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Güzel bir ilkbahar sabahýydý. Kuþ cývýltýlarý et-
rafa neþe katýyor, çiçek açan aðaçlar da mis gibi
kokular yayýyordu. Beyaz, pembe renkli, güzel
kokulu çiçekler rüzgârýn etkisiyle uçuþuyor, dallar
arasýnda savruluyordu. Sabah namazý sonrasý ca-
miden çýkan Yakup dede güneþin ilk ýþýklarýyla
evine girdi. Torunu Eren onu kapýda karþýlamýþtý.
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– Dedeciðim bugün hava çok güzel, birlikte
dondurmacý Hüseyin amcaya gidelim mi? Hüse-
yin amca böðürtlenli ve fýstýklý dondurma yapý-
yormuþ. Çok merak ettim, acaba tatlarý nasýl, de-
di. Dedesi, torununu kucaðýna alýp içeriye girdi.
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– Demek her þeyin deðiþtiði gibi dondurmalar
da deðiþmiþ? Hele bir kahvaltýmýzý yapalým. Sa-
bah haberlerini dinleyelim, daha sonra çýkarýz, de-
di. 

Öðleye doðru dede torun, el ele tutuþup don-
durmacý Hüseyin amcaya gittiler. Eren, böðürt-
lenli ve fýstýklý, dedesi de  sade dondurma almýþtý.
Birlikte yol boyu yürümeye baþladýlar. Çocuk par-
kýnýn önünden geçerlerken Eren:   
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– Dedeciðim çok yoruldun, biraz dinlenmeye
ne dersin, diye sordu. Yakup dede torununun mak-
sadýný anlayýp gülümsedi. 

– Bu iyi bir fikir, gerçekten de çok yoruldum.
Ben dinlenirken sen de biraz oyun oynarsýn, dedi.
Eren, neþeyle parkýn giriþindeki sýralý aðaçlara doð-
ru koþtu. Geride kalan dedesine seslendi:

– Dedeciðim bak! Geçen yýl diktiðimiz aðaç-
lar! Hepsi de  çiçek açmýþ, diyerek baþýný yukarýya
doðru kaldýrýp, derin bir nefes aldý. 

– Ne kadar da güzel kokuyorlar, dedi. O sýra-
da dedesi de uzun bir soluk aldý. Ellerini yukarýya
doðru açarak aðaçlarý gösterdi ve:

– Oooh, Allah'ým her þeyi ne kadar da güzel
yaratmýþsýn, diyerek pembe çiçekli þeftali aðacýnýn
altýndaki banka oturdu. Bir süre etrafýný seyre
daldý. Cebinden çýkardýðý tespihini alýp "Lâ ilâhe
illallah, Lâ ilâhe illallah" diye mýrýldanmaya baþ-
ladý. O sýrada Eren de yol boyunca sýralanmýþ a-
ðaçlarýn arasýndan koþup tekrar dedesinin yanýna
geldi. Heyecanla: 
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– Dedeciðim, bugün çok mutluyum. Bu kadar

güzellikleri bizim için yaratan Allah'ýmý çok sevi-

yorum, dedi. Yakup dede küçük torununu kuca-

ðýna alarak: 

– Ben de çok seviyorum. Hem Allah’ý, hem de

O’nun yarattýðý her þeyi, diyerek Eren'i yanak-

larýndan öptü.
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O gün Eren kýpýr kýpýrdý. Bir türlü yerinde du-

ramýyordu. Bir zýplayýþta dedesinin kucaðýndan at-

ladý. Gördüðü sarý çiðdemlere doðru koþtu. Eðildi

ve dedesinden öðrendiði ilâhîyi mýrýldanmaya baþ-

ladý:

"Sordum sarý çiçeðe, annen baban var mýdýr?

Çiçek eydur derviþ baba, annem babam top-

raktýr. 
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Hak lâ ilâhe illallah Allah, Lâ ilâhe illallah.
Sordum sarý çiçeðe sen kimin ümmetisin?
Çiçek eydur derviþ baba Muhammed ümme-

tiyim."
Eren ilâhî bitene kadar çiðdemleri inceledi. 
Daha sonra yerden doðrulup, aðaçlarýn altý-

na düþen minik çiçekleri topladý. Avucunun içi-
ne alarak yeni yeþeren çimenlerin üzerine serpti. 

