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H.C. ANDERSEN, insanları çok iyi tanıyan danimarkalı bir
yazar. Bunun için de bütüm dünyaca bilinir. 2 nisan 2005 tarihi
200‘ üncü yafl günü.

Entegrasiyon Bakanlı¤ı, Göçmen Kütüphanesi ve daha birsürü
di¤er de¤erli kurulufllarla beraber Kıraliyet Kütüphanesi baflka bir
ülkeden gelen, baflka bir anadili konuflan yeni danimarkalılar için
bu masal kitabıyla bu önemli günü kutlamak istiyor.
H.C. Andersen’ın yazdı¤ı bu altı masal arapça, bosnakça, 
pakistanca, farsça, somalice ve türkçeye çevrilmifltir. Bu fikir 
tamamen yazarın, e¤er yaflıyor olsaydı.

Danimarka halk bilimi masal anlatma gelene¤i üstüne 
kurulmufltur. Bunun için de bu masallar yeni ve daha anlaflılır bir
danimarkaca ya da çevrilmifltir.

Klasiklerimizi nekadar iyi tanırsak, demokrasi ve birlikteli¤ide
okadar güçlendirmifl oluruz.. Okumak güzel fley, ama güzel bir
masalı okumak aynı zamanda bir kültürü tanıtmaktır. Kuca¤ında
tornuyla oturan nine ve uyku vakti masal anlatan bir baba.

H.C Andersen bir klasik.

Jytte Hilden ve Claus Olsen
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Hantal Hans

Köylerin birinde bir çiftlik varmıfl - Bu çiftlikte, çok mu çok zekalı
iki o¤lu olan bir A¤a Bey yaflıyormufl. O¤ulları o kadar
zekalıymıfllarki, zekalarının yarısı bile yertermıfl kendilerine.
Derken bu o¤ullar kıralın kızına görücü gitmeye karar vermifller.
Kıralın kızı konuflma yetene¤i olan çok yetenekli bir delikanlıyla
evlenmek istedi¤ini söylüyormufl. Kardefller sekiz gün durmadan
hazırlanmıfl bu görüsmeye. Sekiz gün az olsada, yetermifl, zaten
yeterince bilgileri varmıfl. Kardefllerden biri latin ansiklopedisini
ve flehrin üç yıl çıkan gazetesinin tümünü bafltan sona ve sondan
bafla kadar ezbere bilirmifl. Di¤er kardefl ise Laugs makalelerinin
hepsini bilirmifl ve dahası, bilim adamların bildiklerinin tümünü
de bilirmifl.

‘Kıralın kızını ben alırım’ demifl kardefllerin ikiside, ve derken
babaları herbirine birer at vermifl. Ansiklopediyi ve gazeteleri
ezberleyene kömür-siyahı bir at, bilimadamları kadar zekalı
kardefle ise süt-beyazı bir at vermifl. Daha çok cesur görünmek
için a¤ızlarının etrafına safran sürmüfller. Bu arada sarayda
çalıflan bütün hizmetçiler bu iki delikanlının atlarına binmesini
beklerken, üçüncü erkek kardeflleri çıkıverir ortaya. Bu küçük
kardefli zaten hiç kimse adam yerine koymazmıfl, öyleki hiç 
akkıllı de¤ilmifl öbür kardeflleri gibi. Adına Hantal Hans
derlermifl. 

‘Nereye gidiyorsunuz?’ diye sormufl kardefllerine.
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‘Hove ya, kıralın kızıyla görüflmeye. Duymadın mı davulların
sesini. Kıralın kızı evlenmek istiyor.’ Demifller kardefline.

‘Ben de gelmek istiyorum,’ demifl Hantal Hans ve kardeflleri
gülerek atlarını kamçılamıfllar.

‘Baba, bana da bir at ver!’ diye ba¤ırmıfl Hantal Hans‘ Öyle bir
evlenme iste¤im var ki. Kıralın kızı beni alırsa alır, e¤er beni
almazsa, ben alırım onu.’

‘Laf,’ demifl babası‘ Sana at vermiyorum. Sen konuflmasını bil-
mezsin’

‘Yani bena bir at vermiyor musun?’ Der Hantal Hans ve: ‘O
zaman bende kendi tekemle giderim. Onun beni taflıyaca¤ından
hiç flüphem yok. Derken Hantal Hans yanlamasına atlamıfl 
tekesıne ve düflmüfl yollara.

‘Hey ben geliyorum!‘ demifl türküler haykırarak. Kardefllerinin
sessız sedasız yavaflça gittiklerini görmüfl. Onlar bütün bildikleri-
ni hatırlamaya çalısıyorlarmıfl, öyle ya tartıflmasız bilgili olmaları
gerekiyor, diye geçirir içinden Hantal Hans.

‘Selam,’ diye ba¤ırmıfl Hantal Hans yaklafltı¤ında.
‘Ne o elindeki?’ diye sormufl kardefllerden biri. 
‘Kıralın kızına verece¤im!’ diye yanıtlamıfl Hantal Hans.
‘Bildi¤ini yap!’ deyip kahkahalarla atlarını kamçılamıfllar.

Aradan biraz zaman geçmifl ve Hantal Hans kardefllerine tekrar
yetiflmifl. 

‘Selam, burdayım iflte! Bakın ne buldum, hergün bulunmaz 
böylesi köy yollarında!’ 

Kardeflleri istemiyerek, dönüp bakmıfllar. 
‘Eski bir a¤aç terlik. Bunu da mı kıralın kızına vereceksin?’
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‘Evet,’ demifl Hantal Hans. Derken kardeflleri gülerek
kamçılamıfl atlarını ve epey uzaklaflmıfllar. Ama çok zaman 
geçmeden Hantal Hans kardefllerine tekrar yetiflmifl.

‘Selam, burdayım iflte!’ diye ba¤ırmıfl Hantal Hans.
‘Du ifl daha da kötüye gidecek,’ demifl kardefllerden biri

di¤erine. ‘fiimdi ne buldun?’ diye sormufl kardefller.
‘Söylenecek gibi de¤il! Kim bilir Kıralın kızı ne kadar sevinecek!’
‘Uh! Yol kenarından topladı¤ın çamur!’ demifl kardeflleri ve alay

ederek gitmifller. 
‘Do¤ru, ama en iyisinden’ demifl Hantal Hans ve ceplerini

camurla doldurmufl.’ 
Derken kardefller atlarını kamçılay›p› küçük kardefllerini bir saat

geride bırakmıfllar. Az zaman sonra saraya varmıfllar. 
Sarayın önüne geldiklerinde, di¤er görücüler gibi, birer numara
çekmifller ve altı kiflilik sıralarda yerlerini almıfllar, öyle bir
sıralamaki, görücüler omuz omuza. Kıraliyetin bütün halkı
sarayın önünde, pencerenin hemen dibinde kıral kızının
görücülerini nasıl karflıladı¤ını seyrediyorlarmıfl. Her bir görücü
odaya girdi¤inde:

‘‹fle yaramaz!’ deyip, görücünün hemen saraydan uzaklaflmasını
söylüyormufl Kıral kızı. Ve bu arada kardefllerden latin 
ansiklopedisini ezbere bilen içeri girmifl. Girmifl ama, sırada
beklerken, bütün bildıklerini unutmufl. Odanın taban tahtaları
ayaklarının altında çatırdamıfl ve kendini tavandaki aynada 
tersine dönük görünce, kafası daha da karıflmıfl. Bu arada odanın
bir köflesinde oturan üç kalemdar ve bir bilirkifli bu kardeflin
bütün söylediklerini daha sonra flehrin iki paraya satılan gaztesıne
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yazmıfllar. Ve oda o kadar sıcakmıflki, soba ayaklarına kadar
kıpkırmızı imifl!

‘Burası felaket sıcak,’ demifl görücü kardefl.
‘Babam bugün horoz kızartıyor,’ demifl kıral kızı.
‘Bee’ deyip susmufl görücü kardefl. Do¤rusu görücü kardefl

böyle bir sohpet beklemiyormufl kıral kızından. flakamsı birfleyler
söylemek istemifl ama, kafasında hiçbir fley yokmufl. ‘Bee’

‘‹fle yaramaz!’ demifl kıral kızı ve hemencecik saraydan 
uzaklaflmasını söylemifl. Derken di¤er kardefli içeri girmifl.

‘Burda müthifl bir kuraklık var!’ demifl içeri girer girmez.
‘Evet, horoz kızartıyoruz bu gün,’ demifl kıral kızı.
‘Ne, ne nee?’ Ve kalemdarlar gazetelerine ‘Ne, ne nee?’ diye

yazmıfllar.
‘‹fle yaramaz!’ demifl ve bu kardeflinde sarayı hemen 

terketmesini istemifl. Ve bu arada odaya Hantal Hans tekesiyle
birlikte girmifl.

‘Kızartıcı bir sıcaklık!’ demifl Hantal Hans.
‘Horoz kızarttı¤ımız için,’ demifl kıral kızı.
‘Çok güzel. Bende kargamı kızartırım!’
‘Tabiki, ama içinde kızartacak bir fleyin var mı? Benim ne bir

tavam nede bir tencerem var’ demifl kıral kızı. 
‘Hiç sorun de¤il. Benim var,’ demifl Hantal Hans ve torbasından

a¤aç terli¤i çıkarıp, kargayı yavaflça içine koymufl.
‘Bu bir ö¤ün yemek, ama ya salça?’ diye sormufl kıral kızı.
‘Hiç sorun de¤il, o kadar çok salçam var ki, yarısını döksem bile

kalanı yeterli’ demifl Hantal Hans ve ceplerindeki çamuru 
boflaltmıfl.
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‘Çok hofllandım! Soruları cevaplamasını iyi biliyorsun, konusma
yetene¤in var ve senden kocam olmanı istiyorum! Bilmeni iste-
rimki, söyladi¤imiz her laf yarın gazetede çıkacak. Her pencerenin
önünde çalıflkan birer kalemdar var, dahası gördü¤ün o 
biliradamın kendisi hiçbir fley bılmez!’ demifl kıral kızı. Derken
kalemdarlar kahkahalarla gülmüfl ver birer damla mürekep 
damlatmıfllar yere ‘Lapskkk’.

‘O zaman kendisine en iyisini ö¤reteyim,’ demifl Hantal Hans ve
cebindeki çamuru biliradamın yüzüne fırlatmıfl.

