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YARDIMIN  ŞEKLİ 
 

Sefer Usta her akşam olduğu gibi işinden 

çıkmış, yorgun, evine dönmekteydi. Belki 

çok para kazanmıyordu ama kendisine  ve 

yaşlı annesine yetecek yiyeceği 

alabiliyordu. Evlerinin neşesi Pamuk 

kediye de işten artan yiyeceklerden bir 

paket yapar götürürdü. Yağmur damlaları 

yavaş yavaş düşmeye başlayınca adımlarını 

hızlandırdı. Hava kararmıştı. İnsanlar 

evlerine dönmek için acele ediyordu. 

Kaldırımda oturan kadını görünce bir an 

durakladı. Önünden geçenlerin kimi onu 

farkediyor, para veriyor, kimi ise 

farketmeden geçip gidiyordu.  

 

Sefer Usta dilencilere asla para vermezdi. Şartları ne kadar zor olursa olsun, insan 

dilenmeden geçinebilmeli diye düşünürdü. Hele onlara para verenlere çok kızıyordu. 

Bu bir yardım veya iyilik yapmak değil, resmen dilenciliği teşvik etmek derdi. Ancak 

o kadında bir başkalık vardı sanki. Niye böyle düşündüğünü anlamadan eğildi ve 

“ıslanacaksın, kalk git evine artık” dedi. Kadının bakışlarıyla karşılaştığında annesini 

hatırladı ve hızla oradan uzaklaştı.  

 

Eve vardığında bile aklından hala dilenci kadını çıkaramıyordu. Ona yardım etmenin 

bir başka yolu olmalıydı. O pek de diğer dilencilere benzemiyordu. Gerçekten muhtaç 

ve çalışamayacak biri olduğunu hissetti. İçindeki sese her zaman güvenirdi. Onu hiç 

bir zaman yanıltmamıştı. Belki onunla karşılaşması da bir tesadüf değildi. Yapması 

gerekeni yapacaktı. Annesine yemeği ısıtmasını ve sofraya bir tabak daha koymasını 

söyledi. Bu akşam bir misafirleri vardı. 

 

Dışarı çıktı, koşa koşa dilenci kadını gördüğü yere gitti. Yağmur oldukça hızlanmış, 

sokaklar boşalmıştı. Ama o, oturduğu yerde büzülmüş duruyordu. Biliyordum, dedi 

kendi kendine. Gideceği yeri olsaydı çoktan giderdi. Kadının gözlerine baktı. Öyle 

çaresiz bakışlardı ki. “Sana sadaka vermeyeceğim. Ama bu gece misafirim olur 

musun?” dedi ve kalkmasına yardım etti. 

 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Sokaklarda gördüğünüz dilenciler veya birşeyler satarak adeta dilendirilenler 

hakkında ne düşünüyorsunuz?  

2. Dilencilerin, duygu sömürüsü yaparak insanları kandırması doğru mu? Kendimizi 

buna karşı nasıl koruyabiliriz? 

3. Bu tip kişilere para vermenin veya onlardan bir şeyler almanın dilenciliği daha da 

arttırdığına inanıyor musunuz? Bunu önlemenin yolları sizce nelerdir? 

4. Gerçekten yardıma muhtaç insanlara nasıl yardım edebiliriz? Örneklerle 

açıklayın. 

5. Bizden daha az şanslı kişileri mutlu etmek için duyduğunuz isteği olumlu bir 

davranışla “çare” ye çevirirken vicdanınızın ve aklınızı rolü ne olur? 


