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Meraklý Âdem, Zeytin Zeynep ve Selim bir araya geldiler
mi oyunsuz dakika geçmiyordu. Bütün günü oynayarak geçir-
miþlerdi, ama ne enerjileri tükenmiþti ne de oyun oynama
arzularý. Ancak hava kararmaya baþladýðý için Zeytin Zeynep
dýþarýda oynamak yerine eve gitmek istiyordu. Gökdað’ýn
arkasýndan çýkýp etrafý kaplamaya baþlayan kara kara bulutlar
Zeynep’i korkutuyordu.



Afacan Selim Zeynep’e: 
– Karanlýða kalmaktan korkuyorsun deðil mi? Korkak! Korkak, dedi.

Bunun üzerine Zeytin Zeynep: 
– Ben karanlýktan korkmuyorum bir kere. Yaðmur yaðarsa ýslanýr ve has-

ta olurum diye korkuyorum.
– Olsun sonuçta korkuyorsun. Hasta olmaktan da korkulur muymuþ hiç!
Meraklý Âdem: 
– Hasta olmaktan korkmak kötü bir þey deðil. Hem sanki sen hiçbir þey-

den korkmuyor musun?
– Ben hiç bir þeyden korkmam. Ýsterseniz gidip ormanda oynayalým. Ben

gece yarýsý ormanda kalmaktan bile korkmam, dedi Selim.



Zeytin Zeynep: 
– Tabi bizim ormanda yýrtýcý hayvanlar yok. Arslanlarýn

kurtlarýn olduðu bir orman olsun da bak oralardan geçebiliyor
musun?

Selim: 
– Arslandan korkacak ne var? Bir gelsin de bak ben ne

yapýyorum ona. Beni görünce arslanlar kaçacak delik arar.
– Pþýýýk. Sen arslaný rüyanda görsen sabaha kadar bir daha

uyuyamazsýn.



Selim, Zeynep’in ‘pþýýk’ yapmasýna çok kýzmýþtý. Hem hiç-

bir þeyden korkmadýðýný da göstermek istiyordu. Zeynep’in

üzerine doðru yürüdü, ama Zeynep kaçmayý baþardý.

Kovalamacaya Meraklý Âdem de katýldý ve çocuklar koþa

koþa Halim Dede’nin evinden bir hayli uzaklaþtýlar.



Ormanýn baþlangýcýndaki aðaçlara kadar gelmiþlerdi ki kocaman bir

þimþek çaktý. Çocuklar olduklarý yerde kalýp göðe baktýlar. Peþinden de

etrafý titreten bir gök gürültüsü duyuldu. Ýkinci þimþek çaktýðýnda

çocuklar birbirlerine bakýyorlardý. Hepsinin korktuðu gözlerinden bel-

liydi, ama en fazla da Selim korkmuþtu. Geri dönüp hýzla Halim

Dede’nin evine doðru koþmaya baþladý. 



Meraklý Âdem arkasýndan:
– Neden kaçýyorsun Selim, diye baðýrdý. Korktun mu yok-

sa? Selim arkasýna bile bakmadan cevap verdi: 
– Yaðmur yaðacak yaðmur. Islanýp hasta olacaðýz sonra. 
Meraklý ve Zeytin, Afacan Selim’in gök gürültüsünden

kaçtýðýný pekâlâ anlamýþlardý. Onlar da arkasýndan gülerek
koþtular. 



Eve geldiklerinde yaðmur yaðmaya baþlamýþtý
bile. Halim Dede kapýda onlarý bekliyordu. Ço-
cuklarý hemen içeri alýp ellerini yýkamaya
gönderdi. Çocuklar ellerini yýkarken Selim’in
korkup korkmadýðýný tartýþtýlar. Halim De-
de çocuklarýn böyle kendi aralarýnda
tartýþmalarýný gülerek seyrederdi. 



Halim Dede ve çocuklar masanýn etrafýnda toplanmýþlardý
ki yeniden bir þimþek çaktý. Peþinden kopan gürültü o kadar
büyüktü ki çocuklar hep bir aðýzdan: 

– Yýldýrým düþtü, diye baðýrdýlar. 
Halim Dede’nin yüzünde korkunun eseri bile yoktu. Derin

bir nefes alarak: 
– Aziz Allah Celle Celâlühu, dedi. Âdem bu sözü daha önce

de duymuþtu, ama anlamýný bilmiyordu. 



