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Ormanda birçok arkadaşım var. Hepsi, farklı farklı özelliklere sahip. Ama en 
çok muhteşem ikiliyi seviyorum. İkili dediysem yanlış anlamayın. Aslında birbirlerine 
tamamen zıt karakterler... Tavşan ve Kaplumbağa’dan bahsediyorum.

Tavşan, bizim ormanın en hareketlisi ve en neşelisidir. İyiliksever, cana yakındır. 
O yüzden ormanda herkes Tavşan’ı çok sever. Çünkü ne zaman birinin başı 
sıkışsa yardıma ilk koşan, tavşandır. Mesela, kuş yumurtalarını yemek için pusuda 
bekleyen yılanı, anne kuşa haber verir. Ormandaki meyveleri adil bir şekilde 
dağıtır, maymunun fazla almasına engel olur. Hiç yorulmadan zıplaya zıplaya 
bütün ormanı dolaşır. Geceleri birçoğumuz uyurken o, uyanıktır. Onu, sabahın ilk 
saatlerinde karnını doyururken görürüz, sonra bir bakmışsınız derin uykuya dalmış. 
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Kaplumbağa ise Tavşan’ın aksine aramızda en 
yavaş hareket edendir. Onunla bir yere gitmek 
için çok sabırlı olmak gerekir. Ama anlattığı şeyler 
öyle eğlencelidir ki yolculuğun nasıl geçtiğini 
anlayamazsınız. 

Tavşan ve Kaplumbağa, çocukluklarından beri çok 
iyi arkadaşlar. Ormanda dolaşır; o tarla senin, bu 
bahçe benim gezerler. Ara sıra bu güzel dostlukları 
yılan ve maymunun kötü oyunları yüzünden bozulur. 
Ancak her defasında tekrar barışır, dostça 
yaşamaya devam ederler.  
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Bütün bunları nereden mi biliyorum? Benim gibi kargalar, akşama kadar 
ağaç tepelerinden her şeyi görür. Mesela; bir keresinde Tavşan, Porsuk’un yeni 
ekilmiş tarlasında bir o yana bir bu yana zıpladı durdu. O sırada bahçedeki 
bütün tahılları farkına varmadan ezdi. Bunu gören yılan hiç durur mu? “Sen 
misin benim yumurtaları yememe engel olan?“ diyerek hemen Porsuk’un yanına 
gitti. Olanı biteni yalan yanlış anlattı. Çok öfkelenen Porsuk yakalasa kesin 
Tavşan’ın kulaklarını daha da uzatırdı ama Kaplumbağa buna izin vermedi. 
Porsuk’un yaklaştığını görünce hemen yoluna çıktı. Porsuk, öyle hızlı koşuyordu 
ki Kaplumbağa’nın o kalın kabuğunu fark etmedi bile, bir anda ona takılıp yere 
düştü. Tabii Kaplumbağa bu arada nefes nefese kalmıştı ama sonuçta Porsuk’un, 
arkadaşını yakalamasını önlemişti. 
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Bir keresinde de Kaplumbağa ağacın altında dinlenirken Köstebek sinirli sinirli; 
“Nerede o arkadaşın?“ diye seslendi. 

“Kim? Tavşan mı“ diye sordu.
“Tavşan tabii, kim olacak? Bahçedeki tüm havuçlarımı sökmüş.“
“İyi ama siz onları beraber ekmediniz mi? Ortak değil miydiniz?“
“Evet onunla ortaktık ama tarlanın üst kısmındaki havuçları almış, tarlanın 

altındakiler onundu.“
“Bunu kimden duydun?“
“Kimden olacak? Maymun, Tavşan’ı havuçları sökerken görmüş. O söyledi.“
Kaplumbağa, Köstebek’i sakinleştirmek için “Bir yanlışlık olmuştur. Tavşan 

bilerek senin havuçlarını sökmez.“ dedi. Ama Köstebek çok öfkeliydi. 
Kaplumbağa’yı duymuyordu bile. O sırada Tavşan oradan geçiyordu. Köstebek’in 
sinirli hâlini görünce şaşırdı. 
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“Hayırdır Köstebek kardeş, neden bana öyle bakıyorsun?“ diye gözlerini kırpa 
kırpa sordu. “Yediğin havuçlar yüzünden olabilir mi acaba?“ dedi Köstebek.

