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Elinizdeki bu kitapta, Mevlana’dan, Ezop’tan,
Lafonten’den, Beydaba’dan derlediğimiz bazı hayvan
hikayelerine yer verilmiştir. Her bir hikayenin özü ve
amacı, veciz bir sözle veya bir atasözüyle belirtilmeye
çalışılmıştır. Bu hikayeler, insanlığın 2500 yıllık bir
ortak kültür hayatının en güzel ürünleri olarak
düşünülmektedir.

 ﻻﻓﻮﻧﺘﯧﻦ ﯞﻩ ﺑﻪﻳﺪﺍﺑﺎ، ﺋﯩﺰﻭﭖ، ﻣﻪﯞﻻﻧﻪ،ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﻪﺭ )ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ
، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ.ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ( ﮔﻪ ﻳﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ
 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ2500  ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ، ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭ.ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻠﺪﻯ
.ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯚﺭﻧﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻗﺘﺎ

Bu kitabın Türkçe-Uygurca versiyonu Türkçe
öğrenmek isteyen Uygur dostlar ve Uygurca öğrenmek
isteyen Türk dostlar için hazırlanmıştır. Kısa bir süre
içinde Uygurcayı ana diliniz gibi konuşabileceğiz
dileğindeyim. Başarılar size yar olsun!

ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ-ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ
ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ
 ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ.ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻙ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺪﻯ
.ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﻠﻪﻛﺪﺍﺷﻤﻪﻥ
!ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
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ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻣﺎﮬﯩﻨﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯓ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻣﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﯓ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﯗﻕ .ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﭘﯘﺷﺘﻰ ﺧﺎﻻﺱ .ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻼﭖ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ» .ﻛﺎﺭﻝ
ﯞﯦﺘﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ
ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺸﯩﻐﯩﭽﻪ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ،
ﺧﻪﺕ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﺴﻪﻙ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻩﭖ
ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯘﻕ .ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺭﭖ-ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯘﻕ .ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻗﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ ،ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﮕﯜﺩﻩﻙ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺭﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﭖ ،ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯜﭼﯜﻙ
ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﭘﻠﯧﺘﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺩﻗﺎ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ) .ﮬﻪﺭﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯜﺭﻩﺕ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﮫﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ
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ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺭﻭﻣﺎﻥ
ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯ-ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ ،ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ-ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﯕﺘﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ
ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺧﯘﻟﯘﻡ-ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ
ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﻮﻳﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﯗﻕ ،ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﺩﯗﻕ،
ﻗﻮﻝ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻣﻪﺷﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺳﺎﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯗﻕ ،ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﻪﻳﻠﻪ-ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ...ﯞﻩﮬﺎﻛﺎﺯﯨﻼﺭ .ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺯﯦﮫﻨﯩﻲ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﺘﯘﻕ.
ﻧﯩﮫﺎﻳﻪﺕ ﺋﯘ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﯞﺍﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﯓ ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺯﻭﻕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ
»ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺑﺎﻻ« ﻧﯩﯔ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ »ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯘ
ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﭘﻪﻧﺪﻯ-ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﮬﻪﻡ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻧﺪ-ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﺯﺩﯗﻕ.
ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺗﺎﮬﯩﺮ ﺗﯘﻏﻠﯘﻗﻨﯩﯔ »ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘﺑﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺟﻪﯞﮬﻪﺭﻟﻪﺭ« ﯞﻩ ﺳﻪﺋﯩﺪ
ﺷﯩﺮﺍﺯﯨﻨﯩﯔ »ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ« ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ...ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺯﻭﺭ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﯗﻕ.
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ
»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ« ﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﻼﺭﻧﻰ ﭼﻮﯓ ﺧﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺪﯗﻕ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ

ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ (.ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﭼﻮﯓ ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﺪﺍ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﭼﯜﭼﯜﻙ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ
ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ »ﮬﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﺎﮬﺎ ،ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻢ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎ ،ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ
ﮬﻪﺭﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﯩﻠﻰ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﺗﺎﻕ ﮬﻪﺭﭘﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ »ﻙ ،ﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻪﺯﻯ ﮬﻪﺭﭘﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯜﭺ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ  32ﮬﻪﺭﭘﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﭖ ،ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯘﻕ .ﺗﯚﺕ
ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯘ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ ﯞﻩ »ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ
ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﻯ« ﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻗﯩﺴﯩﻢ» ،ﺋﯩﺰ« ﯞﻩ »ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻦ« ﺭﻭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﻮﯓ
ﮬﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ ﺭﻭﻣﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺗﯚﺕ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺗﻜﯜﺯﺩﯗﻕ .ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺯﻭﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻘﻰ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺯﻭﻕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ »ﺋﯩﺰ« ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ
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ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺩﻯ .ﻳﯧﺮﻯ
ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻻﻱ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻪ،
ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻗﻮﭘﺘﻰ) .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﺎﻟﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ (.ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭖ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎﻝ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

ﻳﺎﺩﻻﺷﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﻮﺭﺍﭖ
ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ،
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ.
ﺑﻪﺵ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ .ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﻻﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﮬﻪﺭﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ
ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ) .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺑﺎﺷﺘﺎ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﭖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻪﻡ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺷﯘ
ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﻮﻻﻱ ﺋﯩﺪﻯ( .ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ.
ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﺳﯚﺯ-ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﯩﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﯗﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ
ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﺯﺩﯗﻕ .ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﻪﺕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﺭﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ ﺧﻪﺕ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﻨﻰ
ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘ »ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ« ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﻰ .ﺑﺎﺭﺍ -ﺑﺎﺭﺍ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ »ﺋﻪﯓ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﺯﺩﯗﻕ) .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ،
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ،ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺪﻯ (.ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺭ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻩﻟﯩﺪﻯ) .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺧﻪﺕ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﺗﻪﺱ ﻛﻪﻟﺪﻯ (.ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﻧﮕﻪﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﻪﺵ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻼ
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﭘﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﻻ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﺍﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺭﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺗﯧﺨﻰ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﺘﺎ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭ
ﺑﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﯩﻠﯩﺪﯗﻕ .ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ ﯞﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ،ﺗﯜﺭﻙ
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ
ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﺪﺍ
ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ،ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﻪﯞﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯘﻕ ،ﯞﻩ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﺘﯘﻕ.
»ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ«  -ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﯘ »ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ« ﺗﯩﻞ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻤﯘ
ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﮔﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﯩﺮ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﯞﻩ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﺳﻰ

ﺑﺎﺵ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﺋﺎﻳﺎﻕ

ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ

Örnek

Küçük

Büyük

№

zaman

z

Z

17

j

J

18

S

19
20

Küçük

Büyük

ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ

ana

a

A

ﺯ

ﺯﺍﻣﺎﻥ

erkek

e

E

ﮊ

ﮊﺍﻧﺪﺍﺭﻣﺎ

jandarma

ırk

ı

I

ﺱ

ﺳﺎﻣﺎﻥ

saman

s

it

i

İ

ﺵ

ﺷﻪﺭﺕ

şart

ş

Ş

osman

o

O

ﻍ

ﺑﺎﻍ

bağ

ğ

Ğ

21

u

U

ﻑ

ﻓﻪﺭﯗﻕ

Faruk

f

F

22

Ö

ﻕ

ﻗﺎﻥ

kan

k

K

23

ﻙ

ﻛﯩﺮ

kir

k

K

24

ﮔﯜﻝ

gül

g

G

25

senin

n

N

26

n

N

27
28

№

ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ

1

ﺋﺎ  /ﺍ

2

ﺋﻪ

3

ﺋﯥ /ﯤ

ﺋﯧﺮﻕ

4

ﺋﻰ /ﻯ

ﺋﯩﺖ

5

ﺋﻮ  /ﻭ

ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ

6

ﺋﯘ  /ﯗ

ﺋﯘﺯﯗﻥ

uzun

7

ﺋﯚ  /ﯙ

ﺋﯚﻟﯜﻡ

ölüm

ö

8

ﺋﯜ  /ﯛ

ﺋﯜﺯﯛﻡ

üzüm

Ü

Ü

9

ﺏ

ﺑﺎﮬﺎﺭ

bahar

b

B

ﮒ

10

ﭖ

ﭘﺎﺭﻻﻕ

parlak

p

P

ﯓ

ﺳﯧﻨﯩﯔ

11

ﺕ

ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ

tertip

t

T

ﻥ

ﻧﺎﺯﯗﻙ

nazik

12

ﺝ

ﺟﺎﻥ

can

c

C

ﻡ

ﻣﯘﺭﺍﺕ

m murat

M

13

ﭺ

ﭼﺎﻱ

çay

ç

Ç

ﻝ

ﻟﯩﻤﻮﻥ

limon

l

L

29

14

ﺥ

ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ

harita

h

H

ﮪ

ﮬﺎﺭﺍﻡ

haram

h

H

30

15

ﺩ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

dünya

d

D

ﯞ

ﯞﺍﻟﻰ

vali

v

V

31

16

ﺭ

ﺭﻭﻣﺎﻥ

roman

r

R

ﻱ

ﻳﺎﻳﻼﻕ

yaylak

y

Y

32

ﺑﺎﺵ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﺋﺎﻳﺎﻕ

ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ
ﺋﺎﻧﺎ
ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ

Örnek
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ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﯞﻩ ﺋﯚﻛﯜﺯﻟﻪﺭ
ﺋﺎﭺ ﺋﺎﺭﺳـﻼﻥ ،ﺑﯩـﺮ ﺋﻮﺗﻼﻗﺘـﺎ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺋـﯜﭺ ﺋﯚﻛـﯜﺯﮔﻪ ﺋـﯘﭼﺮﺍﭖ
ﻗﺎﻟــﺪﻯ .ﺋﯚﻛــﯜﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﮬﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﺴــﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷــﻘﺎ
ﺋﯚﻛﯜﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.

ASLAN VE ÖKÜZLER
Aç aslan, bir çayırda otlayan 3 öküze rastladı. Öküzlerden
birine saldırmak istediyse de diğer öküzlerin yardıma koşması
üzerine, başarılı olamadı.

ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﯚﻛﯜﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩـﻚ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸـﯩﻐﺎ
ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟــﺪﻯ .ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩــﺮ ﭘﯩــﻼﻥ ﺗــﯜﺯﺩﻯ .ﺋﯚﻛــﯜﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺕ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯩﺘﻨﻪ ﺳﻮﻗﺘﻰ.

Ne yaparsa yapsın, öküzlerin birlik içinde savunması ile karşılaşıyordu.

ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐـﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﯩـﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﯩﻐـﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﯩـﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨـﻰ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻛﯜﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﺯﯗﻟـﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩـﺮﻯ ﺋـﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺋﻮﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

Sonunda bir plan yaptı. Öküzleri birbirine düşürücü iftiralar
yaydı. Aralarına fitne soktu. O zamana kadar birbirinden ayrılmayan ve birbirini savunan öküzlerin birlikleri bozuldu. Herbiri
ayrı yerde otlamak üzere dağıldılar.

ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋـﯜﭼﻰ ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘـﺎ
ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻛﯜﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﻮﯞﻟﯩﺪﻯ ،ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻧﺎﺷﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

.

Aslanın istediği de buydu. Üçü bir arada iken bir şey yapamadığı öküzleri teker teker avladı, sofrasına kahvaltı etti.

ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ

• Birlikten kuvvet doğar. Bölünenler zayıflar, düşmanlarına yem olurlar.

ﻳﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺭ) .ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯚﺭﻩ ﻳﻪﺭ(.
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ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
ﺑﯩــﺮ ﺩﻩﺭﯨــﺰﯨﮕﻪ ﺋﯧﺴــﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﭘﻪﺯﺩﯨﻜــﻰ ﻗــﯘﺵ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩــﺮﻯ
ﺳﺎﻳﺮﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﯩﭻ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

TEDBİR ZAMANINDA ALINMALI

ﺑﯩــﺮ ﺷــﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ﺑــﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐــﺎ ﮬﻪﻳــﺮﺍﻥ ﻗــﺎﭘﺘﯘ .ﻗﯘﺷــﺘﯩﻦ ﻧﯩﻤﯩﺸــﻘﺎ
ﻛﯜﻧـــــــﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﯩـــــــﭻ ﺳـــــــﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـــــــﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
ﻗﯘﺵ ﺋﯘﮪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

Bir pencereye asılmış olan kafesteki kuş, sadece geceleri
ötüyordu. Gündüzleri hiç ses çıkarmıyordu.
Bir yarasa, bu durumu merak etti. Kuşa, niye gündüzleri hiç
ötmediğini sordu.

ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺳﺎﻳﺮﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﯞﻩ ﺑﯘ ﻗﻪﭘﻪﺯﮔﻪ ﺳﻮﻻﻧﺪﯨﻢ.ﺑــﯘ ﻣﺎﯕــﺎ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﻮﻟــﺪﻯ .ﺋــﯘ ﻛﯜﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒــﺎﺭﻩﻥ ﻛﯜﻧــﺪﯛﺯﻯ ﮬﯩــﭻ
ﺳﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.

Kuş iç çekerek cevap verdi:
— Gündüzün öterken yakalandım. Ve bu kafese kondum. Bu bana ders oldu. O günden sonra artık gündüz ötmüyorum.

ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﺷﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

Yarasa gülerek, kuşa şöyle dedi:

ﮬﻪ ،ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸـﯩﯔﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.

— Evet, ama artık iş işten geçmiş. Yakalanmadan önce bunu düşünmen gerekirdi.

• Sonunda pişman olmak istemiyorsan, bir işe
başlamadan evvel iyice düşün. Ağa girdikten sonra aklı başına gelen balık gibi olma.

 .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎﯓ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷـﺘﯩﻦ
ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻳﺎﺧﺸـﻰ ﺋـﻮﻳﻼﻥ .ﺗﻮﺭﻏـﺎ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﻪﻗﻠـﻰ ﺑﯧﺸـﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎ.
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ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻥ ﺑﯚﺭﻩ
ﻗﯘﻳﺎﺵ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴـﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﮬﻪﻳـﯟﻩﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﻩ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:

GÖLGESİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE ALDANAN
KURT

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎﻗﻮﺭﻗﻘﯘﺩﻩﻛﻤﻪﻥ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸـﺎﮬﻰ ﺩﻩﭖ ﺋـﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ،-ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Güneşte kendi gölgesinin ne kadar büyük olduğunu gören bir
kurt, kendi kendine:
— Böylesine büyük bir yaratık olan ben, aslandan niye korkayım. Artık kendimi hayvanların kralı ilan edebilirim, demişti.

ﺑــﯚﺭﻩ ﻣﺎﻧــﺎ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴــﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧــﺪﺍ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩــﺮ
ﺋﺎﺭﺳــﻼﻥ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﻗــﺎﭘﺘﯘ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﻧﺎﮬــﺎﻳﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩــﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﺋﺎﺭﺳـﻼﻧﻤﯘ ﺋـﻮﺯﯗﻕ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﻮﯞ
ﺋﻮﯞﻻﺵ ﺯﻩﺧﻤﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟـﯘﭖ ﺋـﯘﻧﻰ ﭘـﺎﺭﭼﯩﻼﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﻧﯩﻐـﺎ ﺗﯩﻘﯩﭙﺘـﯘ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺑﻮﭘﺘﯘ:

Kurt bu düşünceler içinde iken, önüne bir aslan çıktı. Kendinin çok güçlü olduğuna inanan kurt, aslandan kaçmadı. Aslan da,
yemek için avlanmak zahmetine girmeden onu parçaladı ve karnına indirdi.
Kurdun son sözleri şu olmuştu:

 ﺋــﯚﺯ ﺋﯚﻟــﯜﻣﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴــﯩﺰ ﺑﯧﺸــﯩﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋــﯚﺯﯛﻡﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﯨﻢ.

— Kendi ölümümü kendi akılsız kafamla kendim hazırladım.

• İnsanlar çoğu zaman, kendi başlarına gelen felaketleri,
kibir ve akılsızlıkları ile kendileri hazırlar.

 .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺒﯩﺮ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﻳﺪﯗ.
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ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﻳﯩﻼﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺧﯘ
ﺑﯩــﺮ ﺗﻮﺧــﯘ ،ﻛﺎﺗﯩﻜﯩﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﻗــﺎﻧﭽﻪ ﺗــﺎﻝ ﻳﯩــﻼﻥ
ﺗﯘﺧﯘﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯘﺧﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

KOYNUNDA YILAN BESLEYEN TAVUK

ﺑﯩــﺮ ﻗﺎﺭﻟﯩﻐــﺎﭺ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ﻗــﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ:

Bir tavuk, kümesin önünde birkaç yılan yumurtası bulur ve
hemen yumurtalar üzerine kuluçkaya yatar.

ـ ﮬﻪﻱ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺗﻮﺧﯘ!

Bir kırlangıç, tavuğun bu davranışını görür. Ona şu uyarıyı
yapar:

ﻳﯩﻼﻧــﺪﻩﻙ ﺋﻪﺳــﻜﻰ ﺑﯩــﺮ ﺟــﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏــﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻨﯩﯔ ﺑﯩــﺮﭘﺎﻳﺪﯨﺴــﻰ ﺑــﺎﺭﻣﯘ؟ ﺋــﯘﻻﺭ ﭼــﻮﯓ ﺑــﻮﻻ-ﺑﻮﻟﻤــﺎﻱ ،ﺋﻪﯓ ﺋــﺎﯞﯞﺍﻝ ﺳــﯧﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.

!— Ey aptal tavuk
Yılan gibi kötü bir yaratığı dünyaya getirmenin senin için
?faydası var mı
Zira onlar büyür büyümez, önce seni öldürürler.

• Kötü huylu insanları değiştiremezsiniz. Onlardan uzak
durmakta, şerlerine karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

 .ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺧﯘﻳﻠﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺴـﯩﺰ .ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋـﯘﺯﺍﻕ
ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﺎﺭ.
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ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻘﺎ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺴـﻰ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘـﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺧﯘﺷـﺎﻝ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

KORKAĞA CESARET AŞILANAMAZ

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋـﻮﯞ ﭘﯧﺸـﯩﺪﻩ ﻳـﯜﮔﺮﻩﭖ ﻳـﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﯞﺍﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺗﯩﺘﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Bir geyik yavrusu ormanda anası ile birlikte mutlu yaşıyordu.

 ﺋﺎﻧﺎ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺑﺎﻻ ﻛﯩﻴﯩﻚ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﺘـﺘﯩﻦ ﮬﻪﻡ ﭼـﻮﯓ ﮬﻪﻡﺗﯧﺰ ﻳﯜﮔﺮﻩﻳﺴﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻟﯩﺮﯨـﯔ
ﺑﺎﺭ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺭﻗﯩﺴﻪﻥ؟

Bir gün uzaktan av peşinde koşan köpeklerin sesleri gelince
ana geyik titremeye başladı.
— Anne, dedi yavru geyik. Sen bir köpekten daha büyük ve
daha hızlısın. Üstelik kendini savunacak boynuzların var, niye
?korkuyorsun

ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘ:

Anne geyik acı acı güldü.

ـ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻗـﻮﺯﺍﻡ ،ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻼﻱ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﺎﯞﺷﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺭ -ﺋﺎﯕﻠﯩﻤـﺎﻱ ﻗﯧﭽﯩﺸـﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.

— Söylediklerinin hepsi doğru yavrum, ama ne yapayım ki,
bir köpek havlaması işitir işitmez, kaçmaktan başka bir şey düşünemez oluyorum.

• Korkağa cesaret aşılanamaz.

 .ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻘﺎ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻠﯩﮕﯩﻠـﻰ )ﺋﻮﻛـﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋـﯘﺭﻏﯩﻠﻰ(
ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
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ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯ
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ،ﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

KIRILAN BOYNUZ

ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ،ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺋـﯚﭼﻜﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺗﺎﺵ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﯞﻩﺗﺘﻰ،
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﻣﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳـﺪﻯ .ﭘـﺎﺩﯨﭽﻰ ،ﺋﯩﮕﯩﺴـﯩﻨﯩﯔ
ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺋﯚﭼﻜﯩﮕﻪ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ:

Bir çoban, sürüden ayrılan bir keçiyi geri getirmeye çalışıyordu. Ama keçinin inadı tutmuş, geri dönmeye yanaşmıyordu.
Çoban, çaresiz kalınca, yerden bir taş alıp keçiye fırlattı. Taş
keçinin boynuzuna çarpıp boynuzu kırdı. Hayvanı çirkin hale getirdi. Çoban, efendisinin öfkesinden korkarak keçiye yalvardı:

 ﺋﯚﺗﯜﻧـــﯜﭖ ﻗـــﺎﻻﻱ ،ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻤﻐـــﺎ ﻣﯜﯕﮕـــﯜﺯﯛﯕﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩـــﯔﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﯞﻩﺗﻜﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺩﯦﻤﯩﮕﯩﻦ -،ﺩﯦﺪﻯ.

— Ne olur, efendime, boynuzunu benim kırdığımı söyleme,
dedi.

ﺋﯚﭼﻜﻪ:

Keçi:

ـ ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ -،ﺩﯦﺪﻯ- ،ﻣﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ
ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯛﻡ ﺩﻩﻳﺪﯗ.

— Sen ne aptal adamsın, dedi. Ben söylemesem bile, boynuzum söyleyecek.

 .ﻳﻮﺷـــﯘﺭﯗﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸـــﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺷـــﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.

• Gizlenmeyecek şeyleri gizlemeye çalışmanın hiç bir faydası olmaz.
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ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯜﻥ ﺑـﻮﻳﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺑﯩـﺮ ﺑﯧﻠﯩـﻖ ﺗﯘﺗـﺎﻻﭘﺘﯘ.
ﻗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨـﻰ ﭼـﯧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺳـﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯧﻠﯩـﻖ
ﺗﯩﻠﻐﺎ ﻛﻪﭘﺘﯘ:
ﻣﻪﻥ ﺑﯩـــﺮ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩـــﻨﻪ ﺑﯧﻠﯩـــﻖ .ﺳـــﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗـــﺎﺭﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰﺗﯘﻳﻐﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻻﻱ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﭼـﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﻪﻱ ،ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺭﺳﯩﺰ.

ÇARESİZİN SÖZÜNE İNANILMAZ
Adam, gün boyunca sadece küçük bir balık yakalayabilmişti.
Oltaya takılan küçük balığı kovasına atarken, balık dile geldi:

ﻳﺎﻕ ،ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴـﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤـﺎﺱ -،ﺩﻩﭘﺘـﯘ ﺑﯧﻠﯩﻘﭽـﻰ- .ﻣﻪﻥﺳﯧﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯧﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯔ »ﻗﯧﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗـﺎﻳﻠﻰ ﺑﯧﻠﯩﻘﭽـﻰ ،ﻣﯧﻨـﻰ
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯘﺗﺎﻟﯩﺴﺎﯓ ﺗﯘﺕ!« ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

— Ben küçücük bir balığım. Sizin karnınızı doyurmam. Ne
olur beni suya bırakın, büyüyünce ben buraya gelirim, o zaman
beni yakalarsınız.
— Hayır, olmaz, dedi balıkçı. Ben seni şimdi yakaladım. Eğer
suya geri bırakırsam, o zaman senin bana söyleyeceğin: “Gel bakalım balıkçı, beni bir daha yakalayabilirsen yakala” sözü olur.

 .ﺋﯜﻣﯩﺪﺳـــﯩﺰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـــﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺩﯨﻠﯩـــﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸـــﻪﻧﻤﻪﯓ.
ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﺩﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ.

• Ümitsiz durumda olanların vaadlerine inanmayınız. Çaresizlik insana her sözü verdirir.
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺑﯩــﺮ ﺑــﺎﻏﯟﻩﻥ ،ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨــﻰ ﺳــﯘﻏﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗــﯘﺩﯗﻗﺘﯩﻦ ﺳــﯘ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻗﯘﺩﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳـﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩـﺖ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴـﯩﺰﻻ
ﻗﯘﺩﯗﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

İYİLİĞE KÖTÜLÜKLE KARŞILIK VERMEK

ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯧﺸﯩﻨﺪﻯ ﯞﻩ ﻗﯘﺩﯗﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﯩﺘﻨـﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐـﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﺩﯗﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ ،ﻗﻪﺩﺭﯨﻨـﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩـﮕﻪﻥ ﺗﯘﺯﻛـﻮﺭ
ﺋﯩﺖ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.

Bahçıvan, tarlasını sulamak için kuyudan su çekiyordu. Kuyunun etrafında koşuşup duran köpek aniden kuyuya düştü.
Bahçıvan derhal soyundu ve kuyuya indi. Köpeği kucağına
alıp çıkacağı sırada kadir-bilmez nankör köpek, efendisinin elini
ısırıverdi.

ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﻘﺎ:
ﺩﯦــﻤﻪﻙ ﺳــﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣــﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏــﺎﻥ ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺴﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩـﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋـﯘ ﮬﺎﻟـﺪﺍ
ﻗــﯘﺩﯗﻗﺘﯩﻦ ﺋــﯚﺯﻩﯓ ﭼﯩــﻖ -،ﺩﯦ ـﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺘﻨــﻰ ﻗﺎﻳﺘــﺎ ﻗﯘﺩﯗﻗﻘــﺎ ﻗﻮﻳــﯘﭖ
ﺑﻪﺭﺩﻯ.

— Demek seni ölümden kurtaran birine böyle teşekkür ediyorsun. Sen yardım edilmeye layık değilsin. O halde, kuyudan
kendin çık, dedi ve köpeği tekrar kuyuya bıraktı.

 .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻼﺭ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ.

• Bazı insanlar kendilerine iyilik yapan insanlara bile kötülükle karşılık vermekten geri durmazlar.

Bahçıvan can acısı ile köpeğe:
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ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻣﯘﺷﺖ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﺭ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺋﯚﻛﯜﺯﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﻛﯜﺯ ،ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﯧﺮﯨـﭗ-ﺋﯧﭽﯩـﭗ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐـﺎ
ﻛﯩــﺮﺩﻯ .ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﻰ ﺋﺎﭼﻘــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ .ﻳﻪﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﻩ
ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺖ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ
ﺑﯚﻟــــﯜﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼــــﯜﻥ ﺋﯚﻛــــﯜﺯﻧﻰ ﭼﯩﺸــــﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟــــﺪﻯ.
ﺳﻪﯞﯨﺮ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻛﯜﺯ ،ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺪﻯ:

HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜ
Bir köpek, öküz ahırına girdi ve onun yiyeceği olan samanların üzerine uzandı.
Az sonra öküz, tarladan yorgun argın çıka geldi. Karnı acıkmıştı. Yiyeceği olan saman üzerinde yatan köpeği uyandırdı. Köpek af dileyecek yerde uykusu bölündüğü için öfkelenerek öküzü
ısırmak istedi.

 ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﻐــﺎ ﺷــﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴــﺎﯓ ﻛﻪﻝ ،ﺑﯩﻠــﻠﻪﻳﻪﻳﻠــﻰ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺳــﻪﻥ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩــﭗ ﻳــﺎ ﻣﺎﯕــﺎ
ﻳﯩﮕﯜﺯﻣﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﻳﺎ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﻳﯩﻤﻪﻳﺴﻪﻥ.

Sabrı tükenen öküz, köpeğe şöyle çıkıştı:
— Benim yiyeceğime ortak olmak istiyorsan, buyur beraber
yiyelim. Ama sen, samanın üstüne yatmış; ne kendin yiyor, ne de
bana yediyorsun.

 .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺳﻪﯞﻩﻧﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻗﻠﯩـﻖ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﻧﺎﮬﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ.

• Bazı insanlar suçlu oldukları halde, haklı imiş gibi davranarak, haksızlıklarını gözlerden gizlemek isterler.
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ﺋﻮﯞﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﯞﻟﯩﻨﺎﺭ
ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﻩ ،ﺋﻮﺗﻼﻗﺘﺎ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﯩـﻴﻠﻪ
ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﻣﺎﻟﭽﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﻣﺎﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯛﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩـﺮ
ﻗﻮﻱ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩـﭗ )ﻗـﻮﻱ ﺗﯧﺮﯨﺴـﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻧﯘﯞﯦﻠﯩﭗ( ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﯩـﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﭘﺘـﯘ ﯞﻩ ﻗـﺎﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐـﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯧﻐﯩﻠـﺪﺍ ﭘﯘﺭﺳـﻪﺕ
ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

AVA GİDEN AVLANIR
Bir kurt, çayırda otlayan koyunları yemek için bir hile düşünmüştü. Çobana ve çoban köpeğine farkettirmeden, sırtına bir koyun postu geçirerek koyunlar arasına dalmış ve karnını doyurmak
için ağılda uygun zamanı kollamaya başlamıştı.

ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣـﺎﻟﭽﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﻮﺭﺳـﯩﻘﻰ ﺋﯧﭽﯩـﭗ ،ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧـﻰ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﭖ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﻣﺎﻟﭽﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﭘﺘﯘ.

Bu arada çobanın da karnı acıkmış, koyunlardan birini kesip
pişirmek niyeti ile ağıla girmişti.

ﻣﺎﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻱ ﺩﻩﭖ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸـﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳـﻜﻪﻥ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻥ
ﻗﻮﻱ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯚﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.

Çoban, önüne çıkan ilk hayvanı yakalayıp ağılda hemen kesti.
Çobanın koyun diye bıçakla başını kestiği hayvan, koyun postuna bürünmüş kurttan başkası değildi.

 .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﻮﯞﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﯞﻟﯩﻨﺎﺭ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﯩﻴﻠﻪ
ﯞﻩ ﺗﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﻪﺭ.

• İnsan bazen ava giderken avlanır. Başkasına kurduğu hile
ve tuzağa kendi düşer.
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ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ
ﺋﯩﺘﻼﺭ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺳـﻼﻥ ﺗﯧﺮﯨﺴـﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯨﻠﯩـﭗ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮﻩ
ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋﻮﻳﻨــﺎﭘﺘﯘ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩــﺮﻯ ﺗﯧﺮﯨﻨــﻰ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘــﯘ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩــﺮﻯ ﭼﯩﺸــﻠﻪﭖ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭘﺘﯘ.
ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ،ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸـﯩﭗ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

DÜŞENİN DOSTU OLMAZ

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩـﺪﻯ ،ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑـﯘ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﻜﻨـﻰﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻣﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ؟

Köpekler, yolda bir aslan derisi bulmuş, onunla alaylı bir şekilde oynuyorlardı. Kimisi deriyi tekmeliyor, kimisi dişleyip parçalıyordu.

ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻧﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻗﺎﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ.

Bu durumu gören bir tilki, köpeklerin yanlarına yaklaşarak
onlara dedi ki:
— Eğer bu aslan hayatta olsaydı, siz bu şımarıklığı gösterebi?lir miydiniz acaba
O zaman onun pençesinin, sizin dişlerinizden kat kat keskin
olduğunu anlardınız.

 .ﻳﯩﻘﯩﻠﻐــﺎﻧﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛــﯚﭖ ﺑﻮﻟــﯘﺭ .ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩــﯔ ﺩﻭﺳــﺘﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.

• Düşene tekme vuran çok olur. Düşenin dostu olmaz.
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ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﯜﺯﯛﻡ
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻟﺴﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﺋـﯜﺯﯛﻡ
ﺑﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﻗـﺎﭘﺘﯘ .ﻗﯘﻳـﺎﺵ ﻧﯘﺭﯨـﺪﺍ ﺳـﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ ﭘﯩﺸـﻘﺎﻥ
ﺋﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺳﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺑﺎﺭﺍﯕـﺪﯨﻜﻰ ﺳـﺎﭘﺎﻗﻼﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

EKŞİ ÜZÜMLER

ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺳﻪﻛﺮﻩﭘﺘﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻳﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﭘﺘﯘ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺳــﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﭙﺘــﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﭘﺘــﯘ .ﺋــﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩــﻖ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺷــﯩﻤﯘ
ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

Tilki, açlıktan ve susuzluktan halsiz düşmüş halde, bir üzüm
bağına daldı. Güneşin olgunlaştırdığı üzümler ağzını sulandırıyordu. Ama asmalardaki salkımlar da onun yetişemeyeceği kadar
yükseklerdeydi.

 ﺯﺍﺩﻯ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳـﺘﯩﻢ .ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ.

Tilki sıçradı, ama üzümlere ulaşamadı. Bir kere daha denedi.
Yine erişemedi. Üçüncü denemesi de başarısızlıkla sonuçlanınca,
kendi kendine şöyle mırıldandı:
— Zaten ben, o üzümleri yemek istememiştim. Hem, onların
ağza konulmayacak kadar ekşi olduklarını da biliyorum.

•Kedi erişemeyeceği ciğere pis dermiş.

 .ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺟﯩﮕﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﺩﻩﻳﻤﯩﺶ.
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ﺋﯩﺶ ﺗﺎﺷﻼﺵ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﻳﯩﻐﯩـﻦ ﺋﯧﭽﯩﭙﺘـﯘ.
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴـﺘﻪﻙ ﯞﻩ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴـﺎﺟﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.

BOYKOT
İnsandaki organlar, bir gün aralarında bir toplantı yaptılar.
Kendilerinin sabahtan akşama kadar midenin istek ve ihtiyaçları
uğrunda çalıştıklarını söylediler.

ﻳﯩﻐﯩـــﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷـــﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﻛﯧـــﻴﯩﻦ ﺋﺎﺷـــﻘﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﻗﻮﻟﻼﺭ ﺗﺎﻣـﺎﻗﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏـﺎ ﺋﺎﭘﺎﺭﻣﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ  ،ﺋﯧﻐﯩـﺰ ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﻗﻮﺑـﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭼﯩﺸﻼﺭ ﭼﺎﻳﻨﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

Toplantı sonunda, bundan sonra midenin isteklerinin yerine
getirilmemesini
kararlaştırdılar.
Eller
yiyeceği
ağza
götürmeyecek, ağız yiyecek kabul etmiyecek, dişler
çiğnemeyecekti.

ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Mide dışındaki organlar, mideye karşı boykota başladıktan kısa zaman sonra, mide ile birlikte hastalanmaya başladılar.

ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘــﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺷــﻘﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﯩــﯔ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻣـﯘ
ﺋﺎﺷــﻘﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴــﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧــﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗــﺪﯨﺮﺩﻩ ﺋــﯚﺯ ﮬﺎﻳــﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

Sonunda anlaşıldı ki, mide nasıl diğer organların yardımı olmaksızın hayatiyetini devam ettiremezse, diğer organlar da midenin ihtiyaçlarını karşılamadıkları takdirde kendi canlılıklarını sürdürememektedirler.

 .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑـﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋـﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.

• Toplumda herkes kendi hissesine düşen görevi yerine getirmelidir.
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ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﮬﻪﺳﻪﻝ
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺳـﻪﻝ ﻗﯘﺗﯩﺴـﻰ ﺋﯚﺭﯛﻟـﯜﭖ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﮬﻪﺳﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺑـﯘﻧﻰ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻱ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺳﻪﻟﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯘ.

SİNEKLER VE BAL

ﺑــﯘ ﺋﻪﮬــﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﭘﺎﺷــﯩﻼﺭ ﺧﯘﺷــﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﮬﻪﺳــﻪﻟﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﮬﻪﺳﻪﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﻴﯩﺸـﻜﻪ ﺑﺎﺷـﻼﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴـﯩﺰ
ﻗﺎﻧــﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﮬﻪﺳــﻪﻟﮕﻪ ﺋﯘﭼﯘﺷــﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜــﺎﻥ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕــﯜﺩﻩﻙ
ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻣﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ.

Bir bakkalın rafındaki bal kavanozu devrilip yere düşmüş, ballar etrafa dökülmüştü. Bakkal durumun farkına varmadığından,
dökülen balları temizleyememişti.

ﮬﻪﺳﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻻﺷﻘﺎﻥ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭ ﺋﻪﻣـﺪﻯ
ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ:

Bu durumu gören sinekler, sevinçle bala üşüşüp baldan yemeye
başladılar. Ama birdenbire kanatlarının ve ayaklarının bala, uçmalarına imkan vermiyecek şekilde bulaştığını gördüler.

 ﺑﯩﺰ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ .ﮬﻪﺳﻪﻟﮕﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠـﺪﯗﻗﻜﻰ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ.

Bala sevinçle üşüşen sinekler, şimdi durumlarına ağlıyorlar ve:
— Meğer biz ne kadar düşüncesizmişiz. Bala o kadar tamah
ettik ki, onun bizim için ne kadar tehlikeli olduğunu unutuverdik.

 .ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭ.

• Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.
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ﺧﯘﻳﯘﻡ ﺑﯘ!
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﭼﺎﻳﺎﻧﻨﯩـﯔ
ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋـﺎﻏﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺋﯜﺯﯛﺷـﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﭼﺎﻳﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ
ﭘﺎﻗﯩﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭘﺘﯘ.

!HUYUM BU
Önündeki suyu nasıl geçeceğini bilemeyen akrebin haline, bir
kurbağa acımış, onu sırtına bindirip yüzmeye başlamış. Suyun ortasına geldiklerinde, akrep kendine yardım eden kurbağayı sokmaya kalkmış. Kurbağa can havli ile:

ﭘﺎﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ:

— Sana iyilik edene sen böyle mi davranırsın? diye
haykırmış.

 ﺳــﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐــﺎ ﺳــﻪﻥ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋــﺎﻣﯩﻠﻪﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟ -ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭘﺘﯘ.

Akrep alaylı şekilde:
— Ne yapayım. Elimde değil. Benim huyum bu. Sokmadan
edemem, demiş.

ﭼﺎﻳﺎﻥ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ:
 ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩــﻼﻱ .ﺋﯩﺨﺘﯩﻴــﺎﺭﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺧﯘﻳــﯘﻡ ﺑــﯘ.ﭼﺎﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﭘﺎﻗـﺎ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﺳـﯘﻏﺎ ﺷـﯘﯕﻐﯘﭘﺘﯘ ﯞﻩ
ﺋﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻳﺎﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Kurbağa derhal suya dalar ve yüzme bilmediğinden boğulmak
üzere olan akrebe şöyle seslenir:
— Sen de benim kusuruma bakma! Benim de huyum suya
dalmaktır. Dalmadan edemem.

 ﺳﻪﻧﻤﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﯘﻳﯘﻡ ﺳﯘﻏﺎ ﺷﯘﯕﻐﯘﺷﺘﯘﺭ.ﺷﯘﯕﻐﯘﻣﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.

• Kötü huylu ile dostluk kuran, bir gün ondan zarar göre-

 .ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺧﯘﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ceğini unutmamalıdır.
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ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ
ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩـﯔ ﭼﯩﻠﻠﯩﺸـﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛـﺮﻩﻙ ﺋﯜﺭﻛﯜﺗﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﺷــﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻜﻪ ﮬﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻘﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ ،ﺧــﻮﺭﺍﺯ ﭼﯩﻠﻼﺷــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ .ﺷــﯩﺮﻣﯘ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻨﻰ
ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ.

YANLIŞ BİR AKIL YÜRÜTME
Bir aslanı bir horozun ötüşü kadar ürküten başka bir ses yoktur.

ﺷـــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺧـــﻮﺭﺍﺯ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨـــﺪﯨﻦ ﺋﯜﺭﻛـــﯜﭖ ﻗﯧﭽﯩﺸـــﻰ ﺋﯧﺸـــﻪﻛﻨﻰ
ﻛﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﺭﻛﯜﮔﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﺷـﯩﺮ
ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ.

Aslanın biri, bir gün bir eşeğe saldırmaya hazırlanırken, horoz
ötmeye başlar. Aslan da eşeği yemekten vazgeçip kaçar.
Aslanın horoz sesinden ürküp kaçması eşeği keyiflendirir. Horoz sesinden böylesine ürken bir aslan, eşek sesinden daha fazla
korkar, diye düşünür.

ﺷﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﮬﺎﯕﺮﺍﭖ ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ
ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.

Aslanın ardına takılır. Anırarak onu iyice korkutmak ister.

ﺷﯩﺮ ﺩﯙﺕ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﮬﺎﯕﺮﺍﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻣﻠﯩﺪﻩ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.

Aslan, aptal eşeğin anırarak kendini kovaladığını görünce, hemen geri döner ve onu bir hamlede parçalayıp işini bitirir.

 .ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﮬﺎﻻﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ
ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﯞﻩ ﮬﯜﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐـﺎﻧﻼﺭ
ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯗ.

• Olayları dış görünüşlerine göre değerlendirmek, insanı
yanlış sonuç ve hükümlere götürür. Akıllarını doğru kullanamayanlar, bedelini pahalı öderler.
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ﺳﯘﻧﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ؟
ﺑﯘﻻﻗﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺗﻮﻣـﯘﺯ ﻳـﺎﺯ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺑﯩﺮﯨـﺪﻩ ،ﺑﯩـﺮ
ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺳﯘ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ »ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﻤﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﺑﺎﺷـﻼﭖ،
ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﮬﺎﯞﺍﺩﺍ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ
ﻗﯘﺯﻏﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﻗـﺎﭘﺘﯘ .ﻗﯘﺯﻏـﯘﻧﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ-ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﻗﯘﺯﻏﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﺳﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ
ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﺸــﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩــﻚ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷــﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

?SUYU ÖNCE KİM İÇECEK
Pınarların kuruduğu çok sıcak bir yaz günü, bir aslan ile bir
ayı bir su başında biraraya gelirler.
İki hayvan, “önce ben içeceğim”, kavgasına başlayıp birbirlerine saldıracakları sırada havada uçuşan akbabaları görürler. Akbabalar onların kapışmasını beklemektedir. Akbabalara yem olmaktansa, suyu biraz geç içmenin daha hayırlı olacağını anlıyan 2
hayvan, bu sefer, suyu birbirlerine ikram yarışına girerler.

 -ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ،ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ،ﺳﯘﻧﻰ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﯔ -،ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ.

— Arkadaş, buyur, suyu önce siz için, derler.

• Komşunuzla kavga etmeden önce, pusuda bekliyen düş-

 .ﺧﻮﺷﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺟﯧـﺪﻩﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸـﺘﯩﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ،ﺗـﻮﺯﺍﻕ ﻗـﯘﺭﯗﭖ
ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﯓ.

manlarınızın varlığını hatırlayınız.
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ﭘﺎﺭﺍ
ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﮬﻮﻳﻼ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﻳﻨﯩـﯔ
ﺋﯩﺘﻰ ﮬﺎﯞﺷﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﺮﻯ:

RÜŞVET
Hırsızın biri, bahçe duvarına tırmanırken, onu gören evin köpeği havlamaya başladı. Hırsız:

ﺟﯩــﻢ! ﺋــﺎﯞﺍﺯﯨﯖﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣــﺎ -،ﺩﻩﭖ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩــﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺳــﯧﻨﯩﯔﺋﯩﮕﻪﯕﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ.

— Sus! Ses çıkarma, diye fısıldadı. Ben senin sahibinin arkadaşıyım.

ﯞﻩ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ.

Ve cebinden çıkardığı yiyecek parçalarını köpeğe attı.

ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩﺘﻰ:

Evin sadık köpeği:

ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ -،ﺩﯨـﺪﻯ .ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ ﺷـﯜﺑﮫﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ .ﺋﻪﻣﻤـﺎﮬــﺎﺯﯨﺮ ﻣﯧﻨــﻰ ﺟﯩﻤﯩﻘﺘــﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮬﻪﺩﯨﻴﻪﻟﯩــﺮﯨﯖﮕﻪ ﻗــﺎﺭﺍﭖ،
ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺟﻪﺯﻣﻠﻪﺷﺘﯜﺭﺩﯛﻡ.

— Hayır, hayır, dedi. Senden şüphelenmiştim ama, şimdi sus
payı olarak hediyeler dağıtmana bakarak, niyetinin kötü olduğuna
kesin kanaat getirdim.
Ve köpeğin ısrarlı havlamasına uyanan ev halkı, hırsızı kıskıvrak yakaladılar.

ﯞﻩ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤـﺎﻱ ﮬﺎﯞﺷﯩﯩﺸـﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺋـﯚﻱ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﻯ.

;• Görevde olan birine verilen hediye, saygı ifadesi değil
sus payı ve rüşvet niyetinin göstergesidir.

 .ﯞﻩﺯﯨﭙﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧــﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﮬﻪﺩﯨــﻴﻪ ﮬــﯚﺭﻣﻪﺕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴــﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺟﯩﻤﯩﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺕ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ.
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ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻼﺭ ﺋﯩﺠﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯗﺭ
ﺋﯘﺳﺴــﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋــﯚﻟﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻗﺎﻏــﺎ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩــﺮ ﺳــﯘ
ﻛﻮﻣﺰﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺳـﯘ ﻛﻮﻣﺰﻩﻛﻨﯩـﯔ ﺗﯧﮕﯩـﺪﻩ ﺋﯩـﺪﻯ ﯞﻩ
ﻗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

İHTİYAÇLAR İCADLARIN ANASIDIR

ﻛﻮﻣﺰﻩﻛﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋـﯚﺭﯛﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻛـﯜﭼﻰ
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩــﺪﻯ .ﻗﺎﻏــﺎ ﭼﺎﺭﯨﺴــﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﻳﻪﺭﺩﯨـﻦ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺗﺎﺷـﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﻛﻮﻣﺰﻩﻛﻨﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ .ﻛــﻮﻣﺰﻩﻛﻜﻪ ﺗــﺎﺵ
ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺭﻟﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

Susuzluktan ölme derecesine gelen bir karga, yerde bir su testisi gördü. Ama, su testinin dibinde idi ve karganın gagası suya yetişemiyordu. Testiyi kırmak için devirmeyi denedi. Ama gücü buna yetmedi.
Karga çaresizlik içinde ne yapacağını düşünürken birden aklına bir fikir geldi. Yerden ufak taşlar alıp testinin içine atmaya başladı. Testiye taş doldukça, içindeki suyun seviyesini de yükseltiyordu. Nihayet su, testinin ağzına kadar çıktı. Karga da testinin
kenarına konarak suyu içti ve susuzluğunu böylece giderdi.

ﻧﯩﮫﺎﻳﻪﺕ ﺳﯘ ،ﻛﻮﻣﺰﻩﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﻗـﺎﻏﯩﻤﯘ ﻛﻮﻣﺰﻩﻛﻨﯩـﯔ
ﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻧﯘﭖ ﺳﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺳﺘﻰ.

• Bir şeyi icad etmek için, önce ona ihtiyaç hissedilmesi gerekir. Bütün keşif ve icadların anası, ihtiyaçtır.

 .ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠـﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴـﺎﺝ ﮬﯩـﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺸـــﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧـــﺮﻩﻙ .ﭘﯜﺗـــﯜﻥ ﻛﻪﺷـــﯩﭗ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺎﺗﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴـــﻰ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﺪﯗﺭ.
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﻰ
ﺑﯘﻻﻕ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ ﺑﯩـﺮ ﺋـﻮﺕ ﺳـﺎﯕﮕﯩﻼﭖ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﺑﯘ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﺳـﯘﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸـﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴـﯩﻤﯘ ،ﺷـﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠـﯘﻏﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـﭗ ،ﺳـﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ ﭼﯜﺷـﯜﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.

İYİLİĞİN MÜKAFATI

ﺷﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺷﯧﺨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﭘـﺎﺧﺘﻪﻙ ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﻨﯩـﯔ
ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟـﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﺳـﯘﻏﺎ ﺑﯩـﺮ
ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻕ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸـﯩﻐﺎ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ﯞﻩ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.

Pınarın başında, suyun içine doğru bir ot uzanıyordu. Karınca
bu ota tırmanarak suya erişmek istediyse de, rüzgarın etkisiyle
dengesini kaybetti ve suyun içine düşüverdi.
Civardaki bir ağaç dalında duran kumru, karıncanın boğulmak
üzere olduğunu görmüştü. Hemen suya bir yaprak bırakıp
karıncanın bu yaprağa tırmanmasını sağladı ve onu boğulmaktan
kurtardı.

ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﯞﭼﻰ ﭘﺎﺧﺘﻪﻛﻨﻰ ﺋـﻮﯞﻻﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺗـﻮﺯﺍﻕ ﻗـﯘﺭﯗﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺧﺘﻪﻛﻨﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﯞﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸـﯩﻐﺎ ﺑـﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳﺎﻟﯩﯖـﺎﭺ
ﭘﺎﭼﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋـﻮﯞﭼﻰ ﺟـﺎﻥ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺮﯨﺸـﯩﻐﺎ،
ﭘﺎﺧﺘﻪﻙ ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ.

.

Bu sırada bir avcı da kumruyu avlamak için tuzak kurmakla
meşguldü. Kendini kurtaran kumruyu tehlike içinde gören karınca,
hemen avcıya doğru gitti. Onu çıplak bacağından ısırdı. Avcı can
acısıyla bağırınca kumru tehlikeyi gördü ve derhal uçup kurtuldu.

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ.

• İyilik yapan, daima iyilik görür.
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ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻛﯜﻟﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﻗﯩﺴـﯩﺮ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﻨﻪﻙ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨـﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷـﻘﺎ
ﻗﺎﺗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﻮﺗﻼﻳﺘﺘﻰ.

SON GÜLEN İYİ GÜLER

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﻛﯜﺯﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ:

Bir zamanlar kısır bir inek vardı. Kendisini köylüler sabana
sürmezler, o da dilediği gibi gezer, serbestçe otlardı.

 ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﺴـﻪﻥ -،ﺩﯦـﺪﻯ .ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩـﭽﻪﻗﺎﻥ-ﺗﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺴﻪﻥ .ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍ ،ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻼﻣـﺪﯨﻢ؟ ﻳـﺎ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﻳﺎ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ.

Bir gün saban çeken öküze alaylı şekilde yaklaşıp:
— Sen ne kadar zavallısın, dedi. Sabahtan akşama kadar kan
?ter içinde çalışıyorsun. Bir de bana bak, hiçbir iş yapıyor muyum
Ne karışanım var, ne görüşenim. Yaşlı öküz, bu alaylara ses çıkarmadan işine devam etti.

ﻗﯧﺮﻯ ﺋﯚﻛﯜﺯ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﺎﮬﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋـﯘ ﻛـﯧﭽﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩـــﺪﻩ ﺑﯩـــﺮ ﻣﯘﺭﺍﺳـــﯩﻤﺪﺍ ﻗﯩﺴـــﯩﺮ ﺋﯩﻨﻪﻛﻨﯩـــﯔ ﻗﯘﺭﺑـــﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯩﻨﻪﻛﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﺎﯕﻼﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ:

Akşam ahıra dönerken, sahiplerinin konuşmasından, o gece
yapılacak özel bir törende, kısır ineğin kurban edileceğini öğrendi.
Hemen ineği bularak duyduklarını ona anlattı ve sonra duyduklarını ona anlattı ve sonra dedi ki:
— Şimdi asıl zavallı olan kim ahbap? Senin dilediğin gibi yaşamana niçin karışmadıklarını şimdi anlamış oldun. Bana gelince,
sabana koşulmak, bıçak altına yatırılmaktan her zaman daha hayırlıdır.

 ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻢ ،ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ؟ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﺪﻩﻙﻳﺎﺷﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭼﯜﺷـﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺪﯗﯓ .ﻣﺎﯕـﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻗﻮﺷﻘﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻕ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻗﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ
ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻜﺘﯘﺭ.

.

• Son gülen, iyi güler.

ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻟﻪﺭ.
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ﺳﺎﺗﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﺷﻘﺎ
ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﭺ ﺑﯩﺮ ﺷـﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺸـﯩﻐﺎ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨـﻰ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﻩ ،ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ﺷـﯩﺮﻏﺎ
ﻳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.

İHANETİN BEDELİ
Tilki ile eşek arkadaş olup birlikte karınlarını doyurmaya çıktılar.

ﺷﯩﺮ ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﻰ ﺷــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﻮﺯﯨﻘﯩﻐــﺎ ﺋﺎﭘـﺎﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻨﯩﯔ ﺷــﯩﺮﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ.

Önlerine aç bir aslan çıkınca, tilki hemen kurnazlığa başvurdu. Kendisine dokunmadığı takdirde, arkadaşı eşeği aslana yem
edeceğini söyledi.

ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ﺳﻮﻣﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻛﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺷﯩﺮ ،ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﺎﺗﻘﯩﻨﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﮬﯩﭻ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ
ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺳـﺎﺗﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳـﯩﻨﻰ ﮬﺎﻳـﺎﺗﻰ
ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

Aslan, tilkiye dokunmayacağını söyledi. Tilki bunun üzerine
eşeği aslanın tuzağına doğru götürdü. Artık eşek aslanın elinden
kurtulması imkansız bir duruma düşmüştü.
Eşeği çantada keklik gören aslan, arkadaşına ihanette hiç tereddüt etmeyen tilkiye döndü. Önce onun üzerine atlayıp onu parçaladı. Tilki ihanetinin cezasını, hayatıyla ödemişti.

 .ﺧﻮﺷﻨﯩﺴــﯩﻐﺎ ﻗــﯘﺩﯗﻕ ﻗﺎﺯﻏــﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩــﮕﻪ ﺋــﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋــﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷــﯩﺪﯗ.
)ﺋﻮﺭﯨﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻛﻮﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﻪﺭ(.

• Komşusu için kuyu kazan, içine önce kendi düşer.
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ﺧﯘﻳﻠﯘﻕ ﺋﯩﺖ
ﺧﯘﻳﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﮕﯩﺴـﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻪﺳـﻜﻰ
ﺧﯘﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﺭﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐـﺎ ﺑﯩـﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩـﭗ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻐـﺎ
ﻳﯜﮔﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﺘﻰ.

HUYSUZ KÖPEK

ﺋﯩﺖ ،ﺑـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩـﺮﻯ ﺩﻩﭖ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑـﯘ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺋﯩﺘﻼﺭﻏـﺎ ﻣـﺎﺧﺘﯩﻨﯩﺶ ﺋـﻮﻳﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻏــﺎ ﻛﻪﺗﺘــﻰ .ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺗــﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭﭼﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

Huysuz ve yabani bir köpek vardı. Sahibi onun husuzluklarına
çareyi, sonunda boynuna bir tasma takıp ağzına gem vurmakta
buldu.
Köpek, bunları ünlü bir köpek olmanın işaretleri sanıyordu.
Böylece diğer köpeklere karşı böbürlenmek düşüncesiyle kasabaya gitti. Diğer köpeklerin ilgisini çekmek için aptalca hareketler
yaptı.

ﻛﯚﭘﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ:
 ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘﯕﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴـﺎﻡ ،ﺩﯨﻘـﻘﻪﺕ ﺗـﺎﺭﺗﯩﺶ ﯞﻩ ﺟﺎﻛـﺎﺭﺳــﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘــﺘﯩﻦ ﻳﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺗــﯧﮕﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨــﭗ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ.

Güngörmüş, yaşlı bir köpek ona yaklaşarak dedi ki:
— Ben senin yerinde olsam, değil ilgi çekmek ve caka satmak
için böyle aptalca davranmak; utancımdan yerin dibine geçerdim.

ﺗﺎﺳﻤﺎ ﯞﻩ ﻳﯜﮔﻪﻥ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺧﯘﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.

Tasma ve gem, ünlü bir köpek olmanın alametleri değil, huysuz bir köpek olmanın işaretleridir.

 .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴـﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ،ﻛـﯚﭘﯩﻨﭽﻪ
ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

• Bazı insanlar, terbiyesizliği ve küstahlığı, çok defa ünlü
kişi olmakla karıştırırlar.
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ﺷﯜﺑﮫﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﻰ ﺗﻪﯞﺭﯨﺘﻪﺭ
ﺑﯩــﺮ ﺯﺍﻣــﺎﻧﻼﺭ ﻗــﺎﺭﯨﻐﯘ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﺪﻯ .ﻗــﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﺴـﻰ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻳﻼ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.

ŞÜPHE GÜVENİ SARSAR

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﻩ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.

Bir zamanlar kör bir adam vardı. Ellerini hayvanlar üzerinde gezdirmek suretiyle, hangi hayvan olduğunu görmediği halde bilirdi.

ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﺳﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﯩﮫﺎﻳﻪﺕ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ:

Bir gün önüne tecrübe için bir kurt yavrusu getirdiler.

 -ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍﯓ ﺋﯩﺘﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯚﺭﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ.

Ellerini hayvanın üzerinde ağır ağır gezdiren adam, kesin bir karara varamamıştı. Nihayet dedi ki:

ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺑـﺎﺭﻛﻰ ،ﺑـﯘ ﺷـﯜﺑﮫﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗـﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺳـﺎﯕﺎ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.

— Senin babanın köpek mi, yoksa kurt mu olduğunu bilemiyorum.
Bildiğim bir şey var ki, bu şüphe ile, koyunları sana emanet edemem.

 .ﺷﯜﺑﮫﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸـﻪﻧﭻ ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴـﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯗ.

• Şüphe ile güven birarada olmaz. Güvensizlik duygusu insana tedbire sevkeder.
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ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺘـﻰ ،ﮬﻪﻡ ﺑﯩـﺮ ﺋﯧﺸـﯩﮕﻰ ﺑـﺎﺭﻛﻪﻥ .ﻳـﯜﻛﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﺷـﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻳـﯜﻛﯩﻨﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻛـﯜﭼﯩﮕﻪ ﻛـﯚﺭﻩ
ﺑــﯚﻟﻤﻪﻱ ،ﺑﯩﭽــﺎﺭﻩ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻜﻪ ﺟﯩــﻖ ﻳــﯜﻙ ،ﺋﺎﺗﻘــﺎ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﺋــﺎﺯ ﻳــﯜﻙ
ﻳﯜﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

BENCİLLİĞİN CEZASI

ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﺑــﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻐــﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ ،ﺋﯩﺸــﻪﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨــﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻳﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﻘـﺎ
ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺋﺎﺕ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.

Bir köylünün bir atı, bir de eşeği vardı. Yükünü onlara
taşıtıyordu. Ancak yükü hayvanların gücüne göre bölecek yerde,
zavallı eşeğe çok yük, ata ise az yük yüklüyordu.
Bir gün, kasabadan köye dönerken eşek, hasta olduğunu söyledi. Yükün bir kısmını alıvermesi için ata yalvardı. At bu teklifi
reddetti.

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﻐـﺎ
ﮬﺎﻟﺴﯩﺰ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ،ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﻳـﯜﻛﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﭘﺘﯘ.

Nihayet eşek, bir müddet daha yürüdükten sonra, iyice hastalandı, yol kenarına halsiz yığılıverdi.

ﺋﯜﺳـــﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﻨﯩـــﯔ ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﺳـــﯩﺰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩـــﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸـــﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺕ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ:

Bu durumu gören köylü, eşeğin yükünü ata aktardığı gibi,
ağır hasta olan eşeği de atın sırtına yükledi.
Sırtındaki yükün dayanılmaz şekilde ağırlaştığını gören at,
kendi kendine şöyle söyleniyordu:

ﺑـــﯘ ﻣﺎﯕـــﺎ ﮬﻪﻕ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸـــﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﯩـــﯔ ﺑﯩـــﺮ ﻗﯩﺴـــﻤﯩﻨﻰﻳﯜﻛﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﮬﻪﻡ ﻳـﯜﻛﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﻡ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯛﻣﺒﻪﻣﺪﻩ ﻳﯜﺩﯛﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.

— Ben bunu hakettim. Yol arkadaşımın yükünün bir kısmını
yüklenmeyi reddettim, ama şimdi onun hem yükünü, hem de kendisini sırtımda taşımaya mecbur kaldım.

 .ﺷﻪﺧﺴــﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻼﺭ ﭘﺎﻳــﺪﺍ ﺋــﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻛــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮﯓ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.

• Bencil insanlar, fayda elde ediyorum zannıyla, çoğu kere
kendilerine büyük zarar verirler.
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ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻛﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ
ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯩــﺪﻯ .ﻛـــﯚﺯﻯ ﻛــﻮﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘـــﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻧـــﻰ
ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺑﻮﻳﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩـﻚ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩﻴﺎﻧﯩـﯔ
ﻗﯧﺸـﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﻼﺷــﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ .ﻣﯘﻧــﺪﺍﻗﭽﻪ ،ﻛﯚﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛــﯚﺯﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘـﺎ ﺗﻪﺩﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﻻﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺩﯦﯖﯩـﺰﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﻛﻮﺭ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﯧـﺮﻩﻙ
ﻳﻮﻗﺘﻰ.

HAYATIN CİLVELERİ
Bir geyik, bir kaza sonucu bir gözünü yitirmişti. Kör gözünün
bulunduğu taraftan gelebilecek tehlikeleri göremiyeceğinden, deniz kenarındaki sarp bir kayanın yanında otlamaya başladı. Böylece gören gözü ile karadan gelebilecek tehlikelere karşı tedbir alabilecekti. Denizden gelecek bir tehlike beklemediğinden kör
gözünü kullanmasına ihtiyaç yoktu.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﮬﯩﻠﺪﺍ ﻗﯧﻴﯩﻘﺘﺎ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﯞﭼﻰ ،ﺗﯩﻚ
ﻗﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟـﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ
ﺋﻮﻗﯩﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﭖ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ.

Fakat bir gün, sahilde kürek çeken bir avcı, sarp kayaların
üzerinde otlayan geyiği gördü. Hemen okunu nişanlıyarak geyiği
vurdu.
Geyik ölürken, kendi kendine şu sözleri söylüyordu:

ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ:

— Ne talihsiz başım varmış! Beklediğim tehlike karadan gelmedi de, sırtımı güvenle dayadığım denizden geldi.

 ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩـــﺪﯨﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﺴـــﯩﺰ! ﻛـــﯜﺗﻜﻪﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠـــﯘﻗﺘﯩﻦﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜــﻰ ﺋــﯚﺯﯛﻡ ﺋﯩﺸــﻪﻧﭻ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﻨــﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ
ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

• Hayatın her türlü cilvesine hazır olmalısınız. Aksilikler,
hiç beklemediğiniz bir anda, ümit etmediğiniz yönlerden
gelebilir.

 .ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﯩﭻ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐـﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨـﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸـﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
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ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ؟
ﺑﯩــﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﺮ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻨﻰ ﻛﯩــﺮﺍﻻﭖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏــﺎ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐــﺎ ﭼﯩﻘﺘــﻰ.
ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯩﯖﻘﻰ ﭼﯜﺵ ﯞﺍﻗﺘـﻰ،
ﮬﺎﯞﺍ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﺴـﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧـﺪﻩ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩـﻖ ﺋﯧﺸـﻪﻛﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷـﯜﭖ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩـﯔ
ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯚﺭﯛﻧﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

?EŞEĞİN GÖLGESİ KİME AİT
Köylünün biri bir eşek kiralıyarak kasabaya doğru yola koyuldu. Eşeğin sahibi de onlarla beraber geliyordu. Öğle üzeri sıcaklık
iyice bastırınca, köylü eşekten inip hayvanın gölgesinde biraz dinlenmek ve serinlemek istedi.

ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩـﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠـﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺸـﻪﻙ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.

Bu durumu gören eşeğin sahibi şiddetle itiraz etti. Eşek kendisinin olduğu için, gölgesinden istifade etmenin de kendine ait olduğunu söylüyordu.

ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ:

Köylü ise:

 ﻧﯩـــﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳـــﯩﯟﯨﺘﻰ! ﻣﻪﻥ ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸـــﯩﮕﯩﯖﻨﻰ ﻳـــﻮﻝ ﺑـــﻮﻳﻰﻛﯩﺮﺍﻟﯩﻤﯩــﺪﯨﻤﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ،ﺋــﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸــﻠﯩﺘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘــﻰ ﻣﺎﯕــﺎ
ﺋﺎﺋﯩﺖ -،ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

— Ne münasebet! Ben senin eşeğini yol boyunca kiralamadım
mı? Öyleyse onu kullanma hakkı bana ait, diyordu.
Eşeğin sahibi ise, bu cevaba:

ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺟﺎﯞﺍﭘﻘﺎ:

— Sen eşeği kiraladın, eşeğin gölgesini değil, diye karşılık
veriyordu. Onlar böyle münakaşa ederken, başıboş kalan eşek kaçıp kayboldu.

 ﺳﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﻰ ﻛﯩﺮﺍﻟﯩﺪﯨﯔ ،ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴـﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ -،ﺩﻩﭖﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯧﺸﻰ ﺑـﻮﺵ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ
ﺋﯧﺸﻪﻙ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

• İnsanlar, çok zaman boş yere kavga ederler.

 .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﺑﯩﺮ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯚﺭﻧﯩﻜﻰ
 ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ.ﺷﯩﯟﯨﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ
. ﻏﺎﺭﺩﺍ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ ﻳﺎﯞﺍ ﺋﯚﭼﻜﻪ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.ﻏﺎﺭﻏﺎ ﮬﻪﻳﺪﯨﺪﻯ
 ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﯞﻩ ﺋﺎﭺ ﻗﻮﻳـﯘﭖ ﻳﯧﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ،ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ
 ﻣﯘﻧــﺪﺍﻗﭽﻪ ﺷــﯩﯟﯨﺮﻏﺎﻥ.ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻨﻰ ﻳــﺎﯞﺍ ﺋــﯚﭼﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﮕــﯜﺯﺩﻯ
 ﻳﺎﯞﺍ ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋـﯚﺯ ﺗﻮﭘﯩﻐـﺎ ﻗﻮﺷـﯘﯞﯦﻠﯩﺶ،ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
.ﻏﻪﺭﯨﺰﯨﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ

BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ
Fırtınalı bir kış günüydü. Bir çoban keçilerini bir mağaraya
sürdü. Mağarada pek çok yaban keçisi barınıyordu.

 ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳـﺎﯞﺍ ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ، ﺑﻮﺭﺍﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﺭ ﺗﯩﻨﯩﭗ
 ﺋﯩﮕﯩﺴـﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋـﯚﻱ ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ،ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻐـﺎ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨـﻰ
. ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ،ﺑﻮﻟﺴﺎ

Çoban, kendi keçilerini yalnız başlarına ve aç bırakarak, yanındaki bütün samanı yaban keçilerine yedirdi. Böylece, fırtına dinip hava açınca yaban keçilerini de kendi sürüsüne katacağı hırsına kapıldı.
Ama kar dinip fırtına durduğunda, bütün yaban keçilerinin kaçıp ormana gittiklerini, bakımsız kalan evcil keçilerin ise, açlıktan
tamamının öldüklerini gördü.

 ﻳﯧﯖﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ.
.ﮬﻪﻡ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﻪﻡ ﻛﻮﻧﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ

• Yeni dostlar uğruna vefasızlık edip eski dostlarını feda
edenler, sonunda, hem yeni hem de eski dostlarını kaybedip
yalnız kalırlar.
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ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺋﯧﺸﻪﻙ
ﺋﯧﺸﻪﻙ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺸـﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻧﯩﮫﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﮕﻪ
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﺪﻯ.

HALİNDEN ŞİKAYETÇİ EŞEK

ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﺸـﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﻛﻮﺯﯨﭽﯩﻐﺎ ﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﻛﻮﻧـﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴـﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﺸﻪﻙ ،ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼــﭽﻪ ﻛﯜﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯩــﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﮕﯩﺴــﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷــﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺗﯧﺮﯨﭽﯩﻨﯩــﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴـﯩﺰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﯦﺪﻯ:

Eşek, her önüne gelene, kendisinin çok çalıştırıldığından şikayet ediyordu. Nihayet Allah’a yalvarıp kendisine yeni bir efendi
bulmasını istedi.
Duası mı kabul oldu ne, eski sahibi bir gün eşeği bir çömlekçiye sattı. Ama yeni efendisi eşeği önceki sahibinden daha fazla
çalıştırıyordu. Bu efendisinden de şikayetçi olan eşek, bir süre
sonra yeniden sahip değiştirdi. Dericinin eline geçti. Yeni efendisinin eski sahiplerinden daha acımasız olduğunu görünce, kendi
kendine şöyle söylendi:

ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﮕﻪﻣﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﮕﻪﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮬﻪﺗﺘـﺎ
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯧﺮﻩﻣﻨﻰ ﺳﻮﻳﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.

— Keşke ilk efendime razı olup şikayet etmeseymişim. Yeni
sahibim beni çok çalıştırmakla kalmıyor, ben öldükten sonra bir
de derimi yüzecek.

 .ﮬﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻱ ﺷـﯩﻜﺎﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

• Bulunduğu halin şükredilecek taraflarını göremeyip şikayet edenler, kendilerini daha kötü durumlara müstehak
ederler.
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ﺷﯩﺮ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻙ
ﺑﯩــﺮ ﺯﺍﻣــﺎﻧﻼﺭ ،ﺑﯩــﺮ ﺋﯧﺸــﻪﻙ ﺑﯩــﺮ ﺷــﯩﺮ ﭘﻮﺳــﺘﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩــﭗ ،ﺋــﯘﻧﻰ
ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﭘﺘــﯘ .ﺑــﯘ ﺋــﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴــﺎﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷـﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭘﺘـﯘ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺶ ﺑﻪﻙ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﯩـﻚ
ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ ﺷـﯩﺮﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺴـﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧـﺪﺍ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏـﺎﻥ
ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

ASLAN POSTU GİYEN EŞEK

ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﭙﺘﯘ:

Bir zamanlar, bir eşek, bir aslan postu bularak sırtına giydi.

 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﭘﻪﻗﻪﺕﭘﻮﺳــﺘﯘﯕﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷــﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﻪﺗــﻤﻪﺱ ،ﮬﺎﯕﺮﯨﺸــﯩﯖﻨﯩﻤﯘ ﮬﯚﺭﻛﯩﺮﻩﺷــﻜﻪ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

Bu kılık değiştirmiş hali ile, önüne gelen hayvanları korkutmaya çalıştı. Ama bunda pek başarılı olamadı. Dış görünüşü aslana
benzese de, yürürken çıkardığı ses, onun eşek olduğunu hemen
belli ediyordu.
Bu sebeble tilki, onunla şu şekilde alay etmişti:
— Eğer diğer hayvanları gerçekten korkutmak istiyorsan, sadece postunu değiştirmek yetmez, anırmanı da değiştirmen, kükremeye çevirmen gerek.

 .ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻙ ﻧﺎﺩﺍﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﯗﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﺭ-
ﺋﺎﭼﻤﺎﺱ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

• Giyim, kuşam cahile bir itibar kazandırsa da, ağzını açar
açmaz ne olduğunu ortaya koyar.
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ﺳﯜﭘﻪﺕ ﻣﯘﮬﯩﻤﻤﯘ ،ﺳﺎﻧﻤﯘ؟
ﮬــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨــﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴــﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩــﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﺟﯩــﻖ ﺑــﺎﻻ
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـﺮﻯ
ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴـﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ.

?KALİTE Mİ ÖNEMLİ, SAYI MI
Hayvanlar, aralarında hangi hayvan daha çok sayıda yavru
doğurduğu konusunu tartışıyorlardı.

ﻧﯩﮫﺎﻳﻪﺕ ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ،ﭼﯩﺸـﻰ ﺋﺎﺭﺳـﻼﻧﻨﻰ ﺯﯨﻴـﺎﺭﻩﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:

Bazıları, sadece 2 yavru doğurduğunu söylerken, bazıları da
kibirlenerek her sene bir düzine yavruları olduğunu ileri sürüyorlardı.

-ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﺪﯨﯖﯩﺰ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.

Nihayet, hayvanlardan bir heyet, dişi aslanı ziyaret etti. Ona:

ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.

— Bu yıl kaç yavru doğurdunuz? diye sordu.

 -ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ...

Aslan, son derece ciddi bir ses tonuyla cevap verdi.
— Sadece bir tane. Ama benim yavrum aslan...

 .ﺳﯜﭘﻪﺕ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ.

• Kalite, her zaman sayıdan çok daha önemlidir.
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ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﭘﺎﺷﺎ
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺑﯘﻗﯩﻨﯩـﯔ ﺑﯧﺸـﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﻩ ﻏﯩﯖﺸـﯩﭗ ﺋﯘﭼـﯘﭖ
ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﻧﺪﻯ.
 ﻛﻪﭼــﯜﺭﯛﯓ ﺑﯘﻗــﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ -،ﺩﯦــﺪﻯ .ﺳــﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﮬﻪﺗﺴــﯩﺰﻗﯩﻠﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﺩﻩﯓ ،ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ
ﻛﯧﺘﻪﻱ.

APTAL SİVRİSİNEK
Aptal bir sivrisinek, boğanın başı üstünde vızıltıyla uçup duruyordu. Sonunda hayvanın boynuzuna kondu.

ﺑﯘﻗﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ:

— Affedersiniz boğa kardeş, dedi. Sizi rahatsız etmiyorum ya.
Şayet size yük oluyorsam, söyleyin, hemen gideyim.

 ﺗﯜﺯﯛﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ﯞﻩ ﮬﯩﭻ ﺭﺍﮬﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﯓ .ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺳـﯩﺰﻧﯩﯔﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﻗﻮﻧﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﮬﯩﭽﺒﯩـﺮ ﭘﻪﺭﻗـﻰ
ﻳﻮﻕ.

Boğa şu cevabı verdi:
— Rica ederim, hiç rahatınızı bozmayın. Çünkü sizin gitmenizle, boynuzuma konup kalmanızın bence hiçbir farkı yok.

 ﺋﻪﺳــﻠﯩﺪﻩ ﺳــﯩﺰ ﺩﯨﻤﯩــﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴــﯩﯖﯩﺰ ﺳــﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕــﯜﺯﯛﻣﮕﻪﻗﻮﻧﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ.

Aslında, ben siz söylemeseydiniz boynuzuma konduğunuzun
farkında bile değildim.

 .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﻩ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

• Küçük ve cahil bazı insanlar ne kadar aptal olduklarının
farkına varamadıkları gibi, üstelik kibirli de olurlar.
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ﺗﻮﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻧﺎ
ﺗﻮﺯ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﭼﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
 ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﮬﺘﻪﻙ ،ﮬﻪﺳﻪﻥ-ﮬﯜﺳﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺭﻩﯕﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥﺑﯧﺰﻩﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﭘﻪﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ.

TAVUS KUŞU İLE TURNA

ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﯖﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯜﻝ ﺭﻩﯕﮕﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﻩﯕﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻤﯘ
ﭘﻪﻱ ﻳﻮﻕ .ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪﺕ ﻗﯘﺵ ﺳﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ -،ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.

Tavus kuşu, havada uçan turna ile alay ediyordu.

ﺗﯘﺭﻧﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﺯﻏﺎ ﺷﯘ ﺟﺎﯞﺍﺑﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ:

— Ben, bir kral gibi, gökkuşağındaki bütün renklerle süslü kanatlara, tüylere sahibim.

 ﮬﻪﺋﻪ ،ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﻤــﺪﺍ ﮬﯩﭽﺒﯩــﺮ ﺭﻩﯓ ﻳــﻮﻕ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻣﻪﻥ ﺑــﯘﺭﻩﯕﺴـــﯩﺰ ﻗﺎﻧـــﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻛـــﯚﻛﺘﻪ ﺋﯘﭼـــﯘﭖ ﻳﯘﻟﺘـــﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ
ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﻐﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺴﻪﻥ.

Senin kanatlarında ise, kül renginden başka renkte tek bir tüy bile
yok. Ne çirkin kuşsun sen böyle! diyordu.
Turna ise, tavus kuşuna şu cevabı veriyordu:
— Evet, benim kanatlarımda hiçbir renk yok. Ama ben bu renksiz
kanatlarla gökyüzünde uçup yıldızlara seslenirken, sen yerde gübreliklerde dolaşıyorsun.

 .ﺋﯩﻨﺴـﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻜﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• İnsan kendi meziyetleriyle gururlanırken, başkalarının
üstün taraflarını görmezden gelme aptallığına düşmemeli.
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ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺧﻪﺯﯨﻨﻪ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﺮ ﺑــﻮﯞﺍﻱ ﺋﯚﻟــﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ ،ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋــﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐــﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ:
 ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪﻡ ﺋـﯜﺯﯛﻡ ﺑﯧﻐﯩﻤﯩـﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭﻩﺕ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ -،ﺩﯦﺪﻯ.

GİZLİ HAZİNE

ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﻼ ،ﺑﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺯﯨـﻨﻪ
ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺯﺩﻯ ،ﭼـﺎﭘﺘﻰ .ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗـﺘﻪ ﺑﺎﻏـﺪﺍ
ﺧﻪﺯﯨﻨﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺑﻮﺷـﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﮬﻪﺳﺴﯩﺴـﯩﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

İhtiyar bir köylü, ölüm döşeğindeydi. İki oğlunu yanına çağırarak:
— Evlatlarım, ben artık dünyadan ayrılmak üzereyim. Size bırakacağım tek şey, üzüm bahçemiz olacak. Ona iyi bakın, dedi.
Çocuklar babaları ölür ölmez bahçede gizli bir hazine bulunduğu zannıyla, her tarafını karış karış kazdılar, çapaladılar. Gerçi
bahçede hazineye rastlayamadılar, ama toprağı iyi çapaladıkları
için ertesi sene, o zamana kadar elde ettikleri ürünün iki katı ürün
elde ettiler. Servetleri bir anda ikiye katlanmış oldu.

 .ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﯞﻩ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.

• Çalışan insan başarı ve mutluluk hazinesini bulur.
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 100ﺧﯩﻞ ﮬﯩﻴﻠﻪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﻟﻜﻪ
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺗﯜﻟﻜﻪ:

100 KURNAZLIK BİLEN TİLKİ

 ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ ﮬﯩﻴﻠﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻥ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔﺋﻪﯓ ﺋﺎﺯ ﻳﯜﺯ ﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ -،ﺩﯦﺪﻯ.

Tilki ile kedi kendi aralarında konuşuyorlardı. Tilki:
— Ben çok kurnazlık biliyorum. Benim düşmanlarımdan kaçmamın en az yüz yolu vardır, dedi.

ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ:

Kedi ise:

 ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩـﺮﻻ ﻳـﻮﻝﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ -،ﺩﻩﭖ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﭘﯜﻛﺘﻰ.

— Ben ise, düşmanlarımdan korunmak için sadece bir yol biliyorum, diye boyun büktü.

ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋـﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸـﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋـﻮﯞ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﮬﺎﯞﺷﯩﺸـﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻣﯜﺷﯜﻙ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺗﯧﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻩﺭﻩﺧـﻜﻪ
ﻳﺎﻣﺎﺷﺘﻰ .ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ:

Tam o sırada uzaktan yaklaşan av köpeklerinin havlamaları
işitildi. Kedi şimşek hızıyla en yakın ağaca tırmandı. Kurnaz tilkiye:

 ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺑﯩﻠــﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩــﺮ ﮬﯩــﻴﻠﻪ ﺑــﯘ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺳــﻪﻥ  100ﺧﯩــﻞﮬﯩﻴﻠﻪﯕﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﻪﻥ ﻗﯧﻨﻰ.

— Benim bildiğim tek kurnazlık buydu. Sen 100 kurnazlığından hangisini kullanacaksın bakalım.
Tilki, kurnazlıkları içinden hangisini uygulayacağına karar verene kadar av köpekleri gelmiş ve tilkiyi yakalayıp öldürmüşlerdi.

ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﮬﯩﻴﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴــﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸــﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗــﺎﺭﺍﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻪ ،ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

 .ﺩﻩﺭﮬــﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠــﻰ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﭘﯩــﻼﻥ ،ﻳﻮﻟﻐــﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷــﻰ
ﺷﯜﺑﮫﯩﻠﯩﻚ  100ﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

• Uygulanabilen bir plan, uygulanması şüpheli 100
plandan iyidir.
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ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺭ
ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸـﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐـﺎ ﭼـﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﯚﻳﻨﯩـﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺳﺘﻪ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Köylünün birinin kendi aralarında devamlı kavga eden 3 oğlu
vardı. Köylü, bir gün onları yanına çağırdı. Odanın ortasında iple
bağlanmış bir demet sopa duruyordu.

ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋـﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋـﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺑـﯘ ﺑﯩـﺮ
ﺩﻩﺳﺘﻪ ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﭘﺘﯘ .ﮬﯩﭽﺒﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.

Köylü oğullarının herbirinden bu sopa demetini kırmalarını istedi. Hiçbiri bunu başaramadı.

ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺩﻩﺳﺘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﭙﺘﯘ .ﻳﺎﻏﺎﭼﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮﺩﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ
ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭙﺘـــﯘ .ﺑـــﺎﻟﯩﻼﺭ ﻳﺎﻏـــﺎﭼﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻤـــﺎﻳﻼ ،ﻗـــﺎﺭﺍﺱ-ﻗـــﯘﺭﯗﺱ
ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ.

Yaşlı köylü demeti çözdü. Sopaları teker teker oğullarına
uzattı. Çocuklar sopaları zorlanmadan çatır çatır kırdılar.

ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﭙﺘﯘ:

Yaşlı köylü bunun üzerine oğullarına şu nasihatı yaptı:
— Evlatlarım, birlik içinde olur, birbirinize kenetlenirseniz,
sizi hiçbir düşmanınız yenemez, zarar veremez. Ama kendi aranızda kavga ederseniz, hasımlarınız sizi teker teker ortadan kaldırır.

ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩـﯔﺑﺎﻏﻼﻧﺴــﺎﯕﻼﺭ ،ﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﯩﭽﺒﯩــﺮ ﺩﯛﺷــﻤﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﻳﯩﯖﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯗ ،ﺯﯨﻴــﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳـــﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤـــﺎ ﺋـــﯚﺯ ﺋـــﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺟﯧـــﺪﻩﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺴـــﺎﯕﻼﺭ،
ﺭﻩﻗﯩﭙﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

• Birlikten kuvvet doğar.

 .ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺭ.
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ﺋﻪﯓ ﺟﯩﻖ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯗﺭ؟
ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﺋﯚﻛﯜﺯ ،ﺗﻮﭘﺎ ﻳﻮﻟـﺪﺍ ﻟﯩـﻖ ﻳـﯜﻙ ﺑﯧﺴـﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﮬـﺎﺭﯞﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﭼﺎﻗﻼﺭ ﭼﯚﮔﯩﻠﯩﮕﻪﻧﭽﻪ ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﻳﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

?EN ÇOK ŞİKAYET EDENLER KİMLERDİR

ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﯨﻦ ﺭﺍﮬﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺭﯞﯨﻜﻪﺵ ﮬﺎﺭﯞﯨﻐﺎ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ:

Bir çift öküz, toprak bir yolda tepesine kadar yüklü bir arabayı ağır ağır çekerek ilerliyordu.

 ﮬﻪﻱ ﮬــﺎﺭﯞﺍ! ﻳــﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺋﯚﻛــﯜﺯﻟﻪﺭ ﮬﯩــﭻ ﺋــﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟

Tekerler döndükçe, dingiller kulak tırmalayan bir ses çıkarıyordu.
Bu sesten rahatsız olan arabacı, arabaya dedi ki:
— Hey araba, yükü çeken öküzler hiç seslerini çıkarmazlar?ken, sen niye şikayet ediyorsun

 .ﺋﻪﯓ ﺟﯩﻖ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.

• En çok şikayet edenler, en az iş yapanlardır.
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ﺑﻪﺩﻩﯞﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﮔﯩﺴﻰ
ﭼﯚﻟــﺪﻩ ﺑﯩــﺮ ﺑﻪﺩﻩﯞﻯ ،ﺗﯚﮔﯩﺴــﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﻠﯩﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ،ﺗــﯚﮔﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
ﺋﻪﻱ ﺗــﯚﮔﻪ! ﻗﺎﻳﺴــﻰ ﻳــﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺴــﻪﻥ؟ ﺩﯙﯕــﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥﻳﻮﻟﻨﯩﻤﯘ؟ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﻤﯘ؟

BEDEVİ İLE DEVESİ

ﺗﯚﮔﻪ ،ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻪﺩﻩﯞﯨﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ:

Çölde bir bedevi, devesini yükledikten sonra, deve ile şaka
yollu konuşmaya başladı:

 ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﺯﺍﺩﻯ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﯩﺰ،ﺗﯜﺯ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯩﻤﯘ؟

?— Ey deve! Hangi yolu tercih edersin
?Yokuş yukarı olanı mı? Yokuş aşağı olanı mı

 .ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﯓ .ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﯓ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯓ.

Deve, sahibi bedeviye şu cevabı verdi:
— Aman efendim, madem gideceğim yolu seçme hakkını ba?na verdiniz, düz yolun suyu mu çıktı

• Aşırılıklardan uzak durunuz. Ilımlı olunuz ve hayatta
daima orta yolu tutunuz.
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ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻙ
ﺑﯩـﺮ ﺋﯧﺸــﻪﻙ ،ﺧﻪﻟـﻖ ﮬــﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺩﯨﻨــﻰ ﺳــﯩﻤﯟﻭﻟﻨﻰ
ﺗﻮﺷﯘﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯧﺸــﻪﻛﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴــﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳــﯩﻤﯟﻭﻟﻨﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

SAYGI GÖREN EŞEK

ﺋﯧﺸــﻪﻙ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ ﮬــﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺩﻩﭖ
ﺋــﻮﻳﻼﭖ ،ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧــﺪﻯ ﯞﻩ ﮬﻪﺩﺩﯨــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷــﺘﻰ .ﺋــﺎﺭﺗﯘﻕ ﻣﯧﯖﯩﺸــﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ.

Bir eşek, halkın hürmet ettiği bir dini sembolü taşıyordu.
Eşeğin sırtındaki sembolü görenler, ayağa kalkıyorlardı.

ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﯩﺒﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘـﺎﭖ ﻗـﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﺸـﻪﻛﭽﻰ،
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ
ﯞﺍﻗﯩﺮﯨﺪﻯ:

Eşek ise, halkın bu saygıyı kendisine gösterdiğini sanarak gururlandı ve şımardı. Artık yürümek istemedi.
Eşeğin kibirlenerek durduğunu gören, sürücü, hayvanın sırtına
bir kamçı indirdikten sonra ona şöyle bağırdı:

 ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ! ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯩـﺪﻩﻙﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺷﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟

— Aptal hayvan! Sen insanların bir eşeğe tapacak kadar cahil?leştiklerini mi sandın

• Arabanın gölgesinde yürüyen köpek, arabanın gölgesini
kendi gölgesi sanırmış.

 .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩـﺖ ﻣﺎﺷـﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴـﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺶ.
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ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﺴﯩﺰ ﺗﯜﻟﻜﻪ
ﺑﯩــﺮ ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﻘــﺎ ﻗﯩﺴــﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗــﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳﻤﻪﺳــﺘﯩﻦ،
ﻗﺎﭘﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤــﺎﭘﺘﯘ .ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﺴــﯩﺰ ﮬﺎﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘــﺎﻳﯩﻦ ﺧﯩﺠﯩــﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.

KUYRUKSUZ TİLKİ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﯜﻟﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ
ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

Bir tilki, kapana kıstırdığı kuyruğunu kesmeden kapandan
kurtulamaz. Kuyrukusz halinden çok utandığından bir süre arkadaşlarının yanına uğrayamaz.

 ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴـﻰ ﻳـﻮﻕ .ﮬﻪﻡ ﺋﻮﯕﻐـﺎ ﺳـﻮﻟﻐﺎﺗﺎﻗﯩﺸﯩﭗ ،ﺗﯧﺰ ﻳﯜﮔﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩﻜﺎﺷـﺎﯓ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ .ﺳـﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﻪﻧـﺪﻩﻙ
ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﯖﻼﺭ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻣﻨـﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴـﯩﻠﻪﺭ-،
ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Sonunda aklına bir fikir gelir. Bütün tilkileri bir toplantıya davet edip onları kuyruklarını kesmeye ikna etmeyi dener.
— Kuyruğun bize hiçbir faydası yok. Hem, sağa sola takılarak
hızlı koşmamızı da engelliyor. Siz de benim gibi kuyruklarınızı
kesin, bakın ne kadar memnun olacaksınız der.
Yaşlı ve kurnaz bir tilki, ayağa kalkarak kuyruksuz tilkiye cevap verir:

ﻗﯧﺮﻯ ﯞﻩ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﺴﯩﺰ ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ
ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

— Kuyruğunu kesmekle rahata kavuştuğuna inanıyoruz.

 ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﯖﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺭﺍﮬﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻨﯩﯖﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻧﯩـﯔﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯓ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩـﺪﻯ،
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.

Bununla beraber, yeni bir kuyruğa sahip olman mümkün olsa
idi, bizim kuyruklarımızı yine de kesmemizi isteyeceğinden emin
değiliz.

 .ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮﻯ ﮬﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩـﯔ ﺋﯚﺯﯨـﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷـﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯗ.

• Felakete uğramış biri, herkesin kendisi gibi olmasını ister.
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ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴـﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐـﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻨﯩـﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐـﺎ ﺑﯩـﺮ ﺋـﻮﺭﻩﻙ
ﻛﻮﻻﭖ ﻛﯚﻣـﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﺳـﺎﺑﺎﮪ )ﺳـﻪﮬﻪﺭ( ،ﺑﺎﻟـﺪﯗﺭ ﺋـﻮﺭﻩﻛﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩـﭗ،
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﻮﺭﻩﻛﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ.

CİMRİNİN ALTINLARI
Cimri bir adam, malını mülkünü satıp hepsini altına çevirdi,
bu altını da bahçesinin duvarı dibinde bir çukura gömdü. Her sabah, erkenden çukuru açıyor, altınlarını hayran hayran seyredip
çukuru tekrar kapatıyordu.

ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻏﻪﻟﯩـﺘﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩـﺮﻯ ،ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨـﻰ
ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳـﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ،ﻗﯩﺰﻏـﺎﻧﭽﯘﻗﻨﻰ ﻛـﯜﺯﻩﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

Cimrinin bu garip hareketleri, hırsızların dikkatini çekti. Bir
sabah cimriyi gözlediler. Altınların varlığını öğrenince, derhal
hepsini çaldılar.

ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗـﯘﺩﯗﻗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘـﺎ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧـﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩـﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﺍ
ﺷــﺎﻣﺎﻝ ﺋﯘﭼــﯘﭖ ﺗــﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﻧﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮬـﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠـﮕﻪﻥ
ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ:

Cimri adam, çukuru tekrar açtığında, altınların yerinde yeller
estiğini gördü. Altınların çalındığını anlayınca ağlıyarak dövünmeye başladı. Durumu öğrenen komşularından biri, cimriye dedi
ki:

 ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﻝ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﺋـﻮﺭﻩﻛﻜﻪ ﻗـﻮﻱ.ﺳــﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸــﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯩــﻴﯩﻦ ،ﻳــﺎ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯚﻣﯜﭘﺴــﻪﻥ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ،ﻳﺎ ﺗﺎﺵ .ﻧﯩﻤﻪ ﭘﻪﺭﻗﻰ؟

— Yerden bir taş al, altın diye onu bu çukura koy. Sen kullanmayı düşünmedikten sonra, ha altın gömmüşsün toprağa, ha taş.
?Ne farkeder

• Hayra harcanmayan paranın varlığı ile yokluğu arasında
fark yoktur.

 .ﺧﻪﻳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﭘﻪﺭﻕ ﻳﻮﻕ.
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ﺧﺎﺋﯩﻦ ﺑﯚﺩﯛﻧﻪ
. ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺩﯛﻧﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ، ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﻐﺎ،ﺑﯩﺮ ﺋﻮﯞﭼﻰ
:ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯚﺩﯛﻧﻪ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭘﺘﯘ
 ﻣﯧﻨـﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩـﻦ. ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ، ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯓ، ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯚﺩﯛﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﺭﯨﯖﯩﺰﻏـﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸـﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸـﯩﻤﻪﻥ
.ﯞﻩﺩﻩ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ

HAİN BILDIRCIN
Bir avcı, kurduğu kapana, bir bıldırcının yakalandığını gördü.
Onu öldüreceği sırada, bıldırcın yalvardı:

.ﺋﻮﯞﭼﻰ ﻛﯜﻟﺪﻯ
 ﭼـﯜﻧﻜﻰ- .ﺩﯦـﺪﻯ-. ﻳﺎﻕ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘـﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺩﻭﺳـﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟـﯜﻣﮕﻪ ﻳﻮﻟﻼﺷـﺘﯩﻦ
 ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﻟـﯜﻡ،ﭼﯧﻜﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻻﻳﯩـﻖ ﺟـﺎﺯﺍ
.ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

— Ne olur, beni öldürmeyin, serbest bırakın. Eğer beni serbest bırakırsanız, başka bıldırcınları ağınıza çekmeye çalışacağıma
söz veriyorum.
Avcı, güldü.
— Hayır, seni serbest bırakamam, dedi. Çünkü, kendi canını
kurtarmak için, arkadaşlarını ölüme göndermekten çekinmeyen bir
kuşa verilecek en uygun ceza, ancak ölüm cezası olabilir.

. ﻗﺎﺯﯨﻨﻰ ﺗﯚﺷﯜﻙ، ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ.

• Niyeti kötülük olanın, akıbeti hayır olmaz.
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ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯜﻙ ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ
ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺗـﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﻛـﯜﺯﺩﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﺘـﯘ،
ﺩﺍﺩﯨﺴــﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸــﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩــﭗ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ﭼﻮﯕﻠــﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸــﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺩﺍﺩﺍ ﭘﺎﻗﺎ:

KURBAĞANIN BÜYÜKLÜK İDDİASI

 ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻛﯜﺯ .ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﻩﻙ ﺋـﯘﻧﭽﻪ ﭼـﻮﯓ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﻥﺧﺎﻟﯩﺴــﺎﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﻩﻙ ﭼــﻮﯓ ﺑــﻮﻻﻻﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﯨــﺪﻯ ﯞﻩ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﯛﺷــﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

Kurbağa yavruları, ilk defa gördükleri öküzden çok korkmuşlar, babalarına gelip onun büyüklüğünü anlatmaya başlamışlardı.
Baba kurbağa:
— O sadece bir öküz. Sandığınız kadar da büyük değil. Ben
istesem onun kadar büyük olabilirim, dedi.

 ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﻮﯕﻤﯩﺪﻯ؟-ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﯕﻼ: -ﻳﺎﻕ ،ﺩﺍﺩﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﺘﻰ -،ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ.

Ve kendi kendini şişirmeye başladı.
— Bu kadar mı büyüktü? diye sordu. Yavrular, hep bir ağızdan:

ﺩﺍﺩﺍ ﭘﺎﻗﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ:
 -ﻳﺎﻕ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﺘﻰ -،ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ.

— Hayır baba, daha büyüktü, dediler.

ﺩﺍﺩﺍ ﭘﺎﻗﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼـﻮﯕﺘﻰ،
ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺩﺍﺩﺍ ﭘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻪﻣﺴﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩـﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ،ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ
ﭘﺎﺭﺗﻼﭖ ﺋﯚﻟﺪﻯ.

Baba kurbağa kendini daha çok şişirdi. Yavrular, “hayır daha
büyüktü” dediler. Baba kurbağa, yavruları yanında küçük düşmeyi
gururuna yediremedi. Son bir hamle daha yaptı. Kendini öylesine
şişirdi ki sonunda patlıyarak öldü.

 .ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯜﻙ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺒﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

• Taklidle ve iddia ile büyüklük elde edilemez. Kibir
insanın başına olmadık felaketler getirebilir.
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ﺷﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﺴﺎ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺗﯜﻟﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗـﯘﻧﺠﻰ ﭘـﺎﺭﭼﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺳـﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﺴـﻪﻥ
ﺩﻩﭖ ﺟﯧﺪﻩﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻏﯘﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

ASLANLA AYI BOĞUŞUNCA KAZANAN TİLKİ
OLUR

ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﺎﺭﺳـﻼﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﻘﻨﯩـﯔ
ﺟﯧﺪﯨﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳـﯜﺭﯛﭘﺘﯘ .ﻗـﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤـﯘ ﺑﯩـﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻳﯧﯖﻪﻟﻤﻪﭘﺘـﯘ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯩﺪﻩﻙ ﮬـﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﮬﺎﻟﺴـﯩﺰ
ﺋﻮﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

Bir arslanla bir ayı birlikte bir geyik ölüsü buldular. Aralarında geyikten ilk parçayı ben alacağım, sen alacaksın kavgasına tutuşarak şiddetli bir boğuşmaya girdiler.
İkisi de çok güçlü olan aslan ile ayının kavgaları çok uzun
sürdü. Bir türlü yenişemediler. Sonunda hiçbirinin ayağa kalkacak
gücü kalmadı, bitkin halde otlar üzerine serildiler.

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﺎﻟﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ،ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩـﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺴـﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨـﻰ
ﭼﯩﺸﻠﻪﭖ ،ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

Onları bitkin halde gören tilki, korkusuzca geyiğe yaklaştı.
Onların şaşkın bakışları altında geyiği dişledi ve sürükleyerek
kendi inine götürdü.
• İki yiğit kişinin birbirleri ile aptalca boğuşması, ancak arsızın ekmeğine yağ sürer.

 .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭﭼﻪ ﺑﻮﻏﯘﺷﯩﺸﻰ،
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯜﺯﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﻍ ﺳﯜﺭﯨﺪﯗ.
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ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯ ﺑﺎﻻ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﻛﻪﻣﭙﯜﺕ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩـﭗ،
ﻛﻪﻣﭙﯜﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘـﯘ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺋﺎﺯﻏـﺎ ﻗﺎﻧـﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨـﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ
ﻗﻮﻟﯩﻐــﺎ ﻟﯩــﻖ ﻛﻪﻣﭙــﯜﺕ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ،ﻗﯘﺗﯩﻨﯩــﯔ ﺗــﺎﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨــﺪﯨﻦ ﻗــﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﻗﻮﻟﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻣﭙــﯜﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩــﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐــﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤــﺎ
ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯ ﺑﺎﻻ ﻧﯩـﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸـﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠـﻤﻪﻱ
ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﺴﺎ ،ﺳﻪﻝ ﻧﯧﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻮﻳﺴـﯩﭙﯩﺖ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

AÇ GÖZLÜ ÇOCUK
Küçük çocuk şeker dolu bir kavanoza elini daldırmış, şeker almak istemişti. Ama aza kanaat etmediğinden elini şekerle doldurmuş, kavanozun dar ağzından şişkin avuçlarını çıkaramamıştı.

 ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻣﭙﯜﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼ ،ﻗـﺎﺭﺍ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺴﻪﻥ.

Avucundaki şekerleri kaybetmek istemeyen, ama elini de kavanozdan çıkaramayan açgözlü çocuk, ne yapacağını bilemez halde ağlarken, az ötede kendini seyreden yaşlı bir adam ona seslendi:
— Oğlum, elindeki şekerlerin yarısını kavanozda bırak, bak o
zaman elini nasıl kolayca çıkaracaksın.

• Aza kanaat etmeyen hiçbir zaman çoğu bulamaz.

 .ﺋﺎﺯﻏﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺟﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
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ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ!
ﺑﯧﺸﻰ ﺗﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﺎﺯﻧﯩـﯔ ﺋﯩﺴﺴـﯩﻘﯩﺪﺍ ﮬﯧﺮﯨـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﭗ ﻳﻮﻟﻨﯩـﯔ
ﭼﯧﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ،ﭘـﺎﺕ-ﭘـﺎﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩـﯔ ﭼﺎﭼﺴـﯩﺰ
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﻧﯘﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺭﺍﮬﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

!AŞAĞILARIN SEVİYESİNE İNMEYİN

ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸـﯩﻐﺎ ﻗﻮﻧﯘﯞﺍﻟﻐـﺎﻥ ﭼﯩﯟﯨﻨﻐـﺎ
ﺋﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﭽﯩـﭗ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩـﯔ
ﻗﻮﻟﻰ ﺗﺎﺯ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

Başı kabak olan bir adam, yaz sıcağında yorulmuş, yol kenarında dinlenmeye çekilmişti.
O sırada bir sinek gelmiş, ara sıra, adamın saçsız başına konup
onu rahatsız ediyordu.

ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺭﺍﮬﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯧﺸـﻰ ﺗـﺎﺯ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯩﯟﯨﻐﺎ ﮬﯩﭻ ﭘﻪﺭﯞﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ:

Adam, elini bütün hızıyla çıplak başına konmuş olan sineğe
vurdu. Ama sinek usta bir manevra ile kaçmış, adamın eli de kabak kafasını fena halde acıtmıştı.

 ﺳـــﯧﻨﯩﯔ ﺳـــﻪﯞﯨﻴﻪﯕﮕﻪ ﭼﯜﺷـــﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐـــﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـــﺎﯓﻳﯩﯖﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ.

Sinek, tekrar rahatsız etmeye başlayınca, kabak kafalı adam,
hiç oralı olmadan sineğe şöyle dedi:
— Senin seviyene ineceğimi sanıyorsan yanılıyorsun.

 .ﻳﯘﻧﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﻤﺎ ،ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﮕﻪ ﭼﺎﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.

• Çirkefe taş atma, üzerine sıçrar.
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ﻳﺎﺯﺩﺍ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﭼﻜﯜﺯ ﻛﯜﻧﻰ ،ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻜﻪﺗـﻜﻪ ﭼﯜﻣﯜﻟﯩـﺪﯨﻦ ﻳـﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ
ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﺪﻯ.

YAZIN ŞARKI SÖYLEYEN KIŞIN OYNAR
Soğukça bir sonbahar günü karınca, yazın topladığı yiyecekleri bir kenara yığmakla meşguldü.

ﭼﯜﻣــﯜﻟﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﻳــﺎﺯ ﺑــﻮﻳﻰ ﻧﯩــﻤﻪ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨــﻰ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.

Açlıktan ölmek derecesine gelen çekirge, karıncadan yalvararak biraz yiyecek istedi.

ﭼﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﻻﻏﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﺋﻮﺗﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻘﯩﺮﺗﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸـﺎ
ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺗﺘﻰ.

Karınca, ona, bütün yaz boyu ne yaptığını sordu.
Çekirge, tenbel tenbel dolaştığını, otlar arasında ıslık çalıp
şarkı söylediğini anlattı.

ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﺪﻯ.

Karınca, acı acı gülümsedi.

 ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﻳــﺎﺯ ﺑــﻮﻳﻰ ﻧﺎﺧﺸــﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ،ﻗﯩــﺶ ﺑــﻮﻳﻰﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺩﯦﺪﻯ.

— Bütün yaz boyu şarkı söylediğine göre, şimdi de kış boyu
oyna bakalım, dedi.

 .ﺋﯩﻨﺴــﺎﻥ ﻳــﺎﺯﺩﺍ ﻗﯩﺸــﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴــﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰ ﻛﯧــﺮﻩﻙ .ﺋﻪﺗﯩﻨﯩــﯔ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• İnsan yazdan kışa hazırlıklı olmalı. Yarının ihtiyaçlarını
bugünden karşılamaya çalışmalı.
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ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﯓ
 ﺋﺎﺗﻨﯩـﯔ. ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺧﯘﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﺗﺒﺎﻗـﺎﺭ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ،ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ
 ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ.ﻳﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﺑـﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺳـﺎﺗﺎﺗﺘﻰ
 ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ،ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ
.ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ
:ﺋﺎﺕ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺕ ﺑﺎﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ

GÖRÜNTÜYE ALDANMAYIN

 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳـــﺘﯩﻨﻼ ﻣﯧﻨﯩـــﯔ ﻳﺎﺧﺸـــﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷـــﯜﻣﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴـــﺎﯓ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺭﭘﯩﻨﻰ ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ ﺑﻪﺭ،ﻗﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺸﻠﻪﺕ

Bir zamanlar, kötü huylu bir seyis vardı. Atın yiyeceğinden
çalar ve efendisinden habersiz kasabada satardı. Öte yandan da,
sahibine iyi görünsün diye, neredeyse açlıktan ölecek dereceye getirdiği zavallı hayvanı, her gün yıkar, kaşağılardı.
At nihayet dayanamayıp seyisine dedi ki:
— Eğer gerçekten benim iyi görünmemi istiyorsan, kaşağıyı
daha az kullan, ama arpayı biraz daha fazla ver.

. ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳــﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸــﯩﮕﻪ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﮬــﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﯓ.
، ﺑﻪﺯﻯ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ.ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﻛﯚﺯ ﺑﻮﻳﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸـﻰ
.ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ

• İnsanlar hakkında dış görünüşe bakıp hüküm vermeyin.
Araştırıcı olun. Nice kötü ruhlu insan, yüzünüze gülebilir, iyi
iş yapıyor izlenimini verecek göz boyayıcı işler yapabilir.
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ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻥ ﻗﯧﭽﯩﺮ
ﻗﯧﭽﯩـــﺮ ﻗﯩـــﺮﻻﺭﺩﺍ ﺧـــﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋـــﻮﺗﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﮬﯩﭽﻜﯩـــﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـــﺎ
ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:

YARIŞÇI OLMAYA ÖZENEN KATIR

 ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﺮ ﻣﯘﺳـﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﯧﺘـﻰ ﺋﯩـﺪﻯ .ﭼﻮﻗـﯘﻡﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﭼﺎﭘﺎﻻﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﯨﺪﻯ .ﯞﻩ ﭼـﺎﭘﻘﯘﺭ ﻗﻪﺩﻩﻣـﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

Katır, kırlarda dilediği gibi otluyor, kimse ona karışmıyordu.
Bir gün kendi kendine:
— Annem çok ünlü bir yarış atı idi. Eminim, ben de onun gibi
hızlı koşabilirim, dedi. Ve hızlı adımlarla ahıra doğru koşmaya
başladı.

ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺩﯦﮫﻘـﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳـﺪﺍﻧﻰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻰ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﯧﭽﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﺪﻯ ﯞﻩ ﺋـﯘﻧﻰ
ﺗﯧﺰ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﻗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺪﻯ.

Bunu gören, çiftliğin sahibinin bir gün acele işi çıktı. Hemen
katırın sırtına atladı ve onu daha hızlı koşturmak için, yol boyunca
da devamlı kamçıladı.

ﻗﯧﭽﯩــﺮ ﮬﻪﻡ ﮬﺎﺳــﯩﺮﺍﭖ-ﮬﯚﻣﯩـــﺪﻩﭖ ﻳــﯜﮔﺮﻩﻳﺘﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﻣﯘﻧـــﺪﺍﻕ
ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ:

Katır, hem nefes nefese koşuyor, hem de şöyle söyleniyordu.

 ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻘﺎ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸـﻨﻰ ﺳـﺎﯕﺎ ﻛﯩـﻢ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘـﯘ.ﺋﺎﻧﺎﯓ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ ﺩﺍﯕﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﺮ ﻣﯘﺳـﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﯧﺘـﻰ ﺋﯩـﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤـﺎ
ﺩﺍﺩﺍﯓ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺸﻪﻛﺘﻰ.

— Yarışçı olmaya özenmek senin neyine. Annen, belki iyi
cins bir yarış atı idi, ama baban sadece bir eşekti.

 .ﮬﻪﯞﻩﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

• Özenti ile asalet elde edilemez.
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ﮬﻪﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪ
ﺋﺎﻧﺎ ،ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻐﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

HER DUYDUĞUNA İNANMA

 -ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯩﻐﻼﯞﻩﺭﺳﻪﯓ ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ-،ﺩﯦﺪﻯ.

Anne, kucağında ağlıyan çocuğa kızmaya başlamıştı.

ﭘﻪﻧﺠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗــﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺑــﯚﺭﻩ ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ .ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

— Eğer ağlamaya devam edersen, seni kurda atacağım, dedi.
Pencerenin altından geçmekte olan bir kurt bu sözleri duydu.
Beklemeye başladı.

ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩـﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺑـﯚﺭﻩ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻐـﻼﭖ
ﻗﺎﻻﺭ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺘﺘﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﭘﻪﻧﺠﯩﺮﻩ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﭺ ﻛﯜﺗﺘﻰ.

Az sonra çocuk susup uyudu. Ama kurt, tekrar ağlar umuduyla bütün gece pencere altında aç halde bekledi.

ﺗﺎﯕﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺑﺎﻻ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘـﻰ.
ﺋﺎﻧﺎ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻧﺠﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ .ﺑـﯚﺭﻩ ﺋﺎﻏﺰﯨـﺪﯨﻦ
ﺷــﯚﻟﮕﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩــﭗ ﺳــﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻧــﺎ ﭘﻪﻧﺠﯩــﺮﻩ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑــﯚﺭﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤـﯘ ﺑﯚﺭﯨﻨﯩـﯔ
ﭘﯧﺸﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ.

Sabaha karşı, çocuk tekrar ağlamaya başlayınca, gözleri parladı. Anne, kucağında çocukla pencereye doğru geliyordu. Kurt ağzı
sulanmış halde beklerken, anne pencere dibindeki kurdu görünce
bütün hızı ile perdeleri çekti. Evin köpeklerini de kurdun peşine
saldı.
Kurt, bir yandan kaçarken, bir yandan da kendi kendine söyleniyordu:

ﺑﯚﺭﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ:
 -ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.

— Artık her işittiğime inanmıyacağım.

 .ﻛﯩﺸﻰ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺧﺎﻡ ﺧﯩﻴـﺎﻝ ﯞﻩ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• Kişi her duyduğuna inanmamalı. Boş hayal ve emellere
kendini kaptırmamalı.
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ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﻛﯩﺘﻰ
ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﻩ ﺗﯩـﻚ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩﻴـﺎﺩﺍ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋـﯚﭼﻜﻪ ﻛـﯚﺭﺩﻯ.
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﯩﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ:

KURDUN NEZAKETİ

 ﻣﻪﺭﮬﺎﺑﺎ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ! ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﯧﻴﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ﺋﯚﭼﻜﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻳﻮﻕ.

Bir kurt, sarp bir kaya kenarında otlayan bir keçi gördü. Hemen
kaya dibine gitti, nazik bir sesle:
— Merhaba arkadaş! Başının dönmesinden ve aşağı yuvarlanmaktan korkmuyor musun? dedi. Keçide cevap yok.

 ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺷﺎﻣﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ؟ ﺑـﻮﺭﺍﻥ ﭼﯩﻘﺴـﺎ ،ﺩﺍﻟـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐـﯘﺩﻩﻙﻳﯧﺮﯨﯖﻤﯘ ﻳﻮﻕ.

— Orası rüzgarlı değil mi? Fırtına çıksa, sığınacak bir yerin bile yok.

ﺋﯚﭼﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻳﻮﻕ.

Keçide yine cevap yok.

 ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺗﻼﺭ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻠﯩﻚ،ﺗﯧﺨﻤﯘ ﻣﻮﻝ...

— Hem bu aşağıdaki otlar, yukarıdaki otlardan daha lezzetli,
daha bol...

ﺋﯚﭼﻜﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ:

Keçi nihayet konuştu:

 ﺑﯚﺭﻩ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ! ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ
ﮔﻪﭖ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ.

— Kurt arkadaş! Sizi böylesine nazik yapan konunun; benim
yediklerimden ziyade, sizin yemek istediğiniz şey olduğundan
eminim. Boşuna dil döküp yorulma.

 .ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﺍ ﻛﯜﻟـﯜﭖ ،ﻳﺎﺧﺸـﻰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﮬﻪﺭﻛﯩﻤﻨـﻰ ﺩﻭﺳـﺖ
ﺩﯨﻤﻪ.

• Yüze gülen, tatlı söz söyleyen herkesi dost sanma.
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ﻛﯩﻢ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ؟
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮ ،ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺷـﯩﺮﻣﯘ ،ﺗﯧﻤﯩﺴـﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﻩ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ.

?KİM DAHA GÜÇLÜ

ﺷــﯘ ﭼﺎﻏــﺪﺍ ،ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩــﯔ ﺑﯩــﺮ ﺷــﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

Bir adam ile bir arslan, bir zamanlar dost olmuşlardı.
Sohbet, insanın mı, yoksa aslanın mı daha güçlü olduğu konusuna gelince, aralarında bir tartışma başladı.

ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﻨــﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﭗ »ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷــﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸــﻰ ﺋﯩﺴــﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺑــﺎﺭﻣﯘ؟«
ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯩﺮ:

O sırada, bir insanın bir aslanı nasıl öldürdüğünü gösteren bir
heykelin yanından geçiyorlardı.
Adam heykeli göstererek, “insanın aslandan güçlü olduğunu
bundan daha iyi ne anlatır?” dedi. Aslan:

 ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ-،ﺩﻩﭖ ﺟـﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕﮬﻪﻳﻜﻪﻟﺘﯩﺮﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﺘﯩـﺮﺍﺵ
ﺷﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﻩ ﮬﻪﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺩﻩﻝ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

— Bu bir şeyi isbat etmez, cevabını verdi. Sadece heykeltraşın
insan olduğunu gösterir. Eğer heykeltraşlar aslanlardan olsaydı,
görünen manzara herhalde bunun tersi olurdu.
• Olayları değerlendirmede, insanın duyguları ve çıkarları
ön planda gelir. Hayatın akışında propagandanın önemlibir
rolü vardır.

 .ﮬﺎﺩﯨﺴــﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﮬــﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸــﺘﻪ ،ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐــﯘ ﯞﻩ ﻛــﯚﺯ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﺸﯩﺪﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ.
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ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ ﺋﯩﺖ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﮔﯚﺵ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ،ﺳـﯜﺯﯛﻙ
ﺑﯩــﺮ ﺋﯧﻘﯩﻨﻨﯩــﯔ ﺋﯜﺳــﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺳــﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻛــﯚﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷــﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺳﯘﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
ﺳﯘﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﮔﯚﺵ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺋﯩـﺖ ،ﺩﻩﭖ ﺋـﻮﻳﻼﭖ
ﻗﺎﻟﺪﻯ.

AÇGÖZLÜ KÖPEK

ﺋﯘﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨـــﺪﯨﻜﻰ ﮔﯚﺷـــﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤـــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـــﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬـــﺎﻝ
ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﯨﺪﻯ ﯞﻩ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ،ﺳـﯘﺩﯨﻜﻰ ﺷـﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘـﯘﺗﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ.

Bir köpek, ağzındaki et parçasıyla, berrak bir çay üzerine kurulmuş bir köprüden geçmek zorunda kalmıştı. Suya baktığı sırada, orada kendi yansımasını gördü.
Sudaki yansımayı, ağzında et bulunan başka bir köpek sandı.

ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋـﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﻪﯕـﻼ ﺋﺎﭼﻘـﺎﻥ ﺋـﺎﭼﻜﯚﺯ ﺋﯩـﺖ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴـﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨـﺪﯨﻜﻰ ﮔﯚﺷـﻨﻰ
ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﻩﺗﺘﻰ.

Onun ağzındaki eti de kapmak istedi. Derhal hırladı ve eti almak için, sudaki gölgeye ayağını uzattı.
Bu sırada ağzını da açmış olan açgözlü köpek, başkasının ağzındaki eti almak isterken, kendi ağzındaki eti suya düşürdü.

 .ﺩﯨﻤﻴﺎﺕ )ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﺭﺕ( ﻗﺎ ﮔـﯜﺭﯛﭺ ﺋـﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ
ﺗﺎﻣﺎﺧﻮﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻟﻐﯘﺭﺩﯨﻨﻤﯘ )ﺋﺎﻗﻼﻧﻐـﺎﻥ ﺑﯘﻏـﺪﺍﻱ(
ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

• Dimyata pirince giden tamahkar insan, kendi evindeki
bulgurdan da olur.
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ﺳﻪﯞﯨﻴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﺴﺎ ﺟﯧﺪﻩﻟﮕﻪ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﺭﻩ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩـﺮ-ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺋـﯘﺩﯗﻝ ﻛﯧﻠﯩـﭗ
ﻗــﺎﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ .ﺑﯩــﺮ-ﺑﯩــﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻪﺱ
ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭙﺘﯘ:
 ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﺕ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺗﻮﺳـﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤـﺎ! ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﯘﻣﻐـﺎﻣﺎﯕﯩﻤﻪﻥ.

SEVİYE YÜKSELİRSE KAVGAYA GEREK YOK
İki arı boşlukta uçarlarken karşı karşıya gelmiş, burun buruna
vuruşmaya başlamışlar. Her biri diğerine çıkışıyormuş:

ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴــﻰ ﺋﻮﺧﺸــﺎﺵ ﺗﻪﻛﺸــﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘــﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷــﯘﺵ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﻩ ﺑﯧﮕﻰ ﺩﻩﭘﺘﯘﻛﻰ:

— Önümden çekil, hedefime engel olma! Ben yoluma gideceğim.

 ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﻮﺭﻧـﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋـﺎﺯﺭﺍﻕ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﺗﺴـﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟـﺪﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔﺑﻮﺵ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴـﯩﻠﻪﺭ ،ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﻧﯩﺸـﺎﻧﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﺋﯘﭼﯘﺷـﻨﻰ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﻜﯩﻦ ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ﺗﯘﺗﯘﭘﺘﯘ؛ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ
ﺋﻮﺧﺸـــﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩـــﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗـــﯘﺭﯗﭖ ،ﮬﯩـــﭻ ﺑﯩـــﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋـــﻮﺭﻧﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﺗﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.

Ama ikisi de aynı hizada kaldıklarından vuruşma sürüyormuş.
Oradan geçmekte olan arıbeyi demiş ki:
— Biriniz seviyenizi birazcık yükseltseniz önünüzün bomboş
olduğunu görecek, hemen hedefinize uçmaya devam edeceksiniz.
Ne var ki inatlaşmışsınız; ikiniz de aynı seviyede duruyor, biriniz
seviyesini yükseltmiyor.

 .ﺟﯧﺪﻩﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ،ﺧﯘﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﺸﯩﺶ،
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺟﯧﺪﻩﻟﻨﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.

• Kavgaların temelinde, inatlaşma ve kutuplama, kısacası
seviyesizlik yatar. Seviyeli insanlar, kavgaya gerek duymazlar.
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ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ
ﺑﯩــﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩــﻖ ﻛﯩﺸــﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﺰﯨــﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻧــﺎﻕ ﺋــﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩــﮕﻪﻥ
ﺗﯘﺭﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺯﺍﻕ ﻗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﯘﺯﺍﻗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ،ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴـﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﻟﻪﻳﻠﻪﻙ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .ﻟﻪﻳﻠﻪﻙ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭘﺘﯘ:

ARKADAŞ KURBANI

 ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤـﺎ! ﺳـﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻧـﺎﻕ ﺋـﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰﻳﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺵ.

Bir köylü, tarlasındaki mısır tohumlarını yiyen turnalardan
bıkmış, onlara bir tuzak kurmuştu.
Ertesi gün, tuzağı kontrol ettiğinde, ağa yakalanan turnalar
arasında bir de leylek buldu. Leylek köylüye yalvarıyordu:

ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﻟﻪﻳﻠﻪﻛﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜﭖ:

— Ne olur bana dokunma! Sizin mısır tohumlarınızı yiyen
ben değilim. Ben iyi bir kuşum.

 ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯩﻤﯩـﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴـﯘﻥ،ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﯨﻢ.

Köylü leyleğin sözünü keserek şöyle dedi:

ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ،
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴﻪﻥ.

— Söylediklerin doğru olabilir. Ama ne var ki, seni mısırlarımı yiyen kuşlarla beraber yakaladım.
Bu yüzden arkadaşlık ettiğin kuşlarla beraber, suç ortağı olarak, sen de aynı cezaya çarptırılacaksın.

 .ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﺩﻭﺳــﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸــﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸــﻰ ﻛﯧــﺮﻩﻙ .ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋــﺎﺩﻩﻡ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.

• Kişi, dostunu, arkadaşını iyi seçmelidir. Çünkü insan,
sevdiğiyle beraber sayılır.
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ﺟﯧﺪﻩﻟﺨﻮﺭ ﺋﯚﭼﻜﻪ
ﺑﯘﻗــﺎ ﺷــﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧــﺪﺍ ،ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻏﺎﺭﻏــﺎ
ﻣﯚﻛﯜﯞﺍﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻍ ﺋﯚﭼﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯘ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺋـﯚﭼﻜﻪ ،ﺷـﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷـﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ
ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺑــﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﯜﯕﮕــﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩﺌــﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

KÜSTAH KEÇİ

ﺑﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﺗﯧﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯚﭼﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

Boğa, aslandan kaçarken, önüne çıkan bir mağaraya sığınır.
Burası, bir dağ keçisinin yuvasıdır. Davetsiz misafire kızan keçi,
aslanın elinden kurtulmaktan başka bir şey düşünemeyen boğayı
boynuzları ile rahatsız etmeye başlar.

 ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻐــﺎ ﻛــﯚﺯ ﻳــﯘﻣﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ،ﻣﯧﻨــﻰﻗﻮﺭﻗﯘﺗﺘﯘﻡ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎ ،ﭘﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺷـﯘ ﺷـﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﻗﯘﺗـﯘﻻﻱ ،ﺋـﯘ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ.

Boğanın nihayet sabrı tükenir. Keçiye dönüp şunları söyler:
— Senin böyle davranmana göz yumduğum için, beni korkuttuğunu sanma. Ardımdaki şu aslanı bir savuşturayım, o zaman sana kim olduğumu gösteririm.

 .ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺭﺳـﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩـﭗ ،ﻳﻮﻟﺴـﯩﺰﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨـﻰ ﺋﯧﻐﯩـﺮ ﺋﯚﺗﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• Komşularının içine düştüğü zorlukları fırsat bilip
küstahlığa kalkışanlar, bedelini bir gün pahalıya ödeyebileceklerini unutmasınlar.
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ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ
ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ .ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ ﻣﻪﻳـﺪﺍﻧﻨﻰ
ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ:

YALANCI ÇOBAN
Çoban bir süredir, koyunlarını otlatma işini oğluna bırakmıştı.

 -ﺑﯚﺭﻩ ﻛﻪﻟﺪﻯ -،ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ.

Küçük çobanın bir gün canı sıkıldı. Biraz heyecan meydana
getirmek için,

ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﺎﻳﺎﻕ -ﺗﻮﻗﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑـﯚﺭﯨﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﻼﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ.

— Kurt geliyor, diye bağırarak köye doğru koştu.

ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘـﻰ .ﺋﻮﺧﺸـﺎﺵ ﺋﻮﻳـﯘﻧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ -2
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﻯ .ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.

Köylüler, derhal sopalarına, silahlarına sarıldılar. Kurdu öldürmek için çayıra koştularsa da onu göremediler.

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨــﺪﻩ ﺑﯩــﺮ ﺑــﯚﺭﻩ ،ﺭﺍﺳــﺘﯩﻨﻼ ﻗــﻮﻳﻼﺭ ﺗﻮﭘﯩﻐــﺎ ﮬﯘﺟــﯘﻡ
ﻗﯩﻠــﺪﻯ .ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﭘــﺎﺩﯨﭽﻰ» ﺑــﯚﺭﻩ ﻛﻪﻟــﺪﻯ« ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ﺩﺍﺩ-
ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺑـﯘ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻨـﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸـﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﯚﺭﯨﻤﯘ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺪﻯ.

Bu yalan, küçük çobanın hoşuna gitmişti. Aynı oyunu 2. kere
tekrarladı. Yine köylüleri aldatmıştı.
Günün birinde bir kurt gerçekten sürüye hücum etti. Küçük
çoban, “kurt geliyor” diye feryat ettiyse de, bu defa kimseyi kendine inandıramadı. Kurt da koyunların hepsini parçaladı.
• Yalancının zararı, en fazla kendine dokunur. Çünkü o,
doğrularını insanlara kabul ettirme şansını yitirmiştir.

 .ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻛـﯚﭖ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩـﺪﯗ .ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠـﺪﯗﺭﯗﺵ ﭘﯘﺭﺳـﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟـﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨـﭗ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
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ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﻨﻰ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻏﺎ
ﺑﯩﺮ ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ،ﺋﻮﺗﻼﻗﺘﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺯﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﭘﻪﻧﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮬﺎﯞﺍﻏﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ،ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯘﭼﯘﭘﺘﯘ.
ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻏﺎ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:

KARTALA ÖZENEN KARGA

 ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩــﻚ ﺗﯧــﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻳــﻮﻝﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Bir kartal, çayırda gördüğü bir kuzuyu kuvvetli pençeleri ile
kaptığı gibi havalanmış, yuvasına doğru uçmuştu.

ﻗﺎﻏﺎ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﭖ ﻳﺎﻳﻼﻗﺘﺎ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﭼﻘﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻗﻮﻧﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﻰ ﮬﺎﯞﺍﻏـﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷـﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸـﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﻟـﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﻗﻮﭼﻘـﺎﺭﻧﻰ
ﮬﺎﯞﺍﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯘ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺨـﻰ ﭘـﯘﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﯕﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﺎﻧـﺎﺕ
ﻗﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﻗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ،
ﻗﺎﻧــﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻟــﯘﭖ ،ﻗﻮﻳــﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘــﯘ .ﻗﺎﻏــﺎ ﺑﯜﺭﻛــﯜﺗﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﺷــﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯚﺗﻪﭘﺘﯘ.

Bu manzarayı gören karga kendi kendine:
— Yiyecek bulmak için, bundan kolay yol olamaz, demişti.
Karga, kartalı takliden, çayırda otlayan bir koçun sırtına kondu. Onu havaya kaldırmayı çalıştı. Tabii, koçu bir santim bile havaya kaldıramadıktan başka, ayakları onun tüylerine dolandı.
Ayaklarını kurtarmak için çırpınmaya başladı.
Karganın feryadını duyan çoban da onu yakaladı, kanatlarını
yolup serbest bıraktı. Karga kartala özenmenin bedelini pahalı
ödemişti.

 .ﺑﯜﺭﻛــﯜﺗﻨﻰ ﺑﯜﺭﻛــﯜﺕ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﺎﻧــﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ.

• Kartal, kartal yapan sadece kanatları değildir. Her
kanadı olan, kartal olamaz.
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ﺳﯘﻧﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩﻤﺎ!
ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯚﺭﻩ ،ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳـﺎﻍ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﻩ
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺳـﯘ ﺋﯩﭽﯩـﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﺩﻯ .ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﯩـﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ
ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:

! SUYU BULANDIRMA

 -ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﻳﯜﻣﻨﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻟﻐﺎﻳﺴﻪﻥ؟

Irmak kenarında su içen kurt, ırmağın aşağı kısımlarında bir
kuzunun da su içtiğini gördü. Onu yemek için bahane aramaya
başladı:

 ﺑﯚﺭﻩ ﺗﺎﻏﺎ ،ﺳﯘ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳـﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﺎﯕـﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖﺋﺎﻗﯩﺪﯗ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﻐﺎﻳﻤﻪﻥ؟

?— İçtiğim suyu ne hakla bulandırıyorsun

 -ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺘﯩﯔ؟

— Kurt amca, su benden size doğru değil, sizden bana doğru
?akıyor, nasıl bulandırabilirim ki

 -ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ.

?— Sen geçen sene de bana aynı şeyi söylemiştin

 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳــﺘﯩﻨﻼ ﺋــﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠــﻰ ﺳــﯜﻳﯜﻣﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩﻐــﺎﻥ ﺳــﻪﻥﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﯓ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﯓ .ﺟﺎﺯﺍﻳﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

— Ama efendim, ben geçen sene dünyada değildim.
— Eğer geçen sene suyumu bulandıran sen değilsen, mutlaka
senin annendi. Cezanızı çekmeniz lazım.

ﯞﻩ ﺑــﯚﺭﻩ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﻪ ﺩﯨﻤﻪﺳــﺘﯩﻦ ﻗﻮﺯﯨﻐــﺎ ﮬﯘﺟــﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩــﭗ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺪﻯ.

Ve kurt, başka bir şey söylemeden kuzuya saldırıp parçaladı.

• Zalim, bahane bulmakta gecikmez.

 .ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻜﻤﻪﻳﺪﯗ.
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ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰ
ﻗﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨـﭗ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ،ﻛﯜﭼﯩـﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘـﯘ.
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﯞﺳـﯩﻴﻪ
ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺷﯩﺮﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯚﺭﻩ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻙ ﺋﯚﭼﻪﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﮬـﺎﻟﻨﻰ ﭘﯘﺭﺳـﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩـﭗ .ﺷـﯩﺮﻏﺎ ﺗـﯜﻟﻜﯩﻨﻰ
ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ:

TİLKİNİN KURNAZLIĞI

ﺑــﯘ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩــﯔ ﺋﯘﯞﯨﺴــﻰ ﻛﯚﻳــﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑــﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺘــﯜﺭﯛﺵﻛﯧﺮﻩﻙ-،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Yaşlı bir aslan günün birinde hastalanmış, tüm gücünü kaybetmiş. Hayvanların hepsi onu muayeneye gelmişler, tavsiyelerde
bulunmuşlar. Yalnız tilki, aslana karşı ilgisiz kalmış. Kurt, tilkiyi
hiç çekemezmiş. Bu durumu fırsat bilip aslanın yanında, tilkiyi
kötülemeye başlamış:

ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋـﯚﺯﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩـﺪﻩ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋـﺎﯕﻼﭖ ،ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ
ﺷﯩﺮﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﭘﺘﯘ.
ﭘﺎﺩﯨﺸــﺎ ﺋــﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ،ﻗــﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﮬﻪﻗﺴــﯩﺰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩــﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﻣﻪﻥ ،ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸـﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ،ﭼـﺎﺭﻩ
ﺋﯩــﺰﺩﻩﭖ ،ﺑﯩــﺮ ﺳــﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩــﺪﯨﻢ .ﺑــﯘ ﺳــﻪﭘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷــﻘﺎﻥ
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺲ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﺷﺎﮬﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﻣﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﯩﻖ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﭼﺎﺭﻩ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﺷـﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﺴـﯩﻖ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺋﯜﺳـﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ
ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻪﻥ .ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯚﺭﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ .ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ
ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯧﺠﯩﺮﻩﻳﻠﻰ.

— Bu hayvanın yuvasını yakmalı, buraya gelmesini sağlamalı, demiş.
Tilki, kurdun kendisi hakkında söylediklerini öğrenince, kalkıp aslanın ziyaretine gelmiş.
— Haşmetli kralım, korkarım ki haksız yere suçlanmış bulunuyorum. Halbuki ben, sağlığınızın düzelmesine çare bulmak için
bir geziye çıkmıştım. Bu gezide görüştüğüm uzman ve bilginlerin
düşüncelerine göre, kralımızın dermansızlığının sebebi vücut ısınızdaki eksilme imiş. Buna çare olarak ta, bir kurdun derisinin yüzülüp, taze sıcaklığı ile üzerinize konulması gerekiyormuş. Sayın
kurt işte burada. Emrederseniz bu öneriyi hemen yerine getirelim.

ﺋﺎﻟﺠﯩﻐﺎﻥ ﺷﯩﺮ ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺑـﯚﺭﯨﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﯛﭖ

Bunak aslan, bu fikri beğenmiş. Kurdu hemen öldürüp derisini
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ﺗﯧﺮﯨﺴـــﯩﻨﻰ ﺳـــﻮﻳﯘﯞﺍﭘﺘﯘ .ﺋﯘﺳـــﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷـــﻮﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ،ﺷـــﯩﺮﻏﺎ
ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯛﭘﺘﯘ .ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻮﻳﯘﯞﯨﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺷﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﭙﯩﭙﺘﯘ.

yüzmüşler. Kemiklerini çorba yapıp aslana içirmişler. Taze yüzülmüş derisini de sıcak sıcak aslanın üzerine örtmüşler.

