AŞIK VEYSEL VE İLHAM PERİSİ
Bir varmış bir yokmuş. Halk şairi Aşık Veysel oturmuş, doğanın şiirlerini yazmış. Suların,
Kuşların, Ormanın, Tarlanın ve Dağların şiirlerini…Bir gün elinde sazı, ilham perisinin
gelmesini bekliyormuş, yeni bir şiir yazabilsin diye. Gelmesine gelmiş ilham perisi, gelmiş
ama ilham vermek için değil de sorular sormak için. Şunu sormuş peri:
-Ey koca şair Aşık Veysel, söyle bakalım! Şiirlerini yazdığın doğa öğelerini nasıl
koruyalım da bize yararlı olabilsinler? Suları, ormanları, tarlaları, dağları ve kuşları
korumadığımızda, onlardan yararlanamayız da … Unutma Haa !
-Ey ilham perisi…suları kirletmemeliyiz. Fabrikaların atıklarını, evlerden çıkan pis suları
derelere, ırmaklara, göllere, denizlere akıtırsak susuz kalırız.
-Güzel. Devam et.
-Sonra, ormanlarda ağaçları kese kese tüketmemeliyiz. Ormanlar yağmurları yağdırır,
havayı temizlerler. Ormanlar ortadan kalkarsa, kuraklıkla ve kirli havayla başbaşa kalırız.
-Çok iyi, Aşık Veysel. Peki diğerleri?
-Tarlalar yakıp, kazıp inşaat
sahası haline getirmemeliyiz.
Tarlaların
yerinde
binalar
yükselirse, tahılları ve diğer
besin maddelerini yetiştiremeyiz
ve hem aç kalırız hem de diğer
ülkelere avuç açarız.
-Çok doğru, çook ! Evet?
-Kuşları avlaya avlaya, yahut
çevrelerini
kirlete
kirlete
tüketirsek
göçmen
kuşların
geldikleri yöreleri kirlenmeye
terkedersek, yaşamı bizlerle paylaşan bu güzelim canlıların şarkılarını bir daha duyamaz
hale geliriz. Doğal yaşamın dengesi de bozulur.
-Doğayı ne kadar iyi anlamışsın ey koca şair !
-Gelelim dağlara …Yamaçlarındaki ağaçları yangınlara ve baltalara terkedersek erozyon
olur, topraklarımız çöllere dönüşür. Üzerinde yollar açar, asfaltlar döşersek, doğal yaşamı
altüst ederiz. Hele hele zirveleri karlarla kaplı yüceler yücesi dağlarımıza olan saygımızı
yitirirsek Doğa bizi hiçbir zaman affetmez, belki de artık çocukları olarak görmemeye
başlar. İşte o zaman ne olur bilmem !
-Keşke herkes seni dinlese, söylediklerini, anlayıp uygulasa…Sen dersini almışsın
doğadan Aşık Veysel. Haydi sağlıcakla kal. Yeni şiirin için ilhamı sana bol bol verdim
gitti!
Öykü ile ilgili sorular:
1.
2.
3.
4.
5.

Aşık Veysel kimdir?
Hikayeden öğrendiğimize göre suları nasıl korumalıyız?
Ormanları ve tarlaları nasıl korumalıyız?
Dağları ve kuşları nasıl korumalıyız?
Sizler, bütün bunlara uyuyor musunuz ? Açık yüreklilikle söyleyin.

Şiddetten Kaçınma
Doğayı Koruma ve Doğadan Yararlanma
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