Tavşan hâlâ şaşkın şaşkın Köstebek’in yüzüne bakıyordu. “Hangi havuçlar?“ 
diye sorunca Köstebek daha da öfkelendi. 

“Hangi havuçlar olacak, tarlanın üst kısmındaki havuçlar tabii. Maymun bile 
yediğini görmüş. Bana o söyledi. Yoksa haberim olmayacaktı. Bir de anlamamış 
gibi soruyorsun.“



7

“İyi ama onlar benim payım değil miydi?“
“Hayır, senin payın tarlanın alt kısımdakilerdi.“
Bunu duyan Kaplumbağa araya girdi: “Bak, gördün mü? Ben sana demiştim. 

Madem öyle, sen de onun havuçlarını topla.“ diyerek Köstebek’i sakinleştirdi. 
“Bir şartla...“ dedi Köstebek, “Tavşan gelip bana yardım edecek.“ 
Tavşan, kulaklarını düşürdü. “Maymun yüzünden düştüğüm duruma bak!“ dedi. 

Ardından omuzları çökmüş hâlde “Tamam, Köstebek!. İstersen şimdi gidebiliriz, 
beş dakikada havuçları sökeriz.“ diyerek tarlaya doğru yürüdü.

Böylece Tavşan, Kaplumbağa’nın araya girmesiyle Köstebek’in öfkesinden 
kurtuldu ama Maymun’a karşı kendisini biraz sinirlenmiş, biraz da çaresiz 
hissediyordu.
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Ancak bugün öyle tuhaf bir gün ki sanki işler tersine döndü. Bu defa, 
Kaplumbağa zor durumda. Ben de ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Şimdilik 
sadece ağaçların tepesinden olan biteni izliyorum. 

İsterseniz en baştan anlatayım. Bizim ormanın çıkışında büyük bir tarla 
var. Sahibi yaşlı bir amca. Oraya sürekli sebze ve meyve eker, kimseyi de 
yaklaştırmaz. Aslına bakarsanız iyi kalpli ama sebze ve meyveleri konusunda 
biraz hassas. 

Geçen hafta o taraflarda uçarken yorulup bir ağacın dalına kondum. Birden 
yaşlı amcanın kızgın sesini duydum:
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“Yaklaşma o tarlaya!“
Kaplumbağa, kafasını çitin altından tam uzatacaktı ki duyduğu sesle birden 

irkildi. “O marullardan bir daha yediğini görmeyeyim, yoksa fena olacak!“ dedi 
yaşlı adam.

“Seni alıp uzak yerlere götürür, orada bırakırım!“ 
Yaşlı adam söylenerek evine doğru yürümeye başladı. Kaplumbağa kabuğuna 

saklanmış, öylece duruyordu. Adamın uzaklaştığını anlayınca kafasını çıkardı. Her 
ihtimale karşı etrafa iyice baktı. Korka korka oradan ayrıldı. Bir taraftan da “Ne 
olurdu marullardan birkaç ısırık koparsaydım, kocaman marul tarlası işte!“ diyerek 
adama kızıyordu.

Birkaç adım uzakta Tavşan da benim gibi her şeyi görmüştü. Tavşan, çok 
üzgündü. “Ah zavallı Kaplumbağa. Bu yaşlı adamın tarlasına girmemen için 
seni kaç defa uyardım!“ diyerek kendi kendine konuşuyordu. Tabii ya, Tavşan 
arkadaşının üzülmesini, zarar görmesini ister mi?
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Daha fazla dayanamadım, Tavşan’ın yanına gittim. 
“Olanları ben de gördüm. Kaplumbağa tekrar gelmez umarım.“
“Gelirse kesin yakalanır. Onu uyarmamız lazım. Bizi dinlemezse daha kötü 

şeyler yaşayabilir.“ 
Tavşan düşünceli düşünceli kulaklarını kaşıdı. “En iyisi başka bir çözüm bulmak, 

“Kaplumbağa’yı kırmadan bu sorunu çözmemiz lazım.“ diye mırıldandı. 
Ertesi sabah Tavşan’ı erkenden yaşlı adamın tarlasına giderken gördüm. “Ne 

yapacak acaba?“ diye bekledim. Kaplumbağa’nın girmemesi için yol kenarına 
yüksek bir çit ördü. 

