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10.06.2022

Sevgili günlük, 
Aslında sana haftalık mı desem? Bu da fazla mı res-

mi oldu acaba? 
Buldum! Haftiş olsun. 
Evet, senin ismin Haftiş olsun. Bence böyle çok daha 

samimi oldu.
Evet sevgili Haftiş. 
Önce sana kendimi tanıtayım. Ben Elif. 12 yaşında-

yım. Annem, babam ve kardeşimle Bursa’da yaşıyo-
rum. Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli bence çünkü 
bugünden itibaren seninle bir sürü şey paylaşacağım 
için zamanla beni daha yakından tanıyacaksın. Sanı-
rım önceden, bu kadar yazmaya değecek bir şey gelme-
miş aklıma. Sana neden “haftalık”, ay pardon, “Haftiş” 
demeye karar verdiğimi birazdan anlayacaksın. Bugün 
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sana öyle şeyler anlatacağım ki bence sen de benim gibi 
“Hiç bu açıdan bakmamıştım” diyeceksin.

Bana, “En belirgin özelliğin ne?” diye sorsalar “soru 
sormak” diyebilirim. Kafamda dönüp duran sorulara 
cevap bulmadan rahat edemiyorum. Rüyalarıma giri-
yorlar, hatta bazen meraktan çatlayacağım sanıyorum. 
Haksız mıyım sence? Soru varsa cevabı da olmalı değil 
mi? Evet, evet kesinlikle her sorunun bir cevabı olmalı. 

İşte tam da bu benim bitmek tükenmek bilmeyen 
sorularımdan biri üzerine annemle karar verdik. Ar-
tık haftada bir gün farklı açılardan Allah’ı tanıma günü 
yapacağız. Ve bu çok ama çok heyecanlı.

Annemle her gece yatak sohbeti yapmaya bayılıyo-
rum. Genelde her sohbetimizin sonu karşılıklı gıdıkla-
malar, şakalaşmalar ve kahkahalarla bitiyor. Hem, bu 
sohbetler sayesinde biraz daha geç uyumuş oluyorum. 
Ne yapayım, geç yatmayı seviyorum. Tabii, annem vak-
tinde uyumam gerektiğini sürekli hatırlatıyor. Sağlıklı 
büyümemiz için uykuda geçirmemiz gereken en önem-
li zaman gece saat 10.00 ile 02.00 arasıymış. Oysa ben 
kaçta yatarsam yatayım erken kalkabiliyorum. Biz ço-
cuğuz ve bence bizim içimizde büyüklerden çok daha 
fazla enerji var. Bunu neden anlamıyorlar acaba? 

Şimdi yeni sorulara dalmadan konumuza dönelim, 
yoksa sabaha kadar yazmam gerekecek.

Dün gece, uyku öncesi sohbetimizde anneme, “Allah 
bizi seviyorsa neden başımıza kötü şeyler geliyor?” diye 
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sorduğumda annem öylece kalakaldı. Böyle bir soruya 
hazırlıksız yakalandığı her halinden belliydi. Önce ce-
vabı bilmediğini düşündüm ama biraz sonra nihayet 
konuşmaya başladı. 

– Güzel kızım, aslında bu sorunun cevabını biliyo-
rum ama sana daha net açıklayabilmem için bana bi-
raz zaman verir misin? diye sordu. 

Aslında sorularımın cevabını hemen almak isterim. 
Beklemeyi hiç sevmem. Belki de gece rüyamda, bu so-
runun cevabının peşinden koşmak zorunda kalacağım.

Daha önce bunu yaşadım biliyor musun? Sanırım 
birkaç sene önceydi. Evde eğlenceli bir çocuk programı 
izliyordum. Çocuklar birbirlerine bilmeceler soruyor, 
cevabı bilen puan kazanıyordu. Bir çocuk, “Su dolu bir 
kovanın ağırlığını azaltmak için ne eklemek gerekir?” 
diye sordu. Ben de epey düşündüm. Sonuçta ne ekler-
sek ekleyelim ağırlığı artmasa bile azalması da müm-
kün değildi. Diğer çocuk da cevabı bilemedi. Bilmece-
yi soran çocuk tam cevabı söyleyecekti ki bizim evin 
elektriği kesildi. Ben ağlamaya başladığımda annem 
karanlıktan korkup ağladığımı sandı. Halbuki cevabı 
öğrenemediğim için ağlıyordum. 