‘Çok güzel!’ demifl Kıral kızı ‘Bak bunu ben yapamazdım, ama
ö¤renece¤im!’ Ve derken Hantal Hans tacı olan bir kıral olmufl ve
tahtına oturmufl. Bütun bunları biliradamın gazetesinde okuduk.
‹nanılır gibi de¤il!
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Çirkin Ördek

Do¤anın çok güzel oldu¤u bir yaz mevsimi, bu¤day tarlaları 
sapsarı, yulaf henüz yeflil ve vadilerde yeflermifl ot yı¤ınları. Uzun
ve kırmızı bacaklı leylek arapça konufluyormufl, öyle ya nede olsa
annesinden ö¤rendi¤i dil. Etrafları Rundtom, Ager ve Eng gibi
büyük ormanlarla çevriliymifl ve bu ormanların içinde derin
göller varmıfl. Evet, herfley birer do¤a harikası! Günefl ıflınları
altında, etrafı derin su kanallarıyla çevrili eskimi eski bir çiftlik
varmıfl. Sudan çiftli¤in duvarlarına kamıfl dalları sıçrıyormufl. Bu
kamıfl dalları o kadar güçlü ki, çocuklar hiç zorlanmadan
tırmanıverıyormufl ve bu güzelim bitkinin arasında kuluçkaya
oturmufl bir ördek varmıfl. Ve bu ördek minicik yavrularının
yumurtalarından çıkmasını bekliyormufl. Ama ördek ana minik
yavruları gecikti¤i için birazcık üzgünmüfl. Di¤er ördekler,-
kanalda yavrularına kanalı gezdirip tanıtırken, o halen
yatıyormufl yumurtalarının üstüne. Ve nihayet yumurtaları bir biri
ardına çatlamaya bafllamıfl. ‘P‹P P‹P’ diye ba¤ırmıfl canlanan
yumurta sarıları. ‘RAP RAP,’ diye cevaplamıfl ördek ana ve bütün
ördek yavrular bir a¤ızdan tekrarlamıfllar analerinin dediklerini.
Derken yavaflça da¤ılmıfllar vahfli bitkilerin arasında. Ördek ana
yavrularının gitmesine izin vermifl. Öyle ya, yeflil iyi gelirmifl
gözlere.

‘Bu dünya ne kadarda büyük böyle,’ demifl minik yavrular ve
dünyanın yumurta sarısından daha büyük oldu¤unu düflünmüfller.
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‘Dünya sadece bu kadar de¤il?’ demifl ördek ana ve devam
etmifl‘ Dünya, bahçenin o ucundan bafllayıp, taa rahibin tarlasına
kadar uzanır! O tarafa daha hiç gitmedim! Ama çok flükürki 
hepiniz yanımdasınız ya! Derken kalkar ördek ana.

‘Hayır hayır, hepiniz burda de¤ilsiniz! En büyük yumurta halen
orda. Daha ne kadar zaman alır acaba? Canım sıkılmaya baflladı!’
demifl ve tekrar yumurtanın üstüne oturmufl. Aradan çok zaman
geçmeden, karflısına ihtiyar bir ördek çıkevermifl.

‘Nasıl gidiyor?’ diye sormufl ihtiyar ördek devriye gezerken.
‘Çok zaman geçmeden bu yumurta da çatlar,’ demifl ördek ana

ve devam etmifl ‘Baksana di¤er yavrularıma! flimdiye kadar
gördü¤üm en güzel ördek yavruları! Babalarına nekadar da 
benziyorlar öyle! Beni ziyarete gelmemesi ne kadar kötü.’ demifl.

‘fiu çatlamak istemiyen yumurtaya bakayım,’ demifl ihtiyar
ördek ve e¤ilmifl ‘Aman tanrım, bu bir hindi yumurtası! Bir 
keresinde bende kandırıldım böyle. Ne kadar acı çekmifltim bir
bilsen! Üzgünüm ama bu hindi yavruları sudan çok korkar ne
kadar hopladıysamda, onları bir türlü suya çekemedim. Bakayım
flu yumurtaya bir daha! Evet evet, bu bir hindi yumurtası. Senin 
yerine olsam kalkar ve küçük ördeklerime yüzmeyi ö¤retirdim.’

‘Biraz daha beklemek istiyorum,’ demifl ördek ana ve devam
etmifl. ‘Bu kadar beklediysem, biraz daha beklerim.’ 

‘Sen bilirsin,’ demifl ihtiyar ördek ve gitmifl.
Nihayet yumurta çatlamifl ve ‘Hip Hip’ diyip çıkmifl yavrucak

yumurtadan. Yavrucak çok büyük ve çirkinmifl. Ördek ana bakmıfl
ve: ‘Nekadar korkunç bir ördek yavrusu!’ demifl ve ‘Di¤erlerine
hiç benzemiyor. Bir hindi olmaması gerekiyordu. Bir an önce suya





girmeliyiz, yüzemiyorsada, itiveririm suya olur biter,’ demifl 
kafasını sallıyarak.

Ertesi gün hava çok güzelmifl. Günefl o güzelim bitkileri 
ısıtıyormufl. Derken ördek ana yavrularını yanına alıp, kanalın
yanına gitmifl. ‘fiap’ diye atlamıfl suya. ‘Rap Rap’ demifl ve 
yavruları birbiri ardına suya atlamıfllar ve boynuna kadar suya
gömülmüfller. Sonra çabucak su yüzüne çıkmifllar tekrar. Derken
hindi yavrusu atlamıfl suya.

‘Bu bir hindi de¤il. Bakın ne kadarda güzel kullanıyor 
bacaklarını! Bu olsa olsa benim yavrum. Aslında çok güzel bir
yavrucak. ‘Rap Rap’ gelin sizi ördek çiftli¤iyle tanıfltırayım, ama
bana yakın durmaya çalıflın, olur ya birileri ezmesin ve kedilere
dikkat!’

Derken ördek çiftli¤ine gelmifller. ‹çerde korkunç bir gürültü
varmıfl. Az sonra içeri girdiklerinde, iki ördek ailesinin bir 
yılanbalı¤ı kafası için kavga ettiklerini görmüfller ve onlar kavga
etmeye dursun, kedi kafayı almıfl ve kaçmıfl.

‘‹flte dünyamızın hali,’ demifl ördek ana ve gagasını yalamıfl.
‘Bacaklarınızı kullanın!’ demifl ördek ana ve devam etmifl: ‘Bak,
yürüyorsunuz iflte. Orda duran ihtiyar örde¤i selamlayın. Uslu bir
ördektir kendisi. ‹spanyol kanı taflır ve kibirlidir biraz. Gördünüz
mü baca¤ındaki kurdelyeyi? Bu bir hayvanın alabilece¤i en büyük
ödüldür. Bu kurdelye her insanın ve hayvanın onu tanıması için
takılmıfltır ve herkesin onu çok sevdi¤i anlamına gelir.

‘Yürüyün haydi! Bacaklarınız sürtülmesin birbirine öyle!
Terbiyeli bir ördek bacaklarını düzgün atar, tıpkı anaları ve 
babaları gibi. Hadi bakalım! Kafalarınızı kaldırıp yürüyün! Ve
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derken yürümüfller. Bu arada çiftlikteki di¤er ördekler kendilerine
bakıp, yüksek sesle ba¤ırmıfllar.

‘Bakın flunlara! Alın size bir cins daha, sanki burdakiler 
yetmiyormufl gibi. Aman tanrım, aralarındaki o örde¤e bakın! 
Ne kadar da çirkin öyle! Bakın iflte ona tahammülümüz 
hiç yok!’ 

Tam o arada, ördeklerden biri çirkin örde¤in üstünden uçup,
ensesinden ısırmıfl.

‘Bırak onu! Onun kimseye bir zararı yok!’ demifl ördek ana.
‘O çok çirkin ve iriyarı,’ demifl çirkin örde¤in ensesinden ısıran

ördek.
‘Ördek ananın yavrucakları çok güzel ama biri hariç,’ demifl

kurdeleli ihtiyar ördek.
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‘Yanlıflınız var! Di¤erleri kadar güzel olmasada, onlar kadar
güzel yüzüyor ve onun zamanla güzelleflece¤ini söyliyebilirim.
Bütün sorun yumurtada biraz uzun süre kalması. Onun için do¤al
formunu almadı daha. O aslında bir erkek ördek ve o kadarda
güzel oması gerekmiyor. Eminim güçlü bir ördek çıkacak ondan!’

‘Di¤er yavruların çok güzel. Kendinizi evinizdeymifl gibi 
hissedin. Bir yılanbalı¤ı kafası bulursanız bana getirin!’ demifl
kurdeleli ihtiyar ördek.

Derken ördek ana ve yavruları kendilerini evlerindeymifl gibi
hissetmifller ama, yumurtadan son çıkan, iriyarı, fliflman ve çirkin
yavruca¤ın baflına olmadık fleyler gelmifl, ısırılmıfl, itilmifl ve bol
bol alay edilmifl kendisiyle hem tavuklar hemde ördekler 
tarafından.

‘O çok büyük,’ demifl ördek çiftli¤indeki herkes ve bu arada 
hindimsi horoz yüzerek yaklaflmıfl yanına ve alabildi¤ine 
gagalamıfl çirkin örde¤i. Kıpkırmızı olmufl çirkin örde¤in kafası.
Zavalı çirkin ördek nerde duraca¤ını ve nereye kaçaca¤ını
flaflırmıfl. Kendini ördek çiftli¤inde gülünç bir durmda hissetmifl
yavrucak.

Derken ördek çiftli¤indeki ilk gün bitmifl ve durum daha da
kötüye gitmifl. Zavalı çirkin ördek bütün ördeklerden payını
almıfl, hatta kendi kardefllerinden bile.

‘Keflke kediye yem olsan, seni aptal kafalı,’ demifl kardeflleri.
‘Keflke uzaklarda olsaydın flimdi,’ demifl ördek ana kendisine. 
Bu arada di¤er ördekler durmadan ısırmıfl yavruca¤ı. Tavuklar

bile gagalamıfl kendisini. Bütün bunlar yetmiyormufl gibi, 
ördeklere yem veren kız çocuk tekmeleyivermifl çirkin örde¤i ve
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zavalı yavrucak uçuvermifl harımın öbür tarafına. Derken ufacık
kuflların yafladı¤ı çalıların üstüne düflüvermifl. 

