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Yeşiltay, mavi gözlü bir çocuktu, bütün çocuklara 
benzerdi. İşi gücü oyundu, güzel oyunlara biterdi, bir de 
masalları severdi. Geceleri uyku girmezdi gözlerine, uyu
ma.zdı, annesini de uyutmazdı, gece yarıtarına kadar :ma-

sal anlattınrdı. Dinledikçe, dinliyeoeği getirdi. Dinlediği 
güzelim masallar düşlerine girerdi. Düşlerinde devlerle, 
cücelerle, dervişlerle, cinlerle, peri kızlanyla birlikte � 

zerdi, bir demir asa alırdı eline, demirden çanklar giyer
di, her düşUnde yeni yeni serüvenler yaşardı. Bıkına.k, u
sanmak bilmezdi. Bu, hep böyle sürdü gitti. Yeşiltay hiç 
birşeyden tad almaz oldu, oyunlan bile unuttu, yalnız ma

sallan sevdi. Doğru dürüst yemek bile yemedi, inceldi, 
yüzü sarardı, cılızlaştı. Nasıl cılızlaşmasında, yüzü nasıl 
sanırmasındı ? Sokağa bile çıkmadı, güneş görmedi. Ar

kadaşları kapısına geldiler, en güzel oyuncaklarını da 
yanlannda getirdiler, onunla birlikte oynamak istediler. 
YeşiltAy kapıyı bile açmadı. Karanlık bir odaya kapan
dı. Sevgili düşlerine daldı, eşsiz serüvenler yagadı. Yeşil
tay'ın ömrü şimdi bir masaldı. Herkesin yaşadığı hayat, 
onu çekmiyordu, iruıanlar onu çekmiyordu. Varsa da, yok
Iila da masallardı sevdiği, sevgili peri kızlanydı. Yaşı da 
epeyce ilerlemişti ama, Yeşiltay hep o eski mavi gözlü 
çocuktu, masallarda yaşıyan bir küçük çocuktan başka 
bir şey değildi. 

Masallardan hiç bıkmadı, usanmadı. Bir gün gene 
odasına kapandı. Masallar düşündü, içi sızladı, hep böy
le karanlık bir yerde kalmak, alelade insanlarla karşılaş-
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mak canım sıkıyordu. Buralardan kaçmak, uzaklaşmak, 
sahici masallarda yaşamak istiyordu. Ellerini göğe doğ
ru kaldırdı, ulu Tann'ya yalvardı. Kendisini bu yerler
den uzaklaştırmasını, alıp masallar ülkesine götürmesini, 
hiç değilse, bir Keloğlan yapmasını söyledi. Sonra gözle
rini yumdu, pek bitkindi, uykuya daldı. 

Yeşiltay bu uykudan uyanmadı. Uyandı ya, bir baş
ka türlü uyandı, gözlerini açtığı zaman karanlık odasını 
göremedi. Çok güzel bir evin basa.maklanndaydı. Olma
dık şeylere, masallara alışmıştı, böyle bir yerde uyanışı
na hiç şaşmadı. Yalnız taşlar her yanını acıtmıştı, beli, 
kalçaları sızlıyordu. Doğruldu, başını kaldırdı. Pencere
de çok güzel bir kız gördü. Nedense bir tuhaf oldu, başı 
döndü, gözleri karardı. Böylesine güzel bir kız görme
mişti Yeşiltay, düşlarinde bile görmemişti, düşlerindeki 
peri kızlan bile böylesine güzel değildi. Ona birden bire 
vuruluverdi, artık onsuz yaşıyamazdı. Yaklaştı, birşeyler 
söyledi. Pek kanşık şeyierdi söyledikleri, belki de güzel 
şeylerdi, "güneş" gibi, "ay" gibi, "yıldızlar" gibi kelime
ler geçiyordu içinde. Yeşiltay çok terliyordu, kekeliyor
du, gözlerini güzel kızdan ayıramıyordu. Ama kız dinle
ıniyordu, sanki kulağı hiç işitmiyordu. Yeşiltay'ın yüzüne 
bile bakmadı. 

" Git oğlan, git, git işine, git, Keloğlan, durma bur
da, şimdi beni söyletme," dedi. " Kardeşlerim gelir, döver
ler seni, uşaklarım gelir, gülerler, seni burdan kovarlar," 
dedi. 

Yeşil tay içini çekti. 
" Bana niçin kel diyornun ? Benim başım kel değil 

ki!" dedi. 
Güzel kız gülmeye ba§ladı, güldü, güldü, kahkaha

sı uzun zaman kesilmedi. 
" Başındaki kelden bile haberin yok, Keloğlan, bir da 
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beni istemiye kalkıyornun. Kendini bil, boyundan büyük 
işler yapmıya kalkma öyle, git buradan. Gitmezsen de 
sen bilirsin, senin için iyi olmaz!" diye cevap verdi. 

Yeşiltay elini başına götürdü, başı keldi, söyliyecek 
birşey bulamadı, yürüdü gitti. Gitti ya aklı, düşüncesi 
pencerede oturan güzel kızda kaldı. Güzel laz aklından 
çıkmadı, güzel yüzü gözlerinden silinmedi. Bilmediği, gör
mediği bir şehirdeydi. " Nasıl bir şehir bu ?" demiyordu, 
çevresine bakmıyordu. Yanından insanlar geçiyordu, hiç 
birini görmüyordu. Keloğlan olmuştu, dilekleri gerçek
leşmişti, artık masallar ülkesindeydi, bir masal olmuştu, 
masallar da mutlu bir sonuçla biterdi her zaman. Bunun 
için pek belirsiz, pek bulanık bir sevinç uyanıyordu için
de, bir gün güzel kızı alabileceğini düşünüyordu, durma
dan yürüyordu. Şehrin evleri seyrekleşmiye, sokaklarda 
dolaşan insanlar azalmıya başlıyordu. En sonunda, şehir
den çıktı, iki yanı ağaçlı bir yola saptı. Bir ulu ağacın 
dibinde ak sakallı bir adam vardı. Nur yüzlü bir ihtiyar
dı, ak sakalı ta göğsüne iniyordu. Eliyle kendisini çağı
nyordu. Yeşiltay pek dalgındı, güzel kızı düşünüyordu, 
ihtiyarı görmedi. Seslenmese, yürüyüp gidecekti. Ama ak 
sakallı adam, seslendi, önüne geçti. Yeşiltay dalgın dal
gın yüzüne baktı : 

" Ne var, söyle, niçin geçtin önüme ?" diye sordu. 
" Yüzüme bak, gözlerime bak," dedi ihtiyar, "üstü

me başıma iyice bir bak!" 
Yeşiltay da baktı. Baktı ya, pek birşey anlıyama

dı. İhtiyar içini çekti: 
" Çok dalgınsın, beni tanımadın," diye söylendi. 
Yeşiltay'ın gözleri sevinçle parladı. Birdenbire ak 

aakallı ihtiyarın kucağına atıldı, ellerini öptü. 
"Tanıdım, tanıdım!" dedi. "Tanıdım, nasıl tanımam, 
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masallardan tanınm seni, dervişsin sen, iyi yürekli der
vişsin!" 

O zaman ihtiyar gülüm.sedi : 
"Evet!" dedi. 
Yeşiltay'ın koluna girdi. Bir ağacın dibine götürdü, 

oturdu, ona da bir yer gösterdi. 
"Anlatma, hepsini biliyorum!" dedi. 
Yeşiltay'a yardım edeceğine söz verdi. Ama bu iş 

çok güç bir işti. Yeşiltay gelmiş geçmiş kıziann en güze
line, en mağruruna, üstelik en zenginine gönül vermişti. 
Ama Tann da umut vermişti insanlara, akıl ver�ti, hü
ner vermişti, güc vermişti. Sonra her insana zayıf bir 
yan vermişti, bu zayıf yanlannı yakaladın mı, herşeyi 
yaptırabilirdin onlara. Çok güzel, çok mağru.r, çok zen
gin kızın da zayıf bir yanı vardı elbet. İşte bunu anla
mıya çalışacaklrdı, herşeyi deniyeceklerdi, umutlannı kes
miyeceklerdi. 

Derviş, Yeşiltay'a yardım etti, herşeyi denediler. Ye
şiltay türlü türlü kılıkiara girdi,. türlü türlü hünerler 
gösterdi. Hiç biri fayda vermedi. Çok güzel bir delikan
lı oldu, ipekler, sırmalar giydi. Gitti, kızın penceresinin 
altında dolaştı. Kız baktı, yüzünü buruşturdu, penceresi
ni kapadı, içeriye girdi. Derviş yardım etti, Yeşiltay şeh
zade kılığına girdi, güzel kızın penceresinin önünde fil 
dişinden bir saray yaptırdı, göz açıp kapayıncaya kadar 
bir saray yükselttirdi, sarayın en güzel penceresine çık
tı, güzel kızın penceresine baktı. Mevsim bahardı, güzel 
kız güneşleniyordu, pencereye fildişi sarayın gölgesi vu
runca öfkelendi, kızdı gitti, şehzadenin yüzüne bile bak
nıa.dı. Yeşiltay'ın umutlan tuzla buz oldu, fildişinden sa
ray eriyiverdi, yerinde bir Ketoğlan kaldı, yüzünü ellerinin 
içine aldı, ağlamıya başladı. Derviş geldi, sırtını okşadı. 
" Bu kız alınmaz bir kale sanki, delikanlı," dedi, "ama yer-
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yüzünde bir sürü kız var, çok güzel kızlar var, biliyor 
musun?" dedi. Yeşiltay bunlan dinlemedi. Gene de der
vişle birlikte gitti, hiç yanından ayrılmadı. Günler geçti, 
öğütler, sihirler, Wsımlar Yeşiltay'ın acısını dindireme

di. Güzel kızın özlemine dayanamadı Yeşiltay, ne olursa 
olsun, onu görmek istedi, hiç değilse; onun ellerine değ
miş birşeyi olsun istedi, iyi yürekli dervişe yalvardı. Der

viş de dileğini yerine getirdi. Yeşiltay bir dilenci oldu, 
güzel kızın kapısına. gitti, bir dilim ekmek istedi. Güzel 
kız bir dilim ekmek bile vermedi. Yeşiltay'ı kapıdan kov
du. 

Yeşiltay'cık döndü geldi. Ağladı, kendi kendini ye
di. Gene de görmek istedi onu, ama kovulmak, küçülmek, 
alçalmak zoruna gidiyordu, yüreğini parçalıyordu. Nıır 
yüzlü, altın yürekli dervişe buna da bir çare bulmasını 
söyledi. Derviş tam üç gün düşündü. Üç gün sonra Yeşil
tay'ı yanına çağırdı, yüzünde büyük bir keder vardı. 

"Beni dinle, delikanlı, iyi dinle, delikanlı," diye baş
ladı. "Çok güzel bir kuş olacaksın şimdi, görülmedik bir 
kuş olacaksın, tüylerin gözleri kamaştıracak, herkes şa
şıracak, hayran kalacak. Gidip penceresine konacaksın, 
o da şaşacak. Konuşmıyacaksın, gülemiyeceksin, ağlıya
mıyacaksın, yalnız öteceksin, ötüşün bütün duygularını 
belirtecek. Onbeş gün boyunca böyle kalacaksın, onbeş gün 
tamamlanmadan buraya döneceksin. Dön.mezsen, başı
na herşey gelebilir. Hadi şimdi, güle güle, yolun açık ol
sun!" diye bitirdi. 

Yeşiltay çok güzel bir kuş oldu. Uçtu gitti, güzel 
kızın penceresine kondu. Güzel kız bu sefer gülümsedi. 
Yeşiltay'ı tuttu, bir altın ka.fese koydu, odasına götürdü. 
Yeşiltay hem acı, hem tatlı günler geçirdi. Dertli dertli 
öttü, çok güzel türküler söyledi, türküleri iyilik üstüney
di, sevgi üstüneydi, aşk üstüneydi. Kim dinlese, gözleri 
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yaşanrdı, ağlardı, aşkı, sevgiyi anlardı, ta yüreğinde du
yardı. Ama çok güzel kız anlamadı. Yüreği taştan mıy
dı, neydi? "Kuşum çok güzel ötüyor," dedi yalnız, "lru
şum güzel bir kuş, eşsiz bir kuş, sevinç dolu bir sesi var," 
diyedüşündü, bundan da bir gurur payı çıkardı. Dostlan-

, nı, kardeşlerini çağırdı, kuşunu gösterdi. Dostlan da, 
kardeşleri de, kendisi de çok eğlendiler, gagasına, kuy
ruğuna dokundular, güldüler. Yeşiltay'ın içi sızladı, an
layışsızlığın bu kadarına da dayanılamazdı. İnsan olsaydı, 
konuşabilseydi, söylemediğini bırakmıyacaktı. Ama söyli
yemiyordu, dudakları yoktu, çok güzel gagaları vardı, 
durmadan ötüyordu. 

Günler geçiyordu. Yeşiltay'cık her gün biraz daha 
dertleniyordu. Küçücük altın kafesin içindeyken insan o
luvermekten, herşeyin ortaya çıkmasından çok korkuyor
du. Eğlencelik, göstermelik bir kuş olmak da zoruna gi
diyordu. Kaçmak, kurtulmak istedi, kaçıncaya kadar ak
la karayı seçti. Onbeş günün tamamlanmasına da pek az 
bir zaman kalmıştı, ama bunu düşünemedi. Havalandı, bu
lutlara doğru yükseldi. Pek üzgündü, pek dalgındı, ne
reye gittiğini bilmiyordu. Yalnız dertli dertli ötüyordu, 
güzel kızın güzel yüzü gözlerinin önüne geliyordu, kula
ğında kahkahalan çınlıyordu, daha acı, daha yanık bir 
sesle ötüyordu. O, böyle dertli dertli öttükçe, bütün kuş
lar çevresinde toplanıyordu. Onunla birlikte geliyorlardı, 
türküsünü dinliyorlardı, dinledikçe gözleri ya.şanyordu, 
kuşlar herşeyi anlıyorlardı. Hava sıcaktı, aşağıda yeşil 
ağaçlar vardı, yeşil ağaçlann dallan serindi, kuşlar bu 
dallarda dinlenir�erdi. Dağ başlarında, yeşil çayırlarda 
pınarlar vardı, pınariann suyu aydınlıktı, duruydu, buz 
gibiydi, kuşlar bu sulardan içmeden g�emezlerdi. Bahçe
lerde olgun. meyveler vardı, kuşlar meyveleri çok se'Ver
lerdi, yemeden edemezlerdi. Ağaçlann dallarında, çatılar-
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d..:. yuvalar vardı, yuvalarda yavru kuşlar kanat çırpar, 
başlannı göğe doğru kaldınrlardı, gagalarını açarlardı, 
yem isterlerdi, azıcık yel esse üşürlerdi, analarını bekler
lerdi. Ama kuşlar herşeyi unutmuşlardı, Yeşiltay'ın ar
dından gidiyor, Yeşiltay'ın türküsünü dinliyorlardı, Ye
şiltay'ın türküsünü anlıyorlardı. Yeşiltay hiç birine bak
mıyordu, derdini anlamalan, durumuna acımalan hiç bir
şeyi değiştirmiyordu. 

