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Aslan Kralın Soytarısı

Aslan kral, ormanın işlerinden artık iyice yorulmuş. 
Yorgunluktan her akşam başı ağrıyormuş.

“Tek başına krallık yapmak çok zor... Bazen ne ya
pacağımı bile unutuyorum. Yorgunluktan artık günleri 
karıştırıyorum. İyisi mi yanıma bir yardımcı alayım. 
Ormanı yönetirken bana yardım etsin. Bana yapacağım 
işleri hatırlatsın. Böylece başım ağrımaz,” demiş. Yanına 
bir yardımcı almaya karar vermiş. 

Çok geçmeden aslan kralın, yanına yardımcı aradığı 
tüm ormanda duyulmuş. 

Kaplan, “Kral olamadım ama ben de kralın yardımcısı 
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olurum. Ben de en az onun kadar soyluyum,” demiş. Yal
nızca kaplan mı, ormandaki herkes aslan kralın yardım
cısı olmanın hayallerini kuruyormuş.

Kralın kapısında şimdiden kalabalık oluşmuş. Her
kes birbirini iteleyip, “Kaçılın! Kralın yardımcısı ben 
olacağım,” diyormuş ötekilere. Sonunda aslan bakmış, 
yardımcısı olmaya hevesli çok.

“Herkes sıraya girsin. İçinizden kim benim yardım
cım olacak seçeceğim. Hadi sıraya girin,” demiş.

Koca kalabalık güçlükle upuzun bir kuyruğa dönüş
müş. Kuyruğun en başında da gakgak karga varmış. 

Aslan, karga yanına gelince, “Söyle bakalım gakgak 
karga, sence bir kralın yardımcısı ne yapar, ne işe ya
rar?” diye sormuş.

Karga gak gak gaklayarak, “Kralın yardımcısı olduğu 
anlaşılsın diye başına gösterişli bir taç takar. Tabii bu 
taç kralın tacından daha gösterişli değildir ki herkes 
kral kim bilsin. Kralın yardımcısı olacak kimse emir 
vermeyi iyi bilmelidir. Onun bir gaklamasıyla, şey yani 
bir lafıyla herkes susmalıdır,” demiş.

Aslan, “Tamam karga anlaşıldı, gidebilirsin. Sıradaki 
gelsin,” demiş. 

Kargaysa kendine o kadar çok güveniyormuş ki, “Ga
aakkk... Anlaşılan kral diğerlerine beni yardımcısı yap
tığını sonradan söyleyecek. Kimse kırılıp gücenmesin, 
karganın torpili var demesin diye onları da dinleyecek. 
Şu aslan da ne soylu,” demiş sevinçle gak layarak.

Kargadan sonra aslanın huzuruna obur ayı gelmiş. 
Kral aynı soruyu ayıya da sormuş.
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“Söyle bakalım sence bir kralın yardımcısı ne işe ya
rar, neler yapar?” demiş.

Ayı önce biraz düşünmüş.
“Kralın yardımcısı da en az kral kadar güçlü olmalı

dır. Bunun için çok yemek yemelidir. Yemek yemeyi çok 
sevmelidir. Yesin ki güçlensin. Herkes de kralın yardım
cısının ne kadar güçlü olduğunu bilsin.”

Aslan kral, ayıyı da huzurundan yollamış. Ayıysa 
çoktan hayallere dalmış. ‘Aslan kralın yardımcısı olunca 
onunla her ziyafete katılırım. Onun gibi hep başköşede 
ağırlanırım. Neler yerim neler,’ diye düşünmüş.

Ayıdan sonra kralın huzuruna geveze kurbağa gel
miş. Aslan kralın sorusuna o da şöyle cevap vermiş:

“Kralın yardımcısı konuşmaktan asla bıkmamalıdır. 
Sürekli vıraklamalıdır. Kendini herkese dinletmelidir. 
Herkes bir söylerken o iki söylemeli, bir dinlemelidir.” 

Kurbağa, aslan onu susturana kadar vıraklayıp anlat
mış. 

Aslanın yanından ayrılırken o da hayallere dalmış. 
‘Kralın yardımcısı olunca artık kimse bana sussana 
geveze kurbağa diyemez. Sabahtan akşama kadar ben 
vıraklarım, onlar dinler. Onlar dinler, ben vıraklarım. 
Anlatır da anlatırım.’ Geveze kurbağa vıraklaya vırakla
ya çıkmış aslanın huzurundan.

Onun peşinden salına salına huzura çıkmış kaplan. 
Aslanın sorusuna hiç düşünmeden cevap ver miş.

