
Hakikat Öykü 2 

İyimserlik   

KÜÇÜK   SERÇE 
 

Bir gün, ormanda neşeyle uçan, daldan dala gezen küçük serçe avcının kurduğu tuzağa yakalanıvermiş. 

Küçüklü büyüklü bütün kuşlar küçük serçeyi kurtarabilmek için bir araya gelmişler. Her biri onu 

kurtarmak için değişik çözümler önermişler. 

 

Keklik: Şimdi hepimiz kar kuşunun boynunu sıkan ilmiği gagalıyalım. Sonunda o ip kopar kar kuşu da 

kurtulur. 

Martı: Bu pek akıllıca değil. O ip kopuncaya kadar, ona da zarar veririz, serçe yüz kere ölür! Başka bir 

şey düşünelim. 

Saka kuşu: (heyecanla atılmış) O zaman dalı gagalıyalım dal kırılsın. Serçe ile beraber yere 

düşer…(Saka kuşu henüz sözünü bitiremeden) 

Karga: Yerde de aynı şey olur, yine ilmiği boynundan çıkaramayız.. 

Güvercin: Maymuna haber verelim, o ellerini kullanarak ilmiği açar. 

Bülbül: Açmasına açar da ağaçtaki bütün yuvalarımızı dağıtır, yumurtalarımızı kırar. Buna izin veremem. 

(Küçük serçe ilmik boynunda, üzgün üzgün arkadaşlarını seyretmektedir.) 

Serçe: Ben bundan kurtulamayacağım anlaşılan, en iyisi avcı gelmeden sizler uçun…Sizi de avlamasını 

istemem. 

(Bütün kuşlar karamsarlığa kapılmışlardır.Yüzleri asılmış, başları önde, homurdanarak uçmaya 

kazırlanırlarken…) 

Kırlangıç: Hayır, arkadaşımızı kurtaracak bir yol olmalı, hemen pes etmeyelim. Sakin olalım ve biraz 

daha düşünelim. Bizler akıllı hayvanlarız. Mutlaka bir çare bulacağız ve arkadaşımızı kurtaracağız. 

Saksağan: Evet, Kırlangıç haklı. İyimser olalım ve bu işten kurtulacağımıza yürekten inanalım. Bu bize 

gizli bir kuvvet verecektir.  

(Avcının ayak sesleri duyulmaya başlamıştır. Ama hiçbir kuş yerinden kıpırdamaz) 

Ötleyen kuşu: Durun, aklıma bir fikir geldi. Hepimiz ilmiği geren dalın üzerine konalım. Önce en 

ağırımız, sonra daha hafifimiz. Önünde sonunda o dal biraz eğilecektir. Böylecede ilmik gevşer, serçe de 

kafasını ilmikten çıkarabilir. 

 

Kuşlar ötleyen kuşunun dediğini mantıklı bulmuşlar. Gerçekten de üzerine konan kuşların ağırlığı altında 

biraz eğilen dal, ilmiği gevşetmiş. İlmik gevşeyince de Küçük serçe kafasını ilmikten kurtarmayı 

başarmış. 

 

Serçe: Hepinize, özellikle de sana teşekkür ederim Saksağan kardeş. Ben bile bir an kurtulamayacağım 

diye karamarlığa kapılmıştım. Artık en kötü durumlarda bile hep bir çözüm olabileceğini biliyorum. 

Haydi, avcı gelmeden uçalım. 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Küçük serçeyi kurtarmak için arkadaşları neler önermiş? Başarıya ulaşmışlar mı? 

2. Saksağan bu olayda sergilediği hangi değerle arkadaşlarına örnek oldu? 

3. Avcı olsaydınız avlanırken ne hissederdiniz? 

4. Canlı canlı yakalanmış, etinin lezzetli ve taze olmasının, sağlıklı yaşam için gereken beslenme 

şeklimizle bir ilişkisi var mı? (Böyle beslendiğimizde daha mı sağlıklı, kuvvetli oluruz.) 

5. “Avlanmak- Spor- Heyecan- Canlı hayvanı yaralamak, öldürmek- Ağız lezzeti- Beslenme şekli- 

Sağlıklı yaşam- Vicdan ” kelimelerini kullanarak avlanmakla ilgili arkadaşlarınızla tartışınız. 

Vardığınız ortak sonucu kısaca yazınız. 

 

 

 Öyküyü resimlendirip, bize yollayın. Galerimizde sergilensin. 
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