
Sevgili çocuklar,
Sizler de bir iþe baþlarken
“Bismillahirrahmanirrahim.” deyiniz.
Bir iþi bitirdiðiniz zaman da
“Elhamdülillâh.”  demeyi
unutmayýnýz.
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Ülkemiz güzel köylerinin birinde Nur Dede adýnda yaþlý bir adam
yaþarmýþ. Köyde yaþayan herkes Nur Dede'nin sözünü dinlermiþ.
Nur Dede'nin, Ali adýnda küçük ama zeki bir torunu varmýþ. Ali,
baþýna keçeden dikilmiþ bir külâh takarmýþ. Bunun için Nur Dede,
torunu Ali'yi Keçeli diye çaðýrýrmýþ. Keçeli Ali'nin koca kulaklý ve
inatçý mý inatçý bir eþeði varmýþ. Nur Dede ve Keçeli Ali birlikte,
küçük bir evde yaþarmýþ. Kocakulak'ýn da güzel bir ahýrý varmýþ.
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Nur Dede, yaþlý olmasýna raðmen çok
güçlüymüþ. En zor iþlerin üstesinden
gelebilir, aðýr yükleri kaldýrabilirmiþ.
Küçük Ali'nin yerinden kaldýramadýðý
Kocakulak bile Nur Dede'nin
dokunmasýyla yerinden kalkarmýþ. Ali,
zor iþleri yapan Nur Dede'yi seyreder
"Acaba Nur Dede'nin sihirli güçlerimi
var?" diye düþünmeden edemezmiþ.
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Keçeli Ali, çikolatasýný bir kez daha ýsýrdý. “Anladým dedeciðim.
Baþta “Bismillâh” sonda “Elhamdülillâh” diyeceðim.
Ortada ise mis gibi çikolata var.”
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Nur Dede, torununun bu kadar
çabuk öðrenmesinden çok mutlu
olmuþtu. Ali’nin baþýný okþayarak:
– Bak iþte þimdi eve Kocakulak'ýn
sýrtýnda gitmeyi hak ettin. Bir de
çikolataný bitirdiðin zaman
“Elhamdülillah!” diyerek
þükretmeyi unutma.Böylece
bugünkü dersi tamamýyla
öðrenmiþ olacaksýn.
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Nur Dede, bir iþe baþlamadan önce kendi kendine bir þeyler
mýrýldanýrmýþ. Mýrýldanmasýyla birlikte çok zor iþleri yapar,
aðýr yükleri kolaylýkla yerinden kaldýrýrmýþ.
Ýnatçý Kocakulak bile onun her sözünü dinlermiþ.
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Günlerden bir gün Keçeli Ali,
dayanamayýp sormuþ:
– Nur Dedeciðim, sen bir iþe baþlamadan
önce sihirli bir söz mýrýldanýyorsun. Ondan
sonra her iþ kolaylaþýyor. Bizim Kocakulak
bile o kelimeyi duyunca senin sözünü
dinliyor. Bu kelimeyi bana da öðretir misin?
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Fakat, Keçeli Ali buna hazýrlýklýydý. Önce
kahkahayla güldü, sonra açýklamaya baþladý.
Keçeli Ali:
– Benim nur yüzlü dedeceðim. Sen bana
“Allah her þeyi duyar ve görür. Onun için
Müslümanlýðýmýzý kimsenin gözüne
sokmamalýyýz. Kimseyi rahatsýz edecek
kadar yüksek sesle dua etmemeliyiz.
Oruç tuttuðumuzda da herkese belli
etmemeliyiz.” dememiþ miydin?
Ben de besmeleyi sadece Allah'ýn ve
çikolatanýn duyacaðý þekilde
sessiz söyledim.
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Keçeli Ali: 
– Ne oldu dedeceðim? Bir þeye mi kýzdýn? diye sordu.
Nur Dede:
– Bir þeyi unutmuyor musun? dedi.
Keçeli:
– Himmm! Teþekkür ederim, dedeciðim. Hem bu güzel
hikâye hem de çikolata için çok teþekkür ederim, dedi.
Nur Dede'yi kucakladý.
Tam çikolatayý ýsýracaktý ki Ner Dede, onu durdurdu.
O sýrada Kocakulak, iþtahla yerdeki otlarý yiyordu.
Nur Dede, Kocakulak'ý göstererek:
“Bak Keçeli, bizim eþek bile
yemeðe baþlamadan önce besmele
çekmeyi unutmuyor. Çikolatayý görünce
besmeleyi unuttun.” dedi.
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Nur Dede , torununun baþýný okþamýþ ve sorusuna
gülümseyerek karþýlýk vermiþ.
Nur Dede sonra:
– Sevgili torunum, benim söylediðim sözde hiçbir sihir yok.
Ben sadece her Müslüman gibi bir iþe baþlarken besmele
çekiyorum, demiþ.