Dedesine: 
– Dedeciðim yýldýrým düþünce biz korktuk. Sense “Aziz Allah

Celle...” diye bir þey söyledin. Ne demek bu? Korkmaya engel olan
bir söz mü?

Halim Dede bu sorunun üzerine büyük bir kahkaha attý. Bunun
üzerine Zeytin Zeynep:

– Halim Dede, sen gülünce gök gürültüsü gibi ses çýkarýyorsun,
demekten kendini alamadý.



Halim Dede, bir taraftan yaptýðý sýcacýk yayla çorbasýný
daðýtýrken diðer taraftan Meraklý’nýn sorusuna cevap verdi:

– Çocuklar, Müslümanlar þimþek çakmasý veya yýldýrým
düþmesine þahit olduklarýnda böyle derler. “Aziz Allah Celle
Celâlühu.” demek, “Allah ne kadar yücedir.” demektir. Zira ba-
kýn Allah göðü baþtan baþa yaran bir ýþýk yaratýyor. Sonra da
evlerimizi bile sarsan bir gürültü. 



Meraklý Âdem: 
– Halim Dede, sen çiçek görsen Allah’ý anýyorsun. Yýldýzlara baksan Allah’tan

bahsediyorsun. Yýldýrým düþüyor, sen yine “Allah büyük.” diyorsun. Sanki baktýðýn
her þeyin üzerinde “Allah” yazýyor.

Halim Dede kendi çorbasýndan bir kaþýk daha içtikten sonra Meraklý’ya baktý.
Çocuklar yemek yemeyi býrakmýþ Âdem’in sorusunun cevabýný bekliyorlardý. 

Halim Dede: 
– Bakýn çocuklar Âdem’in sorusu çok güzel bir soru. Ancak bu sorunun öyle kýsa

bir cevabý yok. Aksine uzun bir hikâyesi var. Ama bunu yemekten sonra anlatacaðým.



Çocuklar Halim Dede’nin hikâyelerine bayýlýyorlardý.
Zeytin Zeynep, “Yaþasýn, yeni bir hikâye!” diye baðýrdý. Üç
çocuk da anlaþmýþ gibi bir an önce yemeði bitirip hikâyeyi din-
lemek için hýzla çorbalarýný içmeye baþladýlar.

Yemeðin sonunda herkes ellerini açtý ve Halim Dede’nin
yemek duasýna “Amin” dedi. Halim Dede’nin þiir gibi bir
yemek duasý vardý:



– Haram katma aþýmýza, býrakma tek baþýmýza, yardým eyle iþimize,
bizi koru Yüce Mevlâm. Kimseler muhtaç olmasýn, dünyamýzda aç
kalmasýn, yetimin yüzü solmasýn, bizi koru Yüce Mevlâm. Hastalara þifa
eyle, dertlilere deva eyle. Duamýzý kabul eyle, bizi koru Yüce Mevlâm.

Halim Dede, yemekten kalktýktan sonra  Zeynep ve Selim’in evleri-
ni aradý. Çocuklarýn kendisinde olduðunu ve yaðmur durmazsa gece
orada kalabileceklerini söyledi. Telefon konuþmasýný bitirmiþti ki yeni-
den bir þimþek çaktý, peþinden de elektrikler kesildi.



Meraklý Âdem, Halim Dedesi’nden öðrendiði dersi ye-
rine getirme fýrsatýný bulduðu için sevindi. Yüksek sesle
“Aziz Allah Celle Celâlühu.” diye baðýrdý. Selim ve Zeynep
buna gülümsediler.

Halim Dede hemen bir mum yakarak ortalýðý aydýnlat-
tý. Çocuklarý önüne kattý ve birlikte salona geçtiler.



Salonda Halim Dede’nin yaz kýþ her akþam yaktýðý odun
sobasýnýn etrafýnda oturdular. Çocuklar ne karanlýktan ne de
titreyen mumun ýþýðýnda salonun duvarýnda oynayan göl-
gelerinden korkuyorlardý. Halim Dede yanlarýndaydý ve onlara
uzun bir hikâye anlatacaktý. 

Halim Dede biraz düþünüp derin bir nefes aldýktan sonra
hikâyesini anlatmaya baþladý.



