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ALA GEYÝK



Ala Geyik o günlerde çok oburlaþmýþtý.
Durmadan yiyecek arýyordu. Gözünün gör-
düðü her yeþilliðe uzanmak istiyordu. Son bir
senede  boynuzlarý  dallý budaklý bir aðaç gibi 
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büyümüþtü. Koskoca bir geyik olmuþtu. Ama
bu oburluk büyümesiyle ilgili deðildi. Bir tu-
haflýk vardý onda. 
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Kendindeki bu deðiþikliðe bir türlü mana
veremiyordu. Niçin böyle olmuþtu? Yoksa iþ-
tahý mý açýlmýþtý son günlerde? Ama bunun iþ-
tahla da bir ilgisi yoktu.
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Bunun sebebini en yaþlý geyiðe sormalýydý.

Kafasýna bir soru takýlýnca hep ona sorardý. O

da sorusuna cevap verirdi. Ama en yaþlý geyiðin

bulunduðu yer biraz uzaktaydý. Karþý daðlarda

bir yerde.

Ýnce oyluklu ayaklarýyla taze çimenler üze-

rinde yürüye yürüye yaþlý geyiðin bulunduðu

yere ulaþtý. Bir taraftan yürüyor bir taraftan da

taze otlardan yiyordu.

O gün hava güzeldi. Gün ýþýðý çimenleri bir

zümrüt gibi parlatýyordu. Deniz üzerindeki ya-

kamozlar gibi çimenlerin üzerinde ýþýklar oy-

naþýyordu. Çið taneleri birer inci gibi ýþýyordu.

Ala Geyik çevresindeki bu güzellikleri sey-

retti. Gözleri uzun süre yaþlý geyiði aradý. Son-

ra onu bir aðacýn yanýnda gördü. Sevinçle

yanýna koþtu. Koþarken boynuzlarý iki yana

salýnýyordu.
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“Bu aðýrlýðý niçin taþýyoruz?” diye bir gün
yaþlý geyiðe sormuþtu. Böyle aðaç gibi dallý
budaklý bir nesneyi niçin baþlarýnda ömür bo-
yu taþýyorlardý? Yaþlý geyik bu soruya gülerek,
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“O bizim tek silahýmýz! Onunla düþmanlarýmýz-
dan korunuruz!” diye cevap vermiþti.

Ýþte þimdi bir baþka soru ile gidiyordu onun
yanýna.
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Yaþlý geyik nihayet onu gördü ve:

– Seni hangi rüzgâr attý buraya? Hiç gel-
mezdin, dedi. 

Ala Geyik, utanarak yaþlý geyiðe baktý ve:

– Bir sorum var da, dedi. Yaþlý geyik:

– Zaten sorun olmasa hiç uðrayacaðýn yok,
dedi gülerek. Ama bu kadarlýk ziyarete de
þükür, dedi. 

Ala Geyik:

– Ben, seni seviyorum. Benim kusurumu
baðýþla. Seni her zaman ziyaret etmek içimden
geçiyor, ama zaman bulamýyorum. Bildiðin gi-
bi yiyecek içecek bulmak, bütün zamanýmý
alýyor.

– Doðru, dedi yaþlý geyik. Doðru, biz ge-
yiklerin zaten tek derdi yemek içmek. Sonra
da bir avcýya avlanmak. Ya bir arslanýn diþleri
arasýnda can veririz ya da bir insanýn oku veya
kurþunuyla, dedi.
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Ala Geyik: 

– Doðru söylüyorsun. Gerçekten de öyle,
dedi masum bir þekilde.
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Yaþlý geyik:

– Peki sor bakalým sorunu, dedi.

Ala Geyik: 

– Ben bu sýralar çok oburlaþtým. Durma-
dan caným yemek içmek istiyor. Sanki bütün
çimenleri, otlarý yiyip tüketmek ister gibi bir
iþtahým var. Bu oburluðun sebebini anla-
yamýyorum. Bana ne oldu? Niçin bu kadar çok
yiyiyorum? 