Sonunda ne mi oldu? Bütün gece rüyamda, su dolu 
kovanın içine eklemediğim şey kalmadı. Hatta rüya-
nın sonunda bir balık gelip “Elif, üzülme! Kovaya beni 
eklersen kovayı hafifletebiliriz,” dedi. Balığı kovaya 
attım. Bana yardımcı olabilmek için bütün suyu içip  
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kovadan dışarı atladı. Tabii, sen de şimdi cevabı merak 
ediyorsun, değil mi? 

Rüyamdaki balık çözümünden tatmin olmayınca 
sabah uyanır uyanmaz annemlere derdimi anlattım. O 
zamanlar internet kullanmayı bilmiyorum tabii. Neyse 
ki annem benim için araştırdı ve cevabı buldu da ra-
hatladım. Sıkı dur, söylüyorum: Delik.

Su dolu bir kovaya delik eklersek hafifletebilirmişiz. 
Bazı soruları merak etmek cevabını öğrenmekten daha 
heyecanlı geliyor doğrusu ama cevabı almadan da du-
ramıyorum işte.

Konumuza dönersek, anneme sorduğum soruyla 
ilgili de içimden bir ses beklemem gerektiğini söyledi. 
Sonuçta sevdiklerimizin başına kötü şeyler gelmesi-
ni istemeyiz. Ben olsam kötü hiçbir şey olmasına izin 
vermezdim. Allah neden izin veriyor? Bu sorunun ce-
vabını gerçekten çok ama çok merak ediyordum. Ama 
sanırım öyle zor bir soru seçmişim ki annemin kolay 
kolay cevap veremeyeceğini düşündüğüm için bekle-
meye karar verdim.

Bugün annem odama geldi. 
– Elifciğim, dün sorduğun soru ile ilgili düşündüm ve 

bir örnek buldum. Anlatmamı ister misin? diye sordu.
– Tabii ki eveeet! Can kulağıyla dinliyorum, dedim. 
– Örnek, bir anne ve çocukları ile ilgili olduğu için 

istersen dinlerken sen de gözünde beni, kendini ve kar-
deşini canlandırabilirsin. 
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Birinci çocuk annesinin sözünü dinleyen, annesine 
dürüst davranan, yalan söylemeyen, derslerine çalışan, 
büyüklerine saygılı davranan, küçüklerine de sevgiyle 
yaklaşan bir çocuk olsun. İkinci çocuk da aksine, za-
man zaman saygısızlık yapan, yalan söyleyen ya da 
annesinin sözünü dinlemeyip çevresine zarar veren bir 
çocuk olsun. Bu anne ikinci çocuğuna karşı nasıl dav-
ranır? Onu sevmekten vazgeçer mi? 

– Tabii ki hayır. 
– Evet, onu çok sevmeye devam eder ama onun için 

üzülür ve davranışlarını düzeltmesini ister. Peki, birbi-
rinden bu kadar farklı davranışlarda bulunan çocukla-
rının ikisine de aynı davranmaya devam ederse dürüst 
ve söz dinleyen çocuğa haksızlık olmaz mı? O çocuk, 
“Ben neden iyi olmaya çalışıyorum ki? Zaten yaramaz-
lık yapsam da annem kızmayacak” diye düşünmez mi? 

– Anneciğim, maalesef, ben olsam düşünebilirdim. 
– İşte onun da böyle düşünmemesi için anne, ya-

ramaz olan çocuğu önce sözle uyarır. Ama kötü dav-
ranışlarına bile bile devam ederse belki bir ceza bile 
verebilir. Bu ceza hatasını anlayıp bir daha tekrar et-
memesi içindir. Çocuk davranışını düzeltene kadar bu 
böyle devam eder. Ama bu süreçte anne aslında ceza 
vermekten hiç de mutlu değildir. Annenin asıl istediği, 
çocuğunun doğruyu anlayarak hemen hatasını düzelt-
mesidir. Çocuk davranışını düzelttiğinde anne konu-
yu daha fazla uzatmaz ve çocuğuna karşı zaten hiç  
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azalmamış olan sevgisi, tersine, artarak devam eder. 
İşte Rabbimiz ile olan ilişkimizi de böyle değerlen-

direbiliriz kızım. Biz bir hata yaptığımızda bize küçük 
uyarılar gönderir ve kendimizi düzeltmemiz için bize 
fırsatlar sunar. Ama fırsatı değerlendiremezsek uyarılar 
ve başımıza gelecek olaylar artabilir. Ta ki biz yaptığımız 
hatayı anlayıp Allah’tan özür dileyene ve tabii ki tekrar 
etmeyeceğimize söz verip sözümüzde durana kadar. Yani 
aslında o başımıza gelen kötü şeyleri çoğu zaman biz dav-
ranışlarımızla, kendi iyiliğimiz için kendimiz çağırıyoruz. 

