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Kuzucuğun Adı Ne Olsun?

Bahar geldiğinde, her zamanki gibi ha-

valar ısındı, karlar eridi, otlar yeşerdi, dallar 

çiçek açtı. 

Ve bir şey daha oldu: Ahmetlerin kara ko-

yun bir kuzu doğurdu. Kıvır kıvır yumuşacık 

tüylü, üstünde mor benekleri olan bir kuzu. 

Kış biterken babası Ahmet’e, “Doğacak ilk 

kuzu senin olacak,” demişti. 
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“Mor mor!”

Ahmet, “Evet, çok güzel,” diye cevap ve-

recekti ki birden aklına gelen şey durdurdu 

onu. 

“Anne, büyüyünce mor benekleri değiş-

meyecek değil mi?” diye sordu heyecanla.

“Değişmeyecek,” dedi annesi.

İşte o zaman, ellerini çırparak havaya sıç-

radı Ahmet:

“Tamam, buldum! Adı, Mor Benekli ol-

sun!” diye bağırdı. Annesi de çok beğendi bu 

adı. 

Ahmet, hemen karşısına geçip:

“Benekli, Benekli, Mor Benekli… Mee-

eee!” diye çağırmaya başladı onu. Mor Be-

nekli, ona doğru iki küçük adım atmıştı ki 

hooopp yere yuvarlandı. 

Ahmet o gün, Benekli’ye iki eliyle destek 

verdi ve düşmeden yürümeyi öğrenmesine 

yardım etti. İkinci gün, Mor Benekli koşmaya 

başlamıştı.

Ahmet, “Benekli, meeee!” diye seslendiği 

an, atlaya sıçraya yanına geliyordu kuzucuk.

Her sabah ve akşam sütünü annesinden 

Sözünü tuttu babası ve kıvır kıvır yumu-

şacık tüylü, mor benekli kuzuyu Ahmet’e ver-

di. Sevinçten ne yapacağını şaşıran Ahmet, 

kuzusuna bir ad bulmak için düşünmeye 

başladı. 

Ne koymalıydı adını? 

İlk aklına gelen Pamuk oldu ama aklına 

gelir gelmez vazgeçti Pamuk’tan. Çünkü bir-

çok arkadaşı kuzusuna bu adı vermişti. 

Ahmet, kimsenin aklına gelmeyen bir ad 

bulmak istiyordu. 

Kuzucuğa baktı: Dört ayağının üstünde 

titreyerek durmaya çalışıyor, sevimli bir şaş-

kınlık içinde çevresini süzüyordu. 

Birden aklına geldi: Adı Şaşkın olabilir 

miydi? Kimsenin aklına gelmezdi bu. Anne-

sine söyledi.

“İyi ama,” dedi annesi, “bir gün sonra ne 

titrekliği kalacak ne de şaşkınlığı; o zaman 

Şaşkın adı tuhaf olmaz mı?”

Annesi haklıydı. Hemen başka adlara geç-

ti. Ahmet’in bir türlü karar veremediğini gö-

ren annesi:

“Benekleri ne güzel değil mi?” diye sordu. 
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emen, aralarda da Ahmet’in elinden en yeşil, 

en taze otları yiyen Mor Benekli kısa zaman-

da güçlendi, büyüdü.

İlk günden beri onları yakından izleyen 

babası, Ahmet’e:

“O artık anne sütüyle değil, taze çayır çi-

menle beslenmeli,” dedi.

Babasının dediğine göre Benekli, bir ço-

bana teslim edilecek, çoban diğer kuzularla 

birlikte onu da her sabah çayırlığa götüre-

cekti. Kuzular orada karınlarını doyurduktan 

sonra akşam tekrar toplanıp çoban tarafın-

dan köye getirilecekti. 

Bunları duymak Ahmet’in hiç hoşuna git-

medi. 

“Ben zaten ona en güzel, en lezzetli otları 

toplayıp yediriyorum; gerekirse çayır, çimen 

de keserim,” diye itiraz etmek istedi.

Babası gülümsedi:

“Senin ona iyi baktığından kuşkum yok,” 

dedi, “ama onun senin topladığın otlara de-

ğil, kendisinin arayıp bulacağı, dudaklarıyla 

dokunup dişleriyle koparacağı otlara ihtiyacı 

var. Bunu yapmayı küçük yaşta öğrenmezse 
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Mor Benekli Çayırlığa  
Nasıl Gitti?

Ertesi sabah, Benekli’yi kuzuların top-

landığı alana götürüp çobana teslim ettiler. 

Benekli, yeni arkadaşlarla tanışmanın sevinci 

içinde kısa sürede Ahmet’i unuttu. Bunu fark 

eden Ahmet de sessizce uzaklaştı oradan.

Neşesi yoktu. Hemen eve gitmek isteme-

di. Sokaklarda dolaştı biraz, arkadaşlarıyla 

sohbet etti. Başı önünde üzgün üzgün eve 

döndüğünde bir de ne görsün?

Benekli, onlardan önce eve gelmemiş mi?

Koşup sarıldı Benekli’ye. Sevdi, okşadı. 

Tam o sırada içeri giren babası, Benekli’yi 

görünce kaşlarını çattı. 

ileride çok zorluk çeker, her zaman sen ya-

nında olamazsın, değil mi?“ 

Ahmet biraz düşününce hak verdi baba-

sına. Hiç istemiyordu ama Mor Benekli’nin 

çayırlığa gitmesi daha doğru olacaktı.








