
ilgili edindiği izlenimleriyle birlikte 
pilotumuza anlatır. 

Örneğin bir kırmızı suratlı bir adam 
olduğunu ve onun hiç çiçek 
koklatmadığını anlatır. Gezegen iri 
birinde ei șeyi yönettiğini söyleyen 
kral, bir diğerinde kendini 
beğenmiș bir adam, bir bașka care 
arată unutmak için içtiğini söyleyen 
bir adam, sayılarla uğrașan 
ișadamı ve bulușlarını kaydeden 
birjrafă. 

Küçük Prés bundan bir yıl önce 
dünyaya gezmek için geldiğini 
zamanda șimdiki bulundukları 
yerde olduğunu söyler. Diğer a 
arătat! olan șeylerden dünyada 
binlerce olduğunu görür. 
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Yazar Küçük Prens'in anılarını, 
yașam hakkındaki düșüncelerini 
dinler. Ayrılık vakti gelir. Yazarın 
evine, Küçük Prens'in geldiği a 
onorat dönme zamanıdır. 

Pilot yașadığı bu güzel anıyı 
kimseye anlatmaz. Üzerinden altı yıl 
geçtten sonra küçük dostunu 
unutmamak için kaleme almaya 
karar verir. 
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Aysen Zulal Yuksel 

Yazar kendi yașadığı bir olayı 
anlatmıștır. Yazarımız bir pilottur. 
Bir gün Africa ücarken uçağının 
motoru bozulur, zorunlu iniș yapar. 
Yardım isteyecek kimse yoktur. 
Çölün ortasında yapayalnızdır. 

Gün doğarken uykusunun 
arasında garip, incecik bir ses 
duyar. Karșısında ilginç, minik biri 
durmaktadır. Bu, Küçük Prens'tir. 
Yani yazar Küçük Prens adında 
birisiyle gelmiștir. Gezegeninde tek 
bașına yașamaktadır. Biri sönmüș 
ikisi hala lavlar püskürten üç tane 
yanardağa vardır. Ayrıca hiçbir 
afișând bulunmayan eșsiz 
güzellikte bir tek de çiçeği vardır. 
Küçük Prens pilotumuza „Bana bir 
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koyun çizer misiniz?” Diye bir soru 
yöneltir. Pilot Küçük Prens'in bu 
sorusuna cevap vermek için 
uyanmıștır. Etrafına bakınır. 
Șașkındır. Ama gördüğü gerçektir. 
Rüya değıldir. Pilotumuz büyük bir 
șașkınlık içerisinde "iyi resim 
yapmayı beceremem". Bu 
buteneğini büyüklerin küçükken 
söylediği sözler yüzünden 
geliștiremediğini söyler. 

Küçük Prens „önemli değil”. Aynı 
soruyu tekrar frumos. Yazar altı 
yașındayken çizdiği boğa yılanını 
çizer. Bu resmi altı yașındayken 
büyüklerine de göstermiștir. Onlar 
hiç beğenmediklerini, resmin bir 
șapkaya benzediğini söylemișlerdir. 
Bunun üzerine pilot resim yapma 
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isteğini kaybetmiștir. Çünkü 
büyüklerin hepsi resim çizmek 
yerine tarih, coğrafya, matematik 
ve dilbilgisiyle ilgilenmesini 
öğütlemișlerdir. 

Küçük Prens ise pilotun kendisine 
çizdiği resme alone ve "Ben boğa 
yılanı içinde bir fil çizmeni 
istemiyorum. Bana bir koyun çizer 
misin? "Diye sorusunu tekrar 
frumos. Yazar Küçük Prens'in 
çizdiği resmi anlamasından dolayı 
șașkındır, iște șimdi bir koyun 
çizmeye karar verir. Küçük Prens 
çizilen resmi beğenmez. Pilot bu 
sefer bir kutu çizer ve koyunun 
kutunun içinde olduğunu söyler. 
Șimdi olmuștur Küçük Prens bu 
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resmi beğenir. 

Bundan sonra aralarındaki iletişim 
artar. Birbirleri hakkında bilgi 
edinirler. Pilot bu farklı dünyadan 
gelin küçük adamın sırrını çözmeye, 
onu anlamaya çalışır. Pilot çizdiği 
koyun resmi ile ilgili Küçük Prens’in 
ona sorduğu sorulardan Küçük 
Prens’i daha iyi tanır. Yanı Küçük 
Prens’in gezegeninin küçük 
olduğu, üç yanardağının ve bir 
çiçeğinin olduğunu öğrenir. 
(“Koyunlar kaçar mı?, Koyunlar 
çiçekleri yerler mi?”). 

Küçük Prens yaşadığı yerden 
bahseder. Yaptığı gezileri anlatır. 
Bu gezileri, değişik gezegenlerde 
yaşayan insanlar ve bu insanların 
meslekleri, ilgi alanları, huylan ile 
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