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Önsöz

Kişileri hayvanlardan oluşan masallara “hayvan 

masalları” diyoruz. Bunlar, asıl masallardan (cin-

peri, Keloğlan vb.) daha kısadır; güldürücü fıkralara 

benzer. Tekerlemeler ya da tekerlemelere benzeyen 

kalıplaşmış sözler yoktur. Olaylar anlatılırken ayrıntı-

lara girilmez; kısa yoldan bir an önce sonuca varma-

ya çalışılır. Anlatım biçimi önemli değil, dinleyiciye 

(ya da okuyucuya) verilecek sonuç (ders, öğüt, bilgi) 

önemlidir. Anlatım; yalın ve kolay anlaşılır olmalıdır.

Bu masallarda, hayvanlar çoklukla kendilerine 

özgü niteliklerden uzaklaşmış, kılık kıyafet değiştir-

miş, insanlar değerine bürünmüşlerdir. Günlük ya-

şamda geçerli bir düşünceye güç kazandırmak, örnek 

göstermek, ders vermek gibi görevler üstlenmişlerdir. 

Başka bir söyleyişle, bu masalları yaratan, geliştiren, 

yayan anlatımcılar ya da masalcılar, hayvanları insan 
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değerleriyle yorumlamışlardır. Hayvanları birbirle-

riyle konuşturarak, çatıştırarak toplumun görüşünü, 

değer ölçülerini genel kural haline getirmişlerdir. 

Yani bu masallar, toplumun ortak görüşünden ve 

düşünüşünden doğmuştur. Bu doğuşun temelinde de  

düşünce ve anlatım özgürlüğünün olmadığı baskıcı 

ve karanlık dönemlerde, kötü yönetimlerin, haksız-

lıkların dolambaçlı yollardan eleştirisi vardır. Yani 

bu masallarda, hayvanlar değil insanlar anlatılmaya 

çalışılmıştır.

Ülkemiz, hayvan masalları yönünden çok zengin-

dir. Elinizdeki kitap, bunlar arasından seçilip derlen-

miştir. Severek okuyacağınızı umuyoruz.
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Tilkinin Yemini

Tilkinin biri, dağda gezerken dengesini yitirmiş, 

uçuruma yuvarlanmış. Kendine gelince şöyle bir 

çevresine bakmış, kuyu gibi bir yerde olduğunu anla-

mış. Her tarafı yara bere içindeymiş. Ayağa kalkmak 

istemiş, kalkamamış. Tanrı’ya yalvarıp yakarmaktan 

başka bir çare yok. O da öyle yapmış:

“Tanrım, biliyorum benim çok günahım var ki bu 

hallere düştüm,” demiş. “Ne olur beni bağışla! Bun-

dan sonra piliçlere dokunmayacağım. Onun bunun 

tavuklarını çalıp yemeyeceğim. Sana söz veriyorum, 

dahası yemin ediyorum, her ay kilolarca buğday ve 

darı alıp onları besleyeceğim. Ey ulu Tanrım! Yeter 

ki sen beni buradan kurtar, bundan böyle hiç günah 

işlemeyeceğim!”

Tilki, tam bu sırada, yukarı doğru başını kaldırıp 

bakınca bir keçinin kendisini seyrettiğini görmüş. 

Buna çok sevinmiş. Keçiye seslenmiş:
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“Keçi kardeş, senin orası çok sıcak olmalı,” de-

miş. “Yanıma gel, burası çok serindir, dinlenirsin. 

Hem bu arada biraz sohbet ederiz.”

Gerçekten de hava çok sıcakmış. Keçi birden 

atlayıp tilkinin yanına inmiş. İner inmez de sıkılmış, 

tilkinin oyununa geldiğini anlamış. “Buradan nasıl 

kurtulurum?” diye düşünmeye başlamış. 

Tilki keçiye, “Telaşlanma,” demiş. “Bu iş çok ko-

lay. Şu kenara yanaş. İki ayak üzerine dikil. Ben de 

üstüne basarak yukarı çıkayım.”
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Keçi, korku içinde, “Ben nasıl çıkacağım?” diye 

sormuş.

