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 Örnek bir eş:
Hz. Âişe   

ohbet grubu yeniden toplanmıştı ve Hikmet Dede’nin 
bugün ne anlatacağını merakla bekliyordu. Bir yandan 
da kendi isimlerini kimin koyduğunu konuşuyorlardı. 

Hikmet Dede içeri girince Ayşe, “Benim ismimi dedem koymuş.” 
diyerek Hikmet Dede’yi işaret etti. Hikmet Dede gülümseyerek 
oturdu. “Evet kızım, senin isminin Ayşe olmasını ben istedim. 
Sağolsun annenle baban da beni kırmayarak sana bu ismi verdiler. 
İsterseniz bugünkü sohbetimizin konusu bu ismin kahramanı 
olsun. Gözlerinizi kapatın ve bundan 1400 sene 
öncesinin Mekke’sini hayal edin.” dedi. Herkes 
televizyondan, duvardaki takvimlerden, çeşitli 
resimlerden Kâbe’nin bulunduğu Mekke’yi 
görmüştü. Hayal etmeye başladılar. Hikmet 
Dede anlatmaya başladı:

“Küçük kız, babasının çantasını zorlukla taşıyordu, elindekileri 
sevinçle uzattı. ‘İçinde ekmek ve su var.’ dedi. Az sonra babası 
Hz. Ebû Bekir (r.a.) kutlu bir yolculuğa çıkacaktı. Babasından 
ayrılacağı için üzüntülü olan Âişe gözyaşlarını hızla sildi. Bu 
önemli yolculuk öncesi kimseyi üzmemeliydi. Sonuçta bu Allah 
için yapılan bir yolculuktu. Allah’ın istekleri emirdi, mutlaka 
yerine getirilmeliydi ve Allah’ın istekleri insanlığın iyiliği içindi. 
Allah kimseye zulmetmezdi…



16 17

Peygamber kızı:
Hz. Fâtıma

ohbet grubundaki herkes hazır bekliyordu. Hikmet Dede 
besmeleyi çekti ve Hz. Fâtıma’yı anlatmaya başladı:

“Babasının üzerine atılan hayvan pisliklerini temizlerken 
gözyaşlarını tutamıyordu. Babasına, ‘Üzülme, ben sana yardım 
ederim.’ diyordu. Sabırla, hüzünle temizliyor ama üzüntülü 
gözükmemeye çalışıyordu. ‘Bunlar çabuk temizlenir.’ diyordu. 
Üzerine pislik atılan örnek insan, insanlığa hediye gönderilmiş, 
adı güzel, kendi güzel Hz. Muhammed (s.a.v.) idi. Allah’ın övdüğü 
kişiye, Yaratan’ın sevdiğine zulmetmek ne büyük bir gafletti. 
Onlar İslam’ın huzur ve mutluluk verdiğini göremeyenlerdi. 

Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) herkese İslam’ı anlatmakla 
görevlendirilmiştir. Bu kutlu davete uyanlar cennetle müjde-
lenmiştir. İslam’a uyanlar akıllarının almayacağı güzellikteki 
cennette yaşayacaklar. Ancak bu çağrıya uymayanlar böylesi 
güzellikleri göremeyeceklerdi. Cenneti anlatan Allah resulüne 
uymayan kötüler ona eziyet edeceklerdi. Peygamber kızı Hz. 
Fâtıma sabırla babasına destek olacaktı. ‘Üzülme babacığım, 
Allah bizimle.’ diyecekti. Hz. Fâtıma, evlerinin önündeki pislikleri 
sabırla temizleyecek, yokluk ve zorluk zamanlarında, ‘Ben Allah’a 
güvendim. O ne güzel dosttur.’ diyecekti. Hâlini, sıkıntısını, 
derdini Allah’a dua ederek dile getirecekti. 
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Pastayı paylaşmasak, 
olmaz mı?

ikmet Dede sohbet grubunda bir anısını anlatıyordu: “O 
gün ziyarete giderken çocuklara çok sevdikleri pastalardan 
aldım. Çok param olmadığı için en küçük pastayı almıştım. 

Ziyarete giderken çok heyecanlanmıştım. Çok iyi karşılanmıştım. 
Ev çok kalabalıktı. Ailenin ekonomik durumu çok iyi değildi. 
Küçücük bir pasta kime yeterdi? Altı çocukları vardı. Ama evde 
çocukların sadece üçü vardı. Diğerleri okuldaydı.