Ýþte tam o sýrada bir miyavlama sesi duydu.
Sesin geldiði yöne doðru yürüdü. Ýleride duran,
tahta parçalarýnýn altýnda, gri tüylü bir kedi fark
etti. Göz göze gelince kedi tekrar miyavlamaya
baþladý. Az sonra, kedi olduðu yerden çýktý. Að-
zýnda tuttuðu bir lokma et parçasýyla ilerlerken,
ardýna bakýp durdu. Sanki bir þeyler anlatmaya
çalýþýyordu. 

Eren'in peþi sýra gelmesini istiyor gibiydi. Bu
durumu þaþkýnlýkla izleyen Eren, büyük bir me-
rakla ve yavaþ adýmlarla yürümeye baþladý. 

Torunun uzaklaþtýðýný gören Yakup dede ses-
lendi:
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– Fazla uzaða gitme. Biraz sonra gideceðiz.  

Eren ardýna bile bakmadan: 

– Merak etme dedeciðim. Az sonra dönerim,

diye karþýlýk verdi.

Yakup dede:

– Ah bu çocuklar! Ne zaman ne yapacaklarý bel-

li olmuyor! Parka oynamaya geldiðini sanýyordum.
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Fakat oyunu unutup kedinin peþine düþtü, diye

söylenerek bu sefer de cebinden çýkardýðý kitabýný

okumaya baþladý. 

Eren kedinin peþi sýra giderken, dedesinden

epeyce uzaklaþmýþtý. Heyecanlý takip büyük bir

kayanýn önünde sona erdi. Kedi kayanýn yanýnda-

ki, topraða açýlmýþ birkaç metre uzunluðundaki

tünele girip gözden kayboldu. 

Tünelin önüne gelen Eren ne olduðunu çok

merak etmiþti. Baþýný giriþe doðru yaklaþtýrýp içini

görmeye çalýþtý. Fakat karanlýktan hiçbir þey göre-

medi. Soluk soluða dedesine doðru koþtu.

– Dedeciðim ileride bir tünel var! Bana yardým

etmelisin! Onun içini göremedim, dedi. Dedesi

olan biteni anlamamýþtý.

– Tüneli görüp de ne yapacaksýn? 

– Gri kediye bakacaðým! Taþýn yanýndaki tü-

nele girdi. Acaba þimdi orada ne yapýyordur?

– Zavallý hayvan sen kovaladýðýn için korkup

kaçmýþtýr. Eminim þimdi dinleniyordur.
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– Ne kovalamasý dedeciðim! Beni o götürdü.

“Beni takip et.” dercesine miyavlýyordu. Ardýndan

gidince hiç kaçmadý. Sanki bana bir þeyler anlat-

mak istiyordu. Ne olur dedeciðim birlikte baka-

lým. Belki sen tünelin içini görürsün. 

Eren, dedesinin elinden tutarak onu oturduðu

banktan kaldýrdý. Birlikte büyük taþýn olduðu yere
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geldiler. Eren hemen yere uzanýp tünelin giriþin-
den içeriye doðru baktý.

– Hâlâ bir þey göremiyorum. El fenerimiz ol-
saydý görebilirdik, dedi. Dedesi:

– El feneri mi, diyerek ceketinin iç cebinden,
küçük bir el feneri çýkardý.

– Sanýrým bu iþini görür, diye uzattý. Eren de-
desinin yüzüne tuhaf bir þekilde bakarak: 

– Dedeciðim, sen cebinde el feneri mi taþýyor-
sun?
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– Sabah namazýna giderken etraf karanlýk olu-
yor. Hem önümü görmek hem de sokak köpekle-
rini korkutmak için fener taþýyorum.

Eren el fenerini yakýp, tünelin içine doðru tut-
tu. Ýçeride ilginç bir manzara ile karþýlaþtý. Minik
bir kedi yavrusu hareketsiz bir þekilde yatýyordu!
Gri kedi, getirdiði eti, yavrunun önüne býrakmýþ-
tý. Arada bir yavrunun tüylerini yalýyordu. Sanki,
“Korkma iyileþeceksin. Yardým geldi.” der gibi
mýrlýyordu. Yakup dede:
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– Orada neler oluyor, bir de ben bakayým, di-
yerek yere uzanýp tünelin içine baktý. 

