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TAVŞAN  İLE  KAPLUMBAĞA 
 

Tavşan, her gün ormandaki hayvanlara, nasıl hızlı koştuğunu anlatır dururmuş. 

"Kimse beni geçemez, en hızlı ben koşarım. Kendine güvenen biri varsa denesin 

bakalım," dermiş. O kadar böbürlenir ve kendini beğenirmiş ki havucunu kemirirken 

bile koşar gibi yapar, arkadaşlarını yarışa çağırırmış.  

 

Bir gün, bir kaplumbağa dayanamamış ve tavşana "Ben seninle yarışa hazırım, hadi 

bakalım" demiş. Tavşan, kaplumbağaya bakmış, bakmış, başlamış kahkalarla 

gülmeye. "Şaka yapıyorsun galiba, ben senin etrafında dans ederek koşarım ve seni 

yenerim." Kaplumbağa, sakin ve kendinden emin, "Hele bir yarışı kazan, öyle 

böbürlenirsin" diye cevap vermiş tavşana. 

 

Kimi hayvanlar yarışın başlıyacağı yere, kimileri de bitiş noktasına toplanmışlar. 

"Sonu belli olan yarış, yarış olur mu ?" diye birbirlerine takılıyorlarmış. Gerçekten 

çok hızlı bir çıkış yapan tavşan birden gözden kaybolmuş. Rüzgar gibi hızlı 

koşuyormuş adeta. Evi sırtında kaplumbağa, çok ağır ilerliyormuş ancak diğer 

hayvanlar ona cesaret verici sözler şöylemişler. Çünkü hepsi de tavşanın bir ders 

almasını istiyorlarmış. Kaplumbağa kendinden emin, kararlı adımlarla ilerlemeye 

devam etmiş. 

 

Tavşan yolun bitimine az kala geriye 

dönmüş bakmış, ne bir kaplumbağa ne bir 

başka hayvan görememiş. "Kaplumbağa ile 

yarışmak zaten komikti. Benim gibi hızlı 

birini ormanda kimse geçemezken, nerde 

kaldı ki kağlumbağa geçsin. En iyisi ben 

biraz uzanıp, dinleneyim. Uyur, uyanır, 

bitiş çizgisine hemen varırım" demiş ve bir 

ağacın altına yatmış. 

 

Kaplumbağa yavaş yavaş da olsa ilerlemiş 

ve uyuyan tavşanın yanından sessizce 

geçmiş, bitiş çizgisine varmış. O anda 

bütün hayvanlar şaşkın fakat bir o kadar da 

sevinçle çığlık atmışlar. Hepsi 

kaplumbağayı kutlamış. Seslere uyanan 

tavşan koşmuş ama ne olduğunu ancak bitiş çizgisinde anlamış. Artık herşey için çok 

geçmiş. Kaplumbağa o kadar alçakgönüllü imiş ki, tavşanı teselli ederken  yarış için 

de teşekkür etmiş. Tavşan ise kendini beğenmişliğin ezikliğinde şaşkın şaşkın etrafına 

bakınıyormuş.  

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Hepimizin çok iyi bildiği bu masaldan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? 

2. Kendinizi yukarıdaki hayvanlardan hangisinin yerine koymak istersiniz? Niçin? 

3. Tavşan gibi davranmadığınıza emin misiniz? Kendinize dürüst olun ve aksayan 

yönlerinizi bir an önce düzeltin. 