 .ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺳــﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﻛــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ،ﺋــﯘ ﻳﺎﻣــﺎﻥ ﺳــﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴــﯩﮕﻪ ﺯﺍﺭﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨــﺪﯗ.
ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻮﺯﺍﻗﻘﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ.

• Birisine yaranmak için başkalarını kötüleyici sözler söylemek, çoğu kez, o kem sözün sahibine zarar verir. Kıskanç insan, kıskandığı kimseye karşı kurduğu tuzağa kendi yakalanır.
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ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ
ﺑﻪﻛﻼ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﯞﻏﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯩﺮ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯛﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﯖﯩﺮﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

AYAK İZLERİ

ﺷـــﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘـــﺎ ﻛـــﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﮬـــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩـــﭗ ﺋﯘﯞﯨﺴـــﯩﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯩﯖﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.

İyice yaşlanıp ava çıkamaz hale gelen aslan, oturduğu yerde
karnını doyurmak için bir plan kurmuş.
Hastaymış gibi yatıp inlemeye başlamış.

ﺷﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.

Aslanı ortalıkta göremeyen hayvanlar, merak edip inine yaklaşmışlar. İnleme seslerini duyunca hasta olduğuna hükmetmişler.

ﺷﯩﺮﻣﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ ﭘﻪﻧـﺠﻪ ﻗﻮﻳـﯘﭖ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩـﭗ ،ﻣﻪﺯﺯﻩ ﻗﯩﻠﯩـﭗ
ﻳﻪﭘﺘﯘ .ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.

Aslanın hastalığı kısa sürede ormanda duyulmuş. Hayvanlar
birer, ikişer onu görmeye gitmişler.
Aslan da her geleni bir pençede devirip afiyetle yemiş, keyfine bakmış.

ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧــﻰ ﺋﻪﯓ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘــﯘ .ﺋﯘﻣــﯘ ﺷــﯩﺮﻧﻰ
ﻳﻮﻗﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ ﻛﯩـﺮﻣﻪﻱ ﺋﯩﺸـﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﯧﺸـﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩـﭗ
ﻗﺎﺭﺍﭘﺘﯘ.

Tilki, haberi en son duyan olmuş. O da aslanı görmeye gitmiş.
Ama içeri girmeyip kapıdan başını uzatıp bakmış.

ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯓ ،ﺷﯩﺮ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.

— Ne oldu aslan kardeş? diye sormuş.
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 ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﻏﺮﯨﻖ، ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑـﯘﺭﺍﺩﻩﺭ، ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ، ﻗﯧﻨـﻰ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩـﺮ. ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﻤﯩـﺪﯨﯔ. ﻳﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ.ﻣﻪﻥ
. ﺩﻩﭘﺘﯘ-،ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭ

Aslan rol gereği inlemeye başlamış.
— Aşkolsun tilki kardeş, kaç gündür hastayım. Yolunu gözledim. Bir geçmiş olsuna gelmedin bana. Haydi içeri gir de neler
çektiğimi gör, demiş.

:ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺷﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ

Tilki, aslanın ininin önünde bulunan hayvan izlerine bakarak:

 ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋﯩﺸــﯩﻜﺘﻪ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ. ﻛﯧﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺧــﺎﻻﻳﺘﺘﯩﻢ.ﺩﻩﭘﺘﯘ-،ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺪﯗ

— Gelmek isterdim, ama kapında gördüklerim buna engel
oluyor, demiş.
— Kapımda ne görüyorsun? diye merakla sormuş aslan.

ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ- ﺋﯩﺸــﯩﻜﯩﻤﺪﻩ ﻧﯩــﻤﻪ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﯩﺴــﻪﻥ؟.ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﺷﯩﺮ

Tilki cevaplamış:
— Ne göreceğim! Kapının önündeki tüm ayak izleri hep içeri
doğru. Hiç dışarı çıkanı yok. İçeriyi daha fazla kalabalık etmek
istemem.

:ﺗﯜﻟﻜﻪ
 ﻧﯩﻤﻪ ﻛـﯚﺭﻩﻱ! ﺋﯩﺸـﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺋﯩـﺰﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩـﮕﻪ. ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭘﺎﺗﯩﭙﺎﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ. ﮬﯩﭻ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ

• Dıştan tehlikesiz gibi duran nice şeyler vardır ki, içleri
tehlike doludur. Uzağı görenler, bu tehlikeleri erken sezip gerekli tedbirleri alırlar.

 ﺋﯩﭽﻰ، ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻛﻰ.
 ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻟـﺪﯗﺭ ﺳـﯧﺰﯨﭗ.ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ
.ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ
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ﺷﯩﺮﻧﻰ ﻳﻪﯕﮕﻪﻥ ﭘﺎﺷﺎ
 ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬـﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼـﻮﯓ ﺗﯘﺗـﯘﭖ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯘﭼﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
 ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑــﯘ ﻣﻪﻏــﺮﯗﺭ ﮬــﺎﻟﯩﻨﻰ ﮬﯩــﭻ.ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺷــﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘــﯘ
.ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﭘﺘﯘ

ASLANA PES ETTİREN SİVRİSİNEK
Minik bir sivrisinek, uçarken, oturduğu yerde kurumundan geçilmeyen bir aslan görmüş. Onun bu kibirli halinden hiç hoşlanmamış.

 ﺑﻮﻳﯩﻐـﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﺋـﯚﺯﯨﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ.ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ ﺷـﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ
:ﮬﻪﻳﯟﻩ ﻗﯩﭙﺘﯘ

Geçmiş aslanın karşısına. Boyuna bakmadan kendince ona kafa tutmuş:

 ﺷﯩﺮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ! ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑـﯘ؟ ﺋﺎﻟـﺪﯨﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﮕﻪ.ﭘﻪﻧﺠﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ

— Aslan efendi! Bu kurumun ne böyle? Önüne gelene pençe
atmak, her gördüğüne kükremek mi seni böyle fiyakalı yapıyor.

 ﺋـﯘ ﻳـﯧﯖﯩﻠﻤﻪﺱ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩـﻖ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﻗﺎﺭﺷـﯩﻤﻐﺎ
.ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ

Eğer yüreğin varsa, çık benim karşıma, o yenilmez sandığın
gücünü bir de bana göster bakalım.

 ﺋﯘﭼﻘﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ،ﭘﺎﺷﺎ ﺑﯘ ﺗﻪﮬﺪﯨﺘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﭖ
. ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﭙﺘﯘ.ﺷﯩﺮﻏﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﭙﺘﯘ

Sivrisinek, bu meydan okuyuştan sonra, iğnesini havaya dikmiş, kanatlarını çırparak aslana saldırmış. En yumuşak yeri olan
burnuna sokmuş iğnesini.

ﺷـﯩﺮ ﭘﺎﺷـﯩﻨﻰ ﺋﻪﺯﻣﻪﻙ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﭘﻪﻧﺠﯩﺴـﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﻛـﯜﭼﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
. ﺑﯘﺭﻧﻰ ﻗﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﭘﺘﯘ،ﺷﯩﻠﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ

Aslan sivrisineği haklamak için pençesini bütün gücüyle sallayınca burnu kan içinde kalmış.

 ﺑـﯘ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺷـﯘ.ﭘﺎﺷﺎ ﻧﻪﮔﻪ ﻗﻮﻧﺴﺎ ﺷﯩﺮ ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻧـﺠﻪ ﺋﯘﺭﯗﭘﺘـﯘ

Sivrisinek nereye konduysa, aslan oraya bir pençe atmış. Bu
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.ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍ ﻗﯩﭙﺘﯘ

kere de orasını yaralamış.
Sonunda aslan sivrisinekle başa çıkamıyacağını anlayıp pes
etmiş.

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯩﺮ ﭘﺎﺷـﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﭗ
.ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﭙﺘﯘ

Sivrisinek, hayvanların kralı aslanı pes ettirdiğine öyle sevinmiş ki, uçarken dengesini yitirip bir örümceğin ağına yakalanmış.

ﭘﺎﺷﺎ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺷـﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
 ﺋﯘﭼﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩـﺮ ﺋﯚﻣﯜﭼـﯜﻙ،ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﭘﺘﯘﻛﻰ
.ﺗﻮﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ

Kurtulmak için çabaladıkça, ağa daha fazla yapışıyormuş.
Sonunda hayıflanarak kendi kendine şöyle söylenmiş:

.ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﻣﺎﺷﻘﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ

— Hayvanların en güçlüsü koca aslana pes dedirten ben, şimdi burada zayıf bir örümcek ağında can veriyorum.

:ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ-ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﮪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺯ
، ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠــﯜﻛﻰ ﭼــﻮﯓ ﺷــﯩﺮﻧﻰ ﻳﻪﯕــﮕﻪﻥ ﻣﻪﻥ.ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺯﻩﺋﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻙ ﺗﻮﺭﯨﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ

 ﻛﯩﺸﻰ ﺭﻩﻗﯩﺒﯩﻨـﻰ. ﮬﻪﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ.
.ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ

• Her güçlünün güçsüz bir yanı vardır. Kişi rakibini küçük görüp hafife almamalı.
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ﺑﯚﺭﻩ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﺎﭺ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﻩ ﻗﯩﺮﻻﺭﺩﺍ ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧـﺪﻩ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩـﺮ ﺋﯧﺸـﻪﻙ
ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.

KURT DOKTORLUĞA ÖZENİNCE

ﻳﺎﻳﻼﻗﺘﺎ ﺑﯩﻐﻪﻡ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑـﯚﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳـﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﺑﻪﻙ
ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘـﯘ .ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﻗﯧﭽﯩﺸـﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﭘـﯘﺗﻰ
ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﻗﺴﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺑﯚﺭﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻗﺴﺎﻕ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﭖ:

Aç bir kurt, kırda avlanmak amacıyla dolaşırken, önüne bir
eşek çıkmış.
Çayırda herşeyden habersiz otlayan eşek, kurdu birden yanıbaşında görünce çok korkmuş. Ama iş işten de geçmiş. Artık kaçması mümkün değilmiş.

 -ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﺘﯘ ،ﭘﯘﺗﯘﯕﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﺎﺭ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.

Sonunda kurda bir oyun oynamayı akıl etmiş. Bir ayağı sakatmış gibi topallamaya başlamış.

 ﮬﯩﭻ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎ ،ﺑﯚﺭﻩ ﮬﻪﺯﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﯧﺸﻪﻙ .ﭘﯘﺗﯘﻣﻐﺎ ﭼﻮﯓﺑﯩﺮ ﺗﯩﻜﻪﻥ ﭘﺎﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻢ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ
ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻪﻳﺴﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﯘﺗﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﺗﯩﻜﻪﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻦ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ
ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻻﻱ .ﺳـﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩـﻚ ﮔـﯚﺵ ﻳﯩﻴﯩﺸـﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻝ.

Kurt onu topallar halde görünce:
— Hayrola, ayağında ne var? diye sormuş.
— Hiç sorma kurt hazretleri, demiş eşek. Ayağıma kocaman
bir diken battı, çok uğraştım ama çıkaramadım. Biliyorum beni yiyeceksin. Ama ayağımdaki şu dikeni çıkarıver de ölmeden rahat
bir nefes alayım. Sen de dikenli et yemekten kurtul.

ﺑﯚﺭﻩ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘـﯘ .ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸـﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩـﭗ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﺗﯩﻜﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Kurt, bu ricayı uygun bulmuş. Eşeğin yanına gelip topallayan
ayağına yaklaşmış, dikeni aramaya başlamış.

ﺑﯘ ﭘﻪﻳﺘﻨﻰ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺷﯟﺍ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘـﯘ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺷﯟﺍﻛﻰ ،ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨـﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﭼﯩﺸـﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﮔﻪ

Bu anı bekleyen eşek ise, var gücüyle kurda bir çifte atmış.
Öyle bir çifte ki, kurdun ağzındaki bütün dişleri yere dökülmüş.
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ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﺘﯩﻦ ﮬﯘﯞﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺸـﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋـﯚﺯ-
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:

Acısından uluya uluya oradan uzaklaşırken, kendi kendine de:
— Oh olsun sana! Benim soyum canavardı. Hep can alırdı.

 ﺧﻮﭖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺳﺎﯕﺎ! ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﻧﻪﺳـﻠﯩﻢ ﺟـﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﺋﯩـﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕﺟــﺎﻥ ﺋــﺎﻻﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﻤــﯘ ﺋﻮﺧﺸــﺎﺵ ﻳﻮﻟــﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸــﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐــﺎ،
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺟﺎﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Ben de aynı yoldan gideceğime, tuttum doktorluğa özendim.
Can kurtarmağa kalktım, diyormuş.

 .ﮬﻪﺭﻛﯩﺸــﻰ ﺋــﯚﺯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩــﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐــﯘﻥ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻰ ﻛﯧــﺮﻩﻙ.
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• Herkes doğasına uygun iş yapmalı. Bilmediği, anlamadığı işlere burnunu sokmağa kalkışmamalı...
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ﻧﻪﻱ ﭼﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋـﯚﭼﻜﻪ ،ﺗﻮﭘﯩـﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ،
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﯞ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘـﯘ.
ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.

KAVAL ÇALMAK BENİM NEYİME...

ﺋﯚﭼﻜﻪ ،ﺑﯚﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﺘﯘ .ﺗﻮﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ ﺧﺎﺗـﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.

Aklı bir karış havada olan bir keçi, sürüden ayrılmış, daha iyi
otlamak için uzaklara gitmiş.
Orada av bekleyen bir kurt, onu görünce sevinmiş. Birden keçinin karşısına dikilivermiş.

ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ:

Keçi, kurdu görünce çok korkmuş. Sürüden ayrılmakla hata
ettiğini anlamış. Kurdun elinden kurtulmanın imkansız olduğunu
bilmekle beraber, gene de bir denemek istemiş.

 ﺑﯚﺭﻩ ﮬﻪﺯﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯧﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﯩﻨـﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﺷـﺎﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﮬﯩـﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴـﺎ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Kurda:

 -ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﺑﯚﺭﻩ.

— Kurt Hazretleri, beni parçalayıp yiyeceğini biliyorum. Madem ki son dakikalarımı yaşıyorum. Hiç olmazsa son isteğimi yerine getir, demiş.

 ﺋﯚﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻧﻪﻱ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭ ،ﮬﯩـﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴـﺎﮬﻮﺯﯗﺭ ﺋﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﻪﻱ -،ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ﺋﯚﭼﻜﻪ .ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

— Nedir, son isteğin? diye sormuş kurt.
— Ölmeden önce, bana biraz kaval çal, hiç değilse neşe içinde
öleyim, diye karşılık vermiş keçi. Maksadı zaman kazanmakmış.

ﺑﯚﺭﻩ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐـﺎ
ﻗﺎﺭﺍﭘﺘﯘ .ﺳﻪﻝ ﻧﯧﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﻱ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘﯘ .ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ﭼﯧﻠﯩﺸـﻘﺎ .ﺧـﯧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ

Kurt, keçinin son isteğini yerine getirmek için etrafına bakın-
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mış. Az ilerde bir kaval bulmuş. Başlamış çalmaya. Bir müddet
kurt çalmış, keçi oynamış.

. ﺋﯚﭼﻜﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﭘﺘﯘ،ﺑﯚﺭﻩ ﭼﯧﻠﯩﭙﺘﯘ

Bu gürültü, biraz ilerde sahipleriyle birlikte bulunan köpeklerin dikkatini çekmiş. Etrafı koklayınca, kurdun kokusunu almışlar.

ﺑﯘ ﯞﺍﺭﺍﯓ ﭼﯘﺭﯗﯓ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﻧﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ
. ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﭘﯘﺭﺍﭖ ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘ.ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ

O yana doğru topluca saldırmışlar.

.ﺋﯘ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ

Kurt, köpeklerin hücumunu görünce, kavalı bir tarafa atıp can
havli ile kaçmaya başlamış.

ﺑﯚﺭﻩ ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻧﻪﻳﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺟﯧﻨﯩﻨـﻰ
: ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ.ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ

Keçinin yanından ayrılırken ona:

 ﻧﻪﻱ ﭼﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩـﻢ. ﺩﻩﭘﺘﯘ،ﺋﻪﻳﯩﺐ ﺳﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻣﻪﻧﺪﻩ.ﻧﺎﯞﺍﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ- ﻧﻪﻏﻤﻪ.ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ

— Suç sende değil, bende, demiş. Kaval çalmak benim neyime. Müzikli, oyunlu kurban töreni benim neyime.

 ﺋـﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ. ﮬﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﯞﻩ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ.
.ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ

• Her işin, yapılacak bir yeri ve zamanı vardır. O zamanı
akıllıca değerlendiremiyen her girişim, başarısızlıkla biter.
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ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﭽﻪ
ﺋﯧﺸـﻪﻙ ،ﺋﯩﮕﯩﺴــﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼـﯜﻛﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕــﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭﺩﺍﺋﯩــﻢ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩـﺖ ﺋﯩﮕﯩﺴـﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨـﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩــﺮﻯ ﺋــﯘﻧﻰ ﺳــﯩﻼﭖ-ﺳــﯩﭙﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯧﺸــﻪﻙ ﺋــﯚﺯﯨﭽﻪ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ:

EŞEK SUDAN GELİNCEYE KADAR...
Eşek, sahibinin, evin küçük köpeğine gösterdiği ilgiyi hep kıskanırmış.

 ﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻛﯩﻦ .ﺟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎﻳﺎﺭﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻼﭖ ﺋـﯚﺭﻩ ﺗـﯘﺭﯗﺵ .ﺑـﯘﻧﻰ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼـﺎﻗﻼﭖ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐـﺎ ﺑﺎﺳـﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎﻡ
ﺷــﯘﻧﭽﻪ ﺧﯩــﺰﻣﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸــﺎ ﺗﺎﻳــﺎﻕ ﻳﻪﻳــﻤﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻼﭖ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﻤﻪﻥ.

Çünkü küçük köpek, her zaman sahiplerinin kucağına oturur,
okşanır sevilirmiş.
Eşek, kendi kendine şöyle düşünürmüş:
— Şu minicik köpeğin ne değeri var sanki. Pek bir işe yaradığı da yok. Tüm becerisi, iki ayağı üzerine dikilmek. Bunu yaptımı,
insanlar onu kucaklayıp bağırlarına basıyorlar. Bense, bunca hizmetime rağmen hep sopa yiyorum. Eğer insanların istediği buysa,
iki ayak üstünde dikilmeyi ben de yapabilirim.

ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴـﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸـﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪﻣـﺪﻯ
ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Eşek, kendisini efendisine sevdirmek için, artık fırsat kollamaya başlamış.

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﭼﯜﻛﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻼﭖ ﺗـﯘﺭﯗﭖ ،ﻗﯩﻠﯩـﻖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨــﭗ ﺋﯩﮕﯩﺴــﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸــﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘــﯘ ﯞﻩ ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋــﺎﯞﺍﺯﺩﺍ
ﮬﺎﯕﺮﺍﺷﻘﺎ.

Bir gün küçük köpeğin yaptığı gibi, iki ayak üstünde durma
numaraları yaparak cilveyle sokulmuş efendisinin yanına. Başlamış yüksek sesle anırmaya.

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﻪﺕ ﯞﺍﺭﺍﯓ-ﭼﯘﺭﯗﯕﺪﯨﻦ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﭘﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﺑﯧﺸﻰ
ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

Adamın bu çirkin gürültüden kulakları işitmez olmuş, başı kazana dönmüş.
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 ﭼــﯜﺵ ،ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩــﺮﺍﭖ ﺗﺎﻳــﺎﻗﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐــﺎ ﺋــﺎﭘﺘﯘ .ﺋﯚﺯﯨــﺪﯨﻦﻣﯩﮫﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺳﯩﻼﭖ-ﺳﯩﭙﺎﺷـﻨﻰ ﻛـﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑـﯘ ﺟﯧـﺪﻩﻟﺨﻮﺭ ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﻰ
ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺩﻩﭘﻠﻪﭘﺘﯘ .ﮬﻪﻣﺪﻩ »ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺳـﯘﺩﯨﻦ ﺋـﯚﺗﻜﯩﭽﻪ« ﺩﯨـﮕﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺴﺘﯩﻦ.

— Çüş, diye bağırarak, sopayı eline almış. Kendisinden sevgi
ve okşama bekliyen gürültücü eşeği bir güzel dövüvermiş. Hem de
“eşek sudan gelinceye kadar” denilen cinsinden.

ﮬﯩﭽﺒﯩــﺮ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘــﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺷــﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳــﺪﯗ.

• Hiç bir varlığın doğası fazla zorlamaya gelmez. Zorlama
ile yapılan hiçbir iş te iyi sonuç vermez.

.

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
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ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﭼﻜﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯧﺸـﻪﻙ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ
ﺋﯚﭼﻜﻪ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﺭﻩ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﺟﯩـﻖ ﻳﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋـﯘ
ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﻛــﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋــﺎﭺ ﻗﺎﻟﯩــﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋــﯚﭼﻜﻪ ،ﺋــﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐــﺎﻥ ﺑــﯘ
ﮬﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭ ﺗﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.

KISKANÇ KEÇİNİN ACI SONU
Bir çiftlikte keçi ile eşek birlikte yaşıyorlarmış. Ama keçi,
eşeği çok kıskanıyormuş. Çünkü ona göre, eşeğe daha iyi bakılıyormuş. Daha çok yem veriliyormuş. O ise, çoğu gün aç kalıyormuş. Keçi, kendince bu haksızlıktan dolayı eşeğe kızıyormuş. Onu
sahibinin gözünden düşürmek için planlar kuruyormuş.

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ:
 ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ! ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴـﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺳـﺎﯕﺎ ﺟﯩـﻖ ﻳـﯜﻙ ﺗﻮﺷـﯘﺗﯩﺪﯗ.ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯘﯞﺍﺷﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩـﺶ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﺳـﺎﯕﺎ
ﻳﯜﻛﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﯧﺸﻪﻙ:

Bir gün eşeğe:
— Eşek kardeş! Bu insanoğlu da sana çok yük taşıtıyor. Senin
uysallığını fırsat bilip ne kadar angarya varsa sırtına bindiriyor,
demiş.

 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴـﻪﻥ ﺋـﯚﭼﻜﻪ ﺑـﯘﺭﺍﺩﻩﺭ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩـﻼﻱﺋﯘﻻﺭﻏﺎ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ.

Eşek:

ﺋﯚﭼﻜﻪ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﭖ:

— Haklısın keçi kardeş. Ama ben ne yapabilirim sahiplerime
karşı, demiş çaresizce.

 ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯜﯕﺪﻩ ﻳـﯜﻙ ،ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩـﭗﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺕ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﻨـﻰ ﺑﯩـﺮ ﺗﯩﺘـﺮﻩﺕ ،ﺑﯩـﺮ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ .ﺳـﻪﻧﻤﯘ
ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺴﻪﻥ.

Keçi kurnaz kurnaz gülmüş:
— Bunun kolayı var, demiş. Bir gün sırtında yük, yolda giderken atıver kendini yere. Şöyle tüm bedenini titret, bir iki de debelen. O zaman senin hastalandığını sanırlar. Sen de işten ve angaryadan kurtulursun.
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ﺑﯘ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﻛﻪﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻧﺪﻩﻛﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻧﻰ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﺷـﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻼﭘﺘﯘ .ﮬﻪﺭ
ﻳﯧﺮﻯ ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ ﻗـﺎﭘﺘﯘ .ﺋﯩﮕﯩﺴـﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﻣـﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﯨﻐـﺎ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ:

Bu oyun eşeğin aklına yatmış. Bir hendeğin başında kendini
yere atmış, debelenmeye başlamış. Her yanı yara bere içinde kalmış.
Sahibi onu hemen veterinere götürmüş. Eşeği iyice muayene
eden veteriner:

 ﺑ ـﯘ ﮬــﺎﻳﯟﺍﻥ ﮬﺎﻟﺴــﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺳــﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋــﯚﭼﻜﻪﺟﯩﮕﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯛﺷﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

— Bu hayvan iyice güçsüz kalmış. İyileşmesi için bir keçi ciğerini iyice kaynatıp suyunu ona içirmelisiniz, demiş.
Adam eve döner dönmez, veterinerin tavsiyesine uyarak kıskanç keçiyi kesmiş, ciğerini kaynatıp suyunu eşeğine içirmiş.
Böylece keçinin, eşeği sahibinin gözünden düşürme planı, kendi
aleyhine sonuçlanmış.

ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﺋــﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩــﭙﻼ ،ﻣــﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘــﯘﺭﻯ ﺗﻪﯞﺳــﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧــﺪﻩﻙ،
ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﭖ ،ﺟﯩﮕﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩـﯔ ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴـﯩﮕﻪ ﻳﺎﻣـﺎﻥ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

• Problemlerini başkalarına kötülük yaparak çözümlemeyi
düşünenler, daha büyük problemleri başlarına bela edebileceklerini unutmamalıdırlar.

 .ﻣﻪﺳــﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷــﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻼﺭ ،ﺑﺎﺷـﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﭼـﻮﯓ ﺑـﺎﻻ ﺗﯧﺮﯨﻴـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘـﯘﭖ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ.
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ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﮬﻪﯞﻩﺱ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺯﯦﺮﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸـﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:

YERSİZ MERAK

 -ﺳﯧﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ؟ -ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Günün birinde, akıllı geçinen bir tavşan, yolda rastladığı tilki
ile alaylı alaylı konuşmuş. Ona:

ﺗﯜﻟﻜﻪ:

— Senin için çok kurnazdır diyorlar. Bu doğru mu acaba? demiş.

 ﻣﻪﻥ ﻧﯩــﻤﻪ ﺩﯨﺴــﻪﻡ ﺑﯩﻜــﺎﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸــﯩﻢ .ﺳــﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﺴــﻰﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﯩﭽﻪ ﻛﻪﻝ ،ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ-ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻛـﯚﺯﯛﯓ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻛــﯚﺭ .ﮬﻪﻡ ﺩﺍﺳــﺘﯩﺨﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﻣﯧﮫﻤــﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴــﻪﻥ -،ﺩﻩﭖ ﺟــﺎﯞﺍﭖ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.

Tilki:
— Ben ne desem boş yeğenim. Sen en iyisi bizim eve kadar
benle zahmet edip gel de, söylenenlerin doğru olup olmadığını
gözlerinle gör. Ayrıca yemeğe de konuğum olursun, diye cevap
vermiş.

ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﭘﺘﯘ .ﺋﯚﺯ-ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ »ﻧﯧﻤﯩـﺪﯨﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯘ .ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻣﺎﺧﺘـﺎﭖ ﻗﻮﻳﺴـﺎﻡ ،ﺭﺍﺳـﺖ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﻯ «.ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tavşan bu sözlere çok sevinmiş. Kendi kendine: “Ne akılsız
tilkiymiş bu. Bir iki pohpohladım, övgümü yuttu, beni yemeğe davet etti.” diye söylenmiş.

ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗـﯘﺭﯗﭘﻼ
ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻗﯘﭘﻘﯘﺭﯗﻗﻜﻪﻥ .ﻳﺎ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩـﻚ ﻳـﻮﻗﻜﻪﻥ،
ﻳﺎ ﺳﯘ.

Birlikte tilkinin evine gitmişler. İçeri girer girmez, tavşan şaşırmış. Çünkü tilkinin evi bomboşmuş. Ne yiyecek varmış, ne içecek.
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ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﺍﻡ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭙﺘـﯘ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺋﯜﭼـﯜﻥ .ﺑﯩﻜﺎﺭﻏـﺎ
ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺗـﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏـﺎ ﺋـﻮﯞ ﺑـﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ:

Tavşan birden tilkinin oyununa geldiğini anlamış. Çünkü evde, kendisinden başka yiyecek yokmuş tilki için. Bedava yemek
yemeyi hayal ederken, tilkiye bedava av olduğunu anlamış.
Tilkiye dönüp:
— İnandım tilki kardeş, demiş. Senin hayvanların en kurnazı
olduğuna iyice inandım. Baksana akıllı geçinen beni bile faka bastırdın. Evine, kendi ayağımla tıpış tıpış getirdin. Benim gibi
kafasız birini afiyetle yiyebilirsin.

 ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ -،ﺩﻩﭘﺘـﯘ .ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـﯔﺋﻪﯓ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﯩـــﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖـــﮕﻪ ﺋﯩﺸـــﻪﻧﺪﯨﻢ .ﻗـــﺎﺭﺍ ،ﺯﯦـــﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﺗﺘﯩﯔ .ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ ﺋـﯚﺯ ﭘﯘﺗـﯘﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﻣﺎﯕﻐﯘﺯﯗﭖ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯨﯔ .ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻣﻪﺯﺯﻩ ﻗﯩﻠﯩـﭗ
ﻳﯩﺴﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

 .ﮬﻪﯞﻩﺱ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻏﺎ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.

• Merak duygusu yerinde kullanılmazsa, insanın başına
büyük sıkıntılar açabilir. Bizi ilgilendirmeyen konuları merak
etmek, çoğu kere zararımıza olur.
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ﻛﯧﻠﯩﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ
ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺑـﯘ ﻳـﺎ .ﺑﯧﻠﯩﻘﺌـﺎﻟﻐﯘﭺ ،ﺷـﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯩـﻜﻪﻥ ﺩﻭﺳـﺖ
ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﻪﺭﺯ ﭘـﯘﻝ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭘﺘـﯘ .ﺗﯩـﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺭﻩﺧﺖ ﺋﯧﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻤﯘ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻣﯩﺲ
ﻳﯩﻐﯩﭙﺘﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﯩﻐﺎ.

UYUMSUZ ORTAKLAR
Masal bu ya. Martı kuşu, yarasa, bir de diken arkadaş olmuşlar. Ticaret yapıp para kazanmak için planlar kurmuşlar.

ﺋﯜﭺ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻤﯩﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.

Yarasa, ortakları adına epey bir miktar borç para sağlamış. Diken ise, çok miktarda kumaş almış. Martı kuşu da yüklüce bakır
yığmış kendi payına.

ﺩﻩﻝ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﮬﺎﯞﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺷﺎﻣﺎﻝ
ﯞﻩ ﺑــﻮﺭﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩــﭗ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧــﻰ ﺋﯧﮕﯩــﺰ-ﭘﻪﺱ ﻗﯩﭙﺘــﯘ .ﻛــﯧﻤﻪ ﺋــﺎﺯﻏﯘﻥ
ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭﻏــﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷــﻠﯩﻖ ﺑﯧــﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﺋﻮﺗﺘــﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩــﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧــﯜﭖ
ﭼﯚﻛﯜﭘﺘﯘ.

Üç ortak, topladıkları malları bir gemiye yükleyip yola koyulmuşlar.
Tam yolu yarılamışlarken, birden hava bozulmuş. Rüzgar ve
fırtına çıkıp denizi altüst etmiş. Gemi, azgın dalgalara dayanamayarak ortadan ikiye bölünüp batmış.

ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭘﺘﯘ.

Ortakların tüm malları, gemiyle birlikte denizin dibini boylamış. Onlar canlarını zor kurtarmışlar.

ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ،ﺷـﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ،ﻗﻪﺭﺯ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﺳـﻠﯩﻚ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﯩـﭻ ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩـﺮﻯ
ﺋﻪﻝ-ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺟﯩﻤﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯧﻠﯩﻘﺌـﺎﻟﻐﯘﭺ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﭘﯜﺗـﯜﻥ

O günden sonra, yarasa, alacaklılarına görünmemek için gündüzleri ortaya hiç çıkmamış. Yalnız geceleri el-ayak çekildikten
sonra dolaşmaya başlamış. Martı kuşu, bütün servet ve ümidini
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ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯜﻣﯩـﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻣﯩﺴـﻼﺭﻧﻰ ،ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻥ ﺩﻭﻟﻘـﯘﻥ
ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺩﺍﺋﯩـﻢ ﺩﯦﯖﯩـﺰ ﺳـﺎﮬﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻳﯜﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.

bağladığı bakırları belki karaya vurur diye, hep deniz kıyılarında
dolanıp durur olmuş.
Diken ise, yol kıyısında durur, gelene geçene saldırırmış. Acaba insanların giydikleri bu elbiseler, benim kumaşlarımdan mı yapıldı diye bakarmış.

ﺗﯩﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩـﺪﻩ ﺗـﯘﺭﯗﭖ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ-ﻛﻪﭼﻜﻪﻧـﮕﻪ
ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﯩﻨﺴـﺎﻧﻼﺭ ﻛﯩـﻴﮕﻪﻥ ﺑـﯘ ﻛﯩـﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩـﯔ
ﺭﻩﺧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
 .ﻛﯧﻠﯩﺸــﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳــﺎ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳــﺎ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ،ﮬﻪﺭ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ.

• Uyumsuz bir ortaklık, ne ortaklara, ne de başkalarına
bir yarar sağlamaz. Bir tehlike halinde, her ortak sadece kendi çıkarının derdine düşer.
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ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪﯗﺭ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺑﯩﺮﯨــﺪﻩ ،ﺧــﻮﺭﺍﺯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺖ ﺩﻭﺳــﺖ ﺑﻮﻟــﯘﭖ ﺑﯩﻠــﻠﻪ
ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.

EL ELDEN ÜSTÜNDÜR

ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﻳــﻮﻝ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘــﯘ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﯩﭽﺒﯩــﺮ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩــﻚ

Günün birinde horozla köpek arkadaş olup birlikte yolculuğa
çıkmışlar.

ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﮬـﺎﯞﺍ ﻗﺎﺭﯨﻴﯩـﭗ ،ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ
ﺗﻮﺧﺘﺎﭘﺘﯘ .ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺷﯧﺨﯩﺪﺍ ﺗﯜﻧﻪﭘﺘﯘ .ﺋﯩـﺖ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩـﯔ ﻛﺎﯞﯨﻜﯩﻐـﺎ

Uzun süre yol almışlar, ama kendilerine hiçbir yiyecek bulamamışlar.

ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

Hava kararıp gece olunca, bir ağacın önünde durmuşlar. Horoz ağacın dallarına tünemiş. Köpek te ağacın kovuğuna girip derin uykuya dalmış.

ﺳﻪﮬﻪﺭ ،ﺗﺎﯓ ﺳﯜﺯﯛﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺧـﻮﺭﺍﺯ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩـﭗ ﭼﯩﻠﻼﺷـﻘﺎ
ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ .ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩــﯔ ﺋــﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐــﺎﻥ ﺋــﺎﭺ ﺑﯩــﺮ ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﺩﻩﺭﮬــﺎﻝ

Sabah, gün ışırken, horoz uyanmış, başlamış ötmeye.

ﺩﻩﺭﻩﺧﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘـﯘ .ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ

Horoz sesini duyan aç bir tilki, hemen ağaca yaklaşmış. Horozu görünce sevinmiş. Yapacağı tek şey, onu kandırıp ağaçtan aşağı indirmekten ibaretmiş.

ﺋﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺧﻮﺭﺍﺯﻏﺎ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

Bu düşünceyle, ağacın altına gelip horoza seslenmiş:
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 ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺳﻪﮬﻪﺭ ﺧﻮﺭﺍﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ! ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﯖﻨﻰ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺯﯨﻞ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯘ .ﻛﯚﯕﻠـﯜﻡ
ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﻪ ،ﺳﯧﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ،ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﻱ.

— Günaydın horoz kardeş! Sesini ta uzaklardan duydum da
koşa koşa geldim buraya. Ne güzel ses bu böyle. İçim bir tuhaf oldu. Aşağıya bir in de, seni kucaklayıp tebrik edeyim.
Horoz tilkinin oyununu sezinlemiş. Ona:

ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﯟﺍﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:

— Tabii tilki kardeş, demiş. Hemen gelirim. Aşağıda kapıcım
var. Ona söyle de kapıyı açsın. Ben de hemen inerim aşağıya.

 ﺋﻪﻟـﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ -،ﺩﻩﭘﺘــﯘ– .ﮬــﺎﺯﯨﺮﻻ ﻛــﯧﻠﯩﻤﻪﻥ،ﭘﻪﺳﺘﻪ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺑﺎﻗﺎﺭﯨﻢ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺩﻩ ،ﺋﯩﺸـﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴـﯘﻥ .ﻣﻪﻧﻤـﯘ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯩﻤﻪﻥ.

Bu sırada ağacın kovuğunda bu konuşmaları dinleyen köpek
öyle bir fırlamış ki dışarı, tilki ne yapacağını şaşırmış. Az önce
horozu boğazlamayı düşünerek için için sevinirken bir anda köpeğin dişlerine boğazını kaptırmaktan kurtulamamış.

ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﻛﺎﯞﯨﻜﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺖ،
ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﺰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘﻛﻰ ،ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻧﯩـﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸـﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟـﻤﻪﻱ ﻗـﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﺎﻳﯩﻼ ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺷﻨﻰ ﺋـﻮﻳﻼﭖ ﺋﯩـﭻ-ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻦ ﺳـﯚﻳﯜﻧﮕﻪﻧﯩﻜﻪﻥ،
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﮔﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.

 .ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯘﻧﺪﯗﺭ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﺯﺍﻕ ﻗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ،ﻗﯘﺭﻏـﺎﻥ
ﺗﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﯩﺴﯘﻥ.

• El elden üstündür. Başkalarına tuzak kuranlar, kurdukları tuzağa kendilerinin de düşebileceğini unutmamalıdır.
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ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺩﻭﺳﺖ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩــﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ-ﺑﯩــﺮﯨﮕﻪ ﻳــﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩــﺪﻩ
ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

GERÇEK DOST

ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.

İki kişi, ormanlık bir bölgede yolculuk ediyorlardı.

ﻳﻮﻟ ـﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩــﺮﻯ ﺟــﺎﻥ ﺩﻩﺭﺩﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﺩﻩﺭﻩﺧــﻜﻪ
ﻳﺎﻣﺎﺷﺘﻰ.

Bir tehlike anında birbirlerine yardım edeceklerine dair sözleşmişlerdi.

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺘﻰ.

Ormanda yürürken, bir ayıya rastladılar.

ﺋﯧﻴﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋــﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼــﻜﻪ،
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﯩﺪﯨﺮ-ﺳﯩﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.

Yolculardan biri can havliyle en yakın ağaca tırmandı.
Diğeri ise kendini yere attı.

ﺋﯧﻴﯩﻖ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﺪﻯ .ﺋـﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩـﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐـﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.

Ayının ölmüş insana dokunmadığını bildiğinden ölmüş gibi
hareketsiz kaldı.

ﺑﯩﺮﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼﺷﺘﻰ.

Ayı geldi, adamı kokladı. Ağzını adamın kulağına yaklaştırdı.
Biraz sonra da hırlıya hırlıya uzaklaştı.

ﺋﯧﻴﯩﻖ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩـﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ،ﺩﻩﺭﻩﺧﺘﯩﻜـﻰ ﺋـﺎﺩﻩﻡ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ.

Ayı gözden kaybolunca, ağaçtaki adam yere indi.
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ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:

Mahçup bir tavırla yoldaşına sordu:
— Ayının senin kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm, ne
?dedi

 ﺋﯧﻴﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﯖﻐــﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﻧﯩــﻤﻪﺩﯨﺪﻯ؟

Adam, tehlike anında kendi canından başka birşey düşünmeyen arkadaşına şu cevabı verdi:

ﺋـــﺎﺩﻩﻡ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩـــﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـــﺪﺍ ﺋـــﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩـــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـــﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳـــﻪ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ:

— Bir daha senin gibi korkak ve bencil birinin sözüne güvenmememi söyledi.

 ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽـﺎﻕ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﺴـﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
 .ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

• Gerçek dost, kara günde belli olur.
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ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺧﻮﺷﻨﺎ
ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﭙﺎﻗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻼﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻧﻤﯘﻳﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﻮﺷﻨﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﭙﺎﻗﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﻼﻧﻤﯘ ﺷـﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗـﺎﺭﺍ
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

KÖTÜ KOMŞU

ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﭙﺎﻗﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯩﻼﻧﻐﺎ:

Yengeçle yılan evleri yanyana iki komşu imişler.

 ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯩﻼﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺧﻮﺷـﻨﺎﻡ ،ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳـﺪﺍﻛﻪﻟﻤﻪﺱ .ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣـﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻱ ﻳﺎﺷـﺎﻳﻠﻰ .ﺳـﻪﻧﻤﯘ ﺯﯨﻴـﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻤﺎ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻱ -،ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

Yengeç ne kadar iyi kalpliyse, yılan da o denli kötü kalpliymiş.
Yengeç devamlı, yılana:

ﻳﯩﻼﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﻩﻙ ﺋﺎﯕﻼﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ
»ﺋﺎﮪ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﭙﺎﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﺎﺗﺴﺎﻡ ،ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

— Bak yılan kardeş, sevgili komşum, fenalıktan fayda gelmez. Birbirimize kötülük yapmadan geçinip gidelim. Ne sen zarar
gör, ne ben göreyim, dermiş.
Yılan, bu sözleri alaylı alaylı dinler. İçinden de, “ah bir fırsatını bulsam da, şu yengeci haklasam, böylece onun evi de benim
olur” diye düşünürmüş.

ﻗﯩﺴﻘﯘﭼﭙﺎﻗﺎ ﻳﯩﻼﻧﻨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﻳﻼﻳـﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸـﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

Yengeç, yılanın ne düşündüğünü iyi bilirmiş. Ona beklediği
fırsatı vermemeye çalışırmış.

ﻗﯩﺴـــﻘﯘﭼﭙﺎﻗﺎ ﺳـــﻪﯞﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻳﯩﻼﻧﻨﯩـــﯔ ﺋﻪﺳـــﻜﯩﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ
ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﮬﯘﺟـﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﭘﯘﺭﺳـﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘـﯘ .ﺋـﯚﺯﻯ ﺋـﯘﻧﻰ

Yengeç, sabırla yılanın kötülüğü bırakacağını, barışa yanaşacağını beklerken, bir gün onun kendisine saldırı hazırlığına girdiğini görmüş. Akıllı davranıp, ona baskın fırsatı vermemiş. Kendisi
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ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.

onu bastırıp öldürmüş.
Yaşarken kıvır kıvır olan yılanın, ölünce ip gibi dosdoğru uzanıp kaldığını gören yengeç, komşusunun cesedine şöyle seslenmiş:

ﮬﺎﻳﺎﺕ ﭼﯧﻐﯩـﺪﺍ ﺋﻪﮔـﺮﻯ-ﺑـﯜﮔﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻳﯩﻼﻧﻨﯩـﯔ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻧـﺪﻩ
ﻳﯩﭙــﺘﻪﻙ ﺗﯜﭘﺘــﯜﺯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﺴــﻘﯘﭼﭙﺎﻗﺎ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴــﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

— Yılan kardeş. Madem ki böyle dosdoğru olabiliyordun. Ne den bunu sağken yapmadın? Böylece hem canından olmaz, hemde beni komşusuz bırakmazdın.

 ﻳﯩــﻼﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ .ﺩﯦ ـﻤﻪﻙ ﻣﯘﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﭘﺘــﯜﺯ ﺑﻮﻻﻻﻳﺘﺘﯩــﯔ.ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘـﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﯨﯔ؟ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ ﮬﻪﻡ
ﺟﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﮬﻪﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﯩﺰ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ.

 .ﻳﺎﺧﺸــﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟــﯜﻣﯩﮕﻪ ﮬﻪﺭﻛﯩــﻢ ﻛــﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧــﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯗ.
ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ،ﻳﺎﺧﺸـﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺳـﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳـﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

• İyilerin ölümüne herkes üzülür. Kötülerin ölümü ise, iyilere sevinç kaynağı olur.

