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DÜNYANIN    SONU 
 
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken, pireler berber 
iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ormanın birinde çıtı pıtı 

bir tavşancık yaşarmış. Bu tavşan bir gün bir ağacın altında düşüncelere dalıp 
gitmiş. Kendi kendine “Dünyanın birden bire sonu gelseydi, ne olurdu acaba?” 

diye düşünüyormuş. Tam o sırada ağaçtan iri bir meyve küt diye yere düşüp 
de tavşanı ayağa zıplatmaz mı? Neye uğradığını şaşıran hayvancağız, 
gerçekten de dünyanın sonunun geldiğini düşünerek başlamış koşmaya. 

 
Onun koştuğunu gören diğer tavşanlar da ona katılmazlar mı? “Seni böyle 

koşturan nedir kardeşim?” diye sormuşlar. Korku içindeki tavşan, nefes 
nefese “yer yarılıyor, kaçın !” diye bağırmış. Ormanın içinden böyle koşup 
geçerlerken, onları gören diğer hayvanlar da onlara katılıyorlarmış. Geyikler, 

zebralar, zürafalar, kaplanlar, arslanlar, filler ve diğerleri…Üstelik dünyanın 
sonunun geldiği söylentisinin yayılmasıyla da tüm hayvanları bir korku 

kaplamış ki sormayın gitsin. 
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Bu ormanın en akıllı hayvanı, orman yasalarını bilen bilge bir aslanmış.  

Durumu görünce, kendi kendine “Dünyanın sonunun geldiği falan yok” demiş. 
“Ama çılgına dönmüş arkadaşlarımı durduramazsam ya denize atlayıp 

boğulacaklar ya da koşmaktan çatlayacaklar.” Bunun üzerine büyük bir hızla 
ileri atılıp, koşan hayvanların önüne çıkmış. Öyle bir kükremiş ki, tüm 
arkadaşları oldukları yerde donakalmışlar. Aslan onlara sormuş: 

 
-Neden koşuyorsunuz?” 

-Yer yarılıyorda ondan. 
-Peki bunu gören biri var mı aranızda? 
-Filler görmüş. 

-Evet filler ne diyorsunuz? 
-Hayır hayır biz görmedik aslanlar görmüş. 

-Ee ! aslan kardeşler siz gördünüz mü? 
-Yoo ! Yok öyle birşey, bize bunu kaplanlar söyledi. 
-Peki kaplanlar, siz ne gördünüz? 

-Biz  bir şey görmedik. Ama zürafalar görmüş galiba. 
 

Sırayla bütün hayvanlara böyle bir şey görüp görmediklerini soran bilge aslan, 
en sonunda kahramanımız tavşanla yüz yüze kalmış: 

-Peki tavşancık, sen yerin yarıldığını gördün mü? 
-Evet, gördüm!  demiş bizim tavşan, korku içinde. Başlamış başına gelenleri 
bir bir bilge aslana anlatmaya. 

 
Durumu anlayan aslan, tavşancağıza, “Pekala, tavşancık, Bin sırtıma da o 

ağacın bulunduğu yere gidip bir bakalım. Nelerin olup bittiğini kendi 
gözlerimizle görelim.” 
Ağacın bulunduğu yere ulaştıklarında, zavallı tavşan, ne dünyanın sonunun 

geldiğini, ne de yerin yarıldığını, sadece iri bir meyvenin düşmüş olduğunu 
anlayıp utancından nereye bakacağını şaşırmış. Aslanla geriye dönüp, diğer 

hayvanlara hiçbir tehlikenin olmadığını açıklamışlar. 
Herkes huzur içinde yuvasına dönmüş, orman da sükunete kavuşmuş. 
 

 
Öykü ile ilgili sorular: 

 
1. Hayvanlar neden koşmaya başlıyorlar? 
2. Onları durduran ne oldu? 

3. Aslan ağacın altında ne buldu? 
4. Bu öyküden alacağınız ders ne olmalı? 

5. Başkalarından duyduğunuz bir olayın doğru olmadığını sonradan 
öğrendiğiniz hiç oldu mu? 

6. Eğer başkalarının dedikodu yaptıklarını duyarsak, ne yapmalıyız? 