‘Bütün bunlar çirkin oldu¤um için,’ diye düflünmüfl yavrucak ve
gözlerini kapatıp koflarak uzaklaflmıfl. Az sonra yabani ördeklerin
yafladı¤ı bir göle gelmifl. Geceyi yorgun argın orda geçirmifl.
Sabahleyin yabani ördekler uçuflurken, yeni arkadafllarını
görmüfller.

‘Sen de kimsin öyle?’ diye sormufllar. Çirkin ördek etrafını 
dikkatle süzmüfl ve elinden geldi¤ince nazik selamlamıfl onları.

‘Sen oldukça çirkinsin, ama bizden biriyle evlenmiyece¤ine göre,
sorun yok!’ 

Yavruca¤ın aklının ucundan bile geçmiyormufl böyle birsey.
Yeterki buracıkta birazcık kalıp, göl suyundan birazcık içebilsin!
Tamı tamına iki gün kalmıfl yavrucak gölde ve derken, 
yumurtalarından yeni çıkmıfl ve çok diri iki yabani kaz çıkıvermifl
karflısına.

‘Bize bak!’ demifller çirkin örde¤e.
‘Çok çirkinsin ve hoflumuza gidiyorsun. Bizimle beraber uçmak

ister misin? Bu yakınlarda bir göl daha var. Orda uslu yabani
ördekler yaflıyor, hepsi bayan! Onlarla mutlulu¤unu 
deniyebilirsin, öyle ya çok çirkinsin! Derken ‘pif..paf..’ sesleri
duyulmufl. Olmadık bir anda her iki kaz gölün sularına düflmüfl
ve az zaman sonra sular kıpkırmızı kesilmifl. Derken tekrar tekrar
duyulmufl ‘Pıf.. Paf..’ sesleri ve diger yabani ördekler havada
uçuflmufl. Sonra anlaflılırki, gün büyük av günüymüfl. Avcılar
gölün etrafında, hata a¤açların üstünde saklanmifl olur olmaz atefl
ediyorlarmıfl. Mavimsi barut dumanları a¤açların arasında ve
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gölün üstünde bir bulut gibi asılıvermifl gökyüzünde. Avcı köpe¤i
çamurlarda sürüne sürüne göle girmifl ve aniden çirkin ördekle
burun buruna gelmifl. Çirkin ördek saklanırken, köpek dilini
uzatıp, difllerini göstermifl. Korkudan nasıl saklanaca¤ını
düflünürken çirkin ördek, köpek beklenmedik bir anda sahibine
dönmüfl. 

“Aman tanrım!’ Çirkin ördek içini çekmifl ‘O kadar çirkinim ki,
bir köpek bile beni ısırmak istemiyor.’

Oldu¤u yerde kalır yavrucak. Akflama do¤ru yola koyulur, 
vadileri ve tarlaları olmadık bir rüzgarlı havada geçip, çok mu
çok ahflap bir çiftli¤e gelir. Öylesine ahflap bir çiftlik ki, çiftli¤in
kendisi bile ne zaman yıkılaca¤ını bilmezmifl. O müthifl rüzgarda
yerlere tutunurken, rüzgar çiftli¤in kapısını aralamıfl ve çirkin
ördek yavaflça içeri girmifl.

Çiftlikte kedisi ve tavu¤u olan ihtiyar bir kadın yaflıyormufl.
O¤lum adını verdi¤i kedi iplik dokurmufl ve iplik topu gibi
yuvarlanırmıfl. Tavu¤un ise bilmedik kısa bacakları varmıfl. 
‹htiyar kadın bu yüzden tavu¤una ‘bacaksız’ dıyormufl.
Tavukca¤ız iyi yumurta yumurtluyormufl, bu yüzden de ihtiyar
kadın onu çocu¤u gibi seviyormufl. Sabahleyin misafirlerini 
farketmifller. Kedi ba¤ırıp difllerini göstermifl, tavuk ise 
ba¤ırmıfl.

‘Neler oluyor burda!’ demifl ihtiyar kadın ve etrafına bakmıfl,
gözleri kötü görsede, çirkin örde¤i, yolunu kaybetmifl, fliflman bir
örde¤e benzetmifl.

‘Güzel bir av! Artık ördek yumurtalarımda olacak. Aman tanrım
bu erkek bir ördek olmasın! Deniyelim, demifl ve örde¤i üç hafta
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boyunca yumurtaya oturtmufl, ama yumurtalar birtürlü gelme-
mifl.’

Kedi evin efendisi ve tavuk ise evin hanımı: ‘Biz ve dünya’
diyorlarmıfl kendilerini büyüterek. Çirkin ördek, farklı düflünmek
de var demifl, ama tavuk bu sözlere içerlenmifl.

‘Yumurtlar mısın? Hayır! O halde kapa çeneni!’ demifl tavuk 
çirkin örde¤e.

‘‹plik yapmayı bilir misin? Hayır! Konuflma adam gibi insanlar
konuflurken.’

Çirkin örde¤in neflesi hayli bozulmufl ve dıflardaki o güzelim
havayı ve güneflin sıcaklı¤ını düflünmüfl. Canı çekmifl o güzelim
suların üstünde uçmayı. ‘Yumurta yapmaktan baflka ifle 
yaramazsın. Bilir misin o güzelim suların üstünde uçmanın ne
demek oldu¤unu?’ demifl çirkin ördek tavu¤a.

‘Evet, iyi bir e¤lence. Çıldırdın mı sen? Kedi bizim en iyi 
bilenimizdir. Sor bakalım canı suların üstünde uçmak istiyor mu?’
diye sormufl tavuk.

‘Sanırım beni anlamadınız,’ demifl çirkin ördek.
‘Evet anlamadık seni! Peki kim anlıyacaktı seni? Sen kediden ve

hanımımızdan daha çok fley bilemezsin, beni hesaba hiç 
katmıyalım. Büyütme kendini öyle! Seni bu halinle de olsa 
teflekkür et!’
‘‹çinde bulundu¤un bu salondan ve etrafındakilerden birfleyler

ö¤ren! Hayır hayır sen bir aptalsın ve seninle beraber olmak hofl
de¤il! Bana inanabilirsin! Sana hofl olmuyan fleyler söylüyorum.
Seni elefltirenlerden arkadafl bulmaya çalıfl. Ne güzel, yumurtaya
oturmuflken birfleyler ö¤reniyorsun iflte!’ demifl tavuk.
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‘O büyük dünya ya çıkmak istiyorum,’ demifl çirkin ördek.
‘Buyrun,’ demifl tavuk ve derken çıkmıfl içerden çirkin ördek.

Sulara dalarak uçmufl. Nedense artık, çirkinli¤ini görmemifl di¤er
kufllar ve bu arada sonbaharın geldi¤ini görmüfl. Ormandaki a¤aç
yaprakları sararmıfl ve rüzgar onları savurup duruyormufl 
gökyüzünde. Havalar iyice so¤umufl ve tilki tepenin üstünde 
durmadan üflüdü¤ünü haykırıyormufl. Dolu ve kar yüklü bulutlar
gökyüzünde kıflı beklerken, çirkin ördek bu so¤uk havadan hiç
hoflnut de¤ilmifl. Bir akflam, günefl batıflından hemen sonra,
çalıların arasından bir sürü kufl havalanmıfl. Çirkin ördek 
böylesine güzel kuflları daha önce hiç görmemifl, uzun, beyaz ve
parlak kanatlı kufllar. Bu kuflların ku¤ular oldu¤unu anlamıfl. O
kadar yüksek uçuyorlarmıfl ki! Çirkın ördek durmadan etrafını
dolanıp, onları seyretmifl. Daha sonra onların sıcak ülkelere, açık
göllere uçtu¤unu ö¤renmifl. Bu güzel kufllar gözden kayıpolunca,
dalmıfl çirkin ördek sulara ve tekrar çıkmıfl. Tanımadı¤ı bu kufl
türü çok hofluna gitmifl. Onları kıskanmamıfl ama, onlar gibi
olmamın nekadar güzel birfley oldu¤unu düflünmüfl. Keflke
ördekler beni aralarında barındırabilseydi. ‘Zavalı çirkin ördek,’
demifl kendi kendine ve derken so¤uk bir kıfl basmıfl. Donmamak
için durmadan yüzmüfl çirkin ördek gölde. Geceleri sı¤ındı¤ı
delik zaman geçtıkçe daha da donmufl. Buzlarda donup 
kalmamak için, sürekli bacaklarını kullanmıfl yavrucak. En 
sonunda donuvermifl göl sularında. Ertesi gün bir köylü 
yavruca¤ı görmüfl, ayak topu¤uyla buzları kırıp, çirkin örde¤i
evine, hanımına götürmüfl. Çirkin ördek tekrar canlanmıfl ve evin
çocukları onunla oynamaya bafllamıfl. Ama çirkin ördek baflına



24

kötü fleyler gelece¤inden korkmufl. Korkudan fırlamıfl yerinden ve
uçup süt tenceresinin içine oturmufl. Sütler etrafa sıçramıfl.
Kadınca¤ız korkudan ba¤ırınca, yavrucak tekrar uçup, mutfaktaki
tereya¤ı fıçısına oturmufl. Nasıl bir görüntü öyle! Kadınca¤ız
ba¤ıra ça¤ıra kovalamfl yavruca¤ı elindeki maflayla. Derken 
çocuklar güle oynaya ba¤ırıp koflturmufl çirkin örde¤i yakalamak
için. ‹yi ki dıfl kapı açıkmıç. Yavrucak dıflarda ya¤an karların içine
atmıfl kendisini. Bütün bu zorlukları anlatmak o kadar zor ki,
anlamak için böylesi bir kıflı yaflamak lazımmıfl. Çirkin ördek
bütün kıfl boyu göldeki kamıflların arasında saklanmıfl. Sıcak
günefl tekrar do¤unca, çöl kuflları tekrar ötünce, ilkbahar gelmifl.
Derken daha güçlü kanatlarını açıp uçmufl. Az zaman sonra guzel
çiçeklerin koktu¤u vadilerin su kanallarıyla birleflti¤i, henüz
çiçekleri yeni açmıfl bir elma bahçesine gelmifl yavrucak. Her 
tarafta bir ilkbahar canlılı¤ı varmıfl ve bir anda karflısına tüylerini
çırpıp nazikçe yüzerek gelen çok güzel üç beyaz ku¤u kuflu
çıkıvermifl. Çirkin ördek hayranı oldu¤u bu kuflları önceden
tanıyormufl.

