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Arslan Kral bir gün Dedektif Ostrik’i
çaðýrdý. Ona bir görev verdi. Bu görev guguk
kuþu hakkýnda yapýlan bir ihbarýn araþtýrýl-
masýyla ilgiliydi.
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Guguk kuþu sahtekârlýkla suçlanýyordu.

Suçlandýðý konu da baþkalarýnýn yuvalarýna yu-

murta koyup onlarý o yuvalarda büyütmekti.

Dedektif Ostrik bu konuyu incelemek için

iþe baþladý. Ýlk önce çalý bülbülünü, daha son-

ra sazlýk bülbülünü dinledi. Bunlar suçlama-

larýn doðru olduðunu söylediler. Hatta birkaç

sefer kendi yuvalarýna da guguk yumurtasý

koyulduðunu söylediler. Böylece guguk kuþu-

nun hem kendine yuva yapmadýðýný hem de

yavrularýný baþkalarýna baktýrdýðýný anlattýlar. 

Dedektif Ostrik araþtýrmalarýný iyice derin-

leþtirdi. Bu konuyu yaban güvercini ve leylek

Laklak’a da sordu. Onlar da bu zamana kadar

öðrendiklerinin doðru olduðunu söylediler.

Bunlara ilâve olarak da guguk kuþunun yuva-

lara kendi yumurtasýný koyarken yuvadaki bir

yumurtayý aþaðýya attýðýný anlattýlar. Guguk
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kuþunun bu davranýþýnýn doðru olmadýðýný

söylediler. Çoðu kez ötücü kuþlarýn yuvalarýný

kullandýðýný anlattýlar.
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Dedektif Ostrik bütün bilgileri toplayýp

Arslan Kral’a sundu. Ardýndan suçlamalarýn

doðru olduðu hakkýnda bilgi verdi.



Ama Arslan Kral bundan pek tatmin ol-

muþa benzemiyordu.

– Bu iþi bir de kendi gözlerinle görmeli de-
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ðil misin? Bana daha kesin deliller getir. Belki

de onu suçlayanlar sana eksik bilgi vermiþ ola-

bilir, diye Ostrik’i uyardý.



Dedektif Ostrik, Arslan Kral’a hak verdi

ve tekrar iþe koyuldu.

Guguk kuþunu günlerce takip etti. Onun

ne yaptýðýný, nerelere gittiðini ve nasýl plan-

larýn peþinde olduðunu anlamak için ardý sýra

dolaþtý. Ama kendini gizledi her yerde. Yoksa

dikkat çekebilir ve onu þüphelendirirdi.

Bir gün guguk kuþunun bir kaç yuvaya

uðradýðýný gören Dedektif Ostrik, o yuvalara

gitti baktý. Bir de ne görsün. Her yuvaya bir

yumurta býrakýlmýþtý. Hâlbuki ötücü kuþlarýn

yumurtlamasý birkaç gün sonra olacaktý. Da-

ha sonra birkaç yuvaya daha uðrayan guguk

kuþu oralara da yumurtalar býraktý. Böylece

yirmiye yakýn yuvaya uðradý. Dedektif Ostrik,

bunlarý bir bir tesbit ettikten sonra vardý Ars-

lan Kral’a bilgi sundu. Arslan Kral:

– Þimdi guguk kuþunun suçu kesinleþmiþ
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oldu, dedi. Sonra onun yakalanmasýný emret-
ti. Bunun için zabit leyleði görevlendirdi. Za-
bit leylek guguk kuþunu yaka paça Arslan
Kral’ýn huzuruna getirdi.
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Arslan Kral guguk kuþuna suçunu söyledi.

O da kabahatini kabul edip baþýný öne eðdi.
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Arslan Kral guguk kuþuna mahkeme edi-

leceðini söyledi. Mahkeme sonucunda cezasý

ne ise onu çekecekti.
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Birkaç gün geçtikten sonra guguk kuþu

mahkemeye çýkarýldý. Mahkemede orman

hayvanlarýnýn hepsi mevcuttu.
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Guguk kuþundan, kendini savunmasý is-

tendi. Guguk, suçlamalarý kabul etti. “Ama

bir hata var.” diye onlarý uyardý:
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– Bütün bunlarý benim yaptýðým doðru.

