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Karga

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir karga var-

mış. Ama bu karga yalnız değilmiş; dadıcığı, anne-

ciği, küçük çocukları, yakın ve uzak komşularıyla 

birlikte yaşıyormuş. 

Küçüklü büyüklü kuşlar, kazlar ve kuğular, koca-

man kocamanlar ve minicik olanlar denizler aşmış-

lar; dağlara, taşlara, ormanlara, otlaklara yuvalar 

yapmışlar ve kuluçkaya yatmışlar. Bu karga ise göç-

men kuşları incitmeye, onların yumurtalarını çal-

maya karar vermiş!

Baykuş uçarken karganın hem büyük hem de 

küçük kuşlara zarar verdiğini, yumurtalarını çaldı-

ğını görmüş. “Dur bakalım!” demiş, “Seni kötü kar-

ga! Mahkemeye gidelim de gününü gör!” Ve uzakla-

ra, kayalık dağlara, gece mavisi kartala uçmuş. 

Varınca demiş ki: “Yüce gece mavisi kartal, şu 

ihtiyar karga hakkında adil bir karar ver! Bunun be-

lasından hiçbir kuş kurtulamıyor! Yuvalarımızı bo-



zuyor, yavrularımızı çalıyor, yumurtalarımızı sürük-

leyip kendi kargalarını besliyor.” 

Gece mavisi kartal başını sallamış ve kargaya 

elçi olarak küçük serçeyi göndermiş. Serçe kanatla-

rını çırpa çırpa kargaya doğru uçmuş. Karga karta-

la gitmemek için bahane aramaya koyulmuş. Ama 

kuşlar, hatta en küçükleri olan arı kuşu bile bütün 

gücüyle ona karşı çıkmış. Cik’leyerek, gagalayarak 

kargayı kartala doğru iteklemişler. Yapacak bir şey 

yokmuş; bütün kuşlar peşinden seğirtirken, karga 

gaklaya gaklaya uçmaya başlamış.

Sonunda kartalın yuvasına gelmişler, çevresine 

toplanmışlar, karga da ortalarında durmuş; kartalın 

önünde tüylerine çekidüzen vermiş ki, iyi görünsün.

Kartal sormuş: “Karga, diyorlar ki, başkalarının 

mallarını gagalıyormuşsun, büyük ve küçük kuşla-

rın civcivleriyle yumurtalarını götürüyormuşsun!”

“İftira!” demiş karga, “Yüce gece mavisi kartal, 

iftira! Yalnızca bir kabuk aldım ben!”

“Hakkında başka şikâyetler de var. Köylü ne za-

man ekime gitse, kargalarınla tohumları çalmaya 

koyuluyormuşsun.”

“İftira, yüce gece mavisi kartal, iftira! Kız arka-

daşlarımla, küçük çocuklarımla, oğullarımla, ev 
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halkıyla ekinlerden sadece solucanları taşıyoruz 

biz!”

“Ama halk mahkemeye senin hakkında öyle 

dert yandı ki! Ekinler demetlenip öbeklere yığılır yı-

ğılmaz bütün kargalarınla oraya uçup büyük yıkı-

ma yol açıyormuşsun, öbekleri de darmadağın edi-

yormuşsun!”

“İftira, yüce gece mavisi kartal, iftira! Sırf yar-

dım olsun diye öyle yapıyoruz biz – öbekleri dağıtı-

yoruz ki, güneş ekinin üzerine düşsün, buğday kuru-

sun da filiz vermesin!”

Kartal, yalancı kargaya öyle öfkelenmiş ki, onun 

parmaklıklı kulede, demir kapıların, çelik kilitlerin 

arkasına hapsedilmesini buyurmuş. O günden beri-

dir de oradadır karga!

11
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Küçük Karkız

Evvel zaman içinde, çocukları da, torunları da ol-

mayan ihtiyar bir adamla ihtiyar karısı varmış. Bir 

bayram günü, çocukların nasıl kardan adam yap-

tıklarını görmek için dışarı çıkmışlar. 

İhtiyar adam bir kartopu almış ve demiş ki: “Ah, 

ihtiyar, ah! Bir kızımız olaydı, bu kartopu kadar be-

yaz, tombul!”