Yeşiltay durmadan uçuyordu. Bir ara doğduğu şeh
rin üstüne geldi, bir zamanlar dolaştığı sokakları, yol
lan, oturduğu evi gördü, bildik insanlar gördü. Kulağına 
bir ses geldi, irkildi. "Gel, Yeşiltay, gel, bize dön, bizden 
geçme, yazık sana," diyordu bir ses. "Burada. mutluluğa 
kavuşursun, en gerçek serüvenleri burada yaşar.nn," di
yordu. Yeşiltay kulağından çok, içinde, yüreğinde duyu
yordu bu sesi. Çok tuhaf bir sesti, evlerin, ağaçların,· yol
ların, insanların sesiydi sanki, sanki hepsi birden sesle
niyordu, hepsinin sesi bir ses oluyordu, evler, ağaçlar, in
sanlar, yollar, sokakl�r: "Gel, Yeşiltay, gel, bize dön, bi
zim gibisin bulamazsın!" diyorlardı. Ama bu ses Yeşil
tay'ı çekmiyordu, Yeşiltay'ın aklı başka yerlerdeydi. Yü
reğinde bir eziklik duydu, içi sızladı. Sonra bütün bütün 
hızlandı, öteki kuşlar da hızlandılar. Çevresi kuşa kes
mişti, yer gök kuşla, kuşlann kanat sesleriyle dolmuş
tu. Kocaman, uçsuz bucaksız bir bulutu andırıyorlardı. 
Ama ne çıkardı? Yeşiltay'ın kanatları birdenbire ağırla
şınca, onbeş gün dolup da Yeşiltay yeniden Keloğlan olun
ca, Keloğlan yıldırım gibi düşmeye başlayınca, ucsuz bu
caksız bulut parçalandı. Yeşiltay hızla düşerken çarptı
ğı kuşlann hepsi öldü. Ama sağ kalanlar korkmadılar, çe. 

kilmediler, ö<lümü düşünmediler, yuvalarda kendilerini 
bekliyen tüysüz yavruları, aç yavruları bile düşünmedi
ler. Yalnız Yeşiltay'ı düşündüler, Yeşiltay'ın acısını an-
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lamışlardı, Yeşiltay'ı çok sevmişlerdi, kurtarmak istedi
ler. Ellerine, koliarına yapıştılar, hep birden altına top
landılar. Ama ne de olsa ku.ştular, gücleri yoktu, fazla 
bi�y yapamadılar, gerektiği gibi tutamadılar Yeşiltay'ı, 
yalnız biraz hızını azalttılar, parça parça olmasını önle
diler. Yeşiltay ilk önce ağaçlara çarptı, sonra yere düş
tü. Bayılıp kaldı, her yanı kana bulandı. Kuşlar üzüldü
ler, dövündüler, kendilerini yerden yere vurdular, acı acı 
ötmiye başladılar. Yeşiltay öldü sanıyorlardı. Ama ya.şı
yordu, usul usul soluk alıyordu. Derviş geldi, kulağını Ye
şiltay'ın göğsüne koydu. Gözleri sevinçle parladı, kuş
lara döndü: 

"Ölmedi, siz gidin, üzülmeyin, kanatları büyümemiş 
yavrulannız sizi bekler, siz gidin, Keloğlan'a ben baka
nm!" dedi. 

Gerçekten de baktı. Kanlarını sildi, yaralannı sar
dı, hiç başından ayrılmadı. Yeşiltay'ın hastalığı çok uza
dı, bir yaz, bir kış, bir bahar sürdü. Neden sonra. iyileş
ti, yaralan kapandı, kabuk bağladı, ama güzel kızı unu
tamadı. Yaralannın en çok sızladığı günlerde bile onu 
sayıkladı. İyileşti, gene sayıkladı. Derviş en sonun'da da
yanamadı, Yeşiltay'ın omuzunu okşadı. "Derdin bitti ar
tık, Keloğlan," dedi, "sevgiline kavuşacaksın. Uzun uzun 
düşündüm. Kolay olduğundan mıdır, nedir, hiç aklıma 
gelmemişti: Çoğu kızlar tuhaf şeylerden hoşlanırlar, tu
haf, görülmedik şeyler olsun da, nasıl olursa olsun, der
ler. Sen de tuhaf şeyler yapacaksın. Yeşil bir tay olacak
sın mesela, gidip ahınna gireceksin, kızla yalnız kahnca 
insan olu vereceksin. aemen vurulacak sana, senden baş-. 
kasını istemiyecek. "Ye�iltay'dan başkasına varmam!" di
yecek. Kısacası, senin olacak, ama artık ben olmıyacağım. 
Bütün hünerlerimi sana vermem gerekecek. Hünerlerim e
limden gidince de öleceğim. Beni düşünme, benim için ü-
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zülme, ben günümü doldurdum," dedi. Sonra biraz düşün
dü. "Bir sözüm daha var, Keloğlan," dedi, "senin hem tay, 
hem insan olduğunu kızdan başkası bilmesin!" 

Yeşiltay'ın gözleri yaşardı, birşeyler söylemek iste
di, ama söylemiye zaman kalmadı. Bir kanat sesi duy
du, başını kaldırdı, göğe doğru yükselen bir çift kanat 
gördü. Bir çift kanat görünmez olunca, Yeşiltay gerçek
ten de bir yeşil tay oldu. Var hızıyle şehre koştu, koş
maktan çok, uçtu, yeller gibi geçti yollardan. İnsanlar 
durup baktılar, şaşırdılar. "Yeşil bir tay, çimen yeşili bir 
tay, görünmedik birşey, ne tuhaf!" dediler. Yaklaşmak, 
daha yakından bakmak istediler, Yeşiltay'ı tutmak iste
diler, yaklaşamadılar, tutamadılar. Yeşiltay yel gibi uç
tu gitti, güzel kızın ahırına girdi. 

Herşey dervişin dediği gibi oldu. Koca şehir her
şeyi unuttu, hep Yeşiltay'dan söz edildi. Herkes güzel kı
zın ahırına gitti, Yeşiltay'a baktı baktı, hayran kaldı. 
Herkes atıarını yeşile boyadı. Sonra bir at boyamadır al
dı yürüdü. Yeşil at:Jar, sarı atlar, mavi atlar, mor atlar 
gırla gitti. 

Güzel kız da merak içindeydi. Ama meraklı görün
mek istemedi, meraklı görünmek istemediği için de, alıı
ra inmedi. Uzun zaman bekledi, en sonunda bir gün, tek 
başına alııra indi. Yeşiltay'ın yanına geldi, okşamak iste
di. Yeşiltay birdenbire silkiniverdi, mavi gözlü bir deli
kanlı oldu. Mavi gözler pınl pırıldı, tertemiz elbiseler 
içindeydi, sevimli bir hali vardı. Ama o kadar da güzel 
değildi. Güzel kız böyle delikanlılan çok görmüştü, gö
rünce başını çevirmişti. Ama şimdi, durum başkaydı, tu
haftı, delikanlı önce yeşil bir taydı, sonra birden insan 
oluv.ermişti. Güzel kız böyle şeylere biterdi, gözlerini Ye
şiltay'ın gözlerine dikti. Yeşiltay da gülümsedi: 

"Seni seviyorum," dedi. 
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Yeşiltay'ın bütün dilekleri gerçekleşti, sevdiği kıza 
kavuştu. O çok mağrur, o çok güzel, o çok zengin kız, 
bir daha ahırdan çıkmaz oldu, en güzel, en tatlı, en mut
lu günlerini ahırda geçirdi. Yeşiltay'ı deli gibi seviyordu. 
"Öl," dese ölürdü, ne istese yapardı. Yapardı ya Yeşil
tay hiç birşey istemiyordu. Aslında tay değil, insan ol
duğunu kimselere söylememesini istiyordu yalnız. Bu da 
kızın hiç hoşuna gitmiyordu, ama Yeşiltay'ı çok seviyor, 
yitirmek istemiyordu, kimselere birşey söylemedi. Hiç 
ahırdan çıkmayışma şaşanlara, Yeşiltay'a beslediği bü
yük sevgiyi alaya alanlara kulak bile asmıyordu. Onun 
için yalnız Yeşiltay vardı, Yeşiltay'dan başka herşey, her
kes vız geliyordu. Ablalan, ağabeyleri nişanlanmışlardı, 
yakında düğünleri yapılacaktı. Babası onu da evlendir
rnek istiyordu. Ama güzel kızın kararı karardı. 

"Ahırdaki Yeşiltay'la evleneceğim ben, varna da, 
yoksa da Yeşiltay," diyordu. 

Babasının gözleri büyüyordu, annesi saçını başını yo
luyordu. Kardeşleri, hacıları yas tutuyordu. Ahırdaki 
tayla evlenmenin, şerefine yakışmıyacağını, insanların at
larla evlenmesinin görülmüş şey olmadığını söylüyorlar
dı. Ama çok güzel kız dinlemiyordu. "Varna da, yoksa da 
Yeşil tay!" diyordu. Güzel kız, kardeşlerinin en küçüğüy
dü, en güzeliydi, en çok onu severlerdi. Bunun için isteği
ne boyun eğdiler. Eğdiler ya, gene de çok üzüldüler. 

Ağabeylerinin, abialannın düğünü başladı. Düğün 
bile geçiremedi kederlerini, hepsi de büyük bir yas için
deydi. Yalnız güzel kız sevinçliydi, sevincinden bir yer
lerde duramıyordu. Durmadıııı gülüyor, oynuyordu. Oyun
lara bakıyordu. Oyunlann en güzeli cirit oyunuydu. Evin 
önünde büyük bir alan vardı, evin önündeki alanda koc.; 

. yiğitler cirit oynuyorlardı. Güzel kızlar da pencerelere 
yığılıyor, onlara bakıyorlardı. Baktıkça yürekleri hop-
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luyordu, durduldan yerde terliyorlardı. Güzel kız da on
larm arasındaydı. Koç yiğitler cirit atıyorlardı, atlar ha
valara sıçnyorlar, tozu dumana katıyorlardı. 

Derken, al bir ata binmiş, allar giymiş bir yiğit gel
di. Her yanı pınl pırıldı, yüzünde çok tatlı bir gülümse
me vardı, atını alana sürdü. Pencerelerdeki güzel kızia
nn yüreği hopladı. Al atııyı pek sevmişlerdi, al atlının 
kendine güvendi,:i belliydi ama, öteki yi ği tlerin yanında 
pek ufak kalıyordu, yenilecek diye korkuyorlardı. Ama 
hiç de sandıklan gibi olmadı. Al atlı yiğit bütün yiğit
leri kaçırdı, kala kala güzel kızın abialanndan birinin ni
şanlısı kaldı, uzun zaman çarpıştılar ,en sonunda onu da 
atından düşürdü. Döndü, pencerelere baktı, gözleri çok 
güzel kızın gözlerini aradı. Çok güzel kızın abiaları içie
rini çektiler. 

"Şu bizim küçük bacımızın da ne kara kaderi var
mış, şöyle bir yiğitle evlenmedi de, tuttu ahırdaki Yeşil
tay'la evlendi!" dediler. 

Güzel kız dudaklannı ısırdı. Allar giymiş, al atlı yi" 
ğit Yeşiltay'dı. 

Ertesi gün cirit gene başladı. Güzel kızın büyük kar
deşi oyuna girmedi, giyindi, kuşandı, atını hazırladı, a
lanın kıyısına geldi, al atlı yiğit gene gelir diye bekle
di, eniştesinin öcünü almak düşüncesindeydi. Çok geçme
di, masmavi bir ata binmiş, maviler giyinmiş, mavi göz
lü bir yiğit geldi, atını alana sürdü. Çok güzel kızın kar
deşi atına atladı, üzerine yürüdü. Ama mavi gözlü yiğit 
onu da düşürdü. Sonra da eğildi, güzel kızın büyük kar
deşini tuttu, y,erden kaldırdı, gülümsedi. Sonra var hı
zıj1a uzaklaştı. Bütün kızlar, bütün yiğitler arkasından 
baktılar. "İri yan bir yiğit değil, o kadar yakışıklı da de
ğil, ama ne kadar sevimli, ne kadar hünerli!" dediler. 
" Bu yiğit bir başka yiğit, kirruıelere benzemiyor!" dedi-
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ler. Güzel kızın koltuklan kabardı, abialan ağlıyorlardı, 
gözlerini sildiler : 

"Şu bizim küçük bacımızın da ne kam bir kaderi 
varmış, şöyle bir yiğitle evlenmedi de tuttu, ahırdaki Ye
şiltay'la evlendi!" dediler. 

Güzel kız ağzını açtı, birşeyler söylemek istedi, ama 
birden duruverdi, döndü, var hızıyla kaçtı. Kaçmasay
dı, dayanamıyacaktı, herşeyi söyliyecekti. Maviler giyin
m�, mavi atlı, mavi gözlü yiğit Ye§iltay'dı. 

Üçüncü gün, cirit gene başladı. Ülkenin en ünlü, en 

büyük yiğitleri dişlerini gıcırdattılar, ufak tefek adamı 
beklediler. Başlannda güzel kızın ortanca karde§i var
dı, çok iyi cirit oynardı, herkesi yenerdi. 

"Onu da yeneceğim !" dedi. 
Derken, uzaklardan nal sesleri geldi. Arkasından ye

şiller giyinmiş, yeşil atlı bir yiğit geldi. Çok sürmedi, ko
ca alan çabucak boşaldı. Ama güzel kızın ortanca karde
şi uzun zaman dayandı. Dayandı ya, en sonunda o da 
düştü atından. Yeşiller giyinmiş, yeşil atlı yiğit, atından 
düşen yiğidi kaldırmak için eğildi. Ama yerde yatan koç 
yiğidi düşünen yalnız kendisiydi, herkesin gözü kendisin
deydi, hayranlıktan gözleri kamaşıyordu. Güzel kızın alı
lalan hüngür hüngür ağlıyorlardL 

"Şu bizim küçük bacımız şöyle kendine yaraşır, ken
di gibi eşsiz bir yiğitle evlenmedi de tuttu, ahırdaki Ye
şiltay'la evlendi," diyorlardı. 

Ye§iller giyinmiş, ye§il atlı yiğit, Ye§iltay'dı. Gü
zel kız dilini tutarnadı : 

"O gördüğünüz yiğit, Yeşiltay'dır !"  diye haykırdı. 
Abialan sevinç dolu, şaşkınlık dolu çığlıklar kopar

dılar, güzel kızın boynuna sarıldılar, bu sefer de sevinç
ten ağladılar. Ama Ye§iltay'ın yerinde bir top bulut kal
dı, atı yeller gibi uzaklaştı, bir solukta göıiinmez oldu. 
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O zaman herşeyi anladılar, dizlerini dövdüler, ağla
dılar, güzel kız kendini yerden yere vurdu, saçlannı yol
du, dövündü durdu. Dövündü ya iş işten geçmişti bir ke
re, giden gitmişti. Geri gelmiyecekti, önceden söylemiş
ti. Ama güzel kızın içindeki sızı dinmedi. Yeşiltay's12 
edemedi, ağladı, inledi, sızlandı, gözlerine uyku girmedi. 
Öğütler, teselliler fayda vermedi. Babası yanına geldi : 

"Yeryüzünde çok yiğitler var, kızım, hangisini ister
sen onunla evlendireyim seni, kızım," dedi, "ne istiyor
san yapayım, malım mülküm hep senin olsun, yalnız sen 
üzülme, kızım," dedi. 

Güzel kız, hiç birini istemedi bunların, böyle şeyler 
güzel kızın acısını dindiremezdi. 

"Sen bana bir demir asa, bir de demir çank yap
tır, babacığım. Buralarda kalamam artık, gitmeliyim! Ye
şiltay'ı bulmalıyım!" dedi. "Yeşiltay," dedi, başka birşey 
demedi. 

Başka yolu yoktu bu işin, sözleri gerçekti, bir yer
lerde duramıyordu, güzel yüzü sarardıkça sararıyordu, 
ince beli bütün bütün inceliyordu. Dileği yerine getirildi. 
Güzel kız demir çarığı ayağına geçirdi, demir asasını eli
ne aldı, tek başına yola çıktı. Neler neler çekti, ne dağ
lardan, ne tepelerden, ne düzlerden, ne ülkelerden geçti ! 
Günler, geceler boyunca yürüdü. Mevsimler değişti, bir 
yıl bitti, başka bir yıl başladı. Demir asa aşındı, küçül
dü, demir çarık eskidi, altı delindi. Güzel kız yolundan 
dönmedi. Durmadan, yılmadan Yeşiltay'ı aradı. Her gör
düşünden Yeşiltay'ı sordu, Yeşiltay'ı kimsecikler görme
mişti. Güzel kız, Yeşiltay'ı bulamadı. En sonunda, ıssız 
bir ovada, ulu bir ağacın altında, ak sakallı bir ihtiyara 
rastgeldi. 

F: 2 
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"Neler gördün, neler görmedin, söyler misin bana, 
baba?" dedi. 

