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Merhabaaa Sevgili Günlük, günümü öğrenmeye hoş geldin.      

Bugün çok güzel, yeni deneyimlerle dolu bir gündü. Çünkü bugün dedem pazardan gelirken 

domates tohumları almış, aslında dedemin tohum alıp geleceğini biliyordum, ona kendi 

yetiştirdiğim domatesleri yemek istediğimi ben söylemiştim. Ama tohumları görünce öyle 

şaşırdım ki anlatamam sevgili günlük. Domatesin tohumdan yetiştiğini daha önce çok 

duymuştum ama hiç görmemiştim. Tohum denilen şey meğer küçücük domates 

çekirdekleriymiş! Oysa benim zihnim de domates büyüklüğünde, toprak rengi farklı bir şeydi 

tohum. Bu küçük şoku atlattıktan sonra dedemle altına minik delikler açtığımız plastik 

bardaklara dedemin hazırladığı toprak karışımını koyduk. Ardından bardakların üzerine 

biraz su döktük. En son ise toprakta açtığımız minik boşluklara tohumları koyduk ve üzerini 

toprakla örttük. İşte bu kadar sevgili günlük bu küçücük görünen işlem beni öyle sevindirdi 

öyle heyecanlandırdı ki sana anlatamam… Şimdi dört gözle domates tohumlarının çıkmasını 

bekleyeceğim!  

 

19 Nisan 2021 

Merhaba Sevgili Günlüğüm, 

Seni ne çok ihmal etmişim… Ama getirdiğim güzel haberlerle kendimi affettireceğim sevgili 

günlüğüm, sana anlattığım o minicik çekirdekler vardı ya artık çekirdek değiller. Büyüdüler 

de fide oldular. Bir görsen nasıl güzeller. Dedemle fideleri daha iyi büyümeleri için plastik 

bardaklardan alıp geniş saksılara diktik ve düzenli olarak suladık. Meğer emek verilen şeyler 

ne de güzel oluyormuş! 

 

 

 

 

 
 rezannur@hotmail.com 

(Bu yazı, Young Academia ve Server Genç Hanımlar Derneği iş birliğinde Dr. Mustafa Orhan 

yönetiminde “Çocuk Edebiyatı Yazarlık Atölyesi” kapsamında üretilmiştir.) 

mailto:rezannur@hotmail.com


1 Haziran 2021 

Sevgili günlüğüm merhaba,  

Sana müjdem var müjdem! Aylar önce dedemle ektiğimiz domates tohumları ürün verdi! 

Bugün sabah kahvaltısında o domatesleri toplayıp afiyetle yedik. Öyle mutluyum ki! İnsanın 

elleriyle ektiği şeyi yemesi ne güzel bir mutlulukmuş meğer. Bundan sonra her sene kendi 

domatesimi kendim ekeceğim kaçarı yok sevgili günlüğüm bu mutluluğu her sene yaşamak 

istiyorum! 

 

2 Haziran 2021 

Merhaba Sevgili Günlüğüm,  

Bugün daha önce de adlarını duyduğum ama laf aramızda ne olduklarını, neden böyle önemle 

anıldıklarını pek de anlamadığım bir şeyi tekrar duydum. Üç aylar geliyor! Üç ayların Recep, 

Şaban ve Ramazan ayları olduğunu geçtiğimiz yıllarda acı bir tecrübeyle öğrenmiştim. Tabii 

senin bundan haberin yok sevgili günlüğüm, o zamanlar yazı yazmayı bilmediğim için 

günümü sana anlatamıyordum. Her neyse, acı tecrübeme gelecek olursak, bir gün babam 

akşam yemeğinde bu akşam Recep geliyor ailecek camiye gidelim dedi, annemde babamı 

onayladı ve Recep’in gelişinin ardından Şaban ve Ramazan’ın geleceğini artık daha çok 

camide cemaatle namaz kılmaya, Kur’an-ı Kerim okumaya ve oruç tutmaya özen göstermek 

istediğini söyledi. Ben ise hiçbir şey anlamamıştım. Kimdi bu Recep, Şaban, Ramazan onlar 

gelince neden daha çok ibadet etmemiz gerekiyordu? Sorularımın cevabını öğrenmek için 

bunlar senin arkadaşların mı baba diye soruverdim! Tabii benim bunu sormamla sofrada 

kahkaha tufanı esmesi bir oldu! Hepsi kahkahaya boğulunca öyle kızdım öyle kızdım ki 

sofradan kalkıp odama gitmeye karar vermiştim ki, babam beni tutup kucağına oturtuverdi. 

Ve bana insanların kullandığı bazı farklı takvimler olduğunu bizim ise günlük işlerimizde 

kullandığımız ayrı, dini günlerimizi takip ettiğimiz ayrı iki farklı takvim olduğunu söyledi. 

