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“Çok heyecanlı!” dedi Hasan.  

“Eveeet!” diye ekledi Mustafa.

“Bence, son çıkan filmi gösterecek Esma Teyze bize.” dedi 
Zeynep.

Herkes heyecanla konuşmaya, hafta sonunun bir an önce 
gelmesi için dua etmeye başladı. 

Nihayet beklenen gün geldi. Esma Teyze öyle güzel bir 
sofra kurmuştu ki, içeriye gelen çocukların gözleri parlıyordu. 
Az sonra Ayşe’nin arkadaşlarının hepsi gelmişti. Ama tekrar 
kapı çaldı. Peki şimdi gelen kimdi? Esma Teyze yanında birisi 
ile birlikte içeriye girdi. “Çocuklar bakın günün sürprizi, kim 
geldi?” dedi. “Hikmet Dedeeeee!” dedi Ayşe ve koşarak boynuna 
sarıldı.

Hikmet Dede, Ayşe’nin dedesiydi. Ayşe dedesini çok se-
verdi. Sadece Ayşe değil, herkes onu çok severdi. O çok güzel 
konuşurdu, onu dinlemek için çok uzaklardan bile gelirlerdi. 
Gelen misafirler, her zaman birbirinden güzel 
sohbetler dinlerlerdi. Ayşe bir gün dedesine 
“Sohbet nedir?” diye sormuştu. Hikmet Dede 
de, “Allah’ı anmak ve bizi daha çok sevmesini 
sağlamak için bir araya gelmek.” demişti.

Hikmet Dede de sofraya oturdu. Yemeğe 
tam başlamak üzerelerken besmele çekti. 
Bir anda herkes yemek yemeye başladı. 
O kadar hızlı yiyorlardı ki, kirpi pastalar 
sanki gerçek kirpilere dönüşüp korkudan 
kaçacak gibiydi.

Acaba hangi 
organ?

yşe’nin annesi Esma Teyze: “İlk toplantınızda size çok 
güzel pastalar hazırlayacağım. Kirpi pasta ve tavşan 
kurabiyeye ne dersiniz?” diye sordu. “Harika olur.” dedi 
Ayşe. Arkadaşlarının çok beğeneceğini düşünerek 

zıplamaya başladı. Sonra annesine dönerek, “Daha çok çeşit 
yapalım, en az on çeşit olsun.” dedi coşkuyla. Annesi de, 
“Merak etme kızım, ben size; sizin hoşunuza gidecek şeyleri 
hazırlayacağım, ama biliyorsun yiyeceğimizden çok fazlasını 
hazırlamak israftır. Allah israf edenleri sevmez.” dedi. Ardından, 
“Ben o gün sadece midenizi doyurmayacağım. Doyması gereken 
başka bir organımız daha var. Ona da gıdasını vereceğiz. Bir 
de asıl büyük sürprizi toplantı anına bırakıyorum.” diye ekledi.

Ayşe hiçbir şey anlamadı. Sadece 
çok heyecanlandı. Çok önemli 
ve özel bir gün olacağı 
kesindi. Sabahı heyecanla 
bekledi. Gece uyuyamadı. 
Sabah okula giderken, 
her zamankinden daha erken 
hazırlandı. Arkadaşlarına, annesinin hafta sonu hepsini eve 
davet ettiğini söyledi. “Annem size özel pasta hazırlayacak, 
muhakkak gelin. Doymayan bir organımız daha varmış, annem 
onu da doyuracakmış.” dedi.
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Görmüyorum! 
Nasıl inanayım?

ikmet Dede selam vererek içeriye girdiğinde, herkes merak 
içerisinde ona bakıyordu. Kucağında renkli paketler vardı. 
“Bunlar sizin, açabilirsiniz.” dedi. Herkes heyecanla açtı. 

Paketten çıkan renkli defterler için, herkes Hikmet Dede’ye 
teşekkür etti.

