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Bir japon masalı. 

BİN KOVA SU 
 

Yukio, bir balıkçı köyünde yaşıyan 
küçük bir çocukmuş. Bir gün kıyıda 
yürürken suların çekilmesiyle 

kayaların arasına sıkışıp karada kalmış 
bir balinayla karşılaşmış. Zavallı balina 

çaresizlik içinde kuyruğuyla kumları 
dövüyor, gözlerini korkuyla sağa sola 
çeviriyormuş. Yukio, balinaların 

denizin dışında uzun süre 
yaşayamayacağını biliyormuş. 

"Korkmayın ben size yardım edeceğim 
efendim" demiş balinaya. Ama nasıl? 
Koca bir bina kadar büyükmüş balina. 

Koşa koşa suyun kıyısına gitmiş, su yükseliyor mu, yoksa çekiliyor mu, anlamak 
istemiş. Dalgaların sahile taşıdığı köpüklerin kıyıda yavaş yavaş ilerlemesini 

izleyerek denizin yükseldiğine karar vermiş. 
 
O sırada kızgın güneş, sırtını kavuruyormuş Yukio' nun. İlk iş olarak ,  kovasını 

deniz suyu ile doldurup balinanın dev başına boşaltmış. "Siz çok büyüksünüz. 
Kovam ise küçücük" diye bağırmış."Yine de, tam bin kova su dökeceğim sizin 

üzerinize." 
 

Böylece başlamış su taşımaya. İkinci kovayı da dökmüş balinanın başına, 
üçüncüyü de, dördüncüyü de… Yukio, balinanın güneşin altında kuruyup 
ölmemesi için yanlızca başını değil her yerini ıslatması gerektiğini biliyormuş. 

Yukio su taşımak için pek çok kez gidip gelmiş kıyıya. Bir yandan da sayıyormuş. 
Dört kova suyu balinanın gövdesine dökmüş. Dört kova suyu kuyruğuna, üç kova 

suyu ise yeniden başına dökmüş hayvanın. Toplam kaç kova olmuştu acaba? 
Hesabını daha şimdiden şaşırmış Yukio. Fakat henüz durmaması gerektiğini 
biliyormuş.  

 
Dev tutsağın bir yanı gölgeymiş. Biraz dinlenmek için buraya oturmuş. 

Yorgunluktan hızla soluyor, kalbi küt küt atıyormuş. Balinayla göz göze gelince, 
ona verdiği sözü anımsamış. Yeniden 
çalışmaya koyulup, tekrar tekrar 

doldurmuş kovasını. Sırtı ve kolları 
yorgunluktan acıyormuş, ama yine de 

taşımış da taşımış…Sonunda bitkin, yere 
yığılmış. Bir süre sonra, kucağa alınıp 
yerden kaldırıldığını fark etmiş.  

 
"Çok çalıştın küçüğüm! Biraz da biz 

yardım edelim." Büyükbabası, Yukio' yu 
kayaların gölgesine yatırmış. Küçük 
çocuk yattığı yerden büyük babasının 

denizden doldurduğu bir kova suyu 
taşıyıp balinanın başına dökmesini 

izlemiş. "Daha çabuk, daha çabuk !" diye 
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bağırmak geliyormuş Yukio' nun içinden. Büyükbabası yaşlı olduğu için çok yavaş 
yürüyebiliyormuş. Derken Yukio sesler duymuş. Babası, köy halkıyla birlikte 

denize doğru koşuyormuş. Ellerinde kovalar, fıçılar, su taşımaya yarayabilecek 
türlü türlü kaplar varmış. Köylülerin bir kısmı, giysilerini çıkarıp denizde 

ıslattıktan sonra balinanın güneşten iyice kızmış olan derisine sermişler. Böylece, 
balinanın her yanı kısa zamanda ıslanmış. 
 

Deniz ise bir yandan yükseliyormuş. Sonunda, balinanın dev kuyruğu sulara 
gömülmüş. Köylüler denizle balina arasında mekik dokuyor, bağıra çağıra su 

taşıyorlarmış. Az sonra babası Yukio' nun yanına gelmiş. "Köylüleri yardıma 
getirdiğin için teşekkür ederim babacığım," demiş Yukio. Babası, "Sen güçlü ve iyi 
kalplisin, fakat balinayı kurtarmak için pek çok kişinin yardımı gerek," demiş.  

 
Birden büyükçe bir dalga balinayı yattığı yerden kaldırıp, kayalardan kurtarmış. 

Balina, bir an haraketsiz kaldıktan sonra, bir kuyruk haraketi ile derin sulara 
atmış kendisini. Köylüler balinanın uzaklaşmasını sessizce izlemişler. Hayvan 
gözden kaybolunca köylerine doğru yürümeye başlamışlar. Yanlızca Yukio 

yürümüyormuş. Babasının kollarında uyuyakalmış küçük çocuk. Kolay mı bin 
kova su taşımak? 

(Çağdaş Bilgi- Öyküler ve Şiirler) 
 

 
 
 

Öykü ile ilgili sorular: 
 

1. Balina niçin kayalar arasına sıkışmış? 
(Gel-git olayı nedir?) 
2. Yukio balinaya niçin yardım etmek 

istedi? Siz de aynı şeyi yapar mıydınız? 
3. Tüm köy halkı için ortak olan hangi 

duygular ve değerlerdir? 
4. Babası, Yukio’ya ne dedi? Küçük 
çocuklar da sizce, büyük ve doğru işler için 

örnek olabilir mi? 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

Galerimizde sergilensin. 

 

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