“Kralın yardımcısı en az kral kadar soylu olmalıdır. 
Herkes bunu bilip onu da saysın diye her gün salına sa
lına ormanda dolaşmalıdır. Tabii kralın yardımcısı kral 
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kadar da gösterişli olmalıdır. Ormanda huzuru korumak 
için arada güçlü pençelerini göstermelidir,” demiş, sivri 
pençelerini göstererek.

Kaplanın peşinden kaplumbağa gelmiş aslanın yanına:
“Efendim kralın yardımcısı her işi ağır ağır yapmalı

dır. Hiçbir zaman aceleci davranmamalıdır. Gerekirse 
bir yerden bir yere üç günde varmalıdır.”

Tabii kaplumbağa da tüm bunları derken, kendisinin 
ne kadar ağır hareket ettiğini düşünüyormuş. Ne de olsa 
sırtında kabuktan evini taşırmış. 

Kaplumbağadan sonra aslanın huzuruna baykuş gel
miş.

“Efendim iyi bir yardımcı geceleri uyumaz. Herkes 
uykudayken o uyanık durmalıdır. Tüm gece bir ağacın 
tepesinde tünemelidir,” demiş. 

Baykuşun hemen ardından kurt gelmiş aslanın huzu
runa.

“Kralın yardımcısı taaa yüksek kayalara tırmanıp 
her gece ulumalıdır. Böylece herkes ondan korkmalıdır,” 
demiş.

Sonra tembel tavşan gelmiş. Esneye esneye konuşma
ya başlamış, “Bir yardımcı, kral yokken tahtında otur
malıdır. Kralın tahtını hiç boş bırakmamalıdır,” demiş.

Aslan kral daha kuyruğun yarısına gelmeden sıkıl
mış. Sıkıntıdan yine başı ağrımaya başlamış. Herkes 
onun yardımcısı olmak istiyormuş. Ama kimsenin derdi 
onun işlerini kolaylaştırıp ona yardım etmek değilmiş. 
Herkes kendine pay çıkartmaya çalışıyormuş. “Kimi ta
cımın derdinde, kimi tahtımın... Anlaşılan kendime bir 
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yardımcı bulamayacağım,” demiş kral.
Demiş de, belki de kendime bir yardımcı bulurum 

ümidiyle kalanları da dinlemiş. Ama kuyruğun sonuna 
gelmesine rağmen hâlâ kendisine bir yardımcı seçe
memiş. Kuyruğun sonundaysa kurnaz tilki beklermiş. 
Aslan kral ona da, “Söyle bakalım bir kralın yardımcısı 
nasıl olmalıdır, neler yapmalıdır?” diye sormuş. 

Tilki konuşmaya başlamış. Konuşurken bir kaşı oynu
yormuş, bir gözü... Bir başı sallanıyormuş, bir kuyruğu... 
Aslında tüm gün kuyrukta beklemekten çok sıkılmış. 
Bunu gizlemeye çalışırken de sinirleri iyice bozulmuş. 
Kaşını, kuyruğunu oynata oynata aslana yaranmaya ça
lışmış. Ağzı başka söylüyormuş, yüzü başka. Somurtkan 
bir ifadeyle, “Bir yardımcı hep güler yüzlü olmalıdır,” di
yormuş. Kızgın bir ifadeyle, dişlerini sıkarak, “Ne olursa 
olsun asla kızmamalıdır,” diye homurdanıyormuş. Sa
bırsız sabırsız “Çok sabırlı olmalıdır,” diyor muş.

Tilkinin bu halini gören aslan o kadar çok eğlenmiş ki 
gülmeye başlamış. Aslan gülerken tilki ağlamaklı bir ifa
deyle, “Efendisi eğlenirken yardımcısı da eğlenmelidir,” 
diyerek gülmeye başlamış.

Aslan dayanamamış kahkahayı basmış. Başında ağrı fa
lan da kalmamış. Herkes, “Neler oluyor? Aslan böyle kahka
halarla neye gülüyor?” derken aslan bir açıklama yapmış:

“Yanıma yardımcı almaktan vazgeçtim. Artık bir yar
dımcı istemiyorum. Ama kurnaz tilkiyi soytarı olarak 
yanıma alıyorum.”

Kurnaz tilki, o gün bugündür aslana soytarılık yapar
mış. Aslanın da başı bir daha hiç ağrımamış.



