DOST GÖRÜNEN GİZLİ DÜŞMAN
Koyun sürüsüne dadanan aç kurtla başa çıkamayan çoban çareyi bir çoban köpeği
edinmekle bulmuş. Ancak ondan da pek fayda göremeyeceğini anlayınca, köpeğe yol
vermek istemiş.
Çoban: Yüzümü kara çıkardın. Sana güvenmiştim ama sen de kurdun koyun
çalmasına engel olamadın.
Köpek: Kıymetli sahibim, kurda karşı gerçekten direniyorum. Ama koyunların sayısı
çok olduğundan kurt, bir o yandan bir bu yandan sürüye yaklaşıyor ve bütün dikkatime
rağmen sürüden koyun çalmayı beceriyor. Kurdun oyunları canıma tak etti. Uyuyamaz,
dinlenemez oldum.
Çoban: Bu durumda senden daha iyi bir çoban köpeği bulmam gerek. Onu bulana
kadar benim emrimdesin, sonra seni serbest bırakırım.
Çoban köpeği sahibine karşı mahcup olmuş. Gitmeden kendisini kanıtlamak istemiş.
“Bunun bir yolu var, tehlikeli ama deneyeceğim.” demiş ve kurdu ininde ziyarete
gitmiş.
Köpek: Kurt kardeş, tamam, seni anlıyorum, senin de karnın acıkıyor ve sana yiyecek
veren bir sahibin de olmadığından bir yerlerden yiyecek bir şeyler bulmak zorundasın.
Ama sana yakışır mı? Kocaman kurtsun, kendinden küçüklerle uğraşıyorsun. Onları
tuzağa düşürüyor, yakaladığını çalıp götürüyorsun. Oysa senin gibi böyle güçlü kuvvetli
bir hayvan hep kendi gibi büyüklerle boy ölçüşmeli! Aslanla, kaplanla savaşmalı!
Masum koyunları ve körpe kuzuları değil, yaban öküzlerini, zebraları avlamalı!
Kurt:
Benim sevgili arkadaşım, biz senle uzaktan kuzen sayılırız. Ama
dünyalarımız farklı. Sen kendinden güçlü birinin hizmetine girmiş ve bütün dünyayı
onun gözünden görür olmuşsun. Ben ise bağımsız yaşarım. Hayatımı sürdürmek için
önüme çıkan bütün fırsatları değerlendiririm. Avımı yakalarken de ayırım yapmam.
Hangisi kolaysa onu avlarım. Ancak böyle yaşayabilirim. Benim dostum düşmanım
bellidir. Koyunlar, benim can düşmanları olduğumu iyi bilirler. Ama senin sahibin ne
yapıyor? Onların dostu gibi görünüyor. Onları koruyor, hatta senin gibi akılsız
kuzenlerimi de yanında çalıştırıyor. Ama ne için, sana sorarım? O koyunları canı
istediğinde kesip yiyebilmek için! Ya da yemeleri için başkalarına satmak için! Gördün
mü ya! Şimdi hangimiz daha dürüstüz? Ben aç kalınca, saklamadan gizlemeden gider
bir tane yakalarım. Senin sahibin ise binlerce koyunu kesip yer. O nedenle ben
haklıyım. Bilinen düşman, dost görünen gizli düşmandan daha hayırlıdır!
Çoban köpeğinin aklı karışmış bu sözleri duyunca. Gerçekten de kurt kendi açısından
haklıymış.
Köpek: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Doğanın kendi kanunları var, bir dengesi var.
Sen de bunlara uyup yaşıyorsun. Ama sanırım, bazıları bunlara uyar görünüp gerçekte
kendi istedikleri gibi davranıyorlar. Seni bildiğinle bırakacağım, ben de kendime yeni
bir iş arayacağım. Benim dostluğuma gerçekten karşılık verecek bir sahip bulacağım.
Öykü ile ilgili sorular:
“Bilinen düşman, dost görünen gizli düşman” kavramlarına, günlük yaşantınızdan
örnekler veriniz. Köpek ve kurdun birer simge olduğunu unutmayın. Dürüstlüğün,
fedakarlığın ve tüm canlılara duyulan saygının barış ve huzuru geliştirmekle ilişkisi
nedir?
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