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Ezop

(Yunanca: Aisopos)

M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski

Yunan masalcıdır. Kahramanları hayvanlar olan 

masallarıyla bilinen Ezop’un yaşamıyla

ilgili bilgiler kesin değildir.
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Tilki ve Üzümler

Açlıktan ölmek üzere olan bir tilki, iri iri üzümle-

rinin insanın ağzının suyunu akıttığı bir bağa sessizce 

yanaşır. Sıçrayarak üzümlere ulaşmaya çalışır fakat 

bir türlü başaramaz. Sonunda pes edip uzaklaşırken 

şöyle homurdanır: “İyi ki yemedim. Bu üzümler ekşi.”

Kedi ulaşamadığı ciğere mundar der. 

Kurt ve Turna

Aç bir kurt avını büyük bir iştahla midesine indi-

rirken boğazına bir kemik takılır. Acı içinde uluyarak 
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koşmaya başlar. Karşısına çıkan her hayvana, kemiği 

çıkarması için yalvararak ormanın içinde dört döner. 

Kemiği boğazından kim çıkarırsa ona büyük bir ödül 

vereceğini söyler. Kurda acıyan bir turna, aynı za-

manda ödülü de kazanmak için ince uzun boynunu 

kurdun boğazına sokar ve kemiği çıkarır. Sonra da 

çekine çekine ödülünü sorunca kurt dişlerini göste-

rerek sırıtır ve öfkeli bir sesle, “Nankör yaratık! Ödül 

istemeye nasıl cüret edebiliyorsun? Hayatını bağış-

lıyorum, bundan daha büyük ödül mü olur? Hangi 

hayvan kafasını bir kurdun ağzına sokup da oradan 

sağlam çıkarabilir?” diye yanıtlar. 

Kötü kişilere iyilik ettiğinizde ödül beklemeyin, 

kötülük görmediğinize şükredin. 

Okçu ve Aslan

Ustalığıyla bilinen bir okçu avlanmak üzere dağa 

çıkar. Onu gören bütün hayvanlar korkuyla kaçışır. 

Bir tek aslan kaçmaz ve okçuya meydan okur. Okçu 

okunu yerleştirip yayını gerer ve “Habercimin sana 

bir haberi var,” diye bağırarak oku aslana yollar. 

Yaralanan aslan acı içinde kıvranarak çalılara 

doğru kaçar. Çalıların arasında bir tilkiye rastlar. 
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Durumun farkına varan tilki, geri dönüp hasmıyla 

savaşması için aslanı ikna etmeye çalışır. 

“Hayır!” der aslan, “Beni dönmeye ikna ede-

mezsin. Düşünsene basit bir haberci beni bu hale 

getirebildiyse kim bilir o haberi gönderen bana neler 

yapabilir?”

Hasmınızın size uzaktan zarar verebilmesi çok 

kötüdür.

Kadın ve Şişman Tavuk

Bir kadının her sabah yumurtlayan bir tavuğu var-

dı. Tavuğun yumurtaları öylesine lezzetliydi ki diğer 

yumurtalardan daha iyi fiyata satılıyordu. Bir gün ka-

dın kendi kendine şöyle düşündü, “Tavuğun arpasını 

iki katına çıkarırsam günde iki kez yumurtlar.” Böyle-

ce o günden sonra tavuğa her gün verdiğinin iki katı 

kadar arpa verdi. Bir süre sonra tavuk o kadar şişman-

ladı, o kadar şişmanladı ki hiç yumurtlayamaz oldu. 

İstatistikler bazen işe yaramayabilir.
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Çocuk ve Kurt

Yüksek bir kayanın üzerinde oturan bir çocuk 

aşağıdan bir kurdun geçtiğini görünce fırsat bu fırsat 

deyip kurda küfürler eder, hakaretler yağdırır. Kurt 

çocuğa döner ve “Seni korkak seni! Eğer beni kız-

dırdığını sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü o küfürleri 

cesaretine değil, üzerinde durduğun kayaya borçlu-

sun,” der. 
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Şahin ve Güvercinler

Güvercinler, şahinin korkusuyla her zaman uya-

nık ve güvercinliğe yakın durmak zorundaydılar. An-

cak böyle hasımlarının saldırısından kurtulabiliyor-

lardı. Güvercinleri saldırarak yakalayamayacağını an-

layan şahin, onları kurnazlıkla avlamaya karar verdi. 

