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Bilgin o gün eve sevinç içinde
gelmiþti. 

– Anne, anne, diye heyecanla an-
nesini çaðýrdý. Bilgin’in bu heye-

canýnýn sebebi elindeki karnesiydi.
Okullar tatile girmiþ, karneler da-
ðýtýlmýþtý. 

– Bak anneciðim! Karnemizi aldýk.
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Annesi karneye baktýktan sonra:
– Çok güzel, aferin oðlum. Bütün

derslerinde baþarýlý olmuþsun. Seninle
gurur duydum. 

Bilgin, annesinin bu sözleri üzeri-
ne biraz kasýlarak þöyle dedi:

– Eee, anneciðim bana boþuna
Bilgin dememiþler. 

Artýk tatil baþlamýþtý. Okullarýn
tatil olmasý ile birlikte Bilgin,
günlerinin büyük çoðunluðunu ar-
kadaþlarý ile gezerek ve oynayarak
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geçiriyordu. Bilgin’in mahallede en
çok sevdiði arkadaþý Mehmet Can’dý.
Onunla beraber türlü oyunlar oy-
narlardý. 

Yine oyun oynadýklarý bir gün
Mehmet Can, Bilgin’e: 

– Babam beni yaz okuluna kay-
dettirdi. Önümüzdeki haftadan iti-
baren yaz okuluna gideceðim, dedi. 

Bilgin þaþýrmýþtý. Yaz tatilinde de
okul mu olurdu? Merakla yaz oku-
lunun nasýl bir yer olduðunu sordu.
Mehmet Can bildiði kadarýyla yaz
okulunu anlattý. Yaz okulunda öðren-
cilerin hem yeni bilgiler öðrendikle-
rini hem de oyunlar oynadýklarýný
söyledi. Ayrýca çeþitli sporlar da ya-
pýlýyormuþ yaz okulunda. 

Bilgin, “Mehmet Can’ýn anlat-
týklarýna göre yaz okulu çok eðlen-
celi olmalý.” diye düþündü. Hele
yüzme dersleri de olduðunu öðrenin-
ce yaz okuluna iyice heveslendi.

Mehmet Can, Bilgin’e yaz oku-
luna beraber gitmeyi teklif etti. Bu
fikir Bilgin’in çok hoþuna gitmiþti.

Bu konuyu anne ve babasýyla konu-
þacaðýný söyledi. 

Bilgin eve geldiðinde Mehmet
Can ile konuþtuklarýný annesine an-
lattý. Bilgin’in bu düþüncesi annesi-
nin de aklýna yatmýþtý. 

– Oðlum yaz okuluna gitmen çok
güzel olur. Hem eðlenirsiniz hem de
yeni þeyler öðrenirsiniz. Akþam ba-
ban gelince onunla da konuþalým.
Eminim baban da gitmeni ister, dedi. 

Bilgin, sabýrsýzlýkla babasýnýn ge-
leceði saati bekledi. Babasý iþten eve
dönünce, yaz okuluna gitme konu-
sunu ona da anlattýlar. Bilgin me-
rakla babasýnýn cevabýný bekliyordu:

– Oðlum, tatili deðerlendirmek
için yaz okulu güzel bir fýrsat. Ayrýca
sana güzel karnen için bir hediye
vermek istiyordum. Böylece yaz
okulu senin karne hediyen olsun,
dedi. 

Bilgin:
– Yaþasýn, diyerek sevinç çýðlýðý

attý.
Birkaç gün sonra Bilgin de yaz

okuluna baþlamýþtý. Ýlk gün yaz
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okulu öðretmenlerinden Ali Bey, ye-
ni gelen öðrencileri ile tek tek tanýþtý.
Sonra da onlara yaz okulunda uygu-
lanacak programdan bahsetti. 

Yaz okulunda yüzme, masa teni-
si, voleybol, satranç, kitap okuma
gibi birçok faaliyet vardý. Ayrýca
dersler ve etüt saatleri de vardý. Ali
Bey, yaz okulunda Matematik,
Türkçe, Genel Kültür ve Güzel Di-
nimiz olmak üzere dört ders iþlene-
ceðini söyledi. 

Yaz okulunda günler çok güzel
geçiyordu. Öðrenciler durumlarýn-
dan çok memnundular. Bilgin ve
Mehmet Can hem derslerde hem de
yüzme, masa tenisi, voleybol, sat-
ranç gibi faaliyetlerde çok ba-
þarýlýydý. 

Cuma günü etüt saatinde Güzel
Dinimiz dersi vardý. Ders zili çal-
mýþtý. Öðrenciler sýnýf kapýsýna doð-
ru yöneldiler. Fakat sýnýfýn kapýsý ki-
litliydi. Herkes kapýyý açmaya
çalýþýyor, fakat kapý bir türlü
açýlmýyordu. Öðrencilerin sýnýfa gir-
meyip kapýda beklediklerini gören

Ali Bey: 
– Çocuklar neden girmediniz sý-

nýfa, diye sordu. 
Öðrenciler:
– Kapý kilitli öðretmenim, diye

cevap verdi.
– Öyleyse görevliyi bulup kapýyý

açtýralým, dedi ve Mehmet Can’a
dönerek:

– Mehmet Can, alt kattan görev-
liyi çaðýrýr mýsýn, dedi.

Mehmet Can, hýzlýca alt kata
inip görevliye durumu anlattý. Bir
süre sonra görevli elinde anahtarla
gelip kapýyý açtý. Kapý açýlýnca hep
beraber sýnýfa girdiler.

Ali Bey: 
– Çocuklar, bu dersimizin adý

Güzel Dinimiz. Bu derste güzel di-
nimizle ilgili temel bilgileri öðrene-
ceðiz. Dersimize bir soruyla baþla-
mak istiyorum, dedi.

Bunun üzerine bütün öðrenciler
merakla soruyu beklemeye baþladý.

– Çocuklar az önce kapý kilitli ol-
duðu için sýnýfa giremedik. Ancak
kapýnýn anahtarýný kullanýnca sýnýfa
girdik, deðil mi?



5

Öðrenciler: 
– Evet, diye cevap verdiler.
Ali Bey konuþmaya devam etti:
– Gördüðünüz gibi anahtar olma-

dan sýnýfa bile giremiyoruz. Þimdi ge-

lelim sorumuza. Güzel dinimizin adý
Ýslâmiyet. Bir kiþinin Ýslâmiyet’e gir-
mesi için de bir anahtar gereklidir. Bu
anahtarýn ne olduðunu bilen var mý? 

Öðrenciler bu soru karþýsýnda
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þaþýrmýþtý. Herkes birbirine bakýyor-
du. Hiç kimse bu sorunun cevabýný
bilemiyordu. Kendi aralarýnda ce-
vabý bulmaya çalýþýrken sýnýfta bir
uðultu oluþtu. 

Ali Bey: 
– Çocuklar biraz sessiz olursanýz

size bir ipucu vereceðim, deyince
herkes dikkat kesildi. 

Ali Bey:
– Size sorduðum anahtar, Ýslâm’ýn

þartlarýndan biri olan bir söz, deyince
Ömer hemen atýldý:

– Namaz! Namaz! 
– Hayýr, namaz da Ýslâm’ýn þart-

larýndandýr, ama ben bir söz sordum.
Baþka fikri olan var mý?

Bütün sýnýf merakla Ali Beye
bakýyordu. Kimseden bir cevap gel-
meyince Ali Bey açýklamaya devam
etti:

– Madem bilemediniz, biraz daha
ipucu vereyim. Bir kiþinin Müslüman
olmasý için bu anahtar sözü söyle-
mesi gerekir. Evet, þimdi söyleyin
bakalým neymiþ bu söz? 

Kimse parmak kaldýrmýyordu.

Ali Bey, kimsenin bilmediðini görün-
ce cevabý kendisi söyleyecekti ki tam
o sýrada Bilgin’in parmak kaldýr-
dýðýný gördü. 

Bilgin: 
– Öðretmenim, kelimei þehadet

mi?
– Aferin Bilgin, doðru söyledin.

Bir kiþinin Müslüman olmasý için
kelimei þehadeti söylemesi gerekir.

Bilgin kimsenin bilemediði bir
soruyu bilmiþ olmanýn gururunu
duyuyordu. Ali Bey, Bilgin’e:

– Bilgin, kelimei þehadetin nasýl
söylendiðini de biliyor musun?

Bilgin:
– Lâ ilâhe illâllah, diye cevap

verdi. 
Ali Bey:
– Doðru ama eksik bir cevap.

Buna kelimei tevhid denilir. Kelimei
þehadet biraz daha uzun, dedi ve
sýnýfa dönerek:

– Kelimei þehadeti tam olarak
bilen var mý, diye sordu.

Bunun üzerine Mehmet Can:
– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah, dedi.
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– Bu da eksik bir cevap.
– Doðrusu  tam olarak þu þekil-

de söylenir: “Eþhedü en lâ ilâhe illâl-
lah ve eþhedü enne Muhammeden
abdühü ve Resûlühü” 

Bunun üzerine herkes kendi
arasýnda bu cümleyi söylemeye ça-
lýþtý. Sýnýfta tekrar bir uðultu olmuþ-
tu. Ali Bey:

– Arkadaþlar, þimdi kelimei þe-
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hadeti ben söyleyeceðim, siz de tek-
rar edeceksiniz tamam mý?