Yaþlý geyik güldü onun sözlerine.

– Ben de oburlaþtým bu günlerde, dedi. 

– Ama ben bunun sebebini bir türlü anla-
yamýyorum. Yoksa baþýma bir felâket mi gele-
cek diye çok korkuyorum. Ya yiye yiye çatlayýp
gidersem?

Yaþlý geyik:

– Korkma yavrum, dedi. Belli ki sen bu ye-
me iþini fazla büyütüyorsun kafanda.
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– Ama dur durak demeden yiyorum. Bu-
nun önünü alamýyorum. Lütfen bu konuda
beni aydýnlat. Yoksa bu bir hastalýðýn baþ-
langýcý mý?
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Yaþlý geyik:

– Hayýr, dedi. Bu bir hastalýk deðil, normal
bir durum; hem de pek normal!
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Þimdi biz geyiklerde bazý mevsimler deðiþiklik
olur. Eðer sonbaharda fazla yiyip içersen bu
gelecek bir don olayýnýn habercisidir. Demek
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ki önümüzdeki on-on beþ gün içinde bir soðuk
hem de þiddetli bir soðuk baþ gösterecek. Bu
yemeye düþkünlük ona bir iþarettir.

Ala Geyik: 

– Ya öyle mi, diyebildi ancak.

– Elbette, dedi yaþlý geyik. Bu durumu
açýklayacak baþka hiç bir sebep yok! Bu durum
da bizim için hayýrlý bir deðiþikliktir. Çünkü
don olayý olduðu zaman her taraf buzla
kaplanýr. Ot bulmak, çimen bulmak mümkün
olmaz. Bu sebepten biz o zor günler için besin
depolarýz. Böylece açlýktan ölmekten kurtul-
muþ oluruz. Þimdi iþtahýnýn açýlmasýnýn sýrrýný
anladýn mý, dedi.

Ala Geyik:

– Anladým, anladým, dedi ve gülümsedi.

Sonra yaþlý geyiðe teþekkür etti. Ýyi günler
dileyip oradan ayrýlýrken, hâlâ yemeye karþý
içinde dayanýlmaz bir istek duyuyordu.
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TOMBUL FÝL



Yavru Tombul Fil o gün epey düþünceliydi.
Her gün þen þakrak oynayan fil, o gün hiç
gülmüyordu.
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Yanýndan geçen tavþan Uzun Kulak ile
Maymun Maki bile onu güldüremediler.

Sebebi açýk. Yine aklýna bir soru takýlmýþtý.
Bu seferki sorusu deðiþikti onun.
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Hüzünlü bir þekilde yürüyordu yolda. Bir
ara Arslan Kaygýsýz onu gördü ve:

– Ne o Tombul, bugün yüzün hiç gülmü-
yor, diye sordu.
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Tombul Fil:

– Hiç, dedi. Bir þey yok.

Kaygýsýz:

– Bir derdin varsa söyle, çaresine bakalým,
dedi gülerek. 

Tombul Fil ona baktý ve:

– Hiç bir derdim yok, dedi.

Sonra yoluna devam etti. Biraz sonra
karþýsýna Ayý Karakulak çýktý Tombul Fil’in. O
da:

– Yahu nedir bu hâl, yüzünden düþen bin
parça? Sen böyle deðildin Tombul. Biraz gül,
neþelen bakalým.

Tombul Fil:

– Yok, size öyle gelmiþtir, dedi.

Ayý Karakulak: 

– Allah Allah, yoksa bende bir hâl mi var
bugün, dedi gülerek. 

Sonra Tombul Fil’e:
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– Bu dünya üzülmeye deðmez, dedi. Bak
bana, nasýl þen þakrak dolaþýyorum ormanda!
Bir elim yaðda bir elim balda. Sen de ye iç, oy-
na. Üzülmeye gerek yok.
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Tombul Fil ona:

– Yok ben zaten üzgün deðilim, size öyle
gelmiþtir, dedi. Sonra yoluna devam etti.