Bir gün, “Eğer beni kralınız olarak kabul ederse-

niz ben de size saldırmaktan vazgeçerim ve sizi çay-

laklardan, doğanlardan korurum,” dedi. 

Güvercinler şahinin sözüne inandılar ve onu 

kralları olarak kabul ettiler. Krallığından güç alan 

şahin çok geçmeden, her gün bir güvercini gövdeye 

indirmeye başladı. 

“Ettiğimizi bulduk,” dedi güvercinler, birer birer 

şahine yem olurken. 

Bazı çareler hastalığın kendisinden de kötüdür. 

Kartal ve Tilki

Bir kartal ve bir tilki uzun zamandan beri dost 

olarak yaşıyorlardı. Kartalın yuvası yüksek bir ağacın 

tepesinde, tilkinin ini ise ağacın yakınındaydı. Bir 

gün çocuklarına yiyecek bulamayan kartal, tilkinin 
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yokluğunu fırsat bilip onun yavrularından birinin 

üzerine çullandı ve yakalayıp ağacın tepesine götür-

dü. “Nasıl olsa tilki buraya çıkamaz,” diye düşündü. 

Kartal, küçük yavruyu parçalayıp çocuklarına paylaş-

tırmak üzereydi ki tilki çıkageldi. Yavrusunu yerinde 

bulamayınca olanları anladı ve kartala yavrusunu 

geri vermesi için yalvarmaya başladı. Kartalın insafa 

gelmediğini gören tilki bir koşu sunağa gitti ve bir 

meşale kapıp geldi. Meşaleyle ağacın altında bir ateş 

yaktı. Alevler ve duman hızla yükselip ağacın tepesini 

sardı. Sonunda kartal, yavru tilkiyi annesine teslim 

etmeye razı oldu. 

Zalimler hiçbir zaman güvende değildir. 
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Çocuk ve Akrep

Çocuk duvardaki çekirgeleri avlıyordu. Bir sürü 

çekirge avlamıştı ki karşısına bir akrep çıktı. Akrebi 

de çekirge sanan çocuk, eliyle akrebi öldürecekken  

akrep zehirli iğnesini çıkarak:

“Bana bak, o yaptığını bir daha deneyecek olur-

san yalnızca beni değil, yakaladığın bütün çekirgeleri 

de kaybedersin,” dedi. 

Tilki ve Keçi

Bir tilki, kuyuya düşmüş, çı-

kamıyordu. Bir süre sonra su içmek 

için bir keçi kuyuya yanaştı. Tilkiyi gö-

rünce ona suyun iyi olup olmadığı-

nı, kendisinin de içip içemeyeceğini 

sordu. Zor durumda olduğunu bel-

li etmek istemeyen tilki, “Gelsene 

dostum, su o kadar güzel ki içmeye 

kıyamıyorum, üstelik o kadar bol ki 

ikimize de yeter,” dedi. Bunu duyan 

keçi zaman kaybetmeden kuyuya 

atladı. Keçi susuzluğunu giderdikten 

sonra tilki başlarının belada oldu-



E
z

o
p

  
  E

Z
O

P
 M

A
SA

L
L

A
R

I

14

ğunu keçiye anlattı ve kurtulmaları için ona şunu 

önerdi: 

“Eğer ön ayaklarını duvara koyup başını da eğer-

sen senin sırtından yukarıya çıkar kurtulurum. Sonra 

da sana yardım ederim.”

