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TİLKİ,  KÖPEK  VE  KOYUN 
 
Hayatını dans ederek geçiren tilki, dolaştığı bütün 
kasabalardan alkışlarla ayrılıyormuş. İyi de para 

kazanıyormuş. Ama işin aslı farklı imiş. İnsanlar, 
tilkiyi kasabalarında gördüklerinde hiç de hoşnut 

olmuyorlar, hayvanları çalıp kaçacağını 
zannediyorlarmış. Tilki ise bundan habersiz, çok 
güzel dans ettiğini söyleyip, herkesi gösterisine 

çağırıyormuş. Bu kadarla kurtulacaklarını anlayan 
halk da gösteriyi izleyip, paralarını ödüyor, bol bol 

alkışlarla tilkiyi uğurluyorlarmış. 
 

Yeni bir kasabada, tilkinin seyircileri arasında bir köpek ve bir koyun varmış. Tilki 
gösteriden sonra onların yanına gitmiş ve “Nasıl, çok güzel dans ediyorum değil mi?” diye 
sormuş. Koyun: “Evet, evet çok güzel dans ediyorsun. Senin gibi dans eden bir hayvan 

daha olamaz. Harikasın” demiş. Tilki bunun üzerine köpeğe dönerek “Sence de öyle değil 
mi?” deyince, köpek “Hiç de öyle değil. Senden daha kıvrak ve uyumlu dans eden bir çok 

hayvan gördüm. Koyun herhalde geçen seneki ayıyı hatırlamıyor. Sen onun yanında kütük 
gibisin.” 
 

Köpeği dinlerken tilki şaşırmış ve kızmış. “Hadi canım, 
beni nasıl alkışladıklarını gördün. Zorla paralarını da 

istemedim. Bak beni uğurlamak için hala bekliyorlar. Beni 
gerçekten beğendiler.” demiş ve lafı daha fazla uzatmadan 
hayranlarının yanına gitmiş. 

 
Ancak, içi bir türlü rahat etmemiş. Kasabadan ayrılırken 

hep köpeğin sözleri geliyormuş aklına. “Koyun beni 
beğendi, beni övdü ama herkes koyunun pek de akıllı olmadığını, hatta aptal olduğunu bilir. 
Köpek ise akıllı, gururlu ve sadıktır. Yani herkes ona değer verir. Galiba köpek haklı. Bu pek 

hoşuma gitmedi ama korkak koyuna da inanacak değilim. Ne de olsa akıllı ve cesur birinin 
eleştirisi, aptal ve korkak birinin övgüsünden daha doğru ve hayırlıdır.” diye düşünmüş ve 

meslek değiştirmeye karar vermiş. 
 

Öykü ile ilgili sorular: 

 
1. Tilki hayatını nasıl kazanıyormuş? Seyircilerinin gerçek 

düşünceleri ne imiş? 
2. Onu izleyen köpek ve koyunun fikirleri tilkiyi nasıl 
etkilemiş?  

3. Parçanın ana fikri nedir? 
4. Yaptığınız işler, davranışlar sonucunda aldığınız övgüleri 

ve yergileri nasıl karşılarsınız?. Övgüyü veya yergiyi 
gerçekten hak edip etmediğinizi düşünür müsünüz? Sizi öven 
veya yeren insanların kişiliği, konumu sizi etkiler mi? 

Arkadaşlarınızla tartışarak parçadan çıkardığınız ders ile 
bağlayınız.  

 
 Yukardaki resimleri boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın. 

Galerimizde sergilensin. 

 Siz de AKIL Değerine ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
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