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Aşağıdaki parçayı önce okuyun, anlayın. Sonra arkadaşlarınızla 
beraber sınıfta canlandırın. 

 

 

BAHARIN  GİZEMİ 
 

Orkun, pencereden dışarıyı seyrederken, bahar havasını içine çeker ve kahvaltıya 

oturmakta olan ailesine dönerek: 

 

Orkun:  Ağaçların baharda nasıl çalıştığına dikkat ettiniz mi ? 

Koray: Evet abi, ben de bunu dün farkettim. Daha geçen hafta, hiçbir ağaçta 

çiçek göremiyordum. Bütün kış iskelet gibi kupkuru beklediler. Bu 

hafta ise her sabah çiçeklerle donanmış halde teker teker baharı 

müjdeliyorlar. 

Baba: Hem de bu değişimi hiç gürültü yapmadan, göze çarpmadan yaparlar. 

Bir de kendinize bakın. Özel bir gününüzde, giyiminizi nasıl 

heyecanla, herkesi telaşa vererek seçersiniz. Hazırlandığınızda hepimiz 

yorgun düşüyoruz. 

Anne: Hiçbirimiz, ağaçlarda çiçekleri açarken göremeyiz bile. Sessizlik 

içinde özsuyu dallarında hayatı hazırlar ve yine sessizlik içinde 

çiçeklerini açar. 

Orkun: Ve yine anneciğim sessizlik içinde yeşil yapraklarını ve meyvelerini 

verir. Biz herşeyi olup bittikten sonra görürüz. Tabiat, bütün 

güzelliğini, nasıl gerçekleştirdiğini farkettirmeden bize sunuyor. Öyle 

alçakgönüllü ki. Oysa biz!… 

Koray: Evet, babamın dediği gibi ne yaparsak bir gösteriş, abartı ve kargaşa 

içinde yapıyoruz. Neyse ki bunun farkındayız. 

Anne: Bunun farkında olmak yetmiyor ama küçük beyler. Madem doğruyu 

çok iyi biliyorsunuz, niye onu uygulamıyorsunuz ? 

Baba: Çocuklar ağaçların hiç gürültü yaptıklarını duydunuz mu ? Kışın, 

fırtınalı havalarda bile, ancak bir hışırtı çıkarırlar, sanki özür 

dilercesine meyvesinden, olan, olmayan yapraklarından. 

Orkun: Bazen sakin olmaya çalışıyorum. Daha az gevezelik yapmayı 

deniyorum. En azından gereksiz laf etmeyeyim diyorum. 

Koray: Ama, beceremiyor, özellikle maç seyrederken kendini kaybediyor, 

değil mi anne ? 

Anne: İşte, bir gereksiz konuşma da senden geldi diyebiliriz. Neyseki ikiniz 

de duyarlı çocuklarsınız. Kendinizi eğitebilir, çalışmalarınızı daha 

sakin ve sessiz ortamlarda sürdürebilirsiniz. Yeter ki deneyin, bu sizi 

gerçekten çok rahatlatacak. 

Baba: Unutmayın çocuklar, insan sessizlik içinde daha iyi düşünür. Sağlıklı, 

doğru fikirler sessizlik içinde çıkar. Gürültülü ve rahatsız edici 

ortamlarda hiçbir iş gerektiği gibi yapılmaz, iyi öğrenilmez. 

Orkun: Böyle güzel bir bahar sabahı, çiçek kokuları ve kuş sesleri arasında da 

kahvaltı bekletilmez. Hadi , buyrun bakalım sofraya. 