Tilki inandırıcı bir sesle, “Keçi kardeş, sakin ol,” 

demiş. “Ben de onu söyleyecektim. Seni kurtarmak 

için sağlam ve uzun bir dal bulurum. Dalı sana doğru 

uzatırım. Sen bu işte ustasın. Bir cambaz gibi dala 

tutunup bana gelirsin.”

Aptal keçi, kurnaz tilkinin sözlerine kanıp, “Peki,” 

demiş. Hemen ona bel vermiş. Tilki de keçinin beline 

basarak yukarı çıkınca keçiye şöyle seslenmiş:

“Acele etme, sen biraz burada bekle. Günah olur, 

yaş ağaç kesemem. Kuru, sağlam, uzun bir sırık bul-

duğumda gelip seni kurtarırım.”

Keçi, orada bekleyedursun, aradan aylar, yıllar 

geçmiş. Tilki, bir gün dağda bayırda dolaşırken yine 

kuyu gibi bir yere düşmüş. Kendine gelip nerede ol-

duğunu görünce de ettiği yemini ve keçiyi hatırlamış. 

Başlamış yine Tanrı’ya yalvarmaya:

“Ey bağışlaması sonsuz Tanrım! Biliyorsun sana 

verilmiş sözüm vardı. Onları yerine getirmek, tavuk-

lara yiyecek, keçiyi kurtarmak için sırık arıyordum.”

Ne demişler, “İnsan ne ekerse onu biçer.” Keçi-

nin “Ah”ı yerine gelmiş. Tilki oradan yani ikinci kez 

düştüğü kuyudan bir türlü çıkamamış. İnleye inleye 

ölüp gitmiş.
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Kurnaz Tilki

Tilki, yavrusunu büyütüp eğitmiş. Bildiği tüm 

kurnazlıkları ona öğretmiş. Avına nasıl yaklaşacak, 

onu nasıl yakalayacak, yuvasına nasıl getirecek, 

karşılaştığı tuzaklardan nasıl kurtulacak? Yaşamak, 

ayakta kalmak için bunlara benzer, bir sürü şeyi öğ-

retmiş.

Bir gün yavrusuna, “Ava yalnız gideceksin,” de-

miş. “Ben yorgunum, dinleneceğim. Dediklerimi 

unutma. Yakaladığın civcivleri şu çuvala koy, ağzını 

da kapat. Sakın elinden kaçırma!”

Yavru tilki, “Artık ben büyüdüm. Olgun bir tilki 

oldum,” diye diye yola koyulmuş. Gide gide köye 

varmış. Bir köşeye saklanıp beklemeye başlamış. Bi-

raz sonra bakmış ki biraz ileriden iki civciv geliyor. 

Hemen koşmuş. Onları kaptığı gibi çuvalın içine koy-

muş. Sonra çuvalı omuzlamış, köyden uzaklaşmış. 
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Bir an önce, sevincini annesiyle paylaşmak istiyor-

muş. Biraz yürüyünce yorulmuş. Dinlenmek için bir 

çalının dibine uzanmış. Derken orada uyuyup kalmış.

Bu arada civcivler gagalarıyla çuvalı yırtıp dışarı 

çıkmışlar. Tilki kaçtıklarını anlamasın diye, çuvalın 

içine de birkaç tane taş koymuşlar. Sonra köydeki 

kümeslerine dönmüşler.

Tilki, epeyce bir zaman geçtikten sonra uyanmış. 

Bu defa çuvalı zorlukla omzuna alabilmiş. Kendi 

kendine, “Amma da semiz civciv bunlar,” diyerek yü-

rümüş.

Anne tilkinin gözleri yoldaymış. Yavrusunun bu 

ilk avını çok merak ediyormuş. Öğleye doğru yavru-

sunun karşıdan geldiğini görünce sevinmiş. “Civcivler 

geliyor!” diye kazanı yanan ocağın üstüne koymuş. O 

beklerken su da kaynamaya başlamış.