Kabul etmeliyim ki annemin cevabı başarılı bir ce-
vaptı. Söylemiştim, her sorunun bir cevabı olmalı diye. 
Ama tabii ki bu konu hakkında daha sorum vardı. He-
men söze girdim.

– Peki, hiçbir şey yapmadan başımıza kötülük gel-
miyor mu yani? 

– Tabii ki bazen bizim kötülük sandığımız bazı şey-
ler hiçbir şey yapmadan da başımıza gelebilir. Bunu sa-
na Rabbimizin verdiği bir örnek ile anlatayım. 

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hazreti Yusuf’tan 
bahseden bir kıssa var.

– Kıssa ne demek, anne?
– Yani, ders çıkarılması gereken kısa öykü ve olay. 

Dinle bak, etkileneceğine eminim.

Hz. Yusuf, Hz. Yakup’un 12 oğlundan biriymiş. Güzelliği, ah-
laklı davranışları ile babasının en gözdelerindenmiş. Kardeşleri 
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babasının Yusuf’u bu kadar sevmesine öfkelenir, Yusuf’u kıska-
nırlarmış. “Eğer Yusuf olmazsa babamız bizi daha çok sever” diye 
yanlış bir düşünceye kapılmışlar ve bir gün babalarından haber-
siz plan yapmışlar. Yusuf’u oyun oynamak için götürüp kurda 
yem yapmaya karar vermişler. 

Kardeşleri oyun için izin istediklerinde babaları, “Yusuf’un 
başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum,” demiş. Ama 
koruyucunun Allah olduğunu bildiğinden, Allah’a güvenip 
Yusuf’u kardeşleriyle yollamaya karar vermiş.

Yusuf’un kardeşlerinden biri, “Kurda yem yapmayalım da 
kuyuya atalım. Gömleğine ceylan kanı süreriz. Babama da 
‘Yusuf’u kurt kaptı’ deriz” diye öneride bulunmuş. Diğer kar-
deşleri öneriyi kabul etmiş, Yusuf’u kuyuya atıp kanlı göm-
leği babalarına götürmüşler. “Babacığım, Yusuf’u kurt kaptı. 
Bize inanmıyorsan gömleğine bak” deyip kanlı gömleği baba-
larına vermişler.

Babaları çok üzülmüş, çok ağlamış. Kendisi için Allah’tan 
güzel bir sabır dilemiş, çocuklarının Yusuf’a zarar verdikleri-
ni anladığı için onları bağışlamasını ve yaptıklarının yanlış 
olduğunu anlamaları için akıl vermesini istemiş. 

Yusuf’un atıldığı kuyunun yanından geçen kervandakiler 
su içmek için kuyuya gittiklerinde Yusuf’u bulup kuyudan 
çıkarmışlar. Onu esir alıp köle pazarında satmak üzere yan-
larında götürmüşler. 

O gün Mısır Sultanı Aziz de köle almak için pazara git-
miş. Çocuğu olmayan Aziz, Yusuf’u görünce onu almaya ka-
rar vermiş. Sarayına götürmüş ve karısına, “Bu çocuğa iyi 

TÜM H
AKLARI Ş

İR
A Y

AYIN
LARIN

A A
İT

Tİ
R.



16

bak, onu iyi yetiştir, belki ileride işimize yarar, belki de onu 
evlat ediniriz,” demiş. Yusuf o günden sonra sarayda büyümüş 
ama saray da olsa zorluklar çıkmış karşısına. Aziz’in karısı 
Züleyha Yusuf’tan kötü şeyler yapmasını istemiş, Yusuf kabul 
etmeyince onu zindana attırmış. 

Yusuf, babasının yaptığı gibi, derdini Allah’a anlatarak 
şöyle demiş: “Rabbim zindan, bu insanların yapmamı istedik-
leri kötü şeylerden daha hayırlıdır.” Ve gün gelmiş, Hz. Yusuf 
çıkmış zindandan, olmuş Mısır’a sultan. 

Yıllar sonra kardeşlerini de bulmuş. Onların affı için Al-
lah’a dua etmiş ve “Ben size öfkeli değilim, yaptıklarınızdan 
dolayı Allah’a tövbe edin” diye tembihlemiş. Sonunda babası-
na da kavuşmuş. 