‘Uçup, size geliyorum de¤erli kıraliyet kuflları! Umarım çirkin
ve yanınıza gelmeye cesaret etti¤im için beni öldürmek 
istiyeceksiniz. Olsun, ördekler, tavuklar, kız çocu¤u ve acımasız
so¤uk kıfllar öldürece¤ine, sizin beni öldürmeniz daha do¤ru
olur,’ demifl ve o güzel kuflların yanına gitmifl.

‘Hadi öldürün beni,’ demifl ve kafasını suya indirmifl. Bu arada
sudaki resmini görmüfl. O çirkin, karamsı ve fliflman bir ördek
de¤il, bir ku¤unun ta kendisi. Bütün zorlukları unutup, mutlu bir
gelece¤e bakmaya bafllamıfl yavrucak. Di¤er leylekler etrafında



dolaflıp, okflamıfllar yavruca¤ı. Derken bir gurup çocuk ku¤ulara
yem vermeye gelmifl.

‘Bakın, yeni bir ku¤u daha gelmifl’ demifller ve koflup durmufl
çocuklar ku¤u ailesinin etrafından ve bol bol ekmek ve pasta
atmıfllar güzel kufllara hep bir a¤ızdan ba¤ırarak:

‘O yenisi en güzeli, ne kardar da genç ve güzel öyle!’
Derken yavrucak gagasını kanatlarının altına alıp, kendini çok

mutlu hissetmifl, ama hiç gururlu de¤il, öyle ya iyi bir yürek 
kendini hiç gururlu hissetmezmifl! Baflına gelmedik fleyleri
düflünüp, flu an en be¤enilen kufl olmanın mutlulu¤unu
yaflıyormufl. Kıyıdaki papatyalar kendisini kutlarcasına uzanmıfl
ve günefl alabildi¤ine ısıtmfl zarif yavruca¤ı. Az sonra kanatlarını
germifl ve bütün içtenli¤iyle: 'Bukadar mutlulu¤u çirkin bir 
ördekken hiç düflünmemifltim,’ demifl.
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Bezelyenin üstündeki prenses

Günün birinde gerçek bir prensesle evlenmek istiyen bir prens
varmıfl. Derken gerçek bir prensesi bulmak için bütün dünyayı
dolaflmıfl prens, ama her yerde önüne olmadık sorunlar çıkmıfl,
varmıfl prensesler olmasına da, hepisinin prenseslikle uyuflmuyan
bir tarafları varmıfl. Derken büyük bir piflmalık içinde saraya
tekrar dönmüfl, öyle ya amacı gerçek bir prensesle evlenmekmifl.
Bir gece olmadık bir fırtına kopmufl, gökyüzü gürlemifl, flimflekler
çakmıfl ve ya¤mur dolusu bulutlar hüngür hüngür boflalmıfl.
Korkunç bir gece! Derken flehrin kapısı çalınmıfl. ‹htiyar kıral
kapıyı açmaya gitmifl. Kapının hemen öbür tarafında bir prenses
bekliyormufl. Aman tanrım! Ya¤mur ve o acımasız fırtına neler
yapmıfl öyle o zarif bedene! Ya¤mur suları prensesin saçlarından,
yanaklarından akıp, ayakabılarının uçlarından girip,
topuklarından çıkıyormufl ve derken kızca¤ız gerçek bir prenses
oldu¤unu söylemifl ihtiyar kırala. 

‘Yakında ö¤reniriz!’ diye geçirmifl ihtiyar kıraliçe içinden ve hiç
bir fley söylemeden yatak odasına gitmifl. Yatak döflemelerini bir
kenara koyup, döfle¤in altına bir bezelye taneci¤i yerlefltirmifl ve
ve onun üstüne yermi döflek koymufl. Yirmi döfle¤in üstüne ise
iyisinden yirmi yorgan koymufl. Ve bu yatakta sabahlamıfl
prenses. Sabahleyin sormufl ihtiyar kıraliçe perensese:

‘‹yi uyudun mu?’
‘Çok berbat!’ demifl prenses ve: ‘Tek gözümü bile kapatmadım
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gece boyunca. Tanrı bilirki, ne vardı yata¤ımın altında!? Çok sert
bir fleyin üstünde yatmıfl olmalıyım ki, her tarafım morarmıfl gibi!
Çok korkunç!’

Derken ihtiyar kral ve kraliçe bu zarif kızın gerçek bir prenses
oldu¤unu anlamıfl. Öyle ya, nede olsa yirmi döfle¤in ve yorganın
altına yerlefltirilmifl bir bezelyeyi hissetmifl kızca¤ız. Aradan çok
zaman geçmeden, prens prensesle evlenmifl, o minicik bezelye
kraliyet müzesine kaldırılmıfl ve halende orda, e¤er birileri
almadıysa. Alın size gerçek bir masal.
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Çakmak

Bir köy yolunda bir asker marfllıyarak geliyormufl: Bir iki! Bir iki!
Sırtında çantası ve kılıfında kılıcıyla savafltan dönüyormufl eve.
Derken bir cadıyla karflılaflmıfl yolda. Cadı o kadar tuhafmıfl ki, alt
dudakları gö¤süne kadar uzunmufl. 

‘‹yi akflamlar asker! Kılıcın ve çantan ne kadar da güzel öyle!
Sen gerçek bir askersin! Sahip olmak istedi¤in kadar paran
olacak..’

‘Teflekürler cadı kadın,’ demifl asker.
‘O büyük a¤acı görüyor musun?‘ demifl cadı kadın ve hemen

yanında durdukları a¤acı göstermifl. Bu a¤acın bir deli¤i var,
üstüne çıkarsan görürsün, sonra da yavaflça dibine ineceksin.
Kemerine bir ip ba¤lıyaca¤ım ve ba¤ırdı¤ın zaman seni çekip
çıkaraca¤ım..’

‘Ne yapacam orda?’ diye sormufl asker.
‘Paraları getireceksin,’ demifl cadı: ‘A¤acın dibine girdi¤inde,

yüz lambanın yandı¤ı ve gayet aydınlık, kocaman bir koridorda
bulacaksın kendini. Derken anahtarları üstünde üç kapı
göreceksin. Birinci odaya girdi¤inde, ortada, üstünde bir köpe¤in
oturdu¤u, kocaman bir sandık göreceksin. Köpe¤in çay fincanları
büyüklü¤ünde bir çift gözü var, ama sen hiç ilgilenme onunla.
Sana mavi kareli önlü¤ümü verece¤im. Önlü¤ümü yere serip,
köpe¤i cesurca alıp üstüne oturtacaksın, sonra sandı¤ı açıp ve
istedi¤in kadar para alacaksın, ama hepisi bakır para! Gümüfl
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para istiyorsan, bir sonraki odaya gireceksin. Ama orda da gözleri
de¤irmentaflı büyüklü¤ünde bir köpek var. Köpekle hiç ilgilenme!
Onu önlü¤üme oturt ve istedi¤in kadar para al! Ama altın para
istiyorsan, taflıyabilece¤in kadar alabilirsin. Bunun için üçüncü
odaya girmen gerekiyor! O odadaki para sandı¤ına oturan
köpe¤in gözleri kule büyüklü¤ünde ! O asıl bir köpek, bundan
emin olabilirsin, ama sen onunla hiç ilgilenme. Onu benim
önlü¤üme oturtursan sana birfley yapmaz. Sonra da istedi¤in
kadar altın al sandıktan.’

“Güzel,’ demifl asker: ‘Peki senin bu iflte payın ne? Bir payının
olabilece¤ini düflünüyorm da!’

‘Hayır!’ demifl cadı: ‘Tek kurufl bile istemiyorum: ‘Bana, ninemin
en son ordayken unuttu¤u çakma¤ı getireceksin.’

‘Öyle ise ba¤la ipi,’ demifl asker.
‘‹flte ip. Bu da benim mavi önlü¤üm,’ demifl cadı. 
Ve derken a¤aca tırmanmıfl asker. Sonra da yavaflça bırakmıfl

kendini ve cadının dedi¤i yüz lambanın aydınlattı¤ı koridora
inmifl.

Birinci kapıyı açmıfl: Abuu o çay fincanı kadar büyük gözleri
olan köpek askere bakmıfl.

‘Sen sevimli bir köpeksin,’ diyip köpe¤i kaldırmıfl ve önlü¤ün
üstüne bırakmıfl, çeplerini bakır paralarla doldurup, sandı¤ı
tekrar kapatmıfl ve köpe¤i tekrar üstüne koymufl. Ordan ikinci
odaya geçmifl: Uhhaaaa, orda gözleri de¤irmen taflı kadar büyük
köpek oturuyormufl.

‘Bana fazla bakma gözlerin a¤ırır,’ demifl asker ve aldı¤ı gibi
köpe¤i cadının önlü¤üne koymufl. O kadar çok gümüfl parayı
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görünce, ceplerindeki bütün bakır paraları boflaltıp, yerine gümüfl
paraları doldurmufl. Yetmiyormufl gibi çantasını da doldurmufl.
Derken üçüncü odaya geçmifl. Hayırrr, çok i¤renç! Burdaki
köpe¤in gözleri gerçekten kule kadar büyükmüfl ve bu kocaman
gözler de¤irmen taflı gibi dönüyormufl köpe¤in kafasında.

‘‹yi akflamlar,’ demifl ve böylesi büyük bir köpe¤i ilk kez 
gördü¤ü için, flapkasını çıkarmıfl. Köpek askere pek bakmadı¤ı
için, asker onu aldı¤ı gibi yere koymup, sandı¤ı açmıfl. Aman
tanrım! Nekadar da altın varmıfl öyle! Bu kadar parayla bütün
kopenhag’ı, bütün pastacı kadınların flekerlemelerini, bütün
oyuncak askerleri, dünyanın bütün kaymak ve salıncaklarını
alabilece¤ini düflünmüfl. Gerçekten çok para!

Derken asker cep ve çantasındaki bütün gümüfl paraları fırlatıp,
ceplerini, çantasını, flapkasını ve çizmelerini altın paralarla
doldurmufl. Öyle ki, yürümekte zorlanmıfl. Artık zenginim diyip,
köpe¤i yerine koymufl, kapıyı kapatmıfl ve cadıya kendisini
çekmesi için ba¤ırmıfl.

