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İŞE  YARAMAYAN  ZENGİNLİK 
 
Tilkinin kendine yeni bir yuva kazması gerekiyormuş. Yuva kazmak da o bölgede hiç 

zor değilmiş. Çünkü hafif kumlu olan toprak kolayca oyulabiliyormuş. Tilki yarım 

saat içinde oldukça derin bir dehliz yapmış yeni yuvasında. Ama birden altındaki 

toprağın hareketlendiğini hissetmiş. Sonra da paldır küldür geniş bir mağaraya 

düşmüş. Toprak altından kurtulup, gözlerini loş karanlığa alıştırmak için 

kırpıştırırken, tam karşıda yedi başlı bir ejderha görmüş, çok korkmuş. Ne söylesem 

de buradan bir an önce çıksam diye düşünürken, kelimeler ağzından dökülmeye 

başlamış. 

 

-Zatıalinizi istemeden rahatsız ettim, kusuruma bakmayın. Hemen gidiyorum, sizi 

yalnızlığınızla baş başa  bırakıyorum. Ama bir şeyi merak ettim. Niye orada öylece 

oturuyorsunuz? 

-Altımda hazinem var, onu saklıyorum. 

-Aa, hazine mi, çok güzel. Benim oldum olası para pulla aram iyi değildir. Ama 

neden, ne işinize yarıyor hazine? 

-İşe yaraması değil önemli olan, çalınmaması. O yüzden hep beklerim. 

-Peki ama dışarısını bir görseniz! Pırıl pırıl bir bahar günü var. Gezseniz, dolaşsanız! 

-Olmaz hazinem çalınır. 

-Peki kim çalabilir? Kimse bilmiyor ki yerini, hem son bir şey daha sormak istiyorum 

müsaade ederseniz. Bu hazineyi neden böyle koruyorsunuz? Arada bir harcayın, güzel 

şeyler yapın. 

-Olur mu aptal tilki, o zaman hazinem biter! 

 

Tilki konuşa konuşa çıkışın olduğu dehlize doğru yönelmiş. Ama başını geri çevirip 

ejderhaya son bir laf etmeden de yapamamış: 

-Benim sizin gibi yedi başım yok, ama şu tek kafamdaki tek beyinle söyleyebilirim ki, 

dünyada sizin kadar budala bir hayvanla karşılaşmadım. Hazinenizi muhafaza 

ettiğinizi sanıyorsunuz, ama asıl sizi muhafaza eden, zincire bağlayıp dünyadan 

alıkoyan o hazineniz. Ben ise parasız pulsuzum belki ama özgür ve neşeli yaşamayı 

tercih ederim. Haydi bana eyvallah. 

 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Tilki yuva yaparken neden düştü ve neyle karşılaştı? 

2. Ejderha mağarada ne saklıyordu? 

3. Hazineyi saklamasının sebebi neymiş? 

4. Bu konuda tilkinin düşüncesi nedir? Ona katılıyor musunuz? 

5. Çevremizde de bu öyküdeki ejderha gibi davranan insanlar olabilir mi? Bunları 

nasıl tanımlarsınız? 

6. Topluma hizmet etmek için parasını harcayan insanlar neler yapıyor? Bu 

paylaşımdan duydukları hazzı kelimelerle tarif edebilir misiniz. 

7. Hayatını sadece para kazanmak üzerine kuran insanlar için ne söylemek 

isterdiniz? Onlar için yemyeşil ormanlar, kuşlar... vb. nelerin pek önemi yoktur.  

8. Paylaşmayan insanı, bir gün kendisiyle de paylaşılmayacağı düşüncesi hiç 

rahatsız etmez mi? 

 