“Bir zamanlar çok zengin bir sultan varmýþ. Bu sultanýn
zenginliði, hazinelerinin bolluðu dillere destanmýþ. Üstelik bu
sultanýn bir sürü kabiliyeti varmýþ. Suya dokunsa onu altýna
dönüþtürebilir, camdan harika kristaller yapabilirmiþ. Bütün
canlýlar onun emrini dinlermiþ. Ýþte bu sultan, bir gün kendi
zenginliðine ve sahip olduðu kabiliyetlere uygun bir saray yap-
maya karar vermiþ. “Güzel olanlar kendi güzelliklerini görmek
ve göstermek isterler. Ben de zenginliðimi ve gücümü görmek
ve göstermek istiyorum.” demiþ. 



Ýþte bu kararý verdikten sonra bu zenginlerin en zengini,
güçlülerin en güçlüsü olan sultan, bir saray yaptýrmýþ. Ama bu
saray öyle sýradan bir saray deðilmiþ. Sarayda bir taraftan sul-
tanýn hazinelerinden seçilmiþ birbirinden güzel mücevherler
sergileniyormuþ. Bir taraftan da insanlarýn o güne kadar görme-
diði, bilmediði harika þeyler varmýþ. Saray o kadar büyükmüþ ki
bütün bir dünyayý içine alabiliyormuþ. Tavaný o kadar yüksek-
miþ ki altýnda bulutlar geziyor, þimþekler çakýyormuþ. 



Sultan, sarayýn her bir odasýnda farklý farklý güzellikler ser-
giliyormuþ. Kýþ odasý denilen bir odada sürekli kar yaðýyormuþ.
Ziyaretçiler yaz odasýnda güneþ altýnda gezebiliyor, denize gi-
rebiliyormuþ. Bahar odasý da birbirinden güzel çiçekler, aðaçlar
ve diðer harika manzaralarla doluymuþ.

Bu arada Halim Dede, çocuklarý salona alarak büyük feneri
yakmýþtý.



Tabi böyle büyük bir saray yapýlýr da misafir çaðrýlmaz mý? O büyük
sultan, her bir odada ucu bucaðý görülmeyen sofralar kurdurmuþ. Bu
sofralarýn her birinde en az yüz çeþit yemek varmýþ. Sofralarýn etrafýnda
da misafirlere hizmet etmek üzere on binlerce görevli bulunuyormuþ. 

Kýþ odasýnda kýþ meyveleri, yaz odasýnda yaz meyveleri konuluyor-
muþ sofralara. Baþka yerlerde böyle büyük sofralar sadece önemli
günlerde hazýrlanýrken bu sultanýn sarayýnda bu sofralar sürekli kuru-
luyormuþ. Sultan, bütün bu hazýrlýklarý bitirdikten sonra insanlarý bu
güzellikleri görmeye davet etmiþ.



Ýnsanlar böyle muazzam bir sarayý gördüklerinde ne yapacaklarýný

þaþýrmasýnlar diye de sarayýn her odasýna bir rehber koymuþ. Bu rehber-

lerin bir de baþkaný varmýþ. Rehberlerin baþkaný en büyük odada, insan-

larýn tamamýnýn geçeceði bir meydanda bu sarayýn sahibinin büyük-

lüðünü ve sarayýn niye kurulduðunu anlatýyormuþ. Diðer odalardaki

rehberler de her odanýn kendine has özelliklerinden bahsediyormuþ.



Meselâ kýþ odasýnda sultanýn hizmetçileri kar ve dolu

yaðdýrýp, fýrtýnalar koparýnca o odanýn rehberi insanlara korka-

cak bir þey olmadýðýný anlatýyormuþ. Bahar odasýnda hizmetçiler

yaðmur yaðdýrýyorlarmýþ. O odanýn rehberi de yaðmurun orada

ne gibi güzelliklere vesile olduðundan ve sultanýn yaðmur saye-

sinde gösterdiði harika mucizelerinden bahsediyormuþ.



Rehberlerin baþkaný büyük odada bu saraya gelen herkese
þunlarý söylüyormuþ: 

“Kýymetli misafirler! Sultanýmýz bu sarayý kendisini size
tanýtmak için yaptýrdý. Burada gördüðünüz her güzellik onun
güzelliklerinden bir örnektir. O kendi zenginliklerini sizin
hizmetinize sunarak kendisini size sevdirmek istiyor.