Yılan da yakındaki bir ağacın dalına sarılmış, onu izliyordu.
“Uzun kulaklı yine iş başında.“ diyerek Tavşan’la dalga geçmeye başladı. “Uzun 

kulaklı sana diyorum, sabah sabah ne yapıyorsun?“ diye meraklı meraklı sordu.
Tavşan, ürkek ürkek “Hiiç! Kaplumbağa marulları yemesin diye yolu çitlerle 

kapatıyorum.“ dedi.
“İyi ama niye?“ diye sordu Yılan.
Tavşan, yılanın huyunu biliyordu. Yalan yanlış şeyler anlatmaması için yılana 

neden çit çektiğini anlattı:
“Geçen gün Kaplumbağa tarlanın sahibine yakalandı. Yaşlı adam ona çok 

kızdı. Kaplumbağa’yı tarlasında yine görürse alıp uzaklara götürecekmiş.“
Yılan, “Bu sefer de karşıdaki tarlaya dadanır.“ dedi.
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Tavşan, “O kadar uzaklara gidemez, 
merak etme.“ deyince Yılan, “Kaplumbağa 
bu, belli mi olur?“ diye Tavşan’ı huzursuz etti. 
Tam gidiyordu ki aklına bir şey geldi:

“Uzun kulak, kaplumbağa duyarsa çok 
üzülür, benden söylemesi!“ dedi ve tıslayarak 
güldü.
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Bunca yıllık kargayım, tüm hayvanları çok iyi tanırım. Hepsiyle ormanda çok 
zaman geçirdim. O yüzden bilirim, bizim Yılan’a güven olmaz. Her yere girip 
çıkar, her şeyden haberi olur. Zaten gülüşü de hiç hoşuma gitmedi. 

İçime bir kurt düştü, “Bakalım ne yapacak?“ dedim ve arkasından gittim. Yılan, 
az ileride ağacın altında gözlerini kapatmış uzanan Maymun’u görünce durdu:

“Sen uyu burada! Neler olduğundan haberin yok!“ dedi.
Maymun, tek gözünü aralayıp rahat bir tavırla sordu: 
“Neler olmuş, çok merak ettim gerçekten!“ 
“Şu bizim Tavşan var ya, Kaplumbağa’nın yakın arkadaşı...“

“Eeee...“ dedi Maymun. Sonra da araladığı gözünü tekrar kapatıp dinliyor 
gibi yapmaya devam etti. 

“Tavşan, Kaplumbağa’nın marul yediği tarlayı çitle çevirmiş.“
Maymun, birden kafasını kaldırdı, sağa sola salladı, uykusunu açmaya çalıştı. 
“Onlar yakın arkadaş değil miydi? Tavşan böyle bir şeyi arkadaşına nasıl 

yapar?“
“Yaptı bile.“ dedi Yılan. “Güya Kaplumbağa’yı yaşlı adamdan 

korumak için yapmış!“
“Kim bilir Kaplumbağa kaç saatte gidiyor oraya? Bugün 
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gidip de çitleri görünce ne yapacak bakalım? Ben en iyisi Kaplumbağa’yı 
bulayım.“ dedi Maymun. Hiç vakit kaybetmeden daldan dala atlayarak gitti. 
Yüzünde muzır bir ifade vardı. Nihayet Tavşan ve Kaplumbağayı birbirine 
düşürmek için beklediği fırsat eline geçmişti. “Eyvah!“ dedim kendi kendime. 
“Ya bu sefer Tavşan’la Kaplumbağa’nın arası düzelmezse?“

Yılan’ın bütün bu olanları Maymun’a iyi niyetle söylemediği belliydi. İkisi 
bir araya gelip Tavşan’ın yaptığını herkese anlatmak istiyorlardı. Aslında 
Yılan, Tavşan’ın Kaplumbağa’yı korumak için çitleri çektiğini biliyordu. 
Bunu Maymun’a da söyledi. Yine de umurlarında değildi. Tek dertleri 
Tavşan’ın, bütün orman hayvanlarının gözünde küçük düşmesiydi. Böylece 
Kaplumbağa’yla dostlukları da bozulacaktı. Ayrıca Tavşan’ın zor duruma 
düştüğünü görmek onları eğlendirecekti.
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Maymun, daldan dala atlayarak marul tarlasına doğru gitti. Tabii ben de 
peşinden son hızla uçtum. Tam da düşündüğüm gibi Kaplumbağa, tarlanın 
yanındaydı. Üzgün görünüyordu. 

