
 

Şiddetten Kaçınma Öykü 1  

İyi Yurttaşlık www.insanidegerleregitimi.com 

İYİ YURTTAŞ KÜÇÜK ALİ 
 

O gün Küçük Ali ilk kez babasıyla sabah erkenden İstanbul'da dolaşmaya çıktı. 

Keşfedilecek çok şey vardı ve Ali de meraktan çatlayacaktı 

adeta…İlk olarak babasının vergilerini yatırmak için vergi 

dairesine uğradılar. Ali babasına sorar: 

-Baba, buraya neden geldik? 

-Vergimizi ödemek için oğlum. 

-Vergi nedir baba? 

-Her yurttaş kazancının bir kısmını vergi olarak devlete öder ki, 

bizler için okullar, yollar, köprüler yapılabilsin. Vergi ödemek 

bir yurttaşlık görevidir. 

Oradan çıktıklarında karşıya geçmeleri gerekiyordu. Yaya 

geçidinin başında beklerken Ali: 

-Baba neden bekliyoruz? 

-Trafik ışığı kırmızı yanıyor da ondan oğlum. 

-Trafik ışığı ne demek baba? 

-Kentte arabalar ile insanlar bir arada yaşamak zorunda olduğundan, yollarının 

kesiştiği noktalarda bir kaza olmasın diye geçiş sırasını bu ışıklar ayarlar. Her yurttaş 

bu ışıklara uyarsa kimsenin canı yanmaz. 

 

Tam karşıya geçtiklerinde küçük Ali bir asker gördü ve heyecanla: 

-Aaa, bak baba bir asker! 

-Evet oğlum her yurttaş gibi o da yaşı geldiğinde askerliğini yapıyor, yurdunu 

koruyor.  

Ali hemen askere selam çaktı, asker de ona içtenlikle gülümsedi. Biraz yürümüşlerdi 

ki küçük Ali bir dükkanın vitrininde Türk bayrağını gördü. 

-Bak baba ! Ay yıldızımız ne de güzel duruyor. 

-Bayrak bir ülkede yaşayan insanların yurduna olan sevgisini gösterir. Sen de annenle 

beni nasıl seviyorsan, yurduna o kadar büyük bir sevgiyle bağlanmalısın. İşte şu 

güzelim bayrak sana hep bunu hatırlatsın.  

 

En sonunda küçük Ali'nin günlerdir beklediği an gelmişti. Sultanahmet'e varmışlardı. 

Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet Camii'ni ve Yerebatan Sarayı'nı gezeceklerdi. Ali: 

-Baba, bu yerler neden bu kadar önemli? 

-Oğlum, bir insanın yurdunu sadece insanlar, hayvanlar, bitkiler ve doğa güzellikleri 

oluşturmaz. Tarihi eserler ve kültür de  yurdun vazgeçilmez unsurlarıdır. Onun için iyi 

yurttaşlık aynı zamanda yurdun eski eserlerini tanımak, gezip görmek ve korumaktan 

geçer. Bunu hiç unutma.  

 

Küçük Ali o gün babasından çok güzel bir yurttaşlık dersi almış, daha o yaşta iyi 

yurttaşlığın ne anlama geldiğini öğrenmişti. 

 

Öykü ile ilgili sorular? 

 

1. Ali ve babası hangi kentte yaşıyorlar? 

2. Neden vergi ödüyoruz? 

3. Trafik kurallarına neden uymamız gerekir? 

4. Ülkelerin bayrakları neyi simgeler? 

5. İyi bir yuttaşın özellikleri ne olmalıdır? 