13

Eşekliğini Unutan 
Eşek

Uzak çiftliklerden birinde uzun kulaklı bir eşek yaşar
mış. Tüm hayvanlar uyurken, daha horoz bile ötmeden, 
sahibi eşeği erkenden uyandırırmış. Uyandırmakla kal
sa yine iyi... Boynuna yuları, sırtına semeri vururmuş. 
Semerin üstünü de küfe küfe meyveler, şişe şişe sütlerle 
doldurur, eşeği yularından çeke çeke yürütürmüş. Zaval
lı eşek, sırtında yüklerle zar zor pazara kadar gidermiş. 

Hayır, eşeğe dönüşte de rahat yokmuş. Sırtındaki 
küfeler, şişeler boşalırmış ama bu sefer de eşeğin sahibi 
binermiş eşeğin sırtına. Eşek zar zor gidermiş sırtında 
sahibiyle, ahlaya anıra.
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Çiftliğe varınca, bir sürü saman yığılırmış eşeğin sır
tına. Saman deyip geçmeyin, hafif olur diye düşünme
yin. Eşeğin sahibi ne yapar ne eder, bir traktörün alacağı 
samanı eşeğin sırtına yüklermiş. Zavallı eşek de akşama 
kadar sırtındaki samanları taşırmış oradan oraya. 

Eşek artık eşeklikten, tüm gün yük taşımaktan iyice 
yorulmuş.

“Bıktım bu eşeklikten, her gün sırtımda kilolarca 
yükten. Çiftlikte benden başka herkesin rahatı yerinde. 
Kazlar tüm gün boş boş tıslayarak dolaşıyor. Tavuklar 
tüm gün yumurtaların üstünde gıt gıt yatıyor. İnekler ça
yırlarda bir o yana bir bu yana dolaşıyor. Hele şu sarman 
kedi tüm gün uyuz uyuz güneşin altında uyuyor. Hiçbir 
iş yapmamasına rağmen çiftçi bu kediyi çok seviyor. Her 
gün kucağına alıp, ‘Canım Sarman’ım’ diye, onu okşuyor. 
Ben de artık iş yapmayacağım. Tüm gün kazlar gibi boş 
boş dolaşıp, Sarman gibi yan gelip yatacağım,” demiş 
anırarak.

O sabah sahibi onu uyandırmaya geldiğinde bir türlü 
yerinden kalkmamış. Sağa dönmüş anırmış, sola dön
müş anırmış. Sahibi de eşeği hastalandı sanıp hemen 
veteriner çağırmış.

“Ne yaptıysam eşeğimi yerinden kaldıramadım. Ben 
onsuz nasıl pazara giderim? Aman eşeğimi iyileştir,” 
demiş veterinere.

Veteriner eşeğe bakar bakmaz eşeğin bir şeyi olma
dığını anlamış. Eşeğin sahibinden biraz arpa buğday 
getirmesini söylemiş. Arpa buğday lafını duyunca, bizim 
uzun kulaklı eşeğin kulakları iyice dikilmiş. Veteriner, 
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çiftçinin getirdiği arpa buğdayı eşeğin uzağına, ahırın ta 
öbür ucuna koymuş.

“Bakın bakalım, sizin şu hasta eşek şimdi yerinden 
nasıl kalkacak!” demiş şaşkın şaşkın bakan çiftçiye.

Gerçekten de eşek hemen yerinden kalkmış. Anıra 
anıra arpa buğdayın yanına koşmuş.

“Oh,” demiş, “iyi ki kalkmayıp yatmışım. Eskiden 
sadece kuru samanla beslenirdim. Şimdi ne güzel atlar 
gibi bir sürü arpa buğday yedim. Tok karnına biraz daha 
yatayım, yatayım da şu yediklerimi sindireyim.”

Eşek tam yatmak üzereyken, “Dur bakalım,” demiş 
sahibi. “Yediğin onca arpa buğdayın hakkını vermeden 
yatılır mı? Zaten hasta da değilsin. Pazara daha fazla 
gecikmeyelim.” 

Çiftçinin bunları demesiyle eşeğin boynuna yuları, 
sırtına eğeri geçirmesi bir olmuş.

“Ah,” demiş eşek, “anlaşıldı, bu çiftlikte bana rahat 
yok. Bu çiftlikte kaldığım sürece durmadan çalışmak 
zorundayım. Ne şu sarman kedi gibi tembel tembel yat
mama izin var ne de şu kazlar gibi boş boş gezinmeme! 
Varsa yoksa, hadi Uzunkulak, pazara!... Hadi Uzunku
lak, çalışsana.”