Hikmet Dede, “Öğrendiklerinizi yazarsınız, sonra bu minik 
kardeşinize anlatırsınız.” dedi ve Ayşe’nin yürümeye yeni başlayan 
kardeşini gösterdi. Tam da o sırada, masanın altında minik 
bir elin kendilerine uzanmış, “Ben, ben!” dediğini duydular ve 
hepsi gülmeye başladı. Minik Zehra da renkli hediyeleri fark 
etmiş, “Ben, ben!” diyerek, “Bana da, bana da!” demek istemişti. 
Hikmet Dede Zehra’yı da unutmamıştı, kırmızı bir paketi de 
Zehra’ya uzattı, “Bu da senin!” dedi. Zehra heyecanla paketini 
açtı. Dedesi ona bir bebek almıştı.

Hikmet Dede, “Bugünkü ev sohbetimize bir önceki buluşma-
mızda öğrendiğimiz dua ile başlayalım.” dedi ve Âmentü duasını 
okudu. Onlar da tekrarladı. O kadar çoşkulu okumuşlardı ki, 
minik Zehra da onları taklit etmiş, az sonra bebeğini kucağına 
alarak kendince ona söyletmeye çalışmıştı. 

Hikmet Dede Zehra’yı kucağına aldı. “Bugün Rabbimiz’i 
tanımaya devam edelim, sorusu olan var mı?” diye sordu. 
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Ablası Ayşe’nin gözlüklerini de takmayı 
ihmal etmemişti. Çok komik görünüyordu. 

Herkes minik Zehra’yı izlerken Hikmet 
Dede’nin sesi duyuldu, gelmişti. Olanları 
gülümseyerek izliyordu. Minik Zehra’yı kucağına 
aldı. Herkes masa başındaydı. Ancak derse 
başlamamışlardı. 

Hikmet Dede’ye, “Derse siz olmadan 
başlayamadık. Ne yapacağımızı bilemedik.” 

dediler.

Hikmet Dede; “Haklısınız, insan ne yapacağını bilemediği 
zamanlarda yol göstericiye ihtiyaç duyar. Tıpkı peygamberlere 
duyduğumuz ihtiyaç gibi. Onlar da bizlere nasıl yaşamamız 
gerektiğini söyleyen yol göstericilerimizdir. O hâlde bugünkü 
dersimizde peygamberlerimizi tanıyalım.” dedi. Sonra da, “Bu 
güzel sofranın bitiş duasını kim yapmak ister?” diye sordu.

Uzun süren bir sessizlik oldu. Hikmet Dede, ne olduğunu 
anlayamadı. 

Ayşe “Eyvah! Ben yemeğe başlarken besmele çekmeyi 
unutmuşum.” dedi sesi titreyerek. Herkes kafasını eğmişti. 
Besmeleyi unutan sadece Ayşe değildi. Hikmet Dede anlatmaya 
başladı: “Allah’ın bizden istediği yaşam şekli İslam’dır. Nasıl 
yaşamamız gerektiğini peygamberler bize anlatır. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bize yolda yürürken, konuşurken, 
uyurken, yemek yerken hayatın her aşamasında örnek olmuştur. 
Biz Peygamber Efendimiz’in hayatına bakarak nerede, nasıl, 
davranacağımızı öğreniriz. Örneğin Ayşe besmele çekmeyi 
unuttuğunu söyledi. Peygamberimiz’in, bu konuda bile bize 

Bana yolu kim 
gösterecek?

v sohbetine gitmek için herkes buluşmuştu. Merdiven-
lerden çıkarken harika bir koku yayılıyordu. Mis gibi 
hafif kurabiye kokusuydu bu. Herkes hızla merdivenleri 

çıktı. Esma Teyze kapıyı açınca güzel koku her yere yayıldı. 
Herkes coşkuyla selam vererek içeriye girmeye çalışıyordu. 
Esma Teyze; “Selamun aleyküm” diye bağrışan çocuklara, “Ve 
aleyküm selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhû” derken bir 
yandan da gülümsüyordu.

