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DOST  KARA  GÜN  İÇİNDİR 
 
Kocaman bir ormanın kıyısında şirin bir kulübe varmış. Kulübe küçükmüş küçük 

olmasına, ama öyle büyük bir bahçesi varmış ki, küçük bir ördek bu bahçeyi akşama 

kadar dolaşabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkmalıymış. 

 

İşte kahramanımız ördekçik, sabahın erken saatlerinde bahçeyi dolaşmak için yola 

çıkmış. Çok yalnızmış. Kardeşi, arkadaşı yokmuş. Tek başına bahçede dolaşırken 

armut ağacının altında kedicikle karşılaşmış. Ve başlamışlar konuşmaya: 

 

-Günaydın kedicik, sen de mi yalnızsın! 

-Günaydın ördekçik. Evet ben de yalnızım, ama bu garip bir durum değil. Dünyada 

kediler genellikle yalnız olur, ama şimdiye kadar yalnız ördekle hiç karşılaşmadım 

ben! 

-Evet, ben yalnız bir ördeğim. Yalnızlığı sevmiyorum. Ama hiç dostum yok. Benimle 

arkadaş olur musun? 

-Sevinerek hem de! Beraber bahçeyi dolaşırız, olur mu? 

-Güzel, güzel. Beraber yüzeriz! 

-Yüzer miyiz? (diye sormuş hayretle kedicik.) Ben yüzme bilmem ki! Ayrıca suyu da 

hiç mi hiç sevmem! 

-Kolayca öğrenirsin. Kanatlarını çırpacak, perdeli bacaklarını hareket ettireceksin. 

-Benim kanadım da yok, perdeli bacağım da! Ama istersen ağaca tırmanabiliriz. Daha 

güzel bir oyun bu bence. 

-Ağaca tırmanmak mı? Benim tırnağım yok ama! 

 

İki küçük hayvan ne kadar farklı olduklarını o an anlamışlar. Birden kendilerine 

doğru koşan bir köpek görmüşler. İkisi de dehşete düşmüş. Korkudan birbirlerine 

sokulmuşlar. Ama bu küçük sevimli hayvanlara saldırmak köpeğin aklından bile 

geçmiyormuş. Hızla yanlarından koşup geçmiş. Ördekçik şöyle demiş: 

 

-Ben ağaca tırmanamıyorum, sen suda yüzemiyorsun, ama korktuğumuz zaman 

birbirimize sokulabiliyoruz. Birbirimizden cesaret alabiliyoruz. Demek ki biz çok iyi 

dost olabiliriz. Farklı da olsak bu aramızdaki sevgiyi azaltmaz. Öyle değil mi? 

-Evet, biz çok iyi dost olabiliriz. Haydi beraber dolaşalım. 

 

Paytak ördekçikle küçük kedicik bahçeyi dolaşmaya devam etmişler. 

 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Ördeği, arkadaş aramaya iten sebep nedir? 

2. Hemen arkadaş olarak yapabilecek ortak oyunlar bulabilmişler mi? Nasıl? 

3. Onları biraraya getiren olay nasıl gerçekleşti? 

4. Dostluk, arkadaşlık sadece iyi vakit geçirmek, iki tarafın da keyfi yerinde olduğu 

zaman anlaşmak mıdır? 

5. Zor durumda kaldığınızda, “arkadaşım” diyebileceğiniz birisi var mı? Onu 

kazanmak için neler yapmanız gerekiyor? 