Az sonra evin sahibi çay ile birlikte pastayı da getirmişti. 
Ev sahibi getirilen pastayı on iki parçaya bölmüştü. 

Küçük pasta on iki parçaya bölününce her 
dilim minicik kalmıştı.

‘Evde bu kadar kalabalık değiliz? Bu 
kadar tabak niye?’ diye sordum. Ev sahibi, 

‘Onlar evde olmayanların hakkı demişti.’ 
Evin küçük kızı, ‘daha çok pasta’ diye ağlamaya 

başlamıştı. ‘Evde olmayanlardan birinin hakkını versek, zaten 
dilimler çok küçük.’ dediğimde, hayatımda unutamayacağım 
o sözü duymuştum: ‘Biz burada olanla, olmayanın hakkını bir 
tutarız ve adaletli davranırız. Müslüman adaletli davranandır.’” 
Hikmet Dede, son cümleyi söylerken yutkunmaya başladı.
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yiyecekleri yemeği kapıya gelen dilenciye verip sabaha kadar 
aç kalabilen, örnek insanlardı. Ama yetişkinler arasında, 
verdikleriyle her şeylerini kaybedeceklerini düşünenler olabiliyor. 
Oysa onlar yanılıyorlar. 

Allah malından verenin malını daha çok bereketlendirir. 
Cömertlik, yani verebilmek büyüklüktür. Eşyalarımız, malımız, 
mülkümüz hatta bilgimiz ve zamanımızın bir kısmını Allah 
rızası için verebilmek güzeldir. O zaman yaşamımız bereketlenir, 
değerlenir. Cömertlik, en büyük erdemdir.”

Ayşe annesini dinlerken gözyaşlarını tutamıyordu. “Bana bu 
güzel davranışı kazandırmak için çok emek veren annem.’’ dedi 
ve sarıldı. Sevgide de cömert davranmak, sevgiyi paylaşmak, 
ertelememek lazımdı. Allah’ın sevdikleri cömert davrananlardı.

Senin gibi 
hissediyorum

ustafa ve babası cuma namazını kılmak için camiye 
gittiler. Namaz öncesi, camide yapılan sohbet çok 
güzeldi. Hoca tüm caminin duyacağı şekilde vaaz 

veriyordu: “Müslümanlar kardeştir. Kardeşler birbirlerine yardım 
ederler. Komşuluk İslam’da çok önemlidir. Komşun açken sen 
tok yatamazsın. Komşusu açken tok yatan, bizden değildir.” 

Mustafa, hocanın söylediği son sözleri anlayamadı. Ya-
şadıkları binada komşularıyla çok iyi tanışmazlardı. Zaten 
herkes çalışıyordu ve eve çok geç geliyorlardı. Herkes farklı 
ülkelerden gelmişti. Dilleri, kültürleri farklıydı. Nasıl onların 
aç olup olmadıklarını bileceklerdi ki? Belki de, akşam okul 
dönüşü komşularının zillerine basıp “Aç mısınız?” diye sorması 

mı gerekirdi. Mustafa bir türlü anlayamadı.  

Mustafa cami çıkışı anlayamadığı bu konuyu 
babasıyla konuşmaya başladı: “Baba düşündüm 
de, acaba akşamları okul dönüşü tüm komşuların 
ziline basıp yemeğiniz var mı, diye sorsam mı?” 

dedi. Babası, “Yok oğlum, olur mu öyle şey.” dedi 
gülerek. Mustafa, “Komşularımızın durumunu 

nasıl öğreneceğiz o zaman?” dedi. Babası 
Mustafa’nın başını okşadı. Sonra da, “Aferin, bu 
önemli bir konu.” dedi ve anlatmaya başladı: 



46 47

“Bizim oturduğumuz binadaki tüm komşularımız Müslüman 
değiller. Çoğunu tanımıyoruz bile. Onların ihtiyaçlarını bilmeyiz. 
Ama karşılaşınca selamlaşabiliriz. O bize selam vermiyor diye biz 
de selam vermezsek birbirimizle nasıl tanışabiliriz? Komşuluk, 
arkadaşlık, kardeşlik bizim dinimizde çok önemlidir. Kimsenin 
kalbini kırmamaya dikkat edilmelidir. Komşunun, arkadaşının 
desteğe ihtiyacı varsa, yardım edilmelidir.” 