Az sonra hazırlıklar tamamlanmış, herkes masada yerini 
almıştı. Hikmet Dede henüz gelememişti. İlk kez gecikiyordu. 
Oysa Hikmet Dede hep zamanında gelir ve sandalyesinde 
gelenleri karşılardı. Ama bugün sandalyesi boştu. Esma Teyze, 
Hikmet Dede’nin gelmek üzere olduğunu, onu beklerken 
hazırladığı ikramlardan yiyerek derse başlayabileceklerini 
söyledi. Bu fikir harikaydı. Herkes tabağına yiyeceğini almış, 
heyecanla yemeye başlamıştı. Ama bir sorun vardı, derse nasıl 
başlayacaklarını bilemiyorlardı. Hikmet Dede ne yapmaları 
gerektiğini söyler ve yol gösterirdi, yokluğunda tüm çocuklar 
şaşkınca etraflarına bakınıyorlardı. Ama bir anda bu şaşkınca 
bekleyiş yerini gülüşmelere bırakmıştı. Bunun sebebi, evin 
minik kızı Zehra’ydı. Zehra annesinin ayakkabılarını giymişti. 
Babasının iş çantasına da mutfaktan aldığı elmaları koymuştu. 
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öğrettikleri vardır. Eğer siz de unutursanız Peygamberimiz’in 
sözünü aklınıza getirin.‘Bismillahi evveluhû ve âhiruhû.’ Yani, 
‘başında ve sonunda Bismillah’ deyin.”

Herkes bir anda gülümsedi ve içinden, “Bismillahi evveluhû 
ve âhiruhû” deyiverdi.

Bu ne güzel örnek peygamberdi. Tıpkı bizim gibi unutur, 
yer içerdi. Mustafa, “Peygamberim’i çoook seviyorum!” diyerek 
bir anda sandalyesinden doğruldu. 

Hikmet Dede gülümseyerek anlatmaya devam etti: “Peygam-
berler Allah’ın insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini anlatan 
yol göstericilerdir. Kime benzemek istiyorsak onu tanımalıyız. 
Onun yaşantısını örnek almalıyız. Minik Zehra’yı hatırlayın. O, 
annesini, babasını, ablasını izledi ve sevdiklerine benzemek 
istedi. Onlar gibi davrandı. Ayakkabı giydi, gözlük taktı, çanta 
taşıdı. Peygamberler de, Rabbimiz’in bizlere örnek almamızı 
tavsiye ettiği seçilmiş kişilerdir. O hâlde, bize Rabbimiz’i tanıtan, 
nasıl yaşamamız gerektiğini söyleyen Peygamberimiz’i daha 
yakından tanımalıyız.”

Zeynep, “Hikmet Dede, ya diğer peygamberler?” deyiverdi.

Hikmet Dede, “Allah hepsinden razı olsun.” dedi ve anlatmaya 
devam etti: “İlk Peygamber Hz. Âdem’den, son Peygamber Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’e kadar birçok peygamber gelip geçmiştir. 
Bunlardan, sadece 25 tanesinin ismi Kur’an’da geçmektedir. 
Peygamberler belli zamanlarda, belli toplumlara gönderil-
mişlerdir. Hz. Îsâ, Hz. Mûsâ, Hz. Dâvûd (a.s.) bunlardan birkaç 
tanesidir. Hepsi Allah’ı ve onun dinini insanlara anlatmak için 
seçilmişlerdir. Peygamberimiz gönderildikten sonra diğer 
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“Namazdan önce abdest alınmalı.” dedi Hikmet Dede. 
“Abdest hazırlıktır. Namaz kılmak için önce temizlenmek 
gerekir.” diye devam etti. Hep birlikte, caminin önündeki 
şadırvandan abdest almak için kendilerine ayrılmış bölümlere 
geçtiler. Kızların başında Zeynep’in annesi vardı. Bugün abdest 
ve namaz konularında kızlara yardımcı olmak için gelmişti. 
Erkeklerin abdest alma bölümü, caminin ön bahçesindeydi. 
Kızların abdest alma yeri ise bahçenin arka kısmındaydı. 

Erkekler gömleklerinin kollarını ve pantolan paçalarını 
kıvırdılar, çoraplarını çıkardılar. Abdest almaya başladılar. 
Az sonra babalar pantolanlarının ceplerinden çıkardıkları 
takkeleri de takınca, herkes birbirine bakıyordu. Çünkü hepsi 
birbirine benziyordu. Daha önce hiç camiye gelmemiş olanlar 
etrafı izliyorlardı. Burası çok huzurluydu.

