kapý, pencere vb. yerlerin kenarlarýna
geçirilen ensiz parça.

þeker sucuðu: Ceviz, badem içi vb. þeylerin,
bir ipliðe dizildikten sonra niþasta ile koyulaþtýrýl-
mýþ kaynar üzüm þýrasýna batýrýlmasýyla yapýlan
tatlý bir yiyecek.

yörük: Hayvancýlýkla geçinen, Toroslarda ya-
þayan göçebe Türk oymaðý, yürük.

zikir: Allah'ýn adýný art arda söyleme.

yenge: Bir kimsenin kardeþinin, dayýsýnýn veya
amcasýnýn karýsý.
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