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İyimserlik 

 

YA  KARPUZ  DÜŞSEYDİ..! 
 

Tarık, okuldan gelmiş, çantasını bir köşeye atarak, her 
zamanki homurdanmalarına başladı. Aslında iyi bir çocuktu 

ama sürekli bir şeylerden şikayet ederdi. Eh, bu da zamanla 
çevresindekileri bezdirmiş, onun hiçbir şeyden memnun 
olmaması başkalarını da olumsuz etkiliyor, birlikte iyi vakit 

geçirmelerini engelliyordu." 
 

Üstünü değiştirirken, “Ne kadar sıcak bir hava! Neredeyse 
bayılacağım. Biraz rüzgar çıksa ne olur sanki?” Daha sözlerini yeni bitirmişti ki, tatlı bir 
rüzgar esmeye başladı. Birden aklına arkadaşlarıyla top oynamak için sözleştikleri geldi. 

Hazırlanmaya başladı. Topuna almak için balkona çıktığında, “Böyle havada da top 
oynanmaz. İnsan rüzgardan topu istediği yere atamıyor.” Yine ilginç bir şey olmuş; rüzgar 

aniden kesilmiş, tekrar güneş açmıştı. “Galiba” diye düşündü Tarık, “Bugün benim şanslı 
günüm, ne dilersem anında oluyor.” 

 
Arkadaşları ile birlikte karpuz tarlasından geçerlerken her defasında bir ağacın altına 
otururlar, karpuz yemeden top sahasına gitmezlerdi. O gün de karpuzu afiyetle yerlerken 

Tarık arkadaşlarına: “Şu karpuzlarda ne tuhaf değil mi? İncecik saplarının ucunda kocaman 
meyveler. Bir de şu koca  ceviz ağacına, kalın dallarından sarkan şu küçüçük cevizlere 

bakın. Sizce de bir orantısızlık yok mu?” diye adeta şikayet edercesine konuşurken, birden 
kafasına ağaçtan bir ceviz düştü. “Ah, başım fena acıdı !” derken arkadaşları kahkahalarla 
gülmeye başladı. İçlerinden biri: “Doğanın orantısını şimdi anladın mı? Kafana düşen ya 

karpuz olsaydı?” 
 

Tarık da bunu düşününce, gerçekten şanslı bir gününde olduğuna karar verdi. Her şeyin bir 
sebep sonuç ilişkisi içerdiği doğada, kendisi nasıl oluyor da ufak tefek şeylerden 
memnuniyetsizlik duyuyordu. Kendisi, neyi çok iyi yapmak için çaba sarfetmişti şimdiye 

kadar? Davranışlarıyla kimi mutlu etmişti? Hiç, hiç, hiç…Beyninde şimşek gibi çakan bu 
düşüncelerle yerdeki cevize uzandı. “Sen, beni bencillik uykusundan uyandırdın, bundan 

böyle mutluluğumu kendim yaratacağım” dedi ve cevizi ömür boyu saklamak üzere cebine 
koydu.  
 

 
Öykü ile ilgili sorular: 

 
1. Tarık nasıl bir çocukmuş? Çevrenizde bu huyda insanlar var 

mı? Sizi nasıl etkiliyorlar? 

2. Tarık’ın maça gitmeden önceki ruh halini anlatır mısınız? 
3. Karpuz tarlasında neler oldu? Tarık bundan nasıl bir ders 

çıkardı? 
4. “Ufak şeylerden mutlu olmak ve herşeyin iyi tarafını görmek” 

yaşamımızı nasıl kolaylaştırır? Tartışın. 

 
 

 
 

 Öyküyü resimlendirin ve bize yollayın. Galerimizde sergilensin. 

 Siz de İYİMSERLİK Değerine ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
 

www.insanidegerleregitimi.com 

http://www.insanidegerleregitimi.com/

