EMRE İLE İLYAS DEDE
Yeryüzü Memurları Serisi 1

Yeryüzü Fabrikaları
Seviye: 8 yaş üstü

Emre'nin babası bir kumaş fabrikasında mühendis olarak çalışıyordu. Emre,
babasının müsait zamanı olmadığı için babasının çalıştığı fabrikaya hiç
gidememişti. Babasının çalıştığı fabrikayı merak ediyor, gitmek istiyordu.
Emre, dedesinin kendisini kırmayacağını düşünerek, dedesinden babasının
çalıştığı fabrikaya götürmesini istedi. Dedesi onu yine kırmamış ve beraber
fabrikaya gitmişlerdi. Fabrika çok büyüktü. Kapıya geldiklerinde telefonla
babasını aramışlardı. Emre'nin babası toplantıdaydı, hemen onların yanına
gelemeyeceğini söyleyerek fabrikada gezmelerini söyledi.

Onlar da fabrikada gezmeye başladılar. Fabrikanın içinde kocaman
makineler vardı. Makinelere iplikler giriyor, çeşit çeşit kumaşlar çıkıyordu.
İlyas dede Emre'ye: “Bu fabrikanın bir sahibi var mıdır?” diye sordu.
“Tabiî ki vardır.” dedi Emre.
İlyas dede Emre'ye yine sordu: “Peki, dünya'nın sahibi kim?”
Emre bu sorunun cevabını biliyordu. Dedesine “Dünyanın sahibi Allah'tır”
dedi.
Dedesi, Emre'yi biraz düşündürmek istiyordu. Düşünmesi içinde Emre'ye
sordu: “Dünyada Allah'ın fabrikaları var mıdır?”
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Emre, bu soruya anlam veremedi. Çünkü dünyada sadece insanların yaptığı
fabrikalar vardı. Emre insanların fabrikalarından başka fabrika görmemişti.
Dedesine: “Allah'ın yeryüzünde fabrikaları yoktur.” dedi.
Dedesi: “Allah'ın yeryüzünde yüz binlerce çeşit fabrikası var. Hem de
insan fabrikalarından daha mükemmeller.” dedi.
Emre düşünüyor fakat bulamıyordu. Hem de yüz binler çeşitti.
“Peki, neredeler dede, ben hiç fabrika göremiyorum.” dedi Emre.
Dedesi hemen cevabı vermek istemiyordu. “Hem de her yerdeler. Gözünü
açıp dikkatli baksan görürsün.” dedi.
Emre iyice merak etmiş. Artık sabrı kalmamıştı. Dedesine “Ben çok merak
ettim. Allah'ın yeryüzü fabrikaları nelerdir?” dedi.
İlyas dedesi Emre'yi daha fazla merakta bırakmak istemiyordu. Ve şöyle
cevap verdi:
“Allah'ın yeryüzündeki fabrikaları, hayvanlar, bitkiler ve bütün
varlıklardır. Mesela, süt fabrikaları inek, koyun, keçi ve develerdir. Yeşil ot
yerler beyaz ve çok faydalı olan süt
verirler.”
Emre, ineğe hiç fabrika gözüyle
bakmamıştı. Ama dedesinin
söyledikleri de çok doğruydu.
Bugünkü gezdiği fabrikada
fabrikaların nasıl çalıştığını da
görmüştü. Basit bir iplik giriyor,
kumaş üretiliyordu. İnek de süt
fabrikasıydı. Çünkü yeşil ot yiyip,
beyaz süt veriyordu.
İlyas dede Emre'ye sordu:
“Yumurta ve bal fabrikaları
nelerdir?”
Emre ilk başta çok takılmıştı ama
artık hepsini bilebilirdi. Hemen
dedesine cevap verdi:
“Tavuklar yumurta fabrikasıdır.
Tezek yer, çok faydalı olan yumurta verir. Arılar bal fabrikasıdır. Çiçek
özünü alır, bal verir.”
Artık Allah'ın yeryüzü fabrikalarını öğrenen Emre saymaya devam etti:
“Ağaçlar meyve fabrikalarıdır. Çamur yer, baldan tatlı meyveleri verir.”
Emre, Allah'ın yeryüzündeki fabrikalarını neler olduğunu görmeye başlamıştı.
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Fakat Emre bir şey merak etmişti. “Acaba, insanların fabrikaları mı daha
mükemmel, yoksa Allah'ın yeryüzü fabrikaları mı daha mükemmeldi?” Bunu
İlyas dedeye sordu.
İlyas dede: “Ben farklarını anlatayım sen karar ver.” dedi ve anlatmaya
başladı.
“İnsanların fabrikaları yalnız bir şey üretir. Mesela bugünkü gezdiğimiz
fabrika yalnız kumaş üretir. Allah'ın yeryüzü fabrikalarından inek ise yalnız süt
üretmez. Aynı zamanda, hem et, hem deri, hem de doğum yaparak inek üretir.
İnsanların fabrikaları hareket edemez. Allah'ın yeryüzü fabrikalarından
bazıları hareket ederler. Ve bunun gibi sayabileceğim çok farkları var. Emre
şimdi söyle bakalım: İnsan fabrikaları mı yoksa Allah'ın yeryüzü fabrikaları mı
daha mükemmel?”
Emre Allah'ın yeryüzündeki fabrikalarının ne kadar mükemmel ve sayıca ne
kadar çok olduklarını anlamıştı. Dedesine: “Elbette ki Allah'ın yeryüzü
fabrikaları daha mükemmeller.” dedi.
Emre için çok harika bir gün olmuştu. Fabrikaya getirdiği için ve Allah'ın
yeryüzü fabrikalarını öğrettiği için dedesine çok minnettardı.
Babasının da toplantısı bitmişti. Emre'yle İlyas dede birlikte babasının
odasına gidip ziyaret ettiler ve fabrikadan ayrıldılar.
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