UÇ KÜÇÜK SERÇEM
Bir gün küçük Özgür babasıyla gezmeye gitmiş. Ormanda yürüyor, ağaçlara, çiçeklere
bakıyor, dolaşıyorlarmış. Babası ona çiçeklerin adlarını öğretiyormuş. Birden önlerinde
tozun içinde çırpınan bir yaratık görmüşler. Kanatlarını çırpan, ayaklarının üzerine kalkmaya
çalışan bu kuş daha gagası bile sarı olan ufacık bir serçe yavrusuymuş.
“Baba bu gerçek bir serçe değil, öyle değil mi?”
“Hayır yavrum, bu gerçek bir serçe, sadece henüz çok küçük. Uçmasını bilmiyor.
Yuvasından düşmüş olsa gerek.” Çevrede yuva da göremeyince, baba oğul serçeyi eve
getirmişler.
Özgür o günden sonra yavruyu evde beslemeye başlamış. Ona sinek tutuyor, ekmek
kırıntısını süte bastırıp önüne koyuyormuş. Bir süre sonra serçenin kanat tüyleri uzamaya
başlamış. Serçe kanatlarını çırpıyor, sanki uçmak istiyormuş. “Ben sana uçmayı öğretirim”
demiş Özgür. Ellerini çırparak kanatlarını nasıl hareket ettirmesi gerektiğini serçeye
göstermeye çalışmış. Serçe yavrusu bir an için yükselmiş ancak yeniden yere düşmüş.
“Demek ki uçması için biraz daha zaman var” diye düşünmüş Özgür.
Ertesi gün serçe yavrusu biraz daha uzun uçmuş. Bir duvardan öteki duvarın yanına
gidebilmiş. Üçüncü gün serçeyi salona götürmüş. Salonda duvar dibindeki koltuklara kadar
gitmeyi başarmış küçük serçe. Ama orada düşmüş. Dördüncü gün Özgür serçeyi bahçeye
çıkarmış. Ellerinden havalanan serçe bahçe duvarına kadar zor uçmuş. Özgür, mesafenin her
gün uzadığını görüyormuş. “Yarın artık uçmayı tamamen öğrenecek” diye düşünmüş.
Gerçekten serçe beşinci gün duvarı da aşmış, evin üzerinde bir tur attıktan sonra yakındaki
bir ağacın üzerine konarak ötmeye başlamış. Artık serçelere özgü özgür hayatını yaşamaya
başlayabilirmiş. Ama gitmeden önce hayatını kurtaran Özgür'e bir şarkı söyleyerek teşekkür
etmeyi de unutmamış.
Öykü ile ilgili sorular:
Özgür, neden ormanda bulunuyormuş ve orada ne bulmuş?
Küçük serçeyi ne yapmışlar? Daha farklı olarak neler yapabilirlerdi?
Özgür ve serçenin evdeki ilişkisini özetler misiniz?
Özgür, serçeyi büyütüp, kafesin içinde tutamaz mıydı? Sizce neden böyle davranmadı?
Böyle küçük bir serçenin, sizin yaşantınızda nasıl bir etkisi olabilir? Sizi hiç mi
ilgilendirmez, yoksa....?
6. Canlıları incitmemek ile merhamet ve iç huzur arasında nasıl bir bağ kurabilirsiniz?
7. Canlıları incitmeyerek ve şiddetten kaçınarak insanlar arasında neleri güçlendirirsiniz?
8. Canlıları incitmemek demek sadece hayvanlara ve insanlara karşı mı nazik olmak
demektir? Açıklayınız?
9. İstemeden olduğunu kabul ederek, birinin veya bir şeyin canını yaktığınızda ne
yaptığınızın farkına varıyor musunuz? Dışardan gelen uyarıları nasıl karşılıyorsunuz?
10. Çevrenizden, ailenizden veya televizyon ve sinemalarda izlediğiniz filmlerden ne derece
etkileniyorsunuz? Gördüğünüz yanlış davranışları bir süre sonra “normal veya doğal”
olarak kabul ettiğiniz oluyor mu? İDE derslerini takip ettikten sonra düşüncelerinizde bir
farklılık oldu mu? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışın.
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Şiddetten Kaçınma
Canlıları İncitmeme
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