Gerçekten de içeride yavru bir kedi vardý. De-
de torun bir an ne yapacaklarýný bilemeden göz
göze geldiler. “Bu yavruyu  buradan çýkarmanýn
bir yolunu bulmalýyýz.” dediler. 

Ýþte o sýrada umulmadýk bir þey oldu! Gri ke-
di tünelin giriþinde gözüktü. Aðzýyla ensesinden
tuttuðu yavruyu büyük bir itina ile yere býraktý.
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Yakup dede, yavru kediyi eline aldý. Ötesini
berisini inceleyip neler olduðunu anlamaya çalýþtý.
Minik kedinin görünürde hiçbir þeyi yok gibiydi.
Vücudunda ne bir yara, ne de bir kýrýk vardý.

Dede torun yavru kediyle, büyük kediyi alýp
doðruca veteriner Salih amca’ya götürdüler. Vete-
riner, minik kediyi dikkatle muayene etti. Mer-
cekli gözlüðü ile patilerine baktý, parmak aralarýný
inceledi. 
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– Patilerinde bir þey göremedim. Týrnaklarý da
saðlam. Anladýðým kadarýyla bu kedinin hiçbir þe-
yi yok. Bir ihtimal açlýktan ve susuzluktan hâlsiz
kalmýþ, dedi. 

Hemen oracýkta damlalýkla yavrunun aðzýný
açýp süt verdi. Birkaç dakika sonra da minik kedi
baþýný oynatmaya baþladý. Þaþkýnlýðýný üzerinden
atan Eren:

– Dedeciðim anlayamadýðým bir þey var? Benim
bildiðim kediler karýnlarýný doyurmak için et de yer-
ler. Neden annesinin tünele getirdiði eti yemedi?

Salih amca:
– Bu minik kedi, henüz birkaç gün önce doð-

muþ. Et yemek için henüz çok erken. Biraz daha
büyüyünce her þeyi yiyebilir, dedi. Salih amca, bir
þey hatýrlamýþ gibi gri kediye baktý ve: 

– Aslýnda annesini emmesi gerekiyordu. Aca-
ba neden emmiyor, diyerek büyük kediyi muaye-
ne etti. Hayretle: 

– Zaten bu kedi onun annesi deðil ki! Çünkü
bu bir erkek kedi, dedi. 
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Ýþte böylece yavru kedinin neden aç kaldýðý
anlaþýlmýþ oldu. Eren'in hâlâ aklýnýn almadýðý bir
þey vardý. Onu söylemezse rahat edemeyecekti.

– Dedeciðim nasýl olur da bir kedi baþka bir
kedi yavrusunun karnýný doyurmak için çabalar.
Yardým getirmek için uðraþýr. O sadece bir kedi.
Bütün bunlarý nasýl düþünür ve akýl eder ki? 

Yakup dede torunun merakýný gidermek için
söze baþladý:

– Bu sadece Yüce Allah'ýn dilemesiyle olur. Al-
lah bu yavrunun hayatta kalmasýný istediði için,
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onu korumakla baþka bir kediyi görevlendirmiþ.
Aslýnda biraz düþünecek olursak etrafýmýzda buna
benzer çok þey görebiliriz.

– Nasýl yani?
– Allah, hayvanlar arasýnda çok güzel bir sis-

tem koymuþ. Aslýnda birçok hayvan birbirinin
yardýmýna koþuyor. Fillerin, zürafalarýn, ayýlarýn,
karýncalarýn hayatlarý bunun örnekleriyle dolu.
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– Dedeciðim ne kadar ilginç deðil mi? Oysa
hayvanlarýn aklý yoktur.

– Öyle, akýllarý yok ama Allah tarafýndan kalp-
lerine ilham edilen þeyler var.

– Þimdi anladým. Allah, hayvanlara birbirleri-
ne nasýl yardým edeceklerini öðretmiþ. Bu kediyi
de yavrunun hayatta kalmasý için görevlendirmiþ,
dedi. 
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O sýrada dýþarýdan gelen ezan sesiyle saatine
bakan Yakup dede:

– Ooo, çok geç kaldýk! Evden merak ederler,
dedi. Salih amcaya teþekkür edip oradan ayrýldýlar.
Tabi giderken de yavru kediyi almayý unutma-
dýlar.     