İhtiyar kadın kartopuna bakıp başını sallamış 

ve demiş ki: “Ne yaparsın! Olmaz bizim yavrumuz.”

Gene de ihtiyar kartopunu kulübesine getirmiş, 

bir tavacığa koymuş, çaputla üzerini örtüp pencere-

nin önüne bırakmış. Derken güneş yükselmiş, tava-

cık ısınmış, kar erimeye başlamış. İhtiyarlar bir de 

ne duysunlar? Tavada, çaputların altında bir şey cı-

vıldıyor! Pencereye koşmuşlar, bir de ne görsünler? 

Tavacıkta bir kızcık; kar gibi bembeyaz, kartopu gibi 

de tombul!
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Demiş ki kız: “Ben küçük karkızım, baharın kar-

dan yoğruldum, bahar güneşiyle eridim de kızar-

dım.”

İhtiyarları bir neşe sarmış! Kadın hemencik ona 

elbise kesip dikmeye koyulmuş. Adam da karkızı bir 

havlucuğa sarıp kucağında sallamış ve ninni söyle-

meye koyulmuş:

Uyu, karkızım, uyu

Uyu tatlı çöreğim

Baharın kardan yoğruldun

Bahar güneşiyle ısındın!

Sütünü biz veririz

Mamanı yediririz

Güzel elbise dikeriz

Ne biliyorsak öğretiriz

Böylece karkız ihtiyarlara mutluluk vererek bü-

yümüş. Öyle akıl fikirle doluymuş ki, böylesi ancak 

masallarda yaşarmış ama gerçekte olmazmış. 

İhtiyarların zamanı mutlulukla geçiyormuş. 

Bahar gelmiş: Kulübe güzelmiş, avlu da kötü değil-

miş. Davar kışı atlatmış, tavukları da avluya sal-

mışlar. Ama ne zaman ki tavuğu evden alıp kümese 

koymuşlar, dertler de başlamış: İhtiyarların köpeciği 



14

Juçka’ya bir tilki yanaşmış, hasta numarasına yat-

mış, köpeciğe yalvarmış, en yumuşak sesiyle demiş 

ki: “Ah güzel köpecik, karbeyazı bacaklı, ipek gibi 

kuyruklu, koyuver gireyim kümese, birazcık ısına-

yım!”

Bütün gün ihtiyar adamla ormanda koşturmuş 

olan Juçka, ihtiyar kadının tavuğu kümese koyduğu-

nu bilmiyormuş; hasta tilkiye acımış da oraya gir-

mesine izin vermiş. Tilki ise iki tavuğu boğazlayıp 

evine götürmüş. Bunu gören ihtiyar adam Juçka’yı 

iyice dövmüş ve avludan kovmuş. “Git!” demiş, 

“Nereye istersen git! Senin gibi bekçi olmaz olsun!”

Böylece Juçka, ihtiyarların avlusunu ağlayarak 

terk etmiş. Onun için bir tek ihtiyar kadınla karkız 

üzülmüş.

Yaz gelmiş, yemişler olgunlaşmış. Arkadaşları 

karkızı ormana yemiş toplamaya çağırmışlar. 

İhtiyarlar ise karkız gitsin istemezlermiş. Ama kızlar, 

karkızın elini hiç bırakmayacaklarına söz vermişler, 

karkız da zaten yemiş toplamak ve ormanı gezmek 

istermiş. Sonunda ihtiyarlar onu salmışlar; yanına 

biraz ekmekle bir parça da kurabiye vermişler.

Kızlar karkızla el ele tutuşup koşuşmuşlar. 

Ormana girer girmez yemişleri görmüşler, böylece 

her şeyi unutup dört yana dağılmışlar. Bağrışa çığrı-
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şa yemiş topluyorlarmış; orman, onların sesiyle çın-

lıyormuş.

Yemişleri toplamışlar ama karkızı ormanda kay-

betmişler. Karkızın sesi kısılmış bağırmaktan ya, 

kimseye sesini duyuramamış. Zavallıcık ağlama-

ya başlamış, yolu aramaya çıkmış ama bu kafasını 

daha da karıştırmış.