Ama sebebini hiç araþtýrdýnýz mý? Niçin böyle

yapýyorum? Hiç sorup soruþturdunuz mu, dedi.
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Arslan Kral kükredi:

– Sahtekârlýðýn sebebi mi olurmuþ?

Guguk, krala dönüp:
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– Sayýn kralýmýz! Benim bu yuvalara yu-

murta býraktýðým doðru. Oralarda yavru-

larýmý büyüttüðüm de. Hatta yavrularýmý

baþka kuþlara beslettiðim de doðru. Ama

bunlarý ben iþ olsun diye yapmýyorum.

– Neymiþ bunlarýn sebebi bakayým?

– Ýlk olarak ben ötücü kuþlarýn yuvalarýna

yumurta koyuyorum. Çünkü tabiattaki ses

dengesinin korunmasý gerekir. Her tarafta

ötücü kuþlarýn sesleri yükselse nasýl rahatsýz

oluruz bir düþünün. Hem siz hem biz bu or-

manlarda duramayýz. Hani bir-iki bülbülün

ötmesine kafa dayanýr da her tarafta binlerce

bülbülün ötmesi nasýl bir uðultu meydana ge-

tirir siz düþünün. O hareketimle ben, bu den-

genin saðlanmasýna vesile oluyorum. 

Ýkinci olarak da yumurta koyduðum yuva-

dan en saðlýksýz yumurtayý atýyorum. Böylece
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geriye saðlýklý yumurtalar kalýyor. Ötücü kuþ-

larýn en saðlýklýlarý hayatta kalmýþ oluyor.
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Ayrýca bu ötücü kuþlar çok kez tabiatta ya-
rarlý iþler yapan böceklerle besleniyorlar. Bu
böceklerin bu kuþlar tarafýndan yenmesi tabii
dengeyi bozacaðý için biz bunlarýn sayýlarýný da
dengede tutmaya çalýþýyoruz. Yüce Yaratýcý,
beni bunlara vesile kýlýyor.

Bu savunma hem Arslan Kralý hem de ora-
da bulunan hayvanlarý þok etmiþti.

Bir ara tilki ortaya çýktý ve bu savunmanýn
saçma olduðunu söyledi. Bunun kendini kur-
tarmak için uydurulan bir yalan olduðunu öne
sürdü.

Arslan Kral:

– Bak, tilki kardeþ, bunlarýn doðru ol-
madýðýný söylüyor. Ona karþý bir sözün var mý,
diye sordu.

Guguk: 

– Pekâlâ, dedi. Ben burada sadece bir deney
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yapacaðým ve sizler de beni izleyeceksiniz.

Sonra etrafýndaki hayvanlara bakarak:

– Lütfen, bütün ötücü kuþlar öne çýksýn! 

Bütün ötücü kuþlar öne çýktýlar. Yüzlerce-
si oradaydý çünkü.

Guguk, Arslan Kral’a dönüp: 

– Kralýmýz emrediniz, hepsi ayný anda
ötmeye baþlasýn, dedi. 

Arslan Kral emretti. Bütün ötücü kuþlar
birden ötmeye baþladýlar. O kadar büyük bir
gürültü oldu ki bütün hayvanlar kulaklarýný
týkadýlar. Bu gürültü bir müddet devam etti. 

Bir ara Arslan Kral kükredi:

– Yeter, yeter! Kesin sesinizi. Kulak-
larýmýzýn zarý patlayacak yahu! 

Bunun üzerine guguk kuþu baktý ve
gülümsedi.

– Bakýnýz kralýmýz bunlar sadece burada
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olanlar. Siz bir de bunlarýn her tarafý sardýðýný
düþünün. O zaman bu diyarý terk etmekten
baþka çaremiz kalýr mýydý?

Tilki:

– Pekâlâ, dedi. Bunu kabul ettik ya diðer

sebepler? Onlarýn da ispatý gerekmez mi? 

Bu sefer Arslan Kral söze karýþtý:

– Dostum, birinci denemede kulaklarýmýz

neredeyse saðýr olacaktý. Eðer ikinciyi dener-

sek o zaman hayatýmýz zehir olacak. Gel sen

bu savunmaya karþý durmaktan vazgeç. 

