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Nil bugün pek neşeliydi. Küçük bir köyde yaşayan çok sevdiği babaannesinin yanına ziyarete 

gidiyorlardı. Nil, sebzeler ve çeşit çeşit meyve ağaçlarının olduğu bahçede babaannesine 

yardım etmeyi, evin önündeki geniş düzlükte oyunlar oynamayı, mis gibi havada yürüyüş 

yapmayı ve içini ısıtan sobanın üzerinde pişirdikleri kestaneleri sayıp herkese paylaştırmayı 

çok seviyordu. Uzun bir yolculuktan sonra köye ulaştılar. Nil babaannesinin bahçedeki 

sedirde oturduğunu gördü. Hemen koşup sarılmak istedi ona. Evin sevimli kedisi kartopu 

babaannesinin dizlerine yatmış güneşli havanın tadını çıkarıyordu. Bu ismi ona Nil vermişti. 

Çünkü kartopunun tüyleri tıpkı kar gibi bembeyazdı. Oturduğu yerden gülümseyerek kalkan 

babaannesi; 

-Hoş geldiniz canlarım. Çok özledim sizi. Nasıl geçti yolculuğunuz? 

-Sana geliyoruz diye yollar güzelleşti annecim, gayet keyifliydi yolculuğumuz. dedi Nil’in 

babası. 

-Elindeki çantaları evin girişine bırakan Nil’in annesi “Görüşmeyeli nasılsın annecim?” 

deyince “Sizi gördüm çook daha iyi oldum kızım, haydi gelin yorulmuşsunuzdur biraz 

dinlenin, yemeğe geçeriz daha sonra. 

Bir süre hâl hatır sorup sohbet ettikten sonra babaannesinin hazırladığı nefis yemeklerden 

yediler ailecek. 

Yemekten sonra babaannesi yatak odasından küçük hediye paketleriyle salona geldi. Nil 

paketleri görünce çok heyecanlandı. 

-Al yavrum dedi tebessümle babaannesi. Bunlar senin için. Üç ayların mübarek olsun. 

Nil heyecanla ve hızlıca açtı renkli paketleri. İçinden babaannesinin kendi elleriyle ördüğü 

tatlı bir hırka iki çift çorap ve sevimli bir oyuncak bebek çıktı. Nil sarılıverdi boynuna 

babaannesinin. 
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-Canım babaanneciğim bunlar ne güzel. Çok teşekkür ederim. Peki babaanneciğim bu güzel 

hediyelerin üç aylar denilen şeyle ne ilgisi var? Üç aylar ne demek? 

Babaannesi başını okşadı Nil’in.  

-Haydi, gel Nilciğim bahçeye çıkalım. Biraz yardımına ihtiyacım var, bu sırada sana 

domatesler üç ayların ne demek olduğunu anlatsın. Nil’in merakı daha da arttı. Domatesler 

ve üç aylar mı? İyice kafası karışmıştı. 

Bahçeye çıktıklarında Nil babaannesinin çapayla kazdığı küçük çukurları gördü.  

Babaannesi bir kâğıda sarılmış küçük domates çekirdeklerini gösterdi Nil’e. 

-Bak güzel yavrum, bu çekirdekleri kazdığım küçük çukurların içine yerleştireceğiz ve bu 

domatesler zamanla önce küçük küçük yeşillenecek daha sonra büyüyecek ve yeşil domatesler 

çıkacak ve sonra güneşle beraber yeşil domatesler kıpkırmızı, sulu sulu, mis kokulu, lezzetli 

ve olgun domateslere dönüşecek. 

Hımm dedi Nil. Yani bu minicik çekirdekler büyüyüp kocamaan domateslere mi dönüşecek? 

-Elbette. Tam da dediğin gibi. Fakat tabi ki bizim de emeğimiz olmalı, onlara bakmamız, onları 

sulamamız, çapalamamız gerekecek.  

-Anladım babaanneciğim.  

Nil ve babaannesi ellerindeki çekirdekleri toprağa özenle yerleştirdiler toprakla üzerlerini 

kapattılar.  

-Bak yavrum. Üç aylar adı üstünde üç aydan oluşan bir zaman dilimi. Bu ayların isimleri; 

Recep, Şaban ve Ramazan.  

Aaa dedi Nil. Ben ramazan ayını biliyorum o ayda oruç tutuyoruz iftar ve sahur yapıyoruz.  

-Biz de tıpkı bu domatesler gibi üç aylar da biz inananlar için bir büyüme ve olgunlaşma 

süreci. Ki Ramazan’ın sonunda tatlı ve güzel bir hal alalım. 

-Peki babaanneciğim domateslere olgunlaşmak için su ve güneş gerekiyor. Bize ne gerekiyor, 

kendimizi ne ile besleyeceğiz? 

-Elbette güzel davranışlar ve güzel ahlak ile Nilciğim. 

Bu aylarda huylarımızı güzelleştirmemiz, faydalı işler yapmamız, çevremizdekilere, ihtiyaç 

sahiplerine, hayvanlara yardım etmemiz, sevdiklerimize hediyeler vermemiz bizim için tıpkı 

güneş ve su gibi.  

Ve bunları bu aylarda yaptıkça daha da daha da olgunlaşacağız ve Ramazan’ın sonunda tatlı 

mı tatlı olacağız. 



-Peki babaanneciğim üç ayların diğer aylardan farkı nedir?  

-Yavrum nasıl ki domates sebzesini kışın yetiştiremiyoruz belirli bir zamanı var, bu ayların da 

belli bir zamanı var. Artık bu üç aylarda güzel hareket etmeyi iyice öğrendikten sonra diğer 

aylarda da bu güzel hallerimizi davranışlarımızı devam ettirebilmek için bir eğitim, tıpkı okul 

gibidir. Ramazan sonunda topladığımız bu domatesleri salça, sos gibi şeyler yapıp bütün yıl 

yiyoruz ya. İşte bunun gibi işin esası bu aylarda edindiğimiz güzel ahlakı geriye kalan bütüün 

aylarda devam ettirmek. 

-Eveet dedi Nil doğru beraber kazanlarda kaynatıyoruz kavanozlara katıyoruz ve sonra kışın 

da yemeklerimize katıyoruz. Şimdi anladım babaannecim. Ben de bu ayda güzel lezzetli 

domatesleri yemek için elimden gelen gayreti göstermek istiyorum. Üç ay sonra gelecek olan 

Ramazan Bayramı’nı da iple çekiyor olacağım.  

-Buna çok sevindim Nil. Unutma! Üç aylarda yaptığın tüm güzel davranışlar ektiğimiz 

tohumları büyütecek ve güzelleştirecek. 

 


