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Ulu Aðacýn Týlsýmý 1

BÝR BEBEK BÝR FÝDAN

Bir zamanlar yüksek bir daðýn eteðinde “Sarýçi-
çek” adýnda küçük ve güzel bir köy varmýþ. Burada ya-
þayan insanlar mutlu ve huzurlu bir hayat sürermiþ.
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Birbirlerini sevip sayan köylüler; dost canlýsý, sohbeti
bol, tatlý dilli, þirin sözlüymüþ. Ayrýca buradaki insan-
lar, yaratýlýþ gayelerinin farkýndaymýþ ve verdiði nimet-
ler, ettiði iyilikler için, Yüce Yaratýcýya þükrederlermiþ. 

Köyün etrafýný çevreleyen boy boy, çeþit çeþit
aðaçlar, âdeta köyü ve köylüleri gizlermiþ. Burada
yaþayan köylülerin çok güzel bir âdeti varmýþ. Yeni
doðan her çocuk için bir fidan diker, bu fidana da o
bebeðin ismini verirlermiþ. Dikilen fidanlar adaþ-
larýyla birlikte büyür, eðer kuruyacak olursa, hemen
yaný baþýna yenisi dikilirmiþ. Sonra da el bebek, gül
bebek bakýmý yapýlýrmýþ. Köy halký hayatî tehlike ol-
madýðý sürece ormanda asla ateþ yakmaz, aðaçlarý
kesmezmiþ. Köyün dört bir yamacýndaki orman;
yaþlýlar, yetiþkinler, gençler ve yeni doðanlar diye
farklý isimlerle anýlýrmýþ. 

Ormanlar tahrip edilmediði için o kadar geniþmiþ
ki bir giren bir daha yolunu bulup da kolay kolay
çýkamazmýþ. Ancak köyü ve ormaný iyi bilenler istis-
naymýþ. Ýþte bu sebeple hiç kimse çocuklarýný yalnýz
baþýna ormana býrakmazmýþ. 

Ne zaman ki çocuklar büyüyüp ele avuca gelir, o
zaman ormana büyükleriyle birlikte gider, çevreyi iyice
tanýyýp öðrenirmiþ. Bu yasak, ergenlik yaþý gelince ai-
lelerin uzaktan gözetimi ve izniyle yavaþ yavaþ kal-
karmýþ. Delikanlý ve kýzlar büyüklerinden öðrendikleri
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þekilde ilkbaharda aðaçlarýn dallarýný budar, büyüyüp
serpilmesi için topraðý havalandýrýrmýþ.

Bu köyün havasýndan mýdýr, suyundan mýdýr bi-
linmez, topraða dikilen her bitki çarçabuk büyüyüp
serpilirmiþ. Köyün her yerinden âdeta bereket
fýþkýrýrmýþ. Topraða ne ekilse kat kat fazlasýyla biçilir-
miþ. Dallarda sallanan bin bir çeþit leziz meyveler,
damaklarda unutulmaz bir tat býrakýrmýþ. Dört mev-
sim yetiþen sebzeler, köylünün bütün ihtiyacýný
karþýlarmýþ.

Sarýçiçek halký, komþu köylere yardýmý da ihmal
etmiyormuþ. Kimin neye ihtiyacý var, büyük bir giz-
lilik içinde yardým ediyormuþ. Veren el de, alan el de
birbirinden haberdar olmuyormuþ. 



ULU AÐAÇ

Bu köyü diðer köyler-
den ayýran sadece bu özel-
likler deðilmiþ elbet. Sarýçi-
çek köyünün meydanýnda
öyle ulu bir aðaç varmýþ ki
büyüklüðü, güzelliði dillere
destanmýþ. Onu bilmeyen
tanýmayan yokmuþ çevrede. 
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Aðacýn gövdesi o kadar geniþmiþ ki onu ancak

yirmi adam el ele tutuþunca sarabiliyormuþ. Dallarý

ise bütün köye gölgelik edecek kadar uzunmuþ. Ne

zaman, kim tarafýndan dikildiði de bilinmiyormuþ.

Ulu aðacýn altýnda oturanlar, deðil gökyüzünü,

aðacýn uç dallarýný bile göremezmiþ. 

Köyün gençleri için aðaca çýkmak bir tutku

hâline gelmiþ. Ne yapýp etmiþlerse, ne kadar uð-

raþmýþlarsa o güne kadar bu aðacýn tepesine çýkmayý

baþaran olmamýþ. 

Üzerine bir türlü çýkýlamayan aðaç, günden güne

köylüler arasýnda esrar perdesine bürünmüþ. Ulu

aðaçla ilgili birçok þey söylenir olmuþ. 

“Aðacýn üzerinde bilmediðimiz sýrlar gizli. Ne za-

man köyde ters giden bir þeyler olsa, üzerinde yeþil

bir ýþýk yanýyor. Kuvvetli bir rüzgâr esip, yaðmur

yaðýyor. Mutlaka onun üzerinde yaþayan ve aðacý ida-

re eden bir yaratýk var.” deyip tuhaf tuhaf hikâyeler,

efsaneler anlatýlýyormuþ. 

Bir keresinde köye gelmekte olan yabancýlar or-

manda yollarýný kaybetmiþler. Yardým istemek için

yüksek bir tepeye çýkýp ateþ yakmaya karar vermiþler.

Gökyüzünde ulu aðacýn üzerinden yansýyan yeþil bir

ýþýk, köyün üzerine doðup onlara yol göstermiþ.
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Bir defasýnda da ormanda sebebi bilinmeyen
büyük bir yangýn çýkýnca, ulu aðaç sanki bundan ha-
berdar olmuþ. Bulutlara kadar ulaþan dallarýyla âdeta
yaðmur bulutlarýnýn bir araya toplanmasýna vesile ol-
muþ. Sonra da saðanak hâlinde yaðmur yaðmýþ. Kýsa
sürede yangýn sönmüþ, aðaçlarýn çoðu kurtulmuþ. 

Aslýnda köy halký, her zaman için bu köyün Yüce
Yaratýcý tarafýndan korunduðunu biliyormuþ. Ancak
yine de:

“Bu aðaçta bir týlsým var.” diye düþünmekten
kendilerini alamýyorlarmýþ. 

Anlatýlanlara göre, gençliðinde serüven peþinde
koþan, maceracý sanýyla tanýnan Rüstem Dede, yýllar
öncesinden ulu aðaca týrmanmýþ. Bu týrmanýþ üç gün,
üç gece sürmüþ. Fakat Rüstem Dede, bir türlü uç dal-
lara ulaþamamýþ. Sonunda acýkmýþ, susamýþ ve uyku-
suzluktan yorulunca da inmeye karar vermiþ. O gün-
den sonra da aðaca týrmanan olmamýþ zaten. Ne var
ki ulu aðacýn gizemi asla eksilmemiþ, bilâkis daha da
artmýþ. Hatta ünü çevre köylere kadar yayýlmýþ.

Gel zaman git zaman, Rüstem Dede baþta olmak
üzere Sarýçiçek halký bir yarýþma düzenlenmeye karar
vermiþ. Civarda ne kadar köy ve kasaba varsa hepsine
de haftalarca ilânlar, duyurular yapýlmýþ. Aðaca
týrmanmayý baþaranlara at, arazi ve yüz altýn verilece-
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ði kulaktan kulaða yayýlmýþ. Yarýþma için yüzlerce in-
san köye gelmiþ. Kimisi gövdenin yarýsýna kadar týr-
manýrken kimisi sadece birkaç metre çýkabilmiþ.
Lâkin hiç birisi de bu ulu aðaca çýkmayý baþaramamýþ. 

Ömer adýndaki yarýþmacý ise diðerlerinden daha
tedbirli davranmýþ. Yarýþmada lâzým olabilecek her þe-
yi yanýna almýþ. Uzun bir merdiven, ip, battaniye, yi-
yecek ve içeceklerini sýrt çantasýna koyup, ulu aðacýn
altýna gelmiþ. Hazýrlýklý gelen bu gence Rüstem Dede:

– Ooo evlât! Görüyorum ki boþ gelmemiþsin.
Millet bu týrmanýþta kendini taþýyamazken, bu kadar
yükle nasýl çýkacaksýn bu ulu aðaca? 

Ömer kendinden emin bir tavýrla:

– Merak etmeyin, Allah’ýn izniyle biraz sonra
nasýl çýktýðýmý göreceksiniz, demiþ. 

Rüstem Dede:

– Ulu aðaca týrmandýðýmda ben de senin yaþ-
larýndaydým. Bu aðaç o zamanlar da çok büyüktü, fa-
kat þimdiki kadar deðildi tabi. Üç gün sonra dönmek
zorunda kaldým. Haydi hayýrlýsý bakalým, demiþ.

Köylüler, meraklý bakýþlarla olanlarý izlerken
heyecan doruktaymýþ. Herkes delikanlýnýn, baþarýp
baþaramayacaðýný tartýþýyor, ümitli olanlar bile en-
diþeyle olacaklarý bekliyormuþ.
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Ömer, beraberinde getirdiði merdiveni ulu

aðacýn gövdesine yaslamýþ. Basamaklarý bir bir çýka-

rak týrmanmaya baþlamýþ. Merdivenin son basa-

maðýna geldiðinde, ipe baðlý kancayý yukarýdaki dal-

lara fýrlatmýþ. Ardýndan ipe tutunarak ilk dala

ayaðýný basmýþ. Daha sonra ucunda kancasý bulunan

ipini merdivene doðru salmýþ. Kancayý merdivene ge-

çirip yukarýya doðru çekerken bütün köylüler:

– Bu koca merdiveni nasýl taþýyacak, diye merak-

la baþlarý yukarýda Ömer’i izlemiþ. Ömer, merdiveni

çekerken her basamaðý katlayýp eline alýyormuþ. Me-

ðerse bu, katlanabilir bir merdivenmiþ. Küçücük bir

iskemle hâlini alan merdiveni dallardan birine asýp

aþaðýya seslenmiþ:

– Hoþça kalýn! Ýnþallah týrmanýþým hep böyle ko-

lay olur, diyerek gözden kaybolmuþ. 