‘Beni yukarı çek, seni ihtiyar cadı!’
‘Çakma¤ı aldın mı yanına?’ sormufl cadı.
‘Do¤ru,’ demifl asker: ’Unutmuflum.’ Ve dönüp, almıfl çakma¤ı.
Cadı askeri yukarı çekmifl. Cepleri, çantası, flapkası ve çizmeleri

altın para dolu asker tekrar gelmifl yolun üstüne.
‘Ne yapacaksın bu çakma¤ı?’ diye sormufl asker.
‘Sana ne?’ demifl cadı: ‘Artık çok paran var, ver bana o çakma¤ı!’
‘Bana çabucak söylemezsen kılıcımı çeker ve kafanı keserim!’
‘Hayır söylemem!’ demifl cadı. Asker kafasını kesmifl 

cadının. Kadınca¤ız yerlerde kalıvermifl. Asker bütün paraları
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cadının önlü¤üne ba¤layıp, çakma¤ı cebine atıp, flehrin yolunu
tutmufl. 

Asker, meyhanesi harika, güzel bir flehre gelmifl. Meyhaneye
gelir gelmez, en güzel odayı ve en çok sevdi¤i yemekleri
emretmifl. Öyle ya, artık çok zengin! 

Askerin çizmelerini fırçalıyan hizmetçi, çizmelerin a¤aların
çizmelerine çok benzedi¤ini söylesede, asker ertesi gün yeni
çizmeler ve giysiler almıfl. Askere zengin bir a¤a gibi
davranıyormufl herkes artık. Ona flehrin güzelliklerini
göstermifller, kralı ve güzel prensesi anlatmıfllar.

‘Onu nasıl görebilirim?’ diye sormufl asker.
‘Onu görmek çok zor,’ demifl herkes: ‘Prenses, etrafı bir sürü
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duvar ve yüksek kulelerle çevrili, bakırdan bir sarayda
yaflıyormufl. Kıraldan baflka yanına kimse gitmeye cesaret
etmiyormufl. Sebebi, bir falcı kadının, prensesin yakında bir cılız
askerle evlenece¤ini söylemesi ve bu kıralın hiç hofluna
gitmiyornufl.

‘Onu görmek isterim,’ diye düflünmüfl asker.
Asker çok güzel bir hayat yaflıyormufl, tiyatroya gidiyor, kralın

bahçesini geziyor ve fakir çoculara para da¤ıtıyormufl. Bütün
bunlardan çok memnunmufl. Eskiyi düflünerek, parasızlı¤ın ne
demek oldu¤unu iyi biliyormufl. Artık parası, güzel elbiseleri,
arkadaflları ve kendisine iyi davranılan zengin biriymifl. Ama
hergün para harcayıp, kurufl kazanmadı¤ı için, iki kuruflu bile
kalmamıfl. O çok sevdi¤i odasından uzaklara, çatı katında bir
odaya taflınmıfl. Artık kendi çizmelerini kendisi temizliyor,
yırtıklarını kendisi dikiyor ve çok merdiven oldu¤u için hiç bir
arkadaflı onu ziyarete gelmiyormufl. 

Geceleri çok karanlıkmıfl ve bir mum alacak parası yokmufl.
Derken aklına cadının yardımıyla indi¤i a¤aç kökünden çıkardı¤ı
çakma¤ın filitresi gelmifl, çakma¤ı çabucak bulmufl ve çakar
çakmaz kıvılcımların arasından gözleri çay fincanı
büyüklü¤undeki köpekek çıkmıfl askerin hemen önüne ve:

‘Bir arzunuz mu vardı efendim?’ diye sormufl.
‘Ne dedin?’ demifl asker: ‘‹lginç bir çakmak! Yani ben flimdi

arzuladı¤ım her fleyi alabilir miyim? Bana para bul!’ demifl asker
ve aniden kaybolmufl köpek. Fazla zaman geçmeden, a¤zında bir
torba altınla dönmüfl. Böylelikle asker çakma¤ın de¤erini anlamıfl.
Çakma¤ı bir kere çaktı¤ında bakır paralı sandı¤ın üstünde oturan
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köpek, iki kere çaktı¤ında gümüfl paralı sandı¤n üstünde oturan
köpek ve üç kere çaktı¤ında altın paralı köpek geliyormufl.

Derken asker tekrar iyi elbiseler giyinmifl, o güzel odalara
dönmüfl, o sevecen arkadaflları kendisini tekrar aramıfl!

Prensese kimsenin yaklaflmaması yalan olmalı, diye düflünmüfl
asker kendi kendine. Öyle ya herkes onun çok güzel oldu¤unu
söylüyormufl. Bakır sarayın büyük kulelerinin ardında yapayalnız
kaldıktan sonra, ne anlamı olurki o güzelli¤in, diye geçirmifl 
içinden. ‘Nerde benim çakma¤ım?’ demifl asker ve çakmifl
çakma¤ı. Gözleri çay fincanı kadar büyük köpek hemencik
çıkıvermifl ortaya.

‘Biliyorum! Vakit geceyarısını geçti,’ demifl asker: ‘Ama ben
bütün içtenli¤imle prensesi istiyorum, sadece bir saniye!’ Köpek
çabucak çıkmıfl kapıdan, daha asker olacakları düflünmeden,
köpek belinde herkesin kendisine gerçek bir prenses diyebilece¤i,
güzel mi güzel prensesle içeri girmifl. Asker prensesi öpmeden
edememifl. Ne de olsa gerçek bir asker!

Derken köpek prensesi tekrar götürmüfl. Sabahleyin, kral ve
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kıraliçe çaylarını içerken, prenses çok tuhaf bir rüya gördü¤ünü,
rüyada bir köpe¤e bindi¤ini ve bir askerin kendiflini öptü¤ünü
anlatmıfl.

‘Güzel bir hikaye!’ demifl kıraliçe.
Bunun gerçek bir rüya olup olmadı¤ını anlamak için, ihtiyar bir

cariyenin bir sonraki gece prensesin yata¤ında nöbet tutmasına
karar verilmifl.

Asker prensesi çok özleyince, köpek tekrar saraya gidip,
prensesi aldı¤ı gibi kaçmıfl. Ama ihtiyar cariye su terliklerini
giyip, peflinden koflmufl, köpe¤in büyük bir eve girdi¤ini görünce,
bir tebeflirle kapıya bir haç iflareti çizmifl. Aradan çok zaman
geçmeden köpek prensesi tekrar yata¤ına bırakmıfl. Derken köpek
askerin kapısıdaki haç iflaretini görmüfl ve flehrin bütün kapılarına
aynı iflareti çizmifl. Böylelikle cariye hangi kapı oldu¤unu
bulamıyacakmıfl.

Sabah erkenden kıral, kıraliçe, ihtiyar cariye ve sarayın bütün
askerleri prensesin akflam getirildi¤i evi görmeye gelmifl.

‘‹flte orası!’ demifl kıral haç iflaretli ilk kapıyı görünce.
‘Hayır orası, tatlı kocacı¤ım!’ demifl kıraliçe ve haç iflaretli bir

di¤er kapıyı göstermifl.
‘Orda burda!’ demifl herkes ve bu sonuçla evi bulamıyacaklarını

söylemifller.
At arabası sürmekten öte çok fley bilen kıraliçenin iyi bir fikri

varmıfl. Kıraliçe eline bir altın makas alıp, ipekten bir kumafl 
parçası kesip, güzel bir torba dikmifl. Sonrada torbaya bu¤day
doldurup, ufacık bir delik koyup, prensesin beline ba¤lamıfl.
Böylelikle prensesin nereye götürüldü¤ü anlaflılacakmıfl.
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Bir sonraki gece, köpek tekrar gelmifl, prensesi beline alıp,
kendisini çok seven, onunla evlenmek için prens bile olmak
istiyen askere götürmüfl.

Köpek, bu¤dayların yerlere nasıl aktı¤ını görmeden, prensesi
saraydan alıp, askerin kaldı¤ı evin penceresinin önüne gelmifl ve
duvarı tırmanarak pencereden içeri girmifl. Sabahle¤in kıral ve
kıraliçe kızlarını kimin kaçırdı¤ını anlamıfl ve askeri nezarete
atmıfllar.

Uhha! Nezaret çok karanlık ve cansıkıcıymıfl: ‘Yarın asılacaksın!’
demifl ordaki herkes. Korkunç, derken çakma¤ını meyhanede
unuttu¤unu hatırlamıfl asker. Derken asker pencere parmaklıkları
arasından halkın kendisini asılırken görmek için flehrin dıflına
koflturdu¤unu görmüfl . Bu arada askerlerin marflladı¤ını ve davul
sesleri duymufl. Herkes koflturup dururken, ayaklarında yırtık 
terlikli ve üstünde kurflun geçmez bir deri olan ve dörtnal koflan
bir ayakapçı çocuk görmüfl asker.

‘Hey ayakapçı çocuk! Acele etmene hiç gerek yok!’ demifl asker
çocu¤a: ‘Ben burdan çıkmadan birfley olmaz. Koflup ordaki evden
çakma¤ımı getirir misin? Sana para verece¤im! Ama elini çabuk
tutman lazım!’ Ayakapçı çocuk dört parayı yeterli görüp, çabucak
getirmifl çakma¤ı. Gelelim biz askerin ondan sonra yapacaklarına!

flehrin hemen dıflında, etrafını yüzbinlerce insanın sardı¤ı büyük
bir dara¤acı hazırlanmıfl. Kıral ve kıraliçe o güzel tahtlarına
oturmufllar ve hemen karflılarında hakim ve danıflmanları
oturuyormufl. Bu arada asker dara¤acının merdivenine çıkmıfl
bile, ama ipi kafasına geçiriyorlarmıfl ki, cezasını çekmeden önce
bir günah çıkarmak ifltedi¤ini ve bu iste¤inin yerine getirilmesini



istemifl. Birde bu dünyadaki son pipomu içmek istiyorum, demifl.
Kıral, askerin bu iste¤ine hayır dememifl. Derken asker

çakma¤ını bir, iki, üç kere çakmıfl ve bir anda her üç köpek aniden
çıkevermifl ortaya. Gözleri çay fincanı kadar büyük köpek, gözleri
de¤irmen taflı kadar büyük köpek ve gözleri kule kadar büyük
olan köpek.

‘Hadi! Asmamaları için bana yardım edin!’ demifl asker. Derken
köpekler savcı ve danıflmanlarına saldırmıfl. Kimin burnundan,
kiminse baca¤ından tutup, havaya fırlatmıfllar ve yere düflüp 
parçalanmıfl hakim ve danıflmanları.