Mustafa babasının anlattıklarını anlamaya başlamıştı. 
Okulda, ayağı alçıda arkadaşının beklememesi için ona asansör 
sırasını vermişti. Olayı babasına anlattı ve “Müslüman etrafına 
karşı dikkatlidir.” dedi. Babası, “Evet, güzel söyledin, Müslüman 
empati kurandır.” diye ekledi. Mustafa şaşırdı. Bunu çok iyi 
anlayamadı. “Empati mi?” dedi. Babası, Mustafa’nın tam an-
lamadığını fark ederek: “Karşındakinin yerine kendini koyman 
yani. O ne düşünüyor, ne istiyor diye düşünmendir. Mesela 
ayağı kırık arkadaşının ayakta zor durabileceğini düşünüp ona 
sıranı verebilmen gibi.” diye açıkladı.

Konuşmalar sürerken caminin dışında tekerlekli sandalyesi 
ile rampadan çıkmak isteyen bir engelli gördüler. Tekerlekli 
sandalyesi ile rampadan çıkmakta zorlanıyordu. Babası, “Size 
yardım etmemi ister misiniz?” diye sordu. “Evet.” dedi engelli. 
“Çok sevinirim biraz arkamdan itebilir misiniz?” diye devam etti. 

Babası ve Mustafa seve seve engelliye yardım etmişlerdi. 
Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ettikçe, yardım edene çok 
sevap vardı. Allah’ın rızası bu davranışlarla kazanılırdı. Yaşlıya, 
çocuğa, hastaya, ihtiyacı olduğu noktada ve onun isteğiyle 
destek olmak lazımdı. İslam, “empati kurma” ahlakıydı.
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Hikmet Dede anlatmaya devam ediyordu. Yaşamı, hayatı 
yaratan Rabbimiz, insanı zaman ile yaratmıştı. Bu dünyada süresi 
belli zamanlarda kalınırdı. Vaktin bitmesi ölümle anlaşılırdı. 
Hikmet Dede anlatırken Mustafa bir soru sormak istedi: “Ben 
zamanın çabuk geçmesini istiyorum, bir an önce büyümek 
babam kadar olmak istiyorum. Fakat zaman hiç geçmiyor.” dedi. 

Hikmet Dede, “Çocuklar büyümeyi, yaşlılar da genç kalmayı 
ister. İnsanlar hep elinde olmayanı ister. İçinde yaşadığımız 
hâl elimizde olandır. Zaman, ancak şu an yapabileceklerimizle 
planlanabilir.” dedi.

Hasan, “Bunu tam anlayamadım.” dedi.  Hikmet Dede, 
Hasan’a; “Dün neler yaptın, anlat!” dedi. 

Hasan dün yaşadıklarının hepsini, ödevlerini, bilgisayar 
oyunlarını ve annesiyle yaşadığı küçük tartışmayı anlattı. Hikmet 
Dede, “Zamanın sadece içinde bulunduğumuz anında etkiliyiz, 
öncesi bitmiştir, sonrası ise belirsizdir. Annenle tartışırken nasıl 
davrandığın önemli. Sonrasında hiçbir şey yapamayız, her 
şey bitmiştir. Müslüman anı anlar, onu yakalar ve hiçbir şeyi 
ertelemez. Üşenmez, vazgeçmez. Elindeki fidanı kıyamet kopsa 
bile dikmeye çalışır. Yapacak bir işi her zaman vardır.” dedi. 

Mustafa, “Annem hep yapılacaklar listesi hazırlar.” dedi. 

Hikmet Dede güldü ve “Ben de öyle yapıyorum, yapacaklarımı 
unutmamak için her sabah zamanımı planlıyorum.” dedi. 

Bu iyi bir fikirdi. Vakti değerlendirmek için  yapılacakları 
yazmak, herkes bunu yapılabilirdi. Zaman ancak ibadetlerle 
değerlenirdi. Yaşamımız bitmeden zamanı yakalamak gerekirdi.

Sorumluluklarımı  
unutmamalıyım

asan okuldan yeni gelmiş, üzerini değiştirmiş yemek 
yiyordu. Bugün okulda çok yorulmuştu. Yarışmalar ve 
sınavlar vardı. Çok uzun zamandır hazırladığı bir projeyi 

de  bugün teslim etmişti. Rahat bir akşam olacak, dinlenecekti. 
İkindi namazını kıldıktan sonra da biraz bilgisayarda oyun 
oynayacaktı. 