Ömer’in, aðacýn gövdesine týrmanmayý bile baþa-

ramayacaðýný düþünen köylüler þaþkýnlýk ve sevinçle

yukarýya seslenmiþ:

– Ömer! Allah kolaylýk versin. Ýnþallah sað salim

geri dönmeyi baþarýrsýn, diyerek ona cesaret vermiþler.

Ömer, bu insanlarý duymuþ mu duymamýþ mý bi-

linmez, ama orada bulunanlar bu güzel duaya

“Âmin.” demiþler. Meraklý bekleyiþ akþam ezanýna
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kadar sürmüþ. Görevli nöbetçilerin dýþýnda herkes ev-
lerine daðýlýrken, en son Rüstem Dede kalýp:

– Bu gencin çýkacaðýný tahmin ediyorum, deyip
görevlilere yerlerinden asla ayrýlmamalarýný tembih-
lemiþ. 
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ÖDÜL

Ömer, dallara ayaðýný ilk bastýðýnda içini tarif
edilmez bir duygu kaplamýþ. Ne yapýp edip, bu týrmanýþý
baþarýyla gerçekleþtirmek için bütün gücünü kullanmýþ.
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Bir taraftan da içten içe dua etmeye baþlamýþ. 

Bir ara Ömer’in aklýna ailesi gelince çok

hüzünlenmiþ. Babasýnýn ölümü ile her þey o kadar

çok deðiþmiþ ki... 

O zamanlar iyi insanlar olduðu gibi merhametsiz

insanlar da az deðilmiþ. Bir gün mallarýna, mülkleri-

ne zalim bir tüccar tarafýndan el konmasý, her þeyi

altüst etmiþ. Ailede bir geçim sýkýntýsý baþlamýþ, fa-

kirlik üstlerine çökmüþ. 

Bu gaddar adam, insanlarý karýn tokluðuna

çalýþtýrýp onlarýn sýrtýndan para kazanýrmýþ. Zulmüne

engel olmak isteyenlerin baþýna da olmadýk iþler açar-

mýþ. Onun için kimsecikler sesini sedasýný çýkarmayýp

yapýlanlara boyun büker hâle gelmiþ. 

O günden sonra annesi ve küçük kardeþlerine

bakmak Ömer’in vazifesi olmuþ. Ömer, bu vazifeyi

kutlu bir görev bellemiþ ve hiç yüksünmemiþ. Lâkin

bu arada çok da yorulmuþ tabi. 

Ýþte bunun için Ömer’in kazanacaðý ödül, onun

ve ailesinin hayatýný deðiþtirebilirmiþ. Alacaðý arazide

istediðini ekip biçebilecek, böylece kimselere muhtaç

olmayacakmýþ. Annesinin dualarýyla uðurlanan

Ömer, ailesini Allah’a emanet edip:
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– Az kaldý anacýðým. Biraz daha sabredin. Duy-

dum ki zalim tüccar hasta yataðýnda baþýný duvarlara

vuruyormuþ. Dilerim Allah’tan, tez zamanda çektiði-

miz zulümler biter, diyerek evinden ayrýlýp gelmiþ. 

Bu düþüncelerle aðaca týrmanan Ömer, o gün il-

ginç bir þey fark etmiþ. Ulu aðacýn dallarý, gördüðü

diðer aðaçlarýn dallarýndan farklýymýþ. Kýrýldý kýrýla-

cak gibi gözüken incecik dallar, esasen çok sað-

lammýþ. Ömer’in aðýrlýðýnca aþaðýya deðil, sanki yu-

karýya doðru esniyormuþ.  

Vakit hayli ilerlemiþ. Öðle namazý için ezan sesi

duyuluyormuþ. 

Ömer:

“Namazý hiç düþünmemiþtim. Bu aðacýn tepesin-

de þimdi nasýl namaz kýlacaðým?” diye geçirmiþ için-

den. Ýþte tam o sýrada önündeki dal iyice geniþleyip

namaz kýlmasý için uygun hâle gelivermiþ. Gördükle-

ri karþýsýnda þaþkýna dönen Ömer:

– Galiba rüya görüyorum! Olacak iþ deðil, demiþ.

Ancak gördüklerinin düþ olmadýðýný fark edince: 

– Bu, ancak Yüce Allah’ýn hikmetidir, demiþ. Son-
ra da pusulasýyla kýbleyi belirleyip namaza durmuþ.
Ömer namazda rükûya vardýðýnda dallar da rükû-
daymýþ. Secdeye varýnca da sanýrsýnýz bütün dallar
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yerlere kadar eðiliyormuþ. Ömer’in ulu aðaçla birlik-
te kýldýðý bu namaz, onun içine büyük bir huzur ver-
miþ. Ýçini tarif edilmez bir sevinç ve heyecan kaplamýþ.

Namazdan sonra “Ya Allah Bismillah!” deyip tek-
rar týrmanmaya baþlayan Ömer, aðaçta bir baþkalýk
görmüþ. Yukarýlara doðru çýktýkça, yapraklarýn ren-
ginin ve þeklinin deðiþtiðini fark etmiþ. Yapraklarýn
renkleri yeþilin ve sarýnýn farklý tonlarýndaymýþ. Ebat-
larý ise gittikçe büyüyormuþ. 

Dallarýnýn ve budaklarýnýn sýk olduðu büyük bir
dala çýkmaya çalýþýrken, eline iri bir kýymýk batmýþ.
Parmaðý kanamýþ. 

Ömer telâþla: 

– Eyvah! Ben þimdi ne yapacaðým? Sýrtýmda
taþýdýðým su ancak içmeme yeter. Abdesti nasýl ala-
caðým, demiþ. Kalýn bir dala oturup ne yapacaðýný
düþünürken “týk týk” diye bir ses duymuþ. 

Sesin geldiði yöne bakmýþ. Bir de ne görsün,
küçük bir saka kuþu, gagasýyla yapraklardan birinin
sapýna vuruyormuþ. Merakla kuþun ne yaptýðýný sey-
rederken, yaprak dalýndan kýrýlývermiþ. O anda sýza-
rak akan suyu görmüþ Ömer. 

Saka kuþu yapraða biriken suya gagasýný daldýrýp
daldýrýp çýkarmýþ. Sonra da uçup gitmiþ. Ömer hâlâ sýza-
rak akmaya devam eden bu suyla abdest alabileceðini
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düþünmüþ. Kollarýný sývayýp, hemen abdestini almýþ.
Aðzýný çalkalarken suyun tadýnda bir baþkalýk hissetmiþ. 

“Saka kuþu bu sudan içtiðine göre, ben de içebi-
lirim.” diye düþünerek avucunu suyla doldurup bir-
kaç yudum içmiþ ve: 

– Aman Allah’ým, bu su ne hoþ böyle. Tadý,
bugüne kadar içtiðim sularýn tadýndan çok farklý, de-
miþ. Ancak yine de her ihtimale karþý ne olur ne olmaz
diye fazla içmemiþ. 

Hava kararmak üzereyken Ömer iyice yoruldu-
ðunu hissetmiþ. Biraz dinlenmek için kendine uygun
bir dal seçip oturmuþ. 

O sýrada karnýna bir aðrý saplanmýþ. Gün boyun-
ca büyük abdestini tuttuðu için, artýk daha fazla da-
yanamamýþ. Lâkin tuvaletini nereye, nasýl yapacaðýný
bilemediði için beklemiþ. Çaresizlik içinde saðýna so-
luna bakmýþ. 

– Allah’ým þimdi ben ne yapacaðým? Eðer bu ih-
tiyacýmý burada karþýlarsam her yer kirlenecek, diye-
rek daldan iki küçük yemiþ koparmýþ. Yemiþleri par-
maklarýnýn arasýnda sýkarken sularý çýkmýþ. Etrafa
nefis bir koku yayýlmýþ. Ömer parmaklarýna sinen
kokuyu koklayýnca ne olduysa o anda olmuþ! Birden-
bire sýkýntýsý geçip büyük bir rahatlamayla huzur
bulmuþ. Kendine geldiðinde:
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– Eyvah! Galiba altýma yaptým, diye telâþa

düþmüþ. Üstünü baþýný kontrol etmiþ. Her þeyin yo-

lunda olduðunu anlayýnca içi rahatlamýþ. Bu durum-

dan hoþnut olmuþ. Ne zaman tuvalet ihtiyacý duysa,

o küçük yemiþlerden koparýp parmaklarýnýn arasýnda

sýkmýþ. Her defasýnda da ihtiyacý kaybolup gitmiþ.

Ömer, ulu aðacýn üzerindeyken karþýlaþtýðý sýrlý

olaylarý düþünüp:

“Galiba köylüler haklý. Bu aðaç ‘týlsýmlý’ olmalý.

Yoksa bu kadar olaðanüstü durumlar olur muydu?

Bütün bunlar Yüce Yaratýcýnýn birer hikmeti.” diye

düþünmüþ. Sonra da yatacak bir yer ayarlamak için

uygun bir dal aramaya baþlamýþ. 

Nihayet gövdesi geniþ ve saðlam iki dal bulmuþ.

Dallarýn arasýndan, kalýn ipini geçirerek bir hamak

yapmýþ. Battaniyenin yarýsýný hamaðýn üzerine yarýsýný

da kendi üzerine, örtmüþ. Aðaçtan düþmemek için de

kalan iple kendini dala baðlayýp gözlerini kapamýþ. 

Tam uykuya dalmak üzere iken:

– Guuk! Guuuk, sesiyle irkilmiþ. 

Bakmýþ ki kovuðundan çýkýp etrafý seyre dalan

bir baykuþ, kendi kendine konuþuyormuþ. Ömer, ona

aldýrmadan:
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– Bu gece hava serin olacaða benziyor. Þu yaprak-
larý kendime palto gibi örtsem iyi olacak, diyerek iki
yaprak koparýp birini sað omzuna diðerini de sol om-
zuna alýp ýsýnmaya çalýþmýþ. 