Öðrenciler hep bir aðýzdan:
– Tamam, dediler.
Kelimei þehadeti hep bir aðýzdan

söylemek öðrencilerin çok hoþuna
gitmiþti. Üç kere daha tekrarladýlar.
Artýk herkes kelimei þehadeti güzel-
ce söyleyebiliyordu.  

Ali Bey:
– Arkadaþlar hepiniz kelimei þe-

hadeti söylemeyi öðrendiniz. Peki
kelimei þehadetin anlamýný bilen var
mý?

Kimsenin bilmediðini anlayýnca
Ali Bey:

– Kelimei þehadetin anlamý þöyle:
“Ben þahitlik ederim ki Allah’tan
baþka ilâh yoktur. Yine þahitlik ede-
rim ki Muhammed, Allah’ýn kulu ve
elçisidir.” dedi.

Daha sonra bunu da topluca tek-
rar ettiler. 

Bilgin ve Mehmet Can o gün
okuldan eve gidene kadar kelimei
þehadeti birlikte tekrarladýlar. Bilgin
eve gelince annesine heyecanla yaz
okulunda yaptýklarýný, kelimei þeha-

detin söyleniþini ve anlamýný öðren-
diðini anlattý. 

Annesi buna çok sevinmiþti. Bil-
gin’in kelimei þehadeti kendisine de
okumasýný söyledi. Bilgin, kelimei
þehadeti annesine de okudu:

– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve
eþhedü  enne Muhammeden abdühü
ve Resûlühü.

O sýrada yanlarýna gelen kardeþi
Gülnur:

– Abiciðim tekerleme gibi söyle-
diðin þey ne, diye sordu. 

– Bu söz, Ýslam’ýn þartlarýndan
biri olan kelimei þehadet. 

Gülnur anlayamamýþtý:
– Nasýl yani? 
– Yani Müslüman olmanýn ilk

þartý, az önce benim söylediðim sözle-
ri, yani kelimei þehadeti söylemektir.

Gülnur heyecanla:
– Öyleyse bu sözü bana da öðre-

tir misin? 
– Elbette, seve seve öðretirim

kardeþim.
Daha sonra birlikte kelimei þeha-

deti söylemeye çalýþtýlar. Bilgin
söylüyor, Gülnur da tekrarlamaya
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çalýþýyordu. Gülnur baþta biraz zor-
lanmýþtý:

– Eþhedü en lâ ilâhe illâllah...
Devamý nasýldý abi? 

Bilgin:

– Ve eþhedü  enne Muhammeden
abdühü ve Resûlühü.

Birkaç kez tekrar ettikten sonra
artýk Gülnur da kelimei þehadeti
söyleyebiliyordu. 
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MUKADDES YOLCULUK



11

Son birkaç gündür evdeki hare-
ketlilik Sevde’nin dikkatini çekiyor-
du. Çünkü herkes devamlý bir þey-
lerle meþguldü. Dedesi ve babaan-
nesi bazý kitaplar okuyorlar ve oku-
duklarýný kendi aralarýnda tartýþýyor-

lardý. Annesi, aldýðý beyaz kumaþ-
larla bazý elbiseler dikiyordu. Ayrýca
komþularýndan ve akrabalarýndan
birçok kiþi babaannesini ve dedesini
ziyarete geliyor, onlara “hayýrlý yol-
culuklar” diliyorlardý. Evdeki bu
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telâþýn ve hazýrlýðýn sebebi yakýnda
hacca gidecek olan babaannesi ve
dedesi içindi. 

Sevde, bu telâþlý günlerden birin-
de okuldan döndüðünde halasýnýn
mis gibi kokan pasta ve çörekler pi-
þirdiðini gördü. Babasý ise yeni va-
lizler getirmiþ ve bazý eþyalarý titiz-

likle o valizlere yerleþtirmekle meþ-
guldü. Sevde, bir an dedesi ve
babaannesinin hacca gideceðini
unutarak:

– Anneceðim bir yere mi gide-
ceðiz? Bu valizleri niçin hazýrlýyor-
sun, diye sordu.  

– Hayýr kýzým. Biz bir yere git-



13

meyeceðiz, ama biliyorsun babaan-
nen ve deden hacca gidecekler.
Bütün bu hazýrlýklar onlar için. 

– Halamýn yaptýðý pasta ve çö-
rekler de onlar için mi anneciðim?

– Evet kýzým. Babaannen ile de-
den yarýn sabah uçaða binecekler.
Onlarýn ihtiyaç duyacaklarý eþyalarý
hazýrlýyoruz. Çünkü onlar yaklaþýk
bir ay hacda kalacaklar. 

Sevde, annesinin söylediklerini
tam anlamamýþtý, ama çok sevdiði
babaannesi ve dedesinin uzun bir
yolculuða çýkacaklarýna üzülüyordu.
Annesini mutfakta býrakarak evin
salonundaki babaannesinin yanýna
gitti. Babaannesinin yanýnda misa-
firler vardý. Bir süre misafirlerin
kalkmalarýný bekledi. Misafirler kal-
kýnca babaannesine merakla sordu:

– Babaanne yolculuða çýkmanýza
az kalmýþ? 

– Evet kýzým. Allah kýsmet eder-
se yarýn sabah gideceðiz. Hatýrlýyor-
san sana daha önce Peygamberimizin
doðup büyüdüðü, yaþadýðý þehirleri
anlatmýþtým.  

– Aaa evet, Mekke ve Medine’yi di-
yorsun. Yoksa oraya mý gidiyorsunuz?

– Evet yavrum, hacda Kâbe ziya-
ret edilir. Kâbe de Mekke’dedir. 

– Hac nedir babaanne?
– Hac, belirli bir zamanda Kâbe’yi

ve etrafýndaki mukaddes yerleri zi-
yaret etmek ve yapýlmasý gereken
görevleri yerine getirmektir evlâdým.

– Peki Kâbe nedir?
– Bak yavrum, insanlarýn Allah’a

ibadet etmek için yaptýklarý bazý
yapýlar vardýr.

– Camiler gibi mi?
– Evet, camiler gibi. Ýþte Kâbe

de böyle bir ibadet yeridir. Hem de
ilk insan ve ilk peygamber olan Haz-
reti Âdem tarafýndan yapýlan bir
ibadet yeridir. Bizler namazlarýmýzý
Kâbe’nin bulunduðu yöne dönerek
kýlarýz. 

Sevde, babaannesinin söyledikle-
rini merakla dinliyordu. O sýrada
aklýna bir soru daha geldi:

– Kâbe, Hazreti Âdem’den bugüne
kadar nasýl kalabilmiþ babaanne?

– Bazý dönemlerde depremler ve
seller sebebiyle yýkýlmýþ, ama sonra



14

tekrar yapýlmýþ. Hazreti Âdem’den
sonra Hazreti Ýbrahim ve oðlu Haz-
reti Ýsmail  onu yeniden inþa etmiþ-
ler. Daha sonra çevresine þehir ku-
rulmuþ. Þimdi çevresi çok güzelleþti-
rilmiþ. Dünyanýn dört bir tarafýndan

insanlar gidip orayý ziyaret ediyorlar. 
Bunlarý dinledikten sonra Sev-

de’nin hac ile ilgili meraký daha da
artmýþtý: 

– Babaanne, niçin þimdi gidiyor-
sunuz hacca? Okullar tatil olunca
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gitseniz de, ben de sizinle gelsem ol-
maz mýydý, dedi. 

Babaannesi, Sevde’ye gülümse-
yerek baktý ve:

– Caným yavrum, hacca sadece
yýlýn belli bir zamanýnda gidilir. Hac,
her sene kurban bayramýnýn olduðu
dönemde yapýlýr. Bunun dýþýnda
yýlýn herhangi bir zamanýnda Kâbe’ye
yapýlan ziyaretlere umre denir.
Ýnþallah, döndüðümüzde oralarda
yaþadýklarýmý ve gördüklerimi sana
uzun uzun anlatýrým.

– Mekke, çok mu uzak babaanne?
– Evet kýzým. Buradan epey uzak

bir yer. 
– Gitmeseniz olmaz mý? Ben siz-

lerden ayrýlmak istemiyorum. 
– Kýzým, hacca gitmek de namaz

gibi oruç gibi Allah’ýn emrettiði bir
ibadettir. Gücü ve malý olan kimse-
nin ömründe en az bir kez hacca git-
mesi farzdýr. Biz de senden ayrýlmak
istemiyoruz, ama gitmemiz gereki-
yor. Allah nasip ederse bir ay sonra
tekrar evimize döneceðiz.

Sevde, babaannesinin söyledikle-
rini kabullenmiþ gibiydi. Fakat bir

sorusu daha vardý:
– Hacca sadece yaþlýlar mý gider

babaanne? 
– Hayýr kýzým. Yeterli miktarda

parasý ve gücü olan yetiþkin her
Müslüman’ýn hayatýnda bir kez hac-
ca gitmesi gerekir. Biz bu yaþýmýza
kadar fýrsat bulamadýk. Ama þu an-
da Allah’a þükür gidecek vaktimiz
de paramýz da var.

– Ýnþallah bir gün ben de giderim,
dedi Sevde. 

Bu konuþmalardan sonra baba-
annesi ve dedesi yapýlan hazýrlýklarý
son kez kontrol ettiler ve eksiklikleri
tamamladýlar. Çünkü sabah erkenden
uçaða yetiþmeleri gerekiyordu. 