Yemeğini bitirmeye çalışırken, hangi oyunu oynayacağını 
düşünüyordu. Tam o anda telefon çaldı. Hasan telefonu açtı. 
Arayan babasıydı. Annesini ve kardeşlerini soran babası, 
neler yaptıklarını sordu. Babası birkaç gündür yurt 
dışındaydı. İşi bir gün daha uzamıştı. Bu akşam 
gelemeyecekti. 

Babası Hasan’a, “Sana bir görev verebilir 
miyim?” diye sordu. 

“Yapabileceğim bir şeyse elbette verebilirsin.” 
diye cevap verdi Hasan. 

Babası kardeşinin yarın okulda 
yapılacak gösterisine katılamayacaktı. 
Hasan’dan durumu kardeşine anlat-
masını istedi. Annesi de onu bu 
gece gelecek diye biliyordu, ancak 
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son değişiklikten haberi yoktu. “Bir daha arayamayabilirim, 
annene de bu görüşmeyi anlat ve annen gelemeyeceğimi okula 
da bildirsin.” dedi. Hasan için bu kolaydı. 

Kardeşi yarın yapılacak olan toplantıyı sabırsızlıkla bekliyordu. 
Çocuklar anne ve babalara gösteri hazırlamışlardı. Hasan 
kardeşinin heyecanını biliyordu. Bu onun ilk deneyimiydi. Anne 
ve babasına yapacağı bu gösteri için çok heyecanlıydı. Hasan 
ne yapacağını anlamıştı. Annesine bu görüşmeyi anlatacak, 
kardeşiyle de konuşacaklardı. Babası, “Gösteriyi videoya çekin, 
sonra birlikte izleriz.” demişti. Kendisine yardımcı olduğu için 
babası Hasan’a çok güzel şeyler söylemişti. Hasan duyduklarına 
çok sevinmiş ve büyüdüğünü hissetmişti. Artık aldığı görevler 
çok önemliydi. 

Annesi az sonra eve gelmek üzereydi. Konuşmayı aktaracak 
ve kardeşine durumu anlatacaklardı. Hasan annesi ve kardeşi 
gelene kadar oyun oynayacaktı. Geldiklerinde de anlatması 
gerekenleri anlatacaktı. Hasan yemek sonrası oyun oynadı. 
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Annesi ve kardeşi gelmemişti. 
Merakla annesini aradı. Ancak aranan numaraya ulaşılamıyordu. 
Muhakkak önemli bir işleri çıkmıştı. Yapması gereken işleri 
yapan Hasan yatağında uyuyakaldı. Yatağının baş ucunda 
annesini gördüğünde sabah mı, akşam mı olduğunu anlayamadı 
ve bir an kafası karıştı. Uyku ve uyanıklık arasındaydı. Annesi 
biraz geç kaldıklarını, trafiğe takıldıklarını anlattı. Hasan’a 
okulu sordu. Hasan okulda yaptıklarını ve biten proje ödevini 
anlattı. Daha sonra birlikte meyve yediler ve sohbet ettiler. 
Artık yatma vakti gelmişti. Annesi, “Sabah erken kalkmak için 
yatalım!” dedi. 
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Bu benim de hakkım
ğretmen Zeynep’e sınıf listesini verdi. “Bu listeyi bilgi-
sayarında yeniden yazabilir misin?” dedi. Zeynep bu 
görevi severek kabul etti. Öğretmen de listeden okul 
gezisine gidecek olan birkaç kişiyi seçecekti. Yarın 

öğretmene yazdığı listeyi teslim edecekti. 

Zeynep gidilecek olan geziyi çok merak ediyordu. Gidilecek 
olan yer, şehrin çok yakınında yeni açılan bir akvaryumdu. 
Zeynep balıkları çok seviyordu. Bu akvaryum için özel getirilen 
mavi deniz anasının, yengeçlerin, renkli vatozların resimlerini 
görmüştü. Babası ve annesi çok yoğun çalıştıkları için Zeynep’i 
gezilere götüremiyorlardı. Zeynep bu nedenle de listede adının 
çıkmasını çok istiyordu.

Okul dönüşü arkadaşlarıyla konuşurken Zeynep diğer 
sınıflarda gezi seçimlerinin de bugün olduğunu öğrendi. 
Konuştuğu arkadaşlarının adları listede çıkmıştı. Zeynep 
öğretmenin nasıl seçim yaptığını merakla öğrenmek istemişti. 
Arkadaşlarına sorunca duydukları onu çok şaşırtmıştı. Öğretmen 
sınıf listesinin ilk sırası, ortası ve son sırasını seçiyordu. Sonrasında 
da beşinci, onuncu diyordu.