Ne var ki baykuþ, can sýkýntýsýndan ýslýk çalýp
mýrýldanmaya baþlayýnca, Ömer’in bütün uykusu
kaçmýþ. Kulaðýný týkamýþ, ama faydasý olmamýþ. “Gu-
uk! Guuk!” sesleri daha da artmýþ. Saða sola dönmek
istemiþ, fakat iple baðlý olduðu için bunu yapamamýþ.
Baykuþ þarkýsýný bitirip, baþka bir þarkýya baþlamýþ ki
Ömer, daha fazla dayanamayýp baðýrmýþ: 

– Galiba vaktin gece yarýsý olduðunu bilmiyorsu-
nuz? Biraz sus da uyuyalým! 

Ömer bunu der demez baykuþ, hayalet görmüþ
gibi çýðlýk atarak kanat çýrpýp baþka bir dala konmuþ: 

– Kim var orada, diye seslenmiþ. Ömer yorgun
bir sesle:

– Ben varým geveze baykuþ, ben. Gece boyunca
susmadýn. Sesinden uyuyamadým. 

Baykuþ:

– Sen de kimsin? Ne iþin var burada, diyerek
Ömer’in yattýðý dala konmuþ. Sonra da konuþmasýný
sürdürmüþ:

– Ben geceleri uyumam, bunu biliyor olmalýsýn,
deyince, Ömer: 
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– Desene iþimiz zor! Bu gidiþle sen beni uyutma-
yacaksýn, demiþ. Baðladýðý ipi gevþetip yattýðý yerden
doðrulmuþ. Bu sýrada baykuþ, Ömer’e biraz daha
yaklaþmýþ. Gözlerini gözlerine dikerek:

– Ne iþin var aðacýn tepesinde? Rahat uyusaydýn
döþeðinde. Evin barkýn dar mý geldi? Yoksa topraðýn
az mý geldi, demiþ. 

Ömer: 

– Hiç sorma baykuþ! Evim de dar geldi, topraðým
da, diyerek ailesinin yaþadýklarýný, zalim tüccarýn
yaptýklarýný bir bir anlatmýþ. Sonra da:

– Aþaðýdaki yarýþmadan haberin yok galiba, diye-
rek sözlerine davam etmiþ.

– Yarýþma mý, demiþ baykuþ. Ne yarýþmasý?

– Sarýçiçek köyünde yapýlan ödüllü yarýþmadan
bahsediyorum.

– Aþaðýda köy mü var?

– Ooo! Senin de hiçbir þeyden haberin yok be!

– Yýllar önce, ulu aðaç henüz küçükken arada
sýrada uçar, ne var ne yok keþfe çýkardým. 

– Þimdi niye uçmuyorsun?

– Çok isterdim ama nerdeee! Artýk eskisi gibi genç

deðilim. Üstelik gözlerim de iyi görmüyor. Uçarken
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bu kocaman dallardan etrafýmý iyi göremiyorum. Bir-

kaç kere dallara çarpýnca, bir daha da uzaklara uç-

madým. Anlayacaðýn yýllardýr inmiyorum aþaðýlara. 

Baykuþ, Ömer’in ayak ucuna konarak merakla:

– Eee hâlâ söylemedin? Köydeki yarýþmadan bah-

sediyordun?

– Köylüler sürekli büyüyen ulu aðacýn sýrrýný

çözmek için yýllarca uðraþmýþlar, ama baþarama-

mýþlar. Sonunda aðacýn zirvesine týrmanma yarýþý dü-

zenlemeye karar vermiþler. Böylece aðacýn týlsýmýný

anlayabileceklerini düþünmüþler. Duydum ki hiçbir

insan bu aðacýn tepesine týrmanmayý baþaramamýþ.

Ben de bir denemek istedim. Üstelik kazanacaðým

ödüle de çok ihtiyacým var.

Baykuþ daldýðý derin düþüncelerden sýyrýlarak:

– Ýyi yapmýþsýn, ama bunu baþarmak o kadar da ko-

lay deðil. Bu yolculuk senin için aylar sürebilir, demiþ. 

Ömer hayretler içinde kalýp:

– Ne! Aylar mý? Bunu hiç hesap etmemiþtim.

Þimdi ben ne yapacaðým? Benim ancak bir aylýk yi-

yeceðim var, demiþ. 

Baykuþ sakin ve kendinden emin bir tavýrla:
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– Hiç endiþeye kapýlma. Zor durumda kalýnca ulu
aðacýn sakinleri sana mutlaka yardýma gelir. Sen ye-
ter ki baþýn sýkýþýnca yardým istemeyi unutma, diye-
rek uçup gitmiþ. 

Ömer baykuþun arkasýndan:

– Ýyi ama nasýl yardým isteyeceðimi söylemedin,
diye seslenmiþ. Ancak, baykuþa sesini duyuramamýþ. 

O gece, Ömer’e çok uzun gelmiþ. Merak ve endi-
þeden olsa gerek, vakit bir türlü geçmek bilmemiþ.
Sabah gün aðarýrken, bir yaprak kýrýp abdestini almýþ
ve sabah namazýný kýlmýþ. Bu arada dallarýn üstünde
durup onu izleyen meraklý hayvanlarýn bakýþlarýyla
karþýlaþmýþ. Hepsi de Ömer’i izliyor ve sanki: 

“Burada ne iþin var?” dercesine yüzüne bakýyorlarmýþ.
Ömer gülümseyen gözlerle ellerini havaya kaldýrmýþ:

– Hayýrlý sabahlar dostlar, diye seslenmiþ.
Bütün hayvanlar Ömer’in sesiyle ürküp saða sola
kaçýþmýþ. Orada sadece bir tek maymun kalmýþ.
Elindeki muzu uzatarak:

– Acýkmýþ olmalýsýn. Duydum ki fazla yiyeceðin
yokmuþ, deyince Ömer: 

– Allah Allah, sen bunu nereden biliyorsun, diye
sormuþ. 

Maymun:
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– Bu sabah bir dostumun yanýna uðramýþtým. O

söyledi, deyince, Ömer bu dostun dün geceki baykuþ

olduðunu hemen anlamýþ ve: 

– Maalesef öyle. Ne yapalým, týrmanýþ bitene ka-

dar idare edeceðiz, demiþ. 

Maymun, Ömer’in kulaðýna eðilip fýsýldamýþ:

– Sana bir sýr vereyim mi? 

Ömer de soruya soruyla karþýlýk verip, fýsýltýyla:

– Ne sýrrýymýþ bu, demiþ. 

Maymun:

– Yiyeceðin bittiðinde þu sözleri söyle:

“Açýlsýn yapraklar, gelsin rýzýklar!” O zaman göre-

ceksin ki ulu aðaç sakinleri seni aç býrakmayacaktýr.

Allah’ýn izniyle doyururuz karnýný, merak etme.

– Size ne kadar teþekkür etsem azdýr. Bu iyiliði-

nizin altýndan nasýl kalkarým bilemiyorum, demiþ. 

– Bana teþekkür etmene gerek yok. Beni seninle

karþýlaþtýran Yüce Yaratýcýya teþekkür etmelisin. Ba-

na da sadece “Allah razý olsun.” demen yeterlidir, de-

yip zýplayarak dallar arasýnda gözden kaybolmuþ. 

Ömer, maymunun arkasýndan bakarken bir yan-

dan da Yüce Mevlâ’ya ellerini açmýþ ve: 
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“Allah hepinizden razý olsun.” diye dua etmiþ. Ey
büyük Allah’ým! Yarattýklarýnýn rýzkýný veren, ihti-
yaçlarýný gideren Sensin. Benim de rýzkýmý ver Rab-
bim. Beni buralarda zorda býrakma.” niyazýnda bu-
lunduktan sonra “Âmin.” deyip elini yüzüne sürmüþ.
Ardýndan eþyalarýný toplayýp kaldýðý yerden týr-
manýþýna devam etmiþ.
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YILDIZ LÂMBALI EVLER

Günler günleri, haftalar haftalarý kovalamýþ,
derken Ömer’in ulu aðaca týrmanýþýnýn yirmi altýncý
günü gelmiþ. Yiyeceði ve suyu hemen hemen bitmek
üzereyken, Ömer biraz endiþeye kapýlmýþ: 
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– Susayýnca bir yaprak kýrýp sýzan sudan içerim,
ama yiyecek iþini nasýl halledeceðim? Neyse, buna da
bir çare bulunur elbet, demiþ. Maymunun kulaðýna
fýsýldadýðý cümleyi söylemek istemiþ, fakat bir türlü
hatýrlayamamýþ. Kendi kendine:

– Neydi ya? Açýl yaprak, çekil oradan mýydý! 

Hýým!... Yoksa acýkmýþ yýlan! Yok! Yok... Bu da
deðildi, diyerek ayaklarýný dala vurmuþ. Ancak may-
munun söylediði o týlsýmlý cümle bir türlü aklýna gel-
memiþ. Gözü bir noktaya takýlýp kalmýþ. Söyleyeceði
sözü hatýrlamaya çalýþýrken, küçük bir týrtýl görmüþ.
Týrtýl, üzerinde bulunduðu dev yaprakta yavaþ yavaþ
ilerlerken birdenbire yapraklar bir kapý gibi ara-
lanmýþ. Böcek de yapraklarýn arasýnda gözden kay-
bolmuþ. Bu olay Ömer’e söyleyeceði sözü hatýrlatmýþ:

“Açýlsýn yapraklar, gelsin rýzýklar!” demiþ. Koca
yapraklar bir bir aralanmýþ. Bir de ne görsün,
baþýnýn üzerindeki dallarda çeþit çeþit meyveler sal-
lanmaya baþlamýþ. Daha ne olduðunu anlayamadan
bir dalýn budaðýnda asýlý beyaz bir torba gözükmüþ.
Torbayý aldýðý gibi açmýþ ve içindeki yiyeceklerle
karnýný doyurmuþ. Canýnýn çektiði meyvelerden ko-
parýp iþtahla yemiþ. Bu torbanýn nereden ve nasýl
geldiðini merak etmiþ: 

– Vardýr bunun da bir hikmeti, diyerek Yüce
Mevlâ’ya þükretmiþ.