O sabah herkes erkenden uyan-
mýþ, evde tekrar bir telâþ baþlamýþtý.
Hep beraber kahvaltý yaptýlar. Sev-
de’nin babasý valizleri arabaya yer-
leþtirdi. Daha sonra uçaða yetiþmek
için hemen çýkmalarý gerektiðini
söyledi. 

Bunun üzerine bütün aile heye-
canla Sevde’nin babaannesini ve de-
desini yolcu etmek üzere hava-
alanýnýn yolunu tuttu. Havaalaný
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çok kalabalýktý. Hacca gidecekleri
uðurlamaya gelen bütün arabalarýn
camlarýnda Türk bayraklarý vardý.
Her yerde âdeta bir bayram havasý
yaþanýyordu. Hacý adaylarý beyaz el-
biseler giymiþ ve yakalarýna da
küçük Türk bayraklarý takmýþlardý.
Herkes çok heyecanlý görünüyordu.

Ýnsanlarýn sevdiklerini böyle güzel
bir þekilde uðurlamalarý Sevde’yi et-
kiledi. 

Yolcularýn uçaða binmeleri ge-
rektiði söylenince heyecan bir kat
daha arttý. Artýk vedalaþma zamaný
gelmiþti. Sýrayla herkes babaanne-
nin ve dedenin ellerini öptü. Onlar-
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dan hacda kendilerine dua etmelerini
istediler. Sevde de babaannesi ve de-
desini doya doya öptü. 

Vedalaþmadan sonra hacca gide-
cekler, kendilerini uçaða götürecek
otobüse bindiler. Herkes geride ka-
lanlara el sallýyordu. Bu arada Sev-
de’nin annesi gözyaþlarýný tutama-
dý. Uçak havalanýp gözden kaybola-
na kadar havaalanýnda beklediler. 

Birkaç gün sonra Sevde’nin ba-
baannesi ile dedesi Mekke’den tele-
fon etti. Telefonda oralarýn çok kala-
balýk olduðunu, dünyanýn birçok
ülkesinden Müslümanlar’ýn hac için
Mekke’ye geldiklerini söyledi. De-
desi de Mekke’de Kâbe’yi tavaf et-
tiklerini, Medine’de de Peygamber
Efendimizin kabrini ziyaret edecek-
lerini söyledi. 

Sevde hacca giden babaannesini
ve dedesini çok özlemiþti. Hacdan
dönmelerini dört gözle bekliyordu.
Onlar gideli tam bir ay olmuþtu.
Babasý cuma günü öðleden sonra
uçaðýn havaalanýna ineceðini söyle-
yince Sevde sevincinden:

– Yaþasýn! Yaþasýn, diye sevinç

çýðlýklarý attý.
Cuma gününün gelmesini sabýr-

sýzlýkla beklemeye baþladý. Cuma sa-
bahý evde herkesi bir heyecan sar-
mýþtý. Dede ve babaannenin geliþi
için bütün hazýrlýklar yapýlmýþtý.

Hep beraber toplanýp, hava-
alanýnýn yolunu tuttular. Sevde, yol-
da havaalanýna giden birçok araba
gördü. El sallayarak sevincini onlarla
paylaþtý. 

Havaalanýndaki çýkýþ kapýsýnýn
önünde yüzlerce insan hacdan gele-
cek yakýnlarýný karþýlamak için top-
lanmýþtý. Bu sýrada beklenen uçaðýn
havaalanýna indiðini belirten anons
duyuldu. Herkes sevinç çýðlýklarý
atýyordu. Sevde de heyecandan ye-
rinde duramýyordu.

Nihayet yolcular uçaktan teker
teker inmeye baþladýlar. Çýkýþ kapý-
sýnda büyük bir kalabalýk oluþmuþ-
tu. Herkes sevinçle yakýnlarýyla ku-
caklaþýyordu. Sevde de babaannesi
ve dedesini aradý. Kalabalýk arasýnda
önce babaannesini gördü, sonra da
dedesini. Büyük bir hasretle onlara
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doðru koþtu. Onlarla kucaklaþýp el-
lerini öptü. O arada Sevde’nin babasý
da yanlarýna geldi. Herkes birbiriyle
kucaklaþýp hasret giderdi. 

Babaannesi, gelenler arasýnda
Sevde’nin annesinin olmadýðýný fark
etmiþti. Sebebini tahmin ediyordu.
Eve geldiklerinde babaanne, tah-

mininde yanýlmadýðýný gördü: 
Büyükanne ve dede hacdayken

Sevde’nin bir kýz kardeþi olmuþtu.
Sevde’nin annesi yeni doðan bebekle
ilgilendiði için kendilerini karþýla-
maya gelememiþti. 

Babaannesi eve gelince küçük to-
rununu sevgiyle kucaðýna aldý, uzun



19

uzun öpüp kokladý. Sonra:
– Minik torunuma ne isim verdi-

niz, diye sordu. 
Sevde’nin annesi:
– Ýsim vermek için sizin dönü-

þünüzü bekledik, dedi. Bunun üzeri-
ne babaanne:

– Hacda iken doðacak torunumu
düþündüm. Ona çok dua ettim.
Sonra adýný düþündüm. Erkek olur-
sa adýnýn Ýsmail, kýz olursa Hacer ol-
masýný arzuladým. Eðer kabul eder-
seniz adý Hacer olsun.

Babaannenin bu tavsiyesini her-
kes beðendi. Bu ismin kabul edilme-
sine sevinen babaanne:

– Allah ismini mübarek, ömrünü
uzun ve hayýrlý etsin, diye dua etti. 

Sevde’nin babaannesi ve dedesi
hacdan herkese birer hediye getir-
miþti. Sevde, kendisine alýnan elbi-
seyi çok beðendi ve hemen üzerine
giydi. Sonra babaannesine ve dede-
sine teþekkür etti. 

Sevde’nin dedesinin ve babaanne-
sinin döndüðünü, komþularý ve
dostlarý da haber almýþlardý. Eve bir-
çok misafir geliyordu. Gelen misa-

firlere hurma ve zemzem ikram edi-
liyordu. Ayrýca tesbih, misvak, takke
ve eþarp gibi hediyeler de veriliyor-
du. Misafirler hurmalarý yiyip, zem-
zem suyundan içiyorlar, sonra da: 

– Allah haccýnýzý kabul etsin, biz-
lere de nasip etsin, diye dua ediyor-
lardý. 

Sevde daha önce hurma yemiþti,
ama zemzemi ilk kez içiyordu. Zem-
zem, Sevde’nin çok hoþuna gitmiþti.
Tadý içtiði normal sulardan biraz
farklýydý. Misafirler gidince Sevde,
babaannesine: 

– Babaanne bu suyun ne özelliði
var? Niçin ta uzaklardan bunu ge-
tirdiniz, diye sordu. Babaannesi to-
rununa sevgiyle baktý ve:

– Yavrucuðum bu su, normal bir
su deðil, dedi. 

– Normal bir su deðil mi, nasýl
yani?

– En iyisi ben sana bu suyun
hikâyesini anlatayým.

– Lütfen anlat babaanne.
– Çok uzun zaman önce, Peygam-

berimizin büyük dedesi olan Hazreti
Ýbrahim, eþi Hazreti Hacer ve oðlu
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Ýsmail’i alýp Kâbe’nin bulunduðu
yere gelmiþ. Bir müddet sonra Haz-
reti Ýbrahim’in oradan ayrýlmasý ge-
rekmiþ. Hazreti Ýbrahim gideceði
sýrada Allah’a þöyle dua etmiþ:

“Allah’ým eþimi ve çocuðumu bu

mübarek topraklara býrakýyorum.
Hiçbir þeyin olmadýðý bu yerde aile-
mi Sen koru. Sen iyi insanlardan on-
lara dost, arkadaþ, yardýmcý ve kom-
þu yap. Onlara  nimetlerinden ver.
Onlar da verdiklerinin kýymetini bi-
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lip sana þükretsinler.” demiþ.
Sevde, Hazreti Ýbrahim’in eþinin

ve oðlunun orada yalnýz baþlarýna
kaldýklarýný duyunca:

– Babaanne daha sonra onlar o
ýssýz, susuz yerde yapayalnýz ne yap-
týlar? Allah onlara yardým etti mi?

– Elbette kýzým. Allah yapýlan
samimî dualarý kabul eder ve iyi in-
sanlarý yardýmsýz býrakmaz.  

– Peki, sonra ne olmuþ?
– Hazreti Ýbrahim, onlarý Allah’a

emanet edip oradan ayrýlmýþ. Gün-
ler sonra Hazreti Hacer ve oðlu
Ýsmail’in yiyecekleri ve sularý tüken-
miþ. Oðlu Ýsmail susuzluktan aðla-
maya baþlayýnca, Hazreti Hacer, su
aramak için Safa ve Merve denilen
iki tepe arasýnda defalarca gidip gel-
miþ. Bir yandan çocuðuna bir þeyler
olur korkusuyla evlâdýný gözetliyor,
diðer yandan da yavrusuna içirebile-
ceði bir avuç su arýyormuþ. Fakat
çok gezmesine raðmen hiç su bula-
mamýþ. Ümitsizce geri döndüðünde
oðlu Ýsmail’in ayak ucunda berrak,
þýrýl þýrýl bir suyun fýþkýrdýðýný gör-

müþ. Gözlerine inanamamýþ. Hay-
retler içinde Allah’a binlerce þükret-
miþ. Tükenmesin diye bu suyun et-
rafýný kapatmaya çalýþmýþ. Bunu ya-
parken heyecanla “Zem! Zem!” di-
yormuþ. 

