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"e;Insan ancak evcillestirirse anlar,"e; dedi tilki."e;InsanlarA n artA k
anlamaya zamanlarA yok. Dukkanlardan her istediklerini satA n alA
yorlar. Ama dostluk satA lan bir dukkan olmadA gA icin dostlarA

yok artA k. Eger dost istiyorsan beni evcillestir."e;"e;Seni
evcillestirmek icin ne yapmalA yA m?"e; diye sordu kucuk

prens."e;Cok sabA rlA olmalA sA n,"e; dedi tilki. "e;Once karsA ma,
soyle uzaga cimenlerin ustune oturacaksA n.Gozumun ucuyla sana

bakacagA m, ama bir sey soylemeyeceksin. Sozler yanlA s
anlamalarA n kaynagA dA r. Her gun biraz daha yakA nA ma

oturacaksA n..."e;Ertesi gun kucuk prens yine geldi."e;AynA saatte
gelmen daha iyi olur,"e; dedi tilki. "e;Ornegin sen ogleden sonra

dortte geleceksen, ben saat ucte mutlu olmaya baslarA m.
Mutlulugum her dakika artar. Saat dortte artA k sevincten ve
meraktan deli gibi olurum. Ne kadar mutlu oldugumu gormus
olursun. Ama herhangi bir zamanda gelirsen yuregim saat kacta

senin icin carpacagA nA bilemez. InsanA n belli alA skanlA klarA
olmalA ..."e;Tilkinin yanA na dnd sonra."e;HoAYa kal,"e;

dedi."e;HoAYa kal,"e; dedi tilki."e;A AYte sana bir sA r, ok basit bir



AYey: A nsan yalnA z yreAYiyle doAYruyu grebilir.AsA l grlmesi
gerekeni gzler gremez."e;"e;AsA l grlmesi gerekeni gzler gremez,"e;
diye yineledi kk prens; unutmamalA ydA bunu."e;Gln senin iin

nemli kA lan, onun iin harcamA AY olduAYun zamandA
r."e;"e;Onun iin harcamA AY olduAYum zaman..."e; diye yineledi kk
prens. UnutmamalA ydA bunu."e;A nsanlar unuttular bunu,"e; dedi
tilki. "e;Ama sen unutmamalA sA n. EvcilleAYtirdiAYimiz AYeyden

sorumlu oluruz. Sen glnden sorumlusun..."e;"e;Ben glmden
sorumluyum,"e; diye yineledi kk prens. Bunu da unutmamalA ydA
.Antoine Saint Exupry (29 Haziran 1900 - 31 Temmuz 1944),

FransA z pilot, yazar ve AYairdir. zellikle "e;Kk Prens"e; (Le Petit
Prince) isimli eseriyle nlenmiAYtir. Fransa'nA n Lyon AYehrinde

doAYdu. BeAY kardeAYin ncsyd. Aristokrat bir aileye mensup olan
Exupry drt yaAYA ndayken babasA nA kaybetti. BabasA nA n ardA
ndan aile hA zla yoksullaAYtA . Anneleri kltrl bir kadA ndA . A lk
AYretmenleri anneleri oldu. Exupry okulda baAYarA lA deAYildi.
devlerle arasA yoktu, srekli ceza alA yordu. Uaklarla 12 yaAYA nda

tanA AYtA . Evlerinin yanA ndaki hava alanA na gizlice girer
uaklarA yakA ndan seyrederdi. 12 yaAYA ndayken bir pilot onu

uaAYA na aldA ve uurdu. KardeAYi Franois'in lm onu ve ailesini ok
sarstA . Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayA ok istediAYi halde

annesini kA rmamak iin denizcilik okuluna kaydoldu. 19 yaAYA nda
Ecole des Beaux-Arts'ta mimarlA k fakltesine girdi. 21 yaAYA nda
orduya aAYrA ldA . EAYitimini yarA da bA rakA p askere gitti.
Askerlik grevini FransA z Hava Kuvvetlerinde teknisyen olarak

yaptA . Strasbourg AYehrinde pilotluk eAYitimi aldA . AskerliAYin
ardA ndan ailesinin isteAYi zerine Paris'te bir ofiste kamyon satA cA

sA olarak alA AYmaya baAYladA . Ticaret yaAYantA sA nda
baAYarA sA z oldu.Kk PrensKk Prens(FransA zcazgn adA :Le Petit
Prince), FransA z yazar ve pilotAntoine de Saint-ExuprytarafA ndan
yazA lan ve 1943'te yayA mlanan hikye.DnyanA n en ok satan ve
okunan kitaplarA ndan biridir.Eserde bir ocuAYun gznden byklerin
dnyasA anlatA lA r.Sahra l'ne dAYen pilotun Kk Prens'le karAYA
laAYmasA ile baAYlayan kitap yirmi yedi blmden oluAYur. zellikle
Kk Prens'in yurdundan ayrA lA p altA ayrA gezegene yaptA AYA
gezileri anlatan blmlerde bazA tipik yetiAYkin yaAYam biimlerinin
eleAYtirisi yapA lA r. KralA n gezegeni otorite tutkusunu, sanatA
nA n gezegeni, kendini beAYenmiAYliAYi ve sanatA nA n toplumla

yitirmiAY olduAYu iletiAYimsizliAYi, sarhoAYun gezegeni,
umutsuzluk ve buna dayanan unutma isteAYini,...
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