Böylesine güzel sofralarý bizim için hazýrlatan ve böyle itaatkâr
hizmetçileri emrimize veren bir sultaný sevmemek mümkün olabi-
lir mi? Sultanýmýz ayný zamanda bize verdikleriyle bizi ne kadar
sevdiðini ve bize merhamet ettiðini de gösteriyor. Þimdi bize
düþen bu sarayý gezerken her þeyde sultanýmýzýn büyüklüðünü
görmeye çalýþmaktýr. Bunu baþarabilirsek sultanýmýzýn gücünü ve
güzelliðini bir ölçüde anlayabiliriz.”



Bir de sultanýn özel bir odasý varmýþ. Sultan, sadece büyük

rehberin sözlerini dinleyen ve saray gezilirken kurallarýna uyan

kiþileri bu odasýna alýyormuþ. Hem de misafirlere o odada kendi

güzelliðini ve gücünü direkt olarak görme imkâný veriyormuþ.



Büyük rehber bütün bunlarý anlattýktan sonra, sarayý ziyaret eden
insanlar iki gruba ayrýlmýþlar. Birinci gruptakiler akýllý ve anlayýþlý in-
sanlarmýþ. Bunlar zaten daha saraya girer girmez bu sarayýn muazzam
bir sultanýn iþi olduðunu anlamýþlar. Ancak büyük rehberi dinleyene
kadar böyle büyük bir sarayýn niye yapýldýðýný merak ediyorlarmýþ.



Bu akýllý insanlar büyük rehberi duyar duymaz onun yanýna gitmiþler:
– Böyle muhteþem bir sarayýn senin gibi doðru sözlü bir rehbere

gerçekten ihtiyacý vardý. Her ne söylediysen sana inandýk. Bu sarayýn
gerçekten sultanlarýn sultaný olan birisi tarafýndan yapýldýðýný da gördük.
Böyle büyük bir sultan bize olan sevgi ve merhametini bütün bu nimetleri
ile gösteriyor. Biz de onu bütün kalbimizle seviyoruz, demiþler. 



Bu akýllý insanlarýn tavrý o sarayýn sultanýnýn çok hoþuna

gitmiþ. Onlarý daha önce kimsenin görmediði ve hayal bile

edemeyeceði kadar güzel bir odaya aldýrmýþ. O odaya girenler

sarayýn sahibiyle yüz yüze görüþmüþ ve ondan çok güzel sözler

iþitmiþler. 



Buna karþýlýk ikinci grup akýlsýz ve inatçý insanlardan oluþuyor-
muþ. Bu akýlsýz adamlar zaten büyük rehberin sözlerini dinle-
memiþler. Sofralarýn güzelliðini gördüklerinde akýllarýna tek gelen
karýnlarýný doyurmak olmuþ. “Bu sofralarý kim, niçin hazýrlatmýþ.”
diye düþünmemiþler bile. Dahasý sultanýn hizmetçileri tarafýndan
sofralarýn yanýna süs olarak koyduklarý yenilmeyen bazý þeyleri de
yemiþ içmiþ sarhoþ olmuþlar. Ortalýðý birbirine katmýþlar. 



Sultanýn kýþ odasýnda kar yaðdýran görevlilerine kýzmýþlar.

Bahar odasýnda yaðmur yaðdýran görevlileri çekiþtirmiþler. Bu

muhteþem sarayýn güzelliklerini görmedikleri gibi, gördükleri

güzellikleri dahi kendi kendine oluyor zannetmiþler. Tabiî bu

akýlsýz tavýrlar sultaný çok kýzdýrmýþ. Sarayýn bekçileri de bu

adamlarý yakaladýklarý gibi hapse atmýþlar.



Halim Dede hikâyesini bitirince derin bir nefes aldý.
Hikâyedeki sultanýn sarayýný o kadar güzel anlatmýþtý ki
çocuklar bir müddet daha saraydan çýkamadýlar. Gün içinde
yaðmurdan kaçmaktan bahsediyorlardý, ama kýþ odasý fikri
hepsinin çok hoþuna gitmiþti. Halim Dede hikâyeden çýkarýla-
cak dersi sormaya baþlamasaydý bir müddet kýþ odasýnda kalýp
kartopu bile  oynayabilirlerdi. 



– Evet, çocuklar, diye baþladý Halim Dede. Bu hikâyemizdeki sarayýn neresi ol-
duðunu anladýnýz mý bakalým?