Bu arada Sevde babaannesine:
– Zemzem ne demek babaanne,

diye sordu.
– Onlarýn konuþtuðu dilde “Zem!”,

“Dur!” demekmiþ yavrum. Hazreti
Hacer heyecanla suya durmasý için
“Zem! Zem!” diye seslenmiþ. Çünkü
suyun akýp tükeneceðini zannetmiþ.
Oysa su hiç durmadan tükenmeden
akmaya devam etmiþ. Hazreti Ha-
cer ve oðlu Ýsmail, zemzem denilen
bu sudan kana kana içmiþler. Daha
sonra oraya gruplar hâlinde insanlar
gelmiþ. Zemzem suyunun bolluðu-
nu görenler oraya yerleþmeye karar
vermiþler. Çünkü oralar hep çöl ol-
duðundan su çok deðerliymiþ.
Ýnsanlar o vadide bahçeler kurmuþ,
meyve aðaçlarý dikmiþler. Çok güzel
ürünler elde etmiþler. Ýþte Peygam-
berimiz Hazreti Muhammed’in
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(Sallahu Aleyhi ve Sellem) doðduðu
Mekke þehri böyle kurulmuþ. Her
neyse Hazreti Ýbrahim’i ve ailesini
anlatýyordum. 

– Evet, Hazreti Ýbrahim geri dön-
müþ mü babaanne?

– Yýllar sonra Hazreti Ýbrahim
geri dönmüþ. Oðlu Ýsmail’in büyü-
yüp yiðit bir delikanlý olduðunu
görmüþ. Baba-oðul Allah’ýn emri ile
yeri kaybolmuþ olan Kâbe’yi tekrar
inþa etmiþler. Allah, Hazreti Ýbra-
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him’e, insanlara þöyle demesini em-
retmiþ: “Ey insanlar! Allah’ýn çaðrý-
sýna uyun. O’na ibadet için Kâbe’yi
ziyaret edin.”

Hazreti Ýbrahim de insanlarý,
Kâbe’yi ziyaret etmeleri için davet
etmiþ. Bu davetten sonra insanlar,
Kâbe’de Allah’a bir þükür görevi
olarak hac ibadetlerini yapmaya
baþlamýþlar. Ýþte yavrum Müslü-
manlar, Ýslâm’ýn beþ þartýndan  biri
olan hac ibadetini yerine getirmek
için Kâbe’yi ziyaret ederler. Bu ziya-
ret sýrasýnda bizim yaptýðýmýz gibi
bol bol zemzem içerler ve hac
dönüþünde yakýnlarýna da götürür-
ler. Ýnsanlar zemzem içtikçe Hazreti
Hacer ve oðlu Ýsmail’i hatýrlar. Bu
su onlarýn bizlere hatýrasýdýr.

Babaannesinin anlattýklarýný dik-
katle dinleyen Sevde:

– Babaanne, sizin hacca niçin git-
tiðinizi þimdi daha iyi anladým.

– Peki yeni doðan kardeþine niçin
Hacer adýný koymak istediðimi de
anladýn mý?

– Onu da anladým galiba.
– Nedenmiþ söyle bakalým?
– Hacer, Hazreti Ýbrahim’in eþi

ve Hazreti Ýsmail’in annesi olduðu
için, deðil mi?

– Aferin benim akýllý kýzýma!
Sevde merakla:
– Peki babaanne, zemzem suyu

yüzlerce yýldýr hiç bitmiyor mu?  
– Hayýr kýzým, bu mübarek su

yüzlerce yýldýr hiç bitmeden akýyor.
Her yýl Kâbe’yi ziyarete gelen mil-
yonlarca insan bu sudan içer ve ya-
kýnlarýna götürür. Bu su hiç tüken-
meden akar ve herkese yeter. 

Sevde, zemzemin ve Kâbe’nin
hikâyesini dinledikten sonra:

– Babaanne, büyüyünce ben de
hacca gideceðim. Zemzem suyunun
çýktýðý yeri ben de göreceðim.

– Ýnþaallah kýzým. Allah sana da
nasip eder, oralarý sen de ziyaret
edersin.

Bu arada odaya giren ve konuþ-
malarý dinleyen Sevde’nin annesi ve
babasý bu duaya birlikte:

– Âmin, dediler.
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DÝNÝN DÝREÐÝ
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Yaðmurlu bir gündü. Birkaç
gündür devam eden yaz sýcaklarý,
yerini güzel bir yaz yaðmuruna
býrakmýþtý. Güneþli havada parklar-
da, caddelerde dolaþan insanlar evle-
rine çekilmiþlerdi. Her gün dýþarý
çýkan Furkan ve Enes de o gün hava
yaðmurlu olduðu için evden çýkma-

mýþlardý. Evde oturmaktan sýkýlýnca
da bilgisayarý açýp oyun oynamaya
baþlamýþlardý.

O gün bilgisayarda araba yarýþý
oynuyorlardý. Ýkisi de birbirlerine
nasýl daha iyi oyun oynadýklarýný
göstermek istiyordu. Bu sebeble iki
kardeþ bütün kabiliyetlerini ortaya
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koymaya çalýþýyordu. Ancak bazen
bu tutumlarý onlarýn birbirleriyle
tartýþmalarýna sebep oluyordu. 

Furkan ve Enes’in heyecanlý he-
yecanlý konuþmalarý salonda oturan
dedelerinin dikkatini çekmiþti. De-

deleri her yaz tatilinde onlara gelir-
di.  Birkaç gün orada misafir olarak
kalýrdý. Bu yaz tatilinde de çok sev-
diði torunlarýný görmek için gelmiþ-
ti. Ancak torunlarýnýn birbirleriyle
tartýþmalarý onu þaþýrtmýþtý. Onlara:
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– Bakýn çocuklar! Sizin bu tar-
týþmalarýnýz birbirinize karþý olan sev-
gi ve saygýnýza zarar verebilir. Neden
tartýþýyorsunuz bakalým, dedi

Enes dedesine cevap verdi:
– Dede, biz kavga etmiyoruz ki!

Sadece tartýþýyoruz.
– Olur mu, benim aslan toru-

num! Bu tartýþmanýz kýrýcý olabilir.
Önemsiz bir oyun için tartýþmama-
lýsýnýz.

Enes konuþmaya devam etti:
– Ama dede! Furkan abimi hep

yeniyorum. O, bana “Yenemedin,
ben senden daha iyi oynuyorum.”
diyor. 

– Bak yavrum! Önemli olan be-
raberce oyun oynamanýzdýr. Oyunun
gayesi hoþ vakit geçirmek. Bu tavýr-
larýnýzla nasýl hoþ vakit geçirebilirsi-
niz? Hem böylece beni de üzüyorsu-
nuz. 

– Haklýsýn dede. Bir daha tartýþ-
mayacaðýz, dediler. 

Dedeleri onlarýn hatalarýný anla-
malarýna çok sevinmiþti. Torunlarý-
na tam bir þey söyleyecekti ki evin
yakýnýndaki camiden gelen ezan se-
sini duydu. Bunun üzerine hemen

hazýrlanýp evden çýktý. 
Dedeleri namazdan sonra hemen

eve döndü. Gelirken Furkan ve
Enes’e çikolata getirmiþti. Ýki kardeþ
dedelerinin kendilerine verdiði çiko-
latalarý aldýlar ve ona teþekkür etti-
ler. Enes çikolatasýný abisine göste-
rerek:

– Bak benimki daha güzel, diyor-
du. Furkan ise biraz önce dedesinin
söylediði sözleri hatýrlamýþ ve karde-
þine cevap vermemiþti. Daha sonra
Furkan, dedesinin yanýna oturdu:

– Dede, bir þey soracaðým. Neden
bu yaðmurlu günde dýþarý çýktýn?

– Duyduðum bir ses beni dýþarý
davet etti. Ben de bu davete uydum. 

Enes meraklý meraklý sormaya
devam etti:

– Ne daveti dedeciðim, ne sesi?
Dedeleri gülerek cevap verdi:

– Ezan sesi çocuklar, ezan sesini
duyunca Müslümanlar hemen na-
mazlarýný kýlarlar.

– Ama dede! Babam da namaz
kýlýyor, ama o her zaman camiye git-
miyor. Evde veya cami dýþýnda bir
yerde namaz kýlýnmaz mý?

– Camiden baþka yerlerde de na-
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maz kýlýnýr tabi. Ama camiye gitmek
ve diðer insanlarla beraber namaz
kýlmak daha güzel ve sevaplýdýr. 

Hiç konuþmadan dedesini dinle-
yen Furkan bu arada söze karýþtý: 

– Her gün beþ defa abdest alýp na-
maz kýlmak zor olmuyor mu dede?

– Hiç zor olur mu yavrum! Müs-

lüman olan herkes için namaz Al-
lah’ýn en önemli emirlerinden biri-
dir. Bak annen günde üç kez yemek
hazýrlýyor ve biz de oturup yiyoruz.
Bu bize sýkýcý gelmiyor deðil mi?
Ýnsan yemek yerken sýkýlýr mý?

Her iki kardeþ de gülüþtüler.
Dedeleri de gülümsedi:
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– Yediðimiz yemekleri bize Yüce
Rabbimiz veriyor. Havayý, suyu her
þeyi Allah bizler için yaratmýþ. Bu
nimetlere karþýlýk bizden teþekkür
etmemizi istiyor. Biz de Allah’a kar-
þý teþekkür borcumuzu ibadetleri-
mizle ödüyoruz. 