Bir ağaca çıkıp bağırmış: “Kimse yok mu?”

Ayı gelmiş, kuru dalları kırıp çalıları eğerek, “Ne 

oldu, güzelim, ne oldu küçük kız?” diye sormuş.

“Ben karkızım, baharın kardan yoğruldum, ba-

har güneşiyle kızardım. Kızlar dedemle ninemden 

izin alıp beni ormana getirdiler ama şimdi terk et-

tiler!”

“İn aşağı” demiş ayı, “Ben seni evine götürü-

rüm!”

“Hayır, ayı” diye cevap vermiş karkız, “Ben se-

ninle gelmem! Korkuyorum, beni yersin sen!”

Ayı gitmiş. Boz bir kurt gelmiş.

“Niye ağlıyorsun güzel kız, neden bu hıçkırık-

lar?”

“Ben karkızım, baharın kardan yoğruldum, ba-

har güneşiyle kızardım. Kızlar  dedemle ninemden 

izin alıp beni ormana getirdiler ama şimdi terk et-

tiler!”
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“İn aşağı” demiş kurt, “Ben götüreyim seni evine!”

“Hayır, kurt!” demiş Karkız, “Seninle gelmem! 

Korkuyorum, beni yersin sen!”

Kurt gitmiş. Kurnaz tilki gelmiş.

“Niye ağlıyorsun güzel kız, neden bu hıçkırık-

lar?”

“Ben karkızım, baharın kardan yoğruldum, ba-

har güneşiyle kızardım. Kızlar dedemle ninemden izin 

alıp beni ormana getirdiler ama şimdi terk ettiler!”

“Ah, güzel kız! Ah, akıllı kız! Ah, bahtsızım be-

nim! Hemencecik iniver de ben seni eve kadar götü-

reyim!” demiş tilki.

“Hayır, tilki! Pek dalkavukça bu sözlerin! 

Korkuyorum, sen beni kurda götürürsün, ayıya ve-

rirsin; ben seninle gelmem!” diye cevap vermiş 

Karkız.

Tilki ağacın çevresinde dört dönüp tatlı diller 

dökmüş, kızı ayartsın da ağaçtan indirsin diye... 

Ama kız inmemiş.

Tam o sırada, “Hav, hav, hav!” diye havlamaya 

başlamış bir köpek ormanda. Ve Karkız bağırmış: 

“Hey! Juçkacık, tatlı Juçkacık! Buradayım! Ben kar-

kız, baharın kardan yoğrulan, bahar güneşiyle kı-

zaran... Kızlar  dedemle ninemden izin alıp beni or-
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mana getirdiler ama şimdi terk ettiler! Ayı beni gö-

türmek istedi ama onunla gitmedim; kurt götürmek 

istedi, onu da reddettim; tilki kandırmak istedi ama 

yalanlarına kanmadım. Götür beni Juçka!”

Juçka havlamış da havlamış; diğerleri ise öyle 

korkmuşlar ki, hiçbiri bir kötülüğe girişememiş. 

Köpeğin havlamasını duyan tilki kuyruğunu kısıp 

toz olmuş. Ayı bir kütüğün ardına sinmiş, kurt uzak 

bir açıklıkta kalmış, tilki ise kurnazca dolanmaya 

koyulmuş.

Eve gitmişler; ihtiyarcıklar mutluluktan ağlama-

ya başlamış. Karkız sütünü içmiş, yemeğini yemiş, 

yorganını üzerine çekip uykuya dalmış.

Uyu, karkızım, uyu,

Uyu tatlı çöreğim

Baharın kardan yoğruldun

Bahar güneşiyle ısındın

Sütünü biz veririz

Mamanı yediririz

Güzel elbise dikeriz

Ne biliyorsak öğretiriz



Lev Tolstoy
(1828-1910)
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Kirpi ile Tavşan

Tavşan kirpiyle karşılaşmış ve demiş ki: “Kirpi, her 

şeyin iyi senin ama bacakların eğri, çarpık biraz-

cık.”

