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Sükunet 

 

 

YAŞLI   ÖKÜZ 
 
Çiftlik sahibinin, hayvanlardan birini fakir komşusuna düğün hediyesi 
vereceğini duyan, tüm hayvanlar telaşa kapıldı. Ne de olsa çok zengin bir 

çiftlikte yaşıyorlardı, iyi bakılıyorlar ve karınları çok iyi doyuyordu. Her biri 
kendisinin çok yararlı olduğunu, kendisi olmadan çiftliğin de olamayacağını 

kanıtlamaya çalışıyordu. Aralarında bir tek susan, konuşmayan yaşlı 
öküzdü. 
 

Bekçi köpeği onun bu sakin halinden yararlanıp, “Bu çiftlikte hediye 
edilecek biri varsa o da sensin. Senenin çoğu günü ağılda dinleniyorsun. 

Tarlayı sürmen ve ürün kaldırman dışında hiçbir faydan yok. Ama ben ve 
diğer hayvanlar bütün gün çalışıyoruz. Ben çiftliği, kümesi, ağılı hepinizi 
koruyorum. Sahibimle ava bile çıkıyorum. Kümestekiler yumurta yapmak 

için çalışırken, koyunlar beslenip satılıyor ve sahibime para 
kazandırıyorlar. Ama sen bütün gün yan gelip yatıyor, hazır yiyorsun.” 

 
Yaşlı öküz köpeğin sözünü hiç kesmemiş, sinirlenmemiş gülümseyerek onu 
dinlemiş. Öyle sakin ve babacan bir hali varmış ki   ancak diğer hayvanlar 

da köpekle aynı fikirde olduklarını söyleyince, “Bekçi köpeğinin 
söylediklerine tamamen katılıyorum. Hepiniz çok çalışıyor ve çiftliğe 

katkıda bulunuyorsunuz. Ama kendinizi överken, beni küçük 
görüyorsunuz. Sizin düşündüklerinizi sahibim bilmiyor mu? Biliyor tabii, 
üstelik onun bildiği bir başka şey daha var ki siz onu bilmiyorsunuz. Ben 

toprağı sürmesem, ekine hazırlamasam, hasat zamanı çalışıp ambarları 
doldurmasam bu çiftlikte hayat olur muydu? Hayat olmayan bu çiftlikte 

sizler nasıl yaşayacaktınız. Bunları kendimi övmek için söylemiyorum, 
sadece haksızlık yapmanızı istemiyorum. Ayrıca telaş etmenize gerek de 
yok. Böyle içten çalışmaya devam ederseniz komşu çiftlikte de rahat 

edersiniz.” demiş. 
 

Yaşlı öküzü dinleyen tüm hayvanlar ona hak vermişler ve neşeyle işlerinin 
başına dönmüşler. 
 

 

Öykü ile ilgili sorular: 
 

1. Çiftlik hayvanları neden telaş ediyorlarmış? Kendilerini nasıl övmüşler? 
2. Yaşlı öküz onlara sinirleniyor mu? Sizce bunu nasıl başarıyor? 

3. Yaşlı öküz çiftlikteki hayvanlara, kendine haksızlık yaptıklarını nasıl 
anlatacaktır? 

4. Ekip halinde çalışıp başardığınız bir işte en büyük payın sizde olduğunu 

düşünür müsünüz? Tartışın. 

 

 

Öyküyü resimlendirin, bize yollayın. Galerimizde sergilensin. 

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