"Ne göreyim, kızım ?" dedi ihtiyar. "Ipıssız bir yer 
burası, ne gelen bul ursun, ne giden! Ama ben gene de 
gidemiyonım buradan, nasıl giderim? Her akşam üstü 
bir yeşil kuş gelir buraya, şu gördüğün kayanın üzeri
ne konar, ötmiye başlar. Nerde bir kuş varsa, uçar gelir, 
dünyanın bütün kuşlan çevresinde toplanırlar, yer gök 
renk renk kuşlarla dolar. Yeşil kuş öter, onlar da sessiz 
sessiz dinlerler, çıt çıkarmazlar. Onlarla birlikte ben de 
dinlerim. Dinledikçe gözlerim yaşarır, içime iyilik dolar, 
gençliğim gelir aklıma, sevgi gelir, dostluk gelir, aşk 
gelir, içimdeki kötülükler silinir. Bunun için burdan ay
rılamam, akşam üstünü beklerim, yeşil kuşun ötmesini 
beklerim," dedi. 

Yeşiltay'ın yaslı sevgilisi bu sözleri duyunca biraz 
sevindi, gözlerinde bir umut parladı. Gitti, ihtiyarın gös
terdiği kayanın ardına saklandı, demir çarıklarını çıkar
dı , demir asasını yanına koydu, bekledi. Neden sonra gü
neş hattı, ufuklar kızardı, bir yeşil kuş geldi, kayanın üs
tüne kondu, ötmiye başladı. Güzel kız ürperdi, bu yeşil 
kuş bir zamanlar altın bir kafeste sakladığı güzel kuş 
gibi ötüyordu. Güzel kız bu öten kuşun Yeşiltay olduğu
nu anladı, başka şeyler de anladı. Birdenbire yerinden 
sıçradı, Yeşiltay'ı kanadından yakaladı. Yeşiltay da hiç 
kaçmıya çalışmadı, yalnız küçük, mavi gözlerinde birer 
damla yaş parladı. 

"Artık herşey bitti," diye inledi, "herşey bitti, bir 
daha geri dönemem, ama seni unutmadım, unutmıyaca
ğım," dedi. 

Dört bir yanlarına kuşlar toplandı. Güzel kız dur
madan yalvardı, yeşil kuşun minicik ayaklanna kapan
dı, kanatlarını, gözlerini öptü, ağladı. Yeşiltay da ağla-
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dı ya, "Artık he�y bitti," dedi, "geri dönemem," dedi, 
"beni unut," dedi, "seni unutmıyacağım," dedi durdu. 
Ama sevgilisi yılmadı, hep ağladı, hep yalvardı. "Ben 
sensiz nasıl yaşarım, Yeşiltay ?" dedi. 

Yeşiltay başını önüne eğdi, uzun uzun düşündü, içi
ni çekti. 

"Ama çok acı çekersin, belki de canından olursun. 
Seni seviyorum, iyi, rahat yaşamanı, çok yaşamanı isti
yorum, var git, seni unutmıyacağım," diye cevap verdi. 

Güzel kız bunu duyunca, çok sevindi, yeşil kuşun 
başını, kanatlarını okşadı, onun için herşeye katlanaca
ğını, herşeyi yapacağını, hiç birşeyden korkmadığını söy
ledi. O zaman Yeşiltay dayanamadı, herşeyi bir bir an
lattı. Artık devlerle yaşıyordu, hem tay, hem insan ol
duğu anlaşıldıktan sonra, başka türlü yapamazdı, bunun 
için söylemişti dilini tutmasını. Bundan böyle, devlerden 
aynlamazdı, bırakmazlardı, devierin elinden kaçmak da 
kolay değildi. Aralanna da girilemezdi, yerierdi adamı. 
Aralarına girip de yenilmemenin bir tek yolu vardı, o 
da çok tehlikeli bir yoldu. Buralardan çok uzaklarda, do
ğuda, üç dört günlük bir yerde, kocaman bir ağaç var
dı. Her sabah o ağacın altında bir büyük gürültü kopar
dı, dağ talj sarsılır, titrerdi, çın çın çınlardı. Sonra top
rak yanlırdı, havalara koca koca kayalar sıçrardı, ağa
cın altında bir uçurum açılırdı. Uçurumun derinliklerin
de devierin otağı vardı, toprak yarıldıktan sonra sabah 
gezintisine, avlanmıya çıkarlardı, Yeşiltay da onlarla bir
likte çıkardı, en küçükleriydi, en 

'
güzelleriydi, tammak 

güç olmazdı. Tanımak güç olmazdı ya yaklaşmak pek güç 
birşeydi. Hem Yeşiltay'a kavuşmak, hem de deviere yem 
olmamak için, Yeşiltay' ın bir ayağı uçurumun çukurun
da, bir ayağı dışardayken boynuna atılmalıydı, sıkı sıkı 
sarılmalıydı, yoksa birşeycikler fayda vermezdi, güzel 
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kızı bir lokmada yerlerdi. Bunlan başanr da, devler.e ka· 
nşabilirse, her gün birkaç dakikacık görüşebilirlerdi. öy
le ya, Yeşiltay hep devlerle birlikte dolaşırdı, yanların
dan ancak akşam üstü ayrılabilirdi, o zaman da bir ye
şil kuş olurdu, akşam üstünü kuşlarla birlikte geçirirdi. 
Daha birçok anlatacaklan vardı, sürü sürü acılar, keder
ler, güçlükler, tehlikeler vardı daha. Ama güzel kızı üz
mek istemiyordu, anlatmadı. 

Anlatsa da güzel kızı yolundan döndüremezdi, gü
zel kızın kararı karardı, bütün acıları, bütün güçlükle
ri, bütün tehlikeleri göze aldı. İki günde üç dört günlük 
yolun sonuna vardı. Kocaman ağacın yanına vardığı za
man her yer karımlıktı, gece yansıydı. Ağacın üzerine 
tırmandı, sık dalların arasına saklandı. Sabaha kadar 
bekledi, hiç uyumadı. Sabah oldu, ama güneş doğmadı, 
gökyüzünde kara kara bulutlar vardı. 

Sonra ağaç birdenbire sallanmıya başladı, büyük 
bir gürültü koptu, dağ taş inledi, çınladı, dört bir yanı 
yankıları kapladı. Sonra ağaç daha hızlı sallandı, top
rak yarıldı, açıldı, ucsuz bucaksız bir uçurum göründü. 
Uçurumdan dağlar kadar iri devler çıktı, kara kara yüz
leri, kırmızı kırmızı dudakları, sarı sarı gözleri vardı , 
korkunçluklan anlatılamazdı. Çıktılar, ağacın çevresinde 
toplandılar, havayı koklamıya başladılar. "Bugün işler 
pek yolunda, adam eti kokuyor !" dediler. Güzel kızın içi 
sızladı, gözlerini ayırdı, sık dalların arasından deviere 
b:ıktı. Devler san gözlerini ağaca dikmişlerdi. Bereket 
versin ki, hava kapalıydı, dallar da pek sıktı, güzel kızı 
göremiyorlardı. "Yeşiltay gösterir şimdi, Yeşiltay'ın göz
leri bizim gözlerimizden daha iyi görür," diyorlardı. Ye
şiltay da isteklerini yerine getirecekmiş gibi davranıyor
du. Bir ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı kıyısınday
dı, başını kaldırmış, ağaca bakıyordu, güzel kızı bekli-
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yordu. Güzel kız da fazla bekletmedi, birdenbire sık dal
lan araladı, Yeşiltay'ın üzerine doğru atladı. Koca dev
ler neye uğradıklarını bilemediler, hemen ileri atıldılar, 
kollarını uzattılar, güzel kızı yakalayıvermelerine ramak 
kaldı. Ama bizim Yeşiltay da boş durmadı, birdenbire 
havaya sıçradı, güzel kızı yakaladı, bağnna bastı, birlik
te yere düştüler. Yere düştükleri zaman, Yeşiltay'ın bir 
ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı kıyısındaydı. Dev
ler yaklaşamadılar, acı acı göğüs geçirdiler. 

"Doğrusu çok usta davrandın, çok çevik davrandın 
gene, Yeşiltay," dediler, "senden başka kimsecikler avı
mızı elimizden alamazdı. Neyse, artık o da dostumuz ol
du," diye söylendiler. 

Yeşiltay hiç birşey söylemedi, tatlı tatlı gülümse
mekle yetindi. Sonra sevgilisinin elinden tuttu, uçurum
dan aşağıya doğru koştular. Ucsuz bucaksız bir mağara
ya vardılar. Mağaranın her yanında postlar vardı, insan, 
hayvan kemikleri vardı, kuru kafalar vardı. Orta yerde 
kocaman bir dev anası duruyordu. Eline büyük bir sopa 
almış, dişlerini temizliyordu, dişlerinin arasından koca 
koca et parçaları çıkıyordu. Yeşiltay'la sevgilisi yanına 
gelince durdu, başını kaldırdı, gözlerini ayırdı. Yeşiltay 
dev aruı.sının omzunu okşadı. 

"Sana en sevgili doatumu getirdim, dev ana, şimdi 
o da bizden oldu. Bundan böyle burada kalacak, sana ar
kadaşlık edecek, gündüzleri yalnızlıktan canın sıkılınıya
cak," dedi. 

Sonra güzel kıza döndü, üzgün üzgün baktı: "Alla
haısmarladık," diye söylendi, çıktı gitti, var hızıyle uzak
laştı, devleri bekletemezdi. 

Güzel kızla dev anası yalnız kaldılar. Dev anası, gü
zel kızı yanına çağırdı, oturmas ını söyledi, gülümsedi. 
Güzel kızın korkusu azaldı, o da gülümsedi, dev anasın-
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dan hoşlandı. Çabucak dost oluverdiler. Yeşiltay'ın sev
gilisi başından geçenleri anlattı. Kimi zaman güldü, ki
mj zaman ağladı. Dev anasının boynuna sarıldı, yalvar
dı, kendisine yardım etmesini söyledi. Ama dev anası ho
murdanmıya başladı, suratını astı, dişlerini gösterdi. Bü
tün bunlar hiç hoşuna gitmemişti. Nasıl gitsinili? Bütün 
devler Yeşiltay'ı çok severdi, o da severdi. Yeşiltay yuf
ka yürekliydi, devlerden çok, insanlara yardım ederdi, 
çoğu insanlan kurtanrdı, devierin insan yemesine engel 
olmıya çalışırdı, ama çok yiğit bir adamdı, hiç birşeyden 
çekinmezdi, korku nedir bilmezdi, deviere çok yardımı 
dokunurdu, sonra büyük hünerleri vardı, her kılığa, her 
biçime girerdi, geceleyin devleri p ek eğlendirirdi. Dev a
nası kızını vermek istemişti ona, vermişti de, şimdi ni
şanlıydılar, yakında evleneceklerdi. Bunun için, güzel 
kızın dedikleri hoşuna gitmedi, hiç beğenmedi bu işi. Be
ğenmediğini de saklamadı. Güzel kıza etmedik kötülük 
bırakmadı. Yaşamayı fitil fitil burnundan getirdi. Su ver
medi, ekmek vermedi, dişlerinin arasından çıkardığı çiğ 
etleri, pis etleri attı önüne, bunları yemesini söyledi, gü
zel kız da pek acıkmıştı, ister istemez yedi. Dev anası
nın kötülükleri bu kadarla da bitmedi. Yeşiltay'ın güzel 
kıza çok yakınlık gösterdiğini, güzel kızı çok sevdiğini, 
güzel kızla gizli gizli konuştuğunu görünce aklı başın
dan gitti, küpbere bindi, bütün bütün azıttı işi. Her fır
satta sırtına bir yumruk indirdi, kovdu, gitmesini söyle
di. Ama güzel kız dayandı, karşı geldi, dayanamıyacağı 
bir tek şey vardı, o da Yeşiltay'dan ayrı düşmekti, Y.e
şiltay'dan uzakta yaşamaktı, gitmedi. Gitmeyince dev a
nası çok kızdı, güzel kızı öldürmek istedi. Ne var ki, öl
dürmek kolay değildi, kurallann gereğince girmişti ara
larına, öldüremezdi. Öldüremezdi ya, herşeyin bir yolu 
vardı, olmasa da güclerini kötüye kullanan güclü kimse-
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ler bulurlardı, bulamazlarsa, uydururlardı. Dev anası da 

böyle bir yol buldu. Devierin arasına karışmış bir insan 
bir devin yap dediğini yapmadı mı, yapmak istemedi mi 
öldürülebilirdi. Güzel kız, dev anasının verdiği bir işi ger
çekten yapamadığı için yapmasa bile, dev anası, "İnat et
ti, sözümü dinlemedi, yapmak istemedi," diyecekti, kara
rını verdi. Gene aç bıraktı güzel kızı, gene bir damlacık 
su vermedi. Güzel kız ağladı, ağladı, gözlerinde yaş kal
madı. Derken, dev anası yanına yaklaştı. "Bakıyorum ağ
lamayı çok seviyorsun, ama bütün gözyaşlarını yere dö
küyorsun. Yere dökme, bana biraz gözyaşı gerek, göz
yaşiyle büyü yapacağım. Al, şunları doldur!'' dedi. Koca 
koca kazanlar getirdi, önüne koydu. "Güneş batıncaya ka. 
dar gözyaşiyle dolduracaksın bunları, doldurmazsan ken
dini ölmüş bil!" dedi, çıktı gitti. 

Biçare kız şaşırdı kaldı, neye uğradığını 
'
bilemedi. 

Bir kazanın üzerine eğildi, hıçkırmaya başladı. Kendini 
hiç zorlamadı, zaten çok dertliydi, zaten hep ağlayıp du
ruyordu. Ama bu kocaman kazanları nasıl daldururdu? 
Gözyaşiyle kazan mı dolardı? Ağladı, kazanın dibine bir
kaç damla gözyaşı düştü. Düştü ya, aylardan Temmuzdu, 
mevsim yazdı, hava çok sıcaktı, damlacıklar çabucacık 
kurudu. Güzel kızın gözleri karardı, hiç bir umudu kal
madı. Gene de yerinden aynlmadı, ağladı, inledi, hıçkır
dı durdu, kazanı doldurmak için değil, derdinden, kede
rinden ağlıyordu artık, Yeşiltay'ı bir kerecik daha gör
meden öleceğini düşünüyordu. Ama birdenbire bir ses 
duydu, başını kaldırdı, Yeşiltay'ı karşısında buldu. 

"Dev anası uyumadan önce kuşlar pınarına gitmiş, 
su içmiş, giderken de, dönerken de homurdanıp duruyor
muş, sana yapacağı kötülükleri söylüyormuş, kuşlar da 
bunu duymuşlar, gelip söylediler," dedi Yeşiltay, gülüm
sedi. "Üzülme sen, bir yolunu buluruz," dedi 
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Eğildi,· kızı kolundan tuttu, oturduğu yerden kaldır
dı, yüzünü yüzüne çevirdi: 

"Gözlerimin içine bak!" dedi. 
Güzel kız da baktı. Yeşiltay'ın mavi gözleri çok gü

zeldi, ufaktı, küçücüktü ama, gökler, denizler gibiydi, de
rindi, ucsuz bucaksızdı. Bu güzel gözleri gö-rüp de sev
mernek elde değildi, bu çok güzel gözler unutulamazdı, bu 
mavi gözlerden vazgeçilemezdi. Nedense güzel kız, bir
denbire duygulanıverdi, gene hıçkırmaya başladı, kirpik
lerinin ucunda bir damla gözyaşı parladı. 

"Ağlama, ağlama!" dedi Yeşiltay. 
Sonra da eğildi, dudaklarını uzattı, güzel kızı kir

piklerinden öpüverdi, gözyaşı damlasını da dudaklarının 
arasına aldı, kazanların üzerine üfledi. Kazanlar birden
bire doluverdiler. Güzel kız şaşırdı kaldı, parmağını bir 
kazana daldırdı, sonra da ağzına götürdü, tuzluydu, ka
zanlardaki suyun gözyaşı olduğu şüphe götürmezdi. Se
vincinden ağlamıya başladı, yaşlı gözLerini Yeşiltay'dan 
yana çevirdi : 

"Nasıl, nasıl?" diye kekeledi. "Bunu nasıl yaptın, 
Yeşiltay?" 

Yeşiltay başını kaldırdı, uzaklara baktı: 
"Seni canım gibi seviyorum. Derviş benim ıçın ca

nını verdi, kuşlar da çok severler beni," diye cevap ver
di, gülümsedi, "bunlar senin gözyaşlann, sen de beni se
viyorsun. Daha fazlasını sonna, anlatılamaz, ben bile an
latamam. Hadi, Allahaısmarladık, çok geciktim, devleri 
bekletmek olmaz, Allahaısmarlaclık," diye söylendi. Bir 
yeşil kuş oldu, göklere yükseldi. 