Keçeli Ali:
–Yani “Bismillahirrahmanirrahim.” mi
diyorsun? Nur Dede:
– Evet Keçeli. Müslümanlar bir iþe
baþlarken “Bismillahirrahmanirrahim.”
derler. Böylece Allah onlara yardým
eder ve o iþler kolaylaþýr.
En güzel þekilde sona erer.
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Keçeli Ali:
– Dedeciðim, bu sözü söyleyince bütün iþler nasýl kolaylaþýyor?
Nur Dede:
– Bunu sana, baþýmdan geçen bir olayla anlatayým.
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Keçeli Ali, Nur Dede'nin bu güzel dersini çok
sevmiþti. Keçeli Ali:
– Evet Nur Dedeciðim! Bundan sonra bir iþe
baþlamadan önce “Bismillâhirrahmanirrahim!”
diyeceðim.
Nur Dede, torununu þefkâtle
kucakladý ve “Bismillâh!” diyerek elini cebine attý.
Cebinden kocaman bir çikolata çýkardý ve
Keçeli'ye uzattý. Keçeli, çikolatayý, kâðýdýndan
çýkardý ve onu aðzýna götürdü.
Bu sýrada, Nur Dede'nin kaþlarýný çattýðýný gördü.
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Hem bazen bir iþi yapmak istersin ve ona besmele ile baþlarsýn. Ama
o iþi yapmak senin yararýna deðildir. O zaman Allah o iþi yapmana izin
vermeyerek sana yardýmcý olur. Þu Kocakulak'ý besmele çekip döverek
yerinden kaldýrmaya çalýþsan o daha da inatlaþýr. Kalksa bile kaçýp
gidecek ve sen de onu yakalamak için çok uðraþacaksýn. O zaman
bize düþen her iþimize besmele ile baþlamak ve iþlerimizi Alllah’ýn
istediði gibi yapmaktýr. Sonuçta bizim için en hayýrlý olaný Allah bilir.
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Bir gün hac yolculuðuna çýkmýþtým. Bir süre gittikten sonra bir çöle
rastladým. O çevrede Araplar yaþýyorlardý. Her Arap kabilesinin
bir lideri vardý. Bu çöldeki en büyük kabile
liderinin adýnýn Mustafa Aða olduðunu
duymuþtum. Onu ziyaret ettim.
Çölde, bana bir zarar gelmesinden
korktuðumu söyledim. Mustafa Aða:
“ Kokma! Hiç kimse sana
zarar veremez. Buralarda herkes beni
tanýr ve bilir. Kime rastlarsan benim
adýmý söyle. Gerisini merak etme”
dedi. Çölde ilerlerken bir grup
eþkýya ortaya çýktý. Benim onlarla
savaþacak ne bir silâhým ne de
bana yardým edecek bir
arkadaþým vardý.
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Eþkýyalarýn lideri bana:
– Çölde, kimin adýyla gezip dolaþýyorsun?
Hangi kabilenin reisinden izin aldýn? diye sordu.
Nur Dede:
– Ben, ya kendi adýma gezdiðimi söylemeliydim.
Ya da Mustafa Aða'nýn adýyla hareket ettiðimi belirtmeliydim.
Keçeli Ali, sence hangisini söylemeliydim?
Keçeli Ali bir süre düþündü ve:
– Mustafa Aða'yý herkes tanýr, ondan korkarlar. O, senden daha
güçlü olduðuna göre Mustafa Aða'nýn adýný söylemeliydin. Ben
olsam Mustafa Aða'nýn deðil de o ülkenin devlet baþkanýnýn
adýna gezdiðimi söylerdim. Devlet baþkaný, Mustafa Aða'dan
daha güçlüdür, deðil mi dedeciðim?
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Nur Dede:
– Hay benim Keçeli torunum! Bir iþe “Bismillah!” deyip
baþlamak yetmez. O iþi, Allah’ýn emrettiði gibi yapmak,
Allah'ýn hoþlanmadýðý þeyleri yapmamak gerekir.
Meselâ, sen derslerine çalýþmadan sýnavlara girsen
ne kadar besmele çekersen çek, sorularý cevaplayamazsýn.
Kocakulak’ý, inadýndan vazgeçirme yollarý var.
Onlarý yapmadan besmele çekmek yetmez.
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Keçeli Ali:
– Vallahi dedeciðim, ben ipini elime alýnca Kocakulak
bismillâh deyip oturuyor. Konuþsa belki bana “Ben Allah'ýn
adýyla oturuyorum. Kimse beni buradan kaldýramaz!” diyecek.
Artýk ondan sonra benim “Bismillâh.” demem bir iþe yaramýyor.
Ben de fesübhanallah deyip kýzgýnlýktan çýldýrýyorum.
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Nur Dede:

– Çok akýllýsýn Keçeli torunum! Ama ben, gençliðime güvendim.