Bu sýrada salona gelen anneleri
söze karýþtý:

– Dedesi, Furkan ve Enes zaten
namazlarýný kýlýyorlar, dedi. Annesi-
nin iltifatlý sözleri Enes’i çok sevin-
dirmiþti:

– Ben abimden daha iyi kýlabili-
yorum. Çünkü o dün akþam nama-
zýnýn farzýný üç yerine dört rekât
kýldý. 

Enes’in bu sözlerine Furkan da-
yanamadý:

– Sen de annem seslendiðinde na-
mazdayken cevap verdin. Namazýn
bozuldu, dedi. Onlarý gülümseyerek
dinleyen dedeleri tekrar konuþmaya
baþladý:

– Susun bakayým. Sizin kýskanç-
lýðýnýz tuttu yine. 

Bu sýrada anneleri: 
– Dedesi, yarýn namaza giderken

ikisini de camiye götür. Hangisinin
daha güzel ve doðru kýldýðý o zaman
anlaþýlýr, dedi. 

– Peki, öyle yapalým bakalým. Bu
fikre siz ne dersiniz torunlar?

Dedelerinin bu sözü üzerine iki
kardeþ de neþeyle baðýrdýlar:

– Yaþasýn! Camiye gidiyoruz. 
– Hem yarýn cuma. Cuma na-

mazýný hep beraber kýlmýþ oluruz.
Namazdan çýkýnca da size dondur-
ma alýrým.

Furkan ve Enes daha önce de ca-
miye gitmiþlerdi. Ama bu kez dedele-
riyle gidecekleri için çok sevinmiþlerdi. 

Ertesi gün camiye gitmeden önce
iki kardeþ de güzelce abdest aldýlar.
Anneleri onlara güzel ve temiz elbi-
seler giydirdi. Ýki kardeþ saçlarýný da
özenle taramýþlardý. Bu arada baba-
larý Yusuf Beyle dedeleri de ha-
zýrlanmýþtý. Hep beraber evden çýk-
týlar. 

Bir gün önce yaðan yaðmur din-
miþ, güneþ açmýþtý. Cami eve olduk-
ça yakýndý. Kýsa bir süre sonra cami-
ye geldiler. 

Camiye girdiklerinde içeride
Kur’ân okunuyordu. Ezan okunma-
ya baþlayýnca Kur’ân-ý Kerîm sona
erdi. Camide bulunan herkes sessiz-
ce ezaný dinledi. Ezan bitince de her-
kes namazýn sünnetini kýldý. Ýki kar-
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deþ, dedelerinin yanýnda namaza
durmuþlardý. Namazda þaþýrmamak
için göz ucuyla dedelerine bakýyor-
lardý. Daha sonra müezzin tekrar
ezan okudu ve cami imamý merdive-
ne benzeyen bir yere çýktý. Önce
Arapça bazý dualar okudu, ardýndan
bir konuþma yapmaya baþladý. Fur-
kan fýsýltýyla dedesine sordu: 

– Dede, imam niye oraya çýktý? 
Dedesi de fýsýltýyla cevap verdi:
– Oraya minber denir. Her cuma

namazýnda imam oraya çýkar. Dua
okur ve konuþma yapar. Bu konuþ-
maya hutbe denir. Þimdi hutbeyi
dikkatlice dinleyelim, dedi. 

Namazdan sonra insanlar yavaþ
yavaþ  camiden çýkmaya baþladý. Bu
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arada cami iyice boþalmýþtý. Caminin
imamý dedelerini tanýyordu. Onlarý
görünce hemen yanlarýna geldi. On-
larla selâmlaþtý.

– Hayýrlý cumalar Mehmet Ali
amca, buyurun, bizim odaya gide-
lim, dedi.

Ýmamýn, caminin çýkýþýnda bir
odasý vardý. Birlikte oraya girdiler. 

– Mehmet Ali amca! Yoksa bu
delikanlýlar sizin torunlar mý?

– Evet hocam.
– Maþallah! Tebrik ederim, diye-

rek onlarýn baþlarýný okþadý ve onlara
birer çikolata ikram etti. Daha son-
ra iki kardeþe:

– Söyleyin bakalým çocuklar! Si-
zin namazla aranýz nasýl?

Furkan ve Enes baþlarýný sallaya-
rak “Ýyi.” dediler.

– Peki namazlarýnýzý düzgün kýla-
biliyor musunuz? 

Önce Furkan imama cevap verdi:
– Namaz kýlmak çok hoþuma gi-

diyor. Ama bazen unutuyorum, dedi.
Enes de söze karýþtý:
– Ben de namaz kýlýyorum. Ama

sabahlarý çok uykum oluyor. 

Ýmam, Enes’in bu sözlerine gü-
lümsedi.

Bu arada Furkan aklýna takýlan
bir soruyu sordu:

– Namaz çok önemli bir ibadet
deðil mi imam amca?

– Çok güzel bir soru sordun Fur-
kan. Bu sorunun cevabýný Peygam-
berimizin arkadaþlarý da merak edip
O’na sormuþlar. Furkan merakla:

– Peygamberimiz ne demiþ peki?
– Peygamberimiz de arkadaþlarýna

“Sizden birinizin kapýsýnýn önünden
bir nehir aksa ve bu nehirde her gün
beþ kere yýkansa, üzerinde hiç kir
kalýr mý?” diye sormuþ. Arkadaþlarý
da ona “Hayýr, o adamýn üzerinde
hiç kir kalmaz, tertemiz olur.” diye
cevap vermiþler. Sonra da Peygamber
Efendimiz “Ýþte beþ vakit namaz da
bunun gibidir. Allah, namaz sayesin-
de insanlarýn bütün günahlarýný si-
ler.” demiþ. 

Bu sözlerden sonra Furkan ile
Enes, namazýn önemini daha iyi an-
lamýþlardý. Hayatlarý boyunca na-
mazlarýný düzenli kýlacaklarýna ken-
di kendilerine söz verdiler.
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HASTA ZÝYARETÝ
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Engin üçüncü sýnýfa gidiyordu.
Okulunu, öðretmenini, sýnýf arka-
daþlarýný çok seviyordu. Her akþam
ödevlerini yapar, yatmadan önce
okul çantasýný hazýrlardý. Sabahlarý

erken kalkar, kahvaltýsýný yapar,
okuluna zamanýnda giderdi. 

Okulda Engin’in birçok arkadaþý
vardý. Bütün arkadaþlarý ile iyi geçi-
nir, hiçbirinin kalbini kýrmazdý.
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Ama arkadaþlarý içinde en çok Bu-
rak’ý severdi. Bütün oyunlarýný Bu-
rak’la oynardý. Burak da Engin’i çok
severdi. 

Engin o sabah da erkenden kalk-
mýþtý. Elini, yüzünü yýkadý. Annesi
ve babasýyla birlikte kahvaltýsýný
yaptý. Kahvaltýdan sonra diþlerini
fýrçaladý. Okul elbiselerini giydi. An-
nesi ve babasýyla kucaklaþarak evden
çýktý. Okula gitmek için yürümeye
baþladý. Okul Enginlerin evine ya-
kýndý. Kýsa bir süre yürüdükten son-
ra okuluna geldi. 

Öðrenciler okul bahçesinde top-
lanmýþlardý. Engin, arkadaþlarýnýn
arasýnda Burak’ý aradý. Ama Burak
bahçede yoktu. Sýnýfta olabilirdi.
Sýnýfa gitti, ama Burak sýnýfta da
yoktu. Çantasýný sýrasýna koydu ve
ders zilini beklemeye baþladý. Biraz
sonra zil çaldý. Zilin çalmasýyla bir-
likte bütün öðrenciler sýnýflarýna
girdiler. Engin’in gözleri Burak’ý
arýyordu. Ama Burak hâlâ gelme-
miþti. 

Burak, gün boyunca okula gel-
medi. Sýnýfta bulunan diðer öðrenci-
ler de Burak’ý merak etmiþlerdi. Er-

tesi günü beklemeye karar verdiler. 
Fakat ertesi gün de ayný þey ol-

muþtu. Burak okula yine gelmemiþ-
ti. En sonunda Engin, Burak’ýn du-
rumunu öðretmenine sormaya karar
verdi. Dersler bittiðinde öðretmeni-
nin yanýna gitti: 

– Öðretmenim, Burak iki gün-
dür okula gelmiyor. Acaba niçin
gelmediðini  biliyor musunuz?

Engin’in öðretmeni Mustafa Bey
bu soruyu duyunca biraz durdu.
Üzülmüþ gibiydi:

– Ben bu sabah evlerine telefon et-
tim. Burak hastalanmýþ. Galiba birkaç
gün daha okula gelemeyecek, dedi.

– Ne olmuþ öðretmenim?
– Bilmiyorum Engin. Ama galiba

önemli bir hastalýða yakalanmýþ. 
Engin, öðretmenine teþekkür et-

ti. Eve gitmek için okuldan ayrýldý.
Burak için çok üzülmüþtü. Eve gel-
diðinde çok üzgün görünen Engin’e
annesi:

– Engin, yavrum, kötü bir þey mi
oldu? Çok üzgün görünüyorsun. 

– Burak hasta olmuþ anne. Okula
gelemiyor, onun durumuna üzülü-
yorum. 
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Engin’in annesi Burak’ý tanýyor-
du. Engin’le Burak’ýn çok iyi arkadaþ
olduklarýný da biliyordu.