*  *  *
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Gündüzler geceleri, geceler gündüzleri kovalamýþ.
Derken, Ömer’in aðaca týrmanýþýnýn üzerinden iki ay
on gün geçmiþ. Ömer, yetmiþinci günde de týrmanýþýný
sürdürmüþ. Ýkindi vakti sonrasý baþýný kaldýrýp yu-
karýya baktýðýnda ilk kez masmavi gökyüzünü görebil-
miþ. Galiba yolculuðumun sonuna geldim, diye düþün-
müþ. Sevinçle dallarý çýkarken yukarýdan gelen seslerle
olduðu yerde kalakalmýþ. Seslerden biri diðerine: 

– Mýzýkçý! Mýzýkçý, diyor, ötekisi de ona:

– Asýl mýzýkçý sensin! Cevizlerimi aldýðýný büyük
babama söyleyeceðim, diyormuþ. Bu sözü duyan di-
ðeri korku dolu ifadelerle: 

– Tamam tamam! Al cevizlerini. Þimdi söylemez-
sin deðil mi? 

Ötekisi:

– Bir daha mýzýkçýlýk yapmazsan söylemem, diye
cevap vermiþ. Ömer, bu konuþmalarý duyunca yu-
karýda insanlarýn yaþadýðýný sanmýþ:

“Acaba nasýl birileri ki?” diye düþünmüþ.

Az sonra baþka bir ses daha duyunca, dikkat ke-
silip dinlemeye baþlamýþ. Ömer, bunu yaþlý bir insan
sesine benzetmiþ: 

– Yemek hazýr! Herkes sofraya gelsin. 

– Geliyoruz büyükbaba.
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Ortalýk sessizliðe bürününce, Ömer birkaç dal
daha yukarýya çýkmýþ. Bir de ne görsün, gözlerine
inanamamýþ. Dallarýn arasýndaki küçük küçük aðaç
evler ve içlerini aydýnlatan yýldýzlar görülmeye deðer-
miþ! Yýldýzlar o kadar yakýn gözüküyormuþ ki sanki
elini kaldýrsan tutulacak gibiymiþ. 

Ömer, bastýðý dalýn üzerindeki küçük evin pence-
resine doðru yaklaþmýþ. Þaþkýn bakýþlarla içeriye bak-
mýþ. Küçük masanýn etrafýnda iki sincap ve yaþlý bir
adam oturmuþ yemek yiyorlarmýþ. Onlarý daha
yakýndan görmek için pencereye iyice yaklaþmýþ. Tam
o sýrada olan olmuþ, kolu açýk pencereye çarpmýþ.
Orada duran saksýlar yere düþmüþ. Gürültüleri duyan
sincaplar korkup kaçýþmýþ. Yaþlý adam da hemen pen-
cerenin önüne gelmiþ. Ömer’in kaçtýðýný görünce
ardýndan seslenmiþ: 

– Dur kaçma! Sana zarar vermeyeceðim. Ne za-
mandýr seni bekliyordum, demiþ. 

Ömer bu söze çok þaþýrmýþ. Bir an duraklamýþ, kor-
ku ve endiþeyle geri dönmüþ. Bakmýþ ki ak saçlý, ak sa-
kallý bir ihtiyar, gülümseyen gözlerle ona bakýyor. 

Ömer kekeleyerek: 

– Be... be... beni mi, diyebilmiþ. 

Yaþlý adam Ömer’i sakinleþtirmek için elini yavaþ-
ça ona uzatmýþ:
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– Uzun bir yoldan geldin. Dinlenmeyi de hak et-
tin. Dediðim gibi günlerdir seni bekliyordum. Ömer,
bir süre uzun uzun soluk alýp sakinleþmeye çalýþmýþ: 

– Beni beklediðinizi bilmiyordum. Geleceðimi
nereden haber aldýnýz?

– Kuþlardan.

– Kuþlardan mý?

– Evet ya kuþlardan. Ulu aðacýn üzerine konan
kuþlar, senin týrmanýþýnýn ilk günü gelip bana haber
verdiler. Ta ki yýllar öncesinden Rüstem’in ziyaretin-
de olduðu gibi. Onu da çok beklemiþtim, fakat o ba-
þaramadý, deyince kafasý karýþan Ömer: 

– Siz Rüstem Dedeyi tanýyor musunuz? 

– Aslýnda ben onun dedesinin dedesini iyi bilirim.
Benim çocukluk arkadaþýmdýr. O zamanlar Rüstem
henüz doðmamýþtý. 

Bu sözler, Ömer’i bütün bütün þaþkýna çevirmiþ.
Aklýnda bir sürü soru, nereden ve nasýl baþlayacaðýný
bilememiþ. Onun merakýný anlayan yaþlý adam: 

– Þaþkýnlýðýný anlýyorum. Ben kimim? Burada ne
iþim var? Ne zaman geldim? Bunlarý merak ediyor-
sun, deðil mi? 

– Kusura bakmayýn aklým karýþtý! Bu yolculuðun
sonunda böyle bir þeyle karþýlaþacaðým aklýmýn ucun-
dan bile geçmezdi. Ne olur anlatýn neden buradasýnýz? 
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Yaþlý adam derin bir nefes alarak:

– Aslýnda bu uzun bir hikâye. Kýsaca anlatmaya
çalýþayým, diyerek baþlamýþ anlatmaya.

– Bir zamanlar aþaðýda gördüðün köyü
Rüstem’in dedesinin dedesi Yaþar’la birlikte kurduk.
O yeri ilk buluþumuzu hiç unutamýyorum. Yaþar ve
ben maalesef önceleri dürüst insanlar deðildik. Köy
köy dolaþýr yalanla dolanla milleti kandýrýrdýk. Elimi-
ze aldýðýmýz ve ne olduðunu bilmediðimiz tohumlarý
ballandýra ballandýra anlatýp satardýk: 

“Ýþte þu gördüðünüz bereketli tohumlarý bir eken
bin biçer. Tarladaki ürününüz bereketlenir! Bostan-
daki meyveleriniz çoðalýr!” der, milleti aldatýrdýk.
Sonra da saf ve iyi niyetli halkýn parasýný pulunu, ne
varsa alýr kayýplara karýþýrdýk. Yýllarca insanlarý do-
landýrdýk. Aslýnda kendimizi aldatýyorduk, ama
önceleri bunun farkýnda deðildik. Biz iki düzenbaz,
kazandýðýmýz paralarla ne yapalým ne edelim derken
Yaþar’ýn aklýna güzel bir fikir geldi: 

– Artýk yaþlanýyoruz. Bu gidiþle bir gün yaka-
lanýrsak hapsi boylarýz. Ömrümüzün bundan son-
rasýný da zindanlarda geçirmeyelim. En iyisi bir yer-
den toprak satýn alýp yerleþelim, dedi. Bu fikre benim
de aklým yattý: 

– Peki olur, dedim. 
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Günlerce arazi aradýk, ama istediðimiz gibi bir
yer bulamadýk. Sonunda, þehre çok uzak, kimsenin
beðenip de almadýðý, tepeleri sarý çiðdemlerle kaplý
bir yer bulduk. Burasý çorak bir yerdi. Birkaç aðaç ve
bir de kör kuyusu olan bu yere geldik. Ýlk iþ olarak
derme çatma bir kulübe yapýp topraðý iþlemeye baþ-
ladýk. Elimizde kalan ve ne olduðunu bilmediðimiz
çuvallar dolusu tohumlardan kurtulmak istedik. Ar-
kadaþým Yaþar: 

– Bugüne kadar hayýrlý bir iþ yapmadýk. Bu sefer
iyi bir iþ yapýp bu tohumlarý kuþlara atalým da hay-
vancaðýzlar nasiplensin, dedi. 

Sabah ilk iþ olarak tohumlarý rastgele saçtýk. Etraf-
ta ne kadar kuþ varsa baþýna üþüþtü. Gagasýna tohum
alan havalandý. Az sonra acayip bir þey oldu. Kuþlar to-
humlarý dolu gibi aþaðýya atmaz mý! O gün iki arkadaþ
bu iþe çok þaþýrdýk. Ancak üzerinde fazla durmadan
“Bulmuþlar da bunuyorlar.” deyip iþimize koyulduk.
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ULU AÐACIN HÝKÂYESÝ

Rüstem Dedenin dedesinin arkadaþý, Ömer’in
meraklý bakýþlarý arasýnda yaþadýklarýný anlatmaya
devam etmiþ:
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– Aradan hayli zaman geçti. O sýrada arazimizin
tam orta yerinde küçük bir fidan vardý. Ýlk zamanlar
onu hiç fark etmemiþtik. Fakat günler geçtikçe büyü-
dü, zamanla devasa bir görünüm aldý. Onun bu hâli
önceleri bizi endiþelendirdi. Hatta Yaþar, bir gün uza-
yan dallarý kesmek istedi. Bunu denediðinde testere
ikiye bölündü. Galiba testere iyi deðil diyerek bir ke-
nara býrakýp baltaya sarýldý. Baltayý kaldýrýp dallara
vurunca dal yerine balta ikiye bölünmez mi! Biz de
kesmekten vazgeçip bu devasa aðaca “ulu aðaç” adýný
verdik. “Bu kadar büyümesinin vardýr bir hikmeti.
Bu aðaç týlsýmlý bir aðaç olabilir.” deyip, o günden
sonra kesme niyetiyle bir daha elimizi sürmedik. 

Artýk çorak arazide bir evimiz, arka tarafýnda da
meyve aðaçlarýyla dolu küçük bir bahçemiz vardý.
Kör kuyu dediðimiz kuyuyu da temizleyip tekrar su
çýkardýk. Hemen oraya da bir bostan yapýp sebze fi-
deleri diktik.