Kirpi çok öfkelenmiş ve demiş ki: “Gülüyorsun 

gülmesine de benim eğri bacaklarım senin düz ba-

caklarından daha hızlıdır. Hadi eve gidelim, sonra 

da yarışalım bakalım!”

Kirpi evine gitmiş ve karısına demiş ki: 

“Tavşanla tartıştım, yarışacağız!”

Kirpinin karısı da demiş ki: “Aklını kaçırmışsın 

sen! Nerede koşacaksın tavşanla? Onun bacakları 

daha hızlı, seninkilerse çarpık çurpuk.”

Kirpi demiş ki: “Onun bacakları hızlıysa benim 

de aklım hızlı! Sen sadece dediğimi yap. Şimdi tarla-

ya gidelim.”

Yeni sürülmüş tarlada tavşanın yanına gitmiş-

ler; kirpi karısına demiş ki: “Sen şu saban izinin so-
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nuna gizlen. Biz tavşanla diğer uçtan koşalım, o ilk 

adımını atar atmaz ben geri dönerim, tavşan senin 

tarafına geldiğinde çıkarsın ortaya ve dersin ki: ‘Ben 

de çoktandır seni bekliyordum!’ Tavşan beni iyi tanı-

mıyor, seni ben sanacaktır!”

Kirpinin karısı saban izine gizlenmiş, kirpi de 

tavşanla diğer uçtan koşmaya başlamış.

Tavşan ilk adımını atar atmaz kirpi geri dönmüş 

ve saban izine gizlenmiş. Tavşan dörtnala gelmiş sa-

ban izinin diğer ucuna ki, işe bak sen! Kirpinin ka-

rısı oturmuş da bekliyor. O da tavşanı görmüş ve de-

miş ki: “Ben de çoktandır seni bekliyordum!”

Tavşan kirpinin karısını tanımamış. “Bu bir mu-

cize! Nasıl da yendi beni?” diye düşünmüş.

“Peki” demiş, “Hadi, bir daha koşalım!”

“Hadi!”

Tavşanda bir atak, diğer uca gelmiş ki, işe bak 

sen! Kirpi de orada! Demiş ki kirpi: “E, kardeşim, sen 

şimdi geldin ama ben çoktandır buradayım!”

“Bu bir mucize!” diye düşünmüş yine tavşan, 

“Öyle hızlı koşuvermiş ki, beni yine yendi!”

“Hadi bir daha koşalım” demiş tavşan, “Bu kez 

kazanamayacaksın!”

“Koşalım!”
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Öyle ateşli koşmuş ki tavşan, ama işe bak sen! 

Kirpi yine öne geçmiş, orada bekliyor!

Ve böylece tavşan bir uçtan diğerine koşmuş da 

koşmuş, gücü tükenene kadar. 

Sonunda ne yapsın, kabul etmiş ve bundan böy-

le hiç tartışmayacağını söylemiş.
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Çakallar ve Fil

Çakallar ormandaki bütün leşleri yemişlerdi, yiye-

cek hiçbir şey kalmamıştı. İhtiyar çakal düşünüp ta-

şındı ve sonunda arkadaşlarını nasıl doyuracağını 

buldu.

Filin yanına gidip dedi ki: “Bizim bir çarımız 

vardı ama pek fazla şımardı: Bize olanaksız şeyler 

yapmamızı buyuruyordu. Şimdi yeni bir çar seçmek 

istiyoruz. Halkım beni, senden çarımız olmanı iste-

mem için gönderdi. Âdetlerimiz pek güzeldir: Ne di-

lersen hepsini yaparız, neyimiz varsa seni de onunla 

onurlandırırız. Hadi, çarlığımıza gidelim!”

Fil teklifi kabul edip çakalın arkasına takıldı. 

Çakal onu bir bataklığa götürdü. Fil bataklığa ba-

tınca Çakal dedi ki: “Şimdi emret! Ne dilersen yapa-

cağız.”

Fil dedi ki: “Beni buradan çıkarmanızı emrediyo-

rum.”
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Çakal ise güldü ve dedi ki: “Hortumunla kuyru-

ğumu yakalayıver, şimdi çekerim seni oradan.”

Fil dedi ki: “Beni kuyruğunla çekebilir misin ger-

çekten?”

