GÜNER’İN HARİTASI
Güner, sınıfın duvarına asılmak üzere öğretmeninin verdiği coğrafya
ödevini yapmak için sırasına oturduğunda arkadaşları da onu izlemek için
etrafını sarmıştı.
Güner: Önce dünya üzerindeki şeklini yani sınırlarını çiziyorum, sonra da
dağlarını kahverengi ile belirteceğim.
Sema: Bence önce gölleri göster, sonra onlara yer kalmaz.
Güner: Pekala, dağları silelim, gölleri yapalım. Maviye boyayalım. Şimdi
dağlar...
Aygün: Yok yok mavi olmasın, denizle karışır. Mavi-yeşil karışık sür,
Dağlardan önce de nehirleri çiz ki yerleri belirsin.
Güner: Gölleri siliyorum, mavi-yeşil tamam ve nehirler yeşil...
Aydın: Yok canıım! Dağları boya asıl önce, nehirler dağın üstüne de
çizilir.
Güner: Güzeeel, dağlar kahverengi, nehirler yeşil. Sıra şehirlere geldi.
Vedat: Sil o yazdığını, önce bölgeleri belirt sonra şehirler.
Güner: Tamaam, siliyorum. Bölgeleer ve şehirleer..ama öğretmenin
yazılmasını istediği şehirlerin hepsi sığmıyor!...
Şerif: Tabii sığmaz, isimlerden önce şekilleri çizdin de ondan. Sil
hepsini, önce şehirleri oturt sonra diğerlerini yaparsın.
Güner önündeki resme bakar. Ortaya pek de hoşa giden bir eserin
çıkmadığı her halinden bellidir. Biraz sıkılır.
Güner:
1. Sile sile resim birşeye benzemedi. Hepiniz ayrı bir şey söylediniz, ben
de size uydum. Bundan sonra kendi bildiğim gibi yapacağım. Ben
neyi uygun görüyorsam doğru odur.
2. Sile sile ne hale geldi ya! Ya karışmayın ya da hep bir ağızdan
konuşmayın. Kafamı iyice karıştırdınız.
3. Arkadaşlar, bu böyle olmayacak. En iyisi ben bildiğim gibi yapayım.
Daha önceki haritalarım hiç de fena değildi, değil mi?
Öykü ile ilgili sorular:
1. Güner’in ödevine arkadaşları nasıl müdahale ettiler?
2. Güner’in yerinde olsaydınız yukarıdaki seçeneklerden hangisiyle
tartışmayı kapatırdınız?
3. Yardım almak, önerilere açık olmak, eleştrilerden olumlu bir sonuç
çıkarmak ile işinize karışılmasına izin vermek arasında ne fark vardır?
4. Hemen herkesin etkisinde kalır mısınız? Örneklerle açıklayın?
5. Doğru ve iyi yaptığınız faaliyetlerde, önerilerin veya işinize
karışılmanın zaman kaybı yarattığı olur mu? (Çözmüş olduğunuz
matemetik problemini, şöyle de yapılırdı diyenler olduğunda veya sizin
televizyon tamirinde babanıza karışmanız)
6. “Aklın yolu birdir” sözünü açıklayın.
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