‘Beni de¤il!’demifl kıral ama büyük köpek kıralı ve kıraliçeyi
aldı¤ı gibi yerdekilerin üstüne atmıfl. Askerler korkmufl ve halk:
‘Küçük asker kıralımız ol ve prenses senin olsun!’ diye ba¤ırmıfl.

Derken askeri kıralın arabasına bindirmifller ve her üç köpek
önden dansederek: ‘Yaflasın!’ diye ba¤ırmıfl. Küçük çocuk ise ıslık
çalarak askeri tanıfltırmıfl halkla. Çok geçmeden prenses bakır
saraya dönmüfl ve kıraliçe olmufl. Bütün olanlar çok hofluna
gitmifl prensesin. Dü¤ün sekiz gün sürmüfl ve köpekler dü¤ün
sofrasına oturup, büyük gözlerini göstermifller. 
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Bülbül

Bilirsin ya, Çin deki imparator çinlidir ve etrafındaki herkes
çinlidir. Bundan çok yıllar önce, zaten bunun için bu hikaye
dinlemeye ve unutulmamaya de¤er. Bu imparatorun dünyada efli
olmuyan, güzel mi güzel bir sarayı varmıfl. Di¤er saraylardan
oldukça farklı, porselen ve di¤er de¤erli eflyalardan olufluyormufl.
O kadar güzel oldu¤u kadarda, çılgın bir saraymıfl, ona
dokunmak için iyice tedbir almak gerekiyormufl. Sarayın
bahçesinde birbirinden güzel çiçekler varmıfl. Bu çiçeklere asılı
gümüfl çanlar varmıfl. Çiçekler dikkatleri çekmek için çanlı-
yormufl. Do¤rusu imparatorun bahçesındeki herfley büyük bir
titizlikle ayarlanmıfl ve bahçıvan bile bahçenin nerde bitti¤ini
bilmiyormufl. Daha yürümek istiyenler, uzun a¤açli ve derin göllü
bir ormanda buluyorlarmıfl kendilerini. Orman, çok mu çok derin
ve masmavi bir denizle bitiflikmifl. Büyük gemiler a¤aç dalları
altından geçiyor ve bu dallarda çok mu çok güzel türküler
söyleyen bir bülbül yaflıyormufl. Bülbül o kadar güzel
söylüyormufl ki, ifli gücü olan fakir balıkçı bile parma¤ını
kıprdamadan saatlerce dinliyormufl onu. Akflamları, balık a¤larını
toplarken bile sürekli dinliyormufl fakir balıkçı bülbülü.

‘Aman tanrım ne güzel bir ses!’ diyormufl balıkçı ve ifline
koyulup, bülbülü unutuyormufl. Ertesi gün, denize tekrar
açıldı¤ında, aynı fleyi tekrarlıyormufl:

‘Aman tanrım ne güzel bir ses!’



42

Dünyanın her köflesinden imparatorun sarayına misafirler
gelirmifl ve hayretler içinde seyrederlermifl sarayı ve bahçeyi.
Akflamları bülbülü dinlediklerinde:

‘En güzeli!’ diyorlarmıfl.
Misafirler ülkelerine döndüklerinde, büyük bir zevkle anlatı-

yorlarmıfl sarayı, bahçeyi ve bülbülü. Derken yazarlar kitaplar
yazmıfl imparatorun flehri, sarayı, bahçesi ve bülbülü hakkında.
Ama bülbül bu kitapların hep bafl sayfalarında olmufl. Sairler o
derin göllü, ormanda yaflıyan bülbül için fliirler yazmıfllar. Derken
bu kitaplar dünyayı dolaflmifl ve bunlardan bir kaçı imparatorun
eline geçmifl. 

‹mparator altın sandalyesine oturup, kitapları tekrar tekrar oku-
mufl. Okudukça kafasını memnuniyetlikle salayıp, gurur duymufl.
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Ama nedense herkes: ‘En güzeli bülbül,’ yazmıfl.
‘Ne demek bu?’ demifl imparator: ‘Güzel ama ben bu bülbüle

ilgili hiç birfley bilmiyorum. Benim imparatorlu¤umda, özellikle
bahçemde, böyle bir fley var mı? Demeki okuyarak bilmek
gerekiyor böyle fleyleri.’

Derken imparator vezirini ça¤ırmıfl yanına. Öyle bir vezirki
kendisi, kendilerinden daha düflük rütbeli birileri birfley
sordu¤unda yada söyledi¤inde, ‘Tüü’ cevabı verirmifl ve bu ‘Tü’
hiçbir anlam taflımıyormufl.

‘Benim de¤erli bülbül adında bir kuflum varmıfl,’ demifl
imparator ve: ‘Bu kuflun benim imparatorlu¤umun en de¤erli fleyi
oldu¤u söyleniyor. Niçin flimdiye kadar bu kuflla ilgili birfley
söylemedin bana?’

‘fiimdiye kadar böyle birfley duymadım,’ demifl vezir: ‘Sarayın
böyle bir fleyden haberi yok.’

‘Ben o kuflun bu akflam buraya gelip, bana türkü söylemesini
istiyorum,’ demifl imparator: ’Bütün dünya bana ait ve benim
bilmedi¤im bir fleyi konufluyor.’

‘fiimdiye kadar böyle birfley duymadım’ demifl vezir ve: ‘Onu
arayıp bulaca¤ım.’

Ama nerde bulacaktı? Derken vezir sarayın bütün
merdivenlerini inmifl çıkmıfl, koridorları, salonları dolaflıp, önüne
çıkan herkese sormufl, ama hiç kimsenin böyle bir kufltan
haberinin olmadı¤ını duyunca, imparatora tekrar gelip, bu kuflun
bazı yazarların abartması oldu¤unu söylemifl.

‘De¤erli imparatorum, yazılan her fleye inanmayın. Bu bir bulufl.
Bu bulufllara siyah sanat derler.’
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‘Ama benim bu okudu¤um kitap çok de¤erli Japonya
imparatorl¤u tarafından gönderilmifl ve içeri¤i yalan olamaz. Ben
bu bülbülü dinlemek istiyorom! O burda olacak bu akflam! Bu bir
emirdir! Bu kuflu bu akflam buraya getirmedi¤iniz taktirde,
sarayın bütün çalıflanlarını akflam yeme¤inden sonra
midelerinden dövdürece¤im,’ demifl imparator.

‘Psıng…Pe,’ demifl vezir, derken tekrar koflturmfl sarayın
merdivenlerinde, koridorlarında ve salonlarında peflinde saray
çalıflanlarının yarısıyla. Öyle ya, hiç birinin yemekten sonra
midelerinden dövülmeye niyeti yokmufl. Herkes, bütün dünyanın
tanıdı¤ı bu tuhaf bülbülü sormufl birbirinden. Ve nihayet bu kuflla
ilgili birfleyler bilen, mutfakta çalıflan zarif bir kızla konuflmufllar.

‘Aman tanrım o bülbül! Onu iyi bilirim. Harika türküler söyler
o!” demifl küçük aflçı kız: ‘Her akflam bu sofradan zavallı ve hasta
anneme yemek götürürüm. Annem sahilin orda bir evde kalır,
dönüflte hep yorgun olurum ve ormanda dinlenirken bülbülü
dinlerim. Gözlerim yaflarır, annemin beni öptü¤ünü hissederim
onu dinlerken.’

‘Küçük aflçı kız,’ demifl vezir: ‘Sana bu mutfakta süresiz ifl
verece¤im ve birde sana imparatoru yemek yerken gösterece¤im
e¤er bizi bülbülün yanına götürürsen. Bu kuflu en son bu akflam
bulmak zorundayız!’

Derken hep beraber ormana, bülbülün oldu¤u yere gitmifller.
Saray çalıflanlarının yarısı katılmıfl arama çalıflmalarına. Yavafl
yavafl gidiyorlarmıfl ki, bir inek murlamıfl.

‘O!’ demifl vezir: ‘‹flte bulduk! Ne kadar da güçlü bir sesi varmıfl
öyle. Do¤rusu bana hiç yabancı gelmedi bu ses.’ 
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‘Hayır o bir inek murlamasıydı,’ demifl küçük aflçı kız: ‘Daha
uzakta gidece¤imiz yer.’

Derken kurba¤ların ba¤ırdı¤ı bir gölcü¤ü geçiyorlarmıfl.
‘Çok güzel!’ demifl vezir: ‘‹flte duydum onu, sesi tıpkı küçük

kilise çanları gibi.’
‘Hayır, onlar kurba¤an!’ demifl küçük aflçı kız ve içinden bülbüle

yaklafltıklarını geçirmifl. Ve az sonra bülbülün sesi duyulmufl: 
‘‹flte o!’ demifl küçük aflçı kız: ‘‹flte orda! demifl ve a¤aç dalındaki

küçük kumral kuflu göstermifl.
‘Do¤ru mu?’ sormufl vezir: ‘Ben böyle birfley oldu¤unu

beklemiyordum. Sıradan bir kufl bu! Suratsız insanlara baka baka,
yüzündeki renkler bitmifl!’

‘Küçük bülbül!’ diye ba¤ırmıfl küçük aflçı kız: ’‹mparatorumuz
sizi istiyor bu gece, sesinizi dinlemek istiyor.’

‘Seve seve,’ demifl bülbül ve hertarafı aydınlatırcasına türküler
söylemeye koyulmufl.

‘Tıpkı ufak cam çanları gibi,’ demifl vezir: ’O küçücük gagasına
bakın, nasılda oynatıyor öyle! Bu kuflu flimdiye kadar
bilmememiz ne kadar tuhaf. Eminim bu kufl sarayın yeni söhreti
olacak.’

‘‹mparatorumuz için tekrar söyliyeyim mi,’ sormufl bülbül ve
imparatoru kalabal¤ın arasında sanmıfl.

‘Güzel bülbülüm!’ demifl vezir: ‘Sizi bu gece imparatorumuza
götürme mutlulu¤u içindeyim ve siz o güzel sesinizle onu 
doyasıya e¤lendireceksiniz. Bu bizim için büyük bir mutluluk.’

‘Güzel türkülerimi bu yeflil ormanda söylerim,’ demifl bülbül,
ama imparatorun kendisini çok istedi¤ini duyunca gitmifl saraya. 
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Saraya geldiklerinde her fley büyük bir titizlikle hazırlanmıfl.
Porselen yerler ve duvarlar yanan yüzlerce lambanın ıflı¤ında pırıl
pırıl aydınlıkmıfl. Çanlarla süslü yüzlerce çiçek korıdorları
alabildi¤ine süslüyormufl. Saraydaki saatlerin yelkovanları o
kadar ses çıkarıyormufl ki, dıflardaki baykuflun sesi bile
duyulmuyormufl. 

