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OLMASAYDI !… 
 

 Mehmet, on yaşında bir öğrenciydi. Bir gün sahip oldukları hakkında düşünür-ken kendi 

kendine, “Acaba ellerim olmasaydı, yaşamımda değişiklik olur muydu?” diye sordu. Sorusunun 

yanıtını bulmak için anne-sinden yardım istemeye karar verdi.      

Annesine:  

– Anneciğim,  ellerim olmasaydı ne o-lurdu? diye sordu. Annesi: 

– Bunun yanıtını öğrenmek çok kolay, dedi ve oğlundan bir çift çorap getirmesini is-

tedi. 

 Mehmet bunların ne işe yarayacağını anlayamadı. Merak içinde hemen annesinin 

istediklerini getirdi. Annesi çorapları Meh-met’ in ellerine geçirdi. Gülümseyerek: 

 – Sorunun yanıtını bulana kadar ellerin böyle kalsın, dedi. 

 Bir süre sonra Mehmet ders çalışmak istedi. Defterini açabildi fakat yazı yazamadı. Bir 

ara karnı acıktı. Fakat istediği yiyecekleri alıp yiyemedi. Annesinin yanına gidip: 

 – Anneciğim, sorunun  yanıtını  buldum. Ellerim  olmadan yemeğimi yiyemiyorum, 

yazı yazamıyorum, dedi. Annesi Mehmet’in sözlerini onayladı ve ekledi: 

 – Yavrucuğum! Her organımızın görevi vardır, organlarımızın  hepsi görevlerini en  iyi 

yapabilecekleri  yerdedir. Allah, tüm  varlıkları  özenle ve  en mükemmel şekilde   yaratmıştır.  

                                                                                     Sare SOYER HARMANCI 

                                                                                      (Bu yapıt için hazırlandı.) 

SEVGİ 

Gül, annesiyle beraber yürüyordu. Yolun karşısında, babasıyla birlikte okula doğru 

giden bir çocuk görünce durdu ve onlara bakmaya başladı. Çocuk, babasının elini sıkı sıkı 

tutmuştu. Neşe içinde babasıyla konuşuyordu. Gül, on-ların arkasından bakarken annesi: 

– Nereye  bakıyorsun  öy-le? diye sordu. Gül yavaşça: 

– Çocuğa  bakıyorum, de-di. Babası  onunla ne kadar güzel konuşuyor. 

Annesi, Gül’ün sözünü duymamış gibi devam etti: 

– Başka çocuklar, çok kö-tü havalarda bile okula yürüyerek gidiyor. Oysa  baban  her 

gün ol-masa da işe giderken seni arabay-la okula bırakıyor. İstersen baban da seni yürüyerek 

okula götürsün.  

Gül, üzüldüğünü annesinden gizlemeye çalışarak: 

– Keşke, dedi. Belki bu sayede babamın elinden tutabilirdim. 

 

 

 

SEVGİ ADAMLARI 

Bir gün ermişlerden birine sormuşlar: 

- Sevginin yalnızca sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark 
vardır? 

- Bakın göstereyim, demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş 
olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken 
tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş,  arkasından da bir metre boyunda kaşıklar. 
Ermiş, bu  kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz, diye bir de şart koymuş. 
“Peki!” demişler ve içmeye  teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun 
geldiğinden bir türlü tastan çorba alıp ağızlarına götüremiyorlar. En sonunda 
bakmışlar beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan. 

Bunun üzerine ermiş, şimdi  sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe, 
demiş. Bu defa, yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar 
gelmiş, oturmuşlar sofraya. “Buyurun!” denilince, her biri uzun saplı kaşığını 

Sare Soyer Harmancı 
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çorbaya daldırdıktan sonra karşısındaki kardeşine uzatarak çorbayı içirmiş. 
Böylece her biri diğerini doyurmuş ve  Allah’a şükrederek sofradan kalkmışlar. 
Bunun üzerine, ermiş şöyle demiş: 

“İşte kim ki hakikat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç 
kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da doyurulacaktır. Hakikat 
pazarında  alan değil,  veren kazanacaktır daima.” 

   

İYİLİK 

Bir genç başka bir köydeki akrabasını görmek üzere   yola çıkmış. Bir 
yandan  yürüyor, bir yandan da şunları düşünüyormuş: “Kötülüğü dünyadan 
nasıl kaldırabilirim? İnsanlar kötülüğü kötü insanları sürgüne göndererek, 
zindana atarak, ölümle cezalandırarak yok ediyorlar. ..” 

 
Derken bir ovaya varmış. Tam da buğdayların başaklandığı, başakların iri 

ve sık taneli olduğu hasat zamanıymış. Genç  bir de bakmış ki bir tosun ekine 
girmiş. Bir grup insan da bunu görüp atlarına atladıkları gibi tosunu ekinin içinde 
bir oraya, bir buraya kovalamaya başlamışlar. Tosun tam ekinden çıkacağı sırada 
ürküyor, tekrar ekine dalıyormuş. Adamlar da kovalayıp duruyorlarmış. O esnada 
bir kadın yolun kenarında oturmuş,  “Tosuncuğumu öldürecekler!” diye 
ağlıyormuş. 