Gün geçtikçe bizim verimsiz çorak arazi yeþillen-
meye, canlanmaya baþladý. Yolu düþüp gelenler bu-
rayý çok sevdi. Kýsa sürede üç-beþ insan yerleþince
küçük bir yerleþim alaný kurulmuþ oldu.

…

Yaþlý adamýn bunlarý anlattýðý sýrada içeriye giren
küçük sincaplar, ürkek bakýþlarla bir Ömer’i bir yaþlý
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adamý süzmüþler. Onun kim olduðunu sorar gibi ce-
vap beklemiþler. Ýhtiyar adam, Ömer’i göstererek:

– Bu genç, bundan böyle misafirimiz. Bir müddet
bizimle kalacak, deyince küçük sincaplar bir aðýzdan:

– Hoþ geldiniz, demiþ. 

Ömer sevimli sincaplara:

– Hoþ bulduk, der demez sincaplar gözden kay-
bolmuþ. Yaþlý adamýn anlattýklarý Ömer’in o kadar
çok ilgisini çekmiþ ki: 

– Eee! Sonra ne oldu, diyerek hikâyenin devamýný
merak etmiþ. Yaþlý adam anlattýklarýna kaldýðý yer-
den devam etmiþ:

– Sonrasý biz çok zengin olduk. Ayný zamanda
köyümüze gelen bir imamýn gayretiyle doðru yolu
bulduk. O güne kadar yaptýklarýmýza piþman olup
günahlarýmýz için tövbe ettik. Fakat bir gece ikimizin
de gördüðü ayný rüya bizi yollara düþürdü.
Rüyamýzda ulu aðaç dile gelmiþ konuþuyor ve bize,
“Tövbelerimizin affedilmesi için, aldattýðýmýz insan-
lardan helâllik dilememiz” gerektiðini söylüyordu.
Gördüðümüz rüyanýn etkisiyle tekrar yollara düþtük.

Hatýrlayýp da kandýrdýðýmýz insanlarýn ayaklarýna
kadar gittik. Onlardan af dileyip paralarýný geri ver-
mek istedik. Ancak gördük ki sattýðýmýz tohumlar
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gerçekten iþe yaramýþ! Allah’ýn yardýmýyla bol bere-
ketli ürünler vermiþ. Kimin yanýna gittiysek, herkes
bize teþekkür edip hayýr dualarda bulundu. Ne yapa-
caðýmýzý bilememenin sýkýntýsý ile kara kara düþün-
dük. Sonunda yine de haksýz yere kazandýðýmýz para-
larý iade edip helâllik istemeye karar verdik. Elimizde
avucumuzda ne varsa verip, züðürt bir þekilde köye
döndük. Onun bunun yanýnda çalýþýp nafakamýzý
çýkarmaya baþladýk. 

Yýllar geçtikçe köy biraz daha büyümüþ, on haneyi
bulmuþ, etrafýný kocaman aðaçlar sarmýþtý. Ýnsan eliyle
dikilmeyen bu aðaçlarýn hikmetini bizden baþka bilen
yoktu. Kuþlarýn ortalýða saçtýðý tohumlarýn yerinde bi-
ten bu aðaçlar kýsa zamanda büyüyüp serpilmiþti. 

Günler böyle geçip giderken bizim hâlimize
acýyan köylüler bir gün aralarýnda para toplamýþ ve
marangoz dükkâný açmamýz için bize yardým etmiþ-
lerdi. Ýþ için gerekli olacak aðaçlarý ise ormandan ke-
secek ve kimseye hesap vermeyecektik. 

Ormandaki kurumuþ aðaçlarý keserek iþe baþ-
ladýk. Daha sonralarý köyümüzün ormanýný korumak
ve aðaçlarýn çoðalmasýný saðlamak için bir usul geliþ-
tirdik. Her yeni doðan çocuk ve yavrulayan hayvan-
larýmýz için bir aðaç dikecektik. Zamanla bu, gelenek
hâline geldi. Ömer hayretler içinde kalarak:
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– Ne kadar güzel bir düþünce! Keþke bu gelenek

her tarafa yayýlsa da bütün dünya yeþillense, demiþ. 

Yaþlý adam:

– Keþke, diyerek Ömer’i tasdik etmiþ. Hikâyenin

sonunu merak eden Ömer:

– Peki! Ne oldu da siz burada yaþamaya baþladýnýz? 

Yaþlý adam: 

– Sen bu hikâyeyi duymadýðýna göre, þu an ha-

yatta olan köylülerin de haberi yok demektir. 

O hâlde ben anlatayým neden burada olduðumu-

zu. O zamanlar köydeki insanlarýn sayýsý azdý. Galiba

kýrk-elli kiþiydi. Birçok aile aðacýn üzerinde küçük

kulübeler yapýp yazlýk gibi kullanmaya baþladý. Bu

aðaç, köylülerin yaz günleri baþlarýný dinleyip yalnýz

kalmak istediklerinde üzerine çýktýklarý bir aðaçtý. 

Üstelik o dönemde ülkenin birçok yerinde kýtlýk

baþ göstermiþti ve insanlar bir lokma ekmeðe muh-

taçtý. Duyduk ki þehirleri, köyleri eþkýyalar basýyor-

muþ. Biz de eþkýyalarýn þerrinden korunmak için

düþündük, taþýndýk. Sonunda aklýmýza ilginç bir fikir

geldi. Ulu aðacýn dallarýna nasýl olsa yazlýk evler

yapmýþtýk, o zaman orada saklanabilirdik. Ýçlerini de

erzakla doldurup en az altý-yedi ay burada kalabilir-
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dik. Hazýrlýklar yaptýk. Geceleri aðaç evlerimizde ge-

çirip beklemeye baþladýk. Bu arada ne olur ne olmaz

diye köyün dört bir tarafýna nöbetçiler yerleþtirdik. 

Aylar sonra korkulan þey oldu. Gece yarýsýný geçe

köyümüzü eþkýyalar bastý. Allah’tan, bütün köy ulu

aðacýn üzerindeydik de eþkýyalar bizi fark etmedi. Sa-

bah olup gün aydýnlandýðýnda eþkýyalar kimseyi gö-

remeyip hiçbir þey de bulamayýnca çok kýzdýlar tabi.

Sinirlerinden köyü talan edip ortalýðý ateþe vermek is-

tediler. Ellerine meþ’aleleri alýp, ormaný yakacaklardý

ki birdenbire acayip bir þey oldu! Kuvvetli bir rüzgâr

esti. Ulu aðacýn dallarý saða sola salýndý. Ýþte o sýrada

her biri iki üç yumruk büyüklüðündeki dev kozalak-

lar eþkýyalarýn üzerine dolu gibi dökülmeye baþladý.

Neye uðradýklarýný bilemeyen eþkýyalar yara bere

içinde kaçýþýrken, birdenbire gök karardý. Köyümü-

zün ve ormanýmýzýn üzerine sicim gibi yaðmur yaðdý. 

Olacak iþ deðildi. Bütün bu olanlarýn anlamý neydi

acaba? Herkes merak içinde bizim yüzümüze bakýyordu. 

Yaþar:

“Bu iþin sýrrý, olsa olsa tohumlarý saçýp kuþlara

vermek istediðimiz günle ilgili olabilir. Kim bilir o

kuþlar o gün ne dileyip ne istediler de Allah bize bu

kadar çok yardým ediyor.” dedi. 
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Ulu aðacýn üzerindeki evlerimizde günlerce
kaldýk. Ne zaman ki kendimizi emin ve güvende his-
settik, o zaman aþaðýya indik. 

Köy halkýný günlerce saklayan ulu aðaç, günden
güne büyümüþ artýk insanoðlunun eriþemeyeceði
yüksekliðe ulaþmýþtý. O seneden sonra yazlýk evleri-
mize çýkmayý baþaramadýk. 
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EBA KUÞLARI

Yaþar Dedenin arkadaþýnýn anlattýklarýný pürdik-

kat dinleyen Ömer, merak ve heyecan içinde sordu:
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– Peki buraya geliþiniz nasýl oldu?

– Bir gece açýk kalan penceremi kapamak üzerey-
ken ulu aðacýn üzerinde yeþil parýltýlý bir ýþýk gördüm.
Yanýp yanýp sönüyor, sanki “Buraya gel.” der gibi
ýþýklý bir yol çiziyordu. Ýçimi dayanýlmaz bir merak
duygusu sardý. Ne yapýp edip aðaca týrmanmak iste-
dim. Ulu aðacýn altýna geldim. Birkaç minare boyu
uzunluðundaki gövdeye nasýl çýkacaðýmý düþündüm.
Ýþte o sýrada ne olduysa oldu! Yukarýlardan bir dal
aþaðýlara kadar eðildi. Beni aldýðý gibi yukarýya çýkar-
dý. Köylüler tarafýndan yapýlan evlerimizin içinde
ýþýklar yanýyordu. Yaþar’ýn yaptýðý evin kapýsý açýldý.
Ýçeriden upuzun rengârenk kanatlý “yarý kuþ, yarý in-
san görünümünde” biri çýktý. Ardýndan iki, üç, dört...
derken tamý tamamýna on iki yaratýk çýkmaz mý!
Þaþkýnlýktan ne diyeceðimi bilemeden öylece kala-
kaldým. Önümde sýralanan on iki yaratýktan biri öne
çýktý bana doðru yaklaþýp:

– Hoþ geldin, sefalar getirdin. Buraya gelmekle
ne iyi ettin, dedi. 