Yeşiltay kuş olup uçar uçmaz, dev anası içeriye 
girdi, korkunç korkunç gülüyordu, otuz iki dişi birden gö
rünüyordu, hepsi de sivri sivriydi. Ama beş kazanın beşi
nin de dopdolu olduğunu görünce aklı başından gitti. 
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Ayağını yere vurdu, yer gök inledi. Kazanlan bir tek
mede devirdi. Sonra gitti, bir köşeye oturdu, derin de
rin içini çekti, düşünmeye başladı. Neden sonra başıru 
kaldırdı: 

"Beni kötü bir dev sanma, küçük kız," dedi, "der
dini hiç bilmiyorum, anlamıyorum sanma. Anlıyorum, Ye
şiltay'ı çok seviyorsun, sevmeseydin kazanlan doldurn.
mazdın. Ama ben de kızımı seviyorum, iyi bir kocası ol
sun istiyorum, onu Yeşiltay'a vermek istiyorum. İnsanlar 
sevdiler mi, kötülük yapamazlar ama, devler yaparlar. 
Elimden geleni yapacağım, elimden kurtulamıyacaksın. 
Yazık ama, ne yapalım, bu iş bö-yle!" diye ekledi. 

Sonra ekmek verdi, et verdi ona, su verdi, meyve
ler verdi. Gülümsedi. Birkaç gün hep böyle sürdü. Sonra 
gene dişlerini gösterdi: 

"Sonbaharda kızımın düğünü var," dedi, "çok güzel 
bir düğün olacak, göreceksin. Ama iş düğünle kalmıya
cak. Kızımla Yeşiltay çok rahat bir evde otursun isti
yorum. Bunun için de kuş tüyü yataklar, kuş tüyü min
derler, kuş tüyü yastıklar yaptırtmak istiyorum. Kuş 
tüylerini de sen bulacaksın. Şimdi şu beş torbayı alacak
sın, akşama kadar kuş tüyüyle dolduracaksın. Toplayıp 
doldurup getiremezsen, kendini ölmüş bil artık!" 

Güzel kız akşamı beklemedi, hemen ölmüş bildi ken
dini. Nasıl ölmüş bilmesindi? Bunun çıkar yolu yoktu, 
bu iş başarılır bir iş değildL Ölmeden önce Yeşiltay'ı da 
göremiyecekti. Bir "Allahaısmarladık" bile diyemiyecek
ti. Gene de bütün bütün umudunu kmmedi. Torbaları 
yüklendi, dışarıya çıktı. Önünde sapsan, ucsuz bucaksız 
bir ova vardı. Sapsarı, ucsuz bucaksız ovada koşmaya 
başladı. Gl5zleri yerdeydi ama, hiç kuş tüyü göremiyordu. 
Ağlıya ağlıya koşuyordu. İkide bir, düşüyordu, ayağı 
çıplaktı, dikenler batıyordu. Ellerini yukanya doğru kal-
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dınyordu, gözlerini mavi göğe dikiyordu: "Tanrım, Tan
rmı! Yalvannm, bana yardım et, beni Yeşiltay'dan ayır
ma!" diyordu. Sonra gene koşmaya başlıyordu. Sapsan, 
ucsuz bucaksız ovada kuş tüyü arama! Bir düşüyor, bir 
kalkıyor, bir yalvanyordu. San ova alabildiğine uzanı
yordu, bitmek tükenmek bilmiyordu. En sonunda, güzel 
kızın gücü kesildi. Gözleri karardı. Ucsuz bucaksız ova 
inip inip kalkmıya, çevresinde dönmiye başladı. Güzel kız 
ayakta duramaz oldu. Yüzükoyun yere yuvarlandı. Ama 
çok geçmeden bir el dokundu omzuna, başını kaldırdı, Ye
şiltay'ı karşısında buldu. Yeşiltay üstündeki tozlan sil
di, ayaklanndaki dikenleri çıkardı, gözyaşlannı da kuru
ladı. Gülümsedi: 

"Kuşlar benim dostlanmdır," dedi. 
Elini kaldırdı, çok uzaklarda bir bulut gösterdi. Bu

lut yaklaştı, yaklaştı, tepelerine geldi, alçaldı, bu bu
lut, bulut değildi, kuşlardı. 

Yeşiltay iki elinin ikisini de göğe doğru kaldırdı: 
"Uçun, kuşlar, uçun, tüylerinizi dökün de geçin!" 

diye bağırdı. 
Bütün kuşlar tüylerini döküp gittiler, bira.z tüy kal

dıysa, kanatlarında kaldı, en güzel, en yumuşak tüyleri
ni yere bıraktılar. 

Yeşiltay'la güzel kız bu tüyleri tarbalara dol
durdular. Yazık ki, kocaman torbalardan biri iyi
ce dolmadı, yarım kaldı. Güzel kız ağlamıya baş
ladı. Beş torbanın beşi de dolmadıkça ölümden kurtula
mıyacaktı. Ama bwıda ağlıyacak ne vardı? Yeşiltay bir 
yeşil kuş oluverdi hemen. Bütün tüylerini döktü, sonra 
gene insan oldu. Gene kuş oldu, gene döktü tüylerini, ge
ne insan oldu. Derken, çuvalı doldurdu. Bu tüyler gözle
ri kamaştırıyordu, hemen aynlıveriyordu ötekilerden. 

Devin de gözleri kamaştı, işin içyüzünü hemen an-
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1adı, homurdandı, dişlerini gıcırdattı: 

27 

"Bu iş, Yeşiltay'ın işi, anladım," dedi. "Seni Yeşil
tay kurtardı. Olsun varsın, çok güzel tüyler toplamışsın, 
kızım güle güle kullansın. Ama sen elimden kurtulamı
yacaksın! Yann sabah gün doğarken yola çıkacaksın, kü
çük hacıma gideceksin. Evi karşı dağın ardındadır. "Ab
lanın kızının düğünü var, düğün kutusunu istedi diyecek
sin. Gün batmarlan önce getireceksin düğün kutusunu. 
Bakalım gelebilecek misin? Gelemezsen öldün demektir, 
:geç kalırsan da ben öldüreceğim!" dedi. 

Çok güzel kız, demir çarıklarını ayağına geçirdi, yo
la çıktı. Uzun yollar yürümeye, yorgunluğa, acılara, aç
lığa çoktan alışmıştı. Bir günde yapabilirdi bu işi, kork
muyordu. Ama yarı yolda Yeşiltay belirdi. Bu sefer gül
merli, gülüınsemedi, çok korktuğu, çok üzüldüğü belliydi. 

"Dev anası sana bütün işlerin en çetinini vermiş," 
·dedi, "bundan kurtulması pek güç. Ama gene de 'kurtul
maya çalışmalı! Dikkat et, şaşırma, dediklerimi de unut
ma. Dağın arkasında bir saray vardır, içi korkunç şey
lerle doludur, en azgın, en yırtıcı hayvanlar, en azılı 
devler ordadır. Kapının bir yanında bir at, bir yanında 
bir it durur. Atın önünde et vardır, itin önünde ot var
dır. İkisi de sıkı sıkı bağlıdır. At et yemez, it ot yemez, 
bunun için kannlan açtır. Eti ite, otu ata verirsen, son
ra ikisini de çözersen herşey kolaylaşır, onlar sana yar
dım ederler, o korkunç şeylerin hiç biri görünmez gözü
ne. Ku tuyu kolayca ala bilirsin. Ama sakın, açma o ku
tuyu! Açarsan herşeyi mahvedersin! .. " 

Yeşiltay'ın bütün dediklerini yaptı güzel kız. Sara
yın kapısına vardı, otu atın, eti itin önüne attı, ikisini 
de çözdü. Yeşiltay'ın da söylediği gibi, herşey kolayiaşı
verdi o zaman, güzel kız düğün kutusunu aldı. Ama yol
da içini bir merak sardı. Güzel bir kutuydu bu kutu, ufa-
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cık birşeydi, ama ağır mı ağırdı. "İçinde ne var?" diyor
du güzel kız, "ne var acaba?" diyordu, başka biı:ııey de
miyordu. En sonunda dayanamadı, Yeşiltay'ın sözlerini 
unu ttu, usulca kaldırdı kutunun kapağını. Bir de ne gör
sün? Yığın yığın, yuına.k yumak, ufak ufak adamcıklar 
sıçramasın mı kutudan? Ya! Hepsi bir yana dağıldı. Çok 
güzel kız donakaldı. Yeşiltay'ın sözlerini hatırladı. Ye
şiltay'ın dediğini yapmanuştı. Nerdeyse bayılacaktı. Ama 
kendini topladı, ufacık adamları birer birer toplayıp ku
tuya doldurmaya çalıştı. Ama nerde? Ufacık adamlar ka
çıyorlardı, otlann altına saklanıyorlardı. Yakaladıkları 
da geri çıkıyorlardı kutudan, ötekilerin arasına karışı
yorlardı. Kaçmasalar, saklanmasalar bile ne çıkardı? Pek 
çoktular, akşama kadar toplıyamazdı. Elleri böğründe 
kaldı. Oturdu, ağlamıya başladı. Ne kadar talihsizdi! U
zun zaman ağladı. Sonra birdenbire bir kanat sesi duy
du, başını kaldırdı, yeşil bir kuş gördü. Gelen Yeşiltay'
dı. Yeşiltay'ın mavi gözlerinde çok büyük bir keder vardı. 

"Kalk, kaçalım, kurtulmaya çalışalım. Belki de kur
tuluruz,'' dedi. 

Güzel kız kalktı, gözlerini sildi, kaçtılar. Var hız
larıyle koştular. Gün hattı, ovalar, dağlar karardı, yıl
dızlar parladı. Bir ağacın dibine uzandılar, uykuya dal
dılar. Sabah oldu, birbirlerinin ellerinden tuttular, gene 
kaçmıya başladılar. Yeşiltay'ın her halinde bir kaygı 
vardı. Bir ara da durdu, arkasına baktı. Bir kasırga ge
liyordu arkalarından, hızlı hızlı ilerliyordu. Yeşiltay içi
ni çekti: "Geliyor," diye söylendi, "bu, odur, dev anası
dır, başka birşey olamaz!'' dedi. Bir çırpıda bir kocamış 
kadın kılığına girdi. Güzel kızı da bir eğri sopa yaptı, 
eline aldı, kamburunu çıkardı, sapasına dayana dayana 
yürümeye başladı. Kasırga çabucak yetişti, gelir gelmez. 
kocaman bir dev oluverdi. 
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"Koca karı! Koca karı! Buralarda, mavi gözlü bir 
delikanlıyla bir güzel kız görmedin mi?" dedi. 

Kocakan: 
"Evet, gördüm," diye cevap verdi, ·parmağiyle sağ 

yandaki dağlan gösterdi. "İkisi de koşuyordu, şu dağla-
ra doğru gittiler," dedi. 

· 

Dev anası çok acele ediyordu, koca karıyı yemeyi 
aklından bile geçirmedi. Sağ yandaki dağlara gitti, bir 
solukta gözden siliniverdi. Silinince, Yeşiltay da, güzel 
kız da eski haline geldi. Gene eski yoUanna devam et
tiler. Güclerinin yettiği kadar koşuyorlardı. Ama böyle 
koşmaya da can mı dayanırdı? Üstelik kannlan da aç
tı. Bunun için bir elma ağacının altında durdular, otur
dular. Karınlannı elmalarla doyurdular. Sonra yorgun
luktan, uykusuzluktan gözleri karardı. Biri bir yana u
zandı, biri bir yana. Birşeycikler konuşmadılar, uyudu
lar. Ama uykuya birazcık doyamadılar. Çok geçmeden 
gök gürledi, sıçnyarak uyandılar, ayağa kalktılar. Yeşil
tay başını kaldırdı, göğe baktı. Gök maviydi, pınl pı
rıldı. Yalnız uzaklardan, çok uzaklardan bir top kanı bu
lut geliyordu, var hızıyla ağaca doğru iniyordu. "Ta
mam," dedi Yeşiltay, "bizi tanıdı," dedi, "elinden kur
tulmak pek güç. Ama gene de herşeyi deniyeceğiz, kur
tulmaya çalışacağız, birbirimizi gerçekten seviyorsak kur
tulacağız," dedi. Eğildi, güzel kızı kucakladı, gogsune 
bastırdı. Birdenbire görünmez oldular, yalnız elma ağa
cının yanında bir başka elma ağacı belirdi. Dalları, göv
desi, yapraklan, her yanı yeşil yeşildi, en yüksek dalın
da bir kırmızı elma vardı. Derviş, Yeşiltay'a neler ö·ğ
retmişti! Yeşiltay ne kadar da hlinerliydi! Yeşiltay bir 
yeşil elma ağacı oluvermişti, sevgilisini de bir elma ha
line getirmişti, elma ağacının en yüksek dalındak kır
mızı elma, Yeşiltay'ın sevgilisiydi. Ama kara bulut çok-
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tan gelmişti, dev anasının biçimine girmişti, işin içyüzü
nü anlamakta gecikmedi. Tam zamanıydı, öcünü almanın 
sırasıydı ! Azgın bir yel oldu, esti, inim inim inietti her 
yanı. Dağlan, taşlan saıııtı, Yeşiltay'la güzel kızın � 

önce altında yattıkları ağaç, çatırdıya çatırdıya devrildi. 
Yeşiltay yerlere kadar eğildi, bütün yapraklan döküldü, 
ama kıpkırmızı elma, daldan düşmedi. Dev anası küp
lere bindi, yağmur oldu, yağdı, dolu oldu, çarptı, yeşil 
ağaç inim inim inledi, ama elma dalında kaldı, düşme
di, yaralanmadı. Görünüşe bakılırsa, her zaman da ka
lacak gibiydi. Dev anası yonıldu, umudu kesildi. "Belki 
de onlar değildir, başka birşeydir, bizdendir, onlar bana 
böyle karşı koyamazlardı," diye söylendi. Gene bir top 
kara bulut oldu, yükseldi, yolunu değiştirdi. 

Yeşiltay'la sevgilisi gene bütün hızlariyle koşmaya 
başladılar. Gece gündüz demediler, açlığa, susuzluğa, yor
gunluğa aldırmadılar, durmadan koştular. Güzel kızın 
demir asası kınldı, demir çarığı da parçalandı, giyilecek 
gibi değildi, attılar. Ayaklan taşlara, kesekiere çarptı, 
kanadı, sızım sızım sızladı, ama en sonunda nasır bağla
dı. Güzel kız hiç acı duymaz oldu. Hiç acı duymaz oldu, 
daha da hızlı koştu ya, bir sabah güneş doğarken, kara 
bulut gene geldi, tepelerine dikildi. "Yandık," dedi çok 
güzel kız, "artık bundan kurtularııayız," dedi. Yeşiltay 
gene de gülümsedi. "Üzülme, belki de kurtuluruz, belki 
daha bizi görmedi? Devierin gözleri pek iyi görmez," di
ye cevap verdi. Sonra gene güzel kızın beline sanldı, göğ
süne bastırdı. Kendisi bir pınar oldu, sevgilisi bir bakır 
tas oluverdi. Yeşiltay şimdi çok güzel bir pınardı, dibin
de aklı kara.lı, sanlı kırmızılı, pınl pıni çakıl taşlan var
dı, dupduru bir suyu vardı. Bakır tas da : "Beni al da şu 
nardan bir tas su iç," der gibiydi. Dev anası, aşağıya 
iner inmez bakır tası eline aldı. Çok yorgundu, çok su-
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ıamıştı. Bakır tası dunı suya daldırdı, ağzına götürdü, 
çti. Bir daha içecekti ya, kısmet olmadı. Bakır tas elin
ten düştü, kendisi de kocaman bir çınar gibi devriliverdi. 

"Yaktın beni, Yeşiltay ! Yıktın beni, Yeşiltay! Ala
!ağın olsun, ben sana gösteririm!" diye inledi. Arkası
u getiremedi, derin bir uykuya dalmıştı. 