Belki de bu eþkýyalar Mustafa Aða'ya düþmandýr diye düþündüm.

Kendi adýma hareket ettiðimi söyledim. Eþkýyalarýn lideri

bunu duyunca koca bir kahkaha attý ve kýlýcýný eline aldý.

Baðýrarak: “Bu çöllerde bir kabile reisinin adýyla gezmen

gerektiðini bilmiyor musun? Madem ki seni koruyan, sana sahip çýkan

kimse yok! Bundan sonra sen bizim esirimiz, kölemiz olacaksýn.” dedi.
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Sonra eþkiyalar elimi ve kolumu baðladýlar. Beni esir alýp götürdüler.
Hem özgürlüðümü hem devemi hem de üzerimdeki bütün paramý
kaybetmiþtim. Mustafa Aða'nýn ismiyle gezdiðimi söylemediðime
bin piþman olmuþtum. Çok büyük bir hata yaptýðýmý anlamýþtým.
Ýçimden: “Keþke bana bir þans daha verseler de Mustafa Aða'nýn
ismiyle gezdiðimi söylesem!” diye konuþuyordum.
Þimdi öðrenmek ister misin Keçeli, Mustafa Aða’nýn adýyla
gezdiðimi söyleseydim, ne olurdu?
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Bizim kara inek ottan baþka bir þey yemiyor, ama bizi ve kýnalý
buzaðýyý besleyen lezzetli bir süt veriyor. Altýnda oturduðumuz çýnar
aðacýnýn, üstündeki dallarý kadar yer altýnda kökleri var. Küçük bir
çýnar fidaný topraðýn altýnda kocaman delikler açýp köklerini topraða
salýyor. Bu varlýklarýn, topraða, ota ve suya sözü geçebilir mi? Bunlarý,
bir sultanýn yardýmý olmadan yapabilirler mi? Bizim Kocakulak bile
kendinden aðýr odunlarý taþýyor. Demek ki bütün bunlarý yaparken
“Bismillahirrahmanirrahim.” diyorlar.
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Meselâ, þu nar aðacýný düþünelim. O, topraktan aldýðý suyu ve
gübreyi karýþtýrýyor. Çok güzel bir meyveye dönüþtürüyor.
Dallarý incecik görünüyor, ama kocaman narlarý taþýyabiliyor. 
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Keçeli Ali:
– Dedeciðim senin hikâyelerin de çok þaþýrtýcý!
Öyle, hiç söylediðinden geri dönülür mü? Bence sen, eþkýyalarýn
liderine Mustafa Aða'nýn ismiyle gezdiðini söylemiþtin.
Sadece bana ders vermek için, kendi isminle gezdiðinde
ne olabileceðini anlattýn.
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Nur Dede:
– Hay Allah! Bu zamanýn çocuklarý da çok akýllý! Bak benim aklý
boyundan büyük torunum anlattýklarýmý çabucak anladý! Eðer hikâyeyi
sonuna kadar dinler, buradan alman gereken dersi öðrenirsen eve
yürüyerek deðil, Kocakulak'ýn sýrtýnda gidersin. Anlaþtýk mý?
Keçeli Ali:
– Yuppii! Fakat bu kararýmýzdan Kocakulak'ýn hoþlanacaðýný sanmam.
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Nur Dede, Keçeli'nin söylediklerine bir kez daha güldü.
Kocakulak'ýn baþýný okþayýp yeniden konuþmaya baþladý:
– Yanýlýyorsun Keçeli. Bütün hayvanlar ve bitkiler,
bismillâhýn anlamýný bilir. Kocakulak da bilir. Onlar da
Allah'ýn adýyla hareket ederler aklýmýzýn almadýðý iþleri
baþarýrlar. Biz, onlarýn kendi dillerinde söyledikleri
besmeleyi duyamayýz. Fakat yaptýklarý iþe bakýnca,
bunlarý kendi güçleriyle deðil de çok güçlü bir sultanýn
yardýmýyla yaptýklarýný anlarýz.
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Keçeli Ali:
– Yani Nur Dedeciðim,