Bu sözler karþýsýnda biraz rahatladým. Karþýmda-
ki yaratýðýn niyetinin kötü olamayacaðýný düþünüp:

– Hoþ bulduk! Siz de kimsiniz? Þimdiye kadar si-
zin gibisini hiç görmedim, dedim. Yarý insana benze-
yen bu yaratýk:
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– Biz kendimize Eba kuþu deriz. Ýnsanoðlu ne
der, bilmiyorum. Dünyanýn hiçbir yerinde bizim nes-
limizden yoktur. Senin gelmenle vazifemiz bugün so-
na eriyor. Bundan sonra insana dönüþüp hayatýmýzýn
geri kalanýný köyünüzde geçireceðiz. Kimse bizim
kim olduðumuzu, nereden geldiðimizi bilmeyecek,
demez mi! Ben hâlâ olan bitenlerden hiçbir þey anla-
mamýþ tuhaf tuhaf bakýyordum. Neden sonra kendi-
mi toparladým ve: 

– Bütün bu olanlarýn anlamý nedir? Söyledikleri-
nizden hiçbir þey anlamadým. Kafam karma karýþýk
oldu, dedim. 

Eba kuþu anlatmaya baþladý: 

– Biz on iki erkek kardeþtik. Mutlu bir evimiz,
çok iyi bir anne-babamýz vardý. Bir gün kapýmýza di-
lenci kýlýðýnda uzun boylu, kýr saçlý, kýr sakallý bir
adam geldi. Ýçeriye buyur ettik, ikramda bulunduk.
Bu adamýn on iki tane kýzý varmýþ. O gün ailemizden
bizi kýzlarýna istemeye gelmiþ. Annemiz babamýz,
kýlýðýna kýyafetine bakýp: 

– Bizim size verecek oðullarýmýz yok, dediler.
Adam bu duruma çok üzüldü. Yalvarýp yakarmaya,
yerlere kapanarak aðlamaya baþladý: 

– Yapmayýn! Etmeyin! Ne olur bu ricamý kýr-
mayýn. Ben kýzlarýmý ancak on iki erkek kardeþle ev-
lendirebilirim. Yoksa hepsi de teker teker elimden
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gidecek! Ne olur oðullarýnýzýn, kýzlarýmla evlenmesi-
ne izin verin, dediyse de ailemiz razý olmadý. Üstelik
babam, bizi istemeye gelen adamý yaka paça hizmet-
çilerimize kovdurttu. Yaþlý adam, büyük bir hayal
kýrýklýðý ile gözlerine dolan yaþlarý sildi:

– Ömrümün geri kalan zamanýný evlât acýsý çeke-
rek geçireceðim. Dilerim bir gün bu acýnýn ne demek
olduðunu siz de anlarsýnýz, diyerek evden ayrýldý. Ýþte
ne olduysa o günden sonra oldu. Bir sabah kalk-
týðýmýzda vücudumuzda tuhaflýklar olmaya baþladý.
Bütün vücudumuz kaþýnýrken kollarýmýz da tüylen-
meye baþladý. Dudaklarýmýz o kadar çok kaþýndý ki
âdeta etlerimizi yolduk. Birkaç gün sonra maalesef ka-
natlarýmýz ve gagamýz oluþmuþtu bile. Artýk upuzun
rengârenk tüylerimiz vardý. Bizi bilenler önceden in-
san olduðumuza inanmýyor, görenler bu acayip hâli-
mizden tedirgin oluyordu.

Annemiz babamýz, hekimlere etek dolusu paralar
harcadý, fakat bir çare bulamadý. Uzak Doðu’dan ge-
len çekik gözlü, keçi sakallý bir hekim:

– Ben bu hastalýðýn adýný biliyorum, deyince ai-
lemiz umutla:

– Çabuk söyle nedir bu hastalýk?

– Eba hastalýðý!

– Eba mý? 
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– Daha önce hiç duymamýþtýk. Ne olur çaresini
söyleyin! Ne isterseniz veririz. 

Yaþlý hekim:

– Bunun çaresi o kadar kolay deðil. Hastalýktan
kurtulmanýn tek çaresi bu gençlerin on iki kýz kar-
deþle evlenmesi, demez mi! 

Babam piþmanlýk içinde bu kýzlarý nerede bula-
caðýmýzý sorunca hekim:

– Çorak bir arazide bir köy kurulacak. O köyün
tam ortasýnda ulu bir aðaç yetiþecek. Ýþte o aðacýn giz-
li bir kapýsý olacak. O kapýyý da ancak köyün en yaþlýsý
ile üzerinde kul hakký olmayan birisi açacak, dedi. 

O günden sonra babam ülkenin her yerinde
kapýmýza gelen on iki kýzý olan adamý arattý. Fakat
maalesef bulamadý. On iki kýzý olan adamý ne bilen
ne tanýyan vardý. Sanki yer yarýlmýþ da içine girmiþti. 

Ýþte o gün bu gün, o kýzlarý arýyoruz. Sizin, köyü
ilk kurmaya geldiðiniz gün karnýmýz çok acýkmýþtý.
Aylarca uçmuþ, yorgun ve bitkin hâlde o çorak arazi-
ye gelmiþtik. Siz iki arkadaþ etrafa bizim için tohum-
lar atýnca sevinçten âdeta deliye döndük. Havada
taklalar atarak hem yedik hem de etrafa saçtýk. Bir
yandan da Yüce Allah’a dua edip bu çorak araziyi be-
reketlendirmesi için yalvardýk. Otuz gün, otuz gece
orada kalýp dinlenmeye karar verdik. Günler sonra
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gördüklerimiz bizi umutlandýrdý. “O hekimin söyle-
diði yer burasý olmalý!” diyerek beklemeye baþladýk.
Ne zaman ki bu ulu aðaç büyüdü, iþte o zaman biz de
üzerinde beklemeye baþladýk. 

– Peki benim üzerimde kul hakký olmadýðýný ne-
reden biliyorsunuz, dediðimde:

– Yýllarca sizi ve arkadaþýnýzý yakýndan izledik.
Gördük ki siz köy köy gezip herkesten helâllik istedi-
niz, demez mi! 

Sonra ben Eba kuþuna: 

– Her þey iyi güzel de bu gizli kapýnýn nerede ol-
duðunu ben nasýl bileceðim, diye sordum. 

Eba kuþu:

– Bu çok kolay olacak. Aðacýn üzerinde gezinir-
ken, içinizden bir ses “Burasý!” diyecek ve siz o
kapýnýn önünde durduðunuzda kapý açýlacak. Ýçinden
on iki kýz kardeþ çýkacak. 

Ben endiþe içinde: 

– Nasýl bu kadar emin olabilirsiniz? Ya yanýlýr-
sam, diye sordum. 

Sakin tavýrlý Eba kuþu:

– Buna imkân yok. Allah’ýn izniyle yaptýðýnýz
tahmin doðru çýkacaktýr, dedi. Ben de: 
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– Diyelim ki kýzlar çýktý, sonra ne olacak? Bunu

çok merak ediyorum, deyince Eba kuþu tekrar anlat-

maya baþladý: 

– Bizler bu kýzlarla evlenince tekrar eski hâlimizi ala-

caðýz. Sonra da sizin köyde yaþayacaðýz. Ancak bunun

için sizin bize bir fedakârlýkta bulunmanýz gerekiyor. 

– Neymiþ bu fedâkarlýk? 

– Ulu aðacý yalnýz býrakmamak. Ona arkadaþlýk

etmek ve bir daha köye inmemek, demez mi! Ýlk önce:

“Bunlar ne söylediklerini bilmiyor galiba? Köyü-

mü býrakýp aðaçta yaþamamý istiyorlar. Çýldýrmýþ ol-

malýlar!” diye düþündüm. Tek tek yüzlerine baktým.

Hepsi de gencecik delikanlýlardý. Hayattan çok fazla

beklentileri vardý. Onlar da yaþamak, mutlu bir ha-

yat sürmek istiyorlardý. Evlenip çoluk çocuða karýþ-

mak en büyük hayalleriydi belki. Birden kendimi

düþündüm. Bundan sonra ne yapabilirdim ki? Zaten

çok yaþlandým. Ebedî yolculuk kapýmdaydý... Ha

bugün ha yarýn, ne kaybederim ki?” deyip oðlanlarýn

teklifini kabul ettim. 

Gerçekten de her þey dedikleri gibi oldu. Týlsýmlý

kapýyý elimle koymuþ gibi buldum. Artýk gençlerin

aþaðýya inme zamaný geldiðinde, hepsini karþýma alýp: 
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– Burada olduðumu kimseye söylemeyin. Bu yaþ-

tan sonra benim de huzura ihtiyacým var, diye tem-

bihte bulunup gönderdim. 

Oðlanlar son kez kanat çýrparak her biri, kolunun

altýnda evleneceði kýzla aðaçtan uçup gittiler. Aradan

kaç yýl geçti saymadým. Gördüðün gibi hâlâ bura-

dayým. Ulu aðaçla arkadaþlýðýmýz sürüp gidiyor. Da-

ha ne zamana kadar devam eder bilemiyorum.
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DOST DEDENÝN SIRLI DÜNYASI

Ömer, dinlediklerinden sonra ne söyleyeceðini
bilemeden yaþý belki iki yüzü geçen bu ihtiyar adama
bakýp: 
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– Bana adýnýzý söylemediniz? Hâlâ adýnýzý bilmi-
yorum, demiþ. Yaþlý adam:

– Bana sadece ulu aðacýn dostu “Dost Dede” di-
yebilirsin, demiþ. O gece Ömer, Dost Dedenin misa-
firi olmuþ. O güne kadar hiç kullanýlmamýþ olan mi-
safir evinde kalmýþ. Aylar sonra ilk kez rahat bir uy-
ku uyumuþ. 

Sabah duyduðu ezan sesiyle uyanan Ömer, Dost
Dedenin abdest aldýðýný görmüþ: 

– Ezan sesi nereden geliyor?

– Nereden olacak, köyden tabi.

– Fakat nasýl olur! Köy ile bizim bulunduðumuz
mesafe arasýnda aylar süren bir zaman var. Hem üste-
lik ben aylarca bu aðacýn üzerindeyim, sadece ilk çýk-
týðým gün ezan sesini duymuþtum. O günden beri
maalesef bir daha duyamadým, demiþ. 