Biraz sonra omzunda çuvalla bizim yeni avcı gel-

miş. Anne tilki, onu bağrına basıp kutlamış. Heyecan-

la çuvalı kaynar kazanın içinde boşaltmışlar. Taşlar, 

tangır tungur kazana dökülürken, sular da onların 

yüzlerine sıçramış. İkisi de oracıkta yanıp ölmüş.

Ne diyelim? Bizim kurnaz tilki, bu dünyada kur-

nazın da kurnazı olabileceğini anlamış ama birazcık 

geç kalmış.
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Katır ile Kurt

Kurt çok acıkmış. Avlanmak için kırlara çıkmış. 

Dereler, tepeler aşmış, yemyeşil otlarla kaplı bir ça-

yıra ulaşmış. Orada iriyarı bir devenin otladığını gör-

müş. Yavaş yavaş yanına yaklaşmış. Deve çok güçlü 

olduğu için saldırmayı göze alamamış. Saatlerce 

yutkunup durmuş. “Nasıl etsem de şu deveyi parça-

lasam?” diye düşünmeye başlamış.

O sırada koca bir aslan gelmiş. Kurda sormuş:

“Hayrola, ne düşünüyorsun?”

Kurt, “Çok acıktım. Şu deveyi yemek istedim ama 

yapamadım,” demiş.

“Neden?”

“Baksana çok güçlü. Benim gücüm onu parçala-

maya yetmez.”

Aslan kızmış. “Yazık senin kalıbına! Çok yazık 

senin o keskin dişlerine! İster misin şimdi parçalayıp 

yemeyi?”
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Kurdun gözleri parlamış:

“Kim istemez sultanım? Neredeyse açlıktan bayı-

lacağım.”

Aslan, büyük bir hızla devenin üstüne atılmış. 

Birkaç dakika içinde onu parçalamış. En yumuşak, en 

iyi parçalarını kendine ayırmış. Sonra kurdu sofraya 

çağırmış.

“Buyur, istediğin gibi karnını doyur. Şunu da 

unutma: Her zaman böyle olmaz. Biraz cesur ol. 

Korkak ve uyuşuk olursan aç kalırsın. İyi dinle, bu 

sözlerim kulağına küpe olsun.”

Aslanla kurt yiyip içmişler, uzunca bir söyleşiden 

sonra birbirlerinden ayrılmışlar.

Kurt, dere boyunda gezinirken bir inilti duymuş. 

Biraz ilerleyince çok yaşlı bir kurdun acılar içinde 

yerde çırpındığını görmüş. Bizimki, her tarafı yara 

bere içindeki hasta kurda efelenerek demiş ki: 

“Soydaşım, geçmiş olsun! Bu hallere nasıl düş-

tün? Hele anlat derdini.”

Hasta kurt, “Çok açım,” demiş. “Şu bayırda bir 

katır otluyor. Onu yakala, bana biraz et getir. Yalnız 

şuna dikkat et: Katır milletinin tekmesi dillere des-

tandır. Kendini korumaya çalış.”

Bizimki böbürlenmiş.

“Sen merak etme. Fil bile olsa şu keskin pençe-

lerle parçalar, ezerim. Yeter ki yanına bir varayım. 

Ondan sonrası kolaydır. Katırı yanında bil. Güle güle 

ye, afiyet olsun,” demiş.
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Karşı bayıra doğru bir kahraman gibi yürümüş. 

Az sonra katırın yanına varmış. Katır, durumu se-

zinlemiş ama hiçbir şeyden habersiz gibi otlamaya 

devam etmiş. Kendisine iyice yaklaşan kurda arka 

ayaklarıyla öyle bir tekme savurmuş ki bizimkisi ken-

dini yerde bulmuş. Acılar içinde uzun uzun uluyarak 

ölüp gitmiş.

Ne güzel söylemiş büyükler: Ulu (büyük) sözü 

dinlemeyen işte böyle uluyakalır.
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