Hikmet Dede; “Ezanın okunmasına vakit var, 
mihrabın önünde biraz oturalım.” dedi ve onlara 
mihrabı tanıttı. Mihrab, imamın namazı kıldırırken 
önde durduğu yerdi. Babalar ve çocuklar, hilal 
şeklinde kocaman bir halka olmuştu. Yan tarafta 
namaz kılan birkaç kişi vardı, biri çok yaşlı, 
diğeri çok gençti. Namaz kılanları izlemek 
çok güzeldi. Hasan, dedesiyle kıldığı namazı 
hatırlamıştı. Hikmet Dede sohbete başladı:

“Namaz dinin direğidir.

Rabbimiz’in emridir.

Günde beş kere secdeye gidilir.

Namaz kılmak Müslüman’ın işidir.

Namazım
ördüncü sohbette, “10. sohbet buluşmasına kadar en 
çok kelime-i şehadet sözünü söyleyene sürpriz var.” 
demişti Hikmet Dede. Bu sözü her söyleyişimizde 

cennette adımıza bir ağaç dikileceğini söylemişti. Herkes âdeta 
birbiriyle yarışıyordu. Farklı okullarda oldukları için hafta içi 
görüşemeyenler birbirlerine hangi sayıda olduklarını mesajla 
bildiriyorlardı. Şu an en çok kelime-i şehadeti söyleyen Hasan’dı. 
Yani, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abduhû ve rasûluh” cümlesini en çok o söylemişti. 

 Yarış heyecanla devam ederken, toplantıdan bir gün önce 
çalan ev telefonları yeni bir haberi bildiriyordu. Arayan Hikmet 
Dede’ydi. Sürpriz, bir cami ziyaretiydi. İlk defa imam ile sohbet 
edeceklerdi. Herkes büyükleriyle derse gelecekti.  

Ertesi sabah buluşma noktasına gelmişlerdi. Hikmet Dede 
herkese hazırladığı paketleri vermişti. Yarışmaya katılanların 
hepsi hediyeyi hak etmişti. Kızlara başörtüsü, erkeklere takke 
ve bir de çınar ağacı fidesi. Hediye paketinden çıkanları kulla-
nacaklar, çınar ağaçlarının fidelerini de evlerinin bahçelerine 
dikeceklerdi. Ağacın büyümesini izlerken, her söylenen kelime-i 
şehadet sözüyle, cennet bahçesine dikilecek olan yeni ağaçlarını 

hatırlayacaklardı. Kelime-i şehadet, Rabb’i hatırlamak ve 
anmaktı. Ahiret hayatına yapılan bir hazırlıktı. Herkes 
birbirine bakarak gülüşmeye başladı. Birbirlerini 

ilk defa takkeli görüyorlardı.
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Ayşe, “Ama böyle bir kutuya para atılmaz ki, hem bu sahipsiz 
bir kumbara gibi.” dedi.

Hikmet Dede; “Olur mu kızım, bu caminin kumbarası, bak 
orada yazıyor. Hem Müslüman Allah rızasını, yani sevgisini 
kazanmak için paylaşır. Hangi kumbara olursa olsun, hepsi 
Allah rızası için olunca Allah’a ulaşır. Verdiğimiz paralar aslında 
bizleri kötülüklerden korur, başımıza gelecek olan belaları 
bile uzaklaştırır. Dinimiz paylaşmak ve kardeşlik dinidir. İnsan 
kendi malından verdikçe Allah da ona verir, dolayısıyla da 
zenginleşir. Aç olanı, yokluk içerisinde olanı düşünüp ona 
yardım etmek için vermek, Allah’ın çok sevdiği bir davranıştır. 
Sizler de harcamalarınızın çok az bir kısmını ihtiyacı olana 
bağışlayabilirsiniz.” dedi.

“Ama benim harçlığım zaten çok az.” dedi Mustafa.

“Olsun.” dedi Hikmet Dede. “Azın içerisinden de verilecek 
bir şey vardır. Peygamberimiz; ‘Sadaka verdikçe mallarınız 
eksilir diye korkmayın, o size şeytanın aldatmasıdır, Allah rızası 
için verilen her mal artar, bereketlenir; vermekten korkmayın.’ 
diyor.” diye ekledi.