Çakal dedi ki: “Sen de mi gerçekleştirilmesi ola-

naksız buyruklar vermeye başladın? İlk çarımızı 

böyle emirler verdi diye kovalamıştık biz!”

Fil bataklıkta böylece boğuldu, çakallara yem 

oldu.
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Boz Tavşan

Boz renkli bir tavşan kışın köyün yakınında yaşı-

yordu. Gece olunca bir kulağını dikti, dinlemeye ko-

yuldu. Sonra diğer kulağını dikti, bıyıklarını kıpır-

dattı, havayı kokladı ve art ayakları üzerine oturdu. 

Derken karın içinde bir iki kez sıçradı ve yine oturup 

çevresine bakındı. Her yerde kar vardı; rüzgârla to-

zuyor, şeker gibi parlıyordu. Tavşanın başının üze-

rinde buzun buharı yükseliyordu ve onun içinden de 

büyük, parlak yıldızlar seçiliyordu.

Harman yerine ulaşması için tavşanın yolun 

karşısına geçmesi gerekiyordu. Yolda yolcuların cı-

vıldadığı, atların kişnediği, kızaklardaki oturakların 

gıcırdadığı duyuluyordu.

Tavşan gene durdu yolun kıyısında. Köylüler kı-

zakların yanında yürüyorlardı, kaftanlarının yaka-

ları kalkıktı. Yüzleri zorlukla seçiliyordu. Sakalları, 

bıyıkları, kirpikleri bembeyazdı. Atları ter içindeydi; 



27

ter, kırağı tutuyordu. Atlar boyunduruklarının altın-

da itişiyor, kar tepeciklerine batıp çıkıyordu. Köylüler 

atların arkasından ve önünden koşuyor, onları kır-

baçlıyorlardı. İki köylü yan yana yürüyordu; biri di-

ğerine, atının nasıl çalındığını anlatıyordu.

Arabalar geçip gidince tavşan yolun ortasına 

atladı ve harman yerine doğru ilerlemeye başla-

dı. Arabalardan birindeki bir köpek tavşanı gördü. 

Havlamaya başladı ve tavşanın ardına takıldı. Bir 

kar birikintisine ayağı takılan tavşan, yine de har-

man yerine doğru zıpladı. Köpek ise onuncu sıçrayış-

tan sonra kara saplanıp kaldı, durdu. Sonra tavşan 

da durup oturdu, ardından ağır ağır harman yerine 

ilerlemeye başladı.

Yol üzerinde, tohumlanmış tarlada iki tavşanla 

karşılaştı. Tohum yiyip oynuyorlardı. Bizim tavşan-

cık da bu arkadaşlarıyla biraz oynadı, onlarla birlik-

te buz tutmuş karı kazdı, kış böğürtleni yedi ve yolu-

na devam etti.

Köyde her şey sakindi. Ateşler sönmüştü. 

Duyulan tek ses, bir kulübedeki bebeğin ağlayışı ve 

ahırın kütüklerindeki buzun çatırdamasıydı. Tavşan 

harman yerine gitti ve orada kendine başka arka-

daşlar buldu. Onlarla biraz oynadı, açıklığa öbek-
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lenmiş yulaftan biraz yedi, çatısını karın örttüğü fı-

rına tırmandı, hasır çitlerden atlayarak vadisine geri 

dönmek üzere yola koyuldu.

Doğuda şafak söküyordu, yıldızların parlaklığı 

azalıyordu, buzun buharı topraktan daha da yoğun 

yükseliyordu. Yakındaki köyde kadınlar uyanmışlar, 

su taşıyorlardı. Köylüler ambardan yiyecek getiriyor, 

çocuklar bağrışıp ağlaşıyordu. Dahası, yoldan geçen 

arabalar vardı ve köylüler birbirleriyle bağıra bağıra 

konuşuyorlardı.

Tavşan yoldan sıçradı. Eski ini karla örtülmüştü, 

onun üzerine çıktı, yüksek bir yerde biraz kar kazdı, 

bu yeni ininde yattı. Kulaklarını sırtına indirdi ve 

apaçık gözlerle uykuya daldı.