Biraz sonra karþýdan yaz konuðu leylek ge-
liyordu. Leylek bir yere konmuþ eþini bekliyor-
du. 

Onu görünce seslendi:

– Ne o Tombul, canýný sýkkýn görüyorum.
Bir derdin varsa söyle çare bulalým? 

Tombul Fil:

– Bir derdim yok. Bugün üzerimde bir
aðýrlýk var da, diye cevap verdi ona da.

Hâlbuki bir derdi vardý Tombul’un. Ama
kimseye açmak istemiyordu derdini. Belki
yanlýþ anlaþýlýr, diye çekiniyordu.

Leylek: 

– Eðer derdin var da bize söylemiyorsan
darýlýrým sana. Biz hayvanlar bir aileyiz. Bir-
birimizin derdine ortak olmayacaðýz da kimin
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derdine ortak olacaðýz?
Tombul onun iyilikseverliðine teþekkür etti

ve oradan ayrýldý.

Biraz sonra sevdiði yaþlý bir fille karþýlaþtý.
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Yaþlý fil ona: 

– Bugün üzgün görünüyorsun. Keyfini

kaçýran bir þey mi oldu, söyle? Eðer biri seni

üzdüyse onu da söyle, dedi.

Tombul Fil yaþlý fili çok severdi. 

– Hayýr, derdim yok, dedi. Ama kafama bir

þey takýldý. Onu bir türlü çözemiyorum.

– Neymiþ o çözemediðin konu?

Tombul:

– Kafama takýlan konu þu: Çoðu hayvanýn

bir sürü kardeþi var. Oynayacak bir kardeþim

bile yok. Bu çok üzüntü veriyor bana. Yalnýz

kalýyorum. Niçin bizim de tavþanlar gibi bir

sürü kardeþimiz olmuyor?

Yaþlý fil güldü onun sözlerine. 
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– Ýlahi tombul, dedi hortumuyla onun
sýrtýný okþayarak. Düþündüðün þeye bak. Eðer
bizler de tavþanlar gibi bol bol üreseydik ne
olurdu þu ormanýn hâli? Onlar zayýf hayvanlar 
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olduðu için bol üremeleri gerekli. Onlarý
avlayan bir sürü hayvan var. Biz kuvvetli hay-
vanlarýz. Kimse bizi kolay kolay avlayamaz. 
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Tehlikelere karþý kendimizi koruyabiliriz.
Onun için neslimizin yok olmasý zordur. Fakat
tavþan veya kuþ cinsi hayvanlar, tabiatýn zor
þartlarýna çok kez dayanamaz. Bazen soðuk,
bazen kar kýþ, bazen sel onlarý alýr götürür. Ýþte
o zaman hayatta kalanlar soylarýný devam
ettirir. Böylece bu güzel ve minik hayvanlarýn
soyu tükenmemiþ olur. Hem sonra senin hiç
kardeþin olmayacak diye bir þey de yok. Ýleride
o da olabilir.

Bu açýklama Tombul Fil’in çok hoþuna git-
miþti. Yüzü þimdi gülmeye baþladý. Yaþlý fil:

– Sen kardeþin yok diye üzülme! Ben senin-
le oynarým. Haydi bakalým var mýsýn benimle
koþuya, dedi. 

Tombul Fil koþmayý çok severdi. Onun gi-
bi bir yakýný olmasý onu ferahlatýyordu. 

– Varým, dedi gülerek Tombul. Sonra bera-
berce koþa koþa ormanýn derinliðinde gözden
kayboldular.
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KUTUP KUÞUNUN 
DUASI



Bir kayanýn üstüne konmuþ düþünüyordu.
Bir taraftan da gagasýný açmýþ bir þeyler mýrýl-
danýyordu.
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Bir ara yanýndan geçen bir beyaz ayý yavru-
su ona baktý ve:

– Ne o kutup kuþu ne mýrýldanýp duruyor-
sun, dedi. Kutup kuþu ona bakýp:

– Ne mýrýldanacaðým? Yaratýcýma þükredi-
yorum, dedi.