O gün Eren ve dedesi minik kediyi evlerine
götürdüler. Gücünü kuvvetini toplayýncaya kadar
ona baktýlar. 

Eren, yavru kediye Miniþ ismini verdi. Birkaç
gün sonra kendine gelen yavru kedi hoplayýp,
zýplamaya, koþuþturmaya baþlamýþtý.
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Yemyeþil aðaçlarýn arasýnda bir köy vardý. Su-

larýn þýrýl þýrýl aktýðý, derelerin çaðladýðý bu yer þe-

hirden uzaktý. Burada Bekir Dede adýnda yaþlý bir

kiþi yaþýyordu. 

Bekir Dede’nin  epeyce geniþ, yemyeþil tarla-

larý vardý. Topraðýnda arpa, buðday eker, biçerdi.

Bahçesinde çeþit çeþit meyveler yetiþtirir, sonra da

onlarý kasabadaki pazarda satardý. 
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Hanýmý yýllar önce vefat etmiþti. O öldükten
sonra kendini daha bir yalnýz hissediyordu. Bu
yaþlý adamýn iki de oðlu vardý. 

Bekir Dede, Ýsmail ve Ýsmet adýndaki oðul-
larý, gelinleri ve torunlarý ile yaþardý. Ama ço-
cuklarý ile pek iyi anlaþamýyordu. Çünkü oðul-
larý tembellikleri ve huysuzluklarý ile onu hep
üzüyorlardý. Torunlarý da olmasa çiftlik çekilir gi-
bi deðildi. 

Bir ara kasabaya yerleþip yaþamak istemiþ,
ama torunlarýný býrakýp gitmek ona zor gelmiþti.
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Bekir Dede, kalbi öyle iman dolu bir insandý ki

tarlasýna tohum ekeceði zaman bile iki rekât na-

maz kýlýp þöyle dua ediyordu: 

"Allah'ým her þeyi, hepimizi sen yarattýn. Þim-

di topraða atacaðým tohumlarý senin merhameti-

ne teslim ediyorum. Onlarý yeþert, büyüt ve bütün

canlýlar için bereketli kýl."

Hasat zamaný da tohumlarý büyüyüp bol ürün

verdiði zaman yine Allah'a þükrederdi.

Tarlasýndaki, baðýndaki ve bahçesindeki bü-

tün ürünlere evlâtlarý gibi bakardý. Onlarla ko-

nuþur, onlarý severdi. Bütün bitkileri okþarcasýna

sever, onlarla dertleþirdi. Bu sebeple çiftlikteki

bütün ürünler hem çok leziz hem de çok bere-

ketli  olurdu.

Ýyi kalpliliði ve cömertliði ile tanýnan bu yaþlý

adamý tanýmayan bilmeyen yoktu.

Meyveler toplanacaðý zaman önce ihtiyaç sa-

hiplerini davet ederdi. Onlara istedikleri kadar

meyve verir, daha sonra kalanýný iþçilere toplatýrdý. 
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Toplanan ürünleri kasabada satarak çok para

kazanýrdý. Kapýsýna geleni boþ çevirmez, ihtiyaç

sahiplerinin ihtiyacýný giderirdi.

Aradan uzun yýllar geçmiþti. Bekir Dede artýk

çok yaþlanmýþtý. Çalýþamaz hâle gelip hastalan-

mýþtý. 
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Baþýnda toplanan oðullarýna:

– Evlâtlarým, hakkýnýzý helâl edin. Benim bu

dünyadan gitme zamaným geldi. Siz siz olun fa-

kirlere yardým etmeyi unutmayýn. Her zaman

veren el olun. Peygamber Efendimiz, “Veren el

alan elden daha hayýrlýdýr.” buyurmuþtur. Ka-

zandýðýnýz paranýn bir miktarýný ihtiyacý olanlara

harcayýn, dedi. 

Oðullarý, babalarýna: 

– Tamam baba, istediðin gibi yaparýz. Ama

Allah gecinden versin, sen niye böyle konuþuyor-

sun, dediler. 

Fakat bir yandan da "Bu yaþlý adamý dinler-

sek para pul kazanamayýz." diye düþünmüþlerdi. 

Bekir Dede, kýsa bir süre sonra bu dünyadan

göçüp gitmiþti. Onu tanýyan tanýmayan herkes

arkasýndan "Ne iyi insandý." dediler. 