Yılan, biraz daha yaklaşınca Kaplumbağa’nın ağladığını fark etti. 
“Kaplumbağacığım neden ağlıyorsun?“ diye sordu.
Kaplumbağa cevap vermedi, kabuğuna çekildi. Maymun, parmağıyla kabuğunu 

tıklatarak,
“Tarlaya giremediğine mi üzülüyorsun? O çitleri kimin çektiğini biliyorum.“ dedi. 

Yüzündeki ifadeden Kaplumbağa’ya üzülmediği, onun canını daha da yakmak 
istediği belliydi.

Bunu duyan Kaplumbağa başını uzatıp “Yaa, biliyor musun?“ diye sordu.
“Biliyorum tabii, en yakın arkadaşın Tavşan... Hani şu uzun kulaklı...“
Kaplumbağa birden sinirlendi. 
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“Yalan söylüyorsun. Tavşan benim en yakın arkadaşım. Neden benim yoluma 
çit çeksin? Daha önceden de yaptın sen bunu... Bence sen aramızı bozmak 
istiyorsun.“

“Neden aranızı bozayım ki? Hem bana ne, sizin arkadaşlığınızdan? Ben 
Tavşan’a yapma etme dedim ama sözümü dinletemedim. Senin iyiliğin için yaptığını 
söylüyor. Böyle iyilik olur mu?“ 

Hızını alamayan Maymun konuşmaya devam etti:
“Yılan istediği yere girer, ben istediğim yerden atlarım. Asıl sen oraya nasıl 

gireceksin? Onu düşün.“ 
Yılan ve Maymun bir taraftan Kaplumbağa’ya belli etmeden kıs kıs 

gülüyorlardı. Olanları şaşkınlıkla izledim. O gece, “Sabah olsa da her şey 
normale dönse...“ diyerek ağaca tünedim.
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Ertesi sabah karnımı doyurmak için yiyecek aramaya çıktım. Ormanda 
hayvanların kendi aralarında fısır fısır konuştuklarını duydum. 

Az ileride Yılan daldan kafasını sarkıtmış, aşağıdaki karıncalara Tavşan’dan 
bahsediyordu:

“Düşünsenize zaten onca yolu gitmesi saatler sürüyor. Tam hedefe ulaşıyor, 
bir de ne görsün? Kocaman bir çit... Toprağı da kazamaz ki çitin altından girsin. 
İnsan en yakın arkadaşının yemeğine göz koyar mı?“ 

Karıncalar sordu:
“Tavşan, marullar kendisine kalsın diye mi Kaplumbağa’ya engel olmuş?“
Yılan emin bir şekilde cevapladı:
“Tabii canım, başka ne için olacak? Sanki koca tarla sadece ona ait!.“
Tavşan’ınsa bunların hiçbirinden haberi yoktu, ormanın diğer ucunda o, keyifli 

keyifli havucunu yiyordu. Tavşan’la bu olanları konuşmak için yanına gittim. Tam 
ona yaklaşıyordum ki Tavşan önünden geçen Kirpi’ye laf attı:

“Kirpicik, acele acele nereye gidiyorsun böyle?“ 
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Kirpi, başını sinirli sinirli çevirip “Seni 
ilgilendirmez!“ dedi ve gitti. Tavşan, “Anlaşılan 
uykunu alamamışsın!“ diye gülerek havucunu 
mutlu mutlu yemeye devam etti. 

Ardından sincaplarla konuşmaya çalıştı: “Siz 
neden hiç konuşmuyorsunuz?“ 

Onlar da sanki duymamış gibi 
acele acele oradan uzaklaştılar. 
Tavşan’ın da neşesi kayboldu. 
“Neden bana böyle yapıyorlar?“ 
diye düşünmeye başladı.
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Daha fazla dayanamadım, yanına uçtum.
“Günaydın, Tavşan! Yüzün asılmış, ne oldu?“
Tavşan endişeli bir şekilde sordu:
“Ben de anlamadım. Sanki tüm hayvanlar anlaşmış gibi benden kaçıyorlar. Kaç 

gündür Kaplumbağa’yı da görmedim. O, benim yanıma gelmeden duramazdı. Bir 
şey mi oldu acaba?“ 

Artık Yılan’la Maymun’un kendisi hakkında söylenti yaydıklarını ona söylemem 
gerekiyordu. Daha öğlen olmadan Yılan ve Maymun, Tavşan’ı neredeyse 
ormandaki herkese kötülemişti. Çünkü Tavşan hem üzülüyor hem de kendisini 
yalnız hissediyordu. Bile bile susmam doğru değildi. 