– Neyi varmýþ yavrum?
– Bilmiyorum anne. Öðretmene

sordum. O da sadece hasta olduðu-
nu ve birkaç gün daha gelemeyece-

ðini söyledi.
– Bu kadar üzülmene gerek yok

yavrum. Her insan hasta olabilir.
Ýnþallah yakýnda iyileþir ve okula ge-
lir, yine birlikte olursunuz.

– Ama anne ya aðýr bir hastalýða
yakalanmýþsa?

– Ýnþallah aðýr bir hastalýk deðil-
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dir yavrum. Burak’ýn iyileþmesi için
Allah’a çok dua edelim.

Engin’in annesi sözlerini bitir-
dikten sonra biraz düþündü. Sonra:

– Seninle Burak’ý ziyarete gide-
lim. Olmaz mý, dedi.

Engin hem çok þaþýrmýþ hem de
çok sevinmiþti:

– Ýyi olur anne, haydi hemen gi-

delim.
– Dur bakalým. Sen yemeðini ye.

Ben de hazýrlanayým. 
– Peki anne. 
Engin, yemeðini yerken annesi

de hazýrlanmýþtý. Yolda bir çiçekçi-
den bir demet çiçek aldýlar. Biraz
yürüdükten sonra da Buraklarýn
evine vardýlar. 
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Kapýyý Burak’ýn annesi Kevser
haným açmýþtý. Kevser haným, En-
gin’i tanýyordu. 

– Aaaa Engin! Hoþ geldin, dedi.  
– Ýyi günler Kevser teyze! Burak’ý

görmeye geldik. 
– Öyle mi! Hoþ geldiniz. Buyu-

run, içeri gelin. 
Kevser haným onlarý içeri aldý.

Birlikte salona girdiler. Burak salon-
da yatýyordu. Yüzü kýpkýrmýzýydý.
Sýk sýk yüksek sesle öksürüyordu.
Engin’i görünce biraz gülümsedi.
Engin, Burak’ýn bu hâlini görünce
çok üzülmüþtü. Yataðýnýn yanýna
oturdu. Bu arada Engin’in annesi ile
Kevser haným kendi aralarýnda ko-
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nuþmaya baþlamýþlardý:
– Geçmiþ olsun. Neyi var acaba?

Doktora gittiniz mi?
Kevser haným derin bir nefes aldý

ve konuþmaya baþladý:
– Geldiðiniz için sað olun. Burak

geçen hafta hastalandý. Doktora
götürdük. Akciðerleri hastaymýþ. Ta-
mamen iyileþmesi için ameliyat ol-
masý gerekiyormuþ. 

– Ne zaman ameliyat olacak? 
– Galiba hemen olamayacak.
– Neden?
Kevser haným sustu. Oðlu Bu-

rak’a baktý. Sonra Engin’in annesine
dönerek kýsýk bir sesle:

– Ameliyat masraflarý çok fazla
tutuyor, altý-yedi bin YTL. Bizim o
kadar paramýz yok. Kimseden o ka-
dar parayý borç da isteyemiyoruz.
Borç verecek olsa da geri ödememiz
mümkün deðil, dedi.

Engin’in annesi durumu an-
lamýþtý. Baþýný önüne eðdi:

– Haklýsýnýz, dedi. Allah þifa versin. 
Bu arada Engin de Burak’la ko-

nuþuyordu. Biraz sonra Engin ve an-
nesi izin isteyerek kalktýlar. 

Burak, arkadaþý Engin’e kendisini
ziyaret ettiði için çok teþekkür etti. 

Engin, arkadaþýný gördüðü için
hem sevinmiþ hem de üzülmüþtü.
Yolda annesine sordu:

– Anne Burak’ýn hastalýðý ney-
miþ? Ne zaman iyileþecekmiþ?

– Akciðerleri hastalanmýþ yavrum.
Ameliyat olmasý gerekiyormuþ.

– Öyleyse niye ameliyat olmuyor?
– Yavrum, ameliyat çok para tu-

tuyormuþ. Onlarýn da o kadar parasý
yokmuþ. 

Engin biraz düþündükten sonra 
– Biz verelim anne. 
Engin’in annesi oðlunun bu sö-

zünü duyunca baþýný okþadý:
– Caným yavrum, bizim de o ka-

dar paramýz yok ki. Ama akþam baban
eve gelince konuþalým. Olmaz mý?

Engin biraz ümitlenmiþti. Bu-
rak’ýn tedavisi için gerekli parayý
bulabilirlerdi belki. 

Engin, akþam babasýnýn eve gel-
mesini sabýrsýzlýkla bekledi. Nihayet
babasý Rýza Bey eve geldi. Engin,
babasýna olanlarý anlattý. Bu arada
annesi de onlarý dinliyordu. Rýza
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Bey durumu bir de eþine sordu:

Engin’in annesi:

– Çocukcaðýz çok hasta. Paralarý

da yokmuþ. Yardýmcý olsak iyi olur,

ama çok para gerekiyormuþ. Altý-

yedi bin YTL’yi bizim vermemiz

mümkün deðil.
Rýza Bey koltuðuna oturdu, bi-

raz düþündü. Engin ise sabýrsýzlýkla
babasýnýn ne söyleyeceðini bekliyor-
du. Dayanamadý:

– Baba ne olur! Burak benim en
iyi arkadaþým.
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Rýza Bey oðluna cevap vermedi.
Eþine seslendi:

– Haným! Sen zekât için kimseye
söz vermiþ miydin? 

– Hayýr kimseye söz vermedim.
Engin babasýna biraz kýzmýþtý:
– Baba, hiç beni dinlemiyorsun!

Burak’ýn ameliyat olmasý için para
gerekiyor. 

Rýza Bey gülümseyerek Engin’e

baktý:
– Oðlum annene zekâtý onun için

sordum ya!
– Zekât ne baba?
– Bak oðlum! Zekât belli bir mik-

tardan fazla mala veya paraya sahip
olanlarýn, bu para veya maldan bir
kýsmýný ihtiyaç sahiplerine vermesi-
dir. Bunu, Allah bize emretmiþtir.
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Biz de bu yýlki zekâtýmýzý arkada-
þýnýn ameliyatý için verebiliriz.

– Herkes zekât verir mi baba!
– Hayýr herkes vermez. Paraya ih-

tiyacý olanlar zekât vermez. Sadece
ihtiyaçlarýndan fazla parasý veya
malý olan Müslümanlarýn zekât ver-
mesi gerekir. Hem sana ben zekâtý
öðretmiþtim. Hatýrlamýyor musun?
Ýslâm’ýn beþ þartýndan biriydi.

Engin biraz düþündü:
– Evet baba, þimdi hatýrladým. 
– Aferin benim akýllý oðluma!

Zekât vermek Ýslâmýn beþ þartýndan
biridir. Bu insanlar arasýnda bir çeþit
yardýmlaþmadýr. Malý çok olanýn, ih-
tiyaç sahiplerine sahip çýkmasý ve
onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamasý di-
nî, insanî bir görevdir. Bizim de bi-
raz paramýz birikmiþti. Bunun için
paramýzýn zekâtýný arkadaþýnýn sað-
lýðýna kavuþmasý için verebiliriz. Bi-
zim zekâtýmýz Burak’ýn ameliyatý
için yeterli deðil, ama bazý arkadaþ-
larýma bu durumu söylerim. On-
larýn da bu yýlki zekâtlarýný  isterim.
Kýsmet olursa gerekli parayý ta-
mamlarýz.   

Engin, babasýnýn bu kararýna çok
sevinmiþti. Babasýnýn boynuna sarýla-
rak ona teþekkür etti. Babasý da En-
gin’in yanaðýný okþadý. Engin’in
bütün üzüntüsü gitmiþti:

– Baba, hemen Buraklara haber
verelim.

– Hayýr oðlum, önce gerekli olan
parayý tamamlayalým, onlara sonra
haber verelim. 

Aradan birkaç gün geçmiþti.
Rýza Bey iþten eve dönmüþtü. Kapýyý
çaldý. Kapýyý açan Burak’tý. 

Rýza Beyin yüzü gülüyordu. Bu-
rak daha bir þey demeden:

– Oðlum bugün sana güzel bir
haberim var, dedi. 

Burak heyecanla:
– Ne oldu baba? Yoksa Burak’ýn

ameliyatý için gerekli parayý tamam-
ladýn mý?

Babasý gülümseyerek:
– Evet oðlum. Arkadaþlara Bu-

rak’ýn durumunu anlattým. Onlar da
bu yýlki zekâtlarýný benim gibi Bu-
rak için vereceklerini söylediler.
Kýsacasý artýk Burak’ýn ameliyatýný
yaptýrabiliriz. 
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Engin sevinçle babasýna sarýldý:
– Caným babacýðým! Hemen Bu-

raklara haber verelim. 
Babasý:
– Acele etme oðlum. Yardým ya-

parken insanlarý incitmemek gere-
kir. Akþam yemeðinden sonra bir-
likte evlerine gidelim. O zaman söy-

leriz, dedi.   
Engin, Buraklara telefon edip

akþam babasýyla birlikte ziyarete
geleceklerini söyledi. 

Yemekten sonra Engin’le babasý
Buraklara gittiler. 

Rýza Bey, Burak’ýn babasýyla
tanýþtý. Topladýðý parayý ona teslim
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etti. Burak ve ailesi buna çok sevin-
di. Ertesi gün hastaneye gitmek için
anlaþtýlar. 