bundan sonra “bismillâh” deyip
Kocakulak'ýn ipine asýlýnca,

kalkýp benim peþimden gelecek mi?
Bence bu hikâyeyi bir de

Kocakulak'ýn dinlemesi lâzým.
Çünkü, ben onun, besmelenin

anlamýný bildiðini hiç sanmýyorum.
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Nur Dede, hikâyeyi anlatmaya devam etti:
– Ben, Mustafa Aða'nýn adýný söyler söylemez eþkýya liderinin yüzü
deðiþti. O ve adamlarý kýlýçlarýný yerine koydular ve bana
gülümsemeye baþladýlar. Eþkýyalarýn lideri: “Mustafa Aða'nýn adýyla
gezen herkes bizim misafirimiz sayýlýr. Ýstersen bizimle kal,
sohbet edelim. Ýstersen yoluna devam edebilirsin.
Bundan sonra kime rastlarsan Mustafa Aða'nýn adýný söyle.
Artýk, kimseden korkmana gerek yok.” dedi.



14

Eþkýyalarýn liderine, teklifi için teþekkür edip yoluma devam ettim.
Yol boyunca, insanýn güç durumda kaldýðý her an, güçlü birine
sýðýnmasý gerektiðini düþündüm. Uzun çöl yolculuðu
boyunca karþýma kim çýktýysa ona, kendi adýmdan önce Mustafa
Aða'nýn adýný söyledim. Mustafa Aða'nýn adýný söyleyince, bütün
eþkiyalar uzaklaþýyordu. Sonunda Kâbe'ye ulaþtým ve orada, bana
bu güzel dersi öðrettiði için Allah'a dua ettim.
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Nur Dede:
– Aferin Keçeli! Bu kâinatýn en büyük sultaný, Allah'týr.
Bizler bir iþe baþlarken, bir zorlukla karþýlaþtýðýmýzda
Allah’ýn adýný anmalýyýz. Böylece zorluklardan kurtulur,
her iþi kolayca baþarabiliriz. Bismillah,
Arapça “Allah'ýn adýyla” demektir.
Yani her iþin baþýnda “Bismillah!” diyen adam,
o iþi Allah'ýn adýyla yapýyor demektir.
“Bismillah” diyen bir adamýn
hiçbir zorluktan korkmasýna gerek yoktur.
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Keçeli Ali:
– Bunu bizim Kocakulak bile bilir dedeceðim.
En büyük sultan, Allah'týr.
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Nur Dede, kýsa hikâyesini bitirdi ve:
– Þimdi, besmelenin ne kadar önemli olduðunu anladýn mý Keçeli,
diye sordu. Keçeli’nin þaþkýnlýðý bir kat daha arttý.
Nur Dede'ye þaþkýn þaþkýn baktý. Sonra:
– Ama Nur Dede, bu hikâyede bir kez olsun “Bismillâhirrahmanirrahîm.”
demedin ki! Ben bu hikâyeden hiçbir þey anlamadým. Kocakulak bile
hiçbir þey anlamadý. Yoksa “Bismillâh.” demekle Mustafa Aða'nýn adýyla
demek ayný anlama mý geliyor? Ne olursun, bana biraz ip ucu ver!
Eve kadar yürümek istemiyorum, dedi.
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Nur Dede, bir kez daha gülümsedi ve:
– Haklýsýn Keçeli. Eðer bu hikâyeden dersini almak istersen, Kâbe
yolundaki çölün yerine bu dünyayý koymalýsýn. Gerçekten, bu dünya
çok büyük ve problemlerle dolu. O Hac yolcusunu Nur Dede'nin
yerine koyabilirsin. Eþkiyalarýn yerine de hayatýnda yaþadýðýn zorluklarý
düþünebilirsin. Ýþte, bu yükün aðýrlýðý, Kocakulak'ýn inatçýlýðý birer
problemdir, dedi. Keçeli Ali gülümsedi. Sonra konuþmaya devam etti:
– Bizim Kocakulak da inadý tutunca senin karþýlaþtýðýn eþkiya liderinden
daha kötü oluyor. 
Nur Dede:
– Ýþte Keçeli, bu dünyada insan büyük bir sultanýn ismini almalýdýr.
Böylece zorluklarýn altýndan kalkabilir. Sence bu kâinattaki en büyük
ama en büyük sultan kimdir?
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