Eşek, o gün de durmadan çalışmış söylene söylene. 
Ancak akşam ahıra dönebilmiş. Yorgunluktan, ahırdaki 
kuru samanları bile yiyememiş. Zaten canı hiç de kuru 
saman yemek istemiyormuş. Sabah yediği arpa buğda
yın tadı hâlâ damağındaymış.

Yorgun argın, “Bu böyle olmayacak. Çok çalışmaktan 
yakında canım çıkacak,” demiş eşek. Düşünmüş, taşın
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mış. Sonunda çiftlikten ayrılmaya karar vermiş. Kimse
ler uyanmadan, hava aydınlanmadan gizlice çiftlikten 
kaçmış. Sahibini her gün sırtında geçirdiği ormanda 
almış soluğu. 

“Ne güzel yemyeşil bir yer burası! Ortasından da se
rin serin bir ırmak akıyor. Üstelik bu ormanda bir sürü 
hayvan yaşıyor. Artık ben de bu ormanda yaşarım. Bun
ca yıldır yük taşımaktan sırtım ağrıdı. Bacaklarımda 
hal kalmadı. Ben de yan gelip yatar, keyfime bakarım. 
Canım ne zaman isterse o zaman kalkarım,” demiş ne
şeyle anırarak... 

Derken ormandaki hayvanlarla tanışıp arkadaş ol
muş. Aslan, leopar, karga, maymunlar önce bir eşeğin 
ormanda yaşamaya karar vermesine çok şaşırmışlar. 
Ama Uzunkulak onlara çiftlikteki hayatını anlatınca, “İyi 
yapmışsın Uzunkulak. Burada sırtında eşya taşımana 
gerek yok... Ormanda bize kimse karışamaz,” demişler.

Sabah olunca sahibi onu ahırda bulamayınca önce 
çiftlikte aramış Uzunkulak’ı. Sonra da eline yuları alıp, 
belki ormandadır diye ormana gitmiş. Uzunkulak sa
hibini görünce ağaçların ardına saklanmış ama sahibi 
yine de onu bulmuş.

“Ah Uzunkulak, bütün günümü seni aramakla geçir
dim,” deyip ona çok kızmış. Boynuna yuları geçirdiği 
gibi onu çeke çeke zorla çiftliğe götürmüş. Zavallı Uzun
kulak’ın boynu çok acımış. Çiftçi yine akşama kadar 
Uzunkulak’a bir sürü yük taşıtmış. Uzunkulak akşam 
yorgun argın ahıra gelince, “Yok yok bana bu çiftçiden 
rahat yok. Çiftlikten yine kaçmalıyım. Ama bu sefer 
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yakalanmamanın bir yolunu bulmalıyım,” demiş kendi 
kendine.

Yine herkes uyurken gizlice çiftlikten kaçıp ormana 
gitmiş. Arkadaşları onu gördüklerine çok sevinmişler. 

“Biz de senin gitmene çok üzülmüştük. Seni çok me
rak ettik Uzunkulak,” demişler. 

Uzunkulak, “Çiftçiden bana rahat yok! Yarın da beni 
bulmaya gelecek. Bu sefer çok iyi saklanmalıyım. Ona 
yakalanmamalıyım. Bir daha o çiftliğe dönmek iste
miyorum. Sizler çok şanslısınız. Ne güzel kimse sizin 
boynunuza yular geçirip sizi zorla götürmüyor,” demiş.

Maymun, “Çünkü biz orman hayvanlarıyız. Orman 
hayvanları çiftlikte yaşamaz,” demiş. 

Uzunkulak, “Ah ah! Keşke ben de bir orman hayvanı 
olsaydım. O zaman çiftçiye yakalanmazdım,” diye iç ge
çirmiş. 

Bunu duyan aslan, “Ne dedin sen?” demiş heyecanla... 
“Şey ben yanlış bir şey mi söyledim? Ben de sizin gibi 

ormanda yaşayan bir hayvan olmak isterdim,” demiş 
eşek çekinerek. 

“Hayır. Aksine çok iyi bir şey söyledin. Sen de bir 
orman hayvanı olursan çiftçi seni çiftliğe götüremez,” 
demiş aslan. Ama aslanın söylediklerinden hiç kimse bir 
şey anlamamış.

“Bu nasıl olacak?” demiş leopar.
Aslan, “Eşeği boyayabiliriz. Orman hayvanına benze

tebiliriz,” demiş. 
Eşek, “Belki leopar gibi benekli olabilirim,” demiş. 

Hemen boya getirip eşeği benekli benekli boyamışlar.
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