İçtiği su, alelade bir su değildi, sihirliydi. Yeşiltay'
dan bir parçaydı o su. Dev anası, bunun etkisiyle kırk 
gün, kırk gece uyanamıyacaktı. Ama uyandıktan sonra 
Yeşiltay'ı pek kolay bulacaktı. Nerede olursa olsun, Ye
şiltay'ın kokusunu alacaktı. İşin en kötüsü, Yeşiltay'ın 
gücü ona da geçmiş olacaktı, kolayca bozuverecekti Ye
şiltay'ın oyunlarım, yakında öcünü alacaktı. Belki kırk 
günlük, belki kırk bir günlük ömürleri kalmıştı. Belki 
de kurtulacaklardı, ama bu pek güç birşeydi. Yeşiltay üz
gündü bunun için. Neden başka birşey yapmanuştı? Me
sela gene bir yeşil ağaç olmak, çok güzel kızı da bir kır
mızı elma yapmak vardı. İkinci kere ağaç ve elma olduk
tan sonra, bir daha eski hallerine dönemezlerdi ama, hep 
öyle kalabilirlerdi. Yıllar, yüzyıllar geçerdi, onlara bir
şeycik olmazdı. Yeşil ağaç kış yaz yeşil kalırdı, güz 
gelince yaprakları sararmazdı. Kırmızı elma da hiç düş
mezdi. Gelip geçen iyi insanlar: "Bu yemyeşil ağaç Ye
şiltay'dır, bu elma da sevgilisi ! "  derlerdi, çocuklar onla
n görmeye gelirlerdi, gölgesinde güzel oyunlar oynarlar
dı. Bu da çok güzel birşeydi. Başka şeyler de yapabilir
di, türlü türlü oyuolarta aldatabitirdi dev anasını. Ama 
birdenbire pınar olmak gelmişti aklına, başka birşey dü
şünememişti. Gene de kurtulmaya çalışmalıydı, yaşamak 
güzeldi, herşeyi denemeliydi. 

Herşeyi denediler. Günler, geceler boyunca gittiler, 
yağmur demediler, kar demediler, tepe demediler, dağ 
demediler, gittiler, gittiler. Gittiler ya zaman daha çabuk 
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ilerledi. Kırk gün dediğin nedir ki? Çabucak bitiverdi. 
İşin en kötüsü, korkunç bir fırtına başladı o gün. Şim
şekler çaktı, yıldırımlar düştü, gökler gürledi, bardaklar
dan boşanırcasına bir yağmur yağdı, bıçak gibi bir yel 
esti. Bir türlü dinrnek bilmedi. Ağaçlann en yüksek dal
lan bile yerlere değdi. Yeşiltay ıfa, güzel kız da çok kor
kunç, çok fırtınalı bir denizde yüzer gibiydi. Yılmıyo:r
lardı, durmuyorlardı, sığınacak bir yer aramıyorlardı, 
yağmura, yele, seller� göğüs geriyorlardı, ağaçlardan, ka.
yalardan tutuna tutuna ilerlemiye çalışıyorlardı. Güç de 
olsa, ilerlemekten geri durmuyorlardı. Durmuyorlardı 
ama neye yarardı ki? Kara bulut daha çabuk geliyordu. 
Yeşiltay'ın korktukları gerçek olmuştu. Kara bulutlar a-

rasında kapkara bir bulut hızla ilerliyordu. Yavaş yavaş 
aşağıya iniyordu, indi inecekti. Bu sırada masmavi bir 
ırmak göründü karşıda. Masmavi ırmağın ötesinde yeşil 
bir ülke vardı, ışıl ışıldı, orada fırtına yoktu, orada her
şey huzur içindeydi. Kuşlar uçuyordu. Bir küçük çoban, 
kuzularını gezdiriyordu. Ötede, bir küçük şehir görünü
yordu. Hacalanndan döne döne dumanlar yükseliyordu. 
Orda herşey öylesine güzeldi ki, öylesine hoştu ki, kara 
bulut bütün kinini unuttu. Yeşiltay'la güzel kızın üzeri
ne inmedi, var hızıyla karşı kıyıya geçti. Ama karşı kı
yı gerçekler ülkesiydi. Kara bulut, birdenbire eriyiverdi, 
iki damla yağmur olup yere düştü. 

Karşı kıyı gerçekler ülkesiydi. Yeşiltay, masallar 
ülkesinin sonuna gelmişti. Masallar ülkesinin ötesinden 
bir ses geldi kulağına : "Gel artık, gel artık !" diye fısıl
dadı. "Gel, Yeşiltay, gel, bize dön !" dedi. Demese de dö
necekti Yeşil tay. "Evet," diye söylendi, "evet, geliyorum !" 
dedi içinden. Güzel kıza uzaktaki şehri gösterdi : 

"Şu gördüğün şehir benim şehirimdir, doğduğum şe
hir ! Bir zamanlar o şehirden kaçmak isterdim, beni sı-
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kardı. Ama sonra yavaş yavaş herşeyi anladım, yıllar 
var ki küçük şehrin özlemini çekerim," dedi. Gülümse
di, hacalardan döne döne çıkan dumanlan gösterdi :  "Ora
da yaşamak çok güzel bir masaldır," diye söoylendi, "gü
zel olduğu kadar da kısadır, dardır, ufaktır, çabucak bi
tiverir. Bunun için, yaşamaya dört elle sanhrsın. Ama 
birşey gelmez elinden. Buradaki hünerler orda görülmez. 
Dev anası tuzla buz oldu, b�rada kalmakta bir tehlike 
yok. Ama ben gene de şehirim.e döneceğim. Seni sevi-' 

yorum, senin de gelmeni isterim !" diye ekledi. 
Sonra da ırınağa attı kendini, güzel kız da arkasın

dan geldi. Yüzdüler, karşı kıyıya vardılar. Üstleri baş
ları ıpıslaktı, karınları açtı, çok yorulmuşlardı, yürüye
cek gibi değildiler. Gene de gülümsediler. Yalnız güzel kız 
sarardı. Nasıl sarann.asındı ? Sevgilisi birdenbire değiş
mişti. Yeşiltay da işin farkındaydı. Çok düşünmüştü, çok 
işler yapmıştı, çok acı çekmişti. Bu kıyıya geçer geçmez 
çektiği acılann, yaşadığı iyi kötü yılların izleri yüzüne, 
bedenine işlenivermişti. Yüzü kırışıklar içindeydi, yeşil 
elma ağacının aldığı yaralar, Yeşiltay'ın ellerinde, ayak· 
larında belirmişti. Başında da bir tanecik saç kalmamıştı. 
Ama o, bunlara aldırmadı. Sevgilisinin sarardığını, üzül
düğünü, belki de pişman olduğunu görmemezlikten geldi. 

"Az sonra şehre varacağız. Orada küçük bir evimiz 
olacak, sonra çocuklarımız olacak, evimizin hacasından 
duman eksik olmıyacak, ben ölürnem ocağımı çocukla
rım yakacaklar. Ama yaşadıkça çalışacağım, senin için, 
çocuklarım ız için elimden geleni yapacağım !" dedi. 

Yeşiltay sözünün eriydi, yapardı. Yüzü kırışıklarla 
· dolsa da, başında saç kalmasa da, eski hünerlerini gös
teremese de, ne çıkardı? Yüreği hiç değişmemişti, Yeşil
tay hep o eski Yeşiltay'dı. 

F: 3 



Ü Ç  P l N A R  

Çok uzaklarda bir orman :vardı eskiden, koca koca 
ağaçlan en yüce kuleleri, en yüce minareleri bile gölge
de bırakırdı, uçurtmalar bile aşamazdı boylarını, goge 
doğru uzar giderlerdi. Uzaklardan bakan küçük çocuklar, 
bu ağaçların tepesine tırmanan.ların, ellerini uzatınca yıl
dızları tutabileceklerini sanırlardı. Ama kimsecikler tır
manamazdı o ağaçlara. Ağaçlara tırmanmak şöyle dur
sun, ormana girmeyi bile göze alamazlardı, bir ürperti 
sarardı her yanlarını, korkarlardı. Ormanın içinde kork
madan dolaşan bir adam vardı ya, o da uzun yıllardan 
beri burada yaşardı, alışmıştı, ağaçların en sık olduğu bir 
yerde bir kulübede otunırdu. Kocaman bir adamdı, dev
ler gibiydi, devler le akraba olduğu söylenirdi. A vcıydı, 
iki çocuğu vardı, biri kız, biri oğlandı. Çocuklann yüz
lerine bile bakmazdı. Çok dertliydi biçare çocuklar,! Üst
lerine başlarına bakacak, karınlarını doyuracak, dertle
rini dinliyecek, geceleri masal anlatacak bir annecikleri 
de yoktu. Üvey anneleri caniarına okurdu, etmedik kö
tülük bırakmazdı. Babalarına da söyliyemezlerdi. Dedim 
ya, avcıydı babalan, sabahtan akşama kadar, akşamdan 
sabaha kadar ormanda avlanır dururdu. Kuş bulursa kuş, 
tavşan bulursa tavşan, geyik bulursa geyik vururdu. Kuş-

; 
ları, hayvanları vurup öldürmekten, pişirtip yemekten 
başka birşey düşünmezdi, başka hiç birşeye aldırmazdı. 
Vurduğu kuş düşme<li mi, getirdiği tavşan pişmedi mi 

küplere binerdi, gözlerinden kıvılcımlar saçılırdı. Herşeyi 
yapabilirdi böyle zamanlarda. Mesela, oğlunu, kızını, ka
rısını öldürebilirdi, öylesine azgın bir avcıydı. Karısı da 
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bu huyunu çok iyi bilirdi. Bilirdi ya, bir gün ne olduysa 
oldu, üç keklikten birini yitirdi. Aradı, taradı, bulama
dı. Çocuklardan şüphelendi, ikisini de dövdü, vura vura 
burunlannı kana.ttı. Yemin üstüne yemin ettiler, gene de 
inanmadı. Ama artık bunları düşünmenin sırası değildi. 
Korkusundan tir tir titriyordu, sabahlara kadar dayak 
yiyeceğini, belki de öleceğini düşünüyordu. Dayaktan, 
ölümden kurtulmak için bir bıçak aldı eline, sol memesi
ni kesiverdi. Bir güzel tuzladı, biberledi, kalan keklik
lerle birlikte onu da pişirdi. Akşam oldu, kocasının önü
ne getirdi. Adam sol memeyi yerken, nerdeyse parmak
larını da birlikte yiyecekti, öylesine beğenmişti karısının 
me m esini. 

"Bu keklik çok tatlı bir keklik, kan," diye söylen-· 
di. Sonra da cömertliği tuttu. "Biraz al da tadına bak," 
dedi. 

Karısı almadı, içi burkuluyordu. A vcı da fazla da
yatmadı. Ama azıcık daha yiyince gözleri büyüdü, par

maklarını yaladı durdu. 
"Karı, kan, bu işin içinde bir iş var, karı ; bu et 

keklik eti değil, çok hoş bir .et, çok tatlı bir et. lşin iç yü
zünü söyle, karı. Korkma, kızmam, niçin kızayım ?" dedi. 

Kadın biraz duraladı, yutkundu, ezildi, biizüldü, ama 
en sonunda anlattı olanı biteni. Adam da sözünde dur• 
du, kızınadı. Kızmak şöyle dureun, sevindi bile. Kansına 
acımayı da düşünmedi. Çok azgın bir avcıydı, midesin
den başka birşey düşünmezdi. 

"Adam eti ne de tatlı olurmuş, karı !" diye söylendi. 
Yüzünü ellerinin arasına. aldı, düşlere, düşüncelere 

ılaldı. İkide bir dudaklarını yalıyordu. "Adam eti ne de 
tatlı olurmuş!  Adam eti ne de tatlı olurmuş !"  diye mı
rıldanıp duruyordu. Karısı çok kaygılandı, içi sızladı, ka
Inn memesini sımsıkı tuttu, onu da İstiyecek diye korku-
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yordu. Yakayı sıyırmak isted i: 
"Adam etinden bu kadar hoşlandıysan, çocukların 

ne güne duruyor?" dedi. 
"Onların da hiç eti yok ki, ikisi de bir deri, bir ke

mik," dedi a vcı, içini çekti. 
Üvey ana, buna da bir çare buldu : 
"O da söz mü?" diye atıldı hemen. "Kırk gün güzel

co besleriz, semirirler, ondan sonra kesip yersin !"  dedi. 
Kocası da pek beğendi bu düşünceyi. 
"Öyle ya, çok kolay, besleriz," dedi, keyiflendi, "bes

leriz, besleriz, sonra da keseriz, bir güzel yeriz. İkisini 
birden keseriz, adam etine doyarız," diye ekledi. 

Biçare kız, yediği dayağın acısından olacak, bir tür
lü uyuyamıyordu. Başkalarının konuştuklarını dinleme
yi sevmezdi, yoktu öyle kötü huyları, babasıyle üvey an
nesinin sözlerini de dinlemek istemezdi ama, elinde ol
madan dinledi. Bir çığlık kopardı. Bereket versin ki, ça� 

buk davrandı, hemen ağzına götürdü elini, sıkı sıkı tut
tu da çığlığı dışarı çıkmadı, duyulmadı. Aradan saatler 
geçti. Gözleri yoruldu, göızkapakları da çok ağırlaştı, ge
ne de yummadı gözlerini, şafak sökünceye kadar uyuma
dı, yapacaklarını düşündü. Ertesi gün, birşeycikler olma
mış gibi davrandı. O korkunç sözleri diniiyen kendisi de
ğildi de, bir başkasıydı sanki. Kimselere aniatmadı duy
duklanm, kardeşine bile söylemedi. Yalnız her gün kü
çücük bir taş aldı ormandan, getirip yastığının altına 
sakladı. Geeeleri hel'kes uyurluktan sonra kalkar, taşlan 
eline alır, birer birer sayardı, yıldız böcekleri de yakla
şır, ışık tutarlardı, gündüz gibi aydınlatırlardı önünü. 

Bir gece, gene kalktı. Yıldız böcekleri koşup geldi
ler, ışık tuttular. Kız taşlan saymıya başladı. Saydı, bir 
daha saydı. Gözlerinde yaşlar parladı. Taşlann sayısı o

tuz dokuzdu. Kesilmelerine tam bir gün vardı ! Kız bu-
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nu görür de durur mu hiç ? Dunnadı. Kardeşini uyandır
mak istedi hemen. Ama derin bir uykuya dalmıştı ya v
rucak, dokunmaya kıyamadı. Sonra birdenbire uyandın
lırsa belki de ağlardı, babası, üvey annesi de duyar, işi 
anlarlardı. Bunun için, usulcana dışan çıktı, birkaç cır
cır böceği buldu, yalvardı, kardeşini güzel, tatlı türkü
lerle uyandırmalarını söyledi. Cırcır böcekleri uçup gel
diler, tatlı tatlı türküler söylediler. Çocuk gülümsiyerek 
uyandı. Abiası kolundan tutup kaldırdı, elbiselerini giy
dirdi. "Ay ışığında gezmiye çıkacağız, cırcır böcekleri tür
kü söyliyecek bize, yıldız böcekleri ışık tutacaklar," de
di. Çıktılar. Kulübeden biraz �tıktan sonra, kızca
ğız herşeyi anlattı. Kardeşi pek küçüktü daha, ağlama
ğa başladı. Ama ağlamanın sırası mıydı? Kaçmıya baş
ladılar ... 

Koştular, koştular. Derken şafak söktü, ufuklar ay
dınlandı. Yıldız böceklerinin ışığı söndü, cırcır böcek
leri uyuya kaldılar. Çocuklar yoruldular, dizleri sızlamıya 
başladı. Gene de durmadılar, koştular, koştular ... Ama bi
raz daha koştuktan sonra, oğlanın ayağına bir diken bat
b, olduğu yerde kalakaldı çocukcağız. Abiası döndü, diz 

çöktü, tuttu, dikeni çıkardı. Sonra kalktı, kalktı ama, 

bir de ne görsün ? Babaları koşa koşa gelmiyor mu ? He
men kardeşinin elinden tuttu, gene kaçmıya başladılar, 
her yaniara tere hattı, soluklan kesildi. Bereket versin 
ki, bir kocamış kadın gördüler bu sırada. Kadıncağız bir 
küçük pınann başına oturmuş, önüne bir küçük ayna 
koymuş, eline de bir sarı tarak almış, ak saçlarını tarı
yordu. Yanına vardılar : 

"Nine, nine ! Sakla bizi, kurtar bizi ! "  dediler, olanı 
biteni anlattılar. Kocamış kadının gözleri yaşardı. 