“Benim sana anlatmam gereken şeyler var.“ dedim. “Sen şimdi durup dururken 
’Bu hayvanlar benimle niye konuşmuyor?’ diye merak ediyorsun. Haklısın. Aslında 
bir şey yapmadın. Tüm suç Yılan ve Maymun’da...“

Tavşan, “Nasıl yani? Anlamadım.“ dedi.
“Kaplumbağayı tarla sahibinden korumak istedin. Bunun için, marul tarlasına 

girmesin diye çit çektin. Bunu Yılan gördü. Sonra Maymun’a anlattı. O da 
diğerlerine...“ 

Tavşan hâlâ anlamamıştı: 
“İyi ama bunun için neden bana küsüyorlar?“
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İyi niyetli Tavşan’ın daha iyi anlaması için 
durumu açıklamaya çalıştım:

“Senin, Kaplumbağa’nın yiyecek almasına 
engel olduğun, orayı kendine ayırdığın 
söylentisini yaydılar.“

Tavşan hem şaşkın hem de üzgün bir hâlde 
sordu:

“Kaplumbağa da mı böyle düşündü? O buna 
nasıl inanır, beni hiç mi tanımamış?“

“Ona kızma. O kadar çok konuştular ki onun 
da kafası karıştı.“

Tavşan söylediklerime 
bir anlam veremiyordu:

“Biz dostuz. Keşke gelip 
bana sorsaydı!“

Tavşan bu konuda haklıydı ancak 
kendisi de o çitleri neden çektiğini 
Kaplumbağa’ya söylememişti.

“Haklısın ama keşke sen de en başta 
Kaplumbağa ile konuşsaydın. Onu 
korumak için tarlaya girmesini istemediğini 
söyleseydin.“ 

Tavşan, üzgün üzgün “Yılan ve Maymun 
daha önce de böyle şeyler yaptılar. Bana 
“Uzun kulak“ adını taktılar. Bense kendimi 
savunamadım. Neden böyle oluyor? Şimdi 
ne yapmam lazım, gerçekten bilmiyorum.“ 
dedi.
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Onun bu hâli beni de çok üzdü. “Maalesef aramızda bazıları söylenti 
çıkarmayı seviyor. Karşısındakinin ne hissedeceğini hiç düşünmüyor.“ dedim. 

Tavşan, “Kaplumbağa ile hemen konuşmam lazım. Nerede olduğunu biliyor 
musun?“ diye sordu. 

Bunun üzerine “Onu bugün hiç görmedim. Kim bilir nerededir?“ dedim.
Birlikte Kaplumbağa’yı aramaya başladık. Yolda önce Köstebek’le karşılaştık. 

“Kaplumbağa’yı gördün mü?“ diye sordum. Köstebek, beni görmemiş gibi 
Tavşan’a ters ters bakarak.

“Hayır, görmedim!“ dedi.
Tavşan, bana dönerek “Gördün mü? Benimle konuşmak istemiyorlar.“ dedi.
“Evet, fark ettim. Biz en iyisi bir an önce Kaplumbağa’yı bulalım.“ dedim.
Tüm ormanı gezdik ama Kaplumbağa’yı bir türlü bulamadık. Böyle zamanlarda 

ormanın en kuytu yerine saklanır, kabuğunda saatlerce düşünür durur. Kesin yine 
öyle yaptı.

“Şimdi ne olacak?“ diye sordu Tavşan.
Aklıma Baykuş geldi. Onunla konuşup bu sorunu çözmenin daha doğru 

olacağını düşündüm. Çünkü Baykuş, ormanın bilge kişisi, herkes ona danışır.  
“İstersen seninle Baykuş’un yanına gidelim. O bize bir yol gösterir.“
“Tamam.“ dedi Tavşan.
Baykuş, ormanın girişinde, büyük bir ağacın kovuğunda yaşıyor. Başının 

arkasında bulunan göz şeklindeki benekler sanki bir yüze benziyor. Taklit bir yüz 
gibi... Yanına yaklaştığımızda çoğu zaman 
bize bakıyor sanıyoruz ama sesimizi 
duyup kafasını çevirince asıl yüzünü 
görüyoruz. Baykuş da her defasında 
bizim şaşkınlığımıza gülüyor.