Keçi bu öneriyi derhal kabul edince tilki kendi-

ni kuyudan kurtardı ve hızla kuyudan uzaklaştı. Bu 

sırada keçi bağırarak tilkiye yaptıkları anlaşmayı 

hatırlatıyordu. Tilki arkasını döndü ve zavallı keçiye 

sakin bir sesle, “Eğer sakallarının yarısı kadar beynin 

olsaydı yukarıya çıkış olup olmadığını öğrenmeden 

kuyuya atlamazdın. Kusura bakma, seninle zaman 

yitiremem, işlerim var, şimdi gitmek zorundayım,” 

dedi. 

Yaşlı Av Köpeği

Yaşlı av köpeği uzun yıllar sahibine avda hizmet 

etmiş fakat son yıllarda güçten düşmüştü. Bir gün 

sahibiyle avlanırlarken yabandomuzuyla karşılaştı. 

Domuzun üzerine atılıp dişlerini geçirdi fakat domuz 

köpeğin güçsüz dişlerinden kolayca kurtardı kendini. 

Sahibi koşarak geldi ve bağırıp çağırarak köpeğe gü-

zel bir dayak attı. Zavallı köpek kafasını güçlükle kal-

dırabildi ve şöyle dedi: “Yaşlı tutsağını artık serbest 
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bırak sahip! Biliyorsun ki ne cesaretim değişti ne de 

niyetim. Değişen sadece gücüm ve dişlerimdir. Onları 

da senin hizmetinde yitirdim.”

Ağustosböceği ve Karınca 

Buz gibi soğuk bir günde karıncalar yazın birik-

tirdikleri yiyecekleri yeraltındaki depolarından çıka-

rıp kurutuyorlardı. Açlıktan yarı baygın bir ağustos-

böceği yanlarına yanaşarak bir lokma yiyecek istedi. 

“Bütün bir yaz ne yaptınız?” diye sordu karınca-

lar.

“Ne mi yaptım? Gece gündüz şarkı söyledim dur-

dum,” dedi ağustosböceği. 

“Ne güzel!” diye yanıtladı karıncalar gülerek. 

“Bütün bir yaz şarkı söylediniz demek, kışın da oy-

narsınız artık biraz.”

 

Tembellik yoksulluğa yol açar.
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Karaca ve Annesi 

Bir gün bir karaca annesine, “Bir köpekten daha 

büyük ve daha hızlısın. Sabırlısın ve kendini korumak 

için boynuzların var. O halde neden köpeklerden bu 

kadar korkuyorsun anne?” diye sorar. 

Anne güler ve şöyle yanıt verir:

“Bütün bu söylediklerini iyi biliyorum çocuğum. 

Ancak ne zaman bir köpek havlaması duysam kor-

kudan ne yapacağımı bilemiyor ve hemen tabanları 

yağlıyorum.”

Ne kadar inandırıcı olursa olsun hiçbir şey bir 

korkağa cesaret veremez.

At ve Seyis 

Sahtekâr bir seyis her gün atın yulafını çalıp sa-

tıyor, öte yandan at iyi görünsün diye her gün tımar 

ediyor, hayvana masajlar yapıyordu. At doğal olarak 

bu davranışa gücendi ve şöyle dedi:

“Eğer gerçekten iyi görünmemi istiyorsan beni 

daha az tımar et, daha çok besle.”
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Dağ 

Bundan yıllar önce bir dağdan büyük bir gürültü 

gelir. Ne olduğunu görmek için insanlar dağa koşu-

şurlar. Heyecan içinde uzun bir bekleyişten sonra 

dağdan çıka çıka bir fare çıkar. 

Gösterişli başlangıçları genellikle kötü bir son 

bekler. (Dağ fare doğurdu.)

Sinekler ve Bal Kavanozu 

Bir bal kavanozu mutfakta kırılır ve bal yere sa-

çılır. Balın kokusuna sinekler üşüşür ve balı yemeye 

başlarlar. Bütün bir balı bir güzel siler süpürürler. 

Ancak ayaklarına yapışan bal uçmalarına 

engel olur. Bütün çabalarının boşuna 

olduğunu anlayınca oburluklarına kı-

zıp şöyle derler:

“Bizler ne kadar aptal   

yaratıklarız. Küçük bir 

zevk uğruna hayatları-

mızdan olduk.”
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