Şimdi sen söyle. Hz. Yusuf hiçbir suçu olmamasına 
rağmen kuyuya atıldı. Atılmasaydı ve karşılaştığı her 
zorlukta Allah’a sığınmasaydı Mısır’a sultan olabilir 
miydi? Yani güzel kızım, bazen kötü olduğunu sandığı-
mız şeyler aslında Allah’ın bizi koruması ya da daha iyi 
yerlere getirmesi için başımıza gelmesi gereken şeyler 
de olabilir. Allah her şeyi en iyi bilen, en iyi plan yapan-
dır. Bak, ayetinde bize nasıl sesleniyor:

“…Sevmediğiniz bir şey sizin için iyi ve sevdiğiniz 
bir şey de sizin için kötü olabilir. Siz bilmeseniz de Al-
lah bilir.” (Bakara: 216) 

Tam, “Peki anne o zaman...” demiştim ki annem sö-
zümü kesti.
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– Dur, sen sormadan bir küçük örnek daha vereyim. 
Okul hayatımızı düşün şimdi. Öğretmenlerimiz dersle-
ri öğrenip öğrenmediğimizin ortaya çıkması için sınav 
yaparlar, değil mi? İşte başımıza gelen bu olaylarla da 
Allah’a olan sevgimizi, O’nu doğru anlayıp anlamadı-
ğımızı, gönderdiği mesajları okuyup okumadığımızı, 
sabredip edemediğimizi göstermiş oluyoruz. 

– O zaman hayat da birçok şey öğrendiğimiz bir 
okul gibi aslında, değil mi?

– Evet kızım. Hem de okuldaki sınavların her sınıfta 
farklı olması gibi, yaşımız büyüdükçe Allah tarafından 
gönderilen sınavlarımız da farklı farklı oluyor. Birinci 
sınıfta çalışmaz ve sınavlardan geçemezsek ikinci sını-
fa geldiğimizde daha da zorlanırız. Öğrenmemiz gere-
kenler daha da fazlalaşır. Ama dersimize zamanında 
çalışır ve sabır gösterirsek sonunda mükâfatını alırız. 

İşte, Allah’ı da ne kadar erken tanır, O’nun bize gös-
terdiği yola ne kadar uymaya çalışırsak büyüdükçe 
karşılaşacağımız sınavları başarıyla ve daha da güçle-
nerek aşma ihtimalimiz artar.

Annemin anlattıklarına şaşırmıştım. “Acaba anla-
tabildim mi, ne dersin?” diye sorduğunda, “Ben hiç bu 
açılardan bakmamıştım,” dedim. Sonra annemden o 
itiraf geldi. 

– Sen bu soruyu sorana kadar ben de hiç bu açıdan 
bakmamıştım. Sayende bir kez daha düşünüp farklı bir 
açıdan bakabilmeyi öğrendim. Ve hatta sana bir teklifim 
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var. Neden haftada bir gün, “Hiç Bu Açıdan Bakmamış-
tım Günü” yapmıyoruz?” 

– Nasıl yani? 
– Sen bana bugün bir soru daha sorarsın, önümüz-

deki bir hafta boyunca bu soru üzerine ikimiz de dü-
şünürüz ve çeşitli örneklerle farklı açılardan bakabil-
meyi öğreniriz. Böylelikle Rabbimizi daha iyi tanırız, 
ne dersin?

– Muhteşem bir fikir, dedim. 
Kesin gözlerim de parlamıştı o an. Buna bayıldım 

tabii ki çünkü Allah hakkında aklımda bir sürü cevap-
lanmamış soru vardı. Her hafta, “Hiç Bu Açıdan Bak-
mamıştım Günü” geldiğinde anneme sorabilecektim. 

İşte bugün başlayan sohbetlerimizin ikinci buluşma-
sı tam bir hafta sonra. 

O günü iple çekiyorum, sevgili Haftiş. 
Önümüzdeki haftanın sorusunu merak ediyorsun, 

değil mi? Yeni soru annemin son söylediklerinden aklı-
ma geldi aslında. Allah’ı erken tanımaktan ve gösterdiği 
yolda yürümekten bahsetti. Peki, ben Allah’ı nasıl tanı-
yacağım? Allah’ın istediği davranışların neler olduğu-
nu nereden bileceğim? Yani birkaç tahminim var tabii 
ama bu tahminlere de pek güvendiğimi söyleyemem. 
İşte bu yüzden, haftaya bugünü dört gözle bekliyorum.