22

Baykuş’un evine vardığımızda akşam olmak üzereydi. “Nerede acaba?“ diye 
etrafa bakındık. Tam o sırada aniden yanımızda belirdi. Baykuş, kuşlar arasında 
en sessiz uçandır. Yine sessizce süzülüp geldi demek ki...

“İlahi Baykuş!“ dedim, “Hiç duymadık kanat seslerini. Nasıl yapıyorsun bunu?“
Baykuş gülerek cevapladı:
“Bu da benim farkım. Söyleyin bakalım, sizi buraya hangi rüzgâr attı?“
“Ormanda bir söylenti başladı.“ dedim.
Tavşan da, “Kimse benimle konuşmuyor, bana selam vermiyor. Sanki herkes 

benden uzaklaşıyor.“ dedi.
Baykuş, “Biliyorum, haberim var.“ diyerek gülümsedi.
Tahmin ettiğim gibi, “Demek sen de duydun!“ dedim.
Baykuş gülümseyerek cevapladı:
“Bana Bahçelerin Bekçisi derler, unuttunuz mu? Sadece gece olan biteni değil, 

gündüz de neler olduğunu görürüm.“ 
Haklıydı. Bu kadar yıl ormanda neler yaşadık? Baykuş bir kez bile 

“Duymadım.“ demedi. Belli ki olayları hem gördü hem de duydu.
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Baykuş önce bir iç çekti, sonra,
“Kaplumbağa’nın marul tarlasına girmesini istemiyormuşsun.“ dedi.
“Evet ama marulları kıskandığım için değil ki... Kendime ayırmak için de 

yapmadım.“ diye itiraz etti Tavşan.
Baykuş, devam etti: 
“En güzelini ben yiyeceğim diyormuşsun, bahçeye kimseyi almak istemiyormuşsun 

diye duydum.“ 
Tavşan kulaklarını daha da dikleştirerek cevapladı ve başını önüne eğerek içli 

içli ağladı:
“Aman Allah’ım! Benim hakkımda neler söylemişler böyle! Ben kötü niyetli 

olmadığıma, ormandaki hayvanları nasıl inandıracağım?“ 
“Ne yazık ki bu, Yılan ve Maymun’un ilk hatası değil. Bunu size daha önce de 

yapmışlardı.“ dedim. Baykuş, söylediğimi başıyla onaylayarak konuşmasına devam 
etti:

“Haklısın. Onlarla konuşmanın zamanı geldi. Karga, sen arılara söyle, herkese 
duyursunlar. Bu akşam sekizde meydanda toplantı yapacağız.“ 

“Elbette. Hemen uçuyorum.“ diyerek kanatlarımı sonuna kadar açtım. Tavşan, 
arkamdan “Beni de bekle!“ diye bağırdı ama ben çoktan 
havalanmıştım bile.

“Akşama görüşürüz, Tavşan!“ dedim.
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Akşam sekizde tüm hayvanlar meydana geldi. Neden toplandığımızı 
bilmiyorlardı. O yüzden meraklı meraklı birbirlerine soruyorlardı. Olaylara şahit 
olduğum için ben de Baykuş’un yanındaydım. Baykuş büyük bir ciddiyetle söze 
başladı:

“Sevgili orman sakinleri! Birkaç gündür ortada dolaşan bir söylenti var. Sizleri 
bununla ilgili konuşmak için topladık.“

Maymun, hemen atıldı:
“Sanırım Tavşan’ın Kaplumbağa’ya yaptığını demek istiyorsun.“ dedi.
Baykuş, kaşlarını çatarak cevapladı:
“Belki sen bu konuda bizi aydınlatabilirsin Maymun. Belli ki bildiğin şeyler var.“
Maymun tedirgin oldu. Önce yutkundu, sonra konuştu:
“Tavşan, Kaplumbağa’nın marul tarlasına girmesini engellemiş. Marulları kendisi 

yiyecek herhâlde?“
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Baykuş, “Sen bunu gözünle gördün mü?“ diye sordu. Maymun kekelemeye 
başladı. “Şeey, aslında görmedim. Yılan anlattı.“ dedi.