– Eveeet, diye baðýrdý çocuklar hep birlikte: “Cennet!”
– Hayýýýr, dedi Halim Dede, biraz da çocuklarýn heyecanýný taklit ederek. Dünya!
– Dünya mý!
Çocuklar dünyanýn bu kadar güzel bir saray olarak anlatýlmasýný anlaya-

mamýþlardý.
Meraklý Âdem:
– Ama bu dünyada öyle büyük zenginlikler yok ki, dedi.
Peþinden Afacan Selim: 
– Hem öyle on binlerce kiþilik sofralar da yok, dedi.



Zeytin Zeynep de bir itirazda bulunacaktý, ama Selim’in cevabý onu cay-
dýrdý:

– Afacan, senin de tek derdin yemek. Sana bir sarayý sevdirmenin yolu
mutfaktan geçer zannederim.

Çocuklar, Zeynep’in bu esprisine gülümsediler.
Halim Dede: 
Bakýn çocuklar, bu dünya muhteþem bir saraydýr aslýnda. Mevsimleri bir

oda gibi düþünürseniz; bu sarayda yaz, kýþ ve bahar odalarý vardýr. Çiçekler,
yeþillik ve aðaçlar bu dünyanýn güzellikleridir. Toprak altýnda her türlü
mücevher saklanmýþtýr. Hem yeryüzünde yetiþen bin bir çeþit meyve ve
sebzeleri düþünürseniz bütün dünya koca bir sofradýr. Aðaçlardan
meyveleri toplarýz bir müddet sonra yeni meyveler çýkar. Bu yavaþ yavaþ
olduðu için farkýna varamayýz. Oysa etrafýmýzda sürekli mucizeler olur.



Meraklý Âdem: 
–  Dedeciðim, eðer bu saray dünyaysa, onun sultaný da Allah’týr

tabi ki. Çünkü Allah bütün bu kâinatýn sahibidir. Ve bu dünyayý biz
içinde yaþayabilelim diye bu kadar güzel yaratmýþ. Hem de tam
ihtiyaçlarýmýza uygun. Ýstediðimiz her þeyi içine koymuþ.

Halim Dede:
– Aferin Meraklý. Pekâla o büyük rehber kim? Odalardaki diðer

rehberler kim?
Zeytin Zeynep: 
– Onlar da bize bu dünyanýn niye böyle yaratýldýðýný söyleyen ilim

adamlarý olmalý. Öðretmenlerimiz de olabilir. Hatta sanýyorum bir
tanesi de sensin Halim Dede.



Halim Dede, Zeynep’in bu güzel iltifatýndan hoþlanmýþtý: 
– Küçük rehberler için doðru söylüyor olabilirsin Zeytin torunum, dedi. Ama en

büyük rehber, bizim Peygamberimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’dýr.
Çünkü O, sadece bu dünya sarayýný tanýtmaz, ayný zamanda kimsenin görmediði
odalardan da bahseder. Hani hikâyemizde akýllý grubun davet edildiði ve sultan ile
yüzyüze görüþtükleri bir has oda vardý, hatýrladýnýz mý?

– Eveeet, diye heyecanla cevap verdi çocuklar. Cennet!
– Þimdi haklýsýnýz. Bu dünya sarayýnýn ne diye yaratýlmýþ olduðunu bilen ve o

sarayý yaratan Sultana, yani Allah’ýmýza gereðince kulluk eden herkesin gideceði yer.



Çocuklar, akýlsýz grubun nereye gideceðini zaten biliyorlardý. Hikâyeyi çok
beðenmiþler ve o an bu dünyayý ve yeryüzündeki bütün nimetleri yaratan Al-
lah’ý daha fazla sevmeye baþlamýþlardý. 

Afacan Selim: 
– Halim Dede! Hakikaten bütün bir dünyanýn koca bir sofra olduðunu hiç

düþünmemiþtim. Babam bazen çok yiyorum diye bana diyor ki: 
“Selim, dünyada senden on tane daha olsa, bütün dünyayý yer bitirirdiniz.”
Oysa dünyada milyarlarca insan sürekli yemek yiyor. Fakat yenen þeyler

hiç bitmiyor.