Dost Dede:

– Canýgönülden duymak isteseydin belki du-
yardýn. Ýnsan isteyince uzun mesafeler o kadar
kýsalýyor ki, diyerek Ömer’e:

– Kapa gözlerini, demiþ. Ömer gözlerini kapamýþ.

– Aç gözünü, demiþ. Ömer açýnca köyün camisin-
de olduðunu görmüþ. Tam aðzýný açýp bir çift lâf ede-
cekmiþ ki Dost Dede parmaðýyla sus iþareti yapmýþ.
Ömer, Dost Dedeyle birlikte köylüyle ayný safta na-
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maza durmuþ! Sabah namazý kýlýnmýþ. Dualar edilmiþ,
tesbihatlar yapýlmýþ. Köylüler birer ikiþer camiden
çýkmýþ. Ömer, köylüler görecek diye endiþelenmiþ.
Lâkin onu ne bir gören olmuþ ne de farkeden.

Ömer: 

– Köylüler bizi görmedi, demiþ. 

Dost Dede: 

– Ancak biz onlarý gördük, demiþ. 

Tekrar:

– Kapa gözünü, demiþ. Yummuþ Ömer gözlerini.
Açtýðýnda Dost Dedeyle birlikte ulu aðacýn misafir
evindeymiþ. 

Dost Dedenin misafiri olan Ömer, bu beraberlik-
ten büyük bir keyif almýþ. Birlikte vakit geçirip, ulu
aðacýn baþýnda yaþayan canlýlarla oturup sohbet et-
miþ. Ayrýlýk vakti gelince Dost Dede:

– Eee artýk gitme zamaný geldi. Köye inince bu-
rada gördüklerini kimselere anlatmamalýsýn, yoksa
ulu aðacýn týlsýmý bozulur, demiþ. Ömer:

– Sen hiç merak etme, burada yaþananlar burada ka-
lacak, diyerek Dost Dedeye bu konuda güvence vermiþ. 

Dost Dede:

– Evlât buraya ne hayallerle geldiðini biliyorum.
Anana ve kardeþlerine bir an önce ulaþýp onlarý rahat
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ettirmek istiyorsun. Bu zahmetli yolculuðun elbet
boþa çýkmayacak. Allah, çalýþana mükâfatýný verir,
demiþ. Sonra da aðaç eve girip üzeri yapraklarla
sarýlmýþ bir kutu ve kadife bir kese getirmiþ: 

– Bu benim dünyadaki tek varlýðýmdý. Onu ger-
çekten ihtiyacý olan birine vermek için yýllarca sak-
ladým. Þimdi bu emaneti verme zamaný geldi, diyerek
keseyi Ömer’e uzatmýþ. 

Ömer keseyi açtýðýnda içindeki altýnlarý görünce
yüzü kýzarmýþ:

– Ben bunlarý almak için ne yaptým ki, diye geri
uzatmýþ. 

Dost Dede:

– Daha ne yapacaksýn? Bu kadar uzun ve meþak-
katli yolculuða çýkmýþ olman bile büyük bir iþtir, di-
yerek keseyi tekrar vermiþ. Sonra da:

– Bu altýnlarla köyden bir arazi satýn alýp yerleþ-
meni istiyorum. Eminim Sarýçiçek köyü seni baðrýna
basacak, ömür boyu rahat ve huzur içinde yaþaya-
caksýn, diyerek diðer elindeki kutuyu da Ömer’e he-
diye etmiþ:

– Bu kutuyu da aþaðýya inince aç, demiþ. 

Kutuyu alan Ömer: 

– Ben de size bir hediye vermek istiyorum, diye-
rek çantasýný açmýþ. Aðaca çýktýðý günden beri ay-
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lardýr okuduðu, üzerinde “Kâinatýn Sýrrý” yazýlý, yeþil
kaplý bir kitap uzatmýþ: 

– Siz de bu kitabý okudukça bana dua edin, de-
miþ. Ömer, Dost Dedenin ellerini öpüp tam aþaðýya
iniyormuþ ki, Dost Dede arkasýndan seslenmiþ:

– Dur evlât, dur! Aylarca inmek için uðraþma.
Önce gözlerini yum. Ýçinden üçe kadar say ve tekrar
gözlerini aç, demiþ. 

Ömer söylenenleri aynen yapmýþ. Gözlerini
açtýðýnda ulu aðacýn altýndaymýþ. Etraf karanlýk ol-
duðu için, Ömer bir an telâþa kapýlmýþ. Ortalýkta
kimsecikler yokmuþ. Anlaþýlan vakit gece olduðu için
herkes uykudaymýþ. 

“Ben mükâfatýmý fazlasýyla aldým. Çalýþtým, yo-
ruldum, Rabbim de beni ödüllendirdi. En iyisi
köylülere görünmeden þehre, ailemin yanýna git-
mek...” diye düþünmüþ. 

Köyün çýkýþ yoluna geldiðinde uzun boylu, hey-
betli bir grup adamla karþýlaþmýþ. 

Adamlar: 

– Kimsin? Necisin? Nereden gelip nereye gidi-
yorsun, diye sormuþlar. Endiþeli bakýþlarla Ömer ne
söyleyeceðini kafasýnda toparlayýp: 

– Þey, bilmem ki nasýl anlatsam. Uzun hikâye be-
nimkisi. Þimdi müsaade edin de gideyim, demiþ. 





Ýbretli Masallar Serisi56

Ýri cüsseli adamlar, Ömer’e dikkatle bakýp ellerin-
deki feneri yüzüne tutmuþlar: 

– Seni sanki daha önce buralarda görmüþtük, de-
miþler. Sonunda içlerinden biri:

– Þimdi hatýrladým. Sen þu þehirden gelen araþtýr-
macý gençsin. Aylar önce ulu aðaca çýkmýþtýn, demiþ. 

O sýrada diðer adamlar da:

– Senin aðaca çýktýðýn gün, biz de oradaydýk.
Söyle bakalým orada neler gördün? 

Ömer:

– Acelem var. Bir an evvel þehre gitmeliyim. An-
nem ve kardeþlerim beni bekliyorlar, demiþ. Bunun
üzerine içlerinden sarýþýn olaný:

– Tamam gidersin, fakat önce gördüklerini anlat.
Sen þimdi orada þöyle uzun sakallý, ak saçlý, yaþlý bir
kimseye rastlamadýn mý, demiþ. 

Ömer bu kiþilerin aðzýndan lâf almaya çalýþtýk-
larýný anlayýnca: 

– Galiba siz benimle alay ediyorsunuz! Benim
acelem var. Bir an önce, bakýma muhtaç olan aileme
kavuþmalýyým, demiþ.

Adamlardan biri sormuþ:

– Yani sen, on iki genç hikâyesini duymadýn mý?
Aþaðýya inince yapacaðýn görevleri unuttun mu? 

Bu soru karþýsýnda Ömer, zýnk diye dona kalmýþ.
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Karþýsýnda duran adamlarýn dikkatle yüzlerine bak-
mýþ. Göz ucuyla onlarý saymýþ, tamý tamýna on iki ki-
þilermiþ. Onlara:

– Gömleklerinizi çýkarýrmýsýnýz lütfen, demiþ. On
iki adam gömleklerini çýkarmýþ. Kollarýnýn üzerinde
tüylü benler varmýþ. Ömer, bu adamlarýn Dost Dede-
nin anlattýðý gençler olduðunu anlayýnca: 

– Siz Eba kuþlarý mýydýnýz, demiþ. 

Adamlar:

– Sana güveniyorduk! Senin bunu baþaracaðýna
inanýyorduk, diye sevinmiþler. 

Ardýndan:

– Dost Dede sana bir paket verdi mi, diye sormuþlar. 

Ömer sýrtýndaki çantasýný yere koymuþ ve: 

– Az kalsýn unutuyordum. Aþaðýya inince aç-
mamý söylemiþti, diyerek kutuyu özenle açmýþ. Bir
küçücük kutu ve bir de zarfla karþýlaþmýþ. Zarfýn üze-
rinde, “On iki gence” yazýyormuþ. 

Ömer, zarfý bu adamlara uzatmýþ. Zarfý alan
adamlar hemen oracýkta okumaya baþlamýþlar. Ömer
de küçük kutuyu açmýþ içinden týpký ulu aðacýn sem-
bolü olan küçük bir kolye çýkmýþ. Ömer kolyeyi evi-
rip çevirmiþ. Arka tarafýndaki kök kýsmý kabart-
malýymýþ. Kabartmanýn üst tarafýnda, biri yeþil, diðe-
ri turuncu iki düðme varmýþ. 
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Ömer:

– Acaba bu düðmelerin anlamý ne ola ki, diye
düþünmüþ. Kolyeyi boynuna geçirince, ýþýklar yanýp
sönmeye baþlamýþ. Ömer daha fazla dayanamamýþ ve
önce turuncu düðmeye basmýþ. Ancak her ne hik-
metse o an hiçbir deðiþiklik olmamýþ. Biraz bekleyip
yeþil düðmeye basmýþ. Yine bir þey olmamýþ. O sýra-
da on iki kardeþler de mektuplarýný okumuþlar. Sonra
buðulu gözlerle Ömer’e dönmüþler. 

Altýncý kardeþ: 

– Dost Dedenin mektubunu okuduk. Dediðine
göre, iki gün batýmý sonrasý Dost Dede bu dünyadan
göçüp gidecekmiþ. Lâkin bir dileði varmýþ. Ýkinci gün
batýmýndan iki saat sonra onu oradan almamýzý isti-
yor, demiþ. 

Ömer hayretler içinde:

– Ulu aðaca týrmanmamýz aylar sürer, bunu nasýl
baþaracaðýz, demiþ. 

On ikinci kardeþ:

– Mektupta yazýlanlara göre boynundaki kolye
sayesinde hemen oraya ulaþacakmýþýz, demiþ. 