‹mparatorun oturdu¤u salonun tam ortasına, bülbülün oturması
için, altın bir dal konulmufl ve bütün saray çalıflanları ordaymıfl.
Küçük aflçı kız artık aflçı ünvanına sahip oldu¤u için, kapının
önüne kadar yaklaflmıfl imparatora. Herkes en iyi elbiselerini 
giymifl, imparatorun kendisine kafa salladı¤ı og küçük gıri kufla
bakıyormufl.

Ve bülbül o kadar güzel türküler söylemifl ki, imparatorun
gözlerini dolduran yafllar yanaklarından akmıfl. Derken bülbül
daha büyük bir içtenlikle söylemifl ve bülbülün sesi mutlu
imapatorun kalbine kadar inmifl. ‹mparator altın terliklerinin
derhal bülbülün boynuna takılmasını söylemifl. Ama bülbül
ödülünü yeterince aldı¤ını söylemifl.

‘‹mparatoru a¤larken gördüm! Bu benim için en büyük ödül.
‹mparatorun gözyaflları benim sahip olabilece¤im en büyük güç.
Tanrımın bu ödülden haberi var,’ derken tekrar söylemeye
koyulmufl bülbül o zarif sesiyle.

‘fiimdiye kadar duydu¤umuz en nazık laflar,’ demifl etraftaki
kadınlar.

Derken bülbül saraya, kendı kafesine alınmıfl ve kendisine
geceleri bir gündüzleri ise iki kez bahçeye çıkma özgürlü¤ü
verilmifl. Bülbül dıfları çıktı¤ında onu 12 cariye koruyacakmıfl. Her
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bir cariye kuflun kaçmması için onun baca¤ına ba¤lı bir ipek bezi
tutacakmıfl. Bundan hiç kimse hoflnut de¤ilmifl.

Bütün flehir bu harika kuflu konufluyormufl. ‹ki kifli bir araya
geldi¤inde, biri ‘Bül,’ öbürü ‘bül’ diyormufl ve birbirlerini
anlamak için yetiyormufl bu kısa sohpet . Domuz kasabı 12
çocu¤unun hepisine bülbül ismi vermifl ve onların hiç birinin
bülbül kadar güzel sesi olmamıfl.

Bir gün imparatora, üstünde bülbül yazılı, bir paket gelmifl.
‘‹flte tanınmıfl kuflumuz hakkında yazılmıfl bir kitap daha,’

demifl imparator, ama paketin içinden küçük bir sanat parçası
çıkmıfl, elyapımı ve canlı bir bülbülün taa kendisi. Bu güzel sanat
parçası elmas ve di¤er de¤erli tafllardan yapılmıfl. Onu paketten
çıkarırken, bildik bir bülbül türküsü söylemifl. Bu arada kafasını
sallarken boynundaki altın ve gümüfl ifllemeler parlıyormufl.
Bo¤azına asılmfl bir mektupta:

‘Japon imparatorunun bülbülü Çin imparatorunun bülbülünden
daha fakir,’ yazılıymıfl. 

‘Çok güzel!’ demifl herkes ve paketi getiren kifli derhal
imparatorun bülbül getiren götüreni ilan edilmifl.

‘Birlikte duel yapsınlar,’ demifl imparator ve derken beraber
söyemifl kufllar, ama birtürlü olmamıfl. Asıl bülbül kendi tarzında
söylerken, taklit olanı valslamıfl.

‘Onun suçu de¤il,’ demifl konser flefi: ‘O benim okuldaki tarzla
okuyor,’ ve taklit olanı yalnız okumaya bafllamıfl ve herkesi gerçek
bülbül kadar e¤lendirmifl. Herkese göre taklit bülbülün dıfl
görümünün daha güzelmifl. O bir bilezik ve gömlek i¤nesi gibi
parlıyormufl. Derken yorulmadan aynı türküyü otuzüçüncü kez
okumufl.
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Halk onun daha söylemesini isterken, imparator canlı bülbülün
de türkü söylemesini istemifl. Ama nerde o? Hiç kimse, onun açık
pencereden ormanına kaçtı¤ını görmemifl.

‘En güzel kuflumuz burda,’ demifl herkes ve taklit bülbül aynı
türküyü otuzdördüncü kez söylemifl. Halk, aynı türküyü çok zor
oldu¤unda, halen ezberliyememifl. Konser flefi taklit kuflu sesi ve
güzel görünümü için defalarca kutlamıfl ve dinleyicilere taklit
kufltan daha iyisinin olmadı¤ı sözü vermifl. 

‘Biliyor musunuz üstatlarım, her fleyden önce imparatorum?
Gerçek bülbülün ne zaman ve hangi türküyü söyliyece¤i hiç beli
olmaz, ama bu sanat eserinin her zaman neler yapaca¤ı bilinir ve
de¤iflmez. Onu her zaman açıp, içindeki o harika insan
yaratıklarını görebilirsıniz.

‘Tamamen düflündü¤ümüz gibi,’ demifl herkes ve konser flefi bir
sonraki pazar günü kuflu halka tanıtma izni almıfl. Ve derken halk
kuflu büyük bir hayranlıkla dinlemifl, çayla sarhofl gibi
e¤lenmifller, öyle ya nede olsa bir çin içece¤i. Dinlerken kuflu, hep
beraber parmak kaldırıp: ‘O’ deyip, kafalarını sallamıfllar, ama asıl
bülbülü dinlemifl fakir balıkçılar: ‘Kula¤a hofl geliyor, ama ne
oldu¤unu bilmiyoruz!’

Bu arada asıl bülbül ülkeden sürgün edilmifl. Sanat kuflu ise,
aldı¤ı de¤erli hediyeler arasında, imparatorun yata¤ının hemen
yanında, ipek bir yastı¤a konulmufl. Derken kuflun rütbesi
yükselmifl, artık herkes ona: ‘De¤erli imparatorun masa bülbülü,’
diyormufl. Bu sanat eseri imparatorun sol tarafına yerlefltirilmifl,
öyle ya imparatorların da kalbi solda. Ve konser flefi tamıtamına
yirmibefl ciltlik bir kitap yazmıfl bu sanat harikası kuflla ilgili. Bu
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destan çincenin en zor kelimeleriyle yazılmıfl ve okuyan herkes
anladı¤ını söylemifl. Aksine onlara aptal denilip, midelerinden
dövdürülecekmifl..

Aradan bir yıl geçmifl, imparator, saray çalıflanları ve bütün
çinliler kuflun söyledi¤i türküyü harfi harfine ezberlemifl, ama en
çok kendi türkülerini söylemifller. Örne¤in sokak çocukları:
‘zizzizziz! Klukkkklukkk! ve imparator da onlara efllik etmifl.

Bir akflam kufl büyük bir içtenlikle türkü söylerken, imparator
onu yata¤ında dinliyormufl. Bu arada kuflun içinde birfley:
‘Sluup!! Etmifl. Sonra birfley kopmufl gibi: ‘Snuurrr’ sesi gelmifl ve
kuflun tekerleri etrafa da¤ılmıfl ve müzik hemen kesilmifl.

‹mparator yata¤ından zıplayıp, doktorunu ça¤ırır, ama
yapılacak pek birfley yokmufl. Derken saatçiyi ça¤ırmıfllar ve
adamca¤ız uzun bir u¤rafltan sonra kuflu toparlamıfl. Snonra da
kuflun çok dikkatle kullanılmasını söylemifl. Bütün sorun kuflun
içindeki milin aflınması ve yenisinin takılması mümkün de¤ilmifl.
Bütün bu olanlar büyük bir hayal kırıklı¤ına sebep olmufl. 
O günden sonra kuflun sadece yılda bir kere türkü söylemesini
önermifl saatçi. Bir kere çokmufl bile!

Olup bitenlerden sonra konser flefi, o zor sözcükleriyle, bir
konuflma yapıp, her fleyin eskisi kadar güzel oldu¤unu söylemifl.

Aradan tam befl yıl geçmifl, herkes acılar içinde, aslında
sevdikleri, hasta imparatorlarının ölmesini bekliyormufl, hatta
yerine yenisi bile seçilmifl. Herkes sarayın önüne vezirden
imparatorun durumunu ö¤renmek için yı¤ılmıfl. 

‘Tü!’ demifl vezir kafasını sallıyarak.
‹mparator so¤uk ve sararmıfl bir halde yata¤ında yatıyormufl.
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Saray çalıflanları onu ölü sanıp, yeni imparatoru selamlamak için
durmadan koflturuyorlarmıfl. Saray garsonları olup bitenleri
konuflurken, saray kızları kahve partileri veriyormufl. ‹çeri
kimsenin girmemesi için bütün salon ve koridor giriflleri
perdelerle kapatılmıfl. Her tarafta müthifl bir sessızlık varmıfl.
Ama henüz ölmemifl imparator, perdelerle çevrili yata¤ında so¤uk
ve sararmıfl bir halde yatıyormufl. Yukardaki açık pencereden ay
ıflı¤ı imparatoru ve sanat eseri bülbülü aydınlatıyormufl. Zavalı
imparator nerdeyse nefes alamıyacak durumdaymıfl, sanki
kafesine birfleyler çökmüfl gibi. Az sonra gözlerini açtı¤ında,
kafesine oturanın, boynunda imparatorun altın tacı, bir elınde
ımparatorun altın kılıcı ve di¤er elinde imparatorun bayra¤ını
tutmufl ölüm oldu¤unu görürmüfl. Yata¤ının etrafını çeviren per-
delerin arasından kendisine bakan bir sürü kafa görmüfl impara-
tor. Kimi sert bakıfllı, kimi ise yumuflak suratlı. Bunların hepsi
ölüm döfle¤indeki imparatorun iflledi¤i günah ve sevaplarmifl. 

‘Hatırlıyor musun?’ diye sormufllar bir biri ardına.
‘Hatırlıyor musun? ‘Ve derken okadar çok fley anlatmıfllar ki,

terler içinde kalmıfl imparator.
‘Hiç birfley bilmiyorum!’ demifl imparator ve:

’Müzik….Müzik…Büyük çin davulcusu lütfen!’ diye ba¤ırmıfl:
‘Bütün bu anlatılanları duymak istemiyorum!’