"Ben sizi burada nasıl saklanm, çocuklar? Baba
nız gelirse sizt de, beni de öldürür. Saklıyamam. Saklı-
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yamam ama., sizin için birşeyler yaparım. Şu aynayı, şu 
tarağı, şu kili alın. Yaklaşınca kili atın. Gene yaklaşır
sa tarağı atın, gene yaklaşırsa aynayı atın, herhalde kur
tulursunuz," dedi. 

Çocuklar, kili, tarağı, aynayı aldılar, kaçmıya baş
ladılar. Ama babalan çabucak yetişti. Beş on adım da
ha yaklaşsa, yakalayıverecekti. Bereket versin ki, "Böyle 
sabah sabah nereye gidiyorsun uz? Gelin, kahvaltınızı e
din de ondan sonra çıkın gezmiye !" diye bağınyordu da 
hızı biraz azalıyordu. Ama bizim küçük oğlan, bu tatlı 
sözleri duyunca dunıverdi. Babasına döndü. Neredeyse 
yakalanacaktı. Abiası elindeki kili yere bıraktı. A vcıy
la çocukların arası açıldı, uzadı, içinden çıkılmaz bir ça
mur alanı oldu, ama a vcı aldırmadı. Paçaları sıvadı, pos
tallannı attı, hata çıka Uerlemiye başladı. Bir yandan da 
kötü kötü şeyler söylüyor, küfürler yağdınyordu. Küçük 
oğlan, bu sözleri duyunca abiasının eline sarıldı, var hız
lanyla koştular. Babalan da arkalanndan koşuyordu. 
Her yanı çamurdu ama, kocaman bacaklan vardı, çocuk
lardan daha çabuk ilerliyordu. Gene epeyce yaklaştı, ge
ne tatlı tatlı sözler söyledi, dursunlar diye dil döktü, ama 

küçük oğlan bile durmadı. Abiası elindeki tarağı bırakı
verdi. Bıraktı da bir baktı ki, arkaları baştanbaşa çakır 
dikeni Babası da çakır dikenlerinin içinde çabalayıp du
ruyor, çakır dikenleri ellerini, bacaklarını kanatıyor ... 

A vcı kızı, babasının kanlarını görünce içi sızladı. 
A vcı, kendisinin de, kardeşinin de canına kıyacaktı, bel
ki de bir devdi, dikenler içinde böylesine koştuktan sonra, 
akan kanlara, batan dikeniere aldırmadıktan sonra, dev 
olduğu şüphe bile götürmezdi ama, ne de olsa babasıydı, 
babasının bu haliniii dayanamadı, bir daha arkasına bak
madı. Avcının dikenlerden kurtulup da arkalarından ye
tişebileceğini sanm.ıyordu, bu bakımdan içi rahattı. Bu-
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nun için pek yavaş yürüdüler. Koşacak durumda da de
ğildiler zaten, yorgunluktan bacaklan tutmaz olmuştu. 
Hem de çocuk pek susamıştı, "Su, su ! "  diyor, başka bir
şey demiyordu, ağlayıp duruyordu. Gözyaşları bazı ba
zı dudaklarına damlıyordu, ne de olsa sudur diye yalı
yordu ama, yaladığına da, yalıyacağına da pişman olu
yordu zavallı, gözyaşları pek tuzluydu. Susuzluğunu da
ha. çok arttırıyordu. 

A vcı da durmadan ilerliyordu. Yinni otuz adım bir
şey kalmıştı aralarında. Çocuklar bir oyun daha oynar
lar diye korktu, adımiarım yavaşlattı, ayaklarının ucuna 
basarak, çıt çıkarmadan yürüdü. Bunun için yetişmesi bi
raz uzun sürdü. Ama en sonunda yetişti, arkalarma ka
dar geldi, kızını omuzundan tutuverdi. Tutmasına tuttu 
ama, serde devlik vardı, pek sert tuttu kızın omuzunu, 
tutmaktan çok vurdu. Ayna yere düştü. Kızcağız kor
kuyla ardına döndü. Bir de ne görsün ? :  Ucsuz bucaksız 
bir mavi deniz . . .  Bir yanında kendisiyle kardeşi, bir ya
nında babası ... Aralan öylesine uzak ki, babaları serçe
lerden daha küçük göriinüyor . . .  

Derin bir rahatlık çöktü içlerine, kurtulmuşlardı. 
Yazık ki, denizin sulan pek tuzluydu ,içemediler. Küçük 
oğlan inim inim inliyordu, ağlıyordu, "Su ! "  diyor da baş
ka birşey demiyordu. Güneş de tam tepelerindeydi, alev 
gibi yakıyordu enselerini. Bu yerlerde su bulması kolay 
değildi. Değildi .Ya a vcı kızı umudunu kesmedi. Bu kadar 
işi başardıktan sonra suyu da bulacağını umuyordu ama, 

bütün umutları boşa çıktı. Güneş batineaya kadar dolaş
tılar, bir damla su geçmedi ellerine. Bir ağacın altına 
çöktüler. Küçük oğlan yüzükoyun yere uzandı, inlemiye 
başladı. Abiası da başucuna oturdu, yüzünü iki elinin içi
ne aldı. Çok güzeldi, hele böyle yüzü ellerinde, terden sı
nlsıklam olmuş saçlan alnında, dertli dertli otururken 
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daha da güzel görünüyordu. 
Derken uzaklarda bir atlı belirdi. Atım dört nala 

sürüyordu. Atı çok güzel bir attı, kış yelleri tepelerde na
sıl koşarlarsa, o da öyle koşuyordu. Ama atlı, güzel kızı 
görünce dayanamadı, atını durduruverdi. Sonra kardeşi
ni gördü. İyi bir adama benziyordu. 

"Ne o, kızım, burda böyle ne yapıyorsunuz ? Bu ço
cuk neden ağlıyor ?" diye sordu. 

Güzel kız, kardeşinin çok susadığım söyledi. "Her ya
m aradık, taradık, bir damla su bulamadık, amca!" de
di. Atlı hallerine acıdı, �çini çekti : 

"Şu karşıki tepedeki ağaçları görüyorsunuz ya .. " di
ye başladı, arkasını getirmedi, durdu, yutkundu. Sonra 
bir oğlana, bir kıza baktı, ister istemez devam etti : "Yan
yana üç pınar vardır orada, ama ikisinin suyu içilmez. 
Birincisinden içen balık olur, dalar gider içine. ikincisin
den içen kuzu olur, mer mer meler. Üçüncüsünden içene 
birşeycik olmaz, olduğu gibi kalır, susuzluğu da geçer. 
Birinciyle ikinciye yaklaşınayın sakın, üçüncüden için ! "  
dedi. Sözlerini bitirmesiyle atını kırbaçlaması bir oldu, 
sürdü gitti. 

Çocuklar yola çıktılar. Çok, çok yorgundular ama, 
tepenin üstünde bir umut vardı, umut da çekerdi, hafif
leştirirdi insanı : Yorgunluklarını duymadılar. Ağaçla
ra yaklaştılar, suyun panltısını gördüler. Küçük oğlan bir 
ok gibi fırladı. Çok susamıştı, sudan başka birşey düşün
müyordu. İlk pınarda durmak istedi. Dursaydı balık ola
caktı. Ama pek hızlı koşuyordu, hızını alamadı. İkinci 
pınarda durdu, eğildi. İçti. Küçücük bir kara kuzu oldu, 
melemiye başladı. Meliyordu, çayırların üzerinde oynu
yordu, anasından kuzu doğmuş gibiydi. Abiası saçım ba
şını yoluyordu, hüngür hüngür ağlıyordu, ne yapacağını 
bilemiyordu. Bazan kendisi de o sudan içmek, kardeşi gi-



42 ANADOLU MASALLARI 

bi kuzu olmak istiyordu ya, yüreği el vermiyordu, insan
lardan daha güzel, daha iyi birşey yoktu, insanlığından 
geçemiyordu. O böyle ağlayıp çırpınırken, gece oldu, su
lar, ağaçlar karardı, yıldızlar parladı. Gece kuşları bcr 
ğuk boğuk ötmiye başladılar, uzaklarda kurtlar uludu. 
Kızcağız çok korktu. Bir ağacın tepesine tırmandı, otu
racak bir yer buldu, oturdu. Bütün gece burada kaldı, 
gözünü bile kırprnadı sabaha kadar. 

Sabah oldu, güneş doğdu, bir atlı geldi. Genç bir 
atlıydı, inceydi, uzundu, yakışıklıydı, san saçları alnına 
düşüyordu. Al atını sulamak istiyordu, pınara sürdü. At 
geldi, suya eğildi, tam içeceği sırada birdenbire geriye 
sıçradı. Genç atlı şaşırdı, atını bir daha sürdü suya. At 
gene geriye sıçradı, kişnedi, şaha kalktı. Genç atlı atı
nın yelesini okşadı, gülümsedi, birşeyler mınldandı, bir 
daha sürdü. Ama al at hep sıçrıyor, şahlanıyordu. Genç 
atlı hiç birşey anlamıyorrlu bu işten. En sonunda suya 
doğru eğilip baktı. Bir de ne görsün ! .. Suyun üzerinde bir 
kız gölgesi titremiyar mu ! .. Başını kaldırdı. Ağaçta bir 
genç kız, bir güzel kız ... Güzel de söz mü ... Genç kız san
ki doğan güne, " Sen doğma da ben doğayım," diyordu, 
öylesine güzeldi. Genç atlı bütün bütün şaşırdı. Gözle
ri kama.ştı, dili tutuldu, bir zaman konuşamadı. Neden 
sonra kendini topladı : 

"Kimsin sen, in misin, cin misin ?" diye seslendi. 
Güzel kızın gözleri yaşardı, insan sanıimamasma 

üzülmüştü, ama belli etmemiye çalıştı : 
"Ne inim, ne cinim, adamoğluyum," dedi. Sonra da 

olanı biteni anlattı. Genç atlı, mavi gözlerine inanamı
yordu. Hem çok acı, hem çok tatlı bir, düş görüyordu san
ki. Avcının güzel kızıyla birlikte hüngür hüngür ağlıyor
du. A vcının güzel kızının derdi kendi derdi, sevinci ken
di sevinciydi. Ona birdenbire vurulmuştu, gözü ondan 
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başka birşey gönnüyordu. Bir de küçük, kara kuzunun 
meleyişlerini duyuyordu, içinde bir yerler sızlıyordu. En 

sonunda gözlerini güzel kızın gözlerine dikti : 
"Benimle evlenir misin?" dedi. 
Dileği kabul edildi. Genç atlının gözleri sevinçle, 

mutlulukla parladı o zaman, çağın en büyük padişahının 
oğlu olduğunu söyledi nişanlısına, her dileğini yerine ge
tireceğine söz verdi. Sonra kalktı, al atına bindi. Dos
doğru saraya gidecekti, herşeyi anıatacaktı babasına, dü
ğün hazırlıklarına başlanmasını söyliyecekti, pek yakın
da geri dönecek, sevgilisini incilerle, sırmalarla, altınlar
la süsledikten sonra saraya götürecekti. 

Ama saray oldukça uzak bir yerdeydi. Genç atlı 
yolda giderken sabırsızlığından ne yapacağını bilemiyor
du. Sabırsızlanıyordu, çabuk gitmek istiyordu ya pek coş
kundu, pek sevinçliydi, sevincini yüreğine sığdıramıyor
du. Yolda birine rastladı mı duruveriyor, nişanlısını an
latıyordu, nişanlısının güzelliğini anlatıyordu, onu nasıl 
bulduğunu, neler konuştuklarını anlatıyordu, kuzuyu an
latıyordu. Kuzuyu anlatmaya başladı mı gözleri yaşarı
yordu. 

Bir Arap kızı da bunları duydu, tepenin yolunu tut
tu. Atlı saraya varmadan Arap kızı tepeye vardı. Bir 
ipek elbise, bir sırmalı terlik getinneyi de unutmamıştı. 
Ağacın altına gelip durdu. 

"Beni padişahın oğlu . yolladı, seni hazırlamıya gel
dim. Aşağıya gel de güzel elbiseni giydireyim sana, saçla
rını tarıyayım. Az sonra nişanlın da gelecek, çabuk ol, 
geç kalmıyalım," dedi. 

Ne olur, ne olmaz diye herşeyi bildiğini göstermek 
istedi. Kuzunun boynuna sarıldı, öptü, okşadı. Güzel kız 
da hemen inandı, çabucak indi aşağıya. Arap kızı dev 
avcının güzel kızını birinci pınarın başına oturttu, üs-
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tündeki eski püskü elbiseyi çıkardı, getirdiği ipekliyi giy
dirdi, sonra da saçlannı tanınuya başladı. Başladı ya 
başlamasıyla güzel kızı itip suya atması da bir oldu. Ku
zu bunları gördü ya, küçücük bir kuzuydu, ne gelirdi e

linden ? Acı acı melemekle kaldı. Arap kızı aldırmadı bi
le. Altın tarağını eline aldı, kara, kıvırcık saçlarını uzun 
uzun taradı. Sonra da pınara girdi, gene öyle uzun uzun 
yıkandı, ama bütün çabalan boşunaydı, bir türlü güzel
leşemiyordu, karalığı, çirkinliği artıyor da, eksilmiyor
du. A vcı kızına pek yakışan eski elbiseleri de giyince bü· 
tün bütün çirkinleşti. Ama pek güzelleştiğini sanıyordu 
galiba, sevinçli görünüyordu. Ağaca da sevinçle tırman
dı. Çıktı, avcı kızının yerine oturdu, beklerniye başladı. 
Çok geçmeden padişahın oğlu geldi. Başını kaldınp ağa
ca baktı. Kara, kaba bir kız gördü, gözlerine inanamadı. 
Ama Arap kızı hiç oralı olmadı, hemen aşağıya indi, 
nazlandı, sitem üstüne sitem etti. Böylesine geciktiğine 
göre, kendisini fazla sevmediğini söyledi. Padişahın oğ
lu sanki duymadı. 

"Neden böylesine karardın ?" diye sordu. 
Arap kızı, kınttı : 
"Sen geciktin, çok geciktin, güneş her yanımı yak

tı, onun için böoylesine karardım, ama serin, gölgelik yer
lerde kalırsam gene ağannm," diye cevap verdi. 

"Ya bedenin neden böyle kaba, elierin neden çirkin 
böyle ?" 

"Ağacın dallan hattı," dedi Arap kızı, "çok da siv
risinek vardı, ısırdılar, her yanım kabardı, gecikmesen 
böyle olmazdı." 

"Ya gözlerin neden böyle şiş şiş?'' dedi genç atlı . 
Arap kızı cevabını yapıştırdı : 
"Sevgili kardeşim, cici kardeşim kuzu oldu, çok ağ

ladım da ondan şişti gözlerim, &en de b�yi unutuyor-
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sun ! "  deyip çıktı işin içinden. Padişahın oğlu da inan
dı. Nişanlısına hak verdi, sarayın gölgeli, serin yerlerin
de kalınca gene öyle güzelleşeceğini sandı. Nişanlısını da, 
kuzuyu da aldı, saraya döndü. Sarayda bütün hazırlıklar 
tamamdı. Hemen düğüne başlandı. Düğün kırk gün kırk 

gece sürdü. Bütün şehir halkı geldi düğüne, ama kim
secikler eğlenemedi. Padişahı da, oğlunu da çok severler
di ,  padişahın biricik oğlunun böyle çirkin bir kara kızla 
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evlendiğini görünce yürekleri sızladı, suratları wııldı. Pa
na beslediği sevgi yavaş yavaş azaldı, kansından çok ku
dişahın oğlu, halkın böyle somurttuğunu görünce, karısı
zuya bağlandı. Herşeyden çok, herkesten çok onu sevi
yordu, yanından ayırmıyordu, nereye gitse kuzuyu da 
birlikte götürüyordu. Zaten evde de durmuyordu. Karısı
nın bir türlü ağarmadığını gördükçe dertli dertli dolaşıp 
duruyordu. Derdi, üzüntüsü yetmiyormuş gibi, Arap kızı 
da bir hwıtalıktır tutturdu. Dünyanın dört bir yanından 
hekimler geldi. Hiç biri bir çare bulamadı, hepsi de şa

şırıp kaldı. Bu hwıtalık pek tuhaf bir hastalıktı. Hiç za
zıfladığı yoktu Arap kızının, durmadan yemek yiyordu, 
şişmanlıyordu. Yalnız yatağından kalkmıyordu, yanına 
biri geldi mi, inlemiye başlıyordu. Bütün hwıtalığı buydu. 