Yaptýðý iyilikleri andýlar. “Allah kabrini cen-

net etsin.” diye dualar ettiler.
Ýki kardeþ babalarýnýn ölümünden kýsa bir süre
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sonra, çiftliðin idaresini ellerine aldýlar. Her þeyi

istedikleri gibi yapýyorlardý. Sonbahar mevsiminde

baðbozumu zamaný gelmiþti. Baðdaki üzümler

kesilip kasabada satýlacaktý.

Ýki kardeþ hasattan sonra üzümlerin bir kýs-

mýný satmak için ayýrmýþlardý. Üzüm kasalarýnýn

altýna ezik salkýmlarý, üst kýsmýna saðlam olanlarý

yerleþtirmiþlerdi.
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Böylece babalarýnýn ömrü boyunca kazana-
madýðý kadar çok para kazanacaklardý. 

Kasalarýn üzerlerini asma yapraklarýyla ka-
patýp kasabaya götürmek için hazýrlamýþlardý. Di-
ðer kýsmýný da pekmez, pestil yapmak için çiftliðe
göndermiþlerdi. 

Komþulara ve fakirlere ikram etmeyi hiç akýl-
larýna getirmemiþlerdi. 

Babalarýnýn cömertliðine karþýlýk bunlar ola-
bildiðine cimri davranýyorlardý. 

Ertesi gün kasaba pazarýna gelmiþlerdi. Bekle-
dikleri tüccar gelip üzümleri sormuþtu. Onlar da
kasalarýnýn üzerini açmýþlardý. 

Tüccar kasalardan birkaç salkým üzüm almýþ,
fakat alttaki üzümlerin hep ezik olduðunu fark et-
miþti. Kardeþler bu duruma çok þaþýrmýþ gibi ya-
pýyorlardý. Tüccar, öfkelenerek üzümleri beðen-
mediðini söylemiþti. 

– Üzümlerin yarýsý ezik. Bana sözünüz vardý!
Ben anlamam. Sizin yüzünüzden zarar edemem!
Hemen size verdiðim avansý geri getirin, dedi. 
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Ýsmail:

– Bize yarýn akþama kadar zaman verin. Bu

gün istediðiniz parayý hemen karþýlayamayýz, dedi.

Küçük kardeþ Ýsmet bu iþe bir anlam vereme-

miþti. Aðabeyine dönerek:
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– Adamdan aldýðýmýz avans sende deðil miy-
di? Ne duruyorsun versene, dedi. 

Ýsmail, aðlamaklý bir sesle:
– Yanýmda yok, dedi:
– O hâlde yerini söyle, alýp geleyim.
– Para bende deðil! 
– Bende deðil de ne demek, diye baðýrmaya

baþladý Ýsmet.
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Ýsmail, kardeþini bir köþeye çekerek kimsenin
duyamayacaðý bir sesle anlatmaya baþladý:

– Ben o paranýn tamamýný þu uzaktan akra-
bamýz Çetin'e vermiþtim. Çocuðum hasta demiþti,
meðer beni kandýrmýþ.

– Ýyi de sen onun çok sahtekâr biri olduðunu
bilmiyor musun? Ayný numarayý vaktiyle baba-
mýza da yapmýþtý. Peki senden aldýðý parayla ne
yapmýþ?

– Þehre inip gezip tozup tamamýný bitirmiþ.
Þimdi de “Ben senden borç morç almadým.” diyor.
Ah akýlsýz baþým ah!

– Ýþte þimdi yandýk. Peki tüccara olan borcu-
muzu nasýl ödeyeceðiz. Abi, vallahi þu yaptýðýna
bir türlü inanamýyorum. 

Ýsmet'le Ýsmail böyle hararetle tartýþýrlarken
babalarýnýn en yakýn arkadaþý Sadýk dede onlarýn
yanýna gelmiþti. 

Neler olup bittiðini sordu. Ýsmet, bütün olan-
larý anlattý. Sadýk dede, onlarý yanýna alarak ala-
caklý tüccarýn yanýna gitti. 
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Tüccara:

– Ben bu kardeþlere kefilim. Ýki gün içinde pa-

ran ödenecek. Zarar ziyan ne varsa karþýlanacak,

dedi. 