 .ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﺍﺩ.
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ﺩﻭﺳﺘﻤﯘ ﺳﻪﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻤﯘ؟
ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺘﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ،ﭘﯧﺸـﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷـﻜﻪﻥ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭘﺘﯘ .ﭘﻪﻧﺠﯩﻠﯩـﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴـﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺗﻮﺷـﻘﺎﻧﻨﻰ ﺳـﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺩﯨﺮ-ﺩﯨﺮ ﺗﯩﺘﺮﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﭽـﺎﺭﻩ ﺗﻮﺷـﻘﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩـﺮ ﭼﯩﺸـﻠﻪﭖ ،ﺑﯩـﺮ
ﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

?DOST MUSUN, DÜŞMAN MI

ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﻛﯚﭖ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷـﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﭘﺘـﯘ .ﺋﯩﺘﻘـﺎ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ:

Av köpeği, uzun bir takipten sonra, ardına düştüğü tavşanı yakalamış. Pençeleri arasına alıp iyice sıkmış. Korkudan tirtir titreyen zavallı tavşanı bir ısırıyor, bir yalıyormuş, hatta öpüyormuş.

 ﺋﯩﺖ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ،ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ،ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳـﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﻩﻙ ﭼﯩﺸﻠﻪﻳﺴـﻪﻥ ،ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺩﻭﺳـﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸـﺎﺵ ﺳـﯩﻼﭖ
ﺳﯚﻳﺴـــﻪﻥ .ﻣﯧﻨﯩـــﯔ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨـــﻰ ﺋﺎﻟﻤـــﺎﻗﭽﯩﻤﯘ ﺳـــﻪﻥ ﻳـــﺎﻛﻰ ﺭﻩﮬﯩـــﻢ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ ،ﮬﯩﭻ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.

Tavşan, bu garip duruma daha fazla dayanamamış. Köpeğe
acı acı:
— Köpek kardeş, ne yapıyorsun böyle? diye sormuş. Önce
düşman gibi ısırıyorsun, sonra da dost gibi okşuyor öpüyorsun.
Benim canımı mı almak istiyorsun, yoksa merhamet mi ediyorsun,
anlıyamadım bir türlü.

 .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ،ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺶ
ﺗﻪﺱ.

• İki yüzlü insanların samimiyetlerine hiç güvenilmez. Ne
zaman dost, ne zaman düşmanca davranacaklarını kestirmek
güçtür.
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ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯘﺭ
ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﮬﻪﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋـﯘﯞﺍ ﻳﺎﺳـﺎﭘﺘﯘ .ﺋـﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴـﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ،ﺋﯘﯞﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

KÖTÜLERE İYİLİK, KÖTÜLÜĞÜ ARTIRMAKTIR
Bir evin tavanında eşek arıları yuva yapmıştı. Ev sahibi korktu, yuvayı dağıtmak istedi.

ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
 ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﻧﯩـﻤﻪ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺴـﻪﻥ؟ ﺋـﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋـﯚﺭﯛﯞﻩﺗﻤﻪ-،ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧـﺪﻩ ،ﺋﯧﺸـﻪﻙ ﮬﻪﺭﯨﻠﯩـﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐـﺎ ﮬﯘﺟـﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯧﻘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﺍﺕ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:

Evin hanımı bu düşünceye karşı çıktı.
— Zavallı hayvanlardan ne istiyorsun? Evlerini yıkma, dedi.
Bir gün adamcağız işte iken, eşek arıları kadına saldırıp onu
soktular. Kadıncağız feryad figan ederek sokağa fırladı.
Kocası işten gelip karısının halini görünce, ona:

 ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺸــﻘﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩــﯔ ﻳــﻮﻕ .ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﻪ ﺩﯨــﮕﻪﻥ ﺳــﻪﻥﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺘﯩﯔ؟

— Yakınmaya hakkın yok, dedi. Onları öldürme diyen sen
?değil miydin

 .ﻳﺎﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺴﻪﻥ.
 .ﺋﯩﺘﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻐﺎ ﺩﺍﺳــﺘﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﭼﻤــﺎ .ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﮬﻪﻗﻘــﻰ ﺑﯩــﺮ ﭘــﺎﺭﭼﻪ
ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﯘﺭ.
 .ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯩﻠﯩﺴﺎﯓ ﻛﻪﭘﺘﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗ .ﺑﯚﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸـﻰ
ﺑﺎﻗﺴﺎﯓ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺭ.
 .ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯘﺭﻣﺎ.

Kötülere iyilik edersen, kötülüğü artırırsın.

•

Köpeğin önüne sofra açma. Onun hakkı bir parça kemiktir.

•

Kediyi çok okşarsan, güvercinlere saldırır.

•

Kurdu naz ile beslersen Yusuf’u parçalar. Sağlam olmayan temele bina çıkma.

•

)(Gülistan ve Bostan’dan

)»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ(
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ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﻗﻮﯕﻐﯘﺯ
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩـﺮﻯ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺷـﺎﺧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺋﻮﺗﻼﺭﻧﯩـﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﯞﻩ ﻛﺎﯞﺍﻛﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺷﺎﺭﺍﺕ ﭼﯩﺮﺍﻗﺘﻪﻙ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯗ.

ATEŞ BÖCEĞİ
Belki görmüşsünüzdür, geceleri ağaç dallarında, otların arasında ve kovuklarda bir böcek çıra gibi parlar.

ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﻗﻮﯕﻐﯘﺯ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﻮﯕﻐﯘﺯﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

Ateş böceği denen o böceğe sormuşlar:

 ﺋﻪﻱ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩــﺮﻯ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﯕﻐــﯘﺯ ،ﻧﯩﻤﯩﺸــﻘﺎ ﻛﯜﻧــﺪﯛﺯﻯﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺴﻪﻥ؟

— Ey geceleri parlayan böcek, neden gündüz ortalıkta görün?müyorsun

ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﻗﻮﯕﻐﯘﺯ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ:

Ateş böceği cevap vermiş:

 ﻣﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﯨﻤﯘ ﺑـﺎﺭ .ﺑﯩـﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯚﻛﯜﯞﺍﻟﻤﯩـﺪﯨﻢ.ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻧﯘﺭﯨﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯗﻡ ﺧﯩﺮﻩﻟﯩﺸﯩﺪﯗ.

— Ben gece de gündüz de ortadayım. Bir yere saklandığım
yok. Fakat gündüzleri güneşin ışığının yanında, benimkisi görünmeyecek kadar sönükleşiyor.

)»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ(

)(Gülistan ve Bostan’tan

 .ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﺩﺩﯨﻨـﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸـﻰ ﻛﯧـﺮﻩﻙ .ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷـﻰ ﻛﯧـﺮﻩﻙ.
ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﻗﻮﯕﻐﯘﺯﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮﻩ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ،ﺟﺎﮬـﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﻳـﺎﺵ
ﻧﯘﺭﻯ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• İnsan haddini bilmeli. Kendini tanımalı. Ateş böceğinin
sönük ışığının, güneşin dünyamızı kuşatıcı aydınlığı yanında
bir değer ifade etmiyeceğini unutmamalı.
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ﺋﯚﺯﻯ ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺳﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ﻳﯜﺯﻯ ﺳﯩﺮﻛﻪ
ﺳﺎﺗﺴﺎ...
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺳﻪﻟﭽﻰ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﮬﻪﺳــﻪﻝ ﺳــﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺟﺎﻧﻐــﺎ ﻳــﯧﻘﯩﻦ ﯞﻩ ﺧــﯘﺵ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴــﻰ،
ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﭗ ،ﺋﯧﺮﯨﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﭼﯩﯟﯨﻨﺪﻩﻙ ﺋﻮﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ.

KENDİ BAL SATSA DA YÜZÜ SİRKE SATINCA...

ﮬﻪﺳﻪﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺳﺎﺗﺴـﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳـﯜﮔﺮﻩﭖ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘـﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ.

Güleryüzlü bir balcı yaşardı bir zamanlar. Şehir şehir gezip bal
satardı. Onun canayakın ve sevimli davranışları gönülleri yakar,
eritirdi.

ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﺘﻪﻛﻜﯜﺭ ،ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﯞﻩ ﺟﯧﺪﻩﻟﺨﻮﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ
ﮬﻪﺳﻪﻟﭽﯩﻨﯩﯔ.

Sinekler gibi üşüşürdü müşteriler başına.
Bal yerine zehir bile satsaydı, yine herkes koşar gelirdi onun
yanına.

ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺳــﻪﺕ ﺋــﻮﺗﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﮬﻪﺳــﻪﻟﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘــﺎﯞﯨﺘﯩﮕﻪ
ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ .ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺭﻩﻗﯩـﭗ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ،ﮬﻪﺳـﻪﻝ
ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

Uğursuz, kıskanç ve geçimsiz bir komşusu vardı balcının.
İçindeki hased ateşiyle, balcının kazancını engellemek istedi.
Ve ona rakip olarak bal satmaya karar verdi.

ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﮬﻪﺳﻪﻝ ﻗﺎﭼﯩﺴﻰ ،ﺳـﯩﺮﻛﻪ )ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴـﯘ( ﻛﻪﺑـﻰ ﺑﯩـﺮ ﻳـﯜﺯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻤﯘ-ﻳﯧﺰﺍ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻣﯘ -ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸـﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ
ﮬﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﭼﯩﯟﯨﻨﻤﯘ ﻗﻮﻧﻤﯩﺪﻯ.

Başında bal tablası, sirke gibi bir yüzle köy köy, şehir şehir
dolaşmaya başladı. Fakat balına, bırakın müşteri gelmek, sinek bile konmadı.
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 ﻗﻮﻟﯩﻐــﺎ ﺑﻪﺵ ﭘــﯘﻝ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ،ﻛﻪﭼــﺘﻪ ﺋــﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧــﺪﺍ
. ﭘﯘﺷﯘﻟﺪﺍﭖ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ. ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﻛﯚﺭﺩﻯ

Akşam evine dönünce, eline beş para geçmemiş olduğunu gördü. Sinirlendi. İyice somurtarak bir köşeye oturdu.
Hanımı, onu bu halde görünce, şakayla karışık:

: ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ

— Ekşi suratlının balı acı olur, diye takıldı.

. ﺩﯨﺪﻯ-، ﺳﯚﺭﯛﻥ ﺗﻪﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ-

•

Irmağın sıcak suyu, asık suratlının buz gibi şeker şerbetine tercih edilir.

•

Kaşları sofra gibi çatılmışın ekmeği haramdır.

•

Varsayalım altın, gümüş ve paran yok. Tatlı bir söz,
güler bir yüzün de mi yok?

 ﺳﯚﺭﯛﻥ ﺗﻪﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﺩﻩﻙ ﺷـﯩﻜﻪﺭ، ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺳﯜﻳﻰ.
.ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ
. ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻨﻰ ﮬﺎﺭﺍﻡ.
 ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯜﻣﯜﺵ ﯞﻩ ﭘﯘﻟﯘﯓ.
ﻳﯜﺯﯛﯕﻤﯘ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟

•

()»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ

(Gülistan ve Bostan’dan)
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺩﻭﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
ﻗﯩــﺮﻻﺭﺩﺍ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋﯩــﺖ ،ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩــﯔ ﭘــﺎﭼﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭼﯩﺸﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ.
ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩــﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴــﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽــﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨــﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻳﻪﻧﯩــﻼ
ﭼﯧﻘﯩﺸﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ:
ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸــﯩﯔ ﻳﻮﻗﻤﯩــﺪﻯ ﺩﺍﺩﺍ؟ ﺳــﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﭘــﯘﺗﯩﻨﻰﭼﯩﺸﻠﯩﺴﻪﯓ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﮬﻪﻡ ﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ:
ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑـﺎﺭ .ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭘـﯘﺗﯩﻨﻰﺋﯜﺯﯨﯟﺍﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ.
ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺋــﯘ ﭼﯩﺸــﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺟــﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﺷــﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸــﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ:
»ﻳﺎ ﺷﯘ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘـﯘﺗﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﻳﺴـﻪﻥ ،ﻳـﺎﻛﻰ ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨـﯘﯕﻨﻰ
ﻛﯧﺴﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯨﺴﻪ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.

İNSAN KÖPEKLEŞMEMELİ
Kırlarda yaşayan bir köpek, adamın birinin ayağını ısırdı.
Gece boyu ayağının acısından uyuyamadı adam.
Küçük kızı babasına acıdı. Fakat çıkışmaktan da geri durmadı:
— Senin dişin yok muydu baba? Sen de onun ayağını ısırsaydın.
Adam, hem acıyla kıvranıyor, hem de gülüyordu:
— Olmaz olur mu kızım, benim de dişlerim var. Üstelik onun
ayağını koparacak kadar güçlü.
Fakat o dişleri, bir canlıyı ısırmakta kullanmak istemem.
Bu o denli iğrenç bir şeydir ki, biri eline bıçak alıp:
”Ya şu köpeğin ayağını ısıracaksın, ya da senin boynunu keserim” dese, yine bu işi yapmaya yanaşmam.

 .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
)»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ(
 .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭ-ﻧﻮﻣﯘﺱ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩـﻞ
ﺋﯩﺘﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﻣﻪﺭﺩ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﺱ.

• İnsan köpeğin yaptığını yapmamalı.
)(Gülistan ve Bostan’tan
• İnsanların ırz, namus ve şereflerini dişlemek te, bir çeşit
köpekliktir. Mert kişiye yakışmaz.
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ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻰ
 ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﯩﯔ، ﺋـﺎﺩﻩﻡ.ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻨﯩـﯔ ﺋﯧﺸـﯩﮕﻰ ﺋﯚﻟـﯜﭖ ﻗﺎﻟـﺪﻯ
.ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺗﯧﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻧﭽﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﻛﯜﻟـﺪﻯ ﯞﻩ
:ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ-ﺋﯚﺯ

BOSTAN KORKULUĞU

.ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻛـﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ-ﺑﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ )ﻳﻪﻧـﻰ ﮬﺎﻳـﺎﺕ ﭼﯧﻐﯩـﺪﺍ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ.ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯﺍﭖ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺋﯚﻟـﺪﻯ
( ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺑﻮﺳـﺘﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍﺵ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑـﺎﺵ.ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩـﺪﻯ
ﺳﯚﯕﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟

Köylünün birinin eşeği ölmüştü. Adam eşeğin kafasını üzüm
asmasına nazarlık gibi astı.
Gün görmüş geçirmiş bir ihtiyar, bu manzarayı görünce güldü.
Ve şöyle söylendi:
— Bu zavallı hayvanın başından ve arkasından sopa eksik değildi. Yara bere içinde acı çekerek ölüp gitti. (Yani hayattayken
kendini korumaktan acizdi.) Şimdi bostanı korumak, onun kafa iskeletine mi kaldı?

 ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﭘﻪﻧﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻳـﯧﯖﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﮬـﯧﻜﯩﻢ.
.ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﺭ

• Kendisi hastalık pençesiyle ölüme yenilen bir hekim, hastanın acısını nasıl dindirebilir?...
(Gülistan ve Bostan’dan)

()»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ
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ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍ
ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﻗﯘﺷﻘﺎ:
-ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺵ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺩﯨﺪﻯ.

ÇAYLAK İLE AKBABA

ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﻗﯘﺵ:

Akbaba çaylağa:

-ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﮔﯧﭙﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﯘﭼﻪ

— Benim kadar uzağı gören bir kuş daha yoktur, dedi.

ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.

Çaylak:

-ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺴﻪﻥ؟ -ﺩﯨﺪﻯ ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍ.

— Söylemesi kolay, diye cevap verdi. Bu iddianı ispatlamadıkça inanmam.

ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﻗﯘﺵ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.

— Ne yapmamı istersin? diye sordu akbaba.

-ﺑﯘ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟-ﺩﯨﺪﻯ.

Çaylak uzakları gösterdi.

ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺑﯧﻘﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ.

— Bu ormanın çevresinde ne görüyorsun? dedi.
Akbaba keskin bakışlarını gösterilen yere çiviledi.

-ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺩﺍﻧﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ

— Bir buğday tanesi görüyorum ilerde bir yerde, dedi. Gidip
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ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯓ.

bakayım istersen.
Birlikte oraya indiler.

ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻧﺪﻯ.

Akbaba tanenin bulunduğu yere yaklaşınca, tanenin üzerine
doğru uçtu. Ama tuzağı farkedemedi.

ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍ ﺩﺍﻥ ﺑـﺎﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍﻧﻨﯩـﯔ ﻗﯧﺸـﯩﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖ
ﺋﯘﭼﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻮﺯﺍﻗﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﻪﺗﻤﯩﺪﻯ.

Her sedef, inci taşımaz içinde. Her atıcı, hedefi vuramaz.
Çaylak tuzağa yakalanan akbabayla alay ederek:

ﮬﻪﺭ ﺳﻪﺩﻩﭖ ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩﺖ ﺗﻮﺷﯘﻣﺎﺱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ .ﮬﻪﺭ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ

— Ufacık taneyi görüp te altındaki koca tuzağı farkedemeyen
gözü neyleyeyim ben? dedi.

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﻩﻟﻤﻪﺱ.
ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﻗﯘﺵ ﺗﻮﺯﺍﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ:

— Kaderden sakınmak imkansızdır, diye cevapladı akbaba,
ayağı tuzak ipine bağlıyken.

 ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﺩﺍﻧﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﺳــﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼــﻮﯓ ﺗــﻮﺯﺍﻗﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕﺋﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﻱ ﻣﻪﻥ؟ -ﺩﯨﺪﻯ.
 ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ -،ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖﺑﻪﺭﺩﻯ ﺗﺎﺯﻗﺎﺭﺍ ﭘﯘﺗﻰ ﺗﻮﺯﺍﻕ ﻳﯩﭙﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻏﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ.

• Ecel birinin kanına parmak batırmasın bir kez. İnce görüşlü gözünü de bağlar.

 .ﺋﻪﺟﻪﻝ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻐـﺎ ﺑﯩـﺮﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭﻣـﺎﻕ ﺗﯩﻘﺘﯩﻤـﯘ ،ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ
ﻛﯚﺯﻧﯩﻤﯘ ﺑﺎﻏﻼﺭ.

)(Gülistan ve Bostan’dan

)»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ(
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...ﻳﯜﮔﯩﻨﯩﻢ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ
: ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻛﯧﺰﯨﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ
 ﮬﯩـﭻ ﺋـﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺴـﻪﻥ؟،ﻣﯧﯖﯩـﭙﻼ ﻳﯜﺭﯨﺴـﻪﻥ-. ﺩﯨـﺪﻯ-،ﺋﺎﭘﺎ. ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ،ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺗﻮﺧﺘﯩﺴﺎﯓ

YULARIM ELİMDE OLSA İDİ...
Sürekli gezinen deveye, yavrusu bir gün:

 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳـﯜﮔﯩﻨﯩﻢ ﻗﻮﻟﯘﻣـﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﺋﯩـﺪﻯ، ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯚﮔﻪ،ﺑﺎﻻﻡ...ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﺪﺍ ﻳﯜﻙ ﺗﻮﺷﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ ﻣﯧﻨﻰ

— Anne, dedi. Hep ayaktasın, yürüyorsun. Hiç dinlenmez misin sen? Biraz ara versen, uzanıp dinlersen.
— Yavrum, dedi anne deve, eğer yularım kendi elimde olsa
idi, kimse kervanda yük taşırken göremezdi beni...

 ﺋـﺎﻟﻼﮪ ﺷـﺎﻣﺎﻟﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐـﺎﻥ. ﻛﯧﻤﯩﭽﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﺴﯘﻥ.
. ﻛﯧﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﮬﻪﻳﺪﻩﻳﺪﯗ،ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﭖ

• Gemici istediği kadar paralasın kendini. Allah rüzgarı
dilediği yönde estirir, gemiyi istediği yöne yürütür.

()»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ

(Gülistan ve Bostan’dan)
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ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻝ!
ﻛﻪﻣــﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﯩــﺮ ﺋﻪﺭ – ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯚﻧــﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐــﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤــﺎ
ﻗﻮﺳﯩﻘﻰ ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﭙﺘﯘ؛ ﺗﻮﻗﻠـﯘﻕ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

!KISMETİNE RAZI OL
Yoksul bir kocakarının evine alışan, ama karnı bir türlü doymayan kedi, bu sefaletten usanmış; bolluk içinde yaşamak ümidiyle padişahın sarayına gitmişti.

ﭘﺎﺩﯨﺸــﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋــﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛــﯚﺭﯛﭖ ﺋﯩﭽﯩــﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﭘﺘــﯘ ﯞﻩ ﺋــﻮﻕ
ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ.
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺟﺎﻥ ﺩﻩﺭﺩﯨﺪﻩ ،ﻗﺎﻥ-ﺗﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯩـﺮ
ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻥﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ.

Padişahın adamları, görünce içeri sokmadılar, okladılar hayvanı.
Zavallı kedi, can havliyle kan revan içinde kaçarken, bir yandan da şöyle diyordu:
— Eğer kurtulur sağ kalırsam, ihtiyarın yoksulluk evinde fareyle arkadaş olacağım.

 .ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ! ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻜﻰ ،ﺭﺍﮬﻪﺕ ﻳﺎﺷﺎﻳﺴﻪﻥ.
)»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ(

• Arkadaş! Kısmetine razı ol ki, rahat edesin.
)(Gülistan ve Bostan’dan
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ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﯞﻩ ﺋﯧﺸﻪﻙ
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﻻﻏﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ:
 -ﺑﯘ ﭼﯚﻟـﺪﻩ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﺴـﯩﺰ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑـﺎﺭﻣﯘ ﺋﻪﺟﯩﺒـﺎ؟ -ﺩﻩﭖ

YOLCU VE EŞEK

ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

Yolda bineksiz kalmış olan biri:

ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﺘﯩﻦ ﺟﯧﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺸﻪﻙ:

— Bu çölde benden daha güçsüzü var mı acaba? diye sızlanıyordu.

 ﮬﻪﻱ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ .ﻗﺎﻳﺴﻰ ﮬﺎﻟﯩﯖﻐﺎﭘﻪﻟﻪﻛﺘﯩﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟

Sırtındaki ağır yükten bunalmış olan bir eşek:
— Ey akılsız diye çıkıştı ona. Halinde ne var ki, feleğin cev?rinden şikayet ediyorsun

 ﻣﺎﯓ ﻳﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ. .ﺋﺎﺳـــﺘﯩﯖﺪﺍ ﺋـــﯘﻻﻍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴـــﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕـــﺎ ﺋﻮﺧﺸـــﺎﺵ ﻳـــﯜﻙ

—Yürü yoluna devam et.

ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ﻳﺎ...

• Altında bir binek yoksa da, benim gibi sırtında yük taşımıyorsun ya...

)»ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ« ﺩﯨﻦ(

)(Gülistan ve Bostan’dan
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ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـﯩﺪﺍ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮﻣـﯘﻧﭽﻪ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺑـﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩـﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺩﻯ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ .ﻗﯧﭽﯩﺸـﻘﺎ ﮬـﺎﺟﻪﺕ ﻳـﻮﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩـﺪﻯ» .ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺟﯩــﻖ ﺩﻭﺳــﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺟــﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸــﻘﺎ ﻗﺎﭼﺴــﯘﻥ؟« ﺩﻩﭖ
ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ.

TAVŞANIN ARKADAŞLARI

ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺋﺎﺗﻘـﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﺘﻰ .ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩـﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏـﺪﺍﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﺪﻯ.

Tavşanın hayvanlar dünyasında bir zamanlar pek çok arkadaşı
vardı. Kendisinin çok sevildiğini sanırdı.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺕ ﻛﻪﭼـﯜﺭﯛﻡ ﺳـﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸـﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.

Günün birinde, av köpeklerinin kendi üzerine doğru geldiklerini gördü tavşan. Kaçma ihtiyacı duymadı. “Bu kadar çok seveni
bulunan bir yaratık niye kaçsın?” diye düşündü.

ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﯘﻗﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷـﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ
ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷــﻨﻰ ﺋﯩﺴــﺘﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻗﯩﻤــﯘ ﺋﺎﺗﻘــﺎ ﺋﻮﺧﺸــﺎﺵ ﻛﻪﭼــﯜﺭﯛﻡ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.

Önce dostu ata yaklaştı. Kendisini köpeklerden koruması için,
sırtında taşımasını istedi.
Fakat at, af diledi. Yapacak çok önemli işi olduğunu söyledi.
Tavşan, bunun üzerine dostu boğaya yaklaştı. Ondan koruma
istedi. Boğa da at gibi özür diledi. Ona keçiye gitmesini söyledi.

ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ،ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺋﯚﭼﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻣـﯘ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ
ﻛﻪﻟﻤﯩـــﺪﻯ  .ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـــﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴـــﻰ ﺗﻮﺷـــﻘﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸـــﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ  ،ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸـﺘﻰ .ﺗﻮﺷـﻘﺎﻥ

Tabii ki, tavşanın can dostu keçinin de işi vardı. Tavşan, keçiden sonra eşeğe başvurdu. O da yardım etmeye yanaşmadı. Hayvanların hepsi de tavşanı çok sevdiklerini, yardım etmek istediklerini, ancak o anda yapmaları gereken çok önemli bir işleri olduğu-
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 ﺋـﻮﯞ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤـﯘ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﺋﯩﺴـﺘﻪﭖ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯟﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ
.ﺑﻪﻛﻼ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ

nu ileri sürüyorlardı. Tavşan, dostlarını yardım isteyerek dolaşırken, bu arada av köpekleri de kendisine iyice yaklaşmışlardı.
Dostlarının varlığına güvenerek beklemenin faydasız olduğunu
gören tavşan, çareyi kurtuluş için kaçmakta buldu. En güvenli yolun, kendi ayaklarına güvenmek olduğunu anladı. Olanca hızı ile,
köpeklerden uzaklaşıp canını kurtardı.

ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴـﯩﺰ ﺑـﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ
 ﺋﻪﯓ.ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﺷــﻘﺎﻥ ﭼــﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟــﯘﺵ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﻗﯧﭽﯩﺸــﺘﺎ ﺗــﺎﭘﺘﻰ
.ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﻯ
.ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ

• Arkadaşlarının çokluğuna güvenme. İnsanların çoğu iyi
gün dostudurlar. Gerçek dostluk, kara günde belli olur.

 ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﻛــﯚﭘﻰ. ﺩﻭﺳ ـﺘﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠــﯜﻛﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸــﻪﻧﻤﻪ.
. ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﺘﯘﺭ
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ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ...
ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﭼﺎﺷـﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯧﺘﯩـﺰ ﭼﺎﺷـﻘﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳـﺘﯩﻨﻰ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﯘ.

YOKSUL, AMA ÖZGÜR...

 ﻛﻪﻝ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﺎ ﯞﻩ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ-ﺗﯜﺭﯛﻣﻠﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﯧﺮﻩﻱ.ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺳﻪﻥ ﻳﻪﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐـﺎﻥ ﻳـﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳـﺎﯕﺎ ﻳﯧﮕـﯜﺯﻩﻱ-،
ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Bir kent faresi ile kır faresi arkadaş olmuşlar.
Bir gün kent faresi, kır faresi arkadaşını evine yemeğe çağırmış.

ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ،ﺑـﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙـﺘﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ﺑﻮﭘﺘـﯘ.
ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻥ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘـﯘ .ﻛﯚﺭﯛﭘﺘـﯘﻛﻰ ،ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺷـﻪﮬﻪﺭ
ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺷـﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩـﺮ ﺩﺍﺳـﺘﯩﺨﺎﻥ ﮬـﺎﺯﯨﺮﻻﭘﺘﯘ.
ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﺰﻩﭘﺘﯘ.

— Gel de sana baklavalı börekli bir ziyafet çekeyim. Şimdiye
kadar yemediğin yemeklerden sana tattırayım, demiş.
Yoksul kır faresi, bu davete çok sevinmiş. Ziyafete koşa koşa
gitmiş. Bakmış ki, dostu kent faresi, gerçekten de ona görkemli bir
sofra hazırlamış. Ömründe görmediği pek çok yiyeceklerle sofrayı
donatmış.

ﺩﻩﻝ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ-ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ ،ﺷـﺎﭘﯘﺭ-ﺷـﯘﭘﯘﺭ ﺋـﺎﯞﺍﺯ
ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ .ﺷـﻪﮬﻪﺭ ﭼﺎﺷـﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳـﻰ ﺋﯚﯕـﯜﭖ ،ﻳـﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﯩﺮﯨـﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸـﺎﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ
ﭘﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ:
 ﻳﯜﺭ ،ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤـﺪﯨﻦ ﻣـﺎﯓ ،ﺑـﯘﻳﻪﺭ ﺑﯩـﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ-،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tam yemeğe başlıyacakları sırada, bazı gürültü ve patırtılar
duymuşlar. Kent faresinin beti, benzi atmış. Yüzü kireç gibi olmuş.
Kulaklarını dikip çevreyi dinlemiş. Sonra kısık bir sesle:
— Yürü, çabuk düş ardıma, burası güvenli değil demiş.

ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ-ﮬﯚﻣﯩﺪﻩﭖ ﺗﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﺎﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

Soluk soluğa dar bir kovuğa kendilerini zor atmışlar.
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 ﻣﯜﺷﯜﻛﻤﯘ؟-ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻰ. ﺑﻪﻟﻜﻰ. ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﻯ ﭘﻮﻛﯘﻟﺪﺍﭖ ﺳﺎﻗﻼﭘﺘﯘ.
ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷــﻪﮬﻪﺭ ﭼﺎﺷــﻘﯩﻨﻰ »ﺑﻮﻟــﺪﻯ ،ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋــﯚﺗﺘﻰ« ﺩﻩﭘﺘــﯘ
ﻣﯧﮫﻤﯩﻨﯩﻐــﺎ ،ﺧﯩﺠﯩﻠﭽﯩﻠﯩــﻖ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ .ﻛﻪﻝ ﺩﺍﺳــﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ،ﺗﺎﻣــﺎﻗﻼﺭﻧﻰ
ﺳﻮﯞﯗﺗﻤﺎﻳﻠﻰ.
ﺋﯧﺘﯩﺰ ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﺘﯘ ،ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺳـﺘﺨﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ:
 ﺧﺎﻟﯩﻤــﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻛﻪﻡ ﻗﺎﻟﺴــﯘﻥ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺯﯨﻴــﺎﭘﻪﺕ ،ﺩﻩﭘﺘــﯘ .ﺑــﯘﺩﻩﻛﻜﻪ-ﺩﯛﻛﻜﯩﺪﻩ ﻳﯩﮕﻪﻧﻠﯩـﺮﯨﻢ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺭﺍﮬﻪﺗﻠﯩﻜـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﮔﯧﻠﯩﻤـﺪﯨﻦ
ﺋــﯚﺗﻤﻪﺱ .ﻳﺎﺧﺸﯩﺴــﻰ ﺳــﻪﻥ ﻗــﻮﭖ ،ﺑﯩــﺰﮔﻪ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧــﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻝ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﺎ ﯞﻩ ﺗـﺎﺗﻠﯩﻖ-ﺗﯜﺭﯛﻣﻠـﯜﻙ ،ﻣـﻮﻝ ﺑﯩـﺮ
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋـﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﮬﯩـﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴـﺎ ﻳـﺎ
ﻣﯜﺷــﯜﻙ ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭽﻰ ﻳــﻮﻕ ﻳــﺎ ﺋــﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﺭﻗ ـﯘﻧﭽﻰ ...ﻣﯧﻨﯩــﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣــﺪﻩ

— Kedi mi? diye sormuş kır faresi.
— Belki.
?— Yoksa insanoğlu mu
— O da olabilir.
Korkudan yürekleri çarpa çarpa beklemişler.
Sonunda, kent faresi, “tamam tehlike geçti” demiş misafirine,
mahçup bir sesle. Haydi buyur sofraya yemekleri soğutmayalım.
Kır faresi, bir arkadaşının haline bakmış, bir de sofradaki yemeklere:
— İstemem, eksik olsun böyle ziyafet, demiş. Bu korku içinde
yediklerim gönül rahatlığı ile boğazımdan geçmez. İyisi mi sen
kalk bize yemeğe gel. Gerçi senin gibi baklava börekli zengin bir
sofra kuramam sana ama, orada hiç değilse ne kedi korkusu duyarsın, ne de insanoğlu korkusu... Benim evimde acı soğan, tatlılaşır, kuru ekmek te baklava böreğe döner...

ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯧﺘﯩﻴﺪﯗ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻧﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤـﺎ ﯞﻩ ﺗـﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺗﯜﺭﯛﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ...
 .ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ؛ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯧﺴﯩﻢ
ﺑﯩـــﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺷـــﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸـــﯩﺮﺍﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴـــﺎﻥ ﺑﺎﻳﺎﺷـــﺎﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴـــﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯚﺭﯨﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

• Yoksul, ama özgür olmak; varlık içinde, fakat baskı altında yaşamaktan daha iyidir. İnsan lüks hayat olmadan da
yaşabilir, lâkin hürriyetsiz edemez.
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ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﻩ ﻛﯩﻢ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﻯ؟
ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯧﺰ ﻳﯜﮔﺮﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻛﯩـﻢ
ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳــﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺴــﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸــﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ:
 ﺷﯜﺑﮫﯩﺴــﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ،ﻣﯘﺳــﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷــﻜﻪﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﻪﻥ -،ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

?YARIŞI KİM KAZANDI

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﺷﭙﺎﻗﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ:

Tavşan, hızlı koşmasıyla övünürmüş. Kiminle yarışsa onu geçeceğini ileri sürer,

 -ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﻤﻪﻥ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

— Şüphesi olan varsa, onunla yarışmaya varım, dermiş.

ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻜﻪ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

Bir gün, kaplumbağa, kibirli tavşana, iddiasız bir sesle,
— Ben, seninle yarışmaya varım, demiş.

 -ﺑﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tavşan, bu teklifi kahkahalarla karşılamış.
— Bu benim için iyi bir eğlence olacak demiş.

ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭙﺘﯘ.

Yarış yolu saptanmış. Başlama işareti verilmiş.

ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﺩﻩ ﻳﯜﺯ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋـﻮﺕ
ﻳﻪﭘﺘــﯘ .ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺗﺎﺷــﭙﺎﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏــﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳــﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﻱ ،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tavşan, yüzde yüz kazanacağından emin, önce biraz ot yemiş.
Sonra kaplumbağayı iyice küçük düşürmek için, biraz yatıp uyuyayım, demiş.

- 105 -

www.Mahinur.Com
ﺗﺎﺷﭙﺎﻗﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﺧﯩـﻞ ﻗﻪﺩﻩﻣـﻠﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﺋــﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐــﺎ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺳــﺘﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸــﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷــﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺗﻮﺷــﻘﺎﻥ
ﺗﺎﺷﭙﺎﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

Kaplumbağa yavaş, ama gayretli ve düzenli adımlarla bitişe
yavaş, ama doğru yürümeye devam ediyormuş. Tavşan, kaplumbağa ile alay ederken, sahiden uykuya dalmış.
Uykudan uyandığında, şaşırıp kalmış. Çünkü kaplumbağa bitiş çizgisine varmak üzereymiş. Uyku sersemliğiyle ne yapacağını
şaşırmış. Sonra da bütün gücüyle koşmaya başlamış.

ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﺷـﭙﺎﻗﺎ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻳﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗـﺎﭘﺘﯘ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﮔﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Ama bu arada kaplumbağa da yarışı tamamlamış.
Koşmaktan nefes nefese kalan kibirli tavşanın, artık utançtan
kimseye bakacak yüzü kalmamış.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﺎﺷﭙﺎﻗﺎ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭘﺘﯘ.
ﻳـــﯜﮔﺮﻩﭖ ﮬﺎﺳـــﯩﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗـــﻜﻪﻥ ﻣﻪﻏـــﺮﯗﺭ ﺗﻮﺷـــﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣـــﺪﻯ
ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.
 .ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻳﻪﺗﻤﻪﺱ .ﺳﻪﯞﯨﺮ-
ﺗﺎﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴـﺎﺝ
ﺑﺎﺭ.

• Başarı için sadece yetenekli olmak yeterli değildir. Sabırlı ve düzenli çalışmaya, gayretli olmaya da ihtiyaç vardır.
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ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﻣﺎﺱ
ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ،ﺋﺎﭺ ﻗﻮﺭﺳـﺎﻕ ﺋﺎﺳـﻤﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟﯦﺘﯩـﭗ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ
ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﭘﻪﺭﻕ
ﺋﯧﺘﯩﭙﻼ:

BÜLBÜLÜN SESİ KARIN DOYURMAZ

 ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻟﻮﻗﻤﺎ ،ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻧـﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯜﻟـﯜﻙ،ﺑﯘﮔﯜﻧﻠﯜﻙ ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Çaylak, aç karnına göklerde dolaşırken, ormanda bir şakıma
sesi duymuş. Bunun bir bülbül sesi olduğunu anlayınca,

ﺷﯘﯕﻐﯘﻏﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻐﺎ ﻗﻮﻧﯘﭘﺘﯘ ،ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻧﺠﯩﺴـﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﭘﺘﯘ.

— Bir bülbül, ufacık bir lokma, ama ne yapalım bugünlük kısmetimiz buymuş, demiş.
Süzülerek ormana inmiş, bülbülü bulunca, pençesi ile zavallı
hayvanı yakalamış.

ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ:
 ﻣﯧﻨــﻰ ﻳﯩﺴــﻪﯓ ﻧــﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻠﻪﻳﺴــﻪﻥ .ﮔﯚﺷــﯜﻡ ﭼﯩﺸــﯩﯖﻨﯩﯔﻛﺎﯞﯨﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ
ﮔﯚﺷﯜﻡ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.

Bülbül yalvarmaya başlamış:
— Beni yiyeceksin de ne geçecek eline. Etim dişinin kovuğunu bile doldurmaz. Zaten bülbül deyince, kimsenin aklına etim
gelmez.

-ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪﯓ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﻗﯘﺵ.

— Ya neyin gelir? diye sormuş çaylak.
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 ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗـﯘﺵ .ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩـﻖ ﺋﺎﺷـﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸـﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯧﻴـﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﮔﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﯩﻤﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.

— Sesim gelir, demiş bülbül. Ben, kuşların içinde sesi en güzel olan kuşum. En güzel aşk türkülerini ben söylerim. Güle olan
sevgimi herkes bilir.
— Öyle mi? demiş çaylak. Ama benim karnım aç. Türkü dinleyecek lüks benim neyime. Senin sesin, tok adamların kulağına
hoş gelir, ama benim gibi açların midesini doyurmaz.

 ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ -ﺩﻩﭘﺘﯘ ﻛﯚﻛﯜﻧﻪﻙ ﻗﯘﺵ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﻗﻮﺭﺳـﯩﻘﯩﻢﺋﺎﭺ .ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩـﻖ ﺋﺎﺷـﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸـﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﻳﯩـﭗ ﻣﺎﯕـﺎ
ﻧﻪﺩﻩ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﯔ ،ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺗـﻮﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺧـﯘﺵ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﭼﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

Bu sözleri söyledikten sonra, bülbülü bir lokmada yutup açlığını yatıştırmış.

ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺑﯘﻟﺒـﯘﻟﻨﻰ ﺑﯩـﺮ ﻟﻮﻗﻤﯩـﺪﺍ ﻳﯘﺗـﯘﭖ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭙﺘﯘ.
• Aç insan, ancak midesinin zil sesini duyar. Karnı tok, sırtı
pek olanlara keyif veren haller, aç olanların sadece midesini
ağrıtır.

 .ﺋــﺎﭺ ﺋﯩﻨﺴــﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺷــﻘﺎﺯﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻏﻤﯩﺴــﯩﻨﻰ ﺋــﺎﯕﻼﺭ.
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺗﻮﻕ ،ﺳﯩﺮﺗﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻳﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭ،
ﺋﺎﭺ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯘﺭ.
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ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﺷﺎﻡ
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴـﻰ ﻳﯧﺰﯨـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏـﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﯧﭽﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﺳﯘ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ
ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﻠﯩﺴﯘﻥ
ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻳﻼﻗﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗـﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩـﺮ ﺋﯘﻳﻘـﯘ ﺑﯧﺴـﯩﭙﺘﯘ .ﻳﯧﺘﯩـﭗ
ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺋـﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ ،ﺑﯩـﺮ ﺗـﻮﭖ ﻗـﺎﺭﺍﻗﭽﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐـﺎﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﮕﻪ:

GİDEN AĞAMSA, GELEN PAŞAM
Bir eşek ile sahibi, köyden kente gidiyorlarmış. Yolda eşeğin
sahibinin karnı acıkmış. Bir su kenarında mola vermiş. Kendi yemek yerken, eşeği de otlasın diye çayıra salmış.

 -ﯞﺍﻱ ﺋﺎﻟﻼ ،ﻳﯜﺭ! ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﺎﭼﺎﻳﻠﻰ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Yemekten sonra, adamın üstüne tatlı bir uyku çökmüş. Yatmış
uyumuş. Adam uykudayken, bir grup eşkiya onların bulunduğu
bölgeye doğru yaklaşıyormuş. Eşkiyanın çıkardığı gürültüden
uyanan adam, eşeğine:

ﺋﯧﺸﻪﻙ:
 -ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.

— Aman, yürü! Buradan hemen kaçalım, demiş. Eşek:

ﺋﺎﺩﻩﻡ:

— Niye kaçacak mışız? diye sormuş.

ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﯖﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﺴـﻪﻙ ﮬـﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻻﺭ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﯧﺸﻪﻙ:

Adam:
— Görmüyor musun, eşkiyalar geliyor. Ellerine geçersek halimiz ne olur? demiş. Eşek:

 -ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.

— Yani bize ne yaparlar? diye sormuş.

ﺋﺎﺩﻩﻡ:

Adam:
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 -ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘﭖ ﭘﯩﻴﺎﺯﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯧﻨـﻰ ﻛﯧﺘﯩـﺮ-

— Beni soyup soğana çevirirler, belki de kıtır kıtır keserler,
demiş.

 -ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻗﻮﺵ ﻳـﯜﮔﻪﻥ ﺗﺎﻗﺎﻣـﺪﯗ؟-

— Peki bana ne yaparlar, çifte semer vururlar mı? demiş eşek.

ﻛﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﺴﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

— Hayır vurmazlar, demiş adam.

ﺩﻩﭘﺘﯘ.
-ﻳﺎﻕ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ.

?— Taşıyacağımdan fazla yük yüklerler mi peki

-ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﻟﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﻳﯜﻛﻠﻪﻣﺪﯗ؟

— Hayır yüklemezler.

-ﻳﺎﻕ ،ﻳﯜﻛﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ.

— Öyleyse, ha onlar olmuş, ha sen... demiş eşek. Aranızda ne
fark var? Aynı muameleyi gördükten sonra, benim açımdan değişen bir şey yok. Sen dilediğini yap. Ben olduğum yerde kalıyorum. Giden ağamsa, gelen paşam benim için...

 ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﻧﯩﻤﻪ...ﺩﻩﭘﺘــﯘ ﺋﯧﺸــﻪﻙ .ﺋــﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﻧﯩــﻤﻪ ﭘﻪﺭﻕ ﺑــﺎﺭ؟ ﺋﻮﺧﺸــﺎﺵ ﻣﯘﺋــﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻤﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﻩﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﻳـﻮﻕ.
ﺳﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻞ .ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﻩ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ .ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻛﺎﻡ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﺷﺎﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ...

• Gelenle giden arasında hiçbir fark yoksa, ne gidene yas
tutmalı insan, ne de gelene alkışçı olmalı...

 .ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﺎ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧــﮕﻪ ﻳــﺎﺵ ﺗﯚﻛﻤﻪﺳــﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧــﺮﻩﻙ ﺋﯩﻨﺴــﺎﻥ ،ﻳــﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨــﻰ
ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ...
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ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩﺖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺧﻮﺭﺍﺯ
ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺭﺍﺯ ﻗﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺟﯧﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻳﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸـﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﭼﻘـﺎ ﻗﻮﺭﺳـﯩﻘﻰ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺯﯨﻞ ﭼﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

İNCİ BULAN HOROZ
Horozun biri, kümesin içinde sıkıntıyla dolanıp duruyormuş.

ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﯗﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺯﺍﯓ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﻣﯩـﺪﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﻮﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Sahibi o gün, ona yem vermeyi unuttuğu için, karnı açlıktan
zil çalıyormuş.

ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﯞﻩ ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﯞﻩ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘﯘ.

Bir böcek veya solucan bulup karnını doyurmak umudu ile
toprağı eşelemeğe başlamış.
Toprağı ayakları ve gagasıyla eşelerken, yuvarlak, sert ve parlak bir cisim bulmuş.

ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛـﯜﺯﻩﺗﻜﻪﻥ ﺧـﻮﺭﺍﺯ ،ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺮ
ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩﺖ ﺩﺍﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻳـﯜﺱ ﮬﺎﻟـﺪﺍ
ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﭘﯜﻛﺘﻰ.
 ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻚ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩﺖ ﺩﺍﻧﯩﺴﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻱ ،ﻛﺎﺷـﻜﻰ ﺑﯩـﺮ ﻗﻮﻧـﺎﻕ ﺩﺍﻧﯩﺴـﻰﺗﺎﭘﺴﺎﻣﭽﯘ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

Bulduğu şeyi dikkatle inceleyen horoz, bunun bir inci tanesi
olduğunu anlayınca, boynunu üzüntüyle bükmüş.
— Ne büyük talihsizlik, demiş.
Bir inci tanesi bulacağıma keşke bir mısır tanesi bulsaydım...
Benim için ne iyi olurdu.

 .ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺷﻴﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺝ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.

• Bir eşya, ancak ona ihtiyaç duyulduğunda değer kazanır.

 .ﺋﯩﻨﺴــﺎﻥ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺑﯩــﺮ ﺑــﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩــﺖ
ﺩﺍﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﭺ ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻧﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.

• İnsan için, bir servet kıymetinde olan inci tanesi, aç horozun yanında bir mısır tanesi kadar değer taşımaz.
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ﮬﻪﺭﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﻴﺎﭘﯩﻼﻕ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘـﯘ .ﺋـﯚﺯ-ﺋـﺎﺭﺍ ﺑﯩـﺮ-
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻳﺎﭘﯩﻼﻕ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

HERKESE KENDİ YAVRUSU ŞİRİN GÖRÜNÜR

 -ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﯓ ﺗﻮﻧﯘﻣﺴﻪﻥ؟

Kartalla baykuş dost olmuşlar. Aralarında bir de birbirlerinin
yavrularını yemeyeceklerine dair sözleşmişler.

 ﻳﺎﻕ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ- .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻳﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭ.

Baykuş, kartala sormuş:
?— Sen benim yavrularımı görsen tanır mısın

ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻳﺎﭘﯩﻼﻕ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺷﻨﻰ:

— Hayır, demiş kartal. Yavrularını ya bana göster, ya da iyice
tarif ediver.

 ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﻮﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﻛﯚﺭﺳﻪﯓ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝﺗﻮﻧﯘﻳﺴﻪﻥ ﺋﯘ ﺷﯧﺮﯨﻦ-ﺷﯧﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ...

Baykuş başlamış anlatmaya:

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.

— Benim yavrularım, yavruların en sevimlisidir. Görünce hemen tanırsın o şirin şeyleri...

ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻣﯜﺷﯜﻛﻴﺎﭘﯩﻼﻕ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ.

Böylece, anlaşmaya varmışlar.

ﺑﯜﺭﻛــﯜﺕ ﺑﯩﺮﻛــﯜﻧﻰ ﻗــﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷــﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﺍ ﺋــﺎﭺ ﮬﺎﻟــﺪﺍ
ﺋﯘﭼﯘﭖ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﻪﻡ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﻘـﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩـﺮ ﯞﻩﻳـﺮﺍﻧﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮﻣـﯘﻧﭽﻪ
ﻗﯘﺵ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋـﺎﯞﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻡ

Çok geçmeden, baykuşun bir sürü yavrusu olmuş.
Kartal, bir akşam üzeri, gökyüzünde aç halde uçuyor, kendine
yem arıyormuş. Bir viranelikte bir sürü kuş yavrusu görmüş. Yav-
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ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰﻛﻪﻥ .ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ.
 ﺑــﯘ ﺑــﺎﻟﯩﻼﺭ ﺩﻭﺳــﺘﯘﻡ ﻣﯜﺷــﯜﻙ ﻳﺎﭘﯩﻼﻗﻨﯩــﯔ ﺑــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷــﻰﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ.
ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ﺑﯘ ﺋﻮﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﺷـﯜﻛﻴﺎﭘﯩﻼﻕ ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩـﺮ ﺗﯩﻨﯩﻘـﺘﯩﻼ
ﻳﻪﭘﺘــﯘ ،ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﻏﺎﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨــﻦ
ﺋﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﯜﺷﯜﻛﻴﺎﭘﯩﻼﻕ ﺋﯘﯞﯗﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘـﺘﯩﻦ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺑﯜﺭﻛـﯜﺗﻨﻰ ﺳـﯚﺯﯨﺪﻩ
ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻳﺎﭘﯩﻼﻕ:
 ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ! -ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺋﻪﻳﯩﺐ ﺳﻪﻧﺪﻩ .ﺳﻪﻥ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﻜﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺷـﻨﻰﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﯔ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮬﻪﺭﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﯞﻩ ﮔـﯜﺯﻩﻝ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ .ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗﺴﯘﻥ؟ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺳﻪﺕ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷـﯜﻛﻴﺎﭘﯩﻼﻕ ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ؟

rular son derece çirkin imişler. Üstelik te bed sesleri varmış. Kartal kendi kendine düşünmüş:
— Bu yavrular, dostum baykuşun yavruları olamaz. Çünkü o,
yavrularının çok güzel olduklarını söyledi.
Kartal, bu düşünceyle, baykuş yavrularını bir çırpıda yemiş,
karnını güzelce doyurduktan sonra, oradan uzaklaşmış.
Baykuş, yuvasına geri döndüğünde, gördüğü manzaradan dolayı dövünüp ağlamaya başlamış. Bir taraftan da dostu kartalı, sözünü tutmamakla suçluyormuş.
Oradan geçmekte olan bilge bir baykuş:
— Boşuna ağlama! demiş. Suç sende. Sen kartala yavrularını
doğru anlatmasını bilemedin. Dünyada herkese, kendi yavrusu, en
sevimli ve en güzel gelir. Kartal, bunu nasıl düşünsün? Gördüğü
çirkin yavruların, senin çok şirin bulduğun baykuş yavruları oldu?ğunu nerden bilsin

• Herkese, kendi yavrusu şirin görünür.

 .ﮬﻪﺭﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ.

• Güzellik izafi bir kavramdır kişiden kişiye değişir.

 .ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩــﻚ ﺑﯩــﺮ ﻧﯩﺴــﭙﯩﻲ ﺋﯘﻗﯘﻣــﺪﯗﺭ ،ﻛﯩﺸــﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸــﯩﮕﻪ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ.
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ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺎﭖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ
ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋــﻮﯞﭼﻰ ﭘﯘﻟﺴــﯩﺰ ﻗــﺎﭘﺘﯘ .ﻗﻮﺷــﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷــﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻴﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﻘﻨــﻰ ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺧﺘــﺎﭘﺘﯘﻛﻰ،
ﺗﯧﺮﯨﺴــﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩــﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺟــﯘﯞﺍ ﭼﯩﻘﯩــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘــﯘ.
ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ:

EVDEKİ PAZARLIK ÇARŞIYA UYMAZ

 ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧـﺮﻩ ﻗﻮﻟﯘﯕـﺪﺍ -،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻐـﺎﻳﻮﻝ ﺋﺎﭘﺘﯘ.

İki avcı parasız kalmışlar. Komşularına öldürmeyi düşündükleri bir ayının postunu satmaya kalkışmışlar.

ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ،ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﭼﻮﯓ ﺑﯩـﺮ ﺋﯧﻴﯩـﻖ
ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﯘﺩﻩﻙ .ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺟـﺎﻥ ﺩﻭﺳـﺘﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘـﺎﻳﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺑﯧﺴﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺴـﯩﻨﻰ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺋـﯚﺯ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ
ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺋـﻮﯞﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ
ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﺗﯚﭘﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﭘﺘـﯘ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ،ﺟﺎﻳﯩـﺪﺍ ﻗﯧﺘﯩـﭗ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﻴﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﻐـﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺩﯛﻡ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.

Öldürecekleri ayıyı öylesine övmüşler ki, postundan bir değil
;iki kürk bile çıkacağını söylemişler. Parasını peşin alıp
— İki gün sonra post elinde, diyerek ormana yollanmışlar.
Ormanda gezinirken, bir de bakmışlar ki, iri bir ayı üzerlerine
doğru geliyor. İki ahbab çavuşu büyük bir korku kaplamış. Ayı
postunu elde edelim derken, kendi postlarının elden gidecek olduğunu anlamışlar. Avcılardan birisi yakındaki bir ağacın tepesine
çıkıvermiş. Öteki ise, korkudan olduğu yerde donup kalmış, birden ayıların ölüye dokunmadığını hatırlayıp kendini yere atmış,
yüzü koyun yatarak soluğunu kesmiş ölü taklidi yapmış.

ﺋﯧﻴﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﺭﯛﭖ-ﭼﯚﺭﯛﭘﺘـﯘ ،ﺋـﺎﻏﺰﻯ-ﺑـﯘﺭﻧﯩﻨﻰ
ﭘﯘﺭﺍﭘﺘﯘ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

Ayı gelip adamı evirip çevirmiş, ağzını burnunu iyice koklamış. Sonunda onun ölü olduğuna kanaat getirerek çekip gitmiş.

ﺩﻩﺭﻩﺧﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﯞﭼﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻳﯜﮔﺮﻩﭘﺘﯘ .ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ:

Ağaçtaki avcı, hemen yere inerek arkadaşının yanına koşmuş.
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 ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﯔ .ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺪﻯ ﺳﺎﯕﺎ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.

Gülerekten:
— Baktım ayıyla iyi anlaştın. Kulağına bir şeyler söylüyordu.
Ne dedi sana? diye sormuş.

ﻳﻪﺭﺩﯨﻜــﻰ ﺋــﻮﯞﭼﻰ ﺋــﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﻨــﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷــﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎ ﮬﯩﭽﻨﻪﺭﺳــﻪ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

Yerdeki avcı, kendi canını kurtarmaktan başka bir şey düşünmeyen arkadaşına kızgın halde, şu cevabı vermiş:

 ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺋﯧﻴﯩﻖ ﻣﺎﯕـﺎ ﺩﯨـﺪﯨﻜﻰ»:ﺑـﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦﻛﯧــﻴﯩﻦ ﺋﯚﻟﺘــﯜﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴــﯩﻨﻰ ﺳــﺎﺗﻤﺎ .ﮬﻪﻡ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎ...

— Ne olacak, ayı bana dedi ki:
“Arkadaş, bir daha öldüremiyeceğin ayının postunu satma. Bir
”de böylesine korkak bir adamla da sakın arkadaşlık yapma...

 .ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺎﭖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟـﻤﻪﺱ .ﺋﯩﻨﺴـﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳـﺎﻧﻰ
ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﻙ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• Evdeki pazarlık çarşıya uymaz. İnsan dereyi görmeden paçayı sıvamamalı...
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ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻼﺭ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﺴـﻰ
. ﮬﻪﺭﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ

KARAMSAR TAVŞANLAR

ﺑﯩــﺮ ﻛــﯜﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺗــﻮﭖ ﻳــﺎﯞﺍ ﺋﺎﺗﻨﯩــﯔ ﺋــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗــﺎﺭﺍﭖ ﭼﯧﭙﯩــﭗ

Tavşanlar, bir zamanlar, kendilerinin hayvanların en şanssızı
oldukları endişesine kapılmışlardı. Herkesi kendilerine düşman
sanıyorlardı.

 ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﭼﻘﺎ.ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ
 ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ.ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭘﺘﯘ

Bir gün, bir grup yabani atın dört nala, kendilerinden tarafa
koştuklarını gördüler. Kötümser düşünce içinde olduklarından, atları hemen kendilerine düşman ilan ettiler. Ve böyle 4 tarafı düşmanlarla çevrili bir dünyada yaşamaktansa, topluca intihar etmeye
karar verdiler.

. ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﭙﺘﯘ،ﻗﻮﺭﺷﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ
.ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯚﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﮔﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ
ﻛــﯚﻝ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩــﺪﺍ ﻻﻳــﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ ﻳﺎﺷــﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘــﺎﻗﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﻣــﯘﻧﭽﻪ

Hep beraber göle doğru koşmaya başladılar.

.ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺭﻩﭘـﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩـﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭻ ﺑﯧﺴـﯩﭙﺘﯘ

Göl kenarında çamurlar içinde yaşayan kurbağalar, çok sayıda
tavşanın hızla kendilerine doğru geldiklerini görünce, büyük korkuya kapıldılar. Telaşla suya daldılar.

.ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ-ﺗﯧﻨﻪﭖ
ﭘﺎﻗﯩﻼﺭﻧﯩــﯔ ﺑــﯘ ﻗﻮﺭﻗــﯘﻧﭽﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﺷــﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴــﻰ

Kurbağaların bu telaş ve korkularını gören tavşanların reisi,
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:ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﻮﺧﺘﺎﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ

birden durdu ve geriye dönerek:
— Bir dakika arkadaşlar, diye bağırdı. O kadar acele karar
vermiyelim. Baksanıza, bizim durumumuz sandığımız kadar kötü
değil.

 ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍﺭ. ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭘﺘﯘ-، ﺗﻮﺧﺘﺎﯕﻼﺭ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﮬـﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋـﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ، ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ.ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻠﻰ
.ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ

Bizden de kötü durumda olanlar var...

...ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ
• Beterin beteri vardır. Durumunun kötü olduğunu düşünenerek karamsarlığa kapılanlar, kendilerinden daha kötü durumda olanların olduğunu hatırlasınlar. O zaman, içinde bulundukları halin o kadar ürkütücü olmadığını göreceklerdir.

 ﮬﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ. ﺑﻪﺗﺘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺗﺘﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
 ﺋﯚﺯﯨﻨﯩــﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﯩــﯔ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩــﻚ ﻳﺎﻣــﺎﻥ، ﺋــﯘ ﺯﺍﻣــﺎﻥ.ﺋﻮﻳﻠﯩﺴــﯘﻥ
.ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ
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ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﺯﻩﻳﺘﯘﻥ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ
ﺯﻩﻳﺘﯘﻥ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯ -ﻗﯩﺶ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯘ
ﺑﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻮﺷﻨﯩﺴـﻰ ﺋﻪﻧﺠـﯜﺭ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩـﯔ
ﻗﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

GURURLU ZEYTİN AĞACI

ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ،ﺯﻩﻳﺘﯘﻥ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﯩـﭻ ﺋـﯜﻥ

Zeytin ağacının, yaz kış yaprakları dökülmezdi. O, bu özelliğiyle gururlanır; komşusu incir ağacının kışın yapraklarını dökmesini alay konusu yapardı.

ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﯧﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠـﻰ ﻗﯩـﺶ ﺑﻪﻙ ﺳـﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﭘﺘـﯘ .ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩـﺪﯨﻦ ﻛـﯚﭖ ﻗـﺎﺭ
ﻳﯧﻐﯩﭙﺘﯘ .ﺯﻩﻳﺘﯘﻥ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐـﺎﻥ ﺷـﺎﺧﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻗﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

İncir ağacı, zeytin ağacının alayları karşısında hiç sesini çıkarmaz, hatta, halinden utanç bile duyardı.
Bir sene, kış çok sert geçti, mevsim normallerinin çok üstünde
bir kar yağdı. Zeytin ağacının yapraklarla kaplı dalları, üstlerine
binen karın ağırlığına dayanamayarak kırıldılar.

ﺯﻩﻳﺘﯘﻥ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻳـﺎﺯ -ﻗﯩـﺶ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﮔـﯜﺯﻩﻟﻠﯩﮕﻰ
ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭘﺘــﯘ .ﺑﯩــﺮ ﻳﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺑﺎﮬــﺎﺭ ﻛــﯧﻠﻪﺭ-ﻛﻪﻟــﻤﻪﻱ ﺋﻪﻧﺠــﯜﺭ ﺩﻩﺭﯨﺨــﻰ
ﻳﺎﭘﻴﯧﺸﯩﻞ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﺪﻩﻙ ﺑﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ.

Zeytin ağacının yaz-kış bozulmadan devam eden bütün güzelliği bozulmuştu. Öte yandan, bahar gelir gelmez, incir ağacı, yemyeşil yapraklarla kaplanmış, gelin gibi süslenmişti.

 .ﻛــﯜﻟﻤﻪ ﻗﻮﺷــﻨﺎﯕﻐﺎ ﻛﯧﻠــﯘﺭ ﺑﯧﺸــﯩﯖﻐﺎ .ﻗﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ
ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎ.

• Gülme komşuna, gelir başına. Elinde olmayan bir eksiklikten dolayı, hiçbir kimseyi alaya alma.
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ﻛﯩﺮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ )!(
ﺑﯩــﺮ ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﯞﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺋــﻮﯞﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩــﭗ،
ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯚﻛﯜﯞﺍﭘﺘﯘ.
ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩـﺮﺍﻕ ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭﻏـﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧـﯜﭖ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻴﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.

)!( KİRPİNİN TİLKİYE YARDIMI
Tilkinin biri, kendini kovalayan avcılardan kaçarken, dikenli
çalılarla kaplı bir yerde gizlenmişti.

ﺑﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ
ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺷﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Dikenler fena halde canını acıtıyordu. Ama avcılara kendini
belli etmemek için, zavallı tilki yerinden kıpırdayamıyordu.

ﻛﯩﺮﭘﻪ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

Yetmezmiş gibi, yüzlerce sivrisinek te, hareketsiz durmak zorunda olan tilkiye saldırmış, kanını emmeye başlamıştı.

 -ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Kirpi, tilkiyi böylesi zor durumda görünce, ona yardım etmeyi
düşündü.

 -ﺷﯘ ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺷﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻳﻤﯘ؟

— Tilki kardeş, dedi. Şu kan emici sivrisinekleri senin yanın?dan kovayım mı

ﺗــﯜﻟﻜﻪ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﻛﯩﺮﭘﯩﻨــﻰ ﮬﻪﻳ ـﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨــﺪﯨﻐﺎ ﺷــﯘ ﺟــﺎﯞﺍﭘﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

Tilki ise, kirpiyi şaşırtan şu cevabı verdi:
!— Aman, sakın ha

 -ﺋﺎﻣﺎﻥ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ!
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ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯜﺭﻛﯜﺗﯜﯞﯦﺘﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.

Onları ürkütmeni istemiyorum.
Kirpi hayret içinde:

ﻛﯩﺮﭘﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ:

?— Niye onları kovmamı istemiyorsun, rahatsız değil misin
dedi.

 ﻧﯩﻤﯩﺸ ـﻘﺎ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸــﯩﻤﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺴــﻪﻥ ،ﺭﺍﮬﻪﺗﺴــﯩﺰﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ؟-ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tilki, kirpiye şu açıklamayı yaptı:

ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻛﯩﺮﭘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

— Üzerimdeki sivrisinekler, emecekleri kadar kanımı emdiler
ve karınlarını doyurdular. Sen, şimdi onları kovacak olursan, bir
sürü aç sivrisinek üzerime üşüşecek, kanımın son damlasına kadar
emecekler.

 ﺋﯜﺳــﺘﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺷــﯩﻼﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗــﺎﻧﻨﻰ ﺷــﻮﺭﺍﭖ ﺋﻪﻣــﺪﻯﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﺩﻯ .ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺴﺎﯓ ،ﺑﯩﺮ ﺗـﻮﭖ ﺋـﺎﭺ
ﭘﺎﺷﺎ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.

Doğrusu bu eziyete dayanabileceğimi sanmıyorum.

ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
• Kötülüğü sınırlı tanıdık bir düşmana katlanmak, ne kötülükler yapacağı bilinmeyen yeni bir düşmanla karşılaşmaktan elbette daha iyidir.

 .ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷـﻠﯩﻖ ﺑﯧـﺮﯨﺶ،
ﻧﯩﻤﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﺩﯛﺷـﻤﻪﻧﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﺷـﺘﯩﻦ
ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ.
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ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﻗﺎﻏﺎ ﯞﻩ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺗﯜﻟﻜﻪ
ﻗﺎﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﻮﻏـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﭘﯩﺸـﻼﻕ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴـﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ ،ﺑﯩـﺮ ﺩﻩﺭﻩﺥ
ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﻗﻮﻧﯘﭖ ﭘﯩﺸﻼﻗﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﻗﺎﻏﯩﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨـﺪﯨﻜﻰ
ﭘﯩﺸﻼﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:

AKILSIZ KARGA VE KURNAZ TİLKİ

 -ﺩﻩﻝ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ،-ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Karga, kendine büyük bir peynir parçası bulmuş, bir ağaç dalına konarak peyniri yemeye başlamış.

 ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻤﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﭼﺘﻰ! ﺑﯘ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﭘﯩﺸـﻼﻗﻨﻰ ﻗﺎﻏﯩـﺪﯨﻦﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻣﺎﯕـﺎ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏـﺎ ﮬﯩـﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺩﯨﻤﯩـﮕﻪﻥ-
ﺩﻩ...،

Ordan geçmekte olan bir tilki, karganın ağzındaki peyniri görmüş. Kendi kendine:

ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺩﻩﺭﻩﺧﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻏﯩﻐﺎ:

!— Tam bana göre bir yemek, demiş. Karnım da o kadar aç ki
Bu güzel peyniri, kargadan hemen almalıyım. Bana, boşuna kurnaz tilki dememişler...

 ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻏﺎ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ .ﺑﯜﮔـﯜﻥ ﺳـﻪﻥ ﻧـﯧﻤﻪ ﺩﯨـﮕﻪﻥﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ .ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨــﯔ ﭼﺎﻗﻨــﺎﭖ ﺗﯘﺭﯨــﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻠﯩﺮﯨــﯔ ﻧﯩــﻤﻪ ﺩﯨــﮕﻪﻥ
ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ .ﺳـﻪﻥ ﻗﯘﺷـﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮔـﯜﺯﯨﻠﻰ .ﺗﯧﺨـﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨـﯔ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻘﻜﻰ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﯖﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎﺵ ﭼﻮﯓ ﺑﯩـﺮ ﮬـﻮﺯﯗﺭ .ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﯕﭽﯘ.

Yavaş yavaş ağaca yaklaşıp, kargaya seslenmiş:
-Günaydın karga kardeş. Bugün ne kadar da güzelsin. Gözlerin pırıl pırıl. Tüylerin ne kadar parlak. Sen, kuşların en güzelisin.
Hele sesin o kadar güzel ki, seni dinlemek büyük bir zevk. Lütfet
de bana o güzel sesinle bir şarkı söyle.
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 ﮬﺎﻛـﺎﯞﯗﺭﻟﯘﻕ.ﻗﺎﻏﺎ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙـﺎﺗﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳـﺖ ﺩﻩﭖ ﻗـﺎﭘﺘﯘ
 ﻗﺎﻕ« ﺩﻩﭖ ﻧﺎﺧﺸـﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸـﻘﺎ،ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ »ﻗﺎﻕ
.ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ

Karga, tilkinin bu iltifatlarını gerçek sanmış. Kibirle, başını
yukarı kaldırıp “gak... gak...” diye şarkı söylemeye başlamış.
Tam ağzını açıp “gak” diye ses çıkarınca, ağzındaki peynir
yere düşmüş. Tilki de vakit kaybetmeden peyniri kapıp, bir güzel
karnını doyurmuş.

 ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﻰ،ﺩﻩﻝ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ »ﻗﺎﻕ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ
 ﭘﯩﺸــﻼﻗﻨﻰ، ﺗﯜﻟﻜﯩﻤــﯘ ﯞﺍﻗﯩــﺖ ﺋﯚﺗﻜــﯜﺯﻣﻪﻱ.ﭘﯩﺸــﻼﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷــﯜﭘﺘﯘ
. ﻗﻮﺳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﭘﺘﯘ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﭖ

Oradan uzaklaşırken, kargaya:
— Teşekkür ederim ahbap, demiş. Şarkı ziyafetin çok doyurucuydu.

:ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺸﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻗﺎﻏﯩﻐﺎ
. ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺯﯨﻴﺎﭘﯩﺘﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺩﻩﭘﺘﯘ-، ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ. ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﯓ.
.ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ

• Dalkavukluk edenlerin sözlerine sakın inanmayın. Dalkavukluklarının arkasında mutlaka sizden koparmayı bekledikleri bir menfaatleri vardır.
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ﺋﺎﻧﺎ!..
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺮﭘﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻛﯧﺰﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻗـﺎﭘﺘﯘ ،ﻛـﯧﭽﻪ ﻗـﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨـﻰ
ﻗﺎﭘﻼﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﭽــﺎﺭﻩ ﻛﯩــﺮﭘﻪ ﻛــﯧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩــﺪﺍ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩــﻚ ﺑﯩــﺮ ﻛﺎﻛﺘﯘﺳــﻘﺎ
ﺳﻮﻗﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ:

ANNE!..

 -ﺋﺎﻧﺎ ،ﺑﯘ ﺳﻪﻧﻤﯘ؟

Genç bir kirpi dünya gezisine çıkmıştı.
Büyük bir çölde kaybolmuş, gece de bastırmıştı.
Zavallı kirpi, gece karanlığında dikenli bir kaktüse çarpınca
sevinçle bağırdı:
— Anneciğim, sen misin.

 .ﺋﺎﻧﺎ ﻛﻪﺑﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.

• Ana gibi yâr olmaz.
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ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺷﺎﮪ
ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻼﺭ ﺷﺎﮬﻰ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭ ﻣﻪﺟﻠﯩﺴـﻰ ﭼـﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﭘﯜﺗـﯜﻥ
ﮬــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩــﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩــﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛــﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘــﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳــﺘﺎ
ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ.

AKILLI KRAL
Ormanların kralı arslan büyük bir savaşa karar vermiş.

ﭘﯩــﻞ ﺋﻪﺷــﻴﺎﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﺷــﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑــﯚﺭﻩ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐــﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧــﺪﺍﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗـﻮﭘﻼﺵ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴـﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

Onun için savaş divanını toplamış. Bütün hayvanları, onların
yeteneklerini dikkate alarak görevlendirmiş.
Fil eşyaları taşıyacak, kurt saldırıyı yönetecek, tilki haber
toplamada vazife yapacak, maymun ise düşmanı oyalayacaktır.

ﺋﯧﺸــﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳــﺘﺎ ،ﺗﻮﺷــﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽــﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘــﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﺷــﻘﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﭘﺘﯘ.

Eşekler yavaş, tavşanlar da korkak olduğundan savaşa alınmak istenmez.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﮬﯚﻛﯜﻣـﺪﺍﺭ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺑـﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨـﻰ
ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﭘﺘﯘ ﯞﻩ:

Fakat arslan, akıllı bir hükümdardır. Bu teklifi yerinde bulmaz

ﻳــﺎﻕ ،ﺑﻮﻟﻤــﺎﺱ ،ﺩﻩﭘﺘــﯘ .ﺋﯧﺸــﻪﻙ ﻛﺎﻧــﺎﻱ ﭼﯧﻠﯩــﭗ ﺩﯛﺷــﻤﻪﻧﻨﻰﻗﻮﺭﻗﯘﺗﺴﯘﻥ ،ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ.

— Yoo olmaz, der. Eşek borazan çalıp düşmanı korkutur; tavşan da birlikler arasında vızır vızır haber taşır.

ve:

• Akıllı idareci işte böyle olur. Herkese yapacağı bir iş bulur.

 .ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻣﺎﻧـﺎ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ .ﮬﻪﺭﻛﯩﻤـﮕﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
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ﻣﯜﺷﯜﻛﻜﻪ ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻗﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﺳﯩﺪﯗ؟
ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﻣﯜﺷﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﭘﺎﺕ-ﭘـﺎﺕ ﻳﯩﻐﯩـﻦ ﺋﯧﭽﯩﺸـﭗ ،ﺑـﯘ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻨﻰ
ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

?KEDİYE ZİLİ KİM TAKACAK
Fareler, evin tecrübeli kedisinden kendilerini kurtarmanın yollarını arıyorlarmış. Sık sık toplantılar yapıyorlar, bu konuyu halletmeye çalışıyorlarmış.

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـﺮﻯ ﻧـﯚﯞﻩﺕ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧـﺰ ﻗـﯧﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺗﻪﻧﮫﻪﺭﯨـﻜﻪﺕ
ﻣﻪﺷﻘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ...

Pek çok teklif gündeme gelmiş. Kimisi nöbet tutulmasını teklif etmiş. Bazısı kaçabilmek için antrenman yapılmasını ileri sürmüş...

ﻗﯧﺮﻯ ،ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺶ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻥ ،ﻣﯜﺷـﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐـﺎ
ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻕ ﺋﯧﺴﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ،ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨـﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﭼﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺶ.

Yaşlı, gün görmüş bir fare; kedinin boynuna bir zil takılmasını
tavsiye etmiş. Böylece kedinin geldiği belli olacak, fareler de kaçabileceklermiş.

ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﭘﺘﯘ.

Bu fikir kabûl görmüş.

ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

Fakat bir fare şöyle demiş:

ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ،ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻗﻨﻰ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﺳﯩﺪﯗ؟....

— Dostlar, mesele anlaşıldı. Lâkin asıl önemli olan, zili kedinin boynuna kim asacak?..

 .ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸـﯩﭗ ﻗـﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴـﯩﻨﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• İşlerimizi konuşup karara bağlarken, sonucunuda iyi düşünmeliyiz.
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ﺟﯘﯞﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﻟﻜﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﭼﯩﻤﻪﻧﻠﯩﻜﺘﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺳﻪﮬﺮﺍﻻﺭﺩﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ
ﻳﯜﺭﯛﭖ ،ﺧﯘﺵ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

KÜRKÇÜ DÜKKANI

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﯞﭼﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺗﺎﻳﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻳﻤﯘ-ﺋﻮﻱ ،ﺩﯙﯕﻤﯘ-ﺩﯙﯓ
ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﻰ.

İki tilki; bazen çimenlikte, bazen sahralarda gezip hoş sohbet
ederlerdi.
Bir gün, iki avcının hışmına uğradılar. Tazıların önünden kaçarlarken yolları ayrıldı. Dere-tepe kaçtılar. Bir ara yolları birleşti.

ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ:

Birisi yoldaşından yana baktı:

-ﺋﻪﻱ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﯞﻩ ﻏﻪﻣﺨﺎﻥ ﻳﺎﺭ!...

— Ey vefalı ve gamlı yâr!..

ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﺎﺭﻣﯩﺰ؟-ﺩﯦﺪﻯ.

Seninle bir daha nasıl buluşuruz? dedi.
Yoldaşı, onun bu ciğer yakan sesini işitip, yüz ayrılık yarası
ve bin dert ateşiyle seslendi:

ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸـﯩﺘﯩﭗ،
ﻳﯜﺯ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﯔ ﺩﻩﺭﺕ ﺋﺎﺗﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ:

— Biz ki bu ayrılık gurbetine düştük; bir daha gönül hoşluğu
ile bir araya gelemeyiz. Bir ihtimalle, belki bir kürkçü dükkanında
buluşuruz.

ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺩﻩﺭﺩﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷـﺘﯘﻕ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻛﯚﯕـﯜﻝﺧﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺮ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑـﺎﺭ ،ﺑﻪﻟﻜـﻰ
ﺑﯩﺮ ﺟﯘﯞﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ.
 .ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ،ﺟﯘﯞﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﺪﯗﺭ.

• Tilkinin tilkiyi bulacağı yer, kürkçü dükkanıdır.
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ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺷﯩﺮ
ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮ ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

YARALI ASLAN

ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﮬﺎﻝ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .ﺷﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ :

Aslan’ın biri, avcıların pususuna düşüp ağır yara alır.
İnine dönerken tilkiyle karşılaşır.

 -ﮬﻪﻱ!...ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ!

Tilki hâl hatır sorar.

 ﺑﯩﺰﻧﯩــﯔ ﺑــﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩــﺮ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﺴــﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴــﯘﻥ؛ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﯞ ﺋﻮﯞﻻﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ...

Aslanın yaralandığını görünce:
— Yaa! Vah vah! der.

ﺑﯘ ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﭘﻪﻧﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻙ ﮬﺎﻟﺴﯩﺰ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺷﯩﺮ:

Sakın bizim çocuklar bir saygısızlık yapmış olmasınlar; sabah
avlanmaya çıkmışlardı da...

 ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﺭﺍ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺱ؛ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯ ﺋـﯚﻟﻤﻪﻛﺘﯩﻦﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﻗﯩﻼﺭ.

Bu patavatsız söze pençesiyle cevap veremeyecek kadar bitkin halde olan zavallı aslan:
— Beni bu yara belki öldürmez; ama şu söz, öldürmekten beter eder, der.

 .ﺗﯩﻞ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺰﺗﯩﺮﺍﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ.

• Dil yarası, bazan bıçak yarasından daha fazla ızdırap verir insana.
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ﺋﻮﯞﯨﻨﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ؟
ﺑﯩــﺮ ﺋــﻮﯞ ﺋﯩﺘــﻰ ﭼﺎﺗﻘــﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴــﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷــﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﺗﻮﺷــﻘﺎﻧﻨﻰ
ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻗﺎﭼﺘﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﺖ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.

?AVINI NEDEN YAKALAYAMAMIŞ
Bir av köpeği, çalılar arasında gezinen bir tavşanı yakalamak
istemişti. Ama tavşan öylesine hızlı kaçtı ki, köpek onu yakalayamadı.

ﺋﯩﺖ ﺋﻮﯞﻧﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﻰ:

Köpek, avını kaçırdığına üzgün, yolda giderken, bir çoban
onunla alay etti:

ـ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻐﯘ ﺋﻮﯞﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﯖﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯔ...

— Sen de amma acemi avcı imişsin, senin onda birin kadar
olan bir hayvanı yakalayamadın...

ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺘﻰ ﺷﯘ ﺟﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ:
 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘـﯘﭖ ﻗﺎﻟـﺪﯨﯔ .ﻣﻪﻥﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﺟﯧﻨﯩﻨـﻰ ﻗﯘﺗﻘـﯘﺯﯗﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

Av köpeği şu cevabı verdi:
— Doğrusun, ama unuttuğun bir şey var. Ben sadece yakalamak için onu kovaladım. O ise, canını kurtarmak için kaçıyordu.

 .ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﭺ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﻮﺭﺍﻟﺪﯗﺭ .ﺋﻪﯓ ﻗﻮﺭﻗﻘـﺎﻕ ﺋـﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ
ﺟﻪﺳﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.

• İhtiyaç, en güçlü silahtır. En korkak canlıları bile, cesurlaştırır.
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ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺗﯘﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺧﯘ
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩـﻖ ﻗﯘﻣﯩﻐـﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩـﺪﻩ ﺗﻮﺧﯘﺳـﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﻟﺘﯘﻥ
ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﯛﺭ.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

ﺗﻮﺧــﯘ ﮬﻪﺭ ﻛــﯜﻧﻰ ﺑﯩــﺮ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯘﺧــﯘﻡ ﺗﯘﻏــﯘﭖ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻤــﯘ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ-ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺑﯧﻴﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩـﺮﺍﻕ ﺑـﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﻛـﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﭽﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ
ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺘﺘﻰ.

Köylünün biri, kümese girdiğinde tavuğunun altın bir yumurta
yumurtladığını hayret ve sevinç içinde görür.
Artık tavuk hergün bir altın yumurta yumurtluyor, köylü de
zenginleşiyordu. Ama zenginliği arttıkça köylünün hırsı da artıyordu. Daha çok altın sahibi olmak istiyordu.

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﺧــﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳــﻪ ،ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﺋــﺎﻟﺘﯘﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻮﻱ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﻛـﯜﻧﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺗﯘﻏﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺧﯘﺳـﯩﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩـﺪﻯ .ﺑﯩـﺮﺍﻕ
ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺗﺎﻟﻤﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.

Şayet tavuğu öldürürse, içindeki bütün altınlara bir anda sahip
olacağı duygusuna kapıldı. Bu düşünce ile hergün kendisine bir altın yumurtlayan tavuğunu kesti. Ama tavuğun karnında bir tek altın bile bulamadı.

 .ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻙ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯗﺭ .ﺋـﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﺎﻣـﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻕ،
ﻛﯚﭖ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺷـﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻥ ،ﺑﯩـﺮ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

• Hırs, pişmanlık sebebidir. Az tamah, çok ziyan getirir.
Elinde olana şükretmesini bilmeyen, bir gün onu yitirir.
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ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩــﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩــﻖ ﻳﯧﯖــﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐــﺎﻥ ﺑﯩــﺮ ﻣــﻮﺯﺍﻳﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ
ﺳــﯩﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩــﭗ ﻗــﺎﭘﺘﯘ .ﮬــﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﻛــﯜﻧﻰ
ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﺍ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷــﻼﺭﻏﺎ» ،ﺑــﯘ ﺗﻮﭘــﺎﻗﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﯖــﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷــﯜﺭ«
ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﯞﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﺗﻮﭘﺎﻕ ﭼﻮﭘﭽﻮﯓ ﺋﯚﻛﯜﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻤﯘ ﺋـﯘﻧﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
Bir köylü, yeni doğmuş bir buzağıyı kucağına alır severmiş.
Buna alışmış. Hayvanı her gün kucağında taşımaya başlamış.
Uyarılara, “bu danayı kucağından indir” diyenlere aldırmamış.
Ve dana, kocaman öküz olunca, onu yine kucağında taşımaya devam etmiş.

 .ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻗـﯘﭼﯩﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﻣـﺎﻕ
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺯﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﭘﺎﻗﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋـﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ ،ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻧﭽﻪ،
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.

• Kötü alışkanlıklar işte böyledir. Önce kucağımıza sevimli bir kuzu ve dana gibi kurulan kötü alışkanlıklar, zamanla bizi karabasan gibi sarar.

 .ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ،
ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﺍ ﺋﯚﻛﯜﺯ ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ-ﮬﻪ!

• Çeşitli kötü alışkanlıklara müptelâ olmuş insanlarla, kucağında öküz taşıyan köylü, ne kadar da birbirlerine benzi?yorlar
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ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﻯ
 ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻗﻰ. ﺩﯛﮔﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﯩﺖ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ،ﻗﯩﺶ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ
.ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ
 ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯩـﺮ ﺋـﯚﻱ. ﻗﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ

KÖPEĞİN DERDİ

:  ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻮﭘﭽﻮﯓ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺋﯩﺴﺴﯩﺪﯨﻤﯘ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﺯ ﻛﯧﻠﯩﭗ

Kış geldi mi köpek ezilir, büzülür. Kışın soğuğu onu perişan
eder. Ve şöyle dermiş:

. ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ... ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭘﺎﺗﯩﻤﻪﻧﻜﻰ-

— Kışa dayanamıyorum. Sağ olursam kendime güzel bir ev
yapmalıyım.

. ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﻩﺭﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯨﻤﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯗ.

Fakat yaz gelip de ısındı mı, kendisini koskocaman görür de:
— İyi ama ben hangi eve sığarım ki... dermiş.

()ﻣﻪﯞﻻﻧﻪ

• İnsan da dertten kurtuldu mu her şeyi unutur.
(Mevlâna’dan)
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ﺗﯚﮔﻪ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ
ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻏﻮﺭﻭﺭﯗﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛـﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳـﻮﻝ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﯩـﺪﯨﻢ.
ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﯧﺮﯨﭗ-ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻍ ﺋﯧـﺘﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑـﺎﺭﺩﯨﻢ .ﺋـﺎﺟﯩﺰ
ﺑﯩــﺮ ﻣﻮﻳﺴــﯩﭙﯩﺖ ،ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻨﯩــﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩــﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩــﺪﻯ .ﻣﯧﻨــﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ
ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ:

DEVE YÜRÜYÜŞÜ

-ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺗﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

Bir gece gençlik gururuyla fazla yol yürümüştüm. Gece vakti
yorgun argın bir dağ eteğine vardım. Zayıf bir ihtiyar, kervanın
gerisinde bekliyordu. Beni görünce dedi ki:

ﺩﯦﺪﯨﻢ:
-ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﻣﺎﯕﻐﯘﺩﻩﻙ ﮬﺎﻟﯩﻢ ﻳﻮﻕ.

— Ne oluyorsun, kalk; burası uyunacak yer değildir.

ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ:

Dedim:

ﺳــﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐــﺎﻧﻤﯘ ،ﺗﻮﺧﺘــﺎﭖ-ﺗﻮﺧﺘــﺎﭖ ﻣــﯧﯖﯩﺶ ،ﻳــﯜﮔﺮﻩﭖﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ.

— Nasıl gideyim ki yürümeye kudretim yok.
İhtiyar dedi ki:
— İşitmedin mi ki, dinlene dinlene gitmek, koşup kesilmekten
daha iyidir.

ﺋﻪﺭﻩﭖ ﺋﯧﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﭼﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﮬﯧﺮﯨـﭗ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ .ﺗـﯚﮔﻪ
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ.
)ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ(

• Arap atı çabuk gider; fakat iki koşu gider, sonra yorulur
kalır. Deve ise ağır yürür, gece gündüz gider.
)(Bostan Gülistan’dan
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ﺳﯘ ﺋﯘﺧﻼﺭ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﺱ
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧـﺪﻩ ،ﺑﯩـﺮ ﻛﻪﻛﻠﯩـﻚ ﻛـﯚﺭﯛﭖ
ﻗﺎﻻﺭ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺭ .ﻛﻪﻛﻠﯩﻜﻨـﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﯜﺯﯨﺘﻪﺭ.
ﻛﻪﻛﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍﺭ:

SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ
Tilki, av için dolaşırken bir keklik görür. Karşısına geçip durur. Kekliği hayranlıkla seyre dalar. Keklik heyecanla sorar:

 ﮬﻪﻱ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ،ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻗﯩﺴﻪﻥ؟ﺗﯜﻟﻜﻪ:
 ﺋﻪﻱ ﮔــﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺭ ﮔــﯜﺯﯨﻠﻰ ،ﺳــﯧﻨﯩﯔ ﺷــﯘ ﺷــﻪﮬﻼ ﻛــﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﮕﻪﻛﯚﻳﺪﯛﻡ .ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﺪﯨﻢ .ﺑﻪﻙ ﮔﯜﺯﻩﻟﺴـﻪﻥ .ﺋﻪﺟﯩﺒـﺎ
ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﻳﯘﻣﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻤﯘ ﺳﻪﻥ؟
ﻛﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﺷﯧﺮﯨﻦ-ﺷﯧﻜﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ ﻛـﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻳﯘﻣﺎﺭ.

?— Hey can dost, niye böyle hayran bakarsın
Tilki:
— Ey güzeller güzeli, şu senin şehlâ gözlerine yandım. Yaman bakışlarına kandım. Çok güzelsin. Acaba gözlerini yumunca
?da böyle tatlı mısın
Keklik, bu hilekâr sözlere kanıp gafletle gözlerini kapatır.

ﺑﯩــﺮ ﺋﺎﻧــﺪﺍ ﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩــﯔ ﭼﯩﺸــﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴــﯩﺪﺍ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ
ﻛﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺭ:

Bir anda kendini tilkinin dişleri arasında bulan keklikten, şu
sözler duyulur:
— Lânet olsun, düşmanı uyanıkken gözlerini yumanlara.

 ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ. .ﺳﯘ ﺋﯘﺧﻼﺭ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﺱ.

• Su uyur, düşman uyumaz.
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ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺸﻼﻕ ﭘﯘﺭﯨﻐﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ .ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯜﺷـﯜﻙ ﺋـﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﯩﺸـﯩﺘﯩﭙﺘﯘ
)ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ( ﯞﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭙﺘﯘ.

YABANCI DİL BİLMENİN FAYDASI

ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﯚﺷﯜﮔﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸـﯩﻐﺎ ،ﻣﯜﺷـﯜﻙ
ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﻳﯘﭖ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﮕﻪ ﻳﯧﻨﯩﭙﺘﯘ.