Sesler durmamıfl ve ölüm her fleyi bildi¤ini söyleyen çinliler gibi
durmadan kafasını sallamıfl.

‘Müzik…Müzık!’ diye ba¤ırmıfl imparator: ’Tanrının kulu küçük
altın kufl! Hadi türkü söyle, söyle! Sana mücehverler verdim, altın
terliklerimi kendi elimle taktım boynuna, hadi söyle, söyle!’
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Ama kufl hiç kıprdamamıfl yerinde. Onun ipini çekecek kimse
yokmufl. Yoksa çalmazmıfl! Ama ölüm durmadan bakmıfl
imparatora o büyük göz delikleriyle ve her tarafta bir sessizlik.
Korkunç bir sessizlik varmıfl. 

Bütün bunlar olup biterken, pencerenin hemen önünden güzel
bir ses duyulmufl. Bu ses dıflarda bir a¤aç dalına oturmufl asıl
bülbülün taa kendisiymifl. ‹mparatorun zor durumda old¤unu
duymufl ve onu yüreklendirip ve teselli etmek için gelmifl. Bülbül
söyledi¤i o güzel türkü ile etraftaki tuhaf yaratıkları sarartmıfl ve
imparatorun kanı daha bir canlı dolaflmaya bafllamıfl. Ve derken
ölüm onu dinledikten sonra: 

‘Devam et! Devam et!’ demifl.
‘Bana imparatorun o muhteflem bayra¤ını, tacını ve altın kılıcını

ver!’ demifl bülbül.
Ölüm bu de¤erli eflyaları güzel türküler u¤runa vermifl ve

derken bülbül durmadan okumufl. Ölümün o sessiz mezarında
açan beyaz güller, ölülerden arda kalan insanların gözyafllarıyla
sulanan taze çimler için okumufl. Derken ölüm bahçesini özlemifl.
So¤uk ve beyaz bir duman gibi uçmufl gitmifl pencereden.

‘Teflekürler! Teflekürler!’ demifl imparator: ‘Seni gökyüzü
harıkası kufl! Seni iyi bilirim! Ben seni ülkemden ve sen kötüleri
türkülerinle kovdun! Ölümü yata¤ımdan ve kalbimden kovdun.
Seni nasıl ödüllendireblirim?’

‘Ödülümü aldım,’ demifl bülbül: ‘‹lk türkü söyledi¤imde, bana
gözyafllarını vermifltin. Bunu hiç unutmadım! Siz gönül
türkülerinin sarrafısınız. ‹yisi yatın siz flimdi. Size türküler
okuyaca¤ım.’



Bülbül türküler söylerken, imparator derin ve yumuflacık bir
uykuya dalmıfl.

‹mparator dipdiri uyandı¤ında, günefl pencereden kendisini ve
taklit bülbülü aydınlatıyormufl. Henüz hiçbir hizmetçi yokmufl
yanında, öyle ya herkes imparatorun öldü¤ünü sanıyormufl! Ama
bülbül halen okuyormufl.

‘Her zaman yanımda kal!’ demifl imparator: ’Sadece istedi¤in
zaman oku ve ben o taklit bülbülü bin parçaya ayıraca¤ım!’

‘Yapmayın!‘ demifl bülbül: ‘O yapabilece¤i en iyisini yaptı.
Yanında kalsın! Ben burda kalamam! Bırakın canım istedi¤i
zaman gelip, pencerenin önündeki dala oturup sizi mutlu etmek
ve eski halinize kavuflturmak için türkülerimi söyliyeyim. Ben
mutlu ve acılar çeken herkes için okuyaca¤ım. Etrafınızdaki iyiler
ve kötüler için. Ben, sarayınızdan uzak, fakir balıkçılara, uzaktaki
köylüye uçaca¤ım. Tacınızın kutsal bir kokusu olsa da, kalbinizi
tacınızdan daha çok seviyorum! Gelip, size türküler okuyaca¤ım,
ama bana bir konuda söz verin!’

‘Tabi!’ demifl imparatorluk kaftanını giymifl, altın ve a¤ır kılıcını
kuflamıfl imparator. Öyle ki, kılıcın keskin ucu kalbinin hemen
üstündeymifl.

‘Sana her fleyi anlatan bir kuflunun oldu¤unu kimseye söyleme!
Bu sözümü tutarsan, herfley daha güzel olacak!

Aradan çok zaman geçmeden uzaklara uçup gitmifl bülbül.
Hizmetçiler ölmüfl imparatorlarını görmek için saraya 

dönmüfller. Ama imparatoru gayet dinç ayakta bulmufllar.
‹mparator onlara: ‘Günaydın,’ demifl. 
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Do¤ru ya

‘Korkunç bir hikaye,’ demifl flehrin dıflında bir kümeste yaflıyan
bir tavuk ve devam etmifl: ‘Bir kümeste olmufl bitmifl korkunç bir
hikaye. Bu gece yalnız yatmaktan korkuyorum. ‹yi ki beraberiz!,’
ve derken anlatmaya bafllamıs tavuk hikayeyi. Öyle bir anlatmıfl
ki, di¤er tavukların tüyleri kabarmıfl ve horoz korkudan tara¤ını
düflürmüfl yere. 

Ama iyisi biz bu hikayeyi bafltan anlatalım. Herfley flehrin öbür
ucundaki bir kümeste olup bitmifl. Günefl battıktan hemen sonra,
kümesteki tavuklar yerlerine fırlayıp oturmufllar. O tavuklardan
biri, beyaz tüylü, düzenli yumurtluyan, etrafından çok saygı
gören, çok nefleli ve kısa bacaklı olan tüylerini karıfltırırken, bir
tüyünü düflürmüfl.

‘Tüyümü düflürdüm!’ demifl beyaz tüylü tavuk: ‘Tüylerimi ne
kadar karıfltırırsam o kadar güzelleflirim,’ demifl nefleli nefleli.
Öyle ya, en çok kıymeti bilinen tavuk, derken uykuya dalmıfl.

Etraf oldukça karanlıkmıfl. Tavuklar yan yana oturuyorlarmıfl ve
beyaz tüylü tavu¤un yanında oturan bir tavuk bir türlü
uyuyamamıfl, derken bu tavuk di¤er tarafındaki tavu¤a duyduk
ve duymadıklarını anlatmıfl. Öyle ya insanlar duya duya
ö¤renirmıfl.

‘Burda neler söylendi duydun mu? ‹sim vermek istemiyorum
ama, bizden biri tüylerini yolmak istiyormfl güzelleflmek için.
E¤er bir horoz olsaydım onun bu davranıflını hiç hofl görmezdim!’ 
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Ve hemen karflılarında bir baykufl anne, bir baykufl baba ve
baykufl yavruları oturuyormufl. Komflu tavuk o baykufl ailesinin
çok keskin kulaklarının oldu¤unu ve söylenen hiç bir kelimenin
onlardan kaçmadı¤ını söylemifl. Derken baykufl anne gözlerini
yuvarlayıp, kanatlarını çırpmıfl.

‘Dinleme onu! Herkes söylenenleri çok iyi duydu. Ben kendi
kulaklarımla duydum. Söylenenleri unutmamak için iyi duymak
gerekiyor. Tavuklardan biri sanırım tavuk olmanın ne demek
oldu¤unu untutmufl. Horozun dıkkatini çekmek için oturmufl
tüylerini yoluyor!’

‘Prenez garde aux enfants!,’ demifl baykufl baba: ‘Çocukların
duyması gereken fleyler de¤il bunlar.’

‘Bütün bunları eskide bu çiftlikte kalan baykufla anlataca¤ım,
kendisi buralarda yaflıyan itibarlı biridir,‘ demifl baykufl baba ve
uçmufl.

‘Ha Hu Uhu,’ diye ba¤ırmıfl baykufllar ve yandaki güvercinli¤e
konmufllar.

‘Duydunuz mu?’ diye sormufllar güvercinlere: ‘Duydunuz mu?
Uhuh! Horoza iyi görünmek için tüylerini yolmufl bır tavuk,
so¤uktan ölecek, e¤er flimdiye ölmediyse! Uhuh!’

‘Nerde? Nerde?‘ diye sormufl güvercinler mırıldıyarak.
‘Komflu çiftlikte! Hemen hemen her fleyi kendi kulaklarımla

duydum. Anlatması zor bir hikaye ama do¤ru.’
‘Hepısi do¤ru!’ demifl güvercinler ve kendi kümeslerine do¤ru

yürümüfller.
‘Bir tavuk, ya da anlatana göre iki tavuk tüylerini yolmufllar

di¤er tavuklara benzememek ve horozun dikkatini çekmek için.
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Çok tehlikeli bir oyun, üflütüp gırip olacaklar, ateflleri yükselecek
ve ölecekler ve ölmüfller bile!.’

‘Uyanın, uyanın!’ demifl horoz ve tahta harımın üstüne çıkmıfl.
Gözleri uykulu olsada, ötmeye bafllamıfl.

‘Üç tavuk, horoza olan mutsuz aflkları için ölmüfller. Tüylerini
yolmufllar. Böylesi bir hikayeyi tutamazdık elimizde, bırakın
herkes duysun,’ demifl horoz.

‘Bırakın herkes duysun,’ demifl yarasalar ve derken hikaye
kümesten kümese dolaflmıfl ve do¤du¤u asıl kümesine tekrar
dönmüfl. 

‘Befl tavuk,‘ aslında. ‘Horoza daha çekici görünmek için tüylerini
yolmufllar, bununla yetinmedikleri gibi birde birbirlerini 
gagalayıp, kanlar içinde ölmüfller. Aileleri için büyük bir ayıp ve
sahipleri için büyük bir kayıp.’

Ve tüylerini gagalıyarak, küçük bir tüyünü kaybeden saygın
tavuk kendi hikayesini, do¤al ya, hatırlıyamamıfl.

‘O befl tavu¤u nahletliyorum! O tiplerden aramızda epey var.
Do¤ruyu saklamıyacaksın! Bu hikayenin gazetede çıkması için
elimden geleni yapaca¤ım, öyleki bu hikaye bütün ülkeyi 
dolaflacak. Bunu haketti onlar ve aileleri. Derken hikaye gazetede
çıkmıfl. 

Do¤ru ya: Anlıyaca¤ınız bir küçücük tavuk tüyü befl tavuk 
olabiliyor.
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