"Bu gidişle hiç ağaramıyacağım, iyileşemiyeceğim, 
ama �tün suç sende, sen düşürdün beni bu hale," diyor
du kocwıına, naz üstüne naz ediyordu, olmıyacak şeyler 
istiyordu. O da ne yapıp yapıyor, Arap kızının her iste
diğini yerine getirmiye çalışıyordu. Ama Arap kızı çok 
ileri gitti, iyice azıttı işi. Küçük, kara kuzuyu da yemi
ye kalktı. Padişahın oğlu şaşırıp kaldı. Karısının ayak
larına kapandı, yalvardı, bu düşünceyi kafwıından çıkar
masını söyledi. 

"O senin kardeşin, öz kardeşin, kancığım, insan kar
deşini yer mi hiç ?" dedi. 

Arap kızı kulak bile wımadl. İçin için giildü: 
"Hadi canım, saçmalama, kuzu oldu, kardeşlikten 

çıktı," diye cevap verdi. Dayattı da dayattı. Yeni gelen 
hekimleri de kandırdı. Hekimler : "Kuzuyu ye.n;e belki de 
iyileşir, ağarır," dediler. Padişah oğlu, buna da inandı. 
Kuzunun ölmesini istemiyordu, hele kendi ablwıının kar
nına gideceğini düşündükçe yüreği sızlıyordu, ama ister 
istemez boyun eğmek zorunda kaldı. Gitti, kuzusunun yü. 
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zunu, gozunu öptü, çocuklar gibi ağladı. Kuzu bile duy
gulandı, gözlerinden şıpır şıpır gözyaşlan döküldü. Der
ken kasapiara haber sahndı, hazırlıklar başladı. Kasap
lar geldiler, bıçaklannı bilediler. 

Ama bu sırada kuzu yok oldu. Aramadık köşe bu
cak bırakmadılar, bulamadılar. Akşam oluyordu, güneş 
batıyordu, kuzu dönmüyordu, bulunmuyordu. Arap kızı 
küplere biniyordu, bütün suçu kocasında buluyordu. Ko
cası yemin üstüne yemin ediyordu. Arap kızı gene inan
nuyordu, ya da öyle görü.nüyordu. "İsteseydin buldurtur
dun," diyordu. Onlar böyle tartışırken üç pınarın ordan 
bir atlı geçiyordu. Birinci pınann başında kuzuyu gör
dü, hemen tanıdı. "Padişahın oğlunun kuzusu bu, akşam 
akşam ne arıyor burda?'' diye söylendi. Yaklaştı. Kuzu, 
athyı görmedi. Suyun derinliklerine bakıyor, insanlar 
gibi ağlıyordu, birşeyler söylüyordu: 

"Bııcım, hacım ! Arap kızı attı seni, ballkeağız yut
tu seni. Kasaplar geldi, bıçaklar bilendi, kesecekler be
ni, Arap kızı beni yiyecek, hacım!"  diyordu. 

Atlı kır atını sürdü gitti, hiç bir yerde durmadı, ko
naklamadı, sabaha doğru saraya vardı. Padişahın oğlu
nu buldu, gördüğünü, duyduğunu anlattı. Padişahın oğ
lu atına atladı, hemen, üç pınann başına geldi. Kuzu
nun yanına yaklaştı. Kuzu hep ağlıyordu, inim inim inli
yordu. 

"Bacım, hacım ! Arap kızı attı seni, balikeağız yut
tu seni. Kasaplar geldi, bıçaklar bilendi, kesecekler be
ni, Arap kızı yiyecek beni, hacım !"  diyordu. 

Padişahın oğlu herşeyi anladı. Kuzunun boynuna 
sanldı, kuzuyla birlikte o da ağladı, herşeyi düzelteceği
ni söyledi. Yeniden şehre döndü, şehrin en usta balıkçı
lannı topladı geldi. Koca pınardaki bütün balıkları tut
malannı söyledi. Oltalar hazırlandı, suya atıldı. Bnlıkı;ı-
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lardan birinin sulara sürüklenmesine ramak kaldı. Olt.a
sının ucunda kocaman bir balık vardı, uzaklara, derinlere 
doğru çekiyordu oltayı. Bütün balıkçılar yardıma koştu
lar. Çok güçlük çektiler ama, en sonunda çıkardılar ba
lığı. Çıkarınca şaşırıp kaldılar. Görülmedik bir balıktı. 
Çabalamıyordu, çırpınmıyordu, insanların gözlerine ba
kıyordu. Balıktan çok, insana benziyordu, belki de birin
ci pınardan içip balık olmuş bir iyi insandı, belki de pe
riydi. Ama kimse bunu düşünmedi. Hemen bıçağa sanl
dılar, balığın karnını yardılar. İçinden avcının güzel kı
zını çıkardılar. Usul usul soluk alıyordu, uyur gibiydi. U
yanacağa da benzemiyordu. 

Kızı da, kuzuyu da aldılar, atlara atlayıp sarnya gel
diler. Padişahın oğlu, dört katırla dört köpek istedi, dört 
tane de teneke getirtti. Arap kızını ellerinden, ayakla
nndan katırlara bağlıyacaktı, katırları köpeklere, kö
pekleri tenekelere bağlıyacaktı. Tenekelere bir tekme in
direcekti, köpekler havlıya havlıya kaçmıya başlıyacak
lardı, katırlar ürkeceklerdi, onlar da kaçacaklardı, Arap 
kızı da arkalanndan sürüklenecekti, her parçası bir yer
de kalacaktı, padişahın oğlu büyük öcünü alacaktı. Ama 
hem çok tuhaf, hem çok güzel bir şey oldu bu sırada, A
rap kızını unuttular. Gökten üç elma düşmüştü. Gökten 
düşen üç elmanın birini kuzuya yedirdiler, yeniden bir 
güzel çocuk oldu. Birini avcı kızının göğsüne koydular, 
avcı kızı uyandı. Biri yuvarlandı gitti, bulamadılar. Bu 
masalı okuyan çocuklar içinden bir çocuk bulacak o el
mayı. Bütün dilekleri gerçekleşecek, iyiliği dünyayı kap
hyacak, bundan sonra yeryüzünde denizler kadar geniş, 
denizler kadar derin, denizler kadar mavi bir mutluluk 
ba�lıyacak. 



A L T I N  T A S  

Keloğlan'ın ak saçlı anası, o beş kuruşu buJmwıay
dı bunlann hiç biri olmıyacaktı. Rahatları, uykulan kaç
mıyacaktı, birbirlerine girmiyeceklerdi böyle! Ama pek 
yoksul bir insan, yerde panl panl bir beş kunış göriir 
de almadan edebilir miydi ? Hjem sonra, nerden bilecekler
di ? .. Kocamış kll;dın � kuruşu bulup getirince, Keloğ
lan anlatılamıyacak kadar sevinmişti, ha valara sıçramış
tı. O kadar yaşlı olmwıa, anwıı da sıçnyacaktı, o da öy
lesine sevinçliydi ama, sevinçleri hiç de uzun sürmedi. Bu 
parayı ne yap�nnı düşündüler, hemen a.nlaşmazlık 
bqgösterdi. Sürü sürü şeyler düşünüyorlar, hiç birinde 
karar kılamıyorlardı. Uyuşamıyorlardı, istekleri birbirini 
tutmuyordu. İkisi de açtı, kaç saattir birıJeycikler yeme
mişierdi ama, şöyle sıcak sıcak, yumuşacık bir elonek a
lıp da karınlannı doyurmayı, rahat bir uyku kestirmeyi 
akıllarından bile geçirmiyorlardı. Açlıklannı susturmak, 
rahat bir uyku kestirrnek şöyle dursun, bütün bütün ka
çınyorlardı uykulannı, açlığa da kulak asmıyorlardı. Ufa. 
cık bir beş kuruşun üstüne, fildişi saraylar gibi düşler 
kuruyorlardı. Keloğlan bir at almak istiyordu. Yaşlı ka
dın bu düşüncede değildi, "Eşek alalım daha iyi, ben ata 
binemem ! "  diyordu. Keloğlan, buna da razıydı ama, eşek 
erkek olsun istiyordu, çalgıya düşkün bir çocuktu : "Hiç 
değilse arada sırada amnr da kulaklanmızın pwıını gide
rir," diye söyleniyordu. Anwıı çok kızıyordu bu düşUncc
ye, küplere biniyordu : "Öyle şey olmaz!" diyordu. "Diijl 

eşek alırsak yavrular. Yavrusu büyür, o da yavru lar, onun 

Jt' : •t 
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yavrusu, bunun yavrusu, ötekinin yavrusu, berikinin yav
rusu, yavrusunun yavrusu, derken zengin olur çıkanz," 
diyordu. Keloğlan da bu düşünceyi beğenmiyordu, çalgı
ya düşkün bir çocuktu : "En iyisi bir kaval alalım, ben 
çalarım, sen dinlersin !"  diyordu. Yaşlı kadın çok güzel 
bir çiftlik almayı düşünüyordu. Beş kuruşla ne bir eşek, 
ne bir ev, ne de bir çiftlik alınabileceğini, belki şöyle doğ
ru dürüst bir kaval bile alınamıyacağını düşün.müyorlar
dı. Düşünmemekte de haklıydılar. Geceydi, gökte yıldız
lar vardı, ay parıl panldı. Gece oldu muydu, gökte yıl
dızlar göz kırpıp da ay parladı mıydı, bazı insanlar bü
tün gerçekleri unutur, uyanık düşler görürlerdi. Bu yok
sul insanlar da öyleydiler. 

Ama sabah olup gün doğunca, geceleyin düşündük
leri şeyler a.kıllarına geldi de kahkahıılıı.rla güldüler. Bul
duklan beş kuruşla bir olta almıya kıırıır verdiler. Çabu
cak da yerine getirdiler kararlıırını . Kcloğlan oltayı al
dı, ırmağa gitti. Bir, iki, üç bıılık lutlu her gün, paza
ra götürüp sattı. Bir balığa yliz para, iki balığa beş ku
ruş, üç balığa yedi sekiz kuruş verdiler. O da bu paray
la ekmek aldı, peynir aldı, helva aldı, eve götürdü. Ye
diler, içtiler, uyudular, güzel güzel yaşadılar. Doğrusu 
çok güzel kullanmışlardı paralannı, sevinç içindeydiler, bu 
s.evinç de hiç bir zaman bitmiyecek gibiydi. Ama Keloğ
lan büyük bir balık tuttu bir gün, bu balık herşeyi de
ğiştirdi. 

Hem çok büyük, hem çok güzel bir balıktı bu. Bak
tın mı gözlerin kamaşıyordu, bakmıya doyamıyordun. Ama 
Keloğlan hiç mi hiç kulak asmadı bu balığa, lıiç de öy
le hayran kalmadı. Yorgundu, canı sılolıyordu. Nasıl sı
kılmasındı ? Karşısında padişahın sarayı vardı, pencere
de de padi�ahın kızL Kız durmadan gülüyor, alay ediyor
d•, başına şekerler atıyordu, şekerler başım acıtıyordu. 
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Bunun için daha fazla durmadı, balığını alıp pazara. gö
türdü, bir aşağı, bir yukan dolaştırmıya başladı. Balığı 
görenler başına toplanıyor, hayrn.n hayran bakıyorlar, el
lerini sürüyorlardı, "Çok güzel bir balık, görülmedik bir 
balık, pullan altından sanki," diyorlardı. En az vereni 
yirmi beş kuruş veriyordu. Keloğlan da kızıyordu, öfkey
le bakıyordu yüzlerine. Daha dün dört tane balık getir
mişti de kimsecikler on kuruştan bir metelik fazla verme
mişti. Bunun için, kendisiyle alay ediyorlar sandı, sura
tını wıtı. O böyle suratını wıınca ötekiler de, "parayı az 

buldu galiba," diye düşündüler. 
"Hadi, otuz kuruş olsun!"  dediler. 
"Hadi elli kuruş olsun! "  dediler. 
"Hadi, yetmiş kuruş olsun !" dediler. 
Biri de tuttu: "Uzatma, bre Keloğlan, bir lira vere

yim de bırak baiUL şu balığı ! "  dedi. Keloğlan bunu du
yunca bütün bütün sinirl�ndi. Döndü, evine geldi. ımıa 

geçmemişti öfkesi, geçecek gibi de değildi. 
"Ne o?" diye sordu kocamış kadın. "Sura.tın neden 

böyle wıık ? Balığı neden satma.dın? Ne diye geri getir
din?" 

Keloğlan yüzünü buruşturdu :  
"Benimle dalga geçtiler, alay olsun diye otuz kuruş, 

elli kuruş, yetmiş kuruş verdiler. Yüz para. venıeler brıa
kacaktım, ama öylesi çıkmadı," dedi. 

Kadıncağız gülümsedi : 
"Bu balık çok güzel bir balık, belki de hiç alay et-

memişlerdir, keşke kızmasan da verseydin," dedi. 
Keloğlan anasına da kızdı, ayağım yere vurdu : 
"Alay ettiler işte !"  diye cevap verdi. 
"Peki, peki, senin dediğin olsun," dedi kocamış ka

dın. "Gel, bunu da biz yiyelim. Irmağa götür, yıka, ayık
la da pişirelim," diye .ekledi. 
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Keloğlan balığı aldı, ımıağa gitti. Önce pullarını ka.

zıdı, başını kesti, sonra da karnını yardı. Karnını yann
ca şaşırdı kaldı. Balığın karnında bir twı vardı ! Yemye
şil yosun tutmuştu. Yosunlan silip de bakınca, kara göz
leri kamaştı, neye uğradığını bilemedi. Küçük twı pırıl 
pırıldı, ışıklar saçıyordu. Altındı, belki de değildi, belki 
çok daha değerli, belki hiç görülmedik birşeydi. Keloğ
lan altın tasını suya batırdı. Twıa dolan sular altın ol
du, ırmağın dibine döküldü. Keloğlan bütün bütün şaşır-
dı, tası suya bir daha batırdı, çıkardı, içindeki suyu ya
nına boşalttı. Su daha yere düşmeden altın oluverdi. Kel
oğlan öyle bir sevindi, öyle bir sevindi ki, sevincinden 
aklı başından gitti, birşeycikler düşünemez oldu. Gene de 
doldurup boşaltıyordu twıı, bıkacak gibi de değildi. Ama 
bu sırada bir el dokundu omuzuna, başını kaldırdı, kar

şısında padişahın kızı, tatlı tatlı gülümsüyordu. Bu ne 

güzel gülümserneydi ! 
"Sen o twıı bana verir misin ?" dedi. 
Keloğlan ne güldü, ne birşey söyledi. Güzel kızın göz

lerine bakınakla yetindi. 

"Ne olur, o tası bana ver," dedi padişahın kızı, "o 
tası bana 'Verirsen, ne istersen veririm sana, ne dersen 
yapanm, nereye istersen gelirim," dedi. 

Keloğlan gene konuşmadı. Sonra birden aklı başına 
geldi, düşünmeye başladı, "Pek tuhaf, pek tuhaf !" dedi 
içinden. Hakkı da yok değildi hani, daha birkaç saat 
önce kendisiyle alay eden, başına şekerler atan güzel kı
zın şimdi tıpış tıpış yanına gelmesi, önünde diz çökmesi 
gerçekten tuhaftı, olmıyacak şeydi. Ama işte ayaklan 
dibindeydi. 

