
Hakikat Öykü 4 

Doğruluk ve Dürüstlük   

BEŞ   PARMAK 
 

Nil, okuldan gelir gelmez annesinin yanına koştu. Yemek hazırlayan annesi, onun bu telaşından bir şeyler 

olduğunu hissetmişti, “Ne o, bir sorun mu var?” diye sorunca, Nil hiç beklemeden “Evet anne, öğretmen 

bugün bir bilmece sordu. Cevabını bulan ve anlamını açıklayarak yazanın yazısı okul gazetesinde 

yayınlanacak. Ne olur anne, yardım et. Gazetede yazımın çıkmasını çok istiyorum.” dedi. Annesi cevabı 

kendisi verdiğinde bunun pek de adil olmayacağını ama ona yardımcı olacağını söyledi. 

 

Nil bilmeceyi bir kaç kez annesine tekrarladı. “Doğru ile yanlış arasındaki uzaklık ne kadardır? ” ve anne 

kız çalışmaya başladılar. 

Anne: “Sana birkaç soru soracağım Nil, bunları cevaplarken dikkat et, sonunda bilmecenin yanıtını 

kendin bulacaksın. Sevim teyzen yeni bir araba almış. Doğru mu, yanlış mı?” 

Nil: “Sen öyle diyorsan doğrudur anneciğim.” 

Anne: “Benim söylediğim bu doğruyu hangi duyunla algıladın?” 

Nil: “Tabii işitme duyumla anne. Verdiğin haberi kulaklarımla duydum.” 

Anne: “Şimdi git, pencereden bak. Teyzeni sokakta yeşil bir arabayı temizlerken göreceksin” 

Nil: “Evet anne, gerçekten Sevim teyzem neşeyle arabasını temizliyor.” 

Anne: “Artık doğru söylediğime eminsin değil mi? 

Nil: “Evet artık daha bir eminim. Sakın yanlış anlama ama gözlerimle görünce hiçbir şüphem kalmadı.” 

Anne: “Peki, söylediğimin doğru olduğunu şimdi hangi duyunla algıladın ve emin oldun.” 

Nil: “Tabii görme duyumla yani gözlerimle” 

 

Anne: “Kulağınla duyduğun bir şey yanlış olabilir ama gözlerinle de görüyorsan o artık yanlış olamaz. 

Teyzenin araba alma haberi yanlış olabilirdi ama gözünle gördüğün için artık yanlış değil. Doğru ile 

yanlış birbirinden çok uzak görünseler de algılandıkları duyular birbirlerine oldukça yakın gözüküyorlar 

değil mi? 

Nil: “Galiba anladım anne, doğru ve yanlış aslında 

birbirlerine hiç de uzak değiller. Göz ve kulak kadar 

yakınlar. Ama bunu nasıl ölçeceğim.” 

Anne: “Bilmem, benimki beş parmak tutuyor.” 

Nil kahkahalar atarak gülmeye başlar. Eliyle kulağı ve 

gözü arasındaki mesafeyi ölçer. 

Nil: “Benimki de beş parmakmış anneciğim. Seni çook 

çook seviyorum Bak hem duyuyorsun hem de 

gözlerinle göreceksin.” der ve annesinin yanağına 

kocaman bir öpücük kondurur. 

 

 

Öykü ile ilgili sorular: 
 

1. Nil’in bilmecesini ve annesinin yönlendirmesini tekrar edin. Buna göre yanıt ne olabilir? 

2. Duyduğunuz veya size söylenen herşeye inanır mısınız? Neden? 

3. Bir arkadaşınız hakkında kötü bir şey duyduğunuzda ilk tepkiniz ve sonrası ne olur? 

 

 

 

 

 Yukardaki resmi boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın.  

Galerimizde sergilensin. 

 Siz de Doğruluk Dürüstlük Değerine ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
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