Nasıl ama? Söylediğim kadar var mıymış? TÜM H
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17.06.2022

İşte beklenen gün geldi. 
Dün gece gözüme uyku girmedi biliyor musun Haf-

tiş? Bir haftadır düşünüyorum Allah’ı nasıl tanırım 
diye. Beni yarattığını ve her şeyden büyük olduğunu 
biliyorum ama benden ne istediğini anlamak için daha 
yakından tanımam gerek sanırım. Bence yapılacak en 
doğru şeyi yaptım ve Allah’ı nasıl tanıyacağımı anneme 
sordum. Kendi tanıyor olmasa sürekli içinde Allah ge-
çen cümleler kurmazdı herhalde. 

Biraz hızlı koşsam “Dikkat et Elif, Allah korusun 
düşüverirsin” diye uyarıyor. 

Gittiğimiz bir yerden ayrılırken “Allah’a ısmarladık, 
Allah’a emanet olun” gibi cümleler kuruyor. 

Bir aksilik haberi alınca “Hay Allah”, biri hastalanın-
ca “Allah şifa versin” diyor. 
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Daha neler neler… Bir insan bilmediği bir kelimeyi 
bu kadar kullanmaz, değil mi? 

Annem kahvaltıyı hazırlarken yanına koştum. 
– Anneciğim ne zaman konuşacağız? diye sordum.
– Görüyorum ki heyecanlısın. Seni çok bekletmeye-

lim o zaman, bugünkü sohbetimizi kahvaltıdan sonra 
bahçede yapalım mı? 

– Oley! Anne limonata da içebilir miyim? 
– Neden olmasın…
Bahçeye çıktık, zeytin ağacının gölgesine küçük bir 

örtü yayarak oturduk. Ve annem konuşmaya başladı.
– Elifciğim, Allah hakkında ne biliyorsun? 
– Bizi yarattığını ve her şeyden büyük olduğunu. 

Sen böyle demiştin. 
– Peki, bir dedektif düşün. Gizemli bir olayı çözme-

ye çalışıyor. Hiç görmediği suçluları tanımak ve bul-
mak için neler yapar?

– Hmmm… İzlerini takip eder. Onlar hakkında delil 
toplar.

– Evet, aynen böyle yapar. Biz neden Allah’ı tanımak 
için izlerini takip etmiyoruz? Senin aklına Allah’ın bı-
raktığı bir iz geliyor mu?

Şöyle bir etrafıma baktım. Bulutları dikkatle incele-
dim bir iz bulabilir miyim diye. Tam umudumu yitir-
mek üzereyken aklıma bir şey geldi.

– Buldum anne! Ben! Allah, beni yaratarak bir iz bı-
rakmış oldu.
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– Bravo sana akıllı kızım. Ama ben bakış açını bi-
raz daha genişletmek istiyorum. Sadece seni yarata-
rak mı iz bıraktı sence? Şöyle bir etrafına bak bakalım. 
Bu, gölgesinde dinlenip zeytiniyle beslendiğimiz zeytin 
ağacı da Allah tarafından bırakılmış bir iz olabilir mi? 
Ve bizi ısıtan, bitkileri besleyen sıcacık güneş… Yağ-
mur, bulutlar, ay, kâinatın her zerresi istersek bize Al-
lah’ı anlatabilir.

– Hiç bu açıdan bakmamıştım anne. Evet, her şeyi 
Allah yarattığına göre görebildiğimiz, hissettiğimiz her 
şey de Allah’ın bize bıraktığı bir iz olmalı. Ama kafam 
karıştı, zeytin ağacına bakıp bana Allah’ı anlatmasını 
nasıl isteyeceğim? 

– Zeytin ağacı seninle konuşamaz belki ama onu 
gözlemleyerek çok güzel deliller toplayabilirsin. Ben 
sana çevrendeki tüm yaratılmışlar hakkında düşüne-
rek Allah’ı nasıl tanıyabileceğini gösteren minik birkaç 
örnek vereyim, sonra sen dedektiflik oyununa başla, ne 
dersin? Dedektif ol ve her bir yaratılanın sana Allah’ı 
anlatmasının vereceği heyecanla, her seferinde Allah’ı 
daha da fazla tanı. 

– Macera dolu olacak galiba bu oyun. Varımmm diyo-
rummm. Hadi anne, zeytin ağacına sorarak başlayalım.

– Peki, başlıyorum o zaman. Şimdi zeytin ağacını 
düşünelim: özelliklerini ve neden yaratılmış olabilece-
ğini. Zeytin ağacı bize zeytin verir, değil mi? Bir de zey-
tinyağı. Hatta yapraklarındaki özel bir madde birçok 
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