Zeynep akşam eve gidince öğretmenin istediği listeyi 
bilgisayarda hazırlamaya başladı. Arkadaşlarının söyledikleri 
aklında kalmıştı. Sınıf listesinde kendi adını buldu. Ne başta, 
ne ortada, ne de sondaydı. Beşinci ve onuncu sırada da değildi. 
Yani bu geziye gidemeyecekti. Ama belki bir yol bulunabilirdi. 
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Verdiğim sözü
tutarım

mer, Mustafa’nın arkadaşıydı. O da Hikmet Dede’nin 
yaptığı sohbetlere katılmak istiyordu. Mustafa’nın 
annesi Hikmet Dede’yi arayıp Ömer’den bahsetti. 

Hikmet Dede, “O da sohbete katılabilir.” dedi. Mustafa ve Ömer 
birlikte geleceklerdi ancak Ömer’in oturduğu yer Mustafa’ların 
evine çok uzaktı. Mustafa, Ömer’lerin 
evine gidip Ömer’i de almıştı. Ama 
çok zaman kaybetmiş, sohbete 
gecikerek gitmişlerdi. Ömer bu 
şehre yeni taşındığı için adres 
bulmakta zorlanıyordu.

Mustafa arkadaşlarıyla du-
rumu paylaştı. Ömer’lerin evi 
Hasan’ların mahallesindeydi. 
Hasan arkadaşı Mustafa’nın çok 
zorlandığını fark etti. Hasan’la 
Ömer buluşup birlikte gelebilir-
lerdi. Hasan, “Haftaya onu ben 
getiririm.” dedi. Hasan ve Ömer 
haftaya en yakın otobüs durağında 
buluşmak üzere anlaşmışlardı. 
Bu konuşmalardan sonra sohbet 
başlamıştı. 

Hikmet Dede sohbette Müslüman’ın yaşayışından bahsetti. 
Müslüman örnek kişiydi. O asla yalan söylemez, haksızlık 
yapmaz, adaletli davranırdı. Verdiği söze dikkat eder, sözünde 
dururdu. Müslüman başkalarının hakkına dikkat ederdi, bu 
iyilik kendine saygısı içindi. İslam huzur diniydi.

Ömer ilk kez duyduğu bu sözleri ilgiyle dinledi. Hikmet Dede, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında yaşamış sahâbîlerden 
de bahsetmişti. Çocuk sahâbîler, örnek davranışları, sahâbîlerin 
aralarındaki konuşmalar… Herkes bu konuyu ilgiyle dinliyordu. 
Sahâbîler de bizim gibi insanlardı. Zor anları, korkuları vardı. 
Kimisi çok cesurdu, kimi şaka  yapardı. Hikmet Dede daha 
sonra sahâbîleri yine anlatacaktı.

Sohbet bittikten sonra herkes evine gitmişti. Bir sonraki hafta 
sohbet grubundakiler, sohbet öncesinde evlerinden internet 
üzerinden yazışıyorlardı. Hasan, “Ben Ömer’le buluşacağım yere 
gidiyorum.” diye yazdı. Ömer’in annesi Mustafa’nın annesini 
arayıp, “Bugün Ömer başka bir yere gidecek.” demişti. Mustafa 
bu görüşmeyi Hasan’a yazdı. Hasan, “Ben Ömer’le sözleştim. 
Ömer bana gelmeyeceğini söylemedi. O gelmezse bile ben 
beklerim. Kendime saygım var, verdiğim sözü tutarım.” diye not 
yazdı ve az sonra yazışmadan ayrıldı. Mustafa, Hasan’ın sözüne 
çok sevindi. Müslüman ahlakı böyle bir şeydi. Arkadaşının böyle 
davranması onu mutlu etmişti. Etrafında sözünde durmayan 
o kadar çok kişi vardı ki! Bu örnek alınacak bir ahlaktı. 

Birkaç saat sonra herkes belirlenen saatte Hikmet Dede’nin 
evinde buluşmuştu. Sohbet duası yapılmış ama Hasan hâlâ 
gelmemişti. Sohbeti biraz geciktirmişler, ancak Hasan aradan 
yarım saat geçmesine rağmen gelmemişti. Hikmet Dede bunun 


