
 

     

 

 

    Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Yıllarca sahibine 

gece gündüz hizmet etmiş. Ama artık sahibi onu istemiyormuş.       

“ Burada aç susuz kalacağıma, Bremen şehrine gidip çalgıcılık 

yaparım.” demiş. Çiftlikten kaçıp yollara düşmüş. 

    Biraz yol aldıktan sonra yolda yaşlı bir kediye rastlamış.     

”Senin bir evin yok mu kedi kardeş?” demiş. Kedi üzgün bir şekilde         

”Yaşlandığım ve fare tutamadığım için, sahibim beni kapıya attı.” 

demiş. Eşekle kedi arkadaş olmuşlar. Birlikte yola koyulmuşlar. 

İleride açlıktan kaburgaları sayılan bir köpek görmüşler. Köpek 

yanlarına yaklaşmış.“ Nereye gidiyorsunuz? ” diye sormuş. Eşek    

ve kedi durumu anlatmış. “Beni de sahibim istemiyor. Ben de sizinle 

geleyim.” demiş. Köpeği de aralarına almışlar. Yavaş yavaş 

yürürken , telaşlı bir horozla karşılaşmışlar. Horoza yaklaşmışlar. “Horoz kardeş , bu acelen ne? ” 

demişler. “Az önce sahiplerim konuşurken duydum. Yaşlandım ve iyi ötemiyorum diye beni kesmeye 

karar vermişler. Ben de kaçtım canımı zor kurtardım.” demiş. Horoz da katılmış aralarına. Bizim 

çalgıcıların sayısı dört olmuş. Dertleşerek yürürlerken zaman ilerlemiş. Hava kararmış. Kalacak bir yer 

bulmaları gerekliymiş. Ormanın içerisinde bir kulübe görmüşler. İçeride birileri varmış. Horoz uçup 

pencereden gizlice bakmış. "Dört soyguncu var, nefis bir sofranın başındalar." demiş. "Bir planım var." 

demiş eşek. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en tepede 

de horoz. Pencereye yaklaşıp, çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. Soyguncular, 

karanlıkta gördükleri devasa gölgeden çok korkmuşlar. Neye uğradıklarını şaşırıp ormana kaçmışlar. 

Amaçlarına ulaşan hayvanlar içeri girip, karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Fakat soyguncuların gece 

tekrar geleceklerini biliyorlarmış. Geldiklerinde onlara saldırıp, tamamen kaçırmaya karar vermişler.  

   Gece evin ışığının söndüğünü gören soyguncular, içlerinden birisini eve yollamışlar. Soyguncunun 

içeri girdiğini duyan kafadarlardan kedi, gözlerini açarak karanlıkta ona bakmış. İki parıltı gören 

hırsız korkuyla kapıya koşmuş. O sırada kapının yanında duran horoz da ötmeye başlamış. Eşek de 

bir tekme savurmuş. Köpek ısırmış. Hırsız neye uğradığını şaşırmış. Evden kaçmış. Evde korkunç bir 

cadının oturduğunu söylemiş. Sonunda ev, bizimkilere kalmış. Ömürleri boyunca birlikte yaşamışlar. 
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BREMEN MIZIKACILARI 

1- Yola düşen ilk hayvan hangisiymiş ? 

………………………………………………………….…………. 

2- Kediyi , sahibi neden evden kovmuş ? 

........................................................................................ 

3- Horozla karşılaştıklarında , neden telaşlıymış ? 

 ....................................................................................... 

 

4- Hayvanlar neden üst üste çıkmışlar ? 

………………………………………………………….…......... 

5- Soyguncular, neden evden dışarı kaçmışlar ?  

....................................................................................... 

6-Gece gelen soyguncuya, hayvanlar ne yapmış?  

....................................................................................... 

 

Jacob – Wilhelm Grimm (Grimm Kardeşler) 


