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ZIP ZIP’LAR ORAĞI NASIL BULDU 
 

 
Evvel zaman içinde 
Kalbur saman içinde 
Cinler cirit oynarken 

Eski hamam içinde 
 

Zıp Zıp’lar Zıp Zıp ülkesinde 
yaşıyorlarken, çok bereketli bir yıl 
geçirmişler. Ekinleri adam boyunu 

geçmiş. Amma gel gör ki, ekin 
biçecek bir aletleri yokmuş. Buğday 

başaklarını teker teker elleriyle 
topluyorlarmış. 
 

Bakmışlar bu iş böyle olmayacak, 
ülkenin demircisi Hop Hop’a 

başvurmuşlar: “Aman, sevgili Hop 
Hop, sen bizi bu dertten kurtar. Bize 
ekinlerimizi biçecek bir alet yap 

demirden.”  
 

Hop Hop düşünmüş, taşınmış, onlara akıl vermiş: “Gidin, ülkenin en yaşlısı olan Lup Lup 
Dede’ye sorun. O ne yapılacağını bilir; size söylediğini gelip bana anlatın, ona göre hareket 

edelim.” 
 
Koşmuşlar, elini öpmüşler Lup Lup Dede’nin. Ama Lup Lup Dede sorularını yanıtlamamış, 

sakallarını sıvazlıyarak, “Meraklı olun gençler, 
meraklı!” demiş, o deyiş. Susmuş, açmamış 

ağzını.  
 
Hemen gerisin geriye, demirci Hop Hop’a 

koşmuşlar. Hop Hop, “Başka çareniz yok,” diyerek 
uyarmış onları. “Lup Lup Dede’nin dediği gibi, 

meraklı olmalısınız. Ne yapmamız gerektiğini işte 
ancak o zaman öğrenebiliriz. Merakı olmayan 
hiçbir şey öğrenemez, öğrenmeyen de 

ihtiyacına kavuşamaz. Lup Lup Dede size bir 
ders vermek istemiş.” 

 
-Peki, ne yapalım şimdi? 
-Lup Lup Dede’nin evinin yanında yatıp 

kalkacaksınız. 
 

-Eee? 
-Sürekli kulak kabartacaksınız? Hiç uyumamanız 
ve büyük bir merakla Lup Lup Dede’nin kendi 

kendine konuşurken söylediklerini duymaya, 
anlamaya çalışmanız gerekiyor. 
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Bir daha gitmişler Lup Lup Dede’nin yanına. Başlamışlar beklemeye; Lup Lup Dede’nin 
ağzından çıkacakları duyabilmek için sürekli olarak tetikteymişler. 

 
Bir gün, iki gün derken tam beş gün geçmiş. O gece, Lup Lup Dede kendi kendine şunları 

mırıldanmış: 
 

“Saymıyorsunuz artık yaşlıları 

Beceremiyorsunuz yardımlaşmayı 
Merakınız da yok hiç. 

Ne zorluğu var orak yapmanın 
Bükersin horozun kuyruğu gibi 
Diş açarsın  

Kaz yavrusunun dişleri gibi; 
Ama ben bunları 

Ortalık yerde söyleyemem kimseye.” 
 
 

Bunu duyan gençler hemen demirci Hop Hop’a 
yetiştirmişler. 

Hop Hop girmiş atelyesine, demiri bir güzel 
kızdırmış, döve döve horoz kuyruğu gibi 
bükmüş, kaz yavrusu dişi gibi dişler açmış, 

ağaçtan da bir sap yapıp orak haline getirmiş. 
 

Zıp Zıp’lar merakları sayesinde kavuşmuşlar ekin 
biçebilecekleri bir alete. 
 

 
Öykü ile ilgili sorular: 

 
1. Zıp Zıp'ların ülkesinde ekinler nasıl toplanıyormuş ? 
2. Demirci ustası, Zıp Zıp'ları niye ülkenin en yaşlısı Lup Lup dedeye gönderdi ? 

3. Zıp Zıp'lar ekin biçecek alete nasıl kavuştular ? 
4. Siz neleri merak ediyorsunuz ? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

Galerimizde sergilensin. 

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