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Elif, her sabah köpeği Afacan ile parkta yürüyüşe çıkardı. 
Birlikte spor yaparlardı.

Öğleye doğru komşuları Pamuk Nine, köpeği Benek’le onlara katılırdı.
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Yorulduklarında bir gölgeye geçer ve Pamuk Hanım’ın 
hazırladığı leziz sandviçleri yerlerdi.

Pamuk Nine her gün farklı bir sandviç hazırlayarak Elif’i şaşırtırdı.



O gün yine sandviçlerini yerken Elif çalıların arasında iki minik göz fark etti.

Biraz yaklaşınca karşısındakinin uzun kulaklı, ponpon kuyruklu, 
sevimli mi sevimli bir tavşan olduğunu gördü.
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Tavşan koklayarak bir şeyler arıyordu. Elif onun aç olduğunu düşündü 
ama tavşanların ne yediğini bilmiyordu.

“Tavşanlar ne yer?” diye sordu.
Pamuk Nine sandviçten bir dilim havuç uzattı.

“Çok şey yerler ama en çok havucu severler.” dedi.
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Elif, heyecanla havucu alıp tavşana doğru koştu.
Tavşanı bir kez beslerse çok iyi arkadaş olacaklarını düşünüyordu.

Bundan sonra her sabah yanında bir havuç getirecekti.
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Elif tavşana havucu uzattı. Tavşan uzaktan ürkekçe kokladı, 
uzun bıyıklarını kımıldattı ama havucu almadan uzaklaştı.

Elif şaşırmış ve üzülmüştü.
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“Neden havucu almıyor?” diye sordu.
Pamuk Nine Elif’in üzülmesine hiç dayanamazdı.
“Belki de o bir Japon tavşandı.” dedi gülümseyerek.

“Japon tavşanlar havuç yemez mi?” diye sordu Elif.
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Pamuk Nine sandviçinden uzun bir dilim havuç çıkardı.
“Yerler ama suşi olarak yemeyi severler.” 
Sandvicindeki ton balığından bir parça aldı ve havuca sardı.
“İşte, Japon tavşanlar için suşi böyle hazırlanır.” 
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Elif havuç suşisini alıp tavşana doğru koştu. Tavşan ürkek 
bir tavırla suşiyi kokladı ve bir kez daha hızla uzaklaştı.

Elif yine üzülmüştü. “Belki de dişleri havuç yiyebilecek 
kadar güçlü değildir.” dedi.
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Pamuk Nine bunun doğru 
olmadığını biliyordu.
“Yo, yo” dedi “Tüm tavşanlar 
gibi Japon tavşanlar da 
dişlerini fırçalar. 
Dişleri yeterince sağlıklı ve güçlü!”
Elif’in hala üzgün olduğunu 
görünce ekledi.. 
“Ama belki de bu İtalyan bir 
tavşandır.”
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Elif yeniden heyecanlanmıştı. “Peki İtalyan tavşanlar havuçlarını nasıl yer?”
Pamuk Nine gülümsedi. “Tabi ki pizza olarak!”

Tost ekmeğinden yaptığı sandviçi ikiye ayırdı ve ekmeğin üzerine 
küçük havuç dilimleri koydu.
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Elif bunu görünce çok 
neşelendi ama neşesi 
boşunaydı. 
Tavşan yine kaçmıştı.

“Dişlerinin yeterince iyi 
olduğuna emin misin?” diye 
sordu üzgün hâlde.

“Tabi ki eminim.” dedi Pamuk 
Nine. “İtalyan tavşanlar 
da dişlerini her gün iki kez 
ikişer dakika fırçalar. Dişleri 
yeterince güçlü!”
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Elif tavşanla arkadaş olmayı çok 
istiyordu. “Peki ya İtalyan değil 
Fransızsa?” dedi heyecanla.
Pamuk Nine hemen havucun 
üstüne bir dilim peynir koydu.
“Eğer Fransız bir tavşansa 
havucunu kesinlikle peynirle 
yemeyi seviyordur.” dedi ve 
peynirli havucu Elif’e verdi.
Tavşan kaçtı.
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Elif kaçan tavşanı bir kez daha 
kovaladı ama sonuç değişmedi. 

Tavşan halâ kaçıyordu.
Elif kızdı ve ayaklarını yere vurdu. 

“Bence sorun dişlerinde!”

Pamuk Nine kararlıydı.
“Dişlerini fırçaladığına eminim!” 

dedi. “ Bence o Fransız olmadığı için 
yemedi, belki de Hintli bir tavşandır.”



Pamuk Nine yanında getirdiği peçeteyi açtı ve 
bir dilim havucun üzerine peçetedeki baharattan ekti.
“Hintli tavşanlar havuçlarını baharatlı sever.” 
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Elif bunun işe yarayacağından emin değildi, yine de bir kez daha 
tavşanın yanına koştu. Tahmini doğru çıktı ve tavşan yine kaçtı.

Tam “Bence sorun dişlerinde.” diyecekti ki Pamuk Nine araya girdi.
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“Tavşanlar dişlerini fırçalar!” dedi.
Pamuk Nine, bu duruma bir çözüm bulmaya kararlıydı. 

“Doğru tarifi bulana kadar deneriz biz de!” dedi ve düşündü.

“Bu tavşan kesin İspanyol’dur.”

Havucun üstüne bir parça zeytinyağı damlattı.



23

Elif tavşanı beslemeye çalışırken Pamuk Nine onları uzaktan 
izledi. Belli ki tavşan İspanyol da değildi! 

Zeytinyağlı havucu yemiyordu.



Elif tavşan için hazırladıkları havucu ağzına attı ve iştahla yedi.
“Bu kadar leziz bir şeyi neden yemek istemez, anlamıyorum.” dedi.

Ama Pamuk Nine pes etmemişti. Yeni tarifler düşündü.

24



Acılı havuç, şekerli havuç, ekşili havuç, tuzlu havuç... Daha pek çok tarif 
denedikten sonra ikisi de artık yorgun düşmüştü.

Elif, bunca tariften sonra sorunun havuçta değil tavşanın dişlerinde olduğuna 
neredeyse emin olmuştu.
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Bu uzun kovalamacanın ardından tavşan parktaki yüksek bir kayaya zıplamıştı.
Parmaklarının ucunda yükselse bile Elif’in boyu tavşana ulaşmaya yetmiyordu.

Elif tavşana havuç uzatabilmek için yerden bir dal parçasını aldı 
ve iki dilim havucun içinden geçirdi.

Tavşana uzattı.
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Sonrasında olanlara Elif de Pamuk Nine da inanamadı.
Tavşan havuçları yemeye koyulmuştu.

Elif dalı kayanın üzerine bırakıp sevinçle 
zıplamaya başladı.

“Yiyor, yiyor!”
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Pamuk Nine gülümsedi.
“Belki de bu tavşan Türk.’’dedi, “Türklerin en sevdiği 

yemeklerden biri kebaptır. Bu tavşan da havucunu şiş kebap olarak 
yemeyi seviyor.’’Elif de sorunun tavşanın dişlerinde olmadığını anlamıştı.
“Türk tavşanlar da dişlerini fırçalar değil mi?” İkisi de kahkaha attılar.
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Hep beraber sandviçlerinin ve havuç 
kebaplarının tadını çıkardılar.

O günden sonra Elif parka gelirken 
yanında hep havuç getirdi çünkü artık 

yeni bir arkadaşı olmuştu.