Ayşe, “Ama bizim okulda hocalarımız, ‘Biriktirdikçe güçlenir, 
harcamadıkça zengin olursunuz.’ diyor.” dedi.

Hikmet Dede, caminin çıkışındaki yuvarlak masayı gösterdi. 
“Hadi oturalım, bu konuyu biraz konuşalım o zaman.” dedi ve 
anlatmaya başladı:  

“İslam dini, hiçbir zaman sadece kendisini düşünen insanı 
sevmez. Anne-babayı, kardeşi, akrabayı hatta komşuyu düşünmeyi, 
onları fark etmeyi, onlara iyilik etmeyi emreder.
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Kısa bir gülüşmeden sonra Hikmet Dede konuşmaya 
devam etti. Anne ve babalarını da davet edebileceklerdi. İftarı 
hep birlikte yapacaklardı. Ve yarın akşam için camide özel bir 
program da vardı. Akşam namazı sonrası başlayacaktı. Kızlar ve 
erkeler caminin ayrı yerlerinde ibadet ettikleri için, muhakkak 
kızlara annelerinin de gelmelerini söyledi. Caminin önünde 
buluştuklarında, iftara daha vakit vardı. Buluştuklarında, 
hepsi oruçluydu. Sıcakla birlikte susuzluk artmıştı. Açlıkla 
birlikte yemeğin değeri artmıştı. Aralarında, “Ne olsa yerim, 
ben yemek seçmeyeceğim artık.” diye konuşuyorlardı. Hikmet 
Dede konuşulanları duyunca memnun olmuştu. “Oruç; yokluğu 
hatırlamak, fakiri düşünmek, paylaşmayı öğrenmektir.” dedi.

Az sonra yemek yenilecek yere gelmişlerdi. Bugün minik 
kardeşler de misafirdi. 

Anne ve babalar akşam namazına camiye geleceklerdi. 
Hikmet Dede iftarı beklerken, “Hadi bu haftaki sohbetimizi 
burada yapalım.” dedi. Herkes kafasını sallıyor ama kimse 
“Evvveeet!” ya da “Hayıııır!” diye bağırmıyordu. Çünkü hepsi 
artık iyice acıkmıştı.

Başlangıç duasından sonra, “Haydi oruç cemaati! Başlıyoruz.” 
dedi Hikmet Dede ve ardından “Cemaat nedir bilir misiniz?” 
diye ekledi. Hasan’ın misafir olan küçük kardeşi Fatma, “Ben 
biliyorum, yemek yiyenler demektir.” dedi. Herkes merakla 
bakışlarını Fatma’ya çevirdi. Hikmet Dede nereden öğrendiğini 
sordu. Küçük Fatma, “Babam bizi yemeğe çağırırken, ‘Haydi 
cemaat yemek hazır!’ diye seslenir.” dedi. Herkes gülüşmeye 
başladı. Hikmet Dede; “Çok güzel bir örnek, aferin sana.” dedi. 
Ve anlatmaya başladı: 
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Hikmet Dede.

Tanıştılar, sohbetler ettiler, böreği afiyetle yerken, böreği 
hazırlayanlara dualar ettiler. Bugün yeni gelen arkadaşların 
tanışma günüydü. “Biraz oyun oynayalım mı?” dedi Hasan. 
Hepsi bu fikri beğenmişti. Ama ne oynayacaklarına karar 
vermek zaman aldı. Bir türlü bilemiyorlardı. Evin içerisinde 
ne oynanabilirdi?

Hikmet Dede bu konuşmalar yaşanırken koltuğuna oturmuş, 
gözlüğünü takmış dergisini okumaya başlamıştı. “Hikmet Dede, 
Hikmet Dede!” diye yanına koştuklarında bir anda oturduğu 
yerden fırlamıştı. Neler olduğunu anlayamamıştı. “Oyunun 
adı ne olabilir?” diye sorduklarında da gülmeye başlamıştı. 
“Benim bildiğim oyunlar ancak tarih öncesi çağa ait.” deyince 
hepsi gülmeye başlamıştı. Zeynep, “Mesela, ‘Dinozorlarla Nasıl 
Oynanır?’ olmalı oyunun adı.” deyince gülüşmeler arttı.