Ertesi gün Engin okuluna gitti.
Babasý Rýza Bey de Burak’ýn ailesiyle
birlikte Burak’ý hastaneye götürdü.
Engin’in aklý hep Burak’taydý. Ak-
þam babasý eve geldiðinde Engin’e
olanlarý anlattý:

– Yavrum, arkadaþýn Burak’ý has-
taneye götürdük. Bugün hastanede
ameliyat için gerekli incelemelere
baþlandý. Birkaç gün içinde ameliyatý
yapýlacak. 

Engin, Burak’ýn ne zaman iyile-
þeceðini merak ediyordu. Babasýna
sordu:

– Burak tam olarak ne zaman iyi-
leþir baba?

– Oðlum, Burak’ýn ameliyattan
sonra da bir hafta hastanede kalmasý
gerekiyormuþ. Biz görevimizi yap-
týk. Bundan sonra Burak için bol
bol dua etmeliyiz. Seninle hafta so-
nunda ziyaretine de gideriz. 

Engin, hafta sonunu sabýrsýzlýkla
bekledi. Bu arada Burak ameliyat
olmuþtu. Engin, babasýna sýk sýk
Burak’ýn durumunu soruyordu. Ni-

hayet hafta sonu geldi. Rýza Bey,
Engin ve Engin’in annesi hep birlik-
te hastaneye gittiler. Burak’ýn anne-
si ve babasý yanýndaydýlar. Ameli-
yatýn üzerinden henüz üç gün geç-
mesine raðmen Burak çok iyi görü-
nüyordu. Ayaða kalkabiliyor, oda-
sýnda dolaþabiliyordu. Burak’ýn ba-
basý: 

– Ýnþallah birkaç gün sonra Bu-
rak’ý eve götüreceðiz. Size çok te-
þekkür ederim. Bizi çok sevindirdi-
niz, dedi. 

Rýza Bey gülümseyerek:
– Biz görevimizi yaptýk sadece,

dedi.
Birkaç gün sonra Burak hastane-

den çýktý. Birkaç hafta sonra da
saðlýklý bir þekilde okula geldi. Bü-
tün arkadaþlarý ve öðretmeni Bu-
rak’ý sevinçle karþýladýlar. 

Bu olaydan sonra Burak ve En-
gin’in dostluklarý iyice geliþti ve ile-
riki yýllarda da devam etti. Burak,
arkadaþý Engin’in ve ailesinin iyiliði-
ni hiçbir zaman unutmadý.
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ÝLK ORUÇ
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Akþam olmuþtu. Murat, kardeþi
Elif, annesi ve babasý beraber yemek
yemiþlerdi. Murat’ýn babasý çayýný
içtikten sonra paltosunu giydi. Ak-
þam vakti pek dýþarý çýkmazdý. Bu
yüzden onun dýþarýya çýkmak için
hazýrlandýðýný gören Murat:

– Baba, nereye gidiyorsun, diye
sordu.

– Camiye yavrum. Biliyorsun yarýn
Ramazanýn ilk günü. Bu akþam ilk
teravih namazý kýlýnacak. Ben de te-
ravih namazýný kýlmak için Süleyma-
niye Camii’ne gideceðim.
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Murat, teravih namazýný duymuþ-
tu, ama ilk anda nasýl bir namaz ol-
duðunu hatýrlayamadý. Babasýna:

– Teravih namazý sadece Rama-
zanda kýlýnýyordu deðil mi baba. 

Babasý bir yandan ayakkabýsýnýn
tozunu temizliyor, bir yandan da
Murat’a cevap veriyordu:

– Evet oðlum. Teravih namazý sa-
dece Ramazan ayýnda kýlýnýr.

O sýrada Murat’ýn aklýna geçen
seneki Ramazanda babasý ve dede-
siyle birlikte bir camide kýldýklarý
namaz geldi. Biraz uzun bir namazdý,
ama o namazdan büyük bir zevk
almýþtý. Acaba babasý ayný namazý
mý söylüyordu? 

Merakla sordu:
– Hani geçen sene dedemle bir-

likte bir akþam camiye gitmiþtik ya o
zaman kýldýðýmýz namazla ayný mý? 

– Babasý kýsa bir süre hatýrlamaya
çalýþtý. Sonra:

– Evet, ayný namaz. Geçen sene
dedenle birlikte seni de götürmüþtük,
dedi.

Murat büyük bir istekle:
– Baba ne olur, ben de seninle ge-

leyim.

– Tabi oðlum, hemen sen de ab-
dest al öyleyse.

Murat abdest almayý da geçen
sene dedesinden öðrenmiþti. Abdest
aldýktan sonra elbiselerini giyindi ve
babasýyla birlikte dýþarý çýktý. 

Kýsa bir yürüyüþten sonra Murat
ve babasý Süleymaniye Camii’ne
varmýþlardý. Caminin avlusundan
girdiklerinde Murat’ýn gözleri ka-
maþtý. Çünkü cami hayal edemiye-
ceði kadar harikaydý. Her taraf ýþýl
ýþýldý. Çevredeki aðaçlarýn dallarý ve
yapraklarý ýþýklar altýnda parlýyordu.
Caminin iki minaresi arasýna ýþýklarla
kocaman bir yazý yazýlmýþtý: 

“ON BÝR AYIN SULTANI RA-
MAZAN”

Bu ýþýklý yazý Murat’ýn ilgisini
çekmiþti. Babasýna:

– Baba böyle bir yazý geçen Ra-
mazan da vardý deðil mi, dedi. Mu-
rat’ýn meraklý bakýþlarýný gören ba-
basý da ona cevap verdi: 

– Evet evlâdým. Bu yazýlar sadece
Ramazan ayýnda asýlýr. Böyle yazýla-
ra ‘mahya’ adý verilir. Bak, karþýdaki
Yeni Cami’de de ‘HOÞ GELDÝN
RAMAZAN’ mahyasý asýlmýþ. 
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Murat, babasýnýn iþaret ettiði yere
bakýnca o yazýyý da gördü. Camiler
bu yazýlarla daha da güzel görünü-
yordu. Sonra baba-oðul caminin av-
lusunda yürüyüp camiye girdiler. 

Cami her zamankinden kalaba-

lýktý. Caminin imamý kürsüde, namaz
kýlmaya gelen insanlara Ramazan ayý
ve oruçla ilgili bilgiler veriyordu. 

Namaz bitince camiden çýkýp eve
geldiler. Onlarý kapýda Murat’ýn
küçük kardeþi Elif karþýladý. Aceleyle:
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– Babacýðým! Annem beni de sa-
hura kaldýracak. Ben de yarýn oruç
tutabilir miyim, dedi.  

Mustafa Bey: 
– Kýzým senin yaþýn küçük daha.

Oruç tutmakta zorlanýrsýn. Ama is-
tersen bizimle beraber sahura kalka-
bilirsin. Hem böylece insanlarý sa-
hura kaldýran davulcuyu da görebi-
lirsin. 

Elif çok sevinçliydi:
– Yaþasýýýn! Ben de sahura kalka-

caðým. Hem de Ramazan davulcu-
sunu göreceðim, diyerek babasýnýn
boynuna sarýldý. O gece sahura ra-
hatça kalkabilmek için bütün aile
erkenden yattý.

Sahur vaktinde Zeynep Haným
yumuþak bir sesle Murat’a seslendi.
Murat uykunun verdiði mahmurluk
içindeydi. Önce annesinin gecenin
bir yarýsýnda kendisini niçin uyan-
dýrdýðýný anlayamadý. Uyku ile uya-
nýklýk arasýnda annesine ne söyledi-
ðini bile bilmiyordu. Tam o sýrada
sokaktan davul sesi gelmeye baþladý.

Davulun sesini duyan Murat merak-
la yataðýndan doðruldu. Annesi:

– Bak, Ramazan davulcusu geçi-
yor. Haydi sahurumuzu yapalým, de-
yince, Murat annesinin kendisini o
vakitte niçin uyardýðýný anladý. 

O sýrada davul sesleri onlarýn evi-
ne doðru yaklaþýyordu. Murat, ya-
taðýndan fýrladý ve pencereden dý-
þarýya bakmaya baþladý. Sonra hemen
Elif’in yanýna koþtu:

– Elif! Elif! Çabuk kalk! Davul-
cular bizim sokaktalar.

Elif’in uyanmaya niyeti yoktu: 
– Öööf abi! Çok uykum var!
– Çabuk kalk Elif. Yoksa davul-

cular gider, göremezsin onlarý.
Elif davul sesini duyunca yatak-

tan kalktý. Gözlerini ovuþturarak
pencereye gitti. Ramazan davulcu-
sunu çok merak etmiþti. Pencereden
davulcuya bakýnca:

– Aaaa! Davulcular tek baþlarýna
sokakta! Neden yanlarýnda hiç ço-
cuk yok.

Kapýdan onlarý izleyen annesi,
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Elif’in sözlerini duyunca:
– Kýzým bu saatte çocuklarýn iþi

ne davulcularýn yanýnda, diye sordu.
Elif:

– Þey anne! Ben sanmýþtým ki
Ramazan davulcusunun yanýnda oy-
nayan çocuklar vardýr.

– Caným kýzým, bu davul çocuk-
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larýn oynamasý için çalýnmýyor. Bu

davul insanlarý sahura kaldýrmak için

çalýnýyor. Bu ta eski zamanlardan be-

ri süren bir gelenek. 