Farenin burnuna nefis bir peynir kokusu gelmişti. Araştırmak
üzere deliğinden başını çıkarınca, bir kedi sesi işitti ve hemen deliğine sindi.

ﺋــﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛــﯜﻧﻰ ﭼﺎﺷــﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳــﯩﻘﻰ ﻧﺎﮬــﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﭽﯩﭙﺘــﯘ.
ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﯨﻴﺎﻻﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺗﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ،
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﺎﯞﺷﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.

Ertesi gün, yine fare delikten başını çıkarınca, kedi sesini duyup deliğine çekildi.
Üçüncü gün, fare iyice acıkmıştı. Kediyi nasıl aldatabilirim
düşüncesiyle, delikten başını çıkardığında bu defa kedi sesi değil
köpek havlaması işitti.

ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﭘﺘﯘ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩـﺮﻯ ﻣﯜﺷـﯜﻙ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﺋﯩـﺖ
ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﯞﻩ ﯞﻩ ﺑﯩﺨﺎﺭﺍﻣﺎﻥ ،ﭘﯩﺸﻼﻕ ﭘـﯘﺭﯨﻐﻰ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﺪﺍ ﻣﯚﻛﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷـﯜﻙ
ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻛﺮﻩﭘﻼ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩـﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ:

Fare sevindi. Demek ev sahipleri kedi yerine köpek edinmişlerdi. Kendinden emin ve rahat şekilde, peynirin kokusuna doğru
giderken, odanın bir köşesinde gizlenen kedi, bir sıçrayışta fareyi
yakaladı. Ve yanında kendisini merakla izleyen yavrusuna:
— Gördün mü yavrum, dedi. Bir yabancı dil bilmenin faydasını...

 -ﻛﯚﺭﺩﯗﯕﻤﯘ ﺑﺎﻻﻡ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ...
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ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺩﺍﯞﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ
ﺷﯩﺮ ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﻝ ﺑﻮﻳﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗـﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩـﺮﺩﯨﻨﻼ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ:

KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKILMAZ

 ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻮﻏـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ.ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ.

Aslan, bir gün göl kıyısından geçiyordu. Birdenbire bir haykırış
duyarak yerinden zıpladı:

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻗـﺎ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺷﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ
ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ:

— Sesine bakılırsa kocaman bir hayvan olmalı. Bekleyelim hele
neyin nesi olduğunu şimdi anlarız.
Ama bir de baktı ki, bu sesi çıkaran, suyun kıyısında küçücük
bir kurbağa değil miymiş? Aslan, bu duruma çok içerledi. Derhal
kurbağanın yanına gidip:

ﯞﺍﻱ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﻤـﺎﺱ! ﺩﯨـﺪﻯ .ﺑﻮﻳﯘﯕﻐـﺎ ﺑﺎﻗﻤـﺎﻱ ﻧﯩﻤﯩـﮕﻪ ﻧﻪﺭﻩﺗﺎﺭﺗﯩــﭗ ﺗﯘﺭﯨﺴــﻪﻥ؟ ﻗــﯘﺭﯗﻕ ﯞﺍﺭﺍﯓ ﭼﯘﺭﯗﯕﻐــﺎ ﻗﻮﺭﻗﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛــﯚﺯ ﺑــﺎﺭﻣﯘ
ﻣﻪﻧﺪﻩ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻱ  ،ﻛﯚﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﯞﺍﺭ-ﯞﺍﺭ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺵ.

— Seni gidi kerata! dedi. Boyun posun ne ki böyle nara atıp durursun? Kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı bende? Şimdi
!ayağımın altına alayım seni de, gör bakalım bas bas bağırmayı

ﯞﻩ ﺷﯩﺮ ،ﭘﻪﻧﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﭼﯘﻗﺎﻥ-ﺳﯜﺭﻩﻧﭽﻰ ﭘـﺎﻗﯩﻨﻰ
ﺋﯧﺰﯨﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ.

Ve aslan, pençesini vurduğu gibi, gürültücü kurbağayı ezdi geçti.

 .ﻗﯘﺭﯗﻕ ﭼﯘﻗﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺪﯗ.

• Kuru gürültüyle ve gevezelikle kendisini başkalarına kabul ettirmeyi düşünenler her zaman yanılırlar.
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ﺳﻪﻝ ﯞﻩ ﺩﻩﺭﻳﺎ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨـﺪﻩ ﺗﺎﻏـﺪﯨﻦ ﺳـﻪﻝ ﻛﻪﭘﺘـﯘ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘـﺎ ﮔﯜﺭﯛﻟـﺪﻩﭖ
ﺋﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴـﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ
ﺋﻮﯓ-ﺳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ﺳﺎﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺑﯩـﺮﻻ
ﺋـــﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘـــﯘ ﺳـــﻪﻟﺪﯨﻦ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻤـــﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴـــﯩﺪﯨﻦ ﻗـــﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ
ﻗﻮﻏﻼﯞﺍﺗﻘــﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺋــﯘ ﺋﯚﺗﯜﺷــﯩﮕﻪ ،ﻗــﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘــﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴــﯩﺪﻥ.
ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺳﻪﻟﻨﯩﯔ.

SEL VE IRMAK
Günün birinde, dağdan bir sel boşanıp gelmiş. Çevresini gürültüye boğarak, akmaya başlamış. Onu gören insan ve hayvanlar,
korkuyla sağa sola kaçışmışlar. Çevresinin gözünü öylesine korkutmuş ki, kimse yaklaşamıyormuş yanına. Korkudan kimse geçemiyormuş. Ama tek bir adam geçmiş seli. Onu da peşinden eşkiyalar kovalıyormuş. O geçince, eşkiyalar da geçmiş arkasından.
Korktukları kadar derin olmadığı çıkmış selin.

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻳـﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﻗﺎﺭﺍﭘﺘﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯧﻘﯩﺸﯩﻐﺎ .ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﺎ ﻳﺎﺭ ﻳﻮﻕ ،ﻳـﺎ
ﻗﯩﻴﺎ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﯧﻴﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ.

Derken eşkiyadan kaçan adamın karşısına bir ırmak çıkmış.
Bakmış ırmak uslu uslu akmakta. Önünde ne uçurum var, ne
kaya. Sanki kumların üzerine serilmiş, uyuyor.

ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﭘﺘﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ .ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
»ﺳﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﻤﯘ؟« ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻏﺎﻳﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

.

Yolcu, hiç kuşku duymadan, doğruca atını sürmüş ırmağa.
Kendi kendine “Seli geçen ırmağı geçmez mi?” diyormuş. Fakat
öyle bir yere gelmiş ki, zavallı adam atıyla birlikte suyun içinde
kaybolup gitmiş.
• Siz bakmayın gürültü çıkaranlara, korkacaksanız sesi
çıkmayanlardan korkun.

ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﯓ ﺑﻪﻙ ﺋـﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻏـﺎ ،ﻗﻮﺭﻗﺴـﯩﯖﯩﺰ ﺋـﺎﯞﺍﺯﻯ

ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯓ.
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ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻳﯜﺭﯨﮕﻰ
ﺑﯩﺮ ﮬﯩﻨﺪﻯ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﻩ ،ﻣﯜﺷـﯜﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩـﺪﯨﻦ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩـﻖ
ﻏﻪﻡ-ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻥ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﻜﻪﻥ .ﺑﯩـﺮ
ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭽـﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨـﭗ ،ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﯜﺷـﯜﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧـﺪﯗﺭﯗﭖ
ﻗﻮﻳﺎﺭ.

FARE YÜREĞİ
Bir hint masalına göre, kedi korkusundan devamlı endişe ve
üzüntü içinde yaşayan bir fare vardır. Sihirbazın biri ona acır ve
bir kediye dönüştürür.

ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺑﻮﻻﺭ-ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﺭ.
ﺳﯩﮫﯩﺮﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳـﺎﺭ .ﺑﯩـﺮﺍﻕ ﺑـﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ
ﺋﻮﯞﭼﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﺭ.
ﻳﻮﻕ.

Fare, kedi olur olmaz, bu sefer de köpekten korkmaya başlar.
Sihirbaz onu bir kaplana dönüştürür. Fakat bu durumda da avcıdan
korkmaya başlar.

ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯧـﺘﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﻮﺭﻗـﯘﻧﭽﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸـﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜـﺎﻥ

Sihirbaz bakar ki, onun korkusunu yenmeye imkân yok.
— Tekrar fare haline dön, der.

 -ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﺖ -،ﺩﻩﺭ.

Sende sadece bir farenin yüreği var. Şu sebeple ben sana yardım edemem.

 ﺳﻪﻧﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻥﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.

• Kendine güveni olmayan, direnme gücü ve cesareti bulunmayan kimseye, dıştan yapılacak yardımın hiçbir faydası
olamaz.

 .ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﯞﻩ ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
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ﯞﺍﺑﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ
ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﯞﺍﺑﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻐـﺎ .ﮬـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗـﺎ-
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸـﺎﮬﻰ ﺷـﯩﺮ ﺗﻮﭘﻼﭘﺘـﯘ ﭘﯜﺗـﯜﻥ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ:

VEBA SALGINI

 ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﯞﺍﺑﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩـﯔ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩـﺮﺟﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻳﻠﻰ .ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ.

Bir zamanlar veba hastalığı sarmış ormanı. Hayvanlar peşpeşe
ölmeye başlamışlar. Ormanın kralı Aslan toplamış bütün hayvanları:

ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

— Dostlarım, demiş. Bu veba Allah’ın bize verdiği bir cezadır. İçimizde kim günahkarsa bulup çıkaralım. Onu kurban edelim.

 -ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﺎﮬﯩﻢ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟

Tilki sormuş:

ﺷﯩﺮ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘ:

?— Sayın kralım, bunu anlamak için ne yapacağız

 ﻗﻮﻻﻱ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ -،ﺩﻩﭖ ﺟـﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘـﯘ .ﮬﻪﻣﻤﻪﻳـﻠﻪﻥ ﻧﯩـﻤﻪﮔﯘﻧﺎﮬﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ ﻧﻪﭘﺴﯩﻢ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﻗﻮﻱ ﻳﯩﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻗﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﻳﯧﺸﻴﯩﺸـﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﻳﻠﻰ ،ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﻤـﯘ ﻳﯩـﺪﯨﻢ.
ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﭘﯩـﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸـﺎﺵ ﮔﯘﻧـﺎﮬﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ .ﺗﯜﻟﻜﻪ:

Aslan gülmüş:
— Kolayı var, diye cevap vermiş. Herkes ne günahı varsa ortaya döksün. İşte ben kendi günahlarımı anlatıyorum. Pis boğazım
yüzünden az mı koyun yedim. Hadi koyun yenir diyelim, hiç çoban yenir mi? Ne yazık ki ben onu da yedim. Bu hastalık, benim
günahımdansa, alın canımı feda olsun size. Ama öncelikle herkes
de benim gibi suçlarını söylesin. Tilki:
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 ﺋﺎﻣــﺎﻥ ﺷــﺎﮬﯩﻢ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﺴــﻰ ﻳﺎﻣــﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﺳــﻠﯩﺪﻩﻳﺎﺧﺸــﯩﻠﯩﻖ .ﻧــﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘــﯘ ،ﺋــﯘ ﭘﻪﺱ ﻗــﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩــﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴــﯩﯖﯩﺰ.
ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻐﯩﻤﯘ ﺧﻮﭖ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩـﻤﻪ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘـﯘ؟ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺑﯩـﺮ
ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼﭘﺘﯘ.ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﯩـﺮ
ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﮔﯘﻧـﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻠﯩﺘﯩﭙﺘﯘ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴـﻰ ﮬﻪﻗﻠﯩـﻖ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘـﯘ .ﺋﻪﯓ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺋﯩﺘﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻟﯩﻴﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﻧــﯚﯞﻩﺕ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨــﺪﺍ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻜﻪ ﻛﻪﭘﺘــﯘ .ﮔﯘﻧــﺎﮬﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸــﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
 ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ،ﮬﯩـﭻ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯩـﺮ ﻣﻮﻟﻠﯩﻨﯩـﯔ ﺋﻮﺗﻠﯩﻘﯩـﺪﯨﻦﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﯩﻢ .ﻗﻮﺭﺳـﯩﻘﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﯩـﺪﻯ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘـﺎ ﮬﯩﭽﻜﯩـﻢ
ﻳﻮﻗﺘﻰ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ،ﺷﯘ ﻳﯧﺸـﯩﻞ ﺋـﻮﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺗﯘﺗـﺎﻡ ﻳﯘﻟـﯘﭖ ﻳﻪ ،ﺩﻩﭖ
ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻳﯘﻟﯘﭖ ﻳﯩﺪﯨﻢ.
ﺑﯘﻧﻰ ﺩﯨﻴﯩﺸـﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﯧﺸـﻪﻛﻜﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﭙﺘـﯘ .ﺑـﯚﺭﻩ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺳﻮﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ:
 ﻣﺎﻧــﺎ ،ﺩﻩﭘﺘــﯘ .ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜــﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜــﺎﺭﻧﻰ ﺗــﺎﭘﺘﯘﻕ .ﺑــﯘﭘﻪﺳﻜﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻳﻠـﻰ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﯩﺴـﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭙﺘـﯘ .ﺑﯩﭽـﺎﺭﻩ ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﻰ ،ﺷـﯘ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭘﺘﯘ.

— Aman sultanım, sizinki kötülük değil, aslında iyilik. Ne olmuş sanki o aşağılık koyunları yemişseniz. Çobana da oh olmuş.
Hayvan gütme de ne oluyor? Başka bir iş bulamadı mı kendine,
demiş.
Tüm hayvanlar bu sözleri alkışlamışlar. Diğer hayvanlar da
gelip bir bir günahlarını anlatmışlar. Hepsi de haklı bulunmuş. En
azgın bir köpeğin bile bir evliya olmadığı kalmış.
Sıra sonunda eşeğe gelmiş. Söz alıp günahını anlatmaya başlamış.
— Bir gün, hiç unutmam, bir din adamının çayırından geçiyordum. Çok ta acıkmıştım. Ortalıkta kimsecikler de yoktu. Şeytan: Şu yeşil çayırlardan bir tutam koparıp ye diye dürttü. Ben de
dayanamadım koparıp yedim.
Bunu söyler söylemez, bütün hayvanlar eşeğe yüklenmişler.
Kurt derhal yargıç olup kürsüye çıkmış:
— İşte, demiş. İçimizdeki günahkarı bulduk. Bu mendebur
yüzünden, Allah bizi cezalandırıyor. Onu kurban edelim hemen.
Kurdun bu önerisi haklı bulunmuş. Zavallı eşeği, oracıkta öldürüp parçalamışlar.

• Güçlü ne yapsa haklı bulunur; yoksul ve zayıf ağzını açsa günah sayılır.

 .ﻛﯜﭼﻠــﯜﻙ ﻧﯩــﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴــﺎ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩــﺪﯗ؛ ﻳﻮﻗﺴــﯘﻝ ﯞﻩ ﺋــﺎﺟﯩﺰ
ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ
ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸـﻰ ﺋﯩـﺖ ﻛﯜﭼـﯜﻛﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩـﻜﻪﻥ .ﺑﯩـﺮﺍﻕ ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯘﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ
ﻛﯜﻟﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﭙﺘﯘ.

DİŞİ KÖPEKLE ARKADAŞI

ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺋﯩﺸـﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﭘﺘـﯘ،
ﻛﯜﻟﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﭘﺘﯘ.

Bir dişi köpek yavrulayacakmış. Fakat yavrularını doğuracak
yeri yokmuş. Bir arkadaşına yalvararak birkaç günlüğüne kulübesini ona bırakmaya razı etmiş.

ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯩﺖ:

Aradan bir zaman geçince, arkadaşı kapıya gelmiş, kulübesini
geri istemiş.

 ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻻﺭ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻻﻱ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻪﻙ ﻛﯩﭽﯩـﻚ،ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺩﻩﺳﺴﻪﻳﺪﯗ -،ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭘﺘﯘ.

Dişi köpek:
— Ne olur, bir müddet daha kalayım, yavrularım pek küçük,
ayakta zor duruyorlar, diye yalvarmış.

ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻨﯩﻤﯘ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ .ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﯓ
ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﻛﯜﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﭘﺘﯘ.

Arkadaşı, bu isteği de geri çevirmemiş.
Aradan bir iki hafta daha geçmiş. Dişi köpek yavruları
büyümüş. Kulübenin sahibi, yeniden kapıya gelmiş.

 ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯩﺘﻪﺭ ،ﺋﯚﻳﯜﻣﻨﻰ ،ﮬﯘﺟﺮﺍﻣﻨﻰ ،ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺳـﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ-،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

— Artık yeter! Evimi, odamı, yatağımı özledim, demiş.
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ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯩﺖ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺭ ﭼﯩﺸـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﭗ
ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻗﯩﭙﺘﯘ...

Dişi köpek, bu kez arkadaşına keskin dişlerini göstererek hırlamış...
— Eğer çıkarabilirsen çıkar beni burdan, demiş, İçerdeki aslanlarımla seni parçalamadan çek git kapıdan.

 ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﺴــﺎﯓ ﭼﯩﻘــﺎﺭ ﻣﯧﻨــﻰ ﺑــﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨــﻦ ،ﺩﻩﭘﺘــﯘ،ﺋﯩﭽﯩــﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳــﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺳــﯧﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩــﭗ ﻛﻪﺕ
ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ.

• Karakterinde kötülük olanlara ne iyiliği yapsan,
yaranamazsın. Yavuz hırsız, ev sahibini evinden kovarmış.

 .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘــﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺭﻏــﺎ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴــﺎﯓ ،ﻳﻪﻧﯩــﻼ
ﻛــﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴــﻪﻥ .ﻳــﺎﯞﯗﺯ ﺋــﻮﻏﺮﻯ ،ﺋــﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴــﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩ ـﺪﯨﻦ
ﻗﻮﻏﻼﺭﻣﯩﺶ.
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ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ﻗﯘﺷﻤﯘ ،ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻤﯘ؟
ﺷــﻪﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﻡ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﭘــﯘﺗﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺗﻪﺗــﯜﺭ ﺋﯧﺴــﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ ،ﭘﻮﻛﻜﯩـﺪﻩ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ .ﭼﯜﺷـﻜﻪﻥ ﻳﯧـﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﻏﻤﯩﺨﺎﻧﻨﯩـﯔ ﺋﯘﯞﯨﺴـﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻏﻤﯩﺨـﺎﻧﻼﺭ ﻣﯜﺷـﯜﻛﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴـﯩﻼ ،ﭼﺎﺷـﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣـﺎﻥ
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ؛ ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯕﻤﯘ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﯓ ﺋﻮﺧﺸـﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ...
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ...

?YARASA KUŞ MU, FARE Mİ
Yarasaların izbe yerlerde ayakları ile bir yere tutunarak tepesi
üstü uyuduklarını hepiniz bilirsiniz.

ﺋﺎﻏﻤﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻳﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﭘﯘﺭﺳـﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﻣـﺎﭘﺘﯘ .ﺷـﻪﭘﻪﺭﻩﯕﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ:

Bir gün yarasanın biri, yine tepesi üstü uyurken, pat diye aşağı
düşüvermiş. Meğer düştüğü yer de, bir gelinciğin yuvasıymış. Gelincikler, kedilerden sonra farelerin en amansız düşmanı; yarasa
da hayvanlar içinde fareye en çok benzeyeni... Adeta uçan fare...

 ﻣﻪﻥ ﺳــﯧﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨــﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗــﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﺳــﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟــﺪﯨﻤﻐﺎﭼﯜﺷﺘﯜﯓ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﻟﯜﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺗﺎﻟﻼ ﻗﯧﻨﻰ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Gelincik, ayağına gelen bu fırsatı kaçırmamış. Yarasayı yakalayıp:

 ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯔﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﯓ.

— Ben seni yerde arıyordum, gökten önüme düştün. Şimdi
ölümlerden ölüm beğen bakalım, demiş.
— Ben, sana ne yaptım arkadaş. Galiba sen beni düşmanın
olan farelerle karşıtırdın.

 -ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺳﻪﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟

?— Ne? Sen fare değil misin

 ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﻥ ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯓ .ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺵ .ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﻗﯘﺷـﻼﺭﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ-ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟

— Tabii değilim. Ben yarasayım. Bir kuşum. Senin kuşlarla
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 -ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ.

?bir alıp vereceğin var mı
— Yok elbette.

 -ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺕ-ﺩﻩ ،ﻳﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﻣﺎﯕﺎﻱ.

— Öyleyse beni bırak da yoluma gideyim.

ﺋﺎﻏﻤﯩﺨــﺎﻥ ﺑــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﯕﻼﭖ ،ﺷــﻪﭘﻪﺭﻩﯕﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﭙﺘــﯘ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ
ﺑﯩﺮﺩﻩﻣــﺪﯨﻦ ﻛﯩــﻴﯩﻦ ،ﺷــﻪﭘﺮﻩﯕﻨﻰ ،ﻗﯘﺷــﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﺷــﻤﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﺋــﻮﯞ ﺋﯩﺘــﻰ
ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﭘﺘﯘ.

Gelincik bu açıklama karşısında yarasayı serbest bırakmış.
Ama bir süre sonra, yarasayı, kuşlara düşman bir av köpeği yakalamış.
— İşte şimdi yandın, demiş.

 -ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯚﻳﺪﯛﯓ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Yarasa artık kurnazlaşmış ya:

ﺷﻪﭘﻪﺭﻩﯓ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ:

— Yavaş ol, demiş köpeğe. Sen beni galiba kuş sandın. Ben
?fareyim, hiç kuşa benzer yerim var mı

 ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺍﻕ -،ﺩﻩﭘﺘـﯘ ﺋﯩﺘﻘـﺎ .ﺳـﻪﻥ ﺑﻪﻟﻜـﻰ ﻣﯧﻨـﻰ ﻗـﯘﺵ ﺩﻩﭖﻗﺎﻟﺪﯨﯔ .ﻣﻪﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ،ﮬﯩﭻ ﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟

Kurnazlığı sayesinde bu tehlikeden de kurtulan yarasa kaçıp
gitmiş.

ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﮕــﻰ ﺳﺎﻳﯩﺴــﯩﺪﻩ ﺑــﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯨﻨﻤــﯘ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐــﺎﻥ ﺷــﻪﭘﻪﺭﻩﯓ
ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
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ﻗﯘﻳﺎﺵ ﯞﻩ ﭘﺎﻗﯩﻼﺭ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩــﺪﺍ ﺑﯩــﺮ ﺯﻭﻣﯩــﮕﻪﺭ ﺗــﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘــﯘ .ﮬﻪﻣﻤﻪﻳــﻠﻪﻥ
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻮﻳﻨﻰ ﻗﯘﺗﻼﭘﺘﯘ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯧﺰﻭﭖ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺑـﯘ
ﺧﻮﺷـــﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴـــﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳـــﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩـــﯔ ﺳـــﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺷﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

GÜNEŞ VE KURBAĞALAR
Vaktiyle zorbanın biri evleniyormuş. Herkes sevinç içinde bu
evlenmeyi kutluyorlarmış. Yalnız Ezop düşünceliymiş. Bu eğlenceyi mantıksız buluyormuş. Bunun nedenini soranlara da, şu masalı anlatmış:

ﺑﯘﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﻳـﺎﺵ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻗﭽﯩﻜﻪﻥ .ﺑـﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻛﯚﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺧﻪﯞﻩﺭﻧـﻰ ﺋـﺎﯕﻼﭖ ،ﭘـﺎﻗﯩﻼﺭ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﭼﯚﻣﯜﭘﺘﯘ .ﻛﯘﺭﻛﯩﺮﺍﭖ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯩﺶ:

— Evvel zaman içinde güneş evlenmek istemiş. Bu haber bir
anda göllere, denizlere yayılmış. Haberi duyunca, kurbağaları bir
tasadır alıvermiş. Başlamışlar, vrak vrak diye şikayet etmeye.
Şöyle diyorlarmış:

ﻗﯘﻳــﺎﺵ ﺗــﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴــﺎ ﻗﯩﻠﺴــﯘﻥ ،ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯩــﺮ ﻗﯘﻳﺎﺷــﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧــﻰﻗﯩﺰﺯﯨﺘﯩــﭗ ﻗﻮﺭﯗﯞﺍﺗﯩــﺪﯗ .ﺑــﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﻪﺵ ﺋــﻮﻥ ﻗﯘﻳــﺎﺵ ﺑﻮﻟــﯘﭖ
ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ؟ ﻗﯘﺭﯨﺘﯩـﺪﯗ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺳـﯘﻻﺭﻧﻰ،
ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭﻧﻰ .ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ ﻳـﺎ ﺳـﺎﺯﻟﯩﻖ .ﺋـﻮﭼﯩﻐﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﭼﯩـﺪﯗ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ.

— Güneş evlensin evlenmesine ama çocukları olursa, zaten
bir tek güneş bile bizi kasıp kavurmakta. Yavrularıyla birlikte beş
on güneş olunca, o zaman biz ne yaparız? Kurutur bütün suları,
denizleri. Ne bataklık kalır orta yerde, ne de sazlık. Ocağımız söner bizim.

 .ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ .ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـﻰ ﻳﯧﯖـﻰ ﺑﺎﻻﻻﺭﻏـﺎ
ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ؟ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯜﺗــﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏــﺎﻥ ﻳﯧﯖــﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﻧــﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳــﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴــﯩﺰ ﻛﯜﻟــﯜﭖ
ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.

• Başlarında bir belâ varken, gelecek olan yeni belâlara sevinir mi insan? Ancak akılsız insanlar, ileride kendilerini bekleyen tehlikeleri düşünmeden, yerli yersiz gülüp eğlenirler.
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ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﭽﻰ ،ﺋﻮﻏﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯧﺸﯩﮕﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﭽﻰ ،ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﻙ ﻗﯧﺮﯨﻜﻪﻥ.
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻻ ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺩﺍﺩﺍ-ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ
ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋـﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩـﻞ ﺧﯩـﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯧﺸـﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺳﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﯩﻜﻪﻥ.

DEĞİRMENCİ, OĞLU VE EŞEĞİ

ﺑــﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺗﯩــﻨﭻ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴــﯘﻥ ،ﮬﯧﺮﯨــﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴــﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﭘــﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﺩﺍﺩﺍ ﺑﺎﻻ ﻛﯚﺗـﯜﺭﯛﭖ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘـﯘ .ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﺎﺷﻼﭘﺘﯘ:

Bir değirmenci, oğlu ile yaşarmış. Adam çok yaşlıymış. Oğlu
ise daha çocuk sayılırmış. Baba oğul bir gün pazara gidiyorlarmış.
Niyetleri emektar eşeklerini satıp bir yenisini almakmış.

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸـﯩﮕﻰﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯧﺸﻪﻙ ﻳﯜﺩﯛﭖ ﺗﻮﺷﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟

Pazarda dinç görünsün, yorulup yıpranmasın diye eşeği ayaklarından bir direğe bağlayıp, baba oğul sırtlarına almışlar. Öylece
yürüyorlarmış. Onları ilk gören, kahkahayı basmış:

ﺗـﯜﮔﻤﻪﻧﭽﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﯧﺸــﻪﻛﻨﻰ ﭘﻪﺳـﻜﻪ ﭼﯜﺷـﯜﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺑــﺎﻻ
ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﻣﯩﻨﯩـﭗ ،ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘـﯘ .ﺧﯧﻠـﻰ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋـﯜﭺ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭘﺘﯘ .ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﯓ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

— Bunların akıllarından zoru var galiba, eşeğin eşeği olmuş?lar. Hiç eşek sırtta taşınır mı
Değirmenci ile oğlu, eşeği yere indirmişler. Çocuk eşeğe binmiş, düşmüşler yola. Bir süre gittikten sonra üç köylüye rastlamışlar. Köylülerden en yaşlısı, eşeğin sırtındaki çocuğa seslenmiş:

ﮬﯩﭻ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﻳﻮﻗﻤﯘ ﺳـﻪﻧﺪﻩ! ﺋـﺎﻕ ﺳـﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺩﺍﺩﺍﯕﻨـﻰ ﭘﯩﻴـﺎﺩﻩﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟

— Hiç insaf yok mu sende! Ak sakallı babanı yürütmeye
?utanmıyor musun

ﺗــﯜﮔﻤﻪﻧﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﻨــﻰ ﺗــﻮﻏﺮﺍ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘــﯘ .ﺋــﻮﻏﻠﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

Değirmenci, adamları haklı bulmuş. Oğlunu eşekten indirip
bu kez kendisi binmiş.

ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭘﺘﯘ .ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ:

Bir süre sonra iki genç kıza rastlamışlar. Kızlardan biri:
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 ﺋﺎﻟﺠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﻯ ،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋـﯘﯞﺍﻝ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ ﺑﯩﭽـﺎﺭﻩ ﻳﯩﮕﯩـﺘﻜﻪ؟ﺳﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﺘﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﯘ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ...

?— Koca bunak, demiş. Yazık değil mi zavallı delikanlıya
Sen eşeğin sırtında gidiyorsun, o yayan...
Değirmenci bakmış olacak gibi değil, herkes haklı. Çocuğu
arkasına almış. Böylece eşeğin üstünde düşmüşler yola. Bir süre
yol aldıktan sonra başka yolcular önlerine çıkmış. Yolculardan biri:

ﺗــﯜﮔﻤﻪﻧﭽﻰ ﻗــﺎﺭﺍﭘﺘﯘ ،ﺑــﯘ ﺋﯩــﺶ ﻗﺎﻣﻠﯩﺸـــﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴــﯩﻨﯩﯔ ﺗــﻮﻏﺮﺍ .ﺑﺎﻟﯩﺴــﯩﻨﻰ ﻛﻪﻳــﻨﯩﮕﻪ ﺋــﺎﭘﺘﯘ .ﺷــﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩــﭗ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﻩ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘـﯘ .ﺧﯧﻠـﻰ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯘﭼﺮﺍﭘﺘﯘ .ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ:

— Yahu hiç acıma duygusu yok mu sizde. Zavallı hayvana bu
işkence yapılır mı? demiş.

 ﻳﺎﺋﺎﻟﻼ ،ﮬﯩﭻ ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﻣﺪﯗ ،ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕﻗﯩﻴﻨﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ -ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Değirmenci, ne yapacağını şaşırmış. Oğluyla birlikte inmişler
eşekten. Yaya yürümeye başlamışlar. Eşek önlerinde, kendileri arkada gidiyorlarmış. Bir başkası rastlamış onlara:

ﺗــﯜﮔﻤﻪﻧﭽﻰ ﻧﯩــﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟــﻤﻪﻱ ﻗــﺎﭘﺘﯘ .ﺋــﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩــﻠﻪﻥ
ﺋﯧﺸــﻪﻛﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷــﯜﭖ ﭘﯩﻴــﺎﺩﻩ ﻣﯧﯖﯩﺸــﻘﺎ ﺑﺎﺷــﻼﭘﺘﯘ .ﺋﯧﺸــﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨــﺪﺍ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﭘﺘﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ:

— Hoppala! demiş. Önünüzde eşek boş gidiyor, siz yaya yürüyorsunuz. Hani üç eşek diye bir şarkı vardır. Sanki sizin için
söylenmiş.
Değirmencinin sabrı taşmış artık:

 ﺋﺎﭘﻼ! ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﺸـﻪﻙ ﺑـﻮﺵ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩـﺪﯗ ،ﺳـﯩﻠﻪﺭﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﯧﺸـﻪﻙ ﺩﻩﭖ ﺑﯩـﺮ ﻧﺎﺧﺸـﺎ ﺑـﺎﺭﻏﯘ.
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ.

— Doğru söyledin arkadaş, hiç eşek olmasam uyar mıydım
sizlere. Ama bundan sonra ne derseniz deyin; beni ister beğenin
ister beğenmeyin, canım ne istiyorsa onu yapacağım, demiş.

ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﺗﯧﺸﯩﭙﺘﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ:
 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ،ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎﻡ ﮔﯧﭙﯩﯖﻼﺭﻏـﺎﻛﯩﺮﻩﺭﻣﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﺴـﻪﯕﻠﻪﺭ ﺩﻩﯕـﻼﺭ؛ ﻣﯧﻨـﻰ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴـﺎﯕﻼﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣـﺎﯕﻼﺭ ،ﺟﯧـﻨﯩﻢ ﻧﯩﻤﯩﻨـﻰ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭘﺘﯘ.
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ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺋﯧﺸﻪﻙ
ﺑﯩــﺮ ﺳــﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸــﻰ ﺋﯧﺸــﯩﮕﯩﻨﻰ ﭼﯩﻐﯩــﺮ ﻳﻮﻟــﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﯘﺯﯗﺷــﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﯜﻙ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.

İNATÇI EŞEK

ﺋﯧﺸــﻪﻙ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴــﯩﺰ ﭼﯩﻐﯩــﺮ ﻳﻮﻟــﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘــﻰ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻘــﯘﺭ ﺑﯩــﺮ
ﺟﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ.

Köylünün biri, eşeğini patika bir yolda yürütmeye çalışıyordu.

ﺋﯧﺸــﻪﻛﻨﯩﯔ ﻳــﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷــﯜﭖ ﻛﯧــﺘﻪﻱ ﺩﻩﭖ ﻗــﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛــﯚﺭﮔﻪﻥ

Hayvanın sırtında yük yoktu.

ﺳﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗـﯘﭖ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ

Eşek, birdenbire patikadan ayrılıp derin bir uçurumun yamaçlarındaki kayalıklara doğru saptı.

ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﯩـﺪﻯ .ﺑﯩـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ

Eşeğin uçurumdan aşağıya yuvarlanmak üzere olduğunu gören köylü yetişti ve hayvanı kuyruğundan yakalayıp geri çekmeye
başladı.

ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠـﻠﻪ

Fakat eşeğin inadı üstündeydi. Bir santim bile geri gelmiyor,
ileri gitmeye çabalıyordu.

ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﻳــﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷــﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩــﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷــﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳــﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻖ ،ﭼﺎﺭﯨﺴــﯩﺰ،

Eşeğin inadı yüzünden kendisinin de eşekle birlikte uçurumdan aşağı düşeceğini anlıyan köylü, çaresiz, hayvanın kuyruğunu
bıraktı.

ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
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ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩـﯔ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗـﯘﻻﺭ ﻗﯘﺗﯘﻟﻤـﺎﻱ ،ﭘـﯘﺗﻰ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩـﭗ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

Eşek köylünün elinden kurtulur kurtulmaz, ayağı kayarak uçurumdan aşağı doğru düşmeye başladı.
Köylü, inatçı eşeğin ardından üzüntü ile bakarken, kendi kendine de şöyle söyleniyordu:

ﺳﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻖ ،ﺋﯧﺸـﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻛـﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧـﺮﯨﻢ ﻗﺎﺭﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻧـﺪﺍ،
ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ:

— Ne halin varsa gör. Beni inadınla yendin. Ama bil ki bu,
senin için hayırlı bir zafer değildir.

 ﻧــﯧﻤﻪ ﮬﺎﻟﯩــﯔ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﻛــﯚﺭ! ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩــﯔ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨــﻰﻳﻪﯕﺪﯨﯔ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ﺑﯘ ،ﺳـﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩـﻚ ﺑﯩـﺮ ﺯﻩﭘﻪﺭ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.

• Körükörüne bir inatla, kişinin varacağı bir yer yoktur.

 .ﻗﺎﺭﻏﯘﻻﺭﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
 .ﺟــﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪﻕ ﻳﻮﻟﯩــﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﻳﺎﺧﺸــﻰ .ﺋــﯘ ﺟــﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.

• İnat hak yolda olursa güzeldir. Ona da inat değil, sebat
denir.
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ﭘﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ
ﺩﯗﻧﻴــﺎﺩﺍ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣــﺎﻥ ﭘــﻮﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴــﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩــﺪﯗ .ﺑــﯘﻻﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟــﮕﻪ
ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺳـﯚﺯ
ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﭘﻮﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

ŞARLATANIN ÜMİDİ

-ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﮔﻠﻪﺭ ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺗـﻮﺭ ﺋﯧﺸـﻪﻙ ،ﺑﯩـﺮ ﮬـﺎﻳﯟﺍﻥ

Dünyada her zaman şarlatan insanlar olmuştur. Bunlar, gerçekleşmeyecek iddialarda bulunur, tutamayacakları sözleri verirler. Ama söz ustası oldukları için, insanlara kendilerini dinletmeyi
başarırlar. Bir zaman bu şarlatanlardan biri şöyle diyormuş:

ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﯖـــﻼﺭ ﻗﯧﺸـــﯩﻤﻐﺎ .ﻣﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸـــﯩﭗ ﺋـــﯘﻧﻰ ﺋـــﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩـــﻼﻱ،
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯘﻥ.
ﺑــﯘ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸــﺎﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐــﺎ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘــﯘ .ﺋــﺎﺩﻣﻨﻰ ﺳــﺎﺭﯨﻴﯩﻐﺎ

— Evet baylar, isterseniz bir uyuz eşek, bir hayvan getirin bana, uğraşıp adam edeyim onu. İnanmayanların huzurunda nutuk
çeksin.

ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭙﺘﯘ.
 -ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯧﺸﯩﮕﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯧﻐﯩﻠﯩﻤـﺪﺍ- ،ﺩﻩﭘﺘـﯘ - .ﺷـﯘﻧﻰ

Bu sözler kralın kulağına gitmiş. Adamı sarayına çağırtmış.

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﭗ ﻗﯩﻞ .ﮬﯘﺯﯗﺭﯗﻣﺪﺍ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯘﻥ.

— Bir güzel eşeğim var ahırımda, demiş. Şunu bir güzel hatip
yap. Huzurumda, nutuk çeksin.

 -ﺑﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋـﺎﺩﻩﻡ - .ﺳـﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﺴـﯩﯖﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩـﻠﻪﺭ

— Başüstüne demiş adam. Siz isterseniz neler olmaz ki. Ancak para gerekli. Tam on yıl eğitimden geçtikten sonra, istediğiniz
gibi olmazsa beni asabilirsiniz.

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯘﻝ ﻻﺯﯨـﻢ .ﺩﻩﻝ ﺋـﻮﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩـﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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ﺳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭘﻮﭼﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﭽﻪ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐـﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ )ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

Saraylılardan biri, şarlatana yaklaşmış, gizlice kulağına eğilip
demiş ki:
— Tam darağaçlık adamsın. Seni asılırken görmeye geleceğim. O sırada bize bir nutuk çekmeyi unutma! Hem de şöyle dokunaklı cinsinden olsun. Bütün şarlatanların kulaklarında küpe
kalsın.

 ﺩﻩﻝ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋـﺎﺩﻩﻡ ﺳـﻪﻥ  .ﺳـﯧﻨﻰ ﺋﺎﺳـﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏـﺪﺍﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩـﺮ ﻧﯘﺗـﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷـﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣـﺎ!
ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻮﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﮬﺎﻟﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ.

Adam bu söze şöyle karşılık vermiş:

ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ:

— Sen hava alırsın arkadaş. On yılda ya kral ölür, ya eşek, ya
da ben...

 ﺳﻪﻥ ﮬﺎﯞﺍ ﻳﻪﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴـﻪﻥ ﺑـﯘﺭﺍﺩﻩﺭ .ﺋـﻮﻥ ﻳﯩﻠـﺪﺍ ﻳـﺎ ﭘﺎﺩﯨﺸـﺎﮪﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﺎ ﺋﯧﺸﻪﻙ ،ﻳﺎ ﻣﻪﻥ...
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ﻛﯩﻴﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚﭺ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺕ
ﺋﺎﺗﻼﺭ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺗﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﻳﻼﻗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.

GEYİKTEN ÖCÜNÜ ALMAK İSTEYEN AT

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩـﻚ ﺋﺎﺗﻘـﺎ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺋﻮﻳـﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩـﺪﻯ .ﺋﺎﺗﻨﯩـﯔ
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ
ﭼﯜﺷــﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻛﯩﻴﯩــﻚ ﺷــﺎﻣﺎﻟﺪﻩﻙ ﺗﯧــﺰ ﺋﯩــﺪﻯ .ﺋــﺎﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐــﺎ
ﻳﯧﺘﯩﺸــﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩــﯔ ﺋﯜﭼــﯜﻥ ﺋــﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩــﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺋﯩﺴﺘﯩﺪﻯ.

Atlar, evcilleşmeden önce, dağda bayırda özgür dolaşırdı.
Bir gün geyik, ata kötü bir oyun oynadı. At buna kızdı, intikam almak için geyiğin peşine düştü. Fakat geyik rüzgar gibi hızlıydı. At ona yetişemedi. Bunun üzerine insanoğluna başvurdu.
Geyiğin yaptıklarını anlattıktan sonra, ondan yardım istedi.

ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﻪﻥ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯩﻐــﺎ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ،ﺋــﯘﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩــﯔ ﭘﯧﺸــﯩﮕﻪ ﺳــﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺗﻘــﺎ ﻧﻪﭘﻪﺱ
ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﯩﻴﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ.

İnsanoğlu, atın sırtına binip ağzına gem vurdu. Dizgini eline
alıp onu geyiğin peşine sürdü. Ata soluk aldırmadan koşturdu. Sonunda geyikten atın öcünü aldı.

ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎﺕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ:

Teşekkür edip dönmek istedi at, ama insanoğlu:

 ﻗﻮﻳﯟﻩﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ -،ﺩﯨﺪﻯ .ﺳﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩـﻞﻳﺎﺳﺎﻳﻤﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ،ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺟﯩﻖ ﺟﯩﻖ ﻳﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﺎﺗﯩﺴﻪﻥ.

— Bırakmam seni, dedi. Sende iş var. Bir ahır yaparım sana,
içine girer, bol bol yiyip içip yatarsın.

ﻣﺎﻧــﺎ ﻣﯘﺷــﯘ ﻛﯜﻧــﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒــﺎﺭﻩﻥ ﺋــﺎﺕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨــﻰ ﻳﻮﻗــﺎﺗﺘﻰ.
ﮬﻪﺭﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﺪﻯ.

İşte o günden sonra at, özgürlüğünü yitirdi, hep insanoğlunun
emri altında yaşadı.
• Öç alma duygusu insanı bazan telafisi imkansız kayıplara sürükleyebilir.

 .ﺋﯚﭺ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨـﺪﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛﺵ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
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ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﻣﯜﺷﯜﻙ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗـﯘﺗﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘـﻰ .ﻗﺎﺭﯨﺴـﺎ ﺋﯩـﺶ ﭼﺎﺗـﺎﻕ،
ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩـﺮ ﻣﯜﺷـﯜﻙ ﺋﻪﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﻣﯜﺷـﯜﻙ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩـﺮﺩﯨﻦ
ﺋﻮﯞﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻼﭖ-ﺋـﻮﻳﻼﭖ،
ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﭘﻪﻧﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

KURNAZ KEDİ
Adamın evinde, fareler cirit atıyordu. Baktı ki olacak gibi değil, tutup eve bir kedi aldı. Kedi, fareleri tek tek avlamaya başladı.
Fareler, yok olma tehlikesi karşısında düşünüp taşınıp kedinin
pençesine düşmemek için bir karar aldılar.

 ﺑﯩــﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩــﻞ ﺗﯚﺷــﯜﻛﺘﯩﻦ ﺳــﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤــﯘ ﺋﺎﺗﻤــﺎﻳﻠﻰ.ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﮬﯩﭻ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻳﻠﻰ -،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ.
ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﮬﯩﭻ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﺑﯩـﺮ
ﺗﺎﻟﻤﯘ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ:
-ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﻱ-ﺩﻩ ،ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ -،ﺩﯦﺪﻯ.

— Bir süre deliğimizden dışarı adımımızı bile atmayalım. Ortalıkta hiç dolaşmayalım, dediler.

ﺗﺎﻣﻐــﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷــﺘﻰ .ﺑﯧﺸــﯩﻨﻰ ﭘﻪﺳــﻜﻪ ﺳــﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟــﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧــﺪﻩﻙ
ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻳـﺎﺗﺘﻰ .ﭼﺎﺷـﻘﺎﻧﻼﺭ ﻣﯜﺷـﯜﻛﺘﯩﻦ ﺋـﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﯛﭖ ﻧﯩـﻤﻪ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟـﺪﻯ .ﺋﺎﺭﯨﺴـﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﯧﺸـﯩﻨﻰ ﺗﯚﺷـﯜﻛﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﻣـﺪﺍ ﺋﯚﻟـﯜﻛﺘﻪﻙ ﺋﯧﺴـﯩﻐﻠﯩﻖ ﻛـﯚﺭﯛﭖ،
ﺑﯘﺭﯗﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﯜﺷﯜﻛﻜﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:

Gerçekten bir zaman hiç dışarı çıkmadılar. Kedi tek bir farenin bile ortalıkta boy göstermemesi üzerine:
— Şunlara bir oyun oynayayım da görsünler günlerini, dedi.
Duvara tırmandı. Baş aşağı asılarak ölü taklidi yapmaya başladı. Fareler kediden ses soluk çıkmadığını görünce ne olduğunu
merak ettiler. İçlerinden biri, başını delikten uzatıp baktı. Kediyi
duvarda ölü gibi asılı görünce, bıyık altından güldü. Ve kediye
şöyle seslendi:

 ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜﯩﯖﮕﻪ ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳـﻪﻥﺋﻮﯞﯗﭼﯘﯕﻨﻰ ﻳـﺎﻻ .ﺳـﻪﻥ ﺗﺎﻣﻐـﺎ ﻗﯧﻘﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻣﯩـﺦ ﺑﻮﻟﺴـﺎﯕﻤﯘ ،ﺑﯩـﺰ ﻳﻪﻧﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﻳﯧﻨﯩﯖﻐﺎ!

— Kurnazlığına diyecek yok doğrusu. Ama avucunu yalarsın.
!Sen duvara çakılı çivi bile olsan, biz yine de yaklaşmayız yanına

 .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺧﯘﻳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

• İnsan karşısındakinin kötü karakterini öğrendikten sonra, ona karşı tedbirli olmayı elden bırakmamalıdır.
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ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﻯ
ﻳﯧﺰﯨــﺪﺍ ﻳﺎﺷــﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻣﯘﺷــﯘ ﻛــﯜﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ،ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩــﺶ
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻗﺎﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜـﻰ
ﻳﯧﺰﺍ ﯞﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴـﻰ ﭘﯜﺗـﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋـﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩـﺶ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺴﺎ ،ﻳﯧﺰﯨﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

KÖYLÜ VE KÖPEKLERİ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ،ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩـﻖ ،ﺋـﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩــﺮ ﻗــﻮﻳﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺸــﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒــﯘﺭ ﺑﻮﻟــﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﻗــﺎﺭ ﯞﻩ ﻗﯩــﺶ ﺩﺍﯞﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯚﭼﻜﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﻪﺳﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗـﺎﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩـﺪﻯ ﯞﻩ
ﮬــﺎﯞﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤــﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷــﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩــﺪﻯ .ﻗﯧــﺮﻯ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩــﻖ ﺋــﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴــﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻛﯜﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﻯ.

Köyde yaşıyanlar, o güne kadar böylesine şiddetli bir kış göremişlerdi. Her taraf karla kaplanmıştı. Civardaki köy ve kasabalarla
bağlantı tamamen kesilmişti. Kış böyle devam ettiği takdirde, köyü büyük bir açlık bekliyordu.
Nitekim, yiyeceği kalmayan yaşlı bir köylü, önce sahip olduğu
tek koyununu kesmeye mecbur kaldı. Kar ve kış sürmeye devam
edince, iki keçisini de kesti. Fakat kar durmuyor, hava daha da kötüleşiyordu. Yaşlı köylü sonunda ailesini doyurmak için, kendisine son derece yararlı olan öküzünü de gözden çıkardı.

ﻗــﻮﻱ ﯞﻩ ﺋــﯚﭼﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩــﻴﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻘﻨﯩــﯔ ﻛــﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﭽﯘﻗﯩــﺪﻩﻙ
ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻛﯜﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺘﻼﺭ:

Koyun ve keçilerden sonra köylünün gözü gibi baktığı öküzün
de kesildiğini gören köpekler:

ﺗﺎﻻ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯚﻛﯜﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ،ﻧﯚﯞﻩﺗﻨﯩـﯔ ﺋﻪﻣـﺪﻯ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ
ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ.

— Dışarısı ne kadar karla kaplı olursa olsun, bizim buradan
ayrılmamızın zamanı geldi. Eğer efendimiz, çok sevdiği öküzünü
bile acımadan kurban ettiyse, sıranın artık bize geleceğine emin
olabiliriz, diye düşündüler. Ve büyük bir hızla evi terkettiler.
• Akıllı olmak, yaklaşmakta olan tehlikeleri önceden görüp, önlem alabilmektir.

 .ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﻰ ﺋـﺎﯞﯞﺍﻝ ﻛـﯚﺭﯛﭖ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘﯘﺭ.

- 153 -

www.Mahinur.Com

ﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ
ﺑــﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣــﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﺮ ﻣﯜﺷــﯜﻙ ﺑــﺎﺭ ﺋﯩــﻜﻪﻥ .ﺋــﯚﺯﻯ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺷﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﻳﯧﮕﯩﺖ )ﺋﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ( ﻧﯩﯔ ،ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳـﯩﮕﻪ ﺟـﺎﯞﺍﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ .ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺳـﻪﯞﺩﺍﻏﺎ
ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﮫﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗـﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ
ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﻳﯩﮕﯩﺖ ،ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘـﯘ .ﻗﯩﺴـﻘﺎ ﺑﯩـﺮ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺋﺎﺷـﯩﻖ ﻣﻪﺷـﯘﻕ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨـﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ ﺋﯩـﻜﻪﻥ.
ﺳــﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭ ،ﭼﯩﺮﺍﻳــﻰ ﻳــﺎﺵ ﻗﯩــﺰ ﺳــﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩــﺮﮔﻪﻥ ﻣﯜﺷــﯜﻛﻨﯩﯔ ﺧــﯘﻳﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.

GENÇ KIZ OLAN KEDİ
Çok eski zamanlarda, güzel bir kedi varmış. İçinde yaşadığı
evin yakışıklı erkeğine aşık olmuş.
Erkeğin, kedinin bu sevgisine cevap vermesi imkansızmış. Kedi bunun üzerine, bir sihirbaza giderek kendisine yardım etmesi
için yalvarmış. Sihirbaz, kara sevdaya tutulan kediye acımış. Ona
sihirle, göz alıcı güzel bir kız görüntüsü kazandırmış.
Erkek, bu güzel kızı görür görmez aşık olmuş. Kısa bir süre
sonra da onunla evlenmiş.
Bir akşam, iki aşık evlerinde oturuyorlarmış. Sihirbaz, görüntüsü genç kız şekline giren kedinin, huyunu da değiştirip değiştirmediğini öğrenmek istemiş.

ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴـﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻜﻰ ﻣﯜﺷـﯜﻛﻠﯜﻙ
ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻗﯩﺰ ،ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷـﻘﺎ ﺑﺎﺷـﻼﭘﺘﯘ ﯞﻩ
ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

Kızın önüne bir fare atıvermiş. Birden özündeki kedilik karakterini ortaya çıkaran kız, fareyle oynamaya ve onu yemeye hazırlanmış.

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

Karısındaki bu karakteri görünce, kocası ondan tiksinmiş.

ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭﻣﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﺧﯘﻳﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩـﭗ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻣﯜﺷﯜﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯘ.

Sihirbaz da kızın eski huyundan vazgeçmemesine kızarak onu
tekrar kedi yapmış.

 .ﺟﺎﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭ ،ﺧﯘﻱ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ.

• Can çıkar, huy çıkmaz.
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ﮬﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯ ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﻤﻪﺱ
ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﺷﯩﺮ ،ﺑﯩﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ،ﺋﻮﺭﻣﺎﻧـﺪﺍ ﻳﺎﺷـﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩــﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴــﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘــﯘ؛ ﺋــﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.

HER DOĞRU HER YERDE SÖYLENMEZ

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﻣﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨـﻰ ﺳـﺎﺭﯨﻴﯩﻐﺎ
ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.

Ormanlar kralı Aslan, bir gün, ormanda yaşayan hayvanların
bütününü birden tanımadığını düşünmüş; onları sarayına çağırarak
tanışmayı arzu etmiş.

ﺋــﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﯧﻴﯩــﻖ ﻛﻪﭘﺘــﯘ ﺷــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴــﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ .ﺋﻪﻣﻤــﺎ ﺳــﺎﺭﺍﻳﻨﯩﯔ
ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﭘﺘﯘ.

Derhal bir ferman çıkarmış. Tüm orman halkını, sarayına davet etmiş.

 -ﭘﯜﻑ! ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Önce ayı gelmiş aslanın ziyaretine. Ama sarayın kokusunu
beğenmemiş.

ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺷـﯩﺮ ،ﺑـﯘﻧﻰ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩـﺮ ﮬﺎﻗـﺎﺭﻩﺕ ﺩﻩﭖ
ﺑﯩﻠﯩﭙﺘــﯘ .ﺑﯩــﺮ ﭘﻪﻧــﺠﻪ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﻘﻨﯩــﯔ ﺟﺎﻧﺴــﯩﺰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨــﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯗﭘﺘﯘ.

— Öff! ne kadar da pis kokuyor, diye söylenmiş.
Bu sözleri duyan aslan, bunu kendine bir hakaret saymış. Bir
pençe darbesiyle ayıyı cansız yere sermiş.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ،ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐـﺎ
ﻗﺎﺭﺍﭖ:

İkinci davetli olarak saraya giren maymun, şahit olduğu bu
olay karşısında:

 ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋـﻮﺭﺩﺍ ،ﺑـﯘ ﻧﯩـﻤﻪ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﺧﯘﺷـﭙﯘﺭﺍﻕ!ﺧﯘﺩﺩﻯ ﮔﯜﻝ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﻰ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷـﯩﺮ ﺑـﯘ ﺧﻮﺷـﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﻤﯘ
ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻧﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.

— Bu ne temiz saray, bu ne güzel koku! Tıpkı çiçek bahçesi
gibi, demiş. Ama Aslan, bu yağcılığı da beğenmemiş. Bir pençe
darbesiyle onun işini de bitirmiş.
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ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻧﯚﯞﯨﺘﻰ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺗﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﭘﺘﯘ .ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺳﺎﺭﺍﻱ ﮬﻪﻗﻘﯩـﺪﻩ
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺳـﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐـﺎ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻘﻰ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯩﺮ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

Ziyaret sırası kurnaz tilkideymiş. Tilki, sarayla ilgili tek söz
etmemiş. Onun sessizliğine kızan aslan sormuş:
— Söyle bakalım tilki efendi! Sarayımın kokusunu nasıl bul?dun

 ﺋﯧﻴﺘﻪ ﻗﯧﻨﻰ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺋﻪﭘﻪﻧـﺪﻯ! ﺳـﺎﺭﯨﻴﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻐـﺎ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕﻗﺎﺭﺍﻳﺴﻪﻥ؟

Tilki, sesine üzüntülü bir eda vererek:
— Haşmetli kralımız, demiş. Ne yazık ki ben nezleyim. Burnum koku almıyor. Sarayınız hakkında bir fikir beyan edemiyeceğim.

ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻣﻪﻳﯜﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﮬﺎﯕﺪﺍ:
 ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺷﺎﮬﯩﻢ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳـﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺯﯗﻛـﺎﻡ .ﺑﯘﺭﻧـﯘﻡﭘﯘﺭﺍﻕ ﭘﯘﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
 .ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ
ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑـﺎﻻ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ .ﺧﻮﺷـﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴـﺎ
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﺋـﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸـﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

• Doğruları her yerde, her zaman açıkça söylemek, doğru
değildir. Bazan başımıza olmadık işler açabilir. Dalkavukluk
ve yağcılık ise, çoğu kere beklenenin aksine kötü sonuçlar
doğurabilir.
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ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺑﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺳﯘﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ.
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﻣﯜﯕﮕـﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﮬﻪﻳـﺮﺍﻥ ﻗـﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺳـﯘﺩﺍ ﺋﻪﻛـﺲ ﺋﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺋﯩـﻨﭽﯩﻜﻪ ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ
ﭼﯜﺷــﯜﭘﺘﯘ .ﺑــﯘ ﮔــﯜﺯﻩﻝ ﺑﻪﺩﯨــﻨﯩﮕﻪ ﺑــﯘ ﺋﯩــﻨﭽﯩﻜﻪ ﭘﺎﭼــﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﮬﯩــﭻ
ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯚﺯﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:

BACAKLARINDAN UTANAN GEYİK
Geyiğin biri kaynaktan su içerken suda kendi yansımasını görür. Başının üzerinde yükselen güzel boynuzlarına hayran olur.
Ama sonra, gözleri suya yansıyan incecik bacaklarına takılır. Bu
güzel vücuda bu ipincecik bacakların hiç yakışmadığı duygusuna
kapılır. Kendi kendine:

 ﺑﯩﺮ ﺷﯘ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍ ،ﺑﯩﺮ ﺷﯘ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﭘﺎﭼﺎﻗﻼﺭﻏﺎ-،ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﭘﯩﺸﺎﻧﻪﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ ﺑـﯘ ﻛـﯚﺭﻛﻪﻡ ﻣﯜﯕﮕـﯜﺯﻟﻪﺭ ،ﺑـﯘ ﺋﯩـﻨﭽﯩﻜﻪ
ﭘﺎﭼﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯩﭻ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

— Bir şu heybetli başa bak, bir de şu incecik bacaklara, der.
Alnımda yükselen bu görkemli boynuzlar, bu cılız bacaklarla hiç
uyum sağlamıyor.

ﺑــﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘــﺎ ﻳﯩــﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﻮﯞﭼﯩﻨﯩــﯔ ﺋﯩﺘﻠﯩــﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭘﺘــﯘ .ﻛﯩﻴﯩــﻚ
ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺱ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘـﯘ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘـﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺷﺎﺧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻗﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

Bu sırada uzaktan avcının köpekleri görünmüş. Geyik koşarak
kendisini ormana dar atmış. Ancak orman girişinde, boynuzları
dallara takılıp kalmış.

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮬﯩـﭻ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﭘﺘـﯘ .ﺋﻪﺳـﻠﻰ ﻣﯜﯕﮕـﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻗﯩﺸـﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

Artık ilerleyemez olmuş. Oysa boynuzları takılmasaymış, bacaklarıyla hızla kaçıp kurtulacakmış.

ﺋــﯘ ﺯﺍﻣــﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻜﻨﯩــﯔ ﺋﻪﻗﻠــﻰ ﺑﯧﺸــﯩﻐﺎ ﻛﻪﭘﺘــﯘ .ﻛﯧﺮﻩﻛﺴــﯩﺰ ﺑﯩــﺮ

O zaman geyiğin kafasına dank etmiş. Yararsız olan bir güzel-
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ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩــﻚ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑــﻮﺵ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩــﭗ ،ﺋﯧﺴــﯩﻞ ﯞﻩ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩــﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨ ـﺪﯨﻦ ﺋﯚﻛــﯜﻧﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﭘﯘﺷــﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠــﺪﻯ .ﺋــﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋــﺎﭼﭽﯩﻖ
ﺋﯩﯖﯩﺮﺍﭖ:

likle boşuna övünüp, asil ve yararlı olandan yakındığına pişman
olmuş. Acı acı inleyerek:
— Boş yere kötüledim, beni kuş gibi uçuran bacaklarımı...
Boş yere övüp durdum, başıma dert açan boynuzlarımı... demiş.

 ﺑﯩﻜـــﺎﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣـــﺎﻧﻼﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﯧﻨـــﻰ ﻗﯘﺷـــﺘﻪﻙ ﺋﯘﭼﯘﺭﻏـــﺎﻥﭘﺎﭼــﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ...ﺑﯩﻜــﺎﺭﺩﯨﻦ ﻣﺎﺧﺘــﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺑﯧﺸــﯩﻤﻐﺎ ﺩﻩﺭﺕ ﺋﺎﭼﻘــﺎﻥ
ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ...ﺩﻩﭘﺘﯘ.

• Hepimiz zaman zaman çok faydalı özelliklerimizi görmezden gelip hiç yararı olmayan dış güzelliklere hayran
kalırız. Oysa bu güzellikler, olmadık yerlerde başımıza iş açar,
bizi zorda bırakabilirler.

 .ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﺯﻯ-ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧـﻰ
ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
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ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻗﺎ ﻗﯘﺵ
ﺑﯚﺭﻩ ﺋﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﯞﯨﻨﻰ ﻣﻪﺯﺯﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﮔﯧﻠﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﯕﻪﻙ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﯩﭻ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺑﻮﻏﯘﻟـﯘﭖ
ﻗﺎﻻﻳﻼ ﺩﻩﭘﺘﯘ.

KURDA YARDIM EDEN PELİKAN KUŞU

ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷـﯜﭘﺘﯘ .ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩـﭗ ﺑﯩـﺮ ﺳـﺎﻗﺎ
ﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ،ﻳـﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸـﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﺘﻪﭘﺘﯘ.

Kurt avladığı bir avını afiyetle yerken, boğazına bir kemik
saplanmıştı. Ne kadar uğraşmışsa da, kemiği bir türlü çıkartamamıştı. Neredeyse boğulacaktı.

 ﺑــﯘ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﯖﻨــﻰ ﺑﻮﺷــﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣــﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻧﯩﻤﯩــﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴــﯘﻥﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Yollara düşüp bir kurtarıcı aramaya başladı. Giderken yolda
bir pelikan kuşuna rastladı. Derdini ona açıp, yardımcı olmasını
istedi.

ﺳــﺎﻗﺎ ﻗﯘﺷــﻰ ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﯞﻩ ﺋﯩــﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﯘﻣﺸـﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯚﺭﯨﻨﯩــﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐــﺎ
ﺗﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻳﺮﯨﭙﻼ ﺳﯚﯕﻪﻛﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺑﯚﺭﻩ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭘﺘﯘ.

— Bu emeğini boşa çıkarmam, her neyse ücretini veririm, dedi.
Pelikan kuşu, sivri ve uzun gagasını kurdun ağzından içeri
soktu. Bir kavrayışta kemiği çekip çıkardı. Kurt, kurtulmuştu.

ﺳﺎﻗﺎ ﻗﯘﺷﻰ:

Pelikan kuşu:

 -ﻗﯧﻨﻰ ﺑﯚﺭﻩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ! ﮬﻪﻗﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﻪﺭ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

— Hadi bakalım kurt kardeş! Ver ücretimi, dedi.

ﺑﯚﺭﻩ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﮬﯜﺭﭘﯩﻴﯩﭙﺘﯘ.

Kurt, birden hiddetlendi.
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 ﯞﺍﻱ ﯞﺍﻱ! ﺋــﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﻣﺸــﯘﻕ ﺳــﺎﻗﺎ ﻗﯘﺷــﻰ!-ﺩﻩﭘﺘــﯘ .ﭼﻮﭘﭽــﻮﯓﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺷـﯜﻛﯜﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯘﻝ ﺩﻩﻣﺴﻪﻥ؟

— Vay, vay! Uzun gagalı pelikan kuşu! dedi. Koca kurdun
ağzına başını sokup sağ salim kurtardığına şükretmiyorsun da, bir
?de para mı istiyorsun

 .ﺋﻪﺳـــﻜﻰ ﺋـــﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸـــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﮬﻪﻗﻘﯩﯖﯩﺰﻧـــﻰ
ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﻪﻧﻤﻪﯓ.

• Kötü insanlara bir yararınız dokunur da karşılığını
göremezseniz sakın üzülmeyiniz.
• Bilakis bana bir zararı dokunmadı, diye sevinseniz
yeridir.

 .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺗﻪﮔﻤﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

- 160 -

www.Mahinur.Com

ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﺎﺧﻨﻰ ﻛﻪﺳﻤﻪﯓ
ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.

TUTUNDUĞUNUZ DALI KESMEYİN

ﻛﯩﻴﯩــﻚ ﺑﯩــﺮ ﺗﺎﻟﻨﯩــﯔ ﺷــﺎﺧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣــﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴــﯩﻐﺎ
ﻣﯚﻛﯜﯞﺍﭘﺘﯘ.

Avcılar bir geyiğin peşine düşmüş kovalıyorlarmış.

ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭘﻤﯘ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨـﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤـﺎﭘﺘﯘ .ﻗﺎﻳﺘﯩﺸـﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.

Geyik bir asmanın dalları ve yaprakları arasına girip saklanmış.
Avcılar her tarafı aradıkları halde, geyiği görememişler. Geri
dönmeye başlamışlar.

ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬـﯧﺲ ﻗﯩﭙﺘـﯘ .ﺑﺎﺷـﻼﭘﺘﯘ ﺗﺎﻟﻨﯩـﯔ ﺷـﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﻳﻮﭘﯘﺭﻣــﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷــﺎﭘﯘﺭ ﺷــﯘﭘﯘﺭ ﻳﯩﻴﯩﺸــﻜﻪ .ﺗﺎﻟﻨﯩــﯔ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﮬﺎﻳــﺎﺗﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

Geyik, tehlikenin uzaklaştığını görünce, birden acıktığını hissetmiş. Başlamış asmanın dallarını yapraklarını hışır hışır yemeye.
Asmanın onun hayatını kurtardığını pek çabuk unutuvermiş.
Avcılar, asmalıktaki hışırtıyı duyunca, hemen geri dönmüşler.

ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭ ،ﺗﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﭙﺘﯘ.

Geyiği vurup avlamışlar. Geyik, asmanın dibinde can
çekişirken:

ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﻰ ﺋﻮﯞﻻﭘﺘﯘ .ﻛﯩﻴﯩﻚ ،ﺗﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ:

— Hak ettim bu cezayı, demiş. Nankörlere benim bu halim
bir ders olsun...

ﺑﯘ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﺎﯕـﺎ ﮬﻪﻕ -،ﺩﻩﭘﺘـﯘ .ﺗﯘﺯﻛﻮﺭﻻﺭﻏـﺎ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺑـﯘ ﮬـﺎﻟﯩﻢ
ﺩﻩﺭﺱ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ....

• Tutunduğunuz dalı sakın kesmeyin.

 .ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﺎﺧﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﻪﺳﻤﻪﯓ.
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ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻪ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﺴﺎﯓ
ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﺗﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻳـﯜﺭﯛﭖ ﺳﯘﺳـﯩﺰ ﻗـﺎﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻟـﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩـﺮ ﻗـﯘﺩﯗﻕ
ﺋﯘﭼﺮﺍﭘﺘـــﯘ .ﻗﯘﺩﯗﻗﺘـــﺎ ﺳـــﯘ ﺑـــﺎﺭﻛﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤـــﺎ ﺑﯩﺮﺋـــﺎﺯ ﭼﻮﯕﻘـــﯘﺭﻛﻪﻥ.
ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﺪﻩ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗـﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤـﺎﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴـﻰ
ﻗﯘﺩﯗﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯧﻨﯩـﭗ-ﻗﯧﻨﯩـﭗ ﺳـﯘ ﺋﯩﭽﯩﭙﺘـﯘ .ﺑـﯘ ﭼﯜﺷﯜﺷـﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

BOYNUZ UZATACAĞINA,
AKLINI ÇOĞALTSAYDIN
Keçinin biri bir tilki ile arkadaş olur.

ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﯩﻴﻠﻪ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ:

Dağlarda dolaşırken susuz kalırlar. Önlerine bir kuyu çıkar.
Kuyuda su vardır, ama biraz derincedir. Susuzluğun etkisiyle, fazla dayanamaz, her ikisi de kuyunun içine inip kana kana su içerler.
Bu inişin bir de çıkışı olduğunu, ancak susuzlukları geçince anlarlar.

 ﺋﯚﭼﻜﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸـﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗـﻮﻻﻱ ﻳـﻮﻟﻰ ﺑـﺎﺭ .ﺳـﻪﻥ ﺋﺎﻟـﺪﻯﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻗﯘﺩﯗﻗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﻳﺴﻪﻥ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯜﯕﺪﯨﻦ
ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯛﯕﮕﻪ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯚﯞﻩﺕ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

Tilki bir kurnazlık düşünür. Arkadaşına:
— Keçi kardeş, der. Burdan çıkmanın bir kolayı var. Sen ön
ayaklarını kuyunun kenarına dayarsın. Ben de senin üstünden boynuzlarına basarak çıkarım. Sonra sıra sana gelir.

ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭘﺘﯘ .ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩـﯔ ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﭘﻪﺳـﻜﻪ ﻗـﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﺷـﻜﻪ ﺑﺎﺷـﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ:

Bu sözlerle keçiyi kandırır. Tilki, keçinin yardımıyla yukarı
çıkar. Sonra aşağıya bakıp gülmeye başlar. Keçinin canı sıkılır:

 -ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯜﻟﯩﺴﻪﻥ؟ ﻣﯧﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﯕﭽﯘ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

— Ne gülüyorsun? Hadi beni çıkarsana, der.
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:ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﻛﯜﻟﯜﭖ

Tilki yine alaylı alaylı gülerek:
— Hey şaşkın, o kadar boynuz uzatacağına, biraz da aklını
çoğaltsaydın, der.

 ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ، ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯛﯓ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﮬﻪﻱ ﮬﺎﯕﯟﺍﻗﺘﻰ. ﺩﻩﭘﺘﯘ-،ﺋﻪﻗﻠﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ
 ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ.
.ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

• Düşünmeden iş yapmanın sonu pişmanlık ve maskaralıktır.
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ﺗﻮﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻏﺎ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳـﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﻗﺎﻏـﺎ ﺑﯩـﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺗﻮﺯﻧﯩـﯔ
 ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻗـﺎﺭﺍ ﭘﻪﻳﻠﯩـﺮﻯ.ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﭘﺘﯘ
 ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ.ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﯞﺍﭘﺘﯘ
.ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﺎﻏﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﻗﺎﻏﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻘﻰ

TAVUS OLMAYA ÖZENTİ DUYAN KARGA
Kendini çirkin sayan bir karga, günün birinde tavus kuşlarından dökülen renkli tüyleri buldu. Kendi kara tüyleri arasına o tüyleri sıkıştırdı. Mağrur bir tavırla, arkadaşlarının içinde dolaşmaya
başladı.

 ﻗﺎﻏﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳـﯜﺯ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤـﺎﻱ ﺗﻮﺯﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯧﺸـﯩﻐﺎ.ﻛﻪﭘﺘﯘ

Kendisini tavus kuşu gibi gösteren bu aptal kargaya, diğer
kargalar çok kızdılar. Karga, dostları arasında yüz bulmayınca, tavus kuşlarının yanına gitti. Onlarla dostluk kurmayı denedi.

ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺗـﻮﺯﻻﺭ ﺩﻩﺭﮬـﺎﻝ ﺋـﯘﻧﻰ

. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻗﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ

 ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ.ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﭙﺘﯘ

Aralarına bir yabancının katıldığını anlayan tavus kuşları, kargayı hemen dışladılar. Üzerine saldırarak o güzel tüylerini yolmaya, gagaları ile hırpalamaya başladılar.

. ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ،ﻳﯘﻟﯘﺷﻘﺎ
 ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭﻯ،ﺗﻮﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻼ ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺩﻭﺭﺍﻣﭽﯘﻕ ﻗﺎﻏـﺎ

Tavus kuşlarından iyi bir dayak yiyen özentili karga, mecburen eski arkadaşlarının arasına döndü.

.ﻛﻮﻧﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭙﺘﯘ
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.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻏﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ

Ama, onlar da, küstah kargayı içlerine almadılar.

Karga perişan bir durumdaydı. Ne küçümsediği eski arkadaşları onu içlerine alıyorlardı, ne de özenti duyduğu tavus kuşları
kendilerinden kabul ediyorlardı.

 ﻳﺎ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋـﯘﻧﻰ.ﻗﺎﻏﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﭘﺘﯘ
 ﻳﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﺯﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑـﯘﻝ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ
.ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ

Karganın eski bir dostu ona acıyarak, şu öğüdü verdi:
— Yaratan seni nasıl yarattı ise, o halden memnun ol. O zaman ne yabancılar tarafından küçümsenirsin, ne de dostların
tarafından dışlanırsın...

 ﺷﯘ ﻧﻪﺳـﯩﮫﻪﺗﻨﻰ،ﻗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ
:ﻗﯩﯩﭙﺘﯘ

 ﺋـﯘ ﮬﺎﻟﯩﯖـﺪﯨﻦ، ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳـﯧﻨﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎ ﻳـﺎ. ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺴﻪﻥ.ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻝ
...ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺴﻪﻥ

• Ödünç alınan süs ile güzel olunmaz.
• Başkalarına özenti içinde olanlar, kendilerini ne dostlarına sevdirebilirler, ne de düşmanlarına beğendirebilirler.

. ﺋﺎﺭﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯧﺰﻩﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
 ﻳﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ.
.ﻛﯚﺭﮔﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﻳﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ
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ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻰ
ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻛـﯜﻧﻰ ﺳـﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ،ﻗﯘﻣﯩﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﯞﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ.
ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺧﯘﺵ ﻛﻪﻳﯩﭗ ﭼﯩﻠﻼﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ.
 ﺧﻪﻳﺮﻟﯩــﻚ ﺳـــﻪﮬﻪﺭ ﺧـــﻮﺭﺍﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨـــﺪﺍﺵ! ﺳـــﯩﺰﻧﻰ ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻤﻜﻰ ،ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﺷﺴﺎﻕ ...ﺩﯨﺪﻯ.

YALANCININ MUMU
Tilki, bir sabah erken saatte kümesin yanından geçiyordu. Horozun yüksekçe bir yerden neşeli neşeli öttüğünü gördü.

ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
 ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺧـﺎﻻﻳﺘﺘﯩﻢ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﻣﯧﻨـﻰ ﻳﯩـﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺟـﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﯩـﻖ
ﭘﻪﺳﺘﻪ.

Yanına yaklaştı.
— Günaydın horoz kardeş! Sizi öyle özledim ki. Aşağı inseniz de bir kucaklaşsak... dedi.

ﺗﯜﻟﻜﻪ:

Horoz akıllıydı.
— Tilki kardeş, sizi kucaklamayı ben de çok isterim. Ama bildiğiniz gibi, beni yemek için can atanlar çoktur aşağıda.

 ﺧﻮﺭﺍﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑـﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟـﯘﭖ-ﺋـﯚﺗﻜﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩـﺪﯨﯖﻤﯘ؟ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍﻻﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮ-ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ
ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨـﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ﻳﺎﺷﺎﺷـﻘﺎ ﻗﻪﺳـﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺸـﺘﻰ-،
ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tilki:
— Horoz kardeş, kasabada olup bitenleri işitmedin mi? Artık
bütün hayvanlar barış anlaşması imzaladılar. Birbirlerine saldırmadan kardeşçe yaşamaya andiçtiler, dedi.

ﺧﻮﺭﺍﺯ ﺗـﯜﻟﻜﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸـﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﯧﺸـﯩﻨﻰ ﺳـﻮﺯﯗﭖ ﺋﯘﭘﯘﻗﻘـﺎ
ﻗﺎﺭﺍﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﮬﺎﻝ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ.

Horoz tilki ile konuşurken, başını ileriye çevirmiş, ufka doğru
bakıyordu. Bu hal tilkinin dikkatini çekti.
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 -ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺧﻮﺭﺍﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟

— Ne o horoz kardeş, bir şey mi var? diye sordu.
— Hayır tilki kardeş, önemli bir şey yok. Sadece, 3 tane av
köpeği hızla bu tarafa doğru geliyorlar.

 ﻳﺎﻕ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳـﻮﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﺋـﯜﭺﺋﻮﯞ ﺋﯩﺘﻰ ﺋﯩﺘﺘﻚ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

Tilki, av köpeklerinin geldiği haberini duyunca heyecanlandı.
Telaşla:

ﺗﯜﻟﻜﻪ ،ﺋﻮﯞ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪﯞﯨﺮﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﻪﺷﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ-ﺗﯧﻨﻪﭖ:

— Bana müsaade horoz kardeş, evde bir şey unuttum, dedi.
Horoz, alaycı bir ifade ile:

 ﻣﺎﯕــﺎ ﺭﯗﺧﺴــﻪﺕ ﺧــﻮﺭﺍﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨــﺪﺍﺵ ،ﺋﯚﻳــﺪﻩ ﺑﯩــﺮ ﻧﻪﺭﺳــﻪﺋﯘﻧﯘﺗﺘﯘﻡ -،ﺩﯨﺪﻯ.

— Tilki kardeş, acelen ne? Seninle daha rahat sohbet edebilmek için, ben de aşağı inmeyi düşünüyordum. Hem madem bütün
hayvanlar artık kardeşçe yaşayacaklar, senin köpeklerden korkmana sebep te kalmadı, dedi.

ﺧﻮﺭﺍﺯ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﮬﺎﯕﺪﺍ:
 ﺗﯜﻟﻜﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺴﻪﻥ؟ ﺳﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘﺭﺍﮬﻪﺕ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷـﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗـﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﮬﻪﻡ ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﭘﯜﺗــﯜﻥ ﮬــﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷــﭽﻪ ﻳﺎﺷــﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺳــﯧﻨﯩﯖﻤﯘ
ﺋﯩﺘﻼﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯘﯕﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ.

Tilki bir yandan kaçarken, bir yandan da horoza laf yetiştiriyordu:
— Doğru söylersin horoz kardeş, ama ya köpekler bu haberi
henüz işitmemişlerse...

ﺗﯜﻟﻜﻪ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩـﭗ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺧﻮﺭﺍﺯﻏـﺎ ﮔﻪﭖ ﺗﯧﭙﯩـﭗ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ:

• Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ﺧﻮﺭﺍﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ...
 .ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻰ ﺧﯘﭘﺘﻪﻧﮕﯩﭽﻪ ﻳﺎﻧﯩﺪﯗ.
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ﺷﯩﺮﻧﻰ ﺗﻮﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺋﻮﺭﻣــﺎﻧﻼﺭ ﺷــﺎﮬﻰ ﺷــﯩﺮ ﺋﯘﯞﯨﺴــﯩﺪﺍ ﭼﯜﺷــﻠﯜﻙ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏــﺎ ﻳﺎﺗﻘــﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩـﺮ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﻩ ،ﻳـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴـﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﺷﯩﺮ ﺑﯩـﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧـﺪﻯ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺭﺍﮬﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻧﺠﯩﺪﻩ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﻯ.

ASLANI TUZAKTAN KURTARAN FARE

ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﭽﺎﻕ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:

Ormanlar kralı aslan, ininde öğle uykusuna yatmıştı. Küçük
bir fare, onun üstünde geziyor, yeleleri içinde dolaşıyordu. Aslan
birden öfkeyle uykudan uyandı, kendini rahatsız eden yaramaz fareyi bir pençede yakaladı.

 ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻻﺭ ،ﺷﺎﮪ ﮬﻪﺯﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨـﻰ ﺋﯚﻟﺘـﯜﺭﻣﻪﯓ .ﻛﯩـﻢ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯗﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻢ ﺗﯧﮕﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺷـﯩﺮ ﭘﻪﻧﺠﯩﻠﯩـﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴـﯩﺪﺍ ﺗﯩﺘﺮﻩﯞﺍﺗﻘـﺎﻥ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺳـﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ
ﻗﺎﺭﯨــﺪﻯ .ﺳــﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸــﺎﺵ ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﺑﯩــﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩــﯔ ﻣﺎﯕــﺎ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻜﻰ! ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ ﻳﻪﻧﯩـﻼ ﭼﺎﺷـﻘﺎﻧﻨﻰ
ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.

Farecik yalvarmaya başladı:
— Ne olur kral Hz.leri, beni öldürmeyin. Kimbilir, bir gün,
benim size bir yardımım olabilir.
Aslan, pençeleri arasında titreyip duran fareye alaylı alaylı
!baktı. Senin gibi küçücük bir yaratığın bana ne yardımı olabilir ki
diye geçirdi içinden. Fakat yine de fareyi, hayatını bağışlayıp serbest bıraktı.

ﺷﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺯﺍﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟـﺪﻯ.
ﺗﻮﺭﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ .ﮬـﯚﺭﻛﯩﺮﻩﭖ ﻛـﯜﭼﯩﮕﻪﻧﭽﻪ ،ﺗﻮﺭﻧﯩـﯔ ﻳﯩﭙﻠﯩـﺮﻯ
ﺗﯧﻨﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ ﻳﯚﮔﯩﺸﻪﺗﺘﻰ.

Aslan bir gün, avcıların kurdukları bir tuzağa düşmüştü. Ağa
yakalanmıştı. Kükreyerek hamle yaptıkça, ağın ipleri vücuduna
daha sıkı sarılıyordu.

ﺷــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋــﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋــﺎﭼﭽﯩﻖ ﮬﯚﺭﻛﯩﺮﯨﺸــﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﻣــﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﯩﺸﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

Aslanın acı acı kükremesini ormanda tüm hayvanlar işitmişti.
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ﻛﯩﭽﯩــﻚ ﭼﺎﺷــﻘﺎﻥ ،ﺑــﯘ ﺋــﺎﯞﺍﺯﺩﯨﻦ ﺷــﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸــﯩﻐﺎ ﻛــﯜﻥ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ
ﺋﯩــﺪﻯ .ﺗﻮﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ ﭼﺎﺭﯨﺴــﯩﺰ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺷــﯩﺮﻧﻰ ﻛــﯚﺭﯛﭖ
ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ.

Küçük fare, duyduğu seslerden, aslanın başının dertte olduğunu anladı. Beklediği yardım fırsatı nihayet ortaya çıkmıştı. Ağın
içinde çaresizce kıvranan aslanı görünce sevindi.
— Kral Hz.leri, bir gün size yardımım dokunabilir dediğimde,
bana gülüp geçtiğinizi biliyorum.

 ﺷﺎﮪ ﮬﻪﺯﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻢ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﻛﯜﻟﯜﭘﻼ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

Ama işte dediğim o gün şimdi geldi, dedi.
Ve keskin dişleri ile, aslanı saran ipleri kemirmeğe başladı.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺩﯨﺪﻯ.

Kısa sürede ipleri kopararak ormanlar kralı aslanı tuzaktan
kurtardı.

ﯞﻩ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﺮﻧﻰ ﻳﯚﮔﯩﮕﻪﻥ ﻳﯩﭙﻼﺭﻧـﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷـﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

• İyilik yap denize at. Balık bilmezse, Hâlık (Yaratan Allah) bilir.

ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯩﭙﻼﺭﻧـﻰ ﺋـﯜﺯﯛﭖ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩـﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸـﺎﮬﻰ ﺷـﯩﺮﻧﻰ
ﺗﻮﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
 .ﻳﺎﺧﺸــﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩــﻞ ﺩﯦﯖﯩﺰﻏــﺎ ﺋــﺎﺕ .ﺑﯧﻠﯩــﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴــﻪ ﺧﻪﻟ ـﻖ
)ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ( ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﺧﺎﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ
ﺑﯩــﺮ ﭼﺎﺷــﻘﺎﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯩــﺮ ﭘﺎﻗــﺎ ﺩﻭﺳــﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘــﯘ .ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨــﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻏﯩﻨﯩـــﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛـــﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺴـــﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭙﺘـــﯘ .ﺷـــﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩـــﺮ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘﻛﻰ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯜﻥ ﭘﺎﺗﺘﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﺳـﻰ ﻗﯩﻴﺎﻧﯩـﯔ
ﻛﺎﯞﯨﻜﯩﻐﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳـﯘﻧﯩﯔ ﺗـﯧﮕﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻛﯧﺘﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤـﺎ
ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.

YANLIŞ BİR DOSTLUK

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﺎﻥ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸـﻘﺎ ﺑﯩـﺮ
ﭼﺎﺭﻩ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘﯘ.

Bir fare ile bir kurbağa dost olmuşlar. Aralarındaki arkadaşlık
gün geçtikçe ilerlemiş. Öylesine birbirlerine bağlanmışlar ki, akşam olup da gün battı mı, biri kayanın kovuğuna, öteki suyun dibine çekiliyormuş, ama sabahı zor ediyorlarmış.

ﭘﺎﻗﯩﻐﺎ:
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﺎﻗﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ .ﺳـﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳـﺘﯩﻦ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﻛﯧﭽﯩﻠﯩـﺮﯨﻢ
ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﮬﻪﺭﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺳـﻪﻧﻤﯘ ﻣﻪﻧـﺪﻩﻙ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺴﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .ﻣﺎﯞﯗ ﻳﯩﭙﻨﻰ ﺋﺎﻝ ﺑﯩـﺮ ﺋـﯘﭼﯩﻨﻰ
ﭘﯘﺗﯘﯕﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼ.

Nihayet fare düşünüp taşınıp bu ayrılığa bir çare bulmuş.
Kurbağaya:
— Sevgili kurbağa kardeş, aziz dostum. Seni görmeden, seninle konuşmadan bir dakika bile yapamıyorum. Gecelerim seni
düşünerek uykusuz geçiyor. Herhalde sen de benim gibi düşünüyorsundur. Ben bir çare buldum. Şu sicimi al, bir ucunu ayağına
bağla.

ﻣﻪﻧﻤـــﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـــﺮ ﺋـــﯘﭼﯩﻨﻰ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯘﻣﻐـــﺎ ﺑـــﺎﻏﻼﻱ .ﻛﯧﭽﯩﺴـــﻰ
ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﯩﭙﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗـﺎﻳﻠﻰ .ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ
ﻛﯧﭽﯩﺴــﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﺷــﯜﭖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸــﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﭘﺎﻗــﺎ ﺋــﺎﯞﺍﻝ ﺑــﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩــﭙﻜﻪ
ﻧﺎﺯﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﻳﯩـﭗ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

Ben de öbür ucunu kuyruğuma bağlıyayım. Geceleyin birbirimizi görmek istersek, ipi çekeriz. Böylece geceleri de buluşup konuşabiliriz. Kurbağa bu teklife karşı önce nazlanmış ise de sonunda kabul etmiş. Bir iple birbirlerine bağlanmışlar.
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 ﭼﺎﺷـﻘﺎﻧﻨﻰ، ﺑﯩـﺮ ﻗﺎﻏـﺎ،ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ
 ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﻰ.ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﻮﺯﺍﻕ ﻗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ
. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﭘﺎﻗﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﮬﺎﯞﺍﻏﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﭘﺘﯘ.ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯘﭼﯘﭘﺘﯘ

Aradan biraz zaman geçtikten sonra, karganın biri, fareyi görüp pusu kurmuş. Akşam yuvasına döner dönmez fareyi kaptığı
gibi havalanmış. Tabii ki kurbağa da beraber havalanmış.
Kurbağa havada farenin kuyruğuna iple ayağından bağlı halde
sallanırken, bir taraftan da şöyle söyleniyormuş:

ﭘﺎﻗﺎ ﮬﺎﯞﺍﺩﺍ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐـﺎﻥ
:ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭘﯘﻻﯕﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ

— Eyvahlar olsun, kendi cinsinden birisiyle dost olmayanın
akıbeti, elbette böyle kötü olur...

ﺋﯚﺯ ﺟﯩﻨﺴﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳـﺖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ...ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

• İnsan dostunu iyi seçmeli, kiminle dost olduğuna dikkat etmelidir.

 ﻛﯩــﻢ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺩﻭﺱ، ﺋﯩﻨﺴــﺎﻥ ﺩﻭﺳــﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸــﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸــﻰ.
.ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
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