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SORU

Öğretmen, dersin arasında çocukların dikkatinin dağıldığını
hissetti. Uzun süredir yağmur yağmıyordu ve toprak kurumaya,
ekinler solmaya başlamıştı. Köylüler dışarda yağmur duası
yapmaya başlamışlardı. Bu, dedelerinden, atalarından kalan bir
inanıştı. Ömer’in babası da ona geçen akşam “Yağmur yağması
için Allah’a dua et oğlum, buna gerçekten ihtiyacımız var” derken,
yüzünde çaresizlik değil umut okunuyordu.
Öğretmen, çocukları neşelendirmek için dersi kesti.
-Size bir bilmece soracağım çocuklar. Üç soru. Yanıtlamadan önce
iyice düşünün. Ama önce, köyümüzdeki son tartışmaları
hatırlayın. Tarla açmak için orman alanının yok edilmesi, köye yakın kurulan yeni
fabrikaların yarattığı sorunlar, gürül gürül akan çeşmelerin zamanında ne şekilde kullanıldığı
ve enerji tasarrufu için yapmadıklarımız. Neredeyse hepimiz doğruları biliyoruz ama acı
olan, bencil ve düşüncesiz davranarak sürekli yanlış yapmamızdır. Eğer bilmecenin
yanıtlarını doğru olarak verirseniz, sizler gelecekte bütün bunları değiştirebilirsiniz. Gelelim
sorulara. Birinci soru: Dünyada en şişman şey nedir?, İkinci soru: En hızlı şey nedir?,
Üçüncü soru ise: En iyi şey nedir?
Çocuklardan önce değişik cevaplar geldi. Kimisi, onları yeniden neşelendirecek kadar
komikti de. Hatice en şişman şeyin
ağıllarındaki sarı kız, en hızlının
şimşek, en iyinin ise annesi olduğunu
söyledi. Abdullah ise en şişmanın
amcası, en hızlının kendi atı, en iyinin
ise öğretmeni olduğunu belirtti. Fil,
yağmur, ses, roket, güneş, balina,
buğday ambarı gibi bir çok yanıtlar
alındı. Öğretmen hepsini bir diğeri ile
ortadan kaldırdı. Sonra uzun bir
sessizlik oldu ve Ömer konuşmak için
parmak kaldırdı.
-Öğretmenim, sanırım ben ne demek
istediğinizi anladım. Dünyadaki en
şişman
şey,
hepimizi
besleyen
“toprak”tır.
En
hızlı
şey
ise
“düşünce”dir. En iyiye gelince,
sanırım o da “doğanın iyiliği”dir. Ona
o kadar kötü davranmamıza rağmen
hala yaşamaya devam ediyoruz.

emindiler.
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Öğretmen sınıfa Ömer’in yanıtlarını
onaylayıp onaylamadıklarını sordu.
Hepsi
iyi
ve
akıllı
çocuklardı.
Yanıtların
çok
doğru
olduklarını
ilettiler ve arkadaşlarını alkışlıyarak
kutladılar. Şimdi kuraklıkla karşı
karşıya
olabilirlerdi
ama
onlar
geleceğin daha güzel olacağından
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Öykü ile ilgili sorular:
1.
Ömer’lerin köyünde yaşanan sorun nedir?
Buna yol açan sebeplere katılıyor musunuz?
2.
Bilmecenin yanıtları sizce ne olabilir?
3.
“Toprak, düşünce ve
doğanın
iyiliği”
yanıtlarının doğru olduğunu kendi düşüncelerinizle
tartışın ve kanıtlayın.
4.
Bulunduğunuz yörede bu tip sorunlar
yaşanıyor mu? Sizinkilerin sebepleri nelerdir?
(Örneğin: Artık çöp atıldığı için eskisi gibi dağdan
gelen derenin suyunu içemiyoruz.)
5.
Çocuklar, niçin geleceğin daha güzel
olacağından eminler?
6.
Aşağıdaki özdeyiş hakkında bir kompozisyon
yazın. Bize yollayın.

 Yukarıdaki resimleri boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın.
Galerimizde sergilensin.
 Siz de Doğadan Ders Almak Değerine ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın.
www.insanidegerleregitimi.com
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