Günlük işlerimizi ocak, şubat aylarının olduğu miladi takvimle kontrol ediyormuşuz, dini 

günlerimizi takip ettiğimiz takvimin adı ise hicri takvimmiş ve işte Recep, Şaban ve Ramazan 

ayları da bu takvimdeki 12 aydan en önemli üçüymüş. İşte sevgili günlükçüğüm bu bilgileri 

yıllar önce kahkahalar sonrasında babamdan öğrenmiştim ama neden bu üç ayda daha çok 

ibadet etmemiz gerektiğini anlayamamıştım, sormaya da cesaret edememiştim tabii. Ama bu 



sefer cesaretimi topladım yarın dedemden neden bu üç aylarda daha çok ibadet etmemiz 

gerektiğini öğreneceğim sevgili günlüğüm çok kararlıyım tutma beni! 

 

3 Haziran 2021 

Sözümü tuttum sevgili günlüğüm! Bugün, daha önceden babamdan öğrendiklerimden çok 

daha da fazlasını dedemden öğrendim. Kahvaltıdan sonra dedem bugün üç ayların ilk gecesi, 

akşam beraber camiye gidelim, namazımızı cemaatle kılalım dedi. Bende merak ettiğim ama 

yeniden kahkaha tufanlarına tutulmaktan korkup soramadığım sorumu fırsat bu fırsat 

diyerek oracıkta soruverdim. “Dede, bu üç ayın diğer dokuz aydan farkı ne, Ramazan ayı özel 

bir ay onu biliyorum ama neden Ramazan ayından önce bu iki ayda ibadetlere daha çok önem 

vermemiz gerekiyor.” Dedim. Ah benim canım dedeciğim, bana o tatlı gülümseyişiyle 

gülümsedi ve anlatmaya başladı. “Bugün yediğimiz domatesleri seninle aylar önce ekmiştik 

hatırlıyor musun Ali? Peki neden tohumları başka bir zamanda değil de ilkbaharda ektik? 

Mevsimi, yani en verimli ürün oluşacağı zaman o zamanda ondan! İşte güzel torunum, üç 

aylar da buna benziyor. Yılda bulunan o en verimli aylar bu gece gireceğimiz üç aylar. Tıpkı 

tohumun ilkbaharda ekildiğinde daha güzel meyve vereceği gibi Müslümanlar da bu aylarda 

yapacakları ibadetlerden daha çok sevap alıyorlar. Bu üç aylar içinden en çok sevap kazanılan 

ay ise Ramazan ayı. O zaman gelelim diğer soruna, dün kahvaltıda ekip, sulayıp, topladığın 

domatesleri yemek ne kadar güzeldi değil mi? Peki ya aylar öncesinden o tohumları toprağa 

ekmesek, ektiğimiz tohumları sulamasak bugün o güzelim domatesleri yiyebilir miydik? 

Elbette ki yiyemezdik. İşte o kutlu aya, ayların Efendisi Ramazan ayına gelmeden önce de tıpkı 

domatesleri toplamadan önce tohumu ekip suladığımız gibi ibadetlerimizi arttırarak hazırlık 

yapmamız gerekiyor. Hem biliyor musun bu benzetmeyi ben yapmıyorum, ünlü bir düşünür 

yapıyor ve diyor ki; “Recep ekim ayıdır, Şaban dikim ayıdır, Ramazan ise hasat ayıdır.”  İşte 

böyle sevgili günlüğüm, dedeciğimin bu güzel anlatımıyla kafamdaki sorular bir bir cevabını 

buldu. Bu güzel bilgileri öğrendiğim için çok mutluyum. Açıkçası dedeciğimin kahkahalara 

boğulmadan tatlı tatlı soruma cevap vermesinden daha da mutluyum. Ama bu sırada aklıma 

yeni bir soru takıldı: “Acaba bu ünlü düşünür kimdi?” Aklıma bu soru takıldı takılmasına ama 

bu sefer sormadım çünkü bu bilgiye araştırmacı ruhumla kendim ulaşmak istiyorum. 

(Buradan bir ok çıkartılır ve “Hey araştırmacı ruhlu genç sen de Ali gibi bu sözlerin sahibinin 

kim olduğunu merak ediyor musun? Evet dediğini duyar gibiyim. Haydi öyleyse pamuk eller 



klavyeye, araştırma vakti!” notu yazılır.)  Neyse lafı daha fazla uzatamayacağım sevgili 

günlüğüm çünkü yarın sabah namazına camiye gitmeyi planlıyorum. Malum ekim zamanı 

geldi şimdiden sevapları bol bol ekmem lazım!      

 