Tilki, Arslan Kral’a hak verdi. Bütün hay-

vanlar da hak verdiler. Guguk beraat etti ve

tekrar tabiatýn baðrýna döndü. O günden son-

ra hayvanlar bilip bilmeden hiçbir canlýyý suç-

lamadýlar.
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PÜTÜRLÜ BALÝNA



Yavru balina çok üzgündü. O gün denizle-

ri hep üzgün dolaþtý. Suratý asýk bir þekilde

gezdi durdu mavi sularda.
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Onu görenler þaþkýndý. “Ne oldu bu bali-

naya?” diyorlardý. “Yoksa bir yakýnýný mý kay-

betti?” 
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Ama onun ne bir yakýnýný kaybettiði vardý,

ne de baþka bir þey. Derdi bambaþkaydý pütür-

lü balinanýn. O gün arkadaþlarý onunla
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“Pütürlü balina, pütürlü balina!” diye dalga

geçmiþlerdi. O da kendisiyle alay edilmesine

çok kýzmýþtý. Eskiden beri pütürleri için pek

üzülüyordu. Ama bugün canýna tak etmiþti

artýk bu dalga geçmeler. Ne zaman diðer balýk

arkadaþlarýyla oynamaya kalksa onunla dalga

geçiyorlardý.

Bu durumu annesine anlatýyor, babasýna

anlatýyor ama boþuna. “Biraz daha büyüyünce

bu pütürlerin hikmetini anlayacaksýn. Þimdilik

sabret.” Ne zamana kadar sabredecekti? 

“Beni doktora götürün!" diyordu durma-

dan. “Bu pütürlerimin yok olmasýný istiyo-

rum!” Annesi babasý, “Bak bizim de pütürle-

rimiz var, ama hiç üzülmüyoruz!” diye söyle-

diklerinde o:

– Ama sizinle kimse dalga geçmiyorlar ki,

diyordu.
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Anne ve babasý bu cevabýn ardýndan
üzülüyordu. Ama yapacak bir þeyleri de yoktu.
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Bir gün artýk bu yakýnmalara dayana-
madýlar. Onu Doktor Lüfer’e götürdüler.
Lüfer bu duruma bir anlam veremedi. 
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“Herkes kendi vücudundan memnun iken
bu kendini beðenmeyen, aþaðý gören balýða da
ne oluyor böyle?” diye geçirdi içinden. Bu
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pütürlerin üstesinden geleceðini biliyordu. Fa-
kat önce nasihat etti yavru balinaya:

– Bak, senin bu pütürlerin sana çok yakýþý-
yor. Onlarý yok edersek çok çirkin olabilirsin! 

Yavru balina:

– Hayýr hayýr! Bunlarýn hepsinin yok ol-
masýný istiyorum. Bana ilâç verin, gerisine
karýþmayýn, dedi. Ben de sizler gibi parlak,
pürüzsüz bir balýk olmak istiyorum. Vücudum-
daki bu pütürlerden býktým artýk. Bunlar
güzelliðimi yok ediyor, diye baðýrýp çaðýrdý.

Lüfer, bu öfkeli yavru balinaya kýzmadý.
Onun, denizlerde bunun gibi çok hastasý vardý.
Böyle sitemlere artýk alýþmýþtý.

– Tamam, dedi. Ýstediðin gibi olsun. Ama
seni ikaz etmek isterim, gün gelip bu beðenme-
diðin pütürleri çok arayabilirsin. 

– Hayýr, hiç de bile istemiyorum, siz yeter ki
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beni bu pütürlerden kurtarýn.

Bunun üzerine doktor ona birkaç ilâç verdi.

Birincisi su yosunlarýndan oluþmuþ bir ilâçtý. 
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Bir diðeri mercan kalýntýlarýndan karýlmýþ bir

merhemdi.

Pütürlü balina, annesi ve babasýyla geri
döndü. Bu ilâçlarý hiç vakit kaybetmeden kul-
lanmaya baþladý. Birkaç ay içinde pütürleri
kayboldu. Vücudu parlak ve pürüzsüz bir þe-
kil aldý. Ama bir aksaklýk baþladý bu sefer de.
Pütürler tamamen kaybolduktan sonra bali-
nanýn hareket yeteneði azaldý. Aþaðýlara doð-
ru çöküyor, bir türlü suyun üstüne yükselemi-
yordu. Bir de saða sola dönmesi zorlaþmýþtý.