Baykuş, Yılan’a dönerek sordu:
“Sen kendin bu olayı gördün mü?“ 
Yılan, “Gördüm tabii!“ diye cevap verdi.
“Peki, neden yaptığını sormadın mı?“ dedi Baykuş.
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Yılan, kendinden emin bir şekilde cevapladı: 
“Sormaz olur muyum? Sordum ama bana inandırıcı gelmedi.“ 
Tavşan, önce yutkundu. Sonra derin bir nefes aldı. Elleri titriyordu. Biraz durup 

cesaretini topladı. Maymun ve Yılan’a bakarak ayağa kalktı ve şöyle dedi: 
“Kulaklarımla dalga geçtiniz, sustum. Tavşan yapmıştır, dediniz sustum. Ne 

yapıyorsunuz siz böyle? Yeter artık, uğraşmayın benimle!“ Bunları söyledikten 
sonra derin bir “Ohh!“ çekip yerine oturdu. Kimseden ses çıkmadı. Baykuş, bu 
defa bana sordu:

“Karga, o gün sen de oradaydın. Tavşan durup dururken mi oraya çit çekti?“
“Hayır! Yaşlı adam Kaplumbağa’nın tarlasına girmesini istemiyordu. Onu 

uzaklara götürmekle tehdit etti. Tavşan da bunu duyunca arkadaşını korumak için 
yolu kapattı. Yoksa Kaplumbağa oraya yine gidecek, yine yakalanacaktı. Eğer 
Kaplumbağa uzaklara götürülseydi ormana dönemeyecekti. O zaman da bir 
başına ne yapardı?“ 
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Hayvanlar hep bir ağızdan “Olamaz, Yılan ve 
Maymun bize böyle anlatmadı. Görüyor musun Yılan’ı, 
nasıl da yalan yanlış anlatmış?“ diye homurdanmaya 
başladı. 

Baykuş, kalabalığı susturmaya çalıştı. “Lütfen sessiz 
olun! Kaplumbağa’yı da dinlememiz lazım.“ dedi.

Herkes bakışlarını Kaplumbağa’ya çevirdi. 
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Kaplumbağa gözleri dolu dolu bakıyordu. Onun yüzünü görünce içim parçalandı. 
Kendime bir kez daha kızdım. Olaylar bu aşamaya gelmeden her ikisiyle de 
konuşmalıydım. 

“Ben çok üzgünüm. En yakın arkadaşım Tavşan’ı dinlemeden ona kırıldım.“ dedi.
Bunu duyan Tavşan’ın da gözleri doldu:
“Canım arkadaşım, asıl ben özür dilerim. Sana orayı neden kapattığımı 

söylemeliydim.“
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Tavşan, Kaplumbağa’nın yanına giderek onu elleriyle tuttu ve iki kulağının 
arasına oturttu. Daha sonra “Sen benim başımın tacısın!“ deyince tüm hayvanlar 
gülmeye başladı.

Bu söylentiyi çıkaran Yılan ve Maymun, çok utanmışlardı. Yılan, Maymun’a 
baktı, Maymun da Yılan’a... İkisi de boynunu bükmüş, öylece bakıyorlardı. Bir 
anda meydandaki bütün hayvanlar onlara kızmaya başladı. Bunun üzerine Yılan, 
söz aldı: 

“Özür dilemesi gereken biri varsa o da Maymun ve benim. Tavşan’ı kötü niyetli 
biriymiş gibi anlatarak biraz eğlenelim demiştik. İşlerin bu noktaya geleceğini 
düşünemedik.“

Maymun da ürkek ses tonuyla, “Birisi hakkında söylenti yaymanın bu kadar 
kişiyi üzeceğini ve kızdıracağını bilmiyorduk. Çok pişmanız. Bir daha asla kimse 
hakkında söylenti yaymayacağız.“ dedi.



Baykuş, tüm ciddiyetiyle herkese seslendi:
“Bu orman hepimizin. Tek arzumuz burada huzurlu bir şekilde, dostça yaşamak. 

Ancak bir olursak tüm zorluklarla baş edebiliriz. Bu yaşanan hepimize ders olsun. 
Çünkü birbiri hakkında söylenti çıkaranlara kimse güvenmez ve onlarla arkadaş 
olmak istemez.“

Herkes birbirine bakıp “Doğru!“ diyerek bu düşünceyi onayladı.
Baykuş, bana dönüp göz kırptı. “O zaman bu sorunu tatlıya bağladık. Şimdi bu 

güzel yaz havasının tadını çıkaralım. Herkes sofra başına!“ diyerek tüm hayvanları 
bir araya topladı. 

O gün geç saatlere kadar güldük, eğlendik. Ormanımızı ne kadar çok 
sevdiğimizi bir kez daha anladık.
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