O sýrada davul sesi kesildi ve da-

vulcu mâni okumaya baþladý: 
“Besmeleyle çýktým yola,
Selâm verdim saða sola,
A benim devletli beyim
Ramazan’ýn mübarek ola.”
Davulcu, mânisini okuduktan
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sonra davulunu gümbürdetti.  Güm!
Güm! Güm, be de güm! Sonra bir
mâni daha söylemeye baþladý:

“Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler, 
Ezelden âdet kýlýnmýþ, 
Ramazan davulcusuna bahþiþ ve-

rirler.”
Davulcunun mânileri Elif ve Mu-

rat’ýn çok hoþuna gitmiþti. Ama Elif
ikinci mânideki bahþiþ kelimesini an-
lamamýþtý:

– Anne, bahþiþ ne demek, diye
sordu.

– Bahþiþ, harçlýk demek yavrum.
Ramazan davulcularýna bahþiþ veril-
mesi âdettir.

Elif telâþla: 
– Ama anne, biz daha bahþiþ ver-

meden gidiyor davulcu!
Zeynep Haným gülümseyerek:
– Bayramda çocuðum, bahþiþ her

gün verilmez. Davulcu bahþiþi, bay-
ram gelince verilir.

Annesinin söylediklerini ilgiyle
dinleyen Murat:

– Düþündüm de büyüyünce belki

ben de davulcu olurum, dedi. Güle-
rek hep birlikte mutfaða gittiler.

Annelerinin yapmýþ olduðu bö-
rekler nefis kokuyordu. Babalarý da
televizyonu açmýþ, sahur programýný
seyrediyordu. 

Elif, mutfakta annesine yardým
etmeye baþladý. Murat da annesinin
getirdiði yiyecekleri sofraya yerleþ-
tirmekle meþguldü. Az sonra hep
birlikte sofraya oturdular. Neþe için-
de yemeklerini yediler. 

Ertesi gün sabah olduðunda ev-
de kahvaltý hazýrlanmamýþtý. Çünkü
evdeki herkes oruç tutuyordu. O
gün günlerden cumartesiydi. Tatil
olduðu için Elif ve Murat bütün
günü evde geçirecekti. Babalarý
Mustafa Bey ticaretle uðraþan bir
þirkette çalýþýyordu. O günlerde iþler
yoðun olduðu için hafta sonunda iþ
yerine gitmiþti. 

Öðleye doðru annesi Elif’e:
– Kýzým acýktýysan sana kahvaltý

hazýrlayayým, dedi. 
Elif, kararlý bir sesle annesine ce-

vap verdi: 
– Hayýr anne. Ben de sizin gibi
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oruç tutacaðým bugün. 

– Ama kýzým sen akþama kadar

dayanamazsýn, acýkýr ve susarsýn.

Elif annesinin ýsrarlarýna karþý yine

ayný cevabý verdi:

– Hayýr anneciðim ben yemek

yemeyeceðim, dedi. 

Murat söze karýþtý:

– Anneciðim ben hiç açlýk hisset-

miyorum.
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– Oðlum sahur geçeli daha bir-
kaç saat oldu. Saatler ilerledikçe acý-
kýrsýnýz. 

Öðle vakti geldiðinde Elif çok
acýkmýþtý. “Meðer açlýk ne zor bir
þeymiþ.” diye düþündü. Annesinin
yaptýðý güzel yemekler geldi aklýna.
Kendini zor tutuyordu. Sonunda da-
yanamadý ve annesine:

– Anneciðim ben çok acýktým.
Azýcýk ekmek yesem orucum bozu-
lur mu, diye sordu. 

Annesi Elif’in bu sorusuna gü-
lümseyerek cevap verdi:

– Ýstersen sana bir þeyler hazýrla-
yayým da yemeðini ye. Sen de öðle-
ye kadar yani yarým gün oruç tutmuþ
olursun, dedi. Elif hem þaþýrmýþ hem
de sevinmiþti: 

– Ýyi de anne, yarým günlük oruç
olur mu, diye sordu annesine.

– Elbette olur yavrum. Senin gibi
küçük çocuklar için yarým günlük
oruç da olur. Buna da halk arasýnda
‘tekne orucu’ derler, dedi.

Bu sözler üzerine Elif:

– Öyleyse ben de tekne orucu

tutacaðým, dedi ve mutfaða koþtu.

Kendisine sofra kuran annesine

yardým etti. Tekne orucu için hazýrla-

nan yemekleri afiyetle yedi. 

O sýrada henüz acýkmadýðýný

düþünen Murat, açlýða akþama ka-

dar rahatça dayanabileceðine inaný-

yordu. Fakat annesi öðleden sonra

iftar hazýrlýklarýna baþlayýnca Murat

da çok acýktýðýný hissetti. Ama ne

olursa olsun biraz daha dayanýp iftar

vaktine kadar bir þey yiyip içmeye-

cekti.

Murat, mutfakta yemek yapan

annesine yardým ediyordu. Yutku-

nuyor, ama acýktýðýný belli etmemeye

çalýþýyordu. 

Annesinin sebzeleri yýkamak için

açtýðý musluktan akan suyu görünce

birden çok susadýðýný hissetti.  An-

nesine:

– Anneciðim su ne kadar güzel,
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ne kadar tatlý akýyor deðil mi, dedi.
– Oðlum su her zamanki gibi

akýyor. Ama sen oruçlu olduðun için
dikkatini çekti o kadar. Ýnsan oruçlu
olunca her gün içtiði suyun, yediði

yemeklerin kýymetini daha iyi anlar.
Bu arada zaman epeyce ilerle-

miþti. Bir yandan yemekler de piþi-
yordu. Onlar mutfakta böyle konu-
þurlarken telefon çaldý. Küçük Elif
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koþup telefonu açtý: 
– Kýzým ben baban. Nasýlsýn?
– Ýyiyim baba. Sen nasýlsýn?
– Teþekkür ederim kýzým. Ben de

iyiyim. Anneni telefona çaðýrýr mýsýn?
– Annem mutfakta yemek hazýr-

lýyor, çaðýrayým baba, diyen Elif, an-
nesine: 

– Anne babam seninle konuþmak
istiyor, gelir misin, diye seslendi. 

Annesi telefona geldiðinde:
– Alo buyur bey, dedi.
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– Kolay gelsin haným!

– Sað ol bey! Nasýlsýn?

– Ýyiyim. Teþekkür ederim. Ak-

þama gelirken almamý istediðiniz bir

þey var mý, diye sormak için aradým. 

– Teþekkür ederim. Her þeyimiz

hazýr sayýlýr.

– Ama biliyorsun, iftara Kâmil
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beyler gelecek. Ýstersen gelirken
tatlý alabilirim. 

– Yok, yok. Ben tatlý yaptým.
Ama iftar için hurma getirsen iyi
olur. Hurma almayý unutmuþum. 

– Tamam. Getiririm, inþaallah.
Akþama görüþmek üzere.

– Güle güle!
Elif ve Murat, Kâmil amcalarýnýn

geleceklerini duyunca çok sevinmiþ-
lerdi:

– Anne, Merve ile Emre de gele-
cekler mi, diye sordular. 

Merve ve Emre onlarýn en iyi ar-
kadaþlarýydý. Zeynep Haným:

– Tabi ki onlar da gelecekler. Ak-
þama iftarý hep beraber yapacaðýz,
dedi. 

Elif ve Murat buna çok sevinmiþ-

lerdi.

Akþama doðru babalarý geldi.

Murat, babasý kapýdan girer girmez

onun yanýna koþtu. Baþarýsýný onunla

paylaþmak istiyordu:

– Baba ben hâlâ oruçluyum, dedi. 

– Aferin oðlum. Benim biricik

kýzým da tutabildi mi orucunu?

Elif biraz utanarak:

– Þey babacýðým, ben tekne orucu

tuttum, dedi.

– Tekne orucu mu? Sen tekne

orucunu biliyor musun?

– Bilmiyordum, ama bugün öð-

rendim. Öðleye kadar oruç tuttum.

Annem de benim orucuma tekne

orucu denildiðini söyledi. 

Babasý Elif’in saçlarýný okþadý: 

– Aferin kýzým. Þimdilik öðleye

kadar tut. Ýnþallah gelecek sene biraz

daha büyürsün ve bütün gün tutarsýn. 

Bu arada kapý çaldý. Murat ve

Elif birlikte kapýya koþtular. Tahmin

ettikleri gibi gelenler Kâmil amcalarý

ve onun ailesiydi.   

Zeynep Haným ve Mustafa Bey de

misafirleri kapýda karþýlayarak içeri bu-

yur ettiler. Ýftar zamaný yaklaþtýðý için

hemen yemek masasýna oturdular. 

Elif ve Murat, arkadaþlarý Merve

ve Emre ile ilgilendi. Onlara oruç
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tutup tutmadýklarýný sordular. Emre

büyük olduðu için oruç tutmuþ,

ama kardeþi Merve de Elif gibi an-

cak öðleye kadar tutabilmiþti.

Ýftar topunun patlamasýyla ezan-

lar okunmaya baþladý. Yemek ma-
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sasýnda oturanlar hep beraber “Bis-

millah” diyerek, iftarlarýný hurma ile

açýp, yemeðe baþladýlar. Bütün ev-

lerde olduðu gibi onlarýn evlerinde

de Ramazan ayýnýn gelmesiyle bü-

yük bir sevinç yaþanýyordu. 


	ANAHTAR
	İÇİNDEKİLER
	MUKADDES YOLCULUK
	DİNİN DİREĞİ
	HASTA ZİYARETİ
	ÝLK ORUÇ

