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CESUR   YÜREK 
 

Bundan yıllar yıllar önce, dünyanın bir ucunda garip bir ülke varmış. Kralları 

ölümden çok korkan biriymiş. Ölümü hatırlatacak herkesi cezalandırır, herşeyi 

ortadan kaldırırmış. Yine bir gün gördüğü yaşlılardan etkilenmiş ve vezirine: “ Vezir, 

vezir!.. yaşlılık ölümü aklıma getiriyor. Bundan böyle yaşlanan herkesi ülkenin dışına 

atın.” demiş. 

 

Ülkenin bir köyünde çobanlık yaparak hayatını sürdüren “Cesur Yürek” lakaplı 

kahramanımız sıranın yaşlı babasına geldiğini duyunca çok üzülmüş. Kralın ne kadar 

acımasız ve mantıksız olduğunu düşünmüş ancak babasını askerlere teslim etmezse 

başına büyük işler açılağını da biliyormuş. Aklına bir fikir gelmiş.  

 

Sabahleyin ağlayarak evden çıkmış ve bütün köylüye babasının öldüğünü söylemiş. 

Yaptığı tabutun içine ağır bir takım eşya koymuş ve kapatmış. Askerler ve köylülerle 

babasını gömmüş. Babasına da asla samanlıktan çıkmamasını, bundan başka bir yol 

bulamadığını söylemiş. Cesur Yürek o kadar merhametli ve iyi bir insanmış ki asla 

babasını kendi elleriyle askerlere teslim edip, onun kalan ömrünü sefil geçirmesine 

izin vermeyecekmiş.  

 

Günler günleri kovalamış, yaşlı baba gündüzleri samanlıkta gizlenerek, geceleri 

tarlada çalışarak vaktini geçiriyormuş. Ama kuraklık herşeyi bir anda alt üst etmiş. 

Bütün köy susuzluktan kırılıyor, hayvanlar hastalanıyor, ambarlar ise yavaş yavaş 

boşalıyormuş. Kimileri köyü terketmeye karar vermiş. Kimileri ise ellerindeki son 

erzağa ve son hayvana kadar tüketip aç kalmışlar. 

 

Ama bizim Cesur Yürek ve ailesi bu olaylardan hiç etkilenmemiş. Önceleri kraldan 

korktukları için durumlarını gizlemişler. Ama aç ve zor durumdaki insanları görünce 

evlerini, ambarlarını ve ahırlarının kapılarını bütün köye açmışlar. Köylüler onların 

kuraklıktan etkilenmediklerini görünce çok şaşırmışlar. Bu tabii kısa sürede kralın 

kulağına gitmiş. Koca kral şaşırmış, kalkmış köye gelmiş. Olanları gözleriyle görmüş. 

Cesur Yürek artık babasını gizlemenin anlamı olmadığını anlamış ve her şeyi krala 

anlatmış. 

 

“Yaşlı babama kıyamadım. Onu sakladım ve onun sayesinde de ailem bu olanlardan 

etkilenmedi. Nasıl mı? Tarlada ekecek tohum bulamadığımızda babam ahırın 

çatısındaki samanları yeniden dövdü oradan tohumluk buğday çıkardı ve ektik. 

Hayvanlar ve biz hastalandığımızda, ormandan topladığı şifalı otlardan ilaç yaptı. 

Hepimiz iyileştik. Hayvanları kesmemize izin vermedi. Azıcık suyumuzu onlarla 

paylaştık, onlar da bize süt verdi, yumurta verdi. Ve paylaşırsak bu kötü günlerin daha 

çabuk geçeceğini söyledi. Biz de kapılarımızı köy halkına açtık. Ama siz de sırrımızı 

öğrenmiş oldunuz. Babam yaşarken bize birliği ve beraberliği, sevgiyi ve paylaşmayı 

öğretti” 

 

Kral, dinlediklerinden çok hoşnut kalmıştı. Yaşlı adamı kucaklayarak utancını gizledi. 

Ölümden korkacağı yerde yaşarken halkı için çalışıp çabalamadığına pişmandı. 

Koyduğu yasağı kaldırdı. Artık daha duyarlı ve sevecendi. 

 

 

Öyküyü resimlendirin ve bize yollayın. Galerimizde sergilensin. 


