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Aşağıdaki parçayı önce dikkatlice okuyun , daha sonra arkadaşlarınızla 
karşılıklı seslendirin. 

 

MERHAMETLİ  SERAP 
 
Heyecanla okuldan dönen Serap annesiyle konuşmaya başlar: 
 

Serap: Biliyor musun anneciğim? Bugün okulla beraber huzur evini ziyaret 
ettik. İlk defa çok farklı duygular hissettim. Onlarla beraber yemek yedik 

ve sohbet ettik. 
Anne: Duygulandığın belli Serap. Neler düşünüyorsun? 
Serap: Anneciğim, ben henüz küçük olduğum için mi kimseye yardım 

edemiyorum? 
Anne:  Kesinlikle hayır; sen çok yardımsever bir çocuksun. Her yaşta 

insanın yapabileceği hizmetler tabii ki farklıdır. 
Serap: Ben ne yapıyorum ki yardımseversin dedin anne ? 
Anne: Her şeyden önce sen çok merhametli bir çocuksun ve yaptıkların o 

kadar doğal ve içten ki bunların bir hizmet, yardım olduğunun farkında 
bile değilsin. Senin için doğal olan bu davranışları, biz büyükler hizmet ve 

yardım olarak adlandırıyoruz. 
Serap: Peki, neler bunlar anneciğim ? 
Anne: Her sabah kendi odanı toplamakla kalmıyorsun kardeşininkini de 

topluyorsun. Aksi takdirde bu benim bayağı vaktimi alırdı. Çiçeklerimizi 
hep sen suluyorsun üstelik bunu ben söylemeden, takip ederek gününde 

yapıyorsun. Dedene gözleri iyi görmediği için gazetelerini sen okuyorsun. 
Yine dedenin ve babaannenin ilaçlarının saatini sen takip edip, onlara 
hatırlatıyorsun. Zaman zaman kardeşini giydiriyor ve yediriyorsun. Hatta 

uyuttuğun bile oluyor. Kalabalık ailemizde, benim de çalıştığımı 
düşünürsen, yükümü ne kadar hafiflettiğini anlıyor musun ? 

Serap: Fakat biz bir aileyiz ve ben bunları tabii ki yapacağım. Benim 
kasttetiğim, tanımadığım, yabancılar için bir hizmetti anne, örneğin 

bugünkü huzurevinde ki yaşlılar gibi. 
Anne: Dün, hasta olduğu için okula gelmeyen arkadaşını ziyaret ettin ve 

ona ödevlerini götürdün. Bahçe duvarına yorulduğu için oturan yaşlıya 

kendiliğinden bir bardak su verdin ve onun rahatlamasını sağladın. 
Eminim otobüste veya sokakta, yaşlılara veya özürlülere de yerini ve 

sıranı verip onların işini kolaylaştırıyorsundur. Yürüme engelli komşumuzu 
özel arabasıyla gezdiriyorsun. Bu da onu rahatlatıyor ve moralini 
yükseltiyor. Öğretmenin de sınıfın düzenini ve temizliğini sana borçlu 

olduklarını söylüyor. Düşüp yaralanan arkadaşına ilk yardım eli uzatmak 
ve onunla ilgilenmek de cabası. Bunlar az şey değil Serap’cığım ve 

hepsinin de kaynağı sende ki merhamet duygusu. Ailenin, arkadaşlarının 
ve yabancıların zor durumlarında yanında olman, paylaşman ve en 
önemlisi de bunları çözmek için çare arayıp bulman, hissettiğin merhamet 

ve acıma duygusunu somutlaştırıyor. 
Serap: Sanırım evet anneciğim, ben şimdilik üstüme düşen görevi 

yapıyorum. Ama büyüyünce daha farklı şeyler de yapacağım. 
Anne: Öyle mi, neler yapacaksın ? 
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Serap: Bir yardım kuruluşunda çalışacağım. Bugünkü gibi, bir huzurevi, bir 

çocuk yuvası veya kızılay gibi yardım kuruluşlarında. Hayırsever, 

yardımsever olmak, ihtiyacı olanların yanında olmak, onlara güç vermek, 
biraz olsun acılarını, yüklerini ve zorluklarını hafifletmek için. 

Anne: Çok güzel düşünceler bunlar kızım; seninle övünüyorum. Eğer 
bazılarını yakından görmek istersen seni götürebilirim. Hafta sonu 
semtimizdeki aşevine gideriz. Yiyecek yemekleri olmayanlara yemek 

dağıtan kimselere yardımcı oluruz. 
Serap: Teşekkür ederim anneciğim, bu harika olur!… 