Tüccar:

– Ben artýk söze inanmam, yazýlý ve imzalý

kâðýt isterim, dedi.

31



Sadýk dede hemen cebinden çýkardýðý kâðýda

bir þeyler yazdý, altýný da imzaladý. "Yarýn sabah

gelir, paraný öderim." dedi.  Sonra tüccarýn yanýn-

dan ayrýldýlar. 

Ýki kardeþ:

– Ama Sadýk amca, iki gün içinde bu kadar pa-

rayý nereden bulacaðýz, dediklerinde yaþlý adam:

– Merak etmeyin. Belki bir gün lâzým olur di-

ye biriktirdiðim, üç beþ kuruþ param var. Her

hâlde o iþinizi görür. Ýþlerinizi düzeltince siz de ba-

na geri ödersiniz, dedi.

Ýsmail ve Ýsmet, baþlarý yerde mahcup bakýþ-

larla yaptýklarý hatayý anlayýp, "Bütün bunlar bize

Allah'ýn bir uyarýsýydý." diye düþünüp yaþlý adama

teþekkür ettiler. 

Sadýk dede:

– Eminim ki böyle bir zamanda siz de kimseyi

darda býrakmazdýnýz, diyerek sözlerine devam etti:
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– Yýllar önceydi. Acilen paraya ihtiyacým

vardý. Bizim hanýmýn hemen ameliyat olmasý ge-

rekiyordu. Kasabada çalmadýðým kapý kalmamýþ-

tý. Fakat ihtiyacým olan parayý bulamamýþtým. Ça-

resizce nereye gittiðimi bilmez bir þekilde kasaba-

dan uzaklaþmýþým. Rahmetli babanýzý da o zaman-

lar tanýmazdým. Baþým önde yürürken hâlim çok
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þey anlatmýþ olmalý ki babanýzýn selâmýný duy-
dum. Kafamý kaldýrmadan selâmýný aldým. 

“Ne o hemþerim. Yüzün sapsarý, hasta mýsýn
yoksa?” diye sordu. 

Onun o yumuþak sesi içimi öyle bir rahatlattý
ki… Yüzüne baktýðým zaman sanki bütün sýkýn-
tým geçti. O gün babanýz beni hiç tanýmaz, bil-
mezken, hiç düþünmeden çýkarýp elime ihtiyacým
olan parayý saydý. Allah ondan razý olsun. Allah'ým
babanýzý vesile etti. O gün yardým için onu karþý-
ma çýkardý. Ýþte babanýz böyle bir adamdý. Onu siz
daha iyi biliyorsunuz. Rahmetliyi benim size an-
latmama gerek yok. Benim dar günümde babanýz
yardýmýma koþmuþtu. Elbette ben de elimden gel-
diðince onun çocuklarýna iyilik edeceðim. Yalnýz
siz siz olun doðruluktan ve cömertlikten asla ayrýl-
mayýn. Unutmayýn, cömert insan cennete daha
yakýndýr, diyerek sözlerini bitirdi Sadýk dede. 

Sadýk dede, çocuklara baktýðýnda onlarýn hata-
larýný anladýklarýný fark etmiþti. Ýki kardeþ aslýnda
o gün yaþadýklarýnýn bir imtihan olduðunu an-
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lamýþlardý. Az kalsýn hýrs sebebiyle bütün kasaba-
ya rezil olacaklardý. Sadýk dedenin elini öpüp ona
teþekkür ettiler.

Baba dostunun yanýndan ayrýlýnca hemen kö-
ye dönüp kasalara saðlam üzümler yerleþtirdiler.
Ezik üzümleri pekmez yapmak üzere ayýrdýlar. Fa-
kirlere sadaka daðýtýp bu musibetten kurtulmak
için Yüce Allah'a dua ettiler.
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Ertesi gün kamyona yükledikleri üzümleri ka-
sabada satarak Sadýk dedeye olan borçlarýný ödedi-
ler. Hatta bir miktar da paralarý arttý. 

Köye geri dönerken babalarýnýn kabrini ziyaret
ettiler. Onun için dua ettiler. Kendileri için de Al-
lah'tan af dileyip tövbe ettiler. 

Babalarýnýn vefatýndan önceki öðütlerini hatýr-
ladýlar. Bundan sonra o öðütleri tutacaklarýna dair
kendi kendilerine söz verdiler.
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