Meraklý Âdem: 
– Ama ben bu hikâyenin asýl dersinin henüz alýnmadýðýný

sanýyorum. Çünkü dedem bu hikâyeyi þimþek çakýnca “Aziz
Allah.” dediði için anlatmaya baþlamýþtý. Bence hikâyenin asýl
dersi de buradan çýkarýlmalý.

Halim Dede, torununun uyarýsýna sevinmiþti. 



Âdem’e sevgiyle gülümseyen Halim Dede sözlerine devam etti:
– Biliyor musunuz çocuklar, hikâyemizin asýl dersi, etrafýmýzda bak-

týðýmýz her þeyde Allah’ýn bir ve tek yaratýcý olduðunu görebilmektir. Bu
dünya sarayýnýn güzelliklerini görmek yetmez. Dünyanýn güzelliklerine
bakýp onun sultanýnýn büyüklüðünü görebilmek önemli. Bu sebeple iyi
bir insan her gördüðü güzellikte Allah’ý hatýrlamalý. Þimþek çaksa Allah
demeli, gök gürlese Allah demeli. Güzel bir yemek görse Allah demeli.



– A bunu bizim Afacan yapýyor iþte, diye araya girdi
Zeynep. Ne zaman yemek görse, “Allaaaah!” diye baðýrýp
baþlýyor yemeðe.

Baþka zaman böylesi bir takýlmanýn karþýsýnda sessiz
kalmayan Selim bile güldü bu söze. Sonra da:

– Bu da benim hepinizden daha iyi bir insan olduðumu
gösterir, dedi. 

Meraklý Âdem: 
– Selim, sen Allaaah deyip yemeðe baþlýyorsun ama bu

arada “Bismillah” demeyi unutuyorsun. 



Selim: 

– Allah Allah ya, bu akþam herkes de benimle uðraþýyor.

Halim Dede, bir þey söylesene þunlara!

Zeytin Zeynep bir defa daha söze daldý:

– Ama Selim’in hakkýný vermek lâzým. Bakýn, son sözüne de

Allah Allah diye baþladý. Ne zaman aðzýný açsa Allah diyor,

maþallah.



Zeynep yine arkadaþlarýný güldürmeyi baþarmýþtý. Bu güzel

sözle Selim’in kýzgýnlýðý da uçup gitti. Tam bu sýrada elektrik-

ler geldi. Çocuklar sanki derin bir uykudan uyanmýþlar ve hari-

ka bir rüya görmüþler gibi gözlerini ovuþturdular. Bu arada

saat de oldukça ilerlemiþti. 



– E çocuklar! Ne dersiniz? Bu gece burada kalacak mýsýnýz?
Yoksa sizi evlerinize býrakayým mý, diye sordu Zeynep ve Selim’e. 

Âdem: 
– Dedeciðim ne olur kalsýnlar. Sabah birlikte ballý ekmek

yeriz, dedi.



Halim Dede: 
– Dýþarýda yaðmur yaðmaya devam ediyor. Bu durumda

evinize gitmeniz zor olur. Ben, Selim ve Zeynep’in annelerine
böyle söylemiþtim zaten. Üstelik gecenin ilerleyen saatlerinde
kestane de yeriz. Ne dersiniz?

Meraklý: 
– O zaman bize yatmadan önce bir hikâye daha anlatýrsýn

dede, deðil mi?



Çocuklar bu fikre bayýldýlar. Afacan Selim:

– Yaþasýn! Dünya sarayýnda bir sofra da bizim için kurulmuþ

olur. Kestane sofrasý. Biz de “Allah” deyip yeriz, diye baðýrdý. 



Akþam Halim Dede’nin hikâyelerini dinleyen üç arkadaþ
gece boyunca harika rüyalar gördü. Selim, ucu bucaðý
görülmeyen koca bir sofranýn baþýnda sürekli yemek yiyordu.

Zeytin Zeynep harika bir bahçede geziniyordu. Meraklý ise
sultanýn sarayýna gitmiþ kapýsýnda ‘Has Oda’ yazan bir odaya
doðru ilerliyordu.



Etrafýmýzda gördüðümüz her þeyde

bize Allah’ý hatýrlatan bir yön vardýr. Her

zaman “Bu dünyanýn bir sahibi var.

Herhâlde O’nun bir bildiði var. Bana

düþen O’nun bana söylemek istediðini

anlamak ve ona göre davranmak” diye

düþünmeliyiz.
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