Annesi babasý onun bu durumuna çok
üzüldüler. Yavrularýnýn pürüzsüz vücudu ilk
baþta onlarýn da hoþuna gitmiþti, ama ya bu
hareketsizlik!

Yavru balina hepsinden daha üzgündü.
Hareketsiz bir þekilde okyanusun dibinde
uzun süre yatýyordu. Baþýna niçin böyle bir þey
gelmiþti? Ne kadar güzel, hareketli bir hayatý
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vardý. Ýstediði zaman suyun üstüne çýkýyor, is-
tediði zaman aþaðý iniyordu. Sonra saða sola
dönerken gayet hareketli ve çevikti. Þimdi
bütün bu yeteneklerini kaybetmiþti.



Bir gün tekrar anne ve babasýna:

– Bana ne oldu böyle? Hiç hareket edemi-

yorum. Mavi sularýn en iyi yüzücülerinden bi-

riydim, þimdi hantal bir hayvan oldum. 
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Yoksa bu bir hastalýðýn baþlangýcý mý? Buna
bir çare bulun, dedi.

Annesi babasý çok üzülmüþlerdi. “Bu iþin
üstesinden yine Doktor Lüfer gelir!” diye
düþünerek, tekrar ona gittiler.
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Doktor Lüfer minik bir balýktý onlara göre.
Ama bilgisi ve yeteneði büyüktü.

Dertlerini lüfere uzun uzun anlattýlar. O da
dikkatle onlarý dinledi. Sonra:

34



– Böyle bir þeyin olacaðý zaten belliydi, dedi.
Onlar:
– Ne belliydi? Ne söylemeye çalýþýyorsun?
– Pütürlerin yok olmasý karþýlýðýnda böyle

bir aksaklýðýn olacaðý belliydi, dedi.
Anne ve baba þaþkýn bir þekilde:
– Pütürlerin yok oluþuna mý baðlýyorsun

sen bütün bunlarý?
– Elbette, dedi Lüfer. 
Bilgili olduðu için gayet rahat konuþuyor-

du. Bunu da öðretmiþlerdi okullarýnda. Onlar
dayanamayýp tekrar:

– Bu pütürler ile hareketsizlik arasýnda
nasýl bir ilgi var, diye sordular.

Lüfer, yavru balinaya dönüp, pütürleri
göstererek:

– Bu miniðin þuralarýndaki pütürler su ile
sürtündüðü için onun saða sola dönmesini ko-
laylaþtýrýyordu. Þuradaki pütürler ise suyun
üstünde rahat durmasýný saðlýyordu. 

Anne baba ve yavru balina þaþkýn þaþkýn
birbirlerine baktýlar. Anne balina Lüfer’e:
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– Niçin bunu bize daha önce söylemediniz,
dedi.

Lüfer: 
– Bir musibet bin nasihatten iyidir, dedi.
– Þimdi ne olacak, dedi anne balina.
– Ne olacaðý var mý? Ýsterse benim verdi-

ðim ilâçlara devam edecek ve güzel, ama ha-
reketsiz vücuduyla hayatýný sürdürecek. Ýster-
se bunlarý kullanmayý býrakacak; pütürlü,
ama saðlýklý hâline kavuþacak. 

Anne ve babasý yavru balinaya baktýlar.
Onun ikinci þýkký kabul ettiði belliydi.

Anne, baba ve yavru balina lüfere teþekkür
edip oradan ayrýldýlar. Yavru balina bir daha o
ilâçlarý kullanmadý. Vücudunda tekrar pütür-
ler çýktý. Eski hareket yeteneðini tekrar ka-
zanmýþtý. Bir daha ne pütürlerinden yakýndý
ne de arkadaþlarýnýn alay etmesinden. Hatta
kendisiyle dalga geçen arkadaþlarýna:

“Bunlar benim yüzgeçlerimden daha de-
ðerli. Onlar olmasaydý hayatým sönerdi!” diye
övünüyordu.
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