
 

 

 

 

KARGA İLE TİLKİ

Bir dala konmuştu karga hazretleri; 

Ağzında bir parça peynir vardı. 

Sayın tilki kokuyu almış olmalı, 

Ona nağme yapmaya başladı: 

“Ooooo! Karga hazretleri, merhaba! 

Ne kadar güzelsiniz; ne kadar şirinsiniz! 

Gözüm kör olsun yalanım varsa. 

Tüyleriniz gibiyse sesiniz, 

Sultânı sayılırsınız bütün bu ormanın.” 

Keyfinden aklı başından gitti Bay 

Karga’nın; 

Göstermek için güzel sesini 

Açınca ağzını, düşürdü peynirini. 

Tilki kapıp ona dedi ki: “Efendiciğim, 

Size güzel bir ders vereceğim; 

Alıklar olmasa iş kalmaz açıkgözlere; 

Böyle bir ders de değer sanırım bir 

peynire. 

Karga şaşkın, mahcup, biraz da geç ammâ, 

Yemin etti gayri faka basmayacağına. 

 

La Fontaine 



  

 

 

 

SÜREÇ 

 Öğretmen öncelikle sınıfta Karga ile Tilki fablını okur, veya okutur. 

 İki öğrenci seçerek birinin Karga diğerinin ise Tilki rolünü üstlenerek fablı 

canlandırmalarını sağlar. 

 Ardından fablındaki kahramanlar olan Karga ve Tilki’nin özelliklerinin neler 

olduğunu sorar? ( saf, kurnaz, şaşkın, zeki vs.) 

 Öğretmen, sorularıyla fabl da kimin doğru olduğunu, kimin yanlış yaptığını 

bulmalarını sağlamaya çalışır. 

 Fabldan alınması gereken dersin ne olduğu tartışılır. 

 Sınıf iki gruba ayrılır ve Karga’nın haklı olduğunu düşünenler ile Tilki’nin haklı 

olduğunu düşünenler arasında bir tartışma ortamı yaratılır. Her iki grup da neden o 

görüşü savunduğuna dair fikirlerini ortaya koyar. 

 Tartışma sona erdikten sonra, öğretmen fabldan asıl çıkarılması gereken dersi ve 

öğrencilerin anlayamadığı örtük anlamları açıklar: Fablda Tilki, kurnazlığı sayesinde 

mutlu bir sonuca ulaşarak peyniri elde eder. Buna karşın Karga peynirini kaybeder ve 

mutsuz bir sonuca ulaşır. Ancak Karga, bu durumdan tam olarak zararlı bir biçimde 

çıkmaz. Peynirini kaptırarak mutsuz bir sonuca ulaşır ancak çok önemli bir hayat dersi 

de çıkarır. Tilki böyle bir oyun oynayarak bir kereliğine kazanmıştır ancak Karga 

aldığı dersten hayat boyunca faydalanacaktır 

-Hileyle de olsa aptalları kandırılabilen açıkgözler başarıya ulaşabilirler . 

-Mantığını kaybedip duygularının etkisinde kalanlar gerçeği göremez ve oyuna 

gelirler. 

-Ancak aldatılan kişiler daha sonra bu tecrübelerinden faydalanırlarsa karlı çıkarlar. 

 Karga sesinin güzel olmadığını bildiği halde, tilkiden aldığı ufacık bir iltifat ile 

hayallere kapılıp oyuna gelmiştir. Yani kompleksleri onun peynirini kaybetmesine, 

tilkinin zekâsı ile onu alt etmesine neden olmuştur. Yani Zekâ ve beceri, kişilerin 

toplumsal konumunu değiştirir. Tilki başta yiyecek bir şeye sahip değilken i fablın 

sonunda hem maddi hem de manevi olarak kargaya üstünlük sağlayacak bir pozisyona 

ulaşmıştır. 

 Öğretmen fabldaki bu örtük anlamları öğrencilere anlatır ve fablın asıl vermek istediği 

mesajı iletir. 

 Öğrencilerin, fablı bu açıdan düşünüp düşünmedikleri tartışılır. 

 Gerçek hayatlarında buna benzer bir olay deneyimleyip deneyimlemedikleri veya şahit 

olup olmadıkları sorulur. Varsa paylaşmalarına izin verilir. 

 

 


