
 

Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine:  

—Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?  

—“Bakın göstereyim” demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağıra-

rak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak 

çorbalar gelmiş ve arkasından da "derviş kaşıkları" denilen 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 döküp saçmadan götüremiyorlarmış ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremi-

yorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan. Bunun üzerine: 

—"Şimdi" demiş Ermiş, "sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe". Yüzleri aydınlık, 

gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa.  

—"Buyurun" deyince, her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki kar-

deşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofra-

dan. 

—“İşte” demiş ermiş, “kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse, 

o aç kalacaktır ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacak-

tır şüphesiz ve şunu da unutmayın, gerçek pazarında alan değil, veren kazançtadır daima." 
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Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar,  

ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler.  

“Arabaya bindik yolda lastik patladı, o yüzden sınavı kaçırdık” demişler. 

“Neyse” demiş hoca, “3 gün sonra gelin. Bütün konulara iyi çalışın.  

Sizin 4'ünüze de özel sınav yapacağım”.  

3 gün sonra bu 4 öğrenci sınav olmak için gelmişler,  

matematik hocası bu 4 öğrenciyi sınıfın köşelerine birbirlerine en uzak olacak 

şekilde oturtmuş. Finali geçmek için de en az 50 almak gerekiyormuş. 

Hoca 5 tane soru  sormuş ve sayfanın önünde ki 4 tane matematik sorusu  

basit sorularmış. Ve her biri 10 puanlıkmış.  

Ancak, kâğıdın arkasındaki soru ise tam 60 puanlıkmış ve  

soru aynen şöyleymiş: 

"Arabanın hangi lastiği patladı?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu yazı muhtelif zamanlarda internet ortamında incelenip beğenilen  
içeriklerin arşivlenmesi neticesinde elde edilmiştir. Görsel tasarım ve düzenleme  

Süleyman Sami Kepenek İlkokulu tarafından yapılmıştır. Eğitim amacıyla hazırlanmıştır. 



Sevgi her şeydir.  

Yaşamın kapılarını açar ve sevginin o büyük gücü  

dünyayı harekete geçirir.  

Bir yarışmada dünyanın en sevecen çocuğu seçilecekmiş.  

Yarışmayı dört yaşındaki bir çocuk kazanmış.  

Bu çocuğun kapı komşusu kısa bir süre önce eşini kaybeden  

yaşlı bir adammış. Yaşlı adamın bahçesinde ağladığını gören küçük  

çocuk, yaşlı adamın yanına gitmiş ve kucağına oturmuş.  

Eve döndüğünde annesi yaşlı adama ne söylediğini sorunca  

küçük çocuk "Hiç" demiş, "Sadece ağlamasına yardım ettim". 
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Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini 

daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine 

yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yol-

ladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek yediği lo-

kantadaki garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk defa böyle bir 

bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her za-

man köşe basında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle ama öyle 

minnettar oldu ki... İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti. Karnını ilk 

defa doyurduktan sonra, bir apartman bodrumundaki tek odasının yolunu ıslık 

çalarak tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreşen köpek yavrusunu gö-

rünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için 

mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından sonra 

apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öy-

le bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman 

halkı... Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucakla-

yıp, ölümden kurtardılar… Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti ol-

mayan bir tebessümün  sonucuydu. 
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Eski çağ hakanlarından biri gece uykusunda gördüğü düşü  
müneccimine yorumlatmak ister.  
Müneccim düşü dinledikten sonra,  
"Hakanım, bütün yakınlarınız ölecek ve siz yalnız kalacaksınız"  
diyerek düşü yorumlar. Hakan, korku ve öfke ile yorumcuyu  
zindana attırır. Ve bir başka yorumcusunu çağırtır.  
O da düşü şöyle yorumlar:  
"Hakanım, sizi kutlarım, mutlu bir düş.  
Bütün aileniz ve yakınlarınız arasında en uzun ömürlü  
siz olacaksınız". Hakan bu yorumdan mutluluk duyar ve  
yorumcuyu cömertçe ödüllendirir. 
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