"Ne dersen yapayım, nereye istersen geleyim," di

yordu, gözlerinin içine bakıyordu. 
Keloğlan da onun gözlerine baktı, nluylı ıL i rıy l ı  gUI-
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dü, koskoca padişah kızına dilini çıkardı. Sonra da aklı
na bir oyun geldi. Tasını koynuna koydu, "Gel ardımdan! "  
dedi güzel kıza. Sonra var hıziyle koşmaya başladı, laz 
da ardından. Yollardan, irili ufaklı sokaklardan geçtiler. 
Gelip geçenlerin, pencerelerinden yollara bakanların par
makları ağızlannda kaldı. Koskoca bir padişahın kızı, ter
biyeli köpeklere benzesin, yoksul bir keloğlanın ardından 
koşsun, öyle mi? Olacak şey mi? Kimsecikler akıl erdi
remedi bu işe. Ama bunlar kızın da, Keloğlan'ın da umu
nında değildi, kahkahalara, şaşkınlık çığlıklarına kulak 
bile asmadılar. Artık şehrin dışına çıkmışlardı. Padişa
hm güzel kızı, Keloğlan'ın kendisini bir başka şehre gö
türmek, buralardan uzak bir yerde kendisiyle evlenmek 
istediğini sanıyordu, buna da çoktan razıydı. Ama buda
la Keloğlan, öyle yapmadı. Bir ağacın altında durdu. Sırt.. 
üstü yere uzandı. Eşsiz tası eline aldı. Padişahin güzel 
kızı yanına geldi, gözlerinin içine baktı : 

"Ne istersen yapacağım," diye tekrarladı. 
"Hiç bir şey istemem," dedi Keloğlan, "şurda bi

raz takla at yalnız. Ben yeter deyinceye kadar. Ben ye
ter deyince tasım alır gidersin," dedi. 

Padişahın kızı esvaplarına baktı. Yazıktı, güzelim 
esvaplar bozulacak, toza toprağa batacaktı. Ama bu işin 
ucunda altın tas vardı, altın tasa değen sular altın olu
yordu! Böyle bir tas için ne yapılmazdı, böyle bir tas 
için neler verilmezdi? Padişahın kızı eğildi, ellerini yere 
koydu, başladı. Padişahin kızı değil de doğma büyüme 
cambazdı sanki, sanki anasından cambaz doğmuştu. Öy
le candan, öyle güzel takla atıyordu ! Durmuyordu, din
lenmiyordu. Her taklanın sonunda da sırtüstü yere yuvar
lanıyordu. Havayı tozlar kaplıyordu. Terlemişti, tozlar 
terli yüzüne yapışıp çamur oluyordu. Saçları da darma
dağındı ya, doğrusu çok güzel saçlardı, kalktı mıydı yü· 
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züne düşüyorlard.ı, yüzü saçtan görünmez oluyor, bir al
tın yumağa benziyordu. 

Bizimkini sorarnanız, hiç diyecek yoktu keyfine. Sır
tını ağaca yaslamış, kahkahalarla gülüyordu. El çırpıyor, 
yumruklarını yere vuruyor, ayaklarını havaya kaldırı
yordu, ikide bir de kasıkiarını tutuyordu. En sonunda gü
lecek hali kalmadı. Padişahın güzel kızını durdurdu, ya
nına çağırdı. Altın tası eline verdi: 

"Senin olsun, al, götür!" dedi. 
Kız da aldı, güle oynaya gitti. Arada sırada Keloğ

lan geliyordu aklına, onun o tuhaf hallerine hiç bir an
lam veremiyordu. "Ne tuhaf bir adam, ne tuhaf! Ne ka,;, 
dar şakacı, ne kadar cömert ! Yoksulların neden yoksul 
kaldıklarını şimdi anlıyorum ! "  diye söyleniyordu. Doğru
sunu isterseniz, Keloğlan'ın tası kolayca vermesine, daha 
büyük birşey istemeyişine, mesela kendisiyle evlenme
yi düşünmeyişine üzülüyordu. Ama bu üzüntü çok sürmü
yordu. Altın tası almıştı ya. altın tasla bütün istekleri
ni gerçekleştirebiiirdi ya, gerisi önemsiz şeylerdi. Sevinç 
içindeydi ! Saraya dönerken uçar gibiydi. 

Ama saraya dönünce, ma vi gökte sevinçli sevinçli 
uçarken birdenbire vuruluvermiş kuşlara benzedi ! Merak. 
lı, kötülük düşkünü insanlar, onun böyle yoksul bir Kel
oğlan'la koştuğunu görünce, gizli gizli arkalarından gel
mişlerdi, olanların hepsini de görmüşler, gelip padişaha 
söylemişlerdi, doğrusunu söyleseler neyse ne! İyi şeyle
ri çıkarmışlar, kötü şeyleri ballandırmışlar, bire on kat
mışlardı, neler, neler eklemişlerdi ! Padişa.h bunları du
yunca çok sinirlendi. Beş kapı,  iki pencere, elli tabak, yet
miş bardak kırdı, vezirlerinin boynunu vurdurttu, üç pa
şa, kırk subay, beş yüz asker öldürttü, gene de öfkesi 
geçmedi. En sonunda kızını da ö.Jdürtmeye karar verdi. 
Bunun için, döner dönmez yakaladılar biçareyi, bir cell8.-
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dın eline verdiler. 
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Cellı1t, güzel kızı aldı, ıssız bir dağın tepesine götür
dü, öldürmeye hazırlandı. Çok büyük bir padişahin celda
dıydı, sayısız insanlar öldürmüştü, onun için kafa kes
mek peynir ekmek yemek gibi birşeydi, kısacası, mesle
ğinin ustasıydı ama, gözleri padişah kızının güzel gözle
riyle karşılaşır kaJ1jılaşmaz, yüreği sızladı, elleri titredi. 
Hayatında birinci kere, cellatlık kurallannın dışına çık
tı, başını keseceği insana acıdı, gözleri bile yaşardı. "Kü
çük sultan, seni öldürmeye kıyamıyacağım. Bir daha ba
banın ülkesine dönmiyeceğine söz verirsen, canını bağış
lıyabilirim," dedi. Sonra gözlerini sildi, saygılı saygılı 
eğildi : "Söylemesi ayıp ama, gömleğini deistiyeceğim. Ak
lına kötü birşey gelmesin, karıma, kızıma giydirmiyece
ğim, anı diye saklıyacak da değilim, kana bulayıp da ba
bana götüreceğim. Yoksa onu inandıramam," diye ekledi. 
Kız da bir kayanın ardına gitti, gömleğini çıkanp ver
di. Celladın elini sıktı, "Allahaısmarladık,'' dedi, uzaklaş
tı. Tasını bir daha yokladı. O ıssız, ucsuz bucaksız dağ 
başında ağır ağır ilerlemiye başladı. Keloğlan da şimdi 
dağlardaydı, o da böyle dolaşıp duruyordu ama, dünya çok 
büyüktü, nasıl kaJ1lılaşacaklardı ? 

Zaten biçare Keloğlan aklından bile geçirmiyordu 
böyle biJ1jeyi. N asıl geçirsindi ? Aklı hiç başında değildi 
ki. Bir parçacık aklı vardı, o da altın tasla birlikte git
mişti, iyiden iyiye oynatmıştı Keloğlan. BiJ1jeycikler dü
şünemiyordu. "Ah tasım, vah tasım ! "  diyor, başka bir
şey demiyordu. Dolaşıp duruyordu. Yıllar boyunca dolaş
tı. Ama padişahın gömleksiz kızı, yolculuğu çabuk bitir
di. Gömleksizliği de uzun sürmedi. 

Birkaç hafta yürüdükten sonra güzel bir şehre gel
di. İlk önce ıssız bir su kuyusuna gitti. Tasını çıkardı, 
birkaç kere doldurup boşalttı. 
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Ondan sonrasını sormaym artık. İlkin bir gömlek 
aldı kendine. Sonra çok güzel bir erkek elbisesi yaptırdı, 
erkek kılığına girdi. Sonra çok kısa bir zamanda, birkaç 
gün içinde, eşi görülmedik bir saray yaptırdı. Bu güzel 
saraya yerleşti. Uşaklar tuttu, onları da ipeklerle, sır· 
malarla donattı. Samyında zenginliğin, tantananın her 
türlüsü vardı. Zenginliği, tantanası yalnız sarayda da 

kalmadı, bütün şehire yayıldı, yoksullar zengin oldular, 
dilenci çocuklan bile altmlarla oynamıya başladı. Ama 

bunda şaşılacak ne vardı ? Padişahın güzel kızı, beş ku
ruşluk birşey aldı mı, � altın veriyor, kapıya gelen di
lencilerin ceplerini altınla dolduruyordu. Gene de altınlar 
bitmiyordu. Bi tse bile ne çıkardı ? Geceleyin herkes uyu
rluktan sonra güzel kızm havuza gitmesi, tasmı doldu
rup doldurup boşaltıvermesi yeterdi. Ama bunu kimsecik
ler bilmiyordu. Bilmedikleri için de bir türlü akıl erdire
miyorlardı zenginliğine. "Bu zenginlik görülmedik bir zen. 

ginlik, yeryüzüne böyle zengin gelmemi§tr!"  diyorlardı. 
Herkes ondan sözediyordu. Ondan söz edenler, yalnız şeh
rin içindekiler de değildi. Ünü dört bir yana yayılmıştı. 
Birçok padişahlar, birçok krallar onu görmeye geldiler, 
birçok padişahlar, birçok krallar, kızlannı bu pek zengin, 
bu pek cömert delikanlıyla eviandirmek istediler. Delikım

lı hiç birini istemedi İstiyemezdi de, erkeldiği yalnız el
bisesindeydi. 

Ama o, iş olsun diye giymemişti bu elbiseleri. Dü
şündüğü, beklediği, dilediği birşey vardı, en sonunda bu 
da gerçekleşti. Birçok krallardan, padişahlardan sonra, 
babası da onu görmiye gelecekti. Güzel kız bunu duyunca 
·çok sevindi. üst katta eşsiz bir sofra hazırlattı, elini yü· 
züne koydu, beklerniye başladı. 

Padişah da fazla beklettirmedi kendini, bildirdiği 
saatte geldi. Kardeşiyle vezirlerini de getirmişti, hepsi 
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de en güzel elbiselerini giymişlrdi. Kapıdan içeriye gir
diler. Girer girmez gözleri kamaştı. Yol gösteren adaının 
kulağına eğildiler, merdivenin başında duran adamı gös
terdiler: 

"Zengin delikanlı bu mudur?" dediler. 
Yol gösteren adam gülümsedi : 
"Hayır, o bu katın başuşağıdır," dedi. 
İkinci kata çıktılar. Gene mermer merdivenin başın

da, çok güzel elbiseler giymiş, çok yakışıklı bir delikan
lı gördüler. Padişah adamın kulağına eğildi : 

"Zengin delikanlı bu mudur?" dedi. 
Yol gösteren adam gene gülümsedi : 
"Hayır, o bu katın başuşağıdır, efendimiz üst kat

talar," diye cevap verdi. 
En sonunda zengin delikanlının yanına vardılar. Bi

raz beklediler ama, çok iyi karşılandılar. Hal ha tır sorul
du, konuşuldu, gülündü, eğlenildi. Sonra sıra yemeğe gel
di. Yediler. Yemekler öylesine güzeldi ki, padişah nerdey. 
·se parmaklarını da birlikte yiyecekti. Karnı çoktan doy
muştu ama, gözlePi doyacak gibi değildi. Durmadan atış
tırıyor, sofnıda ne varsa hepsini de yiyip bitirmek isti
yordu. Ama. pek zengin, pek eşsiz bir sofraydı bu, dün
yanın en zengin adamının sofrasıydı, yemekleri biter miy
di? Yemekler, tatlılar bitmiyeceğine, padişah da sofradan 
kalkmak istemediğine göre, çattadak çatıayıvermesi bek
lenebilirdi. Ama zengin delikanlı bunu önledi. Birdenbi
re tasını çıkardı, içine su koydu, boşalttı, boşalan su al
tın oldu. Sonra aynı şeyi tekrarladı. Padişahın da, adam
lannın da gözleri büyüdü. Kaşıklan ellerinden düştü, ye
meyi, içmeyi unuttular. GözJel'ini eşsiz tastan ayıramaz 
oldular. Delikanlı tası gene cebine koydu, sonra çil çi! 
altınlan topladı, padişahın önüne getirdi. 

"Padişahım, bunlar sizindir," dedi. 
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Padişa.h teşekkür etti. Altınlan bir bir saydıktan 
sonra veziıine verdi, bir tekini bile yitirmemesini, ülke
sine döner dönmez geri istiyeceğini söyledi ya, başka bir
şey takılmıştı aklına. Eşsiz tası ele geçirmek istiyordu. 
Delikanlıya yaklaştı, kulağına eğildi : 

"Ne olur, o tası bana ver," dedi, "o twıı bana verir
sen, ne istersen veririm sana, ne dersen yaparım, nere
ye istersen gelirim," diye ekledi. 

Delikanlı tatlı tatlı gülümsed i :  
"Padişahım, bu twıa hiç değer biçilir m i ?  İçine gi-

ren su, altın çıkıyor," diye cevap verdi. 
Padişah tacını gösterdi : 
"N e istersen ... " diye fısıldadı. 
Delikanlı gene gülümsedi : 
"Tacınız tahtınız sizin olsun, ben çok az birşey is

tiyeceğim. Adamiannızla birlikte bir takla yarışı yapın 
şurada. En güzel taklayı kim atarsa, en fazla kim daya
nırsa bu tası ona vereceğim," dedi. 

Padişh elini alnına götürdü, düşünmiye başladı. Çok 
şişmandı, çok da yemek yemişti, yanşı kazanamıyacak
tı, vezirlerden biri alacaktı twıı. Bu da hiç işine gelmez
di. Ama birdenbire gülümseyiverdi, "İyi ya, iyi ya, var
sın başkası kazansın, yurduma dönünce boynunu vurdur
turum, tasını elinden alınm," diye düşündü. Gözlerini 
kızına çevirdi : 

"Hemen başlıyalım," dedi. 
Padişahla vezirlerinin takla yanşını bir görmeliydL 
Hepsi de oldukça yaşlı kimselerdi, kocaman koca-

man göbekleri vardı, yedikleri yemeklerin, içtikleri içki
lerin verdiği ağırlık da caba. Bunun için hiç de güzel tak-
la atamıyorlardı, yuvarlanıp duruyorlar, birbirlerinin üs. 
tüne düşüyorlar, çığlıklar koparıyorlardı, yüzlerinden o
luk oluk terler boşanıyordu. Hepsinin de gücü çoktan 
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tükenmişti, elleri, kollan tutmaz olmuştu. Gene de dur
madan didiniyorlar, birbirlerini geçmiye çabalıyorlardı. 
Onlar böyle didinirken, güzel kız yandaki odaya gitti, 
babasının sarayından ayrıldığı zaman üzerinde bulunan 
elbiseyi giydi, saçlanm da o zamanki gibi taradı, döndü, 
geldi. Yanşçılar yuvarlanıp duruyorlardı, duracak gibi 
de değillerdi. Pek yakında çoklannın bayılması, belki de 
ölmesi işten bile değildi. Kız bunu çabuk önledi. Padişa
hin yanına gitti hemen, elinden tutup kaldırdı : 

"Yeter artık, babacığım, bir tas için camndan ola· 
caksın," dedi. 

Padişahın gözleri parladı. Güzel kızı tammıştı, bağ
rına bastı : 

"Tann'ya bin şükür, ya.şıyormuşsun, çok şükür dün· 
ya göziyle bir daha gördüm seni !"  dedi. Sonra durdu, 
yuvarlanan adamları gösterdi : "Ben onlardan daha iyi 
takla attım. Daha çok dayandım, tas benim olmalı ! "  di· 
ye ekledi. 

Çok güzel kız gülümsedi, babwıımn sakalım okşadı : 
"Bir zamanlar bir yanş da ben kazanmıştım. Bu 

yanşa girdim diye beni öldürmek istemiştin. Ama ben de 
bu tas için takla atmıştım ... Artık gidebilirsin, babacığım 
sen yarışı kaybettin," dedi, kapıyı gösterdi. 

Padişah başını önüne eğdi, hiç birşey söyliyemedi. 
.Adamlannı topladı, yürüdü gitti. Bir daha da geri dön· 
medi. Güzel kız da beklemedi zaten, başka bir beklediği 
vardı, o da Keloğlan'dı ! Dört bir yana adamlar yollamış
tı, dört bir yanda onu arıyorlardı. Yedi yıldan sonra bul
dular. Alıp getirdiler. Güzel kızın en güzel günleri o za
man başladı. 

Keloğlan'ı sorarsanız, eşsiz tası görür görmez akıl· 
lanmıştı, hiç diyecek yoktu keyfine ... 

S O N 




