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Bir var mış, bir yok muş. Bir za man
lar Eren adın da bir ço cuk var mış.

Eren kır lar da ko şup oy na ma
ya ba yı lı yor muş. Yi ne bir 
gün oy na mak için kırlara 
git miş. Bu sı ra da pe şi ne 
bir kö pek ta kıl mış.  

Za val lı kö pek, pek 
aç gö rü nü yor muş. Yi ye cek 
bir şey ler arı yor, yer le ri kok lu
yor muş. Eren kö pe ğe acı mış. 

— Vah vah, de miş. Keş ke sa na ve re cek bir şey le rim 
ol say dı…  

Kö pek acı acı hav la mış. San ki Eren’in söy le dik le ri ni 
an la mış. Bir sü re bir lik te yü rü müş ler. Az son ra bir de ne 
gör sün ler? Kar şı la rın da ko ca man bir ke mik yı ğı nı dur mu
yor mu? 

ON KÜÇÜK KÖPEK



Eren se vinç le:

— İş te, de miş. Se nin için yi ye cek bir şey
ler. Hem de sa na üç gün ye ter.

Fa kat aç kö pek bir den ge ri dön müş ve koşa koşa 
oradan uzak laş mış. Eren bu na çok şa şır mış. Bir taşın üstüne 
otur muş. “Hay van ca ğız hiç bir şey ye me den ne re ye git ti?” 
di ye dü şün müş.  

Çok geç me den kö pek ge ri gel miş. Ar ka sın da da zıp 
zıp zıp la yan on kü çük kö pek var mış. Kü çük kö pek le re yi ye
ce ği gös ter miş. Ken di si de bir ke na ra çe kil miş. 

On kü çük kö pek do ya na ka dar ye miş ler. Son ra bü yük 
kö pe ğe te şek kür eder gi bi bak mış lar. 

İş te on dan son ra bü yük kö pek, 
yi ye ce ğe yak laş mış. Ge ri de ka lan kı rın
tı la rı ye miş.  

Eren kö pe ğe hay ret le ba ka rak, 
“İna nıl maz!” de miş. “Kö pek bi le pay laş
ma yı bi li yor. Baş ka la rı nı ken di ne ter cih 
edi yor.”
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YAVRU FİL

 Yav ru fil vü cu du çok ko ca man ol du
ğu için üzü lü yor muş. Ken di ken di ne:

— Ben ne den bu ka dar iri yim. 
Bö cek le ri, so lu can la rı, ka rın ca la rı yü rür
ken is te me sem de ezi yo rum, di ye dü şü
nü yor muş. 

Bir gün yi ne kır la ra çık mış. Ka rın ca
lar onu gö rün ce kor kup kaç mış lar. Bö cek ler ezil me mek için 
ke na ra çe kil miş ler. So lu can lar top ra ğın al tı na gir miş ler. 

Yav ru fil on la rın ken din den kaç tı ğı nı gö rün ce yi ne üzül
müş. Da ya na ma mış ağ la mış. Bu sı ra da az öte den bir çığ lık 
se si duy muş. Bi ri si:

— İm da aat im da at, di ye ba ğı
rı yor muş. 

Yav ru fil ne ol du ğu nu me rak 
et miş. Se sin gel di ği yö ne doğ ru hız
la iler le miş. Bir de ne gör sün?



BAHARAT
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Bir sin ca bın kuy ru
ğu ko ca man bir ta şın al tın
da kal ma mış mı? Sin cap çık 
ba ğı ra rak yar dım is ti yor muş. 

Bö cek ler, ka rın ca lar, si nek ler, ke di ler, 
fa re ler, tav şan lar top lan mış lar. Ama hiçbiri ta şı ye rin den 
kal dı ra mamış. 

Yav ru fil on la ra:

— İzin ve rin. Ben de ne ye yim, de miş. 

Ko ca man ta şı hor tu muy la tut muş. Ko lay ca ye rin den 
kal dır mış. Za val lı kü çük sin cap böy le ce kur tul muş. Fi le 
te şek kür et miş. 

Yav ru fil o gün den son ra ko ca man bir vü cu du ol du ğu 
için bir da ha üzül me miş. Mut lu 
mut lu yaşamış. 
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Bir za man lar ka nar ya ve pa pat ya ar ka daş ol muş lar. 
İki si bir bir le ri ni çok se vi yor lar mış. Ka nar ya her gün pa pat
ya nın ya nı na ge li yor onun la ko nu şu yor muş. 

Bir gün bah çe nin sa hi bi çi çek ler ara sın da ge zer ken 
ka nar ya yı gör müş. Onu ya ka la yıp, bir ka fe se koy muş. 
Ka fe si bah çe nin du va rı na as mış. Son ra iş le ri ni yap mak için 
evi ne git miş. 

Ama ka nar ya ya su ver me yi unut muş. Za val lı ka nar ya 
su suz luk tan kıv ra nı yor muş. 

Pa pat ya ar ka da şı nın bu 
ha li ne acı mış. 

— Se ni çok se vi yo rum. 
Se nin için çok üzü lü yo rum. 
Ama hiç bir şey ya pa mı yo rum. 
Ye rim den bi le kı pır da ya mı yo
rum, de miş. 

Ka nar ya:

KANARYA VE PAPATYA
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— Ama be nim için dua ede bi lir sin, di ye 
ko nuş muş.  

O za man pa pat ya yap rak la rı nı açıp, ar ka
da şı için dua et miş. Du ası bi ter bit mez yağ mur baş la mış. 
Yağ mur su la rı ka nar ya nın ka fe sin de ki su ka bı nı dol dur muş. 
Ka nar ya cık bu su dan ka na ka na iç miş.

Ak şa ma doğ ru bah çe sa hi
bi nin oğ lu gel miş. Ka nar ya yı 
ka fes te gö rün ce, ona acı mış. 
Ka fe sin ka pa ğı nı açıp, onu 
bı rak mış.

Ka nar ya ve pa pat ya, o 
gün den son ra bir da ha hiç 
ay rıl ma mış lar. Her za man 
mut lu mut lu ya şa mış lar. 
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