On iki kardeþle birlikte Ömer, aldýklarý haberin
üzüntüsü içinde köye dönmüþler. Sabah olduðunda,
Ömer köylülere mektup yazmýþ. Mektubunda, þu an
çok önemli görevleri olduðunu, ailesinin yanýna dön-
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mesi gerektiðini izah etmiþ. Fýrsat bulduðunda
Sarýçiçek köyüne gelip onlarý ziyaret edeceðini, baþýn-
dan geçenleri o zaman anlatacaðýný yazmýþ. Ayrýca
günlerdir onlarý beklettiði için köylülerden özür dile-
miþ. Ömer’in mektubunu kardeþlerden yedincisi köy-
lülere ulaþtýrmýþ. Mektup okunmuþ. Rüstem Dede,
baþýný ulu aðaca doðru kaldýrarak:

– Galiba bu aðacýn tepesine týrmanmayý baþarabi-
lecek insanoðlu henüz annesinden doðmadý. Ömer’in
baþarabileceðini düþünmüþtük. Lâkin o da olmadý.
Saðlýk olsun, belki bir gün bu aðaca çýkan olur da týl-
sýmýný bize de anlatýr, demiþ. 

Köylüler: 

– Hiç deðilse geç de olsa haber salýp özür dilemiþ.
Mert bir gençmiþ, diyerek ulu aðacýn altýndan ayrýlmýþlar.

Sayýlý gün tez geçer derler ya ikinci günün gün
batýmýna çok az bir süre kalmýþ. Ömer ve kardeþler en
büyük aðabeyin evinde toplanýp gün batýmýný bekle-
miþler. Güneþ ufukta süzülüp kaybolurken, ýþýðý bu-
lutlara aksedince, gitme zamaný gelmiþ. Orada bulu-
nanlarýn hepsi gözlerini kapatýp el ele tutuþmuþ.
Ömer turuncu düðmeye basmýþ. Gözlerini açtýklarýn-
da Dost Dedeyi sað salim oracýkta görmüþler. Onlarý
görünce çok mutlu olmuþ Dost Dede. Hepsinin boy-
nuna sarýlmýþ ve: 
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– Sizi son kez burada görmekten çok mutlu oldum.
Artýk bu dünyada ne ben sizi, ne de siz beni göreceksi-
niz. Bir dahaki görüþmemiz ahirete kaldý. Ýnþallah ora-
da tekrar görüþür, birbirimize komþu oluruz, demiþ. 

Dost Dede gözleri uzaða dalarak konuþmasýna
devam etmiþ:

– Çok yaþadým. Acýsýyla, tatlýsýyla nice günler ge-
çirdim. Sizin gibi güzel dostlarým oldu bu âlemde. Bu
akþam ise en sevdiðim dostuma kavuþacaðým için çok
heyecanlýyým. 

Maalesef ben gidince ulu aðaç artýk büyüyüp ser-
pilmeyecek. Birdenbire yapraklarýný dökecek, dallarý
çýplak kalacak. Köylü belki ilk kez ulu aðacýn uç dal-
larýný görecek. Sakýn endiþeye kapýlýp, “Aðaç hasta-
landý mý?” diye panik yapýlmasýn. Üç gün sonra ulu
aðacýn dallarý týpký ilkbahar mevsiminde olduðu gibi
tomurcuklanacak. Tekrar yeþerecek. Çiçek açýp etra-
fa mis gibi koku salacak. Kokusu uzak diyarlardan
hissedilecek. 

O günden sonra da her mevsim baþýndaki çiçekler
öylece kalacak. Ne zamana kadar diye sormayýn?
Onu ben de bilmiyorum. Ömrünüz olursa sizler, ço-
cuklarýnýz ya da torunlarýnýz belki bu hâlin deðiþtiði-
ni görürler, demiþ. 

– Ayrýlýk zamaný geldi, diyerek sözlerine devam
etmiþ. Herkesle helâlleþmiþ. Cenazesini ulu aðacýn
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gövdesindeki kovuða gömmelerini vasiyet etmiþ.
Uzaklara dalan gözlerini belli bir yere sabitleyip
gülümsemiþ. 

– Ben hazýrým, deyip kelime-i þehâdet getirmiþ.
Gözlerini öbür âlemde açmak üzere, kapamýþ. On iki
adamla birlikte Ömer, Dost Dedenin cenazesini
yýkayýp, kefenlemiþ. Cenaze namazýný kýlýp, tabutu
ellerinin üzerine almýþlar. Yeþil düðmeye basýp gözle-
rini kapamýþlar. Aþaðýya inince ulu aðacýn gövdesin-
deki büyük bir kovuktan içeri girip aðacýn köklerine
doðru kabir kazmýþlar. Dost Dedeyi dualarla defne-
dip oradan ayrýlmýþlar. Sonra da olacaklarý merakla
beklemeye baþlamýþlar. 

Aradan birkaç dakika geçmiþ ya da geçmemiþ ki
birdenbire kuvvetli bir rüzgâr esmeye baþlamýþ. Kol-
yenin önce turuncu, daha sonra da yeþil ýþýðý sönmüþ.
Ulu aðacýn dallarýnda ne kadar yaprak varsa, hepsi de
uçuþmaya, oradan oraya savrulmaya baþlamýþ. 

Allah’ýn hikmeti bu ya, her þey Dost Dedenin de-
diði gibi olmuþ.
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SÖZLÜK

ahiret: 1. Öbür dünya. 2. Ýnsanlarýn öldükten sonra dirilip sonsuza

kadar kalacaðý ve bu hayatýn hesabýný vereceði yer. 

âlem: 1. Ortam ve çevre.  2. Kâinat, cihan.   3. Hayvan ya da bitk-

ilerin bütünü.  4. Ýnsanlar, halk, cemiyet.   

bereket: 1. Bolluk, çokluk.  2. Nimet, Allah'ýn ihsaný.  3. Saadet. 

bitek: Verimli. 

biteksiz arazi: Verimsiz topraklar.

bostan: 1. Sebze bahçesi.  2. Kavun ve karpuz tarlasý.

bunamak: Zihin gücünü kaybederek, ne yaptýðýný bilmez hâle

gelmek.

cenaze: Kefenlenerek tabuta yatýrýlmýþ ölü.

çorak arazi: Su geçirmez, verimsiz, killi toprak.

defnetmek: Ölüyü topraða gömmek.

devasa: Dev gibi, çok çok büyük olan.

düzenbaz: Ortalýðý karýþtýran, hileci, aldatýcý.

ergenlik: Çocukluk çaðýnýn bittiði, gençlik ve yetiþkinlik çaðýna

geçildiði dönem.

erzak: 1. Rýzýklar, yiyecekler.  2. Yolculuk için hazýrlanan yiyecek.
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fedakârlýk: 1. Ýnanç ve ülküsü uðruna kendi çýkarlarýný terk

etmek.  2. Bazen baþkalarýnýn ya da bir kardeþinin iyiliðini öne

alýp, kendi çýkarýndan vazgeçmek.

gaddar: Acýmasý olmayan, baþkalarýna haksýzlýk eden; merhamet-

siz, katý yürekli.

gizemli: Sýrlarla dolu, gizlilikleri olan, sýrlý.

hamak: Salýncak, að yatak.

hekim: Doktor.

hikmet: Kâinattaki ve yaratýlýþtaki ilâhî gaye, ilâhî sýr. 2. Her var-

lýðýn, her iþin yerli yerinde, uygun ve olmasý gerektiði þekilde

yaratýlýp yapýlmasý.

hüzünlenmek: Çok üzülmek, kederlenmek, içine acý çökmek.

iade etmek: Geri vermek.

istisna: Sýra dýþý, kural dýþý.

kâinat: Evren, Yüce Allah'ýn yarattýðý canlý ve cansýz varlýklarýn

bütünü.

kefenlemek: Ölen birini yýkadýktan sonra, büyük beyaz bir beze

sarmak.

kelime-i þehadet: "Allah'tan baþka hiçbir ilâh yoktur, sadece O vardýr.

Hazreti Muhammed Mustafa, O'nun kulu ve elçisidir." anlamýndaki

“Eþhedü enlâ ilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden abdühü

verasûlüh” cümlesinin özel ve kýsaca adý.
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kýtlýk: 1. Ýhtiyaca yetmeyecek derecede azlýk. 2. Kuraklýk gibi

sebeplerle ürünün yetiþmemesi ve bundan doðan açlýk.

kul hakký: Bir insanýn bir baþkasý üzerindeki hakký. 

meþ’ale: Çýra, ýþýk, aydýnlatýcý alet.

muþtu: Sevindirici haber, müjde.

nafaka: 1. Yiyecek parasý.    

nasiplenmek: Ýhtiyacý kadar almak, Allah'ýn nimetinden yararlan-

mak.

niyaz: Yalvarmak, yakarmak, istekte bulunmak.

ödül: Mükâfat.

pürdikkat: Çok dikkatli.

rýzýk: Yiyecek.

rükû: Namazda, Yüce Allah'ýn huzurunda eðilmek.

secde: Namazda, Yüce Allah'a karþý yüzünü yere koyup, kul-

luðunu ilân etmek hâli.

sinmek: 1. Gizlenmek, saklanmak.   2. Korkmak, çekinmek. 

tabut: Ölünün taþýndýðý tahtadan yapýlmýþ aðzý kapaklý büyük

kutu.

tasdik etmek: Onaylamak, bir þeyin söylendiði gibi olduðunu

belirtmek; söylenen söze katýlmak; doðrulamak.
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tedbirli: Önlemini almýþ olan, önceden hazýrlýk yapýp dikkatli

davranan.

tedirgin olmak: Endiþeli olmak; rahatý, huzuru kaçmýþ olmak.

tembihlemek: Uyarmak, hatýrlatmak.

týlsým: Sýr, formül, þifre.

vasiyet etmek: Bir kimsenin, öldükten sonra yapýlmasýný istediði

þeyleri söylemesi ya da yazmasý.

yer çekimi kuvveti: 1. Dünyanýn merkezindeki çekim kuvveti.  2.

Canlý ve cansýz varlýklarýn dünya üstünde durmasýna sebep olan

kuvvet.

züðürt: Parasýz, çok fakir, meteliksiz.
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