 
Genç,  köylülere: “Niçin böyle yapıyorsunuz? Hepiniz tarladan çıkın da şu 

kadın tosununu çağırsın.” demiş. 

 Adamlar onun sözünü dinlemişler. Kadın tarlanın kenarına gelip, “Bıçı, 
bıçı sarıcam, bıçı bıçı!” diye tosununu çağırmış. Tosun kulaklarını dikip sesi 
dinlemiş, dinlemiş, sonra kadına doğru koşmuş,   kadının yanına gelmiş; kadın 
onunla dostça ilgilenmeye başlamış. 

İşte mesele böylece halledilmiş. Sonuçtan hem köylüler hem tosun hem 
de kadın memnun kalmış. 

Genç tekrar yola koyulmuş. Yolda yürürken şunları düşünmüş: “Şimdi 
anladım ki kötülük kötülükle çoğalıyor. İnsanlar ne kadar kötülüğün ardına 
kötülükle düşerlerse onu o kadar çoğaltıyorlar. Demek ki kötülük kötülükle 
ortadan kalkmıyor. Peki öyleyse neyle kalkıyor? Bunu da şu anda bilmiyorum. 
Bereket versin ki tosun kadının çağrısına uydu. Ya onu dinlemeseydi, ne olurdu 
acaba?” 

(Lev Tolstoy, İçimizdeki Şeytan, s.30-31’den çok az değişiklikle) 

 
 

SEVGİ  

Küçük kız, annesiyle yürürken birden durdu. Yağmur damlacıklarıyla ıslanan 

gözlüğünü çıkartarak baktığı şey, babasıyla birlikte bisiklette giden bir başka kız 

çocuğuydu. Bisikletin arka tarafındaki minder üzerine oturan kız, düşmemek için 

babasına sıkı sıkı sarılmış ve soğuktan pembeleşen yanaklarını onun sırtına dayamıştı. 

Adamın ara sıra yana dönerek söylediği sözler, küçük kızı kıkır kıkır güldürüyordu. 

Kaldırımdaki kız bisikletin arkasından bakarken, annesi durumu fark edip: 

—Evdekiler yetmiyormuş gibi gözün hâlâ bisikletlerde, diye çıkıştı. Ama eğer 

beğendiysen, baban ondan da alır. 

Küçük kız, yumuşak bir sesle: 

—Bisiklete değil kıza bakmıştım, dedi. Babası o vaziyette bile kendisiyle sohbet 

ediyor da… 
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Annesi, küçük kızı hiç duymamış gibiydi. Onun kürklerle çevrili şapkasını 

düzeltirken: 

—Arkadaşların, bu havada bile okula yürüyerek geliyor, dedi. Halbuki baban, 

işe giderken de olsa, vakit ayırıp seni Mercedes’iyle getiriyor. 

Kızın gözü yine bisikletteydi. Kadın, alaycı bir ifadeyle: 

—İstersen baban da seni bisikletle getirsin, diye devam etti. Ne de güzel yakışır, 

öyle değil mi? 

Küçük kız, inci taneleri gibi süzülen gözyaşlarını annesinden saklamaya 

çalışırken: 

—Çok isterdim, diye cevap verdi. Belki de öylelikle, babama sarıldım.
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CEVİZİN YERİNDE KABAK OLSAYDI? 
 

Nasreddin Hoca, bir gün bahçesinde çalışmış, yorulmuş. Dinlenmek için 

yanındaki kocaman ceviz ağacının dalları altına uzanmış. Bakmış ki, biraz ilerideki 

kabaklar, küçücük dallarından çıkmış toprakta yatıyorlar. Al-tında yattığı heybetli 

ağacın dallarında ise küçücük ceviz-ler var. 

– Hey yüce Yaradan, demiş Hoca. Senin yaptığın her şey güzeldir, doğrudur; a-

ma bu işe aklım ermedi. Kü-çücük cevizleri kocaman a-ğaçta, kocaman kabakları da 

küçücük dallarda yaratmışsın. Kabakları bu ağaçta, cevizleri de şu yerdeki dallarda 

yarat-mış olsaydın daha iyi olmaz mıydı? 
 

Hoca, tam bu düşünceler içindeyken, ağacın dallarından kopan bir ceviz  

burnunun üstüne pat diye düşmez mi! Hoca, sızlayan burun kemiğini tutarak ayağa 

fırlamış ve: 

– Aman yarabbi!  Sen ne  yapmışsan, yerli  yerindedir, güzeldir. Şu burnuma dü-

şen cevizin yerinde ya şu kabak olsaydı, durumum ne olurdu? demiş. 
 

 

Gök cisimlerinin birbirleriyle uyum içinde hareket etmeleri Allah’ın uzayı 

özenle yarattığını gösterir. “Allah, birbirleriyle uyumlu yedi göğü yaratmıştır. 

Rahman’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, bir 

bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Bakışın, 

şaşkın ve yorgun bir şekilde sana geri dönecektir.” (67/Mülk suresi, 3-4) 
 

Bir şeyi özenle yapmak, ona duyulan sevgiyi gösterir. Allah’ın evrendeki her 

şeyi özenle yaratması da onun sevgisinin belirtisidir. 

 

 