Hikmet Dede, “Dinozor deyince, bir oyun geldi aklıma. 
Hayvanları hiç konuşmadan anlatırdık birbirimize.” Ve devam 
etti, “O oyunu değiştirelim, iki grup yapalım. A grubunda üç, B 
grubunda da üç kişi olsun.” dedi. Hikmet Dede, her iki gruba 
da yardım edecekti. 

Oyun şöyleydi: Kâğıda yazılan bazı sözler, boş bir kavanoza 
atılacaktı. Ancak dışarıdan görülmesin diye kâğıtlar katlanacaktı. 
Her grup birer tane kâğıt alacaktı. Grup, kendi içersindeki 
kişilerden birisini anlatıcı olarak seçecekti. Anlatıcı seçtiği 
sözü kendi grubundaki arkadaşlarına kâğıdı göstermeden, 
beden hareketleriyle, konuşmadan anlatacaktı. Arkadaşları 
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süre bitimine kadar anlatıcının ne anlattığını bilirse, puan 
alacaktı. En fazla puanı alan grup oyunu kazanacaktı. Hikmet 
Dede sözleri yazan kişi olacaktı. Gruplar ayrılmış, anlatıcılar 
seçilmiş, oyun başlamıştı. 

Anlatıcılar yere yatıyor, koşuşturuyor, beden hareketleriyle 
konuyu anlatmaya çalışıyorlardı. Bunu yaparken komik gözü-
küyorlardı ama anlatılan sözler tanıdıktı:

- Aranızda selamı yayın.

- Gülümsemek sadakadır. 

- Sizin en iyiniz, ahlakı en güzel olanınızdır.

- Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.

- Namaza gitmek için attığınız her adım sadakadır.

- İyiliği söyle ve iyi olanlardan ol.

- Kötülüğü elinle, dilinle gider. 

- İyiliği emretmek insanlığın en üstün amelidir.

- İslam, güzel ahlaktır.

Bu sözler Peygamber Efendimiz’in sözleriydi. Hepsi ha-
disti. Bu sözleri ezberlemişlerdi. Hatırlamaları kolay olmuştu. 
Yarışmanın birincisi yoktu, berabere kalmışlardı. Herkes hem 
çok eğlenmiş, hem bilgilerini tekrar etmişti. Oyunu bulan 
Hikmet Dede’ye teşekkür ettiler. Misafir olan çocuklar grubu 

Tekrar görüşmek 
üzere...

Hikmet Dede, çocukları çok severdi. Onlarla birlikte olmak, 
muhabbet etmek Hikmet Dede’yi hep mutlu ederdi.  Sevdiği 
koltuğundan dışarıyı izler, bahçede oynayan çocuklara bakarken 
dalardı. Ah çocuk olmak vardı... Koskoca bir yıl geçmişti. Çocuk-
ların meraklı soruları, cıvıl cıvıl hareketleri gözünün önünden 
gitmiyordu. Ne çabuk da geçmişti güzel günler. 

Ayşe’nin meraklı bakışları, Hasan’ın şaşkın hâlleri Hikmet 
Dede’yi çok güldürmüştü. Mis kokulu kurabiyeler, birlikte 
gülüşmeler... Çocukları düşünürken Hikmet Dede’nin yanak-
ları kızarmıştı. Sanki o sohbet halkalarını tekrar yaşarcasına 
heyecanlanmıştı. Sohbetler ilerledikçe çocukların yavaş yavaş 
büyümesine şahit oluyordu. Acaba yine Hikmet Dedelerini 
ziyarete gelecekler miydi? Bu sefer ne sorular soracaklardı? 
Hikmet Dede’nin gözleri gülmüştü o eğlenceli sohbet halka-
larını düşününce. Hemen eline kitabını alıp okumaya devam 
etmişti. Çocukların soracağı sorulara hazırlıklı olmalıydı Hikmet 
Dede. Çocuklar büyüyordu... 