Yavru ayý:

– Hepimiz her zaman Yaradanýmýza þükret-
miyor muyuz, dedi.

Kutup kuþu:

– Elbette teþekkür ediyoruz, ama benim
daha fazla teþekkür etmem gerekiyor.

– Nedenmiþ o?

Yavru ayý, bembeyaz rengiyle karlarýn or-
tasýnda belli olmuyordu. Sadece siyah gözleri ve
siyah burnu fark ediliyordu. Bir de aðzýnýn ke-
narýndaki siyah çizgi belli belirsiz görünüyordu.

Kutup kuþunun da ondan kalýr bir yaný
yoktu.
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Gözleri ve gagasýnýn dýþýnda her yeri bem-
beyazdý. 

Yavru ayý sordu:
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– Yaradana niçin sen daha fazla teþekkür
ediyorsun. Bunu anlamýþ deðilim?

Kutup kuþu ona baktý ve gülümsedi:

– Benim daha fazla teþekkür etmem gere-
kiyor, çünkü sizden daha fazla yardým görüyo-
rum da ondan!

Kutup ayýsý þaþkýn þaþkýn ona baktý ve:

– Ya öyle mi, dedi. Anlat yardýmlarý da biz
de bilelim.

Kutup kuþu ona baktý ve tekrar gülümsedi:

– Pekâlâ dinle öyleyse, dedi ve anlatmaya
baþladý: Þimdi benim þu rengimi görüyorsun
ya. 

– Evet, dedi ayý.

– Dikkat etmesen beni þu karlardan ayýrt
edebilir misin?

– Hayýr, dedi yavru ayý. 

Bu beyaz elbise, kýþ için Allah’ýn bana sun-
duðu bir nimettir. Beni  yýrtýcý  hayvanlardan   
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korumak için bana bu beyaz giysiyi verdi.

Bahar geldiði zaman ise yeþil kýrçýllý bir el-
bise  giydirir  bana Yüce Yaradaným. Böylece
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yeþillikler arasýnda fark edilmesi imkânsýz hale
gelirim. Yazýn ise sarý bir renge bürünürüm.
Yani tüylerim o rengi alýr. Böylece sararmýþ ta-
biat, kurumuþ otlarýn arasýnda kimse beni fark 
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edemez. Hele düþmanlarým hiç bir zaman beni
göremez.

Kýþtan bahara geçiþte ise siyah-beyaz renk
alýrým,  çünkü  karlar  tam  erimemiþtir. Ama
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yer yer topraðýn siyahlýklarý da ortaya çýk-
mýþtýr. Onun için benim elbisem de siyah be-
yazdýr.  Böylece  dört  mevisimin  dördünde
de benim giysilerim deðiþir. Bu kadar yardýma
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teþekkür edilmez mi dostum?

Anlatýlanlarý duyunca Kutup ayýsýnýn
þaþkýnlýktan aðzý açýk kaldý. Çünkü böyle bir
þeyi ilk defa duyuyordu. Tabiatý yaratan Yüce
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Rabbimiz, her canlýya kendine özgü de birçok
güzellikler veriyor, birçok yardýmlarda bulunu-
yordu. Ama bu kuþun durumu gerçekten çok
þükretmeye deðerdi.

Oradan ayrýlýrken beyaz giysilerine bürün-
müþ kuþa tekrar baktý ve:

– Dostum þükredebildiðin kadar þükret.
Çünkü bunca iyilik ve yardým elbette binlerce
þükür gerektirir, dedi. Ben de evime gidip se-
nin gibi Allah’a teþekkür edeceðim. Bana
yardýmlarý ve verdiði yiyecekler için ona
þükranlarýmý sunacaðým.

Minik ayý oradan ayrýlýrken kutup kuþu da
kanatlarýný hafifçe açtý ve yarým kalan duasýna
devam etti.
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