
Sevgi Etk.3 

Hayırseverlik                                www.insanidegerleregitimi.com 

 

OĞUZ’ UN   SEÇİMİ 
 
Baba - Sizinle konuşacaklarım var çocuklar. Haydi, oturun bakalım. 
Oğuz - Merak ettim, bize bir şey mi vereceksin, baba ? 

Baba - Dur bakalım, acele etme Oğuz. Hem size bir şey vereceğimi de 
nereden çıkardın ? 

Mete - Bilmiyor musun baba ? O, hep bir şeyler ister. 
Baba - Sence bu doğal değil mi Mete ? 
Mete - Evet, ama insan aldığı kadar da vermeli bence. Oğuz sadece istiyor 

ve hep alıyor. Karşılığında hiçbir şey vermiyor. 
Baba - Evet, bir süredir bu benim de dikkatimi çekti ve sizinle bu konuda  

konuşmak istedim. Yaşam almak olduğu kadar da “vermek” tir. Bu 
temel  bir kuraldır. Örneğin… 

Mete - Dur baba, ben söyleyeyim. Nefes alıp, nefes veriyoruz. Havadan 
oksijen alıp, karbondioksit veriyoruz; bitkiler ise karbondioksiti 
emip, havayı temizliyorlar. Oksijen veriyorlar. 

Baba - Aferin Mete, çok güzel bir örnek verdin. Almak yaşamın nasıl doğal 
bir parçası ise, vermek de öyledir. Hiçbirimiz tek başına 

yaşamıyoruz değil mi ? İnsanlar birarada, birbirlerine gereksinim 
duyarak yaşarlar. Hayvanlar bile birbirlerini kollar, destekler, korur 
ve yardımlaşırlar. Bundan tüm canlılar mutluluk duyar. 

Oğuz - Alırken mutlu oluyorum ama vermek de nedir, nasıl bir mutluluk 
duyacağım ki ? 

Baba - Kaybolduğunda biri sana doğru yolu gösterirse bu senin kendini iyi 
hissetmene yol açar değil mi? Bu almaktır. Bir yabancıya yol tarif 
ettiğinde kendini nasıl hissedersin ? 

Oğuz - Evet, şey… tarif edebildiğim için mutlu oluyorum diyebilirim. 
Baba - İşte bu vermek’ ten  duyduğun memnuniyet, mutluluktur. 

Mete - Babacığım, öğretmenlerimiz de bizim gibi okumuşlar yani bilgileri 
başkalarından almışlar, öğrenmişler. Şimdi de bize öğretiyorlar. Bu 
da bir tür “vermek” tir, değil mi ? 

Baba - Elbette, öğrenmek almak, öğretmekte vermektir. Bunu 
yapmamak, hep tutmak ve kendimize saklamak bize de zarar verir. 
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Oğuz - Evet, öğretmen bize böyle bir masal anlatmıştı babacığım. Aynı 
ırmağın sularını paylaşan iki göl varmış. Biri, baharda eriyen kar 

suları ile gürleşen ırmaktan aldığı sularla dolar, dolar ve sonunda 
taşıp etrafındaki köyleri, ağaçları, ekinleri sular altında bırakırmış. 

Onlara zarar verirmiş. Diğerinin ise, denize doğru uzanan ince, uzun 
bir kısmı, bir gideri varmış. Aynı ırmaktan su aldığı halde, hiç 
taşmaz, denize dek ulaşana kadar geçtiği topraklara verimlilik, 

bereket katarmış. 
Baba – Bu harika bir örnek oldu Oğuz. Demek ki sürekli başkalarından 

alıp, onlara geri vermediğimiz müddetçe, kendimize de onlara da bir 
faydamız olmaz, hatta zarar da veririz. 

Mete - Bu masalı biliyorsun da niçin hala cimrilik yapıyorsun ya da başkası 

için keyfini hiç bozmuyorsun? Kalemlerimi alır, ben istediğimde ise 
yok dersin. Ayağı kırıldı diye en iyi arkadaşını yalnız bırakıp, 

başkalarıyla top oynamaya gidiyorsun, onu hiç arayıp sormuyorsun. 
Köpek istedin, aç mı tok mu, aklına bile gelmiyor. Sadece 
sıkıldığında onunla oynuyorsun. Günaydın deriz, geçersin……. 

Oğuz - Yeter, yeter sanırım sabaha kadar saysan bitiremeyeceksin. Galiba 
haklısın. 

Mete - Galiba değil , kesin haklıyım. 
Baba - Hem çocuklar, hizmet etmek bir başkasının acısını, eksiğini, zor ve 

çaresiz durumunu hafifletmek, onunla paylaşmak, onun duygularına 
ortak olmak sanıldığı kadar çok da güç dağildir. Herkesin 
yapabileceği bir hizmet vardır. Yeter ki karşılık beklemeden yapın. 

Mete - Annem, bana karşılık beklemeden birine yardım etmek için 
sürahinin ya da bardağın taşmasını beklemememi söyler. Yani 

zengin olmak önemli değil. Bu yaşta iken bile fincandan taşan su 
kadar yardım etmem bana hizmet alışkanlığını kazandırmış olur.  

Oğuz - Bazen neyi, nasıl yapacağımı bilemiyorum. Mete’nin söylediği gibi 

yapılacak yardımların çok fazla para gerektirdiğini düşünüyorum. Bu 
da ben de yok!  

Baba - Hayır, fincanı taşıran yardım işte buna örnek. Bir kucaklama, hoş 
bir söz, bir gülücük,  doğru zamanda verilen doğru bilgiler, söz verip 
yerine getirme, belki onlar için üzülmemiz, ağlamamamız…Bunun 

gibi şeyler senin bir başkasına yardım etmen onu mutlu etmen için 
yeterli ve örnek davranışlardır. 

Oğuz - Hıı ! Bir de benden kimse bir hizmet veya yardım beklemiyor ki ?  
Mete - Buna pek şaşmamak gerekir!… 
Baba - Bu konuşmamızdan sonra sanırım bu değişecek Oğuz. Hizmet 

etmeye, birine yardımcı olmaya sen kendini hazır hissettiğinde, 
hizmet ve ihtiyaçlar senin önüne gelecektir. Yeter ki sen fırsatları 

kaçırma. 
Mete - Çok güzel söyledin baba! İşte sana bir fırsat Oğuz’cuğum. Bu, 

dedemizin reçetesi. Eczaneye git, ilaçları al ve ona teslim et. İlaç 

açıklamalarını okumayı da ihmal etme.  
Oğuz - Harika! Bunu yapabilirim.Hemen uçuyorum.   
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